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ــــــة« ــ ــــــرائيل« »االبداعي ــــــردود »اســ ــ ــــــل ب ــ ــــــتاين املتفائ ــــــودة هوكشــ ــــــذر« عــ ــــــر »بحــ ــــــان ينتظــ ــ لبن
ــــــــد »شــــــــبح« الحــــــــرب ! ــــــــى »خــــــــط« الترســــــــيم وينصــــــــح بتســــــــوية تبع اردوغــــــــان يدخــــــــل عل
ــــــــدوالر الجمركــــــــي  ــــــــار« ال ــــــــاذف لـــــــــ »كــــــــرة ن ــــــــول وتق ــــــــة يعطــــــــل الحل ــــــــة والجدي ــــــــاب الثق غي
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 »كورونـــــــــــا«: 4 حـــــــــــاالت وفـــــــــــاة
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة  و1233 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مستجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 1233 اصابة 
جديدة بالفــريوس، ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات 

.1201320
وأوضحت الوزارة أنه »تم تسجيل 4 حاالت وفاة، وبذلك 

يصبح العدد اإلجاميل للوفيات 10593».

ريـــــــــــال وبرشـــــــــــلونة وأتلتيكـــــــــــو 
ــة ــ ــ ــ ــ ــارات صعبـ ــ ــ ــ ــ ــام اختبـ ــ ــ ــ ــ  أمـ

فـــــــــــي الجولـــــــــــة الثانيـــــــــــة 
ــباني ــ ــ ــ ــ ــدوري االسـ ــ ــ ــ ــ ــن الـ ــ ــ ــ ــ مـ

اسلحة ثقيلة للجيش االوكراين

خالل املناورة الصينية يف مضيق تايوان

شبان فلسطينيون يتصدون القتحام قوات االحتالل

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

 ابراهيم نارصالدين 
 

 ال يشء جدي يف البالد عىل املستوى السيايس واالقتصادي، 
»الدوالر« يســتفيد من التخبــط ويواصل رحلته صعودا، دون 
اكــراث من احد. اما »املراوحــة« القاتلة فهي عنوان املرحلة 
حيث يتواصل االنهيار دون اي محاوالت جدية لوقفه، ويجري 
»مــلء الفراغ« بحراك حكومي يهيمــن عليه فقدان الثقة بني 
بعبدا والرسايا الحكومية، ومبناورات رئاسية ال »تغني وال تثمن 
عن جوع«، بينام تتجه البــالد »بعيون مفتوحة« نحو الفراغ 
الرئايس عىل وقع رصاع مســيحي- مسيحي وانقسام »داخل 
البيت الواحد« يف كال »املعسكرين«، ما يضعف فرص الوصول 
اىل اتفاق عىل رئيس توافقي، اال اذا فرضت التسوية من الخارج 
ربطــا بحصول تفاهامت »نووية« بني واشــنطن وطهران او 
تقدم يف العالقات الســعودية- االيرانية مع العلم ان ما يجري 
يف العــراق ال يبــدو مبرشا حيث يحتدم الــراع ويتجه نحو 
التصعيد! واذا كان ملف الالجئني الســوريني »مكربج« بسبب 
موقف الدول املانحــة الرافض لعودتهم، فضال عن »التخبط« 
اللبناين يف مقاربة امللف، فان مسالة  ترسيم الحدود البحرية 
جنوبــا تبقى االكرث حضورا وراء »الكواليس« داخليا وخارجيا 
مع اقراب شهر ايلول كموعد مفصيل لدخول«حرب« االرادات 
موضــع اختبار عميل بني املقاومة وارسائيل. وعلمت »الديار« 
ان عودة »الوسيط« األمرييك عاموس هوكشتاين إىل املنطقة 

ستحصل نهاية هذا االسبوع او مطلعه عىل ابعد تقدير، بحسب 
وعود قطعها للجانب اللبناين الذي تبلغ ان االرسائيليني انتهوا 
من اعداد الرد املفرض والذي ســيحمل حلوال »ابداعية«، دون 
تقديــم املزيد من التوضيحات، اما جديد امللف فالدخول الريك 
عىل »خط« اقناع ارسائيل برضورة الوصول اىل تســوية متنع 

حصول مواجهة عسكرية ستكون نتائجها كارثية... 

{ نتائج ايجابية؟  {
ويف هذا الســياق، تتوقع مصادر دبلوماسية، حصول لبنان 
عىل مــا يريده من مطالب »متواضعــة«، هي اقل حكام من 
حقوقه املفرضة يف الخط 29، وتســتند بذلك اىل عدم رغبة 
اي طرف يف حصول خضة امنية وعسكرية ميكن ان تؤدي اىل 
انهيار املرشوع املتكامل لتحويل ارسائيل اىل محطة رئيســية 
لتصدير الغاز اىل اوروبا بالتشارك مع مر وبالتعاون املستجد 

مع تركيا. 

{ دخول تريك عىل »الخط«! {
ووفقــا لتلك املصادر، حرض ملف الرســيم يف االتصاالت 
الركية- االرسائيلية التي ســبقت االعالن عن عودة العالقات 
الدبلوماســية بني البلدين، وقد ســجل حرص تريك عىل حل 
الخالف مــع لبنان عىل قاعدة »مرضية« متنع حصول اهتزاز 

ــيــن  ــد لــــقــــاء مـــبـــاشـــر ب ــقـ ــعـ ــى لـ ــعـ ــسـ أردوغــــــــــــان يـ
ــول  ــ ــب ــ ــن ــ ــط ــن وزيــــلــــيــــنــــســــكــــي فـــــــي اســ ــ ــيـ ــ ــوتـ ــ بـ

واشنطن تقّيم الرد اإليراني وطهران تؤكد خطوطها الحمراء 
اتفاق نووي بكثير من املكاسب إليران »إسرائيل« قلقة من 

ــن تـــايـــوان  ــ ــا بـــالـــدفـــاع ع ــهـ ــزامـ ــتـ ــا تـــجـــدد الـ ــركـ ــيـ أمـ

الــــتــــصــــدي  خــــــــــال  مــــــصــــــابــــــاً  و31  شــــهــــيــــد 
ــي نــابــلــس ــ ــال اإلســــرائــــيــــلــــي فـ ــ ــ ــت ــ ــ ــوات االح ــ ــقـ ــ لـ

القمة  أمــس،  انتهــت، 
الريك  الرئيس  بني  الثالثية 
رجب طيب أردوغان ونظريه 
فولودميــري  األوكــراين 
زيلينســي واألمــني العام 
أنطونيو  املتحــدة  لألمــم 
لفيف  مدينة  يف  غوترييش، 

األوكرانية.
وذكرت وكالة األناضول أن 
القمة الثالثية عقدت يف قر 
 40 واستغرقت  بوتوتشي، 
دقيقة، وحرضها من الجانب 
الريك وزير الخارجية مولود 
جاويش أوغلو، ورئيس جهاز 
فيدان،  هاكان  االستخبارات 
واملتحدث باســم الرئاســة 

يف  إنها  واشــنطن  قالت 
طــور تقييم الــرد اإليراين 
إلحيــاء االتفاق النووي، يف 
حني أكدت موسكو أن فرص 
الوصــول التفاق نهايئ أكرب 
من أي وقت مىض، وســط 
باتفاق  متصاعــد  تفــاؤل 

وشيك.
وقــال املتحــدث باســم 
الخارجيــة األمريكيــة نيد 
برايس إن بالده ال تزال تدرس 
الــرد عىل املقرحــات التي 
االتفاق  إيران إلحياء  قدمتها 

النووي.
أن  برايــس  وأضــاف 
تتشــاور مــع  واشــنطن 
حلفائها األوروبيني بشــأن 
عىل  مشــددا  اإليراين،  الرد 

كريتنربينك  دانيــال  اتهم 
الخارجية  وزيــر  مســاعد 
رشق  لشــؤون  األمــرييك 
آســيا الصني برهيب تايوان 
إخضاعها، فيام  ومحاولــة 
تســتعد واشــنطن وتايبيه 
إلطالق مفاوضــات لتعزيز 

العالقات التجارية بينهام.
ويف آب الجــاري نفــذت 
بكــني عىل مدى أيــام عدة 
مناورات جوية وبحرية يف 
مضيــق تايــوان تزامنا مع 
زيارة قامت بها إىل الجزيرة 
رئيســة مجلــس النــواب 
األمــرييك نانيس بيلويس، 
وأعقبتهــا زيارة أخرى لوفد 

قــال رئيس أركان الجيش اإلرسائيــيل أفيف كوخايف إن 
العملية العســكرية األخرية يف غــزة تضمنت هجوما عىل 

دولة ثالثة، من دون أن يسميها.
وخالل مؤمتر لرؤســاء إدارات وزارة الربيــة والتعليم 
أمــس الخميس، نقلت هيئة البث اإلرسائيلية الرســمية عن 
كوخايف قوله »منذ 10 أيام، أصاب الجيش اإلرسائييل بدقة 
كبرية تيســري الجعربي )القيادي يف الجناح املسلح لحركة 
الجهــاد اإلســالمي بغزة(، ونّفذ يف الوقت نفســه موجة 

الغربية«. الضفة  اعتقاالت يف 
وأضاف أن »الجيش نفذ يف الوقت نفسه هجوما يف دولة 

ثالثــة، وقام بالدفاع عن باقي حدود البالد«.
ومل يحدد كوخايف طبيعة الهدف الذي متت مهاجمته، أو 

اســم الدولة التي متت مهاجمة الهدف فيها.
ورأى رئيس أركان الجيش اإلرسائييل أنه إذا مل تكن هــناك 

عملية عســكرية فإنه توجد عملية دفاع، وفق تعبريه.
عــىل صعيد آخر، أعلنت الطواقم الطبية يف املستشــفى 
العريب التخصيص، أمس الخميس، استشــهاد الشاب وسيم 
نارص أبــو خليفة من مخيم بالطــة، متأثراً بجروح أصيب 

بهــا خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلســــرائييل يف 

نابلـس.

وكانت قوات كبرية من جيش االحتالل اقتحمت شــارعي 

القــدس وعــامن، ومحيط مقام يوســف رشقــي نابلس، 

ومخيمي عسكر وبالطة، وســط مواجهات عنيفة أطلقت 

خاللهــا الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت.

وأفاد مدير اإلســعاف والطــوارئ يف الهالل األحمر يف 

نابلــس أحمد جربيــل بأن »املواجهات أســفرت عن إصابة 

31 مواطنــاً، 4 منهــم بالرصاص الحــي، بينهم 3 يف حالة 

خطـرة«.

هذا ونعت حركة الجهاد اإلســالمي الشهيد وسيم خليفة، 

مؤكدًة أّن »هذه الجرمية النكراء، يف ظل تصاعد اعــتداءات 

االحتالل لن تنال من عزائم شــعبنا ومقاومينا الشجعان يف 

التصــدي لإلرهاب وعمليات القتل والعدوان اليومي«.

وأشادت الحركة بـ«ثوار شــعبنا ومجاهدينا األبطال يف 

نابلس جبل النار، الذين يواجهون قوات االحتالل التي تواصل 

عمليات االقتحام واالســتهداف والقتل اليومي لشعبنا«.

تأليــف الحكومــة الجديدة هــو رضورة وطنية، 
وبخاصــة انه ميكن ان يحصل فراغ رئايس اذا مل يتم 
انتخاب رئيس جمهورية، كام حصل يف الســابق مع 
عدة رؤساء جمهورية تركوا قر بعبدا شاغراً من دون 

رئيس منتخب.
واذا حصــل الفراغ الرئايس، ســنكون امام مجلس 
نيــايب، وقد تحّول اىل هيئة انتخابية النتخاب رئيس، 

وال يحق له الترشيع.
كذلك ســنكون امام حكومة مســتقيلة ال ميكنها 
تحّمل املسؤوليات، واتخاذ القرارات التنفيذية من خالل 

مجلس الوزراء.
وسنكون ايضاً امام االرضاب املفتوح للسلك القضايئ، 
وشــلل املؤسسات يف القطاع العام، وانعكاس الفراغ 
الرئايس عىل العملة الوطنيــة مقابل ارتفاع الدوالر 

بشكل تصاعدي.
مــن هنا، ندعو الرئيس املكلــف نجيب ميقايت اىل 
رضورة تأليــف حكومــة. كام ندعــو فخامة رئيس 
الجمهورية العامد ميشــال عــون اىل تأليف حكومة 
جديدة، ورضورة ان يتفقا عىل انجاز هذا االســتحقاق 

الوطني.

عىل طريق الديار

»الديار«

ص 10

عملّية التجنيس بلغت 6 آالف شخص من رجال أعمال سوريين وعراقيين وأجانب
الصفقة قيمتها 300 مليون دوالر واستفاد منها ُمعظم الرؤساء وقادة األحزاب ومراكز النفوذ

علمــت »الديار«، ان مرســوم تجنيس 6 آالف مواطن من 
جنســيات غري لبنانية، هم رجال اعامل من سوريا والعراق 

مع رجال اعامل اجانب، سيشملهم مرسوم التجنيس.
والصفقــة قيمتهــا  300 مليــون دوالر، توزعت عىل 

معظم الرؤســاء وقادة االحزاب ومراكــز النفوذ، ونالوا 
. حصصهم

وتشــري االجواء اىل ان املرسوم يسري باتجاه الصدور قبل 
نهاية عهد الرئيس ميشال عون.
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جنبا »لعبها صح« بفتح األبواب لاستحقاق الرئاسي بشعار الرئيس الوفاقي غير الصدامي
هل يلتقي باسيل وجعج على الدف باتجا تعطيل انتخاب الرئيس والوقوع في الفرا 

لقــــــاء بعبدا كســــــر الجليد فقــــــط األزمة ُمســــــتمرة وتجــــــّدد اإلشــــــتبا على املح
الرئاسي الفرا  م  للتعاطي  برتقالّية  ومساع  السياسّية  املكّونات  م  زومة  م التيار  عاقة 

ــوري ــ ــس ــ ــي الـــــســـــراي حــــــول الـــــنـــــزو ال ــ ــاً فـ ــ ــاع ــ ــم ــ ــت ــ ــاتـــي تـــــــرا اج ــقـ ــيـ مـ
ــاون فــــي مـــشـــاريـــ الـــطـــاقـــة ــ ــع ــ ــت ــ ـــي ال ــ ـــدول ــ ــ ال ــنـ ــبـ ــد الـ ــ ــ وعـــــــر مــــ وف

محمد بلو

الجمهورية  رئاسة  انتخابات  بدأت معركة 
بعــد ان فتــح رئيــس الحــزب »التقدمي 
باستئناف  ابوابها  جنبال  وليد  االشرايك« 
التواصل املبارش مع حزب الله اثر انقطاع ليس 
بقصري.  جنبال مل يناقش مع قيادة الحزب 
اسامء مرشحه للرئاسة، لكنه بالتأكيد تناول 
هذا االســتحقاق كمحطة اساسية مضافة 
لالنقــاذ، محبذا اختيار رئيس يســتطيع ان 

يحظى بأوسع تأييد ممكن.
صحيح ان مفاجأة جنبــال مل تكن من 
ارتجاجات  انها شــكلت  اال  الثقيــل،  العيار 
نســبية لدى اطراف عديدة، خصوصا حلفاء 
ابتعد عن  انــه  الذين افرضوا  االنتخابــات 
موقعــه االعتدايل وانضم اىل معســكرهم 

املتشدد.
مل يخف اول هؤالء سمري جعجع انزعاجه 

من خطوة جنبال وتوقيتها، ال ســيام بعد فشــل محاوالته 
احتواء املعارضني و«التغيرييــني« لقيادة جبهة معارضة يف 
معركة رئاسة الجمهورية، وعندما ادرك ان حليفه االنتخايب 
ســائر يف خطوته باتجاه تحقيق حل انقــاذي يكون رئيس 
الجمهورية الجديد جزءا مهام منه، بادر جعجع اىل الســعي 
للعرقلة والضغط قدر املســتطاع الفشــال مثل هذا التوجه، 
ووجه رســالة مبارشة اىل جنبال  برفــض فكرة الرئيس 
التوافقي، ثم اعالنه اختالفه معه عىل االســتحقاق الرئايس 

ورئاسة الجمهورية.
يقول مصدر سيايس ان رد جعجع كان رسيعا او مترسعا، 
خصوصا انــه مل يتمكن بعد نجاحه يف زيــادة حجم كتلته 
النيابية من استقطاب نواب او قوى اخرى لتشكيل قوة كبرية 
فاعلة يف االســتحقاقات املهمة مثل االســتحقاق الرئايس.  
، حسب كل الحسابات قبل االجتامع  ويرى املصدر ان جنبال
بقيادة حزب اللــه، وانه يحظى بتشــجيع وتفهم داخليني،  
ويقال ان فرنســا تؤيد وتبارك دوره الذي ليس بعيدا بل االقرب 

اىل توجه الرئيس بري بصورة عامة.
ويشري املصدر اىل ان رئيس الحزب »التقدمي االشرايك« ال 

نة الجميع بعدم القبول  يريد استفزاز احد، بل يحرص عىل ط
برئيس صدامي، لذلك اوعز للنائب وائل ابو فاعور للمبادرة اىل 
التوضيح بانه لن يختار مرشــحا من  آذار اال مرشــح تحد، 
وتفادى حسم موقفه من اختيار سليامن فرنجية، وترك حسم 

تصنيفه كرئيس وفاقي اىل »اللقاء الدميوقراطي«.
ومام ال شــك فيه ان زيارة وفد قيادة الحــزب »التقدمي« 
لبكريك، ولقاء رئيس حزب »الكتائب«، واملشاورات التي اجراها 
نت  ، وط الحزب قطعــت التصعيد يف وجه تحــرك جنبال
البطريرك املــاروين لي يؤدي دورا وفاقيا يف االســتحقاق 

الرئايس، بغض النظر عن الخالف معه يف موضوع الحياد.
وكعادته، حزب الله مل يتوسع او يبالغ يف الحديث عن حجم 
، رغم ترحيبه به وباجواء الحديث  ونتيجة اللقاء مع جنبال
الريح معه. فالحزب، حسب املتابعني، له حساباته الداخلية 
والخارجية، وال يريد ابدا ان يقدم عىل اي دعسة ناقصة، لكنه 
يف الوقت نفســه حري عىل انتخاب رئيس ال يخضع الي 
امالءات خارجيــة خصوصا من االدارة االمريكية، ويؤدي يف 
الوقت نفســه دورا ايجابيا يف عملية االنقاذ والحفا عىل 

حقوق لبنان.
ومن املفيد االشــارة، اىل ان هناك محطــة مهمة مقبلة 

يف  تساهم  رمبا  اضافية،  معطيات  ستحمل 
انقشاع املسار اىل االستحقاق الرئايس، حيث 
يتوقع ان يتناول بري يف خطابه املرتقب يف 
ذكرى تغييب االمام الصدر يف آخر الشــهر 
الجــاري يف مهرجان صور هــذا املوضوع 
الحيوي، مع بداية املهلة الدستورية النتخاب 

الرئيس.
صحيح ان معركة الرئاســة فتحت، اال انه 
مــن املبكر ان تبوح بكل ارسارها، ال ســيام 
ان هناك تحديــات وعقبات كبــرية تواجه 
. وتزداد املخاوف من  الرئايس  االســتحقاق 
عدم اجراء االنتخابات الرئاسية يف موعدها، 
خصوصــا اذا مل متارس ضغــو حقيقية 

داخلية وخارجية لتحقيق هذا الهدف.
املرة  هذه  املســيحيون  يحفر  ان  ويخ 
حفــرة الفراغ، ليقعــوا فيها قبــل غريهم 
. فاملواقــف االخــرية للقطبني املســيحيني 
»التيار الوطني الحــر« و«القوات اللبنانية« 
من موضوع االســتحقاق الرئايس غري مشــجعة، فجعجع 
يعرف ان ترشــحه للرئاسة ســيكون ثقيال، كام عرب النائب 
السابق »القوايت« انطوان زهرا مؤخرا، لكنه يريد الذهاب اىل 
االستحقاق مبوقف متشدد، رافضا الرئيس التوافقي ومنحازا 
لرئيس التحدي . ويدرك رئيــس حزب »القوات« ان فرص مثل 
هــذا الرئيس غري ممكن بل مســتحيل، لذلك يخ ان يدفع 
اكرث باتجاه التصعيد لخلق االجواء املتاحة لتأخري االستحقاق 

الرئايس والوقوع يف الفراغ.
ومع ان رئيس التيار جربان باســيل حري يف تريحه 
االخري عىل التخل مســبقا مــن تهمة التســبب بالفراغ 
الرئايس، اال ان اختتام كالمه بالقول » اننا ســنكون حراس 
الحقوق والجمهورية والرئاســة«، يحمل تفســريات عديدة 
تبعث عىل الشــكوك يف ما سيؤول اليه يف موقفه الحقا من 

مسار ومستجدات االستحقاق الرئايس.
»التيار«  يلتقــي  ان  السياســية من  االوســا  وتخ 
و«القــوات« عىل تغليب خيار التعطيل والفــراغ، اذا وجدا ان 
بوصلة الرئاســة ذاهبة باتجاه ال يخدم مصالحام ومراميهام 

وطموحاتهام.

ابتسام شديد

ينقل عن زوار قر بعبــدا، ومن يلتقون 
تصميمه  عون،  ميشــال  الجمهورية  رئيس 
عىل مغادرة مقر الرئاسة فور انتهاء واليته، 
وعدم البقــاء  لدقيقة واحــدة خارج املهلة  
الرئاسية، ومع ذلك فإن العديد من اإلشارات 
ال تدل عىل هذا الخيــار، كام يقول املتابعون 
السياســيون، اســتنادا اىل مواقف قيادات 
قريبة من بعبدا والتيــار الوطني الحر التي 
تلجأ منذ فرة اىل فتاوى دســتورية بحجة 
منع الفــراغ يف املوقع املســيحي األول يف 

السلطة.
الفريق الســيايس  املعلومات، فان  ووفق 
املقرب من بعبدا يضع كل االحتامالت، ومنها 
كيفيــة التعامل مع املرحلــة املقبلة وتليني 
املســارات ملرحلة ما بعد خروج الرئيس عون 
من بعبــدا، خصوصا ان الحزب الســيايس 

املحســوب عىل الرئاســة يتخبط باألزمات من بداية »ثورة 
ترشين«، عندما تم تحميل العهد وتياره وزر االنهيار االقتصادي 
واملايل، وصوال اىل قطع الطريق امام النائب جربان باســيل 
ومنعه من الوصــول اىل بعبدا بســبب العقوبات األمريكية 

و«الفيتوات« الداخلية من القوى السياسية املتخاصمة معه.
عىل مســافة 3 يوما من انتهاء الوالية الرئاســية، يبدو 
التيار الوطنــي الحر مربكا، وعالقاتــه مأزومة بكل القوى 
السياسية، فالخالف جدد نفسه مع »تيار املردة« بعدما أطاح 

التيار بإمكانية تبني خيار سليامن فرنجية  بعد طرح جربان 

باسيل معادلة الرئيس القوي يف طائفته، يف حني ان التباعد 

ال يزال عىل حاله مع حزب »القوات« ويستحيل التوافق رئاسيا 

بعد طرح سمري جعجع ملرشــح التحدي، ومع عني التينة مد 

وجزر وفق امللفات، وليســت بأفضل أوقاتها مع رئيس الحزب 

»التقدمي اإلشــرايك« الذي أجرى متوضعــا قرب حزب الله 

لكنه بقي بعيدا عن بعبدا والتيار.

كام ان التوتر املمتد منذ فرة بني الرساي الحكومي والفريق 

الرئايس، وتحديدا التيار الوطني الحر مربك جدا للفريق األخري،  

وكل املؤرشات تدل عىل بقاء املسار التصاعدي 
نفسه بينهام، عىل الرغم من الزيارة الشكلية 
لرئيس الحكومة نجيب ميقايت  اىل بعبدا، التي 
لن تقدم او تؤخر يف عملية تشكيل الحكومة، 
فالتباين بني الرساي  والتيار مستمر والذي بدأه 
قبل تكليف ميقايت رئاســة الحكومة عندما 
حصل التصادم الشــهري، الستحالة التفاهم 
بينهــام وعدم حصول باســيل عىل تنازالت 
من ميقايت يف ملف التأليف، لينتقل الخالف 
بعدها اىل معركة الصالحيات بني رئاســتي 

الجمهورية والحكومة.
فالتصعيد املتجدد كل فــرة، يرتبط براع 
الرساي ومرينا الشالوحي  الذي يتكرر يف كل 
الحكومات، عىل غرار الكبا الذي ساد العالقة 
بني باسيل والرئيس سعد الحريري، الذي يعكس 
الرش يف العالقة بني التيار والشارع السني 
ة بني باســيل  وقيادته، فهناك أزمة ثقة دا
والقيادات الســنية التي تتهم باسيل بالسعي 

لتطويع رؤساء الحكومات السّنة يف اإلستحقاقات.

ومع ان لقاء بعبدا  بني الرئيسني عون وميقايت كرس الجليد 

بني بعبدا والرساي، إال ان ال نتائج مثمرة حكوميا، مام سيعيد 

توتــري األجواء مجددا بني الرساي وامكانية تجدد االشــتباك 

بني الطرفني، فالتيار ســبق واتهم  ميقايت بالفساد والتعطيل 

املتعمد لعملية التأليف، وأنه يتحمل جزءا من مسؤولية انقطاع 

الكهربــاء، فيام  اعتربت  الرساي  ان هناك عملية اســتهداف 

ممنهجة ملوقع رئاسة الحكومة من خالل حرب الصالحيات.

ترأس رئيس حكومة تريف األعامل نجيب ميقايت إجتامع 
اللجنة الوزارية »ملتابعة إعادة النازحني السوريني اىل بلدهم 
بأمان وكرامة« قبل ظهر اليوم يف الرساي الحكومي، وشارك 
فيه كّل من وزير الخارجية واملغربني عبدالله بوحبيب، وزير 
ي خوري، وزيــر الدفاع الوطني موريس  العدل القا ه
سليم، وزير الشؤون االجتامعية هكتور حجار، وزير الداخلية 
والبلديات القا بسام مولوي، مدير عام رئاسة الجمهورية 

انطوان شقري، واألمني العام ملجلس الوزراء محمود مكية. 
 اثر االجتامع قال حجار  »اســتكملنا البحث يف املقررات 
التــي صدرت عن االجتامع الذي عقــد يف القر الجمهوري 
يف 11 اب الجاري، واطلعنــا الرئيس ميقايت وأعضاء اللجنة 
عليها ومتت مناقشــتها، واتفقنا عىل تنفيذها ومتابعتها من 
قبل الوزارات واإلدارات املعنية، كام جرت قراءة شــاملة مللف 
النازحــني، وكانت األراء متوافقة وتــم التأكيد عىل ان وزارة 
الشؤون االجتامعية هي املتابعة لهذا امللف بالتنسيق مع وزارة 

الخارجية، واألمور  تسري عىل الطريق الصحيح«. 
وعن الســجال مع وزير املهجرين، أجاب »الســجال الذي 
حصل هو لتوضيــح بعض القضايا األساســية ان كان يف 
موضــوع الصالحيات او مقاربة املوضــوع الذي يحتاج اىل 
مقاربة جامعية عىل مستوى اللجنة بسبب شموليته، وهذا 
هو محور الخالف، الن امللف غــري مرتبط بوزارة واحدة عىل 
الرغم من ان وزير الشؤون االجتامعية، بحسب القانون، هو 
املســؤول عن هذا امللف الدقيق، لكن عددا من الوزارات مرتبط 
ايضا مبلف النازحني، وهو يحتاج اىل دقة يف العمل، النه يف 
جانب منه  يتعلق باملؤسسات الدولية والدول والجهات املانحة 

ومفوضية شؤون الالجئني«. 
وعن موقف املجتمع الدويل من عودة النازحني، قال »لدى 
املجتمع الدويل موقفه وأســبابه، اما موقف الدولة اللبنانية 
فهو معــروف وواضح وتم اعالنه من بروكســل، ونحن يف 
متابعة مســتمرة لهذا امللف بطريقــة حثيثة ودقيقة، ولكن 

ال ميكــن ان نترف وكأننا 
مرتبط  املوضــوع  لوحدنا. 
وبالدولة  اللبنانية  بالوزارات 
الدويل  وباملجتمع  السورية 
لذلك  الالجئني،  ومبفوضية 
ال ميكننا اتخــاذ اي خطوة 
يجب  فالخطوات  منفــردة، 
بالرغم  متكاملة  تكــون  ان 
من عدم التفاهم عليها كلها، 
ولكــن يجب اتخاذ املســار 
النابع من الحــوار للوصول 
وان  االد  بالحد  الغاية  اىل 
القانون  اطــار  ضمن  تبقى 

والعودة االمنة«. 
اذا كان هناك امل  وعــام 

بإنهاء ملف النازحــني، قال »من املؤكد وجود امل بإنهاء هذا 
امللف ونحن كدولة لبنانية وكلجنة وزارية نعمل عىل استكامل 
املقررات التي صدرت عن اجتامع بعبدا ســئل هل لديكم عدد 

نهايئ ألعداد النازحني؟  

{ البنك الدويل {
ثم اســتقبل ميقايت، يف حضور وزير الطاقة واملياه وليد 
فياض، وفدا من  البنك الدويل برئاســة املدير االقليمي لدائرة 
املــرشق يف البنك الدويل جان كريســتوفر  كاريه وعضوية 
املدير التنفيذي يف البنك حسن مريزا، وممثلة البنك يف لبنان 
منى قوزي. وتم خالل اللقاء البحث مبشاريع البنك يف لبنان.

اثر اللقاء اعلن فياض »كان عرض ملشاريع البنك الدويل يف 
لبنان ومن ضمنها املشاريع املخصصة للطاقة، ورشحت خالل 
االجتامع بأن ملف الطاقة هو من  أكرث امللفات حساســية يف 
لبنان، وأن التعاون مع البنــك الدويل بدأ منذ فرة طويلة جدا، 

وكان اإلهتامم يف املرحلة األوىل واضحا جدا، ولكننا شــعرنا 
منذ نحو ثالثة أشــهر بربودة من ناحيــة البنك الدويل يف 
التعاطي مع هذا امللــف، ولذلك رغبت منهم إعادة التأكيد عىل 
مدى اهتاممهــم والتزامهم بهذا امللف، ولقــد أكدوا التزامهم 
التام بهذا املرشوع والسري بالخطوات التنفيذية فيه. وعرضت 
ملفاوضات التمويل وطالبــت بادخالنا يف مرحلة املفاوضات 
لعقد التمويل. وعرضت لهم ما نقــوم به لجهة زيادة تعرفة 
الكهرباء فور التزويد بالتغذية االضافية  واإلجراءات النشــاء 
الهيئة الناظمة مبســاعدة الهيئات الناظمــة للبحر األبيض 

املتوسط«.
{ »كتلة نواب الشامل« {

والتقى ميقايت »كتلة نواب الشامل« وضمت النواب السادة 
وليد البعريني، محمد ســليامن، ســجيع عطية ، عبد العزيز 
الصمد واحمــد الخري وتم خالل اللقاء البحث يف الشــؤون 

ائية والحياتية.  اال

ميقا م وفد البن الدو

ى الشيطان ى الكاوبوي فو فو
نبيه الربجي

عام  رحيلــه  قبيــل 
الكاتــب  قــال   ،2015
غراس،  غانــر  األملاين 
يف  نوبل  عــىل  الحائز 
الســيد  كان  »اذا  داب  ا
عىل  ظهر  قد  املســيح 
يرضب  لي  األرض  هذه 
يعلق  ولي   ، بالســيا
عىل الخشــبة  من أجل 
خالصنــا. أي خــالص 
ذاك عىل مدى ألفي عام، 

سوى أن أدمغتنا، وأحذيتنا، تعمل ليل نهار لتحويل الكرة 
األرضية اىل... مقربة«؟ 

رأى »أن تلك البرشية بعذابها وبجنونها وبعبقريتها، ال 
تســتحق البكاء«، ليصف أوروبا بـ »العربة الفارهة التي 
تجرّها البغال«. يف نظره أن القارة التي أنتجت كولومبس 
ونيوتن وكانــط  وديكارت وفولتري وبيتهوفن، فضالً عن 
هيغل واينشتاين، وحتى صوفيا لورين، وصوالً اىل أدولف 
هتلر، يف قبضة رجال البنتاغــون، »الورثة الفرويديون 

لرعاة البقر«. 
صاحب »طبل الصفيح«  تنبأ بـــ »فو كونية يف 
الطريق الينا. رمبــا تف اىل الحــرب العاملية الثالثة 
بعدما ناء الله بأثقالنا. لعله قطع كل عالقة له بنا. ولهذا 
نرى كيف أوصد أبواب السامء، وبات يخ من ايفاد أي 

مبعوث آخر«.
كنــا نظــن أن الفــو االيديولوجيــة والفو 
االســراتيجية، تقتر عىل الرشق األوسط. العامل كله 
يف فو ســيزيفية، غراس سأل »فو الكاوبوي أم 

فو الشيطان«؟
ال أحد يدري اىل أين يتدحرج الكوكب وسط ذلك الدخان 
األسود. األمريكيون الذين يراهنون عىل كرس أنف القير،  
 ،1 6 وإلحاق سيبرييا ببالدهم مثلام ألحقت آالسكا عام 

يتخوفون من أن تكون الخيو أفلتت من أصابعهم. 
ها أن أوروبا، الذراع الجيوســراتيجية للبيت األبيض 
)ريجيــس دوبريه يصفها بالذراع الغبيــة(، اذ يرضبها 
اقتصادياً عــىل نحو مروع. مؤرشات  الجفاف، تتقهقر 
عىل العودة اىل أزمة 1929. يف هذه الحال، أين سيظهر 
خر ؟ دوبريه الح أن األمريكيني »يحاولون  أدولف هتلر ا

احالل الفوهرر محل املسيح يف ال وعينا« !
مئات املليارات تذهب هباء يف أوكرانيا. الكسندر دوغني 
الذي يصغي اليه كثرياً رجال الكرملني، يسأل »باستطاعة 
القير أن يقاتل مائة عام عىل األقل، ألن روســيا تبذل 
الدم للحيلولة دون حصارها. هل باســتطاعة األمريكيني 

واألوروبيني أن يفعلوا ذلك«؟ 
رمبا كان عىل خطــى الفيلســوف الفرنيس روجيه 
غارودي الذي الح أن السياســات األمريكية تقوم عىل 
مبــدأ »الجراح املفتوحــة«، أي األزمــات املفتوحة، ألن 
حصان الكاوبوي اعتاد أن ميــ بخيالء  فوق الجثث. 
الكاوبوي، بقبعة األمرباطور، السكارى  متى مل يشــبه 

عىل أرصفة الس فيغاس أو عىل أرصفة البيفريل هيلز؟
أفغانستان تركت لذئاب تورا بورا الذين مينعون الهواء 
عن النساء، ويبيحون بيع  الفتيات يف األسواق. العراق بـ 
»رصاع األغبياء« مي نحو الحرب األهلية. سوريا التي 
ا باألباطرة أيضاً، يقف  مل متد روما بالطحني فقــط، وا
أهلها يف الطوابري أمام محطات الوقود، فيام األمريكيون 
يرسقون نفطها لتتجه الصهاريج اىل املرتزقة، وحتى اىل 

مقاتيل »داعش«.
أال تقتل »ارسائيل« بالدم البارد  أطفال غزة، وهم يلعبون 
يف فناء املقــربة،  ثم تضع أمريكا العرب أمام خيارين اما 

التطبيع مع الربابرة أو النهاية؟
ماذا عن لبنان؟ ال نتصور أن أركان السلطة يستطيعون 
الذهاب اىل فراشهم، أو ابدال مالبسهم الداخلية، دون إذن 
من السيدة دورو شيا. سواء تم احياء االتفاق النووي، 
. لبنــان يف الحالتني، يبقى  أم طوي املســار التفاو

الضحية بسبب التبعرث والتشتت الداخيل. 
طوائف، ومذاهب، وقبائل، ومافيات، تتوىل ادارة دولة 
يف حال املــوت الرسيري، كام ادارة مجتمع ال يلهث وراء 
الرغيف مثلام يلهث وراء فســاتني )الفســاتني( هيفاء 
وهبي،  أو وراء لؤي عالمة كحالة شاذة حّولته الشاشات 
... اىل ظاهرة.  حقاً، نستحق ما هو أكرث هوالً من السقو

ال دور لنا يف أي استحقاق دستوري. اسألوا واشنطن، 
واســألوا طهران )الريــاض بطبيعة الحــال(. يف هذه 
الساعات الهائلة ننتظر عىل صفيح ساخن، نرق عىل 
صفيح ساخن، دون أن ندري من، وماذا، يهبط علينا من 
املدخنة. هذا هو لبنان بـ »هالكم أرزة العاجقني الكون«. 

كم نخدعكم، ونخدع أنفسنا!!

ــ ســـاجـــان ــ ــار عــــــر مـ ــ ــج ــ ــح ــ ال
التنمية فــي  لــبــنــان  ــدة  ــان ــس ُم ــر  أطـ

الحجار م الوفد
إلتقى وزير الشــؤون اإلجتامعيــة يف حكومة تريف 
األعامل الدكتور هكتور الحّجار، وزير التنمية الدولّية الكندي 
هارجيت ساجان يف دارة السفرية الكندية شانتال شاستناي، 
يف حضور املرشف العام لـ »خطّة لبنان لالستجابة لألزمة« 
الدكتورة عال بطرس. وجرى نقــا حول الدور الذي ميكن 
للتنمية أن تؤديه من أجل الوصول إىل اإلستقرار والسالم لدى 

الشعوب.
وأثنى الوزيــر حّجار عىل »أهمية الزيــارة التي يقوم بها 
ســاجان للبنان يف ظّل الظروف الراهنة، مــن أجل معاينة 
األوضــاع عن كثب واإلصغــاء إىل املعنيــني واالطالع عىل 
الحاجات عىل األرض ملســاندة لبنان، خصوصا يف مجاالت 
الطاقة البديلة، والتنســيق عىل مســتوى العمل االجتامعي 
والربوي، إىل متكني املــرأة من خالل دعم مبادراتها املنتجة 

يف املجتمع«. 
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ميشال نر

«، انطلقت رحلة  مبنطــق التعاون »املحصحــ
حكومة الرشاكة العونية - امليقاتية، بعزم رئيســها 
مر«،  وسعادة وزرائها. وبنفس منطق التعاون »املت
تستمّر الطبقة السياســية »بالتكافل والتضامن«، 
يف تلطّيها وراء سيل االزمات املتوالدة وخلف حجج 
»الحصار الدويل«  للتملّ من املسؤوليات والواجبات، 
خافيًة خلف أكامتها صفقات وســمرسات  مل تحل 
»االزمة« من وقفها او التخفيف منها. فالسياســة 
يف لبنان »ما عاد إلهــا طعم«، »كلّو معطّل«، حتى 
عمل شيو الصلح »واقف«، هم الذين يعيشون عادًة 
»عاألزمات«. وحده الدوالر صعوداً، بعدما »زهق من 
الطلوع والنزول«، »مشغل« معه الدواء واملحروقات 

والطعام و«قد ما بتطّال إيدك تطّال«.
وسط هذا املشهد، تحركت دفعة واحدة االمور عىل 
الخط الحكومي، رغم ان شــيئا يف الظاهر مل يتغرّي 
وال مستجد حّتم زيارة ميقايت اىل القر، ال بل بقي 
القديم عىل قدمه، اال انه وفقا للعاملني فان الضغو 
الداخلية هذه املرّة، تخطت إىل حد كبري تلك الخارجية 
منها، نتيجة الظروف اإلقتصادية املتدحرجة بشكل 
دراماتيي، ما ينذر بانفجار كبري يصعب السيطرة 
عليه، وفقــاً لتقارير األجهزة األمنيــة املختلفة، 
حيث تعاين الشوارع املسيحية والسّنية والدرزية، 
حالة احتقان كبرية، لن يكون بإمكان املســؤولني 
السياسيني يف هذه الساحات السكوت عنها، وكذلك 
بالنسبة لحارة حريك التي يبدو انها املترضر الوحيد 

حتى الســاعة من عدم تشكيل حكومة جديدة.
غــري ان مجمل املعطيات املتصلــة بالعقد التي 
تعــرض الــوالدة الحكوميــة، وكذلــك االجواء 
السياســية العامة، يشــري بوضوح اىل استمرار 
التــأزم وتجاوزه اي محطــة زمنية ذات داللة يف 
ة  مســرية التأليــف املتعرث للحكومــة. ومع أن 
قوى ىسياســية تراهن عىل اخراق االزمة بفعل 
تراكم االســتحقاقات الداخلية والخارجية، فان أي 
ترجمــة لهذا الرهان مل تحصل بعد، بدليل »تواضع« 
، وسط  قنوات االتصال وتراجعها عىل نحو ملحو
معلومــات تؤكد ان ســقوف الرشو ال تبدو قابلة 
لالنحســار، خصوصا ان ما رشح من اجتامع بعبدا 

الرئايس مل يقدم جديدا، وال سجلت حركة عىل ضفة 
االتصاالت.

فهل تعكس الحركة الحكومية املستجدة الوصول 
االكيد لفخامة الفــراغ اىل بعبدا، وهل تندرج زيارة 
الرئيس املكلف يف خانة املســعى املستجد النعا 
جهود التأليف بعدما وضع معظم القوى السياسية 
امللف خلفه وســلم بعــدم جدوى التعــب والعناء 

لحكومة »كم شهر«؟
امران الفتان استبقا املبادرة امليقايت االول ،اجازة 
الرئيــس املكلف التي قىض وقته خاللها يف تفكيك 
الغاز ما يجري من صفقات وتكويعات ومساومات 
يف الخارج، وفق ما رشــح من معلومات، والثاين، 
ادارة حارة حريك ملحركاتها ودخولها عىل الخط اقله 
من باب الضغط االعالمي، بعدما دأب مســؤولوها 
عــىل الرديد منذ فرة »مش متــل ما بدو جربان«، 
بعدمــا ظهر امني عام حــزب الله يف اطاللته عىل 
محطــة »املياديــن« وجود خالف اســايس حول 
االولويــات بني الربتقايل واالصفــر، قبل ان ينتقل 
الحزب اىل الخطوات التنفيذية مع مبارشته سلسلة 
اتصاالت عىل اكرث مــن خط، اندرج لقاء كليمنصو 
بجزء منه تحت هذا االطار، مع عودة »الحاموة« اىل 

خط باريس  الحارة.
صحيــح أن رئيس الجمهوريــة أعلنها براحًة 
»صوت وصورة«، يف ذكرى االول من آب ،ان الظروف 
مل تتوافر لقيام الحكومة املطلوبة، ما عنى به يومها 
ان العودة اىل حكومة عىل شاكلة الحالية غري وارد، 
وباالحــرى »تعويم« الحكومة الحالية تحت عنوان 

»التشــكيل« غري ممكن وغري مقبول يف بعبداومن 
يحاول ارضاء الرئاسة من خالل الحفا عىل حصة 
العهــد ذاتها عددا واشــخاصا، »فليخيط بغري هذه 

املسلة«، وفقا ملصادر متابعة.
وتتابع املصادر بان من يريد جديا من الرئيس عون 
ان يغــادر بعبدا عشــية 31 ترشين، عليه ان يعرف 
ان البديــل يف حال الفــراغ هو حكومة عىل قياس 
املرحلة، تضمن الحقوق املســيحية يف ظل انتقال 
السلطة للســّنة، واي كالم آخر »ما بطعمي خبز«، 

ال«. و«ما حدن يجرّب الج
عليه تكشف اوسا متابعة لالتصاالت الجارية، 
ان الصورة الزهرية التي جرى تعميمها خالل الساعات 
املاضيــة ال متت اىل الواقع بصلة، وبالتايل ما قدم 
لرئيس الجمهورية ال يختلف عام ســمعه قبل االول 
من آب، اقله لجهة الروحية ان مل يكن الشــكل، لذلك 
ال حكومة قبل نهاية العهد اال برشو العامد عون، 
متســائلة باي ميزان حسب الرئيس املكلف االصوات 
الالزمة لنيل حكومته الثقة يف ظل الركيبة الحالية 
للمجلس النيــايب؟ ام هي خدعة اعادة احياء الثقة 

بحكومة تريف االعامل؟
هل سيســكت الرئيس عــون و«يبلع املوس«؟ أم 
ينام عىل ورقة ســيلعبها عندما تحني اللحظة؟ أحد 
ال ميكنه التكّهن بخطوة رئيس الجمهورية التالية، 
إالّ أن فريقــه وضع أكرث من ســيناريو للتعامل مع 
ة من يرى  املســتجدات وفقاً للمقتىض، وإن كان 
 » أن املكتوب يقرأ من عنوانه... »فتخبي بتخبي

االمور »ماشية«، و«الحق عالطليان«... 

عيل ضاحي

مع بقاء مشــاورات رئيس الحكومة 
املكلف نجيب ميقــايت خلف الكواليس، 
ال يزال الحذر والرقب يســودان االجواء 
تساؤالت  وسط  والحزبية،  السياســية 
كبرية عن »جديــة« املحاولة الحكومية 
لها، ومدى  الســيايس  الجديدة، واالفق 
حصولها عىل »بركة وغطاء« واشــنطن 
والريــاض، وضمناً غطــاء دار الفتوى 

السني كتحصيل حاصل!  
وتؤكد اوســا سنية واسعة االطالع 
عىل اجــواء املشــاورات الحكومية، ان 

الركيز ينصب عىل حل هوية من سيشــغل وزاريت 
االقتصاد والطاقة، مع ارصار ميقايت عىل استبعاد 
كل من امني ســالم ووليد فياض، ومامنعة الرئيس 
ميشــال عون والنائب جربان باســيل ذلك. وتشري  
االوسا اىل ان االجواء الدولية والداخلية الضاغطة 
تفرض عىل عون وميقايت وباســيل »ليونة« اكرب 
ومقاربــة االمور من منظار مختلف، عىل اعتبار ان 
الوقت يضيق، وان هذه املحاولة هي االخرية لتشكيل 
حكومة ال تبقي ميقايت، والّسنة يف »فوهة املدفع«، 
عندمــا يقع الشــغور الرئايس وتســتلم حكومة 
ميقايت املستقيلة  و«الغري مرغوب« فيها، ان تتوىل 

صالحيات الرئيس املاروين مجتمعة!
وتؤكــد االوســا ان االجــواء املحيطة بحركة 
4 ساعة اضافية  ميقايت توحي بوجود ما يشبه الـ
لبلورة التوجه الحكومي، وتأكيد مدى جديته وسط 
ضغــط فرنيس يف اىل ابقاء الحكومة الحالية، 
كام هي من دون اية تعديالت وان تصدر مراسيمها 

اليوم قبل الغد!
يف املقابــل، خطفت زيارة الســفرية االمريكية 
دورو شــيا اىل دار الفتــوى ولقائهــا مفتــي 
الجمهورية الشــي عبد اللطيــف دريان االنظار، 
ال ســيام لجهة التوقيت الــذي يتزامن مع محاولة 
4 يوماً بني عون  حكومية جدية وبعــد قطيعة لـ
وميقــايت. وتأيت الزيارة االمريكية اىل دار الفتوى، 
يف ظــل بقاء دار الفتوى »محجة« النواب الســنة 
والشــخصيات الســنية الراغبة بأن يكون للمفتي 
دريــان الدور الحاضن والراعي ألكرب تجمع ســني 
ونيايب وحزيب وديني خلف موقع رئاسة الحكومة. 
وهــدف هذا التجمع او التكتل دعم ميقايت يف وجه 
ما يســمونه »هجمة مسيحية« وعونية عىل موقع 
رئاسة الحكومة، و«استضعاف« السّنة مع انكفاء 

الرئيس سعد الحريري عن العمل السيايس.
وتشري االوسا السنية نفسها اىل ان زيارة شيا 
حملت يف مضامينها استفســارات عن هذه الحركة 
السياسية، ووقفت عىل رأي املفتي من قضايا الساعة 

ومســألة تشــكيل الحكومة والشغور 
الرئــايس. وكان الفتاً وفق االوســا 
نفسها، ان شيا اشارت »بوضوح« اىل ان 
التأييــد االمرييك ألي حكومة ولو كانت 
ليوم واحد ينطلــق من »الحد« من نفوذ 
حزب اللــه فيها، وان ال يكون المني عام 
حزب الله الســيد حسن نرالله وحليفه 
النائب جربان باســيل »اليــد الطوىل« 
فيها. وهو االمر الذي ترى فيه االوسا 
مليقايت  مرشوطة  امريكيــة«  »موافقة 
عىل التأليف وعدم توفري الغطاء الكامل 

واعطاء »ضوءاً اصفر« للتأليف.
ويف املــوازاة ايضاً، تؤكد االوســا 
ان الســعودية بدورها، وان كانت مل متانع تشكيل 
حكومة ميقايت املستقيلة حالياً، لكنها مل »تباركها« 
او تدعمها، وبالتايل ستترف عىل هذا االساس، وان 
املرحلة »انتقالية« وآخر »مشــوار« يف عهد الرئيس 
عون. وبالتايل هــي لن تعارض الحكومة الجديدة، 
ولكنها لن تباركها او تدعم رئيســها او »تعومه« يف 

اخر ايام »العهد الربتقايل«.
ووســط هذه االجواء، ترى االوســا انه بغياب 
الغطاء االمرييك والســعودي للحكومة ســيكون 
وضــع ميقايت اصعب. فالحكومة الجديدة صحيح، 
ان شــكلت ســتعيد تعويم ميقايت والسنة، وتدفع 
عنهم »مواجهة« املسيحيني واملوارنة وعبء الشغور 
الرئايس وحدهم، لكنها ســتكون حكومة ضعيفة 
وبال »جوانح« او »مخالب« اقتصادية وسياســية 
ومالية ودولية، وســتكتفي بان تكون »شــاهدة« 
عىل »االنهيار«، وتدير »التفليسة« يف زمن الشغور 

الرئايس الطويل!      

الســــــفيرة األميركّية مــــــن دار الفتــــــو : ال لحكومة »ُتعّوم« حــــــزب الل !
4 ساعة لتبيان »الخيط األبي من األسود« ميقاتي يُواصل ُمشــــــاورات و

ريان م شيا

فادي عيد

يؤكــد املتابعــون للوضع الســيايس الداخيل 
والخارجــي، أن كّل األطراف الداخلية مكّبلة، وليس 
يف وســعها أن تحســم أي خيار رئايس أو سواه، 
باعتبــار أن الجميــع ميّر يف وقت ضائــع لبنانياً 
وعربياً ودولياً، حيث تشري معلومات هؤالء املتابعني 
العائدين من الخارج أنه، ويف غضون األســبوعني 
املقبلــني، قد تتبلور مشــهدية الوضع الرئايس يف 
حال جــرت متابعة لقاءات فيينــا بني األمريكيني 
واإليرانيني حول امللف النووي، إذ ســتتبلور عندئذ 
اإلتجاهات التي ستذهب إليها اإلنتخابات النصفية 
يف الكونغرس األمرييك، أو انتخابات »الكنيســت 
اإلرسائييل«، إضافة إىل ما ســتؤول إليه األوضاع 
يف شــامل سوريا، حيث هناك مخاوف من تصعيد 
غري مسبوق لألتراك، وذلك، بانتظار ما ستف إليه 

اإلتصاالت األمريكية ـ الركية ـ الروسية.
وبنتيجــة هذا الواقع، فــإن املعلومات تلفت إىل 
احتــامل حصول عمليــات ميدانية وقد تتحّول إىل 
حــرب مفتوحة يف هــذه املنطقة، أو حرها يف 
الرضبات املوضوعية التي جرت يف األيام املاضية، 
« أمريكية وروســية لحصولها، عىل  مع »قّبة با
أن تظهر مالمح املشــهد الداخيل بعد هذه التحّوالت 
والتطــورات، حيــث مل يعد خافيــاً أن اإلنتخابات 
الرئاســية ســتبقى مرهونة بالوضعني اإلقليمي 
والدويل، وأن أي رئيس للجمهورية ســيكون ضمن 
هــذا الغطاء، أي بتوافق من الدول والعواصم املعنية 

بامللف اللبناين.
 لذلك، يكشــف هؤالء املتابعــون، أن الجميع يف 
ة  الداخــل يتابع ويواكب ما يجــري، وقبل ذلك، 
اســتحالة للوصــول إىل أي نتيجة، حتى أن بعض 
العائديــن من باريس يشــريون إىل هذه األجواء، 
ويكشــفون عن تحرّك فرنــيس فاعل باتجاه لبنان 

من خالل تحضريات إلرسال موفد للرئيس إميانويل 
ماكرون إىل بريوت، ولكن هناك تشاور يحصل مع 
واشــنطن، ومع بعض الــدول العربية والخليجية 
من أجل بلورة املشــهدين اإلقليمــي والدويل، وال 
ســّيام الوضع الرويس ـ األوكراين، وعندئذ ستبدأ 
مرحلة الحســم، إن من خالل اإلستحقاق الرئايس، 
أو حــّل املعضلة اللبنانية يف إطار الجهد الفرنيس، 
والذي يحظى بتفويض أمرييك وعريب، ولكن أيضاً 
ليس هناك ما يشــري اىل قرب إطالق هذه املبادرة أو 
التحرّك البارييس قبل أسبوعني، وميكن الحديث عن 

موفدين آخرين لهذه الغاية.
ن بحســب  مــن هــذا املنطلق، فإن ما يحصل ا
املتابعــني، ال يعــدو كونه تعبئًة لهــذا الفراغ، من 
خالل تصفية الحســابات السياسية وحرق أسامء 
رئاســية، ومحاوالت التقارب بني هذا الرئيس وذاك، 
أو هــذه الجهة السياســية وتلك، إىل حني أن تأيت 
ساعة الدخول جدياً بشأن التوافق عىل رئيس جديد 
للجمهورية، ومن ثم الرشوع يف كيفية مســاعدة 
لبنان، إن ما خالل تسوية متكاملة تق بانتخاب 

رئيــس للجمهورية، وعقد مؤمتــر وطني لبناين 
برعاية دولية وعربية، وصوالً إىل تقديم املساعدات 
اإلقتصادية من خالل إعادة تحريك أموال »ســيدر« 

وعقد مؤمتر للدول املانحة.
ويبقــى أخرياً، أنــه وعىل إيقاع هــذه األجواء 
واملعطيات، تبقى الســاحة الداخلية معرّضة ألي 
تطور ســيايس وأمني أو حصول الفو العارمة 
عىل خلفيــة األوضاع اإلقتصاديــة واإلجتامعية 
مــن خالل بعــض العناوين األساســية واملتمّثلة 
بالقطاعات الربوية والصحيــة املهددة باإلنهيار 
التــام، إىل ارتفاع الدوالر الجمــريك، واألخطر ما 
يجري يف قطــاع املحروقات مــن اعتامد الدوالر 
لســعر صفيحة البنزين، إضافة إىل ما ســتكون 
األمور عليه أمام اقراب اســتحقاق التدفئة وكذلك 
املدارس والجامعــات، فهذه العناوين قد تؤدي إىل 
فو كبرية ولهذه الغاية كل األمور ستبقى عالقة 
بانتظار ما سرسو عليه اإلستحقاقات السياسية 
واإلقتصادية كافًة، ليتبنّي عندئذ الخيط األبيض من 

الخيط األسود. 

الجمهورية  رئيــس  عرض 
العــامد ميشــال عــون قبل 
ظهرامــس يف قر بعبدا مع 
األمني العام لحزب »الطاشناق« 
بقرادونيان  اغــوب  النائــب 
لألوضــاع العامــة يف ضوء 

التطورات األخرية. 
وأوضــح بقرادونيــان انه 
بحث مع رئيــس الجمهورية 
»يف نتائج االتصاالت الجارية 
لتشــكيل حكومة جديدة مع 
الرئيس املكلف نجيب ميقايت، 
الراهنة  األوضاع  ال سيام وان 
تتطلب تشكيل حكومة ملواكبة 

املنتظرة واستكامل معالجة  االســتحقاقات 
األوضــاع االقتصادية املرديــة يف البالد«. 
ا  وأشــار اىل ان »حزب الطاشــناق دعا دا
اىل احرام مواعيد االستحقاقات الدستورية 
ويجري اتصاالته للمســاعدة يف انجاز هذه 
االستحقاقات يف أجواء تعزز الوحدة الوطنية 

وتحصن العيش املشرك بني اللبنانيني«. 
أضاف »الحديث مع الرئيس عون تطرق اىل 
األوضــاع الحياتية والصعوبات التي تعرض 
املواطنني اجتامعيا وتربويا وصحيا، ما يق 
اإلرساع يف اتخاذ اإلجراءات املناسبة للتخفيف 
من هذه املعاناة. وبحثنا أيضا يف ملف ترسيم 
الحــدود البحريــة الجنوبية ومــا آلت اليه 
مهمة الوســيط األمرييك اموس هوكشتاين 
وموقف لبنــان الثابت يف هذا املجال انطالقا 

مــن املحافظة عىل حقــوق لبنان يف مياهه 
وثرواته«. 

وعن موقف »الطاشناق« من مسألة عودة 
النازحني اىل بالدهــم، اكد بقرادونيان »دعم 
املوقف اللبناين يف هذا املجال، ال ســيام وان 
تداعيــات هذا النزوح منــذ العام 2011 رتبت 
أعبــاء مالية كبرية عىل لبنان وزادت من  حدة 

تدهور األوضاع االقتصادية واملالية فيه«. 
 عىل صعيد آخر، قرر رئيس الجمهورية منح 
نائب رئيس مجلس النواب السابق الراحل فريد 
مكاري وســام األرز الوطني من رتبة ضابط 
اكــرب، »تقديرا لــدوره وعطاءاته  يف الحياة 
السياســية والوطنية اللبنانية«. وســيضع 
رئيس حكومة تريف االعامل نجيب ميقايت 
الوسام باســم رئيس الجمهورية اليوم عىل 

نعش الفقيد مكاري. 

الوطني األرز  مــــــكاري وســــــام  قــــــّرر منح  عون 
ــب ــّلـ ــطـ ــتـ تـ ــــــــــــــــاع  األو  : بــــــقــــــرادونــــــيــــــان 
ــات ــاقـ ــقـ ــحـ ــتـ ــة اإلسـ ــ ــب ــ ــواك ــ ــة مل ــومـ ــكـ تــشــكــيــل حـ

را اال و يان         و قرا ون مستقبال 

أعلن عضو كتلــة الوفاء للمقاومة النائب 
حســن فضل الله، يف تريح له من مجلس 
النــواب، أن »هنــاك محــاوالت للتهرب من 
املســؤولية وتقــاذف كرة النــار، والجميع 
يترف كمعارضة من دون أن تكون هناك يف 
املقابل ســلطة موحدة تقدم رؤيتها وتدافع 
عنها، وهذا ما نجده يف نقا املوازنة أو يف 
عدم تقديم الحكومة لخطة التعايف، ونأمل أن 
تكون لدينا حكومة قريبا كاملة الصالحيات 
تتحمل مســؤولية البدء  بالخطوات املطلوبة 

ويف مقدمها خطة التعايف«. 
وقــال »إن الصيغــة املتداولة يف اإلعالم  
الجمريك غــري مقبولــة، وعىل  للــدوالر 
الحكومــة توضيحها للــرأي العام ألنها أدت 
ن  إىل بلبلــة يف األســواق ، وإن كّنــا إىل ا
مل نتبلغ شــيًئا رســمًيا، فإنّنــا نرفض هذه 
الزيادة الكبــرية، وال ميكن التعاطي مع هذا 

األمر من زاوية حســابية رقمية، وكم يدخل 
ثار اإلجتامعية  إىل الخزينــة؟  مبعزل عن ا
واإلقتصاديــة، فنحن لســنا رشكة، بل دولة 
معنية بدراسة إنعكاسات هذه الخطوة عىل 
املواطنني، وعىل موظفي القطاع العام، وعىل 

األسعار والتضخم«. 
وســأل »كيف يتم رفع السعر بشكل كبري 
ودفعــة واحدة؟ وملاذا عىل األقل مل يعتمد أي 
تدرج وفق ما كان يناقش ســابًقا؟ وكان لدى 
الحكومة صيغ أخرى يف اعتامد ســعر أقل 
من دون أن يكون موحًدا لكل السلع والركيز 
عــىل الكامليات،  فضاًل عــن ذلك فإّن زيادة 
الدوالر الجمريك يتم من دون ضوابط وقدرة 
عىل الرقابة للجم اإلستغالل واالحتكار، ألّن 
الجهات الرسمية سواء كانت وزارات معنية 
أو قضــاء ال تقوم بدورها يف تطبيق القوانني 

واملحاسبة ملنع التالعب باألسعار«. 

ــة ــ ــداول ــ ــت ــ امل ــة  ــغـ ــيـ ــصـ الـ  : ــ  ــ ــل ــ ال ـــل  فـــ حـــســـن 
ــر مــقــبــولــة ــركــي غــي ــجــم فـــي اإلعـــــام لـــلـــدوالر ال

شــدد رئيس الحزب »الدميقراطي اللبناين« 
النائب السابق طالل إرسالن عىل أن ما حصل 
بــني الوزيرين عصــام رشف الدين وهكتور 
الحجار يعود إىل تهرب من املسؤولية من قبل 

رئيس الحكومة نجيب ميقايت. 
وكشــف ارسالن يف حديث  تلفزيوين عن 
أن تدخــال دولياً حصــل وهناك من أعرب عن 
رفضه للزيارة ســأل عن سببها وأهدافها يف 
هذه الظروف، يف حني أكد ارســالن  أنه من 
الساعة األوىل مل تعرقل الدولة السورية قرار 

العودة. 
وتابع هناك من ال يســمح مليقايت بعودة 
النازحني الســوريني، والحكومــة اللبنانية 
تعرقــل ذلــك بكافة الوســائل وإىل جانبها 
املفوضيــة العامة لألمم املتحدة التي تقول إذا 
عاد الالج السوري إىل سوريا سيوقفون عنه 
الدعــم. وأعلن أن 33 مليار دوالر باتت تكلفة 
النازحني الســوريني عىل الدولــة اللبنانية، 

وميقايت »مش سئالن عن بلدو«. 
وشــدد عىل ان جلسة الثلثاء كانت مسخرة 
وعــار عىل جبني كل مســؤول يف هذا البلد 

مضيفــا يكفي تجنيدنا لصالــح روزنامات 
خارجية لبنان مل يعد يحمل. 

ويف امللف الحكومي، ال يعتقد ارســالن أنه 
سيكون هناك من تشكيل للحكومة، معترباً ان 
ميقايت يتذا وهّمه نفسه، وهمه أن تكون 
املرحلــة اإلنتقالية بإدارته ليســتمر وليقّدم 
أوراق إعتامده إىل الخارج كام انه يراهن عىل 

الفراغ الرئايس يك يستمر بالحكم. 
وتابع يف الشأن الرئايس، قائالً »فرنجية 
أخي وصديقــي وإذا أخون نفيس أخونه وانا 
ال أرمــي يف الب التي رشبت منها حجرا، وإذا 
ترشــح للرئاســة أكون معه والنائب جربان 
باسيل يعلم مبدى عالقتي الشخصية بفرنجية 
وأنا من أنصــار »الصدق بنجي لو مكلف ولو 

نه غايل«.  أمرار تدفع 
ورأى أال انتخابات رئاسية يف املدى املنظور، 
مضيفاً »نحن لسنا الالعبني األساسيني بهذا 
املوضــوع وحتى لو نجحــت محادثات فيينا 
مفاعيلهــا ســتأخذ وقتا ونحــن نخط إذا 
اعتقدنا للحظة أنا هوكســتني يفاوض خارج 

امللف النووي«. 

الن عــــــن بلدو« ارســــــان : ميقاتــــــي »مــــــ ســــــ
بالحكم ليســــــتمّر  الفرا  ويُراهــــــن على  ويتذاكى 

ــــــي األمر ال حكومــــــة وال رئاســــــة ق

مناً لبنان رهن االستحقاقات الدولّية واإلقليمّية والرئاسة 

اســتقبل  رئيس حكومة تريف االعامل 
نجيب ميقايت امس مدير دائرة الرشق األوسط 
وشــامل افريقيا يف وزارة الخارجية األملانية 
توىلبياس  تنكل يف حضور الســفري االملاين 

اندريا.
اثــر اللقاء اعلن تنكل » كان لقاء جيدا جدا 
وفرصة لعرض العالقــات الثنائية بني املانيا 
ولبنان، ونحن من كبــار الداعمني وامللتزمني  
بلبنــان«. اضاف »عرضنا خالل اللقاء اهمية 
اجــراء االصالحات  التــي ميكن ان تؤدي اىل 
اتفاق مع البنك الــدويل، والذي يحظى بدعم 
قوي من املانيا، فلبنان واملانيا رشكاء منذ مدة 

كبرية يف املنطقة«.
وكان الوفد قد زار قائد الجيش العامد جوزف 
عــون يف مكتبه يف الريزة، يرافقه الســفري 
األملــاين يف لبنان Andreas KINDL وامللحق 
Heino MATZKEN. وتم  املقدم  العســكري 

توقيع اتفاقية تعاون مع الجيش . 
واســتكمل الوفد جولتة حيــث زار وزير 
الخارجيــة واملغربــني يف حكومة تريف 
االعامل الدكتور عبدالله بوحبيب  ، وتم البحث 
يف العالقــات الثنائية بــني البلدين وكيفية 
تطويرها والقضايــا االقليمية ذات االهتامم 

املشرك .

وبــوحــبــيــب مـــيـــقـــاتـــي  زار  األملـــــانـــــي  الــــوفــــد 
ــة دعـــم ــ ــّي ــ ــاق ــ ــف ــ ــد الـــجـــيـــ إت ــ ــائ ــ ــ ق ــ ووقـــــــ مـ

اون اقية الت د الجيش يوق م تن ات قا
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ــات ــ ــّي ــ ــل ــ ــاع ــ ــف ــ ــ الـــــقـــــيـــــادات وال ــ ــم ــ الــــــراعــــــي يـــــــــدر ج
ــي ــاســ ــ ــرئ ــ ــ فـــــي االســــتــــحــــقــــاق ال ــحـ ــبـ ــلـ املـــســـيـــحـــّيـــة لـ

لجنة املال : على الدولة ان تكون واقعّية يكون عشوائياًكنعان بعد اجتماع  ال  الجمركي  والــدوالر  النا   من  تطلبة  بما 

رضوان الذيب 

كشف العديد من  زوار البطريرك مار بشارة 
بطرس الراعي انه يفكر جديا يف الدعوة اىل 
اجتامع للقيــادات املارونية يخص حرا 
انه   الزوار  واشــار  الرئايس.  لالســتحقاق 
ليس من الــرضورة ان يقتر االجتامع عىل 
قيادات الصف االول، بل ال مانع من أن يشمل 

شخصيات مستقلة وازنة.
يســتكمل  الراعي   ان  الــزوار  وكشــف 
مشــاوراته من اجل ان يوفــر كل الظروف 
النجاح انعقاد االجتامع وتحقيق الغاية منه، 
والخــروج مبوقف موحد من االســتحقاق 

الرئايس، وان يحاف املســيحيون عىل االرجحية 
الرئيس،  اختيار  يف  الوطنية  واستطرادا  املسيحية 
وامكان التوافق عىل اســم يحظــى بدعم جامع، 
رش أال يتكرر انفرا عقد هذا الدعم بعد انتخاب 

الرئيس منعا لتكرار ما حصل يف العهد الحايل.
واشار الزوار اىل انه ليس صحيحا ان البطريرك 

ضد الرئيس صاحب التمثيــل، بل عىل العكس هو 

جل مناه، وفرّست خطــأ دعوته اىل اختيار رئيس 

فوق األحــزاب، فكان املقصــود ان ينتقل الرئيس 

، حزبيا كان أم غري  عنــد انتخابه، من أي موقع أ

حزيب، اىل املوقع الجامع.

واشــار العديد من الزوار ان البطريرك يستأخر 

الدعوة الجتــامع القيادات يك يؤمن حضور 
الجميع ، الن مصادر مســيحية كشفت ان 
الراعــي يعتقد ان  جعجع لــن يلبي الدعوة 
بعد ان استعجل  يف عقد مؤمتره الصحايف 
االخري يف يوم عطلة رسمية ودينية، وادىل 
البطريرك  جهود   مبارشة  يســتهدف  بكالم 
الراعي ومســعاه، ويحاول احبا اي تفاهم 
الجمهورية. كام جاء   محتمل عىل رئاســة 
كالم سامي الجميل من الدميان ليتقاطع مع 
تريحات جعجع ويســتكمل مواقفه بالرد 
عىل زيارة باسيل للبطريرك وتطويق مواقفه 
املسيحية  التمثيلية  الحيثية  الحرام  الداعية 

للمرشح الرئايس.
واتهمــت  مصادر سياســية،  جعجع والجميل 
انهام يكرران  أخطــاء تاريخية، ويتخذان خيارات 
تنعكس ســلبا عىل املكون املسيحي، نتيجة قر 
نظــر وتغليب النقمــة واالنتقام عــىل مصلحة 
الجامعة واملصلحة الوطنيــة بفعل غياب الرؤية 

االسراتيجية.

واملوازنة  املــال  لجنة  عقدت 
ابراهيم  النائب  جلسة برئاســة 
كنعان وحضور وزير املال يوسف 
خليل، ملتابعة درس مواد املوازنة 
املوازنة  قانــون  مرشوع  ضمن 
العامــة واملوازنات امللحقة لعام 

.2022
وحرض النــواب عيل فياض، 
جهاد  عــون،  أالن  حميد،  ايوب 
راجي  الله،  فضل  حسن  الصمد، 
السعد، ســليم عون، عيل حسن 
خليل، غســان حاصباين، غادة 
ايوب، ميشــال معــوض، جان 
طالوزيــان، ياســني ياســني، 
امني رشي، جميل الســيد، بالل 
عبدالله، اســعد درغام، قاســم 
هادي  عطية،  ســجيع  هاشم، 
ابو الحسن، وضاح الصادق، طه 
ناجي، رازي الحاج، سيمون ايب 

رميا، ســيزار ايب خليل، رائد بّرو، حليمة 
قعقور.

زينة  املال  وزير  مستشارة  حرض  كام 
قاســم، مدير عام وزارة املــال بالوكالة 
الواردات يف وزارة  جورج معراوي، مدير 
املال لؤي الحاج شحادة، رئيسة املحاسبة 
يف مديرية املوازنة يف وزارة املال مريين 

جبور.
فقال  كنعــان  تحدث  الجلســة  وبعد 
»هناك ميــزان جوهرجي مطلوب لتأمني 
امكانات  ومراعــاة  الدولة  اســتمرارية 
الناس وحاجاتهم ألن املوازنة ال يجب ان 
تكون دفريــة فاالهم من تحديد االرقام 

هو كيفية تأمينها«.
واعترب انه »ميكننا وضع أرقام دفرية 
مثلــام أبلغنا وزير املــال أن التوجه هو 
لقيمة دوالر جمريك بـــ20 ألف، ولكن 
الســؤال كيف نأيت بــه؟ علينا أن نكون 
واقعيــني ألن رواتب القطاع العام ال تزال 

عىل الـ1500 ونريد أن نعرف األثر املايل 
لهذا الرقم عىل املوازنة«. وأشــار اىل ان 
»لجنة املال ســألت وزير املال والحكومة 
عن االثــر املايل للــدوالر الجمريك عىل 
املوازنة والسلع وما هي السلع املشمولة 
االسعار«،  يضبط  وعّمن  املشمولة  وغري 
مؤكداً ان »عــىل الدولة ان تكون واقعية 

يف ما تطلبه من الناس«.
 وأضاف يف نهج توحيد سعر الرف 
ال ميكننــا زيــادة واحد عــىل آخر  من 
1500 اىل 000 و20000 وســعر رصف 
»صريفة« وســعر الرف يف الســوق 
الســوداء، نحن نطلب عكس ذلك ويجب 
ان يكون سعر الرف منطقياً وعلينا ان 

نكون واقعيني يف املوازنة.
وقــال نريد تعزيــز امكانات الدولة 
ولكن يف الوقت نفسه االخذ يف االعتبار 
والدوالر  االقتصاد.  وواقع  الناس  وضع 
الجمريك الذي يحدد يف الحكومة يجب 
أال يأيت عشــوائياً ... لقد أنهينا املوازنة 

منذ نيســان وطالبنا باألرقام الحقيقية 
ومل نحصــل عليها وقد بدأت وزارة املال 
ايام، وذلك  بتزويدنــا بها منذ بضعــة 
آالف   9 فقط  ليــس  فهو  العجز  لتحديد 
مليــار ال بل قد يتخطــى 19 ألف مليار 
وهذا فرق كبري وال ميكننا إقرار موازنة 

وهمّية. بأرقام 
أضاف أعطينــا الحكومة ووزارة املال 
مهلة اخرية حتى مطلع االســبوع املقبل 
للجباية  الحقيقيــة  باالرقام  لتزويدنــا 
والنفقات، ويف ضوء ما ســيأتينا نبني 

ء مقتضاه. عىل ال
وجّدد التأكيــد ان »الدوالر الجمريك ال 
رقابية  ولكننا ســلطة  املال،  لجنة  تقّر 
لنا  ســيكون  ايضاحات  بجملة  وطالبنا 
يجب  خطوة  فهكــذا  بعدها.  من  موقف 
ان ترافــق مع اقامة حمــالت اعالمية 
واعالنية للتوعية وتعزيز وتفعيل الرقابة 
عىل اسعار الســلع باالضافة ما ذكرناه 

حول األثر املايل عىل املواطنني«.

ة لجنة املال مجت

نين  حزب الل يختتم فعاليات »األربعون ربيعاً« بسينوغرافيا »أبجديّة النصر« ومهرجان مركزي اإل
حية والشجاعة واإلنسانّية الديار«: املقاومة كتبت تاريخها بالدم والت اهر لـ  مسؤول وحدة األنشطة اإلعامّية علي 

عيل ضاحي- فاطمة شكر

يختتم حزب الله االثنــني املقبل يف 22 آب الجاري فعاليات 
»االربعون ربيعــاً« والتي اطلقها مســؤول وحدة العالقات 
اإلعالميــة يف حزب اللــه الحاج محمد عفيــف يف مؤمتر 
1 حزيران املا ومبشــاركة مسؤول ووحدة  صحايف يف 

األنشطة اإلعالمية يف حزب الله الشي عيل ضاهر.
وتتوج نشاطات هذه الفعالية والتي انجزت بني 20 حزيران 
و20 آب، باحتفاليــة ومهرجان مركزي يــوم االثنني يتحدث 
فيه االمني العام لحزب الله السيد حسن نرالله تحت عنوان 
»ابجدية النر« ويعرض فيه عمل »ســينوغرايف« مرسحي 

وتلفزيوين بعنوان »ابجدية النر ايضاً«.   

لـ  »االربعون ربيعــاً«، كان  للحــدث وفعاليات  ومتابعة 
»الديار« لقاء مع مسؤول وحدة االنشطة االعالمية يف حزب 
الله الشــي عيل ضاهر والذي رشح ماهيــة العمل، فقال  
ان »أبجديّة النر« هو عمل فّنـــي للمرسح والشـــاشة، 
و   3 - ( خاّصــة  ضوئّيــة  مؤثّرات  باســتخدام 
 وغريهــا(، ويحي قّصة املقاومة اإلســالمّية 
ومســرية حزب الله يف لبنان، منــذ رصاصاتها األوىل يف 
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واضاف ضاهر  يقّدم العمل رسديّة جديدة، إذ يحاول رسد 
ســياق تاريخي مّتصل عن الحقبات املختلفة من تاري هذه 
املقاومة عىل امتداد 40 عاًما، ويقّدم، عىل املســتوى الفني، 
هويّــة بريّة حروفّية تحــــايك صناعــة األبجدية التي 
، ويضيف عليها  تأّسســت عليها هذه البالد منذ فجر التاري

أحداثًا وشخصّيات وحكايا.
وتابع  »هو عمل يحمل عنوان أبجدية النر، أربعون عاماً 
من النر، حدث استثنايئ ومحطة لتقديم التجربة وتجميع 
الذاكرة وتصديرها لعموم الجمهور يف لبنان والعامل . تحتوي 
أبجدية النر عىل سلســلة افكار ومجموعة من املناسبات 
واالحيــاءات، وتم البدء بالنشــاطات هذه منــذ 20 حزيران 

وستبقى حتى نهاية شهر اب.
 ولفت اىل ان »ابجدية النر عبــارة عن مهرجان مركزي 
ســيكون يف 22 اب يوم االثنــني وهو عبارة عــن فقرتني 
اساسيتني هنا  عمل املشهد الذي يحمل عنوان ابجدية النر. 

والفقرة الثانية كلمة االمني العام السيد حسن نر الله . 
وأشــار اىل انها »اطلق عليها ابجدية النر بعد 40 ســنة 
19 وكانت حافلة  منذ بداية انطالقة املقاومة يف العــام 2
باالحــداث والذكريات والتاري والعرب وعــادة يكتب التاري 

بالحروف والحروف هي األبجدية ».
«هذه املســرية توجت باالنتصارات وهذا هو وعد  وأضاف 
االمني العام لحزب الله وهو الذي قال »وىل زمن الهزائم وجاء 

زمن االنتصارات ».
وأكد ضاهــر ان »مدة العمل هي 50 دقيقــة فيه مؤثرات 
ضوئية ومحتوى ومضمون تاريخي مميز ، كام يحتوي عىل 
تقنيات عالية ، مضمون أبجدية النر هو عن ما مر خالل 40 
سنة من االحداث واملحطات واالنعطافات منذ بداية االجتياح 
19 وحتى يومنــا هذا بكل التفاصيل بحلوها ومرها«.  عام 2
ويتحدث ايضــا عن القــادة واعمدة املقاومــة وجمهورها 

وشهدائها وجرحاها وارساها بجولة مقتضبة رسيعة . 

ورأى ان »العمل هو احتفال احساس فيه الكثري من الحنني 
واملشاعر قبل اظهار القوة والسالح يك يعلم القريب والبعيد 

لك االرادة والصرب والشجاعة«. اننا 
وختــم ضاهر بدعــوة جمهور املقاومــة واصدقائها اىل 
حضور العمل الضخم الذي سيكون مميزاً جداً. وسيضم اكرث 
من 200 شخصية اعالمية وممثلني وتقنيني بدؤوا عملهم منذ 
اكرث من شهرين بشــكل متواصل وكخلية نحل، الفتاً اىل ان 
العمل اللوجستي سينتهي بعد ظهر يوم الجمعة تحضرياً ليوم 

االثنني القادم«.

{ خلفية فنية عن »أبجدية النر« {
ابجدية النرعمل فّنـــي للمرسح والشـاشة، باستخدام 
3 و    - مؤثّــرات ضوئّيــة خاّصــة )
وغريها، ويحي قّصة املقاومة اإلسالمّية ومسرية حزب الله 

.19 يف لبنان، منذ رصاصاتها األوىل يف حزيران العام 2
ويقّدم العمل رسديّة جديدة، إذ يحاول رسد ســياق تاريخي 
مّتصل عن الحقبات املختلفة مــن تاري هذه املقاومة عىل 
امتداد 40 عاًما، ويقّدم، عىل املســتوى الفني، هويّة بريّة 
حروفّية تحــايك صناعة األبجدية التي تأّسست عليها هذه 
، ويضيف عليها أحداثًا وشــخصّيات  البالد منذ فجر التاري
وحكايا، تهدف إىل إخراج نســخة خاّصة من هذه األبجديّة، 
تكون  كقــّوة حقيقّية للبنان يف هــذه املرحلة الدقيقة من 
تاريخه، وتشــكّل داعاًم نوعيا لهذا الوطــن يف عبور النفق 
املطبق عليه بســبب وجــود الكيان الصهيــوين عند حدوده 
ة  الجنوبية، وبسبب االسراتيجّيات األمريكّية الظاملة، القا
عىل استضعافه وتقدميه عىل أساس أنّه من البالد التي تكمن 

قّوتها يف ضعفها.

{ مّدة العمل 50 دقيقة {
 تتناوب عليها األساليب الفّنية بركيبات وتأليفات إبداعية، 
تجتمع فيها املشـــاهد املرسحّية التمثيـلّية باالستعراضّية، 
واملشــاهد املصّورة الواقعّية باملحّركــة غرافيكيا، عىل وقع 
إسقاطات ومؤثّرات ضوئية تســتخدم للمرة األوىل يف هذا 
النوع من األعامل، وموســيقى تصويريّة مناســبة للعمل، 

تحايك خصوصّياته الثقافّية والنوستالجّية الفريدة.

{ مكان وزمان العمل {
باحــة عاشــوراء يف الضاحية الجنوبيــة لبريوت  يف 
االحتفال املركــزي الذي تقيمه املقاومة بعنــوان »األربعون 

ربيًعا«  وذلك إحيــاًء ألربعني عاًما عــىل انطالقة املقاومة 

وإحياًء أليام النر اإللــهي عام 2006 وذكرى التحرير الثاين 

201، والذي يتحّدث فيه سمـــاحة األمني العام السّيد  عام 

حسن نر اللّه )حمـاه اللّه( بتاري 22 آب 2022، بعد عرض 

العمل يف بداية االحتفال.

اللبنانية  الجمعيــة  األنشــطة اإلعالمّية   إنتاج وحدة 

للفنون - رساالت

اإلرشاف العام الشي عيل ضاهر

الرؤية الفّنّية، السيناريو، وتنفيذ االنتاج م. محّمد كوثراين

التنسيق ومتابعة اإلنتاج م. محّمد خفاجة

التسويق، واملتابعة التقنية م. محّمد عساف

تنفيذ عدد كبري من املخرجني والفنّيني والتقنينّي واإلداريّني 

. واإلعالمّيني تجاوز عددهم الـ 100 شخ

ر يتحد للديار ا

ــّورات مـــــ ســـفـــيـــري ــ ــ ــط ــ ــ ــت ــ ــ ـــر ال ــ ــ ــري ع ــ ــ بـ
ــا ــ ــك ــ ــس ــ ــت ــ ــرون ــ الــــــــعــــــــراق والــــــكــــــويــــــت وف

رئيس  اســتقبل 
النــواب  مجلــس 
نبيه بــري يف مقر 
يف  الثانية  الرئاسة 
السفري  التينة،  عني 
شياع  حيدر  العراقي 
الــرباك يف زيــارة 
وداعيــة ملناســبة 
مهامــه  انتهــاء 
ســية  ما يبلو لد ا
لدى  لبالده  كسفري 

لبنان . 
اســتقبل  كــام 
بأعامل  القائم  بري 

لبنان عبدالله سليامن  الكويت يف  سفارة 
االوضاع  الشــاهني، حيث جرى عــرض 
لبنان  بــني  الثنائية  والعالقــات  العامة 

 . والكويت 
والتقــى أيضاً املنســقة الخاصة لألمم 

املتحدة يف لبنان يوانا فرونتسكا . 

كام عرض بري آخر املستجدات السياسية 

وشــؤوناً ترشيعية خالل استقباله النائب 

أحمد الخري . 

وبعد الظهر اســتقبل املستشار الثقايف 

السابق لسفارة الجمهورية االسالمية يف 

لبنان محمد مهدي رشيعتمدار. 

ي را حس ا راق               ر م الس ال

ــلــس ــة طــراب ــن ــدي ــة م ــال ــب ــ : وصـــــول الـــغـــّواصـــة ق ــي ــج ال
صدر عن قيــادة الجيش ـــ 
يت  ا البيان  التوجيــه  مديرية 
»قام الجيــش اللبناين قبل ظهر 
امس بنقل الغواصة التي ستعمل 
عىل ســحب املركــب الذي غرق 
قبالة طرابلــس بتاري 23 / 4 
بريوت  مرفأ  من  وذلك   ،2022  /
مزودة  وهي  طرابلس،  مرفأ  إىل 
وقدرات  حديثة  اتصال  بتقنيات 
متقدمة للعمل يف أعامق البحار.
البحرية  القوات  سوف تشارك 
التعاون  عــرب  العملية  هذه  يف 
مع طاقم الغواصة يف ما خ 

مختلف الجوانب اللوجستية.
وقد أنشئت لهذه الغاية غرفة 
طرابلس  مركــز  يف  عمليــات 
البحري داخل املرفأ، تتيح املتابعة 
يف  املجريات  لجميــع  الدقيقة 
بقعة العمليــات البحرية بهدف 
االطالع املســتمر عــىل مراحل 

سحب املركب.

ــوي« ــ ــم الثان ــ ــاتذة التعلي ــة أســ ــب »رابطــ ــ ــ مطال ــي بحــ ــ الحلب
إجتمع وزير الربية والتعليم العايل يف حكومة تريف 
االعامل الدكتور عباس الحلبي مع رئيســة »رابطة أساتذة 
التعليم الثانوي الرسمي« السيدة ملوك محرز وعضو الرابطة 
عصمت ضو، يف حضور مديرة مكتب الوزير الســيدة رمزة 
جابر ومسؤول املعلوماتية توفيق كرم ومسؤول التوريدات 

يف املشاريع الدولية بالل نارص.
واطلع الحلبي عــىل مطالب الرابطة لجهــة إنهاء دفع 
متأخرات الحوافز بعدما تم تصحيــح غالبية األخطاء يف 
اللوائح الواردة من الثانويات الرســمية، والعمل عىل سداد 
منحة شــهر نيســان وتأمني اإلنتاجية لألساتذة امللحقني 

باإلدارة يف الوزارة.
كام طالبــت الرابطة بتأمني موعــد للروابط مع رئيس 

مجلس الوزراء.
واكــد الحلبي »أن املوعد مع الرئيس ميقايت ســوف يتم 
تحديده قريبا.أما بالنسبة إىل عدم ربط منحة شهر نيسان 

بالحضور، فإنها تستوجب الحصول عىل موافقة إستثنائية 
من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ، وقد أرسلت الوزارة 
مرشوع مرسوم إىل مجلس الشورى بهذا الخصوص ، وأن 
الرئيســني موافقان عىل األمر وينتظــران وصول مرشوع 

املرسوم«.
أما بالنسبة إىل استفادة األساتذة امللحقني باإلدارات من 
اإلنتاجية ، فإن الوزارة أعدت أيضا مرشوع مرسوم وأرسلته 
إىل مجلس الشورى. وهناك موافقة من الرئيسني عىل هذا 

املرشوع أيضا.
وتم التوافق مــع الرابطة عىل عقد اجتامع قريب للبحث 
يف التحضــريات للعام الدرايس الجديــد وتأمني مقوماته، 
ســيام وان الرابطة تتابــع التحضري يف املــدارس للدورة 

اإلستثنائية لالمتحانات الرسمية.
واســتقبل  الحلبي النائب آغوب بقرادونيان وعرض معه 

قضايا تربوية. 
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معاً مرين  ل حاجة  ال  الحكومة  أو  موعدها  في  الرئاسة  إّمــا 

ــانـــي ــنـ ــبـ ــلـ ـــــاء الـ غـــــــرف »الـــــقـــــصـــــر« الـــــــســـــــوداء والـــــقـــــ

محمد علو

ال ميكن فصل الزيارة التي 
قــام بها رئيــس الحكومة 
املكلــف نجيــب ميقــايت، 
لرئيس الجمهورية ميشــال 
عون، عن املســار الذي كان 
قد بدأ بالتصاعد بشكل علني 
يف األيام املاضية، حول قدرة 
وعدم قدرة حكومة تريف 
األعامل عىل تسلم صالحيات 
رئيس الجمهورية بعد إنتهاء 
»التيار  أن  خصوصاً  واليته، 
الوطني الحر« كان قد ذهب 
إىل تبنــي وجهة النظر التي 
تقول بعدم جواز تسليم البلد 
اىل  الرئاســة  وصالحيات 
االعامل  تريــف  حكومة 

الحالية.
يف املقابــل، كان البطريرك املاروين الكاردينال 
مــار بشــارة بطرس الراعي قد أملــح إىل أنه غري 
بعيــد عن هذا التوجه أيضاً، ولو ألســباب تختلف 
عن أســباب التيــار الوطني الحــر، فهو كان قد 
ذهب إىل الحديث عن أن »الشــعب يرفض تســليم 
مصــريه إىل حكومة تريف أعــامل«، الفتاً إىل 
أن »وجــود حكومة كاملة الصالحيات ال يفرضه 
منطق التوازن بني املؤسســات الدستورية فقط، 
بــل منطق التوازن بني أدوار املكونات امليثاقية يف 

لبنان أيضاً«.
إنطالقاً من ذلك، كان من الطبيعي عودة البحث 
يف كيفيــة تفــادي إحتامل الذهــاب إىل خالف 
دستوري من هذا النوع، ال سيام أن أحداً ال يستطيع 

أن يتكهــن بالخيارات التي قد يلجــأ إليها رئيس 
الجمهورية قبــل مغادرته القر الجمهوري، إال 
أن الســؤال يبقى حول قــدرة الجولة الجديدة من 
املفاوضات عىل الوصول إىل نتائج إيجابية، تقود 
إىل والدة حكومة جديدة قبل نهاية والية الرئيس 

عون.
من حيث املبدأ،عدم الوصول إىل إتفاق ســيعزز 
فرص الذهــاب إىل خالف دســتوري خطري يف 
مرحلة خطرة من عمر لبنان، بحيث ال ميكن تفاديه 
إال بالتوافق عىل إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، 
األمــر الذي ال يبدو أنــه متوفر يف الوقت الراهن، 
بينام الوصول إىل إتفاق حول تشــكيل الحكومة 
الجديدة سيعزز من فرص الذهاب إىل فراغ رئايس 

طويل.
إذا، وبحســب مصادر قيادية يف فريق  آذار، 

فإن فرص تشــكيل حكومة 
تــزال عىل حالها  جديدة ال 
قبل زيــارة ميقايت األخرية 
اىل قــر بعبــدا وبعدها، 
معتــربة أن التبدل بالظروف 
وال  فقــط،  الشــكل  يطال 
فالزيارة  املضمــون،  يطال 
حصلــت لكنهــا ال تغري من 
واقع أن تشــكيل الحكومة 
شبه مستحيل حتى اللحظة.
العالقة  أن  املصادر  وترى 
وانتخاب  الحكومــة  بــني 
رئيــس جديــد للجمهورية 
هي عالقة عكســية، أي أن 
فرص الوصــول اىل االوىل 
تعني أن فرص نجاح الثانية 
قليلة، والعكس متاماً، بحال 
ارتفعــت حظــو انتخاب 
رئيــس جديد للجمهورية قبل انتهاء والية الرئيس 
ميشــال عون يف 31 ترشين األول املقبل، فإن ذلك 
يعني أن ال حاجة للدخول يف معارك سياسية ألجل 
تشكيل حكومة لن تكون رضورية ولن تفعل شيئاً.
يــدرك ميقايت هــذا الواقع، وهو الــذي فّعل 
حكومتــه الحالية عرب اجتامعــات الوزراء، وقد 
وجــد أن اللقاءات مع الرئيس عون إن عادت فهي 
ال تعني شــيئاً عىل املستوى العميل، وال تؤثر عىل 
عمــل الحكومة الحاليــة، وبالتايل فال ضري من 
القيام باألمر، ورئيس الجمهورية يدرك هذا الواقع 
أيضــاً، مــا يجعل اللقاء مجــرد »فولوكلور« غري 
مضمون النتائج، فالحكومة ومصريها مربوطان 
مبكان آخر، متاماً كام حال الحكومات الســابقة 

الالحقة. والحكومات 

روجيه شاهني

قضايئ  مصــدر  يقــول 
متابع، ان كل ترفات وكالم 
الجمهورية  رئيــس  وعمل 
ميشــال عون منــذ ان كان 
يف الرابيــة حتــى وصوله 
اىل ســدة الرئاســة،لو كنا 
يف دولة قانــون، كان من 
املفــروض مالحقة الرئيس 
عــون قضائًيا بعــد ادالئه 
صفقات  وعقد  بتريحات 
من خالل تياره، الذي تسبب 
باهدار اكرث مــن 44 مليار 
التي  الكهرباء  عــىل  دوالر 

اللبنانيون.  انحرم منها 
بالقول  املصــدر  ويتابع 
بالفســاد  متورطون  كلهم 

والصفقات ومل يســمح مبالحقة احد منهم، فيام 
هم بارعون باتهام حلفائهم بالتعطيل والفســاد، 
وخصومهــم بعدم العمل والعاملــة، فيام تقوم 
الغرفة الســوداء يف القــر الجمهوري بتحريك 
قضاة غــب الطلب وملصلحتهم الشــخصية كام 
يحصــل مــع الحاكم رياض ســالمة وغريه من 

خصومهم.
 واشــار املصدر اىل ان هناك مستشــارين يف 

القــر وآخرين لــدى الوزير باســيل يقومون 
بتحويــل مبالغ كبرية مــن الدوالرات اىل الخارج، 
وقــد تم اعالم الرئيس بذلك ومل يتحرك، كام علمت 
القاضيــة غادة عــون ومل تتحــرك، وهم ضمن 
محافظة جبل لبنان، وهــي التي تنادي وتحرّض 
زمالءها عىل العصيــان ومخالفة القانون، وآخر 
خطــوة قامت بها كان نزولها اىل املرف املركزي 
مخالفة كل القوانني، حيث تصدى لها القا رجا 
، رغم االتصاالت والضغو التي تعرض  الحامو

لها من اعىل املراجع، اال انه 
اكد انه يطبق القانون »الذي 
اقسمت اليمني عىل تطبيقه 
ولن انكث بالحلفان اإللهي«.
ويتابــع املصدر القضايئ 
بعض  ترفات  ان  املتابــع 
للغرف  التابعــني  القضــاة 
القــر  يف   الســوداء 
يقومــون  الجمهــوري 
بزمالئهــم  باالتصــال 
عصيان  عــىل  وتحريضهم 
وهذا  رؤســائهم،  تعليامت 
يشــهده  مل  مؤســف،  امر 
وال  تاريخــه  يف  لبنــان 
القضــاء اللبناين، حتى يف 
زمــن الوصاية مل يحصل ان 
اتصل رئيس الدولة او رئيس 
الحكومــة بقــاض وطلب 

التحرك والتجني عىل احد كام يحصل اليوم.
ويختــم املصدر القضايئ ان آخر مؤسســتني 
صامدتــني هــام مؤسســة الجيــش اللبناين 
ومؤسســة القضاء نوعا ما، وان الرئيس ميشال 
عــون يعمل عىل رضب القضاء من خالل ترفات 
بعــض القضاة التابعني له، رغم علمهم باخطائهم 
والشكاوى عليهم، وسوف تتم مالحقتهم حتى لو 

خرجوا من السلك القضايئ.

»إســـرائـــيـــل« أن  ــت  ــت ــب أ املـــقـــاومـــة  ــرم:  ــيـ  بـ
ــا ــه ــزم ــه ن أن  ــن  ــ ــك ــ ــم ــ ويُ قـــــــــدراً  لـــيـــســـت 

»قولنا  جمعيــة  أحيــت 
آب  انتصار  ذكــرى  والعمل« 
2006 مبهرجان يف بر الياس، 
حرضه وزير العمل يف حكومة 
تريف األعــامل مصطفى 
بــريم، النائب ســليم عون، 
ممثل عن نائب رئيس املجلس 
الشــيعي األعىل،  اإلسالمي 
الجمهورية  ممثل عن سفري 
اإلسالمية اإليرانية يف لبنان، 
ممثــل عن املدير العام لألمن 
العــام، األمني العــام لحزب 
البعــث العريب اإلشــرايك 
عيل حجــازي، ممثل حركة 
يف  اإلســالمي«  »الجهــاد 
لبنان إحسان عطايا، ممثالن 
عــن املطرانــني أنطونيوس 
الصــوري وابراهيم ابراهيم، 
وشخصيات سياسية وأمنية 

ودينية وبلدية واختيارية.
حركــة  ممثــل  وقــال 
»العدو  اإلسالمي«  »الجهاد 
الصهيوين بات يدرك جيدا أن 
حركة الجهاد تشــكل عقبة 

أمام مرشوعه يف املنطقة وأمام صفقة القرن 
وأمام نسختها الجديدة وثيقة إعالم القدس«.

بدوره، قال األمني العام لحزب البعث »بني 
أن نكــون بــال كرامة يف هــذا البلد وبني أن 
تحارصونا نقول لكم بشكل واضح سنصمد 
وســنواجه وســنكون بحجم صعوبة هذه 

املرحلة.
أمــا وزير العمل فقال »من الضعف صنعنا 
القــوة وانقلبت املعادالت فعــني باتت تقاوم 
مخــرزا ألننا أبناء هذه األرض وألننا ندافع عن 
وجودنا وأرضنا وتاريخنا وعن تعددية بالدنا«.

أضاف »استطاعت املقاومة اإلسالمية يف 
لبنان تحقيق أمر أسايس هو تثبيت أن إرسائيل 
ليســت قدرا وميكننا أن نهزمها، فحققنا أول 
إنجاز إســراتيجي وكان أول حجر دومينو يف 
رضب مــرشوع اإلنهــزام النفيس. عام ألفني 

فرضنا جميعا وفرضت املقاومة أساسا وفرضت 
، ليطلق سامحة  انســحابا مذال غري مرشو
السيد نرالله مرشوعا اسراتيحيا مهام جدا 

هو أن إرسائيل أوهن من بيت العنكبوت«. 
وقال رئيس جمعية »قولنا والعمل« الشي 
الدكتــور أحمد القطــان »عندما نتحدث عن 
املقاومة يف لبنان ويف فلسطني فإننا نتحدث 

من منطلق عقائدي إمياين«.
أضــاف »منذ حرب متوز 2006 وإىل اليوم 
رأينا أن املقاومة يف لبنان تستحق أن يلتف كل 
اللبنانيني ونحن كأهل الســنة والجامعة يف 
املقدمــة يجب علينا أن نكون جميعا مقاومة 

يف لبنان«.
كــام أحيت »جبهة العمل االســالمي« يف 
لبنان ذكرى انتصار آب 2006، بحضور عدد من 

سيدات املجتمع البريويت واملهتمني.

ــ ــي ــج ــد ال ــ ــائ ــ لـــــقـــــاءات ق

مطلوبين مـــنـــازل  دهـــم   : ــ ــجــي  ال
بعلب ــيــل   ــل ــ ال ــة  ــزرعـ مـ ــي  فـ

استقبل قائد الجيش العامد جوزاف عون امس رئيسة بعثة 
 Simone اللجنــة الدولية للصليب األحمر يف لبنان الســيدة

casabianca AESCHLIMANN، فالنائب أسعد درغام.
 كذلك مدير ومؤســس رشكة ETHAN Group السيد طوين 
جعجع واألمني العام للمدارس الكاثوليكية األب يوســف نر 
اء الشامل  واملديرة العامة للمؤسسة البطريركية املارونية لإل

السيدة باتريسيا صفري. 

يت  صدر عن قيــادة الجيش - مديريــة التوجيه البيان ا
/2022 دهمت قــوة من الجيش منازل عائدة  /1 »بتاريــ 
ملطلوبــني يف مزرعــة الضليلـ  بعلبــك، وضبطت عددا من 
آالت تصنيع املخدرات وكمية من حشيشــة الكيف باإلضافة 
إىل بنادق صيد مع ذخائرها. ســلمت املضبوطات إىل املرجع 

املخت وبورش التحقيق«.

ال خالل االحت

ــم الـــنـــازحـــيـــن ــي ــل ــع ــت ــط أوروبــــــــــي ل ــغـ  ـ
اللبنانيين الــطــاب  ــات  ــدوامـ بـ ــيــن  الــســوري

كشــف رئيس لجنة الربية النيابية النائب 
حســن مراد عن »وجود معلومــات تتحدث 
عــن ضغط اورويب وامرييك لتعليم النازحني 

الســوريني يف دوامات مــا قبل الظهر مكان 
الطالب اللبنانيني«، واكــد متابعة هذا االمر 

يك ال يحصل. 

ــاع ــ ــ األو زّوار  ــ  ــ م ــر  ــ عـ ــي  ــس ــب ــع  ال
ــة واالقـــتـــصـــاديّـــة ــّيـ ــاسـ ــيـ ــسـ األمـــنـــّيـــة والـ

انطاكية  بطريرك  استقبل 
وسائر املرشق للروم امللكيني 
الكاثوليك يوسف العبيس يف 
املقــر البطريريك يف الربوة 
اللواء الركن بيار صعب واطلع 
منه عىل االوضاع االمنية يف 
البالد وكانت معه جولة افق 
السياســية  االوضاع  حول 
الحياة  عىل  وانعكاســاتها 

االقتصادية واالجتامعية.
ثم اســتقبل رئيس جهاز 
خطار  العقيد  القومي  األمن 
الدين يف زيارة تعارف  نر 
تطرق الحديــث خاللها اىل 

االوضاع العامة يف البالد وكيفية العمل عىل 
الخــروج من الدوامة التي باتت ترهق املواطن 

وتدفعه اىل الهجرة بحثا عن حياة كرمية .
كذلك التقــى املفتش العــام لقوى االمن 
الداخــيل العقيد فادي صليبا وبحث معه يف 

الشأن العام.
اىل ذلك استقبل العبيس  مستشار  الرئيس 

ســعد الحريري للشــؤون الروسية جورج 
شــعبان وتنــاول معه االوضــاع االقليمية 
وتداعياتها عىل الساحة املحلية . كام استقبل 

املراقب االول يف الجامرك نقوال نصار .
ومــن زوار الربوة  الدكتــور داود الصايغ 
واملحامي ابراهيم طرابليس ، ونبيل خرياطي 
واملغرب روالن حجار واملطران املنتخب جان 

ماري شامي .

يار  ب م اللوا الرك  ال

ر ح ة اللجنة الدولية للصلي ا يسة  د الجيش مستقبال ر قا

ــ الــــــــدوالر الـــجـــمـــركـــي لــيــس ــ  خـــلـــيـــل: رفـ
ــال املـ لــجــنــة  ــس وال  ــل ــج امل ــن صـــاحـــّيـــة  مـ

والتحرير«  التنميــة  »كتلة  عضــو  قال 
النائب عيل حســن خليل، بعد جلسة لجنة 
املال واملوازنة، تعليقا عىل موضوع »الدوالر 
الجمريك« »اليوم خالل اجتامع لجنة املال 
واملوازنة، حصل نقا كبري حول »الدوالر 
الجمريك«. يهمنا ان نؤكد ان هذه املســألة 
هي من صالحيــة الحكومة بالكامل وفقا 
 201 لقانــون املوازنــة الذي صــدر عام 
والــذي يعطــي للحكومة حــق الترشيع 
الجمــريك ملدة خمس ســنوات تنتهي عام 
2023 وبالتايل رفع الدوالر الجمريك ليس 
مــن صالحية املجلس النيايب وال لجنة املال 
واملوازنة وال نحــن الذين نتحمل هذا االمر 
وليس بالتأكيد من صالحية وزير املالية او 
ا يجب ان يكون هناك  غــريه من الوزراء ا
موقف كامل مــن الحكومة يف تحديد هذا 
االمر والذي عىل أساســه ال تكون املوافقة 

. تلقائية«  مبارشة 

« املطلــوب اليوم وكــام أكدنا  أضــاف
باســم الكتلــة خالل اجتــامع لجنة املال 
واملوازنة اعطاء وتقديم دراســة حول االثر 
االجتامعي عىل حيــاة الناس وتكلفة هذا 
القطاعني  االمر عىل رواتــب ومخصصات 
العام والخاص واثره عىل حياة الناس وعىل 
التضخــم او الركود الذي ميكن ان يســببه 
عــىل الوضع االقتصادي«. ان موقفنا يبنى 
وفقــا لالرقام واملعطيات التي ســتقدمها 

الجهــات الحكومية يف هذا املوضوع« .
« لالســف، اليــوم حصل ترسيب  وختم
لكتاب من قبل دولــة رئيس الحكومة اىل 
معــايل وزير املال، كتاب مبهم يف ما يتعلق 
نحن  وعليه.  واملســؤوليات  القرار  بتحديد 
ســنتابع االمر يف االجتــامع املقبل للجنة 
املــال املوازنة بعدما تكــون الوزارة املعنية 
قد اوضحت بشــكل دقيق موقف الحكومة 

االمر«.  الناتجة عن هذا  واالرقام 

 »رابطة قدماء القو املسّلحة«: لن نق مكتوفي األيدي
تجا استمرار الظلم في ح العسكريين املتقاعدين

ــة احـــتـــفـــلـــت  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ الــــــســــــفــــــارة الـ
الـــهـــنـــد ــال  ــ ــق ــ ــت ــ الس  6 ـــ  ــ ــ الـ ــد  ــيـ ــعـ ــالـ بـ

 اســتغربت »رابطة قدماء القوى املسلحة 
اللبنانية« يف بيان، بعد اجتامع عقدته لجنة 
الدفــاع عن حقوق العســكريني يف الرابطة 
»اســتمرار سياســة الهروب إىل األمام من 
خالل ترحيل املادة املتعلقة مبنح املســاعدة 
االجتامعية ملوظفي الخدمة والتقاعد بحجة 
اقراح تحويل املساعدة الحقا إىل زيادة أجور 

عىل الرواتب واملعاشات التقاعدية،«.
وطالبت ب«تحقيق العدالة واملســاواة بني 
مختلف األسالك الوظيفية فورا وقبل أي إجراء 
آخــر ال يعرف متى يتحقق، وذلك باحتســاب 
املســاعدة االجتامعية عىل مجموع الراتب أو 
املعا التقاعدي، وليس عىل أساس الراتب«.

وأكدت أن »عــدم إلغاء رضيبة الدخل عىل 
معاشات العســكريني املتقاعدين وفقا لقرار 
املجلــس الدســتوري رقــم 2019/13 يعد 
اســتخفافا يف تطبيق القوانني ورضبا ملبدأ 
فصل الســلطات، الذي يعترب أساسا للنظام 

الديوقراطي الحر«.
وناشــدت »لجنة املــال واملوازنة واملراجع 
املختصــة معالجة الخلل فــورا، وخصوصا 
موضوع املســاعدة االجتامعية«، مؤكدة أنها 
»لن تقف مكتوفة األيدي تجاه استمرار التعسف 
والظلــم يف حق العســكريني املتقاعدين«، 
مشرية إىل أنها »يف صدد اتخاذ كل الخطوات 

املناسبة إلعادة الحق إىل نصابه«.

الدكتور  الهند  سفري  أقام 
ســهيل أجاز خان استقباال  
بالعيــد الـ6  الســتقالل 
بــالده، يف »اوديتــوروم« 
بيار ابــو خاطر يف جامعة 
القديــس يوســف - طريق 
الشــام، يف حضــور وزير 
يف  والرياضــة  الشــباب 
األعامل  تريــف  حكومة 
كالس  جــورج  الدكتــور 
الجمهورية  رئيــس  ممثال 
ورئيس  عون  ميشال  العامد 
االعامل  تريــف  حكومة 
نجيــب ميقــايت، النائــب 
عيل عســريان ممثال رئيس 

مجلــس النــواب نبيه بري، وزيــر الطاقة 
وامليــاه الدكتور وليد فياض، الســفري كنج 
الحجــل ممثال وزيــر الخارجية واملغربني 
الدكتــور عبدالله بو حبيب، النائب هادي ابو 
الحســن، العقيد الركن داين نخله ممثال قائد 
الجيش العامد جوزف عون، العقيد ســامي 
املر ممثال املديــر العام لقوى األمن الداخيل 
اللــواء عامد عثامن، املقدم جورج حنا ممثال 
املدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم، 
قائــد القوة الدولية العاملة يف جنوب لبنان 
ال أورلدو الثارو، االمني  ) »اليونيفيل«( الج
العام للهيئــة العليا لالغاثــة اللواء محمد 
خري، اللواء جــورج رشيم،  نقيب الصيادلة 
جو سلوم، وحشد من السفراء والشخصيات 
الديبلوماســية والعســكرية واالقتصادية 

واألكادميية واالجتامعية.
اســتهل االحتفــال بالنشــيدين اللبناين 
والهندي ثم كلمــة ترحيب  ألقاها احد أركان 
الســفارة، تلتها كلمة متلفزة لوزير خارجية 
الهند مورايل دهاران شــدد فيها عىل »أهمية 

املناسبة
ثم ألقى الســفري خان كلمة قال فيها »يف 
هذا االحتفال السعيد بعيد استقاللنا يف لبنان، 
نحتفل أيًضا بالعالقات الودية التاريخية بني 
الهنــد ولبنان. لطاملــا أعجبنا يف الهند بروح 
التعددية والثقافة والتقاليد يف لبنان والنظام 
وتنوعه.   الشــعب  ومرونة  الدميوقراطــي 
ًا مع أصدقائنا  وإّن أطيــب متنياتنا هــي دا
اللبنانيــني الذين أعطوا الحــروف األبجدية 
للعامل وباعتبارهم سكانا لهذه األرض الرائعة 

من األرز«. 

ت ند يلق كل الس ال
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لقد مّر النظام املــدريس وقوانينه املرعّية يف التعامل بني 
األســاتذة  واإلدارة الربوية من جهة، وبني التالمذة واألهل 
من جهة أخرى، مبراحل كثرية، تطورت من النقيض إىل شبه 
النقيض. وهذا ما خلّف باقة من اإليجابيات والســلبيات عىل 
السواء. تجلس  مع مربني من الجيل القديم فيأخذك الشغف يف 
حديثهم إىل اللحظة التي عاشوها يف تربية األجيال املتعاقبة، 

وصوال إىل مالحظاتهم حول الواقع الحايل.
تقول املربية دعاء صعب الثامنينية »كانت املدرسة انتظاما 
وقانونا، وكان األســتاذ والناظر هيبة وسلطة. كانت الحياة 
أبســط، ال اجهزة إلكرونية وال هواتف وال حتى بذ مفر 
يف الهندام واألكل وغريه. ما كان الناظر بحاجة لرفع صوته، 
فمجــرد حضوره يحيل امللعب املكتــ وقت قرع الجرس إىل  
ســاحة تعّج بالصمت واالنتظام. وتضيف كان هناك بعض 
القســوة ، التي ولّدت احرامــا والتزاما بالقوانني، وباملتابعة 
والجهــد والدراســة حتى لو أن املــدرس او املدير، لجأ أحيانا 
للــرضب كعقاب«. وتوضح أن »الرضب ما كان  ألجل الرضب 
وكان من املمكن االستغناء عنه غري أن الوقار كان ميزة الواقع 
الربوي بحيث يلتزم التلميذ وأهله عىل السواء ويلتزم املدرس 

بدوره أمام اإلدارة«.
وتضيــف  قائلة » لقد كان عامل املدرســة عاملا خاصا، ال 
يخضــع لرغبات األهل بل يقّدم الوالدهم العلم بقالب النظام، 
الــذي  يكفل انضباطا وتحصيال وصقال للشــخصيات بعيدا 
عــن املراعاة، و«الغنج«، وتدويــر الزوايا ألجل هذا التلميذ او 
هــذه العائلة. فالكل سواســية يف الحقوق والواجبات ويف 
اســتحقاق التنويه او العقاب، والعمل كان دوما باتجاه هدف 

أوحد وهو التحصيل والنجاح يف الربية والتعليم معا.«
أما اليوم فالواقع مغاير متاما، وتشــابكت جدوى الحقوق 
بجدوى التحصيل وإن بنسب متفاوتة، يقول االستاذ  يعقوب، 
وهو ناظر يف القطاع الخاص، ان »العمل الربوي ال سيام يف 
. فاملدارس تسعى  القطاع الخاص بات مضنيا لكرثة الضغو
الســتقطاب الطالب وزيادة مدخولها وارياحها، وعليه ميّر 
الواقــع الربوي بالكثري من العقبات والتمييع والتليني، حتى 
بات التلميذ يف كثري من االحيان سطوة داخل املدرسة تراعى 
خواطره وإن كان مخطئا . فتقدم الربية رصاحة بقالب يراعي 
حالتني )استمرار التلميذ يف املدرسة زبونا والزبون دوما عىل 
حق،  وســطوة الحقوق املرعية مؤخرا التي تؤخذ اتهاما ضد 
األســتاذ يف حال اتبعها، وتضعه يف خانة التعدي.( ويكون 
يف معظــم الحاالت أمر مجحف جدا بحق الربية، ومصلحة 
التلميذ، وبحق كرامة وهيبة األستاذ يف الكثري من األحيان«.

« مثال قد يصدر عن التلميذ ترفات غري  ويضيف يعقوب 
مقبولة، وكالم ميسء، وعناد يحاول معه املدرس االستيعاب 
والتوجيــه ومحاكاة األمر، ثم يدفعه للتحدث إليه عىل انفراد 
والتصويب، غري أن مرات كثرية تتفاقم األمور وال يجدي األمر 
تغيريا يف الســلوك، فيحرض األهل مبعطيــات القصة التي 
رسدهــا ابنهم  وتعقد اإلجتامعات بني األهل واإلدارة. ويقابل 
كالم التلميذ بكالم االســتاذ الذي يجــّرح يف اغلب األحيان 
لتكون النتيجة يف النهاية تراكم القضم من شخصية املدرس 

الستمرار اإلستفادة وإرضاء الزبون«.
واشــار اىل »ان هذا اإلنحدار هو نتيجة جمع ما تيرس من 
كل جانب ملقاربة عملية الربح والخسارة. فالحقوق موجودة 
ا النظام  ومرعيــة وما كان الرضب يوما حاجة أو مقبوال، إ
ركيزة، ومتى وجدت ثغرة هشة لالنقضاض عليه هلك. فكيف 
بثغر كثرية حّولت النظام املدريس إىل حصان طروادة تسللت 
من خالله الكثري من الشــوائب املرافقة للضغو واالوضاع 

العامة واألهواء العامة واملصلحة كذلك.«
فإن اخذنا واقع األســتاذ فهــو قابع تحت ضغط  توصيل 
املادة بشكلها املمتاز، وفرض اإلنضبا يف السلوك والتحصيل 
والوصــول بطالبه إىل النجاح يف ظّل غياب الرامة وأهواء 
التالميــذ. ويف ظّل حاجتــه لوظيفته يف الواقع اإلقتصادي 
الصعب، يعمد األســتاذ إىل  تدويــرر الزوايا قرسا ليوّفق بني 

استمرار وظيفته والكرس من نفسه احيانا.
وأما واقع التالميذ ففيه اكرث من مقاربة 

- وضع االهل اإلقتصادي يف كثري من األحيان وهمهم يف 
تعليم أوالدهم يجعل مقاربتهم لفشــل أوالدهم غالبا بتحميل 
املدرســة واملدرسني املســؤولية، ويكون سالحهم القسط 
الذي يدفعون، ويعتربون من خالله أنهم بذلك قد اســتحقوا » 
الباكيج« كامال نجاح وانضبا وعدم شكوى اوالدهم وعدم 

الشكوى منهم.
- ويطالعــك أحيانــا أهل مرتاحون ماديــا، ورغم تقصري 
و  أبنائهم أو حتى ســوء ســلوكهم، وعــدم انضباطهم دا
التعليق والشكوى والطلب وانتهاك القوانني لتمييعها ملصلحة 
أوالدهم. فأصبح االهل يناقشــون بالدوام ، بوقت الحضور ، 
بحجم الدروس، بتوقيــت اإلمتحانات، بتوزيع التالميذ عىل 
الصفوف، بالعالمة، وطريقــة التصحيح وطريقة الرشح، 
بالعطل املدرســية، بالعقاب اعراضا ومناقشــة، بطريقة 
األســتاذ وتحديد مــا كان أجدى، بعدد الــدروس ومضمون 

املفكرة، إىل أمور تتعدى ذلك إىل احتكار خصوصية األســتاذ 
باوقاتــه التي تكون خارج الدوام حتــى لكأنه مطلوب منه 
ة يف كل األوقات حتى ساعات  التواجد بحالة اســتنفار دا

متأخرة تلبية الستفسارات واعراضات.
طبعــا هذا األمــر ليس معمام فتجد بــني األهل واقعيني، 
مقدرين، متعاونني وعقول سلســة تسعى إىل هدف مصلحة 
أوالدهم بالتكامل، فيعلمون أن التكامل بني املدرسة بأساتذتها 
واألهل عىل موجة واحدة، إن صّب، يصب يف مصلحة التلميذ 

ا. دا
يف حديث ومقاربة لالمر مع مرشدة إجتامعية واختصاصية 
علم النفس السلويك يف إحدى املدارس الخاصة، تقول »بني 
التفهم والنظام يرســو الحل، ولهو أمر عىل بســاطته دقيق 
التنفيــذ. فنحن اليوم غري األمس ونواجه معطيات جديدة يف 
السلوك واألداء والحاجات وغريها، فالناس يف تغيري مستمر 

وتعاين ضغوطات مختلفة ومستمرة«.
اضافت »نفســه األســتاذ والد او والدة، وأنفسهم األهل 
موظفون وعاملون، والــكل يف ضبابية الظروف واإلنفتاح 
التكنولوجــي، الذي يســتقدم كم هائل مــن املعلومات بني 
مغلوطة وصحيحة. وكّل يستقبلها بطريقته ومدى تحصنه 
وتحليله وإدراكه ويســقطها عىل واقعه بتمرد تارة وانتقام 

طورا وحّب بالتغيري والوصول مرات أخرى«.
وختمت »لذا فإن السياســات الربوية من البدء يجب ان 
تقــدم يف قالب يحايك األهل ، يجمعهم ،يتحدث إليهم وكذلك 
التالميذ بحيث يتم التوجيه املتكرر، بحيث يعهد إىل املدرســة 
بإدارتها وأســاتذتها بعد إمتام التوجيه اإللتزام بطريقة عمل 
موحدة يف املقاربات والحلول ومعالجة االمور. يكون فيها الكّل 
سواســية امام قانون مدريس يضمن فهم املشكلة والتوجيه 
لــكل األطراف ويفرض التزاما عىل الكل تكون مخالفته خطأ 

يحاسب عليه بطرق تذكر ويتم اعتامدها دون متييع«. 

ينتظــر أهــايل التالمذة يف 
املــدارس والجامعــات   تحديد« 
الكتايب« بعد مفاوضات  الدوالر 
تجريهــا اوزارة الربية والتعليم 
العايل مع دور النرش، ضمن عدة 
الوصول  بهدف  تعقد  اجتامعات 
إىل حّل، بحيث تســعى الوزارة 
مفاوضة للوصول إىل تسعري  ال 
يحتسب فيه دوالر الكتاب حسب 

السوق السوداء.
يف حــني لجــأ األهل يف عدد 
من املدارس الخاصة  إىل إنشــاء 
مجموعات عرب وساىل التواصل، 
إســتبدلوا فيها الكتب يف نهاية 
املنــرم، يبقى عدد غري  العام 
قليل من األهل  بانتظار تسعرية 
املكتبات لرشاء الكتاب الجديد او 

املستعمل عىل حد سواء.
أما بالنسبة للمكتبات التي تبيع 
الكتب املستعملة، فهي  بانتظار 
تحديد دوالر بيع هذه الكتب، ويف 
حني ان مصادر رجحت أن يكون 
انية آالف وســتة عرش  بــني 
الفا، يبقى الخرب اليقني بانتظار 
تحديد وزارة الربية. وعليه فإن 
استالم الكتب املستعملة من قبل 
املكتبــات وبيعها متوقف ريثام 
الوزارة بشان السعر  يصدر قرار 

الرف املعتمد.
أما يف ما خــ دور النرش، 
فتر عىل اعتامد دوالر السوق 
السوداء ألن كلفة اإلنتاج باهظة. 
إذ تضيــف مصادر مطّلعة، نقال 
عن نقابة النارشين املدرســّيني، 
أن اتجــاه املطابــع ودور النرش 
إىل تســديد معاشات موظفيها  
بالدوالر بجزء غــري قليل منها، 
وبشــيكات للجزء املتبقي، يضع 
أعباًء غري قليلة عىل هذه الدور.
يضاف إليها كلفة استرياد الورق، 
الت  ا تشــغيل  كلفة  الحــرب، 
من  وحاجتها  النقل،  وصيانتها، 
اللوازم  ، وغريها من  املحروقات 
الدور  التي تسددها هذه  الكثرية 
السوق  رصف  ســعر  بحســب 
الســوداء مضــاف إليهم كلفة 

الدوالر الجمريك.
بانتظار ان ينتج من اجتامعات 
الوزارة ودور النرش اتفاقا، تر 
الوزارة عىل خفض سعر الكتاب 
األســايس وإن بنسبة العرشين 
يف املئــه، وترفــض دور النرش 
كلفة  وتعتربه  التخفيــض  هذا 
موجعة ال ميكنهــا القيام بها، 
يف ظــل االعباء غري القليلة التي 
تتحملهــا هذه الدور بوقت تدفع 
فيها غالبية تكاليفها عىل. سعر 
السوق السوداء، وإن كان تسديد 
صريفة  دوالر  يعتمــد  رضائبها 

الذي يشهد صعودا مطردا.
املؤكــد الوحيد أنه ومهام جاء 
يف اإلتفاق، ستكون سلة الكتب 
باهظة جدا، فأكرث أسعار الكتب 
تراوح بني  مرورا بال20 وحتى 
ال60 دوالرا.فليس من السهل أبدا 
أن يكون متوســط سعر الكتاب 
الجديد يقارب مليون لرية لبنانية. 
وأقّل  سلّة كتب تضم من خمسة 
إىل عرشة كتب او أكرث، وهذا ما 
يجعل املبلغ عىل أي سعر لرف 

الدوالر تّم اعتامده ،عاليا.
مكلف  الجامعي  الكتاب  يبقى 
إعتامد  احتاملية  أن  جدا، غــري 
تنزيل الكتب بواســطة اإلنرنت 
عرب اكرث مــن تقنية ، قد يكون 
حاًل يســتعاض بــه عن الرشاء 
يف حــال ســمحت بــه إدارات 
الجامعات واالساتذة املحارضين. 
ولكــّن األكيد أن هذا األمر يرتبط 
املــواد ومالءمته  بخصوصيات 

للدراسة .
أمــا يف مــا خــ املدارس 
الرســمية، فهذا األمــر معالج 
لناحية أن  املركز الربوي ومعهد 
ومنظمة  ــاء  واإل البحــوث 
»اليونيسيف« تؤمن الكتب مجانا 

للتالمذة.
غــري أن الســؤال الذي يطرح 
هنا هو إمــكان تامني عدد أكرب 
من الكتب يغطــي النزوح الذي 
الخاص إىل  القطــاع  يشــهده 

القطاع الرسمي. 

ــة الــــــــــــــــــدوالر تــــاحــــ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ لـ
ــي ــع ــجــام ــي وال ــدرســ ــ الـــكـــتـــاب امل

أشارت دراسة جديدة إىل أن مياه األمطار مل تعد صالحة 
للرشب يف أغلب مناطق العامل بسبب ارتفاع منسوب أنواع 
محــّددة من املواد الكيميائيــة فيها، ال تختفي مع مرور 
الزمن. وهناك عائلة مــن املركّبات الكيميائية الصناعية 
تعرف باســم »الفاعالت بالســطح الفلورية« وهي غري 
موجــود يف الطبيعة عادة، وتنتمي إىل نــوع املركّبات 
ة، ذلك أن تشــكليها ال ينكرس مع مرور الزمن، أي  الدا

أنها ال تتحلل يف الطبيعة.
وكشــفت الدراســة الســويدية التي نرشتها جامعة 
ســتوكهومل أن هــذه املركّبات عادة مــا تكون موجودة 
يف البيوت، يف أغلفة املــواد الغذائية، يف اإللكرونيات 
ومستحرضات التجميل وأدوات الطهي، ولكنها تشري إىل 
أنهــا أصبحت تنترش اليــوم يف أغلب مياه األمطار حول 

العامل، مبا فيها األمطار يف القارة القطبية الجنوبية.
وخالل العقدين املاضيني أظهرت البحوث العلمية بشكل 
واضــح األرضار الصحية التي ميكن أن يتســبب بها هذا 
النوع املركّبات الكيميائية، التي قد تكون سامة يف بعض 
األحيان. هذا ما يؤكده يان كوزنز من قســم علوم البئية 
يف جامعة ســتوكهومل، املرشف عىل الدراســة. ويقول 
كوزنز إن خالل العرشين ســنة املاضية ســجل »تراجع 
كبــري يف التقييم الصحي للمركبات الكيميائية املوجودة 
يف مياه الرشب بشكل عام«. ويخ كوزنز بالذكر املركب 
الكيميايئ »حمض بريفلورو األوكتانويك« الذي يعترب من 
األحامض املرسطنة، ويقول إن »نوعية املياه يف الواليات 
املتحدة عىل ســبيل املثال تراجعت بشــدة بسبب انتشاره 

فيها«.
وبناء عىل دراسات سابقة أجريت يف الواليات املتحدة 
عن »صحية املياه«، خلصت الدراســة الســويدية إىل أنه 
من والصحي رشب ميــاه األمطار«. وعىل  »ليــس من ا

الرغم من أن املجتمعات يف العامل املتقدم ال تســتهلك هذه 
امليــاه، إال أنها تعد مصدراً لتجمعات ســكانية يف أمكنة 
أخرى من العامل. ومياه األمطار تغذي أيضاً الينابيع، وهذا 

يطرح مشكلة أخرى بحسب الدراسة.
يبحث العلامء بشكل مســتمر يف األرضار التي ميكن 
ن  أن تتسبب بها »الفاعالت بالسطح الفلورية«. وحتى ا
هناك عدة دراســات تشري إىل عالقتها بأمراض الرسطان 

وتؤثر سلباً يف الخصوبة والنمو عند األطفال.
ن  ولكن علامء آخرين يقولون إن ال إثبات علمياً حتى ا

عىل العالقة بني تلك املركّبات واألمراض املذكورة أعاله.
وتدعو مجموعــات حقوقية ومنظامت غري حكومية 
إىل فرض قيود جديدة عىل اســتخدام هذه املركبات كونها 
تســبب تلوثاً كبرياً وكونها متهمة بأنها السبب يف بعض 

األمراض.

ــرب حـــــــول الـــعـــالـــم ــ ــش ــ ــل ــ ــة ل ــ ــح ــ ــال ــ ــد ص ــ ــع ــ ــم ت ــ ــ ــا األمــــــطــــــار ل ــ ــيـ ــ مـ
تلعــب املناعة دوراً أساســياً يف 
الحفــا عىل صحة الجســم، فهي  
باختصار قدرة الجســم عىل التصدي 
البكترييا  مثــل  األمراض  ملســببات 
والخاليا  والفطريات  والفريوســات 
الرسطانية وسمومها، والقضاء عليها 
ومنعهــا من إلحــاق األذى بأعضائه 

وخالياه. 
ويف هــذا الصدد، كشــف الدكتور 
توم ياديغــار، أخصايئ أمراض الرئة 
عن أربع عالمات تحذيرية تشــري إىل 

ضعف منظومة املناعة.
، إىل  . ويشري موقع 
أنه وفقا لألخصايئ ياديغار، الشعور 
ا وتكرر اإلصابة باألمراض  بالتعب دا
وعدم التئام الجــروح واإلجهاد، هي 
عالمات تشــري إىل ضعف منظومة 
لألخصايئ،  ووفقا  الجســم.  مناعة 
لتحديد مــا إذا كانت منظومة املناعة 
ضعيفة يجب عىل الشــخ االنتباه 
إىل 4 عالمات رئيسية تشري إىل ذلك.

 - تكــرر اإلصابة باألمــراض إذا 
ا ويتعاطى  كان الشخ ميرض دا
املضــادات الحيوية. فــإن منظومة 
مناعــة جســمه تضعــف. ألن هذه 
األدوية تدمــر منظومة املناعة. لذلك 

ينصح بتعزيز منظومة املناعة.
- اإلجهــاد الدائم يزيــد الضغط 
العصبي مــن خطر اإلصابة بالعدوى 
املرضيــة، ما يؤدي إىل تكرر اإلصابة 
باألمراض. لذلك فإن فرة اســتعادة 
كفاءة منظومة املناعة قد تســتغرق 

أسابيع أو أكرث.
- الجروح يتطلب إصابة الجســم، 
بجرح، إرســال املزيد من املواد املغذية 
إىل منطقة الجرح، فإذا كانت منظومة 
املناعة تعمل بصورة طبيعية، فسوف 
يلتئم الجرح رسيعا. ولكن إذا مل يلتئم 
الجرح خــالل فــرة طويلة فيجب 

مراجعة الطبيب.
- التعب يستغرب الكثريون عندما 
يشعرون بالتعب املستمر، فهم ينامون 
ط  جيدا وليســوا عصبيني ويتبعون 
حياة صحي. وينصح الدكتور ياديغار 
األشــخاص الذين يعانون من التعب 
املســتمر، برضورة إجــراء التحاليل 
الالزمة لتحديد مدى نشا منظومة 
املناعة. ألن الجسم يف هذه الحالة قد 
يكون يف رصاع مع عدوى مرضية، ما 
تسبب يف نضوب احتياطاته، لذلك مل 

تعد لديه طاقة كافية.

{ تعزيز جهاز املناعة {

كيــف ميكننا تعزيز جهاز املناعة؟ 
يــو األطّبــاء بتضمــني النظام 

الغذايئ ما يكفي من مضادات األكسدة 
والفيتامينــات واملعــادن التي تعزز 
جهاز املناعة من خالل تناول الفواكه 

والخرضوات. 
- من أفضــل الفواكه والخرضوات 
التي توفر هذه العنارص الغذائية التفاح 
األحمر واألصفــر، والبطاطا، والكرز 
والعنب، والبطاطا الحلوة، واليقطني، 
وكذلك املانجو، واليوســفي، والكيوي 
األخــرض، والــربوكيل، والزيتــون، 
والكمرثى،  الحامض،  الليمون  وأيضا 
واملوز، واألناناس، كام تشــمل التوت 
األزرق، وامللفوف، والكرنب، والزبيب، 
والقرنبيــط األســمر، والتمر، فضال 
عن جوز الهنــد، واملكرسات، ومخلل 

امللفوف.
- الحصــول عىل قســط كاف من 
النوم عدم الحصول عىل قســط كاف 
من النوم يجعلك أكرث عرضة لإلصابة 
بالعدوى، ألن النوم هو الوقت الذي يبذل 
فيه جســمك قصارى جهده ملكافحة 
االلتهابات والفريوسات. أثناء الراحة، 
يقوم الجسم بالتعايف والتخل من 
السموم، وأولئك الذين ينامون بشكل 
غري منتظم قد يعانون من اضطرابات 
صحية تــؤدي إىل التهابات مزمنة. 
وهذه االلتهابات تــؤدي بدورها إىل 
إضعــاف جهاز املناعــة، مام يجعله 
أقل فعاليــة يف مكافحة االلتهابات 
أن  البكتريية. ورغم  أو  الفريوســية 
مقــدار النوم الكايف لراحة الجســم 
يختلــف من شــخ إىل آخر، فإن 
معظم البالغني يحتاجون ما بني  إىل 

 ساعات من النوم يوميا.
- تناول األطعمة الغنية بالربيبايوتك 
يســاعد الربيبايوتــك -وهو عنر 
حيوي يف عمــل جهاز املناعة- عىل 
تعزيز البكترييــا املفيدة يف األمعاء، 
ونجده يف العديــد من األطعمة مثل 
البصل والثوم واملوز والهليون. ويزيد 
الربيبايوتــك من البكترييــا النافعة 
يف القنــاة الهضميــة، والتي تحفز 
بدورها إنتاج الســيتوكينات املضادة 
لاللتهابات، وهــي بروتينات صغرية 

تعزز جهاز املناعة.
التوتــر وفقــا ملجموعة  إدارة   -
كبرية من األبحاث، فإن التوتر يرتبط 
بشــكل مبارش بضعف جهاز املناعة. 
ويتســبب اإلجهاد يف إفراز عدد من 
الهرمونات، مثل األدرينالني والدوبامني 
والنورادرينالــني والكورتيزول، وهي 
هرمونات تقلل من قدرة الجســم عىل 
تكوين الخاليا الليمفاوية التي تساعد 
يف محاربة الفريوســات والبكترييا 

الضارة. 

ــعــ ــر الــــــــى  ــ ــي ــ ــش ــ عــــــامــــــات ت
املــــــــنــــــــاعــــــــة إحــــــــــذروهــــــــــا !

يعترب البابونج، أو الكاموميل، واحدا من أقدم األعشاب 
التي اســتخدمها اإلنســان طبًيا منذ ما يزيد عىل خمسة 
آالف عام، وهو نبات عشــبي ينمو الرتفاع يراوح بني 15 
و40 ســم، و يحمل أزهاًرا بيضاء وسطها أصفر، ويزرع 

يف معظم دول العامل.
يتمّتــع بفوائد صحية متعّددة حيــث يقلل من خطر 
اإلصابــة بالعديد من األمــراض، وله فوائد صحية تعمل 

عىل تحسني الهضم والنوم لدى األشخاص.
فام هي أبرز فوائد تناول البابونج؟

- تعزيز صحة الجهاز الهضمي تشري الدراسات إىل أن 
البابونج فعال يف تحسني عملية الهضم، عن طريق تقليل 
مخاطر بعض مشاكل الجهاز الهضمي، فقد وجدت بعض 
ان أن مستخل البابونج  الدراسات التي أجريت عىل الف
لديه القدرة عىل الحامية من اإلســهال لديها. ويعزى ذلك 
إىل خصائصه املضادة لاللتهابات. تقليدياً، تم اســتخدام 
البابونج لعالج العديد من أمراض الجهاز الهضمي، مبا يف 

. ذلك الغثيان والغازات واملغ
- تحســني نوعية النوم يحتــوي البابونج عىل مادة 
األبيجينــني، وهو أحــد مضادات األكســدة التي ترتبط 
مبستقبالت معينة يف الدماغ، والتي تعزز النعاس، وتقلل 
من األرق أو عدم القدرة عىل النوم بشكل جيد. ففي إحدى 
الدراسات، أفادت النساء اللوايت رشبن شاي البابونج ملدة 
أسبوعني بعد الوالدة بجودة نوم أفضل مقارنة باملجموعة 

التي مل ترشب شاي البابونج. كام أفدن أيضاً بأعراض أقل 
لالكتئاب، والتي غالباً ما ترتبط مبشــاكل النوم. ووجدت 
2 ملغ من  دراســة أخرىk أن األشخاص الذين تناولوا 0
2 يوماً، استيقظوا  مستخل البابونج مرتني يومياً ملدة 
بنســبة 3/1 أقل يف الليل، وناموا أرسع بـ15 دقيقة من 

أولئك الذين مل يستهلكوا مستخل البابونج.
- محاربــة بعض أنواع  الرسطــان تم ربط مضادات 
األكســدة املوجودة يف شــاي البابونج بانخفاض معدل 

اإلصابة بأنواع معينة من أمراض الرسطان.
 .apigenin يحتــوي البابونج عىل مضادات األكســدة
يف الدراســات التي أجريت عىل أنابيب االختبار، ثبت أّن 
األبيجينــني يحارب الخاليــا الرسطانية، وخصوصاً تلك 
املوجودة يف الثدي والجهاز الهضمي والجلد والربوستاتا 

والرحم.
 53 إضافــة إىل ذلــك، الحظت دراســة أجريت عىل 
شــخصاً أن أولئك الذين رشبوا شاي البابونج 2-6 مرات 
يف األســبوع، كانوا أقل عرضة لإلصابة برسطان الغدة 

الدرقية من أولئك الذين مل يرشبوا شاي البابونج.
ويف هذا الســياق، كشفت دراســة طبية بريطانية، 
أن تناول رشاب البابونج الســاخن بانتظام يســاعد عىل 
الحاميــة من كثري من األمراض الخطرية، وبالتايل يؤدي 
إىل إطالة العمر. وجاء يف الدراسة التي قامت بها »اللجنة 
االستشــارية الطبية للشاي«، أن الطريق إىل طول العمر 

محفوف باملخاطــر، وأن األمراض املزمنة كامنة يف كل 
زاويــة، محذرة من أن الخطر األكرب هــو أمراض القلب 
والرشايني التي تعترب السبب الرئييس للوفاة عىل مستوى 

العامل، بحسب صحيفة »دييل إكسربس« الربيطانية.
كــام قالت إنه »مع ذلك ميكنك بناء حاجز ضد أمراض 
القلــب عن طريق اتخاذ قرارات غذائية صحية، ومن أهم 
هذه القرارات هو تناول رشاب البابونج، وهو شاي عشبي 
شــهري مصنوع من أزهار البابونــج األصلية«. وأضافت 
أن »املراجعــة البحثية الجديدة وجدت أن البابونج يتمتع 
بالعديــد من الفوائد الصحية التي تقلل من خطر اإلصابة 
بأمراض القلب والرشايــني التي تعد من أخطر األمراض، 
وميكن أن تــؤدي إىل الوفاة«، موضحة أن »هذا الرشاب 
ميكن أن يقلل بشــكل كبري من الكوليســرول، ويساعد 
عىل تحسني مســتويات الجلوكوز واألنسولني والدهون 
يف الدم«. وأردفت أن ذلك مهم جدا ألن ارتفاع مســتويات 
الكوليسرول والجلوكوز هام نذير ألمراض القلب، مبينة 
أن املراجعة شــملت تقييم ثالثة أنواع من شاي األعشاب، 

وهي البابونج ورشاب الورد الساخن والنعناع.
وأفاد الدكتور جيل جينكينز املشــارك يف الدراسة بأن 
»النتائج اإلجاملية من مراجعة التجارب وجدت أن البابونج 
ميكن أن يعالج قلة النوم والقلق، وميكن أن يحسن بشكل 
غــري مبارش وظائف امل عىل الرغم من أن التأثري الفوري 

للبابونج هو التهدئة دون أي تأثري يف الذاكرة«. 

ــام مـــا هــي ــظـ ــتـ ــانـ « الـــســـاخـــن بـ ــ ــونـ ــابـ ــبـ فـــوائـــد ســـحـــريّـــة لـــتـــنـــاول »الـ

ــام املــــدرســــي بـــيـــن الـــتـــشـــّدد والــلــيــونــة ــظـ ــنـ الـ
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التقى وزير األشغال 
العامــة والنقــل يف 
تريــف  حكومــة 
حميه  عــيل  األعامل 
يف مكتبه يف الوزارة، 
الســفري اإليراين يف 
لبنــان مجتبي أماين، 
يف زيــارة تعارف تم 
خاللها عرض االوضاع 
والعالقات  السياسية 
البلدين  بــني  الثنائية 
والقضايا املتعلقة يف 

املنطقة.
بعد االجتامع قال أماين لقاء اليوم يأيت يف 
ســياق الزيارات التي يقوم بها عىل املسؤولني 
اللبنانني، وكانت مناســبة بحثنا خاللها مع 
الوزيــر حميه يف مجاالت عدة تعنى بها وزارة 
االشــغال العامة والنقل والتــي تفتح آفاقاً 

واسعة للتعاون ملا فيه مصلحة لكال البلدين.
بــدوره أكد حميه أن »اللقــاء كان إيجابياً 
تناولنــا فيه مواضيع عــدة ميكنها التخفيف 
مــن االزمة التي ميّر بها لبنان«، مضيفاً نحن 
كــوزارة نعمل تحت ســقف القانون اللبناين 
والســيادة الوطنيــة، ونحن عىل اســتعداد 
للتعــاون مع كل الــدول الصديقة يف العامل 
وتفعيــل العالقــات معها ومــن بينها إيران 
باســتثناء العدو اإلرسائييل، وإمكان التعاون 
يف مشاريع اســراتجية منتجة تساهم يف 

نهضة لبنان وتفعيل مرافقه العامة.
وختم ســنبقى عىل التواصــل الدائم مع 
الرشكات اإليرانيــة املهتمة مبلفات تعنى بها 

وزارة االشغال العامة والنقل.
التقى وزير األشــغال العامــة والنقل يف 
حكومة تريف األعامل عيل حمّيه يف مكتبه 
يف الوزارة، السفري اإليراين يف لبنان مجتبي 

امــاين، يف زيارة تعارف تــم خاللها عرض 
الثنائية بني  االوضاع السياســية والعالقات 

البلدين والقضايا املتعلقة يف املنطقة.
بعــد االجــــتامع قال أماين لقــاء اليوم 
يأيت يف ســياق الزيارات التي يقوم بها عىل 
املســؤولني اللبنانني، وكانت مناســبة بحثنا 
خاللهــا مع الوزير حميــه يف مجاالت عدة 
تعنى بها وزارة األشــغال العامة والنقل والتي 
تفتح آفاقاً واسعة للتعاون ملا فيه مصلحة لكال 

البلدين.
بــدوره أكد حميه أن »اللقــاء كان إيجابياً 
تناولنــا فيه مواضيع عــدة ميكنها التخفيف 
مــن االزمة التي ميّر بها لبنان«، مضيفاً نحن 
كــوزارة نعمل تحت ســقف القانون اللبناين 
والســيادة الوطنيــة، ونحن عىل اســتعداد 
للتعــاون مع كل الــدول الصديقة يف العامل 
وتفعيــل العالقــات معها ومــن بينها إيران 
باســتثناء العدو اإلرسائييل، وإمكان التعاون 
يف مشاريع اســراتجية منتجة تساهم يف 

نهضة لبنان وتفعيل مرافقه العامة.
وختم ســنبقى عىل التواصــل الدائم مع 
الرشكات اإليرانيــة املهتمة مبلفات تعنى بها 

وزارة االشغال العامة والنقل. 

ــاق ــ ــفـــيـــر االيــــــرانــــــي آفـ حـــمـــّيـــ عــــــر والـــسـ
ــة ُمــنــتــجــة ــجــي ــي ــرات ــي مـــشـــاريـــ اســت ــتـــعـــاون فـ الـ

ية مستقبال الس االيراين ح

ملناســبة حضور وفــد حكومي عراقي اىل 
لبنــان، أصدر مجلس رجــال األعامل اللبناين 
يت »يرّحب مجلس رجال  - العراقــي البيان ا
األعــامل اللبنــاين - العراقي بزيــارة الوفد 
الحكومي العراقي ويشكر الحكومة العراقية 
عــىل دعمها للبنان يف هذه الظروف الصعبة، 
ويأمــل املجلس مــن الحكومتــني اللبنانية 
والعراقية ان تكون حقوق ومستحقات التجار 
والصناعيــني اللبنانيني ورجــال االعامل يف 
مقدمة املباحثات الجارية اســتيفاء اللبنانيني 
ن النفط العراقي اىل جانب  ملستحقاتهم من 
الخدمــات االخرى التي تقدم اىل العراقيني يف 

لبنان.
 ويتوجــه املجلس بنــداء خاص اىل رئيس 
الحكومة  الجمهورية ميشــال عون ورئيس 
اللبنانيــة نجيب ميقايت إلعطــاء االهتامم 
الالزم لحل قضية ديون ومستحقات اللبنانيني 
العالقة مع العراق منذ التسعينات، خصوصاً أن 
معظمها مستحقات وودائع وبوال موجودة 
لــدى بنك الرافدين وبنــوك عراقية أخرى اىل 
جانب وزارات ومؤسسات عامة عراقية وهي 

مستحقة الدفع.
ويناشــد املجلس الدولة اللبنانية ال ســيام 
رئيــس الجمهورية ورئيــس مجلس الوزراء 
االلتفات اىل اصحــاب الحقوق من اللبنانيني 
الذيــن يعانون من وزر هذه الديون، خصوصاً 
أن الدولة اللبنانية مل تقم بأي مســعى يف هذا 
االتجاه منذ زيارة الرئيس عون للعراق منذ سنة 
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 ويتمنــى املجلس عىل املراجــع اللبنانية 
الرســمية، إيالء املوضوع الكثري من االهتامم 
بغيــة رفع الغــ عن التجــار والصناعيني 
اللبنانيــني للوصــول اىل تســوية ديونهم 
ومتعلقاتهم عىل غرار التســوية اىل متت مع 
سائر البلدان العربية )األردن- سوريا- مر(.

كام يلفت املجلس النظر إىل أن االمتناع عن 
الدفع طيلة الفرة املاضية ســّببت لالقتصاد 
اللبنــاين )خصوصاً تجــار القطاع الخاص( 
أرضاراً بليغــة منها االســتدانة من املصارف 
والفوائــد املرفية العاليــة إلنجاز أعاملهم 
التجاريــة يف العــراق، وحتى إفالس البعض 

منهم«. 

ــقـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــيـــن الــعــالــقــة ــتـــحـ ــدداًديـــــــون ومـــسـ ــ ــ ــج ــ ــ ــ الــــــعــــــراق الـــــــى الـــــواجـــــهـــــة ُم ــ ــ م

اســتقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة 
والزراعــة يف طرابلــس والشــامل توفيق 
دبويس وفدا ضم رئيس وحدة ريادة األعامل 
يف املنظمة العربيــة للتنمية الزراعية لدى 
جامعة الدول العربية الدكتور أســامه عبد 
الوهاب ريّس ، مستشــار الرثوة السمكية 
لــدى املنظمة  واملديــر العام لصندوق لبنان 
للتنميــة واإلبتــكار املهنــدس يونس عبد 
الحميــد النجار، الدكتور عامد حمدان ومالك 
مشــمويش من الصنــدوق اللبناين لريادة 
األعــامل، يف حضور مدير مختربات الجودة 
لــدى الغرفة الدكتور خالــد العمري، حيث 
جرى البحث يف وضع إطار للرشاكة إلقامة 
مشــاريع تندرج يف إطار التنمية الزراعية 

ويتوفر معها األمن الغذايئ الوطني .
وقــال الدكتور ريس »ان لقاءنا بدبويس 
هو للتأكيد عىل أن مشــاريع غرفة طرابلس 
هــي محط إهتامم  املنظمة العربية للتنمية 

الزراعيــة، وبالتــايل العمل عىل تحســني 
الظروف االنتاجية وتعزيز العمل اإلقتصادي 
العــريب املشــرك، وكذلك مشــاريع ريادة 
األعامل يف لبنان عموماً  وطرابلس وشامل 
لبنان خصوصاً. أما املرشوع األســاس الذي 
بحثنــاه فيتمحــور حول إقامــة حاضنة 
إلستزراع األسامك يف طرابلس وشامل لبنان 
وإحــداث منطقة كاملــة لزراعة وتطوير 
إنتاجية هذه الرثوة الســمكية وهو مرشوع 
إســتثامري ينطوي  عىل أعامل جيدة فيها 
خــري كثري لرواد األعــامل والصيادين لنبلغ 
معهم مرحلة اإلنتاج الســمي الوفري عىل 
أمل تصديره مستقبالً عىل املستوى اإلقليمي 

ومن ثم باتجاه األسواق االوروبية«.
وقال »لدينا الكثري من املشاريع يف مجال 
الســياحة الزراعية والبيئيــة التي نطلقها 
الحقاً بالرشاكة مع غرفة طرابلس وشــامل 

لبنان«. 

ــة« ــيـ ــزراعـ ــنــمــيــة الـ ــت ــل دبـــوســـي عــــر ووفـــــد »ل
الشمال ــي  ف ــتـــزراع األســـمـــا  ــنــة إلسـ ــة حــا ــام إق

وت رفة  ية يف  را ية ال ية للتن ر ة ال وفد من

لفت رئيس لجنة اإلدارة والعدل الّنائب جورج 
عــدوان، إىل أّن »الحكومة املســتقيلة تحّدد 
ســعًرا للدوالر الجمريك، فيام املطلوب خطّة 
اقتصاديّة مالّية نقديّة شــاملة توّحد ســعر 
الرف«، موضًحا أّن »الّنتيجة هي االستمرار 
يف رسقة أموال املودعني. يقبضون عىل 000 
لرية، يدفعون عــىل 20000 ويرفون عىل 

.»32000

وأشــار، يف تريح عىل مواقع الّتواصل 
االجتامعي، إىل أّن »الّســلع الّتي يحتاج اليها 
املواطن سرتفع، ومداخيله مفقودة ووديعته 
محجــوزة، وســيزداد التهريب. ســيتفاقم 
االنكام وســيتّم هدم ما تبقى من اقتصاد، 
وسيزداد التضخم«، مشّدًدا عىل أّن »امللخ 
انعدام الّرؤية واملقاربة الّشــاملة والّتخطيط 
واملعايري، واإلمعان يف رسقة أموال املودعني«. 

إمــــــــعــــــــان هــــــــــنــــــــــا   : عــــــــــــــــــــــــدوان 
فـــــــــي ســــــــرقــــــــة أمـــــــــــــــــوال املــــــودعــــــيــــــن

ــت ــ ــب ــ ــال ــ ــة الـــــــــــدواجـــــــــــن ط ــ ــ ــاب ــ ــ ــق ــ ــ ن
ــاع ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــ ــاي ــ ــ ــم ــ ــ ــل ح ــ ــي ــ ــع ــ ــف ــ ــت ــ ب

شــددت النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة وليم بطرس يف 
بيــان امس عىل »رضورة القيام بتفعيل رسيع لعملية حامية 
قطــاع الدواجن للحفا عىل هــذا القطاع الحيوي قبل فوات 
األوان«، مشرية اىل أن »القطاع يشكل ركيزة أساسية يف األمن 

الغذايئ للبنانيني ويشغل أكرث من 20 ألف عائلة لبنانية«.
وجددت النقابة مطالبتها بـ »احتســاب الحد االد للرسم 
الجمريك النوعي املفروض عىل إســترياد الدجاج عىل أساس 
ســعر صريفة، وهو 2000 لرية عىل الكيلوغرام، أي ما يوازي 

1،33 دوالر عندما كان سعر رصف الدوالر بـ1500 لرية«.
وأكدت أن »هذا اإلجراء لن يؤثر يف أسعار الدواجن اللبنانية، 
ا فقط صدر دجاج مجلد  ألن لبنان ال يســتورد دواجن حية إ
وهو غري معروض للمواطنني يف مراكز بيع التجزئة واملتاجر«.
وشددت عىل »رضورة اإلرساع بإعادة اإلعتبار لقيمة الرسم 
النوعي عىل اســترياد الدجاج لتحقيق الهدف املرجو منه وهو 
حامية قطاع الدواجن، من فارق املواصفات والتكاليف خاصة 
يف ظل األزمة التي يعيشــها نتيجة االرتفاع الجنوين ألسعار 
االعالف واملحروقات عامليا والخسائر عىل مختلف املستويات«.
وكشــفت النقابة عن ان »ما تم إسترياده خالل العام 2022 
ن يوازي 15 مليون طري دجاج،  مــن صدر دجاج مجلد حتى ا
يقابل ذلك إقفال مئــات مزارع الدواجن يف لبنان والتي يجب 
إعادة تشــغيلها من قبل املزارعني اللبنانيني«، مشــرية اىل ان 
جودة ونوعية الدجاج اللبناين هي من األعىل عاملياً فيام الصدر 
املجلد املستورد ينتج عىل مواصفات أقل من مواصفات الدجاج 
اللبناين وال يتم االلتزام برشو عرضه وتسويقه فال نجده يف 

أي من نقا البيع«.

أشــار وزير الصحــة يف حكومة تريف 
األعــامل فراس األبيــض، بعــد لقائه رئيس 
الحكومة املكلف نجيب ميقايت، اىل »أننا عرضنا 
موضوع دواء األمراض املستعصية والرسطان، 
والخطط التــي تقوم بها الوزارة ملكننة عملية 
توزيع الدواء التي تضمن لنا ســيطرة أكرب عىل 
املوضوع والحد من أي مظاهر لفساد او رسقة 

او سوء االستعامل«.
ولفت األبيض، اىل أنه »تم اإلتفاق عىل إصدار 
التمويل لألشــهر الثالثــة املقبلة، وزيادة يف 
التمويل مبقدار خمســة ماليني دوالر أمرييك 
يف الشــهر، وستكون مخصصة لزيادة املبالغ 
ألدوية أمراض الرسطان واألمراض املستعصية. 

فطبعا من خالل هذه املبالغ التي أضيفت اىل التمويل 
وكذلــك من خالل عملية املكننــة، نتأمل بأن نحل 
بشــكل كبري هذا األمر والنواق التي نراها والتي 

يعاين منها املواطن«.
وذكــر أنه »تم عــرض موضوع االستشــفاء، 
واملعانــاة التــي يواجهها املواطنــون عىل أبواب 
املستشــفيات، وهناك مبلغ أقر يف مجلس النواب 
من احتيا املوازنة وقدره 1600 مليار لرية لبنانية 
لوزارة الصحة، لقد اعددنا الخطط الســتعامل هذا 
املبلغ، وسيكون هناك زيادة للسقوف املالية وزيادة 
للتعرفة، مام ســيخفف املعاناة عن كاهل املواطن 

عىل أبواب املستشفيات«.
وأوضــح أنه »ليش هناك مشــكلة يف موضوع 
املستلزمات الطبية ملر غسيل الكىل، ألننا نحّول 
كل شــهر ما يلزم من امــوال، وكنا نقوم بذلك يف 
األشــهر األخرية، وقد قامت الــوزارة عرب مرف 

لبنان بتحويل املبالغ، وبالفعل وصل الكثري من هذه 
املســتلزمات يف بداية هذا األسبوع وستصل دفعة 
أخرى يف االسبوع املقبل. لذلك مل يكن هناك من داع 
للتهويــل عىل املواطنني، فاملوضوع يتم العمل عليه 

والحلول موجودة«.
وأكد األبيض، »بدء العمل ملكننة أدوية الرسطان«، 
الفتــاً اىل أن »هناك عدة مستشــفيات تدربت عىل 
االمر، ويف بداية شــهر ايلول هناك أدوية ستدخل 
يف عمليــة التتبع التي نقوم بها، وهذه عينة للتأكد 
من أن النظام الذي قمنا به ال عيوب فيه وال خلل فيه، 

وسيتم توسيعه ليعمل بقية األدوية«.
كذلــك اجتمع ميقايت مــع وزير االتصاالت يف 
حكومة تريــف األعامل جوين القرم، وتم خالل 

اللقاء البحث يف شؤون الوزارة. 
ويف ســياق منفصل، اجتمــع ميقايت مع وزير 
الخارجيــة واملغربني يف حكومة تريف األعامل 
عبدالله بو حبيب، وتم البحث يف شــؤون الوزارة، 

ويف اجتامعــات األمم املتحــدة يف نيويورك، 
اضافة إىل مناقالت الســلك الخارجي وموازنة 

وزارة الخارجية.
وكان نقيب االطباء الربوفســور يوســف 
بخــا قد زار الوزير فراس االبيض يف مكتبه 
يف الوزارة ،وبحث معه يف الشــؤون الصحية 
واطلعه عىل التحديــات التي مير بها املجتمع 

الطبي.
واشــار بخا يف بيان بعــد اللقاء اىل ان 
»الزيارة هي لشكر الوزير االبيض عىل تجاوبه 
الرسيــع مع النقابــة لجهة انقــاذ صندوق 
التقاعد من االنهيار واإلفالس ، والطالعه عىل 
نتائج اجتامعــات النقابة مع جمعية رشكات 
الضامن والعمل عىل تحســني قيمة الرموز الطبية 
الختصاصيني االشعة وعلم االنسجة وعلم املخربي 
والوصــول اىل فصلهــم من مداخيل املؤسســات 

االستشفائية ».
اضــاف  »ال بد من العمــل عىل تطوير الوصفة 
املوحــدة االلكرونية للخروج من الوصفة الورقية 
بهدف تســهيل حصول املريض عىل العالج وامكان 
متابعــة تطبيقــه والحد من احتــامالت املزج بني 

دواءين متشابهني«.
وشــدد عىل »رضورة توحيد الجهود بني النقابة 
ووزارة الصحــة لتطوير الطــب العائيل ليكون هو 
املحــور يف املتابعة الطبية والتشــخي الطبي 
والعالج قبل إحالة املريض اىل الطبيب االختصا 
عندمــا تدعوا الحاجة وهذا ما يســاعد ايضا عىل 
تخفيض فاتورة االستشــفاء عــىل املريض وعىل 

الجهات الضامنة يف  الوقت نفسه«. 

ميقاتــــــي اطل مــــــن االبي علــــــي عمليــــــة توزي االدوية املســــــتعصية
واتفــــــاق علــــــى زيــــــادة التمويل الدويــــــة الســــــرطان واالمــــــرا املزمنة

را اال و ي         ميقا مستقبال اال

حسني درويش

معرض العنب يف القاع الذي  نظم  
برعاية وزير الزراعة الدكتور عباس 
الحاج حســن، كان من  أحد أسبابه 
تداعيات الوضع االقتصادي واملعي 
تريف  وانعدام  األســواق  وكساد 
اســواق اإلنتاج اللبناين الزراعي اىل 
دول الخليــج العريب ومر والعراق 

واالردن.
هذا الواقع دفع بلدية القاع للبحث 
عن حلول ولو مؤقتة تبلسم جراحات 
وخســارات القطاع الزراعي من  أجل 
صمود املزارع القاعي والبقاعي  الذي  
يعاين  من انعــدام تريف اإلنتاج،  
أســوة بباقي املزروعات من الخيار 

واللوبيا والبندورة والبطاطا . 
البقــاع اطلقت  بفعاليتهــا وبلديتها  مرشوعها  
بالتعــاون بني الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي 
األملــاين لـ »جمعية رت وغايــت ليبانون جريمني 
والري« ، علّهــا بذلك تخفف ولو قليال من  تريف 

إنتاجهم  والحد من  خسائرهم. 
وباملناســبة،  اطلقت مصلحة االبحاث الزراعية 
بالتعــاون مع املنظمني  للمعــرض أعداء طبيعيني، 
وهي عبارة عن حرشات مفرســة  تتم تربيتها يف 
مصــلحة االبحاث الزراعــية،  ووظيفتها القضاء 
فــات الزراعية والطــــفيليات عن طريق  عــىل ا
االفراس، بدل اســتخدام األدوية والرســبات التي 
تســتخدم بر الفواكه والعنب باملواد السامة التي 

متنــع ال بل تفرمل عمليات تريف اإلنتاج الزراعي 
من العنــب وغريه من اإلنتــاج الزراعي  اىل الدول 

العربية واالوروبية. 
النائــب طوين حب طالب املســؤولني من أجل 
الحفا عىل وجه القاع الحضاري وبتعميم التجربة 
عىل كل لبنان من خــالل التعاون من أجل تريف 

اإلنتاج.
 واكد رئيس بلدية القاع بشــري مطر ان االولوية 
بتنظيم املعرض هي من أجل تسويق اإلنتاج الزراعي 
يف القــاع للمزارع الذي ما زال صامدا يف ظل غالء 

املحروقات.
اميــن عبدالله لفت اىل تنفيذ عدد من املشــاريع 
تبــدأ  من القاع وهي بطول 10 كيلومرات، وترتبط 
بشبكات ري بالجاذبية، متتد من الربكة الكبرية اىل 

املنازل والبســاتني لري حواىل دونم 
واحد قرب املنازل.

االب اليــان نراللــه بارك العنب 
القاعــي، وقال ان املنطقة تعاين من 
عن  وتبحث  االقتصادية،  الصعوبات 
طرق اولويات تثبيت املزارع بارضه، 
واكد ان هــذه املنطقة حافظت عىل 
ثباتها ووجودهــا  ودحرت اإلرهاب 

من بوابته الشاملية. 
مسؤولة »رت جريمني« رنا خوري 
اعربت عن رسورهــا بنتائج زراعة 
العنب التي ميكن أن يســتفيد منها 
املــزارع يف الصناعــة، وقالت من 
واجبنــا ان ندعم املــزارع يف أرضه 
واملجتمعات املضيفة التي تستضيف 

الالجئني. 
املهندس محمــود عبدالله أكد بإن  وزير الزراعة 
الدكتور عباس الحاج حســن يــويل اهتامما كبريا  
بالقطــاع الزراعي يف لبنان الذي  مل يأخذ االهتامم 
الكايف، وهو يعاين من تحديات ومشــاكل متعددة 
تعمل الوزارة عىل ترتيبها ومعالجتها وفق األولويات 
والخطط االسراتيجية عىل مستوى كل لبنان. ورأى 
ان تطوير الزراعة ال ميكن أن يتم بدون كادر برشي 
مؤهل علمياً وعملياً ، ومن هذا املنطلق قامت الوزارة 
بتأهيــل املدارس الفنيــة  الزراعية وتطوير املناهج 
الزراعية مبا يتالئم مع حاجة السوق، ومتكني املرأة 
الريفية وتطوير التعاونيات والجمعيات النســائية 
التعاونية والجمعيات وفق آلية شفافة من أجل رفع 

كفاءة العمل التعاوين يف لبنان. 

يــــــوم العنــــــب فــــــي القــــــاع مــــــن أجــــــل دعــــــم صمــــــود املزارعيــــــن
طفــــــال دور لــــــم يغب خــــــّل الحصــــــرم والنبيــــــذ والزعفــــــران وكان ل

أعلنــت حكومــة 
عرب  الجنوبية  كوريا 
ســفارتها يف لبنان، 
املســاهمة  »قرارها 
3 مليون دوالر  بنحو 5
أمرييك يف لبنان عرب 
املنظــامت الدوليــة 
غــري  واملنظــامت 
وتهدف  الحكوميــة، 
املســاعدات  هــذه 
املواطنني  دعــم  إىل 
الضعفاء  اللبنانيــني 

والالجئني املقيمني يف البالد«.
وقال الســفري الكــوري يف لبنان إيل بارك 
ا تضامنها  يف بيان، »إن كوريــا أظهرت دا
مع الشعب اللبناين«. ولفت اىل أن مساهامت 
بالده »تهدف إىل التخفيف من األثر االقتصادي 
عىل لبنان وتلبية االحتياجات امللحة«. وأردف 
بارك »لطاملا كانت كوريا رشيكا« ثابتا« عىل 
طريق تحســني وتعزيز املجتمعات الضعيفة 

يف لبنان«.
واوضحــت ســفارة كوريا أن هــذا الدعم 
سيشــمل الدعم الطبي والغــذايئ، وتعزيز 
القــدرات املحلية من خــالل توفري الخدمات 

األساســية مع الركيز عــىل حلول كالطاقة 
املتجددة واإلدارة املســتدامة للنفايات الصلبة 

والدعم الزراعي.
وتأيت هذه املســاهمة اضافة إىل الجهود 
التي تبذلها كوريا لدعم السالم واالستقرار يف 
جنوب لبنان من خالل قوات الكتيبة الكورية 
التابعة لليونيفيل، والتي تعمل أيضا عىل زيادة 

قدرات املؤسسات واملجتمعات املحلية.
وأكــدت الســفارة أن »حكومــة الرئيس 
الكوري يون سوك يول الجديدة ستتبنى أدوارا 
ومســؤوليات أكرب يف دفع السالم واالزدهار 
ايئ مع  العامليني من خالل تعزيز التعاون اإل

دول العامل مبا يف ذلك لبنان«. 

إنســــــانية ُمســــــاعدات  أميركي  دوالر  مليــــــون   3
وخدمات أساســــــية من كوريا الجنوبيــــــة الى لبنان

أصدر املدير العام للصنــدوق الوطني للضامن 
االجتامعي الدكتور محمد كريك  قراراً حمل الرقم 
/2022 قىض مبوجبه إعطاء  /1 5  تاريــ 
املستشــفيات املتعاقــدة مع الصندوق ســلفات 
مالية عن شــهر متّوز 2022 بلغت قيمتها قرابة 
3 مليــار لــرية لبنانية توّزع بني املستشــفيات 
واألطباء وســوف تحّول هذه املبالغ اىل حسابات 
املستشــفيات واللجان الطبّيــة فيها خالل األيّام 

القادمة. القليلة 
واشــار كريك اىل ان »هذا االستحقاق الشهري 
الــذي التزمه الصنــدوق منذ  العــام 2011 هو 
الضامن الســتمرار دميومة القطاع االستشفايئ 

بخاّصــة يف ظّل األزمة االقتصادية الخانقة التي 
مّرت وما تزال متّر بها البالد«.

مــن جهة أخــرى، أعلن املديــر العام للضامن 
أنّه، »وبغيــة التخفيف عن كاهل املضمون وطأة 
الفاتــورة الصحّية التي مل يعد قادراً عىل تحّملها، 
واستعادة الصندوق لدوره األساس كصامم األمان 
االجتامعــي يف البــالد، رفــع اىل مجلس إدارة 
الصنــدوق البارحة كتابــاً لتعديل بعض األعامل 
الطبّية واالستشــفائّية وأنّه فور إقرارها من قبل 
املجلس سوف تتم زيادة معاينات األطّباء ضعفني 
ونصف كام ســوف تتّم زيــادة األعامل املخربية 

أيضاً.  الضعفني ونصف  والشعاعية حوايل 

ّ االستشفاء، فإّن الضامن سوف  أّما يف ما خ
يبارش اعتــامد نظام املبالــغ املقطوعة املعمول 
بهــا يف وزارة الصّحة العاّمــة بعد مضاعفتها 3 
مّرات، واالستشفاء الذي ال يستلزم أعامالً جراحية 
مقطوعة فســوف تتم زيــادة تعرفات الضامن 

ونصف«. مرتني 
ويف الختــام، أمل كريك من الدولــة اللبنانية 
»اإلرساع يف دفــع الديــون املتوّجبــة عليهــا 
للصندوق وكذلــك األموال املرصودة يف املوازنات 
العاّمة والســّيام موازنة العام 2022 وذلك متكيناً 
لــه من االســتمرار يف تأديــة خدماته الصحية 

للمضمونني«.  واالجتامعية 

جـــــــــّداً ــاً  ــ ــ ــب ــ ــ ــري ــ ــ ق بـــــــــات  ــان  ــ ــ ــم ــ ــ ــ ــ ــ ال ــات  ــ ــ ــرف ــ ــ ــع ــ ــ ت رفـــــــــ   : كــــــركــــــي 
واألطـــــبـــــاء لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــة  ــ ــي ــ ــال ــ م ســـلـــفـــة  ــرة  ــ ــيـ ــ لـ ــار  ــ ــي ــ ــل ــ م  3 و



دوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــات
الجمعة 19 آب 2022

ــو ــ ــك ــوســ ــ الفـــــــــــــــروف يــــلــــتــــقــــي املـــــــــقـــــــــداد فــــــــي م
املعلومات  مديــر قســم  نائــب  أعلــن 
والصحافة يف الخارجية الروســية، إيفان 
نيتشــايف، أّن وزيــر الخارجية ســريغي 
الفروف، سيعقد جلسة مباحثات مع نظريه 
يوم  موسكو،  يف  املقداد،  فيصل  الســوري 
23 آب الجاري، حيث سيبحثان التسوية يف 

سوريا، وعمل اللجنة الدستورية.
وقال نيتشــايف، للصحفيني، »يف 23 من 
آب، ســتجري يف موسكو جلسة مباحثات، 
الخارجية الرويس ســريغي  بــني وزيــر 
الفروف، ووزير الخارجية الســوري فيصل 

املقداد.
ومــن املتوقــع أن يجري تبــادل مفصل 
واإلقليمية  الدولية  القضايــا  »حول  راء،  ل

عىل جدول األعامل«.
الوزيرين  نيتشــايف، فــإن  لـــ  ووفقاً 
ســيوليان، خالل املباحثات، اهتامماً خاصاً 

بالتسوية الســورية، وعمل اللجنة الدســتورية السورية، 
والوضع حول سوريا.

وأضاف نيتشــايف، »سيبحث الوزيران حالة وآفاق تطوير 
العالقات الروسية  السورية، متعددة األوجه«.

الجدير بالذكر، أنه ويف بيان مشرك لقادة الدول الضامنة 
لـ »صيغة أســتانة« بشــأن التسوية الســورية )روسيا، 
تركيــا، إيران(، عقب اجتامعهم يف طهــران، يوم 19 متوز 
املنرم، أعرب الرؤساء الثالثة عن تصميمهم عىل مواصلة 
العمل معا ملكافحة اإلرهاب بجميع أشــكاله ومظاهره، يف 

مختلف مناطق سوريا.

 ، 16 حزيران املا واستضافت كازاخستان، يومي 15 - 

الجولــة الثامنة عرشة مــن مفاوضات »صيغة أســتانة« 

للتســوية يف سوريا، مبشــاركة وفود من الدول الضامنة، 

إضافة إىل الحكومة واملعارضة السورية واألمم املتحدة.

وأعلنت كل من روســيا وإيران وتركيا أنها تعتزم مواصلة 

دعم عمل اللجنة الدســتورية الســورية، وأوضحت الدول 

الثالث، أنها ترى أن اللجنة الدســتورية الســورية يجب أن 

متارس عملها، »دون أي تأخري بريوقراطي أو لوجستي«.

إيران: ال ينقصنا شيء في القدرات البحرية

أكّد قائد حرس الثورة اإليراين اللواء حســني ســالمي، أّن 
قدرات بالده ليست أقل مام لدى أعدائها، إذ »متتلك الصواري 
املتطورة وســفناً بحرية ذات مســتوى ثبات عال ومعدات 

بحرية أساسية أخرى«.
وأضاف اللواء ســالمي يف املنتدى الـ 22 لقادة ومسؤويل 
بحرية حرس الثــورة الذي عقد يف مدينة مشــهد »عندما 
تقرن هذه املعدات )العسكرية( مع اإلميان الحقيقي، حينها 
تكون أفئدة كوادر البحرية غري قابلة للهزمية، والميكن ألي 

قوة الصمود أمام هذا اإلميان، وهذا األمر مشهود«.
وشــّدد عىل أّن »املعيار االســاس ليس تكافؤ السالح مع 
، الرضوري للنجاح يف ميدان الجهاد«،  العدو، بل اإلميان الراس
معترباً أّن »القوة البحريــة للحرس الثوري تتكون من عنارص 
اإلميان والعلم التقني والتدبــري والخصال املؤدية لربط أفئدة 
الرجال القوية ببعضها«. وأكد اللواء سالمي أّن »الرسعة تشكّل 
عامالً فارقاً ومصريياً يف املعارك البحرية، إذ إّن إمكانيات العدو 
محدودة قياســاً عىل األرض، لذلك كلام كان تدمري الهيكلية 

األولية للعدو رسيعة، كانت املعارك لصالحكم«.
وعــّدد اللواء ســالمي إنجــازات بحرية حــرس الثورة، 
منها اقتياد ناقلة النفط اليونانية إىل سواحل البالد و«إركاع 

إرسائيل يف حرب الخليج الفاريس«.

ــدة واحـ ــة  حــال فــي  ــة  ــووي ــن ال أسلحتنا  سنستخدم   : روســيــا 

أشهر  6 خــال  الصحافيات  بح  »إســرائــيــلــيــاً«  انــتــهــاكــاً   0

قالت وزارة الخارجية الروســية  إن موسكو ليست لديها 
مصلحة يف مواجهــة مبارشة مع حلف شــامل األطليس 
)الناتــو( والواليات املتحــدة األمريكية، وإنها ستســتخدم 

سالحها النووي يف حالة واحدة.
وذكر املتحدث باســم وزارة الخارجية إيفان نيتشايف يف 
إفادة صحفية أن األســلحة النووية ستستخدم فقط كإجراء 
»للــرد«، وأن بالده لن تســتخدم ترســانتها النووية إال يف 

»حاالت الطوارئ« فقط.
وقال وزير الدفاع الرويس يوم الثالثاء إن موسكو »ليست 
يف حاجة« الســتخدام األســلحة النووية خــالل حملتها 
العســكرية يف أوكرانيا، واصفا تكهنات وســائل إعالم بأن 
موسكو قد تنرش أسلحة نووية أو كيامئية يف الراع بأنها 

»محض أكاذيب«.

قالت وزارة اإلعالم الفلســطينية إنهــا رصدت 50 انتهاكا 

إرسائيليا بحق الصحفيات خالل النصف األول من عام 2022.

وأضافت يف بيان لهــا ، أن »االحتالل يالحق حارســات 

الحقيقة«، مشرية إىل »تسجيل 50 انتهاكا بحق الصحفيات« 

منذ بداية وحتى منتصف 2022.

ولفتت أن مــن بني االعتداءات حالتي اغتيــال و15 اعتداء 

بالــرضب، و15 منعا مــن التغطية، وإصابتــني بالرصاص 

املطاطي.

وتشري الوزارة بحالتي االغتيال إىل مراسلة قناة »الجزيرة« 

 ، القطرية، شــريين أبو عاقلة التي قتلت يف 11 ايار املا

أثناء تغطيتهــا اقتحاما للجيش اإلرسائيــيل مبدينة جنني، 

بشــامل الضفة الغربية، والصحفية املحلية غفران وراسنة 

التي قتلت بشامل مدينة الخليل.

وذكرت الــوزارة، أن االعتــداءات اإلرسائيليــة طالت 33 

صحفية، يف وقت تصدرت فيه القدس باقي املدن الفلسطينية 

من حيث عدد االنتهاكات، بواقع 31 انتهاكا.

2 اعتــداًء إرسائيليــا بحق  وأشــارت إىل تســجيلها »1

الصحفيات منذ عام 2016، وحتى منتصف 2022».

إعالم تبليغ
املوضوع تبليغ

تدعــو وزارة املالية- مديرية املالية العامة -  مديرية الرضيبــة عىل القيمة املضافة  مصلحة العمليات  دائرة 
خدمات الخاضعني املكلفني الواردة أســامءهم يف الجدول أدناه للحضــور إىل دائرة التحصيل يف  مديرية الرضيبة 
عىل القيمة املضافة مبنى وزارة املالية  قرب قر العدل - شــارع كورنيش النهر- بريوت، لتبلغ الربيد املذكور تجاه 
اســم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوماً من تاري نرش هذا اإلعــالم وإال يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد 
انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله علامً أنه سيتم نرش هذا اإلعالم عىل املوقع اإللكروين الخاص بوزارة املالية  

رقم الربيد املضمون

RR222919475LB
RR222916015LB
RR222916580LB
RR222918815LB
RR222919263LB
RR222915686LB
RR222918104LB
RR222906551LB
RR222915669LB
RR222919317LB
RR222916029LB
RR222919250LB
RR222919440LB
RR222914986LB
RR222919780LB
RR222916315LB
RR222917642LB
RR222917792LB
RR222915955LB
RR222917024LB
RR222919127LB
RR222915584LB
RR222917276LB
RR222910454LB
RR222918824LB
RR222915258LB
RR222915553LB
RR222918705LB
RR222919158LB
RR222914969LB
RR222919056LB
RR222919175LB
RR222915902LB
RR222906622LB
RR222919396LB
RR222919382LB
RR222915187LB
RR222919541LB
RR222915862LB
RR222917347LB
RR222906962LB
RR222919691LB
RR222919657LB
RR222919161LB
RR222917395LB
RR222915757LB
RR222916465LB
RR222916390LB
RR222916681LB
RR222915006LB
RR222917599LB
RR222917143LB
RR222918550LB
RR222916942LB
RR222917086LB
RR222917231LB
RR222917259LB
RR222912526LB
RR222917656LB
RR222918016LB
RR222917687LB
RR222918807LB
RR222916205LB
RR222919484LB
RR222919745LB
RR222919586LB
RR223881842LB
RR222918501LB
RR222917639LB
RR222918872LB
RR222917846LB
RR222915346LB
RR223880966LB
RR222915329LB
RR222919422LB
RR223880657LB
RR222917789LB
RR222919881LB
RR222918696LB
RR223880881LB
RR222919436LB
RR222919246LB
RR223880918LB
RR223880780LB
RR222906485LB
RR222918930LB
RR223880816LB
RR223880820LB

RR222919820LB
RR222919802LB
RR223880674LB
RR223880524LB
RR222915403LB
RR223880538LB
RR222916960LB
RR222915774LB
RR222917007LB
RR223880555LB
RR222918206LB
RR222919073LB
RR223880572LB
RR223880590LB
RR222916457LB
RR223880609LB
RR222919039LB
RR222916845LB
RR222916770LB
RR223881343LB
RR222918183LB
RR223880317LB
RR223881357LB
RR223880348LB
RR223881122LB
RR222919189LB
RR222917112LB
RR222917191LB
RR222917293LB
RR223880379LB
RR222917174LB
RR222919467LB
RR223887045LB
RR223886650LB
RR223886990LB
RR223883273LB
RR223885668LB
RR223885711LB
RR223886005LB
RR223886164LB
RR223886283LB
RR223886306LB
RR223886439LB
RR223886442LB
RR223884852LB
RR223887071LB
RR223887403LB
RR223884778LB
RR223884512LB
RR223884486LB
RR223883035LB
RR223884441LB
RR223884424LB
RR223884319LB
RR223884353LB
RR223884367LB
RR223884282LB
RR223884251LB
RR223883738LB
RR223883755LB
RR223885610LB
RR223885645LB
RR223885654LB
RR223885597LB
RR223885549LB
RR223885521LB
RR223885464LB
RR223885420LB
RR223885393LB
RR223885359LB
RR222919232LB
RR223883551LB
RR223887315LB
RR223887346LB
RR223887451LB
RR223888077LB
RR223886969LB
RR223887828LB
RR223887363LB
RR223887482LB
RR223887505LB
RR223887394LB
RR223888050LB
RR223887981LB
RR223887709LB
RR223887329LB
RR222915301LB
RR223887258LB
RR223882658LB
RR223887448LB
RR223883358LB
RR223880382LB
RR223886867LB
RR223886782LB

رقم املكلف

14 1

123 91

12 4 4

1 669

2012 4

205345

216524

2232

2344 2

239553

246151

30 39

30 509

36 5

392625

5362 6

54425

5 4242

6513

9202

92 199

1152520

121 3 0

123212

1309542

13494 2

13 10

149421

1612 16

1 1501

1 30096

1 50125

1 0 4

1 16 5

1 10245

1 2506

191 43

216 1 3

226335

241 909

242 923

24 0169

2593165

2665 1

26 42 0

26 1649

26 3 65

26 3

2 4 261

2 623 2

2916 41

2962 9

300 211

30366

33 22 4

3423604

3510340

3695244

3695354

3 25 1

20325

4 94

61594

3 3

1090 9

165526

1 0 6

191344

192 12

221204

23 4 2

2 9419

310464

3160 1

3552 1

40156

5 5

46963

1261 22

126 50

12 4010

132 455

132 455

1465205

14 00 9

1631 5

1 5 654

1 5 6 2

20030 3

2003110

2025 49

2190496

224 921

23 0692

241 6

2459535

24 932

2539425

261 205

263 26

26 1206

26 5 10

2690514

26929

2 2524

2 032 3

29366

322 3

32 9405

3294615

329 24

3331232

33365 2

334 56

3360

340 90

341 220

341

343 655

34443 3

2499

554

6325

1039

10412

1055

11 2

12104

12 59

12903

13313

13354

2061

21161

2299

26119

3 615

3936

406 5

406 5

4103

42530

43026

43093

4399

46046

46 33

46 35

5339

550 3

5524

59020

59 23

599

6096

62132

63013

632 2

95

19552

213332

219 40

2205 9

235 15

251064

295614

311130

3 5531

391 91

616145

111 21

1219216

1 292

1 10234

20013 4

2003105

2240342

29 5353

29 01

349255

3 4064

3 4269

اسم املكلف

كالريي البرسيوسا

.م.ل رشكة ليبانيز فيدنغ سيستم 

محمد حسني الشامي

افران الباغيت

 Master Home Appliances م.م. ماســر هــوم ابالينســز 

S.A.R.L

.م.م رشكة الخدمات 

. م. م. رشكة بعبدا بالزا 

مؤسسة محمد ابو حمدان - تجارة عامة

.م.م رشكة ويست اند 

جامل جميل الخطيب

.م.م د.ي.ر 

النادر للتجارة العامة لصاحبها وائل سليامن احمد ابراهيم

.م.م رشكة شوسه االنشائية 

D. Vintchi دي فن ) كريستني بيار الجمل (

.م.م الرشكة العربية املتحدة 

حسان حمزة مراد

مؤسسة ايب خليل للتجارة )اييل عبده ايب خليل(

.م.م جي ار انرتاينمنت 

MENU م.م. مينو 

ARCHI-ZONE اريك زون

.م.م مود فور فود 

.م.ل رشكة يس.دي.جي 

.م.م ابراج للمقاوالت املحدودة 

.م.م بالنت فود غروب 

.م.ل ان دي ار 

ربيع ربيع جحا

.م.م رشكة أكوا الونج 

.م.م االنطالق الدولية 

.م.م توكلني 

الفقيه لتجارة األلومينيوم )يوسف محمد فقيه(

حسني محمد تلجه

سامل نقوال رسور

.م.ل رشكة كنبايه 

AKSA  international  عقيقي وصالح

.م.م رشكة ساتر براذرز للتجارة العامة 

برو كاميكلز اند فلويدز مانجمنت كومباين  م م

.م.م. رشكة جادكو للتجارة العامة 

.م.م لو بودوار ديدن 

اسامة معروف فاضل

كايف الونج   م ل

ka consumer products م.م. قا للمواد االستهالكية 

.م.م. رشكة ضاهر للتجارة العامة واملقاوالت واالستثامر 

IVY LEB S.A.R.L

انطوان حليم مطر

.م.ل فانتشور فاسيليتيز 

.م.م.  مطحنة بيت البهار 

ره .ي.م العقاريه  م ل

فكتور إميل بشري

.م.م ميديا هوليك 

KLASER TECHNOLOGY MED KLMD- فرع رشكة اجنبية

.م.ل.  GREEN ESSENCE LEBANON

التوفارم  م م

لينه رفيق الالذقي

.م.م باور ماسر تكنولوجي 

كواتروز  م م

تريكر تريت  م م

L ATELIER K

.م.م رشكة ام.يس.الين للصناعة والتجارة 

فولكان للطاقة والتجارة العامة

Innotech Group sarl

مصنع آنجي لصناعة الريكو وااللبسة الجاهزة

مؤسسة انور سعد الله يوسف

BAYWATCH SPORTS باي واتش سبورت

شويفات الكروسنر C.E.C )نبيه اسعد حيدر(

غلوب ستار

.م.م ايس فور وود وركنيغ 

مؤسسة عبد الغني عمر الحلبي للصناعة والتجارة

مؤسسة يوسف حمد التجارية

رشكة ضو للنقل والتجارة

عامد سليم نر

رشكة مرمرة للتجارة والصناعة

ورثة الياس مخايل هليط

مؤسسة قاسم مقداد التجارية ) قاسم محسن مقداد (

جرجي نقوال زغيب واخوانه

نسيب فارس القا

OPTICAL LAB . V ) واهي اواديس جامليان (

محطة التريو للمحروقات )عيل محمد جميل املوسوي(

WORLD ESCAPE SARL م.م. ورلد اسكايب 

مابال جورج الزعتيني

I.N.M. ) هناء محمود طرابليس (

.م.ل الفورنو 

.م.م مايز سوليوشن 

.م.م مايز سوليوشن 

.م.م جي بروسيلز  سي

رشكة الرفاعي للتجاره العامة

.م.م. رشكة نيوز بوكس 

السارة لألقمشة و االحذية و األلبسة

MAJED ELECTRIC

MAMJ للتجارة العامة

هناء للتجارة العامة

.م.م ليبالينك 

فايرب كوم ) جوزف فريز ملحم(

.م.م. رشكة ماك وود للتجارة العامة والصناعة واملقاوالت 

.م.م ماك ترايدنغ اند ماب كونراكتنغ 

 Jadaa Mechanical ) جــدع ميكانيــكل كونراكتينغ ) توصيــة بســيطة

Contracting

S.D.P. LIPEX INTERNATIONAL SARL

.م.ل كروبس 

ميموريال

AMARESSENCE PARIS S.A.R.L

فؤاد جورج جبور

عباس للتجارة والنقل

.م.م ترايدنغ زون 

.م.ل الرشكة العامة للكهرباء واالنارة 

زياد الخطيب

.م.م س.ل.ي.م. براذرز 

Parking Management Company s.a.r.l

امللك للمحروقات عيل غازي جعفر ورشكاه

.م.م. ميد مايند 

BEELD SARL

.م.ل )قابضة( فالت 6 البز بريوت 

   ) . . (

االن انطوان حديفه

الحياة محامون )مدنية (

نت شل التجارية ) ملى جهاد ايب مصلح (

صيدلية دانيال

بويل ساين  م م

رشكة جان بو سعيد ورشكاه

أرشيتال  م م

)AQUA FILT( خلدون التجارية

.م.م رشكة مجموعة اسيا الجديدة الدولية 

.م.ل ليبانون اكسربس 

.م.م املؤسسة العربية العاملية للتجارة 

رشكة تراند الين للتجارة واملقاوالت

ابناء محمد نور الدين للبال  م م

.م.م انر غروب 

.م.م رشكة هامر موتور كومباين 

.م.م رشكة شارل خرياطي الكريكال ترايدنغ اند كنركتنغ 

.م.م )واتكو( رشكة تكنولوجيا املياه 

.م.م رشكة شاغوري للصناعة والتجارة العامة 

.م.م رشكة فيا ليبان 

.م.م رشكة بن االمري 

.م.م ليفيل ناين 

جورج بشارة تابت

فاسكو )اوسبيان(

صيدلية نيو جونيه

شادي سامي العقل

فادي ميشال غانم

جويل كادو

كالريي زعر

كالريي زعر

اندره جورج شيبان

عبد الرؤوف شبارو

مؤسسة محمد عبد الخالق ايب مرعي

ليودميال تشينتسوفا

.م.م رشكة الحسنني التجارية 

خليل محمد عيل حجة

رشكة صوايا وصليبا للطباعة والنرش

الشوبا التجارية

جاك ايليا ابو خالد

انطوان ريايش

بطرس جوزيف الخوري حرب

كاف دي برنس

ندى صوايا

مؤسسة رينه شاهني او كاروفور

مؤسسة ابو صالح للتجارة العامة

مطبعة قر العدل-يوسف بولس انطونيوس العنبايل

بوبليتك

مؤسسة سليامن قاسم الحركة

سوبر بالست

الياس رشيد القصيفي

انفراسراكتشورمناجمنت اند انفورماشني تكنولوجي اي. ام.اي.يت.

.م.م رشكة شيلد سيستمز 

غرين بارك للتجارة والتسويق

.م.م تني تني 

.م.م ا ب ب 

new trading establishments نيو ترايدينغ استابلشامنت

غولدن تاير-عجاج ورشكاه

هال بالست ) هال عيل منصور (

SPIGA FASHION GROUP S.A.L

.م.ل رشكة الويدج االخرض 

Neo Techno Sky -يارس دياب العي

.م.ل آر اند يب كايرينغ 

ترايد فور فور

.م.م رشكة الدولية الحديثة للموارد - بريوت 

ميالد للتجارة - فدى خرض حسني

حنان للتجارة العامة

TERKMANY FOR GENREAL TRADING

فارما بريوت

.م.م ماريو لحود للتعهدات العامة 

IK For Trading & Constructions SARL

التكليف 425

نتائج اللوتو اللبناين

جرى مساء امس ســحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 
2032 وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت

االضايف  -4الرقم  -22-2 -33-39 الرابحة  االرقام 
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 املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة
عدد الشبكات الرابحة ال يشء

 املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف
ـ قيمة الجائزة االجاملية 1014352350ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة شبكة واحدة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة 1014352350ل.ل.

 املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة
املرتبــة  حســب  االجامليــة  الجوائــز  قيمــة  ـ 

26ل.ل. 520
ـ عدد الشبكات الرابحة 42 شبكة

6401ل.ل. ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة 46
 املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة

املرتبــة  حســب  االجامليــة  الجوائــز  قيمــة  ـ 
26ل.ل. 520

ـ عدد الشبكات الرابحة 1562 شبكة
1ل.ل. 213 ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة 

 املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة
املرتبــة  حســب  االجامليــة  الجوائــز  قيمــة  ـ 

692544000ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة 21642شبكة

ـ الجائزة لكل شبكة 32000 ل.ل.
 املبالغ املراكمة للمرتبة االوىل واملراكمة اىل السحب 

132ل.ل 3012 املقبل 6

نتائج زيد

جرى مساء امس سحب زيد رقم 2032 وجاءت النتيجة 
يت كا

الرقم الرابح 16300
ل.ل.  الجائزة االوىل 5000000

عدد االوراق الرابحة  اربع اوراق
1ل.ل. الجائزة االفرادية 50000
 االوراق التي تنتهي بالرقم 6300

الجائزة االفرادية 900000 ل.ل.
 االوراق التي تنتهي بالرقم 300

الجائزة االفرادية 90000 ل.ل.
 االوراق التي تنتهي بالرقم 00

الجائزة االفرادية 000 ل.ل.
5000000 ل.ل الراكم للسحب املقبل

نتائج يومية

جرى مساء امس ســحب »يومية« رقم 1254 وجاءت 
يت النتيجة كا

 يومية ثالثة 600
52  يومية اربعة 4

9 0  يومية خمسة 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــات ـ مب دولـــيـ
الجمعة 19 آب 2022

مطلــوب موزعــون مع خربة 

التقل عن 3 سنوات يف بيع املواد 

ملناطق  واملرشوبات  الغذائيــة 

ـ  كرسوانـ  جبيلـ  بريوت  امل

01/6 06 0 والضاحية ت

ــــــــــــــــــــــــــ

مطلوب موظف لصيانة ماكنات 

القهوة خربة ال تقل عن 3 سنوات 

01/6 06 0 ملنطقة البقاع ت

ــــــــــــــــــــــــــ

ادارية  

مطلوب انســة تجيد املحاسبة 

مــع خــربة ســنتني أو اكرث 

لرشكة تعمل يف مجال الطاقة 

الشمســية يف منطقة اللوزة.

الرجاء ارسال السرية  مع صورة 

03/2 )ابتداء من   4 عىل 

مليون لرية(.

امل

مختلف

الطريق  اول  صناعــي  محــل 
350م.م.  الرسيــع  امل  العام 
 250 000 ديكــور  مكاتــب 

6/9110 03/026969ـ  5 ت
ــــــــــــــــــــــــــ

الجنوب

شقق

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

1/ 2 4 9/115359 ـ 6
ــــــــــــــــــــــــــ

متفرقات

معدات

للبيــع للجامعــات او لهــواة 
قديم  مختــرب  االلكرونيــك، 
)1920ـ  وكهربــاء  الكرونيك 
19( مع معدات قدمية ونادرة  2

/ 03 05 ت

اعالنات رسمية
ورقة دعوة صادرة عن محكمة 
الجعفرية،  الرشعيــة  الشــياح 
موجهة اىل نرسين سامي قصري 
مجهولة محل االقامة. يف الدعوى 
املقامــة عليك من حســني محمد 
حمدان مبادة اثبات طالق اســاس 
935 تعــني موعد الجلســة فيها 
 2022/9/15 يف  الخميــس  يوم 
فيقت حضورك او ارســال من 
ينوب عنك اىل قلــم املحكمة قبل 
موعد الجلسة الستالم نسخة عن 
اعتربت  واال  الدعوى  اســتحضار 
مبلغة حســب االصــول، وجرت 
وكل  القانونية  املعامــالت  بحقك 
تبليغ لك عىل لوحة االعالنات يف 
املحكمة حتى تبليغ الحكم القطعي 

يكون صحيحاً.
رئيس القلم

عيل حسني عّواد
ـــــــــــــ

اعالن

املحكمة الرشعية  صادر عــن 
السنية يف بريوت

غرفة فضيلة القا الشــي 
وسيم الفالح

اىل مجهــول املقــام مهند طه 
مجيد

اىل هذه  يقتــ حضــورك 
املحكمة الستالم االوراق الخاصة 
بك يف الدعــوى املقامة عليك من 
زينب شــفيق عــالء الدين مبادة 
برقم اســاس  اثبات وفاة مفقود 

954 تاري الجلسة 2022/11/16 
فعليك تعيني مقام مختار لك ضمن 
نطاق املحكمــة ويف حال تخلفك 
يعتــرب قلم هــذه املحكمة مقاما 
مختاراً لــك ويجري ابالغك جميع 

االوراق بواسطته.
2022/ /1 وكتب يف 
قا بريوت الرشعي

الشي وسيم يوسف 
الفالح

ــــــــــــــ

اعالن

املحكمة الرشعية  صادر عــن 
السنية يف بريوت

غرفة فضيلة القا الشــي 
بهيج غزاوي

املقام تســنيم  اىل مجهولــة 
الدرويش

الســتالم  حضورك  يقتــ 
االوراق الخاصــة بــك يف دعوى 
اقرار طالق من امجد البغدادي ذات 
الرقم اســاس 2526 سجل 2562 
واذا مل تحرضي او ترســيل وكيال 
عنك تعتربك املحكمة مبلغة اصوال 
ويجري بحقــك االيجاب الرشعي 

والقانوين.
آب 2022 1 بريوت يف 
رئيس املحكمة الرشعية 
السنية يف بريوت

القا احمد زياد 
الكعي

عامل

اعالنات مبوبة

إعالم تبليغ
املوضوع تبليغ

تدعــو وزارة املاليــة- مديرية املالية العامة -  مديرية الرضيبــة عىل القيمة املضافة  مصلحة العمليات  دائرة 
خدمــات الخاضعني املكلفني الواردة أســامءهم يف الجدول أدناه للحضــور إىل دائرة التحصيل يف  مديرية الرضيبة 
عىل القيمة املضافة مبنى وزارة املالية  قرب قر العدل - شــارع كورنيش النهر- بريوت، لتبلغ الربيد املذكور تجاه 
اســم كل منهــم خالل مهلة ثالثني يوماً من تاري نرش هذا اإلعــالم وإال يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد 
انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله علامً أنه سيتم نرش هذا اإلعالم عىل املوقع اإللكروين الخاص بوزارة املالية  

رقم الربيد املضمون

RR223884089LB
RR223883344LB
RR223885800LB
RR223885844LB
RR223885861LB
RR223885929LB
RR223885932LB
RR223885946LB
RR223885977LB
RR223886120LB
RR223886323LB
RR223886368LB
RR223884968LB
RR223884821LB
RR223883256LB
RR223884747LB
RR223884733LB
RR223884645LB
RR223884614LB
RR223884605LB
RR223884526LB
RR223884509LB
RR223883769LB
RR223885433LB
RR223885416LB
RR223885243LB
RR223885186LB
RR223885084LB
RR223885075LB
RR223885067LB
RR223885022LB
RR223885005LB
RR223882919LB
RR223883503LB
RR223881017LB
RR223881034LB
RR223884194LB
RR223882785LB
RR223883636LB
RR223883684LB
RR223882689LB
RR223883812LB
RR223882600LB
RR222916219LB
RR223882587LB
RR223883389LB
RR222916050LB
RR223883239LB
RR223883242LB
RR223880498LB
RR223881710LB
RR223883335LB
RR223884035LB
RR223884027LB
RR223884013LB
RR223884000LB
RR223881309LB
RR223883928LB
RR223883905LB
RR223883865LB
RR223882383LB
RR223882255LB
RR222916491LB
RR223883211LB
RR223883145LB
RR222915726LB
RR222909748LB
RR222909751LB
RR222906596LB
RR222916179LB
RR222916307LB
RR222911415LB
RR222916298LB
RR222915655LB
RR222914765LB
RR222916151LB
RR222915641LB
RR222915275LB
RR222915964LB
RR222915978LB
RR222909941LB
RR222914629LB
RR222914632LB
RR222917038LB
RR222915598LB
RR222908067LB
RR222915540LB
RR222915893LB
RR222915139LB
RR222915108LB
RR222915195LB
RR222904768LB
RR222915730LB
RR222907282LB
RR222916275LB
RR222916267LB
RR222906401LB
RR222915805LB
RR222916987LB
RR222905658LB
RR222915037LB
RR222915045LB
RR222916655LB
RR222916854LB
RR222906928LB
RR222916797LB
RR222916810LB
RR222917109LB
RR222917069LB
RR222914694LB
RR222912591LB
RR222903325LB
RR223267869LB
RR223268039LB
RR223268201LB
RR223268229LB

RR223268277LB
RR223268467LB
RR223268507LB
RR223268569LB
RR223268263LB
RR223268379LB
RR223269706LB
RR223895594LB
RR223268918LB
RR223268970LB
RR223267501LB
RR223256852LB
RR223267719LB
RR223267736LB
RR223267245LB
RR223259394LB
RR223261044LB
RR223261375LB
RR223259893LB
RR223261177LB
RR223261248LB
RR223266378LB
RR223266245LB
RR223266259LB
RR223265647LB
RR223265678LB
RR223265908LB
RR223265939LB
RR223266112LB
RR223262535LB
RR223259160LB
RR223262107LB
RR223262186LB
RR223262359LB
RR223262932LB
RR223262985LB
RR223263031LB
RR223263076LB
RR223893179LB
RR223265580LB
RR223265559LB
RR223262835LB
RR223262495LB
RR223258924LB
RR223258411LB
RR223258840LB
RR223260287LB
RR223268731LB
RR223260790LB
RR223260809LB
RR223267223LB
RR223266656LB
RR223258938LB
RR223262518LB
RR223258235LB
RR223258907LB
RR223894276LB
RR223267550LB
RR223267206LB
RR223268776LB
RR223266761LB
RR223262699LB
RR223265616LB
RR223263323LB
RR223262504LB
RR223258028LB
RR223268833LB
RR223890892LB
RR223258513LB
RR223268780LB
RR223262858LB
RR223262861LB
RR223263093LB
RR223268674LB
RR223263218LB
RR223258249LB
RR223267170LB
RR223263155LB
RR223267532LB
RR223266801LB
RR223267617LB
RR223259791LB
RR223259859LB
RR223269025LB
RR223269459LB
RR223269533LB
RR223269309LB
RR223895625LB
RR223892482LB
RR223895210LB
RR223259332LB
RR223259346LB
RR223259417LB
RR223259519LB
RR223259669LB
RR223266917LB
RR223259902LB
RR223261217LB
RR223261265LB
RR223259111LB
RR223887672LB
RR223893899LB
RR223893806LB
RR223257570LB
RR223260477LB
RR223258014LB
RR223260260LB
RR223260769LB
RR223266700LB
RR223258076LB
RR223892788LB
RR223891439LB
RR223258500LB
RR223894086LB
RR223266815LB

RR223258425LB
RR223257359LB
RR223258399LB
RR223266789LB
RR223258252LB
RR223257708LB

رقم املكلف

962

10235

11032

11093

1111

11245

1133

11339

115 4

119 9

12943

130 9

15692

22 61

2 2 9

2 33

2 99

326 5

3433

34496

36 34

3 29

46 55

620

6290

66613

69356

0 9

09

129

15 4

1 56

0 60

243

6 6511

922556

10 0902

161 946

2105 26

2143912

2209 3

2552099

25 2 96

25 9234

2 03334

2 65414

2 94459

2 54990

2 55601

2 6 6

29049 1

296 954

301909

302 310

302 6 2

3036 33

3043443

30 6226

3129945

3150932

3190 02

324644

36454 4

3 51922

3 4024

1922

65 5

3995

109 4

191266

219261

229620

24232

242333

2429 1

249292

25090

263232

2 9 9

303133

312333

360102

393996

96216

1043020

1406

156561

1616490

1 0335

1 50695

1 601

1912690

1936552

202 596

2066244

214 0

2401045

2426633

2466231

250 4

26 00

26 24

2 00062

2 12

2 14 3

293924

29 0535

33593 3

339104

360 514

36 39 0

3 4 6

2 01

293

3466

351

3541

3995

4099

4396

4 54

6351

995

96

9 31

1000

315

4 64

4 64

5115

5 4

16 3

2

9424

962 4

9 202

9 963

100921

104364

1046 9

106562

10 139

10 1

10 01

110 35

141265

1 1296

192025

1929 5

196 34

200516

201409

202351

203161

40041

26 32

124 13

132156

134 12

14 059

149419

1 33144

1 5 2 5

1 29531

1 30126

193 414

2060340

22 35 0

242232

2645593

2 45923

2 96110

2919 12

3025090

30 4293

3141024

3149429

3206 3

3255534

3356 3

33 0525

3393292

3451462

3456 4

352524

3562

364113

3661 40

366 6 2

36 5524

3 30653

3 3 03

3 56361

3 5 900

3 5940

3 1691

3 501

2524

26 6

4 2

225

444

9019

4600

5225

63256

0 26

0

2250

429

312

94 5

95556

9 43

9 336

16 122

16 122

30163

432690

115609

1156215

1219209

16 06 2

1 0494

2153504

2 9 3

2 12595

2 600

29409 2

3005 05

3339455

3461656

3604291

36235 1

3 13446

3 51293

3 630

اسم املكلف

.م.م رشكة التجارة والبناء تاك 

UNICELL S.A.R.L  م.م. يونيسل 

.م.م رشكة اتحاد للتجارة 

.م.م برومارك 

.م.ل »كوجيك« الرشكة الدولية العامة لالستشارات 

.م.ل. اء تردكو  الرشكة اللبنانية للتجارة واال

.م.م مركز تكنولوجيا املستقبل 

.م.م الرشكة اللبنانية لالستثامر والتجارة 

.م.م بروزويل 

.م.م رشكة املنشورات التقنية الفرنسية اللبنانية 

رشكة صيدون لصناعة وتجارة البال واعامل الديكور

.م.م رشكة ارتري 

مؤسسة وسام مصطفى قدورة للمواد الغذائية

مطعم التزيكان

محطة ادمون فرحات للمحروقات

تجارة اميده زخور

نور للتجارة والتعهدات

مؤسسة يوسف عطوي التجارية

فايز شهاب

انطوان يوسف نخلة

مؤسسة يوسف ابو رشفان

ثروت يوسف حديب

رشكة سويد العرية

مؤسسة عدنان مومنه التجارية

مؤسسة حرب التجارية

سابني

بيت التاج للتجارة

الفوري

جورج حرب ورشيكيه

رجا بو نادر للموبيليا واملفروشات

سريتيك

م ب ارتس

مؤسسة اماكو العبد الله

بدور الكريك

اكال دو مود 2 )مرينا شحادة هارون(

صيدلية الرشق )حسني جميل مروه(

.م.ل سيكيور باركينغ هولدنغز 

احمد خالد كنوج

داين جرجس دياب) آرت اند كونسبت(

.م.م ثرا 

عربيه محمد منصور

ميالد انطون الحاج

.م.م. ليبان بل 

.م.م. ايكو ليبانو- فرانيس 

مهاوج للمطاب  م ل

Main Lebanon S.A.L م.ل. ماين ليبانون 

حسن محمد صفوان

.م.م يت تو ترايدنغ 

طانيوس نجا عساكر

N R M TRADING

ستديو ميشال فاضل  م م

RABACO

يونس لتعهدات التنظيف

.م.م. االدرييس 

التيال )توصية بسيطة(

.م.م رشكة غالفاتيك 

 روال يحي يحي

فينش  م ل

  . . .م.ل.  ذو نوتش 

.م.م. رشكة قمر سرياميكا 

  . .

ليفيدا التجارية

صيدلية فاتن

APPLETREE SAL

سامي دياب مهدي

.م.م رولينغ غروب 

فارس ميالن

مؤسسة القزي للتجارة

رشكة ابناء لطفي تفنكجي  م ل

.م.م رشكة سليم ابو جوده ورشكاه 

انطوان جربان رحال

.م.م رشكة كريستال ماربل 

رشكة اورينت ماركت للتجارة العامة

مؤسسة مصطفى محمد ابراهيم

جامل عيل االرناؤ

IMACO  امياكو هندسة-زراعة-بناء

.م.م رشكة عبد القادر وحطيط املتحدة 

بدر حسان صيداين

. م. م. رشكة طوس اوفرسيز برستيج 

انركونتيننتال غروب  اند سريز )اي.جي.اي(

AUDIO LINK PLUS S.A.L م.ل. اوديو لينك بالس 

سامي جالل العليوي

جرمانكو اوتو سيلز    )لصاحبها عباس حمود (

PACK PLUS SAL  م.ل. رشكة باك بلوس 

.م.م  SMAT صايغ للصناعة والتجارة

مؤسسة ميزر التجارية

.م.م. آيس كلني رسفيس 

.م.م رشكة نبع مية 

AUTO TARHINI ) ابراهيم احمد ترحيني (

محل عجمي التجاري لصاحبها حسني خليل عجمي

رشكة املتوسط للامكوالت  م ل

.م.م رشكة جبل ناتشورال 

السناء لاللبسة واالحذية والبياضات) سناء الحاج حسني(

نيربز  م م

.م.ك. - فرع لرشكة أجنبية - رشكة الخطو الوطنية الكويتية 

رمضان للتجارة العامة )احمد محمد رمضان(

.م.م. فان روم 

Mado ) مادو ) احمد محمود عيتاين

.م.م فانر دراغ ستور 

عباس حسني جوهر

.م.م تراست هاوس 

.م.م. نحاس تريدينغ 

ذي اكرز وركشوب - محرف املمثلني  م ل

زياد يوسف النجار

.م.م. الرشكة اللبنانية الدولية لألغذية 

MON BEAU BAPTEME

DECIMA S.A.L

.م.م ملار للتجارة العامة واملقاوالت 

  

محروس عاطف جامل

فولها اناتويل نيكيتسينا

مكرم عادل بو حبيب

.م.م هوت زونز للدعاية واالعالن 

.م.م الرشكة الرشقية للسياحة والسفر 

.م.م رشكة واي اند هاف 

.م.م رشكة 3 ب ورشكاهم 

.م.ل رشكة ابناء الياس الخوري 

.م.ل ميشال اندراوس ورشكاه 

.م.ل رشكة هليوبوليس  

رشكة زاتيكو للصناعة والتجارة سابقا ابناء زيعور التجارية

.م.ل سراتيجي الرشق االوسط 

.م.م رشكة دانة للمقاوالت والتجارة 

.م.م رشكة بدروتكس 

.م.م رشكة سنا غاز 

مارتون تكنولوجيز  م م

.م.م داب هاند غروب 

جان اسطفان

مؤسسة دريم ول ) منري اسد صعب (

مؤسسة دريم ول ) منري اسد صعب (

رشكة جوزيف الشقرة واوالده

رشكة جي يس ار حكيم اخوان

مؤسسة زاوين جرة جيان للتجارة والخدمات

جي اند لو

. قصارجيان مؤسسة 

.م.ل رشكة كوالس لبنان 

بندر بريوت

.م.م. بوما الرشق االوسط 

اوروبا والرشق االوسط للطباعة والتجارة

.م.م رشكة الخدمات الطباعية املتخصصة 

.م.م قبالن امبكس كومباين 

مؤسسة محمود خريس

BEST METAL بست متال

.م.م رشكة سوبرماركت عكار 

.م.م رشكة كومبيو كراون 

MEDIA D.D

عامد احمد حمدان

رشكة توما لحجارة البناء الطبيعية

.م.م. قدموس للتجارة واملقاوالت العامة 

.م.م رشكة املوسوي للتجارة واملواد البناء 

فكتوريا فالدميري الجردي

مؤسسة 3 اف الكرونيكس

.م.ل ساين  كولور 

رشكة املركز التجاري املتحد

.م.م رشكة ملع التجارية 

BONITA ENTERPRISES م.م. بونيتا انربريزس 

PRIME SERVICES S.A.R.L م.م. بريم رسفيسز 

. . . . . .

.م.م رشكة سلوم غروب  

.م.م هريتك انرناشيونال 

هيثم مرعي شايف

     . .

بدر الدين صالح سداح

. . رامابل 

.م.م رشكة ا.س.بيلد 

.م.م طنوس للتجارة العامة 

.م.م. غرين باور 

حسني غزاوي

محمد حسن

ر يحيي فريد 

زعاطيطي للشحن الربي

محمد طه العيل.

كونرساكتيس  م م

كميل شكيب صليبا

محمود وليد بكر

.م.ل. روبالك للصناعة والتجارة 

MAISON GALAXY S.A.L .م.ل. مازون غاالكيس 

محالت أبو هيبه التجارية

باتريك بطرس صوايا

سيبيل فارم

رشكة  يحيى و عمر هرمو ورشكاه

مسر درين كلي

MECHANICAL PERFORMANCE

.م.م. وي سبالي 

.م.ل  -    . .

انفراتك كونراكتينغ  م م

MATRIX PLATINUM SARL

.م.ل كواليسوس 

.م.م انيامليا 

  رشبل عطاالله

   

PREMIER RUGS AND FLOORS

.م.م. رشيك واحد( رشكة علم الدين للهندسة واملقاوالت)

.م.ل مونديس 

  . . .

BOU GHAIIS PETROLEUM

حيدر محمد حيدر قاسم ضاهر

GHAZIR STATION

.م.م رشكة جامل ومكايال نجار للتجارة العامة 

.م.م رشكة فيليب كامل 

.م.م الرشكة العامة للرشق االوسط  كوجيمور 

.م.م رشكة بدر لتجارة وصناعة االخشاب 

.م.م كيبكو الرشكة السياحية 

رشكة الحازمية للمحروقات

نظري محمد زعير للنقل

محطة جان نايف زينا )سيتكو(

دارقتيبه للطباعة والنرش

ريجيسر 

السكاربا

رشكة ابناء مجيد عزاقري التجارية

فهد عبد القادر قرقناوي

عفيف حسني سالمة

مؤسسة وليد جراب للصناعة والتجارة

حلويات سعد الدين

.م.م مجموعة القا الدولية مونديال مود 

نادر سهيل غصاس

نارض ايب غانم

نارض ايب غانم

مراد رفيق آغا

خالد حسن البعريني

كوين دارت كالريي منيع

سامرت ايفنت  م م

.م.م رشكة حوا للتعهدات العامة 

.م.ل رشكة ميالنيوم غروب رسفيسز 

الدولية للخدمات الفنية والتجارية

جورج الياس فاضل

.م.م. رشكة كومبياك 

FACE SAL

صيدلية أسامة خوري - بياقوت

   . .   

جالل محمد ابو عسيل

 ONLINE INTEGRATES SOLUTIONS LIMITED BUSINESS

  

ليىل ضومط

حازم احمد الدايل

.م.م تكنولوجي اند بيوند يت  يب 

محسن عيل الحسيني

      رشكة محي الدين خالدي ورشكاؤه

نور الدين سالم

التكليف 430

وفــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــات
بنــات الفقيــدة كارول زوجة 

عبدالله  نجيــب  العــدل  الكاتــب 

وعائلتهام

ليليــان زوجــة توفيــق نجم 

وعائلتهام

باسكال زوجة املحامي رسمد بو 

شمعون وعائلتهام

جيــزال زوجــة امــني الــكك 

وعائلتهام

مرينــا زوجــة اميل ســامحة 

وعائلتهام

ينعون اليكــم مبزيد من اال 

عليها  املأســوف  الغالية  فقيدتهم 

املرحومة

سمرية جرجي الهرب

أرملة املرحوم عبدو فواز

يحتفل بالصالة لراحة نفســها 

الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم 

الجمعة 19 الجاري يف كنيسة مار 

بريوت،  االرثوذكس،  للروم  مخائيل 

املزرعة.

تقبــل التعازي قبل الدفن وبعده 

يف صالون الكنيســة من الساعة 

الواحدة بعد الظهر ولغاية السابعة 

مســاء. ويوم الســبت 20 الجاري 

يف كنيســة الظهور االلهي للروم 

الســاعة  من  النقا  االرثوذكس، 

الثانية بعد الظهر ولغاية الســاعة 

السادسة والنصف مساء.

رئاسة مجلس الوزراء
تنعــي اىل اللبنانيني مبزيد من 

الحزن واأل املأسوف عليه

النائب والوزير السابق

فريد مكاري
نائــب رئيــس مجلــس النواب 

السابق ووزير االعالم السابق
املنتقل اىل رحمتــه تعاىل يوم 

1 آب 2022. االربعاء الواقع فيه 

رئيس رابطة النواب السابقني
اعضاء رابطة النواب السابقني

ينعــون اىل اللبنانيني مبزيد من 
النائب  الحزن واأل املغفــور له 

والوزير السابق 

فريد نبيل مكاري
)نائــب رئيس مجلــس النواب 

السابق(
املنتقــل اىل رحمته تعاىل أمس 

1 آب 2022. االربعاء 

ملناســبة مرور اربعني يوماً عىل 
وفاة املأسوف عليها املرحومة

نجال اميل شلهوب
زوجة جورج يزبك الحداد

يقام قداسم وجناز لراحة نفسها 
الساعة الثانية عرشة من ظهر يوم 
الســبت 20 آب 2022 يف كنيســة 

السيدة الحبشية، غزير.
وانســباؤهم  الفقيدة  عائلــة 
لراحة  الصالة  ملشاركتهم  يدعونكم 

نفسها.

غينيا في  احتجاجــــــات  خال  قتيان 
سقط قتيالن عىل األقّل يف غينيا بالرصاص، يف احتجاجات 
ضّد املجلس العســكري الحاكم يف البالد منذ عام، بحسب ما 

أفادت مصادر محلية.
واتّهمت »الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور«، التي دعت إىل 
هذا اليوم االحتجاجي، حّراس رئيس املجلس العسكري الحاكم 
الكولونيل مامادي دومبويا بإطالق النار عىل املتظاهرين يف 
أثناء مرور موكبه يف ضاحية العاصمة كوناكري، ما أســفر 

1 و19 عاماً. عن مقتل شابني يبلغان من العمر 
وقالت الجبهة، يف بيــان عرب مواقع التواصل االجتامعي، 
إّن »الحّراس أطلقــوا النار عىل املتظاهرين أثناء مرور موكب 
الكولونيــل دومبويا، ما أّدى إىل مقتل كل من عمر باري وهو 
1 عاماً، وإبراهيام بالدي البالغ  تلميذ يف املرحلة الثانوية يبلغ 

19 عاماً«.
ورّداً عىل ســؤال لوكالة »فرانس برس«، قال املتحدث باسم 
الرشطــة الكولونيل موري كابا أن ال علم له بســقو هذين 
القتيلني، عىل الّرغم من أنّه كان موجوداً يف املكان أثناء مرور 
موكب رئيس املجلس االنتقايل. وتشهد الدولة الواقعة يف غرب 
أفريقيا صدامات متكّررة بني قوات األمن ومتظاهرين يحتّجون 
عىل مهلة الثالث سنوات التي حّددها املجلس العسكري لتسليم 

السلطة للمدنيني.
واســتنكرت منظامت من املجتمع املدين وأحزاب سياسية 
ودبلوماسيون اســتخدام املجلس العسكري يف غينيا للقوة، 
مطالبني باإلرساع يف إجراء حوار وطني يف أعقاب مواجهات 

ونة األخرية. أسفرت عن عدد من القتىل يف ا
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الجمعة 19 آب 2022

ــي  بــــــطــــــولــــــة اســـــــيـــــــا فـ
ــي لــبــنــان ــار فـ ــلــكــب الـــجـــودو ل

ين  اتحاد التنس ينّظم دورة دولية للناش
اللبناني للسيارات والسياحة النادي  في 

غابي رواد  ــحــادي  االت الحكم  خطوبة 

ي االتحا ال ي االتحا االسيو ور ة م ر ا املحام س

تدريبات ب قبي البد  ثالثة ال

غا� مع خطيبته انيتا طراد

عاد اىل بريوت قادما من كازاخستان رئيس االتحاد اللبناين 
للجودو وفروعه املحامي فرنســوا ســعادة بعد ان شارك يف 
اجتامعات الجمعية العمومية لالتحاد االسيوي للجودو التي 
اقيمت يف العاصمة الكازاخستانية حيث تم البحث يف مختلف 
املواضيع املتعلقة بوضع هذه اللعبة يف الدول االســيوية ويف 
التطــورات التي طرات عليها عىل املســتوى الدويل وخاصة 
التحكيمية منها وكذلك النشــاطات واالستحقاقات القادمة. 
ويف هذا االطار تقرر اقامة بطولة اسيا املفتوحة، التي تحسب 
نقاطها لاللعاب االوملبية القادمة، اقامتها يف لبنان يومي 19 
و20 ترشيــن الثاين القادم نظــرا للنجاح الذي حققه االتحاد 
اللبناين يف اقامة البطوالت الســابقة من تنظيم وتسهيالت 

عىل مستوى هذا الحدث الريا الهام.

ينظّــم االتحاد اللبناين للتنس دورة دولية لفئة الناشــئني 
1 ســنة( عىل مالعب النادي اللبناين  )ذكور واناث تحت الـ 
للسيارات والسياحة يف الكسليك وتحت ارشاف االتحاد الدويل 
للعبة.  وســتقام التصفيات التمهيدية للدورة السبت واالحد 
املقبلني يف 20 و21 آب الجاري عىل ان تنطلق الدورة يف دورها 

الـ 32 االثنني 22 آب الجاري.
  يشــارك يف الدورة اكرث من مائة العب والعبة من جميع 
انحــاء العامل ومــن بينهم نحو 20 من لبنــان وبدأت طالئع 

الالعبني بالوصول والبعض بدأ تدريباته.
  وتدخــل الدورة الدولية ضمن  الــدورات التي يحصد فيها 
الالعبون والالعبات النقا لتضاف عىل رصيدهم عىل الئحة 

1 سنة. تصنيف االتحاد الدويل لفئة لتحت الـ 
  وســيتوىّل نائب رئيس االتحاد العريب وأمني عام االتحاد 
الدويل للتنس رميون كتورة مهام مدير الدورة وسّمي املري 

وائل الرفاعي حكم عام الدورة.
  وســتجري عملية ســحب قرعة التصفيات عند الساعة 
السادسة من مساء الجمعة 20 الجاري يف مقر النادي اللبناين 

للسيارات والسياحة.
  يشار اىل ان عام 2022 يشهد خمس دورات للناشئني تحت 
دورتــان أقيمتا عىل مالعب  جامعة  ارشاف االتحــاد الدويل
ســيدة اللويزة، دورة عىل مالعب النادي اللبناين للســيارات 
والسياحة ودورتان عىل مالعب نادي الدامور كاونري كلوب.

تبدو فرحة الحكم االتحادي بكرة الســلة رواد غايب  كبرية 
نسة أنيتا مروان طراد خالل  هذه األيام اذ متّت خطوبته عىل ا

حفل أقيم بحضور األهل واألصدقاء.  
واملعــروف عن غايب كفاءتــه التحكيمية يف املالعب منذ 

سنوات عدة.

ودورتموند ميوني  بايرن  بين   الصراع 
ــيــغــا ــبــونــدســل ــــي ال ــدأ مـــبـــكـــرا ف ــبـ يـ

بعد مرور جولتني فقط عىل انطالق البوندســليغا، يبدو أن 
، حامل  الراع عىل اللقب ســينحر فقط بني بايرن ميوني
اللقب، وبوروسيا دورمتوند، الفريقني الوحيدين اللذين حققا 

ن.   الفوز يف أول جولتني بالبطولة حتى ا
ويتطلــع دورمتوند ملواصلــة مســرية انتصاراته عندما 
سيســتقبل الســبت املقبل فريدر برمين، بينام سيزور بايرن 

ملعب منافسه بوخوم.
خرين للقب، فقد أضاعوا نقاطا يف بداية    أما املرشــحني ا
مشــوارهم. ففريق اليبزيغ الذي ســيزور غداً  السبت ملعب 
أونيون برلني، تعادل يف أول جولتني، بينام مني باير ليفركوزن، 
الذي سيستقبل غداً السبت هوفنهايم، بهزميتني ويصل للجولة 

. الثالثة مبزيد من الضغو
  وسواء دورمتوند أو بايرن فهام مرشحني للفوز مبباراتيهام، 
رغم أن الفريق البافاري ميتلك ذكرى سيئة من آخر مواجهة له 

أمام بوخوم، حيث سقط أمامه املوسم املا 2-4.
  ولهذا يرغب بايرن يف رد اعتباره أمام بوخوم، الذي مل يستهل 
، مثله مثل ليفركوزن،  املوسم بشــكل جيد وال ميتلك أي نقا

بعد خسارتيه أمام ماينز 1-2 وهوفنهايم 2-3.
  وسيعود لصفوف بايرن، الذي اكتسح آينراخت فرانكفورت 
1-6 وفاز عىل هوفنهايم 2-0، الفرنيس كينغســيل كومان، 
الذي غاب عن أول جولتني لإليقاف بسبب عقوبة تعود للموسم 

. املا

ـــــــــــــــوري: ـــــــــــــــل خ ـــــــــــــــلة غايي ـــــــــــــــرة الس ـــــــــــــــي ك ـــــــــــــــدة ف ـــــــــــــــة الواع  الاعب
ــان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــب لبنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى منتخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــام الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـ ــي االن ــ ــ ــ ــ ــ ــ  طموحـ
ومدربـــــــــــــــي صبـــــــــــــــا خـــــــــــــــوري قديـــــــــــــــر وكفـــــــــــــــوء

با خور ا القدير  خور م مدر ايي خور بة  بة الوا الال
موهبة جديدة تربز يف مالعب كرة الســلة اللبنانية تتمّثل 
بالالعبــة الواعــدة غاييل خوري )املولودة عــام 2006( التي 
تلفــت نظر املراقبني خالل املباريــات التي تخوضها مع فريق 
نادي عمشيت ومتتاز برمياتها الثالثية الفائقة الدقة. ويتّوقع 
الكثــريون لهذه الالعبة الناشــئة املســتقبل الكبري يف الكرة 
الربتقالية ان مع األندية أم يف صفوف املنتخب الوطني يف حال 

واصلت تدريباتها بانتظام.
  »الديار« التقت الالعبة خوري )من بلدة قرطبا يف قضاء جبيل( 

التي اجابت بعفوية عىل االسئلة
  س-منذ متى بدأت مبامرسة لعبة كرة السلة؟

  ج- بدأت مبامرسة رياضة كرة السلة منذ العام 2015 وكان 
عمري تسع سنوات

  س-اىل اي مدرسة تنتمني؟
  ج- مدرسة ثانوية راهبات الوردية جبيل.

  س-ناديك الحايل؟
  ج- نادي عمشيت الذي اشتهر بلعبتي كرة السلة والكرة الطائرة 

بشكل خاص.
  س-مدربك؟

  ج-املدرب صباح الخوري وهو العب دويل سابق معروف يف 
صفوف منتخب لبنان ويف صفوف العديد من األندية وعىل رأسها 
نادي الحكمة ويعترب احد اهم  العبي كرة السلة يف تاري اللعبة. 

وباملناسبة مدريب صباح يناديني »غاغا« وهو مدرب قدير.
ن ؟   س-املباراة االفضل يف مسريتك حتى ا

  ج-املبــاراة األفضل هي تلك التي لعبت فيها بوجه فريق«دون 
بوسكو« - الفيدار وقد كنت يف تلك املباراة افضل املسجلني وحزت 

عىل جائزة افضل العبة.
  س-هل تلقي الدعم من والدك ووالدتك؟

  ج-والدي ووالديت يشــجعانني كثرياً ويقدمان يل كل الدعم  
الــالزم ويواكبانني يف مســرييت الرياضية لحظة بلحظة يف 

تدريبايت ومباريايت.
  س-هل تطمحني باللعب مع منتخب لبنان لتحت الـ 16 سنة؟ 

وملنتخب لبنان للسيدات الحقا؟
  ج-نعم احلم باللعب مع منتخب لبنان للـ 16 سنة وأكيد احلم 

باللعب الحقاً مع منتخب لبنان للسيدات. 
  س-هل متارسني اي هواية رياضية غري كرة السلة؟

  ج-كال
  س-من هي أفضل العبة لبنانية برأيك؟

  ج- افضل العبة بالنسبة يل هي ريبيكا عقل نجمة منتخب 
لبنان وقائدة املنتخب.
  س-كلمة اخرية؟

  ج-أمتنى أن تهتم الدولة باألجيال الصاعدة يف مجال الرياضة 
وتساعدهم ألنهم كنز للوطن.

أنـــديـــة  4 ــن  ــ مـ ــاً  ــ ــ ــب ــ ــ والع العــــبــــة   1 1 ــا  ــهـ ــيـ فـ  شــــــــار 
البقاع بطولة  بتنظيم   2022 نشاطات  أطل  الكاراتي  اتحاد 

اللبناين  االتحــاد  يعيــد 
أنشــطته  تفعيل  للكاراتيه 
وفق الروزنامة املقررة، وذلك 
بعدما تسببت جائحة كورونا 
يف العامــني املنرمني يف 
اقتصار تحركاته عىل دورات 
إعداد ومحارضات عرب تقنية 
التواصل املريئ وتنظيم دورة 
كاتــا طّبقت خاللها التدابري 
الوقائية.  وقد  االحرازيــة 
اســتهل االتحــاد برنامجه 
باطــالق بطــوالت املناطق 
واملحافظــات متهيداً الجراء 
بطولــة لبنان العامة، فنظّم 
البقــاع يف قاعة  بطولــة 
القلبني  راهبــات  مدرســة 
األقدســني  زحلــة، حيث 
1 العبة والعباً من  تنافس 1
مختلف الفئــات مثلوا أندية 

الفرح والشــباب وأطلس وبــودوكاي، بحضور رئيس االتحاد 
مــو فتو واألمني العام جورج ملكــون وعضو اللجنة 
اإلدارية شارل ســيده، وجمهور من هواة اللعبة ومشجعيها 

ومهتمني.
  ويف ما ييل أسامء الفائزات والفائزين باأللقاب

  كاتا إناث مونالني افرام، زهراء رشف الدين، ماريا سيدي، 
غيدا الزغبي، يار امليس، حوراء رشف الدين، مرام الحاج حسن 

وبتول سامحة.
  قتال إناث غيد وليد الزغبي، بتول سامحة، مريم زيد العزير، 

كريستال فرح ومرام الحاج حسن.
  كاتا ذكور مايك شــكر، عيل السيد أحمد، رشبل جرجس، 
رشبــل مراد، الياس خريالله، عيل محمد الحاج حســن، عيل 

الطقــس، جوهان عقيقي، عيل حــاوي، عبدالله حيدر أحمد، 
كريم دياب وعيل عباس مرتىض.

  قتــال ذكــور منتظر زعير، عبد املطلب ســلامن، الياس 
خرياللــه، جوهر عمر الحلبي، عيل ســامحة، عيل مالك أبو 

حمدان، عبدالله حيدر أحمد وجميل محمد بكور.
  وملزيــد مــن التفاصيل ميكن زيارة صفحــة االتحاد يف 

»فايسبوك«.
  وســبق البطولة البقاع تنظيم االتحاد دورة صقل وإعداد 
1 حكامً وحارض خاللها  للحكام يف نادي الفرزل، شارك فيها 

طارق الحلبي وشوقي سلامن.
  كام يستعد االتحاد لتنظيم بطولتي بريوت وجبل لبنان يف 
أيلول املقبل، عىل أن يعلن املكان والزمان يف األيام املقبلة فور 

امتامه الرتيبات اللوجستية.

ا م املنافسات

ــارات صــعــبــة ــ ــب ــ ــت ــ ــة وأتــلــتــيــكــو أمــــــام اخ ــونـ ــلـ ــرشـ  ريــــــال وبـ
ــــي ــان ــ ــب ــة مـــــن الــــــــــــدوري االســ ــ ــي ــ ــان ــ ــث ــ فـــــي الــــجــــولــــة ال

يستعد املتنافسون الثالثة الكبار عىل لقب الدوري اإلسباين 
لكرة القدم، ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، الختبارات 
أكرث صعوبة نسبيا يف ثاين جوالت البطولة، أمام سيلتا فيغو 

وريال سوسييداد وفياريال عىل التوايل.  
وســيواجه فريق املدرب تشــايف هرينانديز مباراة الجولة 
الثانية أمام ريال سوســييداد وهو يف حاجة إىل الفوز بعدما 
اســتهل موسم الليغا بالســقو يف ف التعادل السلبي عىل 

أرضه أمام رايو فاليكانو.
  فهكذا، بدأ عهد البولندي روبرت ليفاندوفسي يف الدوري 
اإلسباين دون أن تهتز شباك الخصم ودون توفيق يف الهجوم.
  ومل تساهم حقيقة وجود مهاجم ذو ثقل مثل ليفاندوفسي 
واألمل الذي بثه يف الفريق عقب انضاممه قبل بداية املوسم، 
يف مساعدة برشلونة عىل تحقيق الفوز يف انطالقة السباق 

نحو لقب الليغا.
  باإلضافة إىل ذلك، تم طرد سريجيو بوسكيتس، ولن يكون 
موجودا يف سان سيباســتيان، حيث ينتظر البارسا منافسا 

لطاملا صعب األمور عليه.
  من جانبه، يســتعد ريــال مدريد لكتابة الفصل الثاين يف 
رحلــة الدفاع عن اللقب يف بااليدوس أمام ســيلتا فيغو، بعد 
فــوزه الصعب يف أملرييا، حيــث تطلب األمر تحقيق انتفاضة 

ليخرج منترا )1-2(.
  وقد يستعيد املدرب اإليطايل كارلو أنشيلويت كال من داين 

كارفاخال والربازييل رودريغو، اللذين غابا عن مواجهة أملرييا 
لإلصابة، لزيارة ســيلتا فيغو الذي يسعى نجم هجومه إياغو 

أسباس لفك عقدته أمام الحارس البلجيي تيبو كورتوا.
كام ستشــهد الجولة الثانية اختبــارا صعبا أيضا ألتلتيكو 
مدريد الذي سيســتقبل فياريال عىل ملعب واندا مروبوليتانو 
يف مواجهة بني فريقني حققا انطالقة قوية يف موسم الليغا، 
حيث فــاز كل منهام بثالثية بيضاء عىل خيتايف وبلد الوليد، 

عىل الرتيب.
  وبهذا الفوز العريض، أعطى رجال املدرب األرجنتيني دييغو 
ســيميوين انطباعا باالستعداد للمنافسة مرة أخرى عىل لقب 
الليغا الذي عجزوا عن الدفاع عنه املوســم املا وأفلت منهم 

لصالح الجار اللدود.
  من جانبه، ســيحاول إشــبيلية نسيان الهزمية عىل أرض 
أوساسونا )2-1( يف انطالقة البطولة، وسيسعى للعودة إىل 
املســار الصحيح حني يستقبل بلد الوليد اليوم الجمعة عندما 

تنطلق الجولة الثانية مبواجهة إسبانيول ورايو فاليكانو.
  وستســتكمل الجولة غداً  الســبت مبباريات أوساسونا- 

قاد ومايوركا- ريال بيتيس وسيلتا فيغو- ريال مدريد.
  وستســتمر منافســات الجولــة الثانية بعــد غد األحد 
مبواجهات أثلتيك بيلباو- فالنســيا وأتلتيكو مدريد - فياريال 
وريال سوســييداد - برشلونة، قبل أن تختتم االثنني مببارايت 

- أملرييا وجريونا -خيتايف.     إلت

الكاسيكية للسيارات   معر 
املقبل األحـــد  مـــري  بــيــت  ــي  ف

 »أســــــوأ مـــن الــهــابــطــيــن« 
سيناريو 4 يهدد مانشستر يونايتد

ية السي ر السيارات ال وس م

ايتد س يو بو ما ال

اميلتون وول و

تنظّم بلدية بيت مري، بالتعاون مع النادي اللبناين للسيارات 
والسياحة، معرضاً للسيارات الكالسيكية يف دير القلعة )بيت 
مــري( طــوال يوم األحد 21 آب الجاري وابتداء من الســاعة 
العارشة صباحاً. وسيتم عرض اكرث من سبعني سيارة عىل ان 
تجوب الســيارات شوارع البلدة ابتداء من الساعة الرابعة بعد 
الظهر.  واتّخذ املنظمــون كافة االجراءات التنظيمية النجاح 

هذا الحدث. 

تعرض نادي مانشسر يونايتد النتقادات حادة بسبب البداية 
الكارثية يف الدوري اإلنكليزي املمتاز هذا املوسم 2023-2022.  
وخرس مانشســر يونايتد 4-0 أمــام برينتفورد، بعد تعرث 
بنتيجــة 2-1 أمام برايتون ليتذيل ترتيــب الدوري اإلنكليزي 

املمتاز بعد جولتني.
  وتحدث االسكتلندي وييل مورغان قائد مانشسر يونايتد 
19، الذي شــهد هبو الفريق للدرجة  4-19 يف موســم 3

األوىل، عن حالة »الشياطني الحمر« يف الوقت الراهن.
  وأوضح مورغان يف تريحات لصحيفة »صن« الربيطانية 
»يقولون إنه ال يوجد فريق ال يهبط للقســم الثاين، هذا كالم 

مأثور لكنه ينطبق عىل الفريق الحايل«.
  وأكمل »يجب أن ندق أجراس اإلنذار يف أولد ترافورد، ألننا 
حني هبطنا للقســم الثاين كنا فريقا أفضل كثريا من الفريق 

الحايل«.
  وشــدد الجناح املعتزل عىل أن »فريقنا يف تلك الفرة كان 
أفضــل من الجيل الحايل، لقد كان هناك تعاون حقيقي بيننا، 

ولكننا هبطنا يف النهاية«.
  واحتل مانشســر يونايتد املركز 21 قبل األخري يف الدوري 
19 بني  6-19 19، لكنه عاد يف 5 4-19 اإلنكليزي ملوسم 3

مصاف الكبار.
  وعن رس هبو مانشسر يونايتد للقسم الثاين قبل قرابة 
5 عقود، رد بقوله »لقد ارتكبنا خطأ أننا شعرنا أننا كنا أفضل 
من أن نهبط للقســم الثاين، لكن الح مل يكن يحالفنا بسبب 

اإلصابات«.
  واختتم »الوضع الحايل مثري للشــفقة حقا، ألنهم ليسوا 
جيديــن كام كنا، لذلك يجــب أن ينتبهوا حتى ال تنقلب األمور 

عليهم«. 

قال توتو وولف مدير فريق مرســيدس أن التزام بطل العامل 
ســبع مرات لويس هاميلتون مع الســهام الفضية مل يتزحزح 
مطلقاً بالرغم من البداية الصعبة للموسم، مؤكداً أنه مل يتواصل 

مع أي سائق آخر كبديل عن الربيطاين.  
واجهت مرســيدس بداية صعبة ملوسم 2022 حيث بدا أنها 
تعاين ملجاراة فريقــي الصدارة ريد بل وفرياري، بينام واجهت 

سيارتها مشاكل متواصلة مع »االرتدادات« وكذلك »القفزات«.
  وهذا ما عا منه هاميلتون يف جولة السعودية حني خرج 
من القسم األول للتصفيات بينام مل ينجح بتسجيل النقا يف 

إميوال.
  وبالرغم من أن السهام الفضية نجحت بالتعايف جزئياً لكن 
هاميلتون مل يحرز أي فوز بعد مرور 13 ســباقاً، وهي الفرة 

األطول بالنسبة له من دون أي فوز.
  لكن وولف نفى أية تكهنات حيال التزام هاميلتون، كام نفى 
أن يكون قد تواصل مع أي سائق آخر كبديل عن النجم الربيطاين.

  وقال »مل أتواصل مع أي ســائق آخر. حتى وإن كان املوسم 
، إال أنني أتحىل باألمل - أنا ولويس -  يســري بالشــكل الخاط

بالبقاء معاً للموسم املقبل«.
  وأكمــل »خالل األشــهر املنرمة كنا نتكلم إن كانت هذه 
الرشاكة ســتمتد لخمس أو عرش سنوات. لذا تلك التكهنات غري 

صحيحة«.
  وأردف »مل أتكلم أو أتواصل مع أي شخ من أجل القيادة 

معنا«.
  عقد هاميلتون الجديد الذي وقعه يف 2021 ميتد ملوسمني، 

أي حتى نهاية املوسم املقبل.
  ولطاملا تكلم الربيطاين عن جهوده املتواصلة للســعي نحو 
إعادة مرسيدس إىل معركة الصدارة مؤكداً أن الصعوبات تشكل 

»دروساً قيمة« للفريق.

ــتــون  هــامــيــل الــــتــــزام   : ــ  ــ ــ ً وول
« مطلقا بالفورموال واحد »لم يتزحز



1ـ باستور، اليعسوب

2ـ خليل روكز، رينو

3ـ ربب، كرافت

4ـ ال، كم، االقراح

5ـ سدر، يم، يكامل، يأس

6ـ نيودلهي، الدوبل

ـ وانو، رعديد، ودعوها

ـ أمري، أسنان، يرد

9ـ توتال، بايرن، سح

ويلســون،  الهــني،  10ـ 

وسواس

11ـ رج، تســاند، كلفني، 

ارن

12ـ دير، الهلع، عشرييت

13ـ ننتسب، املستند، قدّر

11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة

ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
5   4      3   2   1   
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 عموديا 

 عموديا

من أربعة حروف    االبراج 

  دولة أمريكية

 افقيا  

 افقيا 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  جيمس ماسون 

اخترب معلوماتك

1ـ مدينة يف إيطاليا.

2ـ والية أمريكية. 

3ـ نهــدم حصونهــم 

بشّدة.

4ـ ماركة غاالت. 

5ـ إنتسبت إىل. 

1ـ دولة افريقية. 

2ـ نّحات ومّثال فرنيس.

3ـ إعتمدت عىل. 

4ـ شاهده.

5ـ تركت ومل تستعمل. 

أديبــة وكاتبة لبنانية راحلــة. ولدت وترعرعت يف 

بــريوت. تزوجت وانتقلت للعيش مع زوجها يف مدينة 

االســكندرية. إشــتهرت بكتابتها السري الذاتية لبعض 

مشاهري النساء.  

انية حروف. إذا جمعت  إسمها مؤلف من 

+1- ملك قديم. +2+3+6

+2+5- نهر أورويب.  +1

4+6+2+1- شهر هجري. 

+3+5- ملك عريب راحل.  +6

+1- رقد.  +5

+5- مدينة يف الصني.  +3

6+4- حّر الظهرية.

1ـ مــن هو املمثل الكوميدي األمرييك الذي إشــتهر 
بالتمثيل مع املمثل الكوميدي لو كوســتيلو، وشكّال معا 

ثنائيا ناجحا؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما إســم الجزيرة األوروبية الربكانية املســتطيلة 
الشكل واملعزولة نسبيا يف املحيط املتجمد الشاميل، عىل 
الحدود بني نروج وبحر غرينلند، وأصبحت ســنة 2010 

ويجية؟  محمية طبيعية تحت الوصاية ال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ إذا كان أعــىل برج يف العــامل هو برج خليفة يف 
االمــارات العربية املتحدة، وثاين أعىل برج يف العامل هو 
برج شــانغاي يف الصني، ففي اية دولة يقع ثالث أعىل 

برج يف العامل، وما إسمه؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما إســم الجارية التي أحبها إبراهيم املوصيل الذي 
كان من أشــهر املغنني يف العر العبايس، واشــراها 

الخليفة هارون الرشيد، ولّقبت بـ ذات الخال؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

5ـ ما هو االسم الكامل لإلبنة الوحيدة مللكة بريطانيا 
إليزابيت الثانية واألمري فيليب؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ ما هي نســبة الرصاص وكميته يف أقالم الرصاص 

التي نستعملها؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ماذا كان إسم والدة الشاعر والفارس القديم املشهور 
عنرة بن شّداد العبيس؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
19 ولّقب  ـ ما إسم الشاعر اللبناين الذي تويف سنة 4

بـ الشاعر القروي، وأيضا بـ شاعر العروبة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، لسن، االردن 1ـ ب
2ـ الراديوم، لجني

3ـ سيب، روايته، رّت
4ـ تلّبك، دترويت

5ـ ور، ميلو، تنساب
6ـ روك، مّه، أأ، آل
ـ كرا، يرسلونها

ـ أزاله، عن، يدلّل
9ـ فا، مداخل، عم

10ـ يرتقي، ين، سك
11ـ عي، تكاد، بوليت

12ـ سنرال، يأنف
13ـ وو، الدوري، نعّد
14ـ محمود درويش

15ـ بع، نّس، يّق
16ـ يلوم، وارد

1ـ سارتر
1ـ سعاد حسني

من هو
من هي

1ـ بلدة يف الشــامل، بلدة 

يف الجنوب، شارك بـ. 

2ـ عاصمة غربية، نداويه. 

3ـ ممثــل بريطاين راحل، 

عيب. 

4ـ تكــّرر القول، عاصمة 

أوروبية. 

5ـ جبــال أوروبيــة، غري 

متعلم، الفئة والصنف. 

6ـ سقيته، نحاس. 

لصحايف  الثاين  االسم  ـ 

لبناين، قضاء لبناين، ارسع. 

، تقايض.  ـ مطّا

 ، 9ـ نهر افريقي، شــاط

إنترش الخرب. 

10ـ مسلسل لفريال كريم، 

قالدة. 

11ـ أرضاس، طبيب، كاتب 

فرنيس راحل. 

12ـ االســم الثــاين ملمثل 

مري راحل، صوري. 

الفــيء، حّدثت  13ـ رجع 

ء  بال يرمــون  بالخــرب، 

متفرقا. 

14ـ وزير لبناين سابق.

15ـ وضع خلسة، الطعام.

16ـ أرشد، ذو شأن.

1ـ رئيس حكومة لبناين 

راحل. 

1ـ مغنيــة عاملية راحلة 

صاحبة الصورة، فرح.

أمــريكا  يف  دولــة  1ـ 

الســاحل  تعني  الوســطى 

الغنّي، عودة.

بلجيكيــة،  مدينــة  2ـ 

الستائر. 

3ـ نائب لبناين راحل، ملس. 

ء،  ال وفنــي  ذهب  4ـ 

قنفذ البحر، يعرف. 

 ، 5ـ ســكن باملكان، للتأّو

من ملوك اشور، رقب. 

6ـ وبّخهــم، نهر أورويب، 

من الخضــار، ترفع صوتها، 

متشابهان. 

ـ شــاعر إنكليزي راحل، 

طرق وغايات لـ.

ـ طائــر مــايئ، ال يباح 

به، متشابهان، مياه جارفة، 

إحدى االمارات.

من  يتخلّصون  رجعنا،  9ـ 

العبودية، الحاجز. 

10ـ االســم الثاين لشاعر 

ويفّ  حيــوان  برتغــايل، 

أقوال  لالستدراك،  لصاحبه، 

سائرة، نوتة موسيقية. 

11ـ أداة النظــر، ضمــري 

متصل، أريج، يشــّبه بها يف 

حسن العيون.. 

12ـ ذم، عازف بيانو لبناين 

راحل، االســم الثاين لالعبة 

تنس أمريكية. 

ء املطيل  13ـ أســد، ال

بـ، ثرى. 

الثور

(21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

(22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

(24 آب - 23 أيلول(

العقرب

(23 ت1-21ت2)

الجدي

(22ك1 - 20 ك2)

الحوت

(20 شبا - 20 آذار(

مت أوقاتا متشــنجة بســبب املشاكل 

الكثرية املراكمة، وقد تنفجر غاضبا بســبب 

تــرف أو موقف ما، اال انك تتلقى الدعم من 

محّبني. 

هنــاك مرحلــة وعي ونضــوج يف هذه 

ونة، وأيضا اعادة تنظيم دورك االنســاين  ا

واالجتامعي. سؤال كبري سريتسم يف ذهنك 

 . فاطم املستقبل،  عن 

نافــذة قد تفتح أمامــك هذه املرحلة عىل 

الهموم  الهــدوء والراحة ان رغبت بذلــك. 

تختفي من رأســك، واملرارة تزول وتنقشــع 

كلها.  الغيوم 

فــرة هامة وحســنة تضعك عىل طريق 

النجاح والربــح املادّي. قد تصل اىل أهدافك 

بــأرسع مام تتوقــع، رش أن تختار الدرب 

لك.  املناسب  السليم 

ال تأخــذ أيــة مبــادرة مترسعة يف هذه 

املرحلــة الحرجة. حاول أن ال تنســاق وراء 

أهدافــك الخاصة لدرجة تنســيك القضايا 

الحبيب.  وأهمها  األساسية، 

ال تقم بجهود عنيفة واسرح عند أول دليل 

تعب. ال متنح ثقتك الكاملة لشخ مل متض 

فرة طويلة عىل معرفتك به. امنح االهتامم 

العاطفية.  لألمور 

أنت قلق وحائر من بعض املسؤوليات التي 

ونة األخــرية. عاطفيا،  ألقيــت عليك يف ا

األمور ستســري نحو األحسن، فحاف عىل 

الجيدة.  عالقتك 

تجتاحــك زحمة أفكار فتشــعر باالرتباك 

وعدم القدرة عىل اتخاذ القرار الصائب الذي 

يناســبك. استفرس من األهل  واألصدقاء عن 

تقلقك.  التي  األمور 

التزم بالقوانني واال تحملت وحدك النتائج 

التي قد تأيت ســلبية. اعط وقتا ألرستك ألنها 

يف حاجة ماّسة اىل اهتاممك الزائد يف هذه 

املرحلة. 

ني طاملــا متنيت  تحصــل عــىل يشء 

الحصول عليه مام يســعدك ويجعلك مرتاحا 

أكرث يف مســريتك. عالقة عاطفية ناجحة 

الحبيب.  مع  ومريحة 

تبدو غيورا عــىل الحبيب يف هذه األيام، 

فأنــت ال تثق بكالمه الذي يقوله لك. تضطر 

اىل التدخــل مع شــخصية نافــذة من أجل 

قديم.  مساعدة صديق 

تتمتــع بذاكــرة حادة فتــدون كل كبرية 

وصغــرية يف رأســك الجميــل. الفلك يعدك 

ت كثــرية حلوة خالل الفرة املقبلة،  مبفاج

االحتفا برسّك.   وعليك 
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الحل السابق
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 بوخارست

اعداد  فيليب شامس

طريقة الحل 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رش عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

S U D O K U

 عموديا

 عموديا

 افقيا الحل السابق 

 افقيا 

1ـ جزيرة بايل. 

2ـ أبو عبدالله الحسني. 

3ـ بريسه. 

4ـ جوزف جاكار. 

5ـ الشاعر دانتي الياري. 

6ـ يف الفيليبني. 

ـ كنوت همسون. 

ـ السلطان مراد األول.

1ـ سارين. 

2ـ إال. 

3ـ الهور. 

4ـ متنعي. 

5ـ اليمن.

1ـ سالتا. 

2ـ األمل. 

3ـ راهني. 

4ـ وعم. 

5ـ نرسين. 
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ــــــة« ــ ــــــرائيل« »االبداعي ــــــردود »اســ ــ ــــــل ب ــ ــــــتاين املتفائ ــــــودة هوكشــ ــــــذر« عــ ــــــر »بحــ ــــــان ينتظــ ــ لبن

ــي فــــــي اســـطـــنـــبـــول ــ ــك ــ ــس ــ ــن ــ ــي ــ ــل ــ ــد لـــــقـــــاء مــــبــــاشــــر بــــيــــن بــــوتــــيــــن وزي ــ ــق ــ ــع ــ ــى ل ــ ــع ــ ــس ــ أردوغــــــــــــــــان ي

الــحــمــراء  تــؤكــد خطوطها  اإليـــرانـــي وطــهــران  ــرد  الـ تــقــّيــم  واشــنــطــن 
ــران ــووي بــكــثــيــر مـــن املــكــاســب إليـ ــ »إســـرائـــيـــل« قــلــقــة مـــن اتـــفـــاق ن

تايوان عن  بالدفاع  التزامها  تجدد  أميركا 

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
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)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

امنــي ســيكون كارثيا عىل االطراف كافــة. وقد تلقى رئيس 
الحكومة االرسائيلية يائري البيد »نصيحة« واضحة  ومبارشة 
من الرئيس الريك رجب طيب اردوغان حيال رضورة اقفال هذا 
امللف رسيعا وعدم ربطه باالســتحقاق االنتخايب يف ترشين 

املقبل. 

{ اين املصلحة الركية؟  {
ويايت الدخول الريك عىل »الخط« بالتوازي مع اســتكامل 
تعيــني كبار الــكادر الدبلومايس يف إرسائيــل املفرض ان 
يحصل قبل نهاية أيلول وبداية ترشين األول، فركيا من خالل 
اســتئناف العالقات مع إرسائيل تسعى إىل تحقيق طموحات 
أردوغــان يف تحويل بــالده إىل مركز تســويق دويل للغاز 
من الرشق األوســط إىل أوروبا، وهــو ال يريد لطموحاته ان 
تصطدم بحرب تؤدي اىل وقف العمل بحقول الغاز االرسائيلية، 
خصوصا بعدما بدلت واشــنطن موقفها من أنبوب الغاز بني 
إرسائيل وقربص واليونان وبني أوروبا، وبات الخيار الواقعي 
هو إقامة أنبوب بني إرسائيل وتركيا، والربط بواســطته أيضاً 
الغاز املري، وعندئذ تصبح محطة الغاز األهم لالتراك كبديل 

مفرض عن الغاز الرويس. 

{ »تنازالت« قابلة »للهضم« {
واذا كانت تركيا قد قدمت مقابل تطبيع العالقات مع إرسائيل، 
تنــازالت »مؤملة« عندما قررت إبعاد قيادات حركة حامس من 
أراضيها ومنعتها من مامرسة اي نشا سيايس، فانها تطالب 
باملقابــل  االرسائيليني بتنازالت قابلة »للهضم« مع لبنان عىل 
املستوى الغازي، وكذلك تحسني الوضع االنساين يف غزة. وقد 
تلقت وعودا جدية بالتعامل االيجايب يف امللفني، بحســب تلك 
املصادر، التي اشــارت اىل ان اهتامم اردوغان بامللف يعود اىل 
اقراب موعد االنتخابات الرئاسية يف تركيا بعد نحو عام، وهو 
يرغــب يف تحقيق إنجازات اقتصادية لن تكون يف متناول اليد 

يف حال اندالع رصاع حول حقول الغاز يف املنطقة. 

{ الحلول »االبداعية« {
ويف هذا السياق، تحدثت وسائل اعالم ارسائيلية عن توجه 
ارسائييل رسمي لتحييد بؤرة احتكاك يف الشامل قد تؤدي إىل 
مواجهة عســكرية، من خالل ايجاد حلول »ابداعية« يحســم 
النــزاع عىل ترســيم الحدود البحرية بني مــع لبنان. ولفتت 
صحيفــة »هارتس« اىل وجود تفاؤل حذر حول احتامل  بلورة 
االتفاق قريبا عىل ان يتم اســتئناف اللقاءات غري املبارشة يف 
»الناقورة« بني وفدي الدولتني برعاية األمم املتحدة ومبشاركة 
الوســيط األمرييك من أجل وضع اللمسات االخرية عىل خط 

الرسيم.  

{ ما هي السيناريوهات؟ {
امــا »ســيناريوهات«الحل املفرض فتقوم عىل تســويق 

ارسائيــيل بتحقيق »انتصــار« معنوي من خالل عدم الراجع 
عــن موقفها املبديئ باالحتفا بكامــل حقل »كاريش« بعد 
تراجع لبنان رســميا عن مطالبه بالخط 29 ويف املقابل ميكن 
»تعديل«  خط الحدود الشــاميل الذي رســمته إرسائيل مقابل 
الخط الجنويب الذي رســمه لبنان قبــل ترشين األول 2020، 
فاالتفــاق يومذاك كان عــىل منح الجانب اللبناين 52 يف املئة 
من املســاحة، فيام االتجاه اليوم نحو زيادة النسبة املمنوحة 
رتس« ميكن  للبنان، مبا يؤمن حصوله عىل »قانا«. ووفقا »له
تســويق هذا الراجع بانه ليس تنازال كبريا ومهام، خصوصا 
ان ال دالئــل جدية حتى االن عــىل احتامل مؤكد بوجود حقل 
للغاز يف املنطقة املختلف عليها. وبحســب الصحيفة حتى لو 
كان الرسائيل حصة مفرضة فهي تتجه للتخيل عنها ملصلحة 
االستقرار خصوصا انها متلك كميات ضخمة يف امكنة اخرى! 
وبرايها فان إقامة منشــأة لبنانية الستخراج الغاز تعني خلق 
»ميزان رعب«، ســيمنع اي تهديد ملنصات الغاز اإلرسائيلية يف 
املستقبل حيث ستكون املعادلة »منصة مقابل منصة« فيام ال 

يوجد ما يخرسه لبنان اليوم!  

{ املعطيات اللبنانية؟  {
يف املقابــل ال تزال املعطيات اللبنانية »شــحيحة« يف هذا 
االطار، ووفقا ملصادر مطلعة، ال ميلك لبنان بعد اي تصور نهايئ 
حيال الردود االرسائيلية، لكن هوكشتاين يوحي باستمرار بان 
»االجواء ايجابية«، ويبقى ان لبنان الرســمي يواصل التعامل 
بحذر مع اي معلومة غري رسمية، وينتظر »الوسيط«االمرييك 

ء مقتضاه«.  »ليبنى عىل ال

 { مراوحة حكومية {
 حكوميا، مل تحصل الزيارة املفرضة لرئيس الحكومة املكلف 
نجيب ميقايت إىل قر بعبدا امس، لعدم جهوزية الرد النهايئ 
من قبل الرئيس ميشال عون عىل »مبادرة« ميقايت الذي طرح 
صيغة للقيام بتعديل وزاري محدود تشــمل وزيري االقتصاد 
واملهجرين وطلب من رئيس الجمهورية تسمية اثنني مكانهام، 
علامً انهام من حصة الرئاســة االوىل. ووفقا ملصادر مطلعة 
مل ينجح رئيس الحكومة يف بناء »جســور« الثقة مع رئيس 
الجمهوريــة ولهذا يتعامل بحذر مع طروحاته ويعقد االمور. 
فالرئيس ال يرفض فكرة »التعويم« او »التطعيم«، ولكنه يرغب 
يف تطويرها سياســيا بدخول بعض الوزراء »الدسمني« اليها 
تخوفا من حصول فراغ رئايس. واملفارقة الرئيســية تكمن يف 
خر »هدايا« مجانية مع اقراب  ان كال الرجلــني ال يريد منح ا
نهاية العهد. وبحسب تلك االوسا ال يوجد ما يشري اىل وجود 
ايجابيات ميكــن البناء عليها لحدوث اخراق قريب يســمح 

بتشكيل حكومة. 

{ »مناورات« رئاسية { 
رئاســيا، ال يشء جدي، وال تزال االمور عند »مربع« تحديد 
املواصفــات العامة بانتظار تبلور املواقف الخارجية ومواقف 
القوى االساسية يف الداخل، واذا كانت محاوالت النواب السنة 

تجميع انفســهم يف »تكتل« واســع للتاثري يف االستحقاق، 
دونه عقبات كثرية، ال تزال مواقف ولقاءات النواب املحسوبني 
عىل املعارضة دون املستوى املطلوب، وسط اتهامات متبادلة 
»بالتخوين« وقلة املســؤولية، لفتت مصادر نيابية اىل وجود 
تباينات حيــال »خارطة الطريق« ومل تصل النقاشــات بعد 
عىل االســتحقاقات الرئيسية وال تزال تدور يف اطار التنسيق 
الترشيعــي داخــل مجلس النواب، فيام ال يزال االســتحقاق 
« مبكر  الرئايس مغيبا عن النقاشات خوفا من حصول »كبا
يفجر اي توافقات مفرضة عىل امللفات االخرى. ولذلك ال يزال 
هذا امللف جانبا بانتظار ايلول املوعد الدستوري لبدء النقاشات 

الجادة. 

{ االنقسامات املسيحية {
يف هذا الوقت، تتعمق االنقســامات مسيحيا يوما بعد يوم، 
وتتجه االمــور نحو التصعيد، وجديده باالمس انتقادات حادة 
من قبل رئيس التيار الوطني الحر، النائب جربان باسيل للقوات 
اللبنانية، فدون تســميتها مبــارشة اتهمها بالتفريط بحقوق 
املســيحيني، واعلن يف املقابل نّيته عدم »التفريط بالحقوق« 
يف ما يتعلّق برئاســة الجمهورية، وقــال »إّن البلد ال يحتمل 
الفراغ ونحن غري مستعدين لنكون سببه«. وأشار إىل أنّه »يف 
هذه املرة قلنا إّن البلد ال يحتمل الفراغ ونحن لســنا مســتعدين 
لنكون ســببه رغم أحقيتنا، فيام غرينا يقول إنّه يستعمل حقه 
يف التعطيل ليمنع وصول من ال يتمّتع بتأييده وال مبواصفاته 
وقــال »هذه املرة من دون أن نتنازل عن التمثيل قلنا إنّه ميكن 
نع الفراغ... وقال ما أسهل  تجيريه لشــخ نتوافق عليه و

التفريط بالحقوق لديهم! 

{ »ورطة« الدوالر الجمريك {
وفيام تغيب خطة التعايف عن »السمع«، ما حصل يف ملف 
وذجا صارخا عن »التخبط« وانعدام  »الدوالر« الجمريك يقدم 
املسؤولية يف مقاربة ملف شديد الحساسية ومهم جدا لزيادة 
ايرادات الدولة. فبعد ساعات عىل رد رئيس الجمهورية ميشال 
عون للقانون، دخل القانون يف دائرة تقاذف املســؤوليات بني 
رئيس الحكومة نجيب ميقايت ووزير املال يوسف خليل بعدما 
حاول ميقايت تحميله املسؤولية، ما استدعى اجتامعا مسائيا 
»ايجابيا« لكن ليس حاسام، بحسب مصادر مطلعة اشارت اىل 
ان اجتامعا آخر ســيعقد اليوم حيث تم االتفاق عىل استكامل 
. وبدأت االزمة عقب اتفاق الوزراء يف اجتامعهم االخري  النقا
يف الرساي الكبري برفع ســعر الــدوالر الجمريك اىل 20 الفا، 
ليعلــن وزير املال عدم صالحياته للبت يف االمر، عندئذ عاجله 
ميقايت بكتاب رســمي يوحي من خاللــه بانه امن التغطية 
السياســية للقرار، لكنه اصحبه بعبارة » تقرر القبول بالعرض 
املقدم مــن قبلكم«، وهذا ما اعتربه الخليل »توريطة« ليس له 

ا لرئيس مجلس النواب نبيه بري.  شخصيا وا

{ »تخريجة« غري قانونية {
 ولهــذا رفض التوقيع واعلن ان ال موعد محدد للقيام بذلك. 

وكان واضحــا من موقف النائب عيل حســن خليل ان رئيس 
املجلــس النيايب غري موافق عــىل »التخريجة« فهو اعلن ان 
االمــر منو بالحكومة مجتمعة ال وزير املال. ووفقا ملصادر 
قانونيــة فان اي اتفاق مفــرض للتوقيع وفق املادة 29 من 
قانون النقد والتســليف، سيعرض القانون للطعن، الن املادة 
املذكورة ال تسمح بتحديد القانون الجمريك دون توحيد سعر 
الدوالر وقد ســبق ورد مجلس الشــورى سلبيا عىل استشارة 
رئيــس الحكومة. وفيام اعلن وزير االقتصاد أمني ســالم ان 
رفــع الدوالر الجمريك لن يكون له تاثري كبري يف االســعار 
تخوف من قيام التجار بتخزين املواد التي كانت عىل سعر الـ 
1500 للدوالر الجمريك واضاف »قمنا بدورنا الرقايب، ننتظر 
قوائم من التجار للمواد التي قاموا برشائها ســابًقا عىل سعر 

الـ 1500! 

{ الخالفات حول ملف الالجئني  {
يف هذا الوقت، مل يغب ملف النزوح عن االهتامم الرســمي، 
لكن »شبح« االنقســامات الداخلية ال يزال يخيم عىل االجواء 
الحكوميــة، عىل الرغم من محــاوالت ردم الهوة بني وزيري 
املهجرين والشــؤون االجتامعية، وترجم هذا التوتر املتواصل 
بغياب للوزير عصــام رشف الدين، بداعي املرض، عن اجتامع 
ترأســه ميقــايت للجنة الوزاريــة »ملتابعة إعــادة النازحني 
الســوريني اىل بلدهم بأمان وكرامة« يف الرساي، وشارك فيه 
كّل مــن وزيــر الخارجية واملغربني عبداللــه بوحبيب، وزير 
ي خوري، وزيــر الدفاع الوطني موريس  العــدل القا ه
سليم، وزير الشؤون االجتامعية هكتور حجار، وزير الداخلية 

والبلديات القا بسام مولوي.  

{ حجار يستعيد صالحياته؟ {
اثر االجتــامع قال حجار »اســتكملنا البحث يف املقررات 
التــي صدرت عن االجتامع الــذي عقد يف القر الجمهوري 
يف 11 اب الجــاري، واطلعنا الرئيس ميقايت وأعضاء اللجنة 
عليها ومتت مناقشــتها، واتفقنا عىل تنفيذها ومتابعتها من 
قبل الوزارات واإلدارات املعنية، كام جرت قراءة شــاملة مللف 
راء متوافقة وتــم التأكيد عىل ان وزارة  النازحــني، وكانت ا
الشــؤون االجتامعية هي املتابعة لهذا امللف بالتنســيق مع 
وزارة الخارجية، واألمور  تســري عــىل الطريق الصحيح«... 
وعن الســجال الذي حصل مع وزير املهجرين، قال »السجال 
الــذي حصل هو لتوضيح بعض القضايا األساســية ان كان 
يف موضوع الصالحيات او مقاربة املوضوع الذي يحتاج اىل 
مقاربة جامعية عىل مســتوى اللجنة بسبب شموليته، وهذا 
هو محور الخــالف، الن امللف غري مرتبط بوزارة واحدة عىل 
الرغم من ان وزير الشــؤون االجتامعية، بحسب القانون، هو 
املســؤول عن هذا امللف الدقيق، لكن عددا من الوزارات مرتبط 
ايضا مبلف النازحني، وهو يحتاج اىل دقة يف العمل، النه يف 
جانب منه يتعلق باملؤسسات الدولية والدول والجهات املانحة 

ومفوضية شؤون الالجئني. 

إبراهيم قالن.

وقبل القمة الثالثية، عقد الرئيس الريك ونظريه األوكراين 

اجتامعــا مغلقا يف مدينة لفيف األوكرانية. وذكرت األناضول 

أن اللقاء املغلق الذي جمع أردوغان بنظريه األوكراين يف قر 

بوتوتشي استغرق نحو ساعتني.

وقال زيلينســي إن زيارة أردوغان متثل رسالة دعم قوية 

لبــالده. وكتب عىل تليغرام »زيارة رئيــس تركيا إىل أوكرانيا 

رســالة دعم قوية« مشــريا إىل أنه ناقش معه ملف صادرات 

الحبوب والوضع يف محطة زاباروجيا النووية.

{ وساطة لعقد لقاء بوتني زيلينسي {
ونقل عن مصادر بالرئاسة الركية أن أنقرة تسعى لعقد لقاء 

مبارش بني بوتني وزيلينسي يف إسطنبول خالل ترشين األول 

القادم. 

ويف وقت ســابق، نقلت وســائل إعالم تركية عن مصادر 

مطلعة أن الرئيس سيعرض عىل نظريه األوكراين عقد محادثات 

مبارشة مع الرئيس الرويس.

وذكرت أن القمة الثالثية ســتناقش سبل تعزيز آلية تصدير 

الحبوب األوكرانية إىل األســواق العاملية، فضال عن الخطوات 

التي من املمكن تنفيذها يف سبيل إيجاد حل دبلومايس إلنهاء 
الحرب يف أوكرانيا.

وتنــدرج ضمن أجندة اللقاء مناقشــة الخطوات التي ميكن 
اإلقــدام عليها من أجل إيجاد حل دبلومايس إلنهاء الحرب بني 

روسيا وأوكرانيا.
ومن جانبه قال ســتيفان دوجاريك املتحدث الرسمي باسم 
األمــني العام لألمم املتحدة إن القمة الثالثية ســتناقش أيضا 
تطــورات ملف محطة زاباروجيا النووية التي تســيطر عليها 
القوات الروســية، كام يتوقــع أيضا أن تناقش موضوع بعثة 

لتقيّص الحقائق يف الحرب الدائرة.
ويف وقت ســابق، قالت الرئاســة الركيــة -يف بيان- إن 

زيــارة أردوغان إىل مدينة لفيف جاءت تلبية لدعوة من نظريه 
األوكراين، وإن الرئيســني سيناقشــان العالقات الثنائية التي 

تصل إىل مستوى الرشكة اإلسراتيجية.
ويف الســياق ذاته، قال زيلينســي بعد محادثات أمس مع 
غوترييــش الذي يزور البــالد إن األمم املتحدة يجب أن تضمن 
أمــن محطة زاباروجيا للطاقة النوويــة التي تحتلها القوات 

الروسية.
وكتب الرئيس األوكراين عىل تطبيق تليغرام »أولينا اهتامما 
خاصــا ملوضوع االبتزاز النووي الرويس يف زاباروجيا، ميكن 
أن يكون لهذا اإلرهاب املتعّمد من جانب املعتدي عواقب كارثية 

عىل العامل بأرسه«.

أن واشــنطن كانت صادقــة يف التزامها بالعودة 
املتبادلة لالتفاق.

ورأت روسيا أن املقرح األورويب مبثابة فرصة 
كبــرية أكرث من أي وقت مىض للوصول إىل اتفاق 

نهايئ مع إيران.
وقــال املبعــوث الرويس يف فيينــا ميخائيل 
أوليانــوف إن النتيجة النهائية تعتمد عىل كيفية 
رد الواليات املتحدة عىل اقراحات إيران املعقولة.

تنتظر الرد
يف املقابل، قال وزير الخارجية اإليراين حسني 

أمري عبد اللهيان إن طهران أبلغت واشنطن وبقیة 

األطــراف املتفاوضــة يف فيينا -عرب الوســيط 

األورويب- باملالحظات اإليرانية، وإنها تنتظر الرد.

وأضاف وزير الخارجية اإليراين أنه يجب التأكد 

من أن أي اتفاق سيحرم ما سامه الخطو اإليرانية 

الحمراء ويحقق مصالح طهران االقتصادية.

يف األثنــاء، نقلت القنــاة 13 اإلرسائيلية عن 

مســؤولني إرسائيليني قولهم إن إيران تقرب من 

التوقيع عــىل اتفاق نووي، وإنهم يالحظون ذلك 

ويعّدون االتفاق سيئا.

ونقلت القناة اإلرسائيلية عن املسؤولني قولهم 

إن إرسائيل تستعد لسيناريوهات مختلفة وتعمل 

عىل تحديد التوجهات للقيام باإلجراءات املناسبة 

من أجل االستعداد لذلك.

هــذا وأكد رئيس حكومــة االحتالل يائري البيد 

»معارضة إرسائيل لخطوات إحياء االتفاق النووي 

املربم مع إيران عام 2015«.

وقال مكتــب البيد يف بيان، أمس الخميس، إّن 

األخري تحدث هاتفياً مع املستشــار األملاين أوالف 

شولتس، وبحث معه امللف النووي اإليراين.

وأضاف البيان »كــرر رئيس الوزراء املعارضة 

اإلرسائيليــة للعودة إىل االتفــاق، ورضورة نقل 

رســالة حادة وواضحة من قبل أوروبا، مفادها 

عدم تقديم املزيد من التنازالت إىل اإليرانيني«.

من الكونغرس األمرييك.
وردا عــىل املناورات الصينيــة أجرت تايوان 
مناورات حاكت خاللهــا كيفية التصدي لغزو 

صيني محتمل.
ونقلت رويــرز عن كريتنربينــك قوله إن 
الصني اســتخدمت زيارة رئيسة مجلس النواب 
األمــرييك نانــيس بيلويس لتايــوان ذريعة 
ملحاولة تغيــري الوضع القائــم يف الجزيرة، 
متوقعا أن تســتمر حملــة الضغو الصينية 

عىل تايوان.
وأكد كريتنربينــك أن الواليات املتحدة كانت 
رصيحة مــع الصني يف أن نهجها تجاه تايوان 
مل يتغري، مبا يف ذلك التزام واشــنطن بسياسة 
»صني واحدة« وعدم دعم االســتقالل الرسمي 

لتايوان.
وأضــاف »يف حني أن سياســتنا مل تتغري 
فــإن ما تغري هو اإلكراه املتزايد من بكني التي 
تضغط عىل تايبيه وتخاطر بإجراء حســابات 
خاطئة وتهدد الســالم واالستقرار يف مضيق 

تايوان«.
وأضــاف كريتنربينك أن خطــو االتصال 
األمريكية مــع بكني ال تــزال مفتوحة، لكنها 
ســتواصل دعم تايوان واتخاذ خطوات هادئة 
ولكن حازمة لدعم الســالم واالســتقرار يف 
مواجهة جهود بكني املستمرة لتقويضهام، عىل 

حد قوله.
وال ترتبط واشــنطن بعالقات دبلوماسية 
رســمية مع تايوان، لكنهــا ملزمة مبوجب 
عن  الدفاع  بوســائل  بتزويدهــا  القانــون 

. نفسها
ولدى تايوان حكومة مستقلة منذ عام 1949، 
لكن الصني تعترب الجزيــرة جزءا من أراضيها، 
وترفــض بكني االتصاالت الرســمية بني الدول 

األخرى وتايبيه.

{ استعراض جوي {
مــن جانب آخــر، عرضت تايوان مســاء 
األربعاء مقاتلتها األكــرث تطورا وهي طائرة 
حربيــة أمريكية الصنع مــن طراز »إف-16 

، وذلك خالل  16( مزودة بصواري -F( »يف
طلعة ليلية نادرة أعقبت مناورات عســكرية 
غري مســبوقة أجرتها الصني قبالة ســواحل 

الجزيرة.

{ تدريبات صينية {
ويف ســياق متصــل، ذكــرت وزارة الدفاع 
الصينية يف بيان أن الجيش ســيجري تدريبات 
عسكرية يف روسيا مبشاركة الهند وبيالروسيا 

ودول أخرى.
وأضافــت الوزارة أن الصني ستشــارك يف 
هــذا التدريــب لتعزيز التعــاون مع جيو 
تلك الدول، حســب وكالة »بلومبريغ« لألنباء 

األربعاء.
وقالت الوزارة إنه ال عالقة للمشاركة الصينية 

بالوضع اإلقليمي والدويل الحايل.
وكانــت قيــادة »املرسح الرشقــي« لجيش 
التحرير الشــعبي الصيني قد أكملت األســبوع 
املــا مهامها يف تدريبها العســكري قرب 
تايوان، وســتجري دوريات بشكل منتظم يف 
املنطقة، حســب ما ذكر مركز القيادة العسكري 

اإلقليمي يف بيان.
وذكرت تايــوان أن التدريبات الصينية تظهر 
اإلعداد لغــزو محتمل، وهي تعيش تحت تهديد 
مســتمر بالتعرض لغزو من جانب الصني التي 

تطالب بالسيادة عىل الجزيرة.
وتتمتــع تايــوان بحكــم ذايت، لكن الصني 
تعتربهــا جزءا ال يتجزأ مــن أراضيها وتؤكد أن 
الجزيرة ســتعود إىل سيادتها يوما ما، وبالقوة 

إن لزم األمر.

{ مفاوضات تجارية {
اقتصاديا، أعلنت الواليات املتحدة وتايوان أن 

محادثات تجارية ستنطلق رسميا بينهام.
وكان الجانبــان قد حددا األهداف العريضة 
للمحادثات التجاريــة التي تهدف إىل تعميق 
وتعزيز  واالســتثامرية،  التجارية  عالقتهام 
ة عىل  األولويــات التجاريــة املتبادلة القا
القيــم املشــركة، وتعزيز االبتــكار والنمو 
االقتصادي الشــامل لعاملهــام ورشكاتهام، 
حســب ما قالت ســارة بياني نائبة املمثل 

األمرييك. التجاري 
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