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ــاة ــ ــ ــ ــ ــة وفـ ــ ــ ــ ــ ــا«: حالـ ــ ــ ــ ــ »كورونـ
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة  و239 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 239 إصابة 
جديدة بالفــريوس، ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات 

.1212815
وأوضحــت الوزارة أنه »تم تســجيل حالة وفاة واحدة، 

وبذلك يصبح العدد اإلجاميل للوفيات 10647«.

ــارمـــة  ــد بـــروتـــوكـــولـــّيـــة صـ ــ ــواع ــ ق
ــة ــّي ــب ــن لـــكـــبـــار الـــشـــخـــصـــّيـــات األج
الـــــــتـــــــي ســــتــــحــــضــــر جـــــنـــــازة 
ــانـــيـــة  ــثـ ــث الـ ــ ــي ــ ــزاب ــ ــي ــ ــة إل ــ ــك ــ ــل ــ امل

احباط »ارسائييل« يف الضفة
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ابراهيم نارصالدين 

 يغيب االستحقاقان االبرز عن التداول الجدي يف بلد ال يبدو 
ان »للوقت قيمة« عند مختلف القيادات السياسية الغارقة يف 
البحث عن »جنس املالئكة« عرب حروب دستورية »خنفشارية« 
حول قدرة حكومة ترصيف االعامل عىل ادارة الفراغ الرئايس. 
يجري ذلك بدل البحث الجدي عن »تســوية« تســمح بتشكيل 
حكومــة كاملة »املواصفات«، كمقدمــة لتفاهم عىل هوية 
رئيــس الجمهورية املتعذر ايجاده حتى اليــوم. لكن يبدو ان 
مثة من يريد تســويات عىل »الحامــي« وليس عىل »البارد« 
يف بلد عىل عتبة »العتمة الشــاملة«، وقد«حررت« فيه اسعار 
املحروقات، فباتت الزيادة دون سقوف، ومعها توقعات مبزيد 

من انهيار العملة الوطنية. 
هذه الفوىض املحتملة تقلق باريس التي تحركت ســفريتها 
يف بريوت دون مقرتحات محددة حاملة اســئلة مقلقة حول 
اليوم التــايل »للفراغ«، لتايت اجوبة رئيس الحكومة ترصيف 
االعامل نجيب ميقايت واضحــة لجهة اطمئنانه بان الرئيس 
ميشال عون يقود حملة »تهويل فارغة« مع فريقه السيايس 

وليس يف يده اي »حيلة«! 
يف هذا الوقت، يبقى املوقف السعودي عىل تشدده لبنانيا، مع 
استمرار الرتكيز عىل »سالح« حزب الله، فيام توالت التطمينات 

من كل حدب وصوب بعدم حصول تغيري لقواعد االشتباك عىل 
االرض يف ما يخص »اليونيفيل«. اما »الغموض« فيبقى ســيد 
املوقف يف ملف الرتســيم، حيث اكدت مصادر معنية بامللف ل 
»الديار« ان كل ما ينرش يبقى يف الكثري منه مجرد تحليل ويرقى 
اىل مستوى »التخبيص« يف خارج السياق، وستتوضح االمور 
جديا خالل اســبوع اىل عرشة ايام، وعندها ســنعرف اذا كان 

هناك رغبة جدية بالتسوية او ما يجري »مناورات«. 

{ ميقايت: عون »مكبل«  {
يف هذا الســياق، دخلت باريــس بقوة عىل »خط« التحذير 
من تبعــات »الفراغ الرئــايس«، ويف الوقــت عينه طأمنت 
اىل عــدم وجود تعديل ميــداين يف مهمة قوات »اليونيفيل«، 
وبحسب معلومات »الديار« حملت السفرية الفرنسية آن غريو 
»الهواجس« الفرنسية اىل الرساي الكبري، وبحثت يف املوضوع 
الرئايس املخاطر املحتملة عىل البالد. وبعد ان متســك ميقايت 
بوجهــة نظره الدســتورية التي تؤكــد ان حكومته مكتملة 
االوصاف لقيادة مرحلة »الفراغ« الرئايس، الن الدستور ينص 
عىل انتقال صالحيات الرئيس بالوكالة إىل الحكومة، ومل يأت 
عىل ذكر طبيعة هذه الحكومة، كان السؤال الرئييس بعدها من 

جيش العدو عاجز في الضفة... إعتقاالت وإصابات خال اقتحام جنين 
العيسوية الفلسطينّية في  املنازل  إنذارات هدم لعشرات  وّجه  اإلحتال 

االحتالل  قــوات  أطلقت 
خالل  بكثافــة  الرصــاص 
مام  جنني،  مدينة  اقتحامها 
أدى إىل إصابة 4 فلسطينيني، 
بينهم طفلة أصيبت بجروح 
اندلعــت  طفيفــة، فيــام 
بني  مســلحة  مواجهــات 
قوات االحتــالل ومقاومني 

فلسطينيني.
وقالت مصــادر طبية إن 
»بشظايا«،  اصابات   3 هناك 
الحي  بالرصــاص  وواحدة 
يف القــدم، وتــم نقلهم إىل 

املستشفى يف جنني.
جنني  كتيبة  أعلنــت  وقد 
يف رسايــا القــدس الجناح 
العســكري لحركــة الجهاد 
فلســطني  يف  اإلســالمي 
اســتهدافها قــوات وآليات 
االحتــالل »اإلرسائييل« يف 

الطاقـــــة الذريّـــــة  تبحـــــث ملـــــف طهـــــران 
»إســـــرائيل« ال تتوقـــــع إحيـــــاء اإلتفـــــاق النـــــووي

ـــــم  ـــــا الدولـــــي يُحّت ـــــة: موقعن ـــــاع األملانّي ـــــرة الدف وزي
ـــــة فـــــي أوروبـــــا أن نصبـــــح قـــــّوة عســـــكريّة رياديّ

قالــت وزيــرة الدفاع األملانية كريســتني 
المربخــت، إن موقع بالدها عىل الســاحة 
الدولية يحّتم عليها أن تصبح قوة عســكرية 
ريادية يف أوروبــا، وأضافت »هذا يرجع إىل 

والســيايس،  الجغرايف  حجمنــا، وموقعنا 
وقوتنا االقتصادية.. باختصار أهميتنا تجعلنا 

ــذ 1948 ــ ــتوى منـ ــ ــى ُمسـ ــ ــط ألدنـ ــ ــي يهبـ ــ ــط األميركـ ــ ــزون النفـ ــ مخـ
ــف ــ ــون للعنـ ــ ــوا يميلـ ــ ــون أصبحـ ــ ــي: األميركّيـ ــ ــن الداخلـ ــ ــر األمـ ــ بدأ مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة وزيـ

الذرية سلســلة اجتامعــات لبحث ملفات 
نوويــة عدة من بينهــا امللف اإليراين، يف 
حني دعت إيــران الوكالة إىل عدم اإلذعان 

لضغوط »إرسائيل« بشــأن ملفها النووي.
وأكد املتحدث باســم الخارجية اإليرانية 

أظهــرت بيانات من وزارة الطاقــة األمريكية أّن مخزونات 
النفط الخام، يف احتياطيات الطوارئ للواليات املتحدة، هبطت 
مبقــدار 8.4 مليون برميل، عىل مدار األســبوع املنتهي يف 9 
أيلول، إىل 434.1 مليون برميل، وهو أقل مســتوى يف حواىل 

38 عاماً.
ويُعــد هذا أكرب انخفاض يف مخزون النفط يف االحتياطي 
البرتويل االســرتاتيجي األمرييك، منذ أيار، ويدفع مخزونات 

الخام ألدىن مستوى منذ ترشين األّول 1984.
وتستخدم الواليات املتحدة ماليني الرباميل من االحتياطيات 
االسرتاتيجية لتهدئة زيادات حادة يف أسعار النفط، بدأت يف 

ربيع العام الجاري.
وأعلنــت إدارة الرئيس األمــرييك جو بايدن، يف أواخر آذار، 
أنّها ســتفرج عن مليون برميل من النفط يومياً، ملدة 6 أشهر، 
من احتياطي البرتول االسرتاتيجي املخّزن عىل سواحل واليتي 

تكساس ولويزيانا.
وقالت إدارة بايدن، يف متوز املايض، إنّها ستبيع 20 مليون 

الكهربــاء يف الدول اإلفريقية ويف دول 
فقرية تأيت 24 ساعة عىل 24 ساعة، وفق 
ما ابلغنا اياه مغرتبون لبنانيون، اقرباء لنا 
يعيشون يف مايل وشاطئ العاج والسنغال 

وغريها. 
اما يف لبنان تأيت الكهرباء ســاعة يف 
اليــوم، ولقد تلقينا اتصاالت هاتفية كثرية 
من مواطنــني لبنانيني قالوا انه منذ 7 ايام 
مل تأت الكهرباء اىل بيوتهم، وسألوا عن اية 
ساعة كهرباء يتحدثون؟ هل ميكن ان يكون 

لبنان، البلد الذي وضع اســس عصبة االمم 
املتحــدة منذ 100 عــام تقريبا، ان ال يكون 
عنده اهم عنــرص يف البنية التحتية وهي 
الكهرباء؟ وماذا يقول الوزير جربان باسيل 
الــذي تســلم وزارة الطاقة مع تياره طوال 
11 ســنة، واوصلوا حالة الشعب اللبناين 
اىل هذه الحالة الســيئة جدا، حيث يعيش 
املواطنون من دون ضوء وال نور وال كهرباء.

عىل طريق الديار

»الديار«
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فادي عيد 

بات جلياً أن عملية ترســيم الحدود 
البحرية بــن لبنان و »إرسائيل« قد ال 
تشهد أي تطورات إيجابية يف ما تبقى 
من والية رئيس الجمهورية ميشــال 
عون، وعليــه ال دخل لها من قريب أو 
بعيد ببعض اإلســتحقاقات اإلقليمية 
والدولية مــن املفاوضات النووية يف 
فيينا، وصوالً إىل انتخابات »الكنيست 
اإلرسائيــي«، بل تســعى »إرسائيل« 
دامئاً من خالل سياساتها اإلستيطانية 
والتوّســعية، إىل قضــم املزيــد من 
األرايض والخريات العربية منذ نشأتها، 
وعىل هذه الخلفية، فإن الرصاع اآلخر 
يتمّثــل بالرشكات التي ستســتخرج 
الغاز، وصوالً إىل الدول التي ســتقوم 
بتكريــره، ومبعنى آخر، مثة تداخالت 
سياسية دولية وإقليمية، إىل املعطيات 

اإلستثامرية اإلقتصادية.
يف الســياق، تشــري مصادر مطلعة، إىل أن أزمة ترســيم 
الحــدود قد تكون من ضمن امللفات التي تضّج بها الســاحة 
الداخليــة، وحيث بات من املتعــارف عليه من خالل ما تؤكده 
بعض املراجع املوثوقة، أنها ســرمى عىل العهد الجديد لجملة 
ظروف واعتبارات، نظراً لعدم تبلور املشــهد االقليمي والدويل 
يف ظــل التطورات الدراماتيكة الناتجة عن الحرب الروســية 
ـ األوكرانيــة، إىل التطورات األخــرية يف العراق، وترّقب من 
ســيكون رئيس الوزراء »اإلرسائيي« الجديد، إضافة إىل عامل 
محي ويتمحور حول تصفية الحسابات السياسية بن معظم 
املكونات واألطراف، ال سيام بن عن التينة وبعبدا، واألمر عينه 

عىل خط رئيــس الجمهورية والرئيس املكلّف نجيب ميقايت، 
ومــا بينهام »التيار الوطنــي الحر«، مبعنى أن لهذه املعطيات 
عالقة مبارشة باإلستحقاق الرئايس الذي يطغى عىل ما عداه 
من استحقاقات محلية، وصوالً إىل ترقب األيام القليلة املقبلة 
والتــي لها صلة بالوضع الحكومي، يف ظل »الكباش« القائم 
بن عون وميقايت، ومثة انتظار ملا ميكن أن ترســو عليه هذه 
املسألة، التي هي املدخل للتأكيد عىل إجراء اإلنتخابات الرئاسية 
يف حال قِبل ميقايت بتشــكيل حكومة جديدة وانصاع لرغبة 
رئيس »التيار الوطني الحر« النائب جربان باســيل، الذي كان 
هــّدد ببقــاء الرئيس عون يف قرص بعبدا يف حال مل تُشــكّل 
حكومة جديدة، ولكن الرئيس املكلّف لن يعطيه هذه الفرصة، 

ومتمّسك بالتعديل.
من هذا املنطلــق، وبناء عىل هذه 
األجواء واملعطيات، ال تخفي املصادر 
أن الســاحة اللبنانيــة تعــاين يف 
الداخل بفعل اإلنقســام الســيايس 
العامــودي، وصعوبــة التوافق عىل 
حكومــة أو رئيس عتيد للجمهورية، 
ال بل أن األوضاع تســري إىل الهاوية 
بأشكال دراماتيكية، أما العامل اآلخر 
فيتمثل بالوضع الدويل الذي مل يظهر 
الحامســة املطلوبة ملســاعدة لبنان 
وخروجه من أزماته نظراً ألولوياته، 
وتحديداً إقتصادياً عىل خلفية الحرب 
يف أوكرانيا، وحيث األنظار شاخصة 
ومسلّطة عىل ما يجري من تداعيات 

نتيجة هذه الحرب.
وبالتــايل، فإن لبنــان يرّقب أن 
تكون األيــام املقبلة محطة لتظهري 
الــدور الفرنيس عىل ضــوء اللقاء 
الذي حصل يف العاصمة الفرنســية 
بن املســؤولن الفرنسين والسعودين، وينقل بأن التفويض 
األمرييك والدويل لباريس ال زال قامئاً، ويحظى بدعم عريب، 
لذلــك كل اإلحتامالت واردة يف املرحلــة القادمة، ولكن يف 
املقابــل، تتحدث املصادر عن قلق ومخاوف من أن يســتغّل 
البعض األوضــاع اإلجتامعية والحياتية املتدهورة بشــكل 
مريــب، ويدخل البلد يف حالة مــن الفوىض العارمة، األمر 
الــذي قد يكون ذريعة لدى بعض القوى السياســية لتطيري 
اإلستحقاق الرئايس، وإدخال لبنان يف نفق مظلم، أي ال يشء 
محســوما حتى اليوم عىل ضوء هذه التطورات بكل أشكالها 

وملفاتها.

ميشال نرص 

مع تقــدم عداد االيــام الفاصلة عن نهايــة والية رئيس 
الجمهورية العامد ميشــال عــون، والحديث املتزايد عن عجز 
القوى السياســية املتوقع واملرجح عن انتخاب رئيس، وربطا 
بالجدل القائم حول »جنس الحكومة«، ترتفع وترية الشــحن 
الكالمــي ومحاوالت القنــص والتصويب عىل بعبدا، امال يف 
دفعهــا اىل ارتكاب »فول«، خصوصا بعد انقضاء ايام عن بدء 
املهلة الدســتورية النتخاب رئيس جديد، دون ان يبادر الرئيس 
اىل تحديد اي جلســة، رغم ما سبق ورسّب عن االول من ايلول 

انه سيكون فاتحة الجوالت االنتخابية.
مــن بن الداخلن عىل خط املعركــة، ومن اول من افتتحها، 
بطريرك بكريك ومروبوليت بريوت، حيث يبدو التناغم واضحا 
بينهام، ســائران عىل االيقاع و«الخط« نفســه  يف مواقفهام  
وعظاتهــام، تواكبهام بيانات مجلــس املطارنة املوارنة، التي 
باتت مهمتها دق ناقوس الخطر، تاركة للراعي تحديد الســقف 
واللهجة يف عظاته واطالالته، حيث من الواضح ان االخري يتخذ 
يف تحديده ملسار معركته خطا تصعيديا بلغ ذروته يوم االمس.
ففــي معرض حديثه عن صفــات الرئيس التي تتبلور يوما 
بعــد يوم صورته، لفت البطريرك الراعي اىل انه يجب ان يكون 
»رئيســا من البيئة الوطنية االستقاللية«، ما اعتربه البعض 
حرقا لبعض االســامء واخراجا لها من ميدان السباق، رغم انه 
عاد واعترب ان ما قاله ينطبق ايضا عىل »سليامن بيك« ملا ال. اما 
النقطة الثانية البارزة والتي فرسها الكثريون »عىل ذوقهم »، 
فكانت يف رسالته اىل الرئيس ميشال عون« لينهي عهده كام 
يجب«، ما طرح عالمات استفهام كثرية  يف ظل »الضياع« عن 

تقدير ما قد يقوم به »جرنال 
بعبدا« من خطوات بن حدي 
قراره النهايئ برك بعبدا من 
جهــة،  وارصاره عىل عدم 
للحكومة  الســلطة  تسليم 

امليقاتية من جهة ثانية.
مصــادر مقربــة مــن 
الرصح اشــارت اىل انه فيام 
بعدم  القناعة  حجم  يتعاظم 
امــكان االتفاق بن االطراف 
السياســية، نتيجة الوقائع 
واملعطيات واملواقف املعروفة 
اىل حدود التناقض، مع تولد 
قناعة موازيــة بعدم رغبة 

املعنين بتشكيل حكومة كاملة الصالحيات تدير السلطة يف 
الفراغ الرئايس اذا حصل، يعززها الفشــل املتكرر الجتامعات 
بعبدا الرئاســية بفعل املطالب واملطالب املضادة، تجد بكريك 
نفســها مضطرة للتدخل ولرفع الصوت، »محرضة« الشــعب 
اللبناين عىل التحرك بعدما فشــل السياسيون عن تحقيق اي 

انجاز.
املصــادر التي ابدت حذرها من عــدم وجود اي جدية حتى 
الســاعة فيام خص توجيه الدعوات لعقد جلســات النتخاب 
رئيس، اعربت عن خوفها من مترير الوقت بحجة عدم االتفاق 
عىل اســم،  فيقع محظور الفراغ عن ســابق ارصار وتصميم، 
مرحبــة يف الوقت ذاته بحركة النــواب »االصالحين« الذين 
يحاولــون كرس الجمود، ملبن يف مكان ما نداء البطريرك اىل 

اللبنانين لرفض الفراغ وعدم السكوت.

املصــادر التي توقفت عند االجتامع املنتظر يف دار الفتوى، 

مريثــة يف اطالق اي موقــف قبل ان يصــدر البيان ليبنى 

عىل اليشء مقتضاه، متوقفــة باهتامم عند بيان الخارجية 

االمريكية الذي جاء الول مرة ليدفع باتجاه انجاز االســتحقاق 

الرئايس يف موعده،آملة ان يكون مشابها للضغط الذي مورس 

النجاز االنتخابات النيابية يف موعدها. 

عليه، فان بكريك »ســائرة والــرب راعيها« وفقا ملخططها 

املرســوم، القائم عىل اســراتيجية جديــدة تختلف عن تلك 

الســابقة التي عىل اساسها خاض »من اعطي له مجد لبنان« 

االستحقاق الرئايس لعهود ما بعد الطائف، دون ان ينجح مرة 

يف تغيري املكتوب . فهل تحصل املعجزة هذه املرة؟ 
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ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ

الثلثاء 13 أيلول 2022

ــودي ــي الالوعــي اليه ــدة ســوريا ف عق
الربجي نبيه 

بنــي  يختلــف  ال 
يخوض  وهو  غانتس، 
االنتخــايب  رهانــه 
كرئيس مقبل للحكومة 
عن  بنيامن نتنياهو أو 
عن يائري البيد ونفتايل 
ايران  وصف  يف  بيليد، 
بـــ »رأس األفعــى«، 
أصحاب  مــن  لكنــه 
نظرية »دعوا شياطن 
جهنــم يف جهنم«، أو 

»ال توقظوا األرواح الرشيرة«، والركيز عىل ســوريا 
كحلقة وسيطة بن آيات الله وحزب الله !

هل سيبقى هكذا اذا متكن من الوصول اىل رئاسة 
الحكومــة، وهو من يرى اليهود األرثوذكس أنه أدار 
ظهــره ليهــوه حن التحق بدعــاة القول يف صالة 
الذكرى العسكرية Yiskor( ( » لنتذكر أمة ارسائيل« 
 Yiskor( « بدل »لنتذكر الرب  ) Yiskor Am yisrael(

. ) Elohim
الذريعة أن ســوريا محطة عبور األســلحة من 
ايــران اىل الحــزب . الكالم الذي تــردد عىل مدى 
الســنوات املنرصمة، وترافق مع الغارات عىل نقاط 
ســورية حيوية، مبا يف ذلك مطار دمشــق وأخرياً 
مطــار حلب، أثبت ال جدواه حن أخفق يف الحيلولة 
دون حــزب الله، وبناء أرمادا صاروخية هائلة )مبا 
تعنيه الكلمــة(، بامكانها تدمري مفاعل دميونا يف 
النقب، وكذلك القواعد الجوية واملنشآت الحيوية يف 
»ارسائيل«، بعدما تم ارساء معادلة توازن الرعب مع 

القــوة التي ال تقهر، وقد قهرت يف لبنان .
انهــا عقدة ســوريا يف الالوعــي، ويف الوعي 
»االرسائيي«، بــل ويف الالوعي  والوعي  اليهودي 
. امللياردير النيويوريك شــلدون ادلسون، ذكّر  أثناء 
زيــارة للدولة العربية بالكالم التورايت حول »ذئاب 
الشــامل« . وكان »الحاخام« عوفاديا يوسف يحذر 
مــن أن »يهبطوا كام الصخور املجنحة لتدمري الروح 

الهيكل« . الكامنة يف حجارة 
وكانت خطة مناحيم بيغن أن يرغم الرئيس حافظ 
األســد عىل االلتحاق )وســرياً عىل األقدام( بأنور 
السادات وامللك حســن )الحقاً بيارس عرفات(، يف 
توقيع معاهدة ســالم مع »ارسائيــل«، بعدما رأت 
غولــدا مئري يف دمشــق، التي دعــت عليها التوراة 
بالخــراب »املدينة التي تــرم النريان يف رؤوس 

العــرب«. )ذكرت املدينة 67 مرة يف التوراة(. 
غداً قد تكشف الوثائق أي دور اضطلعت به جامعة 
»االخوان املســلمن« يف محاولة تنفيذ ما خطط له 
بيغن، قبل أن ترغمه املقاومة اللبنانية عىل أن يلتف 

ببطانية الصوف بانتظار ســاعة الرحيل . 
 خالل استيالء »االخوان« عىل السلطة يف مرص، 
عقدت لقاءات بن قيادين مرصين وســورين يف 
الجامعة ومســؤولن »ارسائيليــن« يف عاصمة 
خليجيــة . وكانــت نظرة القيادين الســورين أن 
الرئيس بشــار األسد ال ميكن أن يكون بحنكة أبيه، 
وبصالبــة ابيه، وبتجربة أبيــه )وبأعصاب أبيه(، 
حتــى اذا ما وقفت »ارسائيــل معنا«  عقب وقوف 

تركيــا، ميكن تقويض النظام يف غضون أيام ...
مل يسقط بشار األسد، ومل تسقط سوريا، ليتفرق 
»االخوان«  أيدي ســبأ . لكــن العقدة »االرسائيلية« 
حيال ســوريا ال تــزال يف أوجها . ليــس صحيحاً 
أن الدافــع انتخايب فقط للغــارات املتالحقة . مثة 
سياســات ضاربة يف العمق، وترمــي اىل تفكيك 
الجغرافيا السورية، اذا الحظنا دور اللويب اليهودي 
يف الواليات املتحدة يف ادارة املســار الخاص بفرض 
العقوبات عىل ســوريا.  اغتيــال اقتصادي )اغتيال 
الدولــة(، واغتيــال معنوي،  بعد فشــل محاوالت 

العسكري.  االغتيال 
ســوريا الجريحة، وهي تلملم آالمها، تظهر مدى 
االسبارطية(  )الهيسترييا  االيديولوجية  الهيسترييا 
يف العقــل  »االرسائيي«. هــل ترمي الغارات حقاً، 
اىل قطع الطريق عىل الســالح الــذي مل تعد هناك 
من حاجة اليه؟  أم اىل ابقاء ســوريا رهينة وضعها 

الضاغطة؟ اليومية  بأبعاده  الراهن 
» االرسائيليــون« الــذي غالباً مــا يلجؤون اىل 
الربوباغنــدا الغبيــة )لكنها بروباغنــدا الذئاب(، 
يعلمون أن ســوريا ال ميكن أن تكون قاعدة ايرانية، 
ولــن تكون بالتاريخ الفــذ وبالراث الفذ تابعة ألي 

كان. 
كل هذا يســتتتبع الســؤال أين هي ايران التي مل 
تتوقــف يوماً عن قرع الطبول؟ وأين هي روســيا 
التي تدرك مدى حساســية املوقع الجيوسراتيجي 
الســوري لخارصتهــا الجنوبية، لوقــف الجنون 
»االرسائيــي« بانتظار أن تخرج ســوريا من غرفة 

املكثفة؟ العناية 
حتــى وان قيــل إن هذا الجنون يــدور يف حلقة 
مفرغة. هناك اســتنزاف سيكولوجي ومادي  هائل، 
وقد يكون اآليت أشــد هــوالً. يف هذه الحال ... من 

الحلقة املفرغة؟ يدور يف 

قالهـــــــا الراعـــــــي: »رئيـــــــس مـــــــن البيئـــــــة الوطنّيـــــــة اإلســـــــتقاللّية«

ــــة ــــة والدولّيـــ ــّورات الداخلّيـــ ــ ــ ــّب التطـ ــ ــ ــــي مهـ ــــي فـــ ــــتحقاق الرئاســـ ــ ــــيم واإلسـ الترســـ

ــــــــــى باقتراحــــــــــات  ــــــــــب: هوكشــــــــــتاين أت ــــــــــو حبي ب
جديــــــــــدة ال يمكــــــــــن اإلفصــــــــــاح عنهــــــــــا

اجتمــع رئيــس حكومة  ترصيف 
وزير  مع  ميقــايت  نجيب  االعــامل 
الخارجيــة واملغربــن يف حكومة 
ترصيــف االعامل عبداللــه بو حبيب 
قبل ظهر امس يف الرسايا الحكومية. 
وقــال بــو حبيب بعــد االجتامع: 
»بحثنا يف مشــاركة لبنان يف الدورة 
السابعة والسبعن  لألمم املتحدة التي 
ستعقد يف نيويورك األسبوع املقبل«. 
الرئيس  تدخــل  عن  يــردد  وعام 
األمرييك جــو بايدن شــخصيا من 
أجل انجاز مســألة ترســيم الحدود، 
وهل قدم الوســيط األمرييك أموس 
هوكشــتاين اقراحــات جديدة  يف 
خصوص الرســيم، قــال بو حبيب: 
»لقــد أىت من دون شــك باقراحات 
جديــدة ال ميكــن يل اإلفصاح عنها، 
كذلــك لقد تحــدث الرئيس بايدن مع 
رئيــس الحكومــة اإلرسائيلية يائري 
البيد وطلب منــه إمتام اإلتفاق كام 
أفصــح عنه الجانب األمرييك املقتنع 
برورة التوصل اىل اتفاق هذآ الشهر 
أو الشهر املقبل، وان شاء الله خريا«. 
وأعلــن ردا عىل ســؤال »ان هناك 

تقدمــا، ومل نصل اىل النهاية اآلن«. 
اإلقليمي  املدير  ميقايت  واســتقبل 
للرشق االوســط وشامل افريقيا يف 
البنك الدويل جان كريستوف كاريه .

واجتمــع ايضا مع وزير العمل يف 
االعامل مصطفي  حكومة ترصيــف 
بــريم يرافقــه وفد مــن متقاعدي 
القطــاع العام برئاســة املدير العام 

الخطيب.  محمد  املتقاعد 
وقال بريم بعــد االجتامع: »حصل 
الحكومة ضم  اجتامع مــع رئيــس 
الحارضيــن الذين ميثلون املتقاعدين 
املسلحة  والقوات  العامة،  اإلدارة  يف 
والجامعــة اللبنانيــة، والســفراء، 
املتقاعدين،  ملتابعــة قضايا  والتعليم 
ولقــد تقدموا مبذكــرة ضمت بعض 
جاؤوا  وهــم  األساســية،   املطالب 
بذهنيــة معرفتهــم بواقــع الدولة، 
ولكــن هناك مطالــب وحقوق متثل 
للمتقاعديــن ال ميكن  الحــد األدىن 
االستشــفاء  وأهمها  عنها  التنــازل 
وبعــض األمور املرتبطــة بالرواتب. 
وكان الرئيس ميقايت مستمعا وتفهم 
للمتابعة  بآلية  هذه املطالب ووعدهم 
وبجلســة للجنة الوزارية ستخصص 
املتقاعديــن، وتم  ملتابعــة قضايــا 
اإلتفــاق عىل آلية للعمل، ومثة بعض 
االقراحــات التي قدمت وهي جديرة 

باملتابعة، وســتتم متابعتها تباعا«.
أضاف بريم: »هناك رسالة إيجابية 
ضمن ما هو واقع وضمن الســقوف 
الحاليــة، مثة أمل وتفــاؤل ببعض 
الحلول، ولكننا ســنعمل عىل مستوى 
الحارض وعىل مستوى هذه السقوف 
املتواضعــة، واعتقــد أن هناك امورا  
مقدورا عليها ســتظهر نتائجها قريبا 

متابعة«. آلية  مع 
ثم استقبل ميقايت وفدا من  مجلس 
نقابــة خــرباء املحاســبة املجازين 

رشارة.  عفيف  النقيب  برئاسة 

ميقايت مجتمعا مع بو حبيب    )دااليت ونهرا(

»عملنا جاهدين لتعديل قضايا ُمهّمة في املوازنة«
األميركّيـــــــــــــــة التدخـــــــــــــــالت  اللـــــــــــــــه:   حـــــــــــــــزب 
ــــتحقاق ــ ــ ــ ــ ــ ــــد االسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــّية تعّقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات الرئاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي االنتخابـ ــ ــ ــ ــ فـ

[ أكــد عضو املجلس املركزي يف حزب 
الله الشــيخ نبيل قــاووق، أن »املقاومة 
اليوم لهــا الدور الحاســم يف تحصن 
الكرامات  وصــون  والحقوق،  الحــدود 
والرثوات، وهــي العامل األول يف تعزيز 
قــوة املوقــف اللبناين أمــام التحديات 

واألطامع اإلرسائيلية«. 
ولفت خــالل االحتفال التكرميي الذي 
أقامه حزب الله ملناســبة مرور اســبوع 
عــىل رحيل عي أحمــد ذياب فارس، يف 
حســينية بلــدة مارون الــراس، إىل أن 
»الناس تنتظر حلوالً ومعالجات ملموسة 
لألزمــة الراهنة، وال ميكن أن نقارب هذه 
املعالجات امللموســة من دون تشــكيل 

حكومــة كاملة الصالحيــات واألوصاف، وهذا ما 
يوجب عىل املعنين اإلرساع يف تشــكيلها، أو إعطاء 
الثقة للحكومة الحاليــة بالحد األدىن، وحزب الله 
ليس يف موقع املتفّرج، وإمنا يعمل ويواكب ويساعد 
عىل تذليل العقبات من أجل ترسيع التشكيل، ونأمل 
أن تشــكل حكومة جديدة أو أن متنح الثقة مجدداً 

للحكومة الحالية قبل نهاية هذا الشهر«.
ورأى أن »التدخــالت األمريكيــة يف االنتخابات 
الرئاسية، تعّقد االستحقاق الرئايس، وتهدد الوحدة 
الوطنية، ألن أمريكا تريد رئيساً للتحدي واملواجهة، 
بينام الناس تريد رئيســاً يشكّل فرصة إلنقاذ البلد، 
ووقف التدهور، ومعالجة األزمات، وتخفيف املعاناة 
الحياتية واملعيشــية، فالبلــد مل يعد يحتمل افتعال 
املزيد من األزمات، والناس بالغنى عن مشــكل جديد 
يف االستحقاق الرئايس، ولذلك نقول حمى الله لبنان 

من رش التدخالت األمريكية املسمومة«.
[ أوضــح عضــو املجلس املركــزي يف حزب 
الله الشــيخ حســن البغدادي، يف لقاٍء فكري يف 
»قاعة الشــيخ عي البغــدادي« يف بلدة أنصار، 
أن »مشــاكلنا يف لبنان بسبب الحصار األمرييك 
والطاعة العمياء لبعض املســؤولن يف هذا البلد، 
والذيــن يقفون يف وجه أي إنجاز أو معالجة ألي 
مشــكلة أو أزمة من أزمات اللبنانين التي تناولت 
كّل تفاصيــل حياتهم اليومية، واألســوأ أَن البلد 
ينهار بالكامل وهم يتفرجون«، مضيفا »مللنا من 
الدعوة إىل تشــكيل الحكومة، فهؤالء ال ميلكون 
قرارهم ومل يُؤذن لهم إىل اليوم، واملطلوب إطباق 
الحصــار عىل لبنان رغم أّن مصلحة اللبنانين هي 

الحكومة«. بتشكيل 
[ أكد عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب حسن 

عــز الدين »أننا عملنا جاهديــن ألجل تعديل بعض 
القضايا األساسية واملهّمة يف املوازنة العامة التي 
تعني أهلنا وناســنا، ومنها  اال يكون هناك رضائب 
عــىل الناس، باعتبار أن وضعهم ال يحتمل املزيد من 
األعباء، وأن رواتب معظمهم ال سيام املوظفن منهم 
وأصحاب الدخل املحدود قد خرست الكثري من قيمتها 
الرشائية نتيجة تدهور ســعر الــرصف واالرتفاع 
الكبري يف األسعار التي تضاعفت مرات، بينام بقيت 

الرواتب عىل ما هي«. 
وخــالل رعايته افتتــاح مركز بلــدة البازورية 
التطوعــي التابع للهيئة الصحية اإلســالمية يف 
منطقــة جبل عامل األوىل، قال عز الدين:«لقد كان 
هناك نقاش وجدال خالل مناقشــة املوازنة العامة 
حول دعم إضايف للوزارت الخدماتية يك تقوم عىل 
األقل بجزء من واجباتها للتخفيف عن كاهل الناس، 
وخصوصــا يف ما يتعلق بتأمــن أدوية األمراض 

املستعصية«. 
وختــم الفتا إىل أنه »ال يوجد حتى اآلن مرشــح 
لرئاســة الجمهورية يحظى بإجامع عدد كبري من 
الكتل النيابية والسياســية، علامً أن تركيبة املجلس 
التي أفرزتها االنتخابــات النيابية األخرية، أوجدت 
توازنــاً قوياً جداً، بحيث إنه ال يتيح ألي شــخصية 
بالوصول إىل سدة الرئاسة ما مل يكن هناك توافقات 
فعليــة وتفاهامت حقيقية حــول املصلحة العليا 
للبنان والثوابت الوطنية، ولنصل لشخصية تجتمع 
عليها أغلب القوى السياسية والكتل النيابية، فعىل 
هــذه القوى أن تلتقي وتتحاور وتتفق وتتفاهم مع 
بعضها البعض، لتتمكّن من أن تنجز هذا االستحقاق 
الدســتوري حتــى ال نذهب إىل فراغ يف رئاســة 

الجمهورية«.

قاووق يلقي كلمته

التقى سفير األوروغواي
 قائـــــــــــــــد الجيـــــــــــــــش عـــــــــــــــرض الوضـــــــــــــــع
األمنـــــــــــــــي مـــــــــــــــع اللـــــــــــــــواء ابراهيـــــــــــــــم

اســتقبل قائد الجيش العامد جــوزاف عون يف مكتبه 
 Carlos يف الريزة، ســفري دولة األوروغــواي يف لبنان
GETTO، يف زيارة تعارف ملناســبة توليه مهامه الجديدة 

لبنان.  يف 
كــام اســتقبل املدير العــام لألمن العــام اللواء عباس 

ابراهيــم، وتناول البحث األوضاع األمنية يف البالد.

قائد الجيش مستقبال ابراهيم
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الثلثاء 13 أيلول 2022

اإلستحقاق الرئاسي يتحّرك ... جعجع يُحاول قيادة معركة رئيس »التحّدي السيادي«
تعقيدات تركيبة املجلس تصّعب املسار للرئيس »الوفاقي«..والتعويل على دور بري وجنبالط

محمد بلوط

الرئايس بعد  يتحرك ملــف االســتحقاق 
جلسة املوازنة التي ستعقد غدا وبعد غد، يف 
اجواء تؤرش اىل ان املجلس يتجه اىل اقرارها 
الخزينة  انهيــار  فرملة  بهــدف  باالكرثية 

واملالية العامة.
وال تســتجيب املوازنة لكثري من الحاجات 
بنودا  انهــا ال تتضمن  والرضوريات، كــا 
اصالحية لكنها بنظر مصادر نيابية تشــكل 
حاجــة ملحة لوقف الرصف عــى القاعدة 
االثني عرشية والعادة املوازنة النســبية بني 
االيــرادات والنفقات. وباعتقــاد املصادر ان 
جلسة اقرار املوازنة ستكون املحطة الفاصلة 
 ، الرئايس  االستحقاق  اىل  االنرصاف  باتجاه 
غري ان كل املعطيات واملؤرشات الراهنة ال تدل 
عى ان انتخاب الرئيــس الجديد يف متناول 

اليد حتى اآلن .
ويف رأي مصدر سيايس مطلع ان املناورات السياسية حول 
االستحقاق ستشــتد يف الفرتة القريبة املقبلة، الفتا اىل ان 
املشهد  السيايس حتى اإلن ال يؤرش اىل امكانية انتخاب رئس 
جديد خالل الفرتة الدستورية. ويســتدرك املصدر بالقول ان 
كل يشء قابــل للتبدل يف اي وقت، فقد تطرأ تطورات محلية 
وخارجية تفرض واقعا جديدا ينتج تســوية معينة للمجيء 
برئيس جديد لتفادي الوقوع بالشــغور الرئايس والتداعيات 

الصعبة والخطرية التي قد تنجم عن ذلك.
ويرى املصدر ان الرئيس عون لن يبقى يف بعبدا بعد انتهاء 
واليته كا رصح غري مرة، لكنه لن يســلم يف الوقت نفسه 
بان تتوىل مهمة ادارة البالد يف فرتة الشغور حكومة ترصيف 

االعال الراهنة، وهناك احتاالن: 
- اما تشــكيل حكومة جديدة يف الربع االخري قبل نهاية 

والية الرئيس.
- او اقدام الرئيس عون عى مغامرة غري دستورية باعالن 

تنصيب حكومة مصغرة .
لكن الخيار الثاين يكاد يكون رضبا من الجنون والســقوط 
، الن مجرد محاولة الســري بهذه املغامرة املقامرة يعني وضع 
البالد يف حالة شبيهة بعصيان رئيس الجمهورية واستمراره 

بالبقاء يف بعبدا وان انتقل اىل داره الخاص يف بعبدا .
وبانتظار انقشــاع املشهد السيايس يف االسابيع املقبلة، 
يــرز الكباش عى مواصفات الرئيــس الجديد، حيث يقود 

رئيــس حزب »القــوات اللبنانية« ســمري جعجــع حملة 
متدحرجة ومتنامية تحت شــعار انتخاب »رئيس سيادي«  
ميلك مواصفات التحــدي للطرف اآلخر وال ينتمي اىل فريق 
٨ آذار . ويوحــي كا رصح مؤخــرا، ان محاولته هذه هي 
موضع نقاش وبحث جدي تشــمل كتلته ونواب »التغيري« 
و«الكتائب« وحتــى نواب »اللقــاء الدميوقراطي« رغم ما 
»التقدمي االشرتايك« وليد جنبالط  الحزب  صدر عن رئيس 
اكرث من مرة من مواقف تؤكد الحاجة التوافق عى شخص 
الرئيــس. وذهب جعجــع مؤخرا اىل الحديــث عن البحث 
ببعض االســاء قريبا، لكــن املعطيات املتوافــرة ال تؤكد 
امكانية حصول توافق او قبول للســري بهذا املنحى من قبل 

القوى التي ذكرها .
ووفقا ملصادر مطلعة، ان جنبالط ال يقبل بسلوك مثل هذا 
املســار، ويفضل ان تكون املشاركة واسعة وجامعة لتسمية 
رئيس وفاقي انقــاذي بدال من الوقوع يف دوامة الشــغور 
الرئايس والذهاب اىل فراغ سيزيد من االنهيار والسقوط ، كا 
ان اوساطا تؤكد ان جنبالط مل يتخذ قراره النهايئ فيا خص 

املعركة الرئاسية.
اما النواب »التغيريين«، حسب ما ينقل من اجواء اجتاعهم 
االخري قبل اعالن بيانهم عن الرئاســة، فانهم متفقون عى 
املواصفــات العامة للرئيس الجديــد، لكنهم ال ميلكون رؤية 
ناضجــة وموحدة حــول كيفية تعاطيهم مع املســار نحو 
االســتحقاق الرئايس، وكل ما اعلنــوه يف بيانهم هو انهم 

سيتجهون اىل الشارع اذا مل يجدوا تجاوبا مع توجهاتهم . 

ويدرك هؤالء النواب الـ 13 ان اللجوء اىل 
الشــارع اصبح خيارا صعبــا، ال بل ان قوة 
تأثريهم تتضاءلت بسبب تجربتهم الرملانية، 
التي مل تكن عى قدر اآلمال من جهة وبسبب 
الرتاخــي والرتاجع الكبــري والقاتل لحركة 
واملشاكل  املآيس  رغم  الشعبية  االحتجاجات 

الناجمة عن االنهيار الحاصل.
ويف املقابل، ال يبدو ان الســعي اىل اتفاق 
عى رئيس توافقي امر ســهل، خصوصا يف 
ظل تركيبة املجلس النيايب املعقدة يف غياب 
اكرثية رصيحة الي فريق او تحالف سيايس. 
ويقول مصدر نيايب ان االصطفافات الراهنة 
من دون حصول تطــورات وتعديالت كبرية 
يف املواقف تؤرش اىل صعوبة بل اســتحالة 
انتخاب رئيس جديــد باالكرثية املطلقة يف 
الدورات التي تــي الدورة االوىل التي يحتاج 

الفائز فيها الكرثية الثلثني.
ويرى املصدر ان االتفاق عى رئيس وفاقي 
يحتاج اىل جهود كبرية تعدل يف مواقف بعض الكتل والنواب 
ويحظى بنوع من الغطاء الخارجي ، وهذا ما ســيكون محط 
اهتام يف الفــرتة املقبلة، حيث تتجــه االنظار اىل الرئيس 
بري وجنبالط للعب دور بارز وفعال من اجل خلق اجواء اكرث 

مالءمة مع هذا التوجه .
وهناك اسئلة عديدة تطرح حول هذا املسار، ابرزها موقف 
التيار الوطني الحر ورئيســه الذي يسعى بكل جهده للمجيء 
برئيــس مقرب او اقــرب للتيار اذا فقد االمــل بخالفة عمه 

شخصيا .
كذلك ترز الصعوبات حتى اآلن يف وجه انتخاب ســليان 
فرنجية كمرشــح وفاقي نظرا للمعارضة التي يواجهها من 

جعجع وباسيل عى حد سواء .
وبرأي املصدر النيايب ان نواب السّنة يلعبون دورا مها يف 
هذا املجال، ومن الســابق الوانه معرفة موقف الكتلة االكر 
منهم قبل االجتــاع املرتقب يف دار الفتــوى، وقبل معرفة 
توجه اململكة العربية الســعودية التي ستظهر بصاتها يف 

بيان االجتاع املذكور .
ويخلــص املصدر اىل القول ان شــعار رئيــس »التحدي 
السيادي« اقرب اىل املناورة النه غري قابل للرصف والتطبيق 
وال يحظى بغطــاء محي كاف ، ويحتــاج الرئيس الوفاقي 
اىل تأمــني رصيد داخــي وخارجي كافيــني للمجيء بعهد 
انقاذي، وهذا االمر يتطلب جهــدا ووقتا رمبا يتجاوز موعد 

االستحقاق. 

ــط األمـــــيـــــركـــــي.. ــ ــغ ــ ــض ــ ــن ال ــ ــ ــوى م ــ ــصـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ ــل املـ ــ ــدخـ ــ ــان يـ ــ ــن ــ ــب ــ ل
ــا ــ ــه ــ ــن ــ »تـــــــــعـــــــــديـــــــــل مـــــــــهـــــــــام الـــــــيـــــــونـــــــيـــــــفـــــــل« واحـــــــــــــــــــــدة م

مريم نرس

عى مــا يبدو أننا دخلنــا مرحلة الضغط 
البحري  الرتسيم  إتفاق  توقيع  قبل  القصوى 
املؤّجــل أصالً، فكرُثت امللفــات التي يُحاول 
أزمــة داخلية  األمرييك مــن خاللها خلق 
أو تعقيدهــا أكرث، من أجــل تحويل األنظار 
عن صورتــه، و«اإلرسائيــي« املهزوزة يف 
مفاوضــات الرتســيم والتــي يف طريقها 

للهزمية يف النهاية..
هذه املرة اللعب جــاء بالتعديل عى مهام 
»اليونيفل« يف لبنان الــذي حّذر منه لبنان 
الرســمي واملقاومــة ِمراراً برفضــه بتاتاً، 
لكن القــرار 2650 صَدر عــن مجلس األمن 
والذي يتضمن تعديــل أدخله األمرييك عى 
القرار 1٧01، أال وهو »أن قوات اليونيفيل ال 
تحتاج إىل إذن مســبق أو إذن من أي شخص 
يُسمح  إليها، وأنه  املُوكلة  باملهام  لإلضطالع 

لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل. ويدعو األطراف إىل ضان 
حرية حركة اليونيفيل، مبا يف ذلك الساح بتسيري الدوريات 

املُعلَنة وغري املُعلن عنها«.
مل يلق هذا اإلقرتاح أي اعرتاض لبناين ، حتى الديبلوماسية 
الروســية قالت إنه مل يُعرَض عليهم أي رفض لبناين، وعندما 
صدر القرار خرج بيان يتيم ومتأخر عن موعده من الخارجية 

ر إما بتآمر  اللبنانية، بدا وكأنه رفع عتب، خاصة وأن القرار ُمرِّ

داخي أو تقصري فاضح كا أُشيع.

أما موقف املقاومة الرافض رفضاً قاطعاً للتعديل فهو ثابت 

كعادته، والذي أعلنه األمني العام لحزب السيد حسن نرصالله 

العام املايض عندما أُثري املوضوع، كا أن رســالة حزب الله 

لألمم املتحدة كانت واضحة وحاســمة أن مهام اليونيفل لن 

تتغرّي، فأي قرار من هذا النوع لصالح العدو 
وله تداعيات خطرية أّولها عند أهل الجنوب.

فلَِمن نيَس الجنوب عليه أن يعود بذاكرته 
تدريجياً من التاريخ القريب اىل البعيد، كيف 
يتعامل أهله مع أي قّوة ُمحتلة أو تتحّول اىل 
ذلك؟؟!! فاملقاومــة هي الناس، والناس هي 
الذي  املقاومة  شعب  والجنوب  املقاومة،  كل 
لن يقبل بــأن تدخل هذه القوات اىل أحيائهم 
وبيوتهــم، وبالتايل هذه املهــام تُصبح يف 

مهب الريح.
لعّل هــذا الِصدام البديهــي واملتوقع بني 
ذ هكذا  األهايل وقــوات »اليونيفــل« إذا نُفِّ
قرار، من األهــداف األمريكية املُوضعة عى 
الطاولة يف هــذه املرحلة والتي لها أبعادها، 
مة لتمدد  فهذا التعديل ميكــن أن يكون مقدِّ
صالحيات األمم املتحدة اىل الحدود السورية، 
الداخل  البلبلة يف  أن يكون إلثــارة  وممكن 
وصوالً اىل الفتنة أو أي توتر داخي لتحويل 
األنظار عــن اإلخفاقات األمريكيــة و«اإلرسائيلية« يف ملف 

الرتسيم..
ومن اآلن اىل حينها، ستتكّثف الخطط األمريكية، لكن العرة 
تبقى بالقدرة عى التنفيذ، فهم مبوضوع الرتســيم البحري 
غري قادرين عى الوقــوف يف وجه املقاومة، فكيف بقرارات 

تطال منطقة خاضعة عسكرياً لرحمتها وبيئة حاضنة لها؟

ــاض ُمــنــتــدب ــ ــيــطــار بــــاٍق وتــعــيــيــن ق ــب ــوري : ال ــخـ الـ
ــى« ــلـ ــاء األعـ ــضـ ــقـ ــن »الـ ــيـ ــي وبـ ــن ــي قـــــرار ثــنــائــي ب

ترصيف  حكومة  يف  العدل  وزير  استغرب 
األعال هرني خــوري، التصويب عليه »من 
دون مجلس القضاء األعــى يف قرار تعيني 
قاض منتدب ملعالجة القضايا امللحة املرتبطة 
بانفجــار مرفأ بريوت«، وقــال: »هذا القرار 
ثنايئ مع مجلس القضــاء وليس فرديا، وإذا 
أفال يكون مجلس  التحقيــق  أخرّب  انا  كنت 
القضاء األعــى يخرّب التحقيــق معي؟ ان 
توجيه الحملة عي من دون مجلس القضاء 

يعني انني انا املستهدف«.
التحقيق،  تعرث  مســؤولية  يتحمل  وعمن 
قال خــوري يف حديث تلفزيــوين: »هناك 
مســؤولية عى القضاء لتحريك امللف وعى 
القضاة تحمل مسؤوليتهم ومن ال يريد تحّمل 
املسؤولية »يزيح عى جنب«. لدي شعور ان 
بعض القضاة ال يريــدون البت بهذه امللفات 
واملفــروض ان يتحمل القايض مســؤوليته 

ومن ال يريد تحمل املسؤولية الله معو«.
وعن اتهامه بالســعي من خالل قراره اىل 
اطالق املوقوفني وال سيا بدري ضاهر، قال: 
»هناك موقوفان ادخال اىل املستشفى بشكل 
طارئ غري بــدري ضاهر، فهل أبقى مكتوف 

اليدين؟«.
وردا عى ســؤال عــا اذا كان باالمكان 
ان يرتاجــع عن قراره تعيــني قاض منتدب، 
أكد قناعته بالقرار الــذي اتخذه »لفتح ثغرة 
مبســار هذا امللف، ومن املمكن ان يقود اىل 
إعادة وضــع طارق البيطار يــده عى امللف 
بأكمله«، وقال: »مبجرد وضع يده عى امللف 
يزاح القــايض اآلخر. ولو مل يوافقني مجلس 
القضاء بهذه الخطوة ملا اتخذت هذا القرار ألن 
نصف الحل ليس بحل«، مضيفا »أنتظر رؤية 

األعى  القضاء  مجلس  عن  الصادرة  املوافقة 
اسم  سأقرتح  عندها  صيغة ســتكون  وبأي 

القايض املنتدب«.
وأشــار اىل أنــه مل يلمس مــن »مجلس 
القضاء االعى انه ســيرتاجع عــن القرار«، 
وقال: »القايض سهيل عبود قال القرار صدر 
والبيطار باق باق باق، وأنا اقول ايضا البيطار 

باق باق باق«.
وردا عى ســؤال عن تعرضــه لتهديد مع 
عائلته، قــال: »نعم وصلتنــا تهديدات عر 
الهاتف من خط يوناين ولكنني متأكد انه يف 
لبنان. طبيعة التهديد تعرّض للعائلة بأبشــع 
األمور وصــوال للقتل، وانــا أبلغت االجهزة 

االمنية ومدعي عام التمييز«.
وعــن إرضاب القضاة، أكــد »العمل عى 
حلحلة األمور يك يفــك القضاة ارضابهم«. 
وقال: »أســعى اىل تأمني املداخيل من الدولة 
وهي تحاول معالجة الوضع برمته عى قدر 
املســتطاع، ونحاول اخذ سلفات من الخزينة 
يتقاضون  القضاة  عى غرار غرينا. ٧0% من 
ما بني 3 ماليــني ونصف و6 ماليني ونصف. 
وهناك قضــاة اليوم يطلبــون من اصحاب 
املولــدات إرجاء تســديد فواتري االشــرتاك 

ويشرتون الدواء بالتقسيط«.
وردا عــى ســؤال عــا اذا كان القضاء 
مستقال، دعا اىل »التمييز بني القضاء املدين 
أن »٨0% من  الجزايئ«، الفتــا اىل  والقضاء 
القضــاء مدين و٨0% من عمــل القضاة هو 
التصويب  املدنية، فال يجــوز  املحاكــم  يف 
عى القضــاء ككل اذا كانت هناك مآخذ عى 
قاضيني او ثالثة يف القضاء الجزايئ«، مؤكدا 

يف الوقت نفسه ان »القضاء ليس بخري«.

سيناريوهات التهويل تصطدم بإرادة التوافق على االستحقاق الرئاسي
هيام عيد

مع  التعاطــي  يرتــدي 
مرحلة ما بعــد 31 ترشين 
نهاية  موعد  املقبــل،  األول 
عون،  ميشال  الرئيس  والية 
كون  الغموض،  بالغ  طابعاً 
الســيناريوهات املتداولــة 
التصعيد وال  تؤرش كلها إىل 
يتحــدث أي منها عن توافق 
وانتقال  رئاسية  وانتخابات 
للســلطة وفــق مــا نّص 
عليه الدســتور، حيث تشري 
مخرضمة  نيابيــة  مصادر 
يتكرر  التي  الرشوط  أن  إىل 
أجل  مــن  عنها،  الحديــث 
انتقــال صالحيــات رئيس 
الحكومة  إىل  الجمهوريــة 

املستقيلة يف حال تأخرت اإلنتخابات الرئاسية، ال 
ترتقي إىل مســتوى قانوين مقبول، كونها تستند 
الدســتورية،  للمواد  وتفســريات  اجتهادات  إىل 
وبالتــايل فهــي تقــارب أي شــغور رئايس قد 
يحصل، عى قاعدة الدخول إىل املجهول عى عدة 

مستويات. 
ومــا يعزز هــذا اإلعتقــاد، بحســب املصادر 
قبل  مــن  التلويح  املخرضمــة، هــو  النيابيــة 
بعــض القيادات السياســية بالفوىض من جهة 
الرئايس من جهٍة أخرى،  وبتعطيل اإلســتحقاق 
السياســية مع هذا  القوى  تتعاطى معظم  بينا 
أنه محطــة للخالفات  اإلســتحقاق عى قاعدة 
الداخالية واإلشــتباك اإلقليمي تحت قّبة الرملان 
اللبناين، ونقطة تحــول يف اللوحة الداخلية من 

اإلنهيــار إىل الفوىض. لكن الخيارات واضحة يف 
حال شــغور املوقع الرئايس، كا تكشف املصادر 
نفســها، ألن حكومة ترصيف األعال ســتتوىل 
إدارة الوضع الداخي وباملعنــى العمي والضّيق، 
أي تسيري شؤون الدولة ومؤسساتها وليس أكرث. 
ومن هنا، فإن أي طــرحٍ مغاير لهذا الطرح لن 
يحظــى مبوافقة أي مرجعية داخلية سياســية 
كانت أم دينية أم حزبية، ألن أي إخالل بالتوازنات 
القامئة، قد يدفع نحو منعطف بالغ  السياســية 
الخطورة يحمل طابع اإلنقالب عى ما تحّقق يف 
الســنوات املاضية من استقراٍر، وبالدرجة األوىل 
املصادر  وإن كانت هذا  الدســتور،  اإلنقالب عى 
تؤكد أن رئيس الجمهورية، هو املؤمتن األول عى 
الدســتور، و قد أعلن يف أكرث من مناسبة خالل 
األســابيع املاضية، بأنه لن يكون يف قرص بعبدا 

بعد منتصف ليل 31 ترشين 
األول املقبل.

ما يطرح  فإن كل  وعليه، 
ال  املقبلة  للمرحلة  بالنسبة 
يعدو كونــه مجرد بالونات 
اختبــار، عــى حــّد قول 
املخرضمة،  النيابية  املصادر 
الحقيقية  الصــورة  أن  ذلك 
والتي ترسمها القوى املعنية 
مل  الرئايس،  باإلســتحقاق 
إنجاز  بانتظار  بعــد  تتبلور 
مشــاوراتها  النيابية  الكتل 
برامجها  وتحديد  وجوالتها 
عى  ألنــه  وتحالفاتهــا، 
التحالفات،  هــذه  أســاس 
يف  التصويــت  ســيكون 
جلســة انتخــاب رئيــس 
عندما  العتيد،  الجمهوريــة 
يدعو رئيــس املجلس النيايب النواب إىل جلســة 

اإلنتخاب األوىل.
ويف هذا الســياق، ال ترى املصادر نفســها أنه 
من املحســوم التأجيل أو التعطيل أو حتى تأليف 
حكومة جديــدة يف األيام العــرشة األخرية من 
نهاية العهد الحايل، عندما ســيجتمع املجلس من 

دون دعوة رئيسه.
التفاهم  فإن خيار  املصادر،  تُضيف  واستطراداً، 
السيايس هو األكرث ترجيحاً من بني كل الخيارات 
»التهويلية«، ألن ما من  املتداولة والسيناريوهات 
فريق سيايس فاعل، بصدد الدخول يف اشتباك قد 
أو مواجهة سياسية  البالد نحو أي خربطة  يقود 
ذات طابعٍ تصعيدي، يف ظّل لحظة إقليمية بالغة 

الدقة.

ــرة الــدخــول ــأشــي مـــولـــوي : إعـــفـــاء ت
ــذاً ــافـ ــبـــح نـ ــن مـــجـــانـــاً أصـ ــي ــي ــعــراق ــل ل

أوضح وزير الداخلية يف حكومة ترصيف األعال بســام 
مولوي يف ترصيح تلفزيوين، أن »الحكومة كانت يف السابق 
تعفي بعض الدول العربية واألوروبية من التأشرية وكان العراق 
مســتثنى من ذلك، أّما اليوم فأصبح للمواطن العراقي الدخول 
إىل لبنان دون تأشرية مبوجب جواز السفر ويتم إعطاءه إقامة 

ملدة شهر قابلة للتجديد ملدة ثالثة أشهر مجانًا«.
ولفــت إىل أن »الحكومة تحرص عى إقامة عالقات جيدة 
مــع كافة الدول الصديقة، وهذا القرار هــو نتيجة ما رأيناه 
مناسبا لوجوب تطوير هذه العالقات«، مشرياً إىل أن »هناك 

معاملة باملثل بيننا وبني العراق«.
وذكر مولــوي، أن »الحكومــة اللبنانيــة أرادت تطوير 
العالقات بهذا االتجاه مــع الجمهورية العراقية«، مؤكداً أن 

»القرار أصبح نافذاً وقمنا بإبالغه لألمن العام لتنفيذه«.

الــوثــيــق ــا  ــن ــل عــم  : »الـــيـــونـــيـــفـــيـــل« 
يتغّير لم  اللبنانّية  املسّلحة  القوات  مع 

أشار مكتب الناطق الرســمي باسم »اليونيفيل« يف بيان، 
إىل أن »يف األيام األخرية، تــم تداول قدر كبري من املعلومات 
الخاطئة واملضللة يف وسائل اإلعالم حول والية اليونيفيل«. 

للبعثة  التابعــني  الســالم  »إن حفظة  البيــان:  أضاف 
لبنان  األمن واالســتقرار يف جنوب  التزامهــم  يواصلون 
ودعم الناس الذين يعيشــون هنا. لطاملــا كان لليونيفيل 
تفويــض للقيــام بدوريــات يف منطقــة عملياتها، مع 
أو بــدون القوات املســلحة اللبنانية. ومع ذلك، تســتمر 
التنسيق  الدوريات، يف  العملياتية، مبا يف ذلك  أنشــطتنا 
مع القوات املســلحة اللبنانية، حتــى عندما ال يرافقوننا. 
وتم تأكيــد حرية حركتنا يف قــرارات مجلس األمن التي 
جددت واليــة اليونيفيل، مبا يف ذلك القرار 1٧01 يف عام 
2006، واتفاقية وضــع القوات لليونيفيل املوقعة يف عام 

 .»1995
وختــم: »نحن نعمل بشــكل وثيق مع القوات املســلحة 
اللبنانية بشــكل يومي، وهذا مل يتغري. إن الحقائق مهمة، 
ونشجع وســائل اإلعالم وغريها عى مراجعتنا مبارشة قبل 
نرش معلومــات غري صحيحة ميكن أن تزيــد التوترات بني 

حفظة السالم واملجتمعات التي نحن هنا ملساعدتها«.

ــت مـــع بــــري ومــيــقــاتــي ــحــث ــو ب ــريـ غـ
والــرئــاســة الترسيم  ملفي  وبــوصــعــب 

بري مستقبالً السفرية الفرنسية                      )حسن ابراهيم(
زارت الســفرية الفرنســية آن غريو رئيس مجلس النواب 
نبيه بري يف مقر الرئاسة الثانية يف عني التينة، حيث جرى 
عرض لألوضاع العامة وآخر املســتجدات والعالقات الثنائية 

بني البلدين .
والتقت غريو رئيس حكومة  ترصيف االعال نجيب ميقايت 
يف الرسايا الحكوميــة، وقالت بعد اللقــاء :«تم البحث يف 
انتخابات  ومنها  الدستورية  واالستحقاقات  العامة  األوضاع 
واالجتاعية،  االقتصاديــة  واألوضاع  الجمهورية  رئاســة 
ورضورة الســري باالتفاق مع صندوق نقــد الدويل، كا تم 

التطرق أيضا اىل مسألة الحدود البحرية«.
وقبل الظهر، زارت غريو نائب رئيس مجلس النواب الياس 
بو صعــب يف مكتبه باملجلس، وتم التطرق ملوقف فرنســا« 
املشجع من موضوع الرتســيم البحري ودور رشكة توتال«. 
كا تناول النقاش موضوع االتفاق مع صندوق النقد الدويل 
وجميــع القوانني املتعلقة بــه. وتركز الحديــث ايضا عى 
االستحقاق الرئايس املقبل و«أهمية احرتام املهل الدستورية 
النجازه يف موعده كون الوضع يف لبنان ال يحتمل أي تأجيل، 
وان فرنسا واملجتمع الدويل يراقبان عن كثب هذا االستحقاق 

املهم يف هذه املرحلة املفصلية بالنسبة لللبنانيني«.
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الثلثاء 13 أيلول 2022

لبنان الثقافة والعدل أصبح يتيماً
فاديا أبو غانم معلوف

أنه النداء األخري الذي أطلقه كام يفعل كل مواطن اليوم 
. انها رصخة إنسانية بوجه  الدولة و إىل الشعب.

 محكمة بعبدا..ال إنارة.. وال نور، من املسؤول؟ الجواب 
بعهدتكم ، حيث أصبحنا  ال عدل وال عدالة يف ظل اعتكاف 
القضاة عن مزاولة أعاملهم، ريثام يتم تحقيق مطالبهم، 
بينــام املواطن بريئــا »كان ام مذنبــا« يقبع يف ظلمة 

السجون ينتظر قراره. 
 هــل العدل يطبق عىل الضعيف فقط  الذي ال حيلة وال 

سند يحميه؟
نرجوكم أوقفوا الظلم ... واحرتموا من بقي من لبناين  
ال حيلة لديه إال انتظار قراراتكم العشــوائية، ورضائبكم 

املتصاعدة التي تنهال علينا دون حسيب او رقيب . 
كل ذلك يحصل،  وأنتم تنتظــرون  أخذ رىض صندوق 
النقد الدويل الذي فرض عليكم رشوطه التعجيزية لزيادة 
الرضائب والرســوم التصاعدية وغالء املعيشة  ورضب 
ما تبقى مــن البنى اإلجتامعية واإلقتصادية من »جيبة« 
اللبنــاين الذي يتخبط يوميا« يف حســاباته ويدفع من 
اللحم الحي )الال حي(، ويلفظ أنفاســه األخرية. رسقتم 
ودائعه، وما زلتم تنهشــون لحمنا وهو بالنهاية قرض 

سندفعه من جيوبنا.  
اليوم، املواطن بانتظار تهجريه من منزله أيضا«، حيث 
اإلجارات زادت، واملالك يريد حقه ، والبلديات بدأت بفرض 
رسوم عىل القيمة التأجريية ، هذا عدا عن رسوم الدولة 
يف كافة القطاعات  . أما عن القطاع املرصيف فحدث وال 
حرج حيث كل يوم يصدر قرار من املرصف املركزي ليلجم 
حقوق املواطن ويشحد أمواله بالقطارة...عن أي حقوق 
تتحدثــون؟  ان عدوانيتكم تجاه أنفســكم أوال »وتجاه 
شــعبكم ثانيا« أن ُوجدت،  ورصاعكم اليومي وتصفية 

حساباتكم عىل حسابنا . 
نرجوكم يا أيها املســؤولون ... كفــى عبثا بأعصاب 
اللبناين الذي فقد الثقة بكم، لقد خدلتمونا ما يكفي وال 
زلتم متتصون ما تبقى من دمائنا ، دولة لبنان ومؤسساته 

تلفظ انفاسها األخرية ، هل من سميع مجيب؟ 
دعاؤنا لكم ان تســتجيب عناية السامء لدعواتنا ليك 
تعوا خطورة ودقــة املرحلة املقبلة، حيــث كل األبواب 
مرشعة عىل احتامالت صعبة ومريرة بانتظار األتفاقات  
العربية والدولية ، والعني طبعا عىل النفط والغاز وترسيم 
الحدود ، واتفاقات مبطنة  حيــث هناك من يتحدث عن 
مومتر تأســييس جديد... او عن تدويل القضية اللبنانية 

...
عذرا« إذا قلناها بالفم املآلن ...كلمة حق تقال ...لبنان  
البلــد الدميوقراطي الــذي تغنَى به العــامل ، ال تليق به 

الدميوقراطية.
 عذرا منكم ، لكنها الحقيقة...ألن رصاعاتكم السياسية 
، وتعدد حساباتكم الخاصة، وأحزابكم  التي نحرتم ، وهي 
من األســاس غري موجودة يف القانــون اللبناين  كلمة  
احزاب بل جمعيات،  كل منها له اجندته الخاصة. والشعب 
الذي انتخبكم وال يزال يتبعكم عرب غســل االدمغة، والتي 
نحتاج إىل خمســة أجيال قادمــة إىل تغيري مفاهيمكم 
املذهبية التي تلعب عىل وتــر الدويلة ال الدولة وال حس  
املواطنة  واإلنتــامء اىل لبنان البلد الذي صدر الحرف إىل 
العامل هو االلفا... واالوميغا، هو بالد األرز الشامخ الذي 
ال ينحني ...هو أبناؤه النابغــون الذين هجروا قرسا من 
وطنهم ضمن خطة ممنهجــة ، هو جربان خليل جربان 

وميخائيل نعيمة. 
لبنان مهام حاولتم تركيعه لن يركع اال لربه الذي خلقه.

وإىل اللبنانيني أتوجه اليكم برسالة: كل من يسكت عن 
حقه هو شيطان اخرس... انتفضوا عىل الظلم الذي يلحق 
بنا ، ان الســكوت هي من عالمات الرىض .... اعذروين 
عىل رصختي اإلنسانية التي متس كل مواطن رشيف، اخذ 
ما يكفي من نصيبه من املحن والظلم، والحروب املتتالية 
علينــا منذ ولدنــا ... نريد فقط ان ننعم يوما بالســالم 

والكرامة والعز كام يقول نشيدنا الوطني اللبناين ...
ندايئ  األخري اىل شعبي قبل فوات األوان، ونحن نشهد 
يوميا التقاتل  بني األخ وأخيه، أن االنفجار آت ال محال ... 
وإىل السياسيني املرشحني لرئاسة الجمهورية... وكل 
يرضب اخامســا باســداس  إليصال من يلبي طموحاته  
ومصالحه الشــخصية  ال مصلحة الوطن وبناء الدولة، 
نرجوكم تعالوا ملرة واحدة من أجل وطننا املقدس املذكور 
يف كافــة االديان الســاموية من أجــل مصلحة لبنان 
وشــعبه، ملرة واحدة رجاء اجتمعــوا جميعا عىل طاولة 
حوار ال للتقســيم بل للتوحيد.. مــن أجل مصلحة لبنان 
وشــعبه الذي يتمنى أن ينعم  بالسالم  الذي نرتجاه وهو 

حق مكتسب لنا. 
اختم مبقولة للشــاعر الكبري نزار قباين »احبوا لبنان 

...أحبوه ...ولو قليال«.

كالّس استقبل السفير اإليراني في زيارة تعارف

كالس والسفري اإليراين
اســتقبل وزير الشــباب والرياضة يف حكومة ترصيف 
االعــامل جــورج كالّس، يف مكتبــه يف الوزارة، ســفري 
الجمهورية االســالمية االيرانية مجتبى أماين، يف حضور 

املدير العام للوزارة زيد خيامي.
وتحــدث كالّس عن« الدميوقراطيــة بنموذجها اللبناين، 
ومعنى الربملان يف تكوينه امليثاقي ودوره الترشيعي وقيمته 

كمخترب للتعايش االسالمي - املسيحي«.
كام تحدث عن »اهمية الشباب كجسور تواصل بني االجيال 
والحضارات، ورضورة تنفيذ االتفاقية املوقعة يف العام2016 
بني البلدين«. وتم االتفاق عىل اجراء ما يلزم ملراجعة الربنامج 

التنفيذي، والبدء بخطوات فعلية.
وقال الســفري أماين ان »الزيارة هي للتعارف والبحث يف 
ســبل التعاون، انطالقاً من العالقة الطيبة بني البلدين ومن 
مكانــة لبنان وتنوعــه وفرادته يف العــامل، كونه منوذجا 

للتعايش وتحويل التهديد اىل فرصة«.
كام استقبل كالّس رئيس بلدية الغبريي معن الخليل، الذي 
وجه الدعوة اىل كاّلس لرعاية حفل تخريج مدربات لالنقاذ 
والســباحة الذي تقيمه اكادميية سويم اليف، ورعاية حفل 
ختام الدورة السنوية التي تنظمها البلدية لقدامى العبي كرة 

القدم اللبنانيني.

الشغور!! خالل  فوضى  ألّي  تجّنباً  خارجّية  برعاية  وطني  ُمؤتمر  لعقد  سياسّية:  مصادر 
اإلداريّـــة الالمركزيّة  تطبيق   .. املهل  تحديد   .. وتعديله  النظام  إصــالح  منه  الغاية 

دوليل بشعالين

والخارج شــبه  الداخل  الجميع يف  بات 
متأكّد من أّن لبنان ســيدخل يف الفراغ أو 
الشــغور الرئايس بعد انتهــاء عهد رئيس 
الجمهوريــة العامد ميشــال عون يف 31 
املقبل. وتكرث بســبب هذا  األول  ترشيــن 
التخّوف الدعوات اىل املســارعة يف إنجاز 
تشكيل  سيام  ال  الدستورية،  اإلستحقاقات 
الرئيس  وانتخــاب  الجديــدة  الحكومــة 
النفطية  وثروته  لبنان  عىل  حفاظاً  الخلف 
املوعودة. لكن ال يبدو يف األفق أّن األطراف 
السياســية متلك اإلرادة الحقيقية لتشكيل 
الحكومة خــالل الفرتة املتبقية من العهد، 
وإاّل لرأينا ذلك يحصل يف غضون ســاعات 
قليلــة، كام أنّهــا مل تتوافــق بعد ال عىل 
مواصفات الرئيس وال عىل اســمه للدعوة 

اىل جلســة انتخاب الرئيس... فمن سيدير الفراغ املنتظر؟ 
وكيف ســتتمكّن حكومة ترصيف األعامل الحالية من سّد 
هو  وما  الضّيق«؟  »باملعنى  بصالحيات  الرئايس  الشــغور 
املزيد من اإلنهيار والذي  الحّل األنســب ليك يتجّنب لبنان 
قــد يؤّدي يف نهايــة املطاف اىل تفلّت أمنــي متوّقع يف 
املناطق كافة، ال ســيام منها األكرث فقراً، ليك يتمكّن رّب 
األرسة، عىل ســبيل املثال، من تأمني أدىن متطلّبات العيش 

لعائلته؟!
مصادر سياســية عليمــة أكّدت أّن لبنــان يف املرحلة 
الراهنــة بأمّس الحاجــة اىل إيجاد معالجات للمشــاكل 
واملالية  اإلقتصاديــة  األزمــة  يعــاين منها جــّراء  التي 
واملعيشية الخانقة، من رضورة خفض سعر رصف الدوالر 
األمرييك يف الســوق الســوداء الذي ينعكس تلقائياً عىل 
انخفــاض القيمة الرشائية للــرية اللبنانية، وعىل ارتفاع 
واإلستشفاء  والدواء  الغذائية  والســلع  املحروقات  أسعار 
واألقساط املدرســية وغري ذلك، اىل تأمني الكهرباء واملاء 
والرغيف وفرص العمل للحّد من هجرة الشــباب اللبنانيني 
اىل الخارج. ولهذا، فإن حصول الشــغور الرئايس من دون 
انتخــاب رئيس جديد للجمهورية من شــأنه خلق نوع من 
إذ سيلجأ كّل مواطن اىل  البالد  الفوىض غري املسبوقة يف 
حّل مشاكله بنفســه، وإن بطرق غري قانونية أو رشعية. 
ولهذا ال بّد من السعي من كّل األطراف لرأب الصدع وإنجاز 
التشــكيلة الجديدة، سيام أّن لبنان ميّر يف ظرف استثنايئ 

تاريخه. يف  ودقيق 
ولكن إذا مل تنجح األطراف يف تشــكيل الحكومة لتكون 

كاملة األوصاف والصالحيات ما ميكّنها من ســّد الشغور 
الرئايس، عىل ما أضافــت املصادر، إذا ما طال هذا األخري 
أشــهراً عديدة أو ســنة أو أكرث، مــن دون أي تأويالت أو 
تفســريات، اىل حني نضوج التســويات الخارجية، فعليها 
عندئذ التوافق عىل اســم الرئيس الــذي بإمكانه أن يدير 
البالد يف املرحلة املقبلة، وســيكون عليه اســتكامل ملف 
الغــاز والنفط، حتــى وإن متكّن الوســيط األمرييك يف 
املفاوضات غري املبارشة لرتسيم الحدود البحرية الجنوبية 
بني لبنان والعدو االرسائييل آموس هوكشــتاين من الوفاء 
بوعده وإنجاز اتفاقية الرتســيم قبل أواخر أيلول الجاري، 
أي يف عهد الرئيس عون، وقبل أن تبارش سفينة »إنرجني« 
عملهــا يف حقل »كاريش« الذي جــرى تأجيله من أواخر 

املقبل. األول  أيلول اىل ترشين 
وأشــارت املصادر نفســها اىل أنّه يف حــال مل تتمكّن 
الداخلية أيضاً من انتخــاب الرئيس الجديد للبالد  األطراف 
قبل مغادرة عون قرص بعبدا، فســيكون عليها أن تقبل بأي 
ســيناريو قد يضعه الرئيس عون قبل تركه ســّدة الرئاسة 
للفراغ، وهي سيناريوهات عديدة يجري درسها من جميع 
النواحي الختيار األفضل من بينها لتمرير هادىء للشغور. 
وقد يبقــى أمامها القيام بأمــر آخر يجّنــب لبنان املزيد 
من اإلنهيــار والفوىض التي قد تتحوَّل اىل أمنية بســبب 
اللبنانيني،  التفقري والتجويع يف صفــوف  ارتفاع نســبة 
وهو »عقد مؤمتر وطني أو تأســييس« قبــل انتهاء العهد 
بدعم خارجي، عىل أن تشــارك فيه جميع األحزاب والكتل 
اب »التغيرييني« و«املســتقلّني«، ليس  السياســية والنــوَّ

ا  لوضع نظــام جديد أو »عقــد جديد« إمنَّ
لتعديــل »وثيقــة الوفاق الوطنــي« التي 
باتت دســتور البالد منذ اتفاق الطائف يف 
العام 1989، وســّد الثغــر املوجودة فيه، 
بعد تجربتــه عىل مدى 33 عاماً، والتوافق 
عــىل رضورة تحديــد املهــل لكيال يصري 
وإضاعة  الدستورية  اإلستحقاقات  تعطيل 
انتظار أشــهر لتشكيل  الوقت ســدى يف 
الحكومة، أو ســنوات النتخــاب الرئيس، 
أو التمديد والتجديد ملجلس النّواب بســبب 
وما  االنتخاب  قانــون  يف  املوجودة  الثغر 

اىل ذلك... 
وتقول املصادر اّن الهدف األســايس من 
النظام  إصالح  يكون  أن  يجب  املؤمتر،  هذا 
بالدرجة األوىل بعيداً عن التناحر الطائفي، 
وعدم  اإلســتحقاقات  تأجيل  يجري  لكيال 
بسبب  الدســتورية  مواعيدها  إجرائها يف 
بعــض الثغر القامئة يف الدســتور والتي 
من شــأنها وضع البالد أمام املجهــول لفرتة غري قصرية 
من الوقت. وثانيــاً، العمل عىل تطبيق الالمركزية اإلدارية 
لتســهيل أمور الناس، ومن ثّم إنشاء مجلس الشيوخ، وكّل 
ما مل يطبَّــق من اتفاق الطائف ويخدم النظام الســيايس 
يف البلد، وصوالً اىل إلغاء الطائفية السياســية الحقاً، يف 
حال كان مــن الصعب تنفيذ هذا األمر يف املرحلة الراهنة.

وتــرى املصادر عينهــا، أنّه ميكن لرئيــس الجمهورية 
الدعوة اىل هــذا املؤمتر، ومن  النّواب  أو لرئيس مجلــس 
األفضــل أن يُعقد يف لبنان، فال حاجــة لعقده يف إحدى 
دول الخارج، كام حصل يف الطائف أو الدوحة.. ولكن من 
املهــم أن يكون هناك راعٍ دويل أو إقليمي له، مثل فرنســا 
الذي  ماكرون هو  إميانويل  الفرنــيس  الرئيس  مثالً، كون 
نصح املســؤولني اللبنانيني برضورة وضــع »عقد جديد«، 
ليتمكّنوا من تطوير الحياة السياســية يف لبنان مبا يخدم 

معاً.  والشعب  البالد  مصلحة 
الوطنــي قد يكون  الحوار  أّن مؤمتــر  املصــادر  وتجد 
هــو املطلوب يف ظّل فــرتة الجمود املتوّقعــة بعد انتهاء 
عهد الرئيــس عون، وخصوصاً أّن االتفاقات والتســويات 
اإلقليميــة والدوليــة مل تنتِه بعد، رغــم التقارب الواضح 
بني كّل من أمريكا وإيران، والســعودية وســوريا وتركيا 
وســواها. أّما العراقيل والعقبات وإن كانت كثرية، لكن ال 
بّد مــن التوافق عىل حلّها، يف حال ُوجــدت النّية الفعلية 
لدى األطــراف بــرضورة التوافق عىل نظــام جديد أكرث 

وفاعلية. مرونة 

هل يكون الترسيم خطوة أولى في تسوية كبرى تطال املنطقة
ــح هـــوكـــشـــتـــايـــن بـــتـــمـــريـــر الـــتـــأجـــيـــل؟ ــجـ ــنـ وهـــــــل يـ

محمد علوش

حرض الوسيط األمرييك آموس هوكشتاين ورحل، ومل تكن 
زيارته يف أيلول عىل قــدر توقعات البعض، رغم أن األكيد أن 
الرسية تُحيط بهذا امللف منذ فرتة، ومن يحرض اللقاءات يلتزم 
مبدأ عدم البوح بكل املجريات، مــع الرتكيز حرصاً عىل نرش 

األجواء اإليجابية، ولو أن أنها ليست كذلك.
لن يكون الرتسيم سهالً ، وهذا ما كان واضحاً منذ 11 عاماً 
تقريباً، عندما بدأت املفاوضات بني األمريكيني ورئيس املجلس 
النيــايب نبيه بري، ورمّبا لو مل تحصل تبّدالت عىل مســتوى 
العامل ككل، مل يكن لبنان يناقش هذا امللف يف الوقت الراهن، 
وال اســتمّر »اإلرسائييل« بالتنقيب واالســتخراج، وال استمر 
يف لبنان الخالف حول البلــوكات، وأي بلوك يجب أن نبدأ به، 

بحسب التقسيم الطائفي للبلد. 
أما وقد دخل لبنان يف امللف ألسباب ال عالقة له فيها، فيجب 
القول أن الرتسيم بحال حصوله يعني إنجازاً اسرتاتيجياً كبرياً 
عىل مســتوى املنطقة ككّل، وكل طرف يريده أن يخدمه يف 
قضيته املركزية الكربى، لذلك يبدو واضحاً أن الرتسيم مل يحن 

وقته بعد.
وتكشــف مصادر سياســية ُمتابعة أن زيارة هوكشتاين 
كانت تهدف بالدرجة األوىل اىل مترير التأجيل ولو ألســابيع 
باإلنتخابات »اإلرسائيلية«  قليلة، دون ربط املسألة رســمياً 
أو باالســتحقاقات اللبنانية، إمنا القــايص والداين يعرف أن 

الرتسيم يرتبط بهاتني املسألتني وأكرث من ذلك أيضاً.
يف املجتمع السيايس »اإلرسائييل« يتم التحضري النتخابات 
ترشيعية ستؤثر عىل مســتقبل »ارسائيل« واملنطقة، ورغم 

جاهزة  الحالية  الحكومة  أن 
املرشوع  عــىل  للموافقــة 
يضمن  الذي  للرتسيم  األخري 
حق لبنان بالخط 23 إضافة 
مقابل  كامالً،  قانا  حقل  اىل 
املادي لها من قبل  التعويض 
التي ســتعمل يف  الرشكات 
غري  لكنها  اللبنانيــة،  املياه 
جاهــزة للتوقيع اليوم كون 
ينتظرونها  لهــا  املعارضني 
األمر  الستغالل  املفرق  عىل 
اإلنتخابية،  الحمــالت  يف 

وأيضاً فمســألة التأجيل الــذي يحصل أبعد مــن انتخابات 
»ارسائيلية« فقط.

وترى املصــادر أن املنطقة التي تُعــاين األزمات والحروب 
والالاستقرار منذ العام 2011 حتى اليوم، تاريخ اندالع الحرب 
السورية، وتضّخم األزمات بعد العام 2015 إثر انهيار اإلتفاق 
النووي، وبعده سوء العالقة بني إيران والدول الخليجية، ومن 
ثم الحرب االقتصادية عىل لبنان، بحاجة اىل تســويات سواء 
عىل صعيد املنطقة ككّل، أو عىل صعيد الداخل اللبناين املرتبط 
بالخارج أيضاً، وال شّك أن الرتسيم هو جزء من هذه التسويات 
التي قد يكون من الصعب أن تحصل بشكل منفرد عن تسوية 

باقي امللفات.
من هذا املنطلق، تتخوف املصادر أن يكون الرتسيم مرتبطاً 
بالبحث عن تســوية كُربى، أو أن يكون مقدمــة لها، وهذا 
يؤدي اىل تأجيله كون التســويات ال تزال صعبة اليوم، بعد أن 

تراجعت حظوظ العودة الرسيعة اىل االتفاق النووي، معتربة 
أن محــاوالت إدخال رشكة نفط قطرية عــىل املياه اللبنانية 
قد يكون جزءاً من الحل، كون قطر تشــكل حالة وسطية بني 
إيران والواليات املتحدة األمريكية، ولها عالقات ال بأس بها مع 
العدو االرسائييل، متوقعة أن الرتسيم قد يكون صعب التحقق 
اليوم يف ظل الوضع السيايس القائم يف لبنان، إال يف حال تم 
االتفاق عىل شــكل املرحلة املقبلة، عىل أن يكون الرتسيم هو 

الخطوة االوىل يف هذا اإلطار.
بالعودة اىل الشــق الداخيل، ال يزال امام الحكومة فرصة 
ليك تولد بأقل األرضار املمكنة، عرب إجراء تعديالت بســيطة 
عىل الحكومة القامئة حالياً، وهذا األمر بحال كُتب له النجاح 
فسيكون الشهر املقبل، لتفادي أزمة دستورية كربى ستؤدي 
اىل عرقلة ملف الرتســيم أيضاً يف حال وقعت قبل االتفاق، 
لذلك سنشهد بحسب املصادر محاوالت جادة لدفع األمور اىل 
األمام، عىل أن يرتافق ذلك مع رفع منسوب الخطاب السيايس 

املتوتر كلام اقرتبنا من نهاية العهد.

جــعــجــع : لـــن نـــصـــّوت عــلــى مـــشـــروع املـــوازنـــة
أيــــــلــــــول  14 جـــــلـــــســـــة  نـــــحـــــضـــــر  ولــــــــــــن 

»الوطني الحّر« أعلن فصل أسود وماريو عون من التيار

أعلن رئيس حزب »القوات اللبنانية« سمري 
الجمهورية  تكتــل  تصويت  »عــدم  جعجع 
القوية عىل مــرشوع املوازنة، وعدم حضور 
جلسة 14 ايلول التي تتزامن مع ذكرى اغتيال 

الرئيس بشري الجميل«.
أطلقه جعجــع عقب اجتامع  املوقف  هذا 
معراب،  يف  القويــة«  »الجمهورية  تكتــل 
واســتهل كلمته بالتطرق اىل جديد التحقيق 
يف قضية انفجار مرفأ بــريوت، قائال: »إن 
فضيحة محاولة تســمية قــاٍض رديف هي 
بها.  القبول  املمكن  هرطقة عملية ومن غري 
اذ من الحرام بعد كل مــا حدث تعيني قاٍض 
رديف وكأنها عملية لعــزل القايض املوجود 
الــذي يعمل بالشــكل الالزم بغيــة عرقلة 
التحقيــق املعرقل يف االصــل«، مضيفا »إن 
حكومة ترصيف االعامل هي لترصيف اعامل 
وليســت حكومة »ما بتعمل يش« لذلك تقع 
عىل سبيل  ومنها  كبرية  عليها مســؤوليات 
املثال مســؤولية الحفاظ عىل حقوق لبنان 
من النفط والغاز، علــام ان هذا امللف متجه، 
كام يبدو، نحو الطريق الصحيح، ولو انه عىل 
الحكومــة ان تبقى متيقظة يك ال نخرس اي 

شرب من نفطنا وغازنا«.
امــا يف امللــف الرئايس، فقــال: »املهلة 
الدســتورية بدأت يف االول من ايلول ولدينا 
قرابة الخمســني يوما النتهائها ولرتك عون 

قرص بعبدا، ولو ان فريق املامنعة واضح بأن 
ال رغبة لديه يف الذهــاب اىل انتخابات يف 
هذه الفرتة وسيحاول عرقلة هذا االستحقاق 
بطريقــة او بأخــرى. لذا، املســؤولية عىل 
االفرقــاء االخرين يف االتفاق عىل مرشــح 
واحد لخــوض املعركــة يف املجلس النيايب 
لإلتيان برئيس قبل انتهاء املهلة الدســتورية 
واال نكون امام تقصري كبري جدا يف ظل هذه 

املرحلة الحرجة«.
ويف ما يتعلّق بجلسات مجلس النواب التي 
دعا اليها الرئيس نبيه بري، توّقف جعجع عند 
جلســة 14 ايلول، وقال: »من شبه املؤكد أن 
ال سوء نية لدى احد يف تحديد موعد جلسة 
مجلــس النواب يف 14 ايلول، ولكن شــاءت 
استشــهاد  ذكرى  تتزامن مع  ان  الظــروف 
الرئيــس بشــري الجميل، باألحــرى رئيس 
الجمهورية بشــري الجميل، وعىل الجميع ان 
يأخذ موقفنا، نظرا ألهمية البشــري بالنسبة 
اىل القــوات يف تكتــل الجمهورية القوية 
ومــدى خصوصية هذا اليوم بالنســبة لنا. 
ويجب اال ننىس ايضا، ان بشــري مل يستشهد 
خالل مامرسته هواياته بل حني كان رئيسا 
للجمهورية وسبب اغتياله يعود لكونه رئيس 
جمهورية جديا ســعى لقيــام دولة فعلية 
البعض  لبنان، بعيدا مــن كل اطروحات  يف 

االيدولوجية«.

أعلنت اللجنة املركزيــة لإلعالم يف التيار 
الوطني الحر، يف بيــان، أّن »بعد تداول أمور 
داخلية مغلوطة عــن التيار يف االعالم، يهم 
الوطني  التيار  املركزية لإلعــالم يف  اللجنة 
الحر توضيح أّن مجلــس الحكامء يف التيار 
النظام  اىل  اســتناداً  أصــدر  الحر،  الوطني 
الداخيل واىل جــدول العقوبات، قراراً بفصل 
النائب السابق زياد اســود من التيار، بسبب 
ارصاره عــىل ارتــكاب عدد مــن املخالفات 
للتيار  الداخيل  املتكــّررة واملتعّمدة للنظــام 
ولرشعته، عىل الرغم من تنبيهات ومطالبات 

عّدة وّجهت له«.
ولفتــت إىل أن ذلــك جاء »بعــد عدد من 
االنتخابات  قبل  بحقه  والتقارير  الشــكاوى 
النيابيــة األخرية وخاللها وبعدهــا، تتعلّق 
عىل  االعالم،  يف  وخاصــًة  الدائم،  بتهّجمه 
زمالئــه من مختلف املســؤوليات يف التيار 
اّدى الحداث رشخ  يف قضاء جزيــن مــاّم 
القضاء،  التيــار يف هذا  ونفور يف صفوف 
خاصاً  ونهجاً  انفرادية  سياسة  واتباعه  كام 
بــه يف القضاء ومع مكّوناته، ماّم ســاهم 
يف خســارة للتيار، وبسبب عدم تجاوبه مع 
الدعوات املتكــّررة له بالتهدئة وعدم تجاوبه 
مع دعوات عــّدة لالجتامع وجّهتها له قيادة 
التيار ورئيسه، ورفضه للحضور اىل مقر عام 
التيار او للمثول امام مجلس الحكامء، اضافًة 
اىل اعالنه مؤخراً وتكراراً نّيته االستمرار يف 

النهج نفسه«.

اىل  »واســتناداً  أنّه  اللجنــة،  وأوضحت 
النظــام الداخــيل واىل جــدول العقوبات، 
اصدر مجلس الحكامء قــراراً بفصل النائب 
الفاضحة  ملخالفتــه  عون  ماريو  الســابق 
لالنتخابات  الداخليــة  ولآلليــة  للنظــام 
العلني بشــأنها، كام  النيابيــة وتهّجمــه 
واعالنــه رصاحــًة العمل لغري مرشــحي 
التيار. وكان النائب الســابق ماريو عون قد 
تقّدم باســتقالته بعد قيام مجلس الحكامء 
إىل  مشرية  واســتدعائه«،  بقضيته  بالنظر 
أّن »مجالس الحكــامء والتحكيم هي بصدد 
النظــر يف عدد مــن الشــكاوى والتقارير 
الــواردة اليها املتعلّقة بعــدد من املخالفات 
النيابية  االنتخابــات  ابــان  التي حصلــت 
االخرية وعىل اثرها، وهي ستتخذ االجراءات 
العقابية الالزمة بخصوصها تطبيقاً للنظام 
الداخيل وكجزء من عملية املحاسبة املنتظرة 

حفاظاً عىل مصلحة التيار العليا«.
لفصل  »يأســف  التيار  أن  اللجنة،  وذكرت 
عدد من الرفاق اصحاب املسرية النضالية، االّ 
ان الحفاظ عىل التيار ووحدته والحرص عىل 
داخله،  واالنضباط  التضامــن  النظام وروح 
ومصلحته العليا تبقى اعىل من اي اعتبارات 
اخــرى، كام يطلــب التيار من املســؤولني 
التداول  واملنارصين عــدم  واملنتســبني  فيه 
الداخلية يف وسائل االعالم  الشــؤون  بهذه 
والتواصل االجتامعي، احرتاماً لتاريخ رفاقهم 

وحفظاً للتيار«.
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الثلثاء 13 أيلول 2022

ـــــة غيـــــر مســـــبوقة للجيـــــش  طرابلـــــس »تنبـــــذ« العنـــــف واإلرهـــــاب والتطـــــّرف... وجهوزيّ
جريمـــــة التـــــّل »ســـــرقة بدوافـــــع إرهابّيـــــة«.. واهالي جبل محســـــن ينتظـــــرون التحقيقات

عيل ضاحي

يف  اثنــان  يختلــف  ال 
الشامل من الحدود اللبنانية 
اىل  الســورية وصــوالً   –
طرابلــس وجبل محســن، 
ان هنــاك من يعمــل دامئاً 
عىل االســتفادة من الفتنة 
املشؤومة املاضية بني السّنة 
والعلويني، وبني بعل محسن 
والتبانــة، وهناك ايضاً من 
املنظامت  عودة  عىل  يراهن 
االرهابيــة والتكفريية اىل 
العام 2013  نشــاطها قبل 
نكاية بحــزب الله والنظام 
السوري، لالستفادة من اي 

ومذهبي. فتنوي  مخطط 
التل  جرمية  كانــت  وإذا 
محمود  ضحيتها  ذهب  التي 

خرض من جبل محســن واالخــوان الحصني من 
ببنــني العكاريــة بينام قتل احــد املهاجمني يف 
اشــتباك داخل محل بيع الهواتف، تتشــابه يف 
خيوطهــا االولية مع جرمية كفتــون، اي انها 
رسقة بدافع ارهايب او متويل اعامل ارهابية، فإن 
الوعي يف طرابلس وجبل محســن، وفق فاعليات 

اي مخططات. املنطقتني، سيفشل  من 
وتؤكد اوســاط ســنية بارزة يف طرابلس، ان 
ما جــرى خطر ويهز االمــن االجتامعي ويبعث 
عىل القلق من تعرض مصالح اخرى ومؤسســات 
للرسقة، بينام يرتك امر متابعة االرهاب والخاليا 
النامئــة ومالحقتهــام اىل الجيــش واالجهزة 
االمنيــة والتــي مل تقرص يف املتابعــة االمنية 
واالســتخباراتية، ومتكنت خالل 48 ساعة من 
وضع يدها عىل خيوط تؤكد وجود نيات تخريبية، 
كام القي القبض عىل مطلوبني، والجيش مستمر 
يف جهــوده االمنيــة واملداهامت مســتمرة يف 
طرابلس وضواحيها وصوالً اىل الشامل واملناطق 

الحدودية.
وتشــري االوســاط اىل ان القوى السياســية 

والدينيــة والنيابية يف طرابلس، وعىل رأســها 
رئيــس الحكومــة نجيب ميقــايت ودار الفتوى 
بشــخص مفتي الشيخ عبد اللطيف دريان ونواب 
املدينة، تدرك متاماً ان هناك من يريد االســتفادة 
من االنهيار املايل واالقتصادي ومن الفقر والعوز، 
خصوصاً ان »جســم طرابلــس لبيس« للرتويج، 
وان هناك حاالت ارهابية و«داعشية« تنترش يف 
املدينة ، وان التقهقر السيايس والنيايب لالعتدال 
الســني يســتفيد منه اصحــاب الفكر الظالمي 

والتكفريي.
وتؤكد االوساط ان املحيط السني سارع اىل نبذ 
هذه الجرميــة، واىل التضامن مع اهايل الفقيد 
خرض، وكذلك الفقيدين الحصني وهالهم ما جرى، 
خصوصاً ان مئات املصالح واملؤسسات التجارية 
للعلويني موجودة يف »البلد« اي طرابلس، وهناك 
متاس يومي بــني املنطقتني، وبعد طوي صفحة 
االحداث االليمة ال يشء يعكر صفو هذه العالقة.

واذا كانــت قوى طرابلس الســنية تراهن عىل 
الجيش والقوى االمنية لكشف املالبسات لجرمية 
التــل وتؤكد ان الجرمية لن تنعكس عىل العالقة 
بــني املنطقتني، فإن فاعليــات علوية بارزة يف 

جبل محســن تؤكد بدورها، 
ان اهــايل جبــل محســن 
لبنان  يف  والعلويني  وعكار 
يراهنــون دامئاً عىل الدولة 
والجيش. وهم رغم خسارة 
واملعروف  خــرض  محمود 
السياســية  بعالقاتــه 
الجيدة  واالمنية  والتجارية 
الطرابليس  املحيــط  مــع 
االمنية،  واالجهزة  والقوى 
الجرميــة  ان  وشــعورهم 
وتقرتب  الرسقة  مــن  ابعد 
مــن »عمليــة االغتيــال« 
لشخص خرض، والذي تلقى 
هو واشقاؤه يف العديد من 
التهديدات  اىل  املناســبات 
ابان  للمضايقة  وتعرضــوا 
االحــداث االليمة، واحرقت 
للتلف  وتعرضت  مصالحهم 
من قبــل التكفرييــني، لكنهم رفضــوا مغادرة 
طرابلس اســوة بكل العلويــني والذين يعتربون 

ومحيطهم. نسيجهم  من  واهلها  طرابلس 
وتؤكــد االوســاط ان الرهان عــىل الجيش 
والتحقيقــات الجديــة التــي يجريها، ورضورة 
والفيديوهــات  التحقيقــات  عــن  الكشــف 
والتســجيالت، التي باتت يف الســاعات االوىل 
للعمليــة بيد الجيش ، خصوصاً ان هناك اكرث من 

املخابرات. بيد  اثنني  موقوفني 
وتشــري االوســاط اىل ان املطلوب الوعي من 
العلويني والطرابلسيني وهو موجود يف الجهتني،  
وهناك اجامع طرابليس واضح عىل نبذ ما حصل، 
وكذلك املطلوب ايضاً تبديد كل املخاوف من خالل 
الكشــف الرسيــع عىل كل مالبســات الجرمية 
لطأمنــة العلويني واصحاب املصالح يف طرابلس 
انهــا حادثة »عرضية«، ولو كانت جرمية رسقة 
عادية وليســت بدوافع ارهابية، فهل ســتكون 
االخــرية؟  ومن يطمنئ مئات املصالح واصحابها 
عىل ســالمتهم من الرسقات واالستهداف ، رغم 
الرهان عــىل الجيــش ودوره وتكثيف دورياته 

املنطقتني؟ بني  واجراءاته 

ــــــــــــّة ــــــــــــر... بســــــــــــبب الظــــــــــــروف اإلقتصاديّ ــــــــــــد أن كادت تندث ــــــــــــى الواجهــــــــــــة بع ــــــــــــود ال ــــــــــــش وتع  مهــــــــــــن تنتع

ــــم ــ ــ ــ ــ ــّكفون« أحذيته ــ ــ ــ ــ ــ ــــم و»يُس ــ ــ ــ ــــاب أوالدهــ ــ ــ ــ ــ ــــون« ثي ــ ــ ــ ــ ــوا »يرُت ــ ــ ــ ــ ــ ــــن بات ــ ــ ــ ــ ــــن اللبنانيي ــ ــ ــ ــ ــــن 60% م ــ ــ ــ ــ ــر م ــ ــ ــ ــ ــ  أكث
ــورين ــ ــ ــ ــ ــ ــر امليس ــ ــ ــ ــ ــ ــاب غي ــ ــ ــ ــ ــ ــّية للط ــ ــ ــ ــ ــ ــب املدرس ــ ــ ــ ــ ــ ــر الحقائ ــ ــ ــ ــ ــ ــادة تدوي ــ ــ ــ ــ ــ ــروع إع ــ ــ ــ ــ ــ »RECREATE« مش

ندى عبد الرزاق

بعــد ان كان اللبنانيون يعيشــون اىل حد ما يف نعمة غري 
متوقعني انه سيأيت يوم يبيعون فيه ما ال يحتاجونه من أدوات 
منزليــة او اثاث او حتى ثيــاب! ليعصف بهم الواقع ويلجأون 
اىل »التســكيج« مبا لديهم من خالل ريت الثياب التي متزقت 
و«تســكيف« األحذية التي اهرتأت بعد ان كانوا يتلفونها دون 

تفكري او تردد.
يعمل أبو طوين يف دكان متواضع يف منطقة كرم الزيتون، 
تراه يحمل آلة ومطرقة وســنداناً ومسامرياً وجلوداً واقمشة 
ودبابيساً ومواداً الصقة ليصلح احذية مهرتئة. يخرب »الديار« 
ان »تسكيف« او ترقيع األحذية عاد اىل الواجهة بقوة منذ نحو 
الســنة تقريبا، ويلفت ان مهنته انتعشــت بشكل كبري بعد ان 
كادت تندثــر، الن قلّة من اللبنانيني كانوا يفكرون يف اصالح 
احذيتهم وعادة كانوا يرمونها ويشرتون بديال جديدا غري آبيهن 
بالســعر، اما اليوم اختلف الوضع وعدنا نرى ارتاال من الناس 

يأتون اىل محيل »ألرقع« لهم احذيتهم. 
وما تجدر اإلشارة اليه يقول أبو طوين، ان معظم التصليحات 
هــي ألوالد، وهذا يدل ان األهايل ليس مبقدورهم رشاء احذية 
جديدة ألوالدهم مع بداية العام الدرايس كاملعتاد يف هذا الوقت 
من الســنة، ويضيف رمبا تحّســنت اوضاعي املادية، اال انني 
حزين ملا اســمعه من الناس الذين يأتون ايل وكأنني أصبحت 

مبثابة طبيب نفيس يشكون ايل قهرهم وظلم الحياة.

{ األهل »يرتون« مالبس ابنائهم {
عــىل مقلب اقتصادي ضيق آخر، برزت مهنة »ريت« الثياب، 
فانتعشــت مهنة الحياكة بفضل انكامش القــدرة الرشائية 
للبنانيني وعادت بهم الحياة اىل رَتْق ما لديهم حتى لو اضطروا 
اىل ارتداء اثواب بالية او رثة تعرضت للتلف او االهرتاء او التمزق. 
فمــع تدهور األوضاع االقتصادية ومــا يقابله من انهيار 

املداخيل  وتآكل  اللرية  لقيمة 
وارتفاع  البطالة  وانتشــار 
األســعار الجنوين، ال سيام 
الرضوريات التي ال يستطيع 
ابدالها بــيء آخر،  املــرء 
اإللزامية  األعباء  اىل  إضافة 
كارتفــاع أقســاط املدارس 
والقرطاسية والكتب ناهيكم 
عن الـ »الزي« املدريس والذي 
بــات ســعره خياليا، وعىل 
الشكل التايل: بيجاما رياضة 
شــتوي 35$، جاكيت دوبل 
30$، بولــو نصف كم $15، 
بولو كم طويــل 20$، طقم 
رياضــة صيفــي بلوزة مع 
شــورت 30$، طقم ريايض 
كحيل  بنطلون   ،$30 رشعي 
املبيع للعام  15$ هذه أسعار 

2022-2023 يف أحد املدارس.
السيدة وداد مارون، وهي والدة لثالثة أطفال تقول: برصيح 
العبارة انا لن اشــرتي ثيابا جديــدة ألطفايل والذي يعد جزءا 
ال يتجــزأ مع بداية كل عــام درايس، بحيث ان األوالد يعودون 
مــن فرصتهم الصيفية وبالتايل ثيابهم تكون قد اهرتأت بفعل 
اللعــب. الفتــة اىل ان األمور تبدلت وذهبت باتجاه ومســار 
ســوداوين أدى بنا اىل االحجام او تأجيل رشاء املالبس حتى 
ألطفالنا، ونتجــه لرشاء الرضوريات من كتب وقرطاســية 
وبطبيعة الحال األقساط املدرسية. وأشارت اىل انه منذ حوايل 
أســبوع ذهبت إلصالح ما ميكنني إصالحه من ثياب واحذية 
عند الخياط واالســكايف، كام ان قسم من العائالت توجه اىل 
بعض املحالت التي بدأت تبيع بأســلوب جديد »بالكيلو« عىس 

يوّفرون عىل جيوبهم بعض اللريات!

{ الفقر يهدد الطبقات الفقرية واملتوّسطة {
السيدة جانيت خوري، وهي تعمل يف مهنة الحياكة تقول: 
عميل يشمل تقصري وريت الثياب من مالبس نسائية ووالدية. 
وتابعت، االزمة االقتصادية الراهنة ومع بداية العام الدرايس 
الجديد دّمرت الطبقة املتوسطة والفقرية ورمبا محتها وكَوتها 
بلهيب األسعار وهذا ما أعاد اىل الواجهة من جديد مهن الرتقيع 

والتصليح وإعادة التدوير ومن بينها الخياطة.
ولفتت اىل ان الناس الذين يأتون اليها ال ميكنهم عدم البوح 
من الشــظف واالمالق الحاجة والشقاء الذي يعيشونه بسبب 
تكّدر الحياة والظروف املعيشــّية، فالقدرة الرشائية باتت اقل 
من الســابق كام ان الخيارات امســت ضيقة والشعور بعدم 

االستقرار الوظيفي هو املسيطر.

{ إعادة تدوير الحقائب املدرسية {
أيضــا عىل مقلب عــام درايس جديد، بــرزت إعادة تدوير 
الحقائــب املدرســية وصناديق الطعام واملقــامل وغريها ن 
املستلزمات املدرســية بعد ان كان التالميذ يتلفون اغراضهم 
مع نهاية كل عام درايس لرشاء غريهم مع العام الجديد أضحوا 

يفتشون عمن يعيد إصالحها او رتيها او تجديدها.
ويف هــذا اإلطار، قامت جمعية RECREATE بالعمل عىل 

مرشوع إعادة تدوير الحقائب املدرسية.
الســيدة ســعدى حامدة من جمعيــة RECREAT تصف 
الوضــع االقتصادي بأنه الدافع إلعــادة االنتعاش للخياطني 
واالســكافيي،ن بحيث ان عمل هؤالء كان متجّمدا وعىل وشك 
االندثار. وقالت ل »الديار«: بدأنا نستفيد من خرباتهم ومعرفتهم 
بأدق واهم التفاصيل، ولفتت اىل اســتخدام امللبوســات التي 
وصفتها ب OUTLET أي القدمية لالســتفادة منها يف إعادة 
التدوير، اضافت: نحتاج يف هذه العملية اىل اقمشــة سميكة 
كالجينزات والخيطان والسحابات والخامات واالسفنج لبطانة 
الحقائب ويجب ان تكون ســميكة لتحمــل ثقل الكتب فيها، 

مشرية اىل انه يوجد اقبال جيد بهذا االتجاه.
واكدت ان االزمة االقتصادية اثرت بشــكل مبارش عىل حياة 
األوالد وعىل االفراد وعىل مشــاريعهم الشــخصية واملهنية 
والحياتية وعىل نظرتهم املســتقبلية بحيث ان القلق يسيطر 
عىل هؤالء وعىل مســتقبل أوالدهم التعليمي. وغمزت، اىل انه 
مــع بداية العام الدرايس الكثري من العائالت قدراتهم الرشائية 
 LUNCH BOXES يرىث لها، فال قدرة لهم عىل رشاء املالبس او
او SCHOOL BAGS فــكان مرشوع إعادة تدوير الحقائب كحل 
رديف لئال يكون أي تلميذ محروم او يشــعر بالنقص او الحزن 
والكآبة لكون ذويه مل يوفروا له املستلزمات املدرسية الرضورية.

ــة ــ ــاريع املمّولـ ــ ــه املشـ ــ ــع بومباردييـ ــ ــرض مـ ــ  األبيـــــض عـ
مـــــن الســـــفارة اإليطالّيـــــة بالتعـــــاون مـــــع الصحـــــة العاملّيـــــة

اســتقبل وزير الصحة يف 
حكومــة ترصيــف االعامل 
فراس االبيض، يف مكتبه يف 
الوزارة، ســفرية ايطاليا يف 
لبنان نيكوليتــا بومباردييه. 
وتم خــالل االجتامع عرض 
للمشاريع التي متولها السفارة 
االيطالية يف لبنان والتي يتم 
تنفيذها بالتعاون مع منظمة 

الصحة العاملية. 
يف البدايــة، تناول البحث 
مرشوع رشاء 5000 آلة لقراءة 
 barcode الرمــز الرشيطــي
reader مع تأمني الدعم التقني 

الالزم والتدريب عىل استعاملها، وذلك من املنحة 
االيطاليــة املقدمة للبنان عرب منظمة الصحة 

العاملية، والتي تبلغ مليون و 616 الف يورو. 
ويهدف هــذا املرشوع اىل دعم نظام مكننة 
توزيع الدواء الذي تعتمده وزارة الصحة لتوزيع 
االدوية بطريقة فعالة وعادلة وشــفافة. كام 
ستغطي هذه املنحة تكاليف دعم وتعزيز غرف 
الطوارىء يف سبعة مستشفيات حكومية، من 
خالل تأمني املعدات الالزمة لها وتدريب العاملني 
فيهــا.  وتم التطرق اىل الهبة اإليطالية البالغة 
500 ألف يورو لتأمني األدوية الالزمة لألطفال 
املصابني بالرسطان يف لبنان، والتي، حتى االن، 
تم من خاللها توفري االدوية ل 600 طفل مصاب 

بالرسطان. 

وأخــريا، عرضــت الســفرية بومباردييه 
تفاصيل هبة إيطاليــة جديدة يتم العمل عىل 
ابــرام تفاصيلها النهائية بالتعاون مع منظمة 
الصحــة العاملية، وتهدف اىل تأمني الدواء أللف 

وخمسامئة مريض. 
واستقبل وزير الصحة، رئيس جامعة بريوت 
العربية الدكتور عمرو جالل العدوي، والدكتور 
عمر حوري أمني عام الجامعة، والدكتور ربيع 
سويرة املدير اإلداري ملركز الرعاية الصحية يف 
الجامعة، وحــرض االجتامع مدير مكتب وزير 
الصحة عمر الكوش. وتناول البحث مشــاريع 
التعــاون بني وزارة الصحــة العامة وجامعة 
بريوت العربية يف املستشفيات الحكومية. كام 
تطرق املجتمعون اىل نشاطات تهدف اىل تطوير 

مركز الرعاية الصحية التابع للجامعة.

األبيض مع السفرية اإليطالية

»التغييــــــــــر« نــــــــــواب  كتلــــــــــة  مــــــــــن  وفــــــــــد 
ــــــــــادرة الرئاســــــــــّية ــــــــــي إطــــــــــار املب زار »الطاشــــــــــناق« ف

زار وفــد من تكتل نواب »قوى التغيري« مقر 
حزب الطاشناق يف برج حمود، حيث التقى كتلة 
نواب االرمن برئاسة النائب هاغوب بقرادونيان، 
يف اطار الجولة التي يقوم بها عىل الكتل النيابية 
عارضا ملبادرته الرئاســية. وضم الوفد النواب 
نجاة صليبا، ملحم خلف، حليمة قعقور، مارك 

ضو ورامي فنج.   وبعد اللقاء، قال خلف :«كان 
اللقاء ايحابيا،  واملبادرة الرئاســية هي نقطة 
تحول  الســرتداد الدولة من خالل االستحقاق 
الرئايس«، مضيفا »لبننة االستحقاق الرئايس 
أمر أســايس مفروض علينا جميعاً، ويجب أن 

نكون أمام مسؤوليتنا الوطنية .«

 وهــــــاب مليقاتــــــي: عالــــــج موضــــــوع أدويــــــة الســــــرطان
جماعــــــي قتــــــل  مســــــؤولّية  ســــــأحّملَك  وإال 

شــّدد رئيس حزب »التوحيد العريب« 
وئام وهــاب، عىل أّن »جرميــًة كبريًة 
تُرتكب ضد مــرىض الرسطان. عرشات 
والــوزارة عاجزة عن  املرىض راجعونا، 
تأمني الّدواء«. وتوّجه، يف ترصيح عىل 
مواقع الّتواصــل االجتامعي، إىل رئيس 

حكومة ترصيف األعامل نجيب ميقايت، 
قائاًل: »عالج هذا األمر، وإاّل ســأحّملك 
مســؤولّية قتل جامعــي ملئات املرىض، 
وســتكون مسؤواًل أمام الله عن جرمية 
مل تســتدركها. إحرم املافيات من بعض 

الّدعم وأّمن املرىض«.

 الجيـــــــــــــــش: ُمشـــــــــــــــاركة عناصـــــــــــــــر بمنـــــــــــــــاورة فـــــــــــــــي عـــــــــــــــكار
ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوارث الطبيعّيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــق والكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتجابة للحرائـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لإلسـ

الجيش  قيــادة  ذكــرت 
»عنــارص  أّن  اللبنــاين، 
الجيش شــاركوا يف  مــن 
املناورة الّتــي يقيمها اتحاد 
جــرد القيطــع - عكار، يف 
مجال االســتجابة للحرائق 
الطّبيعّيــة يف  والكــوارث 
ســهلة القموعــة، وتنفيذ 
القبض عىل  فرضّية تحايك 
أشــخاص الفتعــال حرائق 
وقطــع أشــجار، بالّتعاون 
مع الدفــاع املدين والصليب 
األحمــر اللبناين وجمعّيات 
خالل املناورةومنظّامت محلّية ودولّية«.

تقي الدين: للفساد

وجوه ُمتعّددة
غرد رئيس »حزب الوفاق الوطني« 
بــالل تقي الدين عرب حســابه عىل 
»تويرت«: يف لبنان عند وجود فائض 
بامليزانية يذهــب لجيوب األغنياء .. 
وعند وجود عجز بامليزانية يتم سداده 
من جيوب الفقراء ..للفساد يف بالدنا 

املحروسة وجوه متعددة ومتنوعة.

كســـبار: نطلـــب مـــن القضـــاة الرجـــوع عـــن إعتكافهـــم ألن العدالـــة ال تعتكف
قال نقيب املحامني يف بريوت نارض كسبار أمام زواره: »يف ظل 
الوضع املزري الذي يعيشه لبنان عىل مختلف الصعد، نحاول قدر 
اإلمكان إجتياز املحن. ولكن إىل متى سوف تبقى املحاكم مقفلة 
والنــاس يف حالة ضياع، وخصوصاً يف قضايا العجلة والتنفيذ 
ويف القضايا الجزائية، حيث يروي لنا املحامون عن حاالت توقيف. 
هــذا الوضع غري مقبول. ولن نبقى مكتويف األيدي ونطلب من 
القضاة الرجوع عن إعتكافهم ألن العدالة ال تعتكف. يضاف إىل 
ذلك بدعة تكليف محّقق عديل آخر بعيداً عن املبادئ الدســتورية 
والقانونية واإلجتهادية. وكان كسباراســتهل نشاطه صباحاً 
باستقبال الوزير السابق املحامي الياس حنا الذي دعاه إىل حفل 

تكريم يف دارته يف جون- الشوف.
بعدها، اســتقبل القنصل كميل فنيانوس الذي دعاه إىل لقاء 
مــع أندية الليونز يف ترشين األول 2022، كام بحث مع املحامي 
ابراهيم طرابليس يف موضوعي الزواج املدين، وبعض املشــاكل 

التي تحصل يف النزاعات أمام املحاكم الروحية واملدنية.
وبحث كســبار مع أمني عام إتحاد املحامني العرب املســاعد 
املحامــي معني غازي يف موضوع املكتب الدائم إلتحاد املحامني 
العرب الذي ســوف يعقــد يف طرابلس. واتصل بنقيب املحامني 
املنتخــب يف مرص عبد الحليــم عاّلم وهنأه بإنتخابه متمنياً له 
النجاح. كام أرسل له برقية تهنئة فور انتخابه. ووجه برقية تهنئة 

لنقيب املحامني املنتخب يف تونس حاتم مزيو.
والتقى املحاميني يوسف لحود وشكري حداد، عضوي مكتب 
اإلدعــاء يف ملف جرمية املرفأ ووضعاه يف جو تحركات املكتب 
واألهايل. كام تلقى إتصاالً من النقيب السابق النائب ملحم خلف 
وتــم التــداول يف عدة مواضيع تتعلق بتعيني محقق ثاٍن وما تم 

إتخاذه من إجراءات منعدمة يف ملف التحقيقات.
وتلقى النقيب كسبار إتصاالً من أمني عام إتحاد املحامني العرب 

املكاوي بن عيىس، والذي دعاه إىل إلقاء كلمة اإلفتتاح من ضمن 
املتكلمني وكذلك ترؤس جلسة إدارة ندوة من ضمن نشاطات إتحاد 
املحامني العرب الذي سوف يعقد يف طرابلس. وتلقى إتصاالً من 

نقيبة طرابلس ماري تريز القوال بهذا الخصوص.
وترأس النقيب إجتامعني: األول للجنة الثقافة والرتاث برئاسة 
املحامــي رميون عازار، وتم اإلتفاق عىل إحياء يوم املحامي يف 
النقابة بتاريخ 10 ترشين األول الجاري. أما اإلجتامع الثاين فكان 
مع رئيسة لجنة تنقية الجدول املحامية عزيزة صقر رعد، وعضو 
املجلس الســابقة املحامية ندى تلحوق، وقدما له دراسة شاملة 
حــول ما توصلتا إليه مع اللجنة متهيداً إلتخاذ القرارات الالزمة 

بهذا الخصوص.
هذا، وقدم ســعد الدين الخطيب طلب ترشحه ملركز عضوية 
مجلس نقابة املحامني، بعد زيارة النقيب ووضعه يف جو الرتّشح. 
وبعد الظهر، بدأت اإلختبارات الشــفهية للمحامني املتدرجني 
الذين أنهوا فرتة تدرجهم، وترأس النقيب اللجنة املؤلفة حكامً من 
الخطيب ومقّرر الجدول العام مروان جرب واألعضاء الذين يكلفهم 

النقيب.
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الثلثاء 13 أيلول 2022

أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة إحاطة نظريّة بمشكالت الكوكب .. وعلى أرض الواقع التنمية تحتاج الى »تنمية«
أهداف التنمية املســتدامة أو األهــداف العاملية عبارة عن 
مجموعــة مــن 17 هدًفا عاملًيــا مرتابطًا مصمــًا ليكون 
»مخططًا مشرتكًا للسالم واالزدهار للناس والكوكب اآلن ويف 
املســتقبل«. تم وضع أهداف التنمية املستدامة يف عام 2015 
من قبل الجمعيــة العامة لألمم املتحدة ويهدف إىل تحقيقها 

بحلول عام 2030 .األهداف ال17 هي:
1- إنهاء الفقر بكل أشــكاله يف كل مــكان: ضان متتع 
جميع الرجال والنساء ، وال سيا الفقراء والضعفاء ، بحقوق 
متســاوية يف املوارد االقتصادية ، فضــاًل عن الوصول إىل 
الخدمــات األساســية ، وامللكية والســيطرة عىل األرايض 
وغريها من أشكال امللكية واملرياث واملوارد الطبيعية املناسبة 
والتكنولوجيا الجديدة والخدمات املاليــة ، بناء قدرة الفقراء 
والضعفاء عىل الصمود وتقليــل تعرضهم للظواهر املتطرفة 
املرتبطة باملنــاخ وقابليتهــم للتأثر بالصدمــات والكوارث 
االقتصادية واالجتاعية والبيئية األخرى.                                                                                      
2- صفر مجاعــة: القضاء عىل الجــوع وضان حصول 
جميع الناس، ال سيا الفقراء واألشخاص املستضعفني، مبن 
فيهم األطفال ، عىل غذاء آمن ومغٍذ وكاٍف عىل مدار الســنة، 
استهداف إنهاء جميع أشكال سوء التغذية، مبا يف ذلك تحقيق 
األهداف املتفق عليها دولًيا بشأن التقزم والهزال لدى األطفال 
دون سن الخامسة، معالجة االحتياجات الغذائية للمراهقات 
والنساء الحوامل واملرضعات وكبار السن ، ضان وجود نظم 
إنتاج غذايئ مســتدامة وتنفيذ مارسات زراعية مرنة تزيد 
من اإلنتاجية واإلنتاج تساعد يف الحفاظ عىل النظم البيئية ، 
وتعزز القدرة عىل التكيف مع تغري املناخ، والطقس املتطرف، 
والجفاف، والفيضانــات، والكوارث األخرى، والتي تعمل عىل 

تحسني جودة األرض والرتبة تدريجياً.

{ ضان حياة صحية وتعليم عادل وشامل {
3- وتعزيــز الرفاهية للجميع يف جميــع األعار: بحيث 
تتقلص وفيات األمهات العاملية إىل أقل من 70 لكل 100،000 
والدة حية ، بحلول عام 2030 ، وضع حد للوفيات التي ميكن 
الوقاية منها للمواليد واألطفال دون سن الخامسة ... القضاء 
عىل أوبئة اإليدز والســل واملالريا وأمــراض املناطق املدارية 
املهملة ومكافحــة التهاب الكبد واألمــراض املنقولة باملياه 
واألمراض املعدية األخرى، ضان حصول الجميع عىل خدمات 
رعاية الصحة الجنســية واإلنجابية ، مبــا يف ذلك خدمات 
ومعلومات تنظيم األرسة والتثقيف ، وإدماج الصحة اإلنجابية 
يف االســرتاتيجيات والربامــج الوطنية، تحقيــق التغطية 
الصحية الشــاملة ،  وإمكان الوصــول إىل خدمات الرعاية 
الصحية األساســية الجيدة واألدوية واللقاحات األساســية 
املأمونة والفعالة والجودة وبأســعار معقولة للجميع، الحد 
بشــكل كبري من عدد الوفيات واألمــراض الناجمة عن املواد 

الكيميائية الخطرة وتلوث وتلوث الهواء واملاء والرتبة .
4- ضان تعليم جيد وعادل وشــامل وتعزيز فرص التعلم 
مدى الحياة للجميع عن طريق ضان حصول جميع الفتيات 
والفتيــان عىل نوعية جيدة من النــاء والرعاية يف مرحلة 
الطفولة املبكــرة والتعليم قبل االبتدايئ حتى يكونوا جاهزين 
للتعليم االبتدايئ، ضان تكافؤ الفرص لجميع النساء والرجال 
يف الحصــول عىل تعليم تقني ومهنــي وعايل عايل الجودة 
وميســور التكلفة ، مبا يف ذلك التعليم الجامعي، زيادة كبرية 
يف عدد الشــباب والكبار الذين لديهم املهــارات ذات الصلة 
التقنية واملهنية ، للتوظيف والوظائف الالئقة ، القضاء عىل 

يف  الجنســني  بني  الفوارق 
التعليــم وضان املســاواة 
جميــع  إىل  الوصــول  يف 
والتدريب  التعليم  مستويات 
 ، الضعيفة  للفئــات  املهني 
ذوو  األشخاص  ذلك  يف  مبا 
اإلعاقة والشــعوب األصلية 
 ، املســتضعفون   واألطفال 
ضــان أن جميع الشــباب 
البالغني  من  كبرية  ونســبة 
رجاالً ونساًء  يلمون بالقراءة 
ضان   ، والحساب  والكتابة 
حصول جميع املتعلمني عىل 
الالزمة  واملهــارات  املعرفة 
املســتدامة،  التنمية  لتعزيز 
أجل  التعليــم من  من خالل 
وأمناط  املســتدامة  التنمية 
الحياة املســتدامة ، وحقوق 

اإلنسان ، واملســاواة بني الجنســني ، وتعزيز ثقافة السالم 
والالعنــف ، عىل الصعيــد العاملي املواطنــة وتقدير التنوع 

الثقايف ومساهمة الثقافة يف التنمية املستدامة.
 5- تحقيق املساواة بني الجنسني: وضع حد لجميع أشكال 
التمييز ضد جميع النساء والفتيات يف كل مكان، القضاء عىل 
جميع أشــكال العنف ضد جميع النساء والفتيات يف املجالني 
العام والخاص ، القضاء عىل جميع املارســات الضارة مثل 
زواج األطفال والزواج املبكر والقرسي وختان اإلناث، وتعزيز 
املسؤولية املشــرتكة داخل األرسة املعيشية واألرسة، ضان 
املشــاركة الكاملة والفعالة للمرأة وتكافــؤ الفرص للقيادة 
عىل جميع مســتويات صنــع القرار يف الحياة السياســية 
واالقتصادية والعامة  ضان حصــول الجميع عىل الصحة 
النحو املتفق  الجنســية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية عىل 

عليه وفقا لربنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان. 
6- ضــان التوافر واإلدارة املســتدامة للميــاه والرصف 
الصحي للجميع: تحقيق حصول الجميع بشــكل منصف عىل 
مياه الرشب املأمونة وامليســورة التكلفــة ، تحقيق إمكانية 
الوصول إىل خدمات الرصف الصحي والنظافة العامة املالمئة 
والعادلة للجميع، تحســني جودة املياه عــن طريق الحد من 
التلوث ، والقضاء عىل اإلغراق وتقليل إطالق املواد الكيميائية 
واملواد الخطرة، وزيادة إعادة التدوير وإعادة االستخدام اآلمن 
عىل مستوى العامل ، زيادة كفاءة استخدام املياه بشكل كبري 
يف جميع القطاعات وضان السحب واإلمداد املستدامني من 
امليــاه العذبة ملعالجة ندرة املياه والحد بشــكل كبري من عدد 
األشــخاص الذين يعانون من ندرة املياه ، حاية واســتعادة 
النظــم اإليكولوجية ذات الصلة بامليــاه ، مبا يف ذلك الجبال 

والغابات واألرايض الرطبة واألنهار. 

{ النمو االقتصادي {
7- ضان الحصول عىل طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة 
وبأســعار معقولة للجميع حصول الجميع بتكلفة ميسورة 
عىل خدمات الطاقة الحديثــة، زيادة حصة  الطاقة املتجددة 
بشكل كبري يف مزيج الطاقة العاملي و مضاعفة املعدل العاملي 

للتحسن يف كفاءة الطاقة.
8- تعزيــز النمو االقتصادي املطرد والشــامل واملســتدام 

والعالــة الكاملة واملنتجة والعمل الالئــق للجميع العالة 
والعمل الالئق  لجميع النســاء والرجال ، مبا يف ذلك الشباب 
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة ، واألجر املتســاوي عن العمل 
املتساوي القيمة، خفض نسبة الشباب غري امللتحقني بالعمل 
أو التعليــم أو التدريب، اتخاذ تدابــري فورية وفعالة للقضاء 
عىل العمل الجربي وإنهاء العبودية الحديثة واالتجار بالبرش 
وتأمني حظر والقضاء عىل أسوأ أشكال عمل األطفال ، حاية 
حقوق العمل وتعزيز بيئات عمل آمنة ومأمونة لجميع العال، 
وضع وتنفيذ سياسات لتعزيز السياحة املستدامة التي تخلق 

فرص العمل .
9- تطوير بنية تحتية عالية الجودة وموثوق به ومستدامة 
ومرنة، مبا يف ذلك البنية التحتيــة اإلقليمية وعرب الحدود، 
لدعم التنمية االقتصادية ورفاهية اإلنســان، تعزيز التصنيع 
الشامل واملستدام ،زيادة حصة الصناعة من العالة والناتج 
املحيل اإلجايل بشــكل كبــري، مبا يتاىش مــع الظروف 
الوطنيــة ، ومضاعفة حصتها يف أقــل البلدان منوا... زيادة 
وصول املؤسسات الصناعية الصغرية وغريها من املؤسسات ، 
وال سيا يف البلدان النامية  ، ترقية البنية التحتية والصناعات 
املعدلة لجعلها مســتدامة ، مع زيادة كفاءة استخدام املوارد 
النظيفة  الصناعية  للتكنولوجيات والعمليــات  واعتاد أكرب 
والسليمة بيئًيا ، تعزيز البحث العلمي ، ورفع مستوى القدرات 
التكنولوجية للقطاعات الصناعية يف جميع البلدان.                                                                          
10- الحد من عدم املساواة داخل البلدان وفيا بينها تحقيق 
واستدامة منو الدخل تدريجياً ألدىن 40 يف املائة من السكان 
مبعدل أعىل من املتوســط الوطني، متكــني وتعزيز اإلدماج 
االجتاعي واالقتصادي والسيايس للجميع ، بغض النظر عن 
العمر أو الجنس أو اإلعاقة أو العرق أو العرق أو األصل أو الدين 
أو االقتصاد أو غري ذلك.                                                                                                                       

11- جعل املدن واملستوطنات البرشية شاملة وآمنة ومرنة 
ومســتدامة، ضان حصول الجميع عىل مســاكن وخدمات 
أساســية مالمئة وآمنة وميســورة التكلفة ، ورفع مستوى 
األحياء الفقرية.                                                                                   

12- ضان أمناط االســتهالك واإلنتاج املســتدامة لتنفيذ 
إطار العمل العــرشي للربامج املتعلقة بأمناط االســتهالك 
واإلنتاج املســتدامة ، واتخاذ جميع البلدان إجراءات ، مع أخذ 
البلدان املتقدمة زمام املبادرة ، ومراعاة تنمية وقدرات البلدان 

النامية.
 13- اتخاذ إجراءات عاجلة للتصــدي لتغري املناخ: تعزيز 
املرونة والقدرة عىل التكيــف مع األخطار ذات الصلة باملناخ 
والكــوارث الطبيعيــة يف جميع البلدان، دمــج تدابري تغري 
الوطني،  السياسات واالســرتاتيجيات والتخطيط  املناخ يف 
تحسني التعليم والتوعية والقدرات البرشية واملؤسسية عىل 
التخفيف من آثار تغــري املناخ والتكيف معه والحد من تأثريه 

واإلنذار املبكر.
14- حفظ املحيطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها 
عىل نحو مســتدام لتحقيق التنمية املستدامة ، منع التلوث 
البحري بجميع أنواعه والحد منه بشكل كبري ، وال سيا من 
األنشطة الربية ، مبا يف ذلك الحطام البحري وتلوث املغذيات.                   
  15- حاية واستعادة وتعزيز االستخدام املستدام للنظم 
اإليكولوجية األرضية ، وإدارة الغابات عىل نحو مســتدام ، 
ومكافحة التصحر ، ووقف تدهور األرايض وعكس مســاره 

ووقف فقدان التنوع البيولوجي.
16- تعزيز املجتمعات السلمية والشاملة من أجل التنمية 
املســتدامة ، وتوفري الوصــول إىل العدالــة للجميع وبناء 
مؤسسات فعالة وخاضعة للمســاءلة وشاملة عىل جميع 

املستويات. 
  17- تعزيز وســائل التنفيذ وتنشيط الرشاكة العاملية من 

أجل التنمية املستدامة.

{ ماذا تحقق يف لبنان؟ {
أســئلة عديدة تطرح يف ظل الواقــع املعيوش منذ إطالق 
فكرة التنمية املســتدامة، بأهدافها ودراساتها والتنفيذ الذي 
قامت به األمم املتحدة عرب منظاتها.أول ما يتبادر إىل الذهن 
هو، هل يطابق التنظري الواقع؟ وهــل التخطيط عرب التفنن 
والتحضرياملنهجي القى نتائجه عىل األرض؟ فإذا أخذنا لبنان 

كنموذج، ماذا تحقق؟
- مظاهرة من املنظات غري الحكومية التابعة واملمولة من 

األمم املتحدة.
- أموال طائلة ترصف، ولكن ماذا عن االهداف الكربى؟

- لقــد تــم تأمــني عــددا غــري قليــل مــن الوظائف، 
وصحيــة  وتعليميــة  اجتاعيــة  خدمــات  وقدمــت 
وحتــى نفســية وماليــة للنازحــني واملتعرثيــن، إمنــا                                                                                                                                             
- هل كان العمل مبنأى عن السياســة؟ هل تم متكني الطالب 
مــن التعلم الفعيل، الهادف واملنتج بــدورات متتالية الجتياز 
املراحــل لتحقيق  ذواتهم؟ مــاذا عن املســاواة والعنف ضد 
األطفال والنســاء؟ هل هدر املال رىش ومحســوبيات؟ ماذا 
عن الطاقة، البنى التحتية، الجوع، البطالة، املساواة، حقوق 

اإلنسان، وغريها...
إن البلد  ونتيجة للسياســات اإلقليمية والدولية، الحروب 
واألطاع والنزاعات مل يحقق الحد األدىن من أهداف  التنمية 
املســتدامة وهذا حال  الكثري  من البلدان أو غابيتها العظمى.                                                                                                     
بني املآرب الدولية، وســطوة النزاع، والتنافس عىل السيطرة 
العاملية بني املحاور والدول الكربى، تبقى التنمية املســتدامة 
حلم جميل عىل الورق، فيا تنتهك حقوق ومكتسبات وكرامات 
شعوب بأرسها عىل مدار الساعة، تستخدم فيها األمم املتحدة 
بخدماتها وجمعياتهــا ومنظاتها ضغط عىل الدول املتعرثة، 
لتنفيذ السياســات العاملية، بحفنة من الفتات يذهب بعضها 

للشعب ويتبخر باقيها رىش.
فــا ينقص هــذا الكوكب، تنميــة مســتدامة »للتنمية 

املستدامة.«

ــاب؟ ــئ ــت ــا الـــرابـــط بــيــن مـــرض الــســكــري واالك م
توصلت دراســة جديدة إىل أن ما يقارب نصف 
األشــخاص الذين وقع تشخيص إصابتهم مبرض 
أيضا من  يعانــون  الثــاين  النوع  الســكري من 
االكتئاب. ونظرت الدراســة يف سجالت 230932 
مريضا بالغا. ووجد العلاء أن املستويات املتزايدة 
من داء الســكري من النوع الثاين ميكن أن ترتبط 

بزيادة معدل االكتئاب، خاصة بني الشباب.
ووجــدت بيانات مــن عــام 2017 أن 43% من 
املصابني بداء السكري من النوع الثاين يعانون من 
االكتئاب، مقارنة بنسبة 29% قبل عقد من الزمن. 
ويصيب النوع الثاين من السكري عادة كبار السن، 
ولكنه أصبح أكرث شــيوعا لدى الشباب. وغالبا ما 
يكون األشخاص، الذين تقل أعارهم عن 40 عاما 
مع ارتفاع متوسط مســتوى السكر يف الدم عند 

التشخيص يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.
وقال املؤلف الرئييس للدراســة، الربوفيســور 
ســانجوي بول من جامعة ملبورن األســرتالية: 
»تســلط النتائج التي توصلنا إليها الضوء بوضوح 
العقلية لتطوير  عىل اآلثار املرتتبة عىل الصحــة 
مرض الســكري من النوع الثاين يف سن مبكرة، 
وأهمية الجهود املبذولة للوقاية من مرض السكري 
يف وقت مبكر من الحياة«. وتابع: »ميكن تفسري 
ارتفــاع مخاطــر اإلصابة باالكتئــاب مع مرض 
السكري يف سن الشــباب جزئيا عن طريق زيادة 

عبء عوامل الخطر األخرى مبا يف ذلك 
السمنة والتدخني«.

وقالــت الدكتــورة فــاي راييل من 
جمعية الســكري الخريية يف اململكة 
إن مرض  »التاميز«  املتحدة لصحيفــة 
السكري ميكن أن يسبب »رضرا جسديا 
التغايض  خطرا« ولكن »غالبا مــا يتم 
عــن التأثري النفيس للعيــش مع هذه 
»يعاين  وأضافت:  القاســية«.  الحالة 
الكثري من مرىض الســكري من النوع 
الثاين من مشاكل يف الصحة العقلية، 
أن االكتئاب لدى  الدراسة  وتكشف هذه 

املصابني بهذه الحالة أمر شــائع ومتزايد. وتشري 
هذه الدراســة أيضا إىل أن األشخاص األصغر سنا 
املصابني بداء الســكري من النــوع الثاين، والذين 
غالبا ما يعانون من شــكل أكرث حدة من الحالة، 
يكونون أكرث عرضة لإلصابــة باالكتئاب مقارنة 

بأولئك الذين تم تشخيصهم الحقا يف الحياة«.
وميكن أن تشــمل األســباب التي تجعل الناس 
يعانون من االكتئاب بســبب هذه الحالة صعوبة 
نوعية  وانخفــاض  األدوية،  تنــاول  مواكبة  يف 
الحياة باإلضافة إىل زيادة خطر حدوث مضاعفات 

صحية والخوف من املوت املحتمل.
هذا وتحــدث اإلصابة بداء الســكري من النوع 

الثاين يف األســاس نتيجة مشــكلتني مرتابطتني 
ها:

- عندما تصبح الخاليــا يف العضالت والدهون 
والكبد مقاومة لألنســولني. وألن هذه الخاليا ال 
تتفاعل بطريقة طبيعية مع األنســولني، فإنها ال 

متتص كمية كافية من السكر.
- عندما يصبح البنكرياس عاجزًا عن إفراز كمية 
كافية من األنسولني للسيطرة عىل مستويات سكر 

الدم.
ما زال الســبب الدقيق لحدوث ذلك مجهوالً، لكن 
من العوامل الرئيسية التي تسهم يف الوصول إىل 
هذه الحالة زيادة الوزن وعدم مارســة األنشطة 

البدنية.

لغير املدخنين ... قاتل يُسّبب سرطانات الرئة !!

مّا ال شــّك فيه، أن امللّوثــات ترّض كثرياً 
لتبدو  الرئتني،  وبخاّصــة  التنفيس  بالجهاز 
بعض ملوثات الهواء أشــبه بـ«قاتل خفّي«، 
إذ ميكــن أن تتســبب بعدد مــن رسطانات 
الرئة لدى أشــخاص من غــري املدّخنني، من 
الفرتة  آلية رشحتها دراسة نرشت يف  خالل 
األخرية، يشــكّل التوصل إىل فهمها »خطوة 
مهمة للعلم واملجتمع« بحسب مجموعة من 
فرانسيس  معهد  من  علاء  وأوضح  الخرباء. 
كريك ومن كلية لندن الجامعية أن الجسيات 
الدقيقة )أقــل من 2,5 ميكرون، أي ما يعادل 
تقريباً قطر الشــعرة( التي تُعترب من أسباب 
التغرّي املناخي، تــؤدي إىل تغريات رسطانية 

يف خاليا الجهاز التنفيس.
وميكن تشبيه الجسيات الدقيقة املوجودة 
يف غازات العوادم أو غبــار مكابح املركبات 
األحفوري  الوقود  عــن  الناجمة  األدخنة  أو 
بـ«قاتل خفّي«، عــىل ما قال لوكالة فرانس 
برس تشارلز ســوانتون من معهد فرانسيس 
كريك، وهو الذي عرَض نتائج هذا البحث الذي 
مل يراجعه بعد باحثون آخرون، خالل املؤمتر 
الســنوي للجمعية األوروبيــة لطب األورام 
املنعقد يف باريس إىل 13 أيلول الجاري. ففي 
حني، ذكّر الربوفيسور ســوانتون بأن رضر 
تلوث الهواء معروف منذ مدة طويلة، أشــار 
إىل أن العلاء مل يكونــوا »متأكدين ما إذا 
التلوث يتسبب مبارشة يف اإلصابة  كان هذا 

برسطان الرئة وال من كيفية حصول ذلك«.
الباحثــون بدايًة بيانــات أكرث من  درس 
460 ألف شخص من ســكان إنجلرتا وكوريا 
الجنوبية وتايوان، وبّينوا استناداً إليها وجود 
ترابط بــني التعرض لرتكيــزات متزايدة من 

اإلصابة  خطر  وزيادة  الدقيقة  الجســيات 
برسطان الرئة. إال أن االكتشاف األبرز يتمثل 
يف التوصل إىل فهم اآللية التي تتســبب من 
خاللها هــذه امللوثات برسطــان الرئة لدى 

أشخاص من غري املدخنني.
وأثبت الباحثون من خالل دراسات مخربية 
أحدثت تغرّيات  الجســيات  أن  الفرئان  عىل 
يف جينني ها ُمســتقِبل عامل منو البرشة 
)EGFR( وكــرياس )KRAS( مرتبطني أصالً 
برسطان الرئة. من ثم حلــل الباحثون نحو 
أنسجة رئوية برشية سليمة  250 عينة من 
مل تتعرض إطالقاً ملــواد مرسطنة من التبغ 
أو التلوث الشــديد. وظهرت طفرات يف جني 
EGFR يف 18 يف املئة من العينات، وتغريات 

يف KRAS يف 33 يف املئة منها.
إن »هذه  الربوفيســور ســوانتون  وقال 
لتؤدي  كافية  بذاتهــا  تكون  ال  قد  الطفرات 
إىل اإلصابــة بالرسطان، ولكن عند تعريض 
الخليــة للتلوث يُحتمــل أن يحفز ذلك نوعاً 
من التفاعــل« االلتهايب. وأضاف أن »الخلية 
ستؤدي إىل نشوء رسطان« يف حال »كانت 
الذي يرأس  تؤوي طفرة«. ورأى ســوانتون 
وهي  للدراســة  املمولة  الرئيســية  الجهة 
مركز »كانرس ريســريتش يو كيه« لألبحاث 
املتعلقــة بالرسطان، أن هذه الدراســة هي 
مبثابة »فك لشــيفرة اآلليــة البيولوجية ملا 

كان لغزاً«.
فاالعتقاد كان سائداً بأن التعرض للعوامل 
املســببة للرسطان، كتلك الناتجة من دخان 
السجائر أو التلوث، يتسبب يف حدوث طفرات 
جينية يف الخاليا، ما يجعلها أوراماً ويؤدي 

إىل تكاثرها.

ــادو«...! ــ ــوك ــ ــب... منها »األف ــل ــق ــاح« صــّحــة ال ــت ــف ــد تــكــون »ُم أطــعــمــة ق
الرئيسية  األســباب  أحد  القلب  أمراض  تعترب 
للوفاة يف جميع أنحاء العــامل، وهو ما يتطلب 
البحــث عــن عوامل بســيطة ميكــن اتباعها 
الحاالت  الوقاية من هذه  بسهولة للمساعدة يف 

الطارئة. الطبية 
وأكــد أحد الخــرباء عىل أهميــة اتباع نظام 
مبراقبة  األمــر  يتعلق  عندمــا  صحــي  غذايئ 
املؤسس  العامل   - كينان  دينيس  وقال  مؤرشاتنا. 
أفضل طريقة  »إن   :Cignpost Diagnostics يف 
لتقليــل املخاطر هي اتباع نظــام غذايئ صحي 
بانتظام«.  البدنية  التارين  ومارسة  ومتوازن 
وتابع: »إن تناول األطعمة الدهنية غري الصحية 
التي تحتوي عىل نسبة عالية من الكوليسرتول، 
ســيؤدي إىل تراكم املزيد من اللويحات الدهنية 
بنوبة  يزيد من خطــر اإلصابة  الرشايني ما  يف 
قلبيــة. ولتعويض هذا، يجب عىل األشــخاص 
تقليــل تناولهم للدهون املشــبعة والرتكيز عىل 
والحفاظ عىل  الــدم  النشــاط، وخفض ضغط 

جيدة«. حالة  يف  الدموية  واألوعية  القلب 

وأظهرت األبحاث التي أجرتها مؤسســة القلب 
 %50 بنسبة  أكرث عرضة  النســاء  أن  الربيطانية 
القلبية  لألزمة  الخاطئ  األويل  التشخيص  لتلقي 
أكرث مــن الرجل. ومع وضع ذلــك يف االعتبار، 
أوىص كينان عــىل وجه التحديــد باتباع نظام 
املخاطر.  لتقليل  للنساء  بالبوتاسيوم  غني  غذايئ 
كا كشف عن ثالثة أطعمة شهرية لإلفطار غنية 
بالبوتاســيوم، وهي: األفوكادو والزبادي واملوز. 
وقال: »أظهرت الدراســات الحديثة أيضا أن املرأة 
تستفيد حرصيا من الوجبات الغنية بالبوتاسيوم 
القلب )للنساء أكرب  الحفاظ عىل صحة  الذي يف 
بكثري من الرجال( من خالل املساعدة يف انتقال 
العنــارص الغذائية إىل الخاليــا. وبالتايل، فهو 

والعضالت.  القلب  لصحة  مفتاح 
تناول  زيــادة  أجــل  »من  كينــان:  أضــاف 
األطعمة  تناول  النســاء  يجب عىل  البوتاسيوم، 
الغنية بالبوتاســيوم مثل األفــوكادو والزبادي 
واملــوز«. كا شــجع عىل مارســة الرياضة 
وتجنب عادات معينــة كطريقة لتقليل املخاطر، 

الرياضية  التارين  قائال: »النشاط ومارســة 
بانتظــام ســيخفضان ضغط الــدم عن طريق 
الدموية يف حالة  قلبك وأوعيتــك  الحفاظ عىل 
جيدة. وميكن أن تســاعدك مارســة التارين 
الرياضيــة بانتظام أيضا عىل إنقاص الوزن، ما 
يســاعد عىل خفض ضغط الدم. وهناك طريقة 
أخرى لتقليل خطر اإلصابة بأمراض القلب وهي 
تجنب اإلفــراط يف رشب الخمر والتدخني، حيث 
يســبب التدخني تصلب الرشايــني ويرفع ضغط 

قلبية«. بنوبة  اإلصابة  فرص  من  ويزيد  الدم 
اإلفراط  يؤدي  أن  ميكن  »باملثل،  كينان:  وتابع 
يف الرشب إىل زيادة ضغط الدم وزيادة مخاطر 

اإلصابة«.
أنواع  أكرث  أحــد  التاجي  القلب  مــرض  ويُعد 
شــيوعا،  الدموية  واألوعيــة  القلب  أمــراض 
تراكم  بســبب  الرشايني  عندمــا تضيق  ويحدث 
يتم  وإذا مل  الدهنية عىل طــول جدرانها.  املواد 
عالج ذلك، ميكن أن يكون لــه تأثري مدمر عىل 

الجسم.
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الثلثاء 13 أيلول 2022

الخليل مع مجموعة من الخرباء

الضريبية   الــســيــاســات  الــنــقــد  ــدوق  صــن ــراء  خــب ــع  م عـــرض   الخليل 
ــواردات ــ ــ ــّدالت ســعــر الـــصـــرف لــتــعــزيــز ال ــبـ ــل تــكــّيــفــهــا مـــع تـ ــب وس

ألــــــــفــــــــاً  20 يــــــــرتــــــــفــــــــع  الــــــــبــــــــنــــــــزيــــــــن  ــان رفـــــــــع الـــــــدعـــــــم كـــلـــيـــاً ســــــــعــــــــر  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـــــــبـــــــراكـــــــس: مــــــصــــــرف لـ

ــة ــ ــّي ــ ــاح ــع االصــ ــاريـ ــشـ ــمـ ــلـ  بــــــري يـــّتـــجـــه بـــعـــد املــــــوازنــــــة لـ
ــات مـــع الــصــنــدوق ــاوضــ ــ ــف ــ ــاس : ضــــروريّــــة الســتــكــمــال امُل نـــحـ

ــث مـــــــع الــــســــفــــيــــر اإليـــــــرانـــــــي ــ ــحـ ــ ــن بـ ــ ــسـ ــ  الـــــــحـــــــاج حـ
تـــــعـــــزيـــــز املـــــــشـــــــاريـــــــع املـــــشـــــتـــــركـــــة الــــــزراعــــــيــــــة

أصدرت املديرية العامة للنفط يف وزارة الطاقة واملياه جدوالً 
جديداً امس بأسعار املحروقات، وجاءت عىل النحو اآليت:

بنزين 95 أوكتان: 638000 )+20000(
بنزين 98 أوكتان: 653000 )+20000(

املازوت: 790000 )-1000(
الغاز: 350000 )+2000(

يف الســياق، أشار عضو نقابة أصحاب محطات املحروقات 
جورج الرباكس إىل أن »ارتفاع ســعر صفيحة البنزين 20 ألفاً 
جــاء عىل خلفية قرار مرصف لبنان لجهة رفع الدعم كلياً عن 

أسعار املحروقات«.
وكان الرباكس أوضح يف وقت ســابق، أن »املعلومات تشري 
إىل أن عملية رفع الدعم عن البنزين ســتحصل اليوم )امس (، 
وهي بيد حاكم مرصف لبنان رياض ســامة، أي أن املرصف ال 
يعود يدعم 20 باملئة عىل ســعر منصة صريفة، واملستوردون 

سيلجأون إىل رشاء الدوالر من السوق السوداء لاسترياد«.
ولفــت يف حديٍث اذاعــي إىل أن »القدرة الرشائية للمواطن 
تراجعــت، وهناك بعض املحطات ال تســتطيع القيام بتغطية 
مصاريفها الداخليــة ويجب اعادة النظر بجعالتها«، وأوضح 
أن »هناك بلبلة كبرية ســببها التأخري يف صدور جدول تركيب 
األسعار، وتسعري صفيحة البنزين بالدوالر هي أفضل طريقة«.
وأكد الرباكس، أن »وزارة الطاقة ال تعطي إذناً بتفريغ حمولة 

الباخرة إذا مل تكن مطابقة للمواصفات«.
ويتّجــه مرصف لبنان نحو رفع الدعم عــن البنزين كلياً ، 
وســتصبح الصفيحة باللرية الشــبنانية عىل أساس سعر 
الرصف يف السوق الســوداء. يأيت ذلك بعد أّن تراجعت كوتا 
الدوالرات التي يؤمنهــا »املركزي« لدعم البنزين وفق منصة 
»صريفــة« مــّرات عّدة وصــوالً إىل 20 يف املئة فقط خال 

األسابيع املاضية.  

يبــارش مجلس النواب، ابتداء من الغد ، درس قانون املوازنة 
العامة للعام 2022 عىل أمل ان ينهيها خال الجلسات الثاث 
التــي حددها رئيــس املجلس نبيه بري لينــرصف بعدها مع 
الحكومة اىل مناقشــة واقرار مشاريع واقرتاحات اخرى مثل 
خطة التعايف االقتصادي التي اسرتدتها الحكومة إلجراء بعض 
التعديــات عليها بناء ملاحظــات وطلبات النواب، ومرشوع 
قانــون الكابيتال كونرتول، وقانون الرسية املرصفية، اضافة 
اىل قانــون معجل مكرر يتعلق بحامية أموال املودعني تقدمت 
به كتلة الوفاء للمقاومة ويفرتض ان يكون عىل جدول اعامل 

اول جلسة ترشيعية. 
ويناقش املجلس بنود املوازنة الـ120 كا عىل حدة ويقرها 
كام احالتها لجنة املال واملوازنة نظرا لعدة اعتبارات، منها أهمية 
استمرار املفاوضات مع صندوق النقد الدويل الذي، وعىل الرغم 
من معرفته بعدم فعالية االرقام الواردة يف املرشوع، يرّص عىل 
اقرارها مــن قبل الدولة أما يف ان تكون موازنة العام املقبل 

اقرب اىل الواقع من الحالية.  
اىل ذلك حذرت مصادر مالية من ان االستمرار يف تأخري البت 
بالقوانني اإلصاحية التي يطلبها الصندوق سيؤدي باألوضاع 

االقتصاديــة واملالية اىل مزيد من التأزم واالنحدار. ونبهت من 
محاولة التشاطرعىل الصندوق عرب اعتامد تلك القوانني امللحة 
بعــد تفريغها من مضمونها كام حصل عىل ســبيل املثال مع 
قانون الرسية املرصفية الذي رده رئيس الجمهورية اىل املجلس 

النيايب. 
الوزير الســابق نقوال نحاس يؤكد لـ«املركزية« أن االصاح 
يف لبنان يســتوجب  الكثري مــن القوانني االصاحية واالهم 
تطبيقها، اذ ما النفع من اقرار القوانني وابقائها من دون تنفيذ، 
الفتــا اىل وجوب التحيل بالتوجه االصاحي ومعتربا ان العلة 
هــي يف عدم االلتــزام بالنصوص والقفز فوقها كام هو قائم 

عىل كل املستويات. 
وعن توجه الرئيس بري للدعوة اىل جلسة عامة بعد االنتهاء 
مــن املوازنة القرار القوانني االصاحية، متنى نحاس ذلك ألن 
من دونها ال ميكن امليض نحو استكامل التفاوض مع الصندوق 
الذي أبدى الكثري من التساهل معنا ولكن برشط ايجاد التوجه 
االصاحي الجدي، مضيفا ان املشاريع االصاحية التي يطلبها 
الصندوق هي مبثابة ســلة متكاملة وأهمها بات معروفا وال 

داعي لتكراره.   

يف  الزراعة  وزيــر  بحث 
األعامل  ترصيــف  حكومة 
الحاج حســن مع  عبــاس 
لبنان  يف  االيراين  الســفري 
مجتبى أماين مشاكل وحلول 
لبنان  الزراعــي يف  القطاع 
عامة، ووضع أســس لبناء 
مشــرتكة  زراعية  عاقات 
بــني الجمهوريــة اللبنانية 
يف  اإلسامية  والجمهورية 

إيران. 
أبرز  حسن  الحاج  وعرض 
النقــاط التــي حققها يف 
لوزارة  االسرتاتيجية  الخطة 
مللفات  التطرق  وتم  الزراعة، 
زراعية مهمة، ال سيام زراعة 
القمــح والزراعات العطرية 

ومنها الزعفران، حيث كشف الحاج حسن عن »اتجاه لبناين من 
اجل تعزيز زراعته ودعمه بالسبل الفنية والكادرات املتاحة«. 

من جانبه، أكد السفري أماين »وضع الجمهورية االسامية 
امكاناتهــا كافة، اضافة اىل الخربات املتقدمة يف هذا املجال، 

بخدمة وزارة الزراعة اللبنانية والشعب اللبناين«.  

ُعقــد يف وزارة املال امس 
اجتــامع عمل ضّم إىل وزير 
ترصيف  حكومة  يف  املــال 
األعامل يوسف الخليل، نائب 
رئيس مجلس الوزراء سعادة 
الشامي، ومدير املالية العامة 
ومجموعة  املعراوي،  جورج 
من خــرباء صنــدوق النقد 
زينة  واملستشارتني  الدويل، 
قاســم وكلوديــن كريك، و 
ُخّصص للتداول يف إمكانية 
الخزينــة  واردات  تعزيــز 
الرضيبيــة،  والسياســات 
وســبل تكييفها مع تبدالت 
سعر الرصف، وتعزيز واردات 
الدولة  متكني  بغية  الخزينة 
من القيام بدورها يف تقديم 
الخدمات األساسية ال سيام 

االجتامعية منها والصحية.
وشّدد الوزيران الشــامي والخليل عىل أهمية الوصول إىل 
إجراءات تصحيحية الســتعادة الخزينة إمكاناتها التمويلية، 
خصوصاً بعد تدهور اإليرادات بســبب تدهور ســعر الرصف 
للرية اللبنانية، وانعكاســها عــىل مختلف الصعد االقتصادية 
 IMF Tax Policy( واالجتامعيــة. يُذكر أن مجموعــة الخرباء
Mission( متواجــدة يف لبنان وســتعقد لقــاءات مع خرباء 
ومختصني من مؤسســات من القطاعني العام والخاص، ومن 
املجتمع املدين، لرســم تصور حول السياسات الرضيبية التي 
تشــكل إحد الســبل التي ترفد متويلياً جانباً من تطبيق خطة 

التعايف املايل واالقتصادي.

{ اعتامد للجامعة اللبنانية {
إىل ذلك وّقع الوزير الخليل قراراً نقل مبوجبه اعتامداً بقيمة 

/6.424.420.000/ل.ل. من رصيد احتياطي الجامعة اللبنانية 

خاص نفقات طارئة لتغطية تعويضات اللجان الفاحصة يف 

املعهــد العايل للدكتوراه يف العلوم والتكنولوجيا، ويف عامدة 

كلية اآلداب والعلوم اإلنســانية، ويف املعهد العايل للدكتوراه 

يف اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتامعية، إضافة إىل نفقات 

لوجستية متفرقة. 

ــمــاع فــي فــنــيــدق بــحــث فــي خــطــط للحد إجــت
والعذر القموعة  لغابات  املمنهج  التدمير  من 

ــان تغطي ــن ــب ــة فـــي ل ــزروعــ ــ ــذائـــي: األراضــــــي امل ــام الـــغـ ــظ ــن ــم ال ــوي ــق ــج ت ــائ ــت  ن
%  50 ــن  ــ م اكـــثـــر  الـــفـــقـــر  ــّدالت  ــ ــ ــع ــ ــ وُم  .. مــســاحــتــه  %مـــــن   25 ــن  ــ م أقــــــّل 

فاعليات  تداعت 
فنيــدق،  بلــدة 
التعديــات  بعــد 
التــي  الكبــرية 
غابات  يف  تحصل 
وغابة  القموعــة 
العــذر مــن قطع 
لألشــجار  جائر 
بشــكل  املعمــرة 
اىل  مسبوق،  غري 
لبحــث  إجتــامع 
خطــط تعمل عىل 
الحد مــن التدمري 

للغابة. املمنهج  
االجتامع  حرض 

قاعة  الذي عقد يف 
الدوحة،  مســجد 

النائب وليــد البعريني، رئيس اتحاد بلديات 
جرد القيطع عبــد االله زكريا، رئيس بلدية 
فنيدق الشيخ سميح عبد الحي، محمد عجاج 
ابراهيم، رؤســاء بلديات سابقون، اعضاء 
املجلس البلدي ومشــايخ البلدة ومخاتريها 

البلدة. املدارس واملعاهد وناشطو  ومدراء 
وأعلن املجتمعون يف بيان، أنه تم االتفاق 
عىل »منع قطع الشجر والتشحيل واي نوع 
مــن انواع التعدي عىل الغابات، وتكليف 20 
متطوعا من عائات فنيدق  للمســاهمة يف 
حامية الغابات ومراقبة الطرق ومنع خروج 
اي معتد عىل الغابات ومصادرة كل االدوات 
واالالت املستخدمة يف التعدي، البدء بقطع 
الطرق املؤدية اىل الغابات فورا ومصادرة اي 
آلية قد تعيد فتح الطرق املقطوعة بالتنسيق 

األمنية«. املسؤولني والقوى  بني 
كام تم االتفاق عىل »إنشــاء صندوق دعم 
مــايل إلدارة حامية الغابــات وتعيني لجنة 

إلدارته عىل أن تصدر تقريرا أســبوعيا، وان 
تعقد فاعليات فنيدق )النائب، رئيس اإلتحاد 
واملخاتري(  والسابقني  الحايل  البلدية  رئيس 
اجتامعا شــهريا او طارئا التخاذ القرارات 

الخطة«. تنفيذ  الصلة ومراقبة  ذات 
ودعــا املجتمعون »القــوى األمنية اىل 
الــرضب بيد من حديد عىل كل املعتدين عىل 
الغابات  وســحب كل الجرافات العاملة يف 
القموعــة، وتقرر منع دخول اي جرافة اىل 
غابات القموعة وغابة العذر اال بإذن خطي 
مــن بلدية فنيدق تحت طائلــة مصادرتها 
مــن القوى األمنية وذلك بعد التنســيق مع 
الجيــش«، محذرين تجار الحطب واملعتدين 
عىل االشــجار من ايقاف اي نشاط مخالف 
لقــرار املجتمعني تحت طائلــة ماحقتهم 
امنيا ومداهمة بيوتهم واعان اســامئهم«، 
معلنــني »العمل عىل دراســة حاالت األرس 
األكرث فقراً ودراســة كيفية مساعدتها يف 

التدفئة«.  تأمني 

صدرت نتائج تقويم النظام الغذايئ يف لبنان.  
وتظهر أن »النظام الغذايئ يف لبنان واجه العديد 
من التحديات الناجمة عن الســياق التاريخي 

واالقتصادي والسيايس واالجتامعي للباد:
- األرايض املزروعة يف لبنان تغطّي أقّل من 
25 يف املئة من مســاحة الباد وهناك حوايل  
000 170 حيازة زراعية، ويُستخدم 25 يف املائة 
من إنتاجها بشكل أسايس للكفاف أو االكتفاء 

الذايت.
- ملكية األرايض تتّســم بدرجة كبرية من 
انعدام املســاواة والتجزئة؛ حيثام يســيطر 1 
يف املائــة من أصحــاب األرايض عىل حوايل 
ربع املساحة االجاملية لألرايض الزراعية يف 

حني يســيطر 10 يف املائة عىل حوايل ثلثي األرايض 
الزراعية.

- تعمل نسبة كبرية من العاملني يف قطاع األغذية 
بشكل غري نظامي.

- اعتامد كبري عىل املدخات والبذور واملواد واملعدات 
املستوردة مام يؤّدي إىل ارتفاع تكاليف إنتاج الزراعة 
وقطــاع األغذية الزراعية، ما يؤثّر بدوره و بشــكل 

ملحوظ عىل النظام الغذايئ؛
- إضافة إىل ذلك، تحتكر قلّة هذه السلع املستوردة 
مام يعود باملنفعة عىل بعض الجهات الفاعلة فقط.

كذلك، هناك اعتامد كبري عىل الســلع املســتوردة 
لاستهاك: حوايل 80 يف املائة من السعرات الحرارية 

املستهلكة مستوردة.
- اإلنتاج املحيل )باســتثناء الصادرات( غري كاٍف 

لتلبية اللحاجات الغذائية للباد .
- يتفاقم الوضع جراّء عدٍد من الدينامياّت املستمرة 

التي تشكّل املزيد من التحديات الهامة:
- يف اعقاب أزمة 2019، تضاعفت معدالت الفقر 
لتصبح تقريبا اكرث من 50 يف املائة من السكان يف 
عام 2022.  ثلث السكان عاطلني عن العمل وثلثا األرس 

اللبنانية اضطرت إىل التعامل مع انخفاض الدخل.
- كان النخفاض القوة الرشائية للمستهلكني بسبب 

التضخم املفرط وانخفاض قيمة العملة عواقب وخيمة 
عىل االمــن الغذايئ. لقد اتجهت  االرس اللبنانية إىل 
اغذية أرخص وأقل تغذية ، مام أدى إىل سوء التغذية 
ونقص التنوع وارتفاع معدالت اإلصابة بالسمنة يف 
كل من املناطق الريفية والحرضية ، والتي تصيب اآلن 

32 يف املائة من البالغني.
- اللوائح التنظيمية املرتبطة بسامة األغذية غري 

مامئة؛
- إّن االســتخدام الكبــري ملبيــدات اآلفات وغياب 
املختــربات أو اإلجراءات املامئــة إلجراء فحوصات 
وقنوات التوزيع املحــدودة يقيّد الصادرات ويقّوض 

سامة األغذية .
- تؤثّر املامرســات املرتبطة باستخدام األرايض 
وإدارتها وإدارة املوارد املائية غري املامئة وغري الكفية 
وغري املســتدامة سلًبا عىل استدامة النظام الغذايئ، 

ماًم يزيد من آثار تغري املناخ عىل الباد.
- إّن انخفاض مستوى التنسيق بني الجهات الفاعلة 
الرسمية )وغري الرسمية أيضا( يسمح لبعض منتجي 
األغذية وموزّعيها ومســتورديها بالترصّف من دون 
عقاب، مستفيدين من الوضع لتوريد أغذية غري آمنة«.

هذا املوجز هو »نتيجة رشاكة بني منظمة األغذية 
والزراعة لألمم املتحــدة )الفاو( واالتحاد األورويب، 
بالتعاون مع مؤسســة البحوث واالستشارات يف 

لبنان. وهــدف  إىل تحديد القيود الرئيســية 
ونقاط مقرتحة للحلول ».املبتكرة للسياسات 
واالستثامر لجعل النظم الغذائية أكرث استدامة 

وشمولية.
وأعلنــت ممثلة منظمــة األغذية والزراعة 
لألمم املتحــدة يف لبنان نورة أورابح حداد »إن 
األزمة الحالية املتعددة األوجه التي تواجه لبنان 
قد تفاقمت بســبب تأثري الحــرب يف أوكرانيا 
عىل أســعار الغذاء والطاقة. ميكن تنفيذ نظام 
غذايئ تحوييل عــرب رصد أفضل لنتائج األمن 
الغذايئ والتغذية وتحسني القدرات االستثامرية 
للمزارعني واملزارعات أصحاب الحيازات الصغرية 
واستخدام مامرسات زراعية مستدامة وتعزيز 

التعاونياوت والعمل الجامعي«.
ووفــق التقرير، »ال تســتطيع النظم الغذائية يف 
الوقت الحايل تحقيق هدفها املتمثل يف توفري أغذية 
مغذية وصحية للجميع، واملساهمة يف تعزيز فرص 
كســب العيش بطريقة مســتدامة. كام إنها تواجه 
تحدياٍت تتمثل يف عوامل عدة، مثل األمناط الغذائية 
املتغرية، والتكنولوجيا، والتحرض، وتغري املناخ. وقد 
يكون هناك ما يكفي من الغذاء إلطعام الجميع، ومنع 
األعباء الصحية املزدوجة الناتجة من ســوء التغذية 
والســمنة، ولكن االختاالت االقتصادية واإلقليمية 
متنع النظم الغذائية من تحقيق عوائد اقتصادية عادلة 
لجميع الجهات الفاعلة، وال سيام صغار املنتجني، مام 
يؤدي إىل ظهور حلقة مفرغة من الهشاشة والفقر. 
لذا، تحتاج النظم الغذائية إىل التحول إذا أردنا تحقيق 

أهداف التنمية املستدامة«.
»باستخدام نهج شامل«، جمع التقويم مجموعة 
آراء واسعة من الجهات الفاعلة يف النظام الغذايئ يف 
لبنان عرب عملية تشاور شاركوا خالها وجهات النظر 
حول القضايا والتحديات الرئيســية وحلّلوا الحلول 
املحتملة. وبحسب خاصة التقرير املنشور، »ستكون 
هذه النتائج مبثابة أساس لتحديد أولويات التدخات 

يف املجاالت الرئيسية للنظم الغذائية«.    

خالل االجتامع

الحاج حسن مع الوفد

العام لــشــراء  قــانــون  لتطبيق  صيغة  الــيــوم  تــقــّر  ــاع<  ــدف ال >لجنة 
عقــدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية جلســة 
برئاســة النائب جهاد الصمد وحضور وزيري الدفاع الوطني 
يف حكومة ترصيف االعامل موريس سليم واملال يوسف خليل 

واالعضاء، وممثلني للوزارات املعنية.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب الصمد: »عقدت لجنة 
الدفــاع والداخلية والبلديات جلســتها املقــررة امس ملتابعة 
مشــاكل تطبيق قانون الرشاء العام الذي ناقشناه يف الجلسة 
املاضية، يف حضور وزيري الدفاع واملال وممثل لوزارة الداخلية 
وممثلني للقيادات العسكرية املعنية. واكدنا ان هذا القانون هو 
اهم القوانني االصاحية التي ميكن ان توصلنا اىل الامركزية 
االداريــة، واىل اعىل درجــة من الشــفافية يف التلزميات 
واملناقصات، واســتفضنا يف الحــوار والنقاش. وحرض معنا 
ممثلون ملعهد باسل فليحان الذين شاركوا يف اعداد هذا القانون 

وشاركوا يف اقراره ويف املناقشات السابقة«. 
وأضاف: »اتفقنا عىل عقد جلســة عند الحادية عرشة قبل 
ظهر  اليوم القرار صيغة للتعديات يف املواد التي تعوق حاليا 

تطبيــق قانون لــرشاء العام، وألفنا لجنــة فرعية من بعض 
اعضاء لجنة الدفاع والداخلية والبلديات تضم الزماء النواب: 
االن عون، رائد برو، وقاســم هاشــم، وعن هيئة الرشاء العام 
جان العلية، وعن الداخلية فاتن ابو الحســن، والعميد كارول 
طعمة عن قيادة الجيش. وســيكون معنــا ايضا ممثل ملعهد 
باســل فليحان، اضافة اىل ممثل قوى االمن الداخيل. جلسة 
غد ستكون مخصصة لصوغ مادة قانونية ستضاف اىل قانون 
املوازنة يف ســبيل تســهيل هذا القانون، بحيث ان كل القوى 
السياســية ممثلة يف مجلس النواب، كلنــا متوافقون عىل 
رضورة اقرار هذه التعديات للترشيع يف تطبيق هذا القانون«.

وختم: »اســتفرسنا عــن موضوع عائــدات البلديات من 
الصنــدوق البلدي املســتقل. وما ابلغتنا ايــاه املديرة العامة 
لشــؤون البلديات يف وزارة الداخلية السيدة فاتن ابو الحسن 
ان اوامــر الدفع وقعها وزير الداخلية وحولت اىل وزارة املال، 
يعني البلديات تستطيع قبض مستحقاتها من الصندوق البلدي 

املستقل«. 

ــف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــش ملـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــس ناقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة طرابلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي غرفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاع فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  إجتمـ
ــاه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــآت امليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة ملنشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة الكهربائيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر الطاقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ توفيـ

عقد اجتــامع يف غرفة التجــارة والصناعة والزراعة يف 
طرابلس والشــامل، ملناقشــة ملف توفري الطاقة الكهربائية 
ملنشآت مياه طرابلس، شارك فيه رئيس الغرفة توفيق دبويس، 
رئيس مجلس اإلدارة املدير العام ملؤسســة مياه لبنان الشاميل 
املهندس الدكتور خالد عبيد، مدير »رشكة قاديشا« عبد الرحمن 
مواس ومدير االنتاج يف الرشكة املهندس باسم خياط، املهندس 
ســامر صربا ممثا الرشكة التي ســتقوم بتأمني التجهيزات 
الخاصة من معدات العــادة تأهيل املحطة الكهرومائية، يف 
حضور مدير مختربات مراقبة الجودة لدى الغرفة الدكتور خالد 

العمري.
وقــد وضع دبويس ملف اعادة تأهيل املحطة الكهرومائية 
يف طرابلس لتغذية مؤسســة مياه لبنان الشــاميل بالتيار 
الكهربــايئ عىل طريق التنفيذ، و اكــد ان »ال مجال الضاعة 
الوقت ألن الوضع ضاغط يف طرابلس عىل صعيد املياه ونحن 
يف سباق مع هذا الوقت قبل الوقوع يف املحظور«. وطلب من 
ممثل الرشكة املهندس صربا »تقديم عروض االســعار بشكل 
فوري والعمل عىل تأمني القطع املتوفرة من اجل البدء بأعامل 
التأهيل لتأمني تشغيل ولو جزء من هذه املحطة كمرحلة أوىل«.
وشــدد دبويس عىل أن »مسألة املياه والطاقة الكهربائية 
وتوفري املحروقات مســائل ال تحتمل التأخري، ال سيام ان املياه 
مرتبطة بتفاصيل حياة النــاس اليومية«، وقال: »اننا نتحرك 
بالتنســيق الدائم مع دولــة الرئيس نجيب ميقايت بخصوص 
العمل عــىل توفري متطلبات طرابلــس وأبنائها، وكذلك عىل 
نطاق هيئة إمناء الشامل املعنية بتأمني متطلبات اإلمناء عىل 
مســتوى املحافظة ونحن نجد أنفسنا يف رشاكة دامئة تتعزز 
من خال العمل املشرتك عىل تأمني أبسط إحتياجات املواطنني 

يف طرابلس«.

من جهته، شــكر الدكتور خالد عبيد دبويس عىل »مبادراته 

الطيبة«، وأكد اننا »نعمل معاً عىل توفري املياه لطرابلس والتي 

هــي العصب الحيوي للناس وال تحتمل التأخري أو الرتاخي يف 

توفريها ملا لها من تداعيات سلبية صحياً وإنسانيا وإجتامعياً،  

إضافة اىل رضورة تأمــني التيار الكهربايئ ومصادر الطاقة 

املتمثلــة باملحروقات«، وقــال: »خطونا اليوم خطوات هامة 

عىل صعيد البدء بتأهيل املحطة الكهرومائية بدعم من الرئيس 

دبــويس لتزويد مضخات املياه بالتيــار الكهربايئ، ونأمل ان 

نتمكن من توفري الخدمات ألهلنا«.

ويف الختــام توافق املجتمعــون عىل »ترسيع وترية العمل 

الســتباق اي ازمــة قد تحصل عىل صعيــد انقطاع املياه عن 

طرابلس عىل ان تبقى االجتامعات مفتوحة ملتابعة أي طارئ«. 

اجتامع غرفة طرابلس
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الثلثاء 13 أيلول 2022

مــــــرات  3 إدلــــــــــب  اســــتــــهــــدفــــت  >الــــــنــــــصــــــرة< 

الخليل فــي  بفتى  ــال  االحــت لتنكيل  >إســرائــيــلــي<  توثيق 
ــوه ــلـ ــن ثــــــم ســـحـ ــ ــي ــ ــرت ــ ــوا عـــلـــيـــه الــــــنــــــار م ــ ــقـ ــ ــلـ ــ  أطـ

ــة ــهــدن ــد ال ــدي ــم ــت ــي الــــى الــيــمــن : ل ــركـ ــيـ املـــبـــعـــوث األمـ

إســــتمرار توقــــف توربينيــــن فــــي ســــّد النهضــــة .. ومصــــر تحــــّذر

أعلن املركز الرويس للمصالحة يف ســوريا، أّن مسلحي 
»جبهة النرصة« نّفذوا 3 عمليــات قصف يف منطقة إدلب 
لخفض التصعيد، شــال ســوريا، يف الســاعات الـ24 

األخرية.
وقال نائب رئيس املركز الــرويس للمصالحة، اللواء أوليغ 
إيغوروف، مساء أمس األحد، إنه »خالل اليوم األخري سجلت 
يف منطقة إدلب لخفض التصعيــد 3 حاالت قصف من قبل 

جاعة جبهة النرصة اإلرهابية«.
وأوضح إيغوروف أّن العمليات  الثالث ُسجلت يف محافظة 

إدلب.
وكان املركــز الرويس أعلن، تصفية أكرث من 20 مســلحاً 
يف »جبهــة النرصة«، بينهم قيادات ومســؤولون عن إعداد 

املسلحني ومتويل التشكيالت املسلحة.
يُشــار إىل أّن منطقة إدلب لخفض التصعيد، والتي تشمل 
إدلب املحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحاة والالذقية، 

متّثل آخر معقل ملســلحي تنظيم »هيئة تحرير الشام« الذي 

يشــكل عنارص »جبهة النرصة« عموده الفقري، كا تتمركز 

يف هذه األرايض جاعات مسلحة أخرى موالية لرتكيا.

وثّقت منظمة )بتســليم( الحقوقيــة اإلرسائيلية لحظة 
تنكيل قوات االحتالل بفتى ُمصاب يف ظروف كان من املُمكن 

أن تودي بحياته.
وقالــت املنظمة يف تقريرها عن الواقعــة التي جرت عند 
حاجز “باب الزاوية” مبدينة الخليل يف الشهر املايض، عندما 
اندلعت اشتباكات بني شباب فلسطينيني وجنود من االحتالل.

ووثّقت بتســليم إطالق جنود االحتــالل الرّصاص الحي 
واملطاطي عــى أطفال وفتية فلســطينيني، أصابت واحدة 
منها الفتى مصطفى الهصيص )16 عاًما( يف فخذه األيرس، 
بينا كان يقف عــى بُعد نحو عرشة أمتــار عن واحد من 

الجنود.
وأفاد التقرير أنه بينا “أعان مصطفى اثنان من أصدقائه 
عــى االبتعاد عن املكان، باغتهم جنــود االحتالل من الجهة 

األخرى يف كمني نصبوه لإلمساك بهم”.
وأوضحت “بتســليم” أن رفاق الشــاب املصاب متكنوا من 
الفرار بينا أصــاب جندي الهصيص برصاصــة حية، قبل 

سحله نحو الحاجز األمني.
وأفادت أن 4 من جنود االحتالل تكالبوا عى الفتى الذي كان 
ينزف وحملوه إىل داخل الحاجــز األمني قبل أن ينهالوا عليه 

بالرضب.
وقالت املنظمة الحقوقية إن مدنيني وصحفيني شهدوا عى 
الحادث، وطالبوا جنود االحتالل بإخالء سبيل الفتى املصاب.

وسّجلت “بتســليم” اعتداء جنود االحتالل خالل الواقعة 
عى إحــدى املتطوعات يف املنظمة، قبــل أن يعصبوا عيني 

الهصيص ويواصلوا ركله بينا هو ملقى عى األرض.

ونقلت املنظمة أن تعذيب املصاب وهو ينزف استمر لنصف 
ســاعة قبل أن تتمكن سّيارة إسعاف فلسطينية من نقله إىل 
املستشفى، وشــّخص األطّباء كرًسا يف رجله استلزم عملية 

جراحية.
وخلص تقرير املنظمة الحقوقية، إىل أنها “ليســت حادثة 
اســتثنائية وإمنا هي جزء من الروتــني اليومي الذي يعرفه 
ويعاين منه الفلســطينيون يف الخليل، مثل جميع ســكان 

الضفة الغربية”.
وعّدد انتهاكات قوات االحتالل اإلرسائييل “إطالق الرصاص 
دون مربر، واالعتقاالت التعســفية، والــرضب، والتهديدات 
واإلهانات”، واعتربت أن “طمس هذا الُعنف والتسرت عليه من 
جانب أجهزة إنفاذ القانون، منذ وقت طويل، هو جزء ال يتجزأ 

من نظام االحتالل”.

دعا املبعوث األمرييك إىل 
اليمن تيمويث ليندركينغ إىل 
البالد ملا  متديد الهدنــة يف 
األول  الثاين من ترشين  بعد 
املقبل، مشــددا عى رضورة 
الدولة  الرواتب ملوظفي  دفع 

ورفع الحصار عن تعز.
»تقييمي  ليندركينغ  وقال 
فوائد  أنها وفرت  للهدنة هو 
للشعب  وملموســة  مهمة 
اليمنــي، وال ينبغــي يل أو 
الحكم  املتحــدة  للواليــات 
عليهــا، بل أن ندع الشــعب 

اليمني يفعل ذلك«.
وأضاف أنه منذ بدء الهدنة 
انخفضت نســبة اإلصابات 
بنحو  املدنيني  صفــوف  يف 

60%، واستطاع 20 ألفا من اليمنيني السفر عرب رحالت تجارية 
من مطار صنعاء ألول مرة منذ عــام 2016، وهناك إمكانية 
مهمة لحركة عبور املساعدات اإلنسانية مل تتوفر قبل الهدنة.
وطالب املبعوث املجتمع الدويل والقادة الحوثيني بأن يبذلوا 
املزيد من أجل متديد هذه الهدنة، ومن أجل مزيد من الرحالت 

الجوية ومزيد من خفض التصعيد.
وفيا يتعلق بالوضع يف تعز، دعا ليندركينغ الحوثيني إىل 
رفع الحصار عن املدينة، وتخفيف الضغط عن السكان هناك، 

مؤكدا أنها قضية إنسانية.
وأشــار إىل أن الحوثيني شنوا بعض الهجات يف تعز وما 
حولها يف األسابيع القليلة املاضية، ما أدى إىل مقتل مدنيني 

وجنود من الجيش الحكومي.
كا حــث املبعوث األمــرييك الحكومة اليمنيــة والقادة 
الحوثيني عى دفع الرواتب ملوظفي الدولة، معتربا أنها قضية 
حيوية، وقــال »لقد وافقت الحكومة اليمنية علنا عى العمل 

بشأنها، ونريد أن يقدم الحوثيون االلتزام نفسه«.
وأضاف »أنــا واثق أنه من خالل التعــاون بني الطرفني، 
ميكــن تحقيق تقدم بحيث نرى موظفــي الدولة يقبضون 

رواتبهم للمرة األوىل منذ ســنوات، وهذا من فوائد الهدنة 
التي يجب متديدها 6 أشهر بهدف تحقيق مزيد من املكاسب 

اليمني«. للشعب 
من جهة أخرى، حّمل رئيس مجلــس القيادة الرئايس يف 
اليمن رشاد العليمي املجتمع الدويل تبعات ما ساه الرتاخي 
تجاه مارســات وانتهاكات الحوثيــني، وتداعيات ذلك عى 
فرص الســالم يف اليمن وأمن املنطقة والعامل، وفق ما نقلت 

عنه وكالة األنباء اليمنية.
وجــاء ذلك خالل لقــاء جمعه يف الرياض مــع املبعوث 
األمرييك ليندركينغ، والســفري األمرييك لدى اليمن ستيفن 
فاجن، حيث ناقش معها نتائج لقــاءات ليندركينغ األخرية 
الرامية إىل تثبيت الهدنة القامئــة، ودفع الحوثيني الحرتام 
التزاماتهم، مبا يف ذلك فتح طــرق تعز واملحافظات األخرى، 

ودفع رواتب املوظفني من عائدات موانئ الحديدة.
أمري عبد  اإليــراين  الخارجية  أكد وزيــر  ويف طهران، 
الله  أنصار  باســم جاعــة  املتحدث  لقائه  اللهيان خالل 
الحوثيــة محمد عبد الســالم، دعم بــالده إلعالن وقف 
إطالق النار ومتديده يف اليمن، معتربا ذلك مقدمة إلحالل 

هناك. الدائم  السالم 

أكّــد وزير الخارجية املرصي، ســامح شــكري، أن »بقاء 
الوضع الحايل  ألزمة سد النهضة اإلثيويب ميثل عنرص عدم 
استقرار يهدد مصالح شعوب املنطقة«ـ محذراً من »استمرار 

الوضع الحايل ألزمة سد النهضة اإلثيويب«.
وأعلنت وزارة الخارجية املرصية، يف بيان، بعد لقاء جمع 
سامح شكري مع املبعوثة األممية للقرن األفريقي، هنا تيتي، 
أن شكري أكد »موقف مرص الثابت واملتمسك برضورة التوصل 

إىل اتفاق شامل حول سد النهضة يف أقرب وقت ممكن«.
كا حّذر شــكري من أن »بقاء الوضع الحايل ميثل عنرص 
عدم اســتقرار يهدد مصالح شــعوب املنطقة، ليس للوقت 

الحايل فقط، ولكن لألجيال القادمة«.
يف السياق نفسه، أكّد أستاذ الجيولوجيا واملوارد املائية يف 
جامعة القاهرة، عباس رشاقي، استمرار توقف توربينني يف 
ســد النهضة وغلق بوابتي الترصيف، مشرياً إىل عدم وجود 

دّوامات يف حوض التوربينات.
وتم ّغلق بوابتي الترصيف يف األول من شهر أيلول الحايل، 
وللمرة الثالثة عى التوايل خالل 15 يوماً، حيث تظهر األقار 
االصطناعية التوربينني متوقفني عن العمل، بسبب عدم وجود 

دّوامات يف حوض التوربينات.
ومن املتوقع أن يرتاجع مستوى البحرية إىل 604 أمتار فوق 
سطح البحر، خالل األسابيع املقبلة، حيث يقل معدل األمطار 
وكمية اإليراد املايئ عند ســد النهضــة إىل 350 مليون مرت 
مكعب يومياً. كا ستفقد البحرية 2.5 مليار مرت مكعب وتعود 
إىل إجايل التخزين الحقيقي لهذا العام مبعدل 17 مليار مرت 

مكعب عند منسوب 600 مرت فوق سطح البحر.
يشار إىل أن مفاوضات الســد تجمدت، منذ أكرث من عام، 
فيا توّجهت مرص إىل مجلس األمن الدويل يف شهر متوز/

يوليو املايض، بســبب رفضها خطوات أديس أبابا بشأن امللء 
»املنفرد« للسد خشية تأثريها عى حصتها املائية.

هذا وتتمســك كل من القاهرة والخرطــوم، بالتوصل أوالً 
إىل اتفاق ثاليث حول ملء الســد وتشــغيله، من أجل ضان 
استمرار تدفق حصتيها السنوية من مياه نهر النيل، غري أن 

إثيوبيا ترفض ذلك.
وتؤكد أديس أبابا، أن سدها الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد 

»ال يستهدف اإلرضار بأحد«.
يذكر أنه، يف شــهر آب املايض، أكملت إثيوبيا، وهي دولة 
منبع نهر النيل، امللء الثالث للسد، بعد عمليتي ملء ماثلتني 
العام املاضيني، من دون تنسيق يف املراحل الثالثة مع دولتي 

املصب مرص والسودان.
وتتخّوف دولتا املصب، مرص والســودان، من تبعات السد 
عى أمنها املايئ، فيا تشــدد أديس أبابا عى أهميته لتوليد 

الكهرباء والتنمية.

ــم املــتــحــدة ــ ــري: ســـوريـــا حــريــصــة عــلــى الــعــمــل مـــع األم ــجــعــف ال

ــة لـــضـــرب تـــل أبـــيـــب وحــيــفــا ــم ــّم ــص ــرة ُم ــّيـ ــسـ إيــــــران : ُمـ

ــارب ُمــهــاجــريــن ــ ــرق قـ ــ ــا غ ــدد ضــحــاي ــ تـــونـــس : ارتـــفـــاع ع

إلطـــاق  الـــســـودانـــيـــة  األطـــــــراف  دعــــت  ــة  ــي ــرب غ دول   9 
ــي ــ ــدن ــ ــم امل ــ ــك ــ ــح ــ ــادة ال ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة السـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــلـــيـــة سـ عـــمـ

يف لقائه مع طارق تالحمة، نائب مدير مكتب األمم املتحدة 
لتنسيق الشؤون اإلنســانية، جدد بشار الجعفري نائب وزير 
الخارجية الســوري حرص بالده عى العمل مع األمم املتحدة 

من منطلق الرشاكة.
ونوه الجعفري يف هذا الســياق »بالــدور اإليجايب لألمم 
املتحدة يف الدفاع عن القانون الدويل عى الرغم من محاولة 
بعــض الدول االلتفــاف عى هذه املنظمــة األممية وفرض 

رشيعة الغاب«.
وأفادت وكالة االنباء الســورية »ســانا« بأن نائب وزير 
الخارجية واملغرتبني الســوري بحث مع طارق تالحمة نائب 
مدير مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ملنطقة 
الرشق األوسط وشال إفريقيا والوفد املرافق رضورة التزام 
جميع الدول واملنظات الدولية بالقرارات الصادرة عن مجلس 

األمن.
ونقل عن الجعفري تشــديده »عــى رضورة تطبيق القرار 
2642 الصادر عــن مجلس األمن والــذي نص رصاحة عى 
االنتقال إىل التعايف املبكر والصمود وعى إيصال املساعدات 
عــرب الخطوط مؤكداً أن املشــكلة يف عــدم تطبيق قرارات 
مجلس األمن الخاصة بســورية من قبل بعض الدول أضحت 
لكونها سياسية وخصوصاً  تعود ألســباب أخالقية إضافة 
أن جميع قرارات مجلس األمن املتعلقة بســورية تؤكد عى 
سيادة سورية عى كامل ترابها واستقاللها السيايس ووحدة 

أراضيها«.
ويف هــذا االجتاع، رشح نائب وزير الخارجية الســوري 
»اآلثار اإلنســانية الخطــرية للتدخل األجنبي يف الشــؤون 
الســورية عى الشــعب الســوري ويف إطالة أمــد األزمة 
وخصوصاً الدور الهدام الذي مارســته ومتارســه تركيا يف 
تأجيج األزمة الســورية وخرقها لقوانــني الرشعية الدولية 

من خالل مترير اإلرهابيني والتالعــب مبوضوع املياه ودور 
االحتــالل األمرييك يف دعم التنظيات اإلرهابية وأثر رسقة 

هذا االحتالل للموارد الوطنية عى الشعب السوري إنسانياً«.
من جانبه، شــكر تالحمة، بحســب الوكالــة »الحكومة 
الســورية عى تعاونهــا مع املنظات األمميــة وخصوصاً 
)أوتشا( شــارحاً أبعاد القرار املذكور وما تم تطبيقه من هذا 
القرار وما ســيتم تطبيقه وشدد عى التزام )أوتشا( بتطبيق 
القرار 2642 وإقناع املانحني بــرضورة تنفيذ مفاعيله خالل 

املدة املتبقية للقرار أي خالل األشهر األربعة املقبلة«.
وأفيــد بأن هذا اللقــاء حرضه »من جانــب الوفد الضيف 
كرسنب روكاشا مدير مكتب تنســيق الشؤون اإلنسانية يف 
األمم املتحدة ومارينا زون هولست نائبة مدير مكتب تنسيق 
الشؤون اإلنســانية وأولغا شــرييفكو ورميا عيل منسقتا 
الشــؤون اإلنســانية، ومن وزارة الخارجية واملغرتبني وائل 
إساعيل الخليل نائب مدير إدارة املنظات الدولية واملؤمترات 
ومحمدية النعســان من إدارة املنظــات الدولية واملؤمترات 

والدكتور نزار كبيبو من مكتب نائب الوزير«.

نقلت وكالة مهر شبه الرســمية، عن قائد القوات الربية 
اإليرانية كيومــارس حيدري قوله إن البــالد طورت طائرة 
مســرية انتحارية طويلة املدى »مصممة لــرضب تل أبيب 

وحيفا يف إرسائيل«.
وقال حيدري إن الطائرة يطلق عليها اسم »عرش-2« وهي 

نسخة مطورة من »عرش-1«.
وكان التلفزيــون اإليراين بث يف أيــار املايض تقريرا عن 
زيارة قائد األركان للقوات املسلحة اللواء محمد باقري قاعدة 
رسية للجيش تقع تحت األرض، مخصصة للطائرات املسرية 

متنوعة االستخدام.
وذكر التقريــر أن القاعدة عى عمق مئــات األمتار تحت 
األرض وتقع يف سلســلة جبال زاغروس غرب البالد، وتوجد 
داخلها أكرث من 100 طائرة مسرية قتالية، وطائرات استطالع 

ومراقبة.
وقال قائد الجيش اللواء عبد الرحيم املوســوي -بحســب 
التقرير- إنه جرت زيــادة قوة التدمري لدى هــذه الطائرات 
املسرية، مضيفا أن بالده أصبحت »القوة األوىل يف الطائرات 
املسرية باملنطقة، ألنها متتلك مجموعة متنوعة من الطائرات 

املسرية التي ميكن استخدامها يف عمليات مختلفة«.
وتتصاعد نربة التهديد والوعيــد بني طهران وتل أبيب عى 
وقع مفاوضات تجديد االتفاق النــووي، حيث أكدت األخرية 
أكرث من مــرة معارضتها لتجديد االتفاق النــووي مع إيران 

وقالت إنها لن تلتزم به يف حال التوقيع عليه.

إّن »عدد  الرســمية،  التونســية  األنبــاء  قالت وكالــة 
تونس  قبالة ســواحل  قــارب مهاجرين  القتى جراء غرق 
األســبوع املايض ارتفع إىل 11، معظمهم تونسيون، خالل 

محاولتهم عبور البحر املتوسط إىل إيطاليا«.
وأضافت الوكالة أّن »خفر الســواحل والبحرية انتشــلوا 
خمس جثث أخرى مســاء السبت، يف إطار عملية بحث عن 
مهاجرين ُفقدوا يف أعقاب غرق قارب قبالة ســواحل مدينة 

الشابة يف والية املهدية، يف السادس من أيلول«.
وأنقذ خفر الســواحل 14 مهاجراً كانوا عى منت القارب 
املكتظ، بينا ال يزال 12 راكباً آخَر يف عداد املفقودين، إذ كان 

نحو 37 مهاجراً منهم عى منت القارب.
ويف آذار املــايض، أعلنــت قــّوة مــن خفر الســاحل 
التونيس إنقــاذ 455 مهاجــراً غري نظامــي، يف عمليات 
مختلفة، خــالل ليلة واحــدة، قبالة الســواحل الجنوبية 

والشالية والرشقية للبالد.
وانطلق القارب من ســاحل العوابد يف منطقة صفاقس، 
املدينة التي أصبح ســاحلها نقطة انطالق رئيســية آلالف 

الفارين من النزاعات املسلّحة والحروب والفقر يف بلدانهم يف 
أفريقيا والرشق األوسط، من أجل الوصول إىل ضفاف سواحل 

أوروبا طمعاً بالحصول عى فرصة حياة أفضل.
ومتكنت وحدات تابعــة لألقاليم البحرية للحرس الوطني 
بالساحل التونيس من إحباط 26 عملية اجتياز غري رشعية 
للحدود البحرية، ومتكنــت من إنقاذ 426 مهاجراً من بينهم 
أفريقية مختلفــة، والبقية  140 شــخصاً من جنســيات 
تونســيون، كا تّم حجز 12 مركباً بحرياً و 16 محركاً، وفق 

مصادر تونسية.
وتجمــع عدد من أهايل الضحايــا واملفقودين من واليات 
مختلفــة مبيناء الصيد البحري باملهديــة، منذ الحادثة، يف 

انتظار االطالع عن آخر مستجدات البحث والتمشيط.
وكانت وحدات الحرس البحري بإقليم الوســط قد سّجلت، 
خالل شــهر آب املايض، رقاً قياسياً من خالل إحباط 170 
عملية هجرة رسية وضبــط 3500 مجتازاً، من بينهم 900 
تونيس و2600 من دول جنوب الصحراء، بحســب السلطات 

التونسية.

تبون وّجه دعوة رسمية الى أمير الكويت 
للمشاركة في القمة العربية

وجه الرئيس الجزائري، عبد املجيد تبون، دعوة رسمية إىل 
أمري الكويت، الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح، للمشاركة 
يف أشغال الدورة العادية الـ31 للقمة العربية التي تحتضنها 

الجزائر يف ترشين الثاين.
وحمل وزير الطاقة واملناجم محمــد عرقاب، هذه الدعوة 
ألمري الكويت الشــيخ نواف األحمد الجابر الصباح، وتسلمها 
منه ويل العهد الكويتي، الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح.

دعت دول غربية، إىل مشاركة جميع األطراف السودانية، 
مبا يف ذلك الجيش، يف عملية سياســية الستعادة االنتقال 

الدميقراطي بقيادة مدنية.
جاء ذلك يف بيان مشرتك صادر عن سفارات فرنسا وأملانيا 
وإيطاليا وهولندا والرنويج وإســبانيا والســويد وبريطانيا 

والواليات املتحدة، يف الخرطوم.
وقال البيان »يف الوقت الذي يواجه فيه الســودان أزمات 
أمنية اقتصادية وإنســانية، ومع اقرتاب الذكرى الســنوية 
الستيالء الجيش عى الســلطة يف 25 ترشين األول 2021، 
نؤكد عى رضورة مشاركة جميع األطراف السودانية، مبا يف 
ذلك الجيش، بشكل بناء يف عملية سياسية الستعادة االنتقال 

بقيادة مدنية إىل الدميقراطية«.
وأضــاف »نكرر دعمنا الراســخ للجهــود الجارية لآللية 
الثالثية لألمم املتحدة، واالتحاد األفريقي، والهيئة الحكومية 
الدولية املعنية بالتنمية )إيغاد( للمســاعدة يف سد الخالفات 
بني األطراف واملبادرات وتيسري استعادة االنتقال بقيادة مدنية 

إىل الدميقراطية«.
كا رحب البيان بنرش نقابة املحامني السودانيني »مرشوع 
وثيقة إطار عمل دســتور انتقايل من أجــل تكوين حكومة 
مدنية مقبولة عى نطاق واسع وشاملة ميكن أن تضع البالد 

عى طريق الدميقراطية واالنتخابات«.
واعترب أن »أي اتفاق سيايس ال ميكن أن يكون ذا مصداقية 
أو مســتداما إذا مل يكن شامال أو ال يتمتع بقاعدة واسعة من 

الدعم الشعبي«.
الدستور  ونرشت نقابة املحامني عرب فيســبوك »مرشوع 
االنتقايل للعام 2022« ما تضمنه »طبيعة الدولة وســيادة 

الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات األساسية 
الفــدرايل وهياكل  الحكم  االنتقاليــة ونظام  الفرتة  ومهام 

السلطة االنتقالية وتكوينها«.
يشــار إىل أن السودان يشــهد منذ 25 ترشين األول 2021 
احتجاجات شــعبية تطالــب بعودة الحكــم املدين وترفض 
إجراءات استثنائية فرضها رئيس مجلس السيادة قائد الجيش 

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

متعهدا بتسليم السلطة عرب انتخابات أو توافق وطني.
وقبل إجراءات الربهان، كان السودان يعيش منذ 21 آب 2019 
مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا، يتقاسم السلطة خاللها كل 
من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة 

اتفاقية سالم، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.



الجيش األوكراني يُواصل تقّدمه .. روسيا: العملّية العسكريّة ستستمّر حتى تحقق أهدافها
ُمنفرد بشكل  كهذا  إجــراء  نتخذ  لن  قتالّية:  دبابات  كييف  تسليم  عن  تمتنع  أملانيا 

أعلنت موســكو امس، موقفها مــن التطورات 
امليدانية األخرية يف رشق أوكرانيا بعد الهجوم املضاد 
املوسع الذي شــّنته القوات األوكرانية، وسيطرت 
فيه عىل مناطق إسرتاتيجية عديدة، آخرها إعالنها 

استعادة 500 كيلومرت مربع يف جنوب البالد.
ونقلــت وكالة »تــاس« الروســية لألنباء عن 
املتحدث باسم الكرملني دميرتي بيسكوف أن الرئيس 
الــرويس فالدميري بوتني »يتلقــى تقارير عن كل 
األمور الجارية يف العملية العسكرية الخاصة، مبا 

يف ذلك إعادة تجميع القوات الروسية«.
أضاف: »الكرملني أن العملية العسكرية الروسية 
يف أوكرانيا ستستمر إىل أن تحقق أهدافها، وأنه ال 
مؤرشات وال أرضية مناســبة اآلن إلجراء محادثات 

السالم مع الجانب األوكراين«.

{ تقدم جديد {
وتزامنا مع هذه الترصيحات، تتالحق التطورات 
امليدانية املتسارعة يف الرشق األوكراين بخاصة يف 
منطقة خاركيف، يف ظل اســتمرار التقدم الرسيع 

الذي تحققه القوات األوكرانية يف هذه الجبهة.
وكانت كييف يف اليومني املاضيني تحقق مكاسب 
واسعة يف املعارك مبا فيها بلدات إيزيوم وكوبيانسك 

وباالكليا.
ويف إحاطة جديدة، أكد الجيش األوكراين أيضا أنه 
استعاد، يف هجومه املضاد املتواصل منذ أسبوعني، 

500 كيلومرت مربع يف منطقة خريسون جنوبا.
كام أعلن أن قواته وصلت إىل الحدود الدولية مع 
روسيا يف مدينة غوبتوفكا، عند الحدود الشاملية 
ملقاطعة خاركيف، كام استعادت خالل الـ24 ساعة 

األخرية 20 بلدة وقرية يف املقاطعة.

وبث الجيش األوكراين صورا لجنوده أمام املجلس 
املحيل للمدينة التي تعّد معربًا حدوديًّا مع مقاطعة 

بلغورود الروسية.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروســية مقتل 
نحو 250 عسكريا أوكرانيا يف غارة لقواتها الجوية 
عىل القوات األوكرانية مبدينتي كوبيانسك وإيزيوم 
مبقاطقة خاركيف. وأضاف املتحدث باســم الوزارة 
أن القوات الروســية دمرت مستودعا يف مقاطعة 
ميكواليف يحوي 45 طنا من الذخرية. ويف السياق، 
بثت وزارة الدفاع الروسية مقاطع مصورة قالت إنها 
لعمليات عسكرية شاركت فيها قوات مشاة البحرية 
التابعــة ألســطول املحيط الهــادي، وأضافت أن 
الرضبات استهدفت مواقع تابعة للجيش األوكراين 

يوم أمس من دون تحديد مكانها.

{ أزمة زاباروجيا {
ويف هذا الشأن، قالت الرئاسة الروسية إنه ليس 
هناك من حديث يجري اآلن عن ســحب القوات من 

محطة الطاقة النووية يف زاباروجيا.
من جانبه، دعا كبري املفتشني األوكرانيني املكلفني 
أويل كوريكوف  النووية واإلشــعاعية  بالسالمة 
إىل إقامة منطقة آمنة يف محيط املحطة،وقال إن 
تأمني الطاقة الكهربائية للمحطة بشكل دائم رشط 

أسايس لدرء حدوث كارثة نووية.
كام نقلت وكالة »ريا نوفوســتي« الروسية عن 
سلطات خريسون املوالية لروسيا قولها إن القوات 
األوكرانية قصفت جرس أنتونوفســي مبقاطعة 
خريســون، وإن الدفاعات الجوية الروسية تصّدت 

ملعظم الصواريخ التي أصاب بعضها الجرس.
وأفادت وسائل إعالم روسية بأن صاروخا واحدا 

أصاب الجرس، الواقع عىل نهر دنيرب، بشكل مبارش، 
علام أن الرئاسة األوكرانية اتهمت القوات الروسية 
بتعّمد استهداف البنية التحتية يف مدينة خاركيف، 
واصفة ذلك بالرد الجبان عىل فرار قواتها من ساحة 
املعركة. وقال بيان صادر عن الرئاسة األوكرانية إن 
القوات الروســية استهدفت بشكل مبارش محطة 

الطاقة الحرارية يف خاركيف بصاروخي »كروز«.

{ زيلينسي يشيد {
وإزاء التقــدم امليــداين الذي تحققــه القوات 
األوكرانية، أشــاد الرئيس فولودميري زيلينســي 

بالدعم العسكري الذي قدمته واشنطن.
ويف مقابلة مع شــبكة »يس إن إن« األمريكية، 
قال زيلينســي إنه مل يكن مبقدور بالده استعادة 

مناطق عدة من الروس لوال الدعم األمرييك.
وبشــأن التفاوض مع روســيا، قــال الرئيس 
األوكراين إنه ال مجال للتفاوض يف الوقت الحايل، 
مؤكدا أن الجيش األوكراين سيواصل القتال إىل حني 
استعادة الســيطرة عىل كامل األرايض الخاضعة 

للسيطرة الروسية.
 ويف الشــأن ذاته، قالت وزيــرة الدفاع األملانية 
كريســتني المربخت إن بالدها مل تسلم أوكرانيا أي 
دبابــات قتالية، وإنها لن تتخذ إجراء كهذا بشــكل 

منفرد. 
وأوضحت الوزيرة األملانية أنه مل تســلم أي دولة 
حتــى اآلن مركبات مشــاة قتالية أو دبابات غربية 

الصنع لكييف.
وأضافــت أن برلني بحاجــة إىل تكييف القوانني 
األملانية للصادرات العســكرية بطريقة تســمح 

بتعاون أورويب أفضل يف مشاريع الدفاع.

بوتيـــــن: روســـــيا تتكّيـــــف مـــــع ضغـــــوط الغـــــرب وســـــنتخلّص مـــــن اعتمادنـــــا علـــــى الـــــدوالر

ــي ــ ــا الدولـ ــ ــة: موقعنـ ــ ــاع األملانّيـ ــ ــرة الدفـ ــ وزيـ
يُحّتـــــم أن نصبـــــح قـــــّوة عســـــكريّة رياديّـــــة

الطاقـــــة الذريّـــــة  تبحـــــث ملـــــف طهـــــران 
»إســـــرائيل« ال تتوقـــــع إحيـــــاء اإلتفـــــاق النـــــووي

أكّد الرئيس الــرويس، فالدميري بوتني امس، أّن 
روســيا تتكيف مع الضغــوط التي يفرضها الغرب 
وتتخذ إجراءات وقائيــة وتنفذها بصورٍة رسيعة، 
مؤكداً أّن »روسيا واجهت بنجاح الضغوط الغربية«.

وقال بوتني خالل اجتامعٍ حول املسائل االقتصادية: 
»تكتيــكات الحرب االقتصادية الخاطفة، والهجوم 
الذي كانــوا يعتمدون عليه، مل ينجح، وهذا واضح 
فعــالً للجميع، ولهم أيضــاً، االقتصاد الرويس بدأ 

يستقر ويدخل يف مسار النمو«.

ولفت إىل أّن »روسيا نّفذت تدابري وقائية وفّعالة 
عــىل وجه الرسعة، وأطلقت آليات لدعم الصناعات 
الرئيســة، واملؤسسات األساسية، وكذلك الرشكات 

الصغرية واملتوسطة الحجم«.
وأشــار بوتني إىل أّن »التخلص من االعتامد عىل 
الدوالر أمٌر حتمي لدى روســيا«. وكشف بوتني عن 
تباطؤ وترية انكــامش الناتج املحيل اإلجاميل إىل 

4.3% عىل خلفية زيادة النشاط االقتصادي.
وأكد بوتني، أّن روسيا ال تخطط الحتالل األرايض 

األوكرانية، وأّن هدفها يتلخص يف حامية ســكان 
دونباس الذين تعرضوا عىل مدار 8 سنوات لالضطهاد 

واإلبادة الجامعية عىل أيدي نظام كييف.
وكان بوتني قد أكد أّن بالده ستوقف شحنات الغاز 
والنفط، إذا حّدد سقف لألسعار، مؤكداً أّن »الخطوات 
املتهورة لساسة الواليات املتحدة وبريطانيا واالتحاد 
األورويب، املهووسني باألفكار السياسية الوهمية، 
ســتؤدي حتامً بالدول الغربية إىل طريق مســدود 

وإىل أزمة اقتصادية واجتامعية«.

قوة رائدة سواء أحببنا ذلك أم ال، ويف 
املجال العسكري كذلك«.

وأشــارت إىل أن أملانيا عىل املدى 
الطويــل يجــب أن تنفــق 2% من 
الناتــج املحيل اإلجاميل عىل الدفاع 
وفقــا ملعايــري الناتو، كــام نقلت 
»فاينانشال تاميز«.  عنها صحيفة 
خطط  عــن  المربخــت  وأعلنــت 
إلنشاء ثالثة فرق عسكرية جاهزة 
للقتــال بحلول أوائــل الثالثينيات 
القــرن، باإلضافة إىل تخفيف  من 
صادرات  عــىل  الصارمة  القيــود 
الدفاع األملانيــة حتى تتمكن برلني 
من املشــاركة بنشاط يف مشاريع 

األوروبية. الدفاع 
وأوضحت المربخــت أن الواليات 

الرئيســية  القوة  املتحدة ســتبقى 
للدفــاع عن أوروبــا، ومع ذلك فإن 
تزايــد التوتر بني الواليــات املتحدة 
والصني، وتحول انتباه واشنطن إىل 
منطقــة املحيطني الهندي والهادئ، 
يتطلب  أوكرانيا  الوضع حول  وكذلك 
أن تكون أملانيا مســتعدة للدفاع عن 

نفسها ضد التهديدات.
وأشــارت إىل أن دور أملانيــا يف 
الحرب العاملية الثانية أدى إىل تشكيك 
السكان يف دور الجيش األملاين، حيث 
قالــت إن األملان اعتادوا عىل أن مهام 
الجيش تقترص عىل األعامل اإلغاثية 
يف حــاالت الكــوارث، ومواجهــة 
األوبئة والفيضانات وحرائق الغابات، 
واملشاركة يف مهامت يف أماكن مثل 
أفغانستان ومايل. وتابعت: »لكن تلك 

األيام قد ولت«.

نــارص كنعــاين أن برنامج بالده 
النــووي سلــــمي وهــــو مــا 
تؤكــــده الوكالة الدولية للطاقية 
الذريــة، مشــريا إىل أنه ال وجود 
،حســب علمه، ملســودة قرار ضد 
إيــران عــىل أجنــدة اجتــــامع 
مجــــلس محافظي وكالة الطاقة 

الذرية.
وجدد كنعاين اســتعداد طهران 
ملواصلــة تعاونهــا البّنــاء مــع 
وكالــة الطاقــة الذريــة التابعة 
لألمــم املتحدة، ورفــع ما وصفها 
املوجهــة  الباطلــة  باالدعــاءات 

. ليــها إ
ويــأيت اجتامع مجلس محافظي 
الوكالــة ، بعد 3 أشــهر من تبني 

قرار يحث إيران عىل تقديم إجابات 
موثوقــة يف تحقيقات الوكالة يف 
آثــار اليورانيوم التي ُعرث عليها يف 

3 مواقع يف إيران.

{ توقعات إرسائيلية {
ويف الســياق ذاته، قال مسؤول 
ال  »إرسائيــل«  إن  »إرسائيــيل« 
تــــتوقع إحياء االتفــاق النووي 
الكربى قبل  الــدول  اإليراين مــع 
النصفــي  التجديــد  انتخابــات 
تجرى  التي  األمــرييك  للكونغرس 

املقبل. الثاين  ترشين 
 وقال للصحافيني مشــرتطا عدم 
الكشــف عن هويته »يبدو يف هذه 
املرحلة أنه لــن يُوقع اتفاق نووي 
مــع إيران إال بعد انتخابات التجديد 
النصفــي )األمريكيــة( عىل أقرب 

تقدير«.
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الثلثاء 13 أيلول 2022

ادارية  

مطلــوب الوتيــل يف بريوت 
 FEMALE EXECUTIVE
الخــربة   HOUSEKEEPER

:Send CV to رضورية
info@younganddynamic.com 

03/279988 :or WhatsApp
ــــــــــــــــــــــــــ 

مهندسون

مطلــوب موظــف مبيعــات 
ماكينات  اختصايص  )مهندس 
للعمل يف  تلحيــم صناعــي( 
كازاخســتان راتب اســايس + 

عمولة ارسال السرية الذاتية:
adminatyrau@crts.kz

ــــــــــــــــــــــــــ

                   لاليجار

شقق

شقة لاليجار يف عشقوت، غري 
280م.م.  مســاحة  مفروشة 
ط.3 500$ شهرياً دفع 6 أشهر 

سلف ت:03/304041
ــــــــــــــــــــــــــ

مطلوب

سيارات

 cherchons voiture 4*4
 mazda, cherokee, Hummer,
 Landrover, Mitsubishi,
 Toyota et autre bud.
15000$ fresh
Tel:03/357374

اعالن
عن مناقصة عامة

تعلــن ادارة واســتثامر مرفأ 
عامة  مناقصة  اجراء  عن  بريوت 
لتنفيــذ اعامل تشــغيل وصيانة 
 O & M محطــة توليد الطاقــة
واملحطات   Diesel Powert Plant
مرفأ  يف  بها  املنوطة  الكهربائية 

بريوت.
عىل الراغبني االشرتاك يف هذه 
الرشوط  دفرت  ســحب  املناقصة 
الخاص مــن مصلحة الديوان يف 
ابتداء  الخامس،  الطابــق  ـ  املرفأ 
من نهار الجمعة يف 2022/9/9، 
لقاء مبلغ وقدره /250/$ )مئتان 
وخمســون دوالرا امريكيا( وذلك 

ضمن الدوام  النظامي.
العروض  لتقديم  مهلة  آخر  ان 
فيه  الخميــس  نهــار  تنتهــي 
2022/9/22 الســاعة الثانيــة 
عــرشة ظهــراً. ويجــري فض 
الساعة  ذاته  النهار  يف  العروض 
يف  ظهراً  والنصف  عرشة  الثانية 

مكتب الرئيس املدير العام.
هاتف: 01/587075

فاكس: 01/569511
بريوت يف: 2022/09/08
الرئيس املدير العام بالتكليف

عمر عبد الكريم عيتاين
ـــــــــــــــ

اعالن
العقاري يف  السجل  امانة  من 

البقاع
القاصوف  يوسف  فادي  طلب 
لنفسه سند متليك بدل عن ضائع 
 B بالعقــار 143 قســم 12 بلوك

ارايض زحله العقارية.
للمعــرتض املراجعة خالل 15 

يوماً.
امني السجل العقاري املعاون 
بالتكليف

لينا جنبالط
ـــــــــــــــ

اعالن
العقاري يف  السجل  امانة  من 

البقاع
عرفات  حســني  عصام  طلب 
بصفته وكيالً عن محمود حسني 
عرفات ســندات متليــك بدل عن 
عبد  املوكلني سعدو  ملوريث  ضائع 
املجيــد عبد الغنــي وجميل عبد 
محمد  وللموكل  الغني  عبد  املجيد 
عيل عبد الغني بحصصهم بالعقار 

1210 برالياس العقارية.
للمعــرتض املراجعة خالل 15 

يوماً.
امني السجل العقاري املعاون 
بالتكليف

لينا جنبالط

اعالنات رسمية

وفيات
املسيح قام... حقا قام

الياس  الفقيد: ســعدى  زوجة 
يزبك

أوالده: فادي 76/396365
الياس 03/462435

دياب  سيمونا  وزوجته  شادي 
وعائلتهام 03/939782

رزق  ايزابيل  وزوجتــه  هادي 
وعائلتهام )يف املهجر(

ميالد  زوجــة  ســهام  بناته: 
الغول وعائلتهام 70/379146

كنج  ملحــم  زوجــة  داليــا 
وعائلتهام 70/941429

اشقاؤه: عائلة املرحوم ابراهيم 
الحايك

عبود الحايك وعائلته
ديب  املرحوم  ارملة  حبق  أمرية 

الحايك واوالدها وعائالتهم
املرحوم  أرملــة  رش  ايب  وفاء 
نفناف )نعيم( وأوالدها وعائالتهم

شــقيقاته: عائلــة املرحومة 
وداد زوجــة املرحوم حنا الخوري 

الدويهي
زبــاد أرملة املرحــوم مخايل 

مرتي بربارة وأوالدها وعائالتهم
وعائــالت: الحايــك، يزبــك، 
صّوان، ديــاب، رزق، الغول، كنج، 
بربارة، حبــق، ايب رش، الدويهي 
وعمــوم عائالت حيــالن ونابيه 
واملهجر  الوطن  يف  وانســباؤهم 
ينعون اليكم مبلء الرجاء واالميان 
واملحبة فقيدهم الغايل املأســوف 

عليه املرحوم

جوزف حبيب الحايك
القيامة  رجــاء  عــىل  الراقد 
املجيــدة يوم االثنــني الواقع فيه 
باألرسار  مــزوداً  أيلول 2022   12
املقدســة، يحتفل بالصالة لراحة 
نفسه الساعة الثالثة والنصف من 
بعد ظهر اليــوم الثالثاء 13 أيلول 
ـ  ميخائيل  مار  كنيسة  يف   2022

نابيه.
لكم من بعده طول البقاء

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده 
عرشة  الحادية  الساعة  من  ابتداء 
قبل الظهر لغاية الساعة السابعة 

مساء يف صالون الكنيسة.
الراهنة  الصحية  للظروف  نظاً 
وحفاظــاً عىل ســالمة الجميع 

يرجى االلتزام بالتدابري الوقائية.

ــــــار الشــــــــــخصّيات األجنبّيــــــــــة ــــــد بروتوكولّيــــــــــة صارمــــــــــة لكبــــ قواعــــ
ــة ــ ــ ــ ــ ــث الثاني ــ ــ ــ ــ ــة إليزابي ــ ــ ــ ــ ــازة امللك ــ ــ ــ ــ ــتحضر جن ــ ــ ــ ــ ــي س ــ ــ ــ ــ الت
التاريــــــــــخ« بثقــــــــــل  »يشــــــــــعر  تشــــــــــارلز  امللــــــــــك 

بعد 4 أيام من وفاة إليزابيث 
باملورال،  قــرص  يف  الثانية 
مقرّها الصيفي يف أسكتلندا، 
ُســجي امــس جثامنها يف 
جايلز«  »ســانت  كاتدرائية 
يف أدنربه يف محطة جديدة 
من الرحلــة األخرية للملكة 
الراحلة ، وصوال إىل الجنازة 
الوطنية املقررة يف 19 أيلول 

الجاري.
وشــارك ملــك بريطانيا 
مراسم  يف  الثالث  تشــارلز 
نقل جثامن امللكة الراحلة من 
قرص هولريود باتجاه كنيسة 
»سانت جايلز« يف العاصمة 
حيث  أدنربه،  األســكتلندية 
ســيتمكن الربيطانيون من 
رؤية ملكتهم الراحلة إللقاء 

النظرة األخرية عليها.
ووصل امللك تشارلز الثالث 
وقرينته إىل أسكتلندا، حيث 

تلقى عزاء املرشعني، وقبــل انتقاله إىل العاصمة 
األســكتلندية، تقّبــل امللــك الجديــد يف الربملان 
الربيطاين يف لنــدن التعازي من رئييس مجليس 

اللوردات والعموم.
وخالل املراسم الدينية سيوضع التاج األسكتلندي 
املصنوع من الذهب الخالص عىل النعش، وسيسجى 
جثامنها يف الكاتدرائية مدة 24 ساعة بعد املراسم 
الدينية، كام يســتقبل تشــارلز الثالث الذي قطع 
وعدا بخدمة شــعبه طوال حياته، رئيسة الوزراء 
األسكتلندية املنادية باالستقالل نيكوال ستورغن.

وســينقل الجثامن مســاء اليوم جوا من مطار 
أدنربه عىل منت طائرة ملكية إىل لندن، وسيسجى 
مجــددا يف النعش امللفوف بالعلم امللي عىل مدار 

الســاعة عىل منصة يف قرص ويستمنسرت اعتبارا 
من مساء األربعاء ملدة 5 أيام.

وســيبقى جثامن امللكة يف الربملان حتى موعد 
الجنــازة الوطنية، وينتظر أن يشــارك يف الجنازة 
زعامء دول وكبار الشخصيات يف العامل ومن بينهم 
الرئيس األمرييك جو بايــدن والفرنيس إميانويل 
ماكرون ورئيس الوزراء األســرتايل أنتوين ألبانيز، 

فضال عن الكثري من أفراد العائالت امللكية.
وكانت وثيقة مرسبــة أعدتها وزارة الخارجية 
الربيطانية قد كشــفت قواعد بروتوكولية صارمة 
لكبار الشــخصيات األجنبية التي ستحرض جنازة 

امللكة إليزابيث الثانية األسبوع املقبل.
ووفق الوثيقة فقد طُلب من الزعامء التخيل عن 
املروحيات والسيارات الخاصة للتنقل يف العاصمة 

الربيطانية عىل أن يتوجهوا عىل منت حافالت إىل 

كنيسة ويستمنسرت.

وأعلنت رئاســة الوزراء الربيطانية أن عشــية 

الجنازة يوم األحد القادم ســُيدعى الرأي العام إىل 

الوقوف دقيقة صمت عند الســاعة الثامنة مساء 

بتوقيت لندن يف »لحظة تأّمل« تخليدا لذكرى امللكة 

التي اعتلت العرش الربيطاين ألطول فرتة يف تاريخ 

اململكة املتحدة.

وكان امللك تشــارلز الثالث قــد أكد أمام الربملان 

الربيطاين للمرة األوىل قبل توجهه إىل أســكتلندا 

أنه »يشــعر بثقل التاريخ« وأنه يعتزم اتباع »مثال« 

والدتــه إليزابيث الثانية، يف مطلع أســبوع وداع 

امللكة الراحلة.

اللبنانـــــــــــــــي اللوتـــــــــــــــو  نتائـــــــــــــــج 
جرى مســاء امس سحب اللوتو اللبناين 

لالصدار رقــم 2039 وجاءت النتيجة عىل 

الشكل االيت:

االرقــام الرابحة: 7ـ  8ـ  16ـ  31ـ  38ـ  

41  الرقم االضايف: 42

* املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة

عدد الشبكات الرابحة: ال يشء

* املرتبة الثانية خمســة ارقام مع الرقم 

االضايف

ـ عدد الشبكات الرابحة: ال يشء

* املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة

ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 

353878560ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 32 شبكة

ـ الجائــزة االفراديــة لــكل شــبكة: 

11058605ل.ل.

* املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة

ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 

353878560ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 1399 شبكة

ـ الجائــزة االفراديــة لــكل شــبكة: 

252951ل.ل.

* املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة

ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 

743392000ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 23231 شبكة

ـ الجائزة لكل شبكة: 32000 ل.ل.

* املبالــغ املرتاكمــة للمرتبــة االوىل 

املقبــل:  الســحب  اىل  واملرتاكمــة 

18974282936ل.ل

ــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــج زيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نتائـ
جرى مســاء امس سحب زيد رقم 2039 

وجاءت النتيجة كاآليت:

الرقم الرابح: 74275

* الجائزة االوىل: 75000000ل.ل.

عدد االوراق الرابحة: ورقة واحدة

الجائزة االفرادية: 75000000ل.ل.

* االوراق التي تنتهي بالرقم: 4275

الجائزة االفرادية: 900000 ل.ل.

* االوراق التي تنتهي بالرقم: 275

الجائزة االفرادية: 90000 ل.ل.

* االوراق التي تنتهي بالرقم: 75

الجائزة االفرادية: 8000 ل.ل.

الرتاكم للسحب املقبل:75000000 ل.ل

ــــــة ــ ــ ــ ــــــج يوميـــ ــ ــ ــ نتائـــ
جرى مساء امس ســحب »يومية« رقم 

1261 وجاءت النتيجة كاآليت:

* يومية ثالثة: 648

* يومية اربعة: 3938

* يومية خمسة: 86037

ـــــــــادات ـــ ـــ ـــــــــّرض النتق ـــ ـــ ـــــــــراس تتع ـــ ـــ ت
أثارت أنباء مرافقة رئيســة مجلس الوزراء، ليز تراس، امللك 
تشارلز الثالث يف جوالته املزمعة يف بريطانيا االنتقادات وهي 
تأيت ملناسبة تويل تشارلز الُملك بعد وفاة والدته ودخول البالد 

يف حداد عام.
وردت الحكومــة الربيطانية بالقول إن »رئيســة مجلس 
الوزراء ال ترافق امللك، إمنا ســتحرض الفعاليات فقط«، ويأيت 
ذلك بعد اتهام تراس بأنها تريد اســتغالل املناســبة لتحقيق 

مكاسب سياسية.
وكان داونينغ سرتيت قد أعلن، السبت، أن تراس التي عينتها 
امللكة رئيســة ملجلس الوزراء »ســتنضم إىل امللك حني يتقدم 
الحــداد الوطني يف مختلف أنحاء بريطانيا ليحرض فعاليات« 

يف إسكتلندا وإيرلندا الشاملية وويلز.
وكتبت صحيفــة »الغارديان« أن هذه الفكرة »أثارت بعض 
انتقادات« زعمت أن رئيسة مجلس الوزراء تستفيد من الجولة 

لتربز سياسياً.
وذكرت صحيفة »فايننشــال تاميز«: »ميكنني أن أرى كيف 
يفيد هذا األمر ليز تراس، لكن ال أرى كيف يفيد امللك تشارلز«.

وأضافــت: »األجواء التي شــوهدت خــارج القرص، أمس، 
ســيكون من الصعب إعادة خلقها إذا كان مســؤول سيايس 

حارضاً ويتدخل يف كل يشء«.
أما فرق رئيســة مجلس الوزراء فسارعت إىل تهدئة الجدل، 
وأوضح داونينغ سرتيت »هذا ليس التزاماً، إمنا رئيسة الوزراء 
ترى أن من املهم أن تكون حارضة يف ما سيكون لحظة مهمة 

يف الحداد الوطني يف كل أنحاء بريطانيا«.
يذكر أن ويل العهد الربيطاين األمري تشــارلز الثالث، البالغ 
من العمر 73 عاماً، أصبح ملكاً عىل بريطانيا بعد وفاة والدته 
امللكة إليزابيث الثانية، ويعد أكرب وأقدم وريث رشعي يف تاريخ 

بريطانيا. 

ترامب: ما كان يجب 
التخلي عن »بغرام«

األمرييك  الرئيــس  اتهم 
الســابق دونالد ترامب، إدارة 
الرئيس الحــايل جو بايدن، 

بارتكاب إخفاقات كبرية.
وقال ترامــب يف مقابلة 
أجرتها قناة NDTV الهندية: 
ارتكبــت  بايــدن  »إدارة  إّن 
أخطــاء عديــدة، منها عىل 
سبيل املثال: انسحاب القوات 
األمريكيــة املتــرسع مــن 
أفغانستان«، واصفاً إياها بـ 

»غري الكفوءة«.
وأشار ترامب إىل أّن »اإلدارة 
وراءها  تركــت  األمريكيــة 
ومعدات  أمريكيني  مواطنني 

بنحو 85 مليار دوالر«.
ولفت ترامب إىل أّن »قاعدة 
بغرام يف أفغانســتان كانت 
للواليات  تحمل أهمية كبرية 
املتحــدة األمريكية بســبب 
ومنشآتها  الصني  من  قربها 

النووية االسرتاتيجية«.
وأوضح ترامب أن »القاعدة 
تبعد ساعة واحدة فقط عن 
الصيني  النــووي  املفاعــل 
النــووي، أليــس كذلك؟ ما 
كان يجــب أن نتخىل عن تلك 
القاعدة يف أفغانستان أبداً«.
وعــّد الرئيــس األمرييك 
االنســحاب  أّن  الســابق 
األمــرييك من أفغانســتان 
هو »اليشء الصحيح«، الفتاً 
إىل أنّــه مل يُنّفــذ غىل نحو 
أنّه  ترامب  واّدعى  مناسب«. 
لو كان يف منصب الرئاســة 
عند االنسحاب من أفغانستان 

ملا حدثت تلك »الفوىض«.
يذكــر أنــه يف 4 أيلــول 
الجاري، رد الرئيس األمرييك 
الســابق دونالد ترامب عىل 
جو بايــدن الذي صّوره عىل 
للدميقراطيــة،  أنّه تهديــد 
واصفــاً إيــاه بأنّــه »عدو 
الدولــة«، وذلك خالل تجمع 
انتخايب يف والية بنسلفانيا 
التجديد  النتخابــات  متهيداً 

النصفي.



عــادت بعثــة منتخــب 
والغطس  للســباحة  لبنان 
من القاهرة بعد مشــاركتها 
يف البطولــة العربية األوىل 
للفئات  املائيــة  لأللعــاب 
العمرية وكان يف اســتقبال 
البعثــة يف مطــار رفيــق 
الحريري عضوا االتحاد روال 
جورج  والدكتــور  الخطيب 

جلخ.  
وقــد تألّفــت البعثة يف 
املدرب  من  الســباحة  لعبة 
والالعبني  فرنســوا غطاس 
: غاييــل خليل، احمد صفيا، 
ادم رسور، كولــني رشتوين، 
فريد ريدان، محمد سويدان، 
إبراهيم،  كارن  الزيــن  مايا 
لــني الحاج، تالــني مراد، لنا 
حجازي، هــال حمود، اليان 

سعادة ووفاء صبلوح.
  وشــارك االتحاد للمرة األوىل يف لعبة الغطس مع املدربة 

بانا الزين والالعب سعيد دمج.
  وأحرزت البعثة ١٤ ميدالية )٣ ذهب و٥ فضة و٦ برونز  و٣ 

ارقام قياسية لبنانية( عىل الشكل التايل :
  *تالني مراد  ١٤-١٥ سنة )نادي الفوريب( : 

  ٥٠ مرت ظهر : حلت يف املركز األول مســجلة ٣١.٣٨ ثانية 
من اصل ٩ مشاركات

  ١٠٠ مرت ظهر: حلت يف املركز االول مسجلة ١.٠7.١٤ دقيقة 
من اصل 7 مشاركات

  2٠٠ مرت ظهر: حلت يف املركز االول مســجلة 2.2٤.٤٤ د 
من اصل ٦ مشاركات.

  ١٠٠ مرت فراشــة : حلت يف املركز الثاين مسجلة ٥٤.١.٠7 
دمن اصل ٩ مشاركات.

  *لني الحاج ١٤-١٥ سنة )نادي الجزيرة( : 
  ٥٠ مرت صدر : حلت يف املركز الثالث مسجلة ٣٥.٠7 ثانية 

من اصل 7 مشاركات.
  ١٠٠ مرت صدر: حلت يف املركز الثاين مســجلة ١.١٦.٥٣ د 
من اصل ١٦ مشاركة كام تم تسجيل رقم ملسافة ٥٠ مرت صدر 
يف ســباق ١٠٠ مرت بتوقيت ٣٤.7٤ ثانية. اما الرقم الســابق 

٣٥.٠٥  ث للسباحة نفسها. 
  ٥٠ مرت حرة: حلت يف املركز الثاين مسجلة 27.٥7 ث رقم 
قيايس جديد الســابق 27.٦7 ث للسّباحة نفسها من اصل ١١ 

مشاركة
  *لنا حجازي ١٤-١٥ سنة )نادي النجاح( : 

  ١٠٠ مرت حرة : حلت يف املركز الثالث مســجلة ١.٠١.٨٨  د 
من اصل ١١ مشاركة

  ٨٠٠ مرت حرة:  حلت يف املركز الثالث مســجلة ٩.٣١.٩١ د 
من اصل ٦ مشاركات

  *كارن إبراهيم   ١٤-١٥ سنة )نادي املطيلب( : 
  ٥٠ مرت صدر : حلت يف املركز الثالث مســجلة ٣٦.٩2  ث 

من اصل ٥ مشاركات.
  ١٠٠ مرت صدر: حلت يف املركز الثالث مســجلة ١.2١.٦٥ د 

من اصل ٤ مشاركات.
  *مايا الزين ١2-١٣ سنة )نادي الجزيرة( : 

  ١٠٠ مرت حرة: حلّت يف املركز الثالث مســجلة ١.٠٤.٠٤ د 
من اصل 7 مشاركات

  *فريق البدل ١٤-١٥ سنة 
  ٤x١٠٠ مــرت حــرة )كارن إبراهيم، لنا حجازي، لني الحاج، 
تالــني مراد(: حل الفريق يف املركز الثاين مســجالً ٤.١٤.٠٣ 

دقيقة من اصل ٤ فرق.
  ٤x١٠٠ مرن متنوع )كارن إبراهيم، لنا حجازي، لني الحاج، 
تالني مراد(: حل الفريق يف املركز الثاين مســجلة ٤.٤٣.٣7 د 

من اصل ٤ فرق
  *فريد زيدان ١٤-١٥ سنة )نادي الجمهور( : 

  ١٠٠ مرت حرة : ســجل رقــم قيايس جديد بزمن ٥٦.27 ث 
السابق ٥٦.2٨ ث للسباح نفسه.

يبحث ليفربــول اإلنكليزي وصيف 
البطــل عــن انطالقــة جديدة حني 
يستضيف أياكس أمسرتدام الهولندي 
الثالثــاء يف مســابقة دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم، فيام يأمل برشلونة 
اإلسباين اســتعادة اعتباره من بايرن 
ميونيــخ األملاين عندما يحل عليه يف 
املواجهــة األبرز عىل اإلطالق يف دور 
املجموعات.  وبعد قرابة ثالثة أشــهر 
من منافســته عىل رباعية تاريخية، 
يجد ليفربول نفســه يف موقف حرج 
للغاية، بعدمــا ازدادت محنه بتلقيه 
األربعــاء املايض هزميــة مذلة يف 
الجولة األوىل من منافسات املجموعة 
األوىل عــىل أرض نابــويل اإليطايل 
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  وكشــفت الهزميــة التي مني بها 

فريــق املدرب األملاين يورغن كلوب عىل ملعب »دييغو أرماندو 
مارادونا« حجم املشــكلة التي يواجهها »الحمر« يف مستهل 

هذا املوسم.
  واملسألة ال تتعلق فقط بالخروج خارساً للمرة الثالثة توالياً 
من معقل نابويل وحسب، بل أن الفريق قابع يف املركز السابع 

يف الدوري املمتاز بعد ٦ مراحل.
  ومل يشــأ كلــوب التعّمق يف تحليل األزمــة التي مير بها 
الفريــق، قائالً »أحتاج اىل الوقت ليك أقول األمور الصحيحة، 

لكن الوضع ليس واضحاً اآلن ١٠٠ باملئة«.
  وكانت هزمية األربعاء األكرب لليفربول قارياً منذ الخسارة 
يف الدور الثاين لكأس األندية األوروبية البطلة أمام منافســه 

املقبل أياكس ١-٥ عام ١٩٦٦.
  ومل يفز فريق كلوب سوى مبباراتني من أصل سبع خاضها 
هذا املوســم محلياً وقارياً يف سلسلة تضمنت الخسارة أمام 

غرميه مانشسرت يونايتد ١-2.
  ويعاين فريق »الحمر« من مشــكلة البداية البطيئة ليس 
هذا املوســم وحســب بل امتداداً من املوسم املايض، إذ مل يكن 
صاحب هدف التقدم ســوى مرة واحدة يف آخر ١٤ مباراة يف 

جميع املسابقات.
  وقال كلوب يف ترصيح لشبكة »يب يت سبورت« الربيطانية 
»يبدو أنه يتعنّي علينا إعادة انتاج أنفسنا«، أي استعادة ما كان 
عليه الفريق املوســم املايض، مضيفاً »هناك افتقاد للكثري من 
األشياء. الجزء املمتع )ساخراً( هو أننا بحاجة اىل القيام بذلك 
يف منتصف موســم الدوري اإلنكليــزي املمتاز وحملة دوري 

أبطال أوروبا«.
  وبسبب تأجيل مباريات الدوري املمتاز خالل عطلة نهاية 
األســبوع املنرصم حداداً عىل وفاة امللكــة إليزابيث الثانية، 
حصــل كلوب عىل املزيد من الوقت مــن أجل التحرض للقاء 
الثالثاء ضد فريق هجومي بامتياز اعاد اىل األذهان األجيال 
الذهبيــة ألياكس، آخرها الذي قــاد الفريق اىل لقبه الرابع 
األخري يف املسابقة القارية األم عام ١٩٩٥ واىل نهايئ العام 

الذي تاله.

   {  تألق ملفت ألياكس هجوماً ودفاعاً {
  ورغم خسارته جهود العبني مؤثرين مثل الربازييل أنتوين 
واألرجنتيني ليساندرو مارتينيس )مانشسرت يونايتد اإلنكليزي( 
وهدافه العاجي سيباستيان هالر )بوروسيا دورمتوند األملاين( 
ورايــن خرافنــربخ واملغريب نصري مــزراوي )بايرن ميونيخ 
األملاين( والحــارس الكامريوين أندريه أونانا )إنرت اإليطايل( 
وحتى مدربه إريك تن هاغ )مانشســرت يونايتد(، قّدم أياكس 
بداية رائعة يف هذه املجموعة بتســجيله رباعية نظيفة يف 
مرمى رينجرز الذي تأجلت مباراته يف هذه الجولة ضد ضيفه 

نابويل اىل يوم غد األربعاء ألســباب تنظيمية مرتبطة بجنازة 
امللكة إليزابيث.

  ويف ظــل تألق العبني مثل ســتيفن بريخــاوس والغاين 
محمد قدوس والوافد الجديد ســتيفن بريخفني، يقّدم أياكس 
أداء هجوميــاً رائعاً بقيادة مدربــه الجديد ألفرد رشويدر مع 
صالبة دفاعية الفتة، وذلك بتســجيله 22 هدفاً يف مبارياته 
الست األخرية مقابل تلقيه هدفاً وحيداً، ما يشكل تهديداً كبرياً 
لليفربول الذي يتوجب عليه أيضاً التفكري مبا ينتظره األحد يف 
الدوري املمتاز عىل أرض تشــليس.  ويتوجب عىل كلوب إيجاد 
الحلول لهذيــن االختبارين، قبل أن يتنفس بعض الصعداء مع 

التوقف بسبب نافذة املباريات الدولية.
  وأقر املدرب األملاين »أننا ال نعمل كفريق. نحن ال نلعب بشكل 
جيد مبا فيه الكفاية. هذا واضح، هذا جيل والجميع يراه. نحن 
نلعب يف أقوى دوري يف العامل ولدينا مجموعة قوية يف دوري 

أبطال أوروبا، لكن هذه هي املهمة التي علينا التعامل معها«.

   {  ليفاندوفسيك يف مواجهة بايرن {
  ويف املجموعــة الثالثة وبعــد بداية رائعة للفريقني بفوز 
بايرن عىل إنرت اإليطايل يف أرض األخري 2-صفر وبرشــلونة 
عىل فيكتوريا بلزن التشييك ٥-١ بفضل ثالثية لالعبه الجديد 
البولندي روبرت ليفاندوفسيك، تتجه األنظار اىل »أليانز أرينا« 
حيــث يحــل األخري ضيفاً عىل الفريق الــذي توج معه هداف 

الدوري األملاين ست مرات يف املواسم السبعة املاضية.
  وســتكون املواجهة ثأرية لربشــلونة الذي ودع املسابقة 
املوسم املايض من دور املجموعات ألول مرة منذ 2٠٠٠-2٠٠١ 
لخســارته ذهاباً وإياباً أمام العمالق البافاري بنتيجة واحدة 
صفر-٣، وذلك بعدمــا أُِذّل قبلها بعام عىل يد النادي البافاري 
بخروجــه من ربع نهــايئ الذي أقيم بنظام التجمع من مباراة 
واحدة يف الربتغال بســبب فريوس كورونا، بخسارة تاريخية 
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  ويف تشيكيا، سيحاول إنرت العودة من ملعب فيكتوريا بلزن 
بالنقاط الثالث ألن أي نتيجة غري ذلك ستعقد مهمته يف حجز 

إحدى بطاقتي املجموعة يف ظل وجود بايرن وبرشلونة.
  وبعد فوزه افتتاحاً عىل مرسيليا الفرنيس بهدفني نظيفني 
لالعبــه الجديد الربازييل ريشارليســون، يخــوض توتنهام 
اإلنكليزي اختباراً صعباً يف املجموعة الرابعة حني يحل ضيفاً 
عىل ســبورتينغ الربتغايل الذي اكتســح يف مباراته األوىل 
أينرتاخــت فرانكفورت األملاين ٣-صفر عىل ملعب األخري الذي 

ينتقل الثالثاء اىل »ستاد فيلودروم« ملواجهة مرسيليا.
  ويف املجموعة الثانية، يحل أتلتيكو مدريد اإلسباين ضيفاً 
عــىل باير ليفركوزن األملاين بحثاً عن فوز ثاٍن بعد الذي حققه 
افتتاحاً عىل ضيفه بورتو الربتغايل 2-١ يف لقاء سجلت أهدافه 

الثالثة يف الوقت بدل الضائع.

قاد اإلســباين كارلوس ألكاراز والبولندية إيغا شــفيونتيك 
موجــة تغيري الحــرس القديم يف بطولة الواليــات املتحدة 
املفتوحــة، آخر البطــوالت األربع الكــربى يف كرة املرضب، 
بقيادة »الثاليث الكبري« الســويرسي روجيه فيدرر واإلسباين 
رافايل نادال والرصيب نوفاك ديوكوفيتش واألمريكية ســريينا 

وليامس، وذلك بتتويجهام بلقب نسخة 2٠22.  
قد يعود ديوكوفيتش الذي ُمنع من املنافســة يف نيويورك 
بســبب لوائح التطعيم ضد كوفيد-١٩ التي أصدرتها الحكومة 
األمريكيــة للــزوار القادمني من الخــارج، ليضيف ألقابا إىل 
مجموعته التي تضم 2١ لقًبا يف البطوالت األربع الكربى العام 

املقبل.
  لكن استمرار غياب فيدرر البالغ من العمر ٤١ عاًما وخروج 
نادال، صاحب الرقم القيايس يف عدد االلقاب يف الغراند سالم 
)22 لقبــا(، من الدور الرابع، يقّدم دليال إضافيا عىل أن حقبة 
هيمنة الثاليث عىل منافسات الكرة الصفراء تقرتب من نهايتها.
  يف فئة الســيدات، شــهدت املنافسات رحيل أيقونة بعدما 
قررت ســريينا، صاحبة الـ٤٠ عاما، االعتزال مبدئياً بعد وداع 

عاطفي يف نيويورك.
  خــروج وليامس من الــدور الثالث، وهزمية نادال يف دور 
الـــ١٦، يعني أنه ألول مــرة منذ عام 2٠٠٣ يف إحدى بطوالت 
الغراند سالم، مل يشهد ربع نهايئ السيدات والرجال تواجد واحد 
عىل األقل من الرباعي وليامس ونادال وديوكوفيتش وفيدرر.

  وقال النجم الســويدي الســابق ماتس فيالندر لشــبكة 
»يوروسبورت« التلفزيونية: »هذا يظهر بالتأكيد أن هناك تغيريا 
يف الحرس، ومن الواضح أن جزًءا منه يتعلق بالعمر - بالنسبة 

لروجيه فيدرر«.
  واضــاف »بعض األمر يتعلــق بعدم لعب رافا ما يكفي من 
املباريــات ليكون جاهزا، وبالطبع، الكثري منها يتعلق بحقيقة 
عدم السامح لنوفاك ديوكوفيتش باملجيء ألنه مل يتم تطعيمه«.

  ومــام يزيد مــن ثقل هذا الرأي حقيقــة أن قرعة الرجال 
شــهدت أربعة وجوه جديدة يف الــدور نصف النهايئ، حيث 
انضم الوافدان الجديدان األمرييك فرانســيس تيافو والرويس 
كارن خاتشانوف إىل ألكاراس والرنوجي كاسرب رود الوصيف.

   {  »نحن الحارض« {
  ألكاراز البالغ من العمر ١٩ عاًما ليس مستعًدا متاًما لوضع 
حد لسيطرة نادال وديوكوفيتش وفيدرر حتى اآلن، لكنه يعرتف 

بأن تحّول الجيل الجديد يجري بشكل جيد وحقيقي.
  وقال الالعب اإلسباين بعد مباراته امللحمية يف ربع النهايئ 
ضد اإليطايل يانيك سيرن والتي استغرقت خمس ساعات و١٥ 
دقيقــة: »طاملا بقي رافا وديوكوفيتش وفيدرر، فســيكونون 

األفضل وسيأيت التنافس بينهم دامئًا يف املقدمة«.
  وأضاف الكاراز الذي بات أصغر مصنف أول عامليا يف التاريخ 
عقب تتويجه بفالشــينغ ميدوز: »لكن يانيك وأنا أظهرنا أننا 

الحارض ولدينا أيضا مسرية طويلة أمامنا«.
  وحذر مدربه النجم اإلسباين السابق خوان كارلوس فرييرو 
مــن توقع أن يحايك الكاراز إنجازات البطوالت األربع الكربى 
للثالثة الكبار.  وقال فرييرو »أعتقد أنه ســيكون من الصعب 
جــدا تحقيق ما فعلوه يف كرة املرضب«، مضيفا »نحن نتحدث 

عن 22 بطولة كربى. لديه واحدة فقط«.
  وتابع »لكن من يدري؟ أعتقد أن لديه كل التنس والقدرة عىل 
أن يكون واحدا من األفضل«.   ويعتقد النجم األمرييك الصاعد 
تيافو أن املنافســة يف فئة الرجال ســتمنع العًبا أو اثنني من 
الســيطرة عىل مشهد ما بعد الثالثة الكبار.   وقال تيافو: »إنه 
ألمر رائع أن نرى حقبة جديدة«.   وأضاف »ال أعتقد أنه سيكون 
هناك ثاليث كبري. ســيكون مثل ١2 كبريا. هناك مجموعة من 

الالعبني يلعبون التنس بشكل رائع«.

   {  يف فئة السيدات {
  يف فئة الســيدات، تبدو بطلة فالشينغ ميدوز شفيونتيك 
أكــر من قادرة عىل ملء الفــراغ الذي نتج عن اعتزال كل من 
وليامس واألسرتالية آشيل باريت املصنفة األوىل عامليا سابًقا 
والتــي فاجأت الجميع باعتزالها يف آذار املايض عن ســن 2٥ 
عامــا فقط.  وكان فوز البولنديــة البالغة من العمر 2١ عاًما 
مبجموعتني عىل التونســية أنس جابــر يف املباراة النهائية 
السبت مرادفا إلحرازها ثالث لقب كبري يف مسريتها االحرتافية، 
والثاين هذا العام واألول عىل املالعب الصلبة بعد تتويجها عىل 

املالعب الرملية لروالن غاروس عامي 2٠2٠ و2٠22.
  وحصدت شــفيونتيك حتى اآلن هذا املوســم سبعة ألقاب، 

باإلضافة إىل سلسلة انتصارات رائعة من ٣7 مباراة.
  وقالت شــفيونتيك، االختصاصية عىل املالعب الرتابية، إن 
فوزها يف نيويورك عىل املالعب الصلبة ميكن أن يكون نقطة 
تحول نفسية يف مسريتها االحرتافية، مؤكدة أن »السامء هي 

الحد األقىص«.
  وأضافت »يف بداية املوسم أدركت أنه رمبا ميكنني تحقيق 
بعض النتائج الجيدة يف مسابقات رابطة الالعبات املحرتفات«.

  وتابعت »لقد وصلت أيضا إىل الدور نصف النهايئ لبطولة 
أســرتاليا املفتوحة. لكنني مل أكــن متأكدة مام إذا كنت بلغت 
املستوى الذي يخولني الفوز فعليا ببطولة غراند سالم، خاصة 
بطولة الواليات املتحدة املفتوحة حيث تكون األرضية رسيعة 
جــدا«.  وختمت قائلــة »إنه يشء مل أكن أتوقعه بالتأكيد. إنه 

أيضا مبثابة تأكيد يل أن السامء هي الحد األقىص«.

اختتــم املجمع الســياحي Portemilio املهرجان الريّايض 
الكبري الــذي تتضّمن دورات ومباريات رائعة يف كرة املرضب 

وكرة الّسلة والّسباحة وطاولة الزّهر.  
وقد أظهرت الّدورات الّنتائج الّتالية:

  كرة املرضب:
  الــدورة املفتوحة: فاز كارلوس شــمص عىل روي خوري 

)٦,٣-٦,٤(
  فئة الرّجال: فاز فؤاد نعمه عىل شارل سنيور )٦,٣- ٦,٤(
  فئة القدامى: فاز كوستا كوكوين عىل طالل حرب )٥-٩(

  فئة الّنساء: فازت ماريا أشقر عىل ريان روفاييل )٤-٩(
  فئة الجونيور للّنساء: فازت ياسمينا ترك عىل سيلني عقيقي 

)٦-٩(
  كرة الّسلة:

RIPERS عىل PORTEMILIO JUNIORS فاز فريق  
WIZARDS عىل PORTEMILIO الّناشئني: فاز  

TRAVELERS عىل  PORTEMILIO القدامى:  فاز  
  السباحة:

  فئة الفتيات:ســيلينا زغيب، أدريانا زغيب، ســيندي حكيم 
وكريستا حكيم، إيال سعادة، ريتا مقديس وسيال بويري.

  فئــة الفتيان:رشبل حّداد، جيوبويــري، مارك داغر وبيرت 
طّياح.

  فئة الرّجال:زياد حّداد وأالن داغر.
  طاولة الزّهر:

  فاز جاك  حمزو عىل البطل الّسابق فادي بيطار.
  وبعد اعالن الّنتائج دعت ادارة البورمتيليو بشــخص ليىل 
البســتاين والّلجنة الّرياضية برئاسة املحامي جاك شكرالله 

جميــع الحارضين واألبطال اىل عشــاء فاخر حرضه أكر من 
ثالمثائة شــخص وّزعت خالله الكؤوس وامليداليات وجوائز 
لألبطال الفائزين.   كام حرض العشــاء أنطوان رشفان ممثل 
رشكة ميدياMIDEA  التــي قّدمت جوائز قيمة من تليفزيون 
و MIRCROWAVE OVENوجوائــز نقديّة للحارضين. وكذلك 
ممثل رشكة ولســون WILSON الذي قّدم بدوره مشكوَرا ثالث 

»راكتات« حديثة لالعبي كرة املرضب.
  وألقــى رئيــس الّلجنــة الّرياضّية خطابَــا رّحب خالله 
بالحارضين لدورة البورمتيليو الّتاســعة والثالثني وحّث فيه 
الّرياضيني واألبطال عىل التحيّل بالّروح الّرياضية ألنّه ال قيمة 
ألي انتصــار إذا فقدت هذه الّروح وأكّد للّشــباب أنّهم ميثلون 
مستقبل لبنان الذي بحاجة ماّسة اىل عنفوانهم واىل أخالقهم 
العاليــة وأّن هذه الّصفات التــي يتحلّون بها متّثل وجه لبنان 

الحقيقي.

كشفت ريد بُل عن أنّها كانت لُتجري توّقًفا ملاكس فريشتابن 
أثناء فرتة ســيارة األمان االفرتاضّية املبكّرة ضمن سباق جائزة 
إيطاليــا الكربى للفورموال واحد يف حــال مل يتوّقف املتصّدر 

شارل لوكلري.  
توّقفت سيارة سيباستيان فيتيل يف اللّفة الـ ١١ ما أّدى إىل 
إطالق نظام ســيارة األمان االفرتاضّية، واستغلّت فرياري تلك 

الفرصة إلجراء وقفة مبكّرة للوكلري.
  لكــّن تلــك الخطوة نقلت أصيل موناكو إىل اســرتاتيجّية 
التوّقفني بعيًدا عن اســرتاتيجّية املتصّدر فريشــتابن املقترص 

عىل توّقٍف وحيد.
  لكن يف حني شكّك البعض يف تلك الخطوة، قالت ريد بُل أّن 

ذلك كان خياًرا واقعًيا يف تلك النقطة من السباق.
  لكّن العامل الحاســم يف النهاية كان عدم امتالك فرياري 
لوترية كافية ملجاراة ريد بُل، لذا أيًا كانت اســرتاتيجّيتها فإنّها 

مل تكن لُتساعدها عىل الفوز.
  وقال كريســتيان هورنر مدير فريق ريد بُل: »نتفّهم سبب 

إقدامهم عىل ذلك. أعتقد بأنّه كانت لدينا سيارة أرسع فحسب. 
أعتقــد بأنّهم اتّخذوا قراًرا صائًبا عىل الصعيد االســرتاتيجي. 
أعتقــد بأنّه كانــت لدينا حزمة أرسع اليوم. لذا أعتقد بأنّنا كّنا 

لنفوز بالسباق يف أّي الحاالت«.
  من جانبه قال ماتيا بينوتو مدير فريق فرياري أّن الحصان 
الجامح أدرك مبكًّرا خالل الســباق أنّه ال ميلك الرسعة وال عمر 
اإلطارات ملجاراة فريشــتابن عىل ذات االسرتاتيجّية، لذا احتاج 

لتجربة يشء مختلٍف.
  وبحديثــه عــن ذلك الخيار االســرتاتيجّي، قال اإليطايل: 
»علمنا أّن شــارل ميلك وترية جّيــدة، لكّن ماكس متّتع بتآكل 
أفضــل لإلطارات وكان أرسع مّنــا كذلك. كان البقاء عىل ذات 

االسرتاتيجّية ليؤدي إىل تغلّبه علينا عاجاًل أم آجاًل«.
  وأكمل: »لذا كانت الفرصة الوحيدة عرب تغيري االسرتاتيجّية. 
مل نستفد بالكامل من نظام سيارة األمان االفرتاضّية ألنّه انتهى 
أثناء وقفــة الصيانة، لكّن ماكس كان أرسع اليوم يف جميع 

األحوال وكان من املستحيل التغلّب عليه«.
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ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر

الثلثاء ١٣ أيلول 2٠22

دوري أبطـــــــــــــال أوروبـــــــــــــا فـــــــــــــي كـــــــــــــرة القـــــــــــــدمالبطولـــــــة العربيـــــــة لأللعـــــــاب املائيـــــــة : 14 ميداليـــــــة ملّونـــــــة للبنـــــــان
أياكـــــس ـــــــ  ــول  ــ وليفربـ ــلونة  ــ برشـ ـــــــ  ــخ  ــ ميونيـ ــرن  ــ بايـ  : ــوم  ــ اليـ

ألـــــكاراز وشـــــفيونتيك يقـــــودان موجـــــة تغييـــــر الحـــــرس القديـــــم

ـــــــــــــــة الّرياضي  PORTEMILIO الــــــــــــــــ  دورة  ـــــــــــــــام  اختت

ــة ــ ــن خاطئـ ــ ــم تكـ ــ ــراري لـ ــ ــتراتيجّية فيـ ــ ــد: اسـ ــ ــوال واحـ ــ الفورمـ

البعثة مع مستقبليها لدى عودتها اىل لبنان
لقطة من املواجهة األخرية بني بايرن ميونيخ وبرشلونة

شفيونتيك

كأس من ليىل بستاين اىل جاك شكرالله

كأس من كريم سالمة اىل سيلني عقيقي

فريق قدامى كرة السلة مع مدير املنتخبات السابق فؤاد نعمة

ألكاراز

ميدالية اىل ريحانا مقديس

ريا سالمة تقدم الكأس اىل كارل عقيقي



1ـ فرساي، عم، نجازف

2ـ يورد، الدريس، يد

3ـ كبد، إسم، وجدان

4ـ تنازلت، برب، وشك

5ـ وسب، قراري، عودتنا

، جــورج خليل،  6ـ رّو، أطَّ

رقَص

7ـ هنيبعل، ستيفن بويد

8ـ سّت، فعلتم، نختال

9ـ غوريك، ريا، مســمري، 

له

10ـ وّر، أرّمم، يفلت، أمري

11ـ وّفرت، رأل، أرّد، ونّبت

واو،  عنــم،  ســار،  12ـ 

رونسار

13ـ برمودا، أرمينيا، قحم
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 عموديا: 

 عموديا:

من خمسة حروف:    االبراج 

 عاصمة عربية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق   
ألفرِد كاستلر

اخترب معلوماتك

1ـ موسيقي أملاين. 

2ـ موقد استخدَم للطبخ 

قدميا.

3ـ حاجز، يخصني. 

4ـ بلدة يف البقاع. 

5ـ نخاف ونرتعب من.

1ـ مدينــة يف الواليات 
املتحدة. 2ـ جهازحّساس. 
رئيس  الشهوَر،  أحد  3ـ 

القوم ومقدامهم. 
4ـ رئيس وزراء فرنيس 

راحل. 
5ـ موسيقي ومغن من 

العرص العبايس. 

فيلسوف وطبيب وكاتب عبايس. له العديد من الكتب 

واملقــاالت، واملراســات العجيبة، والكُتــب الطريفة، 

والبديعة الغريبة.

إسمه مؤلف من مثانية حروف. إذا جمعت: 

6+4+8+1+3- دولة آسيوية.

5+1+6+2- تلميذ.

4+3+1+8- أطراف األصابع.

5+3+5+7- مدينة مرصية.

3+7+2- قاَم مقام. 

6+4+3- من مشتقات الحليب.

5+2+6- آلة طرب.

2+5- من الطيور.

1ـ ما إســم اللغوي والطبيب البولوين الذي إبتكر لغة 

االسبرينتو، الغريبة، التي ال يفهمها إال القليل من الناس؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما إســم املادة امللونة التي تصنع من زيت الخروع 

وخليط من الشموع املختلفة وزبدة الكاكاو، وتستعملها 

بعض النساء يف التجميل؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ كــم عدد الثقوب يف حــدوة الحصان التي قيل منذ 

أقدم العصور انها تجلب الحظ لانسان؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما إســم القصة التي كتبها الروايئ االيطايل كارلو 

كولودي،  وصدرت عام 1880 وترجمت الكرث لغات العامل، 

بحيث تحولت لعرشات األفام السينامئية؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ من هو الشــاعر األمرييك الذي ولد يف والية ماين، 

وتويف عام 1882 ولقّب بـ شاعر العائلة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ  ما إســم الجائزة االملانية التي تأسست عام 1950 

وأول من فاز بها، هو أول مستشار ألملانيا الغربية كونراد 

اديناور؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ يف أية دولة عربية يقع ســوق القرش، حيث يُباع 

قرش النب؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ يف أيــة دولة أوروبيــة حدثت ثورة القرنفل، وذلك 

بتاريخ 25 نيسان 1974؟ 

1ـ فيكتور هوغو، سّب
2ـ روبنسون، وروار

3ـ رسداب، يرس، فرّم
4ـ اد، إبتكار

5ـ القطع، يرتعد
6ـ اسرت، لف، نا

7ـ علم، اج، عرمرم
8ـ مد، بروس يل

9ـ روبريت تايلور

10ـ نيجر، جيم، أم
11ـ جسد، أخّف، ماوي

12ـ أو، لنكسرت
13ـ زين شعيب، درَي

، كولونيا، وا 14ـ فدَّ
15ـ يخرمون

16ـ ترّدت، ينّسق
، الرباح 17ـ نقَّ

18ـ اصاله، ترّم

؟ من هو
من هي؟

أحد  بريطانية،  مدينــة  1ـ 

الشهور، إنترَش الخرب.

2ـ نبــات لــه فوائدعديدة، 

تُقال للوالد.

3ـ زخرَف وزيَّن، إختبار. 

4ـ مسحوق للتنظيف، يكسو 

الجمل، بلدة يف الشامل. 

5ـ منزلها، زاوية، للمنادى. 

6ـ أداة رشط، أصلحوا البناء، 

مضَغ والَك.

7ـ يسوقه، نجّد ونتعب يف 

العمل. 

8ـ قمح، مخرتع املســدس، 

ينزل عليه بالرضب.

9ـ للتعريــف، من الجواهر، 

يخصني. 

10ـ حّولــوه إىل مكان آخر، 

أنتقيه. 

11ـ يحّبه، ظريف وحســن 

الوجه، نوتة موسيقية. 

12ـ الخاطــر والهاجــس، 

حرف جر، لفظة هجاء. 

13ـ عدم النوم ليا، ذو شأن، 

مدينة سودانية.

14ـ العب كــرة أرجنتيني، 

إتقاده.

15ـ غطاء للرأس من صوف، 

إلتقطوا وضّموا.

16ـ نبات مــن الخرضوات 

الورقية، إنتفاخ. 

17ـ شّقُه، يغفل عن.

برامج  ومقدم  اعامي  18ـ 

لبناين راحل صاحب الصورة.

يف  رئييس  مطــار  1ـ 

طوكيو، مدينة سورية. 

2ـ من لــوازم النجارة، 

كامهم.

3ـ نهــر أورويب، صَفا، 

نوع من العصافري.

4ـ عتبوا عليه، فّوضوها. 

مدينــة  ضعــف،  5ـ 

ومؤرخ  روايئ  تونســية، 

لبناين راحل.  

ُمفرح، رويداً، ملسُه،  6ـ 

وملحن  ملغن  الثاين  اإلسم 

لبناين. 

مدينــة  عطّــَش،  7ـ 

ايرانية، قرأُه، مقابا لـِ.

حصول،  يرتّقبــون  8ـ 

ُمفِزع، عروس. 

9ـ شاعرة لبنانية راحلة، 

يكسو الطائر. 

مىش  طــرب،  آلة  10ـ 

مرسِعا، يحرتم، ال يباح به. 

11ـ وحدة قياس، قلْبه، 

إقتحموها وهاجموها.

رفيقــة  رشَب،  12ـ 

سكينة، فريق كرة سعودي، 

أرسَع يف الكام.

وفيلســوف  أديب  13ـ 

ايطــايل قديــم، ما عىل 

األرض من الخلق. 

الثور

)21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

)22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

)24 آب - 23 أيلول(

العقرب

)23 ت1-21ت2(

الجدي

)22ك1 - 20 ك2(

الحوت

)20 شباط - 20 آذار(

جهــدك الكبري يف انجــاز أعاملك باتقان 

أبواب جديدة  املقبلة.  سيثمر يف األســابع 

تفتــح أمامك وتســتطيع أن تنفذ ما نويت 

دامئا.  اليه  وطمحت 

افصــح عام تنوي فعله يف هذه اآلونة ان 

أردت فعــا الوصول اىل ما تريد من أهداف. 

عزمــك وتصميمك ســيجعانك تتغلب عىل 

الصعوبات.

حائــر أنت اليوم بني قلبك وعقلك وصعب 

عليك االختيــار الصحيح، لذلك تنرصف اىل 

العمــل بــكل كد وجهد، وتدهــش محيطك 

الدائم.  بنشاطك 

قصــة حــب عميقة وصادقة تعيشــها 

يف هــذه األيام مع انســان لطيف. تصادف 

أشــخاصا مهمــني وقــد تســتعجل قرارا 

بااللتــزام عىل املدى البعيد بأحدهم. 

تتنافس عىل مســألة كنــت تبحث عنها 

منذ فرتة طويلة. ال تعلن أمام أحد وبخاصة 

الخبثاء ما تنــوي القيام به. هناك مفاجأة 

بانتظارك.  سارة 

يوم جيد وعاقــات عاطفية واجتامعية 

ممتــازة. تحتفــظ بذهنــك صافيا وتحقق 

نجاحــا غري متوقع، وتقوم مببادرات جيدة 

ملحوظة.  وديناميكية 

والتنقل  والرحات  للمغامــرة  محب  أنت 

كالطيور من مكان اىل آخر، خذ قســطا من 

الراحة وال تــدع األجواء العائلية تتعكر يف 

املرحلة.  هذه 

تشــعر بالراحة النفسية التامة ألن امرا 

كان يزعجك قد تناســيته ومل تعد تعطيه أية 

أهميــة تذكر. ما تفعلــه هو الصواب وابق 

ومبتسام.  متفائا 

ابتعــد عــن الغرية ممن هــم يف املراكز 

العالية ألنهم عملوا كثريا بجّد ونشــاط يك 

يصلوا اىل ذلك. حياؤك يف غري موقعه، فكن 

وشجاعا.  جسورا 

بعد هدنة قصرية تعود بعض الضغوطات 

لتطل برأســها، لكن هذا الوضع غري املريح 

لن يؤثر عىل ما تقوم به من أعامل وســوف 

بنجاح. مسريتك  تكمل 

احتامل بنــاء عاقة من املمكن أن تؤدي 

اىل مغامرة عاطفية رسيعة تحَســد عليها. 

األصدقــاء والزماء يكنون لــك الكثري من 

املودة واالحرتام. 

حساســيتك املرهفة تدفعك اىل تقدير من 

تحّب.ال تقبل أن تكون مســؤوال عن أموال 

ليســت أموالك، فاألمور والتعقيدات املالية 

جدا. متعبة  تكون  عادة 

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(

االسد

)24 متوز - 23 آب(

امليزان

)24 أيلول - 22 ت1(

القوس

)22ت2 - 21 ك1(

الدلو

)21 ك2 - 19 شباط(

أبطال
الجيش
إحرتام

الهند
القاهرة
اسبانيا

الكامريون
انجيا
بكريك
باريس

بريطانيا
باراغواي

بلد
تيارات

توبة
مثر

مثني
جيبويت

حلوان
دانتون

روسيني
روبيكون

زهور
رشف

شكوكو
عصام

عوينات
غانا

فريوز
فهد

فيطرون
كوريا

مييس
محاماة
مرونة
هيرثو

هريوشيام

هواء
وقت

وجاهة
وليمة
وكيل.

الحل السابق

الحل السابق

نريويب

الثلثاء 13 أيلول 2022

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ بركان فوجي ياما. 

2ـ سنة 1929

3ـ الخديوي محمد توفيق باشا. 

4ـ 23 إمرأة. 

5ـ البابا أوريانس. 

6ـ 16 سنة. 

7ـ حّيان بن عبدالله. 

8ـ باتاف. 

9ـ هواية حل الكلامت املتقاطعة. 

1ـ فيينا. 

2ـ ناولت. 

3ـ يردمه. 

4ـ دين. 

5ـ قنأتم. 

1ـ فنيدق. 

2ـ يارين. 

3ـ يوّدنا. 

4ـ نلّم. 

5ـ اتّهام. 



ــــــــن« ــــــــل اليدي ــــــــون »ُمكّب ــــــــارغ وع ــــــــل ف ــــــــي: التهوي ــــــــة.. ميقات ــــــــس قلق ــــــــه وباري ــــــــزب الل ــــــــاح ح ــــــــة بس ــــــــاض ُمهتم الري

ــن  ــي ــاالت وإصـــــــابـــــــات خـــــــال اقــــتــــحــــام جــن ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــش الـــــعـــــدو عــــاجــــز فـــــي الـــــضـــــفـــــة... إعـ ــ ــي ــ ج

1948 مــــــنــــــذ  ُمـــــــســـــــتـــــــوى  ألدنــــــــــــــى  يـــــهـــــبـــــط  األمــــــــيــــــــركــــــــي  الــــــنــــــفــــــط  مـــــــــخـــــــــزون 

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

الثلثاء 13 أيلول 2022

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

قبل غريو« ماذا لو قرر رئيس الجمهورية ميشال عون ان »يقلب 
الطاولة« عشــية 31 ترشين االول؟ كام كانت مهتمة مبعرفة 
موقف حــزب الله من اي خطوات مفاجئة ميكن ان يقوم بها 

يف حال شغور املوقع الرئايس ؟ 
ويف هذا الســياق، كان الفتا رد رئيس الحكومة الذي يرجح 
ان ال يؤيــد حزب الله اي خطــوة »متهورة« للرئيس عون غري 
القادر دســتوريا عىل القيام باي خطوة لتغيري الوضع القائم. 
وبرأيــه، فان رئيس الجمهورية »مكبل اليدين« وال يســتطيع 
تحويل »التهويل« الذي يقوم به فريقه الســيايس اىل افعال، 
معتربا ان كل ما يحصل مجرد ضغوط سياســية لفرض وقائع 
غري منطقية. اما البقاء يف بعبدا بعد انتهاء الوالية الرئاسية، 
فتتــرف معه الرشعية اللبنانية عــىل انه احتالل للمنصب 

وللمكان، وسيبنى عىل »اليشء مقتضاه«. 

{ خطر »الشارع« {
وحــول امكانية إغراق البلد يف فــوىض مفتوحة عىل كل 
االحتامالت، اذا قرر التيار الوطني الحر اســتخدام »الشارع« او 
تعيني حكومة عسكرية تدير البالد، تشري اوساط مطلعة، اىل 
ان لدى الفرنسيني تطمينات من قائد الجيش جوزاف عون بانه 
لن »مييش« او يجاري الرئيس عون باي خطوة ميكن ان تؤدي 
اىل انهيار املؤسســة العسكرية، ولن يسمح بدخول البالد يف 
»املجهول«. اما »لعبة »الشارع« فتبقى محفوفة باملخاطر الن 
كل االطراف لديها »شوارع«، وعندها ستكون البالد امام فوىض 

غري محسوبة. 

{ الرياض »والسالح«؟ {
وكان الفتا بحســب املعلومات، ان غريو مل تنقل اي موقف 
فرنيس- ســعودي مشــرك حيال االســتحقاق الرئايس بعد 
اللقــاءات الثنائية التي عقدت يف باريس االســبوع املايض، 
واكتفت بالتأكيد ان ال مرشح لدى بالدها حتى اآلن، ومثة تفاهم 

مع السعوديني عىل رضورة اجراء االستحقاق يف موعده. 
وعلــم يف هذا الســياق، ان بعــض النــواب »التغيريين« 
و«املســتقلني«، وكذلــك »املعارضة«التقــوا كل عىل حدة مع 
السفري السعودي يف بريوت الوليد البخاري، وكانت »املفاجئة« 
يف تركيز الســعوديني عىل كيفية مقاربة هؤالء مللف ســالح 
حزب الله يف املرحلة املقبلة، وكيفية التعامل معه مســتقبال. 
وبينام مل يجر تقديم اي مقاربة رئاسية واضحة، سمع هؤالء 
رصاحــة ان اي رئيــس مقبل يجب ان ال يكــون معاديا للدول 
العربيــة، وال يكون منحازا لفريق دون آخر، وكان واضحا ربط 
اي مساعدة اقتصادية بحصول تغيري سيايس جذري، يبدأ مبا 
يعتربه السعوديون »هيمنة« حزب الله عىل الحياة السياسية. 
وهنا برز تباين فرنيس – سعودي حيال االصالحات، حيث تعترب 
باريس االصالح االقتصادي كافيا لبدء التعاون مع لبنان، بينام 

تر الرياض عىل االصالح السيايس. 

{ تطمينات غريو {
ويف ملــف »اليونيفيل«، كان واضحــا من تطمينات غريو 
لرئيــس الحكومة، التي وصلت ايضا اىل حزب الله، بان ال نية 
لتغيري املهامت عىل االرض، والتنســيق ســيبقى كام هو مع 
الجيش اللبناين، لكنها بحسب املعلومات، رفضت تقديم اجابات 
واضحــة عىل خلفيات دعم بالدهــا بالرشاكة مع االمريكيني 
والربيطانيني لهذا التعديل الذي من شأنه توتري االوضاع جنوبا. 

{ تحرك للملمة الفضيحة! {
وكانت الساعات القليلة املاضية، قد شهدت محاوالت حثيثة 
مــن الخارجية اللبنانية لتطويق تداعيــات التعديل يف القرار 
2650، وتحركــت باتجاه البعثــة الدولية للحفاظ ميدانياً عىل 
قواعد االشتباك كام هي، ال كام ورد يف التعديل الجديد بانها ال 
تحتاج إىل إذن مسبق أو إذن من أي شخص لالضطالع باملهام 
املوكلة إليها، وإنه يُســمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل. 
وفيام غابت التحركات الديبلوماســية باتجاه الدول املعنية يف 
مجلس االمن، حصل تفاهم رســمي مع قيادة اليونيفيل عىل 
عــدم حصــول أي تغيري يف قواعد االشــتباك، ووفقا ملصادر 
ديبلوماســية، فان ما يحصــل اآلن هو للتغطية عىل فضيحة 
مدويــة تضاف اىل دالئل تفكك وانحــالل الدولة اللبنانية، اذ 
ارســلت بعثة لبنان يف نيويورك قبل شــهر تحذيرات من نص 
يحرض، وفيه تعديالت »خطرية«، اال ان الجواب الرســمي من 
بريوت تأخر ووصل عشــية اصدار القــرار يف 29 آب، بعد ان 

اصبحت االمور امرا واقعا! 

{ ال تعديل »لقواعد االشتباك« {
وبعد ســاعات عىل موقف حزب الله الذي عرّب عنه الشــيخ 
محمد يزبك، باعتبار هذه التعديالت »نقضاً لالتفاقيات السابقة، 
وتطوراً خطرياً يحول القوات إىل قوات احتالل«، اوضح الناطق 
الرسمي باسم اليونيفيل يف بيان استمرار التنسيق مع الجيش، 
وقــال انه »يف األيام األخرية، تم تداول قدر كبري من املعلومات 
الخاطئة واملضللة يف وســائل اإلعالم حول والية اليونيفيل. 
إن حفظة الســالم التابعني للبعثــة يواصلون التزامهم األمن 
واالســتقرار يف جنوب لبنان ودعم الناس الذين يعيشون هنا. 
لطاملــا كان لليونيفيل تفويض للقيــام بدوريات يف منطقة 
عملياتهــا، مع أو بدون القوات املســلحة اللبنانية. ومع ذلك، 
تستمر أنشــطتنا العملياتية، مبا يف ذلك الدوريات، بالتنسيق 
مع القوات املسلحة اللبنانية، حتى عندما ال يرافقوننا«. وختم 
بالقول »نحن نعمل بشــكل وثيق مع القوات املسلحة اللبنانية 

بشكل يومي، وهذا مل يتغري«.  
وكانت »حركة امل« اكدت التزامها بـ »آليات العمل الخاصة 
لقــوات الطوارئ الدولية يف الجنوب،  والتي نص عليها القرار 
1701 منــذ صدوره، والتي تؤكد بوضــوح دورها يف مؤازرة 
الجيش اللبناين يف القيام بالدوريات واألنشــطة املختلفة، وال 
ميكن القبول بتغيريها من باب الحرص عىل عدم اهتزاز العالقة 
القامئــة واملتينة بني هذه القوات وأهايل الجنوب، وشــددت 

يف بيان عىل رضورة »تحديد املســؤولية يف غياب االتصاالت 
املطلوبــة، وعدم متابعة القرار من االدارات اللبنانية املختصة، 

مام يطرح الكثري من عالمات االستفهام«. 

{ اين اصبح »الرسيم«؟ {
ويف ملف »الرســيم«، يبقى االنتظار »ســيد املوقف«  بعد 
تلقي لبنان احداثيات حول العوامات البحرية، بانتظار اجابات 
خطية ستصل خالل اسبوع اىل عرشة ايام، ووفقا للمعلومات، 
بــدأ الجيش اللبناين وضع االحداثيات الخاصة بلبنان ملقارنتها 
مع »الورقة االرسائيلية« التي تتضمن الخط »االزرق« البحري، 
وسريفع تقريره خالل الساعات املقبلة اىل الجهات السياسية 
املعنية، واذا وافق الجانب اللبناين ســيبلّغ الوسيط االمرييك 
عاموس هوكشــتاين باالمر لتكريســه رسميا، وهذا يعني ان 
»ارسائيــل« قد وافقت عىل اعتامد الخط 23 مع انحراف مينح 
حقل »قانا« للبنان. وعلم يف هذا السياق، ان نائب رئيس مجلس 
النواب اليــاس بوصعب ابلغ هوكشــتاين رضورة ان يحصل 
االتفاق قبل نهاية ترشين االول، ربطا باالســتحقاق الرئايس 
واحتامل الفراغ، وتبدو واشــنطن عىل »الخط نفســه«، وهي 
ترغب يف مترير التسوية قبل االنتخابات »االرسائيلية«،  خوفا 
من تغيريات سياســية يف »ارسائيل« تعيد االمور اىل »نقطة 

الصفر«. 

{ ال تنازالت برية {
ومــن جهته، أعلــن بوصعب عن اســتالم إحداثيات تتعلق 
بالعوامات البحرية من الوســيط األمرييك لرســيم الحدود 
البحرية بني لبنان و«إرسائيل« عآموس هوكشتاين، وقال: »اما 
الحديــث عن نقاط بريــة  كالم مل يحصل، ومل يطلب أحد من  

لبنان  أن يتنازل عن أي نقطة برية«. أضاف: »هناك منطقة بني 
البلوكات والشاطئ فيها نقاط تم الحديث عن ترتيب معني لها، 
اســتلمنا االحداثيات وهي أول رد عىل ما طلبناها بعد أقل من 
48 ساعة من مغادرة الوسيط األمرييك، وهذا أمر جيد، عىل أن 
تصلنا أجوبة عن التساؤالت األخرى يف االسبوع املقبل، وصوال 

إىل جواب خطي يدرسه رئيس الجمهورية ميشال عون«. 

{ تقدم ال اتفاق؟ {
يف املقابــل، أعلن وزيــر الخارجية عبداللــه بو حبيب، أن 
الوســيط األمرييك يف ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية 
عاموس هوكشــتاين قدم اقراحــات جديدة، رافضا االفصاح 
عنهــا، وقال: »تحّدث الرئيس األمــرييك جو بايدن مع رئيس 
الحكومــة »اإلرسائيلية« يائري البيد وطلب منه إمتام االتفاق، 
والجانــب األمرييك مقتنع برضورة التوصــل إىل اتفاق هذا 
الشهر أو الشهر املقبل«، واقر بوجود تقدم، ولكن دون الوصول 
إىل النهاية حتى اآلن. ويف هذا الســياق كشــف موقع »والاله 
االرسائييل« عن تدخل الرئيس األمرييك جو بايدن شخصياً يف 
مفاوضات الرسيم، ونقل أن بايدن أكّد خالل املحادثة الهاتفية 
األخرية مع رئيس الحكومة »اإلرسائيلية« يائري البيد، أن ترسيم 
الحدود البحرية بني لبنان و«إرسائيل« ملف مهم وُملح... وعدم 

وجود اتفاق بينهام قد يؤدي إىل عواقب وخيمة عىل املنطقة، 
معربــاً عن اهتاممه بالتوصل التفاق خالل األســابيع القليلة 

املقبلة.

{ مصري املوازنة؟ {
 يف هــذا الوقت، تبدأ »مرسحية« املوازنة املتأخرة 9 أشــهر 
يوم االربعاء املقبل يف مجلس النواب، يف محاولة »يائســة« 
لتوجيه رســالة ايجابيــة اىل املجتمع الدويل، وذلك يف غياب 
خطــة انقاذ فعلية جعلت من مواقف الكتل النيابية »متذبذبة« 
عشية موعد الجلسات، ما يطرح اسئلة كثرية حول مصريها؟ 
واول املقاطعني رسميا بعد حزب »الكتائب« »القوات اللبنانية«، 
حيث اعلن رئيسها سمري جعجع اثر اجتامع »تكتل الجمهورية 
القوية« أن »ال سوء نية، ولكن الظروف شاءت أن يكون 14 أيلول 
ذكرى استشهاد رئيس الجمهورية بشري الجميل، واملفارقة أنه 
استشــهد وهو رئيس انتخبه هــذا املجلس النيايب، وألنه كان 
يريــد دولة جدية«، مضيفاً: »اتفقنا كـ»جمهورية قوية« أننا 
ال ميكن أن نحرض الجلســة يف 14 أيلول للسبب الذي ذكرته«، 
متمنياً عىل رئيس مجلس النواب نبيه بري »األخذ بعني االعتبار 
وضعنا وشعورنا«. وأعلن أن التكتل لن يصّوت مع هذه املوازنة 
»لعدم وجود خطة إنقاذ وتصّور عام بشأن كيفية الخروج من 

األزمة«.

{ رفع الدعم عن املحروقات {
يف هذا الوقت، تزداد الضغوط املعيشية مع رفع الدعم نهائيا 
عــن املحروقات امس، وقد ارتفعت االســعار باالمس نحو 20 
لــرية دفعة واحدة عىل صفيحة البنزين، وأشــار عضو نقابة 
أصحاب محطات املحروقــات جورج الرباكس إىل أن االرتفاع 
جــاء عىل خلفية قرار مرف لبنان لجهة رفع الدعم كلياً عن 
أسعار املحروقات. فيام شهدت »السوق السوداء« ارتفاعا جديدا 

لسعر الدوالر الذي المس مساء امس ال36الف لرية. 

{ ..والعتمة الشاملة؟ {
يف هــذا الوقت، تبدو وزارة الطاقة واملياه يف »ســباق مع 
الوقــت« إليجاد بديل »رسيع وطــارئ« قبل دخول لبنان يف 
العتمة الشــاملة يوم الخميس، حيث سينفد مخزون مؤسسة 
»كهربــاء لبنان« من الفيول والغــاز أويل. وفيام ال تزال الهبة 
اإليرانية يف »مهب« انتظار بدء املباحثات التقنية يف شــأنها، 
فــان موعد وصول الفيول العراقــي مجهوال بعد تعذر االتفاق 
مع رشكة تتوىل عملية استبداله وتكريره، وهذه العملية تبدو 

معقدة النها تتطلب استبدال نوعية بأخرى من جهة، 
ومن جهة أخرى مثة قلق لدى الرشكات بفعل تقلبات ســعر 
الفيول والغاز أويل عاملياً نتيجة الحرب الروســية – األوكرانية 
والنقــص الحاد يف الديزل والغاز أويل. ووفقا ملصادر مطلعة، 
فان مناقصة الفيول العراقي تحتاج إىل تحديد سعر للغاز أويل 
أو للفيول، وحتى ذلك الحني، اذا مل يحصل تطورات ايجابية يف 
الساعات املقبلة، سيدخل لبنان فعليا يف »العتمة الشاملة« مع 

حلول يوم الخميس املقبل. 

محيط مخيم جنني بالضفة املحتلة.
كام متكن املجاهدون من اســتهداف قوات وآليات االحتالل 
بصليات كثيفة من الرصاص يف محيط دوار الســينام، ويف 
شارع النارصة، بعدد من العبوات املتفجرة وصليات كثيفة من 

الرصاص بشكل مبارش.
وأكــدت الكتيبة أن مجاهديها تصدوا واشــتبكوا مع قوات 

العدو بصليات من الرصاص والعبوات الناسفة.
وأشــارت املصــادر إىل أن قوات االحتــالل اعتقلت خالل 
اقتحامها جنني، 5 شــبان بينهم ثالثة اشقاء، وهم: مصطفى 
اكرم القمبع الكستوين وشقيقاه هاين وسامر، وفريد محمد 

أمارة، واألسري املحرر مجد زاهي السعدي.

{ حملة اعتقاالت واسعة {
ويف الســياق، كانت قد اعتقلت قوات االحتالل اإلرسائييل 
فجر امس، 20 فلســطينيًّا، من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية 
والقدس املحتلة، بينهم أرسى محررون، عقب اقتحام وتفتيش 

منازلهم.
وقالت مصادر محلية، إن االعتقاالت تركزت يف الخليل وبيت 
لحم )جنوبًا(، ونابلس وجنني )شــاماًل(، ورام الله )وســط( 

والقدس املحتلة.
وأشــارت إىل أن من بني املعتقلني الجريح محمد محمود أبو 
بكر من يعبد جنوب جنني، واألسري املحرر الصحفي ياسني أبو 

لفح من بلدة جامعني جنوب نابلس.

{ جيش العدو عاجز أمام
 شباب فلسطني يف الضفة {

وأكد موقع »واال االرسائييل« ، أن جيش االحتالل يجد صعوبة 
يف كبح االرتفاع املتزايد يف حجم عمليات إطالق النار يف أرجاء 
الضفة الغربية. واشــار إن املعطيات تُظهر أنه منذ بداية العام 
حصلــت حوايل مئة عملية إطالق نار اســتخدمت يف أغلبها 
بنادق ومسدسات، فيام أظهرت املعطيات أن 80% من العمليات 

حصلت شامل مستوطنة »شومرون«.
وأشــار مصدر عســكري للموقع إىل أنه إىل جانب املُعطى 
الســلبي قياًســا بعام 2021، تبني أنه تم إحباط أكرث من 200 
عملية إطالق نار خالل نشــاطات للجيش اإلرسائييل وحرس 
الحدود والشــاباك، منذ بداية العام الحايل. واعترب أن العمليات 
تهدد املســتوطنني عــىل الطرقات املركزيــة، وجنود الجيش 
اإلرسائييل يف املواقع، ونشــاطات األمن الجارية بالقرب من 

القرى والبلدات الفلسطينية.
مــن جهته، أوضح مصدر أمنــي أن جيش االحتالل، حرس 
الحدود، رشطة العدو، والشاباك، عززوا النشاطات االستخبارية 
وعمليات اإلحباط يف امليدان، قائاًل »يف الســنة األخرية رأينا 

ارتفاًعا متزايًدا يف إحباط عمليات التهريب«.

وبحســب املصادر األمنية، فإن هناك عدة أســاليب لتنفيذ 
عملية إطالق نار، أبرزها إطالق نار من ســيارة، واألســلوب 
الثاين هو إطالق نار من مكان مريح جرى اختياره ســلًفا من 
مســافة بعيدة، وزعمت أن مطلق النار يجلس يف كمني، يطلق 
النار باتجاه الجنوب أو الطريق، ويفر راجاًل وبعد ذلك بســيارة 

أخفاها عىل مقربة من املكان.  

{ اقتحامات متجددة {
عىل صعيد آخر، اقتحم مســتوطنون املسجد األقىص املبارك 
من باب املغاربة بحامية مشددة من قوات االحتالل اإلرسائييل 
وسط قيود مشددة عىل دخول الفلسطينيني إىل داخل املسجد.
وتســتعد »جامعات الهيكل« املزعوم لتنفيذ سلســلٍة من 
الربامــج التهويدية واقتحامات واســعة للمســجد األقىص 
مبناســبة موســم األعياد اليهودية، وقــد قّدمت الجامعات 
املتطرفة التامساً ملحكمة االحتالل العليا للمطالبة بالسامح لها 
بالنفخ يف البوق يف املسجد األقىص يف »رأس السنة العربية«، 

إضافًة إىل إدخال قرابني العرش النباتية إليه.
وزعمت »جامعات الهيكل« يف التامســها الذي قّدمته إىل 
محكمة االحتالل العليا أنّه »ال يوجد يشء اسمه الوضع القائم 

يف األقىص«.

{ إنذارات هدم يف العيسوية {
وكأنــه ال يكفي ما يتعرض له الفلســطينيون من اعتداءات 

وتنكيل واعتقال، حتى أضافت ســلطات االحتالل اإلرسائييل 
امس، إىل جرامئها قراًرا جديًدا بهدم عرشات املنازل يف محيط 
مدينة القدس، وترشيد ســاكنيها، يف إطار سياســة التغيري 

الدميوغرايف التي تتبعها لطمس هوية القدس ومحيطها. 
فقد أخطرت ســلطات االحتــالل الصهيوين امس، عرشات 
العائالت الفلســطينية بهدم منازلها يف بلدة العيسوية شامل 
رشق القدس املحتلة، بدعوى أن بناءها تم بدون ترخيص مسبق.
وأفاد عضو لجنة املتابعة يف العيسوية محمد أبو الحمص، أن 
طواقم من بلدية االحتالل برفقة عنارص من الرشطة اقتحمت 
البلدة، وصورت شوارع البلدة وعدة منشآت ومنازل فيها، واشار 
اىل »ان طواقم بلدية االحتالل علقت اخطارات هدم إدارية عىل 
عرشات املنازل، واستدعاءات ألصحابها ملراجعة البلدية«، الفًتا 

إىل أن أوامر الهدم شملت منازل قامئة منذ 5 و10 سنوات.
ولفت إىل أن العيسوية تتعرض باستمرار النتهاكات واعتداءات 
االحتالل، ضمن سياســة العقاب الجامعي التي تفرضها عىل 
ســكان القدس، وقال :أّن الوضع بالبلدة يشوبه الحذر والهدوء 
النســبي، يف إطار استمرار االحتالل بشن هجمته عىل مدينة 

القدس واستهدافه ملنازل املقدسيني ومحاولة تهجريهم.
يذكر ان بلدة العيسوية تتعرض العتداءات صهيونية متكررة، 
تتمثل يف االقتحامات الليلية واالعتقاالت، والتنكيل بسكانها، 
وعمليــات هــدم، وأيضا توزيع إخطارات الهــدم عىل املنازل 

وغريها.

{ املقاومة الفلسطينّية: كّل ُمحاوالت العدو 
مصريها الفشل {

ويف ذكــرى اندحار االحتالل من غزة أكدت حركة حامس 
أّن »املقاومــة أجربت َمــن كان يقول من  قادة االحتالل »إن 
نتســاريم مثل تل أبيب«، عىل تفكيك مستوطناتهم والهرب 
مذعوريــن. وأضافت يف بيــان إّن »الحصار الجائر املفروض 
عــىل قطاع غزّة، منذ أكرث من 15 عاماً، عرب العدوان، وإغالق 
املعابر، واملنع من وصول الدواء والعالج والغذاء، وما خلّفه ذلك 
مــن ضحايا أبرياء وأوضاع صحيَّة واقتصادية صعبة وأزمات 
متفاقمة، يعّد جرمية ضّد اإلنســانية ووصمة عار عىل جبني 
امتني عنها واملتقاعسني يف رفضها وإدانتها وإنهائها«. كّل الصَّ
وأوضح البيان أّن »التغّول االســتيطاين الذي كان ميارسه 
االحتالل سابقاً يف قطاع غزّة، قد زال بال رجعة، وإنَّ مشاريعه 
االســتيطانية والتهويدية املســتمرة واملتصاعدة يف الضفة 
الغربية املحتلة والقدس وكل األرايض الفلســطينية املحتلة، 
هي جرائم رسقة موصوفة، لن تغرّي حقائق التاريخ والواقع«.

ومثّنــت حــامس كل األدوار والجهود التــي تبذلها الدول 
والحكومات واملنظامت يف دعم املشاريع اإلنسانية والتنموية 
يف قطــاع غزّة، والتخفيف من آثار الحصار وتداعياته، داعيًة 
إىل تكاتــف وتوحيد الجهود عربياً وإســالمياً ودولياً، إلعادة 

إعامر ما دّمره االحتالل، وإنهاء حصاره«.

{ لجان املقاومة: االحتالل
 ال يفهم سوى لغة القوة {

مــن جهتها، ويف املناســبة ذاتها، أكدت لجــان املقاومة 
الفلســطينية أّن »هذا الخروج ساهم يف تصاعد وتنامي قوة 
املقاومة الفلســطينية وأثبتت أن االحتالل ال يفهم إالّ لغة الدم 

والقوة والحديد والنار واملواجهة الشاملة«.
وبحســب املكتب اإلعالمي للجان املقاومة يف فلسطني فإن 
»هناك تناٍم واضح يف املقاومة الفلسطينية يف الضفة والقدس 
وإقبال من الشــباب الفلسطيني عىل التضحية واملقاومة من 
أجــل دحر املحتلني، بالرغم من الهجمة الصهيونية اإلحتاللية 
املتصاعدة بحق شعبنا ومقدساتنا«. وتابعت اللجان يف بيانها: 
»محاوالت العدو تركيع شعبنا عرب القتل واالعتقاالت والحصار 
واالستيطان والتهويد لن يكون مصريها سوى الفشل الذريع، 
وأي محــاوالت لفرض معادالت جديدة عىل شــعبنا قد انتهت 
لألبــد، وآن األوان لالحتالل أن يعــي درس اندحاره من قطاع 
غــزة ذليالً مهزوماً«. بدوره قال عضو اللجنة املركزية للجبهة 
الشعبية لتحرير فلســطني محمد الغول، مبناسبة الذكرى إّن 
»تصاعد العمليات املســلحة يف اآلونة األخرية هي  رد طبيعي 

عىل مامرسات وجرائم االحتالل الصهيوين بحق شعبنا«.
وأضاف: »عىل الســلطة الفلســطينية عــدم التعاطي مع 
االحتــالل والتصدي القتحامات املســتوطنني ومغادرة مربع 

التنسيق األمني فالرهان فقط عىل تصعيد املقاومة«.

برميل إضافية من النفط، من احتياطي البرول االسراتيجي، 

ضمن خطة سابقة تهدف لتهدئة أسعار النفط.

ويف مجــال آخــر، رّصح وزير األمــن الداخيل األمرييك 

أليخاندرو مايوركاس، اليوم اإلثنني، بأّن »بالده تواجه بشــكٍل 

متزايد تهديد التطرّف الداخيل«.
وقال مالوركاس، خالل مقابلٍة تلفزيونية مع قناة »إم إس إن 
يب يس« األمريكية: »مشهد التهديد يف الواليات املتحدة قد تغرّي 
كثــرياً خالل عقدين مــن الزمن، فبعد هجامت 11 أيلول 2001 
يف الواليات املتحدة، ركّزت وزارة األمن الداخيل عىل التهديدات 
الخارجية فاإلرهابيون األجانب سعوا لدخول الواليات املتحدة 

وإحداث أرضار فيها«.

وأضاف: »اآلن، وعىل مدى السنوات القليلة املاضية، شهدنا 
تصاعداً للتهديــدات، فالناس هنا يف الواليات املتحدة أصبحوا 
مييلــون للعنف تحت تأثري األيديولوجيات اإلرهابية األجنبية، 
ولكن أيضاً أيديولوجيات الكراهية، املشاعر املعادية للحكومة، 
تنتــرش الروايات الكاذبة يف منصــات التواصل االجتامعي، 
وحتى الضغائن الشــخصية«. وأشار إىل أّن »السلطات نفسها 

قد تطّورت ولديها األدوات ملواجهة التهديد املتزايد«.

وكان الرئيــس األمرييك جــو بايدن أكد  أمــس، أّن بالده 
»يقظة ضد التهديدات اإلرهابية املســتمرة«، مشرياً إىل أنّه »ال 
يكفي الدفاع عن الدميقراطية مرّة يف الســنة، سنقوم بتأمني 

دميقراطيتنا معاً كل يوم«.
وأعلن البيت األبيض، قبل أيام، أّن الرئيس األمرييك جو بايدن، 
قــّرر متديد حالة الطوارئ الوطنية املعلنة يف أعقاب  هجامت 

11 أيلول ملّدة عام آخر. 

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نر

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكروين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773
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