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جاسم عجاقة

ســلّمت السفرية األمريكية دورويث شــيا مسّودة ترسيم 
الحدود البحريــة الجنوبية إىل كل من رئيــس الجمهورية 
ميشــال عون ورئيس املجلــس النيايب نبيه بــّري ورئيس 
الحكومة املكلــف نجيب ميقايت. هذه املســودة التي أعّدها 
الوسيط األمرييك يف املفاوضات عاموس هوكشتاين تحوي 
عىل عرش صفحات من البنود العامة والتقنية عىل مثال فصل 
الرتســيم البحري عن الربّي، وأغلب الظن أنها أخذت املوافقة 

»اإلرسائيلية« قبل إرسالها إىل املسؤولني اللبنانيني.
الشــق التقني يتطلّب دراسة ســيقوم بها خرباء الجيش 
اللبناين - املتقّدمون عملًيــا وعلمًيا يف هذا املجال - عىل أن 
تُسلّم نتائج هذه الدراسة إىل الرؤساء الثالثة قبل اجتامعهم 
اليوم يف قرص بعبدا لتحضري الــرّد اللبناين املوحد عىل هذا 

العرض املقّدم من قبل هوكشتاين.
الضغوط االقتصادية واملعيشــية الكبرية وتعويل قسم من 
املســؤولني عىل هذه الرثوة للخروج من األزمة، تدفع باتجاه 
القول إن الرؤساء الثالثة سيوافقون عىل هذه االقرتاحات من 
دون اعرتاضات كبرية. وبالتايل ميكن القول إنها مسألة أيام 
أو أسابيع قبل املوافقة عىل ترســيم الحدود، الذي وبحسب 
مصادر متابعة، ان هذا الرتســيم ســيأخذ طابعا رسميا من 
خالل إرســال لبنان و«إرسائيل« رســائل رسمية إىل األمم 
املتحدة باملوافقة عىل املقرتحات األمريكية حول الرتسيم، من 

دون أن يكون هناك توقيع ألي اتفاقية أو معاهدة مشرتكة.
وبغض النظر عن التفاصيل التقنية املوجودة يف مســودة 

االتفاق، يجب معرفــة أن الكميات الغازية املوجودة يف هذه 
املناطق كبرية جدا، بحسب مسح الـ USGS الذي قامت به يف 
العام 2010 )بالطبع العربة يف التنقيب(. هذا األمر يرتافق مع 
عمق كبري للبحر يف هذه املنطقة، والحاجة إىل وقت لتأهيل 
مكامن الغاز املوجودة تحت البحر عىل أعامق مختلفة، وهو 
ما يعني أن هذه العملية ستأخذ وقًتا لن يكون أقّل من خمس 
سنوات، إذا تّم إلزام الرشكات بدء التنقيب عن الغاز يف املنطقة 

االقتصادية الخالصة التابعة للبنان فور توقيع االتفاق.
الرشوط السياسية التي قد ترافق توقيع االتفاق هي خارج 
إطار هذا املقال، إال أن ما يجب القيام به من قبل املســؤولني 
اللبنانيــني هو مصارحة الشــعب بكل االتفاقــات الجانبية 
التي قد ترافق االتفاق عىل ترســيم الحدود البحرية من باب 

الشفافية تجاه الشعب وخوًفا من حكم التاريخ!

{ اإلصالحات االقتصادية {
أســواق الغاز اللبناين يف حال اســتخراجه هي األسواق 
األوروبية، باإلضافة إىل الســوق املحّل. وهذا األمر يُعيدنا 
إىل اإلصالحــات االقتصاديــة الواجــب القيــام بها لجعل 
االقتصاد اللبناين قادًرا عىل مواكبة حقبة اســتخراج الغاز. 
فعملية االســتخراج هذه تتطلّب بنى تحتية قادرة عىل تلبية 
الطلب املتزايد من طرقات وكهرباء واتصاالت وغريها، ولكن 
أيًضا تتطلّب تحضري القطاعات االقتصادية لالســتفادة من 
الصناعات التي عادة ما تواكب اســتخراج النفط والغاز مثل 

 )تتمة املانشيت ص12(

هنالك تجار فقدوا ضمريهم ورفعوا اســعار البضائع لديهم بشكل غري معقول. ليس 
صحيحا ان التجار يرفعون اســعارهم الن الدوالر ارتفع، بــل يرفعونها اكرث من ضعف 

ارتفاع سعر الدوالر، بسبب غياب لجنة حامية املستهلك .
فاملواطن اللبناين يشرتي بضائعه بأســعار خيالية الن ال وجود لهيئة تفتيش تسأل 
وتراقب االسعار يف املحالت الكربى و»السوبر ماركات«، فيعمد التجار اىل وضع االسعار 
دون ضمري والتي تدّر عليهم االرباح الهائلة ، ودون شفقة عىل املواطن اللبناين الذي مل 

يعد مبقدوره رشاء الطعام  الوالده ولعائلته. 
ان الدوالر الواحد ال يزال منذ شــهر يرتاوح بني 37 اىل 38 الف لرية ، ومع ذلك ارتفعت 
االســعار بنســبة 40% منذ شــهر وحتى اليوم. فأين لجنة حامية املستهلك يف وزارة 
االقتصاد ال تقوم بوضــع ضوابط لهذه االمور وتجول عىل املحــالت التجارية وتكتب 

االسعار وسعر الكلفة وسعر املبيع؟
يكفي املواطــن ما يعانيه من عذاب وأمل . لكن ان يكون بعض التجار من دون ضمري، 

فهذا يعذب الشعب اللبناين بلقمة عيشه وطعامه.

عىل طريق الديار

»الديار«
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وفــــاة ــة  ــ ــال ــ ح  : »كــــــورونــــــا« 
ــدة ــ ــديـ ــ جـ ــة  ــ ــ ــابـ ــ ــ إصـ و145 

أعلنت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املســتجد، تســجيل 
145 إصابة جديدة بالفــريوس، ليصبح العدد اإلجاميل 

لإلصابات 1216025«.
وأوضحت الوزارة أنه »تم تســجيل حالة وفاة، وبذلك 

يصبح العدد اإلجاميل للوفيات 10678«.

ثمن العدد

من جريدة »الديـــار«

10 آالف ليرة

يبدو ان الرئيس ميشــال عون تحكمه عملية حقد شخيص 
عىل حاكم مرصف لبنان االستاذ رياض سالمة، وعملية ظلم 
ضد الحاكم النه كان مســتقيام طــوال مهامه وحتى اليوم، 
بحيث حافظ عىل اللرية اللبنانية وعىل االقتصاد اللبناين وقام 
بتمويله طوال 26 ســنة وكان النمــو 2%. اما حني مل يوافق 
الرئيس العامد ميشــال عون والرئيس حسان دياب عىل دفع 
سند اليوروبوند من الديون، ومل يقوما بالتفاوض مع مصدر 
الديون، ســقطت اللرية اللبنانية. مع ان حاكم مرصف لبنان 
االســتاذ رياض ســالمة عرض ان يدفع مرصف لبنان سند 
الديون لليوروبوند، لكنهام رفضا طلبه، فتم تصنيف رشكات 
لبنانية كربى واملصارف املركزية يف العامل بدرجة ثالثة تحت 
الصفر، مبا اســقط اللرية اللبنانية بهذا الشكل الذي نعيشه 

اليوم.
والالفت ان الرئيس العامد ميشــال عون يردد دامئاً يف كل 
خطاباته، اذهبوا وانظروا اىل الفساد يف مرصف لبنان، فكيف 
ال تسقط اللرية اللبناينة؟ فيعمد عندئذ كل مواطن اىل تحويل 
امواله اىل الــدوالر ويشــرتي دوالرات، وكل ذلك الن رئيس 
الجمهوريــة يعترب ان مرصف لبنان هو فاســد، يف حني انه 

انظف وارشف مؤسسة من املؤسسات العاملة يف لبنان. 
رئيــس الجمهورية حرّك القضاء ضــد الحاكم ظلام ضمن 
عمليات سياسات كاذبة، وطلب  التحقيق الجنايئ يف مرصف 
لبنان، فقــدم الحاكم رياض ســالمة كل الداتا واالوراق ومل 

يظهر اي غلطة تدينه ، ومع ذلك ارســل القاضية غادة عون 
يك تقوم بتوقيــف الحاكم يف مكتبه يف مرصف لبنان، وهو 

امر ال سابقة له.
وهنا نسأل، اذا اتهم قائد الجيش اللبناين قائد اللواء الفالين 
يف الشــامل بالفســاد وانه ال يقوم بواجباته، فامذا يفعل 
املواطنون هل يثقون بالجيش او يبتعدون عنه؟ واذا قال رئيس 
القضاء االعىل القايض ســهيل عبود ان مدعي عام الجنوب 
فاســد، فهل يتجرأ اي محام ويرافع امام هذا املدعي العام يف 
التحقيقــات؟ واذا قام حاكم مرصف لبنــان املركزي وقال ان 

هذا املرصف هو مــرصف مفلس، فهل يقوم املواطنون بابقاء 
اموالهم يف املرصف، وعندئذ يفلس املرصف املذكور الذي ذكره 

االستاذ رياض سالمة، وهو بالتأكيد ال يفعل ذلك؟
لقد حصل التحقيق الجنايئ يف املــرصف املركزي اللبناين 
الذي يرأسه االستاذ الحاكم رياض سالمة ومل يظهر اي غلط 
او هدر من املال العام، فيام وزارة الطاقة التي استلمها التيار 
الوطني الحر وعىل رأسه الوزير جربان باسيل طوال 11 سنة، 
هــدرت 34 مليار دوالر، فلامذا ال يطالــب رئيس الجمهورية 
بالتحقيق الجنايئ يف وزارة الطاقــة؟ الجواب هو ان رئيس 

الجمهورية ال يحقق مع صهره جربان باسيل رغم انه هدر 34 
مليار دوالر يف الكهرباء، وال تأيت الكهرباء ساعة واحدة اىل 

منازل اللبنانيني، هذا اذا وصلت ساعة واحدة.
ان الحملة التي يقوم بها رئيس الجمهورية العامد ميشــال 
عون ضد مرصف لبنان وحاكمه الحاكم رياض سالمة هو امر 
معيب وغري مربر، وال يستند اىل اي مستند قانوين او حقوقي 
بل هو حقد شــخيص، فهو يريد اقالة الحاكم قبل ان تنتهي 
واليته، لكن بوجود الرئيســني بري وميقايت ووزير املالية لن 
يستطيع رئيس الجمهورية اقالة الحاكم، كام ان الناس تعرف 
الحقيقة وهي ان الفســاد ليس موجــودا يف مرصف لبنان، 
بل الفســاد موجود يف القرص الجمهــوري، ويف مجموعة 
مستشــارين يقدمون معلومات  كاذبــة لرئيس الجمهورية 

العامد ميشال عون الذي يأخذ بها. 
ونعود ونســأل ملاذا ال يحصل التحقيــق الجنايئ يف وزارة 
الطاقة الــذي هدرت 34 مليار دوالر؟ وملــاذا ال يتم التحقيق 
الجنايئ باســتئجار باخرتني تركيتني للكهرباء بقيمة ملياري 
دوالر؟ وهــذا املبلغ هو ثروة وحصــل دون مناقصة، واحتج 
حينها رئيس دائرة املناقصات االســتاذ جان العلية عىل عدم 
اجراء املناقصة، ومع ذلــك مل يعلق رئيس الجمهورية العامد 
ميشــال عون عىل هذه املخالفة، فهذا امر معيب، النه  يتعلق 

بصهره جربان  باسيل.

ــــــم ــــــد شــــــخصي وظل ــــــاض ســــــامة حق ــــــان األســــــتاذ ري ــــــى حاكــــــم مصــــــرف لبن ــــــاد ميشــــــال عــــــون عل ــــــس العم ــــــة الرئي حمل
ــــــان ــــــة مصــــــرف لبن ــــــادة عــــــون إلهان ــــــا لغ ــــــة.. وتوجيهاتهم ــــــا ضــــــّد ســــــامة كاذب ــــــي كّل أوروب دعــــــاوى عــــــون وباســــــيل ف
لــــــو وافــــــق الرئيــــــس عــــــون وحســــــان ديــــــاب علــــــى دفــــــع ســــــند اليوروبونــــــد مــــــن الديــــــون ملــــــا ســــــقطت الليــــــرة اللبنانيــــــة بهــــــذا الشــــــكل 

تويف فجر امس يف مستشفى الجامعة 
األمريكية يف بريوت بعمر 83 سنة، صارع 
يف الخمس األواخر منها مع أخبث مرض.

ذو، كــام كنا نســميه، كان مميزا يف 
أشياء كثرية، وعصاميا بامتياز كبري.. شق 
طريقه العلمي والعمل مبفرده. درس يف 
بريطانيا بأوائل الســتينات يف وقت كان 
يعمل فيه بالبنك األهل التجاري السعودي 
يف بريوت، ثم أصــدر يف منتصف 1963 
مجلــة اقتصاديــة ســامها »املصارف« 
مع زميلــه يف البنك مصطفــى الجندي، 
وبرسعة حققــت نجاحا يف لبنان والدول 
العربية، واشــتغلت فيها مع صديقني يل 
من الحي الذي كنا نقيم فيه، وتعلمنا عىل 

يديه »املهنة« التي لواله لكنا بال مهنة. 
صحيفــة  ادارة  رأس  عــىل  كان  ذو، 
السبعينات  بأوائل  تأسيسها  »القبس« منذ 
يف الكويت، فجعلها األوســع انتشارا، ثم 
عاد اىل بريوت وأصــدر مجلة »الخليج«، 
كام ودليل عن البنــوك يف الدول العربية، 
وبقي طوال الحرب األهلية يعمل يف لبنان، 

ومل يغادره اال يف سفريات تستمر أياما.
كان ماهــرا باختصار الخــرب، وضليعا 
باللغة االنكليزيــة، وبها ألّف رواية »لندن 
ســوداء مثل«، اضافــة اىل كتب أخرى 

بالعربية يف شؤون مختلفة، وأهم ما كان 
فيه هي ثقافته العالية واملتنوعة، وأخالقه 
والتزامه مببادىء مل يكن يحيد عنها طوال 
حياته، من نبذ للطائفية ومسببات التناحر 

بشكل خاص... 
كان  فقد  قبييس،  ذوالفقــار  الله  رحم 

نهرا روى الكثري.
كامل قبييس

[ ســيوارى جثــامن الفقيد عرصا يف 
جبانة بلدته زبدين.

ــي ــن ــم ــب والـــصـــحـــافـــي الـــــــذي عــّل ــ ــات ــ ــك ــ وفـــــــاة ال
ــي... أخــــــــي ذوالــــــفــــــقــــــار قــبــيــســي ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ مـ

رداً عــىل جرائم االحتــالل اإلرسائيل املتواصلة 
فلســطينيون  مقاومون  نفذ  الفلســطينيني،  ضد 
عملية يف مدينة نابلــس بالضفة الغربية أدت إىل 
إصابة مستوطن »إرسائيل«. وذكرت وسائل إعالم 
فلسطينية أن مقاومني فلسطينيني أطلقوا الرصاص 
باتجاه حافلة للمســتوطنني قرب بلدة بيت فوريك 
شــامل نابلس ، ما أدى إىل إصابة مستوطن، فيام 

متكن املنفذون من االنسحاب.

ويف سياق آخر، أصيب عدد من الفلسطينيني بينهم 
مســعفون جراء اعتداء قوات االحتالل اإلرسائيل 
ومســتوطنيه عليهم عند مدخل بلــدة بيت فوريك 

جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.
وذكرت وســائل إعالم فلســطينية أن مجموعة 
من املستوطنني بحامية قوات االحتالل اعتدت عىل 
مركبات الفلسطينيني عند مدخل بيت فوريك ما أدى 
إىل ترضر بعضها، كام اعتــدوا عىل طواقم الهالل 

األحمر خالل نقلهــم حالة إســعافية من القرية 
إىل أحد املستشــفيات ما أدى اىل إصابة عدد منهم 

برضوض.
كام أطلقت قــوات االحتالل قنابل الغاز الســام 
باتجاه الفلســطينيني مــا أدى إىل إصابة العرشات 

بحاالت اختناق.

إصابــــــة جندي »إســــــرائيلي« بإطاق نار اســــــتهدف ُمســــــتوطنين جنــــــوب نابلس
»إســــــرائيل« : الجيش غير ُمســــــتعّد  لوجســــــتياً ملواصلة القتال في الضفة الغربّية

نتانياهــــــو : البيد استســــــلم بشــــــكل
ُمخجــــــل لتهديــــــدات نصــــــر اللــــــه

قال زعيم املعارضة يف »إرسائيــل«، بنيامني نتانياهو »إن 
رئيس الوزراء الحايل يائري البيد »استســلم بطريقة مخزية 
لتهديدات حســن نرص الله، وهو يعطــي لحزب الله منطقة 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

»الديار«

بوتين قّدم مشــــــاريع قوانين بشأن 
انضمام مناطق جديدة الى روســــــيا 

)ص 12(
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صونيا رزق

قبــل ايام قليلة كانــت الذكرى ال 33 عىل 
توقيــع اتفــاق الطائف، او وثيقــة الوفاق 
الوطني التــي ُوّقعت بتاريخ 30 ايلول 1989 
يف مدينة الطائف الســعودية، وُوضعت بني 
األطراف املتنازعــة يف لبنان، إلعالن انتهاء 
الحرب اللبنانية  بوســاطة اململكة العربية 

السعودية. 
االتفــاق حّدد إلغاء الطائفية السياســية 
كأولويــة وطنية، إال أنه مل يحدد إطاراً زمنياً 
للقيــام بذلــك.  وزاد  عدد أعضــاء املجلس 
اىل 128 عضــواً مناصفًة بني املســيحيني 
واملســلمني، وُحّددت املقاعد النيابية بحسب 
الطوائف. كام جــرى اإلقرار باعتامد أعضاء 
مجلس الوزراء بالتســاوي بني املســيحيني 
واملسلمني. وُســحبت بعض الصالحيات من 

رئاسة الجمهورية، كتعيني رئيس مجلس الوزراء وأصبحت 
تســميته بعد مشــاوراٍت من قبل الرئيس ملزمٍة مع الكتل 
النيابية، ومل يعد من صالحيته حل املجلس النيايب، إضافة 
اىل صالحيــات اخرى لتّصب يف خانة رئيس الحكومة أي 
املركز الثالث يف الدولة، الذي خرج منترصاً من ذلك االتفاق. 
مــا جعل رئيس الجمهوريــة ال ميلك أي رأي مبفرده، وهذا 
يعني اّن صالحياته إســتبيحت يف الطائف، وبقي التطرق 
اىل هذا املوضوع مبثابة »الحديث املرفوض« النّه ســيؤدي 
اىل خالفات وتناحرات، وفق ما يشري البعض مع » لطشات« 
كل فرتة، بأّن تعديل الطائف ممنوع، الّن سحب أي صالحية 
من رئيس الحكومــة وإعادتها اىل رئيس الجمهورية غري 
وارد، ما يجعل الحديث الذي كان سائداً يف فرتة سابقة عن 
رضورة تعديل اتفاق الطائف، من ناحية إعادة الصالحيات 
اىل رئاســة الجمهورية منســياً اليــوم، فيام املطلوب ان 

تكون الرشط االسايس الستعادة التوازن يف لبنان واعادة 
االستقرار اىل السلطة.

ويف هذا السياق، تجّددت الدعوة قبل سنوات اىل إصالح 
الثغرات الدســتورية، لتمكني الســلطات مبا فيها رئاسة 
الجمهورية من مامرســة دورها بصــورة فاعلة، ولطاملا 
ُوجّهــت االنتقادات ضد اتفــاق الطائف، الذي ُوضع للبنان 
نتيجة تسويات وظروف معّينة حينها، والذي ادى اىل إضعاف 
صالحيات الرئيس خالل التوزيع الطائفي للرئاسات الثالث، 
لكن اليوم وبحســب ما ترى مصادر سياســية مسيحية، 
فال احد يشــري اىل هذا املوضوع وخصوصاً املرشحني اىل 
الرئاســة، الذي من املفــرتض ان يعملوا عىل إعادة حقوق 
املســيحيني. لكن اياً منهم ال يتطّرق اىل هذا امللف خشــية 
ان يخرس االصوات النيابية من الطوائف االخرى، خصوصاً 
النواب الســّنة، ليك يستعيد املوقع االول دوره بعد أن ثُبت 

فشل الحكم بثالثة رؤوس.

وتلفت هــذه املصــادر اىل ان الطائف أقام 
شــلالً يف املؤسسات الدســتورية يف لبنان، 
ســائلة: »أيُعقل أن يتأخــر مثالَ انتخاب رئيس 
الجمهورية«؟ وهذا ما ســيجري نهاية الشهر 
الجاري، واالمر ســيطول بالتأكيد اىل ما شاء 
اللــه، من دون أن تكون هنالك آلية لتفادي هذه 
االزمــة. وهل يُعقل ان يتأخــر تأليف حكومة  
أشــهراً عديدة كام يحصــل اليوم مع حكومة 
الرئيس نجيب ميقايت، من دون ان يكون رئيس 
الجمهوريــة قادراً عىل فرض التأليف، او دعوة 

الرئيس املكلف إىل االعتذار لتكليف سواه؟
وذكّرت املصادر عينها بأنه ال توجد مسؤوليات 
من دون صالحيــات، ورأت بأنه ال يجوز طرح 
موضــوع الصالحيات من زاوية عدائية ملوقع 
رئاســتّي الحكومة ومجلس النواب، لكن من  
الرضوري ان يقوم الرئيس بدوره ومهامه عىل 
اكمل وجه وبشــكل فعال، واشارت اىل انه من 
املستحسن منح رئيس الجمهورية صالحية دعوة مجلس 
الوزراء اىل االنعقاد بصورة اســتثنائية، اذا دعت الحاجة 
اىل ذلــك من دون ان تكون هــذه الدعوة مقّيدة مبوافقة 
رئيس مجلس الوزراء، مشــددة عىل رضورة اعتامد الدقة 
يف طرح هذه املسألة، ألن لبنان دولة قامئة عىل توازنات 

دقيقة جداً.
وتابعت: »اذا أردنا فعال أن يكون رئيس الجمهورية َحكامً، 
فيجب أن يتمتع بالقرار والحسم، وإال فسنبقى يف الخالفات 
واملنازعات يف كل مســألة مطروحة يف لبنان، اذ ال بّد ان 
تؤدي اىل ازمة طائفية، الن احدى الطوائف ســتعترب بأنها 
املعنية،  متمنية لو يجهد املســيحيون اليوم من اجل إعادة 
الصالحيات اىل الرئاسة االوىل، قبل ان يتباروا بالرتشح اىل 
هذا املركز، ويستمروا يف تناحرهم الذي ال فائدة منه سوى 

إضعافهم، وبالتايل إضعاف املسيحيني«.

صالحّيات الرئيس منسّية منذ 33 عاماً في الطائف... واألحزاب املسيحّية صامتة !!
ما موقف املرشــــــحين الصامتين حيال ما يجري قبل أن يتباروا للوصول الى بعبدا ؟

فادي عيد

ال تخفــي مصــادر سياســية مطلعة 
مخاوفهــا من تكرار تجارب الفراغ الرئايس 
الســابقة، خصوصاً تجربــة العام 2014، 
والتي فشل املجلس النيايب حينها يف انتخاب 
رئيٍس جديد للجمهورية، ما أّدى إىل فراغٍ يف 
ســّدة الرئاسة استمر ملدة عامني، إىل أن أتت 
التســوية السياسية يف العام 2018 لرتسم 
مســاراً لإلنتخابات أّدى إىل انتخاب الرئيس 
ميشال عون. وتؤكد هذه املصادر، أن الفراغ 
هــذا العام يختلف بــكّل تجلياته عن الفراغ 
الذي ساد يف العام 2014، ألن واقع اإلنهيار 
إيقاعاً سياسياً مختلفاً،  املتســارع يفرض 
وكذلك بالنســبة لألســرتاتيجيات املّتبعة، 
وســبق أن اعتاد عليها األفرقاء السياسيون 
يف الداخل كام عواصم القرار املعنية بامللف 
الرئــايس عىل وجه الخصوص يف املنطقة، 

كام عىل املرسح الدويل.
وينتيجة هذه املخاوف، فإن تحّركاً ديبلوماســياً قد انطلق 
أخرياً، بحســب هــذه املصادر املطلعــة، ويهدف إىل وضع 
اإلســتحقاق الرئــايس يف نطاق اإلتصاالت واملشــاورات 
الديبلوماسية عىل الســاحة الداخلية، ومن خالل التواصل 
طبعــاً مع العواصــم الخارجية اإلقليميــة والغربية. ويف 
موازاة املشــاورات، تكشــف هذه املصادر أيضاً عن بضعة 
لقــاءات حصلت يف األســبوعني املاضيني ومل يتّم كشــف 

النقاب عنها، ركّزت عىل اســترشاف املواقف واملعطيات لدى 
القوى السياســية كافًة، قبيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس 
الجمهورية يف األسبوع املايض، ثم اسُتكملت بعدها من أجل 
اإلحاطة بكل ما من شأنه إعاقة هذا اإلستحقاق، وطبعاً من 
الدخــول يف التســميات أو يف الخيارات الواضحة لدى هذه 
القــوى، والتي باتت معلنة منذ يوم الخميس املايض، ووفق 
األرقام التي حصل عليها كّل مرشح، ومن دون إغفال دالالت 

التصويت بالورقة البيضاء وبـ«لبنان«.
ويف هذا املجال، تشــري املصادر عينها، إىل أن هذا الحراك 

الديبلومــايس الذي يرتافق مــع مبادرات 
محليــة عىل غــرار تلك التــي انطلقت يف 
اآلونة األخــرية من أجل الدفع باتجاه إجراء 
الدستورية،  املهلة  الرئاسية يف  اإلنتخابات 
كمبادرة نواب تكتل »التغيري«، والتي ال تزال 
أمام محاولة ثانية من الجوالت عىل القيادات 
السياســية والحزبية املمثلــة يف املجلس 
النيايب، لكنها تبؤ بالفشل . وتكشف املصادر 
عن صعوبات ما زالت قامئة، بوجه كل هذه 
املبادرات، بنتيجة املنافســة القاســية بني 
بعض املرشــحني ومقاربة البعض للعملية 
من زاوية تصفية حسابات سابقة وتحقيق 

مكاسب سياسية راهنة.
لكن أية نتائج لهذه التحركات كام املبادرات 
لــن تكون وشــيكة، كام تُضيــف املصادر 
املطلعــة، ألن ال تفاهم انتخايب عىل رئيس 
الجمهوريــة العتيد يف املجلس النيايب، يف 
ضــوء ما تصفه باملنــاورات من قبل بعض 
األطــراف الخارجية، التي ترتّقب أن تتبلور الصورة اإلقليمية. 
ولذلــك، فإنه من املبكر اســتخالص أيــة معطيات اليوم أو 
توقع حصول تغيريات يف املعادالت السياســية القامئة عىل 
الســاحة املحلية، عىل حّد قول املصادر، والتي ترى أن وضع 
ضوابــط للتدهور والتفكّك والتحلّل للدولة اللبنانية، يجب أن 
يكون الهاجس األسايس لدى القوى السياسية ألن العواصم 
الخارجية املعنية، تنطلق يف حراكها من هذا الهاجس، وتدفع 

باتجاه حصول اإلنتخابات الرئاسية يف موعدها.

حــــــراك ديبلوماســــــي ُمتزامــــــن مــــــع ُمبــــــادرات رئاســــــّية لتفــــــادي الفــــــراغ

يســتقبل رئيــس الجمهورية 
العامد ميشــال عون عند الساعة 
اليوم  بعد ظهــر  الثالثــة مــن 
االثنــني يف قرص بعبــدا، رئيس 
مجلس النــواب نبيه بري ورئيس 
الحكومــة نجيب ميقايت، للبحث 
يف الرد الرســمي عــىل العرض 

الذي ســلمه الوســيط االمرييك 
حول  للبنان  هوكشــتاين  اموس 
ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. 
ويسبق االجتامع الرئايس الثاليث 
التقنيــة عند  للجنــة  اجتــامع 
القرص  الواحدة ظهرا يف  الساعة 

الجمهوري.

للبحث وميقاتي  بري  اليوم  يســــــتقبل  عون 
في الرّد الرســــــمي على عرض هوكشتاين

»التنمية  كتلــة  اعترب عضــو 
والتحرير« النائب قاسم هاشم، أن 
»التدقيق والدراسة املعمقة ملسودة 
الوسيط األمرييك أكرث من رضورة 
ليســتطيع لبنان ان يؤكد انتصاره 
يف معركــة املواجهة الطويلة اىل 
ان يصل الثبــات رؤيته من خالل 
الحدود  التمســك بكل تفاصيــل 
والرثوة الغازية والنفطية، انطالقا 
من وحدة املوقف الداخيل واستنادا 
اىل عوامل القوة والردع، إذ استطاع 
لبنان باعتامده عىل هذه االسسس 
الوطنية ان ينترص بارادة شــعبه 
التي ساندت مواقف املسؤولني يف 

كل مراحل املفاوضات الشاقة«. 
وقــال: »تحمــل األيــام األمل 
للبنانيني يف امــكان الخروج من 
األزمــات املاليــة واالقتصاديــة 
والنقديــة مــع تســجيل نقاط 
متقدمــة يف مســرية االنتصار 
واساسها  واولها  املعقدة  للملفات 
ملف الرتســيم وما لــه من نتائج 

واثــار ايجابية، بعــد االنتهاء من 
الخطــوات املطلوبــة عىل طريق 

االنجاز النهايئ«. 
معالجة  املطلوب  »يبقى  وختم: 
ورضورة  السياســية  االزمــة 
مقاربة االســتحقاق الرئايس من 
بوابة املصلحة الوطنية الجامعة، 
التحدي  اســاليب  عــن  والتخيل 
ومقاربــة امللف بروحية منفتحة 
عىل كل مــا يجمع ويوحد ويوفر 
عــىل اللبنانيني الكثــري، فيام لو 
وصلنــا اىل مغامرات يخشــاها 
الكثريون يف حــال دخلنا الفراغ، 
وهــذا ما يجب تالفيــه باالرساع 
يف التخفيف من السقوف العالية 
املقبولة  املواصفــات  واعتــامد 
لشــخصية قادرة عىل أن تشــكل 
محطة تفاهم وتوافق عليها ولها 
من تاريخها الوطني والقادرة عىل 
التواصــل والحوار، وهذا ما ينتظر 
تفاهم القوى السياسية بعيدا عن 

نوايا الخارج واالمالءات«.

هاشــــــم : لضــــــرورة التدقيق في مســــــّودة
بعمق ــا  ــ ــه ــ ودرس ــي  ــركـ ــيـ األمـ الـــوســـيـــط 

دعا املفتــي الجعفري املمتاز 
الشــيخ أحمــد قبــالن خالل 
احتفال تأبينــي يف بلدة ميس 
الجبــل، إىل »االلتفات جيدا إىل 
أننا أمام مرشوع عاصف بقيادة 
واشــنطن يريــد اإلطباق عىل 
إمكانات البلد وقراره السيايس، 
وهناك مشــاريع تطبخ بعناية 
فائقة لتفليت البلد عىل طريقة 
الصدمــات املتتالية، واألمن يبدأ 
وينتهي بلقمــة العيش وتعليم 
ومن  العمل،  وفرصــة  األجيال 
يختــار البحــر ومراكب املوت 
يفعل ذلك ألنه يتنفس املوت ببلد 
متزقه مافيا األسواق وعصابات 
والنقدية  املاليــة  القطاعــات 

ومرتزقة العمل السيايس«. 
وقــال: »مــن هنا أقــول إن 
اإلصــالح عىل حســاب لقمة 
العيــش ال قيمة لــه، ورشعية 
الناس،،  بحاجــات  تبدأ  الدولة 
وكل إنقاذ دون ودائع الناس هو 
الســيايس  واإلصالح  محرقة، 
يبــدأ بانتخاب رئيس جمهورية 
قــوي وحكومة قادرة عىل أخذ 
قرار رشقي، وأي خطة حكومية 

إنقاذيــة دون الخيــار الرشقي 
ليســت إال حربا عىل ورق، ألن 
اإلنقاذ يأيت من الرشق ال الغرب، 
متاما كالفيول اإليراين والعراقي، 
واالســتنزاف حــرب أمريكية، 
البحرية  الحقــوق  وحاميــة 
اللبنانية مــن أوجب الواجبات، 
واملقاومة ضامنة سيادة وثروة 
البلد يبدأ  إقتصاد  لبنان، ونصف 
من حامية اليد اللبنانية العاملة 
وإنقاذ األسواق، والنزوح كارثة 
الالجئني  ومفوضيــة  وطنية، 
تديــر النزوح بنزعــة عداونية 
أشــبه بنزعة هتلر، وجمعيات 
منظمة الالجئــني تقود جهود 
تغيــري تركيبة ســكان لبنان، 
وهناك آالف الجمعيات تلعب دور 
تل أبيب وتقــود حرب معلومة 
وأعداد وهياكل وخطط استنزاف 

طويلة«. 
مطالبة  »الحكومــة  وختم: 
بإنقــاذ البلــد مــن مخالــب 
العدوانية، ألن سالم  الجمعيات 
وأمن وأمان لبنان يبدأ من سحق 
عيون وأقالم وعســس تل أبيب 

يف لبنان«.

قبالن : اإلصــــــالح يبدأ بانتخاب رئيس قوّي
شــــــرقي قرار  أخذ  على  قادرة  وحكومة 

املاروين  البطريــرك  أعرب 
الكردينال مار بشــاره بطرس 
الراعــي، عن خشــيته من ان 
»يستمر ربط جلسة االنتخاب 
بتوافق ال يحصل وتنتهي املهلة 
الدســتورية، من دون توافق 

ومن دون انتخاب رئيس«.
نيايب  »كيف ملجلس  وسأل: 
ان يعترب الشغور الرئايس هو 
املمكن واالنتخاب هو املستحيل. 
املرشــحون  اين  كام ســأل: 
الجديون الذين يوحون بالثقة 
إن انتخبــوا أكانو مرشــحي 
تحد أم مرشحي توافق. ولفت 
اىل انه عــىل القوى اللبنانية 
املؤمنة برسالة لبنان ان متنع 

حصول الشغور«.
كالم الراعــي جــاء خالل 
ترؤسه قداس االحد الثالث بعد 

الصليب، يف كنيســة الرصح البطريريك يف الدميان، والقى 
عظــة قال فيها: »إننا نواصــل صالتنا من أجل انتخاب رئيس 
للجمهورية قبل الحادي والثالثني من هذا الشــهر األخري من 
املهلة الدســتورية. وأول ما نرجو أن يســبق التوافق عىل اسم 
املرشح املتصف باملواصفات التي يجمعون عليها، رؤية موحدة 
وطنيــة واقتصادية للحكم ولعالقات لبنان العربية والدولية، 
بحيث تتفق عليها جميع القوى السياســية. وما نخشــاه، أن 
يســتمر ربط جلسة االنتخاب بتوافق ال يحصل، فتنتهي املهلة 
الدســتورية من دون توافق ومــن دون انتخاب رئيس. وهذا 
مرفــوض باملطلق ألنه جرمية بحق الشــعب اللبناين والدولة 

يف حالتيهام الراهنتني«.
وســأل: »كيف ملجلس نيايب أن يعترب الشغور الرئايس هو 
املمكن، واالنتخاب هو املستحيل؟ أين الضمري؟ وأين املسؤولية 
الفرديــة والوطنية؟ وأين املرشــحون الجديون الذين يوحون 
بالثقة إن انتخبوا، أكانوا مرشــحي تحد أم مرشــحي توافق؟ 
ليســت الرئاسة تتويج مسرية حياة خاصة، بل تتويجا ملسرية 
وطنية يف خدمة القضية اللبنانية. وما نخشاه أيضا أن تسليم 
نواب بحصول شــغور رئايس ال يعود إىل انتظار االتفاق عىل 
اسم رئيس، بل إىل متوضع من شأنه أن يحدث شغورا دستوريا 
يــؤدي إىل تغيري يف مقومات البالد، وماهية الوجود اللبناين 
الحر، يف ظل الشــغور الرئايس والتخبط الحكومي. لذا، يجدر 
بالقوى اللبنانية املؤمنة برســالة لبنان أن متنع حصول ذلك، 

وتحافظ بجميع الوســائل الناجعة عىل لبنان التعددي، املدين، 
الدميقراطي، املوحد يف كنف دســتور المركزي توافقنا عليه. 

وهذه أمانة يف عنق كل مواطن وجامعة«.
واردف »مع رغبة الشــعب اللبناين الكاملة بتأليف حكومة 
جامعة وقادرة، فإن إلهاءه باالجتهادات الدســتورية وبكيفية 
انتقال صالحيات رئاسة الجمهورية إىل مجلس الوزراء، وهي 
شــؤون باتت وراءه. فالغليان الشعبي اليوم تخطى هذا املنطق 
وأدرك أن عــدم انتخاب رئيس جديــد هو فعل إرادي وتخريبي 
وتدمريي لرضب املركز األول واألسايس يف الدولة، ومن خالله 
كل بنيتها الدســتورية والوطنية. وحني يقوم الشــعب عىل 
مسؤولني أساؤوا األمانة التاريخية، تسقط االجتهادات وتفقد 
قيمتها. الشــعب ال يهتم بدستورية انتقال صالحيات الرئاسة 
األوىل، بل يسأل ملاذا مل تنتخبوا رئيسا ؟ وإذا مل ينتفض النواب 
عىل أنفسهم ومل ينتخبوا رئيسا وطنيا وسياديا ومؤهال لتسلم 

مقاليد الحكم، فال يلومن الشعب إذا انتفض عليهم جميعا«.
وختم الراعي: »نصيل إىل الله، بشفاعة أمنا مريم العذراء، أن 
يستجيب صالة شعبنا ورصاخ آالمه وفقره وحرمانه، ويدخلنا 
يف فجر جديد بانتخاب رئيس للجمهورية، وتشــكيل حكومة 

كاملة األوصاف والصالحيات. له املجد والشكر إىل األبد«.
وبعد القداس، استقبل الراعي يف صالون الرصح النائب طوق 
ورئيــس الرابطة واالعضاء واملشــاركني يف الذبيحة االلهية. 
وقدم املرشد الروحي لكشــاف لبنان فوج حرف اردة الخوري 

جنيد درعا تكرميية للبطريرك.

[ اعترب عضو املجلس املركزي يف حزب الله الشــيخ نبيل 
قاووق، خالل احتفال تأبيني يف حسينية بلدة حانني الجنوبية، 
أن »دخــول لبنان إىل نادي منتجي النفط والغاز، يعني بداية 
خروج لبنان من أزماته املعيشية واملالية واالقتصادية، وهذه 
برشى خري، وبداية انفراجات. وأمل أن تكون االنفراجة األقرب 
هي تشــكيل حكومة جديدة كاملة األوصاف والصالحيات، 

والتفاؤل كبري يف األيام املقبلة أن ينجح لبنان بتشــكيلها«. 
ورأى أن »انتخــاب رئيس جديد للجمهورية بإرادة وطنية، 
يشــكل فرصــة حقيقية إلنقاذ البلد، ولكــن فريق املواجهة 
والتحــدي والســفارات يريــد بانتخاب رئيــس جديد وفق 
مواصفاتــه أن يأخذ البلد إىل التفجــري والفتنة والفوىض، 
وشــتان بني هذا الفريق وبني الفريق الوطني الذي يريد هذا 
االستحقاق معربا إلنقاذ البلد«. وأشار إىل أن »فريق املواجهة 
يف الجلســة األوىل النتخاب رئيس للجمهورية، اتبع الخطة 
املرســومة من السفارتني األمريكية والسعودية، وهذه خطة 
فاشــلة ألنها تتجاهل حقائق املعادالت الحساسة الداخلية، 
وقد انكشــفت أحجامهم ونياتهم بعد توريطهم مبغامرة غري 
محســوبة، أما الفريق الوطني فكان متامســكا، وحزب الله 
يعمل مع األصدقاء والحلفاء ويتشــاور معهم النتخاب رئيس 
جديد بإرادات وطنية ضمن املهل الدســتورية، ألننا ال نرغب 
بالفراغ، ونســتعجل االستحقاق، ألننا نستعجل إنقاذ البلد من 

أزماته«.
[ قــال رئيس كتلة »الوفــاء للمقاومة« النائب محمد رعد 
خالل رعايته االحتفال الســنوي الذي نظمته مدارس املهدي 
يف بلــدة الشـــــرقية، لتخريج الناجحــني يف االمتحانات 
الرســمية، »يف بلدنا نعارص أزمــة نحاول أن نقفز منها إىل 
الحلــول املمكنــة يف هذا الوقت بالذات، ونحاول أن نشــكل 
حكومــة يف أواخــر هذا العهــد ألن البالد ال تــرتك للفراغ، 
وحكومة ترصيف األعامل ال تفي بالغرض يف إدارة شــؤون 
البالد، وما زلنا نسعى ونجهد وسنصل إن شاء الله إىل تشكيل 
حكومــة كاملة املواصفات من أجــل أن تلبي متطلبات إدارة 
بلدنا ومن أجل أن تواكب اإلســتحقاق الرئايس الذي شارعنا 
يف عقد الجلســة األوىل وســنكمل إن شاء الله حتى ننتخب 

رئيسا جديدا يف لبنان«. 
وتابع: »نواجه عدوا ال يعرتف بأحد غريه يف هذا العامل لكن 
أمســكناه من عنقه حني لحظنا حاجته الستثامر الغاز وأردنا 
أن ننقــذ حقوقنا املتغافل عنها لدى هذا العدو فأرغمناه عىل 
اإلســتجابة وعىل التفكري من أجل أن يعرتف بحقوقنا. اآلن 
قطعنا شــوطا كبريا ونحن ندعم املوقف اللبناين من أجل أن 

ننقذ حقنا يف ترســيم حدودنا البحرية ومن أجل أن نستثمر 
غازنا الذي هو ملك ألجيالنا وألبنائنا«. 

[ أكد عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب حســن فضل 
الله أننا »مل نقبل ومل متر أي رضيبة تطال الشعب يف املوازنة 
العامة، لســنا ضد الرضيبة باملبدأ، بل نحن مع أن يتم فرضها 
عــىل من يجب أن نحصلها منهــم، كالرضيبة عىل املصارف 
والفوائد والرشكات الكربى والتجار الذين اســتغلوا التفاوت 
بقيمة العملــة، واحتكروا البضائع وخزنوها وأدخلوها عىل 
دوالر جمريك بقيمة 1500 لــرية، ويبيعونها للمواطن عىل 
دوالر يفوق الثالثني ألف لرية، ولذلك فإن من شأن هذه الرضائب 
عىل أمثال هؤالء أن تؤدي إىل تأمني األموال للخزينة، لتمويل 
النفقــات العامة، فيتقاىض املوظفــون رواتبهم، وليتمكن 
املريض من أن يدخل اىل املستشــفى وغري ذلك من النفقات.«  
وخــالل رعايتــه الحفل التكرميي الــذي أقامه حزب الله 
للناجحني يف الشــهادات الرســمية يف بلدة قانا الجنوبية، 
قــال فضل الله: »إن تطبيــق املوازنة يحتاج إىل رقابة يك ال 
يتم رفع قيمة بعض الرســوم بذريعة ســعر الرصف الذي مل 
يتــم إقراره يف املوازنة، أو تحت عنــوان إعادة التخمني عىل 
ســعر رصف جديد تتم زيادات غري مقــررة، ونأمل أن تكون 
لدينا قريبا حكومة كاملــة الصالحيات، وال تبقى الحكومة 
يف حالة ترصيف أعامل، لتكون هناك رقابة فعلية«، مضيفا: 
»نرفض االرضابات املفتوحة، ســواء كان ارضابا لألساتذة أو 

للقضــاة أو للموظفني، ونحن مع حقوقهم جميعا.«

الراعــــــي : إذا لــــــم ينتفض النــــــواب على أنفســــــهم وينتخبوا
رئيساً وطنياً وســــــيادياً فال يلومّن الشــــــعب إذا انتفض عليهم

ــة الــعــامــة  ــ ــوازن ــ ــي امل ــشــعــب فـ ــى ال ــة عــل ــب ــن تـــمـــّر أّي ضــري ــ »ل
حزب اللــــــه : إنتخاب رئيس جديد بــــــإرادة وطنّية فرصة لإلنقاذ
نحــــــاول أن نشــــــّكل حكومــــــة ألن البــــــالد ال تتــــــرك للفراغ

الراعي يلقي عظته رعد يلقي كلمته
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ــــــون ــــــة القان ــــــار دول ــــــك بخي  عــــــدوان: نتمّس
ــــــن ــــــة املواطني ــــــة كمشــــــروع لحماي والعدال

أشــار نائب رئيس حزب »القّوات اللّبنانّية« الّنائب جورج عدوان، 
إىل »أنّنا نشكر الله عىل سالمة أهلنا يف مزبود واقليم الخروب، من 
نريان ألسنة لهب حريق صهريج املحروقات يف البلدة، الّذين خرجوا 
من هذه الكارثة واملوت املحّتم، بفعل العناية اإللهّية، وجهود عنارص 

الدفاع املدين والقوى األمنية واألهايل«.
ولفــت يف بيان، إىل أّن »هذا يؤكّد أّن وحدتنا وتضامننا وتعاوننا 
مع بعضنا البعض يف اإلقليم والشــوف األعىل والجبل ولبنان، هو 
الّســبيل الوحيد لخالصنا وعيشنا يف لبنان«، مشّدًدا عىل »الّتمّسك 
بخيار دولة القانون واملؤّسسات والعدالة، كمرشوع وحيد لحامية 
املواطنني والعيش بحّريّة وســالم، وعــىل أّن ما يجري من أحداث 
متنّقلــة يف معظم املناطق، أكرب دليل عىل صوابّية خيارنا وأفكارنا 

ورؤيتنا وتطلّعاتنا«.
من جهة ثانية، أعرب عدوان عن اســتنكاره »االعتداء عىل الزّميل 
أحمــد منصور«، داعيا القوى األمنّية إىل »تكثيف جهودها، والعمل 

عىل مالحقة الفاعلني ومعاقبتهم، ملنع تكرار مثل هذه األفعال«.

ــــــه دور أساســــــي ــــــه: لحــــــزب الل  عطالل
فــــــي اإلســــــراع فــــــي مفاوضــــــات الترســــــيم

اعتــرب النائب جــورج عطالله يف حديث اذاعــي، ان لـ«حزب 
الله ومســرياته دورا أساســيا يف اإلرساع يف مفاوضات ترسيم 
الحدود البحرية مع إرسائيل الذي نشــهده يف الســاعات األخرية، 
باإلضافــة اىل وحدة املوقف اللبناين«، وقال: »ال ميكن ألي فريق 
مــن االفرقاء نكران دور حزب اللــه يف انجاز االتفاق«، مؤكدا ان 
»األجــواء اإليجابية الحذرة تلــف املفاوضات الن العربة تكمن يف 
التفاصيل. فالرئيس نجيب ميقايت يريد االن تشكيل حكومة جديدة 
اال انه يستنزف الوقت لتشكيلها يف األيام األخرية من عهد الرئيس 

ميشال عون«. 
وعن االســتحقاق الرئايس، شدد عىل ان »التيار ال يطمح للفراغ 
كام حصل يف العام 2016 ومعركة إيصال ميشــال عون اىل سدة 
الرئاسة باي مثن، بل نتمنى انتخاب رئيس جديد قبل 31 من الشهر 
الحايل«، مضيفا »إن املرشــح األول لرئاسة الجمهورية بالنسبة 
لحزب الله - حركة امل هو رئيس تيار املردة سليامن فرنجية، ولكن 

مل يتم التشاور مع التيار يف هذا املوضوع«. 

ــاً لـــكّل اللبنانييـــن وفتـــح بقعـــة الضـــوء للخـــاص إرتيـــاح دولـــي ملواقـــف حـــزب اللـــه ترســـيماً.. واألميركّيـــون ُمضطـــرون للحديـــث معـــه رئاســـياًســـاح املقاومـــة أضـــاف أنجـــازاً تاريخيـ
قائـــد الجيـــش ليـــس بحاجـــة لتعديـــل دســـتوري بعـــد ١-١١ »إنتهـــاء املهـــل تســـقط املهـــل«

 مســــــار غيــــــر واضــــــح للجلســــــة الرئاســــــّية املقبلــــــة... التوافــــــق صعــــــب بيــــــن القــــــوى السياســــــّية
ــــة ــــة للمعارضــ ــ ــــاق وخيي ــ ــــحها... وإخف ــــت ُمرشــ ــ ــــكات« وحم ــ ــــزت »التكتي ٨ آذار أنجــ

رضوان الذيب

الطباخون املحليون العاملون عىل أعداد طبخة 
اإلســتحقاق الرئايس باتوا مقتنعني ان الطبخة 
الداخلية مل »تســتو« بعد، ولن تســتوي اال مع 
حضور الطباخني األقليميني والدوليني املنشغلني 
بأحداث مل يشــهدها العامل منذ الحرب العاملية 
الثانية، وميكن ان تؤسس ملسارات دولية جديدة 

وخرائط مختلفة وزوال دول صغرية وغريها.
ويكشف السياسيون اللبنانيون املتواجدون يف 
العواصم الكربى عدم وجود أهتامم دويل بلبنان 
وملفاته حتى الرئاسية، ألنه ليس يف حسابات 
احد باستثناء بعض »الطراطيش« الفرنسية ملنع 
الفراغ الطويل، مع »أبر أوكسجني« متنع االنهيار 
والفوىض، وخالف ذلك »البلد مايش والشــغل 
مــايش«، برئيس او من دون رئيس، بحكومة او 

من دون حكومة، ومبجلس نيايب او من دون مجلس نيايب، 
ولوال ملف الرتســيم والحاجة االمريكية لغاز املتوسط، لكان 

لبنان منسيا وينتظر عىل »الرف«.
هذه التطورات السياســية، تؤكد أن االستحقاق الرئايس 
ما زال عىل نار خفيفة رغم »ســيالن لعاب« كل الشخصيات 
املارونيــة عىل كريس بعبــدا ورسها، وبــات كل املوارنة 
مرشحون، لكن سلوك االنجاز يحتاج اىل »البهارات« االيرانية، 

و«التمر« السعودي و«الياسمني« الشامي، ومن يعش يرى.
وحسب أعالميني لبنانيني يف واشنطن، فان هناك ارتياحا 
أمريكيا ملســار ملف الرتســيم وأداء حزب الله ووقوفه خلف 
الدولــة وغيابــه عن الصورة االمامية، وهذا ما ســاهم يف  
النتائج أاليجابية حتى اآلن،  فحزب الله ســّخر قوته لصالح 
الدولة ومرشوعها، ووضع كل اوراق القوة التي ميتلكها يف 
خدمة نجاح املفاوض اللبناين، فظهرت الدولة قوية وقادرة، 
وخاضت املفاوضات من الند للند مع االمرييك مســتندة اىل 

ســالح املقاومة الذي فرض عــىل االمرييك و«االرسائييل« 
تقديــم التنازالت التي مل تكــن مّنة أو كرم أخالق، بل نتيجة 
توازنات ميدانية عىل االرض »صاروخ مقابل صاروخ«، وألول 
مرة يلهث »االرسائييل« واالمرييك وراء املفاوضات برشوط 
لبنان ومقاومته ، ومــن ال يرى هذه الحقائق هم الحاقدون 

وتجار السياسة وأصحاب الشعارات الفارغة و«البهورات«.
ولذلك ينقل االعالميون يف العواصم الكربى اعجابا دوليا 
بــأداء حزب الله يف ملف الرتســيم، ويلمحون اىل اضطرار 
واشــنطن  للحديث غري املبارش معه رئاسيا، اذا كانت تريد 
الوصول اىل تفاهامت رئاسية كام حصل يف ملف الرتسيم، 
يف ظل تواضع حزب الله يف رشوطه ومواصفاته الرئاسية، 
وهي ليســت عالية الســقف مطلقا، حتى سليامن فرنجية 
ال أحــد ينكر عالقاته الجيدة مــع الجميع وأعتداله وقدرته 
يف الحديــث مع كل القــوى والتوفيق بينهم، وهذه املواقف 
االيجابية املتواضعة لحزب الله وســعيه لرئيس »صنع يف 
لبنان«،  تالقي كل القبول واألستحســان الدويل وتشــكل 

بقعة الضوء الوحيدة للخالص.
هذه الصورة املعقدة رئاســيا حتى اآلن، تجعل 
»فخامــة الفــراغ« حتميا وحاكــام للمرحلة 
القادمة، وهذا الفراغ  يشكل عامال لصالح قائد 
الجيش العامد جوزيف عون يف مشــواره نحو 
بعبدا حســب مراجع عليمة، وال يعود يف حاجة 
اىل تعديل دستوري بعد منتصف ليل 31 ترشين 
االول وانتهاء املهلة الدستورية النتخاب الرئيس 
، وقد يســتند بري اىل سابقة حصلت بعد اتفاق 
الدوحة عند انتخاب قائد الجيش العامد ميشال 
سليامن، حيث اعتمد دراسة للوزير السابق بهيج 
طبارة مفادها »عند انتهاء املهل تســقط املهل«، 
فانتخاب الرئيس مل يحصل يف املهلة الدستورية، 

ولذلك تسقط مهلة السنتني باالستقاالت.
 وهــذا االمر ال يعني ان حظ العامد عون صار 
اوفرا، ويشــري املرجــع اىل ان حظ قائد الجيش 
يرتفع جدا اذا حصلت تطورات امنية كام يهدد ويهّول البعض 
بفوىض منظمة اذا جاء املســار الرئايس مخالفا لتوجهاته، 
فهذا التطور يرفع أســهم قائد الجيش للحفاظ عىل الســلم 
االهيل، ويبقى االشكال عند العامد عون يف وصوله اىل بعبدا 
صفته العسكرية كقائد للجيش والتي أدت اىل طرحه كمرشح 
للرئاسة انطالقا من الدور الذي لعبه يف قيادة الجيش، وهذه 
الصفة قد تشكل حائال وفقا للمعادلة » هل الوصول اىل بعبدا 
بــات رتبة يف الجيش، من فؤاد شــهاب اىل اميل لحود اىل 
ميشال سليامن اىل ميشال عون، حتى االمريكيون تطرقوا اىل 

هذه املسألة من باب تعطيل اللعبة الدميوقراطية.
شــهر حاســم مليئ بالتوقعات واملفاجآت، لكن الحسم 
سيكون توافقيا وملصلحة كل اللبنانيني، وهذه هي املؤرشات 
حتى اآلن بعد فراغ حتمي ليس معروفا مدته، هل باشــهر او 

بسنوات؟

ابتسام شديد

تقدم ملف الرتســيم البحري 
لبنان  األحداث مع تسلّم  واجهة 
رســالة الرد عىل رشوطه، لكن 
من دون ان تغيب امللفات األخرى، 
ويف مقدمهــا تأليف الحكومة 
الــذي يتوقع ان يشــهد حلحلة 
الضغوط  هذا األســبوع نتيجة 
الداخلية والدولية إلنجازه ، فيام 
مل تنته مفاعيل جلسة 2٩ أيلول 
التي ال تــزال مدار بحث ونقاش 
يف الكواليس السياســية، ألخذ 
العرب منها واستنتاج ما ستفعله 
الجلســة  يف  الكربى  التكتالت 

املقبلة.
املخصصة  أيلول   2٩  فجلسة 

إلنتخــاب رئيــس للجمهورية مل تكن إال جلســة 
استكشــافية لجــس نبــض  لدى كل مــن فريقي 
املواالة واملعارضة، أكرث مام كانت جلســة النتخاب 
رئيس، وال مجال للشك ان ما رشح منها شكّل خيبة 
إضافيــة للمعارضة التي مل تتوحــد او تلتقي مع 
قــوى »التغيري«، فيام نجحت قوى ٨ آذار بالتكتيات 
السياسية واالنتخابية  التي شكلت »بروفا« للجلسة 
املقبلــة،  فانتخبت بالورقــة البيضاء  ونجحت يف 
عدم إظهار مرشــحها ســليامن فرنجية اىل العلن 
تحنبــا لعدم إحــراق أوراقه الرئاســية، وقد نجح 
الفريق  بعدم كشــف أوراقه الرئاســية عىل الرغم 
مــن ان رئيس »تيار املردة« هو مرشــحه الطبيعي 

عىل األرجح يف الدورات االنتخابية املقبلة، استنادا 
اىل عــدة معطيات ترفع من حظوظه، خصوصا ان 
فرنجية ميكن ان  يشــكل نقطة تالقي يف املستقبل 
عندما تتعقد  العملية الرئاســية، اذ يتوقع  ان ينضم 
عدد من الشــخصيات لدعم معركته الرئاســية من 

الدميوقراطي«. »اللقاء  او  السّنة  النواب 
ميكن القول ايضا،  كام تقول مصادر سياســية، ان 
ترشــيح فرنجية أسهل عىل فريق ٨ آذار من اآلخرين، 
فرئيــس التيــار الوطني الحر النائب جربان باســيل 
مالحق بالعقوبات الدوليــة و«فيتوات« الداخل، مام 

يشكل حاجزا يصعب تخطيه يف املرحلة الراهنة.
باملقابــل، فــان اشــكالية فرنجيــة، كام تقول 
املعلومات، مســيحية فهو محارص بفيتو »القوات« 

عليه، ويرتدد ان ســمري جعجع 
يف  جلســة االنتخــاب األوىل 
كان إلحراق   برتشــيح معوض 
من  الشــامليني«  »املرشــحني 
زغرتــا املجاورة لبرشي. كام ان 
التي تعرتض   االشكالية األخرى 
فرنجيــة  تتعلق بالحليف يف ٨ 
آذار جربان باسيل الذي مل يعط 
موافقتــه بعــد، وكان أول من 
النار عليه بإطالقه مقولة  فتح 
الرئيس القــوي داخل طائفته، 
ان  املعلومــات  تقــول  فيــام 
هذه  لحلحلة  جارية  االتصاالت 
احدى  ان تكون  العقدة، وميكن 

٨ آذار املقبلة. مفاجآت فريق 
ففريــق ٨ آذار أحســن إدارة 
الجلســة األوىل النتخاب رئيس 
وظهر متامســكا، ويُظهر تقييم األرقام التي وردت 
يف الجلســة الرئاسية ان االوراق البيضاء بلغت 63 
وميكن بإضافة عدد من النواب الســّنة،  ممن يسهل 
»املونة« عليهم شــامليا،  ان يتعزز رصيد مرشح ٨ 

آذار الرئايس.
ثابتتــان ال ميكن تجاهلهام يف جلســة 2٩ أيلول، 
وهام ان كلمة الرس الرئاســية لدى محور ٨ آذار الذي 
يعترب املمــر اإللزامي إلنتخاب رئيــس للجمهورية،  
واملسألة الثانية ان قوى املعارضة و«التغيري« ليس يف 
استطاعتها إيصال رئيس اىل بعبدا، فلو تأمن النصاب 
يف الــدورة الثانية كان ميكن لـ63 صوتا من فريق ٨ 

آذار ان ينتج رئيسا للجمهورية.

ــــــــــه ــــــــــب مســــــــــؤول أمــــــــــام قاعدت ــــــــــة: النائ ــــــــــس الثاني جلســــــــــة انتخــــــــــاب الرئي
هيام عيد

اإلنتخاب  مع رفــع جلســة 
األســبوع  األوىل  الرئاســية 
املايض، تتوجــه األنظار مجدداً 
إىل الجلسة املقبلة التي سيدعو 
إليها قريباً رئيس مجلس النواب 
نبيه بري، بحسب ما أكدت أوساط 
اعتربت  نيابية مطلعــة، بحيث 
أنــه من أولويات املجلس النيايب 
الرئايس  اإلســتحقاق  إنجــاز 
مبعزٍل عن كل اإلصطفافات التي 
األخرية،  الجلسة  يف  تكّرســت 
والتفســريات  اإلجتهادات  كام 
الدســتورية. وأعتــربت هــذه 
األوســاط أن الجلســة املقبلة 
عن  بالكامل  مختلفًة  ســتكون 

جلســة الخميس املايض، خصوصــاً لجهة اعتامد 
خيار اإلقرتاع بورقة بيضاء، ألن النائب مسؤوٌل أمام 
كّل ناخبيــه الذين منحوه ثقتهم من أجل التعبري عن 
وجهة نظرهم وخياراتهم السياسية وغري السياسية. 
وبالتايل، فإن القواعد الشــعبية لكل حزب أو فريق 
سيايس أو كتلة نيابية، تتوقع منه السري باإلنتخاب 
وتأمني تطبيق الدستور وعدم استغالل أي مواد منه، 
من أجل تأخري أو عرقلة عملية اإلنتخابات، مبعزٍل عن 
كّل املحاوالت التي ُســّجلت من بعض الكتل لإللتزام 

بالدستور ومبوعد اإلنتخابات الرئاسية.
ويف الوقت الذي يكرث فيه الكالم عن أن الجلســة 
اإلنتخابيــة األوىل، كانت مبثابــة التجربة من أجل 

جــّس نبض الكتــل النيابية وتوجهــات كل فريق، 
الحظت األوســاط النيابية نفسها، أن الدورة األوىل 
قــد أُقفلت ولكن الــدورة الثانية مل تنطلق، مع العلم 
أّن املاّدة 4٩ من الّدســتور، تشري إىل أّن هناك جلسًة 
واحدة النتخابات رئاســة الجمهوريّة، ولكن بدورات 
متتاليــة ومتواصلة حّتى انتخــاب رئيس، ومن هنا 
فإن املجلس النيايب يجب أن يبقى بحالة انعقاد دائم 
بجلســات ودورات متتالية وصوالً إىل انتخاب رئيس 

جمهوريّة.
ولكن يف الوقت نفســه، تحدثت األوساط نفسها، 
عــن أن الدخول يف أي جدل دســتوري حول الدورة 
األوىل أو تجاوزها إىل الدورة الثانية، سيعرقل عملية 
اإلنتخاب وســيزيد من حجم  العقد السياسية وليس 
الدســتورية والقانونية التي تتحكّم باإلســتحقاق 

اليــوم، خصوصاً يف حال بقيت 
العملية برّمتها مرهونًة بالتوافق 
بالتسوية  باألحرى  أو  السيايس 
املرتقبة محليــاً وخارجياً، وهو 
ما ينزع عنهــا أي التزام بالنص 

الدستوري.  
ويف هــذا املجــال، وجــدت 
األوســاط النيابية نفســها، أن 
النواب أمام اســتحقاق الذهاب 
إىل املجلــس النيايب ملامرســة 
انتظــار  عــوض  واجباتهــم 
التســويات، وبالتــايل حصول 
توافق ســيايس ُمسبق من أجل 
تأمني الدعم واألصوات املطلوبة 
النتخاب املرّشح التوافقي يف أي 

جلسة إنتخابية ُمقبلة. 
وحذرت األوساط، من خطورة 
عدم تطبيق الدســتور أو اللجوء 
إىل اإلستنســابية تحت عناوين عدة، خصوصاً وأن 
الواقع السيايس كام املايل واإلقتصادي واإلجتامعي 
مل يعــد يحتمل تأخري اإلنتخابــات وتأجيل اإلنطالق 
نحو مرحلة سياســية وإقتصادية جديدة، حيث أن 
الذهاب نحو تكريس خيارات الشــغور الرئايس، يف 
ظّل هذه الظروف الصعبة، وواقع اإلنقسام الحاد يف 
املجلس النيايب والذي بدا جلياً يف الجلســة األخرية، 
لن يؤدي سوى إىل مضاعفة اإلنهيارات املتتالية التي 
تــكاد تكون يومية ويف أكرث من قطاع، وكان آخرها 
وعىل ســبيل املثال وليس الحــر القطاع الرتبوي، 
حيث األزمــة  مفتوحة عىل ســيناريوهات صعبة 
وقامتة نتيجة األزمة املالية التي تهدد انطالقة العام 

الدرايس. 

»لعدم إعاقة عمل املحقق األصيل بانفجار املرفأ«
عـــودة: أملنـــا أال يصـــل الـــى رئاســـة الجمهوريــّـة
لقــــــــــب أو  كرســــــــــّي  الــــــــــى  ســــــــــاعٍ  أّي 

تــرأس مرتوبوليت 
بريوت وتوابعها للروم 
املطران  األرثوذكــس 
خدمة  عــوده  الياس 
يف  اإللهي  القــداس 
القديس  كاتدرائيــة 
بعــد  جاورجيــوس. 
عظة  ألقى  اإلنجيــل 
قال فيهــا: »ما وصل 
إليه بلدنــا هو نتيجة 
النعــدام اإلميان وقلة 
وطغيــان  املحبــة 
ما  واملصلحة،  األنانية 
يف  اإلنسانية  يطمس 

قلب اإلنســان ويلغي الرحمة والتعاطف، 
فتتغلب املصلحة الشــخصية عىل محبة 
اآلخر، وينشأ االستغالل واالحتكار، والربح 
غري املرشوع، وغريها من اآلفات، كل ذلك 
يف ســبيل حب األنا. نيس الجميع وصية 
املسيح: »كام تريدون أن يفعل الناس بكم 
إفعلوا أنتم بهم«، فنكلوا بأخيهم املواطن، 
وجعلوه مطية ملصالحهم، ووسيلة إلدراك 
غايتهم، لذلك عم الفســاد وصار أسلوب 
حيــاة، وأصبح الواحد يطلب ما لنفســه 
ولو عىل حســاب اآلخر، وهذا ما نعاينه 
يوميا يف ترف املســؤولني واملواطنني، 
وما شــاهدناه وأحزننا عندما تقابل أمام 
قر العــدل ذوو املوقوفــني يطالبون 
بالعدالة لهــم، وذوو الضحايا املطالبون 
بالعدالــة لضحاياهــم. العدالة ال تتجزأ، 
وعندما تسود تشمل الجميع. لذا أملنا أن 
يطالب الجميع، معــا، بإظهار الحقيقة 
وإرســاء العدالة للجميــع، وهذا يحصل 
عندما يــرتك املحقق األصيل يقوم بعمله 
دون إعاقــة أو تدخل. ليس جيدا أن يحب 
اإلنسان نفسه ويبغض أخاه، وليس عدال 
أن يحفظ اإلنســان رأسه ولو هلك اآلخر. 
لذلــك عىل جميــع معرقــيل العدالة أن 
يتخطــوا مصالحهم وينزعوا حصاناتهم 
ويســهلوا عمل القضاء ليك ينال كل ذي 
حــق حقه. الرحمة التي أوصانا بها الرب 
ليست شعارا بل هي تطبيق عميل للشعور 
بالرأفة الــذي يتغنى به البعض متويها. 
وعوض رفع الشــعارات عليهم املطالبة 

مبحاســبة كل من يقرتف خطيئة تجاه 
إخوته البرش، خصوصا الذين يســتغلون 
أوجاع الناس وآالمهم ويأسهم ويتاجرون 
بحياتهــم. أمل يحن الوقت لوضع حد لكل 
من يرمي الفقراء يف فم املوت غرقا؟ هل 
معرفتهم ومحاسبتهم بهذه الصعوبة؟« 

أضــاف »نحن نفتقر إىل مســؤولني 
يكيلون مبكيال واحد، ويعاملون الجميع 
بحســب ما ميليه القانون، دون مواربة 
أو انتقائيــة. ومبا أننا عىل أبواب انتخاب 
رئيــس للجمهوريــة، أملنــا أن يتم هذا 
االســتحقاق دون تأخــري، وأال يصل إىل 
املركز أي ســاع إىل كــريس أو لقب، بل 
مــن ميلك رؤية وبرنامج عمل، ويكون ذا 
مصداقية، ويســعى إىل إنقاذ أشالء هذا 
البلــد، ال أن يكتفــي بالوصول إىل املركز 
وتحقيق األطــامع التي يحملها، والجوع 
إىل الســلطة واملال. كذلك نأمل أن يكون 
النــواب عىل قدر الثقة التي أوالهم إياها 
الناخبون وأال يســتخدموا الوكالة بخفة 
لبنان بتميزه، ويكاد  وعشــوائية. عرف 
يكون البلد الدميقراطي يف محيطه حيث 
درجت عادة تداول السلطة، لكنها لألسف 
تعطلت، وأملنا أن يعــود لبنان إىل دوره 

الريادي وألقه«. 
وختــم: »دعوتنا اليوم أن نكون رحامء 
وأن نعي مقدار ضعفنا وخطايانا، أن ننتبه 
إىل أفعالنا وأقوالنا، وأال نجرح أحدا، بل أن 
نكون بلسام يطري الجراح ويخفف اآلالم، 

ألننا بهذا نكسب اآلخرين<.

عودة يلقي عظته

ــدود: ــ ــح ــ ــن تـــرســـيـــم ال ـــع الــــخــــازن عــ ــ  وديـ
ــّورات تــنــبــىء بــخــواتــيــم ســعــيــدة ــ ــط ــ ــت ــ ال

شــدد الوزير الســابق وديع الخازن، 
يف بيان، عىل »إقتناص فرصة الرتســيم 
الحــدودي مع الدولة العربية التي وصلت 
إىل ما يقارب الخواتيم«. وقال: »التطورات 
األخــرية يف موضــوع ترســيم الحدود 
اللبنانية - اإلرسائيلية مفصلية بكل املعايري 
واملقاييس، وهي تنبئ بيشء ما عىل جانب 
كبــري من األهمية. فرئيس مجلس النواب 
نبيــه بري وضع إطارا محكام لرتســيم 
حدودنــا البحرية اإلقتصادية والربية مع 
الدولة العربية، وقد أصبح األمر عىل جانب 
كبري من األهمية، وهــو ينبىء بخواتيم 
سعيدة عىل صعيد إستعجال توقيع اتفاق 

الرتسيم«. 
أضاف »ال يكفي أن نراهن عىل التطورات 
اإليجابيــة مبعــزل عن دعمهــا داخليا 
بإجــراءات مواكبة عىل صعيد تشــكيل 
حكومة إنقاذية لتكون عىل جهوزية تامة 
لدعم هذا الحــدث وترتيب البيت الداخيل 

بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية. إنه ألمر 
يســتحق منا التنبه ملا سييل من إجراءات 
تســتلزم التأهب لدعم هــذا التوجه الذي 
ســيتابعه بدقة رئيس الجمهورية العامد 
ميشال عون بحسب املادة 52 من الدستور. 
إذ ال ميكن اإلســرتخاء واإلكتفاء مبا فعله 
الرئيــس نبيه بري، بل علينــا إعداد العدة 
الالزمة لتعزيز هذا التوجه للمساعدة عىل 
اإلنتهاء من اإلجراءات التي تتطلب إحساسا 
وطنيا بخطــورة األوضاع، ووضعها عىل 
نار حامية لئال نضيع هذه الفرصة النادرة 
إلخراج لبنان من الحالة املزرية التي وصل 

إليها عىل كل األصعدة«. 
وختم الخازن »املطلوب، بإلحاح تعايل 
القيادات عن األنانيات الخاصة والفئوية 
يك تقتنص هــذه املناســبة املنبئة مبا 
يتخطــى الظاهر مــن مفاعيلها. فحرام 
أن نبقــي أوضاع النــاس يف هذه الحالة 

الحالكة، ألن الفرصة لن تتكرر«.  
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 الدم الفلسطيني هو القول الفصل
التطبيــع التحريــر وســقوط  فــي 

سامي سامحة

يا سادة العامل العريب لكم فلسطينكم ولنا فلسطيننا.
املســافة الفاصلــة بني التحريــر والتطبيع هي هؤالء 
الشهداء الذين يســكبون الدماء يف واحات، فتنبعث فيها 
القضية القومية كانبعاث الحياة يف جذور رفضت مرافقة 

سيل املاء اآلسنة وبقيت ُمنتظرة أكسري االنبعاث.
املسافة الفاصلة بني الدم الفلسطيني وخاليا الخيانة هو 
االميــان بالقضية والنضال من أجل إنتصارها وأولئك الذين 

قايضوا كراماتهم بحفنة من املكاسب واأللقاب.
جنــني تهاجم بالدم األعداء، وبالد الُعرب أوطاين تحتفل 

بعقد قران الحاخام يف دولة االمارات.
فلســطني تقيم مآتم الشهداء من رجال ونساء وأطفال، 
والعرب يســتقبلون يف الدوحة وفود العدو املشــاركة يف 
األلعاب األوملبية، وسيجلس وفد العدو الرسمي عىل منصات 

الترصيحات كغريه من الوفود املشاركة.
محزن جدا أن تســتيقظ عىل خرب سقوط سبعة شهداء 
يف جنني، وتفتح التلفاز لتســمع آخر األخبار فيأتيك الخرب 

األول كالصاعقة: 
هنأ الرئيس محمود عباس وزير الدفاع »االرسائييل« بعيد 
رأس السنة العربية .هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
رئيس دولة االحتالل بتســحاك هرتسوغ بعيد رأس السنة 

العربية.
أي عجــوز أنت ايها الوقح واملتامدي يف طعن شــعبك 

وخيانته؟ 
مل تولد روحك من تراب فلســطني، وال تعرف معنى أقدم 
شــجرة زيتون وأقدم ســور وأقدم كنيسة  ومسجد، مل تر 
عينــاك امتداد مرج عامر وليمون حيفا وتني طولكرم ولوز 
صفــد وتفاح أريحا، وال تعرف أن النارصة مدينة البشــارة 
وفيها من القداسة ما يكفي فخرا لعرشات من األجيال اآلتية، 
وأن املسيح قام بأول معجزاته يف قانا القريبة من النارصة. 
مشكوك بانتامئك، ألن من يقايض الدم باللقب ال يكون ابن 

هذه األرض.
لكم أيها الســادة يف الســلطة واملنظامت وأنظمة دول 

العامل العريب فلسطينكم ولنا فلسطيننا. 
فلســطينكم وزارات ونــواب ومؤسســات أمنية تُجيد 

التنسيق مع دولة العدو والواليات املتحدة األمريكية.
فلسطينكم رشكات وتجارات وأموال وقصور وشاليهات 

يف كل إنحاء العامل. 
فلســطينكم مؤمتــرات واجتامعــات ومســاومات 

ومفاوضات ومعاهدات إبراهيمية وتطبيع وتهويد.
فلســطينكم حاخام وشــيخ وخوري وأفراح وصاالت 

أعراس للمناسبات املشرتكة.
فلســطينكم للمتاجرة ولتحقيق الغايات غري الرشيفة 

بأساليب غري رشيفة، إلشباع النزعات الفردية 
فلسطينكم للمناسبات والخطابات والكذب والنفاق.

أما فلسطيننا، فهي شعب فلسطني امللتحف السامء لحافاً  
واألرض فراشاً.

فلســطيننا هي  العــني التي تهاجم املخرز، فلســطني 
الرصاصة والطلقة والحجر، فلســطني األطفال والشباب 
والنســاء والرجــال الذين وقفوا دمهم مــن أجل بالدهم، 
فلسطني الشهداء والجرحى واألرسى واملوقوفني عىل ذمة 

التحقيق.
فلسطيننا العامل والفالح والطالب والحريف والعاطل عن 

العمل، والساهر عىل حفظ أمن فلسطني.
فلسطيننا هي الشجرة التي تحمي مناضال، هي العتمة 

الساترة لحركة األبطال، هي إرادة البقاء يف األرض.
فلســطيننا هي الدم الذي ال يخاف املوت متى كان املوت 

طريقا اىل الحياة.
فلسطيننا هي القوة الفصل يف تحرير األرض واالنسان.

فلسطيننا هي قوة الفصل التي سُتِسقط التطبيع والتهويد 
وكل معاهدات الخيانة.

فلســطيننا اىل الحياة وفلســطينكم اىل الدمار واملوت 
واألكيد.

 مفاعيـــــل لقـــــاء كليمنصـــــو ُمســـــتمّرة... والتواصـــــل لـــــم ينقطـــــع بيـــــن املختـــــارة وحـــــارة حريـــــك
عبـــــد اللـــــه لـ»الديـــــار«: همـــــوم جنبالط وطنّيـــــة... والتصويت ملعوض خيار وليس تكتيكاً سياســـــياً!

 الســـــعوديّة تحـــــاول لـــــّم شـــــمل الســـــّنة... وعملّيـــــة اســـــتبعاد الحريـــــري ُمســـــتمّرة
ـــــة ـــــب الضغـــــوط األميركّي فرنســـــا تحـــــاول تجّن

عيل ضاحي

رغم تأكيدات النائب السابق وليد جنبالط بعد لقائه السفري 
الســعودي وليد البخــاري يف كليمنصو اخرياً انه مع رئيس 
»وفاقي«، وان ال يكون مرشح تحد ألحد، ذهب تكتله النيايب 
اىل التصويت للنائب ميشــال معوض يف الجلســة النيابية 
الرئاســية الخميس املايض، واصطــف اىل جانب »القوات« 

و«الكتائب« يف معسكر »بقايا 14 آذار«.
هــذا التصويت »املنحاز« اىل فريق من دون آخر، ترى فيه 
اوســاط سياســية بارزة يف 8 آذار انه يشكل رسالة لحزب 
الله وحلفائه و »اســتفزازاً« له، خصوصاً ان معوض يجاهر 
مبواقفه املتناقضة والرافضة لســالح حــزب الله، ويفاخر 
بعالقته باالمريكيني والســعوديني، وبالتايل يكون جنبالط 
صّوت ملرشــح »تحد« وليــس وفاقياً كام يطالب، وانه اختار 
مرشــحاً طرفاً رغم انه قال انه لن يصّوت اىل جانب مرشــح 
»املامنعــة«، ولو كان »صديقه« النائب الســابق ســليامن 

فرنجية.
وترى االوســاط ان جنبالط، ورغم انه صّوت يف جلســة 
انتخــاب الرئيس نبيه بــري اىل جانبه، واختار يف »معركة« 
نائب الرئيس ان يصّوت للنائب غســان سكاف وليس للنائب 
اليــاس بو صعب، يعيــد الكرة بتأكيد متايــزه عن »الثنايئ 

الشيعي« يف االنتخابات الرئاسية بتصويته ملعوض.

ووفــق االوســاط ، فإن جنبالط يطمــح ان تكون كتلته 

النيابيــة »بيضة القبان« يف الجلســات الرئاســية املقبلة، 

وعندما » يجد الجد« بني »معســكري« حزب الله وحلفائه من 

جهة، و»القوات« و«التغيرييني« و»الكتائب« واملستقلني من 

جهة اخرى، ويف ظل رشذمة الصفوف وتوزع موازين القوى 

داخل برملان 2022.

واذا كانت االوســاط السياسية نفسها، ترى يف »متايز« 
جنبالط »رســائل سلبية« عىل استقبال االمني العام لحزب 
الله الســيد حســن نرصالله لكل من النائب الســابق طالل 
ارســالن والوزيرالســابق وئام وهــاب، وكذلك اعرتاضه 
عىل متثيل »اســتفزازي« يف املقعد الــدرزي الثاين والذي 
يشــغله عصام رشف الدين حاليــاً، فإن عضو كتلة »اللقاء 
الدميقراطــي« النائب بالل عبد الله يكشــف لـ »الديار« ان 
هموم جنبــالط وطنية وليس مذهبيــة او طائفية، وهو 
ينظر اىل القضايا الجوهرية والتفاصيل، وبالتايل لن يدخل 
يف التعليــق عىل اي لقاء او مقعــد وزاري، مل يتحدث فيه 

معه احد اصالً!
ويؤكــد عبدالله ان مفاعيل لقــاء كلمنصو بني حزب الله 
و»االشرتايك« مســتمرة، وان االتصاالت متواصلة من دون 
الخــوض يف آلياتهــا او تقنياتها، فاملهــم عند جنبالط هو 
توسيع املساحات املشرتكة مع الحلفاء والخصوم ومع حزب 

الله وغريه.
ويشري عبد الله اىل ان التصويت اىل جانب ميشال معوض 
هو خيار ســيايس، وليس تكتيكاً وهو ليس موجهاً ضد احد، 
واي قــرار يتخذه اللقاء الدميوقراطي يكون مبنياً عىل رؤية 
سياسية وقرار مدروس، ويتم التشاور حوله، وهو قرار ذايت 

ال يتعلق ال بالخصوم وال بالحلفاء.

فاطمة شكر

منــذ زمــن بعيد وتربط لبنان عالقات قوية مع فرنســا . 
الفرنســيون الذين لطاملا اهتموا بامللفــات اللبنانية قاطبًة، 
ســيام تلك التي تتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية والحكومة 
والقيــام باالصالحات، خصوصاً بعــد األزمة التي بدأ يعاين 
منهــا لبنان بعد العام 201٩. وعىل الرغم من تركيز فرنســا 
عىل امللف  األوكراين، وزيادة التوتر بينها وبني روسيا نتيجة 
الحملة العســكرية الروسية املستمرة يف اوكرانيا منذ شباط 
املايض، اال أن كل هذا مل مينَع فرنســا ورئيســها من القيام 
بدورها يف لبنان، فكيف ســينعكس هذا الدور عىل املشــهد 

اللبناين؟ 
مصدٌر ســيايس متابع أكدَّ أن »هناك مساعٍ أمريكّية تجري 
عىل قدٍم وســاق ملحاولة الضغط عىل فرنســا من أجل تغيري 
رأيها تجاه حزب الله، وإدراج جناحه الســيايس كام جناحه 
العسكري عىل الئحة اإلرهاب«، واشار املصدر اىل أّن »الدورة 
ال 77  للجمعيــة العامــة لألمم املتحدة التــي انعقدت يف 
نيويورك الشهر الحايل، شهدت لقاًء ثالثّياً ) أمريكياـ  سعوديا 
ـ فرنســيا ( تضّمن عناوين إقليمّيــة ودولّية عّدة تّم خالله 
الطلب من فرنســا اتخاذ قراٍر جّدٍي يقــي بإدراج الجناح 

السيايس لحزب الله عىل الئحة االرهاب«.
فهل ســيضغط األمريكيون عىل الفرنسيني من أجل تحقيق 
هدفهم الذي يعتربونه مصريياً بالنسبة لهم ؟ وهل ستحتكم 
االليزيه للبيت األبيض؟ بحسب املصدر ان األمريكيني »يرصون 
عىل الفرنســيني للضغط عىل أوروبا إلدراج الجناح السيايس 
للحزب كام الجناح العسكري عىل الئحة اإلرهاب أيضاً«، لكن 
الفرنســيني ال يبدون قبوالً لهــذا الطلب«، ويتابع املصدر »أن 
الــرد الفرنيس يقول بأن الفرنســيني مرتاحون يف لبنان وال 
يعيشــون املخاطر وهذا ما يدفعهم للتأكيد بأن قرارهم تجاه 

حزب الله هــو قراٌر صائب 
ولن يدخلــوا يف خالٍف مع 

حزب الله السيايس«.
ويشــري املصــدر اىل أن 
»فرنســا التي تعقد لقاءات 
علنّيــة وغــري علنّيــة مع 
املســؤوولني  من  العديــد 
األوضاع  ملناقشة  اللبنانيني 
اللبنانيــة، ال تــرى أنها يف 
موقع الخطــر، حيث أنها و 
وديبلوماسييها  ســفارتها 
ورعاياها مبأمن من األحداث 
األمنية يف لبنان، وأّن  حزب 
الله بات يشــكّل واحداً من 
السياســيني  الالعبني  أبرز 
يف الساحة اللبنانية وهو  ال 

يشكّل خطراً داخلياً، و فرنسا تركّز اليوم عىل استمرار العملية 
الروســية يف أوكرانيا وحاجة أوروبا امللحة  للغاز، سّيام مع 

اقرتاب فصل الشتاء القايس«.
كل هذا األحداث ستنعكُس حتامً يف الداخل اللبناين، يضيف 
املصدر، ويف مقدمتها ملّف اإلستحقاق الرئايس الذي يشكُل 
نقطــة مركزيــة، و يلعُب دوراً كبرياً ينعكــُس عىل األجواء 
املتشــنجة الداخلية، و يشري املصدر اىل  أن »هناك محاوالت 
حثيثة وتحركات تقوم بها أمريكا والســعودية لتحجيم دور 
محور املامنعة، مام سيؤثر عىل عرقلة اإلنتخابات الرئاسّية، 
لذلــك يُثار كل الكالم حول والدة الحكومة يف القريب العاجل 
الذي سيولّده الفراغ الرئايس والذي يتقاطع مع عدم امكانية 
انتخاب رئيس للجمهورية، خاّصة بعد عودة التدخل السعودي 
بشــكٍل  واضحٍ يف الســاحة الداخليــة اللبنانية من خالل 

اللقــاءات التي عقدت يف اآلونة األخــرية، والتي كان آخرها 
مأدبة الغداء التي أقامها الســفري الســعودي يف لبنان وليد 
البخاري من أجل اعادة تعزيز الواقع الســني املرتاجع يف ظل 
اســتمرار غياب الحريرية السياسّية«، كام و يستبعد املصدر 
»عودة الرئيس سعد الحريري إىل رئاسة الحكومة وإىل العمل 
السيايس يف الوقت الراهن، نظراً ألن الفيتو السعودي ال زال 

مفروٌض عليه«.
ويتابــع املصدر أن »اململكة تعترب عــودة الحريري عامالً  
مســاعداً ملجيء رئيٍس للجمهورية مقرّب من محور املامنعة، 
ومــن املمكن أن يكون الرئيس هو الوزير ســليامن فرنجّية 
الــذي تربطــه عالقة وثيقة به، وهو ما تعتربه الســعوديّة 
غري مناســب يف هذه املرحلة، ســيام وأن دورها سيضعف، 
وهــي تعمل جاهدة للحفاظ عليــه نظراً ألن لها أهدافاً باتت 

معروفة«.

 طرابلــــــــس: إشــــــــكاالت أمنّيــــــــة ُمتنقلــــــــة ال تبشــــــــر بالخيــــــــر
ــــــــؤرة أو ســــــــاحة تفجيــــــــر؟؟!! ــــــــى ب ــــــــة ال ــــــــل املدين ــــــــد لتحوي ُمخطــــــــط ُمتعّم

دموع االسمر

مــا يحدث يف شــوارع طرابلس 
يوميا من اشــكاالت امنية متنقلة 
من شــارع اىل آخر ال يبرش بالخري، 
خصوصــا وانها مرتافقة مع حالة 
تدعو اىل الشك والريبة حول مخطط 
متعمــد لتحويل املدينة اىل بؤرة  او 
الفرتة  تفجري، خصوصا يف  ساحة 
التي يرتك فيهــا رئيس الجمهورية 
القرص متجها اىل منزله يف الرابية.
وتشــري مصادر امنية اىل اىل ان 
حالة الفلتان التي تشــهدها البالد 
ليســت يف طرابلس وحسب، بل ان 
عددا من املناطــق اللبنانية االخرى 
تشهد اشكاالت فردية وعائلية، لكن 
طرابلس  للبنان  الثانيــة  العاصمة 
تشــهد حالة تفلّت غري مســبوقة، 

خصوصا للمجموعات املســلحة التي تزرع الرعب والخوف ليال، 
لتظهــر املدينة خالية من االمن واالمان.

قبل يومني وقع اشكال عائيل يف شارع حربا بالتبانة، شارك 
فيه عرشات املســلحني الذين حّولوا املنطقة اىل ســاحة حرب 
حقيقية اصيب خاللها ثالثة جرحى واســتخدمت يف االشكال 
اســلحة خفيفة ومتوسطة،  اثارت اســتغراب املواطنني الذين 

الحرب وقعت. ان  ظنوا 
 وكان الفتا ان الرصاص العشــوايئ الذي طال احياء عديدة، 
واصيب عىل اثرها طفل يبلغ من العمر مثاين سنوات برصاصة 
يف رأســه، فنقل اىل املستشــفى للمعالجــة، ووصفت حالته 
بالحرجــة ففارق الحياة الحقــا. كذلك وصل الرصاص الطائش 
اىل منطقة دوار الســالم وعدد من الرشفــات، واصيب بعض 

السيارات وادى اىل تحطمها. زجاج 
كذلــك مل تعد الحفالت االجتامعية تكتفي باطالق املفرقعات 
النارية، بل يختار البعض اىل اطالق االعرية النارية، وسط غياب 
الفت لالجهزة املختصــة املعنية بردع هذه الترصفات الخارجة 
عن القانون، اىل أن اوقف الجيش اللبناين النائب السابق عثامن 
علم الدين الذي انترش له »فيديو« يطلق الرصاص يف عرس، ثم 
افرج عنه بوساطات سياسية عليا، كونه ليس الوحيد من يطلق 

الرصاص العشــوايئ اليومي يف املناطق واالحياء الشعبية.
كذلك ليل السبت الفائت، وقع اشكال فردي بالقرب من مسجد 

خديجة يف محلة ايب ســمراء تخلله اطالق الرصاص، وانتهى 
بســقوط جريح نقل اىل املستشفى للمعالجة.

ما يجري يوميا يف طرابلس من حالة فلتان انعكس بشــكل 
سلبي عىل كافة مناحي الحياة االجتامعية، حيث تشري اوساط 
محلية ان ســبب تراجــع الحياة الســياحية واالقتصادية يف 
املدينة يعود الســباب عديدة ليس ابرزها انهيار اللرية اللبنانية 
وحسب، بل فقدان االمن واالمان الذي يعترب سببا رئيسيا ، مام 
ادى اىل اغــالق معظم املطاعم واملقاهي ابوابها يف وقت مبكر 
تفاديا لالشــكاالت االمنية التي ميكن ان تطال شظايا الرصاص 
ممتلكاتهم او هروب الزبائن يف اي لحظة، لذلك تحّولت املدينة 
مع غروب الشــمس اىل مدينة مســلوبة ال حركة وال مواطنني 

اال مبا ندر.
طرابلس، وفق مراجع متابعة، تحتاج اىل خطة امنية حازمة 
تبســط االمن واالمان وال تدع مجاال لفلتان وتســّيب، يف ظل 
تفيش ظاهرة الرسقة والســلب والنهب سواء باقتحام منازل او 
عىل الطرقات، واســتهداف ســيارات لرسقة مقتنياتها او قطع 

منهــا نتيجة تغلغل مظاهر الفقر والجوع...
فطرابلس التي تنتظر االهتامم االســتثنايئ، تعرف بانها من 
اهــم املدن يف حوض املتوســط التي تحتــوي عىل اهم معامل 
الحضارة واآلثار، ومن املمكن اعادتها ألن تكون مدينة سياحية 
مــن الطراز االول، لكن اهاملهــا حّولها اىل مدينة صنفت تحت 

املتوسط. الفقر عىل شاطىء  خط 

وازنـــــة؟ بـــــوزارة  علـــــى حقهـــــا  عـــــكار  تحصـــــل  هـــــل 
ماذا يستطيع وزير في حكومة »الوقت الضائع« أن يُحقق للمدينة؟

جهاد نافع

تشــري املعطيــات والتوقعــات اىل قــرب تأليف 
حكومة، بانتظار االنتهاء من املشاورات بني رئييس 
االســامء  عىل  والتوافق  والحكومة،  الجمهوريــة 
الخمســة او الســتة البدالء املقرتحني، ومن بينهم 
وزير االقتصاد امني سالم، الذي اقرتح ميقايت بديال 
عنه وزير ســني من عكار عىل ان يتم التوافق عليه 
بني بني الرئيســني عون وميقايت، باعتبار ان الوزير 

ســالم كان محسوبا من حصة الرئيس عون.
تكتل »االعتدال الوطني« ســبق له ان ربط منحه 
الثقــة للحكومة بحصة وزاريــة وازنة لعكار، وان 
يكون احــد النواب الحاليني. فيــام تحدثت مصادر 
مطلعــة ان املطــروح توزيــر شــخصية عكارية 
اقتصاديــة فاعلة من خارج املجلس النيايب، عىل ان 

االقتصاد. بشؤون  ضليعا  اكادمييا  يكون 
وتطرح اســامء لشــخصيات او لرجــال اعامل 
مغرتبني ينشــطون يف العمل االمنايئ، بينام يفضل 

نــواب املنطقة ان يكون واحدا منهم.
يف كافة االحوال، ان عكار ســتكون حارضة يف 
الــوزارة العتيــدة املنتظرة، رغم انهــا وزارة الوقت 
املســتقطع التي ســتدير البالد بالفــراغ الرئايس 
املتوقــع، وســبق ذلك دعوات عــدة ان تكون عكار 
حــارضة يف الحكومات املقبلة وعدم تغييبها، رشط 

ان تكون حقيبة وازنة وخدماتية يســتطيع عربها 
الوزيــر ان يحقق لعكار ما مل تســتطع الحكومات 
الســابقة من تحقيقه، بل تجاهلت وهّمشــت عكار 

املاضية... السنوات  عىل مدى 
وتقول املصادر ان عكار تحتاج اىل ورشة امنائية 
متكاملــة لن يحققها ســوى وزير عكاري قوي، ال 
يكــون تابعــا لوصاية كتلة هاجســها فقط تأمني 
اصــوات لصالح هذا التكتــل او ذاك دون اخذ بعني 
االعتبار مصلحة املنطقة العامة، ولهذا السبب بقيت 
عــكار عىل حالها من التهميــش والتجاهل، فغرقت 
يف العتمــة وانقطاع الكهربــاء املتواصل اكرث من 
غريهــا من املناطق، وعانت مــن انقطاع املياه  كام 
عانت وال تزال من رداءة الطرقات واخطارها، نتيجة 
الحفريات املتواصلة عليها والتأهيل الخايل من ادىن 

العامة. السالمة  مواصفات 
وذكرت مصادر اخرى، ان موقع التوزير يف عكار 
يتعــرض لبزار مــايل، حيث يعــرض البعض امواال 
لتوزيره يف الحكومــة املقبلة، وتقول هذه املصادر 
انه من ســخرية القدر ان يظــن البعض قدرته عىل 
رشاء املنصــب. وتؤكد املصــادر ان النواب متفقون 
عىل حصة وزارية وازنة لعكار يف الحكومة املقبلة 
كرشط ملنحهم الثقة، وان هذا الرشط سيمتد اىل اية 
حكومة مقبلة يف املســتقبل، بحيث يجب ان تكون 

عــكار حارضة وممثلة يف اية حكومة مقبلة.
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 وفد من »لجنة أهالي شهداء ومتضّرري انفجار
توحيدهم في  إرسالن  حياة  مع  بحث  املرفأ« 

ــات ــ ــ ــ ــراج والغاب ــ ــ ــ ــازر  باألح ــ ــ ــ ــات... مج ــ ــ ــ ــاب املحروق ــ ــ ــ ــا« أصح ــ ــ ــ ــــى »مافي ــ ــ ــــى خط ــ ــ ــجار عل ــ ــ ــع األشــ ــ ــ ــ ــا« قط ــ ــ ــ  »مافي
وزيــــــــر الزراعــــــــة لـ»الديــــــــار«: أكثــــــــر مــــــــن 1000 محضــــــــر ضبــــــــط  باملخالفين.. ونعمد الى إقرار قانون ملضاعفة كّل ُمخالفة بعشــــــــر مرات

ندى عبد الرزاق

ضمري مافيا قطع األشجار مؤجل او معلّق ألجل غري مسّمى 
مبا أّن هؤالء يشــّنون حرب إبادة بيئية دون هلع او حســاب 
ألي جهة رســمية او خاصة، االمر الذي نّشط تجارة الحطب 
تزامناً مع بداية فصل الشــتاء وحتى من قبل، مفتعلني حرائق 
تارة و«تشــحيل« او »تفريد« االشجار طوراً وما بني هذا وذاك 

الرثوة الحرجية يف لبنان بخطر. 
ويف سياق بيئي- حرجي متصل تكاثر تجار ترويج الحطب 
املجتث جأراً عىل أطراف املناطق والطرقات، ففي البقاع األوسط 
وتحديدا منطقة ديرزنون- برالياس- الروضة يَســّوق الحطب 
بشــواالت مرصوصة يف »بيك أب« مســتغلني فقر العائالت 
وعوزهم وعدم قدرتهم عىل رشاء املازوت بسبب ترّدي األوضاع 
االقتصادية وارتفاع ســعر املحروقات، متعّمدين برت عرشات 
املئات من األشــجار املعّمرة والتي يطلق عليها شجرة الحياة. 
أضف اىل كل ما تقدم األنواع املثمرة ولَتْســَتِجد عىل الســاحة 
عصابة منظّمة تتحكم برصف الحطب للتدفئة كسوق سوداء.

{ إبادة االحراج {
تُفتعــل هذه املجازر البيئية ألســباب مختلقــة ومتعددة 
ومعظمها كاذبة وغري مقنعة بدأت منذ أشــهر متخذين فصل 
الصيف حّجة الفتعال الحرائق بهدف تحشــيد الحطب والنشارة 
واعواد االغصان وغريها يف أفوٍل تام ملأموري االحراج والبلديات، 
الذين ما انفكّوا يتذّرعون بعدم توافر املحروقات آللياتهم للقيام 
بالدوريات املتتالية والكشف الدائم وحتى الثابت، ما ضاعف عمل 
فّجار جث األشجار وإذا صح التعبري مافيا حرق االحراج وبيعها 

سوق سوداء مستفردين غياب الدولة وادواتها.
هل ما يحدث ضد الطبيعة يف لبنان تتحمل مسؤوليته الدولة؟ 
تعددت األسباب والغاية واحدة التي تدفع بشبكة منظمة تحت 
مسمّيات مختلفة من ُصبَّة السوق السوداء للقضاء عىل ما تبّقى 
من االحراج واملساحات واملسطحات الخرضاء يف لبنان منطلقني 

من شعارات صغرية وهي االنسان أوىًل من الشجر!
باإلشارة اىل ان ناشطني بيئيني تحدثوا لـ »الديار« عن بعض 
الجزارين ممن يســتحصلون عىل رخص او اذونات للتشحيل 
يعمدون اىل َجْب األشــجار وتفنيدها وتقطيعها قبل ان ُتطر 
كيال تبلّل، بحيث ال ميكن حينذاك اســتخدامها يف املوقدة او 
»املدفــأة« االمــر الذي يؤدي اىل دخان ناتــج من الرطوبة او 
»الّنــدي« التي تختزن يف داخلها. وما يجدر التطرق اليه أيضا 
املشاعات التي تعود للدولة وليست أرايض خاصة بحيث يصار 

اىل استغاللها بغطاء من مخاتري ورؤساء بلديات. 
ويف السياق نفسه، يؤكد خرباء يف هذا املجال ان هذه الحالة 
وجه من وجوه االستفادة املادية وما يحدث هو قطعاً الستغالل 
االزمة، فاملعتدين بأغلبيتهم من مافيا السوق السوداء املستجدة 
بسوق الحطب بعد املازوت بالتصويب اىل ان سعر الحطب أيضا 
لحق بأســعار املحروقات وعليه فال مربّر لقطعها ســوى ان 

هؤالء يتمتعون بحصانات او نفوذ سيايس معني.

{ أشجار الزيتون والصنوبر يف خطر {
وعــىل مقلب بيئي- حرجي أعلــن »تجّمع الهيئات« املمثلة 
لقطاع الزيتون يف بيان ، ان »مجموعات من الســارقني تقوم 
برسقة كميــات كبرية من الزيتون تحت جنح الظالم يف عدد 
كبري من املناطق، وأحيانا هذه العصابات تقوم بقطع االغصان 

الوفرية الحمل ورسقتها لالنتفاع من الثمر والغصن كحطب.
وهــذا االمر بالتأكيد خطر وال ميكن ان يســتمر ســّيام ان 
مزارعي الزيتون والصنوبر والرمان وغريها من األشجار املثمرة 
ينتظرون بيع املوسم لسداد الديون املرتتبة من اعامل »الحراثة، 

والتقليم، والتسميد والتفريد، 
وما يجدر ذكره يف هذا السياق 
ان هؤالء ليس لديهم باب رزق 
ســوى محاصيلهم الزراعية 
واشجارهم املثمرة خاصة يف 
هذه األوقات الشديدة طالبني 
من الجهــات املعنّية التحرّك 
لحامية كسب املواطنني وعىل 
مقلــب آخر حاميــة الرثوة 

الحرجية من الجث املتعّمد.
»الديار« جالت يف مناطق 
والغريب،  األوســط  البقاع 
وســألت بعــض املواطنني 
عاّم يحتاجون اليه من مادة 

املازوت لتأمني التدفئة ملنازلهم وعائالتهم؟ 
يقول نارص ياســني من بلــدة القرعون أحتاج اىل ما بني 7 
اىل 10 براميــل واحياناً أكرث طوال فصل الشــتاء بحكم الربد 
القارس وتســاقط الثلوج التي تقطّع اوصال املنطقة عن باقي 

املناطق املحيطة. 
اما محمد مخروم من بلدة تعلبايا فقال: انا اشرتيت الحطب 
للتدفئة والذي سعره ليس اقل بكثري من املازوت، اال انها تبقى 
اوفر وأكرث دفئاً للعائالت الكبرية، مشــريا اىل انها باتت تباع 
ســوق سوداء بســبب تحكّم تجار املافيات فيها والشوال يباع 
بحدود ال 5 مليون بينام يف الشــتاء الفائت اشــرتيته ب 2 
مليون. ولفت مخروم اىل ان شــقيقه الــذي عمد اىل تعبئة 
5 براميل مازوت بســعر 20 مليــون لرية لبنانية واومأ اىل ان 
البقاع كمقاطعة خارجة عن سيطرة البلد فكل يشء يباع سوق 
ســوداء بدءاً من املازوت والبنزين والحطب وحتى الرغيف يف 

ظل غياب تام ومتعّمد من الدولة.

{ اإلجراءات والقرارات {
فــامذا يقول وزير الزراعة عباس الحاج حســن لـ »الديار« 
عن اإلجراءات والقرارات املتخذة لكبح جامح جزّاري األشــجار 
وبيعها سوق سوداء، وعرضها كسلعة مرشوعة ضاربني عىل 

الوتر الحّساس وهو حاجة الناس اىل هذه املادة للتدفئة؟
اشــار الحاج حسن اىل ان الوزارة تعتمد وتستند اىل قانون 
الغابات الــذي يحرّم َفِصم األشــجار ضمن معايري ورشوط 
قاســية جدا. وأضاف: نحن يف وزارة الزراعة نســتند اىل هذا 
القانون ونعمد اىل تسطري محارض ضبط والتي بحسب وزير 
الزراعــة تخطّت الـ 1000 محــرض باملخالفني منذ نحو عام 

وحتى اللحظة. 
وتابع: ال شــك ان هذا االمر محزن جدا بأن يكون لدينا ثروة 
حرجية فريدة بنوعها يف املنطقة ككل وعىل امتداد مســاحة 
الوطن وليس حرصا يف البقاع األوسط او الشاميل او الجنوب 

او عكار، غامزاً اىل عمليات اجتثاٍث جائر. 
واكد الحاج حسن ان هذا العمل مدان ونعمل ليالً نهاراً بالرغم 
من كل اإلمكانات الضّيقة بالنسبة لنا وعىل مقلب أمنى أشار 
اىل التعاون القائم مع القوى األمنية والبلديات لضبط وتسطري 
محارض مخالفات، ملمحاً اىل ان األمور قد تصل اىل توقيفات 
للمخالفني الذين يكررون هذه الفاعلة اال وهي قطع األشجار.

{ مأمورو االحراج والبلديات... 
عمل تشاريك بامتياز {

وشــدد الحاج حسن عىل ان هذا العمل هو تشاريك ما بني 
مأموري االحــراج واملراكز الزراعية وما بني املصالح الزراعية 
والــوزارة املركزية والقوى األمنيــة الفاعلة عىل األرض بكل 

بالقول،  واستتبع  تفرعاتها. 
أضيــف اىل كل مــا تقــّدم 
تؤدي  باعتبارها  البلديــات 
دورا مركزيــا يف مراقبــة 

ومواكبة هذا االمر.
 وأردف: طبعــا هــذا االمر يحمل ســؤاال اال وهو، هل من 
إمكانات؟ يجيب وزير الزراعة بالقول ال، وامنا يف املقابل ميكن 
لنا ان نتحرّك بوازع انســاين وطني يف هذا الســياق وبالتايل 
املطلوب منا ان نحمي هذه الرثوة الحرجية التي مل يتبّقى منها 
يف لبنان سوى مساحات او مسطحات خرضاء قليلة، مشدداً 

عىل ان هذا عمل تضامني تكاتفي وتعاضدي بامتياز.
ولفت الحاج حســن اىل اتخاذه عدة إجراءات استباقية يف 
هذا اإلطار ، فلدينا مرشوع بالرشاكة مع AFD  و«الب سيفال« 
لزيادة املســاحات املزروعة من االحراج والغابات وبالتايل هذا 

االمر:
- يســاعد عىل إعادة تشجري ما يتعمد حرقه او احراقه من 
غابات ملمحا اىل انه سواء كان بطريقة مفتعلة او حتى نتيجة 

تغيريات طبيعية. 
- وال ميكننــا القول ان جّذ األشــجار اليوم يجب ان نغض 
الطــرف عنه واتبع، انا اعود وأكرر ال شــك انــه يوجد ازمة 
اقتصادية وبطبيعة الحــال ازمة املحروقات وتحديدا املازوت 
والناس من حقها ان تبحث عن بدائل ولكن هذه العوض موجود 
يف وزارة الزراعة وأومأ الحاج حســن، لقد وضعنا كل أدوات 
الوزارة من تسهيالت وال مركزية إعطاء الرتاخيص فيام يختص 

»بالتشحيل« او »التفريد«.

{ »تشحيل« مش قطع! {
ونّوه اىل الفرق ما بني »التشــحيل« وما بني عملية القطع 
الجائر املتقّصد وأســتتبع بالقول، يف هذا الظرف كان يل لقاء 
مــع قيادة الجيش بحضور وزير البيئة وقد تم االتفاق عىل ان 
يكون هناك مؤازرة من جانب الجيش اللبناين اقلّه فيام يختص 
الســيارات املحّملة باألشجار املقطوعة وان يصار اىل التدقيق 
بهــا من خالل التأكــد من حيازتها عىل تراخيص وعىل مقلب 
آخر حاصلة عىل أذونات نقل وهذا االمر ســاعد كثريا وخّفف 

من عمليات الَبتل املتعّمد.
هل ميكن انهاء هذه الظاهرة يف الوقت الحايل؟ يجيب الحاج 
حســن: ال ميكن، ونحن نعمل بالقدر املســتطاع للحد من هذه 
الحالــة والتخفيف من ظاهرة قطع األشــجار، خصوصا أننا 
امام نحو الشــهر والنصف من الصعوبة علينا، وبالتايل نحن 

مستنفرون بكل ما اوتينا من قوة وإمكانيات يف هذا املجال.
وعن الحطب املقطّع واملنترش عىل الطرقات وأطراف البلدات 
لبيعه »شواالت«، قالوزير الزراعة: انا مع طرح ان يكون هناك 

منع لهذا االمر، وعىل مقلب تشــجيعي- بيئي انا أحّث التجار 
الذين يعملون يف حقل االسترياد والتصدير ان يعمدوا اىل ابتياع 
الحطب املقطّع واملخصص للمدافئ من الدول االفريقية ان كان 
من إمكانية لذلك وهذا يخفف علينا كثرياَ، اال انني اعود وأكرر 
اليوم نحن جاهزون ومســتنفرون كوزاريت زراعة وبيئة التي 
تعمل عىل مساعدتنا يف ذلك، أضف اىل وزارة الداخلية وقيادة 
الجيش اللبناين، لنحقق من خالل ذلك عمال تكامليا تشاركياً.
 واشــار اىل ان هنــاك مرشوع قانــون موجود يف اللجان 
داخــل مجلس النواب وننتظر ان تقام جلســة ترشيعية يف 
الزمن القريب حتى نصل اىل اقراره، ولفت اىل انه يحمل بعض 
التعديالت الجوهرية عىل قانون الغابات، عىل ســبيل املثال ان 
يكون قيمة محرض الضبط مرتفعة أي ان ترُضب بعرشة مرات 

هذا أوال.
وعن الســجن ملرتكبي هذه اإلبادة الحرجية يف حال تكرار 
املخالفة، يجيب وزير الزراعة: اعتقد انه سيكون زجري وهو ما 
ميكّننا من ان نكون قادرين من خالل تطبيق القوانني وتنفيذها 
ليكــون هناك التزام مطلــق من قبل املواطنني واملخالفني عىل 

حد سواء.

{ آلية لحامية املحاصيل
والغابات الحرجية {

ودعا الحاج حســن اىل وضع آليــة لحامية الغابات عن 
طريــق إيجاد حل ملأموري األحراج، وتّنى يف العهد القادم 
والحكومــة الجديدة العمل عىل مضاعفة نســبتهم والتي 
تبلــغ حاليــا 30% بينام يجب ان تكون 70%. وأوضح، يجب 
تفعيــل قانون الغابات واقــراره يف مجلس النواب، وأخرياً 
واالهم توســيع الصالحيات يف املراكــز واملصالح وتفعيل 

البلديات. مع  والتنسيق  العمل 
واختتم وزير الزراعة ملمحاً اىل الســلطة القضائية الفتاً 
اىل اجتامع ضــم كل من وزير العدل واملّدعني البيئيني والذي 
طغى عليه التشــاور وطرح أفكار بناءة ورائعة. واشــار اىل 
القضاء اللبناين الذي يساعد جدا يف هذا اإلطار، وقال الحاج 
حســن حّبذا يف األيام القادمة ان تكون أياما تنفيذية لكل ما 
تــم االتفاق عليه ونعمل جاهديــن، ودعا كل الهيئات البيئية 
يف هــذا القطاع واملختّصني واملهتمــني يف حامية الغابات 
للمشــاركة والتوعيــة. وابدى اســتعداده يف تقديم العون 
واملــؤازرة مع كافة االفرقاء حتى نصل اىل بلد اخرض بكل ما 
للكلمة من معنى واصفاً املســاحات الخرضاء بأنها مساحات 

أمان لنا جميعا.

ــات ــ ــ ــ ــ ــ ــي املحمّي ــ ــ ــ ــ ــ ــان أن نحم ــ ــ ــ ــ ــ ــا إيم ــ ــ ــ ــ ــ ــين: لدين ــ ــ ــ ــ  ياســ
ــــــــــــق ــــــــــــجار والحرائ ــــــــــــع األش ــــــــــــي وقط ــــــــــــّور البيئ ــــــــــــن التده م

ــا ــ ــ ــــي ضحاي ــ ــن أهال ــ ــ ــّلم م ــ ــ ــي تس ــ ــ ــد األوروب ــ ــ  الوف
انفجــــــار املرفــــــأ املســــــتندات املتعلّقــــــة بامللــــــف

خالل زيارة مركز فوج االطفاء

 L’observatoireEuropeen نظّم املرصد االورويب لدعم النزاهــة يف لبنان
Pour L’integrite Du Libanللوفــد االورويب الــذي حرض اىل لبنان يف اطار 
مؤتر تحت عنوان »استقالل العدالة واسرتداد األموال املنهوبة« لقاء يف فوج 
اإلطفاء يف مركز بريوت مع أهايل ضحايا انفجار مرفأ بريوت- فوج اإلطفاء 

حرضه محافظ بريوت القايض مروان عبود.
واستمع الوفد االورويب اىل أهايل الضحايا الذين رشحوا عملهم مع لجنة 
حقوق االنســان يف لبنان واالخبــارات التي قدمت اىل القضاء اللبناين، وقد 
طالب االهايل بتدخل لجنة تقيص الحقائق الدولية مذكرين بطلب صور االقامر 

االصطناعية لحظة وقوع االنفجار والتي مل تصل من أي دولة.
ويف ختام اللقاء، سلم االهايل الوفد االورويب كافة املستندات املتعلقة بامللف 

وبدوره الوفد االورويب وعد مبتابعة العمل عىل املوضوع.
ويضــم الوفد النائبــة يف الربملان األورويب ورئيســة اللجنة الفرعية 
لحقوق اإلنسان يف الربملان األورويب ماريا ارينا، النائب يف مجلس النواب 
البلجيــي ورئيس الجمعية الربملانية لتنظيــم األمن والتعاون يف أوروبا 
مالك بن عاشــور، عضو مجلس الشــيوخ الفرنيس وعضو لجنة الشؤون 
الخارجية والدفاع والقوى املسلحة يف مجلس الشيوخ الفرنيس لودوفيك 
هاي، املحامي الفرنيس املتخصص يف اســتعادة االموال املنهوبة ستيفان 

بونيفايس.

التقى وفد من لجنة تجمع أهايل شهداء وجرحى ومترضري انفجار مرفأ 
بريوت السيدة حياة إرسالن يف دارتها بعاليه، وتناول اللقاء »السبل اآليلة 
لتوحيد أهايل الشــهداء كافة للمطالبة بالحقيقة والعدالة«، وهي املبادرة 

التي تسعى اليها السيدة ارسالن.
وقد ابدى الوفد تأييده لطرح السيدة أرسالن، موضحا ان هذا األمر هدفه 
منذ البدايــة، حيث أطلق مبادرات عديدة بهذا الصدد، »ألن هدف املنظومة 
الفاســدة إضعاف أهايل الشــهداء، ووحدتهم تبقى مدماكا يف مواجهة 
هذه الطبقة«، شــارحا للسيدة ارسالن »موقف التجمع من القايض طارق 

البيطار واستنسابيته التي ادت اىل ما وصلنا إليه«.
وخلص اللقاء »الســتعداد تجمع اهايل الشــهداء ألي مبادرة تجمع اهايل 

الضحايا والشهداء يف سبيل الحقيقة والعدالة واملحاسبة«.

املستحقات دفع  على  نعمل  التربية:   وزيــر 
املتأخرة لألساتذة .. وسنكون أمام عام طبيعي

أمــل وزير الرتبية يف حكومة ترصيف االعــامل عباس الحلبي، يف حديث 
تلفزيوين، الدخول اىل العام الدرايس الجديد بشــكل طبيعي، قائال: »التجاوب 
من الهئبة التعليمية يشجعنا يك نقول اننا امام عام درايس طبيعي وسنؤّمن 

للتالمذة هذا العام سنة دراسية أفضل من سابقتها«.
اضاف »نحاول تأمني ســلة أعطية لالساتذة لتخفيف تداعيات االزمة عليهم 
وجزء منها من خالل املوازنة التي اقرت وهناك وعود من الجهات املانحة، ونعمل 
مع وزارة املال عىل دفع كافة املستحقات املتأخرة لالساتذة. أما بالنسبة لتأمني 
املســتلزمات يف املدارس، فلفت اىل انهم تكنوا من تأمني مبلغ يسهل تغطية 

الحاجيات واملستلزمات«.
أما عن تسجيل النازحني واالجانب، قال الحلبي: »اليوم سنفتح باب التسجيل 
للنازحني السوريني وغري اللبنانيني، يف مدرسة بعد الظهر، ونريد أن يتعلم كافة 

التالمذة عىل االرايض اللبنانية«.
وعن الطالب من ذوي الحاجات الخاصة، أوضح »أن املدارس الرسمية كافة 
ســتفتح ابوابها ومســتمرون يف التســجيل ونطمح أن تصبح كافة املدارس 

الرسمية مدموجة أي متالمئة للتالمذة ذوي االحتياجات الخاصة«.

ــي« أعــلــنــوا ــرســم ــاســـي ال ــدو األسـ ــاق ــع ــت  »ُم
ــدراســـي الــيــوم ــام الـ ــع ــدء ال الـــتـــزام قـــرار بـ

أعلنت اللجنة الفاعلة لالساتذة املتعاقدين يف التعليم االسايس الرسمي يف بيان، 
التــزام قرار بــدء العام الدرايس اليوم )االثنني(، محملة النتائج اىل رابطة التعليم 
االســايس، وقالت: »بعد عام درايس ميلء بالوعود والهاالت االعالمية عن دفع 
حقوق االساتذة املتعاقدين واملستعان بهم يف املدارس الرسمية، ومنها مستحقات 
بدل النقل والعقد الكامل والحوافز التي مل يدفع قسم منها، أطل وزير الرتبية عباس 
الحلبي بوعود جديدة النطالقة العام الدرايس تتلخص بدفع املتأخرات وبدل النقل 
والعقد الكامل إضافة اىل وعد جديد بدفع اجر الساعة 100 ألف لرية لبنانية و130 

دوالر حوافز غري مقطوعة بالدوالر وعرب omt تدفع شهريا«. 
أضافت »حرص الوزير مفاوضاته مع الرابطة واغلق ابواب وزارته علينا واكتفى 
باالستامع الينا عرب وسائل االعالم، واعلن تقديم 100 الف لرية لبنانية اجر الساعة، 
يف حني أعطي االساتذة زيادة عىل الراتب تصل اىل 3 اضعاف و130 دوالر حوافز 
شهريا، فصفقت الروابط لتقدميات الوزير وأكدت له العودة يوم االثنني اىل املدارس، 

دون ان تتخذ موقفا من املتأخرات التي مل تدفع بعد«. 
وتابعت: »بناء عليه، دعت اللجنة الفاعلة اىل جمعيات عمومية مع مندوبيها يف 
املناطق، كام عادت إىل االساتذة الذين تم االجتامع معهم يف املناطق، اضافة اىل 
استبيان عرب )غوغل فورم( شارك فيه 1262 استاذا متعاقدا ومستعانا به، وخلصت 
اىل شكر االســاتذة الذين طالبوا وناضلوا، واجتمعوا واعتصموا، حتى استطعنا 
الحصول عىل جزء من الحقوق التي تتلخص بدفع الحوافز بالدوالر عرب omt، رفع 
اجر الساعة اىل 100 الف لرية علام ان مطلبنا كان دولرة االجر وليس رفعه، ويف ما 
يخص بدل النقل فان الوزير رمى الكرة يف ملعب الحكومة يف حني انه اقر مبرسوم 
وهو خارج اي نقاش، ويف ما يخص دفع العقد الكامل فان القانون الرقم 235 الذي 
وقع العام 2020 و2021 ما زال يف درج مكتبه حتى الســاعة ومل يطبق«، سائلة 
»كيف ستدفع الحوافز وبدل النقل شهريا للمتعاقدين واملستعان بهم وهي مرتبطة 
بعدد االيام والساعات، يف حني ان املستحقات تدفع مرتني فقط يف العام الدرايس؟. 
وقررت التزام قرار انطالقة العام الدرايس اليوم االثنني، واضعة مسؤولية دفع 
الحقوق عىل عاتق رابطة التعليم االســايس و«كل من سار عىل دربها«، مشددة 
عىل مبدأ ان ال عمل بال أجر، مؤكدة عدم املشاركة يف اي ارضاب تدعو له الرابطة، 
ودعت الحلبي اىل عدم السامح للرابطة باقفال املدارس امام املتعاقدين او دفع بدل 

الساعات التي سيخرسونها.

أطلق وزير البيئة يف حكومة ترصيف األعامل 
نارص ياســني وعضو كتلة اللقاء الدميقراطي 
النائــب وائل ابو فاعور وبلدية راشــيا الوادي 
ولجنة محمية جبل حرمون بالتعاون مع جمعية 
أرز الشوف »محمية جبل حرمون الطبيعية« يف 

احتفال أقيم يف قلعة راشيا األثرية.
وشــدد ياسني يف كلمة، عىل »أهمية وجود 
املحميــات الطبيعية والدور الــذي تؤديه يف 
املحافظــة عــىل البيئة«، وركز عــىل أهمية 
التشــبيك فيام بني املحميــات الـ18 وعدد من 
املحميات املســتقبلية. وأوضح أننا نكتشف ان 
يف وزارة البيئة اشــياء جميلة ومنها املحميات 
لذلك اطلقنا عليها حملة اســميناها وجه لبنان 
الجميــل ومحمية جبل حرمون فيه نبتة الحياة 
ويف الجبــل غنى ثقايف وحضاري وانســاين 
وديني كبــري وليس فقط محمية طبيعية لذلك 
يجب املحافظة عليها اضافة اىل حامية التنوع 
البيولوجــي واملحميــات لديها ثالث خصائص 

جميلة اوال تحمي هذا التنوع والتي تشــكل %4 
مــن االرايض اللبنانية، ونريد ان نصل اىل اكرب 
مساحة من املحميات الطبيعية الن لدينا اميان 
ان نحمي املحميــات من التدهور البيئي وقطع 
التعديــات واملرامل  االشــجار والحرائق ومن 

والكسارات، ويف لبنان 18 محمية حاليا«.
ولفت إىل أن »هناك 3 محميات قيد التحضري 
يف راشــيا الفخار وعكار العتيقة وراس املنت 
وهناك محميــات بحرية وهناك اربع محميات 
يف مجلس النواب نســعى اىل تظهريها وهناك 
خصائص اخرى تتعلق بالعمل والنشــاط الذي 
يخلق الحركــة االقتصادية يف املنطقة ومركز 
اسايس من سياحة بيئية اىل زراعة مستدامة 
اىل حاميــة االرايض ليبقى املواطن يف ارضه 
اضافة اىل التمركز الجغرايف للتنمية االقتصادية 
كل دوالر وضع يف محمية ارز الشــوف يعطي 
19 دوالرا عائدا وهي تستقبل زوارا بشكل كبري 

اضافة اىل خصائص اخرى لعمل املحميات«.

ــــن ــ ــ ــ ــ ــد املرّوجي ــ ــ ــ ــ ــّدرات وأحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوّزع ُمخ ــ ــ ــ ــ ــ ــــف ُم ــ ــ ــ ــ  توقي
ــــــــــــة منهــــــــــــا ــــــــــــط كمّي ــــــــــــة وضب ــــــــــــي الروضــــــــــــة والضبّي ف

أعلنت شــعبة العالقات العامــة يف املديرية 
العامة لقوى األمن الداخيل، يف بالغ لها انه »يف 
إطار املتابعة اليومية التي تقوم بها الشعبة للحد 
من عمليات تجارة وترويج املخدرات يف مختلف 
املناطق، وبنتيجة املتابعة امليدانية واالستعالمية 
التي تجريها قطعات الشــعبة املختصة، تكّنت 
من رصد شــبكة تقوم بنقل املخدرات من البقاع 
إىل بريوت بغية توزيعها عىل املرّوجني وترويجها 
لعدد كبري من الزبائن، ومن بني أفراد هذه الشبكة 
كل من اللبنانيَّني ع. أ. )مواليد عام 1992( )موزع(، 
و ن. ب. )مواليــد عام 1994( )مرّوج(، ومطلوب 

مبوجب بالغ مذكّرة توقيف، وبالغ قرار جزايئ.
بتاريخي 20 و2022/9/26، وبعد عملية رصد 
ومراقبــة دقيقة أوقفت دوريات الشــعبة األول 
بكمــني محكم يف محلة الروضــة، أثناء قيامه 
بنقل وتوزيع كميات من املخدرات عىل املروجني 
عىل منت سيارة نوع »ب. ام« مثّبت عليها لوحات 
مزّورة تم ضبطها، كام تّت مداهمة منزل الثاين 

يف محلة الضبية وتوقيفه يف داخله.
بتفتيشهام، ضبط بحوزة املوّزع ما ييل: 500 غ 
من مادة املاريجوانا، و630 غ من مادة حشيشــة 
الكيف، و75 غ من مادة السالفيا، و6 مظاريف من 
مادة الكوكايني زنتها حوايل 320 غ، و3 مظاريف 

من مادة الباز زنتها حوايل 32 غ، ومظروف بداخله 
حبــوب كبتاغون زنتها حوايل 11 غ، ومســدس 
أمريي، ومبلغ 50 دوالر أمرييك مزيّف، و 3 هواتف 
خلويّــة، ومبلغ مايل، كام ضبــط بحوزة الثاين 
هاتفني خلويني. وبتفتيش منزل األخري يف الضبية 
ُعرث عىل 4 أكياس من مادة حشيشة الكيف زنتها 
حوايل 2435 غ، وكيسني نايلون من مادة املاريجوانا 
زنتهــا حوايل 185 غ، ومظروف نایلون بداخله 3 
حبوب مخــدرة نوع XTC، وحقيبة بداخلها مادة 
حشيشة الكيف زنتها 261 غ، ومطحنة تستخدم 
يف تعاطي املخدرات، ومیزان حّساس، ودفرتین 
ورق لف ســجائر، و7 إيصاالت تحويل أموال، و4 

هواتف خلوية، ومبلغ مايل.
بالتحقيق معهــام، اعرتف االول بقيامه بنقل 
كميــات من املخــدرات من البقــاع اىل بريوت 
وتوزيعها عىل املروجني الذين ينشــطون لصالح 
أحد التجار، واعرتف أنه ينشط منذ حوايل 6 أشهر. 
واعرتف الثاين انه ينشط يف مجال تجارة وترويج 
املخدرات لحسابه الخاص منذ حوايل السنتني يف 
منزله، وأضاف أنه يســتلم كميات املخدرات من 
املوزع )ع، ا.(. وأجري املقتىض القانوين بحقهام، 
وأودعا مع املضبوطات املرجع املختّص، بناء عىل 

إشارة القضاء«.
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»اضطرابات األكل« هــي عبارة عن حاالت 
خطرية ترتبط بسلوكيات األكل املستمرة، والتي 
تُؤثِّر بشــكل ســلبي عىل الصحة والعواطف 
والقــدرة عىل التأديــة الوظيفية يف جوانب 
ة من الحيــاة. وأكرث اضطرابات الطعام  ُمهمَّ
َه  شــيوًعا هي: فقدان الشهية العصبي، والرشَّ

العصبي، واضطراب نََهم الطعام. 
يظّن معظم األشــخاص أن النظام الغذايئ 
الصحــي يقوم عىل اإلمتناع عن تناول أطعمة 
معينة مثل النشــويات والدهون والسكريات، 
نظراً الحتواءها عىل سعرات حرارية أكرث من 
غريهــا من األطعمة. وبالتــايل يتبعون نهج 
تقييد تنــاول الطعام، فيكونون حريصني جداً 
عىل نوعية الطعام الــذي يتناولوه والكمية. 

فهل هذا فعالً صّحي؟

{ العالقة الصحية مع الطعام {
يعترب تناول الطعام والغذاء السليم، من األمور 
األساســية يف حياتنا التي تؤثّر عىل صحتنا 
النفســية والجسدية. وبحســب األخصائية 
النفسية يف السلوكيات واإلضطرابات الغذائية 
جوانا جلياليت، ان العالقة الصحية مع الطعام 
تعنــي  عدم وجود أي ممنوعات أو رشوط، بل 
يكون الشــخص يف صدد تناول األطعمة التي 
تُشعره بالراحة الجســدية والنفسية، وبذلك 
فعليه أاّل  تشعر بأي ذنب بعد تناوله طعاًما يتم 
تصنيفه عادة عىل أنه جيد أو يسء. فالعالقة 
الصحية مع الطعام بحاجة إىل االستمرار فيها 

واالقتناع بها متاماً. 
وشــددت عىل رضورة االقتنــاع بالنظام 
الغــذايئ الذي نتناوله، وقالت: »ما نفع صحة 
الجســد يف حال اعتمد الشخص نظام غذايئ 
صحي، بينام صّحته النفســية متدهورة ألنه 
ببســاطة غري مقتنع وال يحّب النظام الغذايئ 
الذي يّتبعه«. فالصحة الجســدية والنفسية 
تتكامالن، وبالتايل تؤثّر األخرية عىل الصحة 

عاّمًة وحّتى تلعب دوراً أساسياً يف تغيريها. 

{ التغذية الحدسية {
الحدســية«  »التغذية  ان  اضافت جلياليت 

تعترب من املواضيع األكــرث رواجاً وجذباً يف 
الحدســية  فالتغذية  والتغذية،  الصحة  عامل 
او األكل الحــديس هو  عمليــة التكامل بني 
العقل والجســم، والذي يعمل مببادئ إما عن 
طريق زراعة أو إزالــة العقبات التي تعرتض 
وعي الجسم، وهي عملية تعرف باسم الوعي 

الداخيل.
هو باختصار أســلوب رعاية ذاتية يرفض 
اتباع نظــــام غذايئ متاًما، حيث يعمل عىل 
تعزيــز فكرة أن التمــــتع بالصحة يبدأ من 
طريقة تفكرينا، وشــعورنا تجاه الطعام ثم 
إجراء تغيــريات تدريجية عىل ما نضعه عىل 

أطباقنا. 
هذا اشــــارت اىل أن التغذية الحدســية ال 
ميكن تطبــــيقها لدى الجميع، فعىل سبيل 
املثال، ال ميكن الســامح ملريض الســكري له 
بتناول الســكريات، ألن صّحته ستتأثر بشكل 

كبري. 
األعراض الدالة عىل سوء عالقتك مع الطعام

وتابعــت جلياليت  ان رشيحــة كبرية من 
الناس تتعامل مع الطعام بخوف، نظراً لقلقها 
من اكتســاب بعض السعرات الحرارية الزائدة 
التــي تؤثّر عىل مظهرهــم الخارجي، أم حتى 
خوفاً من تدهور صحتهم الجســدية يف حال 
تناولــوا األطعمة التي تحتوي عىل الدهون أو 
السكريات. إليكم األعراض التي تدّل عىل سوء 
عالقتكــم مع الطعام والتــي تنذر باضطراب 

غذايئ مقلق، أهمها:
- تجنــب تناول نوع معني من األطعمة ألنه 
سيىء بالنسبة لك أو يتضمن سعرات حرارية 

عالية.
- تجاهل إشارات الجوع الطبيعية. 

- الشــعور بالضــغط والــتوتر الشــديد 
عنــد تنــــاول الطعــــام يف املناســبات 

االجتامعية.
- الشــعور بالذنب والندم بعد تناول صنف 

معني من األطعمة.
- الحــرص الدائــم عىل معرفة الســعرات 

الحرارية التي يتضمنها الطعام قبل تناوله. 

ــام ــ ــع ــ ــط ــ لــــبــــنــــاء عـــــاقـــــة صــــحــــّيــــة مــــــع ال
! ــوات  ــ ــط ــ ــخ ــ ال ــذه  ــ ــ ه إّتــــبــــع   ...

ما تركت لعنة الدوالر وتدحرج قيمة اللرية اللبنانية  شــيئا 
يف حياة اللبنانيني إال وأثرت به. فلقد كانت العامالت املنزليات 
حاجة ورفاهية ملعظمهم مبن فيهم  ذوو الدخل املحدود. شكل 
وجــود العاملة املنزلية حال لكثري من األمور، إذ ســهل حياة 
اللبنانيــني وأثر فيها بغري طريقة، فيــام أدى تفاقم األوضاع 
االقتصادية إىل االســتغناء عن تلك العامالت ما أدى إىل أزمة 

تضاف إىل أزمة اللبنانيني يف الكثري من جوانب حياتهم.

{ هجرة العامل األجانب {
إنخفضت أعداد العامل األجانب متنوعي الجنسيات )االثيوبة، 
الفيليبينيــة، البنغالية، الســودانية،...( جراء تدهور الوضع 
االقتصادي . فلقد انخفض يف سنة واحدة بعد بدء األزمة عدد 
العامل من 400 ألف عامل إىل 250 ألفا يف سنة  2020 بحسب 
الدولية للمعلومات وهو أمر زاد تفاقام يف الســنتني األخريتني 
ليصل إىل انخفاض يزيد عىل ســتني يف املئة. تركز االنخفاض 
األكرب يف عدد عامل املنازل، وإن كان شمل ولو بنسبة أقل عامل 

الرشكات واملستخدمني يف املؤسسات.
يرتاوح راتب العامل األجنبي بني املئة والخمسني والثالمثىة 
دوالر بحده األقىص. مل يكن هذا الراتب يشكل عائقا حني كان 
ســعر رصف الدوالر )1500(، بحيث كان أمــرا مقدورا عليه 
حتى عند أصحاب الدخل املحدود. أما اليوم قأصبح الحد األدىن 
لألجور يعادل الثالثني دوالرا ورمبا اقل، ما يجعل توظيف عامل 

براتب أضعاف أربع أو أكرث أمرا مستحيال.
ما ينشط حاليا هم العامل الذين ياتون عىل حسابهم الخاص، 
ويعملون مقابل أجر ساعة مرتفع ويتحكمون بالتسعرية لكون 

سوق الطلب أكرب من العرض.

{ معاناة العائالت {
غالبــا ما كان اللجوء إىل عامالت املنازل ألســباب يتفاوت 
بني الحاجة للخدمــة املنزلية واالهتامم باالبناء كام االهتامم 

باملسنني...
يف غالبيــة العائالت اللبنامية، يكون كال األبوين موظفني، 
وهــذا ما يتطلب وجود عاملة لتســاعد ربة املنزل يف  التدبري 
املنزيل لكونها امراة عاملة. وتكلف العاملة برعاية األطفال يف 
املنازل بدال من االستعانة بدور الحضانة التي غالبا ما كانت ذات 
كلفة أعــىل من راتب العاملة، مع إضافة ان العاملة موجودة 

عىل مدار الساعة وليس لدوام محدد ويتنهي.
وأمــا يف ما خــص املســنني أو ذوي االحتياجات الخاصة 
واملرىض، ويف بلد تقل فيه هذه الدور الرعائية، وتتطلب مبالغ 
غري قليلة إن توافرت االستعانة بها، يلجا غالبية اللبنانيني إىل 

االستعانة بالعامالت األجنبيات لرعاية مرضاهم ومسنيهم.
وعليه فقد أدى الوضع االقتصادي املزري، الذي فرض تهجريا 
قرسيا للعامل األجانب، واستغناء قرسيا عنهم من قبل العائالت 
التي كانت تستعني بهم إىل نتائج كثرية ترتب عليها الكثري منها:

-العودة إىل تســجيل األبناء يف الحضانــات الخاصة عند 

العائالت التي ال تقدر ان تتحمل الكلفة.
- ترك  أحد  األبوين لعمله، بعد التيقن من أن كلفة الحضانة 

أو العاملة يفوق الراتب. 
- معانــاة لتامــني الرعاية للمســنني وخاصــة يف غياب 
دور العنايــة الكافية وغــري املكلفة، يف ظل غياب أي ضامن 

للشيخوخة.
- صعوبات ومشــاكل عائلية لتفاقــم املتطلبات، وصعوبة 

التوفيق بيني العمل واملنزل والرعاية.

{ معاناة البعض {
تقول السيدة شريين نعمة، »وظفت عاملة أجنبية من بداية 
زواجي وذلك لكوين امراة عاملة، فأنا مديرة مشــغل ودوامي 
يف العمــل طويل جدا. رزقت مبولودين وكانت العاملتان اللتان 
رافقتاين خالل الســنني العرش ممتازتني، ربتا أوالدي واهتمتا 
بهم، ومتكنــت من مزاولة عميل براحــة مطلقة. يف نهاية 
2021 مــا عدت قادرة عــىل تحمل اعباء تكاليف العامالت من 
راتب إىل تجديد. فارضرت مكرهة اىل االستغناء عنهن. أعاين 
وقتا صعبا جدا بني عميل الذي ما عدت أعمل فيه بشــغف بني 
عاىلتي وبيتي املهمل. األعامل املنزلية عبء كبري ال ينتهي، وال 
ميكنني بأي شــكل التوفيق بينهم وبني عميل. أجد نفيس امام 
خياريــن كالهام مر فتوقيــف العمل يف هذه الظروف مرهق، 
وتوظيــف عاملة مرهق جدا وغري وارد. يبقى االحباط ســيد 

املوقف والفوىض والضغط النفيس قوتنا اليومي.«
رنوة محمــد موظفة يف القطاع الخاص يف أحد املصارف، 
عملت طوال عرش سنوات، أم لولدين أحدهام يف العارشة واآلخر 
يف الثانية. وجدت من األفضل أن ترتك عملها وتبقى مع اطفالها 
ملراعاتهم والقيام بأعامل املنزل، معتربة أن ترك العمل أوفر من 

تخصيص عاملة، وإن كان الضغط النفيس أكرب.
وأمــا املربية جيهان نون فرتوي معاناتها مع مرض والدتها 
التي تعاين شلال نصفيا منذ اكرث من مثاين سنوات ، وهي املعيل 
الوحيد لوالدتها بعد موت والدها وشــقيقها. استعانت جيهان 
ألكرث من ست سنوات بعاملة اجنبية، اهتمت بوالدتها يف حني 
انرصفت جيهان للتعليــم العادي واإلضايف لتأمني احتياجات 
والدتها الصحية واملعيشــية. راتب جيهان اليومي اقل من راتب 
عاملــة أجنبية، فال إمكانات إلبقائها. فمن يهتم بوالدتها؟ مل 
ترتك دار رعاية إال وقصدته وإن كان هذا األمر موجعا لها، ومل 
توفق. فــام الحل تقول جيهان، أأترك والديت دون رعاية لحني 
عوديت من العمل »وهذا امر مستحيل«، أو اترك عميل لرعايتها 

ولكن« من أين نأكل«؟
هذه الشــواهد الحية هي عينة من معاناة مجتمع عريض، 
خرس كل وســاىل الحياة، ويكافح باللحم الحي، دون وجود 

بدائل يعتمدها إلكامل حياته بكرامة.

{ آراء مرحبة {
يخلص الســيد جميل مرصي وهو صاحب متجر ليقول، »مل 

أحبذ منذ البداية فكرة العاملة 
املنزلية، لكثري من األســباب، 
أولها أنه وخالل وجود زوجتي 
العاملة  تهمتــم  العمــل  يف 
أوالدي جميعها من  مبتطلبات 
أكلهم ولباسهم وتنظيم غرفهم 
وحتى دروســهم واحتوائهم. 
بالطبــع هي غــري قادرة عىل 
تدريســهم بشكل جيد ولكنها 
تحــاول تامني  جو مناســب 
ليدرسوا. وتقوم بفض املشاكل 
بالحنان  وإغراقهــم  بينهــم 
واالهتامم. شكل هذا املوضوع 
نقصــا كبريا خرسه االوالد من 
أمهــم، وحنانا كان االجدى ان 
ينالوه منها، مبا يتناســب مع 

بيئتنا ومجنمعنا«.  يضيــف املرصي »عندما تفاقمت االمور ، 
تركت زوجتي عملها ورصفنــا العاملة. أعلم بأنهم قد اعتادوا 
واالمر صعب عل الكل إال أنني أخريا قد  اخرتت الطريق األســلم 

لعائلتي، فال احتواء وال حنان كالذي تقدمه األم.«

{ رأي علم النفس {

بحــوث عديدة أجريت يف الســنوات املاضية يف جامعات 
عديدة. كان لدى هذه البحوث خالصات  متشابهة ، وقد أجريت 
عــىل عينات غري قليلة يف املجتمع العريب واللبناين، وابرز ما 

توصالت إليه:
- تغييب كامل أو جزيئ لدور األم الرعايئ لدى األطفال.

- غياب املعايــري املجتمعية والثقافية يف املتابعة والرتبية 
املقدمة

-غيــاب القوانني بشــكل الفت، وغياب الكثــري من القيم 
املجتمعية يف عملية الرتبية.

- اعتياد األطفال عىل املربية العاملة، بشــكل عاىن معه ما 
يزيد عىل تسعني يف املئة من االطفال أوضاعا نفسية تراوحت 

بني البسيطة والشديدة عند مغادرتها.
- االســتعانة بالعاملة من قبل  املراهقني لتمرير ما يرفضه 

أهلهم يف السلوك أو يف الخروج  واملذاكرة. وغري ذلك.
- اإلتكالية التامة لدى االطفال، بحيث يعتمدون بشكل مفرط 

يف كل ما يحتاجون عىل العاملة.
- غيــاب الرابط األرسي الصحيح عن طريق التفاعل اليومي 

يف أدق التفاصيل.
- بعض العامالت شــكلن منوذجــا معنفا ترك آثارا تراوحت 
بني األذى النفيس والجسدي  إىل االعتداء يف كثري من االحيان.
- بعض العامالت كن أشخاصا معنفني من قبل األوالد الذين 
يربونهــم، او األهل نتيجة ادعاء األوالد، وهذا إن عرب عن يشء 

فهو يعرب عن مفهوم وسلوك يسء مكتسب لدى االوالد.
- يف حاالت املتابعة املرضية ملسنني، مرت حاالت كان يعنف 

فيها املسن دون علم عائلته بطرق شتى.
- غياب عائلة واوالد الكثري من املسنني، يف اتكال كامل عىل 

العاملة، ما ترك املسنني يف وضع نفيس صعب.
ومن ناحية أخرى، وجدت األبحاث إيجابات عدة، مكنت املراة 

من تحقيق نفسها ،  ومكنتها من  أخذ خيارها بالعمل.
وتطــرق البحث يف هذا اإلطار إىل النمــوذج الذكوري يف 
مجتمعاتنــا الذي يعترب الرتبية واملتابعــة للبيت واألوالد من 
اختصــاص األم حرصا.فيغيب األب ليلقي الحمل بالكامل عىل 
املرأة التــي تعنى بالتدبري املنزيل ورعاية األبناء وتدريســهم 
وتربيتهــم فيام يقدم بدوره املال لتامني حواىج عائلته. ولذلك 
يلجأ بعض االزواج إىل اللوم عند قرار املرأة بأن تعمل، عند ظهور 
اي تقصري يف منزلها. وهذا ما حدا الكثريات عىل اإلرصار عىل 

توظيف عاملة منزلية،.

{ خالصة بحثية {
وتشــري األبحاث يف خالصاتهــا ونتائجها إىل رضورة أخذ 
كل فرد مــن العائلة دوره الرتبوي العميل والعاطفي بالكامل، 
وحصته من التواجد واالحتواء. ما يجعل الرجل مســؤوال يف 

متابعته النفسية والحياتية ألوالده كام املرأة. 
وعليــه ، يصبح وجود العاملة املنزلية أمرا مســاعدا ضمن 
معايــري  تطبق تجاه االوالد من جهــة وتحرتم وجود العاملة 
مــن جهــة اخرى. يف بلد يشــتد فيه الخنــاق  كل يوم أكرث، 
أصبح توظيف عانلة اجنبية يف املنازل  أمرا  شــديد الصعوبة 
بل مســتحيال، ويقترص استقدام العامالت عىل العائالت ذات 
املدخول العايل، ما يرتك مشاكل عدة تصعب معالجتها وتدبريها، 
ترزح  تحت وطأتها العائالت اللبنانية، التي مل ترتك لها الدولة 

متنفسا للجوء إليه.

حّذر تقرير أصدرته منظمة »بريد اليف« 
الدولية غــري الحكومية، من أن أعداد نحو 
نصف أنواع الطيور تشــهد تدهوراً يف كل 
أنحــاء العامل، منبهــاً إىل أن واحداً من كل 
مثانية من هــذه األنواع مهدد باالنقراض، 
بفعــل الزراعة وقطع األشــجار والتغريُّ 
املناخي، وفق »وكالة الصحافة الفرنسية«. 
ورسمت املنظمة صورة »مقلقة جداً«، يف 
تقريرها لسنة 2022 عن وضع الطيور يف 
العامل.  والحظت »بريد اليف« يف تقريرها 
أن »واحــداً من كل مثانية أنواع من الطيور 
معرّض لخطر االنقراض«، مشــرية إىل أن 
»أعداد الطيور يف كل أنحاء العامل آخذة يف 
التدهور، بحيث تقرتب األنواع أرسع فأرسع 

من االنقراض«.
 أمــا األنواع التي مل تتعرض للخطر بعد، 

فغالبيتهــا يف حال تدهــور، إذ إن أعداد 49 يف املئة 
منهــا، أي 5412 نوعاً، تشــهد انخفاضاً، و38 يف 
املئة )4234( مســتقرة، يف حني أن 6 يف املئة فقط 
)659 نوعاً( آخذة يف االزدياد. وعكست هذه األرقام 
تسارعاً، مقارنة بالتقرير األخري الذي نرُش قبل أربع 
سنوات. وأظهر تقرير 2018 أن أعداد نحو 40 يف املئة 

من األنواع آخذة يف التدهور.
وأوضحــت »بريد اليــف« أن »التدهور ال يقترص 
عــىل األنواع النادرة واملهددة باالنقراض«، إذ »تعاين 
بعض األنواع الشائعة واملنترشة عىل نطاق واسع من 

انخفاض رسيع«.

هذا وتسببت عوامل عدة بهذه األزمة، ترتبط كلها 
تقريباً بالنشــاط البرشي، كالزراعة وقطع األشجار 
واألنواع الغريبة الغازيــة والصيد والتغريُّ املناخي. 
ويشكّل التوسع يف الزراعة وتكثيفها التهديد األول، 
مــا يحرم الطيور موائلها، ويعرّضها لخطر ســمية 

املبيدات الحرشية، ويحّد من الغذاء املتاح لها.
 وشــددت باتريشــيا زوريتا، الرئيسة التنفيذية 
للمنظمة، قبل أســابيع مــن االجتامع الـ15 ملؤمتر 
األطــراف يف اتفاقيــة التنــوع البيولوجي )كوب 
15(، الذي تســتضيفه مونرتيــال، يف كانون األول 
)ديســمرب( املقبل، عىل أن »الحلــول الفاعلة لهذه 

املشاكل موجودة«.

واقرتحــت »بــريد اليف« عــدداً من 
اإلجــراءات، ترتاوح بني إعــادة تأهيل 
لتوفري  الترشيعــات  املوائــل، وتعزيز 

حامية أفضل للطيور.
ويف دراسة سابقة، كشف أن انقراض 
بعض أنواع الطيور أثّر ســلبا عىل منو 
نباتات معينة ألن زراعتها مل تعد مالمئة 
بسبب التغريات املناخية، وكانت الطريقة 
الوحيــدة لنموها تتم مبســاعدة تلك 
الطيور التي انقرضت. أوفادت الدراسة 
أّن انقراض أنــواع الطيور القادرة عىل 
نرث البــذور يرّض بالنباتات. وقال إيفان 
فريك من جامعة »رايس« لوكالة فرانس 
بــرس »عندما نفقد الطيور أو الثدييات، 
فال نخرس هذه األنواع فقط، بل ونخرس 
وظيفتها البيئية املهمــة املتمّثلة بنرث 
البذور«.وتُعترب هذه الدراسة أّول دراسة تحّدد حجم 
املشــكلة عىل مستوى العامل، ورأت أّن قدرة النباتات 
التي تحتاج إىل تعــاون الحيوانات عىل التكّيف مع 

التغرّي املناخي انخفضت بنسبة 60 يف املئة.
وتهاجر  أنواع األشجار املوجودة يف املناطق التي 
مل تعد مالمئة بســبب االحرتار املناخي، إىل مناطق 
متطــر فيها أكرث، ولكن هذا االنتقال يجب أن يحصل 
من خالل نقل البــذور. ويعتمد نصف النباتات عىل 
الحيوانات التي تأكل مثارها أو لّبها وتنقلها إىل أماكن 
بعيدة، بينــام يعتمد النصف اآلخر عىل الرياح فقط 

لنرث البذور.

صــــــورة »ُمقلقة جــــــداً« : واحــــــد مــــــن كّل ثمانية طيــــــور ُمهــــــّدد باإلنقراض !

تعــد أمراض اللثة من أكرث األمراض املزمنة 
التي تصيب اإلنســان شيوعا، حيث تصيب ما 
بــني 20% إىل 50% من الناس يف جميع أنحاء 
العامل. وهذا املرض، الذي يســمى يف مراحله 
األوىل التهــاب اللثــة، قابل للشــفاء متاما 
باستخدام خيط  األسنان بانتظام. وميكن أن 
تتطور أمراض اللثة إىل فقدان األســنان إذا مل 
يقع عالجهــا. وتُظهر مجموعة متزايدة من 
األدلــة أن أمراض اللثة ميكن أن تجعل الناس 
أكرث عرضــة لإلصابة بحاالت صحية خطرة 

أخرى.
وترشح الدكتورة كريستني بريسون، وهي 
محارضة طبية من جامعة أنجليا روســكني، 
بعضا من الحاالت الصحية القاتلة الشــائعة 

املرتبطــة بأمــراض اللثة. وتقــول: »وجدت العديد 
من الدراســات الكبرية أن أمراض اللثة املتوسطة أو 
الشــديدة مرتبطة بشــكل كبري بالخرف«. والخرف 
مصطلح شــامل يســتخدم لوصف تدهــور القدرة 
العقلية للشخص. وهناك العديد من األنواع املختلفة 
لهذه الحالة، وأحد أكرث أشــكالها شيوعا هو مرض 

ألزهامير.
واكتشــف باحثون فنلنديون أن الذين يعانون من 
أمراض اللثة وفقدان األسنان كانوا تقريبا أكرث عرضة 
لإلصابة بهذه الحالة القاسية. وأظهرت األبحاث أيضا 
وجود صلة بني أمراض اللثة وتدهور القدرة اإلدراكية 

مبقدار ستة أضعاف.
وقالــت بريســون: »يف البدايــة، كان يعتقد أن 
البكترييا هي املســؤولة بشــكل مبــارش عن هذا 

االرتباط«. وأوضحت أن »بكترييا P. gingivalis، وهي 
بكترييا شائعة يف أمراض اللثة املزمنة، عرث عليها يف 
أدمغة األشخاص الذين ماتوا بسبب مرض ألزهامير«. 
وأضافت: »عرث عىل إنزميات بكتريية ســامة تسمى 
gingipains، والتي يعتقد أنها تزيد من ســوء أمراض 
اللثة عن طريق منع االســتجابة املناعية من التوّقف 
وبالتايل إطالة االلتهاب«.وميكن أن يسبب االلتهاب 
لثة حمراء دكناء، منتفخة، مؤملة تنزف بســهولة - 

خاصة عند تنظيف أسنانك بالفرشاة.
وقالــت: »مــع ذلك، ليس من املؤكد مــا إذا كانت 
البكترييا يف الدماغ، أو االستجابة املناعية املعدلة أو 
عوامل أخرى، مثل التلف الناتج من االلتهاب الجهازي، 
تفرس االرتباط«. وتابعت: »لكن العناية بصحة فمك 
قــد تكون إحدى الطرق لتقليل خطر اإلصابة مبرض 
ألزهامير«. هذا وقالت الدكتورة كريســتني: »أمراض 

القلب واألوعية الدموية مرتبطة ارتباطا وثيقا 
بأمــراض اللثة«. واقــرتح باحثون آخرون أن 
االرتبــاط ميكن أن يحدث بالفعل ألن املصابني 
بالخرف ينسون تنظيف أسنانهم بالفرشاة يف 

املراحل املبكرة من املرض.
ويف دراســة كبرية أجريــت عىل أكرث من 
1600 شــخص تزيد أعامرهــم عن 60 عاما، 
ارتبطــت أمراض اللثة بخطــر اإلصابة بأول 
نوبة قلبية بنســبة 30% تقريبا. واستمر هذا 
االرتباط حتى بعد تعديل الباحثني لحاالت أخرى 
)مثل الســكري والربو( وعادات منط الحياة 
)مثــل حالة التدخني والتعليم والزواج(، والتي 
يُعرف عنها أنها تزيد من خطر إصابة الشخص 

بالنوبات القلبية.
وأضافت بريســون: »يف اآلونة األخرية، أظهرت 
الدراســات أيضا أن االلتهاب الناجم عن أمراض اللثة 
املزمنة يجعــل الخاليا الجذعية يف الجســم تنتج 
مجموعة مفرطة االستجابة من العدالت، وهي نوع 
من خاليا الدم البيضاء الدفاعية املبكرة«. وأوضحت 
كريســتني: »العمليات التي تربــط بني املرضني هي 
محــور الكثري من األبحاث، ومن املحتمل أن االلتهاب 
الناجم عن كل حالة تؤثر يف اآلخر«.  وأضافت: »لقد 
ثبت أن أمراض اللثة تساهم يف مقاومة اإلنسولني، ما 
قد يؤدي إىل تفاقم مرض السكري من النوع الثاين«. 
إىل ذلك، تعد أمراض اللثة من املضاعفات املعروفة 
ملرض الســكري من النوع الثاين، كام أن أمراض اللثة 
املزمنة تزيد من خطر اإلصابة مبرض الســكري من 

النوع الثاين.

ــر الـــــــى وجــــــــود أمــــــــــراض خــــطــــرة ! ــيـ ــشـ عـــــامـــــات فـــــي الــــلــــثّــــة تـ

العامات األجنبّيات تهجير فرضه الــــــدوالر... واملجتمع بين املعاناة والترحيب



7
د قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا

االثنني 3 ترشين األول 2022

رعى وزير االشــغال العامــة والنقل يف 
حكومة ترصيف االعامل عيل حمية،  خالل 
مشــاركته يف  االجتــامع ال ٤١ للمنظمة 
الدوليــة للطريان املدين ICAO يف مونرتيال 
- كنــدا، توقيع مذكرة تفاهــم بني املديرية 
العامــة للطــريان املدين اللبنــاين والهيئة 
العامــة للطــريان املدين اإليطــايل، عىل 
هامش جلســات إنتخاب مجلــس منظمة 
الطــريان املدين الدويل، وذلــك بهدف خلق 
اطار قانــوين تقني َمِرْن للتعــاون الثنايئ 
واالستفادة القصوى لتطوير قطاع الطريان 

املدين وقطاع النقل الجوي.
حرض توقيع املذكــرة ، إضافة اىل الوزير 
حميــة، كل من املدير العــام للطريان املدين 
بالتكليــف فادي الحســن، قنصل لبنان يف 
مونرتيــال - كندا  طوين عيد، رئيس مصلحة 
سالمة الطريان اللبناين  عمر قدوحة، رئيس 

مصلحة املالحــة الجوية كامل نارص الدين 
وعــن الجانب االيطايل، حرض املدير املركزي 
يف ســلطة الطريان املــدين اإليطايل فابيو 
نيكوالي، واملدير العام لسلطة الطريان املدين 

أليسيو كوارنتا. اإليطايل 
وبحسب بيان جاءت هذه املذكرة استكامالً 
لألعامل واالجتامعات التي عقدت يف بريوت 
يف ١3 نيســان 2022 بالتعاون مع اإلتحاد 
األورويب والهيئــة العامــة للطريان املدين 
واألمن،  العامة  السالمة  اإليطايل، وتشمل: 
صياغة برنامج الدولة للســالمة وعمليات 
الطــريان وتراخيص الطريان واملجال الجوي 
واملطــارات والجــودة والتنظيــم الداخيل، 
تدريبيــة  دورات  توفــري  إىل  باإلضافــة 
للموظفــني، وقــد اتفق الجانبــان اللبناين 
وااليطــايل عــىل متابعــة هــذه االهداف 
والتفاهامت خالل شهر ترشين الثاين املقبل. 

ُمــــــــذكــــــــرة تـــــفـــــاهـــــم بـــــيـــــن ُمـــــديّـــــريـــــتـــــي
ــي ــ ــال ــ ــط ــ ــانـــي واالي ــنـ ــبـ ــلـ ـــران املــــدنــــي الـ ــيـ ــ ـــط الـ

غادر وزيــر الطاقة وامليــاه يف حكومة 
ترصيف األعامل وليد فياض للمشــاركة يف 
مؤمتــر MEDREG املنعقد يف »دوروڤنيك« 
كرواتيا تحــت عنوان: »دور الهيئات الناظمة 
يف مواجهة أزمات الغاز والطاقة يف منطقة 
البحــر املتوســط” بــني 3 و5 ترشين األول 

الحايل«.
وتــأيت الزيارة »بناًء عىل دعوة وجهت اليه 
من قبل رئيس املنظمة حيث سريأس الجلسة 
األساســية ويلقي كلمة االفتتاح يف املؤمتر 
العاملي حول الهيئات الناظمة وكيفية تشكيلها 
ودورها«، بحســب ما جاء يف بيان صادر عن 

وزارة الطاقة واملياه اليوم األحد.
وكان فياض قد استقبل الشهر الفائت رئيس 

منظمة MEDREG عىل رأس وفد من املنظمة 
للتباحث يف موضوع تشكيل الهيئة الناظمة 
للكهربــاء يف لبنان وهي الوكالة التي تجمع 
27 هيئة ناظمة يف منطقة البحر املتوســط 

ومقرها مدينة ميالنو يف إيطاليا«.
وســيلقي الوزير فياض الكلمة االفتتاحية 
للمؤمتر وســيمثل لبنــان يف فعالياته، كام 
سيشــارك يف ورشــة عمل خــالل املؤمتر 
وسيلتقي عىل هامش املؤمتر ممثيل املنظمة، 
وسيعرض ما تم التوصل اليه يف وزارة الطاقة 
واملياه فيام خص الهيكلية التنظيمية للهيئة 
الناظمة للكهرباء يف لبنان واملهام الوظيفية 
ألعضــاء الهيئة وتبادل وجهات النظر يف هذا 

الشأن يف إطار آلية تعيني اعضاء الهيئة. 

ــا لـــتـــرؤس افـــتـــتـــاح مــؤتــمــر ــيـ ــرواتـ فـــيـــاض الــــى كـ
الطاقة< ــات  ازمـ مواجهة  فــي  الناظمة  >الهيئات 

 إعتــر رئيس اتحاد نقابات 
بريوت شــفيق صقر ان »رفع 
سعر الرصف من  ١507 اىل ١5 
الف لرية هو عمل غري قانوين 
وغري شــعبي النه بحاجة اىل 
موافقة مجلس الوزراء ويزيد 
السلع  اسعار  ويرفع  التضخم 
واملــواد الغذائية واملحروقات 

والرغيف«.
وقــال: »اذا كان هذا القرار 
احــد رشوط صنــدوق النقد 
الدويل يك يوافق عىل اقراض 
لبنــان 3 مليارات دوالر خالل 
اربع سنوات فهل يجوز اتخاذ 

مثل هذه القرارات دون اي دراســة وتأثريها 
عىل حيــاة املواطنني وتداعياتها الســلبية؟ 
وهل يجوز بني ليلة وضحاها ان يتم رفع سعر 
الرصف ١5 ضعفا بينام  ال يزال املواطن يعيش 
هاجس كيف يؤمن لقمة عيشه التي اصبحت 

غري متوفرة«.

وطالب صقــر ب«معالجة جدية لالزمات 
املعيشية والنقدية واالقتصادية التي يتعرض 
لها املواطن ويعيش هاجس املستقبل يف ظل 
االرتفاعــات الكبرية للمــواد التي يحتاجها، 
مــع العلم ان هذه الحكومة قادرة عىل توفري 
مستلزمات الحياة عر قوانني وقرارات تساعد 

املواطن عىل تخطي االزمة«. 

ــع ــ رفـ  : بــــــــيــــــــروت<  ــات  ــ ــ ــاب ــ ــ ــق ــ ــ ن >اتــــــــحــــــــاد 
ــي ــ ــون ــ ــان ــ ــر ق ــ ــيـ ــ ــر الـــــــصـــــــرف قـــــــــــرار غـ ــ ــعـ ــ سـ

نظمــت رئيســة املنظمــة الدولية لالمن 
والسالم واالنسانية يف لبنان ورئيسة الهيئة 
اللبنانيــة للعقارات ورئيســة تجمع ماليك 
االبنية املؤجرة يف لبنــان بالتكليف املحامية 
أنديرا الزهريي يف مقرها يف وطى املصيطبة، 
لقاء حول وضع قانون االيجارات وأين أصبح، 
وتم عرض دراســة أعدها مستشــار التجمع 
الدكتور محمد خشحش ارتكزت عىل احصاءات 
رسمية تدحض نظرية »ال أموال لتغذية حساد 

دعم املستأجرين«. 
شارك يف اللقاء، أعضاء الهيئة اإلدارية، يف 

حضور حشــد من املالكني القدامى واملهتمني، 
وتطــرق اىل رضورة تحرير أماكن اإليجارات 
غري الســكنية من ناحية أهميته االقتصادية 
»ألنــه باب من أبواب اإلصالحات املطلوبة من 

الحكومة للحد من الهدر وتطبيق القوانني«. 
كام تم عرض ملخص عن الزيارات واللقاءات 
التي يقوم بها التجمع مع النواب واملســؤولني 
والجهات القضائيــة لحضهم عىل إقفال هذا 
امللف بشــكل نهايئ و«إنهــاء معاناة املالكني 
التي تخطت 75 ســنة من أجل إرســاء الحق 

والعدالة«. 

املالكين وحــقــوق  االيـــجـــارات  قــانــون  ــول  حـ ــاء  ــق ل

الصيادلة  نقيب  دعا 
الدكتور جو سلوم خالل 
مشاركته يف تحرّك دعم 
مــرىض الرسطان، اىل 
»اقرار  ثالثة قوانني يف 
مجلس النــّواب، اولها 
املخصصة  القيمة  رفع 
لدعــم ادوية الرسطان 
مــن 25 مليون اىل .٦ 
ثانيا  شــهريا،  مليون 
التتبعي  النظام  حامية 
دواء  رسقة  مينع  الذي 
الرسطــان وتهريبــه 
اىل الخــارج وبيعه يف 
كام  الســوداء  السوق 

جرت العادة، ثالثــاً تعديل النظام املعمول به 
يف الكرنتينــا والقايض بتوزيع الدواء مجاناً 
للمــرىض الذين ليس لهم جهة ضامنة ، عىل 

ان يشمل التوزيع كل املرىض«.

وشدد عىل رضورة ان »يكون دواء الرسطان، 

والدواء بشــكل عام عىل رأس سلم االولويات 

يف التفاوض مع صندوق النقد الدويل«. 

أدويــــــــة دعــــــــم  ــة  ــ ــم ــ ــي ــ ق لـــــرفـــــع   : ســـــلـــــوم 
ــبـــهـــا ــان وعــــــــــدم تـــهـــريـ ــ ــ ــرط ــ ــ ــس ــ ــ مـــــرضـــــى ال

مارينا عندس

ا أّن لكّل تنافٍس،  من املعروف جــدًّ
ســالح ذو حدين : األّول منُه ايجايّب 
والّثاين ســلبّي. هذا الّتحليل، ينطبق 
متاًمــا عىل دخول العامل الرقمي   إىل 
حياتنا، ماّم ســينعكس ذلك بشــكٍل 
مبارٍش عىل مصري املكتبات الورقّية.

وغالًبا ما تفكّر الّدراسات العلمّية، 
تواجه  التي  الّتحّديــات  إىل مقاربة 
العامل  الورقّية يف  املكتبات  مستقبل 
العريب، ورهانات رقمنتها. وبالتايل، 
لفهــم العالقــة جّيًدا بــني الورقي 
والرّقمي، عديدٌة كانت وجهات الّنظر.
»الّديــار« كانت قــد تناولت هذا 
املوضــوع، من خــالل اختيار عّينة 
بحث بطريقة منهجّية لتمّثل مجتمع 

صغري رّبا يكون نبذة عاّم يعيشه بلدنا لبنان، ليتبنّي 
الّتايل:

السؤال املوّحد: هل تأثّرت املكاتب الورقّية يف ظل 
عاملنا الرّقمي بشكٍل سيئ؟ وما الحّل؟

• ٦0 % كان جوابهم نعم ،الحل بتشــجيع املكتبات 
وتكثيــف رشاء الكتــب الورقّيــة )معظمهم كانوا 
يعملون يف املكتبات أو أصحاب مكتبات أو أســاتذة 

مدارس(.
• 25 % كان جوابهــم ال، البعــض اعتــر أّن من 
يحّب الكتب ورائحة الكتب ما من عامٍل ســيؤثّر فيه 
بالعكس، سيشــرتي الكتب دامئًــا. والبعض اآلخر 
اعتــر أّن املكتبات الورقّية تزورها كّل فئات املجتمع 

صغاًرا وكباًرا.
)معظمهم كانوا من عاّمة الّشعب رجااًل وإناثًا(.

• ١5 % كان جوابهم نعم وال، نعم باألســلوب وال 
بالّتأثر الّســلبي. لقد أثنــوا عىل وجود حلوَل عديدٍة 
تتعلّق باملصري الورقي وهي تحويل املحتوى الرقمي 
إىل  pdf لُينرش إىل أكر عدد ممكن من العامل وبهذه 
الطريقــة يتم قراءة املضمون الجّيد عر الكمبيوتر. 
فام املانع لو أّن املحتوى الجّيد اســتمر واألســلوب 
اختلف؟ )معظمهم كانوا من خّريجي كلية اإلعالم- 

إختصاص الّصحافة الرّقمّية وأستاذة جامعيني(.
مــا املانع يف مواكبة األخبــار وقراءة الكتب عن 

طريق الرّقمنة؟
ماريــا، طالبة إعالم إختصــاص صحافة رقمّية 
تسأل هذا الّسؤال، لتؤكّد للّديار أنّها تقرأ معظم الكتب 
عن طريق نسخها عىل الحاسوب، ألّن العامل الرقمي، 
عىل حّد قولهــا، ال يلغي القراءة والكتابة إّنا يغرّي 

فقط يف األسلوب.
وتضيف:« كثريون اعتروا أّن الّصحافة إىل انحداٍر 
تــاٍم، تحديًدا عام 20١5 عندمــا بدأ معظم الطّالب 
ينظــرون إىل املجــال اإلعالمي وواقعــه بالّنظرة 
التشاؤمّية، معترين أّن مهنة الّصحافة ستزول مع 

إقفال صحف وجرائد ورقّية«.
وتتابع ماريــا:« صحيح أّن الصحــف الورقّية، 
أقفلــت معظمها، لكّن املواقــع االكرتونّية ال مانع 
من االســتفادة منها أبًدا. فهــي تنرش األخبار عىل 
مدار الّســاعة، وتكتب املواضيع التحليلّية من كاّفة 
القطاعات، بطريقة مهنّية وتبّث محتواها بكبســة 

زر إىل جميع أنحاء العامل«.
وتخُتــم:« املهّم يف هــذه الحالة، بدل الخوف من 
شبكة االنرتنت واعتبارها فريوس اجتاح مجتمعاتنا 
وأساء إليها، ملاذا ال نقول إّن املجاّلت والّصحف املتينة، 
اســتطاعت أن تواكب العرص، وتحّول محتواها إىل 

رقمي وتُواكب هذا الجيل؟«.

يؤكّد فادي شــهيب صاحب مكتبة شهيب عاليه 
للّديــار، أّن املكتبة مل متــّر بظروف أصعب من هذه 
الظــروف التي نر فيها اليوم، منذ تأسيســها عام 

.١٩5٦
معتــرًا أّن املكتبــات تأثرت باألوضــاع الّراهنة 
الّصعبــة، كباقــي القطاعات، لكــّن الّتأثري الكبري 
جاء لســببني: األول بسبب توّقف املدارس عن العمل 
الحضوري ومتابعة الّتالميذ لدروسهم من املنزل مام 
يخفف من الطّلب عىل الكتب والقرطاسّية. والّثاين 
نتيجة عدم استقرار لسعر رصف الّدوالر، هذا ما أّدى 

إىل وقوع خسائَر كبريٍة بني الرّشاء واملبيع.
وتابــع:« إذا بقي الحال عىل مــا هو عليه من 
دون وبشــكٍل سلبيٍّ عىل املكتبات الورقّية. العامل 
الورقية  الكتــب  الرقمــي خفف من اســتخدام 
التــي بقيت تســتخدم من قبل الفئــات العمرية 
التي ليــس لديهــا التقنية الكافية الســتخدام 
االنرتنت والحواســيب. وهــذا ما خّفف كثريا من 
عمــل املكتبات التي تحولت مــن بيع الكتب إىل 

واأللعاب. والهدايا  القرطاسية 
وأضاف شهيب:« نحاول قدر املُستطاع استقطاب 
فئات عديدة مــن الّناس يختلف وضعها االجتامعي 
واالقتصادي. والرّس يكمن يف وجود سلع تُناسب كل 

امليزانّيات مام يجعل الرّشاء متاًحا أكرث«.
وأّما عن تخّوفه من االقفال  وإغالق أبواب املكتبة 
أجاب:« ال أتوّقع االقفال  ألّن مكتبتنا من املؤسسات 
القدميــة واملعروفة يف املدينة وقمنا بتطوير نظام 
العمل وأدخلنا بعض الّتعديالت ملا يتناســب مع نط 
الســوق، أما لو بقينا مكتبة ورقية لكّنا اقفلنا منذ 

العام 20١٩«.
يقول أمني رس نقابــة أصحاب املكتبات جوزيف 
طعمــة للّديار، إنّنا دخلنا برسعــة الَرق إىل عامٍل 
جديٍد ومختلٍف. هذا ما أثّر وبشكٍل مبارٍش عىل قطاع 

املكتبات.
»عمودنا الفقري للّصمود يف املكتبات، هو املوسم 
الّدرايس. وهذا املوسم يشكّل حوايل ٩0% من املردود 
املكتبــي. رشط ان يكــون العمل فيهــام بفعالّية 
ونشــاط، وكل باقي أشــهر الّســنة تكون الحركة 
خفيفة، فنضطر إىل توزيع األرباح عىل  كاّفة مدار 
الّســنة. وهذا العمود الذي نتكلّم عنُه، بدأ ينهار قبل 
دخولنــا إىل العامل الرّقمي. صحيح أنّه رسيع، لكّن 
املكتبات باســتطاعتها مواكبة كل ما هو جديد عىل 

.usb مدار الّسنني، متاًما كتحّول الفيديو إىل
باملُختــرص، عمودنا الفقــري يرتكز عىل الكتاب 

املــدريس الذي بدوره ينقســم إىل 
قســمني: الّرســمي واملُستعمل يف 

املدارس الخاّصة«.
وبتابــع:« يف الّســابق، أخذنــا 
الرّتبية واملركز  باالتّفاق مــع وزارة 
بتوزيع  واإلناء  للبحــوث  الرّتبوي 
الكتب املدرســّية الّرســمّية لكاّفة 
طاّلب لبنــان، والتي تــوّزع مّجانًا 
من قبــل الّدولة اللّبنانّية عىل طاّلب 
املدارس الّرسمّية. أخذنا حق التوزيع 
أصبحت  وُهنــا  املكتبات.  كنقابــة 
الّنقابة مسؤولة عن إرشاف وتنظيم 
الّتوزيع مــن خالل املكتبات  عملّية 
املُجاورة لها. وبهذه الطّريقة تستفيد 
املكتبات بنسبة  ١5% من سعر الكتاب 

الواحد.
استمّرينا عىل هذا الحال لسنواٍت، 
حّتــى جاءت اليونيســف لتتكّفــل بدورها بعملّية 
الّتمويــل والّتوزيع. حاولنا الّتواصل معهم بشــّتى 
ا من  الطّــرق لنخرهم بأنّهم يحرمون قطاع كبري جدًّ

االنهيار، ولكن ال جدوى«.
ويُكمل طعمة:« منذ انتشــار وبــاء كورونا، مل 
يعد هنالك مناقصات، بســبب مشاكل الّتمويل وألّن 
القطاع الّرســمي ال يزال عىل الـ١500 لرية لبنانّية. 
هذه العام مل يوجد كتب ملدارس الّدولة ألنهم وضعوا 
دفرت رشوط ومناقصات ما من أحٍد قّدم عليه ألنه ال 
يريد أخذ مناقصة باللّبناين عىل سعر الّدوالر املحلّق.
أما القطاع الخاص، نحُن نعاين منذ سنواٍت طويلٍة 
وما من أحٍد تجاوب معنا، سوى وزير االقتصاد محّمد 
الّصفدي، الذي أخذ قرارا  بنع بيع الكتب يف املدراس 
ألّن املدرســة هي مؤّسســة تربويّة تُعنى بالّتعليم 
وليســت مكان تجاري لبيع الكتب والقرطاســّية. 
ولنتســاوى يف بلٍد دميقراطّي يف نظاٍم اقتصاديٍّ 
حّر، عىل املدارس أن تخضع لقانون الّتجارة وتسّجل 
مؤّسساٍت تجاريٍّة وترفع ميزانّيتها. بهذه الطّريقة 
نحن نرىض باملُنافســة املرشوعة، ولكن أن يجروا 
الطّــالب عىل رشاء الكتب من املدارس ويضعون دار 

الّنرش تحت اإلبتزاز هذا أمٌر غري مسموح.
وبعد ترك الّصفدي وزارة االقتصاد، بقي قراره سنٍة 
واحــدٍة. ومن بعدها، عادت املدارس الّتجارية وليس 
الرّتبويــة لبيع الكتب والقرطاســّية وباتت تنافس 
املكتبات بشــكٍل غري قانــويّن وغري رشعّي وتحرم 
زبائنهــا من زيارتنا، لدرجــة أنّها تحرم الطالب من 
الاّلئحة. وُهنا طبًعا األهايل يريدون رىض املدارس.

إًذا، نحــُن من دون جميلة الّتطور الرّقمي، نعاين 
ونغــرق واملكتبات قلّــت عددها الســّيام املكاتب 
الّصغرية. مسّجل يف الّنقابة بحدود الـ٤00 مكتبة، 
تقريًبا أصبحنا اليوم 200، والبقية  ليســت فعالة . 
وهذا طبًعا باســتطاعتنا معرفته من خالل تسديد 
اشــرتاكاتها، حضورهايف الجمعّيــات العمومّية 

ونشاطات الّنقابة..إلخ«.
وختم طعمة:« مع الّتحوّل الرّقمي، كرت املسؤولّية 
عىل املكاتب وُفرض عليها مواكبة العرص. املكتبات التي 
كافحت وبقيت قويّة، ال تزال يف الّســوق. أما املشكلة 
بشــكٍل عاٍم، ومع خوضنا تجارب الرّقمنة ال أتوّقع من 
حدوث هذا الّتحوّل بني ليلٍة وضحاها. ويف هذا الوقت، 
ستواكبه املكتبة وتستبدل الكتب بأمور تواكب الحداثة 
والّتطّور لتحافظ عىل عملها، لكن طبًعا سيتأثّر العمل 
كثريًا. أّما الكتاب ككتاب، لدّي تحّيزًا لُه ألنّه ممّيز عن 
باقي األســاليب. مريــح للّنظروالقراءة فيه عملّية 

أكرث«. 

كثيراًفي عصــــــر العالــــــم الرقمي.. مــــــا مصير املكتبــــــات الورقية؟ اثـــرت  ُبــعــد  والــدراســة عــن   00 املــئــة  فــي   ٥0 تــراجــع عــددنــا   : طعمة 

رشا يوسف

هل باتت »بيوت الضيافة«والبيوت 
املســتأجرة )RBNB(تشكل منافسة 

جدية للقطاع الفندقي ؟
هذا الســؤال مطروح اليوم بجدية 
خصوصــا ان وزير الســياحة يف 
حكومة ترصيف االعامل وليد نصار 
هو من اوائل املشجعني لهذه النامذج 
لبنان النها  الجديدة يف  الســياحية 
تؤمــن فرص عمل جديــدة وتنعش 
مناطق االرياف اقتصاديا واجتامعيا  
وتخلق منافســة حيث يتبني وحود 
حــوايل ٤00بيت ضيافة يف مختلف 
املناطــق اللبنانية ،وهــو اي الوزير 
نصار من يسعى اىل انشاء نقابة لها 

ستبرص النور قريباً.
اما بالنسبة لرئيس نقابة اصحاب 

الفنادق بيار اشقر فيعتر    ان   هذه البيوت ال تشكل 
منافســة للقطاع الفندقي ألن اغلبيتها موجوده يف 
املناطق النائية التي ال يوجد فيها فنادق وقد ساهمت 
تاليا يف توســعة نطاق السياحة يف كل لبنان . اننا 
نــرى هذا األمر ايجابيا وكلــام دخل منتج جديد أو 
حدثت مضاربة ما كلام ســاعد ذلك عىل تحســني 
الوضع ونوعيــة الخدمات وما يتبعها ونحن نعتر 
أنه كلام زاد عدد املؤسسات يف منطقه معينة كلام 
ساعدها ذلك عىل أن تكون وجهة سياحية أكر . وقد 
تــم فتح بعض الفنادق وبيوت الضيافه يف منطقة 
صــور وجزين والبقاع وانا اقول بأن الكثافة يف هذا 

األمر غري مخيفة ألنها تسهم بخلق وجهة سياحية 
جديدة. لكن ما مل يقله اشــقر ان هذه الفنادق كانت 
نسبة التشغيل فيها يف الويك اند خالل فصل الصيف 
ال تتجاوز ال ٤0يف املئة بينام كانت نســبة التشغيل 
يف بيوت الضيافة ١00يف املئة واســعار الليلة فيها 
اكرث من سعر الليلة يف الفندق ذات االربع نجوم يف 

منطقة سياحية .
ويتحدث االشــقر عن الفنــادق التي ترضرت من 
جراء انفجار مرفاء بريوت التي ال زالت مقفلة وهي 
منهمكة بعملية إصــالح مرفقاتها. أنا عىل إتصال 
دائم بأصحاب هذه الفنادق وهم يســألون دامئا عن 
نســبة التشغيل الحايل يف الفنادق وهي ما بني 35 

و٤0% يف ظــل وجــود 2000 غرفه 
مقفلة فإذا عادت هذه الفنادق للعمل 
كم ســتبلغ نســبة التشغيل ؟ حتام 
ستنخفض اىل 25%. كل شئ متوقف 
يف البالد فال الوضع الســيايس أو 
األمنــي أو اإلقتصادي أو الســياحي 
الرتفيهي أو التعليمي او حتى الطبي 
يشكل عنرص جذب إذ ال يوجد اي نوع 

سياحي يف البالد.
ويالحــظ ان بيــوت الضيافــة 
والبيوت املستأجرة هي اليوم منترشة 
خصوصــا يف املناطــق النائية التي 
باتت تشــكل مــردودا لصاحب بيت 
الضيافة او البيت املســتأجر يف ظل 
الظــروف االقتصادية الصعبة وهي 
موضــع اقبال من اللبنانيني املقيمني 
او املنترشيــن وحتى الســياح النهم 
يعيشــون يف مناطق بيئية سليمة 
وطبيعة مــا تزال خالبة يف لبنان ويأكلون الطعام 
اللبنــاين الرتايث الذي عــاد اىل االنتعاش من جديد 
بعيــدا عن صخب املدينة وضجيجها النهم باتوا اىل 
الراحــة واالطمئنان وهــي تتكاثر يف مناطق جبل 
لبنــان ويف مناطق نائية كــرأس بعلبك والضنية 
والقبيات وغريها من القرى املعلقة بنجوم السامء .
صحيــح ان رئيس نقابة اصحــاب الفنادق يقلل 
من اهمية املنافســة التي تلقاها الفنادق من  بيوت 
الضيافة والبيوت املستأجرة اال انها باتت مقصدا لكل 
زائر اىل لبنان وحتى من املقيمني الذين يشــجعون 

السياحة الداخلية .

هل باتت »بيوت الضيافة » وبيوت الـ »NBRB« تشكل ُمنافسة جدية للفنادق ؟
نصار ُمشــــــّجع لهــــــا.. واالشــــــقر يعتبرها ُمشــــــّجعة للســــــياحة الداخلية

نقلت وكالة بلومــرغ عن مصادر يف تحالف 
»أوبــك+« أن الــدول األعضاء ســتدرس خفض 
إنتاج النفط بأكرث مــن مليون برميل يوميا، عند 

اجتامعهم األربعاء املقبل يف فيينا.
سيعكس هذا االنخفاض األكر من املتوقع حجم 
القلق من أن االقتصاد العاملي يتباطأ برسعة تحت 
ضغط السياســات النقدية املتشددة التي تتبناها 

البنوك املركزية الكرى من أجل كبح التضخم.
وقــال املندبون يف تحالــف »أوبك+« إن القرار 
النهايئ بشــأن حجم التخفيضات لن يتخذ حتى 
يجتمع الوزراء. وســيكون اجتامع »أوبك+« يف 
فيينا األربعاء املقبل هو األول بالحضور الشخيص 
منــذ اندالع أزمة كورونــا يف 2020، حيث كانت 

املجموعة تجتمع عر اإلنرتنت كل شهر.
وقفز خام برنت فوق ١25 دوالرا للرميل عقب 
اندالع األزمــة الروســية األوكرانية يف فراير 
املــايض، لكنه انخفض منذ ذلــك الحني إىل 85 

دوالرا.
وقالــت بنوك اســتثامر، مــن بينها »جيه يب 
مورغان« إن »أوبك+« قد تحتاج إىل خفض اإلنتاج 
بقــدار 500 ألف برميل يوميا عىل األقل لتحقيق 

االستقرار يف األسعار.
فيام قالت، هيليام كروفت، كبرية اســرتاتيجي 
الســلع يف »أر يب يس كابيتــال ماركتــس«، إن 
املجموعــة قد تختار خفضــا بقدار ضعف هذا 

الحجم. 

>بلومبــــــرغ< : »أوبك+« تدرس خفض إنتــــــاج النفط بأكثر مــــــن مليون برميل
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االثنني 3 ترشين االول 2022

 إيــران: نتوقــع اإلفــراج عن 7 مليارات مــن أرصدتنا املجّمدة
حرس الثورة اإليراني لداعمي ُمثيري الشغب: ستهزمون!

العــراق: هيئــة النزاهــة تصــدر أوامــر قبــض واســتقدام  ملســؤولين فــي »الدفــاع«

 الحكومـــــة اليمنّيـــــة توافـــــق علـــــى »املقتـــــرح األممـــــي« لتمديـــــد الهدنـــــة
ـــــوراء ـــــة لل ـــــد األزم ـــــا ســـــوف يُعي ـــــط: إنهاؤه ـــــو الغي ـــــدداً { أب ـــــود ُمج ـــــد نع ـــــريع: ق س

ــــــــــق ــــــــــال اإلســــــــــرائيلي تغل  إدارة ســــــــــجون اإلحت
ــــــــــي األســــــــــرى ــــــــــون وتحتجــــــــــز أهال ســــــــــجن ريم

ــزول ــ ــ ــ ــ ــو املع ــ ــ ــ ــ ــا فاس ــ ــ ــ ــ ــس بوركين ــ ــ ــ ــ ــل رئي ــ ــ ــ ــ  نق
الــــــــــى توغــــــــــو بعــــــــــد وســــــــــاطة دولّيــــــــــة

أمير الكويت يقَبل استقالة الحكومة ــــت ــ ــة قتل ــ ــ ــرات الحربّي ــ ــ ــة: الطائ ــ ــ ــاع« التركّي ــ ــ  »الدف
ــــــراق ــــــي غــــــارة داخــــــل الع ــــــاً ف 23 مســــــّلحاً كردي

قالــت وزارة الدفاع الرتكيــة، إن الطائرات 

الحربية الرتكية »حيدت« 23 مســلحا كرديا 

يف غارة عىل بعد 140 كيلومرتا داخل العراق.

ومــن املتوقــع ارتفاع عــدد الضحايا يف 

الهجوم يف منطقة أســوس بشامل العراق، 

الخاضعة لســيطرة حكومة إقليم كردستان 

املتمتع بالحكم الذايت، حســبام نقلت وكالة 

»أسوشيتيد برس«.

وأظهر مقطع فيديو مصاحب للوزارة عىل 

»تويــرت«، مقاتالت من طراز »إف 16« تقلع، 

وعــددا من االنفجــارات يف منطقة جبلية. 

وأشارت الوزارة إىل بيان لوزير الدفاع خلويص 

أكار يوم الخميس قال فيه إن الرضبات الجوية 

أصابت 16 هدفا يف منطقة أسوس.

َقِبل أمري الكويت الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح، استقالة 
الحكومة برئاســة الشــيخ أحمد نواف األحمد الصباح وكلفها 
ترصيف األعامل لحني تشكيل حكومة جديدة، وذلك يف أعقاب 
إعالن نتائج االنتخابات الربملانية. وذكرت وكالة األنباء الكويتية 
»كونا«، أن »أمراً أمريياً بقبول اســتقالة رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء صدر«، وأنه »يســتمر كل منهم بترصيف العاجل من 

شؤون منصبه لحني تشكيل الوزارة الجديدة«.
ويأيت قرار اســتقالة الحكومة بعدما »اســتقبل ويل العهد 
الكويتي الشــيخ مشــعل األحمد الجابر الصباح يف قرص بيان 
صباح اليوم رئيس الحكومة الشــيخ أحمد نواف األحمد الجابر 

الصباح حيث إىل سمّوه كتاب استقالة الحكومة«.
هــذا وينعقد مجلس األمة الكويتي املنتخــب حديثاً )اليوم 
اإلثنني( يف 11 ترشين األول الجاري. وينص الدستور الكويتي 
عىل أن يعاد تشــكيل الوزارة عند بدء كل فصل ترشيعي ملجلس 
األمة )الربملان(. وأعلنت النتائج الرســمية النتخابات مجلس 
األمة الكويتي يوم الجمعة املايض، ومتكنت املرأة من استعادة 
حضورها بحصولها عىل مقعدين بعد غياب بشــكل كامل عن 
املجلس السابق. وانتخب الكويتيون يوم الخميس برملاناً جديداً 
بعد نحو شهرين من حل الربملان السابق بسبب عدم التوافق بني 
السلطتني الترشيعية والتنفيذية. فيام بلغ عدد املرتشحني 305 

بينهم 22 امرأة، ويختار الكويتيون منهم 50 نائباً. 
ويتمتع مجلس األمة يف الكويت بنفوذ قوي، يخّوله استجواب 

رئيس الحكومة والوزراء والتصويت عىل حجب الثقة. 

ُمعاديـــة طائـــرة   22 رصـــد  التايوانيـــة:   »الدفـــاع« 
8 منهـــا حّلقـــت شـــرقي الخـــط الفاصـــل ملضيـــق تايـــوان

قــال قائد حــرس الثورة 
حســني  العميد  اإليــراين 
ســالمي، إّن »العدو يحاول 
إضعاف إرادة الشعب اإليراين 
ال  التي  الثقافية  الحرب  عرب 
»أّن  مضيفا  مستمرة«،  تزال 
أوضاع الواليات املتحدة اليوم 
يف املنطقة تختلف جداً عام 
كانت عليــه منذ 20 عاماً«، 
متابعــاً: »يف الحقيقة لقد 

ُهزمت أمريكا«.
األعداء  »هجامت  أّن  وأكد 
خســائرهم  لتعويض  تأيت 
أّن »العدو  السابقة«، معترباً 
يحــاول جــّر شــبابنا إىل 

الشارع، وهذه آخر سياسة له وخطة مركّبة 
لكل محاولته السابقة«.  

وأكد ســالمي: »نحــن نعــرف أعداءنا، 
ومعرفتنا بهم ستجعلنا ننترص عليهم«.

وتوّجه ســالمي إىل الواليــات املتحدة، 
وبريطانيا، والســعودية، التي تدعم مثريي 
الشــغب وتســتهدف الثورة، بالقول: »إنكم 
ســتهزمون«، محــّذراً »لن نجامــل أحداً إذا 
هاجمتم مقراً للرشطة سنحرق أرضكم، وإذا 
هاجمت مسرّية سننتقم ونتابع طريق الحاج 

قاسم سليامين«.
وأكد أّن »قوة إيران اإلقليمية هي ســّد يف 
وجه األعداء«، وقال: »سنواصل تعزيز قوتنا 
أكــر، ونحيط بكم ومنــي عليكم ما نريد«، 
مضيفا »العدو شــكل تحالفات دولية ضدنا، 
وفــرض علينا العقوبات، لكن النتيجة كانت 

صمودنا وتجاوزنا للعقوبات«.

{ وزير األمن يحّذر
املجموعات اإلرهابية {

بدوره، قال وزير األمن اإليراين إســامعيل 
الثــورة والقــوات  إّن »حــرس  خطيــب، 
االستخبارية واألمنية والرشطة يرّصون عىل 
الرّد بحزم عىل جرائم العمالء واالنفصاليني«.

ومبناســبة استشهاد رئيس االستخبارات 

يف »فيلق ســلامن« يف قوات حرس الثورة 

وبلوشســتان،  سيســتان  محافظــة  يف 

الشــهيد حميد رضا هاشمي، أكد خطيب أّن 

باالستكبار  املرتبطة  اإلرهابية  »املجموعات 

العاملــي عليها أن تعلم أنها ســرتى نتيجة 

الشائنة«.  أعاملها 

{ اإلفراج عن األرصدة املجّمدة {
تتوقــع إيران اإلفراج عن أرصدتها املجّمدة 

يف كوريــا الجنوبية، يف أعقاب ســامحها 

ألمرييك ونجله مبغادرة البالد، وفق ما أفاد 

اإلعالم الرسمي يف طهران اليوم األحد.

يف املقابل، طالبت طهران باإلفراج عن نحو 

7 مليارات دوالر مســتحّقة لها بدل صادرات 

نفطية، مجّمدة يف كوريا الجنوبية بناء عىل 

العقوبات التي فرضتها الواليات املتحدة عىل 

إيران بعد االنســحاب األمرييك األحادي من 

االتفاق النووي يف العام 2018.

وأىت الحديث عــن إمكان تحرير األرصدة 

غداة إعالن األمم املتحدة أّن طهران ســمحت 

لألمرييك مــن أصل إيــراين، باقر منازي، 

مبغــادرة أراضيها، وأيضاً لنجله ســياماك، 

بالتجسس. املداننَي 

أعلنــت »هيئــة النزاهة 
االتحاديّــة« امــس، صدور 
أوامر قبض واســتقدام لعدٍد 
من املديرين العامني يف وزارة 
الدفاع، إلحداثهم عمداً رضراً 
بأموال ومصالح الجهة التي 

كانوا يعملون فيها.
التحقيقات  دائرة  وأفادت 
يف الهيئــة بــأنَّ »محكمة 
الثانيــة  الكــرخ  تحقيــق 
أصدرت أمر قبٍض عىل مدير 
وزارة  يف  املوازنــة  دائــرة 
ُمضيفًة  األســبق«،  الدفاع 
أنَّ »املحكمــة أصدرت أمري 
استقداٍم  لكّل من املدير العام 
والتســليح  التجهيز  لدائرة 
واألمني العام األســبقني يف 
موضوع  بشــأن  الــوزارة، 

مــة من قبل وزيــر الدفاع إضافًة  الشــكوى املُقدَّ
لوظيفته صد مدير إحدى رشكات االستثامرات«.

وأوضحــت الدائرة أّن »محكمــة تحقيق الكرخ 
الثانية أصدرت أوامر القبض واالســتقدام استناداً 

إىل أحكام املادَّة 340 من قانون العقوبات«.

{ مقتل إرهايب والقبض

 عىل 6 آخرين من »داعش« {
هــذا، وقضت القــوات العراقية عــىل إرهايب، 
وألقت القبض عىل ستة آخرين من تنظيم »داعش« 

اإلرهايب يف عدد من املناطق.
ونقل موقع »السومرية نيوز« عن الناطق باسم 
القائد العام للقوات املســلحة العراقية اللواء يحيى 
رسول عبد الله قوله: »متكنت القوات األمنية أثناء 
تنفيذ مهمة يف جبال بادوش مبحافظة نينوى من 
قتــل أحد إرهابيي تنظيم »داعش«، وتبني الحقاً أنه 

يرتدي حزاماً ناسفاً.«
وأشار رسول عبد الله »إىل أن هذه القوات نفذت 
أيضاً سلســلة من العمليات يف عــدة ُمحافظات 
أســفرت عن إلقــاء القبض عــىل 6 إرهابيني من 

»داعش« أحدهم يف العاصمة بغداد«.

{ فتح الطرق املغلقة بعد انحساب 

املتظاهرين {
 عىل صعيد آخر، أعلنت قيادة عمليات بغداد فتح 
جميع الطرق املغلقة يف العاصمة باستثناء جرسي 
السنك والجمهورية، بعد انسحاب املتظاهرين. جاء 
هذا يف ترصيحات لقائد عمليات بغداد الفريق الركن 
أحمد سليم، بحسب وكالة االنباء العراقية الرسمية.

وقال ســليم »إن معظم الطرق يف بغداد فتحت، 
ويجري العمل عىل فتح بقية الطرق من قبل هندسة 
الفرق«. ويف وقت ســابق، أعلن مصدر أمني رفيع، 
انتهــاء االحتجاجات يف العاصمة إثر انســحاب 
جميع املتظاهرين من ســاحتي التحرير والنسور. 

وقد بارشت قوات األمن عملية فتح الطرق.
وأشــار إىل أن جرس الجمهورية سيبقى مغلقا 
أمام املارة لحني االنتهاء من إصالحه بسبب تعرضه 

ألرضار كبرية.

{ ميدانيا {
وكان أصيــب أكر من 150 شــخصا يف بغداد 
ومحافظة البرصة يوم السبت، خالل تظاهرات إحياء 
الذكرى الثالثة النتفاضــة ترشين. ونقلت  وكالة 
»شفق نيوز« عن مصدر طبي قوله إن أكر من 40 

ضابطا أصيبوا بجروح، جراء 
برشــقهم  متظاهرين  قيام 
والزجاجــات  بالحجــارة 
الحارقــة. أضاف املصدر »أن 
أصيبو  املتظاهريــن  بعض 
اســتخدام  جراء  باالختناق 
الرصاص  األمنيــة  القوات 
املطاطي وقنابل الغاز املسيل 

للدموع«. 
أوضــح  البــرصة،  ويف 
مصــدر طبــي أن »إصابات 
أمنيا  30 متظاهرا ومسؤوال 

كانت طفيفة«.
للوكالة  أمني  مصدر  وأكد 
أن القوات األمنية مل تستخدم 
وفرضت  الحــي،  الرصاص 
ســيطرة كاملة عىل جرسي 
الجمهورية والسنك وميداين 

التحرير والنسور ببغداد«.
وأشــار »إىل أن القــوات العراقية تالحق بعض 

»التابعني« يف شارع السعدون بالباب الرشقي.
من جهتها، قالت خلية اإلعالم األمني الحكومية 
يف العــراق، يف بيان لها عىل »فيســبوك«: »تؤكد 
األجهــزة األمنيــة عــىل حاميتهــا الكاملة لكل 
املتظاهرين  الســلمي، وحــق  التظاهر  أشــكال 
بالتظاهر وفق الســقوف القانونية والدستورية«، 
مضيفة »األجهــزة األمنية املعنية بتأمني وحامية 
املتظاهرين السلميني تتخذ أقىص درجات االنضباط 
يف عملها، وقد الحظت وشــخصت واعتقلت عددا 
من املندسني وسط املتظاهرين، الذين يستخدمون 
قنابل املولوتوف ومواد أخرى تشــكل خطرا كبريا 
عىل املتظاهرين واملنتســبني وشكل التظاهر، عىل 

حد سواء«.
وتابع البيان: »وعليــه، إن القوات األمنية تعود 
وتوجــه نــداء إىل املتظاهرين بأهميــة االنتباه 
الشــديد من املواد الحارقة والخطرة والحجارة التي 
يســتخدمها هؤالء املندسون وســط املتظاهرين 
الســلميني«، مؤكدة عىل أن »تظاهركم الســلمي 
حق كفله الدســتور، وحاميتكم واملمتلكات العامة 

والخاصة مسؤوليتنا«.

أكــدت الحكومة اليمنية، 
موافقتها عىل املقرتح املعدل 
الذي تقدمت به األمم املتحدة 
لتمديــد الهدنــة، التي من 
املقرر أن ينتهي مفعولها يف 

غضون الساعات املقبلة.
وأوضحت، يف بيان رسمي 
لها، أنها بصدد دراسة املقرتح 
املبعوث  الذي عرضه  املحدث 
األممــي الخاص لليمن هانز 
غروندبرغ، يف أعقاب رفض 
الحوثيني للمقرتح الســابق 
بخصوص متديد وتوســيع 
الهدنــة، دون التطرق اىل ما 

طرأ عليه من تعديالت.
اليمنية  الحكومة  وقالت 
أنهــا ســتتعامل بإيجابية 
للتمديد،  املحدث  املقرتح  مع 

انطالقاً من حرصها عــىل إنجاح الجهود الرامية 
للتخفيف من املعاناة اإلنسانية لجميع أبناء الشعب 
اليمني يف كل املحافظات دون اي متييز، والســعي 
لتوســيع فوائــد الهدنة وضامن دفــع املرتبات 
للتخفيــف من معاناتهم التي تســبب بها انقالب 

الحوثيني.
 أضاف البيان، أنه عىل الرغم من تنصل الحوثيني 
عــن الوفاء بالتزاماتهــم يف رفع الحصار عن تعز 
ووقــف نهب إيرادات موانــئ الحديدة، التي يجب 
تســخريها لدفع مرتبات املوظفــني يف املناطق 
الخاضعة لسيطرة الجامعة وفق كشوفات 2014، 
ماتــزال الحكومة اليمنيــة حريصة عىل التعامل 
مبرونــة والتعاون مع املبعــوث الخاص لتجاوز 

العقبات التي تختلقها جامعة الحويث.
وطالبــت الحكومة اليمنيــة يف بيانها مجلس 
األمــن واملجتمع الدويل بالضغــط عىل الحوثيني 
لوقف انتهاكاتهم اليومية واالنخراط بإيجابية مع 
جهــود املبعوث الخاص لألمم املتحدة لتنفيذ كافة 
بنود الهدنة، ويف املقدمة إيقاف استخدام الشعب 

اليمني كرهينة وتوظيف معاناته كورقة ابتزاز.
واتهــم البيان الحوثيني بتســخري موارد الدولة 
الشــخيص  الحديدة لإلثراء  وإيــرادات موانــئ 
لقيادات الجامعة وإطالة أمد الحرب، دون اكرتاث 

للمواطنني مبناطق  املأساوية  املعيشية  باألوضاع 
ســيطرتها، والذين تتاجــر مبعاناتهم وتزايد بهم 
للضغط واالبتزاز من أجل جني مكاســب سياسية 

واقتصادية.
كــام جدد البيــان التأكيد عىل دعــم الحكومة 
لجهود املبعوث األممي لتحقيق الســالم الشــامل 
والعادل واملســتدام املبني عــىل مرجعيات الحل 
الســيايس املتفق عليها وهي املبــادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤمتر الحوار الوطني 
الشامل وقرارات مجلس األمن وعىل رأسها القرار 

رقم 2216.
ويف تعليقــه عىل انتهــاء الهدنة، كان املتحدث 
العسكري باســم الحوثيني العميد يحيى رسيع قد 
قال يف تغريدتني: »بعد صــدور التوجيهات العليا 
للجهــات املعنية مبخاطبة كافة الرشكات املالحية 
والبحريــة التي لها وجهات إىل دول العدوان وكذلك 
الرشكات النفطية األجنبيــة واملحلية العاملة يف 
الجمهورية اليمنية، فإن القوات املسلحة تنبه تلك 
الرشكات مبتابعة ما ســيصدر عنها من تحذيرات 

وتعليامت«.
وأضاف املتحدث العسكري »وسنوافيكم بها فور 
انتهــاء وقت الهدنة يف حال عدم التوصل ملا يحقق 
مطالب شــعبنا املحقة.. إن القوات املسلحة وهي 
بصدد االســتعداد والجاهزية ألية تطورات تحمل 

الرشكات مســؤولية  تلــك 
تجاهــل ما ســيصدر عنها 

خالل الساعات املقبلة«.
وقال رسيــع: »ويف هذا 
الصــدد، أجرى القائد األعىل 
للقوات املســلحة، املشــري 
مساء  املشاط،  مهدي  الركن 
الســبت، اتصاالت مع وزارة 
الدفاع ورئاسة هيئة األركان 
العامــة، مطلعا إياهم عىل 
آخــر املســتجدات«، مؤكدا 
»أن القوات املســلحة أعلنت 
لتوجيهــات  الجهوزيــة 
القيادة، وأنها ســتكون إىل 
اليمني العظيم  جانب شعبنا 
يف نيــل حقوقه املرشوعة 
حتــى ينالهــا دون منة من 

أحد«.

{ أبو الغيط {
ويف الســياق، أعرب األمني العام لجامعة الدول 
العربيــة أحمد أبو الغيط، عن »قلقه بســبب عدم 
متديــد الهدنة يف اليمن التي انتهت أمس«، مؤكداً 
أن »الوضع اإلنساين الخطري يف اليمن ميثل أولوية 
عاجلة، وأن إنهاء الهدنة سوف يعيد األزمة خطوات 
للــوراء«. ودعا الحوثيني إىل »إعالء مصلحة اليمن 
واالنخــراط بايجابيــة مع الجهــود الرامية إىل 
متديد الهدنة اإلنســانية يف اليمن بهدف تخفيف 
حدة الواقع الصعب الذي يعيشــه الشعب اليمني، 
ومتكينــه من حقه الطبيعــي يف الحياة يف أمان 

والتنقل بحرية فوق أرضه«.
ورحــب أبو الغيــط، بدعم الجهــات اإلقليمية 
والدولية لتمديد الهدنة يف اليمن، كام رحب ببيان 
الحكومة اليمنية املعرتف بها دوليا بشأن تأكيدها 
عىل رغبتها يف التعامل اإليجايب مع مقرتح املبعوث 
األممي إىل اليمن لتمديد الهدنة اإلنسانية«، وشدد 
عــىل أهمية »تعزيز الهدنة االنســانية يف اليمن 
لفرتة أطول، ومبا يشــمل عددا اكرب من القضايا«، 
مذكراً بــأن »الهدنة الســابقة، ورغم الخروقات 
الحوثية املتكررة، سمحت للشعب اليمني بالتقاط 
أنفاسه، وســاهمت يف انخفاض العنف، وسهلت 

عىل املجتمع الدويل تقديم املساعدات«.

أغلقت إدارة ســجون االحتالل اإلرسائيي، 

مساء أمس، سجن رميون بالكامل، واحتجزت 

أهــايل األرسى خــالل زيارتهــم ألبنائهم، 

واعتقلت شقيقة أسري.

وقال الناطق باســم هيئة شؤون األرسى 

واملحررين حســن عبد ربه، إن »إدارة سجون 

االحتالل أغلقت ســجن رميــون واحتجزت 

األهايل يف غرفة الزيارة، واعتقلت شــقيقة 

األســري سبع الطيطي، الشابة أسيل الطيطي 

من مخيم بالطة يف محافظة نابلس«.

وطالبت هيئة شــؤون األرسى واملحررين 

اللجنة الدوية للصليب األحمر بالتحرك العاجل 

والرسيــع لإلفراج عن أهــايل األرسى وفك 

احتجازهم من سجن رميون واالطمئنان عىل 

أوضاعهم وتسهيل عودتهم.

من جانبه، قال مدير جمعية واعد لألرسى 

واملحررين عبد الله قنديل، إّن »أرسى ســجن 

رميــون أمهلوا االحتــالل دقائق لإلفراج عن 

شقيقة األسري ووالدته املسنة وإال فسيصبح 

السجن كتلة نار«.

وأشار قنديل إىل أن »االحتالل قال إن شقيقة 

باملقص مجندة إرسائيلية  األســري هاجمت 

وأصابتها بجروح«، مضيفاً أّن »توتراً شــديداً 

يسود سجن رميون يف صحراء النقب«.

نقل الرئيس العســكري املعــزول لبوركينا 
فاســو، يف طائــرة خاصــة إىل توغو، بعد 
وساطة دولية، يف أعقاب االنقالب العسكري 

يف البالد.
وقال مصدر إن »الرئيس العسكري السابق 
يف بوركينا فاســو داميبا استســلم، وغادر 
طوعا«، مضيفا أنه »تم نقل داميبا يف طائرة 
خاصة إىل توغو بعد الوساطة التي قامت بها 
ســاحل العاج وتوغو واملجموعة االقتصادية 

لدول غرب أفريقيا«.

وأعلنت مجموعــة من الجنود يف بوركينا 
االســتيالء عىل  املاضية،  الجمعة  فاســو، 
الســلطة وإقالة رئيس املجلس العســكري 
الحاكم، بول هرني ســانداوغو دامبيا، وحل 

الحكومة وإلغاء الدستور.
بـ«التدهور  العســكريون خطوتهم  وبرر 
املســتمر للوضع األمنــي« يف البالد. وجاء 
يف بيانهم: »لقد قررنا تحمل مســؤولياتنا، 
مدفوعني بهدف أســمى واحد، استعادة أمن 

أراضينا وسالمتها«.

أعلنــت وزارة الدفــاع التايوانية، عن 
»رصد 22 طائــرة معادية 8 منها حلقت 
رشقــي الخط الفاصل ملضيق تايوان وتم 
التصــدي لها«. ويف 28 أيلــول، أعلنت 
وزارة دفاع تايوان، أن »الجيش الصيني 
أرســل 4 ســفن، و31 طائــرة، تابعة 
لجيــش التحرير الشــعبي الصيني، يف 
املحيطة  للمنطقة  الجوي  واملجال  املياه 
بتايوان«، مشرية اىل ان »تايوان أرسلت 
وأصدرت  الوضع،  ملراقبة  جوية  دورية 
أنظمة  تحذيرات الســلكية، ونــرشت 

للطائرات«. مضادة  صواريخ 
وقد وعدت نائبــة الرئيس االمرييك 
كامــاال هاريس، أثنــاء تواجدها عىل 

منت املدمرة االمريكية يف قاعدة يوكوسوكا 
اليابان، أن واشنطن  البحرية االمريكية يف 

»ســتواصل مساعدة ســلطات تايوان يف 

تعزيز دفاعــات الجزيرة وتطوير العالقات 

الثنائية«.
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االثنني 3 ترشين األول 2022

ــــــــروت االحــــــــد 2 تشــــــــرين األول 2022 ــــــــدان بي ــــــــل مــــــــن مي ــــــــج ســــــــباق الخي نتائ

الشوط االول - املسافة 1400 مرت

الشوط الثاين - املسافة 1000 مرت

الشوط الثالث – املسافة 1400 مرت

الشوط الرابع - املسافة 1400 مرت

الشــوط الخامس - املسافة 1000 مرت

1ـ رسور 1.90ل.ل. ـ 1.40ل.ل. بالسيه ـ 

عالء 60ك ـ 1.90ل.ل. 

2ـ سيســيليا ـ 3.50ل.ل. ـ رشيف 60ك ـ 

285ل.ل.

3ـ كرار ـ وديع 55ك ـ 4.50ل.ل.

4ـ مجد يارا ـ مهند 52ك ـ 199ل.ل.

5ـ مارك ـ عدنان 58ك ـ 1.70ل.ل.

فاز ببعيد وبعيد ـ وبوقت: 1/5 1.45د

الفوركستـ 5/1 - 11ل.ل.

الثالثية: 1 ـ 5 ـ 3 - 100000ل.ل.

مالكــه: محمود حــدارةـ  مضمره: محمد 

منذر

1ـ مليحــة 1.10ل.ل.ـ  1.10ل.ل.ـ  عدنان 

52.5ك ـ 1.10ل.ل.

2ـ جبل ـ 1.10ل.ل. ـ بدر 56ك ـ 3ل.ل.

3ـ جوفري ـ نديم 56ك ـ 29ل.ل.

4ـ منر الجنوب ـ مهند 52ك ـ 85ل.ل.

5ـ كينغ ارثور ـ عالء 53ك ـ 97ل.ل.

فازت ببعيد، وبعرشين طول ـ 

وبوقت: 3/5 1.09د

الفوركست: 3 ـ 1 - 1.60ل.ل.

الدوبليــه: 3/1 رسور عــى مليحــه - 

2.40ل.ل.

الثالثية: 3 ـ 1 ـ 2 - 30.000ل.ل.

مالكها: عيل حسني سيف الدينـ  مضمرها: 

مالكها

1ـ يــا قمرـ  مبعد عــن املراهناتـ  عدنان 

52ك ـ مبعد

2ـ ياراـ  1.20ل.ل.لـ  بدر 52كـ  1.20ل.ل.

3ـ رسادار ـ وحيد 51ك ـ 2.30ل.ل.

4ـ مغرورة ـ رشيف 51ك ـ 163ل.ل.

5ـ يا زمان ـ وديع 54ك ـ 10ل.ل.

فاز بعرشة اطوال وبسبعة اطوالـ  وبوقت: 

1/5 1.45د

الفوركست: 3 ـ 4 - 1.40ل.ل.

الدوبليه: 3 ـ 3 ـ مليحه عى يارا - 3ل.ل.

الثالثية: 3 ـ 4 ـ2 - 35.000ل.ل.

مالكه: الياس زهرة ـ مضمره: مروان دبور

1ـ ســعيد 1.30ل.ل.ـ  1.10ل.ل. بالسيهـ  

عصام 54ك ـ 1.30ل.ل.

2ـ امري الشــالـ  1.10ل.ل.ـ  عدنان 52ك 

ـ 1.80ل.ل.

3ـ ملويك ـ عالء 53ك ـ 126ل.ل.

4ـ جيمي ـ وحيد 54ك ـ 77ل.ل.

5ـ تروي ـ مهند 52ك ـ 120ل.ل.

فاز ببعيد، وببعيد ـ وبوقت: 4/5 1.41د

الفوركست: 2 ـ 3 - 1.50ل.ل.

الدوبليه: 2/3 يارا عى سعيد - 1.30ل.ل.

الثالثية: 2 ـ 3 ـ 5 - 45.000ل.ل.

مالكه: كميل كرم ـ مضمره: عيل حسني

1ـ حلو الوفا 1.10ل.ل.ـ  1.10ل.ل.ـ  عدنان 

53ك ـ 1.10ل.ل.

2ـ زلزالـ  1.10ل.ل.ـ  عالء 54كـ  17ل.ل.

3ـ بوكر ـ رشيف 51ك ـ 10ل.ل.

4ـ ابجر ـ نديم 53ك ـ 84ل.ل.

فــاز بعــرشة اطــوالـ  وبعرشين طولـ  

وبوقت 1.10د

الفوركست: 3 ـ 2 - 3ل.ل.

الدوبليه: 3/3 ســعيد عــى حلو الوفاء - 

2.70ل.ل.

البونيص: 1.10ل.ل.

الثالثية: 3 ـ 2 ـ 5 - 80.000ل.ل.

االنسحابات: ساهر

مالكه: الياس زهرةـ  مضمرهـ  مروان دبور

اعداد : لوران ناكوزي

غلة االحد... السبقية
[ رسور، محمود حدارة 

منذر،  محمــد  ومضمره 

وخيالــه عالء الذي فاز به 

منذر  محمد  وبعيد،  ببعيد 

انــت ما بتحــي بتفعل، 

خيلك قلييل بس انتصاراتك 

ظاهرة...

[ يــا قمر الياس زهرة، 

ومضمــره مــروان دبور 

وخيالــه عدنــان فاز به 

بعرشة اطــوال وهذا فوزه 

الثاين للخيال عدنان نأمل 

منه بأن يتابع.

[ حلو الوفا الياس زهرة 

انتصارين رائعني، وبارشاف 

املضمــر الطاحش مروان 

دبورـ  والخيال عدنان الذي 

اكتفى اليوم بتواضع كبري 

وحقق فوزينـ  وهذا الفوز 

الثاين للهاوي الياس زهرة، 

وملروان دبــور ايضاً وكان 

وقت حلو الوفا 1.10د حلو 

ودفع 1.10ل.ل.

حسني  عيل  مليحة،   ]

مالكها ومضمرها وخيالها 

عدنــان الــذي فــاز بها 

ببعيــد وبعرشين طول ـ 

عيل حسني ســهر وتابع 

مليحة جيداً فأعطته مثرة 

جهوده...

حفلة  انتهت  وهكذا   ]

اليوم بدون خلفيات، نأمل 

بان تكون الحفلة القادمة 

االحد القادم بنفس الوقت 

ونفس الجمهور الكبري...

ســعيد... مــع مالكــه الهــاوي كميــل كــرم واملضمــر عــي حســن ونجلــه حســن واملغــرب روجيــه كــرم والســيد جــورج 
نــادر والخيــال عصــام... برافــو عصــام...

ــادر  ــورج ن ــيد ج ــه والس ــوين رزق الل ــاوي ط ــع اله ــة م ــرس مليح الف
ــان ــا عدن ــن وخياله ــه حس ــن ونجل ــي حس ــر ع واملضم

ــة  ــه املتتالي ــا مــروان بانتصارات ــو الوفــا ي حل
واالنتبــاه الســاهر عليهــم وبالصــورة املضمــر 
ــواد  ــاين بالج ــاره الث ــور يف انتص ــروان دب م
حلــو الوفــا وبقيــادة الخيــال الــويف عدنــان
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 لاليجار

محــل  الســنوي  لاليجــار 
عــى الطريــق العــام مجمع 
ماليبــو  ـ عجلتون ـ 240م.م. 

ت:03/636416
ــــــــــــــــــــــــــ

سيارات

للبيع جيب Mazda Cx9 م 2007 
حالة جيدة ت:03/346935

ــــــــــــــــــــــــــ

متفرقات

فرار مستخدمني

مــن  العاملــة  هربــت 
 Sierraleone الجنســية 
Sarah Hawanatu Lahai ملــن 
يعــرف عنها شــيئا االتصال: 

70/332565

اعالنات مبوبة

تبليغ مجهول مقام
االوىل  الدرجــة  محكمــة 

يف جبــل لبنان بعبــدا الغرفة 

الرابعة الناظرة بقضايا االحوال 

القايض  برئاســة  الشخصية 

لبيب ســلهب تدعــو املطلوب 

ابالغها ريتا بديع برباري لتبلغ 

 2021/1145 االستدعاء  اوراق 

بديع  اييل  املستدعي  من  املقدم 

بربــاري والرامــي اىل الحجر 

عى السيدة سمرية عبد املسيح 

املســتدعي قيا عليها  وتعيني 

الدارة كافة شؤونها.

هذه  قلم  اىل  حضورك  يجب 

خالل  االوراق  لتبلــغ  املحكمة 

مهلة عرشيــن يوما من تاريخ 

يف  لك  تبليغ  فــكل  واال  النرش 

قلم املحكمــة ولصقا عى باب 

ردهتها يعترب صحيحا.

رئيس القلم

جانة املرصي 

عويدات

اعالنات رسمية

عقدت رشكة كلوب المارينا ش.م.ل اجتاع 

الجمعية العمومية العادية السنوية برئاسة 

رئيس مجلــس االدارة الربوفســور جوزف 

حبيش يــوم الجمعة الواقع يف 2022/9/2 

الســاعة السادسة مســاء حيث تقرر رسم 

سياسة الرشكة للعام 2023.

وفيـــــــــــات

رئيس مجلس النواب

اعضاء مجلس النواب

زميلهم  االىس  مبزيــد  ينعون 

املاسوف عليه

النائب السابق
كميل زيادة

االحد  تعاىل  رحمته  ايل  املنتقل 

2 ترشين االول 2022.

أعلنت شــبكة »إن.يب.يس« األمريكية نقالً 
عن مســؤولني، أن »حصيلــة ضحايا إعصار 
»إيان« يف واليتي فلوريدا وكارولينا الشالية 
قد تصل إىل 77 حالة وفاة«. وذكرت وســائل 
اإلعالم األمريكية يوم الجمعة، أنه »تم اإلبالغ 
عــن 45 حالة وفــاة محتملة عى األقل جراء 

إعصار »إيان« يف فلوريدا«.
ورضب إعصــار »إيــان« واليــة كارولينا 
الجنوبيــة بعدما تســبب يف دمار كبري يف 

فلوريدا يومي األربعاء والخميس املاضيني.
وبحســب وسائل إعالم محلية، فقد تسبب 
اإلعصار يف »انقطاع الكهرباء عن 1.9 مليون 
شخص يف والية فلوريدا، كا تلقت السلطات 
املحليــة أكرث من 200 ألف بالغ بانقطاع التيار 

الكهربايئ يف واليــة كارولينا الجنوبية يوم 
الجمعة، و138 ألف بالغ آخر يف والية كارولينا 

الشالية«.
وكان الرئيس األمرييك جو بايدن، قد أعلن يف 
وقت ســابق، حالة الطوارئ يف والية فلوريدا 
وكارولينا الجنوبية، وأشار إىل أن »اإلعصار قد 
ينتهي به األمر ليصبح أكرث عاصفة دموية يف 

تاريخ والية فلوريدا«.
وبحســب تقديرات أولية، »قد يكلف مرور 
إعصار إيــان رشكات التأمني ما يصل إىل 47 
مليــار دوالر، وســيؤثر عى منــو االقتصاد 
األمــرييك وخصوصا بســبب انقطاع التيار 
الكهربايئ وإلغاء رحالت جوية واألرضار التي 

لحقت باإلنتاج الزراعي.

ــي فـــلـــوريـــدا ــ ــار »إيــــــــان« ف ــصــ ــة ضـــحـــايـــا إعــ ــل حــصــي
الــــى 77 وفـــاة ــة قـــد تــصــل  ــي ــال ــشــم ــا ال ــنـ ــيـ ــارولـ وكـ

أعلن مسؤولون يف الهند، 
بأن جرارا كان يجر مقطورة 
محملــة بحجــاج هندوس 
انقلب وسقط يف بركة، ما 
أســفر عن مقتل 26 شخصا 
وإصابــة 16 آخرين بجروح 

خطرية.
كومار،  ســودهري  وقال 
»إن  املحــيل،  املســؤول 
املقطــورة كانــت تقل نحو 
50 شــخصا معظمهــم من 
النساء واألطفال عندما وقع 
الحــادث يف كانبور، بوالية 
أوتار براديش الشالية، يوم 
الســبت«. وأضاف: »قتل 26 

شخصا يف الحادث«.
وتتكــرر حــوادث املرور 
يف الهند حيث قتل بســببها 
أكرث من 150 ألف شــخص 
العام املــايض، أي أكرث من 
وفقا  يوميا،  شــخص   400

مـــــقـــــطـــــورة حـــــــــــــــادث  فـــــــــي  شــــــخــــــصــــــاً   26 مـــــقـــــتـــــل 
ــد ــ ــن ــ ــه ــ كـــــــانـــــــت تـــــــقـــــــّل حـــــــّجـــــــاجـــــــاً هــــــــنــــــــدوس فــــــــي ال

»البحريّة املكسيكّية« : مقتل ثالثة أشخاص
وإصابة اثنين بعد تحطم مروحّية جنوبي البالد

أعلنت البحرية املكسيكية، أن »ثالثة أشخاص قتلوا وأصيب 
اثنان بعد تحطم طائرة هليكوبرت يف والية تاباســكو الواقعة 

جنويب البالد«.
وأشــارت البحرية، إىل أن »تحقيقاً يجري يف سبب تحطم 

الطائرة، واملسؤولني يجرون عمليات استطالع يف املنطقة«.
ويأيت الحادث بعد تحطم طائرة هليكوبرت يف متوز املايض، 
»أسفر عن مقتل 14 شخصا أثناء قيامهم مبهمة العتقال زعيم 

تجارة املخدرات رفائيل كارو كوينتريو«.
يذكر إىل أن املكسيك شهدت، يف شباط 2021، تحطم طائرة 
عســكرية من طراز »لريجيت 45« أثناء إقالعها من مطار »إل 
لينســريو« يف بلدية إمييليانو زاباتا التابعة لوالية فرياكروز 

رشقي البالد، ما أسفر عن مقتل ستة جنود.

لقي 13 شــخصاً مرصعهم، واعترب ثالثة 
آخــرون يف عداد املفقودين جــراء األمطار 
الغزيــرة التــي هطلــت يف فنزويال خالل 

األسبوعني املاضيني.
ونقلــت قنــاة »يف يت يف« الفنزويليــة 
العامة عن الســلطات املحلية يف واليتي الرا 
وتاتشريا وســط وغرب البالد قولها: »إن 13 

شخصاً بينهم رضيع وفتى يف الحادية عرشة 
مــن العمر توفوا جراء حوادث غرق وصواعق 
تســببت بها الفيضانات الناجمة عن األمطار 
الغزيرة، فيا ال يزال البحث مستمراً عن ثالثة 
أشــخاص فقدوا أيضاً نتيجة األحوال الجوية 
الســيئة التي خلفت دماراً يف عدد من واليات 

الدولة«,

ــة ــ ــالث ــ ث وفــــــــقــــــــدان  شـــــخـــــصـــــاً   13 مــــــصــــــرع 
جـــــــــــــــراء فــــــيــــــضــــــانــــــات فـــــــــي فـــــنـــــزويـــــال

 ،»Salvamento Maritimo« أعلن خفر السواحل اإلســبان
»العثــور عى أربع جثث عى منت قارب مهاجرين قبالة جزر 
الكناري، بعد ساعات من إنتشال شخص نجا وحده من الغرق«. 
بينا أشــارت منظمة غري حكومية إىل أن »املركب أبحر وعى 

متنه 34 شخصاً«.
وأفاد خفر السواحل بأنهم »عرثوا عى جثث أربعة أشخاص« 
كانــوا عى منت قارب عى بعــد 150 ميال بحريًا جنوب غرب 
جزيرة كناريا الكربى، بينا أنقذت ســفينة تجارية كانت متر 

من املكان شخصا ليل السبت هو الناجي الوحيد.
بدورهــا، أكدت منظمة »Caminando Fronteras« يف بيان 
أنها تلقت نداء إســتغاثة من القارب نفســه يف 24 أيلول، بعد 
ساعات عى إبحاره من سواحل الصحراء الغربية »وعى متنه 

34 شخصاً«.

الــــعــــثــــور بـــــعـــــد  ونــــــــــــــاجٍ  مـــــــفـــــــقـــــــوداً  و29  قــــتــــلــــى   4
ــاري ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــة جـــــــــزر الـ ــ ــالـ ــ ــبـ ــ ــن قـ ــ ــريـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ ــى قـــــــــــارب ملـ ــ ــلـ ــ عـ

لإلحصاءات الرســمية التي 
من املحتمل أن تكون أقل من 
الذين  واألشــخاص  الواقع. 
يتم نقلهم عــى مقطورات 
أيضا، ال  أمر شائع  الجرارات 
ســيا يف املناطق الريفية، 
عــى طرق غالبــا ما تكون 

سيئة الصيانة.
مــن جهته، قــدم رئيس 
ناريندرا  الهنــدي  الــوزراء 
مــودي، تعازيــه بالحادث 
الذي وقع عندما كان الجرار 
يف طريــق عودته من معبد 

هندويس.
وكتب مودي يف »تويرت«: 
»حزيــن من حادث مقطورة 
يف  وقــع  الــذي  الجــرار 
كانبور..خواطري مع كل من 
فقــدوا أقرباءهم وأحبائهم، 

وصلوايت للجرحى«.
هــذا وأوضح رئيس وزراء 

والية أوتــار براديش يوغي 
أديتيانــاث، أن هذا النوع من 
املركبات - جرار يسحب عربة 
كبــرية - يجب اســتخدامه 
فقط لنقل البضائع الزراعية 
األشخاص،  وليس  والشحن، 
 The« لصحيفــة  وفقــا 

.»Hindu
وأشــار إىل أن »حــادث 
الطريــق هــذا يف منطقة 
كانبــور يبعث عــى الحزن 

الشديد«.
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االثنني 3 ترشين االول 2022

ــة : ــ ــة الرابعـ ــ ــدم ـــــــ املرحلـ ــ ــرة القـ ــ ــان فـــــي كـ ــ ــة لبنـ ــ  بطولـ
البـــــرج يحتفـــــظ بالصـــــدارة و3 نقـــــاط جديـــــدة للعهـــــد

 بطولـــــــــــــــة لبنـــــــــــــــان فـــــــــــــــي كـــــــــــــــرة الســـــــــــــــلة :
فـــــــــــــــوزان كبيـــــــــــــــران لبيـــــــــــــــروت ودينامـــــــــــــــو فـــــــــــــــي االفتتـــــــــــــــاح

ــيا ــ ــي أندونيسـ ــ ــاراة فـ ــ ــد مبـ ــ ــل بعـ ــ ــى األقـ ــ ــاً علـ ــ 174 قتيـ
القـــــدم كـــــرة  فـــــي  املحليـــــة  األوروبيـــــة   البطـــــوالت 
ديربـــــي أســـــطوري فـــــي مانشســـــتر ينتهـــــي بفـــــوز ســـــيتي )3-6(

حقق الربج فوزا مثريا عىل 
األحد،  الصفاء )2-1(، أمس 
عىل ملعــب مجمع الرئيس 
فــؤاد شــهاب يف جونية، 
ضمــن منافســات الجولة 
اللبناين  الدوري  من  الرابعة 
لكــرة القــدم.  ورفع الربج 
رصيده بذلــك إىل 12 نقطة 
يف صدارة الدوري، يف حني 
تراجع الصفاء للمركز الرابع 

برصيد 7 نقاط.
  وافتتح الربج التســجيل 
يف الدقيقــة 2 عــرب محمد 
صادق، إثــر ركنية من خالد 

تكجي.
الصفــاء يف    وتعــادل 
الدقيقة 14 عن طريق حبيب 
شــويخ، من عالمة الجزاء، 
حيث نفذ الركلة يف ســقف 

املرمى.
  وعاد الربج ليسجل هدف 
التقــدم يف الدقيقــة 28، 
ستيفان  رأســية  بواسطة 
نفذها  ركنية  بعد  ســارفو، 

خالد تكجي.

{ السالم - العهد {
  وحقــق العهد فوزا مهام 
عىل حســاب السالم زغرتا 
بنتيجــة )2-1(، يف املباراة 
التــي جــرت عــىل ملعب 

املرداشية يف زغرتا.
  ورفــع العهد رصيده إىل 
7 نقاط يف املركز الرابع، يف 
حني تجمد رصيد السالم عند 

3 نقاط يف املركز الثامن.
  وشــهدت املباراة افتتاح 

العهد التسجيل يف الدقيقة 45+3، عرب محمد حيدر من عالمة 
الجزاء، قبل أن يضيف محمد نارص الهدف الثاين بتصويبة من 

خارج املنطقة يف الدقيقة 69.
  وقلص عبد الله عدرا النتيجة لصالح الســالم، يف الدقيقة 
75 مــن عمر املبــاراة، ومل تنجح محاوالت الفريق يف العودة 

بالتعادل، ليخرج العهد بفوز صعب )1-2(.

{التضامن - االخاء
  وحقق التضامن صور، فوزا كبريا عىل حساب اإلخاء األهيل 
عاليــه بنتيجة 5-2، يف املبــاراة التي جرت عىل ملعب صور 

البلدي.
  ورفع التضامن رصيده إىل 5 نقاط يف املركز السابع ، يف 

حــني ظل رصيد اإلخاء بدون نقاط يف ذيل الرتتيب.
  وعرفت املواجهة التي جرت بني الطرفني بداية قوية لإلخاء 
الذي سجل هدفني رسيعني عرب محمد حمود يف الدقيقة 12، 

ووسيم عبد الهادي يف الدقيقة 15.
  وعاد التضامن صور عرب كريستيان اوبيزور وسجل الهدف 
األول يف الدقيقة 17، ومن ثم سجل عدنان ملحم التعادل يف 

الدقيقة 20.
  ويف الدقيقة 35 ســجل بيافري نســيمون هدف التقدم 

للتضامن لينتهي الشوط األول 2-3.
  ومع بداية الشوط الثاين عزز التضامن سطوته الهجومية 
عىل املرمى الجبيل حيث سجل جواد كوثراين الهدف الرابع يف 
الدقيقة 75، وأنهى التضامن مسلســل أهدافه يف الدقيقة 88 

عرب حسن قعفراين.

حقق بــريوت فوزا كبريا 
عىل حســاب NSA بنتيجة 
ملعــب  عــىل   ،)56-101(
الشــياح يف بــريوت، أمس 
الدوري  افتتــاح  يف  األحد، 

اللبناين لكرة السلة.
سيطرة  املواجهة  وعرفت 
بريوت عىل كل األرباع، حيث 
انتهى الربــع األول بنتيجة 
-50( والثــاين   ،)21-25(

37(، والثالث )46-78(.
عيل  تألق  اللقاء  وشــهد 
حيــدر نجم فريــق بريوت 
نقطة   27 ســجل  والــذي 
اللقاء  كأفضل مســجل يف 
مع 12 متابعة و8 متريرات 

حاسمة.
ومن جهته ســجل جورج 
ســعيد 14 نقطــة كأفضل 
مســجل يف فريقــه مع 4 

متابعات ومتريرة حاسمة.
ورفع بريوت رصيده إىل نقطتني يف ســلم ترتيب الدوري، 

يف حني رفع NSA رصيده إىل نقطة يتيمة يف ذيل الرتتيب.

ويف مبــاراة ثانية، حقق دينامو فــوزاً كبرياً عىل بيبلوس 

)114-55(، يف مباراة سيطر عليها الفريق الفائز منذ بدايتها 

وحتى نهايتها.

شــخصاً   174 لقــي 
عــىل األقــل مرصعهم يف 
أندونيسيا عندما اجتاح آالف 
املشــجعني ملعباً لكرة قدم 
يف ختام مباراة، ما أدى إىل 
تدافع ودفع قوات األمن إىل 
إطالق الغاز املسيل للدموع، 
يف واحد من أســوأ حوادث 
عىل  الرياضيــة  املالعــب 
املأســاة  اإلطالق.  ووقعت 
مســاء الســبت يف مدينة 
ماالنغ برشق البالد وأدت إىل 
جرح أكرث من مئة شــخص 
أيضاً يف هذا األرخبيل الواقع 
يف جنوب رشق آسيا ويشهد 

باســتمرار كوارث مرتبطة مبواجهات بني مشجعي فرق كرة 
القدم.

  ودخــل مشــجعون لـ«أرميــا إف يس« إىل أرض ملعب 
كانجوروهــان يف مدينة ماالنغ بعد خســارة فريقهم 3 2 
أمام »بريســيبايا سورابايا«. كانت هذه أول مرة منذ أكرث من 
عرشيــن عاما يخرس فريق »أرميا إف يس« أمام منافســه 

الكبري القادم من مدينة سورابايا.
  وأُعلن عن حصيلة أوىل بلغت 127 قتيالً. لكنها ارتفعت إىل 
174 قتيالً يف منتصف النهار، عىل حد قول نائب حاكم إقليم 
جاوة الرشقي إمييل دردك لقناة التلفزيون »كومباس يت يف«.

  ووصفت الرشطة املشاهد بأنها »أعامل شغب«، وحاولت 
إقناع الجامهري بالعودة إىل املدّرجات وأطلقت الغاز املســيل 
للدموع بعد مقتل رشطيني اثنني. وسقط عدد كبري من القتىل 

دوسا باألقدام يف التدافع.
  وتحــدث ناجون عن حالة ذعر دبت بني حضور علقوا يف 

الحشــد عندما أطلقت الرشطة الغاز املسيل للدموع.

{ كميات كبرية من الغاز املســيل للدموع  {
  وأظهرت لقطات صورت داخل امللعب كمية هائلة من الغاز 
املســيل للدموع وأشخاصا يتشــبثون بالحواجز ويحاولون 
الهرب، فيام يحمل آخرون متفرجني مصابني وهم يشــقون 

طريقهم وسط الفوىض.
  وقــال دوين )43 عامــا( الذي كان بني املتفرجني لفرانس 
برس من دون أن يذكر اســم عائلته إن »الرشطة أطلقت الغاز 
املســيل للدموع فاندفع الناس عىل الفــور وأخذوا يدفعون 
بعضهم البعض ما تسبب يف سقوط عدد كبري من الضحايا«.

  وأضاف »مل يكن هناك يشء ومل تحدث أعامل شــغب. ال 
أعرف ماذا حدث وأطلقوا فجأة الغاز املســيل للدموع«ز

  من جهته، قال الناجي ســام جيالنغ الذي فقد ثالثة من 
أصدقائه لقوا حتفهم تحت أقدام الحشد، لفرانس برس إن »ما 
صدمني هو أنهم مل يفكروا يف النســاء واألطفال«. ووصف 

الحادث بأنه »مرعب ومروع«.
  وتابع »كان الناس يتدافعون )...( داس كثري منهم آخرين 

وهم يف طريقهم إىل املخرج«.
  واضاف »شعرت بحرقة شديدة يف عيني من الغاز املسيل 
للدموع.ولحســن الحظ ، متكنت من تسلق السياج ونجوت«.

  وأمر الرئيس اإلندونييس جوكو ويدودو أمس األحد بفتح 
تحقيق يف أمن مباريات كرة القدم يف البالد. وقال إنه طلب 

»تقييام شــامال ملباريات كرة القدم واإلجراءات األمنية«.
  ورصح مدير أحد املستشفيات لقناة تلفزيونية محلية أن 

أحد الضحايا مل يكن يتجاوز عمره خمس ســنوات.
  وكان االســتاد يضم 42 ألف شــخص وممتلئا بحســب 
الســلطات. وقد نزل حواىل ثالثة آالف منهم إىل أرض امللعب 

ليعربوا عن غضبهم.

{ »صدمة« {
أمام امللعب، كان الدمار واضحا صباح أمس األحد ويكشف 

حجــم الحوادث التي وقعت يف اليوم الســابق. فقد تناثرت 
مركبــات متفحمة بينها شــاحنة للرشطة يف الشــوارع. 

وتحدثت الرشطة عن إحراق 13 سيارة.
  وعربت الحكومة اإلندونيسية عن اعتذارها عن هذا الحادث. 
وقال وزير الشباب زين الدين أمايل لتلفزيون كومباس »نحن 
آسفون لهذه الحادثة )...( إنها حادثة مؤسفة + تجرح+ كرة 
القــدم لدينا بينام أصبح ميكــن للجمهور حضور مباراة يف 

ملعب« بعد انقطاع طويل بســبب جائحة كوفيد 19.
  واملوقف نفســه عرب عنه اتحاد كرة القدم يف اندونيســيا 
الذي علق كل املباريات املقررة هذا األســبوع. وقال رئيســه 
محمد ايريوان »نحن آســفون ونعتذر ألرس الضحايا ولجميع 

األطراف عن هذا الحادث«.
  وميثل عنف املشجعني مشكلة يف إندونيسيا حيث تحولت 
املنافسات املســتمرة منذ فرتة طويلة إىل اشتباكات يسقط 

فيها قتىل.
  ويســود توتر بعض املباريات أهمها املباراة بني الفريقني 
الكبرين بريســيجا جاكرتا وبريســيب باندونغ إىل درجة أن 
العبي الفرق الكربى يضطرون للذهاب إىل هناك تحت حامية 

شديدة.
  ومل يُســمح ملشجعي بريسيبايا ســورابايا برشاء تذاكر 

املباراة خوًفا من حوادث.
  وقال رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا( السويرسي 
اإليطايل جاين إنفانتينو يف بيان األحد إن كارثة االستاد يف 

إندونيسيا »مأساة تفوق الخيال«.
  وأضاف أن »عامل كرة القدم يف حالة صدمة بعد األحداث 
املأســاوية يف إندونيســيا« وتحدث عن »يوم أسود لجميع 

محبي كرة القدم«.
  وعرب إنفانتينو عن »أحر التعازي ألرس وأصدقاء الضحايا 
الذين فقدوا حياتهم«. وقال »جنبا إىل جنب مع فيفا ومجتمع 
كــرة القدم نتوجــه بأفكارنا ودعواتنــا للضحايا واملصابني 
ولشــعب جمهورية إندونيســيا واالتحاد اآلسيوي واالتحاد 

اإلندونييس والدوري يف هذه األوقات العصيبة«.
  وأعلنت رابطة الدوري اإلسباين لكرة القدم الوقوف دقيقة 
صمت يف املالعب قبل مباريات الدوري األحد تكرمياً لضحايا 
الكارثة بينام عرب دوري الدرجة األوىل اإليطايل عرب حسابه 
عىل تويرت عــن »تعازيه للضحايا وعائالتهم وكل من ترضر 

من مأساة ماالنغ«.
  وأضاف يويس يف مؤمتر صحايف أن الرشطة استخدمت 
الغاز املســيل للدموع داخل االستاد ألنهم »كانوا بحاجة إىل 

اتخاذ إجراءات ملنع« املشــجعني من اجتياح أرض امللعب.
  وعرب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم عن أسفه لخسائر 
يف األرواح. وقال سلامن بن إبراهيم آل خليفة يف بيان »أشعر 
بصدمة وحزن عميقني لســامع مثل هذه األخبار املأســاوية 

القادمة من إندونيســيا البلد الذي يعشق كرة القدم«.
  من املقرر أن تســتضيف إندونيســيا مباريات كأس العامل 
»يــو 20« العام املقبل يف عدد مــن املالعب يف جميع أنحاء 

البالد لكن ستاد ماالنع ليس واحداً منها.

اكتســح مانشسرت سيتي 
يونايتد  مانشســرت  ضيفه 
الديريب،  يف   )3-6( بنتيجة 
االتحاد  احتضنه ملعب  الذي 
أمس األحد، يف قمة مباريات 
الدوري  التاسعة من  الجولة 
اإلنكليــزي املمتــاز.  ووقع 
عىل سداســية السيتي فيل 
فودين بالهاتريك يف الدقائق 
)8- 44- 73( وهاتريــك آخر 
إليرلنج هاالنــد يف الدقائق 
بينــام   ،)64  -37  -34(
مانشســرت  ثالثية  ســجل 
يونايتــد أنتوين يف الدقيقة 
يف  مارسيال  وأنتوين   )56(
الدقيقتني )84- 90 من ركلة 

جزاء(.
  وبتلك النتيجة رفع مانشسرت سيتي 
رصيــده إىل 20 نقطة يف املركز الثاين، 
بينام تجمد رصيد مانشسرت يونايتد عند 

12 نقطة يف املركز السادس.
  بدأ السيتي املباراة بقوة وكاد أن يفتتح 
التسجيل مبكًرا، بعدما أبعد ماكتوميناي 
كرة داخل املنطقة أمام دي بروين ليسدد 
البلحيــي كرة قويــة تألق دي خيا يف 
ليتابعها برناردو ســيلفا  لها،  التصدي 

بتسديدة اصطدمت بدفاع اليونايتد.
  ومتكن السيتي من افتتاح التسجيل 
بالفعل يف الدقيقة الثامنة، بعدما أرسل 
برنــاردو عرضية أرضية مــن الجانب 
األيرس، تابعها فودين بتسديدة مبارشة 

من داخل املنطقة سكنت الشباك.
األول  الهجومــي  الظهــور  وأىت    
لليونايتــد يف الدقيقــة 15، من خالل 
متهيد سانشو للكرة عىل حدود املنطقة 
إلريكسن، الذي سدد بدوره كرة ضعيفة 

أمسك بها إيدرسون بسهولة.
  وحصل الســيتي عىل مخالفة عىل 
حدود املنطقــة يف الدقيقة 18، نفذها 
غوندوغان بتسديدة مبارشة اصطدمت 

بالقائم.
  وتواصل زحف الســيتي تجاه مرمى 
اليونايتد، بعدما أرســل برناردو عرضية 
أرضيــة من الجانــب األيرس يف لقطة 
مشــابهة للهدف األول، تابعها فودين 
بتسديدة مبارشة يف الدقيقة 21، إال أن 

كرته مرت إىل جوار القائم هذه املرة.
  وحــاول دي بروين مباغتة دي خيا 
بتسديدة أرضية من عىل حدود املنطقة 
يف الدقيقــة 29، إال أن كرتــه ذهبــت 

ضعيفة إىل جوار القائم.
  وعاد دي بروين للمحاولة بتســديدة 
قوية من خارج املنطقة يف الدقيقة 32، 
تألق دي خيا يف إبعادها إىل ركلة ركنية.
  ونجح الســيتي يف تسجيل الهدف 
الثاين بالدقيقة 34، بعدما ارتقى هاالند 
لعرضية من ركلة ركنية، مسدًدا رأسية 

فشل ماالسيا يف إبعادها قبل أن تتخطى 
خط املرمى.

  ورسعــان ما أضــاف هاالند الهدف 
الثالــث يف الدقيقــة 37، بعدما تابع 
عرضية من دي برويــن داخل منطقة 
الـ6 ياردات، مسدًدا كرة مبارشة سكنت 

الشباك.
  وبحث فرينانديز عن إعادة اليونايتد 
ألجواء املباراة، بتسديدة قوية من خارج 
املنطقــة يف الدقيقة 39، أمســك بها 

إيدرسون.
  وتواصل انهيــار اليونايتد بإضافة 
الســيتي للهدف الرابع يف الدقيقة 44، 
بعدما أرســل هاالند عرضية أرضية من 
الجانب األيرس، تابعها فودين بتسديدة 
مبــارشة مــن داخل املنطقة ســكنت 
الشــباك، لينتهي الشــوط األول بتقدم 

السيتي برباعية نظيفة.
  وبدأ السيتي الشــوط الثاين بقوة، 
بتســديدة من فودين من داخل املنطقة 

يف الدقيقة 46، تصدى لها دي خيا.
  وقلص مانشسرت يونايتد الفارق يف 
الدقيقة 56، بتســديدة قوية من أنتوين 
من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك 

إيدرسون.
  وتلقى هاالنــد بينية داخل املنطقة 
من برناردو يف الدقيقة 64، ليسدد كرة 
أرضية قوية مرت بقليل إىل جوار القائم.

  ووقــع هاالنــد عــىل الهاتريك يف 
الدقيقة 65، بعدما تابع عرضية أرضية 
داخل املنطقة، بتسديدة مبارشة سكنت 

شباك اليونايتد.
  واســتمر مهرجان أهداف الســيتي 
بإضافة السادس يف الدقيقة 73، بعدما 
مرر هاالند بينية سحرية لفودين داخل 
املنطقة، ليسدد األخري كرة قوية سكنت 
شباك دي خيا، موقعا عىل هاتريك أيضا.

  وسجل اليونايتد هدًفا آخر لحفظ ماء 
الوجه يف الدقيقة 84، بعدما سدد فريد 
كرة قوية من داخل املنطقة، تصدى لها 
إيدرسون، وتابعها مارسيال برأسية يف 

الشباك.

  وحصل اليونايتد عىل ركلة جزاء يف 
الدقيقة 90، بتعرض مارسيال لإلعاقة 
من قبل كانسيلو، ونفذ النجم الفرنيس 
الركلــة بنجاح بتســديدة عىل يســار 
إيدرســون، لينتهي اللقاء بفوز السيتي 

.)3-6(

{ اسبانيا {
  تعــادل فريق إســبانيول مع ضيفه 
فالنســيا بنتيجة 2-2، يف املباراة التي 
جمعتهــام أمس األحــد، ضمن الجولة 
الســابعة من الدوري اإلســباين لكرة 

القدم.
  وسجل هديف إســبانيول خوسيلو 
وسريغي داردير يف الدقيقتني 56 و83، 
فيام ســجل هديف فالنســيا جابرييل 
باوليســتا وإراي كوميرت يف الدقيقتني 
53 والسادســة من الوقت بدل الضائع 

للمباراة.
  وشهدت املباراة طرد مارتن برايثوايت، 
العب إســبانيول يف الدقيقة الثانية من 
الوقــت بدل الضائع، وطــرد ماركوس 

أندري العب فالنسيا يف الدقيقة 85.
  ورفع إســبانيول رصيده إىل 5 نقاط 
يف املركــز الســادس عــرش، كام رفع 
فالنســيا رصيده إىل 10 نقاط يف املركز 

الثامن.

{ ايطاليا {
  فاز فريق التسيو عىل ضيفه سبيزيا 
4-صفر، خالل املبــاراة التي جمعتهام 
أمس األحــد، يف الجولــة الثامنة من 

الدوري اإليطايل لكرة القدم.
  وسجل أهداف التسيو ماتيا زاكايني 
الدقيقة 12 وأليســيو رومانيويل  يف 
يف الدقيقة 24 وســريغي ســافيتش 
الدقيقتني 61 واألخرية  )هدفــني( يف 

من اللقاء.
  ورفع التســيو رصيده إىل 17 نقطة 
يف املركــز الثاين، بفارق 3 نقاط خلف 
نابويل، وبفــارق األهداف أمام أتاالنتا 
وميالن، فيام توقف رصيد سبيزيا عند 

8 نقاط يف املركز الثاين عرش.

فرحة العبي العهد

فريق العهد الفائز عىل السالم زغرتا

هاالند وفرحة التسجيل يف مرمى مانشسرت يونايتد

أمني عام االتحاد املحامي رشبل ميشال رزق يطلق رضبة البداية ملوسم 2023-2022

ــاء ــ ــان األربعـ ــ ــب لبنـ ــ ــة  ملنتخـ ــ ــد رعايـ ــ ــع عقـ ــ ــلة : توقيـ ــ سـ
دعا االتحاد اللبناين لكرة الســلة رجال الصحافة واالعالم 
اىل حضــور املؤمتر الصحايف لالعالن رســمياً عن رعاية 
»Cedar’s food America« ملنتخــب لبنــان للرجال وتوقيع 

عقد الرعاية وذلك عند الســاعة الخامسة من عرص األربعاء 
املقبــل الواقع فيه 5 ترشين األول الجاري يف مركز »لقاء« 

)الربوة(.

رالي نيوزيلندا: الفنلندي روفانبيرا أصغر سائق يحرز اللقب العاملي
تــّوج الفنلندي كايل روفانبريا ببطولة العامل للراليات األحد 
يف أوكالند بنيوزيلندا، ليصبح يف سن الـ 22 عاماً ويوم أصغر 
ســائق يحرز اللقب العاملي، قبل جولتني من نهاية املوســم.  
وبعــد يوم واحد من احتفاله بعيــد ميالده الثاين والعرشين، 
أصبح روفانبريا أصغر بطل عاملي عىل اإلطالق، محطامً الرقم 
القيايس الذي سجله الربيطاين كولني ماكراي الذي كان يبلغ 

من العمر 27 عاماً عندما فاز بلقب العام 1995.
  وكان نجل ســائق الرايل السابق هاري روفانبريا الفنلندي 
الواعد، متفوقاً عىل منافســيه يف الرايل الذي استمر ألربعة 
أيام مليئة باألمطار يف الجزيرة الشاملية التي اختربت مهارة 

السائق إىل أقىص الحدود.
  وبدالً من مجرد الدفاع عن تقدمه الذي حققه ليالً، وّســع 

روفانبريا الواثق تفّوقه عىل مدى أربع مراحل قصرية.

  وانفجرت املشــاعر فور حسم انتصاره، فرقص روفانبريا 
عىل سطح سيارته إىل جانب السائق املساعد جون هالتونن.

  وبعــد ذلــك عانق روفانبريا والده وقال »إنه شــعور كبري 
باالرتياح بعد موسم جيد مامثل، وأخرياً وصلنا إىل هنا«.

  وأضاف »لقد كان انتظاراً قصرياً بعد بضعة راليات صعبة. 
الشــكر الكبري للفريق بالطبع، لقد صنعوا صاروخاً هذا العام 

سيارة موثوق بها ورسيعة«.
  ترتيب الخمسة األوائل يف البطولة:

  1- الفنلندي كايل روفانبريا )تويوتا( 2:48:01.4 ساعات
  2- الفرنيس سيباستيان أوجيه )تويوتا( بفارق 34.6 ثانية

  3- اإلستوين أوت تاناك )هيونداي( بفارق 48.5 ث
  4- البلجيــي تيريي نويفيل )هيونــداي( بفارق 1:58.8 

دقيقة.



1ـ من عّز النوم، آسيا

2ـ يواكيم، ريال، نّط

3ـ أبَدي، بهو، يبدأ

4ـ دللَّل، مكاريوس، وطَّ

5ـ ألح، واترلو، جنس

6ـ أمم، ممراح، أو، نعناع

7ـ لحامون، لندنِدري، آبا

8ـ حسم، دانيال، فرهود

9ـ ن ن، سجل، منيارة، اح

10ـ اديس أبابا، إغتنمت

11ـ ِول، مباح، رسج، بّج، 

نون

12ـ يــوّدون، كار، واِهياً، 

يك

13ـ لف، يوم سعيد، أهوال

11
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 عموديا: 

 عموديا:

من ستة حروف:    االبراج 

عاصمة افريقية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  هرني دو فرانس 

اخترب معلوماتك

1ـ عاصمة آسيوية. 

2ـ الصعود والتقدم يف 

األمور.

3ـ ُعدتُم.

4ـ ضعــف، عاصفــة 

بحرية. 

5ـ وطننا الحبيب. 

1ـ من ملوك رومانيا. 

2ـ الجهة والناحية. 

3ـ مهَر وحذَق يف. 

وصانَتنا  حفظَتنــا  4ـ 

من.

5ـ من الحمضيات. 

قصــي وكاتب وطبيب اســكتلندي راحل، معروف 

ومشــهور بتأليفــه القصص البوليســية، حيث ابتدَع 

شخصية خيالية مشهورة. 

إسمه مؤلف من 13 حرفا. إذا جمعت: 

5+11+2+12+8- دولة آسيوية.

13+7+10+9- عاصمة أوروبية. 

5+7+10+1- دولة أمريكية. 

10+5+1+4- عاصمة افريقية

3+2+12- َغنّي.

5+1+7- مدينة فرنسية. 

13+6+9- شكل وهيئة. 

5+11- خرق يف الحائط.

1ـ ما اســم الوالية األمريكية التــي يطلق عليها لقب 

الحدود األخرية يف أمريكا؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما إسم الوزير اللبناين الذي كان ضمن لجنة التحكيم 

السداســية التي إختارت قصيدة أمري الزجل رشيد نخلة : 

كلنا للوطن؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ يف أية ســنة بدأ التلفزيون اللبناين بنقل الوقائع 

الحية لجلسات املناقشة العامة ملجلس النواب؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ يف أية دولة افريقية يقع مطار لونغي؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ يف أية ســنة أعطَي أول ترخيص ألول جهاز تربيد 

أو ثالجة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما اســم املدينة اليابانيــة التي يرتفع فيها حواىل 

1700 جرس، وتُلّقب بـِ فينيز الرشق؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ يف أية سنة ُمنَحت أول ميدالية عسكرية؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إسم اليوبيل الذي يطلق عىل 26 سنة زواج؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ مــن هو النحوي والعامل اللغوي العبايس الذي أول 

َمن وضَع املثلّث يف اللغة؟ 

1ـ مّيادة الحناوي
2ـ نوبل، محسن دلّول

3ـ عادل إمام، دف
4ـ زيك، يسمو

5ـ اي، محمود، ابني
6ـ ملبك، مناسباً

7ـ هاجر، نجاحكم
8ـ وروَر، اليلب، اس

9ـ مي، يوحنا، ارسع

10ـ ايوا، دمل
11ـ البستان، ناجود

12ـ رودريغ
13ـ يناول، أتّبها

، طوين فرنجّيه 14ـ أطَّ
15ـ رتم، أو

16ـ جناه، تن
17ـ نابوا، وكّل

18ـ سعاد حسني

؟ من هو
من هي؟

1ـ فيلســوف ومؤرخ عريب 

قديم، نهضنا. 

2ـ نائب لبناين سابق.

3ـ احســاس، أقدم وأشهر 

املــدارس الخاصة يف إنكلرتا، 

سّنور. 

4ـ ينفرد ويبتعد عن قومه، 

اعتامد عىل.

الكثري  الشــجر  قوامه،  5ـ 

امللتف، يأيت بعد.

6ـ دولة آسيوية تتكّون من 

آالف الجزر. 

الثوم،  اإلبرة، رفيق  7ـ ثقب 

حيوان ضخم. 

8ـ مدينة مرصية، النجل. 

9ـ شــجر عريــق، خــادم 

باألجنبية، ورك. 

10ـ يخصنــي، أول قاتل يف 

التاريخ، تثاقلت يف مشيتها.

11ـ حانوتنا، ظهرَت. 

12ـ من قبائل الهنود الحمر، 

حسَب، ظُلم، منَح.

13ـ أرضاس، شجر معروف، 

يؤخذ من الفيلة.

الحياة،  رضوريات  من  14ـ 

للنفي، من األحجار الكرمية. 

15ـ نحات ومّثال فرنيس.

16ـ ممثلة ســورية راحلة، 

للنهي. 

17ـ أظلَم الليل، أَسد.

18ـ نجــم كــرة مــرب 

سويرسي أعلن إعتزاله مؤخرا 

صاحب الصورة، رّي. 

1ـ شاعر جاهيل لّقَب بـِ 
صّناجة العرَب، ما يَُسد به 

رأس القنينة.
2ـ قــدر مــد اليديــن، 
عالِمة إكتشــفت الراديوم 

باالشرتاك مع زوجها. 
ونثنيها،  نعطفهــا  3ـ 
إســم  بالرمــح،  طعــَن 

موصول. 
4ـ حرست وأّمنت، قّبَل، 

ريَض باليشء.
رحَم،  إلتقَط وجمع،  5ـ 
مضطرِب  ونؤازرك،  نؤيّدك 

إضطرابا شديدا. 
6ـ أظلــَم الليــل، دولة 

. افريقية، يعتب عيلَّ
7ـ مطرب لبناين راحل، 

صخور عظيمة.

يف  جامعة  حصلُت،  8ـ 
االســم  املتحدة،  الواليات 
الثــاين ملخــرج تلفزيون 

لبناين راحل.
9ـ أمايش، صار الوقت، 

مقياس أريض، ُمنهزِم. 
الطعــام  أعطــت  10ـ 
من،  يتخلّصون  بتقتــري، 
القــوم  رئيــس  غــالم، 

ومقدامهم. 
نوتة موســيقية،  11ـ 
دولة افريقية، تتقابل مع، 

أكَل الطعام. 
إســتجابوا  رّث،  12ـ 

، أدرَك بـِ. للنداء، ذمَّ
13ـ الولَد، نشّك، عاصمة 

افريقية. 

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(

فرتة هادئة يف مجال العمل والنجاح يقرتب 

نحوك بخطى وتيدة. استغل كل فرصة مناسبة 

تأيت يف طريقك وال تتأخر يف ذلك. 

مفاجأة رائعة يف الحقل العميل، واستقرار 

عىل صعيد العاطفة والحب. عليك أن تتخطى 

الصعوبات وحاول أن تتكلم بلغة العيون. 

ســتحصل عىل مكافأة ال بــأس بها لقاء 

مجهوداتك ألنك تترصف بلباقة وحكمة. تشارِك 

عائلتك هذا اليوم وتَخلق جوا من السعادة. 

ابتسامتك اللطيفة يف العمل قد تعني الكثري 

للمحيطني بك. حاول أن تكون ايجابيا ومتفهام 

لوجهة نظر محّدثيك من زمالء وأصدقاء. 

تتمســك اليوم بقوة بآرائك وتربهن عن عزم 

يف مالحقة أهدافــك النبيلة، وتخضع أيضا 

عالقاتك االجتامعية والعاطفية اىل الصالبة 

نفسها. 

عالقة حب تتحر يف األفق لكنها ستكون 

مربكة بعض اليشء. اذا كنت تسعى لالرتباط 

الفعيل برشيك فهذا هو الوقت املناسب لذلك. 

مرحلة إيجابية تســتطيع خاللها ترتتيب 

تلتقي  والعاطفيــة.  االجتامعية  عالقاتــك 

أناسا لطفاء وتتفق معهم عىل القيام بأعامل 

مشرتكة.

أحوالك املالية يف تحســن مســتمر. تنقذ 

عالقتك مع الرشيك الهادئ بلباقتك املعهودة، 

والتعبري عن مشاعرك بكالم عذب ولطيف. 

عدة زيارات عائلية ســوف تقوم بها لكنك 

لن توفر لنفســك بعضا من الراحة الجسدية. 

حلحلة عــىل صعيد الحظ ومكســبك املايل 

سيزداد. 

متيل اىل االنفتاح عىل محيطك. هذا مناسب 

لك لكن عليك أن تضبط نفسك قليال. عاطفيا، 

احسن االختيار هذه املرة وفكر بروية وهدوء. 

تطلعاتــك جيدة. تصميمك عىل النجاح بأي 

مثن يفرض عليك الشــجاعة واالقدام، وعدم 

الرتدد يف مواجهة األخطار والصعوبات.  

التــوازن االقتصادي همــك األكرب يف هذه 

الفرتة املربكة. اعلم ان الجهد الذي تبذله اليوم 

لن يذهب سدى، وان النتائج ستكون ممتازة. 

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(

اندونيسيا
أكرا

اهدن
بولونيا

بريطانيا
بلزاك

باخرة
بنسلفانيا
بنغالدش

تروتسيك
جندل

جز
ديوان
ذهب
رجاء

رينوار
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االثنني 3 ترشين األول 2022

)تتمة ص1( 

ــــــع ــــــى الودائ ــــــة... والخــــــوف عل ــــــراف رســــــمي بالخســــــائر املالّي ــــــدوالر اعت ــــــل ال ــــــرة ُمقاب ــــــة اللي ــــــض قيم خف

الصناعات البرتوكياموية وغريها.
إًذا اإلصالحــات االقتصاديــة املطلوبة كثــرية، وهي تأيت 
يف شــق كبري منها بالتوازي مع اإلصالحات املالية والنقدية 
واإلداريــة. واألهم يبقى بدون أدىن شــّك خطّة التعايف التي 
قامت بها الحكومة من خالل تحضري مرشوع قانون من واحد 
وعرشين مادة مقّســمة عىل أربعة أقسام تهدف إىل »إعادة 

التوازن للنظام املايل«: 
إعادة رسملة مرصف لبنان: وتشــمل تدقيقا محاسبيا يف 
حســابات مرصف لبنان بهدف تحديد الفجوة املالية الناتجة 
من إنفــاق الدولة اللبنانية، وإعادة رســملة املرصف املركزي 
األموال  املليــار دوالر أمرييك، واســتعادة  مبليارين ونصف 
الناتجة من جرائم الفساد، وإطفاء العجز يف رأسامل مرصف 
لبنان بالعملة اللبنانية بشكٍل تدريجي، وإلغاء األعباء املؤّجلة 
الناتجة من تطبيق مبدأ »ســك النقود« وشطب سائر الخسائر 

املؤّجلة...
معالجة الواقــع الحايل للودائع املرصفية: وتشــمل إعادة 
هيكلة املصارف، وتصنيف الودائع، وآلية رد الودائع، وحســم 
فائــض الفوائد املســتحّقة التي تّم دفعها منذ ســنة 2015، 
وإصدار أدوات رأساملية أو متلّك أوراق مالية، وتحويل الودائع 
»غري املؤهلــة« إىل اللرية اللبنانية، وإقــرار قانون الكابيتال 

كونرتول، وتصفية املصارف غري القادرة عىل االستمرار... 
إنشاء »صندوق اسرتجاع الودائع«: ويهدف إىل املساهمة يف 
سد الودائع »املؤّهلة«، وتحديد آلية عمل »الصندوق«، وكيفية 

متويله، وإصدار سندات أو أوراق مالية ملصلحة املودعني...
أحكام مختلفة قانونية وتشمل إلزامية تعديل مبلغ الضامنة 
للقانون، وتصنيف  للودائع، وإلزامية وضع مرســوم تطبيق 
القانون عىل أنه »إســتثنايئ«، وإلغاء كل النصوص املخالفة 

عىل أن يكون العمل به فور نرشه يف الجريدة الرسمية.
النّص املرّسب يدل عــىل الطابع اإللزامي للقيام بإصالحات 
موازية عىل الصعيد االقتصادي )مثل القطاع العام، والكهرباء 
وغريهام(، وإذا كان النص يفتقر إىل الطابع اإللزامي الزمني، 
إال أن هــذا ميكن تفســريه عىل أنه مــرشوط بعملية توافق 
ســيايس عىل القيام باإلصالحات. أيًضــا ميكن مالحظة أن 
كل بنــد تقريًبا يف هذا القانون هــو موضوع مرشوع قانون 
أو مرسوم، وبالتايل فإن العمل الترشيعي والتنظيمي سيأخذ 
حيزًا كبريًا يف املرحلة املقبلة إذا ما سارت األمور كام يجب. وال 
يجب نسيان ان هذا املرشوع يبقى عرضة النتقادات حادة يف 

ما يخص امللكية الخاصة.

{ ضغط صندوق النقد الدويل {
عملًيا خفض ســعر رصف اللرية اللبنانية مقابل الدوالر من 
ألف وخمسامئة لرية إىل خمسة عرش ألف لرية لبنانية يعكس 
ضغط صندوق النقد الدويل الذي يعترب أنه يجب عىل الحكومة 
تحرير ســعر رصف اللرية بالكامل من دون أي تدخل من قبل 
املــرصف املركزي. وهو ما يعني اعرتافا رســميا بالخســائر 
الحاصلة وتثبيتها عند رقم يكشــفه التدقيق املحاســبي يف 
حســابات مرصف لبنان واملصــارف. هذا األمر مل تســتطع 
الحكومــة القيام بــه يف املايض، قبل أن تُتــاح لها الفرصة 
خصوًصا مع املزايــدة التي قام بها بعض النواب يف ما يخص 
القطاع العام وهو ما أظهر عجزًا كبريًا مل يكن باإلمكان تغطية 
قسم منه )دفرتيًا( إال من خالل رفع سعر الرصف يف العمليات 
التي تتناول إيرادات الدولة وخصوًصا الدوالر الجمريك ودوالر 
الرضيبة عىل القيمة املضافة والرضائب والرسوم الواردة يف 

املوازنة.
سعر الـ 15 ألف لرية أىت كحل وسطي بني متطلبات صندوق 
النقد الدويل بتحرير كامل لســعر رصف اللرية وبني الضغوط 

السياســية التي كانت تطالب بدوالر جمــريك ال يتعّدى الـ 
12 ألــف لرية. ولوال األجور التي أصبحت كلفتها الشــهرية 3 
تريليون لرية لبنانية، ملا قبل النواب الذين صّوتوا عىل املوازنة 

بالتصويت ملصلحتها.
التداعيات لتعديل ســعر رصف العملة الرسمي كثرية، ولهذا 
الســبب وتفاديًا ألي مفاجآت، قــررت وزارة املال ومن خلفها 
الحكومــة تطبيق هذا الرفع عىل مرحلتــني:   األوىل تبدأ مع 
بداية شــهر ترشين الثاين حيث تصبح كل إيــرادات الدولة 
االتية بالدوالر محتســبة عىل ســعر الخمسة عرش ألف لرية 
لبنانيــة. ويف خالل هذه املرحلة، لن يكــون هناك تعديل يف 
دوالر املصارف والقروض وغريها، عىل أن تبدأ املرحلة الثانية 
بالتزامن مع بــدء تنفيذ خطة الحكومــة اإلنقاذية )أي بعد 
التوقيع مــع صندوق النقد الدويل؟!( ويبدأ فيها مرصف لبنان 
برفع السعر تدريجًيا. بذلك يصبح امتصاص التداعيات من قبل 

السلطات املالية والنقدية واالقتصاد أسهل.
يبقى القول إن رفع الســعر هذا ســيتبعه حكاًم رفع لسعر 
الرصف الرســمي تدريجًيا حتى يتّم تحريــر بالكامل الذي قد 
يكون يف فرتة ال تتخطّى األشهر إذا ما تسارعت األمور بالشكل 

اإليجايب أو »السلبي الحاد«.
وهنا تظهــر صعوبة التكهن مبا قد تــؤول إليه األمور يف 
املرحلة املقبلة حيث إن املشــهد السيايس يوحي بإيجابية من 
ناحية تشــكيل الحكومة وســلبية من ناحية انتخاب رئيس 
جديد للجمهورية. السيناريو التشاؤمي قد ينشأ من باب عدم 
إمتام االستحقاقني يف آن واحد، وهو ما سينعكس حكاًم عىل 
االقتصادية واملالية والنقدية واملعيشية  الشؤون وامللفات  كل 

واالجتامعية.

{ الوضع املعييش املرتدي {

التحاليل تشري إىل أن ميقايت يدفع باتجاه توقيع اتفاق مع 

صندوق النقد الدويل وهو ما تُثبته مشــاريع قوانني الكابيتال 
كونرتول، واملوازنة، واســتعادة االنتظام املايل، وإعادة هيكلة 
القطــاع املرصيف التي إن دلّت عــىل يشء تدّل عىل رغبة يف 

توقيع االتفاق مع صندوق النقد الدويل. 
هل ســيتمكّن ميقايت من توقيع االتفاق مع صندوق النقد 
الدويل؟ الجواب ليس بســهل، خصوًصا أن هناك عاماًل قاهًرا 
وهو الوضع املعيـــــيش الذي يرتّدى بشكل مستمر يف ظل 
غموض ســيايس يخّيم عىل املرحلة املـــــقبلة. وما قوارب 
املوت التي تحمل مواطــــنني يبحــثون عن لقمة العيش يف 
بقاع أخرى، إال دليل عىل مــدى الرتّدي االقتصادي الذي وصل 
اليه املواطن اللبــــناين بعد مرور ثالثة أعوام عىل بدء ثالث 
أكــرب أزمة اقتصادية يف تاريخ البرشية منذ مئة وخمســني 

عاًما.
بالطبع األيام واألســابيع املقبلة ســُتظهر ترجمة الواقع 

السيايس املوجود أمام ثالثة سيناريوهات: 
1- ال تشكيل حكومة وال انتخاب رئيس جمهورية.

 2- ال انتخاب رئيس جمهورية وهناك تشكيل حكومة.
3- تشكيل حكومة وانتخاب رئيس جمهورية. 

وبغّض النظر عن الســيناريو الذي سيتحّقق، هناك حقيقة 
مرّة هي عمق الفقر الذي بدأ يزداد شيًئا فشيًئا، حيث انه وبعد 
أن ســّجل لبنان رقاًم تاريخًيا من ناحية الفقر املدقع مع أكرث 
من 40% من الشــعب اللبناين وبدء ســقوط الطبقة الفقرية 
يف هــذا الفقر املدقع، أصبح واضًحــا أن عمق الفقر وتجّذره 
ســُيصّعب عىل الحكومة العتيدة أو الحكومات املستقبلية أي 
عمليــة نهوض وإمناء يف املجتمع اللبناين. وحتى لو أن لبنان 
بدأ باســتخراج الغاز وحصد املداخيل، هناك مشكلة جوهرية 
تتعلق بديناميــة التفاعل بني املجال االقتصادي واإلمنايئ التي 
ستجعل من الصعوبة عىل شعوب عاشت الفقر سنوات طويلة 

النهوض بسهولة.

ــيـــن جــــنــــوب نــابــلــس ــنـ ــوطـ ــتـ ــسـ ــدف ُمـ ــ ــه ــ ــت ــ ــاق نــــــار اس ــ ــإطـ ــ ــة جــــنــــدي »إســــرائــــيــــلــــي« بـ ــ ــابـ ــ إصـ
ــة ــّي ــرب ــغ ــي الـــضـــفـــة ال ــ ــال ف ــتـ ــقـ ــة الـ ــلـ ــواصـ ــاً ملـ ــي ــت ــس ــوج ــّد  ل ــتـــعـ ــل« : الـــجـــيـــش غـــيـــر ُمـــسـ ــ ــي ــ ــرائ ــ »إس

{ الخارجية الفلسطينية {

من جهتها، جددت وزارة الخارجية الفلســطينية »مطالبة 
املجتمع الدويل بتحرك فوري، ومامرســة ضغط حقيقي عىل 
ســلطات االحتالل اإلرسائيــيل لوقف جرامئها ضد الشــعب 
الفلســطيني، وانتهاكاتها املتواصلة للقانون الدويل وقرارات 

الرشعية الدولية ومبادئ حقوق اإلنسان«.
وأدانت الخارجيــة يف بيان نقلته وكالــة »وفا« اعتداءات 
عصابات املستوطنني عىل الفلسطينيني، وأرضهم وممتلكاتهم 
ومنازلهم ومقدساتهم، مشــرية »إىل أنها تتم يومياً بحامية 
قوات االحتالل لتوسيع االستيطان وتكريس الفصل العنرصي«.

وشــددت الخارجية »عــىل أن غياب املســاءلة الدولية لـ 
)إرسائيل( وإفالتها املستمر من العقاب يشجعها عىل ارتكاب 
املزيد من االنتهاكات والجرائم ويوفر لها البيئة الدولية املناسبة 
للتامدي يف تخريــب أي فرصة إلقامة الدولة الفلســطينية 

املستقلة«.

{ وفقة تضامنية دعامً

لألرسى املرضبني عن الطعام {
اىل ذلك، شــارك عرشات الفلســطينيني يف وقفة مبدينة 
البرية يف الضفة الغربية دعامً لألرسى الذين يتعرضون ألبشع 
االنتهاكات يف معتقــالت االحتالل اإلرسائييل ويف مقدمتهم 

املرىض واملرضبون عن الطعام.
وذكرت وكالة »وفا« أن املشــاركني يف الوقفة التي نظمتها 
القوى الوطنية الفلســطينية يف ســاحة املركز الثقايف يف 
املدينة رفعوا صــور األرسى الثالثني املرضبني عن الطعام منذ 
مثانية أيام وصور األســري املصاب بالرسطان نارص أبو حميد 
وعدد من األرسى املرىض والفتات تطالب بتحرك دويل لإلفراج 

عنهم ووقف جرائم االحتالل بحقهــم ويف مقدمتها التعذيب 
والعزل واإلهامل الطبي املتعمد.

{ االعالم »اإلرسائييل« {

وقد نقلت وسائل إعالم »إرسائيلية«  عام يسّمى بـ »مراقب 
الدولة« متنياهو أنغلمن قوله إن »الجيش اإلرسائييل غري مستعد 
مبا يكفي لوجستياً، ملواصلة القتال يف الضفة الغربية«،  وقال 
اثناء زيــارة مفاجئة إىل قواعد التدريب التابعة للواء كفري يف 
غور األردن وإىل موقع يكري يف شــامل الضفة: »نجري هذا 
العام تدقيقاً لألوضاع املعيشية للجنود النظاميني واالحتياطيني، 
وكجزء من ذلك قمت بزيارات مفاجئة، والنتائج تتطلب معالجة 

فورية وتصحيحاً، ولذلك قررت نرش تقرير خاص«.  
وبحســب كالمه، »يجب عــىل القوات تحســني التغطية 
اللوجستية للجنود النظاميني ويف االحتياط بالضفة الغربية«، 
مضيفاً: »ال يوجد سبب مينع جنود االحتياط من الحصول عىل 
الطعام كام هو مطلوب يف األسبوع األول من عملهم يف ظل 

تأخريات قوات العملية«.
وقــال أنغلمن إنه »وجد نواقص يف ظروف حياة الجنود يف 
قاعدة التجنيد التابعة للواء كفري يف غور األردن«، متابعاً: »ال 
ميكن قبــول حقيقة أنه يف الحرارة التــي تزيد عن 40 درجة 
يف غور األردن، ال يحصل الجنود عىل األمور األساســية من 
مياه الرشب عند درجة حــرارة الغليان ويتعني عليهم االكتفاء 
مبكيفات الهواء غــري الفعالة، والتي بعضهم مل يتم إصالحها 

بسبب نقص امليزانية«.
وحدد أنغلمن أيضاً أن االســتجابة الطبية تحتاج أيضاً إىل 
تحســني، معترباً أن »حقيقة عدم متكّــن املقاتلني من رؤية 

الطبيب لعدة أشهر غري مقبولة«.
كام ذكــر التقرير الخاص أن »الجنود أبلغوا مراقب الدولة أن 
حصص اللحوم اليومية محدودة، وبالتايل فإن حصة اللحوم 

بكميات كافية مفقودة«.

ويف سياق مشــابه، قال اللواء احتياط يف جيش االحتالل 
اإلرسائييل ومفّوض شــكاوى الجنود ســابقاً إسحاق بريك 
لصحيفــة »يديعوت أحرونوت« اإلرسائيلية يف وقت ســابق: 
»نحــن يف خطر تهديد وجودي، أهــم التحديات أمام إرسائيل 
عدم جاهزية الجبهــة الداخلية التي تتجــه ألن تكون مركز 
الحرب املقبلة والتي ما زالت تعاين نتيجة تجاهل قيادة الجيش 
والحكومة اإلرسائيلية لها، وستتلقى يف أي حرب مقبلة ثالثة 
آالف صاروخ يف اليوم ويدّمر أكرث مــن 100 موقع يف داخل 

إرسائيل«.

اشــارة اىل ان املســؤولني »اإلرسائيليني« يُجمعون عىل أّن 
الضفة الغربية تشــكل خطراً وتحدياً كبرياً أمام االحتالل، يف 
ظل تزايد العمليات الفلســطينية، واإلرادة الشعبية ملناهضة 

االحتالل، والدعوات املستمرة إليها. 
وكانت صحيفة »هآرتس  اإلرسائيلية« نرشت مقاالً يتناول 
تزايد القلق »اإلرسائييل« من االنقسام الداخيل وتفكك التكتل 
االجتامعــي يف »إرسائيل«، عىل حســاب القلق من »الحرب 
املتعددة الســاحات التقليديــة املقبلة الواقفــة عىل عتبة 

إرسائيل«.

ــه ــ ــل ــ ال نـــــصـــــر  لـــــتـــــهـــــديـــــدات  ُمـــــخـــــجـــــل  بــــشــــكــــل  : البــــــيــــــد اســــتــــســــلــــم  نــــتــــانــــيــــاهــــو 

ســيادية تابعة إلرسائيل مع حقل غاز ضخــم هو ملك لكم 
مواطني إرسائيل، وهو يقوم بذلك دون جلســة يف الكنيست 

أو استفتاء عام«.
وأضاف، يف تغريدة نرشها عىل حسابه الرسمي يف تويرت 
»البيد غري مخول ملنح دولة عدو مســاحة ســيادية وأمالك 

سيادية هي ملك لنا جميعا، وإذا ما تم مترير هذه الخدعة غري 
القانونية، فإنها لن تكون ملزمة لنا«.

ورد وزير الدفــاع »اإلرسائييل« بيني غانتس، عىل نتانياهو 
بتغريدة أيضا قال فيها: »بيبي، ال تزعجني... فقط االعتبارات 
السياسية غري املسؤولة تقودك. سنواصل االهتامم باملصالح 
السياســية واألمنية واالقتصادية لدولــة إرسائيل بطريقة 

مسؤولة«.
وجــاء ترصيح نتانياهو بعد وقــت قصري عىل ترصيحات 

ليائري البيد، قال فيها »إن تــل أبيب ال مُتانع تطوير حقل غاز 
لبناين إضايف، مقابل حصولها عىل حصتها املالية منه«.

ولفت البيد، يف افتتاح الجلســة االســبوعية للحكومة 
لبنان،  البحري مع  الحــد  االتفاق عىل  »االرسائيلية« حول 
لبنان  نهائية لالتفاق مع  »أن حكومته تجري مراجعة  إىل 
مــن الناحيــة القانونية، عىل أن يتّم عــرض االتفاق بعد 

ذلك«.
وأشار يف مستهل الجلســة ، إىل أن بنود االتفاقية تحفظ 

مصالح »إرسائيل«، وستعزز أمنها واقتصادها. وقال : »نحن 
نجــري مداوالت حول التفاصيل األخــرية، ال ميكن القول انه 
تم التوصل اىل اتفاق نهــايئ، لكن كام طلبنا منذ اليوم األول 
فإن االتفاق يحفــظ كامل املصالح األمنيــة وأيضا املصالح 
االقتصادية«، مضيفا »أن هذا االتفاق سيعزز من أمن ارسائيل 
واقتصادها«، وقال »ان تطوير حقل غاز لبناين ســيؤدي اىل 
اضعاف االرتباط اللبناين بإيران وسيؤدي اىل تقييد حزب الله 

ويؤدي اىل استقرار يف املنطقة«.

قدم الرئيس الرويس فالدميري بوتني أربعة مشــاريع قوانني 
دســتورية اتحادية إىل مجلس الدوما بشــأن انضامم املناطق 
الجديدة، حسبام أفادت الخدمة الصحفية ملجلس النواب بالربملان. 

وقال رئيس لجنة مجلس الدوما بافيل كراشــينينيكوف، »إن 
الوثائق الصادرة عن جمهورية دونيتســك الشعبية وجمهورية 
لوغانسك الشعبية وأوكرانيا، بشأن التعليم والخربة العملية والحق 
يف املعاش التقاعدي واملســاعدة االجتامعية والطبية سوف يتم 
االعرتاف بها يف روســيا، وسيتمكن السكان من الحصول عىل 

الجنسية الروسية بعد تقديم طلب وأداء اليمني.
وقال: »قبل 1 حزيران 2023، سيتم إنشاء هيئات إقليمية للهيئات 
التنفيذية الفيدرالية يف الجمهوريات واألقاليم الجديدة. وخالل 
الفرتة االنتقالية، سيتم أيضا إنشاء هيئات ادعاء وسيتم ضامن 

عمل النظام القضايئ يف روسيا االتحادية«.
ووفقا للوثائق املقدمة، ســيعني بوتني قادة مؤقتني للمناطق 
الجديدة بعد 10 أيام من اليوم الذي تم فيه قبول هذه األرايض يف 
روسيا، وســتجرى انتخابات يف املناطق األربع يف أيلول 2023، 
وستكون العملة الرسمية يف املناطق هي الروبل الرويس، ولكن 

حتى نهاية هذا العام، يسمح باستخدام الغريفنا األوكرانية.
وسيكون قانون املوازنة نافذ املفعول يف املناطق الجديدة لالتحاد 
اعتبارا من بداية العام املقبل، وستحدد الحكومة الروسية تفاصيل 
امليزانية، وستنضم التشكيالت العسكرية املنتظمة للمناطق األربع 

اىل القوات املسلحة الروسية.

وقد أقرت املحكمة الدســتورية، بتوافــق املعاهدات الخاصة 
باألرايض الجديدة مع القانون األسايس للبالد. وتم نرش القرارات 
األربعة عىل املوقع اإللكرتوين للمحكمة الدســتورية لالتحاد 

الرويس امس األحد.

{ الجيش األوكراين {
هذا، وأعلن الجيــش األوكراين امس، أنه بدأ التقدم نحو مدينة 
ـ »مدن  جديدة رشقي البالد، الســتعادة السيطرة عىل ما تعرف ب
 )NATO( »املثلث«، يف حني أعلن حلف شــامل األطلــي »ناتو

موقفه املبديئ من طلب كييف االنضامم للحلف.
وقال رئيس اإلدارة اإلقليمية يف لوغانسكسريغي هايداي، إن 
من املحتمل أن تتوجه القوات األوكرانية الستعادة مدينة كرميينا 
)رشقي أوكرانيا( من أيدي القوات الروسية، مضيفا أن تلك الخطوة 
ستكون الثانية بعد الســيطرة عىل مدينة ليامن اإلسرتاتيجية، 

بدونيتسك، أمس السبت.

{ موقف »الناتو« {
ـ »الناتو« ينس ستولتنربغ،  يف غضون ذلك، قال األمني العام ل
إن أي قرار بشأن انضامم أوكرانيا للحلف يجب أن يحظى مبوافقة 
جميع الدول األعضاء، محذرا من أن »أي هجوم متعمد عىل البنى 

التحتية للدول األعضاء يف »الناتو« سيقابل برد حازم وموحد«.
ورأى ســتولتنربغ أن الوســيلة األفضل للرد عىل ضم روسيا 

للمناطق األوكرانية هي مواصلة دعم أوكرانيا«.

{ دعم عسكري أملاين {

يف ســياق متصل، أعلنت وزيرة الدفاع األملانية كريســتينا 
المربشت توريد 16 مدفع »هاوتزر« من إنتاج سلوفايك ألوكرانيا 

العام املقبل، بقيمة 92 مليون دوالر.
ورصحت المربشت امس، للقناة األوىل بالتلفزيون األملاين »إيه 
آر دي«   )ARD(  بأن املدافع مــن طراز »زوزانا« يتم إنتاجها يف 

سلوفاكيا ويتم متويلها بالتعاون بني الدامنارك والرنويج وأملانيا.

ــا  ــ ــي ــق جـــــديـــــدة الـــــــى روســ ــاطــ ــ ــن ــ ــأن انــــضــــمــــام م ــ ــشـ ــ ــن قـــــــــّدم مــــشــــاريــــع قــــوانــــيــــن بـ ــ ــي ــ ــوت ــ ب
ــة جــــديــــدة  ــ ــح ــ ــل ــ ــأس ــ ــا تـــــمـــــّدهـــــا ب ــ ــ ــي ــ ــ ــان ــ ــ ــة جـــــــــديـــــــــدة... وأمل ــ ــه ــ ــب ــ ــح ج ــ ــت ــ ــف ــ أوكــــــرانــــــيــــــا ت

)تتمة ص1( 
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