«كورونـــــــــــا» :حالـــــــــــة وفـــــــــــاة
و 142إصابـــــــــــة جديـــــــــــدة

بطول ــة لبن ــان ف ــي ك ــرة الس ــلة :
فـــــوزان مســـــتحقان لالنترانيـــــك
واملريمييـــــن ديـــــك املحـــــدي
ص10

 10000ل.ل.

10000 L.L.

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس ،حول
مســتجدات فريوس كورونا املستجد ،تسجيل  142إصابة
جديدة بالفــروس ،ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات
.»1216142
وأوضحــت الوزارة أنه «تم تســجيل حالة وفاة ،وبذلك
يصبح العدد اإلجاميل للوفيات .»10679

ُ
ُ
إتفاق الترســيم يثير «زوبعة» في «إســرائيل» ...ولبنان يضع مالحظاته على «شــياطين» املســودة :
ّ
ّ
املطالبــة بتوضيحــات وضمانــات حــول «قانــا» والحــدود البريــة ..وأســئلة جوهريــة لشــركة «توتــال»
اللقــاء «الثالثــي» فــي بعبــدا يُعيــد تحريــك امللــف الحكومي ...طبخة التشــكيل على «نــار حامية»؟

السنة الرابعة والثالثون ـ العدد 12010

ابراهيم نارصالدين
اذا تم تجاوز «شــياطني» املالحظــات اللبنانية الصغرية،
واملناكفات واملزايدات بني الســلطة واملعارضة يف «ارسائيل»،
فان اتفاق الرتسيم البحري «سيبرص النور» خالل ايام بحسب
جــدول االعامل االمرييك الذي يريد انهاء امللف قبل االنتخابات
«االرسائيلية» مطلع الشــهر املقبل .ستســلم املالحظات اىل
عاموس هوكشــتاين الذي سيسلمها «الرسائيل» ويعيدها اىل
لبنــان .التفاؤل اللبناين عىل حاله «وقمحة ونص» بحســب
رئيــس مجلس النواب نبيه بري .نائــب رئيس املجلس الياس
بوصعب تحدث عن «شياطني» صغرية ميكن تجاوزها ،وتحدث
عن معادلة «الجيش والشعب واملقاومة» التي ستلزم «ارسائيل»
بااللتزام باالتفاق.
يف «ارسائيــل» الحكومة تدافع عــن القرار وتعده انتصارا
لالمــن «االرسائييل» ،اما املعارضة «االرسائيلية» فتتحدث عن
حصــول لبنان  100باملئة عىل ما يريــد تحت تهديدات حزب
اللــه ،اما «ارسائيل» فحصلت عىل «صفــر» ،وترى ما حصل
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انتصارا لالمني العام لحزب الله الســيد حســن نرصالله النه
بفضل «تهديداته تسارعت املفاوضات وحصل اللبنانيون عىل
ما يريدون» ،حسب حزب «الليكود» املعارض الذي قدم التامسا
اىل املحكمــة العليا التي ســتنظر يف االتفاق يوم  27ترشين
األول الجاري ،لســؤال الحكومــة املوقتة التي ال تحظى بثقة
«الكنســيت» عن كيفية اتخاذ قرار بالتفاوض حول هذا امللف
الحساس.
االوســاط الرســمية اللبنانية تتكتم عىل املالحظات التي
متت صياغتها بورقة واحدة بعد التفاهم بني الرؤســاء الثالثة
عليها ،وهــي مالحظات قانونية ومنطقية ،واذا كان لبنان ال
يريد الدخول بســجاالت حول حقل «قانا» ،علمت «الديار» ان
بعض املالحظات ترتبط بالحقل وتحتاج اىل ردود «ارسائيلية»
واضحة ،خصوصا ان جزئه الجنويب ســيكون تحت السيطرة
«االرسائيلية»!
اما حكوميا ،فعاد منسوب التفاؤل اىل االرتفاع مع توقعات
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االجتامع التنسيقي يف بعبدا امس حول ترسيم الحدود

شــهيدان فلســطينيان وجرحــى فــي اعتــداء لجنــود اإلحتالل قــرب رام الله
إعــتــقــال طــفــل مــن قــريــة الــجــيــب..واخــتــطــاف ش ــاب مــن الدهيشة

شــابان
استشــهد
فلســطينيان وأصيب ثالث
فجر امس ،بعد إطالق جنود
االحتالل الصهيــوين النار
تجاه مركبة كانوا عىل متنها
يف ضاحية الرتبية والتعليم
قــرب رام اللــه يف الضفة
الغربية.
وزعــم ناطق عســكري
صهيوين ،أن الشبان الثالثة
حاولوا تنفيذ عملية دهس،
وقالت إذاعة جيش االحتالل
أن إطــاق النار تجاه املركبة
جرى خالل محاولة الشبان
دهس مجموعة من الجنود
الصهاينة من وحدة «إيغوز»
خالل مهمة لها يف املنطقة
القريبة من مخيم الجلزون.

مواجهات عنيفة شهدتها شوارع رام الله امس

www.addiyaronline.com

 12صفحة

(دااليت ونهرا)

عىل طريق الديار
يبدو ان اجواء التفاؤل بدأت تســيطر
عىل االجــواء اللبنانية ،ذلك ان ترســيم
الحــدود بني لبنان وفلســطني املحتلة قد
يحصل يف وقت قريب ،والتوقيع سيكون
برعاية الواليات املتحدة االمريكية ،ويبدو
ان لبنــان حصل عىل كامــل حقوقه يف
املنطقة االقتصاديــة البحرية التابعة له
عىل الخط  23شــاالً وجنوبــاً ،وهكذا
اصبــح كامل حقل قانا يف عهدة لبنان.
يجــب ان يبدأ وزير الطاقة باملفاوضات
مع رشكــة «توتال»  ،حيــث أجرى وفد
«ارسائيــي» محادثات مــع الرشكة يف
فرنســا  ،وبالتايل عــى وزير الطاقة ان
يفهم من رشكة «توتــال» كيفية عملية

التنقيب التي ســتقوم بهــا يف املنطقة
البحرية بني لبنان وفلسطني املحتلة.
ويجب ان تبدأ عملية التنقيب خصوصا
يف البلوك رقــم  ، 4حيث املخزون الكبري
الذي يضاهــي املخزون يف قطر ،والبلوك
 4يقــع عىل عمــق  1300مرت عىل جرف
صخري ضخم ،لذلك يجب اجراء املناقصة
يف ارسع وقــت ،يك يســتفيد لبنان من
الرثوة الكبرية من الغاز ويســتعيد عافيته
وازدهاره ،عرب املدخول الكبري من االموال
التي يجب ان توضع يف صندوق ســيادي
يك ال يرسقها السياسيون.

«الديار»

الكاظمـــــــــــي :النـــــــــــار ســـــــــــتحرق الجميـــــــــــع
ّ
والح ــــــوار س ــــــبيلنا الوحي ــــــد لح ــــــل األزم ــــــة
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ّ ُ
إيـــــــران :املـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة م ــت ــواص ــل ــة عـــن ط ــريـــق تــبــادل
الـــرســـائـــل ع ــب ــر الـــوســـيـــط األوروبـــــــــي وبـــعـــض دول الـــجـــوار

قالت الخارجية اإليرانية
إن «املفاوضــات النوويــة
متواصلــة عن طريق تبادل
الرســائل عــر الوســيط
األورويب وبعــض دول
الجــوار» ،وأكــدت «أنه ما
زالت هنــاك فرصة إلعادة
إحياء االتفــاق النووي إذا
أظهــرت واشــنطن اإلرادة
الالزمة».
وشــددت الخارجية يف
بيــان اصدرته امس« ،عىل
تصميم طهران عىل التوصل
التفــاق جيد ومســتدام،
والتزامهــا باملفاوضــات
لتحقيــق هــذا الهــدف»،
وأضافت« :قدمنا ردا شفافا
عىل مسودة الطرف املقابل
إلزالة الغموض عنها واتخاذ
الخطوات للتوصل التفاق».
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املواجهات االخرية يف بغداد

قالت الوكالة الدولية للطاقة امس ،إن عىل
االتحاد األورويب االقتصاد يف استهالك الغاز
لتج ّنب نفاد الوقود خالل الشــتاء ،فيام أشار
مسح لنشاط الصناعات التحويلية إىل حدوث
تراجع يف أنحاء منطقة اليورو.
وأوصــت الوكالة الدوليــة للطاقة االتحاد
األورويب باالقتصاد يف استهالك الغاز لتجنب
نفــاد الوقود من منشــآت التخزين وانقطاع
اإلمدادات خالل الشتاء.

وجاء يف تقرير ســوق الغاز الذي عرضته
الوكالة يف العاصمة الفرنسية باريس ،أنه من
أجل الحفاظ عىل احتياطي الغاز عند مستوى
مالئم حتى نهاية موسم التدفئة ،يجب تقليص
الطلب بنسبة ترتاوح ما بني  9إىل  %13مقارنة
باملتوسط خالل األعوام الخمسة املاضية.

الــوكــالــة ال ــدول ـ ّـي ــة لــلــطــاقــة تــوصــي األوروبــيــيــن
ّ
بتوفيـــر الطاقـــة لتجنـــب نفـــاد الوقـــود خـــال الشـــتاء

خامنئي يحرض حفل التخرج املشرتك لطالب القوات املسلحة يف جامعة اإلمام الحسني العسكرية يف طهران

قـــوة عظمى ال يُمكن تجاهلها ..والــحــوار معها ُم ّ
فــرنــســا :روســيــا َّ
ستمر
ُ
مجلس األمن القومي األميركي  :ال مؤشر على أن بوتين اتخذ قرار اللجوء ل «النووي»

حذر رئيس حكومــة ترصيف األعامل يف
العراق مصطفى الكاظمي امس ،من أن «النار
ستحرق الجميع» ،مجددا «دعوته لعقد حوار
شامل لحل األزمة السياسية الراهنة.
وشــدد الكاظمي ،خالل كلمته يف الذكرى
الخامســة عىل رحيل الرئيس العراقي األسبق
جالل طالباين ،عىل «رضورة العودة إىل طاولة
الحــوار الوطني الجامع لكل العراقيني» ،الفتا
إىل أن «مصالــح العراقيني الهدف الذي يجب
أن يتقد َم الجميع إىل طاول ِة الحوا ِر الوطني».
وقال« :الحوار ســبيلنا الوحيد لحل األزمة،

وإال فالنار ســتحرق الجميــع» ،مضيفا :أن
«االتفاق الوطني عىل أســاس املشــركات
والقيم الوطنية املرتســخة
العراقية العميقة
ِ
يف بالدنــا ليس صعبا أو مســتحيالً» ،واكد
تقديم
أن «العراقيــن اســتطاعوا أن يعيدوا
َ
مل بصورة تليق بهم وبتاريخهم»،
أنفسهم للعا ِ
واشار اىل أن حكومته «ستعمل حتى اللحظة
األخــرة ،دون كلل وملل ،وســتدعو للحوار،
ُ
وســتحفظ دماء شعبنا وكرام ِته مهام كلفنا
األمر ،ومهام هوجمت ألنها تعترب الدم العراقي
مقدسا ،وسفكَه خطاً أحمر».

ص
9
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ّ
مدوا أيديكم الى حزب الله

نبيه الربجي

بعيدأً عن أي هوى ،سوى
هــوى لبنان ،وأهــل لبنان،
ووجود لبنــان :مدّوا أيديكم
اىل حزب الله!..
هذا تعقيباً عىل املواقف،
ســواء مواقف بعض القوى
السياســية أو مواقــف
بعض املرشــحني لرئاســة
الجمهورية ،والذين يتكلمون
بلغة الخنادق ـ ولقد مللنا لغة
القبــور ـ ال بلغة الرشاكــة يف الحياة عىل أرض واحدة ،وأمام
مفرتق زلزايل يضعنا جميعاً أمام مفرتق البقاء أوالالبقاء...
محاولة منطقية قدر املستطاع لبلورة املشهد  :املشكلة يف
الدولة (الدولة العارية أو الالدولة) أم يف الحزب ،كقوة ضاربة
(بــل وهائلة) ،لنســأل ،ونحن ضحايا منطقة تتقاطع فيها ـ
رمبــا من األزل ـ لعبــة الزالزل ولعبة الحرائق :هل من أحد يف
العامل يأخذ مبثل هذا الشعار الذي أطلقه بيار الجم ّيل ،كمسار
ايديولوجي واسرتاتيجي ،للدولة «قوة لبنان يف ضعفه»؟
ذاك الضعــف بالذات ما جعلنا نت ّوج يارس عرفات ملكاً عىل
الجمهورية اللبنانية ،وجعلنا آرييل شــارون يدق بحذائه باب
الرئيس الياس رسكيس.
ليــل نهار ،الكالم الببغايئ عن ترســانة حزب الله ،دون أي
اشارة «الرسائيل» ،وما متثله كظاهرة توراتية تقوم عىل ثقافة
االغتصاب واالقتالع ،اذا تذكرنا اقتطاعها ســبع قرى لبنانية
ليس صحيحاً ،كام يدّعي بعض املؤرخني ،أنها القرى الســبع
التي منحها سليامن ألحريام بعد أن عجز عن سداد مثن الخشب
الذي بني به الهيكل...
غارات عشوائية عىل القرى اللبنانية .الطائرات بنجمة داود
تختال يف سامئنا منذ الخمسينات ،دون أن نبني جيشاً ميتلك
الحد األدىن من مقومات الدفاع.
عىل العكس من ذلك ،رأينا الفساد يف صفقات األسلحة ،من
صواريخ الكروتال اىل حوامات البوما وحتى اىل طائرات املرياج
التي ،ما لبثنا أن وضعناها باملزاد العلني.
كيف ميكن انشــاء جيش قادر عــى حامية لبنان يف ظل
منظومة سياســية لطاملا لحظت للجيش موازنات هزيلة بل
ومخجلة ،اىل أن وصلنا اىل تلك اللحظة الجهنمية ،لنتســول
الطعام لضباطنا وجنودنا الذين هم من أرقى الضباط والجنود
يف العامل.
هذا الجيش ،ببنيته القبلية آنذاك ،وقد حملته أوليغارشــيا
الســلطة عل توقيع االتفاق (الفضيحة) مع منظمة التحرير
الفلســطينية عام  ،1969دون أن يكون باســتطاعته اطالق
رصاصة عىل قوافــل املريكافا وهي تدخل اىل بريوت ،قبل أن
يرغمها مسدس خالد علوان عىل الخروج من املدينة.
عىلمدىعقدينمنالزمان،ماذافعلتاملنظومةالحاكمةمن
أجل تفعيل املؤسسة العسكرية ملقاومة الغزو الذي كان سيبقى
جامثــاً عىل صدورنا لو مل تتمكن املقاومة من دحره وتنظيف
أرضنا من األقدام الهمجية.
أجل حالة شــاذة ،أن تكون هناك قوة عســكرية ال تخضع
لســلطة الدولة (الدولة السوية) .ولكن قولوا لنا أي دولة ،وأي
رجــال دولة ،هؤالء الذين ألقوا بنا عىل أبواب الجحيم بل وعىل
أرصفة الجحيم؟
كلنا نعلم كيف تواطأوا ،وأبقوا ملف الغاز لنحو عرش سنوات
يف خزائنهــم خوفاً من اليد الغليظة األمريكية ،اىل أن أرغمت
مســرات املقاومة آموس هوكشتني عىل الخروج من الغرفة
ّ
االرسائيلية.
بالرغــم من ذلك ،ترفع الســكاكني يف وجه حزب الله ،ظناً
منهم أنهم بذلك يصلون عىل حصان أبيض (حصان أمرييك) اىل
القرص الذي سيبقى فارغاً ان مل ميد الجميع أيديهم اىل الجميع.
أمام املأل ،ونحن واثقون ،خارج أي هوى سوى هوى لبنان ،أن
الحزب ضنني بلبنان ،رمبا أكرث من أي جهة (أو جهات أخرى)،
دون أن يكون لديه أي مرشح ليفرضه عىل اآلخرين.
هذا ما تؤكده معلوماتنا املوثوقة .رغبة حقيقية يف التوافق
حول اختيار رئيس للجمهورية يكون للبنان وللبنانيني ،دون أن
يكون مرتهناً ملن وضعوا رؤوســهم بني رساويل القناصل ،أو
بــن عباءات من يريدون للبنان أن يكون القهرمانة يف خدمة
الهيكل...

ّ
«الــــــخــــــارجــــــيــــــة»
هـــــبـــــة هــــــنــــــديّــــــة لــــــــ

بــــو حــبــيــب اس ــت ــق ــب ــل ســفــيــر روس ــي ــا

بو حبيب مستقبالً السفري الرويس
التقــى وزير الخارجية واملغرتبني يف حكومة ترصيف االعامل
عبدالله بو حبيب سكرتري الشؤون القنصلية والجوازات والتأشريات
والشؤون الهندية يف الخارج يف وزارة الشؤون الخارجية الهندية
اوصاف سعيد الذي اعرب عن «رسوره لقيامه بزيارة بريوت رسميا
للمرة االوىل منذ عامني» ،وأمل يف «تطوير التعاون املشــرك بني
البلدين ما ان يتم تشكيل حكومة جديدة يف لبنان».
بعد ذلك ،تسلمت وزارة الخارجية بشخص االمني العام السفري
هاين الشميطليل من وصاف سعيد بحضور السفري الهندي سهيل
آجاز خان ،هبة عينية رمزية عبارة عن خمس دراجات نارية.
كام اســتقبل بو حبيب ســفري روســيا لدى لبنان الكسندر
روداكــوف ،وتم البحث يف العالقــات الثنائية والتعاون يف عمل
املنظامت الدولية.

ج ــن ــب ــاط اســتــقــبــل الــســفــيــر ال ــب ــاب ــوي
وع ــرض الــتــطـ ّـورات مــع الــلــواء ابراهيم

جنبالط مجتمعا مع السفري البابوي

اســتقبل رئيس الحزب التقدمي االشــرايك وليد جنبالط يف
كليمنصو السفري البابوي يف لبنان املونسنيور جوزف سبيتريي،
يف حضور نورا جنبالط والوزير الســابق غازي العرييض ،وكان
بحــث يف مختلف األوضاع العامة واملســتجدات الراهنة ،وتأكيد
استمرار التواصل القائم .وقد استبقى جنبالط الحضور إىل مائدة
العشاء.
وكان جنبالط اســتقبل مســاء االحد ،املدير العام لألمن العام
اللواء عباس إبراهيم ،يف حضور عضو «اللقاء الدميقراطي» النائب
وائل أبو فاعور ،حيث جرى عرض ملختلف التطورات ،كام استبقى
جنبالط ضيفه إىل مائدة العشاء.

ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة

هــــــل يفتــــــح اتفــــــاق الترســــــيم آفــــــاق الحلــــــول ويُخفــــــف الحصــــــار األميركــــــي؟
ّ
الدولية
واشــــــنطن تريد توســــــيع مصــــــادر الغــــــاز ...ولبنــــــان ينتظر عــــــودة الثقــــــة
ويف هذا االطار ،كشف نائب رئيس مجلس النواب
محمد بلوط
الياس بو صعب يف دردشة مع االعالم يف املجلس
امس ،ان لبنان كاد قبل اسبوعني او اكرث ان يرفض كل
ما هي اآلفاق التي يفتحها اتفاق ترسيم الحدود
ما كان مطروحا قبل ان يحصل تعديل وتطور ايجايب
البحريــة؟ وهــل نجح لبنــان يف الحصول عىل
يف هــذا امللف يف نيويورك خــال وجود الرئيس
مطالبه وحقوقه يف املياه والرثوة النفطية والغاز
ميقايت وبوصعب والوفد اللبناين هناك واالجتامع
يف املفاوضــات غري املبارشة من خالل الوســيط
مع وزير الخارجية االمرييك والوسيط هوكشتاين.
االمرييك آموس هوكشتاين؟
وبرأيه ان كل الشياطني الكبرية التي كانت موجودة
كســائر امللفات الحيوية واملهمة ،يدور نقاش
تم التخلص منها وبقي شياطني صغرية يف صيغة
وجدل حول موقف ودور املفاوض اللبناين الرسمي،
االتفاق ابدى لبنان مالحظاته وموقفه منها ،لذلك
وما اذا كان نجح يف الدفاع عن مطالب وحقوق لبنان
نقول « ما تقول فول تيصري باملكيول» ،مع العلم ان
كاملة يف هــذه املفاوضات غري املبارشة الصعبة
ما تحقق يعترب جيدا جدا .واشار اىل ان هذا يعود اىل
والشاقة مع العدو االرسائييل.
قوة لبنان يف التفاوض املستندة اىل وحدة املوقف
برأي مصدر لبناين مكلف متابعة املفاوضات ،ان
اللبناين املفاوض بني الرؤساء الثالثة ،وقوة لبنان
لبنان مل يفرط بحقوقه يف كل املراحل ،وانه استطاع
ان يحقــق نقاطا مهمــة يف مواجهة محاوالت عون ترأس اجتامع بحضور بري وميقايت للبحث يف عرض هوكشتاين لرتسيم الحدود (دااليت ونهرا) املعروفة،وديبلوماسيةمتمكنةتحتمظلةاملوقف
القوي واملوحد.
ومناورات العدو االرسائيــي منذ بداية التفاوض
معــه قبل تاكيد وضــان حقوق لبنان كاملة .وتعتقد ايضا ان هذا
وتجمع االوساط املراقبة انه سيكون هناك نتائج
عندما توىل الرئيس بري هذا امللف يف االجتامعات
الكثرية مع الوســطاء االمريكيني الذيــن توالوا يف هذه املهمة منذ الترسع له غايات سياسية واضحة منها رغبة الرئيس عون وحزبه ايجابية لالتفاق عىل املدى القصري والطويل.
سنوات وسنوات ،ومتكن من فرض اتفاق االطار الذي شكل ارضية يف كسب ورقة مهمة يستثمرها يف مرحلة ما بعد انتهاء والية رئيس
وبرأي مسؤول لبناين ان من بني هذه النتائج املنظورة واملنتظرة:
الجمهورية ال سيام يف ضوء الفشل الذريع للعهد.
 سيشــكل االتفاق صدمة ايجابة فورية ميكن ان تســاهم يفصلبة للبنان يف التفاوض يف املرحلة الالحقة.
املعارضني
توصيفات
ويسخر مصدر رسمي مقرب من العهد من
فرملة انهيار ســعر اللرية ،وتصعب دور املافيات يف استثامر اللعب
ويف املقابل ،يركز املعارضــون واملنتقدون ملرشوع االتفاق الذي
انتهى اليه املفاوض اللبناين عىل ان لبنان مل يتمكن من تحقيق كل واتهاماتهــم ،قائــا « ان مثة من يريد ان يؤدي دور نتنياهو لبنان يف سعر السوق.
املطالب والحقوق ،ال بل ف ّرط بجزء من الحقوق يف املنطقة الخالصة للتشويشعىلالنجاحالذيحققهلبنانيفعمليةالتفاوضالطويل،
تؤكداملعطياتواملستجداتاناالدارةاالمريكيةاولتهذااملوضوعالبحرية ومن ثروته فيها ،بتخليه عن الخط  ٢٩النه فاوض من موقع وما حققه من نقاط مهمة عىل العدو االرسائييل باعرتاف مسؤولني يف اآلونة االخرية ،وخصوصا بعد اندالع حرب اوكرانيا اهمية كبرية،
اضعف بسبب ضغط االزمة االقتصادية واملالية التي يرزح تحتها منذ «ارسائيليني» الذين يعيشون اليوم ارباكا واضحا ،بعد ان فشلوا يف اوال ملساعدة العدو االرسائييل يف االرساع باستخراج الغاز الذي اصبح
الضغط عىل لبنان طوال املفاوضات ،ومل ينجحوا يف انتزاع اي تنازل اليوم حاجة ملحة للغرب والوروبا وبات يشــكل عنرصا مهام يف
اكرث من ثالث سنوات.
منه عن حقوقه ومطالبه».
تحســن اقتصاد الكيان االرسائييل ،وثانيا للحاجة اىل توفري هذه
وينقسم املعارضون اىل قسمني:
ويضيف املصدر «لالسف هناك اشخاص يعتربون انفسهم خرباء املادة التي باتت جزءا من السالح االسرتاتيجي يف الرصاع ،بل الحرب
 فئة تنطلق من اعتبارات ورؤية حقوقية وجغرافية من وجهةنظرهــا ،معتربة ان لبنان تراجع عن الخط  ٢٩الذي برأيها كان يجب وهممنالنوابوالحقوقينيواالكادمييني،وقعوايفمغالطاتعديدة املفتوحة بني روسيا والواليات املتحدة االمريكية والغرب.
التمســك به للحصول عىل كامل الحق اللبناين يف ترســيم الحدود يف انتقادهــم الداء وموقف املفاوض اللبناين ،ومن هذه املغالطات
من هنا فان نجاح واشــنطن يف الوصول اىل هذا االتفاق يفرض
اعتبارهم ان لبنان تراجع عن الخط  ٢٩الذي كان حدده من ضمن حق عليهــا بطريقة غري مبــارشة ان تكون اكرث مرونة يف التعامل مع
البحرية.
 فئة ثانية تنطلق بالدرجة االوىل من خلفية سياســية ،وتنظر لبنان .والحقيقة ان لبنان طرحه كخط تفاويض مدركا انه ال يشكل امللفات اللبنانية امللحة .وال يُســتبعد ان تخفف الحصار الكهربايئاىل ان االرساع يف القبول وتظهري االتفاق مرده اىل الرغبة يف اعطاء مقياسا دقيقا وحاسام».
والنفطيعليه.
ويف معرض دفاعه عــن موقف واداء لبنان يف املفاوضات غري
 سيشــكل االتفاق عنرصا مهام من اضفاء اجواء داخلية اكرثالعهد جائزة ترضية عشية انتهاء والية الرئيس عون.
وترى هذه الفئة ان لبنان فاوض من موقع الضعيف بعد ما وصلنا املبارشة ،يؤكد املصدر ان ما تم التوصل اليه مبدئيا بانتظار الخواتيم اســتقرارا ،ويساهم يف اعادة الثقة الدولية بلبنان عىل عتبة دخول
يحفظ حق لبنان ببحره ونفطه وغازه وكل ثروته البحرية من دون ناديالدولالنفطية،وهذاسيفتحآفاقاملعالجاتوالحلولالسياسية،
اليه من انهيار عىل كل املستويات ،ومن عزلة دولية وعربية.
وتركز الفئة املذكورة حملتها عىل ان لبنان خرس يف االتفاق الذي التنازل عن اي يشء ،ومن دون دفع قرش واحد من حصة حقل قانا ومنها ترسيع تشــكيل الحكومة وتقريــب او زيادة فرصة انجاز
ارسله هوكشتاين اىل لبنان ،مالحظة ترسع املسؤولني يف التعاطي كامال».
االستحقاق الرئايس وانتخاب رئيس للجمهورية.

ال إنجــــــاز لحكومة دون  13تشــــــرين سياســــــي؟
ميشال نرص
صحيح ان ملف ترســيم الحدود البحرية ،وما يرافقه من نقاش
ونظريات احتل الساحة متقدما يف املشهد السيايس عىل ما عداه،
بعدما «استحق» الجميع اللحظة ،اال ان مثة مشهدا آخر ال يقل اهمية
يحتل النقاشات واملشاورات الجارية يف الكواليس ،يرتبط بتشكيل
حكومة كاملة الصالحيات عل وعىس مل ينجح برملان ساحة النجمة
يف انتخاب خليفة لرئيس الجمهورية العامد ميشال عون.
زوار بعبدا ينقلون عن ســيدها راحته ،حتى انه عاد اىل طبيعته
الســابقة »،ميزح وينكت» مرتاحا ،تغلب الضحكة عىل وجهه اكرث
الوقت ،إما النه ســلم باالمر الواقع وباتت االمور خلفه ،وإما كونه
يخفي مفاجآة «دســتورية» ما ال يفصح عنها ال جهارا وال تلميحا،
علام ان الحركة يف القرص الجمهوري كام يف الرابية عىل قدم وساق
النجاز كافة الرتتيبات النتقال «العامد» اىل الرابية عشية  31ترشين
االول ،وفقا لالنظمة املرعية ،رغم حديث البعض عن امكان انتقاله
اىل الرابية قبل هذا التاريخ ،وهو ما تنفيه اوساط الوطني الحر.
وفيام غــاب اي حديث حكومي عن لقاءات «الرتســيم» ،بينت
املعطيــات املتوافرة إن املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم،
الــذي بدأ جوالته املكوكية منذ الثالثــاء املايض بني بعبدا والرساي
ناقال الرســائل ولوائح االسامء ،عامال عىل تذليل العقد ،مل ينجح
حتى الساعة يف انجاز املطلوب ،مع توالد العقد الواحدة تلو االخرى،
ومعلومات عن ارصار رئيس التيار الوطني عىل تغيري غالبية وزرائه،
بعد اكتشــافه انهم مل يكونوا عىل قــدر اآلمال التي وضعت فيهم،
وبالتايل ال ميكن املخاطرة وخوض معركة حكومة الفراغ اال بنوع
جديد من الوزراء ،وفقا ملصادر يف الربتقايل ،التي رأت من جهة ثانية
ان املطلوب اليوم ايضا إعادة االعتبار اىل أشخاص دفعوا غاليا مثن
الحرب التي شنت ضد التيار طوال ثالث السنوات االخرية ،ولذلك فان
من حقهم اليوم رد االعتبار لهم عرب توزيرهم ،اذ ثبتوا انهم يستحقون
وميكن االعتامد عليهم ،لذلك فان النائب باسيل مييل اىل خيار تغيري
اكرثية الوزراء املسيحيني املحسوبني عليه.
مسعى اللواء ابراهيم تقاطع مع ضغط حارة حريك ،التي تبنت

نظرية فريق العهد علنا باعتبار
حكومة ترصيــف االعامل غري
مؤهلة للمرحلة املقبلة ،متشيا
مع كالم رئيس الجمهورية حول
عدمنضوجالظروفلتشكيلهابعد
يف ظل مواقف البعض واملقصود
طبعا الرئيس املكلف ،وهو ما أكد
عليه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
الحــاج محمد رعد ،حيث تنطلق
تلــك املقاربة من رغبة حزب الله
بســد اي ثغرة قد تسمح للفريق
االمرييك  -الســعودي بالنفاذ
عربهــا الســتهداف الســاحة
الداخلية ،عرب استغالل اي خالف
او جدل دستوري.
مصادر مواكبة لعملية التأليف منذ بدايتها ،تخوفت من مســألة
ان نكون امام  13ترشين االول سيايس جديد تتمخض عنه حكومة
كاملة املواصفات ،ذلك ان ضغوطا كبرية وجدية ميارسها الفاعلون
يف الداخــل والعاملون عىل تذليل العقبات ،والذين بات رهانهم عىل
لعبة استســام رئيس الجمهورية لعامل الوقت الذي سيجعل من
املستحيلمتريرمطالبهالتييحىكعنها،رغمالحديثعنمفاوضات
لتمرير احدها ،معتربة ان خروج أحزاب املعارضة من املعادلة طوعا
صعب املهمة عىل الرئيس املكلف ،يف ظل اســتئثار التيار بالحصة
املســيحية ،حيث التغيري رىس عىل األسامء ال الحقائب ،بذلك قطع
نصف الشوط.
وتشري املصادر اىل ان الخطورة يف كل ما يحدث سواء كانت ورقة
الرشوط الخمس املزعومة صحيحة ام ال ،الرسائل التي تحملها الكرث
مــن جهة ،خصوصا يف بندها املتعلق ببعض التغيريات عىل صعيد
كبار املوظفني ،وسط الحديث املتزايد عن «تصدعات» داخل ما سمي
«الفريــق العوين» مع انطالق العهد ،والحديث املتزايد لدى العونيني
عن تعرضهــم «للخيانة» يف اكرث من محطة من بعض اهل البيت

كام الحلفاء.
وبحسباملصادر،اليبدواناالمورمطمئنةيفحالاستمر«جرنال
بعبدا» وفريقه عىل موقفه ،خصوصا بعد ان أزاح «ابو مصطفى» عن
ظهره مســؤولية املامطلة يف انتخاب رئيس للجمهورية من خالل
دعوته اىل جلسة الخميس التي مل تنته بانتخاب ،واتجاهه اىل حبس
ورقة الدعوة اىل جلسة ثانية ،يف جيبه من جديد ،منتظرا اتفاق الـ
 128عىل اسم مرشّ ح ما.
وما يدل عىل ان وضعية املراوحة الســلبية قد تطول ،حديث عني
التينة عن جلســات ترشيعية ســتعقد يف الفرتة املقبلة ،لتصوير
املؤسســات الدســتورية تعمل وتنتج ولو بالحد االدىن ،امال يف ان
ينجح ضغط «الحارة» يف مترير عملية تشكيل الحكومة يف غضون
ايام ،يف حال سارت البالد نحو الفراغ ،وسط توقع البعض بان «رس
االســم» سينزل من الخارج «بردا وســاما» عىل االطراف ،كواحد
من مكاســب اتفاق الرتسيم مع «ارسائيل» ،الذي قد يسمح بتمرير
االستحقاقات اللبنانية .
«ماتقولفولليصريباملكيول»،هيقاعدةاالستحقاقاتالسياسية
الذهبية يف لبنان ،فكيف ال ومن يحكم يف بعبدا هو «الجرنال» الذي
اعتاد الهجوم اىل االمام يف معرض الدفاع.

رئيس الجمهوريّة ترأس اجتماعين للجنة ترسيم الحدود البحريّة } بري  :األجــواء «قمحة ونص»
ّ
ُ ّ
ميقاتي  :موقفنا موحد ملصلحة لبنان } بوصعب  :أيام للتوقيع ..ولبنان سيحصل على حصته كاملة
افىض االجتامع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية العامد ميشال
عون بعد ظهر أمس يف قرص بعبدا ،وحرضه رئيس مجلس النواب
نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقايت للبحث يف العرض
الذي قدمه الوســيط األمرييك آموس هوكشتاين لرتسيم الحدود
البحرية الجنوبية ،اىل تبني املالحظات التي وضعتها اللجنة الفنية
لرتســيم الحدود البحرية والتي تؤكــد عىل الثوابت اللبنانية التي
اعتمدتمنذبدءاملفاوضاتوتحفظللبنانحقوقهوتؤ ّمنمصلحته.
وكان تأكيــد عىل وحدة املوقف اللبناين حيال عرض هوكشــتاين
والذي سيبلّغ اىل الوسيط األمرييك خالل الساعات القليلة املقبلة.
ومبوجب هذه املالحظات ،تم ادخال تعديالت عىل العرض األمرييك
سيتسلمهاهوكشتاينوينقلهااىلالجانباإلرسائييل.
وكان قــر بعبدا شــهد عند األوىل من بعــد ظهرا اجتامعاً
برئاسة الرئيس عون متهيداً الجتامعه بالرئيسني بري وميقايت،
ضم أعضاء اللجنة الفنية لرتســيم الحدود البحرية املؤلفة من:
نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب ،الوزير الســابق سليم
جريصايت ،مدير عام االمن العام اللواء عباس إبراهيم ،مدير عام
رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقري ،مستشار رئيس مجلس
النواب عيل حمدان ،عضو هيئة إدارة قطاع البرتول وسام شباط،
رئيــس مصلحة الهيدروغرافيا يف القوات البحرية املقدم عفيف
غيث .وتم خالل االجتامع عرض مالحظات الرؤســاء عون وبري
وميقايت عىل عرض الوسيط األمرييك وتوحيدها ،وهي تتناول
نقاطاً تقنية وقانونية.
ويف الثالثــة بعد الظهر ،وصل اىل قرص بعبدا الرئيس ميقايت
ثم الرئيس بري الذي قال وهو يف طريقه اىل مكتب الرئيس عون
رداً عىل ســؤال عام اذا كان الجواب اللبناين ســيكون «قمحة ام
شعرية»« :ان شاء الله قمحة».

ميقايت ،عرضت فيها املعطيات املتوافرة يف ضوء عرض الوسيط
األمرييك وردود الفعل عليه داخل لبنان وخارجه .ثم انضم أعضاء
اللجنة الفنية اىل االجتامع وعرضوا الصيغة املوحدة للمالحظات
التي تبناها الرئيس عون والرئيسان بري وميقايت.

} بري }

ولدى خروج الرئيس بري ،قال للصحافيني رداً عىل سؤالهم« :
املوقف واحد وموحد وهذا هو املهم»» ،مضيفا «قمحة ونص».

} ميقايت }

وتحدث ميقايت بعد االجتامع فقال« :كان سبق اللقاء اجتامع
اللجنــة التقنية .كان لدينا ،دولة الرئيس وانا ،بعض املالحظات،
تبي ان اللجنة التقنية اخذت بها كلها وسيكون لدينا رد للوسيط
ّ
األمرييك ضمن هذا السياق كامالً .اود ان أؤكد ان األمور واملسلّامت
واالعمدة األساسية يف هذا االتفاق تامة ،وان شاء الله ان األمور
ميسة وعىل الطريق الصحيح ،ويهمني ان أؤكد عىل ان موقفنا
ّ
كلنا موحد ملا فيه مصلحة لبنان».

} بوصعب }

من جهته ،كان لنائب رئيس مجلس النواب حوار مع الصحافيني،
اســتهله بالقول« :نفتخر بأن هذا االجتامع الذي ترقبه الجميع،
رسخ موقفاً لبنانياً موحداً وهو كان احد عوامل القوة التي متتع
ّ
بهــا لبنان خالل فرتة التفاوض ،واوصلنــا اىل الوضع الحايل.
حــد ايضاً كل املالحظات
والفريــق التقني الذي اجتمع اليوم و ّ
وتبــن لنا اننا كلنا نحمل املالحظات نفســها ،وقد تم توحيدها
ّ
لرفع تقرير يف وقت قريب وارســاله اىل الوسيط األمرييك كرد
عــى الطرح األخري .وكان لدى كل من رئيس الجمهورية ورئيس
مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء استفسارات تم توضيحها
} خلوة }
مع الفريق املعني ،واصبح التقرير جاهزاً لرفعه ،واتوقع ان يكون
وعقــدت خلوة ضمت الرئيس عــون والرئيس بري والرئيس جاهزاً غداً كأقىص حد ،للرد عىل العرض املقدم وليتسلمه الوسيط

األمرييك ،وعىل ضوء ذلك سيجري تعديالت لعرض املوضوع عىل
الفريق اآلخر ،وعىل هذا األساس فإن العمل متواصل ليالً ونهاراً
مع الوسيط األمرييك ونأمل ان نحصل عىل الجواب النهايئ قبل
نهاية األســبوع الحايل ،وبعدها يصدر املوقف اللبناين النهايئ
املوحد بعد تســلم املوقف النهايئ اكان سلبياً ام ايجابياً .لن اكرر
رصح به الرئيس بري والرئيس ميقايت ،وقد نقال الجو العام
مــا ّ
الذي ساد خالل االجتامع».
أضاف «نحــن اعطينا جواباً عىل الطــرح املقدم بالتعديالت
واملالحظات املوحدة التي تقدمنا بها ،وليس جواباًنهائياً .وبالتايل،
ننتظر العرض النهايئ الذي سيأخذ يف االعتبار مالحظاتنا .نحن
مل نتوقع ومل نقل يوماً بأننا سنقبل فوراً بالعرض الذي سنتلقاه
ونوقع عليه ،وموقف لبنان النهايئ مل يعط بعد يف انتظار املوافقة
النهائية لعرضها عىل الرئيس عون والرئيسني بري وميقايت».
وتابــع «ال اريد ان ادخل يف بنود املوقف اللبناين ،ولكن لبنان
حصل عىل كامل حقوقه يف حقل قانا .وبالنسبة اىل املالحظات،
هــي موجودة بالفعل ولدي قناعة انه ميكننا الحصول عىل جزء
كبري منها النها قانونية ومنطقية ونحن أصحاب حق ،والبعض
قــد ينتقدين حني أقول هذا الكالم ولكن مل نر خالل تعاطينا مع
الوســيط األمرييك انه مع طرف ضد آخر ،بل كنا نراه يسعى اىل
إعطاء كل صاحب حق حقه والوصول اىل الخواتيم السعيدة .نحن
مل نقل بأننا نرغب يف الحصول عىل كل يشء وان يكون الفريق
اآلخــر خارساً ،وال نقبل ان يأخذ اآلخر من حقوقنا أي يشء .هذه
هي املعادلة الذهبية التي حكمت التفاوض واوصلتنا اىل وضعنا
الحــايل» ،مضيفا «اذا تم االخذ باملالحظات التي وضعناها ،فإن
الحديث بات عن أيام وليس عن أسابيع».
وختم بو صعب «الســيادة عىل املنطقة االقتصادية الخالصة
للبنان تعود اليه ،اما موضوع حقل قانا فال احداثيات لدينا لنعرف
اين ينتهي هذا الخط يف الطرف اآلخر ،ولكن يف ما خص الرثوة
املوجودة فيه سيحصل لبنان عىل حصته كاملة».
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«طبخـــــــة الترســـــــيم» اســـــــتوت فـــــــي نيويـــــــورك وهـــــــذه تفاصيلهـــــــا!
ّ
الـــرد خـــال ســـاعات  ..والعيـــن علـــى «خطـــوط بوصعـــب ــــ هوكشـــتاين>!
ً
ه ــل يُنه ــي ع ــون عه ــده بت ــرداد مقولت ــه الش ــهيرة مدعوم ــا م ــن املقاوم ــة؟
جويل بويونس
فيام كان الجميع متشامئا حيال امكان انجاز اتفاق ترسيم
الحــدود البحرية بني لبنان و»ارسائيل» قبل نهاية عهد رئيس
الجمهورية العامد ميشــال عون ،والذي شــارف عىل دخوله
شهره االخري ،كان بعض املعنيني بامللف يرصون عىل ان االمور
ســتذهب يف نهاية املطاف لحل يصــب اوال مبصلحة لبنان،
ويف مقدمهم املعنيني بامللف نائب رئيس مجلس النواب الياس
بوصعــب ومدير عام االمن العام اللواء عباس ابراهيم  ،وكانت
مواقف الرئيس عون تكرر عند كل مناســبة وبثقة تامة بان
الرتسيم سينجز ملا فيه مصلحة لبنان.
وبالفعل  ،اذا مل تطرأ اية مفاجآت عكســية ،تقول اوساط
مطلعــة ،فنحن عىل قاب قوســن من تحقيــق هذا االنجاز
التاريخــي للبنــان  ،وتضيــف « :نحن يف االمتــار االخرية،
والشياطني باتت صغرية»!
وباالنتظار ،توجهت االنظار امس اىل بعبدا ،حيث عقد بداية
االجتــاع الفني التقني للوفد املعني بامللــف ،قبل ان يتحول
االجتامع اىل ســيايس بني رئيس الجمهورية ورئيس مجلس
النــواب نبه بري ورئيــس الحكومة املكلف نجيب ميقايت مع
انضــام اللجنة الفنية التقنية للحارضين ،والذي خرج بعده
بري مجيبا ردا عىل ســؤال للصحافيني ب »:قمحة انشالله»،
ليتبعه بوصعب فيرصح من عىل منرب بعبدا بكالم ايضا ايجايب
 ،معلنا انه غدا ( اي اليوم ) عىل ابعد تقدير سيكون الرد اللبناين
جاهزا عىل مســودة الوســيط االمرييك ،امال يف اخذ جواب
نهايئ من هوكشتني قبل نهاية االسبوع الحايل ،ومشددا عىل
املوقف اللبناين املوحد كام كان دوما.
فكيف انقلب مشــهد الرتســيم من السلبية اىل االيجابية؟
اوساط بارزة تكشف حكاية الرتسيم مبختلف مطباتها وصوال
الجتامع بعبدا امس  ،فتشــر اىل ان االمور بدأت تأخذ منحى

آخــر ايجابيا ما ان انعقد االجتامع املوســع للمرة االوىل يف
بعبدا وخرج مبوقف موحد ،كان هو االســاس يف ابرازه امام
الوسيط االمرييك ،اعقب ذلك زيارة الساعات الثالثة للوسيط
هوكشــتاين اىل بريوت ،والتي اكد خاللها انه سريســل فور
زيارته «ارسائيل» مقرتح مسودة االتفاق خطيا ،تال ذلك ارسال
هوكشتاين لالحداثيات اىل لبنان.
هنا كادت االمور  ،بحسب ما تروي االوساط ،ان تتعقد من
جديــد اال ان دخول بوصعب عىل الخط متمنيا عىل الوســيط
االمرييك عدم ارسال مسودة االتفاق النهائية خطيا والرتيث،
الن للبنان مالحظات جوهرية مل تكن قد اخذت بالحســبان،
فدخل الطرفان بجولــة تفاوض جديدة كان نجم مقرها هذه
املرة نيويورك ال بريوت ،حيث اجتمع بوصعب مع هوكشــتاين
وكذلك فعل ميقايت.
هنــاك عــى االرايض االمريكية  ،تقول االوســاط  ،طبخ
الحــل املنتظر بعد العمل عىل تذليل العقبات ،فانتهى التفاوض
االمرييك  -اللبناين اىل حل االشــكالية التي كانت برزت فيام
لو كان هوكشــتاين قد ارسل ما اتفق عليه كام هو خطيا وقبل
مفاوضات نيويورك ،فعمد هوكشتاين عندها اىل ارسال مسودة
املقرتح الشبه نهائية لقراءتها واعطاء املالحظات االخرية عليها
وهذا ما حصل ،فكانت اوىل النتائج االيجابية اجتامع يف بعبدا
امس ،اوال بني الفريق التقني والفني وممثل عن الجيش اللبناين،
حيث اخضعت املســودة لتدقيق مفصل انتهى بحسب ما تؤكد
املعلومات مبســودة موحدة ملالحظــات الجانب اللبناين عىل
مســودة الوســيط االمرييك تم عرضها بعدها خالل االجتامع
املوسع للرؤساء الثالثة مع الفريق التقني يف بعبدا ،حيث اجاب
اعضاء اللجنة التقنية الفنية عىل استفسارات من قبل الرؤساء
عىل بعض النقاط التي متت معالجتها.
فانتهــى االجتــاع باالتفــاق عىل وضــع تقرير موحد،
وتحضري الرد الذي ســيقوم بوصعب بصياغته عىل مســودة

هوكشــتاين خالل  24ساعة
عىل ان يدرســها هوكشتاين
بعدها ،واذا كانت كلها مقبولة
فريسل عندها الورقة النهائية
التي ستكون صالحة لتحظى
(دااليت ونهرا)
«بالنعــم النهائيــة» من قبل عون يرتأس االجتامع					
لبنان ،وتكون االمور عندها قد
لخواتيمها السعيدة.
بلغت فعال خواتيمها.
هذا عىل الجبهة اللبنانيــة ،اما عىل الجبهة «االرسائيلية»
ويف هذا السياق ،كشفت مصادر متابعة بان بوصعب انكب
منذ لحظة خروجه من بعبدا عىل صياغة املالحظات املوحدة حيث يســود االرباك والتناقض باملواقف عىل ابواب انتخابات
للرؤســاء الثالثة واللجنة التقنية لتكون جاهزة يف الساعات وشــيكة ،فكشفت اوساط بارزة عن معطيات تفيد بان كل ما
القليلة املقبلة ،عىل ان يعرضها قبل ارسالها لهوكشتاين عىل رسب باالعالم يف الساعات املاضية عن معارضة «ارسائيلية»
ملا تم التوصل له مبلف الرتســيم مع لبنان ليســت اال من باب
الرؤساء الثالثة.
وتتابع املصادر بانه يف حال سارت االمور كام هو مخطط لها ،املزايــدات االنتخابية ،الن الحكومــة «االرسائيلية» تدرك بان
فيفــرض ان يتم تحديد تاريخ االجتامع املرتقب يف الناقورة ،اما املصلحة العامة هي بانجاز االتفاق تختم االوساط.
فهل يحمل «هوا ترشين» «الرياح» املطلوبة لرتســيم بحري
اواخراالسبوعالحايلاواوائلاالسبوعاملقبل،حيثيوقعلبنانعىل
الورقة الخاصة به والتي تتضمن مطالبه ،فام يوقع «االرسائييل» طال انتظاره لسنوات ،وعرقل مرات عدة قبل ان يرسو عىل ب ّر
ثنائية»هوكشــتاين -بوصعب» مبهمة تذليل العقبات ،فيختم
عىل ورقته الخاصة عىل ان ترسل الحقا اىل االمم املتحدة .
باالنتظــار  ،تؤكد مصادر مطلعة عىل جو رئيس الجمهورية الرئيس ميشال عون العهد الذي حاول الجميع منعه من تحقيق
 ،بان الرئيس عون مرتاح ملسار املفاوضات وملا آلت اليه االمور ،اي انجاز ،باالنجاز االصعب والذي سيســطّره التاريخ لالجيال
وهو يحرص عىل انجاز االمور رسيعا ملا فيه مصلحة لبنان اوال .املقبلة ،فيغادر بعبدا مطمئنا ومنترصا ومرددا مقولته الشهرية
وفيام اكتفت اوساط مطلعة عىل جو اللواء ابراهيم بالقول »: :يســتطيع العامل ان يســحقني لكنه لن يأخذ توقيعي ...اال
بان الجو الدقيق هو الذي نقله بوصعب من بعبدا من دون زيادة عىل الرتسيم؟! مدعوما مبعادلة جيش وشعب ومقاومة اثبتت
اية كلمة اخرى ،اشارت مصادر مطلعة عىل جو بوصعب اىل قوتهــا ،وانها حاجة رضورية واحد ابــرز عنارص قوة لبنان
ان الجو ايجايب والشــياطني باتت صغرية  ،مشددة عىل ان ما النجاز الرتسيم املطلوب!
عىل اي حال من انتظر سنوات طوال لن يصعب عليه انتظار 7
يحصل ليس مبعاهدة وال باتفاق ،امنا مســودة مقرتح النجاز
ايــام عىل ابعد تقدير ،فهل تنتهي االمور بقمحة كام قال بري او
الرتسيم ملا فيه مصلحة الطرفني ولبنان اوال.
واكدت اوســاط بوصعب بان املوقــف اللبناين املوحد كان تعود القمحة فتتحول بسحر الشياطني والتفاصيل لشعرية تقلب
عامال اساســيا النجاح التفاوض ،املة ان تصل االمور قريبا االموررأساعىلعقب؟العنيعىلخطوط«هوكشتاين-بوصعب»!

ّ
ُ ّ
ّ
لبنان يسلم ورقة املالحظات على العرض الخطي الى هوكشتاين ..و تأكيد رسمي على أن «ال شراكة وال دفع ألي تعويضات»
ُ
ُ
ّ
ع ــب ــارة «لــبــنــان غــيــر مــعــنــي» تــعــطــي «تـــوتـــال» آحـــاديـــة الـــقـــرار ف ــي مــنــح «اإلس ــرائ ــي ــل ــي» م ــا يـــريـــده؟!ّ

دوليل بشعالين
نــال لبنان «مبدئيــاً» ما يريده من اتفاقية ترســيم الحدود
الجنوبية البحرية من خالل العرض الخطّي الذي تســلّمه من
الوســيط األمرييك يف املفاوضات غري املبارشة للرتسيم آموس
هوكشتاين عن طريق السفرية األمريكية لدى لبنان دورويث شيا،
السبت الفائت .وكانت أول ردّة فعل عليه من رئيس مجلس الن ّواب
نبيه ب ّري ،بعد تســلّمه نســخة من العرض املقرتح من شيا ،إذ
وصفــه بالقمحة ،وذكر أن لبنــان أُعطي «مبدئياً» ما طالب به
خالل التفاوض ...غري أنّ العرض الذي يقع يف عرش صفحات،
ومكتوب بطبيعة الحال باللغة اإلنكليزية ،التي هي لغة الوسيط
األمرييك ،ويســتطيع الجانبان فهمها ،يتض ّمن بنوداً كثرية اىل
رسبت اىل وسائل اإلعالم ،والتي مل تذكر سوى
جانب تلك التي ت ّ
مــا حقّقه لبنان من هذه اإلتفاقية .فيام تناولت البنود األخرى
تم منحه اىل العدو اإلرسائييل ،اىل حدّ ذهب رئيس الحكومة
ما ّ
«اإلرسائيلية» يائري البيد اىل القول انّ «املقرتح يحافظ بشــكل
«كامل» عىل املصالح األمنية السياسية واإلقتصادية إلرسائيل».
تقول أوســاط ديبلوماســية مواكبة لعملية ترسيم الحدود
البحرية ،انّه صحيح أنّ لبنان «يريد أكل العنب وليس قتل الناطور،
رسب من مضمون اإلتفاقية يطرح أسئلة عدّة
غري أنّ بعض ما ت ّ
عىل املسؤولني اللبنانيني .وكان الجانب الرسمي اللبناين قد درس
العــرض يوم االثنني يف اجتامعــن منفصلني يف قرص بعبدا:
املختصة برئاسة رئيس الجمهورية
األول اجتامع اللجنة الفنية
ّ
العامد ميشال عون الذي وضع مالحظات أساسية وتقنية عدّة
وجرى رفع ورقة املالحظات هذه اىل اإلجتامع الرئايس الثاليث
الذي ُعقد بني الرئيس عون ورئييس الربملان نبيه ب ّري وحكومة
ترصيــف األعامل نجيب ميقايت ،الذي خرج مبوقف واحد منها،
عىل ما أعلن ميقايت .وقد جرى توحيد املالحظات ،عىل ما ذكر
نائــب رئيس مجلس الن ّواب الياس بــو صعب« ،عىل أن تُجمع
بتقريــر نهايئ يتض ّمن جميع التعديالت واملالحظات لرفعه اىل
الوسيط األمرييك اليوم الثالثاء ،عىل أبعد تقدير .عىل أن يعرضها
هوكشــتاين عىل الفريق اآلخر ،ونأمل أخذ الجواب النهايئ منه
قبل نهاية هذا األسبوع».
حد التأكيد عىل حصول
ورشح عن املوقف الرسمي اللبناين املو ّ
لبنان عىل حقوقه كاملة ،أي عىل الخط  23كخط حدوده البحرية،
وعىل اإلستثامر بشكل كامل يف حقل «قانا» ،وعىل أنّ املنطقة
األمنية عند الـ  B1ســتكون تحت سيطرة الق ّوات البحرية يف
ّ
ســتتول الحفاظ عىل أمنها .كام جرى
«اليونيفيل» ،فهي التي
التشــديد عىل أن ال رشاكة بني لبنان وبني العدو ،ال يف الحقول
النفطيــة ،وال حتى يف التوقيع عىل االتفاقية الذي ســيكون
منفصالً ،يحصل من كل جانب عىل نسخة عىل حدة مع توقيع
هوكشتاين ،وعىل أنّه لن يدفع أي تعويضات للعدواالرسائييل.
ومن بني هذه األســئلة ،عىل ما أضافت االوساط« ،إذا كانت
اإلتفاقية ،أو مســودة اإلتفاقية غري النهائية والقابلة إلدخال
بعــض التعديالت عليها ،قد أعطــت لبنان الخط  23وحقل قانا
«كاملــن» ،فام الجدوى من بنــد أو عبارة «إنّ لبنان غري معني
بالتعويض الذي ســتحصل عليه «إرسائيل» ،مقابل ما تس ّميه

حقّها يف القســم الجنويب
مــن حقل «قانا» والذي تصل
مساحته اىل نحو  80كلم،2
قبل استكشــاف هذا الحقل،
وقبل معرفــة مقدار كميات
الغــاز التــي يحتويها والتي
يقال إنّهــا ضخمة .وهل إذا
كان «لبنان غري معني» ،تُلغى
رشاكته يف هــذا الحقل مع
العــدو ،مع إعادة تأكيد لبنان
الرسمي عىل رفضه أي رشاكة
وأنّ االتفاقيــة ال تتضمن أي
ينص عىل وجودها ،يف
بنــد ّ
الوقت الذي ســيحصل فيها
«اإلرسائييل» عىل تعويضات
مم يعتربه ح ّقاً له فيه
مالية ّ
واألهــم من ذلك ،أنّه إذا كان
؟
ّ
غري معني ،فهذا األمر قد يزيد
ّ
يف الطني بلّة ،إذ يعني أيضاً أنّ
للرشكة تساؤالت على املسؤولين اإلجابة عما إذا أدرجت في التعديالت
القرار اآلحادي قد أُعطي
ّ
املنقّبة ،مبوافقة لبنان ،والتي
هي «توتال» الفرنســية حتى وضرورة وقف اعتماد السرية في ملف يعني اللبنانيين واألجيال املقبلة
الســاعة ،فهي املعنية الوحيدة
بالتعويــض للعدو مالياً مقابل
إضــايف»ّ ،إل أنّه أضاف «ال بأس يف ذلك ،وميكننا أن نحصل يف
تخلّيه عن الجزء الجنويب من «قانا» ،مبا يناســبها ويناســبه املقابل عىل رسوم مالية».
مــن عائدات مالية ،وليس عىل لبنــان أن يتدخّل حتى لو ق ّررت
ويعيــد هذا األمــر اىل األذهان ،إدعــاء «إرسائيل» يف وقت
حصة ،أو أي نســبة ّ
يحق سابق بأنّ البلوك  9هو ملك لها ،بهدف االستيالء عىل حقل قانا
مم يجب .فعدم ذكر أي ّ
منحــه أكرث ّ
«لإلرسائيــي» الحصول عىل تعويض مايل عنها يف االتفاقية ،كامــاً ،ولهذا تخىش مــن أن تكون قد حصلت عليه يف خفايا
مثل  5أو  ،% 10عىل سبيل املثال ،من عائدات هذا الحقل ،يجعل ما بنود اإلتفاقية املعروضة عىل لبنان ،والتي أعطى البيد املوافقة
ستق ّرره الرشكة من دون الرجوع اىل لبنان «الذي ميلك هذا الحقل املبدئية عليها قبل اجتامع الخميس للكابينيت ملناقشته ودراسة
«كامالً»
ّ
وحق اإلستثامر فيه عىل ما يُفرتض ،أمراً حتمياً ،وقد ال تفاصيله ،وتالسن مع رئيس الحكومة السابق بنيامني نتنياهو
يكون منصفاً وعادالً ّ
بحق لبنان .ما يعني أنّ لبنان يعطي «شيكاً حول أنّه «مل يســتطع الوصول اىل مثل هذه الصفقة ألكرث من
عىل بياض» للرشكة املنقّبة لترصفه ملصلحة العدو اإلرسائييل .عرش ســنوات» ،فيام انتقد نتنياهو جدوى هذه االتفاقية ووعد
وأوضحت األوســاط نفسها أنّه لكيال يكون هناك أي رشاكة بنسفها فور عودته اىل رئاسة الحكومة.
بني لبنان والعدو اإلرسائييل ،اســتنبط هوكشتاين هذه العبارة
وتابعت األوســاط الديبلوماسية« :لقد تنازل لبنان عن الخط
بــأنّ لبنان «غري معنــي» ،يف محاولة لتحييده عن أي نوع من  29مقابل اإلعرتاف له بالخط  23وبحقل قانا كامالً ،ولهذا اقرتح
التطبيع معه ،ولكن يف الواقع ،مع موافقة لبنان عىل هذا األمر أن يكون لهذا الخط جيب
لضم القسم الجنويب من «قانا» ليك ال
ّ
مــن دون أي تعديل ،يكون قد وقع يف فخّ «أمرييك -إرسائييل -يكون هناك أي رشاكة ،أو أي حقل مشرتك مع العدو ألنّه ال يريد
مم يستحقّه بكثري من العائدات ثغرة تستخدمها «إرسائيل» الحقاً ،عىل غرار ما تفعل عادة .وقد
فرنيس» قد يعطي العدو أكرث ّ
املالية لهذا الحقل الواعد ،فيام تُر ّوج بعض وســائله بأنّه «حقل
َّ
تخل بذلك عن الجزء الشاميل من حقل «كاريش» الذي يقع أكرث
وهمي وصغري» ،بهدف التقليل من أهمية العائدات التي سيحصل من نصفه ضمن الخط  .29مقابل ماذا؟ ال يشء .ملاذا مل ُيطالب
عليها .األمر الذي من شــأنه إدخال لبنان يف «رشاكة مقنعة» بعد إعطائه «كاريش» كامالً «لإلرسائييل» بتعويضات أو بعائدات
قد يســتخدمها «اإلرسائييل» متى يشــاء .وكان مساعد وزير ماليــة يف حقّه بأكرث من نصفه ،مقابل الرتاجع اىل الخط 23
الخارجية األمرييك لشؤون الرشق األدىن السابق ديفيد شينكر ؟! علــاً بأنّ الخط  29هو الخط القانوين وفقاً لقانون البحار،
قد أكّد أخرياً أنّ «إلرسائيل حقوقاً مالية يف حقل قانا» الذي ال يزال
ولكل الدراســات مبا فيها التقرير الربيطاين الصادر يف العام
ّ
تتم تسميته
مل
والذي
2013
يتم نرش مضمونه .واألمريكيون و»اإلرسائيليون»
يعتربه األمرييك و»اإلرسائييل» حقالً محتمال» وال ّ
ّ
بإســمه .فيام ذكر البيد أنّ «لبنان ســيحصل عىل حقل نفطي يعلمون ذلك متاماً .فامذا أُعطي لبنان مقابل التنازل عن حقوقه

ح ـــــــــــــزب الل ـــــــــــــه  :ال يُمك ـــــــــــــن أن نن ـــــــــــــام ونغف ـــــــــــــل ع ـــــــــــــن حقن ـــــــــــــا
ّ
والنتخ ـــــــــــــاب رئي ـــــــــــــس ف ـــــــــــــي املهل ـــــــــــــة الدس ـــــــــــــتوريّة املح ـــــــــــــددة

} أكد رئيس املجلس التنفيذي يف حزب الله هاشــم صفي
الدين خالل حفلٍ
تأبيني أقامه حزب الله يف بلدة جبشــيت« ،
ّ
أنّنا اليوم يف طَور إنجازات جديدة عىل مســتوى بلدنا ،وعىل
حا اليوم أنّ
مستوى ترســيم حدودنا البحريّة ،وما أص َب َح واض ً
ضعيف
موقف
قوي أ ّما موقف العد ّو فهو
موقف لبنان هو
ٌ
ٌ
ٌ
موقف ّ
ثل هذا املوقف.
و ُمربَك .وهنا العربة متى كان اإلرسائييل ي ِقف ِم َ
كل قوى اإلستكبار هو خائف
اإلرسائييل العنجهي والذي خلفه ّ
مــن املعادلة الجديدة التي رســمتها املقاومة مع بداية عرص
كل تحدّ».
كل مواجهة و يف ّ
ُرسم يف ّ
اإلنتصارات ،وهذه املعادلة ت َ
اضاف« :نحن البلد اآلمــن املطمنئ ونحن املقاومة القوية
والواثقة والثابتة والواضحة يف مواقفها ،والعد ّو هو الخائف
رصف خوفًا من
وامل ُر َبــك والضعيــف والذي ال يعرِف كيــف يت ّ
املقاومة ومعادالتها» ،مشددا عىل «ان التهديدات التي أطلقتها
ٌ
صدق وواقع وألنّ
املقاومة ليست كال ًما ،وألنها حقيقة وألنها
اإلرسائييل واألمرييك يعرِفــان أن تهديد املقاومة واقع ،كان
هذا املسار».
صفي الدين إىل «أنّ اإلســتحقاق الرئايس يحتاج إىل
ولفت
ّ
حدّ أدىن من التوافق عىل مســلّامت سياســ ّية وطن ّية وعىل

مســلّامت مه ّمة مالية وإقتصادية ومعيشــ ّية وإجتامع ّية،
والكل يعلم أنّ املفاتيح كلّها ليســت بيد رئاسة الجمهورية»،
مهم جدًّ ا يف البلد ،له
مؤكدا «ان رئاسة الجمهوريّة هي موقع ّ
رمزيّــة لكن يحتاج األمر إىل توافق من أجل الحكومات اآلتية
والخطط اآلتية ،والذي ميتلِك مسؤولية يتحدّ ث بهذه اللغة».
وختــم« :أمريكا ألنها تشــعر اليوم أنّهــا يف العامل مل تعد
تتحكّــم كام كانت يف املايض فهي ذاهبة إىل فوىض عاملية،
رش مطلق وأنها غدّ ة رسطان ّية
وأمــركا التي عرفناها بأنّهــا ّ
كل املصائب ،وبالتايل إذا أراد لبنان
وهي شيطان أكرب هي سبب ّ
ّ
وجلده أو يلوذ مبن
أن يكتب لنفســه الخالص يلوذ من قاتله
يعطيــه األمن واألمان واألمل والدعم والصداقة الحقيقية يف
املستقبل».
} أكد رئيس املجلس الســيايس يف حزب الله إبراهيم أمني
الســيد ،خالل حفل تأبيني يف بلدة الخرض البقاعية ،أن «من
أعظــم ما انجزته املقاومــة ،باإلضافة اىل تحرير األرض من
االحتالل الصهيوين ودحر اإلرهاب التكفريي ،أنها استطاعت أن
تُخرج جيل الشباب من املشاكل واألزمات الداخلية والعصبيات
اىل أعىل مراتب اإلنسانية ورفعهم إىل مستوى املسؤولية عن

ضمــن الخط  ،29ما دامت حــدوده البحرية تصل قانونياً ،اىل
جنوب الخط 29؟! وهذا ما تؤكّده خرائط أمريكية و»إرسائيلية»
سابقة أخفيت ،وجرى تجاهلها عن قصد.
بحق لبنان يف التنقيب
يتم اإلعرتاف ّ
كذلك تجد االوساط بأن ّ
واالســتخراج يف بلوكاته البحرية ،من دون ذكر مسألة إنتاج
وتصدير الغاز ،فيطرح بحدّ ذاته ،عالمة إســتفهام حول عدم
دميومة هذه اإلتفاقية .وهذا يؤكّد بالتايل أنّ ّ
كلً من األمرييك
و»اإلرسائييل» قد مارسا الضغط من أجل وقف «توتال» عملها
يف البلــوك  ،4ما جعلهــا تعطي ذرائع واهية ملغادرتها لبنان ال
متت اىل الحقيقة بصلة .واألمر نفسه ينطبق عىل بند السامح
للبنان باسترياد الطاقة والفيول من أي دولة يف العامل ،مبا فيها
إيران (إذا كان هذا البند مدرجاً فعلياً يف اإلتفاقية) ،إذ يعني أيضاً
أنّ األمرييك هو الذي مينع لبنان من قبول املساعدات اإليرانية،
وسابقاً الروسية ،التي كانت تُعرض عىل الحكومة .وكان سبب
عــدم قبول لبنان بها ،بأنّه يرفــض «الهبات املرشوطة» ،فيام
املساعدات األمريكية التي تُقدّم سنوياً اىل املؤسسة العسكرية،
واملجتمع اللبناين «ليست مرشوطة».
هذا غيض من فيض األســئلة ،أضافت األوساط عينها ،ألنّه
يكن الوثوق بالعدو االرسائييل املعروف بنســف أي إتفاقية
ال ُ
ســاعة يشاء .وتساءلت :ما هي الضامنات التي س ُتعطى للبنان
بأنّه ســ ُينفّذ ما جاء يف اإلتفاقيــة ،بعد إدخال التعديالت عىل
املســودة من قبل الجانبني؟ وهل سيصدق يف السامح لرشكة
«توتــال» بالعــودة اىل لبنان والبدء بالتنقيــب تزامناً مع بدء
«إنرجني» عملها يف «كاريش»،
أموســيتم التذ ّرع بحجج جديدة
ّ
ملنع «توتال» من العودة؟!
من هنا ،شــدّ دت االوســاط عىل أنّه عىل الدولة اللبنانية أن
توضــح ّ
كل بنود اإلتفاقية ،أو أن تنرشها ألنّ مث ّة إختصاصيني
وخرباء وقانونيني عدّة يف لبنان ،مهت ّمون مبلف الرتســيم وال
تتم استشارتهم ،وبإمكانهم تقديم املساعدة يف هذا امللف ،للجنة
ّ
الفنية وللمســؤولني ،تالفياً الرتكاب لبنان أي خطأ جديد ،عىل
غرار األخطاء السابقة ،تدفع مثنه األجيال املقبلة.
جب عليها أيضاً وضع النقاط عىل الحروف لجهة رفض
كام يتو ّ
«الرشاكة املق ّنعة» مع العدو بشكلٍ قاطع ،ودفع التعويضات غري
املحدّ دة له من قبل الطرف الثالث.
لبنان
وسألت األوساط :ملاذا يعتمد
تخص
اتفاقية
يف
ة
ي
الرس
ّ
ّ
عادلة
جميع اللبنانيني ويريدونها
رشفة وتحمي حقوقهم يف
وم
ّ
يتم
ثروتهــم النفطية وحقوق أبنائهم واألجيال املقبلة؟ وملاذا ال ّ
كشــف األوراق قبل التوقيع عىل املحرض أو عىل املرسوم الذي
سيكشف فوراً عن مضمونه فور إيداعه األمم املتحدة؟ وهل تجيب
ورقة املالحظات عن التساؤالت التي يطرحها الخرباء والقانونيني
والشعب اللبناين حول الرشاكة والتعويض والضامنات؟!
ويبقــى القول :هل وصل ملف ترســيم الحدود البحرية بني
لبنان والعدو اإلرسائييل اىل املرحلة الحاســمة
وستتم املوافقة
ّ
النهائية عىل اإلتفاقية خالل األســبوع املقبــل؟ أم أنّ احتدام
الرصاع «اإلرسائييل» الداخيل بني البيد ونتنياهو سينسفها قبل
وصولها اىل الخطوة األخرية املتمثّلة يف املوافقة عليها من قبل
كل طرف نسخة عنها اىل األمم املتحدة؟!
ثم إيداع ّ
الجانبني ،ومن ّ

الدين واألمة واملصري وصناعة املستقبل»،
مشــددا عىل أن «االنتصارات هي أكرب من
النتائج واملنترص أكرب من االنتصارات».
} أكــد رئيس كتلة الوفــاء للمقاومة
النائــب محمــد رعد خالل حفــل تأبيني
أقامه»حزب الله يف بلدة كوثرية الســياد،
إنــه «ال ميكن أن ننــام ونغفل عن حقنا،
ونعــرف أن الرصاع مع اإلرسائييل حتى لو
رسمت حدودنا سيبقى قامئا .فاإلرسائييل صفي الدين يلقي كلمته
ال يريد أن يتنازل عن بعض النقاط املتنازع
الدستورية» ،سائال« :هل نرتك البلد لحكومة ترصيف األعامل؟
العدو
قبل
من
تربعا
عليها يف الحدود البحرية .ونحن ال نتوقع
البلــد يحتــاج إىل حكومة كاملة املواصفات من أجل أن تدير
مياهنا
يف
نســتثمر
من أجل أن نســتخرج غازنا ومن أجل أن
شــؤون الناس وترعى مصالحهــم وتحفظ حقوقهم وتوفر
الحاضنة
ولبيئتنا
املجاهدين
اإلقليمية بل الفضل لنا وألبنائنا
األمن واإلســتقرار وتتحمل مسؤولية ذلك .هذا األمر مطلوب
يف أن نســتثمر ما ميكن أن نستثمره من غازنا».
وليــس من أجل تأخري إنتخاب رئيس للجمهورية بل املطلوب
ألي
ورأى «أن األزمــات التي منر بها تحتاج إىل روحية العطاء من أجل تحقيق اإلســتقرار وضامن تحقيقه  ،واإلحتياط ّ
واإلقدام واملبــادرة والهمة العاليــة والبصرية والتخيل عن تغيــر قد يحصل ونحن ال نرغب فيها عىل اإلطالق» ،مضيفا
املكتســبات الخاصة ملصلحة النفع العــام» ،مضيفا «نحن «نحــن ال نترصف بردود فعل تجاه ما يترصف به اآلخرون بل
اآلن يف حاجــة اىل إنتخاب رئيــس للجمهورية ويف املهلة نترصف وفق قناعاتنا وتجاه مصالح شــعبنا وبلدنا».
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الترسـ ـ ــيم البحـ ـ ــري يُفرمـ ـ ــل التأليـ ـ ــف مرحليـ ـ ــاً ...لكـ ـ ــن الوسـ ـ ــاطة ُمسـ ـ ـ ّ
ـتمرة
هيام عيد
تكشــف مصادر سياسية
مطلعــة عــن أن العنــوان
األســايس الذي يطغى عىل
الســاحة الداخليــة ويتقدم
مــن حيــث األولويــة عىل
اإلستحقاق الرئايس وترسيم
الحدود البحرية الجنوبية رغم
أهمية هذين اإلســتحقاقني،
هو تأليف الحكومة الجديدة،
والذي وضع عــى النار منذ
نحو أســبوع ،خصوصاً وأن
الوساطة التي كانت انطلقت
مع املدير العــام لألمن العام
اللواءعباسابراهيم،ملتتوقف
وما زالت مفاعيلها مستمرة،
ولو تراجعت وترية اإلتصاالت الجارية بفعل اإلنشغال
الرسمي أوالً بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية العتيد،
وثانياً بتطورات ملف ترسيم الحدود البحرية بني لبنان
و»إرسائيل».
ويف هذا اإلطار ،فإن املصادر السياسية تنقل عن
محيطني برئيــس حكومة ترصيف األعامل نجيب
ميقايت ،بــأن ظــروف والدة الحكومة مل تنضج
بعــد ،ولكن من دون أن يعني ذلك تراجع مســتوى
املشاورات الجارية عىل ّ
خط الرئيسني ميشال عون
وميقايت .ووفق هــذه املصادر ،فإن هذه املناخات
اإليجابية ،سوف تساهم يف إبقاء امللف الحكومي
يف دائــرة اإلهتامم ،وإمنا من دون أي حســم يف
اللحظة الراهنة .ومن هنا ،فإن الحسم املرتقب يف

ملف الرتســيم يف الساعات املقبلة ،خصوصاً وأن
هذا اإلخرتاق الذي يأيت بعد سنوات من املفاوضات،
سريسم مشهداً سياسياً يف العالقات بني الرؤساء
الثالثــة ،وبالطبع ســيرتك تداعيات مبارشة عىل
ملف تشــكيل الحكومة ،ولكن تداعيات هذا الواقع
لن تتأخّر يف الظهور قريباً.
وبــرأي املصادر املطلعة ،فإن املقربني من رئيس
متســكه بالتفاؤل
الحكومــة املكلف ينقلون عنه ّ
بإمكان نجاح هــذه العملية ولكن ليس يف موع ٍد
قريــب ،وبالتــايل فإن املشــاورات الحكومية قد
وصلــت إىل مرحلــة متقدمــة ،ولكــن مل ترتكز
سيتم استبدالهم
الخيارات بالنســبة للوزراء الذين
ّ
يف الحكومة الجديدة ،باعتبار أن النقاش يأخذ يف
كل العوامل التي فرضت نفســها عىل هذا
اإلعتبار ّ

الصعيــد يف اآلونة األخرية .
ولذلك تُضيــف املصادر ،أنه
بــات من الثابــت أن التغيري
الوزاري قد يطــال  6وزراء
كحدٍّ أقىص ،وأن املشــاورات
قــد اقرتبت من حســم هذه
النقطة ،وبالتايل فإن البحث
حالياً يطال األسامء التي مل
يرســو عليها اإلتفاق ما بني
املعنيني بامللف الحكومي.
وعليــه ،تكشــف هــذه
املصــادر أن الهدف الرئييس
لــدى ميقايت ،هــو تأمني
حصــول الحكومــة املقبلة
عــى ثقــة غالبيــة الكتل
النيابيــة ،كام بــأن تكون
الحكومــة مؤلفة من فريق
عمل متجانــس وقاد ٍر عىل
اإلنتاجيــة يف ظل املرحلة الصعبــة التي مت ّر بها
الساحة الداخلية ،وبالتايل ،فإن الحذر يبقى سائداً
حالياً ،ومــن الصعوبة التكهن بأي تطور حكومي
ّ
خالل األســبوع الجاري عىل
األقل ،خصوصاً وأن
ّ
تم ترسيبه يف الفرتة املاضية عن اســتبدال
كل ما ّ
وزير املال أو وزير الشباب والرياضة ،ال ينطبق عىل
واقع املشاورات الجارية يف املرحلة الحالية ،والتي
ّ
يتول الوســاطة يف
يتوالّهــا اللواء ابراهيم الذي
امللف الحكومي بني قرص بعبدا والرساي الحكومي.
وبالتايل ،فإن املصــادر تعرب عن األمل بأن تنجح
الوساطة الجارية لتأليف الحكومة وتالقي املصري
ذاته الذي وصلت إليه الوساطة األمريكية لرتسيم
الحدود البحرية والتي سبقتها.

ه ــــــــل يج ــــــــرؤ نتانياه ــــــــو عل ــــــــى كس ــــــــر اتف ــــــــاق الترس ــــــــيم
م ــــــــع لبن ــــــــان بح ــــــــال وص ــــــــل ال ــــــــى رئاس ــــــــة الحكوم ــــــــة؟

ّ
ســــليم« :رابطــــة قدامــــى القــــوات املســــلحة» املمثــــل
الوحيــــد للعســــكريين املتقاعديــــن والناطــــق باســــمهم

سليم ووفد رابطة قدامى القوات املسلحة
بحث وزير الدفاع الوطني موريس سليم،
مــع رئيس رابطة قدامى القوات املســلحة
اللــواء الركــن نقوال مزهر« ،أبــرز ما تأ ّمن
من حقوق للعســكريني يف الخدمة الفعلية
والتقاعد».
ويف هــذا اإلطار ،شــكر مزهــر «وزير
الدفــاع عىل جهــوده واهتاممــه بأوضاع
العســكريني» ،مشدداً عىل ان «األساس يف
حفظ حقوق العسكريني هو متابعتها ضمن
األطر الرسمية والقانونية ،وهذا ما تقوم به
الرابطة من أجل تحصيل تلك الحقوق».
وأكد وزير الدفاع ،أن «ما تم إنجازه إيجايب
جــداً اال انه تبقى بعض األمــور التي يعمل
عىل اســتكاملها لرفع كل غنب يطال عائالت
الشهداء وكافة العسكريني يف الخدمة أو يف
التقاعد» ،وتطــرق إىل «مراحل اقرار بعض

الحقوق املســتحقة للعســكريني» ،مؤكداً
أن «تصميمه عىل متابعة هذا املســار حتى
تثبيت كل الحقوق من مســاعدات مدرسية
وتقاعدية».
وشــدد ســليم عىل أن «رابطــة قدامى
القوات املســلحة هي املمثل الرسمي الوحيد
للعســكريني املتقاعدين والناطق بإسمهم،
وهي تجمــع تحت لوائها العســكريني من
الرتب واألســاك العسكرية كافة» ،مضيفا
أنــه «يتطلع اىل توحيد جهود العســكريني
ومطالبهم يف إطار الرابطة التي لها الصفة
القانونية ،وهي التي متثلهم أمام كل الهيئات
واملراجع الرسمية والقضائية».
وبحثوزيرالدفاعمعأمنيالهيئةالقياديةيف
حركة النارصيني املستقلني – املرابطون العميد
مصطفى حمدان ،يف االوضاع العامة يف البالد.

ّ
البنغاليــــــــة بحــــــــث
قائــــــــد القــــــــوات البحريّــــــــة
مــــــــع وزيــــــــر الدفــــــــاع وقائــــــــد الجيــــــــش التعــــــــاون

محمد علوش
عندما وصل رئيس الواليــات املتحدة األمريكية
الســابق دونالد ترامب اىل ســدة الرئاســة ،وعد
بكرس اإلتفاق النــووي اإليراين ،ونفّذ وعده بذلك،
وال يزال الرئيس الحايل بايدن يسعى جاهداً للعودة
اىل اإلتفاق ،دون أن تنجح املســاعي حتى اللحظة،
مام أعاد تعابري الحرب العسكرية واالقتصادية اىل
ملعــب العالقة بني إيران وأمــركا .اليوم ،بنيامني
نتانياهــو يهدد بفعــل املثل مع اتفاق الرتســيم
مع لبنــان بحال وصل اىل رئاســة الحكومة بعد
االنتخابات «االرسائيلية» بداية الشهر املقبل.
مل يتوقف السجال بني رئيس الوزراء «اإلرسائييل»
الحــايل يائري البيد ونتانياهو حول ملف ترســيم
الحدود مع لبنان ،إذ يحاول البيد جاهداً الحديث عن
إيجابيات الرتسيم بالنسبة اىل بلده ،ويحاول الثاين
توجيــه االهتامم عىل تنازل «ارسائيل» ورضوخها
لتهديدات أمني عام حزب الله الســيد حســن نرص
الله ،وهذا ما يفتح الباب أمام الســؤال األسايس:
هل ميكن لنتنياهــو أن يكرس االتفاق بحال وصل
اىل السلطة؟
بحســب كل املعطيات ،فإن الرتســيم سيكون
منجــزاً قبل ذلك ،وعىل الرغم من الحديث الســابق
عــن ضامنــات أمريكية ،أعطيت لرئيــس الوزراء
«اإلرسائيــي» يائري البيد ،بعدم اســتخدام زعيم
املعارضة بنيامــن نتانياهو هذا امللف يف املزيدات
السياســية التي تســبق اإلنتخابــات الترشيعية
«اإلرسائيلية» ،إال أن نتانياهو مل يتأخر ،عند إقرتاب
موعد الوصول إىل إتفاق مع لبنان بشكل نهايئ ،من
الذهاب إىل التصعيد بوجه البيد ،الذي كان قد تلقى
يف الفرتة املاضية ،إتصاالً تشــجيعياً عىل توقيع

مــديــرة إفريقيا والــشــرق فــي وزارة
أوروبــا جالت على الرؤساء الثالثة

قائد الجيش مستقبالً رئيس أركان القوات البحرية البنغالية
اإلتفاق من جانب الرئيس األمرييك جو بايدن.
مــن حيث املبدأ ،يهــدد نتانياهو بإلغاء اإلتفاق،
يف حال عودته إىل رئاســة الحكومة ،حيث أعلن
أن حكومة برئاســته قد ال تلتــزم به وال تحرتمه
بعــد االنتخابات املقررة يف األول من ترشين الثاين
املقبل ،األمر الذي يعيد إىل األذهان ما قام به الرئيس
األمرييك الســابق دونالد ترامــب ،وبالتايل تهديد
زعيم املعارضــة «اإلرسائيلية» ال ميكن النظر إليه
إال بجديــة مطلقة ،ولو أن ظروف الواليات املتحدة
األمريكية وإيران تختلف عن ظروف «ارسائيل» مع
لبنان بشكل كامل.
هــذا من حيث املبــدأ ،لكن من قــال أن كالم
نتانياهو يتخطى كونه مجرد مزاديات انتخابية؟
يف هذا السياق ،من الرضوري اإلشارة إىل بعض
النقاط الهامة ،التي قد متنع نتانياهو من الذهاب
إىل خطــوة من هذا النوع ،أبرزها أن هذا اإلتفاق
يحظى بغطاء كامل مــن جانب الواليات املتحدة
واألمــم املتحدة ،ومن املعــروف أن «تل أبيب» ال
ميكــن أن تذهــب إىل خطوة من هــذا النوع من

دون غطاء أمرييك لها ،ولو أن العالقة بني بايدن
ونتانياهو ليســت بأفضل أحوالها ،باإلضافة إىل
ذلك ال ميكن تجاهل أن املؤسســة العسكرية يف
«ارسائيل» ،املؤثرة يف عملية صنع القرار ،مؤيدة
لهــذا اإلتفاق ألنها قــد ال تكون جاهزة لتداعيات
فشله ،وهنا ال ميكن تجاهل معطى أسايس يتعلق
بــأن التهديدات ،التي كان قــد أطلقها حزب الله،
كانت هي العامل الحاســم يف تحريك مفاوضات
الرتســيم ،وبالتايل هذه التهديدات نفســها من
املمكن أن تردع نتانياهو عن الذهاب إىل أي خطوة
مــن هذا النوع ،خصوصاً أنه يدرك جيداً أن الحزب
ال ميزح يف هذا املوضوع.
وأيضــاً ،هناك موقف الــدول االوروبية املؤيدة
للرتسيم ،وأخرياً وهو امر ال ميكن اإلغفال عنه ،وهو
املصلحــة «اإلرسائيلية» باســتخراج الغاز وبيعه،
خاصة أن أي عرقلة لن تؤذي عملية االستخراج من
كاريش ،بل تشمل كل الحقول يف فلسطني املحتلة،
بحسب املعادلة الجديدة التي أرستها املقاومة خالل
عملية التفاوض.

عــــــون :اإلتصــــــاالت جاريــــــة لتشــــــكيل حكومــــــة جديــــــدة
ُ
غيغــــــان :حريصــــــون علــــــى اســــــتمرار مســــــاعدة لبنــــــان

ابلغ رئيــس الجمهورية
العامد ميشــال عون مديرة
افريقيــا والرشق األوســط
يف وزارة أوروبا والشــؤون
الخارجية الفرنسية آنا غيغان
خالل استقباله لها قبل ظهر
امــس يف قــر بعبدا ،يف
حضور الســفرية الفرنسية
آن غريو ،انــه يأمل ان «تتم
االنتخابات الرئاســية ضمن
املهلة الدســتورية املحددة
بحيث يتســنى يل تســليم
الرئيــس الجديــد يف بداية
واليتــه يف األول من ترشين بري مستقبالً غيغان
الثــاين املقبــل» ،معتربا ان
والغازية املحددة يف املنطقة االقتصادية الخالصة
«انتخــاب الرئيس الجديد من
مســؤولية النواب الذين عليهم ان يحددوا خياراتهم التي يفرتض ان تبدأ بها رشكة «توتال» الفرنسية»،
مؤكــدا انه «لن تكون هنــاك اي رشاكة مع الجانب
عىل هذا الصعيد».
واكــد الرئيس عــون انه حريص عــى «انجاز اإلرسائييل».
واعرب الرئيس عون عن امله يف «ان يشــكل بدء
اإلصالحات التي وعد لبنــان صندوق النقد الدويل
بتحقيقها ال ســيام إعادة النظر يف هيكلة املصارف التنقيب عن النفط يف الحقول املائية الجنوبية بداية
إيجابية تساعد االقتصاد اللبناين عىل النهوض من
اللبنانيــة و»الكابيتال كونــرول» وتعديل قانون
جديد بعد الرتاجع الذي حصل خالل االعوام املاضية»،
الرسيــة املرصفية وذلك بعدمــا اقر مجلس النواب
مشددا عىل ان «التدقيق الجنايئ يف حسابات مرصف
قانون املوازنة للعام  ،»2022وأشار اىل ان «االتصاالت
لبنان مستمر وهو جزء من مسرية مكافحة الفساد
جارية لتشــكيل حكومة جديدة بعد تذليل العقبات
التي انطلقت مع بداية العهد منذ ست سنوات وتعرثت
التي حالت حتى االن دون والدتها».
مرات عدة بفعل الضغوط التي مارسها املتورطون يف
وأوضح الرئيس عون انه «بالنســبة اىل موضوع
عمليات الفساد من مختلف املستويات».
املفاوضات غري املبارشة لرتســيم الحدود البحرية
وكانت غيغان اكدت للرئيس عون «حرص فرنسا
الجنوبية ،فان لبنان ســيحدد موقفه من مضمون عىل االســتمرار يف مســاعدة لبنــان يف مختلف
العــرض الخطــي الذي قدمه الوســيط األمرييك املجاالت وان االهتامم بالشــؤون اللبنانية هي من
آموس هوكشتاين والذي تضمن نصوصا قيد الدرس أولويات الحكومة الفرنسية» ،مشددة «عىل أهمية
بالتشــاور مع رئييس مجلس النــواب والحكومة اجراء االنتخابات الرئاســية يف موعدها الدستوري
ويف ضوء مالحظات اللجنة الفنية املشــكلة لهذه منعا الي فراغ عىل املســتوى الرئايس ،وعىل انجاز
الغاية» ،الفتا اىل انه حرص طوال االشــهر املاضية اإلصالحات واالتفاق مع صندوق النقد الدويل».
عىل «ضامن حقوق لبنان يف مياهه وتوفري الظروف
واعتربت ان «التوصل اىل اتفاق يف مسألة الرتسيم
املالمئــة لبدء عمليات التنقيب يف الحقول النفطية البحري الجنويب رســالة ثقة اىل املجتمع الدويل

بلبنــان ســتكون مفاعيلها
اإليجابيــة عــى اقتصاده
الوطني».

} يف عني التينة }

وزارت غيغــان والوفــد
املرافق ،رئيس مجلس النواب
نبيه بري يف مقر الرئاســة
الثانية يف عني التينة ،حيث
تم عــرض لالوضاع العامة
والعالقات الثنائية بني لبنان
وفرنسا.

} يف الرساي }

(حسن ابراهيم)
والتقــت غيغــان والوفد
املرافــق ،رئيــس الحكومة
نجيب ميقــايت يف الرساي
الحكومي ،واعلنت بعد اللقاء »:أنا ســعيدة التاحة
الفرصة يل لزيارة لبنان بعد كل املباحثات التي متت
يف الجمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك حول
لبنــان .كان اللقاء ممتازا حــول االولويات املهمة
للبنــان ومنها امكان التوقيع عىل اتفاق لرتســيم
الحــدود البحرية .إن فرنســا مهتمة بوجود هكذا
اتفاق ،وقد بعثنا العديد من الرســائل وبذلنا الكثري
من الجهود ملساعدة لبنان يف هذا االتجاه .اما األمر
الثاين فهو رضورة إجراء االنتخابات الرئاسية يف
مواعيدها الدســتورية ،اضافة اىل رضورة إمتام
االصالحــات وتنفيذهــا من اجل عقــد اتفاق مع
صندوق النقد الدويل وهو أمر رضوري ليسلك لبنان
الطريق نحو النمو االقتصادي».

} يف الخارجية }

والتقت غيغان والوفــد املرافق ،وزير الخارجية
واملغرتبــن يف حكومــة ترصيــف األعامل عبد
اللــه بوحبيب ،عــرا ،يف مكتبه ،وتم البحث يف
«العالقــات الثنائية واألجــواء اإليجابية يف ملف
ترســيم الحــدود ،وأهمية إجراء االســتحقاقات
الدستورية يف موعدها وإجراء اإلصالحات».

بحث وزير الدفاع الوطني موريس ســليم،
مــع رئيس أركان القــوات البحرية البنغالية
الفريق أول ركن بحري محمد شــاهني إقبال،
يف دور القوات البحرية البنغالدشية يف إطار
قــوات األمم املتحدة املؤقتة العاملة يف لبنان
«اليونيفيــل» ،وعالقات التعــاون بني قوات
البحرية اللبنانية ونظريتها البنغالية.
وشكر سليم «لبنغالدش جهودها يف العمل
مع اليونيفيل عىل مدى سنوات يف لبنان ودعم
القــوات البحرية اللبنانيــة يف مراقبة املياه
اإلقليمية وتأمني الحامية ألرضنا ومياهنا»،
مثمنــاً «تضحيــات جنودهــا يف البحرية
البنغالدشــية ال سيام أن انفجار املرفأ كان قد

تســبب يف إصابة عدد من الجنود البنغاليني
ويف إلحاق أرضار بالسفينة الحربية».
وشدد وزير الدفاع عىل «أهمية الدور الذي
تقوم به القوة البحرية التابعة لليونيفيل».
بدوره ،أكد األدمريال إقبال «وقوف بنغالدش
الدائم اىل جانب اللبنانيني والجيش اللبناين»،
الفتــاً اىل «ما تقوم به البحرية البنغالية من
مهامت ال سيام عىل صعيد تبادل الخربات».
وزار قائد القــوات البحريــة البنغالية
عىل رأس وفــد مرافق ،قائد الجيش العامد
جــوزاف عون يف مكتبه يف الريزة ،وبحث
معه يف ســبل تعزيز التعاون والتنسيق بني
الجيشني.

اشار النائب ابراهيم كنعان ،اىل انه «ال ميكن
التعاطي مع الوضع املايل ومع ســعر الرصف
تقنيامندونالنظرلالبعاداالجتامعية،فكرامة
النــاس يجب ان تحفظ ويجــب التعاطي مع
صندوق النقد بخلفية تفاوض ونقاش ،وهناك
نقص كبري يف املعلومات عىل املستوى القانوين
واالجتامعي لناحية خصوصيات البالد».
وقال يف حديث اذاعي« :كيف ســيتم توحيد
سعرالرصف مندونخطةاقتصادية ،ومن دون
اعادة هيكلة للمصارف ،وغريه من الخطوات؟
هناك ارباك وتخبط كبري يف الحكومة منذ بدأت
التعاطي باملوازنة وعدد مــن القوانني» ،الفتا
اىل ان «هناك قاســا مشرتكا بني الحكومات
املتعاقبة يف ما يتعلق بالخطة االنقاذية ،وهو
الهــركات عىل املودعني ،الخوف الفعيل من ان
نصل اىل مكان تفقد فيه الثقة بالكامل فكيف
يتعاىف لبنان؟»

واكد انه «يف توزيع الخسائر ،يجب ان نحمي
بقدراالمكانالودائعلنسرت ّدالثقةالتيخرسناها
حتــى اآلن» ،الفتــا اىل ان «بيان وزير املال عن
اعتامد سعر رصف  15الف فيه مغالطات كبرية،
وكيــف ميكن توحيده من دون خطة واجراءات
واصالحات واعــادة هيكلة للمصارف ملعرفة
الواقع وما بقي من اموال املودعني؟».
وختم «الرئيس هو رئيس الدولة ،وصالحياته
بالدستور واضحة وهو ليس (شاهدا ما شفش
حاجة) ،ومع الرئيس ميشــال عون ملسنا اكرث
مــن مرة ان هناك صالحيــات ،من بينها مثال
استخدامه للامدة  ٥٩من الدستور التي ادت اىل
قانــون انتخاب جديد ،ولن نقبل ان يأيت رئيس
الجمهوريــة بعد اليوم (قاعد عىل طاولة مش
شايفو حدا) ،ومن سرنشحه أو سندعمه يجب
انيتوافقمعرؤيتناوطروحاتناالتيسنطرحها
قريبا».

كنعــــــــانّ :
أي تعديــــــــل للــــــــدوالر الجمركــــــــي
يجـــــب أن يأخـــــذ فـــــي اإلعتبـــــار واقـــــع املجتمـــــع

جعجــــع حــــول ملــــف الترســــيم :هــــذه املـــ ّـرة األولــــى
التــــي يتصـــ ّـرف فيهــــا حــــزب اللــــه بشــــكل منطقــــي

اعترب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمري
جعجع ،أن «املعطيات ليست واضحة متاماً يف
موضوع انتخابات الرئاسة باعتبار أن الفريق
اآلخر مصمم عىل تعطيل اإلنتخابات بســبب
املشاكل الكبرية التي لديه داخل فريقه» ،الفتاً
إىل أن «لــدى فريق املعارضة ن ّية للوصول إىل
انتخابات رئاس ّية خالل املهلة الدستور ّية ،ومن
الجلسة األوىل رأينا أن لدينا عمل للقيام به من
أجــل توحيد الصفوف وعندها ســيلجأ فريق
املامنعة إىل التعطيل».
وأكد يف حديث تلفزيوين« ،اننا نقوم بجهد
كبري يف موضوع توحيــد صفوف املعارضة
ونحــن كـ»قوات» بادرنــا يف هذا األمر عرب
التنازل عن الرتشح ونحن الحزب التكتل األكرب
يف الربملــان ،قمنا بجهد كبري من أجل تجميع
أكرب عدد من األصوات للمرشح ميشال مع ّوض
إال أن بعض األفرقاء فضلوا إما تسمية شخص
آخر أو الورقة البيضاء» ،مشريا إىل أنه «يجب أن
نكون دميوقراطيني بالحد األدىن فعملياً ميشال
معــ ّوض لديه  50صوتاً من أصل  60صوتاً يف
املعارضــة وبالتايل عىل العــرة الباقني أن

يكونوا دميقراطيــن ،وبالتايل املفاوضات ال
تزال جارية من أجل إقناع أفرقاء املعارضة كافة
لإللتفاف حول اســم واحد ونأمل أن نصل إىل
نتيجة إيجاب ّية يف هذا املوضوع قبل الجلسة
املقبلة وميشال مع ّوض هو املرشح النهايئ».
واوضــح جعجع ،أن «ميشــال مع ّوض هو
مرشح توافقي ولكن ال يعتربن احداً اننا سنقبل
مبرشحلحزباللهنصفه،نحنكنايفاملعارضة
لفــرة وإذا مــا كان ال يريد الحزب مرشــحاً
كمع ّوض ليعارض ولكن أكرث من ذلك ال ،وإذا ما
حصلت اضطرابات شعب ّية فهي لن تحدث بحدّة
أكرب من التي تحدث فيها اآلن ،وإن حصلت خالل
الشغور الرئايس فستعزز أكرث وأكرث رضورة أن
يأيت رئيس بعيد عن فريق حزب الله».
ولفت ،عن موضوع ترســيم الحدود ،إىل أن
«هذه املرة األوىل والوحيدة التي يترصف فيها
حزب الله بشكل منطقي ،باعتبار ان هناك اتفاقا
فيــه تكمن مصلحة لبنان لهذا الســبب غض
النظر ،بعيداً عن «العنرتيات» فهذا اإلتفاق هو
نفســه الذي كان منذ  10سنوات و»عنرتيات»
حزب الله هي لإلستهالك املحيل».
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ً

ُ َ
ّ
اإلض ــط ــراب فــي ال ــت ــوازن اإلقــتــصــادي ي ــش ــرع أبـ ــواب الــصــنــاعــة واإلبــتــكــار أمـــام اللبنانيين كــبــارا وص ــغ ــارا !
ّ
مــعــمــل إلعـــــادة ت ــدوي ــر ال ــن ــف ــاي ــات ..أبـــعـــاده
إنــســانــيــة واقــتــصــاديــة  ..و %50م ــن ال ــزب ــائ ــن أط ــف ــال !!!!

ندى عبد الرزاق

إعادة تدوير النفايات قائم منذ زمن بعيد يف البيئة الطبيعية التي
قام بها االنسان يف العرص الربونزي َف َعمد اىل صهر املواد املعدنية
بهدف تحويلها اىل أدوات جديدة واالســتفادة من األنواع األخرى
بإدخالها يف صناعات محلية عرب ما يس ّمى .RECYCLYING
ويف حقيقــة الواقع ان االزمــة االقتصادية رمبا كان لها أثر
إيجــايب لجهة التفتيش عن مصالح مبتكرة ،تؤمن مردوداً مادياً
جيداً وتخلق فرص عمل للكثري من الشباب وعىل مقلب اقتصادي
ادخــال «الفــرش» دوالر من خالل بيع املواد التي يتف ّرد بها لبنان
مهارة وذوقاً ونوعية.
فبعدما كانت هذه النفايات مجرد قاممة أضحت كنزا يدّر أمواال.
وما يستحق ذكره يف معرض الحديث عن هذا القطاع ان اعداد الذين
بدأوا يستفيدون من صنعة إعادة تدوير النفايات تضاعف .وعىل
بحت ،الكثري من العائالت باتت ال ترمي نفاياتها
مجرى حضاري ْ
متخصصة
يفاملكباتاملتف ّردةلذلكبليأخذونهابأيديهماىلمعامل
ّ
بتلك املواد مقابل بدل مادي ليكون الفرز من املصدر.
كاماعتمدتالكثريمناملوادالتيأضحتغريصالحةلالستعامل
جع املواطنني عىل االستفادة امللموسة
بتوظيفها يف مشاريع تش ّ
ج ّراء إعادة تدويرها من جديد للحفاظ عىل بيئة نظيفة .ويف سياق
م ّتصلاالنتفاعمنهاومعظمهاموادأوليةوأطلقعليهامصطلحات
تبني قيمتها املادية مثل الكنز االسود ومناجم من ذهب.
باإلشــارة اىل ان الهدف مــن  RECYCLINGهو إعادة اعتامد
النفايات الســتخراج منتجات أخرى او جديدة ،وامنا مبواصفات
أحيانا تكون اقل جودة وأخرى تتفوق عىل املنتج األصيل ،بحسب
النوع املراد إعادة تدويره ليخرج مبعايري نخبة اوىل.
وما يجدر التلميح اليه ،هو ان هذه العملية لها غايات عظيمة،
وانعكاساتإيجابيةلجهةحاميةاملواردالبيئيةوالطبيعة،والتقليل
او الحد من النفايات إضافة اىل تطوير اليد العاملة يف مجال املهن
اليدوية وأخرى صناعية جديدة لجهة متكني القطاع االقتصادي،
باإلشــارة اىل األثر الجــايل والصحي عىل املحيط وتأثريه عىل
االنسان والنبات والحيوان.

} إعطاء «النكيشة» بطاقات من وزارة البيئة }

«الديــار» التي كانت انطلقت بسلســلة كاملة من التحقيقات
تناولت «النكيشــة» واعامل النبش يف مكبات النفايات واملطامر
العشــوائية املتداخلة مع منازل السكان ،إضافة اىل تغطيتها كل
أنــواع إعادة التدوير وصوال اىل توظيفه يف الفن ،تســلّط اليوم
الضوء عىل أوىل املعامل التي بدأت تنظّم هذ القطاع والذهاب اىل
ابعد من كل ما تقدم من خالل وضع خطوط أساسية «للنكيشة»
املنترشين عىل كل املكبات يف كافة املناطق اللبنانية ،ال سيام ان

معمل LEBANON WASTE MANAGEMENTيتف ّرد بإجراء فريد
وهو إعطاء «النكيشــة» بطاقات من وزارة البيئة بهدف تنظيمه
ومالحقة املخالفني .وما تجدر اإلشــارة اليه أن إعادة التدوير كان
قامئا عىل مبــادرات فردية وليس منظامً ضمن معامل طبيعية
ســيم ان هذا
ومتقدمة وفيها كل األدوات التي تخدم هذه الغاية.
ّ
املعمل يراعي حق الطفولة التي تّســتغل يف تنبيش النفايات من
خالل تكتيك معني سنأيت عىل ذكره يف هذا التحقيق.
وكنا تحدّثنا اىل أحد النكيشــة الذي فَقد شــقيقه األصغر منه
ويبلغ من العمر 11عاماً تم دهسه خطأ يف مطمر الجديدة بإحدى
شاحنات املطامر ،فقال وهو يحمل اكياسا ممتلئة من البالستيك
واألملنيوم والتنك والحديد ...والدي قام بدفن اخي الذي تويف دهساً
ما لبث ان عاد يف نفس اليوم ملتابعة «التنكيش» و «التنبيش» يف
املطمر املذكور وحتى يف املك ّبات من خاللنا ،ما يعني ان هذا العمل
مربح جدا ،اال انه خ ِ
َطر ومذل ومضني وأمتنى اســتصدار قرار او
القص الستغاللنا يف هكذا عمل.
مذكرة متنع عمل
ّ
أضاف وهو ممتعض من العمل الذي يقوم به عابســا ،كام اننا
نحمل اكياســا ثقيلة عىل ظهورنا وال أحد يســألنا عن اوجاعنا
الجسديةاوالنفسيةوطالبنايفاننح ّركهذهالقضيةوالتيبدورنا
سنحملها اىل الجهات املعنية لوضع حدّ لهذه البشاعة التي تحدث
والقص!
بحق هؤالء األطفال
ّ

أسست معمالً }
} فكرة ّ

الناشط البيئي بيار بعقليني انطلق بفكرة معمل إلعادة التدوير،
يف محاولة للتخفيف من ضغط النفايات عىل البيئة ،وعىل مقلب
آخراملحافظةعىلهيئةصحيةخاليةمناالمراضونظيفةجامليا
خاوية من الشوائب البرصية حيث ان العني تعشق كام يقال قبل
الفم ،وأخرب بعقليني «الديار» ان فكرة مرشوعه قامئة عىل إعادة
تدوير املخلّفات واالســتفادة منها ومساعدة االفراد والجمعيات
وحتى البلديات كلٍ يف اإلطار واملجال الذي يخدمه من خالل حلول
مبتكرةللتنميةاملستدامةواملنصفة للمجتمعات.
اضاف :ال بد من السري عىل هذه الخطوة ملا تحتاجه املدن لنظم
دامئة هدفها تحسني وتطوير وســائل اإلنتاج واساليبه وادارته
بطرق ال تؤدي اىل اســتنزاف موارد كوكب األرض الطبيعية كيال
نحمــل الكوكب فوق طاقته تعمل عىل إعادة تدوير نفاياتها التي
تتضاعف بشكل مهول لضامن صحة مجتمعاتها ونظافة البيئة
الحرضية .ولعل ما مييز هذا املعمل االســراتيجية التي يعمل بها
والتي تنطلق من فكرة الفرز من املصدر.
ولفت بعقليني اىل ان هذا املرشوع بدأ منذ العام  2019مببادرة
فردية اال انها ما لبثت ان تطورت لتضم أكرث من  25موظفا يعملون
يف معمل إعادة التدوير بشكل يومي يأتون اىل حيث يوجد املعمل
يف املنطقة الصناعية يف سد البورشية .واستتبع بعقليني ،أصبح

فـــضـــل الــــلــــه  :رهــــانــــنــــا عـــلـــى جـــيـــل الــعــلــم
ّ
فــــــي
عـــمـــلـــيـــة تـــغـــيـــيـــر الـــطـــبـــقـــة الــــفــــاســــدة
قال الســيد عيل فضل الله خــال رعايته
حفــل تكريم أقامتــه ثانوية عيىس بن مريم
يف بلدة الخيام الجنوبية ،لتالميذها الناجحني
يف االمتحانات الرســمية للشهادة املتوسطة
والثانويــة« ،نحن منلك الكثــر من القدرات
والطاقــات التي بها نســتطيع أن نبني وطنا
مزدهــرا عىل مختلف الصعــد وخصوصا أنه
لدينا مــوارد كثرية ،واالنهيار الذي وصلنا إليه
كان بفعل تخيل أصحاب املسؤولية عن تحمل
مسؤوليتهم والتفريط باألمانة التي حملوها،
فبدال من ان يحفظوا مصالح الوطن وإنســانه
ويحافظوا عىل ثرواته وموارده نجد أنهم امعنوا
فيها نهبا وفســادا وهدرا لحســاب أنانياتهم
ومصالحهم حتى أدخلوا هذا الشــعب يف نفق
مظلــم يبدو ان ال نهاية له ،فبات قســم منه
يعيــش عىل العون الذي يقدم له من املغرتبني
والقســم اآلخر مل يجد سبيال أمامه إال مراكب

املوت ليغرق بعضهم ويكمل البعض مســرة
اآلالم حتــى يجدوا املأوى وهل هناك افظع من
مثل هذه الجرمية التي ارتكبت بحق الوطن».
وأكــد «ان ال خيار لنا إال احتضان هذا الجيل
وإعطائه الفرصــة ليعرب عن طاقاته ورهاننا
عليه يف عملية تغيري الطبقة الفاسدة ،وبناء
وطن يقوم عــى العلم واألخالق والعدالة الن
العلم مــن دون هذه القيــم األخالقية يكون
مدمرا ويســبب مشكلة للواقع ،كام ان ال وطن
يبنى بدون عدالة ومســاواة داعيا الطالب إىل
مد الجسور والتواصل وعدم التعصب واالنغالق
والتفتيــش عن مكامن اللقــاء وااللتقاء مع
االخرين بدال مــن الرتكيز عىل مواقع الخالف
واالختالف ،داعيــا الخريجني إىل عدم تجميد
عقولهم وان يكونــوا خريا للمجتمع كله وان
ميثلوا الصورة النموذجية لهذه املؤسسات التي
بنيت من اجل اإلنسان كل اإلنسان».

أبـــــي املـــنـــى فـ ــي نــــــداء لــلــمــســؤولــيــن  :النــتــخــاب
رئــيــس يُــعــيــد ال ــث ــق ــة ..وحــكــومــة تــحــتــرم الــشــعــب
شدّد شــيخ العقل لطائفة امل ّوحدين الدروز
الشــيخ ســامي ايب املنى ،عىل «رفع الصوت
يف وجه املســؤولني واملجلس النيايب للقيام
بواجباتهم حيال االســتحقاقات الداهمة ،من
رئاســة الجمهورية التي تتطلّب رئيسا جديدا
علّه يعيد الثقــة واالمل اىل الوطن ،وحكومة
يجب ان تتشكل دون اي تأخري الن الشعب مل يعد
يحتمل» ،داعيا «املســؤولني للقيام بواجباتهم
واحرتام املهل الدستورية ومشاعر الشعب الذي
يعاين».
كالم شــيخ العقل جاء خالل زيارة تفقدية
قام بها اىل بلدة صليام يف املنت االعىل ،وقال:
«نؤكد رســالتنا يف االخالق واملحافظة عىل
القيم التي تبقى ضامنة املجتمع ،واي مجتمع
دون قيم اخالقية واجتامعية سائر اىل انهيار،
علينــا اذا املحافظة عىل منظومة القيم ليك

نحافــظ عىل مجتمعاتنا ،ودعوتنا للتمســك
بــاالرض وما فيها من الخريات والحفاظ عىل
الوطن الذي يتطلب منا الكثري ،بخاصة يف مثل
هذه الظروف واملحن القاســية كالتي نعيشها
اليوم من انهيارات سياسية واقتصادية ويف
مختلف مجاالت الحيــاة ،ولن يبقى لنا اال ان
نكــون متعاضدين متامســكني ليك نواجه
التحديّات.
ثم تسلّم شــيخ العقل درعا تقديرية باسم
الرابطــة ووقف آل املرصي ،وشــجرة صنوبر
تذكارية من مشايخ البلدة كإرث من ارث البلدة.
وانتقل ايب املنى مع الحضور اىل خلية عائلة
سعيد ،حيث تسلّم شيخ العقل من ابناء العائلة
درعا تذكارية باملناسبة .وانتقل بعدها اىل مزار
الست زهر ايب اللمع صاحبة املكرمات ،ثم انتقل
اىل مجلس ال مرصي.

بدء التســــــجيل فــــــي ورشــــــة العمل حــــــول «ابتكارات
ّ
ّ
الحرجية»
علميــــــة لتأهيل املراعي فــــــي الغابــــــات
أعلنت مصلحــة األبحاث العلمية الزراعية
 LARIعن بدء التســجيل يف ورشــة العمل
األوىل ( )B2B eventحــول «ابتكارات علمية
لتأهيل املراعي يف الغابات الحرجية» بالتعاون
مع مرشوع LIVINGAGROوذلك يوم األربعاء
الخامــس من ترشين األول  2022يف فندق لو
رويال الضبية – بريوت من الســاعة التاسعة
صباحاً حتى الخامسة والنصف عرصاً.
التســجيل متــاح لكل املهتمــن بالقطاع
الزراعــي ومنظمــي املــــشاريع الزراعية
واالداريني املحليني والباحثني ،اضافة اىل عدد
من الرشكات الخاصة واىل صانعي سياسات
تطويــر املراعي الحرجية بهــدف اطالعهم
عــى أحدث األبحاث العلمية واالبتكارات التي
نفذت وساهمت يف االستفادة من املراعي يف
الغابات الحرجية ،وذلك عرب املشاركة حضورياً
يف ندوات وورشــات عمل أو عــن ُبعد عرب
االنرتنت وعرب لقاءات مبارشة بني االخصائيني
واملشاركني.
خالل هــذه الورشــة ســيقوم عدد من

الباحثــن من  LARIومن فريق عمل مرشوع
 LIVINGAGROومن مؤسسات بحثية أخرى
بتبادل األفــكار حول مختلــف املوضوعات
واالبتــكارات املتعلقة باملراعــي يف الغابات
الحرجية من أجل املســاعدة عىل زيادة الربح
واالستفادة من التنوع البيولوجي وفتح آفاق
تعاون جديدة ،بهدف مواجهة املوارد املحدودة
والقيود البيئية.
ســتخصص الجلســات قبل الظهر وبعده
للتأكيد عــى األفكار والدراســات املبتكرة،
ومســاعدة أصحاب املصلحة عــى التعامل
مع التحديات التي يواجــــهونها .وتشــمل
املوضوعات الرئيســــية للورشــة ،اإلدارة
التكيفية للرعي ،التوفيق بني الرعي واألشجار،
خلطــات ملراعي عاليــة الجــودة ،تقنيات
االستشــعار عن بعد ملراقبــة غابات البلوط،
تشــذيب وتقليم األشجار يف النظم الرعوية
الحرجية ،املحدلة املسننة إلعادة تأهيل املراعي
مقرونة بآلة نرث أنواع بذور مختلفة ،والزراعة
املائية لألعالف.

بإمكاننا فرز النفايات بشــكل متقن
أكرث ،فحوايل  5000آالف طن منذ بداية
انطالقة املعمل .ولفت اىل CONCEPT
جديدة تتمثل مبجيء الناس اىل املعمل
ليصار اىل الفــرز من املصدر لألفراد
الذين يأتون بنفاياتهم ويتقاضون بدال
ماديا عن كل كيلوغرام واحد بحســب
نوع الصنف باإلشارة اىل الكمية مهام
بلغ حجمها او وزنها.
وقال :التمس تجاوباً كبريا يف هذا
اإلطــار لتبدأ املبادرة مبعدل عام واحد
حوايل  37شــخصاً يوميا ويف شهر
حزيران ومتوز ارتفعت النســبة اىل
 47شخصا ويف آب تضاعفت اىل 56
شخصا ولفت اىل تعاظم هذه النسبة
لتصل يف الوقت الحايل اىل  63شخصا
يأتون يوميا اىل املعمل أي مبعدل 1.2
طن نشرتي منهم النفايات االمر الذي
املصانع إلعادة تدويرها.
يجعلنا نخلق فرص عمل ،ونوظف يد عاملة أكرب .وأشار بعقليني
للقص }
اىل األثر اإليجايب عىل البيئة ،الفتاً اىل انه أصبح مبقدورنا رشاء } بطاقات عمل «للنكّيشة» واستثناء
ّ
 95طناً من نفايات االفراد يف هذا املكان الصغري.
وتطرق بعقلينــي اىل التعاون القائم بينه وبني وزارة البيئة
والعمل عىل استصدار عدة قوانني واستحداث برامج وحلول مع
} انعكاسات إيجابية %50 ...اطفال }
دلّل بعقليني اىل العمل الذي يقوم به باملنحى الصائب وااليجايب ،د .نارص ياسني بصفته وزيرا للبيئة ملعرفة كيفية تنظيم قطاع
ال بــل واملؤكد للقطاع االقتصادي هذا من جهة ،وعىل مقلب آخر «النكيشــة» عرب طرق محرتمــة تحفظ حقوق هؤالء للحؤول
ثقايف لجهة تعليم الناس أهمية وكيفية الفرز من املصدر .ولفت دون استغاللهم من قبل افراد وجهات معروفة تسعى لتوظيف
قص لالســتفادة من جمع النفايــات ومردودها املادي الذي
ّ
اىل ان نســبة كبرية تفوق  %50من األطفال هم من زبائننا يأتون
بهــم اهاليهم ويف أحيان أخرى يحدث العكس أي األطفال هم من يقدر مباليني اللريات .ويف ســياق آخر تحقيق بدل للبلديات او
يأتون بذويهم اىل املعمل بهدف إعادة التدوير ويف سياق اقتصادي الدولة عن طريق اعطائهم بطاقات وأرقام ،ولفت اىل انه يجب
متصل ،يتقاضون بدال ماديا عنها وهذا ما يحثهم عىل امليض يف ان يكون لهؤالء األشــخاص مواصفات محددة ومقبولة مشريا
القص ما دون الســن القانونية وتحديدا من هم
هذا االجراء او عىل مقلب انساين َبحت يتم التربع بها اىل جمعيات اىل اســتثناء
ّ
كجمعية أطفال الرسطان ومل ّح اىل العديد منها لديهم حسابات يف دون العرش سنوات.
واكد ان العمل قائم ما بني  L.W.Mوالبلديات ،وتحدّث عن سعر
املعمل باإلشارة اىل األثر االجتامعي الجيد يف الوقت عينه.
واشار اىل األصناف التي يتم تدويرها يف معمل  L.W.Mكالورق ،التعرفــة الخاص للبلديات بالنفايات القابلة إلعادة التدوير بهدف
الكرتون والبالســتيك إضافة اىل الحديد .واكد اننا نقوم بإعادة التشجيع واالستمرار عىل املتابعة واالجتهاد والكدح والكَدّ يف هذا
تدوير الفلّني حرصا يف لبنان .وعن اآلليات التي يستخدمونها يف املجال.
اما األشياء التي ال يقبلونها يف املعمل،
فلخصها بعقليني باملواد
ّ
املعمل قال بعقليني :بطبيعة املامرسة نحتاج اىل شاحنات التي
تقوم بتجميع النفايات من البلديات إضافة اىل فرامات البالستيك الغذائيــة وكل ما هو غري قابل إلعــادة التدوير ولفت اىل انه يف
مشريا اىل ان جزءاً منها يتم بيعه محلياً واآلخر يصار اىل تصديره الوقت الحايل ال يأخذون الزجاج ألنه ال يوجد له ترصيف يف السوق
خــارج األرايض اللبنانيــة ،إضافة اىل املكابس التي نكبس بها .املحيل .وأشــار اىل انه تم وضع مكبات لفرز النفايات يف وزارة
ولفــت اىل ف ّرامة خاصة للفلّني والتي تعمل عىل الفرم والكبس البيئة وبالتايل أنشأت «البيئة» حساباً لها يف معمل L.W.Mملراقبة
يف نفس الوقت بهدف زيادة الوزن عند ارســالنا هذه املادة اىل الكميات واالنواع التي يتم ارسالها.

اجتماعــــــات ولقــــــاءات لنقيــــــب املحامين

أجرى نقيب املحامني يف بريوت نارض كســبار إتصاالً هاتفياً
برئيسمجلسالقضاءاألعىل،الرئيساألولملحاكمالتمييزالقايض
سهيل عبود ،تم خالله اإلتفاق عىل اإلجتامع اليوم ونقيبة الشامل
ماري تريز القوال ،وذلك ضمن مبادرة يقوم بها النقيبان من أجل
إعطاء القضاة حقوقهم املادية وتحسني معاشاتهم.
وترأس كســبار اإلجتامع األول للجنة الربوتوكول يف النقابة،
وتم اإلتفاق عىل السري باآللية الجديدة ،وبوضع بروتوكول داخيل
مخصص للمناسبات يف بيت املحامي ،وخصوصاً أنه سوف تعقد
ّ
ندوة يف الحادي عرش من الشهر الجاري ملناسبة عيد املحامي.
ثم اســتقبل املحامني رشبل رزق رئيس اللجنة الرياضية يف
النقابــة ،وأمني عام كرة الســلة ،وكذلك املحامي وائل نور الدين
واملحامي نديم رعد اللذين طلبا الرتخيص للمحامني بالتدرب عىل
لعبة البينغ بونغ  Ping Pongيف بيت املحامي .كام أرشف كسبار
عىل األعامل األخرية لعيادة طب األسنان يف بيت املحامي ،حيث
استحصلتالنقابةعىلاملاكينةمجاناً،وتمتركيبهاوتركيبجميع
اللوازم ،وسوف يتم اإلفتتاح يف نهاية األسبوع.
واستقبل وفداً من نقابة أطباء الصيادلة برئاسة رئيس لجنة
التأديب يف النقابة زياد الحاج شحاده ،ودعوه إىل حضور املؤمتر
املنظّم حول الحصانة املهنية يف النقابات وذلك يوم األحد الواقع
يف الثالث والعرشين من ترشين األول الجاري بعنوان الحصانة
املهنية بني اإللتزام والعدالة.

القصيفــــــي عرض مــــــع بارنــــــز العالقات
ّ
وتمنى دعم أوســــــتراليا لإلعالم اللبناني

«لجنــــــة التربية»  :الحلبي حصل علــــــى 30مليون دوالر
ســــتــــوزع عـــلـــى صـــنـــاديـــق املـــــــــدارس ال ــرس ــم ـ ّـي ــة

مراد يرتأس اجتامع اللجنة
عقدت لجنة الرتبية الوطنية والتعليم العايل
والثقافة جلسة برئاسة النائب حسن مراد ،يف
حضور وزير الرتبية والتعليم العايل يف حكومة
ترصيف االعامل القايض عباس الحلبي ،ومقرر
اللجنة النائب ادغار طرابليس ،والنواب :اسامة
سعد ،عيل خريس ،عيل فياض ،بالل حشيمي،
ارشف بيضون ،وطه ناجي.
وعــرض وزيــر الرتبية لنتائــج جوالته
الخارجيــة ومن ضمنهــا «الحصول عىل 30
مليون دوالر ســتوزع عــى صناديق املدارس
الرســمية ،والســعي مع الجهات الدولية اىل
الحصول عىل املزيد من االموال لضامن حسن

سري السنة الدراسية الحالية».
وبطلبمننواباللجنة،سيعقدرئيساللجنة
والنواب لقاءات مــع رئيس حكومة ترصيف
االعامل ووزير املال «لالفراج عن املســتحقات
املالية لالساتذة يف القطاع الرسمي كبدل النقل
واملساعدات االجتامعية وغريها».
وتوافق نواب اللجنة ،رئيســا واعضاء ،عىل
عقد جلسة للجنة الرتبية تضم ممثلني للمدارس
الخاصة «للبحث يف استيفاء االقساط املدرسية
بالدوالر ،والعمل ،وبالتنسيق مع وزير الرتبية،
عىل اعــداد مجموعة من اقرتاحات القوانني
التي تعنى بالقطاع الرتبوي».

مــــــهــــــرجــــــان بـــــيـــــئـــــي فــــــــي عـــــيـــــن زحــــلــــتــــا
تـــحـــت عـــــنـــــوان «تــــعــــو نــــــفــــــرز ..تـــعـــو نـــفـــرح»

القصيفي مع سفري اوسرتاليا

زار نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي سفري
اوســراليا اندرو بارنز ،واجتمع اليه يف حضور عضوي مجلس
النقابة مينى شكر غريب وصالح تقي الدين ،وجرى البحث يف
العالقات اللبنانية االسرتالية وآفاق التعاون بني البلدين.
وتحــدث القصيفــي عن «العالقات املتينــة بني االعالميات
واالعالميني االوسرتاليني من اصول لبنانية ونظرائهم اللبنانيني»،
وعرض لتاريخ النقابة ،مشدداً عىل انها «نقابة مستقلة تراعي
مصالح املنضوين اليها وترعى مصالحهم وتدافع عن حرية الرأي
والتعبري وحقوق االنســان» ،موضحاً انه «سقط من منتسبي
النقابة عرشات الشــهداء ،وامل دعم اســراليا لالعالم اللبناين
والعاملني فيه يف مجاالت عديدة ،من خالل برامج محددة واضحة
وشفافة ،كونها تساعد عىل الثبات يف هذه االزمة» ،مشرياً اىل ان
«مجلس النقابة سبق له ان اتخذ قراراً لقبول انتساب الصحافيني
واالعالميــات واالعالميني االوســراليني من اصول لبنانية يف
جدول النقابة».
بدوره ،أشــار السفري االوســرايل اىل ان اوسرتاليا ولبنان
«يتمتعان بعالقات وثيقة تقوم عىل روابط وطيدة بني الشعبني
متجذرةمنذعقودوبالفعللقدقدماملهاجروناللبنانيوناىلبالدنا
مساهمة كربى يف إمنائها وقد تبوأ العديد منهم وظائف بارزة يف
الحكومة واالعامل والفنون» ،مضيفا « :من املهم ان يقر مجلس
النواب اللبناين حزمة صندوق النقد الدويل االصالحية باعتبارها
اولوية ،ما قد يشكل للبنان خطوة اوىل عىل سكة التعايف».

خالل املهرجان

نظّم مجموعة من الشــباب والشابات يف
«عني زحلتا  -نبع الصفا» بالتعاون مع «جمعية
الرابطة الخريية» يف عني زحلتا« ،محمية أرز
الشوف»« ،جمعية عياش الطفولة» ،و»جمعية
 ،« 0wasteنشــاطاً بيئياً ترفيهياً مجانياً تحت
عنــوان «تعو نفرز ...تعو نفرح» ،ويهدف هذا
النشــاط إىل نرش ثقافة الفــرز وأهمية إدارة
النفايات بشكل سليم.
ويعتــر هذا النشــاط األول من نوعه يف
املنطقــة ،ومــن ضمن خطة عمــل ملعالجة
النفايات وتخفيف كميتها يف البلدة وتقليص
األعباء التي تتكبدها البلدية يف هذا اإلطار من
أجل ترصيف النفايات ،والتي ســتوصل البلدة
اىل أن تصبح بلــدة منوذجية من ناحية إدارة
النفايات ومعالجتها.
وكان أبنــاء البلدة قد اجتمعوا يف ســاحة
الضيعة ،بحيث انشغل
قسم منهم يف التباري
ٌ
بلعبــة طاولــة الزهر ،بينام انشــغل آخرون
باأللعاب والتحديــات التي نظمتها جمعية 0

 wasteوالغاية هي تحفيز املشــاركني وخاص ًة
األطفال منهم عىل فــرز النفايات وتوعيتهم
ألهميــة الفرز بطرق ســهلة ويف أجواء من
الفرح والتســلية واملوسيقى ،واختتم النشاط
بعشاء قروي «هريســة» وحلويات صنعتها
سيدات البلدة.
إىل ذلك ،قدمت الرا قانصو من «محمية أرز
الشوف» عرضاً تاله مقطع «فيديو» قصري حول
أهمية فرز النفايات العضوية وطرق االستفادة
منها ،وتبع ذلك كلمــة لرئيس بلدية «بتلون»
املجاورة مروان قيس.
كام تم توزيع قرطاسية وهدايا عىل األطفال
وتخلــل النشــاط عدّة عروض لشــخصيات
كرتونية ورقصات ورســم عىل وجوه األطفال
اضافة اىل املوسيقى.
وشــكرت املحامية ســرينا كرامة  ،وهي
واحــدة من منظمي هذا النشــاط ،أبناء البلدة
الذين تجاوبوا بشكل كبري مع املبادرة الهادفة
إىل إدارة تامة للنفايات.
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مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

يــــنــــتــــقــــي الـــــطـــــفـــــل أال يــــتــــعــــاطــــى مـــــــع الــــــعــــــالــــــم حــــولــــه
الـــصـــمـــت االنــــتــــقــــائــــي  :أســـــبـــــابـــــه ...أعــــــــراضــــــــه ...والـــحـــلـــول
يعاين بعض األطفال من اضطراب قلق ،مينعهم من التحدث
مع أشــخاص معينني يف أماكن معينــة ،يف حني يكونون
كثريي الكالم والحديث يف منازلهم أو مع أرستهم.
بالعادة يتم تشــخيص الصمت االنتقايئ حني يبلغ الطفل
مرحلة املدرسة ،بحيث يالحظ اآلباء اختالف السلوك بني املنزل
واملدرســة ،ويتنبهون لألمر .وعاد ًة ما يكون األطفال الذين
يعانون من الصمت اإلتقايئ مهذبون يف الفصول الدراسية،
لذلك ميكن تفسري صمتهم عىل أنه خجل وال يتم التعامل معه
أبدً ا عىل أنه عائق محتمل أمام تعلمهم .باإلضافة إىل ذلك ،قد
يخرب أطباء األطفال الوالدين بأن «الخجل» ســوف مير ويثبط
عزمية األرس يف طلب العالج.
رض
االنتقــايئ
ميكن أن يســبب الصمت
ريا يف حياة
كب
ا
ر
ً
ً
الطفــل ،فيتداخل مــع أداء األطفال يف املدرســة أكادمي ًيا
واجتامع ًيــا .كام ميكن أن مينع األطفال من طلب املســاعدة
إذا احتاجــوا إليها ،كإخبار املعلم أنهم بحاجة إىل اســتخدام
الحامم ،ومينع األطفال من االنخراط يف العديد من األنشطة
الرتفيهية التــي تتطلب التواصل اللفظي ،مبا يف ذلك مواعيد
اللعب.
كيف يتم تشخيص الصمت اإلنتقايئ؟ ما املؤرشات التي تدل
عليه؟ وما السبل إىل تداركه وعالجه؟

} العالمات }

يبدأ الصمت االنتقايئ عاد ًة يف مرحلة الطفولة املبكرة بني
سن الثانية والرابعة .غال ًبا ما تالحظ املشكلة ألول مرة عندما
يبدأ الطفل يف التفاعل مع أشــخاص خارج أرسته ،ال سيام
حني يبدؤون الحضانة أو املدرسة .ما هي عالمات التحذير؟
 تباين ملحوظ يف قدرة الطفل عىل التعامل مع أشخاصمختلفني  ,والذي يتميز بسكون مفاجئ وتعابري وجه متجمدة
عندما يُتوقع منه التحدث إىل شــخص خارج منطقة الراحة
الخاصة به.
 تجنب مالمسة العني. إظهار رد فعل عصبي ومضطرب. يكون الطفل محرج اجتامعيا ،فظاً ،أو غري مهتم أو حتىعابس أو خجول ومنسحب.
 يظهر الطفل ردود فعل قاسية أو متوترة أو سيئة التنسيق. عناد أو عدوانية. نوبات غضب عندما يعود الطفل إىل املنزل من املدرســة،أو عند استجواب الوالدين.
ميكن لألطفــال األكرث ثقــة الذين يعانــون من الصمت
االنتقايئ استخدام اإلمياءات للتواصل  -عىل سبيل املثال ،قد
يهزون رأسهم بـ «نعم» أو يهزوا رؤوسهم بـ «ال».
لكن األطفال األكرث ترضراً مييلون إىل تجنب أي شــكل من
أشــكال االتصال كاملحادثة أوالكتايــة أو اإلمياء .قد يتمكن
بعض األطفال مــن الرد ببضع كلامت ،أو قد يتحدثون بصوت
متغري ،مثل الهمس.

} التشخيص }

عىل الرغم من االعتقاد بأن الصمت االنتقايئ له جذوره يف
القلق ،إال أنه مل يتم تصنيفه عىل أنه اضطراب قلق حتى اإلصدار
الخامس من الدليل التشــخييص واإلحصــايئ لالضطرابات

العقلية  ) )5-DSMالذي نُرش يف عام  .2013تم اعتامد استخدام
مصطلح «انتقايئ» ،والذي كان يعرف قبل ذلك االضطراب باسم
«الصمت االختياري» .تم إجراء التغيري للتأكيد عىل أن األطفال
الذيــن يعانون من الصمت االنتقــايئ ال يختارون الصمت ،بل
يخافون جدًا من التحدث .إن املعيار األسايس لتشخيص الصمت
االنتقايئ هو الفشل املستمر يف التحدث يف مواقف اجتامعية
محددة يكون فيها توقع التحدث (عىل سبيل املثال ،املدرسة)،
عىل الرغم من التحدث يف مواقف أخــرى .باإلضافة إىل هذا
العارض األسايس ،يوجد أعراض أخرى:
 ان تكون أعراض الصمت االنتقايئ موجودة ملدة شــهرواحد عىل األقل ،وليس فقط الشهر األول من املدرسة.
 أن يفهم الطفل اللغة املنطوقة ،وأن يكون لديه القدرة عىلالتحدث بشــكل طبيعي يف بعض املواقف (عادة يف املنزل مع
أشخاص مألوفني).
 أن يتداخل نقص الكالم مع األداء التعليمي أو االجتامعيللطفل .فاألطفال الذين يتوقفون عن التحدث مؤق ًتا بعد الهجرة
إىل بلد أجنبي أو التعرض لحادث صادم لن يتم تشــخيصهم
بالصمت االنتقايئ.

} االسباب }

ال يوجد ســبب واحد معروف للصمــت االنتقايئ .فال يزال
الباحثــون يتقصون العوامل التي ميكــن أن تؤدي إليه ومن
بينها :اضطراب القلق ،العالقات األرسية الســيئة ،مشــاكل
نفسية غري معالجة ،غياب تقدير الذات ،مشاكل يف معالجة
الصوت ،مشكلة يف الكالم أو اللغة مثل التلعثم ،تاريخ عائيل
الضطرابات القلــق ،تجربة مؤملة ...وميكن أن يرسي الصمت
االنتقــايئ يف العائالت ،فيزيد التاريــخ العائيل للحالة من
مخاطر إصابة الطفل.

} كيفية العالج }

يجــب أن تكون األهداف الرئيســية للعــاج تقليل القلق
وزيادة احــرام الذات وزيادة الثقــة االجتامعية والتواصل.
وأن ال يكــون الرتكيز أبدً ا عىل جعل الطفل يتحدث .يجب إزالة
كل التوقعات الخاصة باللفظ .مــع انخفاض القلق ،والثقة،
واستخدام التقنيات املناسبة ،سيزداد التواصل مع تقدم الطفل
من التواصل غري اللفظي إىل التواصل اللفظي .يجب أن تكون
طرق العالج فردية ،ولكن يتم عالج غالبية األطفال باستخدام
مزيج من:

} العالج بالتواصل االجتامعي }

يشــمل هذا العالج تطوير خطة عــاج فردية تركز عىل
الطفل وتتضمن برنامج عرب التواصل االجتامعي يشمل الطفل
والوالدين وموظفي املدرســة واملتخصصني يف العالج .يتم
تنفيذ التكتيكات واألساليب العالجية املوىص بها لبناء الراحة
االجتامعية وتقدم راحة التواصــل (غري اللفظية واللفظية)
يف بيئات اجتامعية مختلفة (داخل املدرسة وخارجها).
ونظ ًرا ألن مستويات القلق تتغري من موقف إىل آخر ،وغال ًبا
من شــخص إىل آخر ،غال ًبا ما تتغري األســاليب من موقف
اجتامعي إىل آخر .لذلك ،من خالل تقليل القلق وزيادة احرتام
الذات ،وكذلك زيادة التواصل والثقــة االجتامعية يف الحياة

ل ــت ــق ــل ــي ــل خـــطـــر اإلصــــــابــــــة بــــالــــســــرطــــان...
ّ
ات ــب ــع ــوا هــــذه الــتــغــيــيــرات فـــي نــمــط حــيــاتــكــم!

حدد باحثون ،ممن يدرسون عوامل خطر
اإلصابــة بالرسطان يف بلــدان العامل عرب
العمر والجنس مبرور الوقت ،عددا من عوامل
الخطر لإلصابــة بالرسطان القابلة للتعديل.
وفحص الباحثون بيانات من دراســة العبء
العاملي لألمــراض ( ،)GBDوهي الدراســة
الوبائية األكرث شموال يف جميع أنحاء العامل
حتــى اآلن ،ووجدوا عــادات منط حياة غري
صحية ،مثل اتبــاع نظام غذايئ غري صحي،
وعدم وجــود وزن صحي للجســم ،وعدم
مامرسة النشــاط البدين الكايف ،ميكن أن
تسهم يف خطر اإلصابة بالرسطان.
وقاد الدراسة ،التي شــارك فيها أكرث من
 7000باحــث يف أكرث من  150دولة وإقليم،
معهد القياســات الصحيــة والتقييم  -وهو
مركز أبحاث صحي عاملي يف جامعة واشنطن
يف الواليات املتحــدة .وحلل الباحثون نتائج
دراســة العبء العاملي لألمراض واإلصابات
وعوامل الخطر لعام  ،2019وهي الدراســة
الوحيدة ،حتى اآلن ،التي تحدد عوامل الخطر
لجميع البلدان ،عرب الفئــات العمرية ،لكال
الجنسني ،مع مرور الوقت.
ووجدت الدراسة أن عوامل الخطر القابلة
للتعديل مبا يف ذلك التدخني والنظام الغذايئ
وتلوث الهواء مسؤولة عن  4.45مليون حالة
وفاة بســبب الرسطان ،منها  2.9مليون بني
الرجال و 1.6مليون بني النساء .واستخدمت
املنهجية املتبعة يف الدراسة معايري الصندوق
العاملي ألبحاث الرسطــان ( )WCRFلتحديد
عوامل الخطر.
ووفقا لتوصيات الصندوق ،فإن االستغناء
عن األطعمة ذات السعرات الحرارية العالية
واملرشوبات السكرية ،وتقليل رشب الكحول
وفقــدان الــوزن ميكن أن يقلــل من خطر

اإلصابة بالرسطــان .ويعتمد هذا عىل أحدث
األبحــاث العلمية حول كيفيــة الوقاية من
الرسطان.
وأظهــرت األبحاث الســابقة التي أجراها
الصندوق العاملي ألبحــاث الرسطان أن نحو
 %40من حاالت الرسطان ميكن الوقاية منها
من خالل التغيريات املتعلقة بوزن الجســم
والتغذية والنشاط البدين والتدخني ،من بني
أمور أخرى.
ويف الواقع ،يؤكــد مركز أبحاث الرسطان
يف اململكة املتحدة هــذه املطالبات« :تظهر
األبحاث أن مامرسات مثل اإلقالع عن التدخني
والحفاظ عىل وزن صحي ميكن أن تقلل من
خطر اإلصابة بالرسطان».
وتواصل املؤسســة الخريية الربيطانية:
«بإجراء تغيريات صحية اآلن ،ميكنك إحداث
فرق يف صحتك يف املستقبل».
وتجــدر اإلشــارة إىل أن خطــر إصابة
الشــخص بالرسطان يعتمد عىل العديد من
األشياء املختلفة ،بعضها ال ميكن تغيريه.
يقول مركز :Macmillan Cancer Support
«بالنسبة ملعظم الناس ،يعد التقدم يف العمر
أكرب عامل خطر لإلصابة بالرسطان .وبشكل
عام ،األشــخاص الذين تزيد أعامرهم عن 65
عاما هــم األكرث عرضة لإلصابة بالرسطان.
واألشخاص الذين تقل أعامرهم عن  50عاما
يكونون أقل عرضة لإلصابة بالرسطان».
وأيضا ،ميكن أن ينترش الرسطان بســبب
التاريخ العائيل للمــرض .ومع ذلك ،فإن أقل
مــن واحد من كل  10أنــواع من الرسطانات
يرتبط بتاريخ عائيل قوي من الرسطان ،كام
يشري مركز .Macmillan Cancer Support
وتنصح املؤسسة الخريية« :إذا كنت قلقا،
يجب عليك التحدث إىل طبيبك».

الواقعية ضمــن مجموعة
متنوعة مــن األماكن فإن
الطفــل الــذي يعــاين يف
صمت ســيطور مهــارات
التأقلــم الالزمــة لتمكني
األداء االجتامعي والعاطفي
والتنمــوي واألكادميــي
املناسب.

} العالج السلويك }

التعزيز اإليجايب وتقنيات
إزالة التحسس هي عالجات
الســلوك األساســية للصمت االنتقايئ ،باإلضافة إىل إزالة
كل ضغوط التحدث .يجب أن يكــون الرتكيز عىل فهم الطفل
واالعــراف بقلقه .يعد تعريف الطفــل بالبيئات االجتامعية
بطرق خفية وغــر مهددة طريقة ممتازة ملســاعدة الطفل
عىل الشــعور مبزيد من الراحة ،أي ميكن للوالدين اصطحاب
الطفل إىل املدرسة عندما يكون هناك عدد قليل من األشخاص
حولهم لجعل الطفــل ميارس التحدث .وقد يكون عرب إحضار
صديقًا أو اثنني إىل املدرسة والسامح لألطفال باللعب عندما
ال يكون هنــاك أطفال آخرون .املجموعات الصغرية التي تضم
ريا من األطفال مفيدة ،باإلضافة إىل السامح لآلباء
عددًا صغ ً
بقضاء الوقت مع الطفل داخل الفصل.

} العالج باللعب }

ميكن أن تكون هذه األســاليب فعالة إذا متت إزالة جميع
الضغوط من أجل النطق والرتكيز عىل مســاعدة الطفل عىل
االسرتخاء واالنفتاح .من املهم مواجهة الصمت بطريقة غري
تهديدية .هؤالء األطفال خائفــون ،ويجب أن ينصب الرتكيز
عىل مساعدتهم عىل تحديد مستوى خوفهم يف موقف معني.
مساعدتهم عىل إدراك أنك تفهم وأنك موجود ملساعدتهم عىل
تخفيف الضغط الهائل.

} العالج السلويك املعريف }

يســاعد املعالجون املدربون عىل العالج املعريف السلويك
األطفال عىل تعديل سلوكهم من خالل مساعدتهم عىل إعادة
توجيه مخاوفهم إىل أفــكار إيجابية .يحتاج العالج املعريف
الســلويك إىل دمج الوعي واالعرتاف بالقلق والصمت .يشعر
معظم األطفال الذين يعانون من الصمت االنتقايئ بالقلق من
سامع اآلخرين ألصواتهم ،ويطرحون عليهم أسئلة حول سبب
عدم تحدثهم ومحاولة إجبارهــم عىل الكالم .يجب أن يكون
الرتكيز عىل التأكيد عىل الســات اإليجابيــة للطفل ،وبناء
الثقة يف األوساط االجتامعية ،وتقليل القلق العام واملخاوف.

} األدوية }

تشري الدراسات إىل أن النهج األكرث فعالية للعالج هو مزيج
من األساليب السلوكية واألدوية .غال ًبا ما تُستخدم األساليب
الســلوكية لفرتة غري محددة من الوقت قبل إضافة الدواء .إذا
مل يحرز األطفال تقد ًما كاف ًيا مع العالج السلويك وحده ،فقد
يُنصح باســتخدام دواء لتقليل مستوى القلق .مثبطات إعادة
امتصاص الســروتونني ( ) SSRIsمثــل  Prozacو Paxilو

 Celexaو Luvoxو Zoloftفعالــة جدً ا يف عالج اضطرابات
القلق .عىل غرار مثبطات اســرداد السريوتونني االنتقائية،
هناك عقاقري أخــرى تؤثر عىل واحد أو أكــر من الناقالت
العصبية مثل السريوتونني والدوبامني وما إىل ذلك.

} احرتام الذات }

يجب عىل اآلباء التأكيد عىل الصفات اإليجابية ألطفالهم.
عىل سبيل املثال ،إذا كان الطفل يجيد الرسم أو الغناء وما إىل
ذلك ،يكون اســتعراض العمل الفني بكل الوســائل بني االهل
واألصدقاء أمرا يعزز املزيد من مامرسة النطق ،وكذلك يساعد
يف بناء ثقة األطفال بأنفسهم.

} التنشئة االجتامعية املتكررة }

شــجع أكرب قدر ممكن من التنشئة االجتامعية دون دفع
طفلــك .رتب مواعيد لعب متكررة مــع زمالئه يف الفصل أو
حتى تفاعــات مجموعة صغرية مع أفــراد يعرفهم الطفل
جيدً ا .الهدف هو أن يشعر الطفل بالراحة الكافية مع زمالئه.
سيتحدث معظم األطفال الذين يعانون من الصمت االنتقايئ
إىل األصدقــاء يف منازلهم .يعد العالج باملهارات االجتامعية
رضوريًا وغال ًبا ما يكون مفيدً ا يف تحقيق زيادة التواصل.

} مشاركة املدرسة }

يجب عىل اآلباء التوضيح للمعلمني وموظفي املدرسة عن
معاناة طفلهم.ويجب أن يكون األهل مدافعون عن أطفالهم.
تحتاج املدرسة إىل فهم أن الذين يعانون من الصمت االنتقايئ
ال يتحــدون أو يتعنتون مــن خالل عدم التحــدث ،وأنهم ال
يستطيعون التحدث حقًا .ارشح للمعلم أن الطفل بحاجة إىل
الشــعور بأنه ال بأس يف عدم التحدث .التواصل غري اللفظي
مقبول يف البداية .مع تقدم الطفل يف العالج ،يجب أن يشارك
املعلم يف خطة العالج مع تشجيع الكالم اللفظي بطرق خفية
وغري مهددة.

} مشاركة األرسة وقبول الوالدين }

يجب أن يشــارك أفراد األرسة يف عمليــة العالج بأكملها!
غال ًبا ما تكون التغيريات يف أمناط األبوة واألمومة رضورية
لتلبية احتياجات الطفل .ال يستحب الضغط عىل الطفل بتاتا
أو إجباره عىل التحدث ،فهذا لن يؤدي إال إىل مزيد من القلق.
الطفولة عامل مســتفيض ،فيه تزرع وتسقى براعم الغد.
االهتامم واالحتواء رضوريات بل سلوك ملزم لجيل صحي وغد
أجمل.

ُ ّ
«فائدة غير متوقعة» لحمض الفوليك...

حمض الفوليك يف حد ذاته
يقلل من مخاطر االنتحار»،
حســبام نقلت وكالة «يو
يب آي» لألنبــاء .وتابــع:
«حمض الفوليك غري مكلف
ومتوافر عىل نطاق واسع
وليس له آثــار جانبية .إذا
تم تأكيد كون هذه العالقة
ســببية ،فعلينــا التفكري
يف كل األرواح التي ميكن
إنقاذها».
وربطت أبحاث سابقة مستويات حمض الفوليك
املنخفضة يف الدم باالكتئاب .وعند تقييم مرىض
االكتئــاب ،يطلب بعــض املتخصصني يف الصحة
العقلية إجراء اختبارات الدم لقياس معدل حمض
الفوليك ،وكذلك الفيتامينات «دال» و»يب  ،»12إذ تم
ربط نقص هذه العنارص الغذائية بأعراض االكتئاب
أيضا.

ربطت دراســة طبية حديثة بني تناول حمض
الفوليك بوصفة طبية وانخفاض معدالت االنتحار.
ودققت الدراســة التي أجراهــا علامء يف جامعة
شــيكاغو األمريكية ،ونــرت نتائجها يف مجلة
«غاما للطب النفــي» ،بيانات  800ألف أمرييك،
حصلوا عىل وصفات طبية تتضمن حمض الفوليك
بني عامي  2012و.2017
ووجد الباحثون أن تناول حمض الفوليك بوصفة
طبية ،قد خفض احتاملية لجوء عينة الدراســة
إليذاء النفس أو محاولة االنتحار بنســبة  44يف
املئة.
وكان هنــاك ما يقل قليال عــن خمس حوادث
من محاولة االنتحــار وإيذاء النفس لكل  100ألف
شــخص كل شهر ،باملقارنة مع معدل يزيد عن 10
لكل  100ألف شــخص خالل األشهر التي مل يكن
فيها هؤالء يستخدمون حمض الفوليك.
وعندمــا وازن الباحثون العوامــل األخرى مثل
العمر والجنــس وتاريخ تقييامت الصحة العقلية،
كان اســتخدام حمــض الفوليك ال يــزال مرتبطا
بانخفاض بنســبة  44يف املئة مبخاطر محاولة
االنتحار وإيذاء النفس.
وقال كبــر الباحثني روبرت جيبونز ،األســتاذ
يف جامعة شــيكاغو« :إلثبات أن حمض الفوليك
له تأثري مبارش عىل الســلوك االنتحاري ،فسوف
يتطلب األمر تجربة إكلينيكية واســعة» .وأضاف
جيبونــز« :النتائج التي توصلنــا إليها ال تثبت أن

أما فوائد حمض الفوليك عا ّم ًة ،فأبرزها:
 تحسني الذاكرة :قد يؤدي تناول حمض الفوليكعن طريق الفم ،مــع أو بدون مكمالت أخرى ،إىل
تحســن الذاكرة ومهارات التفكري لدى كبار السن
الذين يعانون من انخفاض يف مستويات الذاكرة.
 عالج االكتئــاب :تناول حمــض الفوليك عنطريق الفم مع مضادات االكتئاب يحسن األعراض

كشفت دراسة طبية أخرية عن أرضار كرثة النوم،
وأه ّمها الخرف .فبحســب ما نرشه موقع «ميديكال
نيوز توداي» ً
نقل عن دورية الجمعية األمريكية لطب
الشــيخوخة ،ربطت دراسة سكانية صينية حديثة
عىل كبار السن يف املناطق الريفية بالصني بني النوم
لفرتات طويلة وتوقيت النــوم املبكر وزيادة خطر
اإلصابة بالخرف.
وتوصلت الدراسة أيضً ا إىل أنه حتى يف أولئك الذين
مل يصابوا بالخرف خالل فرتة الدراسة ،ال تزال هناك
إمكانية أن تكــون لديهم درجة من التدهور املعريف
املرتبط بالنوم املطول ووقت النوم املبكر .ولكن كان
حا فقط يف كبار
االكتشاف ،الجديد من نوعه ،واض ً
السن الذين ترتاوح أعامرهم بني  60و 74عا ًما والرجال
بشكل خاص.
إن النوم عملية بيولوجية معقدة .ترتبط التغريات
املرتبطة بالشــيخوخة يف توقيــت النوم وجودته
باالضطرابات املعرفية ،وحســب ما قالت الدكتورة
فرينــا بورتر ،اختصاصية األعصاب ومديرة قســم
الخرف ومــرض الزهاميــر واالضطرابات العصبية
اإلدراكية يف مركز بروفيدنس سانت جون الصحي

يف ســانتا مونيكا بكاليفورنيا ،والتي مل تشارك يف
البحث الحايل ،إنه «من املهم أن تقوم دراسات بتقييم
الســكان غري البيض (القوقازيني) ،ومعظمهم من
سكان املناطق الحرضية من أمريكا الشاملية أو أوروبا
الغربية» ،مشــرة إىل أن الدراسة الصينية الجديدة
ركزت عــى «تقييم البالغني الريفيــن من الصني،
مبا يشمل مامرســاتهم االجتامعية واالقتصادية
والثقافية والتعليمية الفريدة من نوعها».
مييل كبار السن يف املناطق الريفية بالصني عاد ًة
إىل النوم واالستيقاظ مبك ًرا ،ويحصلون عىل جودة
نوم أقل من األشخاص يف املناطق الحرضية بصفة
عامة .وتشري األبحاث إىل أن الخرف يحدث يف كثري
من األحيان يف املناطــق الريفية من البالد أكرث من
املناطقاملتقدمة.
كان الهدف من الدراسة ،التي بدأت يف عام 2014
بواســطة علامء من عدد من املؤسســات واملراكز
البحثيــة الصينية والتي شــملت كبار الســن يف
املناطق الريفية يف مقاطعة شاندونغ الغربية ،هو
«فحص ارتباطات خصائــص النوم املبلغ عنها ذات ًيا
(عىل سبيل املثال ،الوقت الذي يقضونه يف الرسير

} الفوائد }

لدى بعض األشخاص املصابني باالكتئاب.
 الســكتة الدماغية :تنــاول مكمالت حمضالفوليك ميكن أن يقلل من خطر اإلصابة بالسكتة
الدماغية.
 عالج ضغــط الدم املرتفــع :إن تناول حمضالفوليك عن طريق الفم يوم ًيا ملدة  6أســابيع عىل
األقل يقلل من ضغط الدم لدى بعض األشــخاص
املصابــن بارتفاع ضغط الدم الذيــن ال يتناولون
أدوية أخرى لضغط الدم.
 حمض الفوليك للحامل :يجب أن تتلقى النساءيف سن اإلنجاب ،ســواء الحوامل أو من يخططن
لإلنجاب ،كميات كافية من حمض الفوليك إما من
خالل نظامهن الغــذايئ أو املكمالت الغذائية ،ملنع
العيوب الخلقية ألطفالهن .تحتاج املرأة الحامل إىل
اســتهالك جرعة يومية من حمض الفوليك تقدر
بـ 400-300ميكروغرام عن طريق الفم.

إيّــــــاكــــــم واإلفــــــــــــراط فـــــي الـــــــنـــــــوم ...تــــداعــــيــــاتــــه وخـــيـــمـــة !!

وتوقيت ومدة وجودة النوم) وبني متالزمة ومتالزمة
إيلرز دانلــوس مع الخرف العريض ومرض الزهامير
والتدهــور املعريف ،مع األخذ يف االعتبار حســاب
التفاعالت املحتملة نتيجة لالختالفات يف السامت
الدميوغرافية والنمط الجيني .»APOE
وكشــفت النتائج أن خطر اإلصابة بالخرف كان
أعىل بنســبة  ٪69لألفراد الذين نامــوا أكرث من 8
ساعات ،مقابل  8-7ساعات .كام تضاعفت املخاطر
أيضً ا بالنسبة ألولئك الذين يخلدون للنوم قبل الساعة
 9:00مســا ًء ،مقابل  10:00مســا ًء أو بعدها .كام
توصلت الدراسة إىل أن هناك ارتباطا بني النوم مبك ًرا
أو متأخ ًرا مع انخفاض أكرب أو أقل يف درجة التدهور
املعريف بني الرجال ولكن ليس لدى النساء.
إىل ذلك ،يأمل الباحثــون أن النتائج التي توصلوا
إليها ،ميكن أن «تسد فجوة املعرفة جزئ ًيا» يف ما يتعلق
باألشــخاص ذوي الوضع االجتامعي واالقتصادي
املنخفض ،مشريين إىل أن نتائجهم يجب أن تشجع
عىل مراقبة كبار السن «الذين ينامون لفرتات طويلة
ويأوون إىل فراشهم مبك ًرا ،خاصة األكرب س ًنا (الذين
ترتاوح أعامرهم بني  60و 74عا ًما).
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ا قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د

مؤتمر الحوار املصرفي العربي  -االميركي بغياب املصارف اللبنانية

فتــــوح ل <الديــــار> :الحــــل االفضــــل للقطــــاع املصرفــــي اللبنانــــي هــــو اســــتمرارية عملــــه
ولي ـــس بتصفي ـــة املص ـــارف أو إغالقه ـــا بع ـــد اس ـــتبعاد خي ـــار الدم ـــج بي ـــن بعضه ـــا البع ـــض
جوزف فرح
يستعد امني عام اتحاد املصارف العربية الدكتور
وسام فتوح للتوجه هذا االسبوع اىل نيويورك لعقد
مؤمتر الحوار املرصيف العريب االمرييك بالتعاون
مع البنك الفدرايل االمرييك الذي سيستضيف اعامل
املؤمتــر يف مقره الرئيــي يف نيويورك يف 12
ترشين األول  ،2022وستتحدث خالله مساعد وزير
الخزانة االمريكية ملكافحة غســل االموال ومتويل
االرهاب السيدة اليزابيث روزنربج يف حوار مبارش
مع املصارف العربية.
املؤمتر سيشارك فيه كل من :مجلس االحتياطي
الفدرايل يف واشــنطن ،ووزارة الخزانة األمريكية،
وصندوق النقد والبنك الدوليني وخرباء من « OFAC
« ( مكتــب مراقبة األصــول األجنبية) وخرباء من
هيئــات مالية رقابية دوليــة  ،وقيادات مرصفية
عربيــة و أوروبية ،إضافــة إىل وفد من املصارف
واملؤسســات املالية األعضاء يف االتحاد ومجلس
إدارته ».وذلك بالتزامن مع إجتامعات صندوق النقد
والبنــك الدويل لكن الالفــت يف املؤمتر هو غياب
القطاع املرصيف اللبناين الذي كانت مشاركته عىل
الدوام قبل االزمة كثيفة وظاهرة والفتة.
ويف حديــث للديــار قبل ســفره اىل الواليات
املتحــدة االمريكيــة اشــار األمني العــام التحاد
املصــارف العربية ،الدكتور وســام فتوح ،ان الحل
األفضل لحــل أزمة القطاع املرصيف اللبناين ككل،
واملصارف اللبنانية بشــكل إفرادي ،هو استمرارية
عملها بطريقة منظمة وطبيعية ،وتعزيز مالئتها،
واســتقطابها لودائع جديدة ،وليس بتصفيتها أو
إغالقها بطريقة غري مدروســة ،خاصة ان خيار
الدمج اصبح مستبعدا.
واضــاف الدكتــور فتوح ،أنه وعــى الرغم من
األزمة اإلقتصاديــة والنقدية واملرصفية الخانقة
غري املسبوقة التي يعيشها لبنان منذ ثالث سنوات،
تســعى املصارف جاهدة اىل االستمرار يف عملها،
حيث انها تتلقى بعض االيداعات النقدية وجزء من
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مــيــقــاتــي تـــــرأس إجــتــمــاعــا لــلــبــحــث فـــي املـــوازنـــة
ونــــصــــار أطـــلـــعـــه عـــلـــى االوضــــــــــاع الــســيــاحــيــة

} الظلم باملصارف واملودعني }

تحويالت املغرتبني اللبنانيني ،وال تزال تقوم بعمليات
متويــل التجارة ،وال تزال تعمل مع املصارف الدولية
التي ترتبط معها بعمليات املصارف املراسلة.
من جهة آخرى ،أشــار الدكتور فتوح اىل التغيري
الكبري يف بنية وهيكلية ميزانية املصارف اللبنانية
منذ بــدء األزمة يف ترشيــن األول  ،2019بحيث
اظهــرت بيانات مرصف لبنــان انخفاض امليزانية
املجمعــة للقطاع املــريف اللبناين من نحو 523
تريليــون لرية ( 969مليار دوالر بحســب ســعر
الرصف الرسمي) بنهاية شهر أيلول 2019اىل نحو
 932تريليون لرية (700مليار دوالر بحســب سعر
الرصف الرســمي) بنهاية شــهر متوز  .2019أي
ان االنخفــاض يف حجــم املوجودات خالل الفرتة
املذكورة قد بلغ نحو  .%53وحاليا تُقســم امليزانية
اىل قسمني :الحسابات واألصول املقيمة «بالدوالر
القديم» ،والحســابات واألصول املقيمة «بالدوالر
الجديد» (الفريش) .كام أنه وبحسب بيانات مرصف
لبنان ،انخفــض مجموع الودائع (للمقيمني وغري
املقيمــن) من قرابة  933تريليون لرية ( 710مليار
دوالر بحســب سعر الرصف الرسمي) بنهاية شهر
أيلول  2019اىل قرابة  200تريليون لرية ( 970مليار
دوالر بحســب سعر الرصف الرسمي) بنهاية شهر
متوز  .2019وعليه ،يكــون الرتاجع خالل الفرتة
املذكورة قد بلغ .%93

ولفــت األمني العــام الدكتور فتوح اىل أن ظلام
كبريا وخســارة كبرية لحقا باملصارف واملودعني،
نتيجة للفرض عىل املصارف قبول تحصيل القروض
بالدوالر عىل ســعر الرصف الرسمي ،وهو ما ادى
اىل تحصيل تلك القــروض بأقل بكثري من قيمتها
الحقيقية ،ما أدى اىل تكبد املصارف اللبنانية خسائر
ضخمة نتيجة لهذا األمر .فنتيجة ذلك ،وبسبب دفع
تلك القروض من قبل اصحابها عىل ســعر الرصف
الرســمي أو عرب الشــيكات ،انخفضت محفظة
القروض بالدوالر للقطاع الخاص ،من ما يســاوي
قرابة  31تريليون لرية ( 55مليار دوالر بحسب سعر
الرصف الرسمي) بنهاية شهر ايلول  2019اىل قرابة
 60تريليون لرية ( 100مليار دوالر بحســب ســعر
الرصف الرسمي) بنهاية شهر متوز  .2019وعليه،
فقد بلغت نسبة الرتاجع (أي التسديد) خالل الفرتة
املذكورة  .%67وتبني هذه االرقام الخســائر الكبرية
التي لحقت باملصارف نتيجة لتســديد تلك القروض
الدوالرية خالل الســنوات الثــاث املاضية مبا ال
يتجاوز نســبة  %10اىل  %30من قيمتها الفعلية.
مع االشــارة اىل ان املســتفيد االكرب من هذا االمر
هم املطورون العقاريون الذبن ســددوا قروضهم
بالدوالر للمصارف بالسعر الرسمي.
امــا مجمل محفظة اإلقراض للقطاع الخاص فقد
انخفضت من 79تريليون لرية ( 82مليار دوالر بحسب
سعر الرصف الرسمي) اىل  50تريليون لرية ( 90مليار
دوالر بحسب ســعر الرصف الرسمي) .وعليه ،فقد
بلغت نسبة الرتاجع خالل الفرتة املذكورة .37%
اخريا ،لفت الدكتور ف ّتوح اىل موضوع زيادة الدوالر
الجمريك والــذي قد يؤدي اىل مزيد من التضخم يف
حال قيام التجار برفع االســعار متذرعني بالزيادة يف
سعر الدوالر الجمريك ،مع العلم بأنهم يقومون حاليا
بالتسعري عىل اساس دوالر الســوق السوداء .لذلك،
يتوجبعىلالدولةواالجهزةاملعنيةاجراءرقابةمشددة
ملنعحصولهذااالمروقمعايةمحاولةالستغاللزيادة
الدوالرالجمريكلجنيارباحغريمنطقية.

اللرية  95يف املئة من قيمتها.
واكــد صقر ان املطلوب اليوم تضافر الجهود بني
افراد املجتمــع وان نتعاون ملا فيه مصلحة الوطن
ومواطنيــه خصوصا الذين يــرون عىل تعليم
اوالدهم رغم كل ىشء :.
يف املقابل هناك مدراء يشعرون مع طالبهم ومن
رصح الس ّيد»جاد مالعب» مدير مدرسة
هذا املنطلق ّ
غدي أنّه ملتز ًم بقــرار وزير الرتب ّية والتعليم الّذي
يقتيض بدفع األقساط بالّلرية الّلبنان ّية ،حيث قال :
إنّ طاليب من ذوي الطبقة الوسطى متمن ًّيا الحفاظ
عىل هــذه املكانة يف ظل الظــروف االقتصاديّة
واملعيشــ ّية املرتديّة ،وعىل الرغــم من الفروقات
الّتــي باتت ملحوظة إالّ أنّه نظر اىل تالميذه نظرة
ســويّة دون تفرقة بني شخص وآخر ،مقد ًرا بدوره
تعب الطاقم التعليمي مســاعدا عىل تلبية حاجتهم
وطلباتهم األساســ ّية املتعلّقة بالرواتب واألجور
جهات املعن ّية
والنقــل اليومي ،طال ًبا مــن جميع ال ّ
الرســم ّية منها والخاصة تقديم املساعدات إلنقاذ
القطاع الرتبــوي ،كام دعا بدوره إىل إنقاذ التعليم
الرســمي ليكمال الطريق م ًعا ،فال ميكن اإلستغناء
عن أي جهة من الجهات املذكورة وإالّ سوف ترجح
كفّة امليزان .
واكد مالعب « عىل أنّ العلم رضوري فال ميكن يف
ظل هذه الظروف أن يورث اآلباء أبناءهم سوى العلم
تلك الشّ هادة الّتي متثّل الق ّوة الّتي تالزم االنسان يف
مسريته وحياته مداف ًعا بها عن حقوقه يف مجتمع
غرِق بالجهل والفســاد والظلم ،مسلّطًا الضوء عىل
املرحلة االنتقال ّية من عرص النجاح اىل عرص التم ّيز

وحسهم
والتألّق معل ًنا دور األهل يف توعية أبنائهم
ّ
عىل تح ّمل املســؤل ّية والسعي وراء املجد وتخطي
ِ
الصعاب .
نظــرة «جاد مالعب « اىل تجربة التعلّم عن بعد
نظرة تجمع األهل والطاقم التعليمي وجهود التالميذ
لتنهض مبستوى تعليمي جديد كان ال بدّ له أن يرفع
التعليم يف املدارس عال ًيا لكن لألسف مل يكن هناك
تنسيق كاف مام جعل النتائج غري مرض ّية للطرفني
مؤكدً ا بانَه مل يستطيع أن يط ّبق هذه التجربة لهذه
السنة فالتعليم عنده حضوري ومل يلتزم االّ بالعطل
ّ
الصادرة من وزير الرتب ّية والتعليم .
جسد مالعب» فكرة االقساط املدرس ّية وربطها
ّ
بالواقــع اإلجتامعــي لألهل فقــال :مل أنظر اىل
الشّ ــق املادي إنّ ا ما يهمني هو النهوض بالرتب ّية
والتعليم عال َيا ومســاعدة كل من أراد أن يتعلّم ولو
كانت املساعدة جزئية فنحن عىل اتصال بجمعيات
قد تؤ ّمــن بدورها وظائــف اىل األهايل العاطلني
عن العمل ملســاعدتهم عىل دفع األقســاط وقال :
كلام ســاعدتني الظروف سأقف اىل جانب االهايل
والطــاب فرســالتي بعنوان :الرتب ّيــة والتعليم
واالنسان ّية م ًعا.
اذا كان هذا الوضع يف هذه املدرســة فأن اغلبية
املدارس ال تشــعر مع االهايل وحجتها الزيادة ايل
طرأت عىل رواتب االســاتذة والعاملني يف القطاع
الرتبــوي لكنهــا تؤيد طلب املســاعدة املادية من
الخارج .
لكــن املهم ان ال يبقى اي تلميذ خارج مدرســته
بحجة عدم متكنه من دفع قسط مدرسته .

رأس رئيس حكومة ترصيف االعامل نجيب
ميقايت اجتامعا يف الرساي الحكومية امس
ضــم نائب رئيس حكومــة ترصيف االعامل
ســعادة الشــامي ،وزير املــال يف حكومة
ترصيف االعامل يوســف الخليل ،املدير العام
لوزارة املال جورج مع ّراوي ،مستشار الرئيس
ميقايت الوزير السابق نقوال نحاس واملستشار
االقتصادي سمري ضاهر.
تم يف خالل االجتامع استكامل البحث يف
اعداد موازنة العام .2023
وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير السياحة
يف حكومة ترصيف االعامل وليد نصار الذي

قال يف ترصيح« :وضعت دولة الرئيس ميقايت
يف أجواء املواضيع الســياحية والتحضريات
الجارية ملوســمي الخريف والشــتاء بعد ان
سجل املوســم الصيفي نجاحا كبريا ،وأدخل
اىل البالد كتلــة نقدية بلغت نحو  6مليارات
دوالر».
اضاف»:عرضنا موضوع ترســيم الحدود
وتأليف الحكومة الجديدة واالســتحقاقات
الدستورية واألوضاع العامة» .وقال ردا عىل
سؤال »:من املفروض ان تؤلف الحكومة يف
أقرب وقت ممكن واألمور إيجابية ،ان شــاء
الله».

ُ
بــوشــكــيــان مــســتــمـ ّـر ف ــي تــفــقــد املــصــانــع الــلــبــنــانــيــة :
الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة تــتــفـ ّـوق فــي االســـــواق العاملية

ّ
تســـعر بالـــدوالر
االهالـــي يُعانـــون مـــن مشـــكلة االقســـاط املدرســـية التـــي باتـــت
ُ
مــدارس مــا زالــت ّ
تتقيــد بقــرار وزيــر التربيــة ومــدارس مصـ ّـرة علــى الدفــع بالعملــة الصعبــة

رشا يوسف
عىل الرغم من بدء العام الدرايس ما ترال املشكلة
التــي يعانيها االهل اليوم تجر وال يجدون لها حال
هي مشــكلة االقساط املدرســية التي باتت تسعر
بالدوالر عىل الرغم من ان وزير الرتبية يف حكومة
ترصيــف االعامل عباس الحلبي ارص عىل ان يكون
دفع االقساط بالعملة اللبنانية ولكن عىل من تقرأ
مزامــرك يا داوود فأغلبية املــدارس باتت تفرض
الفراش دوالر وال تســتعيض عنه بأي عملة اخرى
حتى ولو كانت عملة بالده ،ليس هذا فحسب بل ان
معظم املدارس رفعت اقســاطها اضعافا يف الوقت
الذي بات لبنان دون طبقة وســطى بعد ان تخطى
خط الفقر لدى العائالت الـ ٧٠يف املئة .
ولكــن وكام هو معروف فأن كل عائلة ترص عىل
تعليــم اوالدها حتى ولو اضطرت اىل الشــحادة او
اىل بيــع ما متلك من ذهب وغريها يف الوقت الذي
تتكاثر فيها الدعوات اىل املطالبة مبساعدة خارجية
يف القطاع التعليمي.
ويف هــذا االطار يقول رئيــس اتحاد موظفي
بريوت شفيق صقر ان التعليم الخاص ليس لديه اي
شعور باملسؤولية لدى طالبه حيث ما زالت اكرثية
اللمــدارس ال تتقيد بقــرار وزير الرتبية الذي عليه
اخذ املبادرة واقفال كل مدرسة ال تتقيد بقراره النه
من املفروض ان يشــعر مدراء املدارس مبدى الفقر
الذي وصل اليه املواطن يف لبنان بســبب االنهيار
االقتصادي وتراجــع القوة الرشائية بعد ان فقدت

الــــــــــحــــــــــاج حـــــــســـــــن جــــــــــــــــال فــــــــــي كــــــــــل لـــــــبـــــــنـــــــان دعـــــــمـــــــا
لــــــلــــــتــــــفــــــاح الــــــــلــــــــبــــــــنــــــــانــــــــي ..وطــــــــــمــــــــــأن املــــــــزارعــــــــيــــــــن
وزع املكتب اإلعالمي لوزير الزراعة
يف حكومة ترصيف األعامل الدكتور
عباس الحاج حسن خربا مفصال عن
كامل جولته مبناســبة يوم التفاح
اللبناين.
وذكر أن «املحطة األوىل :محافظة
بعلبك الهرمــل  -قضاء بعلبك  -بلدة
اللبــوة ،حيث عقد لقــا ًء جامعاً يف
منزل رئيس بلدية اللبوة ،ضم رؤساء
بلديات وفعاليات ومزارعني.
وأشار الحاج حسن يف كلمة له اىل
«املشاكل التي يواجهها قطاع التفاح
يف لبنان ،ووضــع الحضور بصورة
الجولــة التي قام بهــا عىل عدد من
الدول العربية بهدف توسيع عمليات
التصــدي ،ولفت اىل ان األولوية يف
األيام املقبلة هي لتوفري متويل من الهيئات املانحة
لتأمني الطاقة الكهربائية املتجددة للربادات عىل أن
يكون هناك رشاكة ما بني البلديات ووزارة الزراعة
والهيئات األهلية يف هذا املجال».

} املحطة الثانية :محافظة بعلبك
الهرمل  -قضاء بعلبك  -بلدة اليمونة }

واستكمل الحاج حسن جولته فزار بلدة اليمونة
وعقــد لقاء يف منزل رئيــس البلدية ضم عدداً من
رؤســاء بلديات املنطقــة واملخاتري باإلضافة اىل
رؤساء جمعيات زراعية وتعاونية ومزارعني ،ووعد
الحاج حســن بتوجيه التجــار ان مينحوا األهمية
القصوى ملوضوع التفاح يف املناطق اللبنانية كافة
والسيام منطقة بعلبك الهرمل.

} املحطة الثالثة :محافظة بعلبك
الهرمل  -قضاء بعلبك -بلدة عيناتا }

ومتنى الحاج حسن خالل زيارته لبلدة عيناتا يف
مداخلة نلفزيونية «أن تكون الدول الصديقة كافة

ً

تفقد وزيــر الصناعة يف حكومة ترصيف
األعامل الوزير جورج بوشــكيان صباح امس
مصنــع البيبيس كوال يف مدينة الشــويفات
حيث كان يف اســتقباله رئيس مجلس اإلدارة
مديــر املصنع وليد توفيق عســاف وموظفو
املصنع وفاعليات اقتصادية.
بداية القى عساف كلمة رحب فيها بالوزير
بوشــكيان منوها بهذه الزيارة التي تدل عىل
«االهتامم بالصناعة اللبنانية» ،عارضا «واقع
العمل يف املصنع والصعوبات التي تواجههم».
وكانت كلمة لبوشكيان قال فيها« :احاول
تفقد املصانع يف مختلف املناطق التي قد تكون
معاناة اصحابها متشابهة ،وقد تكون مشاكل
البعض فرديــة ،غري انني يف كل جولة ،أملس
التصميــم ذاته لدى جميــع الصناعيني ،عىل
التصدي والصمود واملثابرة والتحديث».
تغي قبل نصف قرن تقريبا يف
أضاف »:العامل ّ
ظل العوملة ،وتح ّولت الدول إىل قرية صغرية مع
االنفتاح وإزالة العوائق .يعود العامل اليوم اىل
التقوقع ،ورسم الحدود مجددا ،يف ظل رفض
التبعية وحصــول انهيارات مالية واقتصادية

عاملية كبرية .يبقى القاسم املشرتك عدم قدرة
أي دولــة عىل االكتفاء الذايت ولو بحده األدىن
وتبقى حاجة الشــعوب إىل بعضها ،إىل تبادل
منتجاتها وصناعاتها ،وأفكارها اإلبداعية».
وأكــد أن «قــدرات اللبنانيــن اإلبداعية
واالبتكارية كبرية والصناعة اللبنانية تتفوق
يف األســواق العاملية .هــذا األمر مدعاة فخر
لنا .ويعود النجاح الصناعي اللبناين إىل التزام
الجودة واملواصفات ،وإدخال التقنيات الحديثة
يف التصنيع ،واختيــار أفضل املواد األولية»،
مشــرا اىل ان» البيبيس من أوائل املصانع يف
لبنان ،وهي تعتمد إعادة التدوير».
وأشار اىل انه «عندما يصل اي منتج ما وكتب
عليه «صنع يف لبنــان» إىل الواليات املتحدة
األمريكية وأوروبا واليابان وكندا واوســراليا
و الربازيل والــدول األفريقية والعربية ،فهذا
برهان ساطع عىل أن الصناعة الوطنية تغلبت
عىل التحديات ،وتســتمر بهدف زيادة قدراتها
التنافسية واإلنتاجية».
ثم قام الوزير والحضور بجولة تفقدية يف
املصنع مطلعا عىل سري العمل.

ّ
«االقتصـــــاد» تســـــطر محاضـــــر ضبـــــط فـــــي النبطيـــــة
ومــــــــاذا فــــــــي بقيــــــــة املناطــــــــق اللبنانيــــــــة؟

ســواء يف االزمة ويف املشكلة ويف
الحل ويف الجهد».
املحطة الخامسة :محافظة البقاع
 قضــاء البقاع الغريب -بلدة خربةقنفار

}املحطة السادسة:
محافظة الجنوبقضاءجزين
 -مدينة جزين }

متعاونة يف موضــوع تصدير التفاح اللبناين إىل
أسواقها ،وأن توضع التوترات السياسية بني لبنان
والسعودية جانبا لتصدير التفاح إىل اململكة .ودعا
إىل التعاون لتفكيك العقبات التي تقف امام انسياب
حركــة الرتانزيت والجامرك مع ســوريا واالردن
والعراق لتسهيل عملية تصدير التفاح اللبناين إىل
هذه الدول ،الفتا إىل أنه يف منتصف شــهر ترشين
االول ســتبدأ عمليات مكثفة ستفتح أكرث االسواق
بني لبنان والعراق واالردن».

واكد مــن جزين اميانــه بتناغم
الســلطات الفتا اىل «انه مع توسيع
منح الصالحيــات من وزارة الزراعة
باملطلــق ،ومنــح حــراس االحراج
صالحيات ضابطة عدلية حتى يكون
لديهم القدرة كام اي مأمور احراج»،
مشــراً اىل «أن مأموري االحــراج يعملون بطاقة
 .»%30ونبــه اىل ان «لدينا ازمة نريد ان نتخطاها،
ال ســيام ان ملف الغابات هو مركزي كام ان هناك
قانونــاً يف مجلس النواب اصبح يف اللجان ،قريبا
جدا ســيخرج اىل النور .وسال« ،هل ننتظر؟ ال لن
ننتظر ابدا نحن ميكن ان نتســاعد كبلديات ،الحل
بســيط ،مبا اتيح لنا قانونيا ،نضع مســودة قرار
ونعمل عليه».

وأعلن الحاج حسن من عنجر «انه خالل  15يوما
من االن ،ســتفتح اسواق االردن بالكامل للتفاح».
وتوجــه اىل امللــك االردين بالشــكر الفتا اىل «ان
العراقيني منفتحــون بالكامل» ،الفتا اىل «رضورة
التحدث اىل سوريا والسعودية فنحن ال يوجد لدينا
عــدو يف هذه االرض اال «إرسائيل» كام وعد انه لن
يرتك اي جهد يف ســبيل كل ما من شــأنه أن يثبت
أهلنا يف هــذه املنطقة ويف كل لبنان» .وأكد «أننا

واختتــم الحاج حســن جولته مبناســبة يوم
التفاح اللبناين بلقاء مع املزارعني يف بلدة بعقلني،
بحضور نواب املنطقة ورؤســاء بلديات ومخاتري،
واســتمع اىل مشاكلهم وطأمنهم إىل «ان الوزارة
تعمــل عىل وضع الحلول التــي توصل اىل نتائج
واهمهــا ترصيف التفاح اللبناين من خالل تنظيم
العمليات التجارية الداخلية وفتح اسواق التصدير
الخارجي».

} املحطة الرابعة :محافظة البقاع -
قضاء زحلة  -بلدة عنجر }

}املحطة السابعة :محافظة جبل
لبنان قضاء الشوف -بلدة بعقلني }

جال فريق مــن مراقبي مصلحة االقتصاد
يف النبطيــة يف عدد من املحــال التجارية
والســوبرماركت مبؤازرة دوريات من مكتب
امــن الدولة يف النبطية .وشــملت الجولة
النبطيــة ودير الزهراين وحبوش حيث جرى
تســطري محارض ضبط مبخالفات ســجلت
ومنها تخزين كميات من البضائع يف املخازن

وعدم عرضها يف املحال.
واشــار رئيــس مصلحــة االقتصــاد
بالتفويــض يف النبطيــة محمد بيطار اىل
أن «جــوالت املصلحــة لن تتوقــف ملراقبة
االسعار دفاعا عن حق املواطن ،وان التجار
يتالعبون باالســعار بشكل كبري وسنكون
لهم باملرصاد».

ُ
هيئــــــة ادارة الســــــير :توقــــــف معامــــــات تســــــجيل
الســــــيارات بســــــبب نفــــــاد رخــــــص الســــــير

أعلنت هيئة ادارة الســر واالليات واملركبات،
يف بيان« ،توقف معامالت تســجيل السيارات
كافة لألسبوع الثالث عىل التوايل بسبب نفاد
رخص السري».
كــا اعلنــت «اقفال دائرة التســجيل كليا
لهذا االســبوع يف الدكوانة كام تتوقف اعامل
التســجيل يف كافة اقســام وفروع مصلحة

تسجيل الســيارات يف املناطق ،عىل ان تفتح
الهيئــة ابوابها نهاري الثلثــاء واالربعاء من
هذا االســبوع ملعامالت السوق كافة .ويستمر
توقف العمل بالكشــف امليكانييك عىل اآلليات
لهذا االســبوع ،وتجرى امتحانات السوق نهار
االربعاء من هذا االسبوع ،عىل ان يتم اصدار بيان
حول طبيعة العمل لالسابيع املقبلة يف حينه.
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ُ
ســــيحيي اجتماعاتــــه مــــع «إســــرائيل»
االتحــــاد األوروبــــي
رغـــــــــــــــــــم األصـــــــــــــــــــــــــــــــــوات املــــــــــعــــــــــارضــــــــــة
قرر االتحاد األورويب ،إحيــاء اجتامعات مجلس الرشاكة
بني االتحاد و»إرسائيل» ،بعد توقفها منذ  10سنوات.
وسيعقد املجلس يف بروكســل ،اليوم ،اجتامعاً بني رئيس
الوزراء اإلرسائييل يائري البيد ومســؤول السياسة الخارجية
يف االتحاد األورويب جوزيــب بوريل ووزراء خارجية الدول
الـ 27األعضاء ،ومن املقرر أن يشــارك البيد من بُعد يف هذا
االجتامع.
ومن املرتقــب أن يعود املجلس إىل االنعقــاد مبباردة من
االتحاد األورويب ،عىل الرغم مــن معارضة عد ٍد من النواب
األوروبيــن ونحــو  60منظمة غــر حكوميــة أوروبية
وفلسطينية لهذا االجتامع.
ووصفت رئيســة اللجنة الفرعية لحقوق اإلنســان يف
الربملان األورويب ماري أرينا املوقف األورويب بأنّه «شيك عىل
ينح إلرسائيل».
بياض ُ
يُذكــر أنّ وســائل إعــام أمريكية كشــفت يف حزيران
املايض وقــوع مشــادة حادة بني وزير خارجيــة االحتالل

اإلرسائيــي يائري البيــد ووزير خارجية االتحــاد األورويب
جوزيف بوريل بشأن سفر األخري إىل طهران من أجل استئناف
املفاوضات النووية مع إيران.

الــــتــــحــــقــــيــــق مــــــــع  18شــــــرطــــــيــــــا...

 32طـ ــف ـــا ضــــحـ ــاي ـــا الـــــتـــــدافـــــع فـــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا
ارتفــع إىل  32طفال عدد ضحايا التدافع يف ملعب كرة قدم
يف إندونيسيا من أصل  125شخصا قضوا يف الحادثة ،حسب
الحصيلة الرسمية للضحايا ،أصغرهم طفل يرتاوح عمره بني 3
و 4أعوام ،وفق مسؤول يف وزارة متكني املرأة وحامية الطفل.
يف األثناء ،قال الوزير اإلندونييس لشــؤون األمن محمد
محفوظ إنه تم تشكيل فريق تقيص حقائق مشرتك ومستقل،
يتكون من مسؤولني حكوميني ومسؤولني يف اتحاد كرة القدم
وخرباء وأكادمييني وصحفيني ،مشريا إىل أنه «من املتوقع أن
ينهي الفريق عمله يف غضون أسبوعني أو  3أسابيع».
كام قال يف ترصيح تلفزيوين إن الحكومة كلفت الرشطة
الوطنية أيضا بالتحقيق مع األشخاص الذين تعدهم مسؤولني
عن الحادث «خالل األيــام القليلة املقبلة» وتقييم اإلجراءات
األمنية.
وطالب محفوظ الرشطة بـ»تحديد هوية مرتكبي الجرائم»
خالل عمليــة التدافع التي وقعت ،معتربا أنــه «يجب اتخاذ
إجراءات ضدهم».
وتســبب نزول جامهري فريق «أرميا إف يس» إىل أرضية
امللعب -عقب الخسارة أمام «بريســيبايا سورابايا»  3-2يف
الدوري املحــي -يف تدافع أودى بحياة مــا ال يقل عن 125
قتيال ،و 323جريحا ،الســبت يف مدينة ماالنغ (رشق جزيرة
جاوا) ،يف واحدة من أسوأ الحوادث يف املالعب عىل اإلطالق.
وذكرت الرشطة أن مشجعي الفريق الخارس اقتحموا أرض
امللعــب ،مام اضطرها إىل إطالق قنابل غاز ،مام تســبب يف
التدافع وحاالت اختناق .وبرأي كثريين ،إن الرشطة متادت يف
استخدام الغاز املسيل للدموع.
ويف هذا الصدد ذكر مراسل الجزيرة أن التحقيق بدأ مع 18

من عنارص الرشطة والجيش اإلندونيسيني بشأن إطالق الغاز
عىل مشجعي مباراة كرة القدم.
كام دعت منظمــة العفو الدولية إىل إجــراء تحقيق يف
استخدام الرشطة لهذا السالح وتقديم من «ارتكبوا انتهاكات
إىل العدالة».
وقال فيل روبرتســون ،نائب مدير قسم آسيا يف منظمة
هيومن رايتس ووتش ،إن قادة الرشطة وغريهم من الضباط
يجب أن يحاســبوا عىل قرارهــم بإطالق «كميــات كبرية
ومفرطة من الغاز املســيل للدموع ،التي تسببت عىل ما يبدو
يف االختناق ،وتدافع الحشــود باتجاه املخارج حيث تم دهس
العديد منهم حتى املوت».
واعتذر جيالنج ويديا برامانا -رئيس نادي أرميا -لضحايا
التدافع املميت ،وقال إنه مستعد لتحمل املسؤولية الكاملة عن
األحداث .يف حني أمر رئيس إندونيسيا ،جوكو ويدودو ،رابطة
الدوري املمتاز بإيقاف املباريات لحني اكتامل التحقيق.

ّ
تــــــــجــــــــدد االشــــــتــــــبــــــاكــــــات جـــــنـــــوبـــــي الــــيــــمــــن
بــــــــعــــــــد إخــــــــــــفــــــــــــاق تــــــــمــــــــديــــــــد الـــــــهـــــــدنـــــــة
تجــددت املعارك بني قــوات الحكومــة اليمنية وجامعة
الحويث جنويب البالد ،بعد ساعات من انتهاء التهدئة وإخفاق
جهود األمم املتحدة يف التوصل التفاق عىل متديدها.
وقد اتهمت الحكومة اليمنية مســاء أمس األحد الحوثيني
بالتعامل مع الهدنة بوصفها «فرصة لالبتزاز وتقديم مصالح
إيران عىل مصالح الشعب اليمني».
وقال عضو مجلس القيادة الرئايس ،عبد الله العليمي ،يف
أول تعليق ملســؤول ميني عقب إخفاق متديد الهدنة األممية،
إن «مليشيات الحويث االنقالبية تعاملت مع الهدنة اإلنسانية
كمعركة سياسية وفرصة لالبتزاز ،وقدمت مصالح إيران عىل
مصالح الشعب اليمني».
واندلعت اشــتباكات يف جبهتي الضالــع (جنوب) وتعز
(جنوب غرب) ،بني قوات الحكومة الرشعية وجامعة الحويث،
بعد ســاعات عىل انتهاء التهدئة الســاعة ( 16:00بتوقيت
غرينتش) من مساء أمس.
وكان املبعوث األممي إىل اليمن ،هانس غروندبرغ ،قد أعرب
عن أسفه لعدم التوصل إىل اتفاق لتمديد الهدنة التي بدأت يف
الثاين من نيسان املايض وانتهت .
ونقلت وكالت األنباء اليمنية الرســمية (سبأ) ،عن الناطق
باسم محور تعز يف الجيش اليمني ،العقيد عبد الباسط البحر،
قوله إن «مليشــيا الحويث اســتهدفت باملدفعية واألسلحة
املتوســطة والثقيلة وقذائف الهاون مواقع الجيش يف عدة
مناطق مبحافظة تعز».
وأضــاف «حاولت عنــارص الحوثيني التســلل إىل املواقع
وخصوصا أســفل منطقة عصيفرة ومواقــع رشق املدينة
وموقع الدفاع الجوي ومنطقة ماتع غريب املدينة».

وتابع أن «جنود الجيش تصدوا لتلك القوات وكبدوها خسائر
كبرية وأجربوها عىل الفرار» ،من دون مزيد من التفاصيل.
كام أكد ضابط يف الجيش اليمني مبحافظة الضالع ،جنويب
البالد ،أن «مليشــيات الحويث اســتهدفت القوات الجنوبية
(تابعة للمجلس االنتقايل) ،يف مناطق قطاعات (بتار ،الجب،
وحبيل العبدي ،وباب غلق يف مريس) ،شاميل الضالع».
وأضــاف املصدر ،مفضال عــدم ذكر اســمه« ،أن القوات
الجنوبية تصدت للقوات املهاجمة وأرغمتها عىل الفرار».
ومل يتم اإلعالن عن وقوع قتىل أو إصابات جراء االشتباكات
حتى الساعة.
ويشــار إىل أن اليمن يشــهد منذ أكرث من  7سنوات حربا
متواصلة بني القوات املواليــة للحكومة الرشعية ،مدعومة
بتحالف عسكري عريب تقوده السعودية ،والحوثيني املقربني
من إيران واملســيطرين عىل عدة محافظات بينها صنعاء منذ
أيلول .2014

قالت الحكومة الصومالية ،إنهــا قتلت عبد الله نادر ،أحد
مؤسيس حركة الشباب اإلسالمية املتشددة ،يف عملية نُفّذت
بالتعاون مــع رشكاء دوليني ،كام أعلنت مقتل  8أشــخاص
عىل األقل بينهم مســؤولون حكوميون يف تفجري انتحاري
بسيارتني مفخختني وسط البالد.
وتر ّوج قوات األمن الصومالية للمكاسب التي حققتها يف
األســابيع األخرية ضد الحركة املرتبطة بتنظيم القاعدة يف
أثنــاء قتالها إىل جانب جامعات الدفــاع الذايت املحلية ،غري
أن حركة الشباب مستمرة يف شن غارات دامية ،مبا يف ذلك
غارتان أسفرتا عن مقتل  16عىل األقل.
وقالت وزارة اإلعالم الصومالية -يف بيان -إن العملية التي
قتلت نادر وقعت السبت ،مشــرة إىل أن القتيل كان املدّ عي
العام لحركة الشــباب وكان مرشحا ليحل محل زعيم الحركة
أحمد الدرعي املريض.
وورد يف بيان الوزارة أن «موته مبثابة شــوكة أُزيلت من
حلق األمة الصوماليــة» ،وأضاف البيان أن «الحكومة ممتنة
للشــعب الصومايل واألصدقاء الدوليني الذين ساهم تعاونهم
يف قتل ذلك القيادي الذي كان عدوا لألمة الصومالية» ،حسب
تعبريها.
وقتل متمردو الشباب عرشات األلوف يف تفجريات منذ عام
 2006يف معركتهم املســتمرة لإلطاحة بالحكومة املركزية
الصومالية املدعومــة من الغرب وتطبيق تفســر حركتهم
للرشيعة اإلسالمية.
ووعد الرئيس الصومايل حسن شيخ محمود ،الذي انتخبه
املرشعون يف أيــار املايض ،باإلجهاز عــى املتمردين بعد 3
سنوات مل يتخذ فيها سلفه إجراءات تُذكر ضد حركة الشباب
وقد استنفد االقتتال السيايس جهده.
ســرة وبعثة لحفظ
وتدعم القوات األمريكية وطائرات ُم
ّ

السالم تابعة لالتحاد األفريقي الجيش الصومايل ،ومل يتضح
عىل الفور من يكــون الرشكاء الدوليون الذين شــاركوا يف
العملية التي قتلت نادر.
أعلنت الســلطات الصومالية مقتل  8أشخاص عىل األقل
بينهم مســؤولون حكوميون يف تفجري انتحاري بسيارتني
مفخختني وسط البالد.
انتحاريي يقودان سيارتني مفخختني
وقال مصدر أمني إن
ْ
جرا نفســيهام امس االثنني عند مدخــل مركز ملغالي الذي
ف ّ
يضم مجم ًعا حكوميا يف مدينة بلدوين بإقليم هريان وســط
الصومال.
وأضاف املصدر -الذي فضّ ل عدم ذكر اسمه كونه غري مخ ّول
بالترصيح لإلعالم -أن التفجريين تســ ّببا مبقتل  8أشخاص
عىل األقل بينهم وزير الصحة بوالية هريشبيىل زكريا هوري
ونائب محافظ إقليم هريان للشــؤون املاليــة أبوبكر مادي،
فضال عن قائد قوات دراويش يف والية هريشبيىل أحمد درر،
حسب حصيلة أولية.

إلرتفــاع قائمــة عمــداء األســرى فــي ســجون االحتــال الــى 297

أكــد مركــز فلســطني
لدراســات األرسى أنّ قامئة
عمــداء األرسى ارتفعــت
مجدداً لتصل إىل  297أسرياً،
مع دخول أرسى جدد خالل
األســابيع املاضية عامهم
الـ 21عىل التوايل يف األرس،
كان آخرهــم األســر نهاد
صبحي نبتيتي من طولكرم،
وهــو معتقل منــذ تاريخ
شــهر ترشين األول ،2002
ومحكوم باملؤبد.
وأوضح املركــز أنّ عمداء
األرسى هم من أمضوا ما يزيد
عىل  20عاماً بشكل متواصل
خلف القضبان ،من بينهم 17
أسرياً مىض عىل اعتقالهم ما
يزيد عىل  30عاماً ،أقدمهم األسريان كريم يونس وماهر يونس،
وهام معتقالن منذ العام  ،1983وقد تبقى لهام عدة أشهر النتهاء
محكوميتهام قبل إطالق رساحهام.
وأوضح املركز أنّ  39أسرياً تجاوزت فرتة اعتقالهم ما يزيد
عىل ربع قرن ( 25عاماً) ،فيام أمىض  71أســراً بني  21و25
عاماً ،إضافة إىل األســر نائل الربغــويث ،من رام الله ،الذي
أمىض أكرث مــن  42عاماً يف األرس عىل فرتيت اعتقال ،حيث
تحرر يف صفقة «وفاء األحرار» بعد  34عاماً متتالية ،وأعيد
اعتقاله عام  ،2014وال يزال أسرياً حتى اآلن.
وكشف مدير فلسطني لدراســات األرسى ،الباحث رياض
األشقر ،أنّ من بني عمداء األرسى 25 ،أسرياً من القدامى ،وهم
معتقلون منذ ما قبل «اتفاق أوسلو» الذي وقعته السلطة مع
االحتالل عام  ،1994وهم من تبقى من األرسى الذين اعتقلوا
خالل ســنوات االنتفاضة األوىل  1987وما قبلها ،وكان من
املفــرض إطالق رساحهم جميعاً ضمــن الدفعة الرابعة من
صفقة إحياء املفاوضات بني الســلطة واالحتالل أواخر العام
 ،2013إال أنّ االحتالل رفض اإلفراج عنهم.

وبشأن توزيع عمداء األرسى عىل املدن الفلسطينية ،أوضح
األشــقر أنّ مدينة رام الله تحتل العدد األكرب يف عدد عمداء
األرسى ،إذ بلغ عددهم  46أســراً ،تليهــا مدينة جنني بواقع
 44عميداً لألرسى ،ثم مدينة القدس بـ 36عميداً ،و 34عميداً
لألرسى من مدينة الخليل ،و 31من نابلس ،و 29من طولكرم،
و 25من قطاع غــزة ،و 18عميداً من بيت لحم ،فيام هناك 15
عميداً لألرسى من فلسطني الـ ،48وأرسى آخرون من مناطق
سلفيت وقلقيلية وطوباس وأريحا.
وطالب األشــقر كل املؤسسات الرســمية ومراكز حقوق
اإلنسان «بالسعي الجاد والعاجل والعمل من أجل اإلفراج عن
األرسى القدامى وكبار الســن واملرىض» ،كام طالب فصائل
رص عــى اإلفراج عن هــذه القامئة يف أي
املقاومــة بأن «ت ّ
صفقة تبادل مقبلة».
وقبل يومني ،قال نادي األســر الفلســطيني إنه يف حال
واصلت ســلطات االحتالل تنفيذ مزيد من عمليات االعتقال
اإلداري ،ســيواصل  30معتقــاً إداريــاً إرضابهــم املفتوح
عن الطعام رفضــاً لجرمية االعتقــال اإلداري بحق األرسى
الفلسطينيني املعتقلني يف السجون اإلرسائيلية.

إيــــــــــــــــــــــــران :حــــــــــذرنــــــــــا بــــــــــغــــــــــداد ســــــابــــــقــــــا

أكــد املتحدث باســم وزارة الخارجية
اإليرانية نارص كنعاين ،أنّ طهران حذرت
يف محادثات ســابقة مع املســؤولني
يف بغــداد وإقليم كردســتان من وجود
خاليا إرهابية عىل الحدود املشرتكة بني
البلدين  .
ومنــذ أيام ،أوضحت القــوات الربية
يف حرس الثورة اإليراين أنّ «اســتهداف
الجامعــات االنفصاليــة اإلرهابية يف
إقليم كردســتان العراق جاء بعد تدخل
هذه الجامعات يف أعامل الشغب األخرية
يف إيران ،ومع عدم التفات إقليم شامل
العراق إىل التحذيرات إلغالق مقار».
وأفادت القوات بإطالق « 73صاروخاً
بالســتياً أرض-أرض وعرشات الطائرات
املسرية التي رضبت مقار اإلرهابيني يف
كردستان العراق» ،الفت ًة إىل أنّ «األهداف
التي جرى اســتهدافها منتــرة يف  42موقعاً ،ويف بعض
األحيان عىل بعد  400كيلومرت من بعضها بعضا».
وأضاف كنعاين ،خالل ترصيحاته ،أنّ بالده دعت العراق إىل
تقديم ضامنات بأال تصبح أراضيه مقر تهديد لألمن القومي
اإليــراين ،معقباً« :أســاس عالقتنا مع العــراق هو احرتام
سيادته ،واستقالله وملتزمون بهذا األمر واقعياً».
وتابع أنّ «إيران كانت أول دولة قدّ مت مســاعدات رسيعة

ً

للشعب العراقي لحاميته من اإلرهاب الداعيش ،وال سيام يف
بغداد ويف إقليم كردستان العراق».
يخص األرصــدة اإليرانية املج ّمدة ،قال املســؤول
وفيــا
ّ
اإليراين إنّ «اإلفراج عــن األموال املج ّمدة يف كوريا الجنوبية
غري مرهون بأي رشط أو طرف خارج العالقات بني البلدين»،
مبيناً« :ســنعلن التفاصيل عند انتهــاء املحادثات حول هذا
امللف»  .

هـــــجـــــمـــــات جـــــــديـــــــدة لــــــــ «جـــــبـــــهـــــة الـــــنـــــصـــــرة»

ُ
الحكومــة الصوماليــة أعلنــت تصفيــة أحــد مؤسســي «الشــباب»

أعلــن نائب رئيس مركــز املصالحة الرويس يف ســوريا
أوليغ إيغوروف ،أن مســلحي تنظيم «جبهة النرصة» نفذوا
ثالث هجامت بالقذائف عىل منطقة خفض التصعيد بإدلب،
أسفرت عن مقتل جندي سوري.
وقال« :سجلت الســاعات األربع والعرشون املاضية ،ثالث
هجــات باســتخدام قذائــف ( )17-AGSمبنطقة خفض
التصعيــد بإدلب من مواقع تنظيم جبهــة النرصة اإلرهايب،
حيث تــم إطالق قذيفتــن يف محافظة حلــب وأخرى يف
محافظة حامة».
وأشار إيغوروف ،اىل أن االســتهداف يف محافظة حلب،
أسفر عن مقتل جندي سوري.

املـــــغـــــرب عــــقــــد صـــفـــقـــة ســـــــاح مـــــع <إســـــرائـــــيـــــل>

اشــرى املغرب ما ال يقل عن  150طائرة مســرة ألغراض
مختلفة من رشكة رشكة «بلوبريد إيرو سيستمز» اإلرسائيلية .
وتأيت هذه الصفقة بعد أن وقع البلدان اتفاقية عســكرية
يف عام  2021بعد إعادة العالقات الدبلوماسية بينهام.
ونقل موقع «ذا ديفينس بوست» عن وسائل إعالم إسبانية
أن الرباط اشــرت طائرات إرسائيلية من دون طيار لإلقالع
والهبــوط العمــودي «وانــدرب» و»ثندرب» لتعزيز قدراتها
الدفاعية الجوية.
وســتقوم الطائرات مــن دون طيار مبهام االســتطالع
واملراقبــة والدفاع الجوي والطوارئ ،وفيام مل يتم الكشــف
عــن القيمة اإلجاملية للصفقة ،نقــل املوقع املتخصص يف
الشؤون الدفاعية عن مصادر أن قيمتها تبلغ «عرشات املاليني
من الدوالرات».
وأفيد أيضا بأن قســا من هذه الطائرات املسرية ،بحسب
الصفقة ،سيتم تصنيعه يف املغرب.
ووصفــت الطائرة املســرة اإلرسائيلية «وانــدرب» بأنها
بعيدة املــدى وميكنها اإلقــاع والهبوط مــن دون مدرج،
وتتميز أيضا مبســتوى ضوضاء منخفض بسبب محركاتها
الكهربائية ،ما يجعلها مناسبة للعمليات العسكرية الرسية.
ومن ميزات املسرية اإلرسائيلية «واندرب» قدرتها عىل العمل
ملدة  2.5ساعة ،ونطاق اتصال يصل إىل  50كيلومرتا.

ونُقل عــن وكالة األخبار اإلســبانية إنفــودرون أن هذه
«الطائرة مــن دون طيار يبلــغ وزن إقالعهــا األقىص 13
كيلوغراما ،خمســة منها للبطاريات وواحد ونصف للحمولة
الصافية ،والتي ميكن أن تكون كامريات نهارية أو ليلية».
من جهة أخرى توصف الطائرة املسرية اإلرسائيلية الثانية
«ثندرب» بأنها نظام «قوي ومبتكر ومتعدد االســتخدامات»
ميكــن اســتخدامه يف عمليــات االســتخبارات واملراقبة
واالســتطالع بعيد املدى ،وبإمكانها الوصول إىل أهداف عىل
مسافة  150كيلومرتا ،وتبقى يف الجو ألكرث من  12ساعة.

الــســيــســي بــحــث حــمــايــة أمــــن مــصــر مـــع قـــــادة الــجــيــش

أعلن املتحدث باســم الرئاســة املرصية ،بسام رايض ،أن
الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس اجتمع مع أعضاء املجلس
األعىل للقوات املسلحة املرصية.
وتناول االجتامع مناقشة مهام القوات املسلحة وجهودها
يف حاميــة ركائز األمــن القومي املرصي عــى االتجاهات
االسرتاتيجية ،بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة.
وقال بســام رايض إن الرئيس املرصي ترأس امس اجتامع
املجلس األعىل للقوات املســلحة ،حيث قدّ م التهنئة للشعب
املرصي وأبنائه من رجال القوات املسلحة ،مبناسبة االحتفال
بذكرى انتصارات ترشين االول (.)1973
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دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

قـــــوة عــظــمــى ال يُــمــكــن تــجــاهــلــهــا ..والــــحــــوار مــعــهــا ُمــســتــمــرّ
َّ
ف ــرن ــس ــا :روســـيـــا
ُ
مجلس األمــن القومي األميركي  :ال مؤشر على أن بوتين اتخذ قــرار اللجوء ل «النووي»
صادق مجلس الدوما الرويس امس ،عىل اتفاقيات انضامم
«جمهوريتي دونيتسك ولوغانســك الشعبيتني» ومقاطعتي
خريســون وزاباروجيا إىل االتحاد الرويس .وخالل الجلسة،
صــ ّوت باإلجامع أكرث من  400نائب لصالح ضم هذه املناطق
لتكون جزءا من االتحاد الرويس.
وأعلن وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف -الذي حرض
الجلسة -أن هذه املناطق ستكون اآلن تحت الحامية الخاصة.
وقــال الفروف إن ســكان املناطق األربــع «حددوا مصريهم
بأيديهم وطلبوا االنضامم لروسيا».
ويف هذا السياق ،رصح منسق االتصاالت يف مجلس األمن
القومي األمرييك جون كرييب بأن واشــنطن لن تعدّ الهجامت
عىل األرايض التي ضمتها روسيا هجامت عىل أراض روسية.
وأكــد كرييب يف ترصيحاته أن الواليات املتحدة تأخذ تهديدات
الرئيس الرويس باللجوء إىل السالح النووي عىل محمل الجد،
لكنه أوضح أن واشنطن مل تر بعدُ أي مؤرش عىل أن بوتني اتخذ
قرار اللجوء للسالح النووي.

} فرنسا }

وقالت رئيســة الوزراء الفرنســية إليزابيث بورن امس ،إن
روســيا ال تزال قوة عظمى ،جارة لنا ال ميكن تجاهلها ،ولذلك
فإن الحوار معها مستمر.
وأضافــت خالل اجتامع يف الجمعية الوطنية الفرنســية
لبحث الوضع يف أوكرانيا« :املســتقبل ســيتقرر عىل طاولة
املفاوضات وليس يف ســاحة املعركة» .ثم تابعت« :لذلك اختار
رئيس الجمهورية إميانويل ماكرون الحوار مع الرئيس الرويس
فالدميــر بوتني» .وكان ماكرون قــد أكد أنّ عىل باريس بذل
قصارى جهدها إلعادة أوكرانيا وروسيا إىل طاولة املفاوضات،
مبجرد أن يكون الطرفان عىل استعداد لذلك.
وأضــاف يف مقابلة خاصة أجرتها قناة «يب إف إم يت يف»
أعب عن أي تفسريات للتطورات يف
يوم الخميس املايض« :لن ّ
أوكرانيا ،وال عن أي بيانات ميكن أن تؤدي إىل تفاقم التصعيد».
ورأى ماكــرون أنّ «املحادثــات يجــب أن تأخذ يف االعتبار
املطالب التي تقدمت بها أوكرانيا ،مبا يف ذلك إعادة حدود الدولة
عىل األقل بالشــكل الذي كانت عليه يف شباط» .وأشار إىل أنّ
فرنسا «ليست يف حال حرب مع روسيا» ،معرباً عن استعداده
ملواصلة الحوار مع موسكو.

(رشقي أوكرانيا) بأن القوات األوكرانية اجتازت الحدود اإلدارية
للمقاطعة يف محور ليسيتشانســك ،بعدما أعلنت كييف بدء
التقدم الستعادة ما تعرف «مبدن املثلث».
وتسعى القوات األوكرانية ملواصلة تقدمها املتسارع ،بعدما
بســطت ســيطرتها الكاملة عىل بلدة ليامن اإلســراتيجية
يف مقاطعة دونيتســك ،وذلــك بالتوجه نحو مــدن املثلث،
سيفريودونيتســك وليسيتشانسك وروبيجني ،وهي أهم مدن
مقاطعة لوغانســك.وقال املتحدث باســم اإلدارة االنفصالية
املوالية لروســيا أندريــه ماروتشــكو -يف ترصيح لوكالة
إنرتفاكس الروســية -إنه عىل الرغم من الخســائر البرشية
الكبــرة التي تتكبدها القوات األوكرانية  ،فإنها اجتازت حدود
املقاطعة ،ومتركزت يف محور ليسيتشانسك.
اشارة اىل ان إقليم دونباس يف رشق أوكرانيا يضم مقاطعتي
دونيتســك ولوغانسك اللتني أعلنت روســيا الجمعة املايض
ضمهــا إىل أراضيها ،مع مقاطعتي خريســون وزاباروجيا
(جنويب أوكرانيا).

هذا  ،وأقر املتحدث باسم االنفصاليني يف مقاطعة لوغانسك

من جهته ،أقر فالدميري ســالدو حاكم منطقة خريســون

} القوات األوكرانية تجتاز حدود لوغانسك }

املعارك عىل حدود لوغانسك

} اخرتاقات }

املعني من قبل موســكو -أن القوات األوكرانية حققت بعضالنجاحــات يف املنطقة وســيطرت عىل بعــض التجمعات
الســكنية.
وأضاف ســالدو يف كلمة متلفزة «دعونا نصف الوضع بأنه
متوتر؛ حيث يقع خزان كاخوفكا ،ويوجد تجمع سكني يسمى
دودتشــاين ،يف هذه املنطقة يوجــد اخرتاق وهناك تجمعات
سكنية استولت عليها القوات األوكرانية».
ويف الســياق نفسه ،أقرت وزارة الدفاع الروسية يف أحدث
بياناتهــا امس بأن القــوات األوكرانية اخرتقت دفاعاتها عىل
محوري زولوتايا بالكا وألكسندروفكا« ،بفضل التفوق العددي
يف وحدات الدبابات».
وأعلنــت الــوزارة أن الجيــش الرويس اســتهدف القوات
األوكــــرانية عىل محاور كوبيانسك وليامن وأرتيوموفسك
ودونيتسك.
وكانت وزارة الدفاع الروســية أعلنت إحباط هجوم عسكري
للقوات األوكرانية نفذته من محاور عدة يف آن واحد مبنطقتي
ميكواليــف وكريفي ريــه ،والقضاء عىل مئــات من الجنود
األوكرانيني.

إي ــط ــال ــي ــا تـــعـــزز الـــرقـــابـــة ع ــل ــى كــــابــــات الـــطـــاقـــة واالتـــــصـــــاالت ت ــح ــت املــــاء
عززت الحكومــة اإليطالية املراقبــة والضوابط لكابالت
الطاقة واالتصاالت املمــدودة تحت املاء ،وفقا ملا ذكره مصدر
مطلع لوكالة رويرتز .تأيت الخطوة بعد اكتشــاف ترسيب يف
خطي أنابيب الغاز نورد سرتيم ،األسبوع املايض.
وتقــول دول االتحاد األورويب إنها تعتقد أن الرضر نتج عن
أعامل تخريب ،دون توجيه أصابع االتهام ألحد بشكل محدد.
من جهته ،قال الكرملني إنه ال يســتبعد وجود عمل تخريبي
وراء تلــك األرضار ،وقال مدير جهاز االســتخبارات الخارجية

بلينكن افتتح جولته في أميركا الالتينية

يزور وزير الخارجية األمــريك أنتوين بلينكن ،كولومبيا
تم انتخاب
أوىل محطات جولة له يف دول أمريكية التينية حيث ّ
مؤخراً الكثري من الرؤساء اليساريني.
ويف حني كانت واشــنطن تركز مؤخراً عىل منطقة آســيا
وعىل الحرب يف أوكرانيا ،يبدو أنّ زيارة بلينكن بوغوتا تهدف
بشــكل جــزيئ إىل معالجة أي مخاوف مــن إهامل الواليات
املتحــدة حلفائها يف أمريكا الالتينية ،قبل أن ينتقل بعدها إىل
تشييل والبريو.
وتأيت جولة وزير الخارجية األمرييك غداة الدورة األوىل من
االنتخابات الرئاسية يف الربازيل ،والتي شهدت منافسة قوية
يف صناديق االقرتاع بني الرئيس اليميني جايري بولســونارو،
والرئيس السابق اليساري لويس إيناسيو لوال دا سيلفا.
ومن املرتقب أن تجري الدورة الثانية من االنتخابات الربازيلية
يف  30ترشين األول بعدما تصدَّ ر لوال دا ســيلفا ،متقدّ ماً عىل
مم توقّعته استطالعات الرأي.
بولسونارو ،لك ّن بتقدم ّ
أقل ّ
وقال بلينكن ،وســط تكّهنات بأنّ بولســونارو قد ال يقبل
بهزميته املحتملة يف االنتخابات ،إنّ الواليات املتحدة «تشاطر
الربازيل الثقة بأنّ الدورة الثانية ستجري بروح السالم والواجب
املدين».

ســرغي ناريشــكني إن روســيا تواصل جمع حقائق تتعلق
بتخريب خطي أنابيب نورد سرتيم ،ملمحا إىل أن بعض البيانات
غري املبارشة تشري إىل وجود آثار تدل عىل تورط الغرب.
وذكرت وكالة تاس الروســية لألنباء ،أن ناريشــكني أدىل
بترصيحه يف مقابلة بربنامج «موســكو..الكرملني ..بوتني»
املذاع عىل القناة الروسية األوىل «روسيا.»1-
وقال «نستمر يف جمع حقائق ،وهي حتى اآلن غري مبارشة.
لكن البيانات غري املبارشة ،ســواء البيانات التي نُرشت من قبل

والتي مل يُعلن عنها بعد ،تشري بالطبع إىل وجود آثار غربية».
وكان الرئيــس الــرويس فالدميري بوتني قــد حمل الغرب
مســؤولية هذا الوضع .وذكر أن التحالف األنجلو ساكسوين
«بدأ فعليا» يف تدمري البنية التحتية للطاقة يف عموم أوروبا.
وقال «من الواضح للجميع املستفيد من ذلك».
يذكر أن الرشكة املشــغلة لنورد سرتيم 2-ذكرت ،بأن ترسب
الغاز من ّ
خط األنابيب تحت بحر البلطيق انتهى نتيجة حدوث
توازن ضغط بني الغاز واملياه.

نتائج اللوتو اللبناني

جرى مساء امس ســحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم
 2045وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:
االرقام الرابحــة 41-34-28-5-4-3 :الرقم االضايف:
32
* املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة
عدد الشبكات الرابحة :ال يشء
* املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف
ال يشء
* املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة
ـ قيمــة الجوائــز االجامليــة حســب املرتبــة:
250572600ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة 13 :شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة19274815 :ل.ل.
* املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة
ـ قيمــة الجوائــز االجامليــة حســب املرتبــة:
250572600ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة969 :شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة258589 :ل.ل.
* املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة
ـ قيمــة الجوائــز االجامليــة حســب املرتبــة:
563616000ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة17613 :شبكة
ـ الجائزة لكل شبكة 32000 :ل.ل.
* املبالغ املرتاكمة للمرتبة االوىل واملرتاكمة اىل السحب
املقبل11864271600 :ل.ل

نتائج زيد

جرى مساء امس سحب زيد رقم  2045وجاءت النتيجة
كاآليت:
الرقم الرابح28364 :
* الجائزة االوىل75000000 :ل.ل.
عدد االوراق الرابحة :ورقتان
الجائزة االفرادية37500000 :ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم8364 :
الجائزة االفرادية 900000 :ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم364 :
الجائزة االفرادية 90000 :ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم64 :
الجائزة االفرادية 8000 :ل.ل.
الرتاكم للسحب املقبل 75000000:ل.ل

نتائج يومية

جرى مساء امس ســحب «يومية» رقم  1267وجاءت
النتيجة كاآليت:
* يومية ثالثة270 :
* يومية اربعة6059 :
* يومية خمسة26857 :

اعالنات رسمية ـ اعالنات رسمية ـ اعالنات رسمية ـ اعالنات رسمية
اعالن من امانة السجل
العقاري يف راشيا

طلــب مصطفى عــي البقاعي
لنفسه شــهاديت قيد بدل عن ضائع
بالعقارين  3206و  3578البريه.
للمعــرض املراجعــة خالل 15
يوما.
امني السجل العقاري يف راشيا

نور ابو سعد

ـــــــــــــــ

اعالن

صادر عــن محكمــة طرابلس
الرشعية السنية
عرفــة القــايض الشــيخ عمر
البستاين
اىل مجهولة املقام سامح حسني
عبدالله
يقتــي حضــورك اىل هــذه
املحكمــة الخميــس 2022/12/8
الثامنــة صباحا لحضور الجلســة
يف الدعــوى املتكونــة بينك وبني
وائل محمود الشــامي مبادة ابطال
زواج واملؤسســة برقم 2022/162
واذا مل تحرض او ترســل وكيال عنك
او تتخذ مقامــا مختارا ضمن نطاق
املحكمة الســتالم االوراق الخاصة
يف هذه الدعوى تعترب مبلغا اصوال
حتى الحكم القطعي ويجري بحقك
االيجاب الرشعي والقانوين
طرابلس يف 2022/10/3
رئيس القلم

الشيخ طاهر ملحم

ـــــــــــــــــ

تبليغ حكم مدين

ان محكمــة بداية جبــل لبنان،
املــن ،الغرفــة الثامنــة ،الناظرة
بالعقود العقارية ،برئاسة القايض
جامل عبدالله ،وعمال باحكام املادة
 409أ.م.م تدعــو املدعــى عليهام
جميل ميشــال جرجس وميشــال
جميــل جرجــس املجهــويل محل
االقامة للحضــور اىل قلم املحكمة
لتبلــغ الحكــم رقــم 2022/37
تاريــخ  2022/3/30بالدعوى رقم
 2019/3408املقامــة مــن املدعي
ميشــال حنا الحايك بواسطة وكيله
املحامي بيار جرب والذي قىض بالزام
املدعى عليهم برندات رزق الله ايوب
وجميل ميشــال جرجس وميشال
جميل جرجس والن عكر بتســجيل
كامل الحصــص يف العقــار رقم
 35الشــاوية والقنيطرة عىل اسم
املدعي وتضمينهــم النفقات ،مهلة
االســتئناف خالل ثالثني يوما تيل
مهلة النرش.
رئيس القلم

كيوان كيوان

ـــــــــــــــــ

تبليغ دعوة

ان محكمــة بداية جبــل لبنان،
املــن ،الغرفــة الثامنــة ،الناطرة
بالعقود العقارية ،برئاسة القايض
جامل عبدالله ،وعمال باحكام املادة
/409أ.م.م تدعــو املدعــى عليها
ريتا عبدالله صفــر املجهولة محل
االقامة للحضــور اىل قلم املحكمة
لتبلغ اوراق الدعــوى العقارية رقم
 2019/3602املقامــة مــن املدعي
اييل عبدالله صفري جونيور بواسطة
وكيله املحامي جوزيف مسعد نعمه
وبوجه غريها ،ويف حــال تخلفها

عن الحضور خالل عرشين يوما من
تاريخ النرش يعتــر التبليغ حاصال
وتحاكــم اصــوال ويعــد كل تبليغ
اليها بواسطة رئيس القلم صحيحا
باستثناء الحكم النهايئ.
رئيس القلم

كيوان كيوان

ــــــــــــــــــ
اعالن
تحويل رشكة محدودة املسؤولية
اىل رشكة مساهمة لبنانية
صادر عن الســجل التجاري يف
جبل لبنان
مبوجــب محــر الجمعيــة
العموميــة الغري عاديــة املنعقدة
بتاريــخ  2022/7/12قرر الرشكاء
يف رشكة أس.آ.ب.ش.م.م والكائنة
يف البورشية واملســجلة برقم عام
 2015168بعبدا تحويل الرشكة من
رشكة محدودة املسؤولية اىل رشكة
مساهمة لبنانية.
فعــى كل ذي مصلحة ان يقدم
اعرتاضــه ومالحظاتــه خــال
مهلة شــهر من تاريــخ آخر نرش.
رئيس قلم السجل التجاري يف جبل
لبنان

ليليان متى

ـــــــــــــــــــــــ

بالغ رقم 2/9

تعلــن وزارة االتصــاالت بانها
ســتضع قيد التحصيــل اعتبارا من
 2022/10/19الكشوفات التالية:
كشــوفات فواتري الهاتف الثابت
عن شهر ايلول 2022
باالضافة اىل كشوفات الفواتري
املتأخرة غري املســددة ولقد حددت
مهلــة اقصاهــا 2022/11/15
لتسديدها.
وتذكر املشرتكني الكرام بالتدابري
التالية:
يف حال التخلف:
 -1تقطــع خطوط املشــركني
املتخلفــن عن الدفــع باتجاه واحد
«لالستقبال فقط» اعتبارا من تاريخ
2022/11/14
 -2تقطــع خطوط املشــركني
املتخلفــن عن الدفــع باالتجاهني
اعتبارا من تاريــخ 2022/12/01
وتســتويف الغرامة عن اعادة وصل
الخط ( 11.000ل.ل) اعتبارا من هذا
التاريخ.
 -3تلغــى اشــراكاتهم بصورة
مؤقتة بعد مرور شــهر واحد عىل
تاريــخ قطع االشــراك اعتبارا من
 2023/01/02ويعــاد وصله بعد
تســديد املتأخرات اضافة اىل رسم
اعادة وصل الخــط ( 11.000ل.ل)
وذلك حتى تاريخ االلغاء النهايئ.
 -4تلغــى اشــراكاتهم بصورة
نهائية بعد مرور ثالثة اشــهر عىل
تاريــخ االلغاء املؤقــت اعتبارا من
تاريخ  2023/04/03وتســتوىف
غرامة قدرها ( )%2شــهريا وتحرر
االرقــام امللغاة وتحصــل املتأخرات
بالطــرق القانونية املعمــول بها.
اســتنادا اىل املــاد  45مــن قانون
املحاسبة العمومية.
 -5يحرم املشــرك امللغى رقمه
من الحصول عىل اشرتاك جديد قبل
تســديد جميع الفواتري املستحقة
عليه.
مالحظــة :أ -تقطــع خطوط
املشرتكني املتخلفني عن دفع فاتورة
هاتف شــهر آب  2022باتجاه واحد

مزايدة عامة

اعالن عن ثالث
مزايدات علنية

«لالستقبال فقط» اعتبارا من تاريخ
2022/10/17
ب – ميكــن للمشــركني امللغاة
خطوطهــم والذيــن مل يســددوا
فواتريهــم املتأخــرة املبــادرة اىل
تقســيط املتأخــرات يف صناديق
املناطــق الهاتفيــة ويف مصلحة
الشــؤون املاليــة – مبنــى وزارة
االتصاالت ،شــارع ريــاض الصلح
وامكانيــة الحصول عىل اشــراك
جديد.
امكانيــة تســديد الفواتري عرب
الوسائل التالية:
 لدى اي صنــدوق من صناديققبــض الفواتــر التابعة لــوزارة
االتصــاالت عــى كافــة االرايض
اللبنانية.
 لــدى اي مــرف عرب توطنيالفاتورة مقابل  2.000ل.ل للفاتورة
الواحدة او اكرث (لالســتعالم اتصل
مبرصفك).
 مكاتــب  LibanPostمقابــل 2.000ل.ل للفاتــورة الواحــدة او
بكلفة  1.500ل.ل للفاتورة الواحدة
عرب االشــراك بخدمة «جباية من
العنوان» (لالشــراك بهذه الخدمة
ميكن االتصال بالرقم -01/629629
مقسم .)333
 مكاتب رشكة ويسرتن يونيون OMTبكافــة  2.000ل.ل للفاتورة
الواحدة.
 مكاتب رشكة ويسرتن يونيون BOB FINANCEبكلفة  2.000ل.ل
للفاتورة الواحدة.
 مكاتــب رشكــة WHISHMONEY
 عرب رشكة االنرتنت عىل موقعهيئة اوجريو (.)ogero.gov.lb
كام تذكــر املشــركني باحكام
املرســوم رقــم ( 93/4565املادة
الثالثة منــه) وتعديله باملرســوم
 11682تاريخ  1998/01/30لجهة
تحديد مهلة اربعة اشهر لالعرتاض
بعد انتهــاء املهلة املحــددة للدفع
واملذكــورة اعاله ،ووجــوب تقديم
طلب االعرتاض يف املنطقة الهاتفية
التابع لها رقم املشرتك.
يطلــب مــن املشــركني الكرام
التجاوب الرسيــع مع مضمون هذا
البالغ ،شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بريوت يف  23ايلول 2022
املدير العام الستثامر وصيانة
املواصالت
السلكية والالسلكية

تعلن مؤسســة كهربــاء لبنان
انها وضعت قيــد التحصيل الفواتري
املتأخرة التي مل تسدد للجباة والعائدة
اىل دائرة جونية وذلك لغاية اصدار
شهر  2022/4توتر منخفض.
فعىل املشرتكني الذين مل يسددوا
فواتريهــم املذكورة ،املبــادرة اىل
تســديدها يف الدائرة املعنية خالل
مهلة اســبوعني من تاريخه تحت
طائلة قطع التيار الكهربايئ عنهم،
واتخاذ التدابــر النظامية بحقهم
والتي تصل اىل الغاء اشرتاكاتهم.
ملزيــد مــن التفاصيــل ميكن
للمشــركني االطالع عــى موقع
املؤسسة االلكرتوين WWW.EDL.
GOV.LB
يعترب هذا االعــان مبثابة تبليغ
شخيص.
بريوت يف 2022/9/26
رئيس مجلس االدارة

التكليف 484

التكليف 478

املهندس باسل احمد االيويب

دعوة اوىل
تطرح بلدية بكاســن للضامن
باملزاد العلني مثار حــرج الصنوبر
العائد لها ملوسم عام 2023 -2022
وذلك يف اقسامه الثالثة:
القســم االول :الواقع بني طريق
بكاســن – جزيــن القدمية حتى
ضهور بكاسني.
 القسم الثاين :الواقع بني طريقبكاســن – جزين القدمية وطريق
بكاسني – جديدة بكاسني.
 القسم الثالث :الواقع بني طريقبكاســن – جديدة بكاســن حتى
برقداش.
عىل الراغبني بالضامن الحضور
اىل مركز البلديــة يف اوقات الدوام
الرسمي لالطالع عىل دفرت الرشوط.
تجري املزايــدة يف مركز البلدية
الســاعة الحادية عــرة من قبل
ظهر يوم الجمعة الواقع يف الثامن
والعرشيــن من شــهر ترشين اول
.2022
عىل املشــرك باملزايدة ان يدفع
فورا التأمني البالــغ  %10من قيمة
الضامن نقدا فقط ال غري.
بكاسني يف 2022/9/26
رئيس بلدية بكاسني

املقدم املتقاعد حبيب فارس
التكليف 479
ـــــــــــــــــــــ

اعالن

املدير العام كامل الحايك

رقم /1359م ع أ/م م3 /
الساعة التاسعة من نهار الثالثاء
الواقع يف  2022/11/8تجري وزارة
الدفــاع الوطنــي – املديرية العامة
لالدارة – مصلحــة العتاد يف قاعة
املناقصات الكائنة يف مبنى عفيف
معيقــل – اول طريق الحدت مزايدة
عامة :بيــع خمس طائــرات نوع
( )Hawker Hunterمع قطع البدل
العائد لها.
موضوع دفــر الرشوط الخاص
رقــم  /14م ع ا /م ع 1 /تاريــخ
.2022/7/20
ميكــن ملن يرغب االشــراك يف
املزايــدة العامة هــذه االطالع عىل
دفرت الــروط الخاص يف املديرية
العامة لالدارة – مصلحة العتاد يف
مبنى عفيف معيقــل خالل اوقات
الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالربيد املضمون
املغفل اىل العنوان التايل:
وزارة الدفــاع الوطني – املديرية
العامة لــادارة – مصلحة املالية –
مكتب عقد النفقات – الريزة.
يجب ان تصل عروض املتعهدين
قبــل الســاعة الثانيــة عرشة من
اخر يوم عمل يســبق اليوم املحدد
للمزايدة.
الريزة يف 2022/9/27

اللواء الركن مالك شمص

املدير العام لالدارة
التكليف 483
ــــــــــــــــــــــــ

اعالن

صادر عــن املحكمــة الرشعية
السنية يف بريوت
غرفة فضيلة القايض الشــيخ
وسيم الفالح
اىل مجهولــة املقام ســاره بنت
عمر الصمعي
يقتيض حضورك الستالم االوراق
الخاصة بــك يف دعوى اقرار طالق
من اســامة عــارف العــارف ذات
الرقم اســاس  2912ســجل 2912
واذا مل تحــري او ترســي وكيال
عنك تعتــرك املحكمة مبلغة اصوال
ويجــري بحقك االيجــاب الرشعي
والقانوين.
بريوت يف 2022/10/3
رئيس قلم محكمة بريوت
الرشعية السنية

احمد زياد الكعيك

اعالم تبليغ

املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامــة – مديرية الواردات املصلحة املالية االقليمية يف محافظة عكار –
الدائرة االدارية املكلفني الواردة اســاؤهم يف الجدول ادناه للحضور اىل مركز الدائرة الكائن يف مبنى مالية عكار
– حلبا لتبلغ الربيد املذكور تجاه اســم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوما مــن تاريخ نرش هذا االعالم ،واال يعترب
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشــار اليها اعاله ،علام انه سيتم نرش هذا االعالم عىل
املوقع االلكرتوين الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
خالد محمود عثامن

الرقم الرضيبي
1171443

رقم الربيد املضمون
RR195805220LB

تبدأ مهلة االعرتاض املحددة بشهرين من اليوم التايل لتاريخ التبليغ

تاريخ الزيارة الثانية
17/8/2202

تاريخ اللصق
23/8/2022
يف 2022/9/12
رئيس الدائرة االدارية

مايا الزين
التكليف 477

وفيـــــــــــات
رئيس مجلس النواب
اعضاء مجلس النواب
ينعون مبزيــد االىس زميلهم
املاسوف عليه

النائب السابق
كميل زيادة

املنتقل ايل رحمته تعايل االحد
 2ترشين االول .2022

اعالنات مبوبة
عامل
مطلــوب معلم شــاورما عدد
 2ومعلم مشــاوي عــدد + 2
عامــل تنظيفــات  +موظف
صنــدوق ملطعم يف زوق مكايل
ت70/300084:
ــــــــــــــــــــــــــ
ادارية
قنصليــة يف منطقــة الجناح
بحاجة اىل محاسبة لديها خربة
أكرث من خمس سنوات يف مجال
املحاسبة واملراسالت والتسوق
عىل االنرتنت وتجيد االنكليزية.
ارسال السرية الذاتية:
ml_msr@hotmail.com
هاتف & واتس03/194141:
ــــــــــــــــــــــــــ
لاليجار
لاليجــار الســنوي محــل
عــى الطريــق العــام مجمع
ماليبــو ـ عجلتون ـ 240م.م.
ت03/636416:
ــــــــــــــــــــــــــ
سيارات
للبيع جيب  Mazda Cx9م 2007
حالة جيدة ت03/346935:
ــــــــــــــــــــــــــ
متفرقات
فرار مستخدمني
هربــت العاملــة مــن
Sierraleone
الجنســية
 Sarah Hawanatu Lahaiملــن
يعــرف عنها شــيئا االتصال:
70/332565

الثلثاء  4ترشين االول 2022

بـــــطـــــولـــــة لـــــبـــــنـــــان فـــــــي كــــــــــرة الـــــســـــلـــــة :
ف ــوزان مستحقان لالنترانيك واملريميين ديــك املحدي

من مباراة االنرتانيك وهوبس

حقــق أنرتانيك فوزا مثــرا عىل هوبس
بنتيجــة ( ،)63-72عــى ملعــب ســنرت
دمرجيــان يف أنطلياس ،ضمن منافســات
الجولــة األوىل من الــدوري اللبناين لكرة
السلة.
ورفع أنرتانيك رصيده إىل نقطتني يف حني
تجمد رصيد هوبس عند نقطة وحيدة.
وشــهدت املباراة تفــوق هوبس يف الربع
األول بنتيجة ( ،)16-19كام ســيطر هوبس
عــى الربع الثــاين ( ،)34-36وانتهى الربع

الثالث لصالح أنرتانيك (.)48-58
وشهدت املواجهة تألق نجم فريق أنرتانيك
أوميجا هاريس ،الذي سجل  20نقطة كأفضل
مســجل يف اللقاء مع  6متابعات و 4متريرات
حاسمة.
من جهته ســجل نجم هوبس هشام الحلو
 15نقطــة كأفضل مســجل يف فريقه مع 7
متابعات ومتريرتني حاسمتني.
ويف مباراة ثانية ،فاز املرمييني ديك املحدي
عىل أطلس الفرزل (.)76-92

مــــــبــــــاراة كـــــرويـــــة وديــــــــة لـــــنـــــادي الـــراســـيـــنـــغ
فـــــي مـــــيـــــدان ســــبــــاق الـــخـــيـــل الـــســـبـــت املــقــبــل
دعت رئيســة نادي الراسينغ باوال فرعون
رزق رجــال الصحافــة واالعالم اىل حضور
املباراة الوديــة بكرة القدم بني العبي النادي
البريويت العريق التي ستقام يف ميدان سباق
الخيل (بريوت) يف متام الساعة الثامنة من
مساء السبت املقبل الواقع فيه  8ترشين األول
الجاري عىل ان يبدأ املدعوون بالوصول ابتداء
من الساعة السابعة والنصف مساء .وحدّ دت
نقطــة الدخول اىل ميدان ســباق الخيل من
شارع عمر بيهم مقابل حرش بريوت.

شعار نادي الراسينغ

بـــــقـــــيـــــادة بـــــنـــــزيـــــمـــــا ..ريــــــــــال مــــــدريــــــد يــضــع
خــــطــــة الــــتــــعــــامــــل مــــــع الــــــحــــــرس الــــقــــديــــم

وضــع ريال مدريد تصورا
للشكل الذي سيتعامل به مع
الحرس القديم للفريق وذلك
عقب نهاية املوسم الحايل.
ويدرس ريــال مدريد عقود
العبي الفريق القدامى وعىل
رأسهم الفرنيس كريم بنزميا
املرتبط بعقد ينتهي يف صيف
.2022
وانضــم بنزميا قادماً من
أوملبيك ليون يف صيف 2009
ليتحــول مبرور الســنوات
للمهاجــم األول للفريــق بنزميا ومودريتش
وتريــد إدارة املريينغي من كروس بحلول
ويتوهج املوسم املايض يف
قيادة املريينغي أللقــاب دوري أبطال أوروبا شــهر شــباط املقبل معرفة موقف الدويل
األملاين السابق بشكل نهايئ لوضع تصورات
والدوري اإلسباين والسوبر األورويب.
وأوضحت صحيفة «ماركا» اإلسبانية يف كيفية التعامل مع األمر قبل نهاية املوسم.
ويأيت هذا األمر بالنسبة لكروس يف الوقت
تقريــر لها أن إدارة ريال مدريد تؤمن برضورة
التجديد لبنزميا حتى صيف  2024عىل األقل .الــذي يرى فيه ريال مدريد أن اإلنكليزي جود
ويوجد تفاهم كبري بني بنزميا وفلورنتينو بيلينجهام العب وسط بروسيا دورمتوند هو
برييز رئيس ريال مدريد عىل التجديد ملوســم الهــدف رقم واحد عىل طاولة الفريق ملريكاتو
صيف .2023
آخر عىل األقل بنهاية املوسم الحايل.
أيضــا ،تضم قامئــة الريال لالعبني الذين
ويف اإلطــار نفســه ،يضــع برييز عىل
طاولته ملفات التجديد الخاصة بثنايئ الوسط تنتهي عقودهم نهاية املوسم ،الثنايئ البديل،
املخرضم ،األملاين توين كروس والكروايت لوكا حارس املرمى األوكراين أندريه لونني واملدافع
ناتشــو وكالهام ينوي النادي االحتفاظ بهام
مودريتش.
وفيــا يخص مودريتــش ،فهو ال ينوي ملا بعد املوسم الحايل.
عىل الجانب اآلخــر ،ال يبدو الوضع هكذا
اعتزال كرة القدم بنهاية املوســم الحايل ،مام
منح إدارة النادي الضوء األخرض لتمديد التعاقد للثاليث داين سيبايوس وماريانو دياز وماركو
ملا بعد صيف  ،2023بينام بالنســبة لكروس أسينسيو الذين تنوي إدارة برييز التخلص منهم
فهو مل يحدد ما إذا كان سيستمر ملا بعد نهاية بنهاية املوســم الحايل ،حيث مل يتم تقديم أي
عروض تجديد لهم.
املوسم الحايل أم سيقرر االعتزال.

كلوب يلجأ مليسي ورونــالــدو لتفسير أزمــة ليفربول
تحــدث األملــاين يورغن
كلوب ،املدير الفني لليفربول
عن املشاكل الفنية والذهنية
التــي أدت لرتاجــع نتائج
الفريق هذا املوسم.
وواصل فريــق ليفربول
نزيــف النقــاط يف الدوري
اإلنكليزي بالتعادل يف املباراة
املاضية أمام ضيفه برايتون
بنتيجة .3-3
وتقهقر ليفربول يف جدول
ترتيب الــدوري اإلنكليزي،
حيث يتواجد حاليا يف املركز مييس ورونالدو
نقدم أداء أفضل».
التاسع برصيد  10نقاط من
واســتطرد« :الدفاع فن ،لقد نجحنا لفرتة
فوزين و 4تعادالت وخسارة يف  7مباريات.
واضطــر كلــوب لالستشــهاد بالنجمني طويلة ،واآلن نســتقبل أهدافا متكررة بسبب
الربتغايل كريستيانو رونالدو العب مانشسرت التوقيــت وتواجد املســاحات التي تســمح
يونايتد واألرجنتينــي ليونيل مييس مهاجم للمنافسني بالوصول إىل مرمانا».
وشــدد يورغــن كلوب« :ال بــد أن نتحىل
باريس ســان جريمان ،ردا عىل معاناة العبي
بالصرب الســتعادة النجاحــات ،فالجامهري
ليفربول من أزمة ثقة.
وقــال كلوب خــال مؤمتر صحايف أمس أيضا تستعجل عىل تألق الالعبني الجدد» .ويف
اإلثنني« :هل تعتقدون أن كريستيانو رونالدو هــذا الصدد ،ختم مدرب «الريدز» ترصيحاته:
يف الوقــت الحايل يف قمــة ثقته؟ ،وكذلك «دارويــن نونيز ال يزال يتأقلــم مع الفريق،
ليونيل مييس يف املوســم املايض ،أزمة الثقة نتعامــل معه بهدوء ،ويبقى األهم أال يشــعر
الالعب بالتوتر ،وأعتقد أنه ال يبدو متوترا».
أمر وارد ألي العب».
ويســتعد ليفربول ملواجهة رينجرز ،اليوم
وأكــد يورغن كلوب أنه يعمل عىل تصحيح
األخطاء ،ألن ليفربول فقد صالبته باالعتامد الثالثاء ،ضمن منافســات الجولة الثالثة من
دور املجموعات لدوري أبطال أوروبا.
عىل الدفاع ككتلة واحدة.
واستهل ليفربول مشواره األورويب بسقوط
وأشــار كلوب« :وظيفة املدرب لتحســن
أخطــاء الفريق ال تختلف كثــرا عن مهامه كبري أمــام نابويل بنتيجة  ،4-1قبل أن يفوز
عندمــا يحقق  10انتصارات متتالية ،علينا أن بصعوبة عىل أياكس أمسرتدام .1-2
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ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

األمــــــــل والـــــشـــــكـــــوك عـــــنـــــوان عــــــــودة دوري أبـــــطـــــال أوروبــــــــا
الــــيــــوم  :بــــايــــرن ــــــ فــيــكــتــوريــا بـــلـــزن وانــــتــــر مـــيـــان ــــــ بــرشــلــونــة

يعــود دوري األبطال من جديد
إىل املشهد بعد غياب بسبب التوقف
الدويل ،حيث تســتعد مثانية فرق
لحجز بطاقات التأهل مبكرا إىل دور
مثن النهايئ .وحققت فرق نابويل
وكلوب بــروج وبايــرن ميونيخ
وسبورتنغوريالمدريدومانشسرت
ســيتي وباريس ســان جريمان
وبنفيكا ،االنطالقة املثالية ،ومن
شــأن الفوز يف الجولة املقبلة أن
يقربها من التأهل قبل ثالث جوالت
من انتهاء دور املجموعات.
والعكس متاما بالنســبة لست
فرق فشــلت يف جمع أي نقاط وال من إحدى مواجهات انرت ميالن وبرشلونة
مجال أمامها الرتكاب األخطاء يف
حســاب أنسو فايت ،للعب إىل جانب الثنايئ عثامن
بلزن
وفيكتوريا
وبورتو
الجولة الثالثة وهي رينجرز
دميبييل والنجم البولندي روبرت ليفاندوفســي،
حيفا.
ومكايب
ومارسيليا واليبزيغ
هداف الليغا.
اعتبارا
املعسكرين
فرق
بني
املواجهات
وستتكرر
ويف آخر زيارة لربشــلونة إىل ملعب إنرت ميالن،
وبلزن
ميونيخ
بايرن
يلتقي
حني
الثالثاء
من اليــوم
يف دور املجموعات مبوسم 2020-2019يف دوري
يف
وســبورتنج
ومارســيليا
الثالثة،
املجموعة
يف
األبطال ،نجح البارسا يف الخروج فائزا  2-1بهدفني
الرابعة.
املجموعة
لكارليس برييز وأنســو فايت ،الذي بهدفه هذا أصبح
ويتطلــع بطل أملانيا للفــوز الثالث تواليا وإزالة أصغر العب يسجل هدفا يف تاريخ املسابقة عن عمر
الشــكوك املحيطة به منذ بداية املوسم ،ال سيام يف  17عاما و 40يوما.
البوندسليجا حيث يعاين خالل الفرتة الحالية.
وسيســتقبل إنرت منافســه برشلونة يف وقت
ويســتقبل بايرن الذي مل يخفق يف التســجيل حرج للفريق اإليطايل بقيادة سيموين إنزاغي ،حيث
مبلعبه منذ  38مباراة يف مجموعات دوري األبطال ،يحتل املركز التاسع يف جدول السريي آ ،ويعاين من
ممثل التشيك الذي يقرتب من حزم حقائبه مبكرا.
غياب نجوم أمثال الكروايت مارســيلو بروزوفيتش
والبلجييك روميلو لوكاكو.
} موقعة سان سريو}
كام تحوم الشــكوك حول مشــاركة األرجنتيني
ويصطدم إنرت ميالن وبرشــلونة يف ملعب سان
الوتارو مارتينيــز ،نجم منتخب التانغو ،يف املباراة
سريو يف قمة ستحدد هوية املتأهلني.
ويتزامن تعرث الفريق اإليطايل مع صحوة بلوغرانا لشــعوره بعدم االرتياح ،بعدما أنهى مباراة السبت
املايض أمام روما مبشــكالت بدنية ،وفقا ملا أكدت
رغم تعرض العبيه إلصابات عقب التوقف الدويل.
وقد يتغري موقف الفريقني خالل أسبوع واحد إذ إنزاجي نفســه خــال املؤمتر الصحايف عشــية
سيتواجهان يف الجولتني الثالثة والرابعة .وفاز إنرت املواجهــة ،علام بأن إنرت خــر املباراة عىل ملعبه
بهدفني لواحد.
مرة وحيدة فقط عىل ملعبه أمام برشلونة.
ويبتعد إنرت بفارق كبري عن املستوى الذي ظهر به
فبعد ســقوطه يف معقل بايرن ميونيخ بثنائية
نظيفة يف الجولة الثانية ،بات يتحتم عىل برشلونة املوسم املايض ،حينام صارع عىل لقب االسكوديتو
الخروج بنتيجة إيجابية خالل زيارته اليوم الثالثاء حتى الجولة األخرية ،ويخــوض تحديا كبريا اليوم
إىل ملعــب جيوزيبي مياتزا معقل إنرت ميالن ،إذا مل الثالثاء حيث ستمثل مباراة برشلونة الفرصة األخرية
يرد تعقيد موقفه يف التأهل لثمن نهايئ املسابقة عن تقريبا إلنزاغي مع «النرياتزوري» قبل اإلطاحة به من
مجموعة «املوت» الثالثة .ويتساوى برشلونة وإنرت منصبه.
ويعــزز مــن أزمة إنرت ليس فقط غياب اثنني من
يف عدد النقاط ( 3نقاط) ،ومن سيحقق الفوز اليوم
ســيخطو خطوة هامة يف تعزيز وصافته لجدول العبيه األساســيني مثــل بروزوفيتش يف منتصف
املجموعة التي ينفرد بايرن بصدارتها بســت نقاط ،امللعــب ولوكاكو يف الهجوم ،ولكنه أيضا يعاين من
يف انتظار لقاء العودة بينهام األربعاء بعد املقبل يف مشكلة عىل مســتوى األداء والنتائج ،ليحتل حاليا
املركز التاسع بجدول السريي آ ،ويبتعد بثامين نقاط
ملعب سبوتيفاي كامب نو.
ومل ينجح مدرب البارســا ،تشايف هرنانديز ،يف عن الصدارة.
وتعرض إنرت ألربع هزائم حتى اآلن من أصل مثاين
اســتعادة خدمات العبه الهولندي فرينيك دي يونج
ملواجهة اليوم ،حيث مل يتعاف من إصابته باستطالة مباريات ،وجائت جميعها أمام منافســن مبارشين
عضليــة يف الفخذ األيرس تعــرض لها خالل فرتة أمثال ميالن ،التسيو ،روما وأودينيزي ،ثالث الرتتيب،
التوقف الدويل للمنتخبات وبالتايل لن يدخل قامئة وكانــت آخرها أمام روما بقيــادة جوزيه مورينيو
املباراة ،التي ســيغيب عنها أيضــا العبون مهمون بســبب عدم الكفاءة الدفاعية لإلنرت وضعف القدرة
بالفريــق :املدافعان جول كونــدي ورونالد أراوخو الهجومية.
وسيشــغل مركز بروزوفيتش يف وسط امليدان
والظهري هيكتور بيريين واملهاجم ممفيس ديباي.
لهذا سيتعني عىل تشايف اللجوء لنفس التشكيل األلباين كريســتيان أصالين ،بينام يتوقع أن يلعب
البوسني دجيكو محل لوكاكو ،واعتامد إنزاجي عىل
الدفاعي الذي اعتمد عليه يف مباراة الليغا األخرية أمام
األرجنتيني خواكني كوريا إذا مل يكن لوتارو مارتينيز
مايوركا الســبت املايض والتي انتهت بفوز البارسا
الئقا للعب يف نهاية األمر.
بهدف نظيف لريتقي لصدارة الجدول بفارق األهداف
يف الدفاع ،يكمن الشك الوحيد يف أحد مركزي قلب
أمام غرميه ريال مدريد الذي ســقط يف فخ التعادل
الدفاع ،الذي يتنافس عليه الهولندي ستيفان دي فري
أمام أوساسونا .1-1
أو اإليطايل فرانشيسكو أكرييب.
ويف تلك املباراة دفع تشــايف بالالعب أليخاندرو
أمــا ملعب فيلودروم فسيشــهد مواجهة قوية
بالــدي يف مركز الظهري األمين وأدى بشــكل جيد،
بني مارســيليا الذي خرس أول مباراتني وسبورتنغ
كام دفع بجريارد بيكيه وأندرياس كريستنســن يف
الربتغايل الذي حقق فوزين .وعقدت الخســارة يف
قلب الدفاع .كام عاد ســرغي روبرتو للظهور أمام
فرنسا من آينرتاخت األمور عىل مارسيليا الذي يزداد
مايوركا ،بعد تعافيه من مشكالته يف وتر أكيليس،
الضغط عليه لتحسني وضعه.
ويطمح الالعب للمشــاركة مجــددا أمام إنرت ،رغم
ويتنافــس اينرتاخــت وتوتنهــام عىل وصافة
يتبقى معرفة كم عدد الدقائق التي سيشارك فيها نظرا
املجموعة الرابعة حني يتواجهان يف أملانيا .ومل تحقق
الفتقاره إليقاع املباريات .وعىل جانب آخر ،سيعود
كتيبة املدرب أنطونيــو كونتي املنتظر منها وعانت
إريك جارثيا عىل األرجح ملركز قلب الدفاع عىل حساب
األمرين يف لشــبونة ،ومل يعد أمام ســبريز سوى
بيكيه ،بينام ســيتصارع كل من ماركوس ألونســو
تحقيق نتيجة جيدة أمام بطل الدوري األورويب.
وبالدي وجوردي ألبا عىل مركز الظهري األيرس.
} فرصة للصدارة }
وبدون دي يونغ ،ســيصبح خط وسط برشلونة
مكونا عىل األرجح من ســرغي بوسكيتس وغايف
وميتلك أتلتيكو مدريــد فرصة تصدر املجموعة
وبيدري ،الذي مل يشــارك أساسيا يف مايوركا ،بينام الثانية حني يزور صاحــب املركز األول كلوب بروج
ســيعود رافينيا للعب يف الهجوم كأســايس عىل أحد مفاجــآت البطولة ،الذي فاز بــأول مباراتني.

ويعاين دييغو ســيميوين ورجاله
من النتيجة السيئة أمام ليفركوزن،
لكن الفارق بينهم وبني بروج ثالث
نقاط فقط.
وسيكون أمام الروخيبالنكوس
تحديا آخرا أمــام بروج الذي خرج
بشــباك نظيفــة يف املباراتــن
املاضيتني.
باملثل ،يســتقبل بورتو الذي مل
يحصد أي نقــاط ،باير ليفركوزن
مبلعب دراجاو .وسيكون الفوز هو
السبيل الوحيد إلحياء آمال بورتو،
لتفادي الخروج املبكر.

} دوامة ليفربول }

ومــا يزال ليفربــول غارقا يف
دوامة الفشــل من حيث النتائج واألداء ،وقد تعرض
لهزمية ثقيلة يف نابويل ونجا بأعجوبة أمام أياكس.
ويســتقبل الريدز مبلعبه أنفيلد منافسه رينجرز
الذي مل يحرز أي هدف حتى اآلن ،واســتقبل سبعة
أهداف.
بالتايل ستكون هذه املباراة فرصة مواتية ليورغن
كلوب وفريقه الستعادة التوازن واملنافسة عىل بلوغ
مثن النهايئ.
يف املقابــل ،يضع نابويل نصب عينيه االنتصار
الثالث عىل التوايل واالستمرار بنفس الوترية القوية
التي بدأ بها املوسم محليا وأوروبيا.

} حسم التأهل }

وسيعمل حامل اللقب ريال مدريد غداً األربعاء عىل
حســم تأهله مبكرا حني يستقبل شاختار دونيتسك
األوكراين يف سانتياغو برنابيو.
وهذه املرة الثالثة تواليا التي تضع القرعة الفريقني
بنفس املجموعة .وفاز املريينغي هذا املوســم بأول
جولتني.
وســبق أن فاز شاختار عىل الريال يف عقر داره
مبلعب ألفريدو دي ســتيفانو ،بينام مل يستطع أي
فريق أوكراين التغلب عىل الريال مبلعب ســانتياغو
برنابيو.
وما يزال شاختار فريقا ال يستهان به ،وقد أثبت
ذلك بفوزه الكاسح عىل اليبزيج يف أملانيا.
أمــا اليبزيج ،فال مجال أمامه للتفريط يف نقاط
أخــرى بعد خســارة أول مباراتني ،رغــم كونه أحد
املرشحني للتأهل ،ويستقبل يف الجولة الثالثة سيلتيك
الذي ميتلك نقطة وحيدة خطفها من شاختار.

} شكوك إشبيلية }

سيكون إشبيلية عىل موعد مع فريق أملاين أيضا
هو بوروســيا دورمتوند من أجل وصافة املجموعة
التي ضمن مانشسرت سيتي صدارتها.
وأخفق الفريق األندليس يف التسجيل طوال ثالثة
لقاءات أوروبية ،وقد تلقى هزمية قاســية عىل يد
الســيتي ومل يستطع الفوز عىل كوبنهاجن .لذا فإن
أي تعرث جديد قد يطيح باألندلسيني خارج املسابقة.
من ناحيته ،يعول الســيتي عــى إرلينغ هاالند
صاحب الـ 26هدفا يف  21مباراة يف دوري األبطال،
وأمام منافس أقل منه عىل الورق.

} معاناة يوفنتوس ..وطموح بوتر}

ويف ملعب ســتامفورد بريدج ،سيبحث غراهام
بوتر مدرب تشــيليس عن أول فــوز أورويب له بعد
فشله يف تحقيق ذلك عىل حساب سالزبرغ ،وإجامال
يقدم البلوز واحدة من أسوأ انطالقاته األوروبية يف
األعوام األخرية.
ويتزعم ميالن املجموعة الخامســة بعد تعادل
البلوز مع الفريق النمساوي الذي يستضيف دينامو
زغــرب يف مباراة مهمة لهام بعد ارتفاع حظوظهام
يف التأهل.
ومير يوفنتوس بعنق الزجاجة بعد خسارته للمرة
األوىل يف تاريخــه أول جولتني من دور املجموعات،
ويستضيف مكايب حيفا يف تورينو تحت ضغط هائل
قد يســفر عن منح تشكيلة ماسيميليانو أليغري إما
دفعة لألمام أو للوراء.
ويتشبث يويف باملنافسة عىل وصافة املجموعة
خلف باريس ســان جريمان وبنفيكا اللذين فازا يف
أول مباراتني ويتواجهان يف لشــبونة لفك االشتباك
عىل الصدارة.

بطولــــــة العالــــــم فــــــي الفورمــــــوال واحــــــد ــــ جائــــــزة ســــــنغافورة الكبــــــرى :
فيرســــتابن يلقــــي باللــــوم علــــى نظــــام منــــع التوقــــف فــــي انطالقتــــه الضعيفــــة

أعلن ماكس فريستابن أن ضغطه عىل نظام منع
رسح
التوقف خالل انطالقة سباق سنغافورة بعدما ّ
القابــض أدّى إىل انطالقته الضعيفة ،وذلك بعد أن
كادت ســيارته تدخل يف وضع منع التوقف .وشق
الهولنــدي طريقه إىل األمام قبل أن ينزلق بينام كان
يحــاول تجاوز الندو نوريس يف اللفة  ،40ما أجربه
عىل إجراء توقف آخر والعودة إىل املســار يف املركز
الـ .13
وأكمل فريســتابن الســباق يف النهاية باملركز
الســابع ،لكن أوضح بأن تلك «ليســت النتيجة التي
رغب تحقيقها».
وقال« :لقد رسحت القابض وضغطت عىل نظام
منــع التوقف ،لذلك أنا بحاجة لتحليل ما حدث ،لكنك
بالطبع تخرس العديد من املراكز إثر ذلك».
وأضاف« :حاولت بعد ذلك تجاوز بعض السائقني،
وقد نجح األمر مع بعضهم ،لكن تعلق بعد ذلك خلف
ذلك القطار .الجميع كان قد أوصل إطاراته إىل الحرارة
املناسبة ويكون من الصعب مالحقة السيارات».
وتابع« :كنا محظوظني بالطبع بعد ذلك بارتكاب
البعض لألخطاء .كنــا يف املركز الخامس وحاولت
تجاوز الندو إىل املركز الرابع».
وأكمــل« :لكن مبجرد أن تقــدم جن ًبا إىل جنب
معه ،قمت بالكبح ،ومل يكن ذلك متأخرا حتى ،لكنني
ريا من إفراط
أخفقــت كوين كنت أعــاين بالفعل كث ً
االنعطاف وكذلك مع املطبات».
واختتم« :ليست تلك النتيجة التي كنا نريدها ،لكن
املعاناة بدأت بالفعل من األمس ،أن تضع نفســك يف
ذلك املركز وإما أن تنجح أو تفشل ،األمر محبط جدًا».

سنغافورة الكربى للفورموال واحد.
ويُواجه برييز الفائز بالسباق تحقيقًا لعدم التزامه
مبسافة الـ  10سيارات خلف سيارة األمان ،وهو ما
يعني أنّ نتيجة سباق سنغافورة تبقى مؤقّتة.
لكــ ّن بينوتو قال أنّه يشــعر بالفضول حيال ما
ســيؤول إليه التحقيق ألنّه يشــعر بأنّ برييز خرق
القانون يف مناســبتني ،وهو ما يعني إمكان ّية تلقي
املكسييك لعقوبة مزدوجة .وقال« :نحتاج النتظار
قرار املراقبني ،أشــعر بالفضول ملعرفة ما ســتكون
النتيجــة ،هنــاك خرقان منفصالن خلف ســيارة
يكننا
يكن أن يتلقى عقوبتني .لكن ال ُ
األمــان ،لذا ُ
سوى الوثوق بقرارهم» .وأضاف« :نعتقد بأنّ هناك
خرقًا ،وآخر مــ ّرة حدث فيها ذلك كانت مع أنطونيو
جيوفينازي يف  ،2020وتلقى حينها عقوبة  5ثوانٍ ».
وأكمل« :لســنا يف االجتامع ،لن نُشارك فيه ،لذا من
الصعب الحكم .ســننتظر ونرى ببساطة إن القرار
غي النتيجة النهائ ّية للسباق».
س ُي ّ
يف املقابل ال يعتقد كريستيان هورنر مدير فريق
ريد بُل أنّ برييز س ُيعاقب كونه يشعر بأنّ هناك ظروفًا
ُمخفّفة بالنظر إىل تباعد السيارات حينها وحاجته
لإلبقاء عىل الحرارة يف إطاراته .وقال« :ســمعت
القصــة .لكن أعتقد بأنّ هناك العديد من
جانبه من
ّ
الســوابق ،حتى يف املايض القريب ،التي رأينا فيها
ذلك يحدث .أعتقد بأنّ هناك ظروفًا ُمخفّفة مثل بطء
سيارة األمان ومتضيته ألكرث من  30لفّة عىل إطارات
انرتميديت» .وأردف« :كان بوســعكم سامع تشيكو
يــرخ .مل تكن لديه حرارة يف إطاراته ،ســأكون
أي عقوبة».
مندهشً ا يف حال توجيه ّ

يعتقد ماتيا بينوتو مدير فريق فرياري أنّ سريجيو
برييز قــد يُواجه عقوبتني لعدم بقائه ضمن مجال
 10ســيارات خلف سيارة األمان خالل سباق جائزة

قال ســرجيو برييز أنّه ال يفهم سبب مواجهته
لتحقيق مع مراقبي سباق جائزة سنغافورة الكربى
ٍ

} فرياري ترى بوجود عقوبتني لبرييز }

} برييز غري متأكّ ٍد من خرقه
لقوانني سيارة األمان }

حيال خرق قوانني ســيارة األمان وذلك بعد تحقيقه
الفوز بالسباق.
وانتزع ســائق ريد بُل الصدارة عند املنعطف األ ّول
أمام شــارل لوكلري صاحب قطــب االنطالق األ ّول
وسيطر عىل السباق ل ُيحرز فوزه الثاين هذا املوسم.
وضمن سباقٍ عرف العديد من االنقطاعات بسبب
ســيارات األمان وأنظمة سيارة األمان االفرتاض ّية،
وجد برييز نفسه تحت التحقيق إثر فرتة سيارة األمان
الفعل ّية الثانية حيال إمكان ّية خرقه للقوانني.
يبق ضمن ح ّيز طول 10
ويُستبه يف أنّ برييز مل َ
سيارات خلف سيارة األمان عند إعادة االنطالقة.
وأعلنت إدارة السباق عن التحقيق يف الواقعة بعد
الســباق ،يف الوقت الذي عرب فيه برييز ّ
خط النهاية
جه املكسييك
بفارق  7.595ثانية عن لوكلري .وسيتو ّ
إىل املراقبني عىل الســاعة  11:55مسا ًء بالتوقيت
املحيل.
لدي فكرة
وقال املكســييك بعد السباق« :ليست ّ
عم حدث ،أخــروين بأنّني تحت التحقيق ،لذا كان
ّ
يل تعزيز رسعتي لتوسيع الفارق ،وذلك ما فعلناه».
ع ّ
وأضــاف« :أعتقد بأنّ هــذه كانت إحدى أفضل
تأديايت ،تحكّمت يف الســباق ،بالرغم من أنّ تحمية
اإلطارات كانت صعبة».
وأردف« :كانــت اللفّات القليلة األخرية محتدمة
للغاية ،مل أشعر بذلك كثريا يف السيارة ،لك ّنني شعرت
لدي لتحقيق
بذلــك عندما خرجت منها ،بذلت ّ
كل ما ّ
الفوز اليوم».
وأكمل« :أعتقد بأنّه ســيكون من األفضل ملاكس
الظفر باللقب يف اليابان ،وكذلك الفريق ،سيكون ذلك
مم ّي ًزا للغاية بالنســبة لهوندا ،لذا كان اليوم مدهشا
يف املجمل».
ويبقى برييز ثالثًا يف ترتيب بطولة الســائقني،
وأصبــح عىل بُعد نقطتني عن لوكلري ،يف حني يبتعد
فريشتابن بـ  106نقاط يف األمام.
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يهتم
أديــب وكاتب ورســام فرنيس .وكان أيضــا
ّ
بالتصوير الفوتوغرايف .نال جائزة نوبل لآلداب ،وتويف
سنة  2005يف باريس.
إسمه مؤلف من تسعة حروف ،إذا جمعت:
 -9+8+2+3+5مشرتع أثيني.
 -6+5+8+2ممثلة وفنانة مرصية.
 -8+2+6+1وحدة وزن.
 -2+8+6+5عاصمة آسيوية.
 -1+2+5سار يف درب.
 -9+6+4قرض مؤجل.
دعم.
َ -4+9+5
 -7+1لالستفهام.

الحل السابق
افقيا:

اخترب معلوماتك

عموديا:

1ـ روايئ وشــاعر
إنكليــزي إيرلندي راحل،
ِ
فاصل.
2ـ ضفــادع ،جيــش
عظيم ،أحد أكرب مطارات
العامل.
3ـ االســم الثــاين
العالمية لبنانية ،عظيام.
4ـ للتأوه ،ارسايل اىل،
أداة إستثناء.
5ـ أصلحوا القدح ،برش،
من املأكوالت املشــهورة
يف املطبخ األرمني.
6ـ حدّ َد طرف اليشء،
ضارب،
رتبة عســكرية،
َ
قلب.

7ـ ضعيف الرأي ،شاعر
ايطايل ،عملة عربية.
8ـ ارتباطايت الشفوية،
للنداء ،ردّدوا ،يدوس.
9ـ كاتب أمرييك راحل،
حل.
عرب ر ّ
10ـ متشــابهان ،نام،
برية ،أسري.
11ـ شــبيهها ،فئــة
وصنــف ،وزيــر ونائب
لبناين راحل.
12ـ مقيــاس غريب،
شــدّ ة وقــ ّوة ،الكامل،
ضمري متصل.
13ـ واليــة أمريكية،
رص.
أيضءَّ ،

الحل السابق
1ـ أعىش قيس ،الدسام
2ـ باع ،ماري كوري
3ـ نطويها ،ل َّز ،ما
لثم ،قنع
4ـ خفرتَ ،
رأف ،نساندك ،راجِ ف
5ـ ملَ ،
6ـ دجا ،ليبرييا ،يلومني
7ـ وديع الصايف ،جنادل
8ـ نلت ،ييل ،أنّبوا ،أسمر
9ـ أواكب ،ان ،آر ،منكرس

ملس.
1ـ دولة أمريكيةَ ،
2ـ نائب لبناين سابق.
3ـ حديــث بالليــل ،ألف ألف،
أرشدكَ .
4ـ مدينة يف جنوب السودان،
نطعنه.
5ـ موج البحر الهائج ،يتواجه
مع.
يبس
6ـ رقيــق االحســاسَ ،
النبات ،هد َم ،حرف عطف.
7ـ للندبــة ،فاقد األهل ،طائر
حا ّد البرص.
8ـ أفضَ ل وأعظم ،االسم الثاين
ملمثل أمرييك راحل.
رجع.
9ـ نهر أورويب،
َ
10ـ شــدّ ة ومحنة ،السكون،
للتمني.

افقيا:
رت
10ـ ق ّننت ،يفلتون ،عرّ ،
11ـ مــي ،كينيا ،تتواجه،
لس
َّ
12ـ بال ،ل ّبوا ،هجا ،لحق
13ـ السليل ،نرتاب ،نيامي

االبراج

الحمل
( 21آذار  20 -نيسان)

الثور
( 21نيسان  21 -أيار)

الرسطان
( 22حزيران  23 -متوز)

الصــدف الحســنة تحمل النجــاح اليك
فرتة ال بأس بها تجلب لك املشــاعر املليئة
وعليك مســاعدتها باالرادة القوية والقرار باآلمــال والوعود الرباقــة .دخول عنرص
الحاســم .اعد تنظيم مواعيــدك وبرامجك جديد اىل محيطك ســوف يحمل اليك بعض
املقررة سابقا.
الفرح والسعادة.

االسد
( 24متوز  23 -آب)

العذراء
( 24آب  23 -أيلول)

احتــال تغيري كبري قــد يطرأ عىل أجواء
يك واللطيف وهذا
تضعف أمام الرشيك الذ ّ
العمــل هــذه اآلونــة .يلقى عــى كتفيك عائــد اىل حبــك الكبري له ،ولكــن عليك أن
مســؤوليات جديدة عليــك أن تعرف كيف تحافظ عىل كربيائك واال كنت هدفا ســهال
لالنتقاد من املحيط.
تتحملها وتديرها بأمانة.

امليزان
( 24أيلول  22 -ت)1

العقرب
( 23ت21-1ت)2

ســتجد صعوبة يف جمع شمل أشخاص
قد تنزعج من شــعور ينتابك ويوحي اليك
بأنــك ال تلقى التقدير الــكايف مهام بذلت أعزاء تريــد املصالحة لهــم .كن حذرا يف
مــن جهود يف عملك .تعلّم أن تتجاهل ثرثرة الحــب وال تقنع نفســك بأنك وصلت متاما
األلسن الحاقدة.
اىل شاطئ األمان.

القوس
(22ت 21 - 2ك)1

الجدي
(22ك 20 - 1ك)2

والتكب ألنه قد يفســد ما
احــذر الغرور
عالقات مع الخــارج قد تؤدي اىل رحلة
ّ
خية .تســعى اىل تحســن
سعيت دامئا اىل تحقيقه .تنويع يف حياتك نتائجها تكون ّ
االجتامعية والعاطفية ،وحب قد يســبب لك وضعــك املادي واملعنــوي ،وهناك مرشوع
جديد يف األفق.
بعض املشاكل.

الدلو
( 21ك 19 - 2شباط)

10ـ يل ،قايني ،وتأت
11ـ دكاننا ،بانت
12ـ سو ،عدّ ،
وهب
جور،
َ
أري ،كينا ،عاج
13ـ ّ
14ـ مياه ،ال ،مرجان
15ـ رودان
16ـ أمل سكّر ،ال
17ـ جن ،مستلحم
18ـ فيدرر ،سقي

1ـ مــن هو الفنان واملطرب املرصي الذي اشــتهر يف
العرشينيات والثالثينيات من القرن املايض وكان يرتجل
املــوال بصورة تدعو اىل االعجاب والتصفيق الطويل .من
ه ّو ؟
أغنياته :ليايل الفرح عادت يا فؤادي ،وحبيبي ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ يف أية دولة افريقية يقع مطار تشيبانغا؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ ما االســم الذي يطلق عــى ورقة العرشة دوالرات
أمريكية ،وذلك غري تِن دوالرز؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ ما إســم الدولة التي فازت ببطولة كأس العامل يف
كرة القدم سنة 1938؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ ما إســم الفيلم الذي مثله املوســيقار محمد عبد
وعزف فيه أول مقطوعة صامتة؟
الوهاب سنة ،1933
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ كم عدد أنواع الطيور املوجودة يف العامل تقريبا؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ ما إســم امللكة القدمية التي حكمت اليمن حواىل
 40ســنة ،ولق ّبت بـِ بلقيس الصغرى ،وأيضا بـِ ســيدة
ملوك اليمن؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ من هــو وزير الخارجية األمرييك الســابق الذي
هوايته األوىل املفضلة لديه ،هي حل الكلامت املتقاطعة.
ِعلــا بأن الرئيس أألمرييك الســابق بيل كلينتون عمله
الحايل تأليــف الكلامت املتقاطعة ونرشها يف صحيفة
أمريكية يومية؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عموديا:

افقيا:
1ـ بلدة يف الجنوب.
2ـ نوع من العنب.
3ـ نــوع من الشــجر
الشائك.
4ـ ضعف ،خصب.
5ـ يُعلّــق عــى صدر
املتف ّوق.

1ـ بلدة يف الجنوب.
2ـ أفز َعني األمر.
جل قليل الخري.
3ـ ر ُ
4ـ جليال محرتما.
5ـ طاغية روماين.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ كارول.

1ـ كابول.

2ـ الجنب.

الرقي.
2ـ
ّ

3ـ برع.

3ـ رجعتم.

4ـ وقَتنا.

4ـ ون ،نو.

5ـ ليمون.

5ـ لبنان.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ والية آالسكا.
2ـ نجيب أميوين.
3ـ سنة 1973
4ـ يف سرياليون.
5ـ سنة 1857
6ـ مدينة أوساكا.
7ـ يف العام 1852
8ـ يوبيل اليشب.
9ـ العالِم قطرب

من خمسة حروف:

ال تكن باردا ومرتددا مع شــخص جذاب
نظم أمــورك بدراية هذه اآلونة لتتامىش
مــع الصعوبات االقتصاديــة الحالية .كن يعجبك .حاول نيــل اعجابه وثقته .األخبار
متنبهــا وحذرا ،وفكر جيدا قبل االقدام عىل التي أنــت بانتظارها ميكن أن تتأخر لبعض
أي مرشوع جديد.
الوقت.

الجوزاء
( 22أيار  21 -حزيران)

11ـ االســم الثــاين لكاتب
فرنيس راحل ،مسحوق يستعمل
لألطعمة.
12ـ يستعمل مع النب ،تسلّطي
واجباري عىل ،أشا َر وأومأ إىل.
13ـ عائش ،مدينة نيجريية،
يف الفم.
14ـ طريق ،نفق تحت االرض،
ثغري.
15ـ تدرك ،جزيرة إماراتية.
16ـ االسم الثاين ملمثل أمرييك
راحل.
17ـ االسم الثاين لشاعر األرز،
موضع هبوط ميــاه النهر من
مكان عال.
18ـ االسم األول ملمثل لبناين
راحل صاحب الصورة.

عموديا:
1ـ إبن خلدون ،قمنا
2ـ عاطف مجدالين
3ـ شعور ،ايتون ،بس
رت ،إتّكال
4ـ ي ّ
5ـ قدّ ه ،األيك ،ييل
6ـ الفيليبني
7ـ سم ،بصل ،فيل
8ـ املنيا ،اإلبن
9ـ أرز ،رسفانت ،و ّر

آرثر كونان دويل

ال ــش ــب ــك ــة الــصــغــيــرة

الحوت
( 20شباط  20 -آذار)

العمــل
يتــم انجــازه بطريقة ســهلة
كل مــا تقــوم به يالقي النجــاح .تقدم
ّ
وسوف تســتمتع مبا تفعل .أحد األشخاص وسليمة .عاطفيا ،حالة رومانسية تعصف
اللطفــاء سيســاعدك عــى حــل متاعبك بــك وتدفعك اىل تنازالت جمة أمام من تحب
ألنه يستحق كل التقدير.
وستتجاوز الصعوبات قريبا.

دولة أوروبية
أوكالهوما
اركنساس
بوسطن
باريس
براءة
باكستان
تنزانيا
تربيز
مثر
جونية
جز
حيزبون
حطب
حاالت
خط
دفة
ديوجينس
دبور
دراجة
دانوب
دير الزور
ربيع
روبيكون
رومانيا
رونزا
رامبو
رجب
ريال
رانغون
سائق
سانتوس
شكوكو

SUDOKU

صافيتا
صباح
فلسطني
فنزويال
قاديشا

كناريا
لرية
موسكو
مطر
موريتانيا.

طريقة الحل:
امأل املربعات باألرقام
املناســبة مــن  1اىل 9
رشط عــدم تكرار الرقم
اكــر من مــرة يف كل
مربع صغــر (املؤلف
مــن  9خانــات) ،ويف
كل خط افقي وعمودي
يف املربعــات الصغرية
واملربع الكبري.

الحل السابق
لوساكا
الحل السابق

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

الثلثاء  4ترشين االول 2022

ُ
ُ
إتف ــاق الترس ــيم يثي ــر «زوبع ــة» ف ــي «إس ــرائيل» ...ولبن ــان يض ــع مالحظات ــه عل ــى «ش ــياطين» املس ــودة :
(تتمة ص)1
بــوالدة قريبة ،بعدمــا وضع االجتامع «الثــايث» يف بعبدا
«الطبخة» عىل «نار حامية».

} املالحظات اللبنانية؟ }

ويف هذا الســياق ،علمت «الديار» من اوســاط مطلعة ان
املالحظة االهم تتعلق بتوضيحات رضورية تتعلق بحقل «قانا»،
الن املسودة جعلت الجزء الجنويب منه الذي يقع جنوب الخط
 23تحت «السيادة اإلرسائيلية» خالفاً لخزانه ،وهذا يحتاج اىل
توضيــح ،خصوصا ان القانون الدويل مينح «ارسائيل» القدرة
عىل التأثري والحركة ضمن هذه املنطقة .ويدرك لبنان ان اإلقرار
بأن للعدو حقاً سيادياً يف قسم من الحقل يجعله حقالً متنازعاً
عليه! وهنا يطالب لبنان من واشنطن حسم هذا االمر عىل نحو
واضــح ونهايئ  ،الن االتفاق ترك أمــر الحل النهايئ للحقل ل
«ارسائيل» و«توتال» ،من دون أي تأثري للدولة اللبنانية .وضمن
املالحظات ذكر الجانب اللبناين الخالف بني قربص و»ارسائيل»
عىل حقل «أفروديت» والذي توقف العمل فيه منذ عام ،2013
بسبب مطالبة «تل أبيب» بحصة أكرب يف مخزونه ،ومثة سعي
للحصول عىل ضامنات بعدم حصول امر مامثل.
واحــدى املالحظات اللبنانية تتعلق بالحصول عىل ضامنات
حول مبدأ فصل التــازم بني الحدود الربية والحدود البحرية،
الن املســودة الحالية لالتفاق تجعل النقاط الربية يف موضع
«ملتبــس» ،خصوصاً يف مــا يتعلق بنقطــة رأس الناقورة.
واملالحظــة الثالثة ترتبط بوضع «الطفافات» البحرية التي مل
يجــر تعديل مواقعها ما يتيح ل «اإلرسائيليني» العودة إليها يف
أي وقت ،وهنا يرفض لبنان ان تحصل «ارسائيل» عىل «جزيرة
أمنية» بحرية.

} «الجيش والشعب واملقاومة» }

ضم الرؤساء ميشال عون
وكان عقد اجتامع ثاليث يف بعبدا ّ
وانضم إليه الحقاً الفريق التقني
ونبيــه بري ونجيب ميقايت،
ّ
االستشــاري للبحث يف العرض األمرييك حول ترسيم الحدود
البحرية ،وأعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد
االجتامع أنّ «مالحظات فريق العمل جمعت يف تقرير سريسل
إىل الوســيط األمرييك وفيه طلب التعديالت واملالحظات عىل
عرضه وعىل أبعد حد غداً (اليوم )يرسل إليه ،واملوقف النهايئ
سيكون بعد جوابه عىل املالحظات».
اضاف« :اليــوم ال نعطي جواباً رســم ًّيا لهوكشــتاين ،بل
مالحظات والشــياطني التي تكمن يف التفاصيل باتت صغرية
جدًّ ا  .وموقــف لبنان النهايئ يُعطى عندما يصل العرض األخري
ولبنــان حصل عىل كامل حقوقــه يف حقل قانا واملالحظات
التــي أجريناها قانونية ومنطقية ومن منطلق صاحب حق».
واردف« :إذا أُخذ باملالحظــات كام اتفقنا عليها نتكلّم عن أ ّيام
للتوقيع وليس أسابيع ،واملناطق املتنازع عليها سيبقى متنازع
يبت بها ،ونحن ال نعرتف بالعد ّو اإلرسائييل ،وبالتايل
عليها حتى ّ
ال نوقّع عىل معاهدة أو اتفاق معه ،والوســيط األمرييك كان
حريصاً من هذه الناحية وهناك ترتيبات للتوقيع».
وقال بــو صعــب« :العــدو اإلرسائييل يعــرف مكمن ق ّوة
لبنــان  ،وهناك تــوازن يف التعاطي بني العدو ولبنان نابع من
معادلة «الجيش والشــعب واملقاومــة» باإلضافة إىل وحدة
يتخــل عن أي جزء من
ّ
املوقــف اللبنــاين» .وقال «أنّ لبنان مل

أي تعويضات للعد ّو اإلرسائييل»
حقوقه البحرية ،ولــن يدفع ّ
من جهته ،قال بري عقب خروجه من االجتامع« :قمحة ونص»،
رصح قبل دخوله قائالً« :انشالله قمحة» ،أضاف
بعدما كان قد ّ
حد» .وبــدوره ،قال ميقايت «إنّ األعمدة
«أنّ املوقــف واحد مو ّ
حد من
األساسية التي نريدها يف االتفاق موجودة ،وموقفنا مو ّ
سيسل إىل الوسيط األمرييك».
أجل لبنان ،وسيكون لدينا ر ّد ُ

} اسئلة لبنانية ل»توتال»؟ }

يف هذا الوقت ،يجري املدير العام لوزارة الطاقة «اإلرسائيلية»
ليور شــيالت ،محادثات يف باريس مع رشكة «توتال إنرجيز»
بشأن تقاســم أرباح محتمل مستقبالً من تنقيب الرشكة يف
حقــل «قانا» ،واوضح مصدر مطلع ان شــيالت «يتحدث مع
مســؤولني من رشكــة توتال» يف باريس لوضــع آلية تدفع
أي غاز
مبوجبها رشكة «توتال» ل «إرسائيل» جزءاً من عائدات ّ
تنتجه يف حقل « قانا».
وفيام ابلغت الســفرية الفرنســية الرئيس عون ان «رشكة
توتال» مســتعدة للتعاون مع لبنان يف التنقيب فور التوصل
اىل اتفــاق ،تنتظر الدولة اللبنانية ايضا توضيحات من رشكة
«توتال» الفرنســية التي مل تلحظ أي ميزانية للعمل يف لبنان
يف مشاريعها لعام  ،2023ويريد لبنان معرفة ماذا اذا كان هذا
التفصيل سيعرقل البدء بعملية االستكشاف يف حقل «قانا»،
واىل متى؟ علام ان الرشكة ســبق وابلغت املعنيني انه عندما
ترصد امليزانية الخاصة ســتحتاج العملية اىل نحو  9أشــهر
إلنجاز تجهيز االمور اللوجســتية ومنها التعاقد مع الرشكات
التي ســتتوىل أعامل الحفر! .كام تحتاج الرشكة بني  9و12
شــهراً إلجراء عمليات تخمني للكميــات املتوافرة  ،باإلضافة
إىل مــدة غري معلومة لتحليل املعلومات .اي ان االمور تحتاج
اقله اىل عامني عىل األقل للبدء الفعيل لالعامل .علام ان نص
االتفاق مع «توتــال» يلزمها فقط حفر برئ واحدة يف البلوك
 ، 9فــاذا لو مل يتم العثور عىل كميات غاز يف هذا البرئ؟ هل
ســتقوم بحفر آبار اخرى ؟ ام انها ســتتحجج باالتفاق االول
وتوقف االعامل؟

} مضمون االتفاق «ارسائيليا»؟ }

وكشــفت «إرسائيل» فحوى االقرتاح الذي قدمه الوســيط
األمرييك ،ونقلت االذاعة «االرسائيلية» الرســمية عن مسؤول
«إرسائييل» ،تأكيده ان أحد بنود االتفاق برتسيم الحدود استنادا
اىل «خط  »23مــا يُبقي لدى لبنان غالبية املنطقة موضوع
الخالف» .وأضاف :ستحتفظ «ارسائيل» بالسيادة الكاملة عىل
حقل «كاريش» ،فيام ســيكون حقل قانا املقابل تحت سيطرة
لبنانية ،وســتحصل «ارسائيل» من رشكة الطاقة الفرنســية
«توتال» عىل ايرادات من الحقل الواقع داخل حدودها.
واكد املسؤول «اإلرسائييل» ذاته إن االتفاق سيكون مودعا يف
األمم املتحدة وسيدرج قدر اإلمكان يف القانون الدويل .وأشار
اىل انه ستكون هناك ضامنات أمريكية وفرنسية لالتفاق حال
التوقيع عليه .وقال :ان الضامنات األمريكية هنا بالغة األهمية،
يوجد لالتفاق مكون اقتصادي بالطبع ،لكنه أوال وقبل كل يش
أمني وســيايس حيث يتيح االســتقرار يف املنطقة عىل املدى
البعيد .واشار اىل ان االقرتاح مقبول عىل املستوى السيايس يف
«إرسائيل» ،وإن سار األمر جيدا سيكون هذا أساس النقاش يف
املجلس الوزاري األمني املصغر «الكابينت» يوم الخميس القادم.
ولفت اىل انه حال اتخاذ املجلس الوزاري األمني املصغر القرار،

فإنه سيتم ابالغ اإلدارة األمريكية باملوقف الرسمي.

} تناقضات قانونية }

ولكن االذاعــة «االرسائيلية» اكدت انه بعد ان صادق رئيس
الــوزراء يائري البيد ووزير الدفاع بينــي غانتس عىل املقرتح
االمرييك تدرس املستشارة القانونية للحكومة ووزارة العدل ما
إذا كان يجب طرحه عىل الحكومة و»الكنيست» أيضا .وأضافت:
هناك أمران متناقضان يســيطران عىل املــداوالت القضائية:
مــن جهة عدم توقيع اتفاق يف فــرة انتخابات بصورة تقيد
الحكومة املقبلة ،ومن جهة اخرى التداعيات التي قد ترتتب عىل
عدم التوقيع بعد فرتة طويلة من املفاوضات .واشــارت اىل ان
االعتقاد لدى املستوى القضايئ ان قانون االستفتاء الشعبي ال
يرسي مفعوله عىل هذه الحالة.

} سجاالت «ارسائيلية» }

ويف «ارسائيل» ايضاً ،يبدو الوقت ضاغطا بالنسبة للحكومة،
ويتوقع الخميــس القادم إجراء نقــاش أويل يف «الكابنت»
للمصادقة عىل االتفاق ،ورمبا حتى ميكن أن يتم تقديم موعد
النقاش .ومن املهم برأي االعالم «االرسائييل» للحكومة تحقيق
أمرين :اوال  ،رفع خطر االحتكاك مع حزب الله قبل االنتخابات،
وثانيا ،التوقيع عىل اتفاق مع لبنان ،وسيتم عرض ذلك كنجاح
اسرتاتيجي .لكن االلتامس الذي قدمه «الليكود» للمحكمة العليا
أو بتشجيع منه ،والتي ستنظر يف االتفاق يوم  27الجاري ،قد
يعيق إجراءات الحكومة .ويف ســياق السجاالت املستمرة يف
«ارسائيل» ،اتهم رئيس الــوزراء «اإلرسائييل» يائري لبيد زعيم
املعارضة بنيامني نتنياهو مبســاعدة جهود حزب الله الدعائية
بانتقاده لالتفاق وكتب لبيد عىل «تويرت»« :أتفهم أنه يؤملك أنك
مل تنجح يف التوصل إىل االتفاق عندما كنت رئيســا للوزراء،
لكن هذا ليس ســببا يدعو إىل االنضامم إىل حملة نرص الله
الدعائية» .وقــال :إن نتنياهو مل ير االتفاق ،مضيفا أنه مينح
«إرسائيــل»  %100من احتياجاتها األمنية ،و %100من مخزون
كاريش ،وحتى بعض األرباح من مخزون لبنان .بدورها ،رفضت
وزيــرة الطاقة «اإلرسائيلية» كارين الهرار انتقادات نتانياهو،
وقالت« :هناك ميزة بأن تكون للبنان منصة الســتخراج الغاز،
ألن هذا االجراء ســيهدئ املنطقة ومينعه من تلقي الطاقة من
إيران».
يف املقابل ،أعرب وزير الطاقة «اإلرسائييل السابق والقيادي
يف حزب «الليكود» يوفال شــتاينيتس عن دهشته لسامع ان
اللبنانيني ســيحصلون عىل مائة يف املائة من املنطقة املتنازع
عليهــا و»ارسائيل» صفر .وأضاف إن الســاح ل «إرسائيل»
باستخراج الغاز من حقل كاريش مل يكن موضع الخالف اصال».

} أقوال خطرية }

من جهتهــا وصفت صحيفة «هارتس» ان اقوال نتانياهي
خطــرة ،خصوصا تأكيده إن الليكــود إذا عاد إىل الحكم لن
يكــون ملتزماً باالتفاق .وقالت :يف «إرسائيل» يجب ان تكون
كل حكومــة ملتزمــة باالتفاقات التي حققتها ســابقاتها،
ونتنياهــو يعرف هذا جيداً ولن يلغي هــذا االتفاق ،بالضبط
مثلــا مل يلغ اتفاقات أوســلو .أقواله يف املوضوع خطرية،
فمعنــى إلغاء االتفاق هو إمكانية كامنة أكرب بكثري للتصعيد
بل رمبا للحرب ،يف الحدود الشاملية .وال أظنها البرشى التي
يتوق الجمهور «اإلرسائييل» لســاعها .وخلصت الصحيفة
اىل القول« :كل يشء منوط باالنتخابات إذا أبقته النتائج يف

املعارضة ،ففي أغلب الظن أنه ســيواصل القتال ضد االتفاق،
أما إذا أعادته النتائج إىل مكتب رئيس الوزراء فسيفكر مرتني:
ملــاذا ينبغي له التخيل عن اتفاق جيــد فقط ألنه رفضه قبل
االنتخابات».

} تداعيات االتفاق }

وكان رئيس الوفد «اإلرسائييل» املفاوض بشــأن ترســيم
الحــدود البحرية بني لبنان وكيان العــدو أودي أديري قد قدم
استقالته اعرتاضا عىل االتفاق كام اكدت مصادر مقربة منه،
لكن ويف محاولة للتخفيف من وقع االستقالة ،نقلت صحيفة
«معاريــف» عن مصادر يف مكتب رئيــس الوزراء ،يائري لبيد
قولــه :أن من يدير املفاوضــات ليس رئيس الوفد أودي أديري،
وإمنا رئيس هيئة األمن القومي أيال حولتا ،ويبدو أنه استقال
بســبب الخالف عىل الصالحيات .وأضافت هذه املصادر ،كام
نقلت «معاريف» ،أن أديري مختصاً بشؤون الطاقة وليس لديه
اطالع عىل الجوانب األمنية والسياسية لالتفاق..
من جهتها كشفت صحيفة «جريوزاليم بوست االرسائيلية»
أن أديري اســتقال من منصبه األســبوع املــايض قبل تقديم
الوسيط األمرييك آموس هوكستني عرضه بشأن اتفاق ترسيم
الحدود ،وهو قدم اســتقالته بسبب إحباطه من تعامل مكتب
رئيس الوزراء مع املحادثات.
اما وزارة الطاقة «االرسائيلية» ،فقد زعمت يف بيان ،إن «أودي
أديــري الذي ترأس يف الســنتني األخريتني الوفد «اإلرسائييل»
املفاوض ،قدم استقالته من الوزارة بسبب حصوله عىل وظيفة
جديدة.

} الحكومة عىل «نار حامية»؟ }

حكوميا ،وضع امللف مجددا عىل «نار حامية» بحسب مصادر
سياسية بارزة ،حيث اكدت ان امللف متت مناقشته يف االجتامع
«الثاليث» يف بعبدا عىل هامش ملف «الرتســيم» ،ولفتت اىل
ان االجــواء كانــت ايجابية دون ان تكــون قد وصلت بعد اىل
خواتيمها الســعيدة .وبرأيها تبدو الســاعات املقبلة حاسمة
ملعرفة اذا ستســتمر «لعبة حافة الهاوية» حتى االيام االخرية
لوالية العهد ،ام سيقتنع خصوم الرئيس عون بانهم لن يحصلوا
عىل تنازالت اكرث.
ووفقا للمعلومات وعد رئيــس الحكومة بتفعيل اتصاالته
خالل الساعات املقبلة لحسم اسمي وزيري االقتصاد واملهجرين،
وفيام تجري محاوالت اليجاد تفاهم حول اسم محمد كنج بني
ميقايت وعون ليحل مكان الوزير امني ســام ،مل يحســم بعد
توزير نجل النائب الســابق طالل ارسالن مجيد ،خصوصا ان
االمر مل يعرض رسميا بعد عىل الحزب «التقدمي االشرتايك».
وعلم يف هذا الســياق ،ان وزيــر االتصاالت جوين القرم ابلغ
رئيــس «تيار املردة» بعدم رغبته بالعودة اىل الحكومة ،وكذلك
وزير املال يوســف خليل الــذي ابلغ رئيس الحكومة هذا االمر
باالمس ،علام ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يريد استبداله
بالنائب السابق ياسني جابر.

} «مسلسل» اقتحام املصارف }

يف هذا الوقــت ،وعىل الرغم من االجراءات املشــددة التي
اتخذتها املصارف ،نجح احد املودعني من الحصول عىل وديعته
مــن فرع مرصف «لبنان واملهجر» يف حارة حريك ،وقد اقتحم
اربعة اشــخاص املرصف وحصلوا عىل وديعة بقيمة  11الف
دوالر وغادروا قبل وصول القوى االمنية.

شـــــهـــــيـــــدان فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــان وجــــــرحــــــى فــــــي اعـــــــتـــــــداء لــــجــــنــــود اإلحـــــــتـــــــال قـــــــرب رام الـــلـــه
(تتمة ص)1
وأظهــر مقطــع «فيديو» نــر عرب شــبكات التواصل
االجتامعــي ،أثار دماء واضحة بفعل إصابة الشــبان ،قبل
اعتقالهــم ،كام صادرت قوات االحتــال املركبة التي كانوا
يستقلونها.
مصادر محلية فلســطينية قالــت إن قوات االحتالل كانت
تنصب كامئن يف محيط مخيم الجلزون ،وكان الشبان الثالثة،
باســل بصبوص وخالد دباس (من مخيم الجلزون) ،وسالمة
رأفت (من بلدة بريزيت شــال رام اللــه) ،ميرون مبركبتهم
بشــارع قريب مــن ضاحية الرتبية والتعليــم ،فأطلق جنود
االحتالل الرصاص عليهم.
وأشــارت املصادر ذاتها إىل أن جنــود االحتالل الذين كانوا
ينصبــون كمي ًنا بني منازل األهــايل ،أطلقوا نحو  30رصاصة
باتجاه ســيارة الشبان ،وبعض الرصاص أصاب املنازل .ووفق
املصــادر ،فــإن جيش االحتالل ترك الشــبان ينزفون نحو 45
دقيقة ،منها نصف ســاعة داخل املركبة ،ثم اقتحمت دوريات
املنطقة واعتقلت الشبان مصابني ،وتم سحب مركبتهم.

} اعتقال ..واختطاف }

اىل ذلــك ،اعتقلت قوات االحتالل اإلرسائييل مســاء امس،
طفال من قرية الجيب شــال غــرب القدس املحتلة .وأفادت
مصــادر محلية ،بأن قوات االحتــال اعتقلت الطفل محمد
خاليفــة ( 16عاما) بعد اقتحامها القرية ،كام نصبت حاجزا
عســكريا عىل مدخل النفق املؤدي لقرى شامل غرب القدس
وأعاقــت تحــركات املواطنني .كام اختطفــت قوات خاصة
«إرسائيلية» الشاب يزن الجعيدي من مخيم الدهيشة ،جنوب

بيت لحــم .وأفادت مصادر
أمنية ،بأن الجعيدي اختطف
أثنــاء تواجده قــرب مدخل
املخيم الرئييس ،عىل شارع
القدس -الخليل.

} اصابة مواطنني
برضوض واختناق }

ويف السياق ،أصيب ستة
مواطنني برضوض واختناق،
جــراء اعتداء املســتوطنني
وجنــود االحتالل عليهم يف
بلدة حوارة ،جنوب نابلس.
وقال مدير مركز اإلسعاف
والطوارئ يف الهالل األحمر
بنابلس أحمــد جربيل« ،إن
طواقــم اإلســعاف تعاملت
مع إصابتني برضوض وأربع
حاالت اختناق بالغاز املسيل
للدموع ،من بينهم فتاة تبلغ
من العمــر  17عاما ،نتيجة قوات االحتالل تجرف منزال يف الخليل
االعتداء ،وجــرى عالجهم
} اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس
ميدانيا».
تطالب بتوفري الحامية للفلسطينيني }
وكان مســتوطنون هاجموا يف وقت سابق ،مركبة إسعاف
من جهتها ،طالبت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس يف
بالحجــارة ،ما أدى إىل ترضر نوافذهــا ،دون وقوع إصابات،
بالقرب من مدخل مســتوطنة «يتسهار» املقامة عىل أرايض فلسطنيبتوفريالحاميةالدوليةللشعبالفلسطينيالذييتعرض
ألبشع الجرائم عىل يد قوات االحتالل اإلرسائييل ومستوطنيه.
املواطنني ،جنوب نابلس.

ُ
إيـــــــــــران :املـــــفـــــاوضـــــات الـــــنـــــوويّـــــة مـــــتـــــواصـــــلـــــة( ...تـــتـــمـــة)

(تتمة ص)1
بيان الخارجية االيرانية جاء بعدما أجرى وزير الخارجية
القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاين اتصاال هاتفيا
بنظريه اإليراين حســن أمري عبد اللهيان ،ناقشا خالله ملف
االتفاق النووي وقضايا أخرى.
كــا قالت وزارة الخارجيــة القطرية يف بيان ،إنه جرى
خــال االتصال اســتعراض العــــاقات الــــثنائية بني
البـــــلدين ،وآخر تطورات مفاوضات العودة لخطة العمل
املشــركة مع الواليات املتحدة ،يف إشــارة إىل االتــــفاق
النووي.

} الخامنئي :أعامل الشغب األخرية
مــن مخططات أمريكا والكيان الصهيوين }

عىل صعيد آخر ،أكد املرشــد االيراين السيد عيل الخامنئي
أن أعامل الشــغب التي حصلت يف إيــران هي من تخطيط
أمــركا ،والكيان الصهيوين وذيولهم ،معتربًا أن مشــكلتهم
الرئيسية هي مع إيران القوية واملستقلة واملتقدمة .وأوضح
أنه لوال الشــابة مهسا أميني ،لكانوا قد خلقوا ذريعة أخرى

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

لخلق حالة من انعدام األمن والشــغب يف البالد.
ويف كلمــة لــه يف حفل تخرج دفعــة جديدة من طالب
جامعــات القوات املســلحة ،قال الخامنئــي إن قوى األمن
الداخيل والتعبئة والشــعب اإليراين تعرضوا للظلم ،مشددًا
عىل أن الشعب اإليراين سجل حضوره بقوة يف هذه األحداث،
الف ًتا إىل أنه ســيدخل بشــجاعة إىل امليدان ،حيثام كان ذلك
رضوريًا يف املستقبل ،فحيثام يريد األعداء إحداث اضطراب،
فإن الشــعب اإليراين الشــجاع واملخلص سيتصدى لهم قبل
اي جهة اخرى.
وشــ ّبه الشــعب اإليراين بأمري املؤمنني اإلمام عيل  ،فهو
كان مظلو ًما ويف الوقت نفسه كان قويًا ،وأضاف« :يف هذه
الحادثة توفيت فتاة شابة وهذا ما ح ّز يف أنفسنا ايضً ا ،لكن
ردود الفعل بدون تحقيق وبدون وجود أي قضية مؤكدة ،من
جعل الشــوارع غري آمنة ،وحرق املصاحف ،وخلع الحجاب،
وإرضام النريان يف املســاجد والحسينيات وسيارات الناس،
فهذا ليس باألمر الطبيعي».
وكان قــد اســتعرض الخامنئي الوحــدات املوجودة يف
الساحة.
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وأشــارت اللجنة يف بيان «إىل أن قتل قوات االحتالل اليوم
شــابني فلســطينيني يف مخيم الجلزون مبدينة رام الله جزء
مــن الحرب العدوانية اإلرسائيلية الشــاملة لتصفية الوجود
الفلســطيني مســتنكرة صمــت املجتمع الــدويل ،وتخاذل
املؤسســات الدولية ذات الصلــة ويف مقدمتها مجلس األمن
الدويل عن تحمل مســؤولياتها يف إلزام ســلطات االحتالل
بتنفيذ قرارات الرشعية الدولية وصوالً إىل إنهاء االحتالل».
بــدوره ،أكد عضــو اللجنــة التنفيذية ملنظمــة التحرير
الفلســطينية فيصل عرنيك ،أن «الصمت الدويل أصبح مثابة
الــدرع الواقي ل»إرسائيل» والضوء األخرض لالســتمرار يف
غطرســتها واستهدافها للفلسطينيني ومنازلهم ومقدساتهم
اإلسالمية واملسيحية ،مطالباً بتحرك دويل فوري لوقف جرائم
االحتالل ومحاسبة مرتكبيها».

} وقفة يف بيت لحم تضامناً مع األرسى }

ويف سياق آخر ،شهدت مدينة بيت لحم يف الضفة الغربية،
وقفــة تضامنية دعامً لألرسى الفلســطينيني يف معتقالت
االحتالل اإلرسائييل.
وقــد نظم املشــاركون الوقفة أمام مقــر الصليب األحمر
يف املدينــة ،حيث رفعوا األعالم الفلســطينية والفتات تندد
بانتهاكات االحتالل املتواصلة بحق األرسى ،والسيام املرىض
واملرضبني عن الطعام منهم ،مطالبني «املؤسســات الحقوقية
واإلنســانية الدولية بالتدخل العاجــل إلنقاذ حياتهم جراء ما
يتعرضون له عىل يد سجانيهم».
وشارك عرشات الفلسطينيني أمس يف وقفة مبدينة البرية،
دعام لألرسى الفلسطينيني املرضبني عن الطعام ،احتجاجاً عىل
جرائم االحتالل املتواصلة بحق األرسى.

ّ
الــــدولــــيــــة لــلــطــاقــة تـــوصـــي األوروبــــيــــيــــن(...تــــتــــمــــة)
الـ ــوكـ ــالـ ــة

(تتمة ص)1
ويقــول التقرير إنه يف ظل التدفق املنخفض للغاز الطبيعي
املسال سوف يضمن ذلك بقاء مخزون الغاز عند مستوى يرتاوح
ما بني  25إىل  ، %30ومن دون خفض استهالك الغاز ،ويف حال
التوقــف التام إلمدادات الغاز الرويس ابتداء من ترشين الثاين
تم يف
 ،فإن مســتويات التخزين قد ترتاجع إىل أقل من  %5إذا ّ
الوقت نفســه شحن كمية قليلة من الغاز الطبيعي املسال إىل
االتحاد األورويب .هذا من شــأنه زيادة خطورة حدوث انقطاع
يف اإلمدادات إذا حدثت موجة برد لفرتة قصرية.

} نشاط اقتصادي يف تراجع }

ويبدو أن أزمة الطاقة يف أوروبا ترتجم إىل أرقام ،إذ أشــار
مسح لنشــاط الصناعات التحويلية يف أنحاء منطقة اليورو
صدر امس إىل تراجع أكرث الشــهر املايض ،وذلك بسبب ارتفاع
فواتري الطاقة ،إىل جانب حذر املستهلكني نتيج ًة الرتفاع تكلفة
املعيشة .وانخفضت القراءة النهائية ملؤرش «ستاندرد اند بورز
غلوبال» ملديري املشرتيات يف قطاع الصناعات التحويلية إىل
أدىن مســتوى منذ  27شهراً ،منخفضاً إىل  48.4يف أيلول من
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 49.6يف آب ،ما يعني أنه يواصل مستواه دون الخمسني الذي
يفصل النمو عن االنكامش.

} تحقيقات روسية حول نورد سرتيم }

مــن جانب آخر ،قال مدير جهاز االســتخبارات الخارجية
الرويس ،ســرغي ناريشكني ،إن روسيا تواصل جمع حقائق
تتعلق بتخريب خطي أنابيب نورد سرتيم ،ملمحاً إىل أن بعض
البيانات غري املبارشة تشري إىل وجود آثار تدل عىل تورط الغرب.
وذكرت وكالة «تاس» الروســية امس ،أن ناريكشــن أكّد
استمرار بالده يف جمع الحقائق «وهي حتى اآلن غري مبارشة.
لكن البيانات غري املبارشة ،ســواء البيانات التي نُرشت من قبل
والبيانات التي مل يُعلن عنها بعد ،تشــر بالطبع إىل وجود آثار
غربية» .ويؤكد مدير جهاز االســتخبارات الخارجية بذلك ما
قالــه الرئيس فالدميري بوتني قبل أيام ،متحدثاً عن أنّ التحالف
األنغلو ساكســوين «بدأ فعلياً يف تدمري البنية التحتية للطاقة
يف عمــوم أوروبا» .وقال إنه «من الواضح للجميع املســتفيد
من ذلك».
وأكّدت روسيا يف غري مرة أن لديها «أدلة تثبت ضلوع الغرب
يف تفجري خطوط نورد سرتيم».
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