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ــاة  ــ ــ ــ ــ ــة وفـ ــ ــ ــ ــ ــا«:  حالـ ــ ــ ــ ــ »كورونـ
جديـــــــــــدة  إصابـــــــــــة  و132 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 132 إصابة 
جديدة بالفــريوس، ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات 

.»126274
وأوضحت الوزارة أنه  »تم تســجيل حالتا وفاة، وبذلك 

يصبح العدد اإلجاميل للوفيات 10681«.

عمليات اقتحام املصارف مستمرة

املعارك رشق اوكرانيا
املرشد االيراين عيل الخامنئي

مستوطنون يف باحات االقىص بحامية جنود االحتالل

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 
)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( )التتمة ص12( 

بوال مراد

يفرتض ان يبعث لبنان بجوابه عىل املسودة التي وصلت من 
الوسيط األمرييك آموس هوكشتاين بخصوص ترسيم الحدود 
البحرية خالل الســاعات القليلة املقبلة، بعد ان تم مساء امس 
طباعته ووضع اللمسات االخرية عليه. جواب يلحظ مجموعة 
من املالحظات يعترب الجانب اللبناين انه ال يفرتض ان تشــكل 
تهديــدا لاليجابية املســيطرة عىل امللــف، اال اذا قرر الجانب 
االرسائييل االحتجاج بها لالطاحة باالتفاق الذي ادى اىل تخبط 

كبري يف تل ابيب التي تستعد لالنتخابات الترشيعية.
وفيام يُرتقب ان تكون االيام التي تفصلنا عن نهاية االسبوع 
حاســمة يف ملف الرتسيم، ال يبدو ان نهايات امللف الحكومي 
اقرتبــت. فحديث رئيس الحكومة نجيب ميقايت يوم أمس عن 
»عراقيل كثرية ورشوط وايحاءات يف عملية التشكيل« يتقاطع 
مع معلومات تؤكد ان العقد ال يزال معظمها يراوح مكانها، ما 
سيســتدعي دخول حزب الله مجــددا عىل الخط العادة وضع 

قطار التأليف عىل السكة الصحيحة. 
يف هذا الوقت عاد الوضع االمني للمصارف اىل الواجهة مع 
تســجيل نحو 4 عمليات اقتحام لفروع يف اكرث من منطقة، 
ما سيســتدعي اعادة نظر من قبل املعنيني باالجراءات املشددة 
املفروضة اصال منذ نهاية الشــهر املــايض لتفادي عمليات 

مامثلة. 

{ الرتسيم اىل نهاية سعيدة او؟ {
اذا يتوقع ان تتسلم السفرية االمريكية يف بريوت دورويث شيا 
الرد الرسمي اللبناين عىل مسودة هوكشتاين صباح اليوم، عىل 
ان يكون الرد االرسائييل قد وصل ايضا اىل الوســيط االمرييك 
الذي ســيكون عليه بعدها وضع الطرفني اللبناين واالرسائييل 
مبالحظات كل منهام وصياغة نص اتفاق جديد  يوقع االسبوع 

املقبل اذا مل تحصل مفاجآت غري محسوبة. 
وقال مصدر رســمي لبناين لـ »الديار«  ان »املالحظات التي 
اوردها لبنــان بعضها جوهري يحصن املوقف اللبناين واآلخر 
شكيل، لكنها ال تهدد االتفاق اال يف حال اراد االرسائيليون الذين 

يعيشون يف تخبط كبري االحتجاج بها للرتاجع عن االتفاق«.
وال تزال الســلطات يف ارسائيل تسعى الستيعاب الضجيج 
الــذي تثريه قوى املعارضة بزعامة بنيامني نتنياهو. فقد أعلن 
وزير الدفاع اإلرسائييل بني غانتس« عن امله يف التوقيع عىل 
اتفاق ترسيم الحدود. وأوضح أنه سيتم عرض بنوده الرئيسية 
عىل الجمهور بشفافية بطريقة أو بأخرى يف حال تم التوقيع 
عليه، لكن من املستحيل عرضه أثناء إجراء املفاوضات. واعترب 
أن يف حال تم التوصل إىل اتفاق لرتسيم الحدود البحرية، فعىل 
املدى الطويل ســيقلل هذا االتفاق من اعتامد لبنان عىل إيران 
ونفوذها... يف املقابل، يســتمر رئيس الوزراء السابق بنيامني 

الجيـــــش الروســـــي يضـــــم 200 ألـــــف مجنـــــد إلـــــى صفوفـــــه 
فرنســـــا: بوتيـــــن فـــــي »مـــــأزق« سياســـــي وعســـــكري

ـــــووي  ـــــا أفضـــــل« فـــــي مفاوضـــــات الن ـــــركا تظهـــــر »تفهم ـــــران: أمي اي
عقوبــــــــــات أميركيــــــــــة وأوروبيــــــــــة علــــــــــى طهــــــــــران
ــــــــــاد ــــــــــاك مخطــــــــــط لزعزعــــــــــة اســــــــــتقرار الب ــــــــــي: هن وخامنئ

ــا ــي ــرك ــيــا وت ــب ــي ــع ل ــي ــوق ــت ــري ـــــ يـــونـــانـــي ل ــصـ رفــــض مـ
ــفــــط والـــــغـــــاز ــيـــب عــــــن الــــنــ ــقـ ــنـ ــتـ ــلـ ــفــــاقــــيــــة لـ اتــ

وقعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاســة عبد الحميد 
الدبيبة االثنني، اتفاقا مبدئيا مع تركيا بشأن التنقيب عن النفط 
والغاز، مام دفع اليونان ومرص إلعالن معارضتهام ألي نشاط 

يف »املناطق املتنازع عليها« رشق البحر املتوسط.
وقوبــل االتفاق بالرفض أيضا من الربملان الليبي الذي يتخذ 
من رشق البالد مقرا له، ويدعم حكومة بديلة برئاســة فتحي 

باشاغا.
وقــال وزير الخارجية الرتيك مولود جاويش أوغلو ووزيرة 
الخارجيــة الليبية نجالء املنقوش، يف حفل أُقيم يف طرابلس، 
إن الصفقــة واحدة من عدة اتفاقات ضمن مذكرة تفاهم حول 

قضايا اقتصادية تهدف إىل استفادة البلدين.

ومل يتضح بعُد ما إذا كانت ستظهر أي مرشوعات يف الواقع 
تتضمن أعامل تنقيب يف »املنطقة االقتصادية الخالصة« التي 
اتفقت عليها تركيا وحكومة ســابقة يف طرابلس عام 2019، 

وهو ما رفضته اليونان وقربص وانتقدته مرص وإرسائيل.
وردا عىل ســؤال حول ما إذا كانت الدول األخرى قد تعرتض 
عــىل مذكرة التفاهم الجديدة، قال جاويش أوغلو »ال يهمنا ما 

يفكرون فيه«.
وأضاف أن الدول األخرى ال حق لها يف التدخل.

مــن جهتها، رّحبت وزيرة الخارجية الليبية نجالء املنقوش 

ــد  ــجـ ــسـ ــون املـ ــ ــم ــحــ ــ ــت ــ ــق ــ ــن ي ــ ــي ــ ــن ــوطــ ــ ــت ــ ــس ــ مـــــئـــــات امل
ــة الــغــربــيــة ــفـ ــضـ ــال يـــغـــلـــق الـ ــ ــ ـــت ــ األقــــصــــى واالحـ

صــّوت مجلــس االتحاد 
العليا  )الغرفــة  الــرويس 
بالربملــان( أمــس الثالثاء، 
باإلجــامع لصالــح ضم 4 
مناطــق أوكرانية متثل %18 
األوكرانيــة  األرايض  مــن 
املعرتف بهــا دوليا، بعد يوم 
مــن تصويت مامثل من قبل 
)مجلس  الدومــا  مجلــس 

النواب( االثنني.
يــأيت ذلك يف وقت أعلنت 
أن  الفرنسية  الخارجية  فيه 
موسكو اختارت »الهروب إىل 
األمام« سياســيا وعسكريا 
»املأزق«  بسبب  أوكرانيا،  يف 
الذي وضع نفسه فيه الرئيس 

قــال وزيــر الخارجيــة 
اإليــراين حســني أمري عبد 
اللهيــان إن الواليات املتحدة 
أظهرت »تفهام أفضل« خالل 
املباحثات النووية األخرية مع 
إيران، مشريا إىل أن إجراءات 
يف  »تســري  العقوبات  رفع 

املسار الصحيح«.
وذكــرت وكالة بلومبريغ 
اإليراين  الوزير  أن  لألنبــاء 
قال إنه »من املمكن« التوصل 
الواليات  استمرت  إذا  التفاق 
املتحــدة يف االلتزام بنهجها 

الحايل.

املستوطنني  مئات  اقتحم 
الثالثاء،  أمس  اإلرسائيليني، 
املســجد األقــى بالقدس 
الرشقيــة تحــت حراســة 
الرشطة، يف وقت تحكم فيه 
ســلطات االحتالل حصارها 
العســكري للضفة الغربية، 
بـ  اليهود  الحتفاالت  متهيدا 

»يوم الغفران« مساء أمس.
لدائرة األوقاف  وذكر بيان 
أن  بالقــدس  اإلســالمية 
468 مســتوطنا اقتحمــوا 
عــىل  األقــى  املســجد 
بالفرتة  مجموعات  شــكل 
الصباحيــة تحت حراســة 

الرشطة اإلرسائيلية.
وكانــت جامعات ميينية 

البرتون اصبحت مركزاً ســياحياً كبــرياً للبنانيني 

االجانــب مــن كل دول العامل، وبخاصــة االوروبية 

واالمريكية والدول العربية.

أملنــا ان تتحول بقية املــدن اللبنانية وتصبح مثل 

مدينة البرتون، فيتم دعم رؤساء البلديات، وخصوصاً 

انه يجب املوافقة عىل الالمركزية االدارية املوسعة.
فــاذا اصبح هناك 40 مدينــة لبنانية مثل البرتون، 
ســيصبح لبنان مركزاً للســياحة العربية والدولية، 

ويقصده آالف السياح، ال بل مئات اآلالف خالل سنة.

عىل طريق الديار

»الديار«

هكــــــــــــــــــــذا إذن ســــــــــــــــــــّيد
هــــــــــوكــــــــــشــــــــــتــــــــــيــــــــــن

الدكتور نسيم الخوري    ص3

عـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــة
مــــــــــــيــــــــــــكــــــــــــافــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــي 

    سعادة مصطفى أرشيد ص5

رواتــــــــــــــــــــــــــــــب الــــــــــــقــــــــــــطــــــــــــاع الـــــــــــــعـــــــــــــام:
زيـــــــــــــــــــــــــادات لـــــــــــم تــــــلــــــبــــــي الـــــــتـــــــوقـــــــعـــــــات

مينى املقداد    ص5

ـــــلة : ـــــرة الس ـــــي ك ـــــان ف ـــــة لبن بطول

للحكمــــــــة كبيــــــــر  فــــــــوز 

علــــــــى الهومنتمــــــــن )49-99(

ص10
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بـــهـــلـــوانـــّيـــات نــتــنــيــاهــو
نبيه الربجي

قطعاً مل يكن لبنان يف 
األجنــدة »االرسائيلية«، 
يف  الغاز  خارطــة  عىل 
ما  هذا  املتوسط.  رشقي 
دونالد  ادارة  بــه  أخذت 
عىل  حكمت  التي  ترامب 
خالل  من  باملوت،  بالدنا 
التدمــر االقتصــاديـ  
التدمــر  اطــاره  ويف 
لرفضــه  ـ  الســيايس 

االلتحاق بـ«صفقــة القرن«، وهو ما مضت به ادارة 
جو بايدين بتأثر املستشــارين اليهود الذي تعج بهم 

والخزانة. الطاقة  وزارتا 
البدايــة كانت مــع بنيامني نتنياهــو الذي مثلام 
يتقــن اللعب )بهلوانياً( عىل الشاشــات، يتقن اللعب 
)بهلوانياً( يف الزوايا. »ارسائيل« يفرتض أن متســك 
مبفاتيــح الغاز يف املتوســط. ال لبنــان املعلق عىل 
الخشــبة، وال ســوريا التي تحارصها العقوبات عىل 

الرشكاء. الئحة 
 خــرباء االقتصــاد يف »ارسائيــل« توقعوا أن تولد 
»ارسائيــل الثانية« حني تتدفق تلك الرثوة عرباألنابيب 

البحار... وعرب 
نتنياهــو أعلن أنه ســينقض أي اتفــاق مع لبنان. 
هذا شــعار رضوري يف ذروة الرصاع عىل املقاعد يف 
»الكنيســت«. لكن األمركيني غالبــاً ما يكونون يف 
قلب هذا الرصاع. يف هذه الحال، هل يســتطيع زعيم 
»الليكــود« اذا عاد اىل رئاســة الحكومة، القفز  فوق 

األمركية؟ الالءات 
تلك الءات البيت األبيض مثلام هي الءات البنتاغون، 
والءات وكالــة االســتخبارات املركزيــة. رفض ألي 
محاولــة تفجر يف الرشق األوســط قــد تكون له 
تداعياته الدراماتيكية عىل »رصاع الجبابرة«،  بحسب 

تعبر »وول ســرتيت جورنال«، يف الرشق األورويب. 
ال بــد لنتنياهو الذي يعلــم أن غالبية الجرناالت يف 
هيئــة األركان يفضلون املعالجة الديبلوماســية مللف 
الرتســيم، أن يجد عىل طاولته تقرير رئيس »املوساد« 
ديفيــد بارنياع حــول لقاءاته مع وليــم برنز  مدير 
الـ«يس. آي. إي«، وجيك ســوليفان مستشــار األمن 
القومــي الــذي بني يديه كل معلومــات أجهزة األمن 

املتحدة. الواليات  القومي يف 
يف هــذا التقرير، تأكيد أن اصبع الســيد حســن 
نرصالله عــىل الزناد. أمامه خارطة كاريش، وما بعد 
ما بعد  كاريش، اذا منع لبنان من التنقيب واالستخراج 
واالستثامر يف قطاع الغاز، مع املعلومات املوثقة حول 
مــا ميكن أن تفعله صواريخ حزب الله  يف املنشــآت 
الحيوية »االرسائيلية«، أكانت منشــآت عســكرية أم 

منشــآت اقتصادية. حديث عن »نتائج أبوكاليبتية«!
ال حرب  ما دام الضوء األخرض األمريك مســتحيالً 
يف األوقــات الراهنــة. االدارة تكفلــت بايجاد حل 
ديبلومايس للنزاع، ليبدأ آموس هوكشــتاين املستشار 
يف وزارة الطاقــة، والقريب من العقل »االرسائييل«، 

جوالته املكوكية بني بروت و«تل أبيب«.
رمبا الجانــب الكاريكاتوري مام حمله بارنياع اىل 
واشــنطن أن حزب الله سيضع يده عىل العائدات من 
حقــول الغاز  قبالة الســاحل الجنويب، ما ميكنه من 
االســتيالء  بشكل مبارش أو غر مبارش عىل السلطة 
يف لبنــان. ولعل املثر أن هناك يف أمركا ويف لبنان، 
من يروجون لذلك، مع االشــارة اىل أن الحزب مل يفكر 
يوماً بتلــك الطريقة »الحلزونيــة«، وهو الذي يدرك 
أي تضاريس ســــياسية وطائفيــة  تحكم الوضع 

اللبناين... 
مــا يستشــف مــن الترسيبــات الديبلوماســية 
واالعالمية، أن جو بايدن  صاحب الخربة الطويلة يف 
الكونغرس، وهو الذي أمىض نحو ثالثة عقود  رئيســاً 
للجنة العالقات الخارجية يف مجلس الشــيوخ، يدرك 
بدقــة كيف تجــري األمور يف لبنان، كام يدرك ما هي 
حدود الطوائف، وما هي حدود القوى السياســية، يف 
بلــد يقوم عىل توازنات بالغة الحساســية مثلام هي 

الهشاشة... بالغة 
مــن الطبيعي أن يحدث أي اتفاق حول الغاز صدمة 
لدى جهات »ارسائيلية« كانت تراهن عىل االســتئثار 
بالــرثوة الغازية يف املياه اللبنانية من خالل التداخل 
الجيولوجــي يف نقاط كثرة بــني الطرفني. هذا دون 
تجاوز »صدمة الصواريخ«  التي حذرت واشــنطن من 
دقتها ومن نتائجها الزلزالية، لرتتأي الذهاب اىل ردهة 

املفاوضات. 
ال أوراق اخرى يف يد الســــلطة اللبنانية الغارقة 
يف أزمــات بنيوية. لنأخذ علــامً أن »ارسائيل« بدأت 
عمليــات الحفر يف عام 2013.  لبنــان كان ممنوعاً 
من القيام بأي خطوة، طوال تلك الســنوات، ســلطة 
يف منتهــى الزبائنية ويف منتهى التآكل ويف منتهى 
االبتذال. عًل الخالص االقتصادي والســيايس يبدأ من 

الغاز!! بوابة 
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ابتسام شديد

عوامل مختلفة سّهلت مسار إتفاق الرتسيم 
البحــري، وتتوزع بني السياســة واالقتصاد 
واتفاق الرضورة، فمــن الناحية اإلقتصادية 
واملاليــة ليس هناك مجال للشــك ان االنهيار 
االقتصــادي الكبر الذي وصفتــه التقارير 
الدولية بأنه أسوأ االنهيارات املالية يف العامل، 
شــكّل أحد الدوافع يف اتجاه البحث عن حلول 

الستثامر موارد لبنان البحرية.
أمــا سياســيا، فجملة عوامــل دفعت يف 
سبيل ترسيع إنجاز الرتسيم الذي يعترب لبنان 
انــه حصل فيه  عــىل كل مطالبه، فيام يعترب 
»اإلرسائيليــون« ان اتفاق الرتســيم حفظ ل 
»إرسائيــل« أمنها وضامن اإلســتقرار عىل 

حدودها الجنوبية .
وبني السياســة واالقتصاد، ال ميكن القفز 

فوق الدور الذي لعبه حزب الله يف ملف الرتسيم وراء الخطوط 
الخلفية للســلطة التي أوكلت التفاوض لوفد ســيايس تقني، 
فالتهديدات التي أطلقها حزب الله فعلت فعلها، وكان لها التأثر 
املبارش يف جّر العدو اإلرسائييل اىل تنازالت عام يعتربه حقوقا 

نفطية خاصة له.
وعىل الرغم من  عاصفة االنتقادات التي يثرها أكرث من فريق 
يف الداخل حول عدم كشف مضمون املقرتحات األمركية وتبادل 
الرســائل،  او حول تخيل  لبنــان عن الخط 2٩ وما يحىك عن 
تفاوض حتمته الظروف املالية واالقتصادية وما قيل عن إهداء 
الرتسيم كجائزة للعهد قبل نهاية الوالية الرئاسية،  وبانتظار ان 
تنجيل أكرث صورة اإلتفاق الذي سيصبح قريبا جاهزا للتوقيع، 
يؤكد اكرث من فريق سيايس ان حزب الله ، مهام بالغ خصومه 

يف االنتقاد ، أدى دورا محوريا يف كواليس الرتســيم، وله دور 
أسايس يف حامية لبنان وثروته النفطية ألنه منع »اإلرسائييل« 
من اســتخراج الغاز قبل الحصول عىل ضامنات الستخراج غاز 
لبنان ونفطه، وبالتايل، فان حامية الرثوة النفطية تنســحب 

الحقا عىل حامية عمليات االستخراج والتنقيب والتصدير.
يف ملف الرتســيم بقي حزب الله يف الخطوط الخلفية وراء 
الدولة اللبنانية ، وأحســن خطواته بالتهديدات لردع أي إعتداء 
عــىل حقوق لبنــان النفطية، وهو كعادتــه يف التعاطي مع 
األزمات املتالحقة منذ األزمات املتتالية التي حصلت منذ ترشين 
201٩، فحزب الله  دخل عىل خط األزمات طارحا عدة مبادرات.
يتفق الباحثون السياســيون عىل ان حزب الله يحسن اإلدارة  
الذاتية والتكّيف مع املتغرات،  حيث استطاع ان يضبط الساحة 
الشيعية عىل إيقاعه، وتجاوز قطوع 1٧ ترشين وانفجار مرفأ 

بــروت واالنهيار ، فالحــزب كام يقال ميلك 
قرار كل شــيىء مع حلفائه،  وميكنه الترصف 
بكل شــيىء عىل املستويني السيايس واملايل 

واالقتصادي.
استطاع حزب املقاومة ان ميتص كل األزمات 
من حوله، فأطلق الجهاد الزراعي والصناعي، 
وحارص مشــاكل بيئته قدر املستطاع، فأنشأ 
املخازن والســوبرماركات، وأقام شبكة أمان 
صحية واجتامعية  وصوال اىل ازمة املحروقات.

 يتحدث خصوم حزب الله عن تقدمه سياسيا 
عىل غــره من القوى واألحزاب، فالســلطة 
مربكة ومشــلولة، والقوى املسيحية مصابة 
بذهول التحلل الرسيع للدولة وتبدالت املشهد 
اإلقليمي، فالتيار الوطني الحر يتحرض ملرحلة 
مــا بعد 31 ترشيــن األول ويحاول ان يحّصن 
وضعه والتقليل مــن تداعيات األزمات عليه، 
ومــا تبقى من قيادات »املســتقبل« محارصة 
باالنكسارات السياسية، فيام يحاول النائب السابق وليد جنبالط 
التموضع والنأي بالنفس عن العواصف، وتطلق معراب مســارا  

عشوائيا معارضا ال أحد يعرف اىل أين سيصل.
القوى السياسية مربكة، وحزب الله يعرف كام يقول سيايس 
مســيحي، كيف يتعاطى مع األزمات بخالف القوى املسيحية 
املتصارعــة حول كيفية الوصول اىل كريس بعبدا فقط، فحزب 
الله يأخذ من يريد اىل حيث يريد مستفيدا من األحداث اإلقليمية، 
فاستطاع جر واشنطن ودول إقليمية ملا ال يرض بلبنان ، وسيكون 
حارضا  كام يقول املتابعون الطالق مســارات املعالجة ، ومع 
انتهاء الرتسيم سيعود اىل ملفات الداخل  لتفعيل عملية تأليف 
الحكومة والســر مبعادلة الرئيس التوافقي، بعدما أكد السيد 

حسن نرصالله رفض رئيس التحدي .

حزب اللــــــه على خــــــط الترســــــيم.. وُمعالجــــــة األزمات املفتوحــــــة حكومياً ورئاســــــياً
حمايــــــة الثــــــروة النفطّية تنســــــحب على حمايــــــة اإلســــــتخراج والتنقيب في املســــــتقبل

مريم نرس

ال يختلــف أحد داخل الكيان الصهيوين عىل تقديم التنازالت 
للمقاومة يف لبنان مبلف الرتسيم البحري تحت الضغط، لكن 
يختلف األطراف عىل »درجة التنازل« إذا صّح التعبر، فالحكومة 
الصهيونيــة تعرتف بحصول لبنان عىل غالبية مطالبه، بينام 
املعارضــة تعترب أن لبنــان حصل عىل كل مطالبه، ما يعني أن 
التنازل كبر جداً، وبذلك تكون »ارسائيل« فقدت قوة الردع. أما 
الطرف الثالث الذي يعرتف بالتنازل أيضاً فيعترب أن الكيان حقق 
أمرين أساسيني: األول اإلســتفادة من حقل كاريش، والثاين 
اإلستقرار عىل الحدود البحرية باعتبار أن وجود منصة للبنان 

يُشكِّل ضامنة لألمن.
اإلنقســام الســيايس ال يختلف عن انقســام الرأي العام 
الصهيــوين، حيــث أن 41% مع اإلتفــاق ويعتربونه ملصلحة 
»إرسائيــل« إقتصادياً وأمنيــاً، و 36% ضد اإلتفاق ويعتربونه 
استسالماً لألمني العام لحزب الله، ما يعني أن اإلرباك والتشتت 
واإلنقســام يصيــب الكيان بقيادته ومســتوطنيه، عدا الهّم 

اإلقتصادي واألمني والخوف من حزب الله.
املراقبون الصهاينة أظهروا أكرث حقيقة املشــهد، بحيث ان 
»ارسائيل«  خضعت وقّدمت التنازالت نتيجة تهديد السيد حسن 
نرصالله وإطالق املســّرات، وبذلك يكون تثبيتاً لدور املقاومة 
كجهــة حامية للرثوات والحقوق واملصالــح اللبنانية بعدما 
حــررت األرض، هذا انتصار باملعركة الحقيقية التي ســُتعزز 
أوراق القوة والحضور للســيد نرصالله كونه املســتفيد األكرب 

بهذه املعركة.
ســجال ســيايس إعالمي غر مؤثر يف قرار الحكومة، بل 
أكرث من ذلك فإن العقبة القانونية الوحيدة وجدوا لها َمخرَجاً، 
بحيث ان املستشارة القانونية لحكومة العدو تقول إن اإلتفاق 
ال يحتاج اىل عرضه عىل اإلستفتاء العام وال عىل »الكنيست«، 
فالحكومة تستطيع التوقيع عليه، باعتبارها مناطق إقتصادية 

لها قانون مختلف.
أما يف لبنان، كعادته األمني العام لحزب الله الســيد حســن 
نرصالله نََسَب اإلنتصار الجديد الذي قاده بنفسه للموقف املوّحد 
ألركان الدولــة اللبنانية ، والتي قالها بعده نائب رئيس مجلس 
النواب الياس بو صعب ناســباً الفضل أيضــاً ملعادلة الجيش 

والشعب واملقاومة باعتبارها مكمن قوة البلد.
وبــكل قــوة، أدار الســيد نرصالله معركة مل تكن ســهلة 
بإطالالته املدروســة باعرتاف العدو، معركة تحكُّم وسيطرة 
ووعي، معركة نَجح ســامحته بنقلها اىل داخل الكيان. فقيمة 
اإلنجاز تُعرف هنا مــن ردة الفعل »اإلرسائيلية« عىل اإلتفاق، 
حيث أنها انقســمت بني َمن يُعارض بجنون باعتباره خضوع 
لحزب اللــه، وَمن يؤيد بقلق باعتباره ُمرغامً بالذهاب اىل هذا 

اإلتفاق تجنباً للتصعيد.
من هنا، ومن ضمن ســياق االنجازات التي حققها مبختلف 
الصعد، ال يختلف أحد أيضاً أن حزب الله استطاع تحقيق انتصار 
جديد يف معركة اإلرادات، دون الحاجة هذه املرة اىل استخدام 
املزيــد من أدوات املواجهة مع العدو، وأن تحصيل حقوق لبنان 

وحامية ثروتــه يُعترب فصالً 
جديــداً ومحطــة أساســية 
ســيكون لهــا تداعياتها كام 
االنتصارات الســابقة ، واألهم 
ان لبنان سيكون أمام صفحة 
جديدة، ويستمر خاللها املسار 
اإلنحــداري للكيان، واملســار 

الصعودي للمقاومة.
وباإلضافة اىل تحصيل الحق 
الذي كان ممنوع عىل لبنان، فإن 
اإلنجاز يف هذا امللف سينسحب 
عىل الكثر من امللفات الداخلية 
الجمهورية  كرئاسة  العالقة، 
والحكومة التي ستحد من قدرة 

الخارج عىل فرض الرشوط.
وبعد عرض للمشــهد مبختلف جوانبه، ال بّد من اإلشارة اىل 

أن هــذا اإلتفاق، مهام حصل مــن تغّرات وتبدالت يف املواقع 
واملواقف داخل الكيان،  يبقى له ضامنة وحيدة وثابتة أال وهي 

املقاومة.

 تابــع رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون قبل ظهر 
امس، التطــورات املتعلقة باملالحظات التي ابداها لبنان يف 
شــأن العرض الذي قدمه الوسيط االمريك يف املفاوضات 
غر املبارشة لرتســيم الحــدود البحرية الجنوبية، يف ضوء 
االجتــامع الــذي ُعقد اول امس يف قــرص بعبدا يف حضور 
رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب 
ميقايت واعضــاء اللجنة الفنية لرتســيم الحدود البحرية 

الجنوبية.
اىل ذلك، اســتقبل الرئيس عون الوزير السابق عامد حب 
اللــه وعرض معه التطورات السياســية  الراهنة ومســار 

الجنوبية. البحرية  الحدود  ترسيم 
وبعد اللقاء قال حب الله: »اطلعُت منه عىل آخر مستجدات 
ترســيم الحدود خصوصاً بعد االجتــامع الذي عقده امس، 
ومعرفة فحوى رســالة هوكشــتاين، والرد اللبناين اليوم 
كخطــوة  ثابتة ومتقدمة عىل طريــق ضامن حقوق لبنان 
يف ارضه ونفطه وســامئه. ولقد حققت مصادر قوة لبنان 
ووحــدة دولتــه وقيادته ما وصلنا اليه عــىل هذا الطريق. 
كذلك تم البحث يف عدد من املواضيع االقتصادية الضاغطة، 
واملســاعي الحثيثة التي يقوم بها فخامة الرئيس لتشــكيل 
الحكومــة وتأمني انتخاب رئيــس للجمهورية. وتم التأكيد 
خالل اللقــاء عىل رضورة اســتكامل التدقيق الجنايئ يف 
حســابات مــرصف لبنان ومحاربة الفســاد بــكل انواعه 

اللبناين«. القرار  واستقالل 
واستـــــقبل الرئيس عون نائب رئيس رابطة »كاريتاس 
لبنــان« الدكتور نقوال حجــار والرئيس الســابق للرهبنة 
اللعازاريــة يف لبنــان والرشق االوســط االب زياد الحداد 
اللعازاري، حيث تم عرض االوضاع االجتامعية واملعيشــية 
يف البــالد، وعمل رابطة »كاريتاس« يف ســــائر املناطق 
اللبنانية، ودور الرهبنة اللعازارية يف لبنان ومنطقة الرشق 

االوسط.

ــة بـــمـــاحـــظـــات لــبــنــان ــقـ ــّلـ ــعـ ــتـ عــــــون تــــابــــع الـــــتـــــطـــــورات املـ
ــدود ــ ــح ــ ــم ال ــيـ ــرسـ ــي فــــي تـ ــ ــرك ــ ــي ــ ــط األم ــ ــي ــوســ ــ حــــــول عــــــرض ال

عون مستقبالً حب الله        )دااليت ونهرا(

إسرائيل« تعترف بانتصار السّيد حسـن نصرالله
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 هكذا إذن سّيد هوكشتين:
»بريشيت بارا إيلوهيم ها الّشمايم«؟

الدكتور نسيم الخوري

يعني العنوان العربي بالعربية يف البالد العابرة:
» يف البدء خلق الله الساموات واألرض«، 

ليس لكم أن تعبثوا بهام إىل هذه الدرجة!!!!!!. تعبثون 
باألرض مع املسؤولني وهذا تاريخكم منذ فلسطني؟ لكّن 
األرض كلّها كانت مغمورة باملياه قبل أن تصري محيطاٍت 
وبحاراً تتقاســمها الدول. تجّمدون حركة املياه ونحنها 
ثروات املتوســط من الغاز والنفط عىل مزاج رؤوســاء 
لبنانيــني بالجملة ال عالقة لهم بالهندســة املائية بقدر 

توسطكم ووساطاتكم؟
لستم أقوى من الخالق ومن خالقكم يا »سادة لبنان«.

رســموا لكم  ومعكم وجــه لبنان الغد؟ ما الريشــة 
الســيادية التي حملتمونها وجلّســتم بها الخطوط قبل 

جهوزيتكم  للتواقيع؟ 
إقرأوا أّوالً، الدكتور بشارة حنا أحد مؤسيس، ثّم الباحث 
املؤرخ الدكتور عصام خليفة الذي يعترب ما حصل »خيانة 
عظمى يعاقب عليها القانون اللبناين« وقد  أّسســنا معاً 
نحن الثالثة :«التجّمع األكادميي لألساتذة الجامعيني يف 
لبنان« دراسة فائقة الدقة قّدمناها لوزير خارجية أمريكا 
مايــك بومبيو عندما جاءنا من »إرسائيل« بني قوســني، 

وأفرغتم له املطار؟ أتتذكرون؟
كتب بشارة حّنا« »أن رســالة هوكشتني أعطت دفعا 
للرتســيم لكنها أعطت نفعا للمرّسمني  جميعا إذ خرس 
لبنــان ما بني ١0000 و ١٤000 كلم مربع من املســاحة 
االقتصادية الخالصة التي تختزن ما يزيد عن ١٨ تريليون 
مرت مكعب مــن الغاز ملصلحة الكيــان اإلرسائييل الذي 
حصــل عىل تريليونــات  الدوالرات مــن اقتطاعها  مبا 
يزيد عىل ٣000 كلم مربع وليــس ١٤٣0 كلم مربع كام 
جاء باعتــامد الخط 2٩  وحصلت قــربص عىل ما يزيد 
عن ٣500 كلم مربع وحصلت ســوريا عىل ما يزيد عىل 
١000 كلم مربع وحصلت مرص عىل الباقي، أما املوافقون 
مســبقاً واملوّقعون الحقاً عىل االتفاق الجرمية فسوف 
يحصلون أو رمبا حصلوا مسبقاً عىل ما ال ميكن تقديره 

من الرثوات«. 
هكذا أرصخ:

أهالً وســهالً بصديــق لبنان ومخلصــه  عاموس أو 
ماعوس هوكستيم. عفواً هاموس هوكشتيم. عفواً أيضاً 
عاموس هوكشــتني... والله املعذرة يــا صديقهم املوفد 

األمرييك اإلرسائييل صّدقني:
 »بريشــيت بارا إيلوهيم ها الّشاميم« أي بالعربية كام 
كتبنا: »يف البــدء خلق الله الســاموات واألرض«، لكن 
والزعامء  والوزراء  والنواب  الرؤوســاء  بفضلك وبفضل 
الذين نســوا من زمان »بأن الكلمة هو الله« ... أســألك 

وأحلّفك:
»هل الله تبعكم  هو متل الله تبعنا أو تاعنا« ؟

مرحبا رئيس الوزراء األكرث من معروف الذي رّسم وباع 
واشرتى مع قربص.

يوماً ما ســُيفصح عن كّل ما يحمله هذا امللف بل هذه 
الصفقة التاريخية. 

كّنا يف قلب املرشــدين واملنبهني وما زلنا، لكن؟؟؟ ال 
حياة ملن تنادي.

واو... واو... ســيد هوكشــتاين... مل يحسنوا  التلفظ 
باســمك بعد.... »يا نوسو شــو مهضوم«، قالت زوجة 
سيايس. صحيح أن اســمك صعب صعب وكأنّك أنت أبو 
الصعب يف املفاوضات واملقايضات وفنونها، وقد أصابهم 
اليأس للتلفظ باسمك. ليس مهامً!!! املهم... أّن هوكشتني 
» يشبه املمثلني السنامئيني والسحرة )السالم ع اسمهم( 
كام علّقت صبية لبنانية إعالمية: »أنظروا إىل البشاشة 
كيف متيش أمامه يسبقها بخصالت شعره املتحركة بني 

القصور الضاحكة ملء األفواه«. فعالً يا نوسك؟؟؟؟؟؟
ساعدوين... أين هو الجمر وأين الرماد؟

اين ارضنا وبحرنا يا الله؟ 
لو تُطل علينا لبنانيني فقراء معدومني. 

أما امتألت خزائنهم بعد؟
»باسم اآلب واإلبن والروح القدس إله واحد آمني. 

وباســم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم« .

تفقدنا يا الله. ولو كنت مشــغوالً مبرضانا وبأمواتنا 
يرتاكمون أمامك؟

أين أنت يا عزرائيل؟
كيف تنزلق الســكاكني بني الظاهر والخفي عرب ألسنة 

حكامنا وسلوكهم وتواريخهم وسياساتهم؟
تواريخهــم كام املعاطف الشــتوية بوجــوه وأقنعة 

يغطّون بها عجني أرغفتنا املتعفن ومستقبلنا وبؤسنا.
لطاملا ســألت الجمر املرتاكم يف الطرقات ومن حوله 

طوابري الفقراء . أين أنتم؟؟؟
ماذا تنتظرون؟ يتدحرج بقايا الوطن اآلن أمامكم نحو 

التوقيع للذهاب فعالً اىل الجحيم.
أما ســمعتم فرقعاٍت الوطن األسود املخنوقة وثرواته 
النفطية والغازية ملفوفة بالصــور والرصر الصارخة: 

أخونا هوكشتني؟
»بريشيت بارا إيلوهيم ها الّشاميم«؟

» يف البدء خلق الساموات واألرض«. ال أنت وال هم.
أين هي أرض لبنان وسامؤه وبحاره؟ إرفع إصبعك.

أنحن يف محــربة الرماد أم الجمــر؟ ارشحوا لنا يك 
نُحسن ترويض أقالمنا وأجسادنا ونتخلّص من تهديداتكم 
الكورونا  الســخيفة لنصوصنا وأصواتنا خلف كاّممات 
عرب ال Private Number  والتهديد بكتم الصوت والحرب.

واضح لدينــا أّن جمرنا اللبناين متمــرّد عىل املاء لن 
ينطفيء. ينحّل تحت ألسنتنا شــعباً اشتاق فعالً للرماد 

والحياة عرب الرغبة يف عشق اللهيب ؟؟؟
رغبة النار يف القرف من الجمر املســتورد املتنّقل من 
غصٍن آلخر يف الشجرة اللبنانية وقد صارت  أرزة  يابسة 

مرتجفة.
هي البقعة التي حّولها من اعترب لبنان عقاراً خاصاً له 
وألوالده وأحفاده وأزالمه أو طائراً نخروا آذاننا بأنه شبيه 
الفينيــق أو الفينيقيا والله ال أعرف من يعرف أن يعلّق يف 

علينا يف نهاية املقال. 
لكن شكراً لعدم اإلطالة.

يصّدقون بأن اســمه فينيق زرعوا له ريشاً أبديّاً يُحرق 
وال يُخرق، ونصبوا له قوائم أقوى من قالع بعلبك ومنقاراً 
يهّدم حيثام نقر وأطلقوه فــوق لبناننا وأجيالنا، ورحنا 
نتوّســل إليه التوقف عن التحليق فــوق لبنان »يا أخرض 

حلو«. 
لســت من الذين يقرأون الاليك وال القلــوب الحمراء 
الراقصة. أعرف بأنّكم مبعظمكم شعوب يعشقون الاليك. 
عاش لبنان؟؟؟ فقد لبنان جيبه وعيشــه وشــعاعه 

وأعشاشه.
كاتب وأستاذ جامعي

عضو الهيئة العليا لإلرشاف عىل اإلنتحابات.
ســقطت النقطة من فوق حرف الحاء. انقطع التيار 

الكهربايئ ونحن نستمر يف الكتابة يف العتمة.  

ــرّد الـــى هــوكــشــتــايــن ــ ــال الـ ــ ــان إرسـ ــن ــب ــة: ملــــاذا يــســتــعــجــل ل ــومــاســّي ــل ــب ــاط دي ــ أوسـ
ــــخــــة ؟!

ّ
ــض الـــــبـــــنـــــود املــــفــــخ ــ ــع ــ ــب ــ بــــــــــدالً مــــــن اقـــــــتـــــــراح الـــــحـــــلـــــول ل

ــر.. والـــشـــغـــور قـــد يــطــول ــه ــظ ــة لـــم ي ــوريّ ــه ــجــم ــاســة ال ــرئ ــي ل ــق ــواف ــت  املـــرشـــح ال
ــارات« ــفـ ــه كــمــرشــح »سـ ــل ــضــه حـــزب ال تــمــّســك »الــفــريــق الـــســـيـــادي« بــمــعــوض رف

ــا... ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــائـ ــ ــتـ ــ ــم ونـ ــ ــيـ ــ ــرسـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــركـ ــ ــعـ ــ مـ

دوليل بشعالين

مل يعِط لبنان الرســمي حتى الســاعة جواباً نهائياً عىل 
العرض الخطّي الذي أرسله الوسيط األمرييك يف مفاوضات 
ترســيم الحدود الجنوبية البحرية آموس هوكشــتاين اىل 
املســؤولني اللبنانيني عرب الســفرية األمريكية لــدى لبنان 
ا وضع مالحظاته القانونية  دورويث شيا السبت الفائت، إنَّ
والتقنيــة واملنطقية التي أجمعوا عليها مــع أعضاء اللجنة 
الفنيــة التقنية املختّصــة. وهذا يعني بأّن لبنان ســينتظر 
مجّدداً موافقة األمرييك و«اإلرسائيــيل« عليها أو األخذ بها 
يف نّص اإلتفاقية النهايئ املرتقب. كام سيكون عليه بالتايل 
تلّقــي املالحظات أو املقرتحات »اإلرسائيليــة« الجديدة التي 
سرُيســلها العدو اإلرسائييل اىل الوسيط األمرييك أيضاً بعد 
دراستها من قبل »الكابينيت« غداً الخميس، كام من »املحكمة 
العليــا اإلرسائيلية« التــي أُعلن أنّها ســتدرس امللف يف 27 
ترشين األول الجاري، ما يحسم الجدل حول إمكانية التوقيع 
عىل اتفاقية الرتســيم البحري بني الجانبني قبل انتهاء عهد 
رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون. علامً بأّن اإلنتخابات 
»اإلرسائيلية« النيابية ســتيل قرار املحكمة بعد أيام قليلة، إذ 

تجري يف األول يف ترشين الثاين املقبل.
ويظهــر من خالل املوقــف »اإلرسائييل« ، أّن اســتعجال 
األمرييك لتوقيع اتفاقية الرتسيم بني لبنان و«إرسائيل«، عىل 
ما ترى أوساط ديبلوماسية مواكبة لتفاصيل عملية الرتسيم 
البحري، يُقابله تلكــؤ »إرسائييل« ونوع من »مرسحية« عن 
احتدام الرصاع يف الداخــل بني رئيس الحكومة املؤقتة يائري 
البيــد ورئيس املعارضة رئيــس الحكومة الســابق بنيامني 
نتنياهو، اىل حني إجراء اإلنتخابات النيابية املقبلة. فإذا بقي 
البيد يبقى ما جرى اإلتفاق عليه مع لبنان بوســاطة أمريكية 
عىل حاله، أّما يف حال عاد نتنياهو ، فإّن تعديالت عّدة ستطرأ 
عىل بنود مسودة اإلتفاقية، وقد يقوم هذا األخري بنسفها من 

أساسها..
ولهذا مل يكن عىل لبنان اإلستعجال يف درس العرض الخطي 
وإرســال الرّد عليه اىل هوكشتاين خالل يوم أو يومني فقط، 
عىل ما أضافت االوساط، حتى وإن كان البعض يتمّنى حصول 
التوقيع عىل اإلتفاقية يف أرسع وقت ممكن لُتســّجل إنجازاً 
لعهد رئيس الجمهورية العامد ميشال عون. علامً بأّن البعض 
اآلخر يريد أن يقوم الرئيس عون شــخصياً بالتوقيع عىل هذه 
اإلتفاقية ليك يُالم وحده فيام بعد دون سواه، يف حال حصل 
إخفاق ما يف تنفيذها، أو اســتغّل العــدو اإلرسائييل إحدى 
الثغرات فيها ملصلحته، كونه يأخذ وقتاً كافياً لدراسة بنودها 
السياســية  املســتويات  النواحي، وعىل مختلف  من جميع 

واألمنية والقانونية.
ولفتت االوساط اىل أّن إشكاليات عّدة تنّص عليها مسودة 
اإلتفاقيــة املوضوعة يف عرش صفحــات تحتاج اىل بعض 
التوضيحات، أبرزها املســألة املتعلّقــة ب »خط الطّفافات«، 
أو »خط العّوامات« الــذي وضعه »اإلرسائييل« يف البحر بعد 
انسحابه من جنوب لبنان يف العام 2000. فهذا الخط يبدأ من 
رأس الناقورة عند النقطــة ٣١ ويبعد عنه نحو 5 كيلومرتات 

وميتّد اىل ما يُقارب الكيلومرت يف البحر، ثّم ينحدر ليلتقي يف 
آخره مع الخط 2٣. وإذا جرى اعتامد النقطة ٣١، فإّن رســم 
الخط البحري ســيختلف. وهذا يعني بأّن لبنان ال يحصل يف 
العــرض األمرييك عىل الخط 2٣ »كامالً« ، ألّن هوكشــتاين 
قد اجتزأ منه مســاحة ال بأس بها تصــل اىل خط العّوامات 
البحرية، ليجعل منها منطقة أمنية عازلة تحت سيطرة قّوات 
»اليونيفيل« البحرية. فضالً عن أنّه يقســم حقل »قانا« اىل 
نصفني شــاميل وجنويب، عىل أن يُعطــى العدو اإلرسائييل 
تعويضات مالية، مل يجِر تحديدها يف اإلتفاقية من قبل رشكة 
»توتال« الفرنسية املشــّغلة للبلوك ٩، ما يعني بأّن لبنان لن 

يحصل بالتايل عىل حقل قانا »كامالً » كام يُروَّج.
وفيام يتعلّق ببند عدم الرتابط بني الرتسيم البحري والربّي، 
فيحتاج أيضاً اىل توضيح، إذ تخىش األوساط نفسها، من أن 
يقوم العدو اإلرسائييل باســتخدام الحقاً الرقعة الربيّة التي 
ستكون بقيادة  »اليونيفيل« يف خط الطّفافات، وهي الرقعة 
72 يف الرتسيم الربّي، بهدف التطبيع مع لبنان الذي يرفضه 

جملة وتفصيالً.
وإذ تجد االوســاط يف توقيع اإلتفاقيــة نوعاً من الهدنة 
الطويلــة األجل مع العــدو اإلرسائييل، كونها ســتمتد اىل 
السنوات الخمس املقبلة عىل أقّل تقدير، أو استكامل التفاقية 
الهدنة يف العام ١٩٤٩، وأشارت االوساط اىل أّن حزب الله ال 
يعتربها كذلك. فقد رّصح رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب 
محمد رعد، أّن توقيع اإلتفاقية لن يكون مبثابة معاهدة سالم 
مع العدو، إذ  أكّد أخرياً أنّه »ال مُيكن أن ننام ونغفل عن حّقنا، 

ونعرف أن الــرّصاع مع اإلرسائييل حتى لو ُرّســمت حدودنا 
سيبقى قامئاً«. 

وفيام يتعلّق باستقالة رئيس الوفد »اإلرسائييل« اىل طاولة 
املفاوضات، فتجده األوســاط أمراً طبيعيــاً ألّن »اإلرسائييل« 
اعتاد عىل تحقيق الربح يف كّل اتفاقية يقوم بها، وقد استقال 
بسبب ما يعتربه »تنازالت« للبنان، وكان سبق وأن رفض العدو 
اإلرسائييل »خط هوف« يف العام 20١2 الذي أعطاه نحو ٤5% 
مقابل 55% للبنان من املســاحة املتنازع عليها مبساحة نحو 
٨60 كلم والتي تقع بني الخطني ١ و2٣. وعزا أحد املســؤولني 
»اإلرسائيليني« يومذاك سبب الرفض اىل أّن »بالده مل تعتد عىل 
أن تحصل عىل نسبة ٤5% من أي إتفاقية مع طرف آخر«، عىل 
ما روى السفري فريديريك هوف بعد سنوات من فشل وساطته. 
فأي إتفاقية تنتظر لبنان، عىل ما تســاءلت األوساط، وما 
هي هذه االتفاقية الغريبة العجيبة التي تعطي كّل طرف ١00 
يف املئة مــن وجهة نظرهمن حقوقــه البحرية، إذ وصفها 
رئيــس مجلس النّواب نبيه بّري بأنّهــا »قمحة ونصف«، يف 
الوقت الــذي أكّد فيه البيد أنّها »تؤّمــن املصالح االقتصادية 
واألمنية لبالده بنسبة مئة يف املئة، وتعطيها أرباحاً يف حقل 
نفط إضايف«؟! وإىل متى ســيطول األخذ والرّد، هل حتى ١٤ 
ترشين األول الجاري، الذكرى السنوية الثانية لبدء املفاوضات 
غري املبارشة للرتسيم التي تواىل عليها وسطاء أمريكيون عّدة 
من ديفيد ســاترفيلد اىل جون دي روشيه، اىل ديفيد شينكر 
وصوالً اىل هوكشتاين، أم اىل ما بعد 27 ترشين الجاري أم اىل 

ما بعد ١ ترشين الثاين املقبل؟!

كامل ذبيان

عندما انتهت الجلســة االوىل النتخاب رئيس للجمهورية 
وعدم فوز اي مرشــح فيها، بتأمني ٨6 صوتاً من النواب، دعا 
الرئيس نبيه بري اىل التوافق عىل الرئيس، واذا مل يحصل فلكل 

حادث حديث.
فالتوافق هو الشــعار الذي يرفعه رئيــس مجلس النواب، 
ويعمل له كام يؤكد لزواره، الن لبنان قائم عىل »الدميوقراطية 
التوافقيــة«، وان الدســتور يف مقدمته دعا اىل مشــاركة 
مكونات املجتمع اللبناين الطائفية يف الســلطة يك ال تكون 
منقوصة ويحصل العزل الطائفي ـ السيايس، وهذا ما سبب 
حروباً وكوارث وازمات، طاملا ان الطائفية، وهي حالة موقتة 

يف املادة ٩5 من الدستور، مل تلغ بعد.
وال يبدو ان التوافق قريب حول الرئاسة االوىل، وقد ينتهي 
عهد الرئيس ميشــال عون وال ينتخب خلفا له، ويدخل لبنان 
يف الشــغور الرئايس للمرة الرابعــة، اذ حصل ذلك يف اعوام 
١٩52 بعد اســتقالة الرئيس بشارة الخوري ويف العام ١٩٨٨ 
بعد انتهاء والية الرئيــس امني الجميل، ويف العام 2007 بعد 
نهايــة والية الرئيس اميــل لحود، واخــرياً يف عهد الرئيس 
ميشال سليامن العام 20١٤ وامتد اىل ٣١ ترشين االول 20١6 
عندما انتخب الرئيس ميشــال عون، حيث كان انتخاب رئيس 

الجمهورية يتم بعد تسوية اقليمية ـ دولية او داخلية.
لذلك، فان مسألة الشــغور الرئايس قد تطول، ال سيام بعد 

ترشيح ما يسمى بالفريق »السيادي« النائب ميشال معوض 
الذي حاز عىل ٣6 صوتاً، وما زال متمســكاً به حزب »القوات 
اللبنانية« والحزب »التقدمي االشــرتايك« وحزب »الكتائب«، 
وهم الذين اقرتعوا له مع بعض النواب الحلفاء له، حيث رأى 
»تحالف محور املقاومة« الذي يضم حركة »امل« وحزب الله 
و«التيار الوطني الحر« و«تيار املردة« ونواب حلفاء لهم، بان 
معوض »مرشــح تحد واستفزازي«، وهو ميثل خطاً سياسياً 
مناهضاً للمقاومة، وله ا رتباطات بالســفارة االمريكية، مام 
حدا بنائب االمني العام لحزب الله الشــيخ نعيم قاســم، ان 
يرفض مرشح السفارات، ودعا املسؤولني االمريكيني اىل ان ال 
يفكروا بكرس املقاومة واملجيء برئيس للجمهورية يف موقع 

العداء لها، وهو ما كرره مسؤولون آخرون يف حزب الله«.
وامام ارصار »الفريق الســيادي« عىل تأمني وصول معوض 
لرئاســة الجمهورية، ومحاولة جمع املعارضة حوله مبن فيهم 
»النواب التغيرييون«، وان هذا التحالف اذا توحد ميكنه ان يؤمن 67 
صوتاً ملعوض، وفق ما يؤكد سمري جعجع نفسه، يف الوقت الذي 
يكشــف معارضون لوصول »مرشح السفارة او السفارات«، بان 
مرشحهم الذي مل يعلنوا عنه، وهو من وراء الستارة رئيس »تيار 
املردة« النائب السابق سليامن فرنجية، فان حصوله عىل65 صوتا 
مؤمنة له كام جرى اثناء انتخاب بري لرئاسة مجلس النواب ونائبه 
ـ 65 صوتا، وهو الرقم الذي يجب ان  الياس بوصعب، اللذين فازا ب
يحصل عليه املرشح للرئاسة يف الدورة الثانية، حيث يقوم حزب 

الله مبحاولة التقريب بني فرنجية وجربان باسيل..
وهذه املعطيات تؤرش اىل ان املهلة غري املفتوحة للجلســة 

الثانية النتخاب رئيس للجمهورية لن يتأمن فيها النصاب، اذا مل 
يحصل توافق يف املرحلة االوىل وتسوية يف املرحلة النهائية، 
حيث ســيدخل العامل الخارجي عىل خط االستحقاق الرئايس، 
والذي ظهر يف البيان الثاليث االمرييك – الفرنيس – السعودي، 
وهو مرفوض من الحلف املناهض، سواء داخليا او خارجيا، وهذا 
ما سيؤخر ايضا حصول االنتخابات قبل نهاية والية الرئيس عون
ولذلك، ينشط الفرقاء الداخليون املكونة منها حكومة الرئيس 
نجيب ميقايت لوالدة اخرى مكتملة االوصاف لتمأل الشــغور 
الرئايس، وتتوىل صالحيات رئيس الجمهورية حكومة حائزة 
عىل ثقة مجلس النواب الجديد وليســت مســتقيلة وترصّف 
االعامل، لقطع الطريق عىل جدل دســتوري، وحصول فوىض 
سياسية وتأزيم الوضع الداخيل يف ظل ازمة مالية واقتصادية 
واجتامعية، وفق ما تكشف مصادر نيابية مواكبة مؤكدة بان 
الــرشوط والرشوط املضادة بني القوى السياســية، ويف ظل 

االنهيار الحاصل، فان الجهمورية تصبح يف خطر.
هل يجري البحث عن مرشــح توافقــي ؟ وهل هو موجود 
وميكنه تأمني شــبه اجامع حوله؟ ففــي ظل املهل القصرية 
املتبقية من والية الرئيس عون، فان محاوالت خجولة تجري 
للبحث عن مرشــح توافقي، من مواصفات مختلفة عن تلك 
التي وضعها كل طرف، وان االســامء املتداولة ال تحىص وال 
تعد، مع شــعار »ان كل ماروين مرشح لرئاسة الجمهورية«، 
ولكن مثة اسامء ليست استفزازية تتقدم  كزياد بارود وناجي 
البستاين وقائد الجيش العامد جوزاف عون، اذا تم الخروج من 

االصطفافات.

ميشال نرص

عىل وقع طبول الحرب املشنة عىل املصارف وعمليات اقتحام 
فروعها ، من قبل املودعني مــن مختلف الفئات االجتامعية يف 
جولتها الثانية، مع ما قد ينتج عن ذلك من انقســامات ومشاكل 
بني املصارف واملودعني ، وحتى املودعني فيام بينهم يف حال قررت 
املصارف االقفال، وســط وبلبلة سوق القطع الناتجة عن تذبذب 
سعر الدوالر املتحكم به »تطبيق الكرتوين« مجهول »االم والبّي«، 
فيام عىل املقلب اآلخر كالم »ارسائييل« عن رفض اي تعديل لصيغة 

االتفاق االمريكية ، ما يعني عمليا ارتفاع اسهم الحرب. 
صحيح ان الجدل، يف حال مرت مرسحية »تبليع« الرتسيم 
للشــعب العادي عىل طريف الحدود ،فان الجدل واالخذ والرد 
والتخويــن داخل كل من الجبهتني لــن يتوقف، خصوصا ان 
الفرصة السياسية مناسبة ، ففي »ارسائيل« انتخابات يبدو ان 
مثة من يريد لنتانياهو العودة اىل الحكم من بوابتها العريضة، 
ويف بريوت رئيس الجمهورية يســتعد ملغادرة كرســيه يف 
بعبدا،«جسمه لبيس« لتحميله مسؤولية اي »تنازالت«، وهو 
ما اســتدركه عمليا باعالنه ان امر الرتســيم ال تنطبق عليه 
املادة 52 من الدســتور، راميا الكرة يف »حضن« الرشكاء يف 
الرتويكا ليتحملوا نصيبهم.وبعيدا عن اللغط ودخول امللف يف 
بازار املزايدات الداخلية يف كال البلدين ، اال ان ما تحقق يعتربه 
كثــريون يف الخارج انجازا لبنانيا مُيكن البناء عليه، ســواء 
للدولة اللبنانية ، كام لحزب الله الذي يســتعد لدخول الحياة 
االقتصادية اللبنانية من بوابة الغاز والنفط، وهو ما املح اليه 

رئيس حزب »القوات اللبنانية« وان عىل طريقته.
غري ان االســاس يبقى، وفقا ملصــادر متابعة، يف مدى 

نجاح اللبناين يف االستفادة 
مام تحقق النجاز شــيئ ما 
يصب يف مصلحة تحســني 
االوضاع الداخلية ، خصوصا 
ان االهداف االساســية منذ 
البداية لعملية الرتســيم مل 
تنحــرص بعملية ربط النزاع 
الحدود  حول  »ارسائيل«  مع 
البحريــة، متاما كام حصل 
عىل صعيد الحــدود الربية، 
ان  ينتظر  باملناســبة  والتي 
املقبلة  املرحلة  نجــم  تكون 
بقدر مــا كان  من جديــد، 

الهدف منه فك الحصار املفروض عىل لبنان، وان كان كثريون 
ال يســتثيغون تلك النظرية، وفقا ملا قاله امني عام حزب الله 
الســيد حســن نرصالله رصاحة يف ابرز اطالالته االعالمية 

االخرية.
فمعادلة »شلتوا شلنا« مبعناها الحقيقي تعني ان املطلوب 
ايجاد الحلول الالزمة لالزمة االقتصادية الخانقة التي متر بها 
البالد، من خــارج محاوالت الواليات املتحدة االمريكية تحديدا 
فرض وصايتها االقتصادية عىل لبنان ، بهدف رضب وتحجيم 
حزب الله عرب صنــدوق النقد الدويل ورشوطــه، لذلك كان 
هدف حارة حريك االستفادة من الحاجة الدولية لتمرير ملف 
الرتسيم ، لقلب الطاولة واعادة التوازن اىل اللعبة التي اختلّت 

بعد »ثورة ١7 ترشين«.
فحزب الله، والكالم للمصادر ، يدرك جيدا انه عمليا ال ميكن 

االستفادة من الغاز وعائداته داخل الحدود اللبنانية سواء يف 

البلوكات املتنازع عليها مع »ارسائيل« او غريها قبل ســنوات 

عــىل االقل، فيام »تــل ابيب« جاهزة لالســتخراج من حقل 

كاريــش يف غضون ايام، لذلك كان موقفه »الذيك« بالوقوف 

خلف الدولة يف ما تقرره ، حيث نجح لبنان يف تحقيق التايل:

- حل جزيئ ملسالة الكهرباء من خالل تحسني ساعات التغذية 

، ما يُعترب انجازا ظرفيا اىل حني ايجاد الحل النهايئ لالزمة.

- باتت امكانية مترير االستحقاقات السياسية يف موعدها 

اكرث رجحانا، واال تشــكيل حكومة لتمرير فــرتة فراغ ملدة 

محدودة بامان دون خضات .

- ايجاد آلية جديدة قد تكون من خارج صندوق النقد لتمويل 

خطة النهوض، يحــى عن تلزيم امرهــا للمملكة العربية 

السعودية.

العليا« اإلسرائيلية  »املحكمة  دراسة   قبل  يحصل  لن  الترسيم  اتفاقّية  توقيع 
الــــــــجــــــــاري!! تـــــشـــــريـــــن   27 فـــــــي  األمــــــيــــــركــــــي  الـــــــعـــــــرض 
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ــــــــــيل... ــ ــــــــــــي وباســـ ــــــــــن ميقاتـــ ــ ــــــــــتمّر بيـــ ــ ــــــــــع ُمســـ ــ ــــــــــــض األصابـــ  عـــ
تضييـــــــــــــــق الوقـــــــــــــــت لحصـــــــــــــــر صالحّيـــــــــــــــات الحكومـــــــــــــــة املقبلـــــــــــــــة

ــــي؟ ــ ــ ــ ــ ــ ــّل الرئاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالً للحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيم مدخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــون الترسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل يكـ ــ ــ ــ ــ ــ هـ
هيام عيد

املتعــارف  مــن  بــات 
عليــه، وبعدمــا قطعــت 
عمليــة الرتســيم خطوات 
متقدمــة بأن يكــون ذلك 
فرصة متاحة لإلســتعجال 
العتيدة،  الحكومة  بتشكيل 
مصــادر  تشــر  وحيــث 
أن  إىل  مواكبة،  سياســية 
أســاء الوزراء الذين سيتّم 
اســتبدالهم يف التشــكيلة 
مل  الجديــدة،  الحكوميــة 
تُحسم حتى اليوم، وبالتايل، 
فــإن اجتاع »الرتســيم« 
الذي ضّم الرؤســاء الثالثة 
منــذ يومني، والذي ُخّصص 
مناقشــة  أجل  مــن  فقط 
اتفاق  عىل  األمــريك  الرّد 
ترســيم الحــدود البحرية 
بــني لبنان و«إرسائيل«، هو 

مبثابة نقطة اإلنطالق نحو تشــاوٍر رئايس يف 
املرحلة املقبلة يبدأ بالرتســيم وصوالً إىل رئاسة 

الحكومة. بتشكيل  مروراً  الجمهورية 
وبحســب هذه املصادر، فإن مالمح حلحلة يف 
املســألة الحكومية قد ظهــرت عىل هامش لقاء 
الرتســيم، ولكن من الصعوبة إطالق أية توقعات 
أو رضب مواعيــد نهائية، بعدمــا كانت العملية 
تشــارف عىل النهاية يف كّل مرة ثم تعود وتتعّقد 
بفعل التفاصيل التي تظهر دامئاً يف ربع الساعة 

األخر.
ومن شأن استمرار هذا الواقع، أن يُعيد العملية 
بالكامل إىل نقطة البداية، فإن املصادر نفســها، 

ال تســتبعد بقــاء الحكومة الحاليــة التي تقوم 

بترصيــف األعال ولو بالحّد األدىن، ذلك أن حجم 

التجاذب والخالفات قــد تخطّى الحدود املقبولة  

من قبل أي فريق سيايس، طيلة السنوات املاضية، 

واستطراداً فإن الضغوطات التي تُسّجل عىل أكرث 

من جبهة سياســية اليوم، قد ساعدت كثراً يف 

تنقية األجواء الحكومية، ولكن ال ميكن حسم أي 

خيار إالّ عند إعالن مراســيم التشكيل. 

ويف ســياٍق مًتصل، فإن املصادر ترى أن هذه 

املعادلة تنسحب أيضاً عىل اإلستحقاق الرئايس، 

الذي ما زال موضع نقاٍش عميق وانقسامات، عىل 

الرغم من الغطاء الخارجي التاريخي لكل محطات 

انتخــاب رئيس الجمهورية 
يف لبنــان، والذي كان يأيت 
الدول  بني  التوافــق  نتيجة 
وعىل  باإلستحقاق.  املعنية 
حســم  فإن  الخلفية،  هذه 
يحتاج  الرئــايس  الخيــار 
شــاقة.  وجهود  وقت  إىل 
اللحظة  فــإن  وبالتــايل، 
من  التي  والدولية  اإلقليمية 
شأنها أن تتيح الوصول إىل 
تسوية وتوافق عىل مرّشح 
الكتل  كل  بإجــاع  يحظى 
النيابية مل تأت ساعتها بعد، 
مبعزٍل عن حركة اإلتصاالت 
واملشــاورات التي تقوم بها 
عىل  الفرنســية  العاصمة 
وجه الخصوص، نظراً لكون 
الجانب الفرنيس هو املحور 
الدويل،  الصعيد  عىل  األبرز 
اإلســتحقاق  يتابع  والذي 
وتفويض  بدعــٍم  الرئايس 

أمريك وعريب وغريب.
وأخراً وحيال هذه األجواء، فإن املصادر تتحدث 
عــن أولوية مللــف الرتســيم يف الوقت الحايل، 
مشرًة إىل أنه ويف حال  سلك طريقه إىل التوقيع 
من دون عقبات أو إضافة رشوط جديدة من العدو 
اإلرسائيــي، فإن ذلك ســيؤدي إىل تركيز جهود 
املجتمع الــدويل للملف الرئايس، باتجاه اإلرساع 
بحسمه بعد اإلنتهاء من توقيع الرتسيم البحري. 
وبالتايل، فإن كّل الجهات املعنية باإلســتحقاق 
الرئايس ترتّقب إنجاز اتفاق الرتســيم يف لبنان، 
لُيبنى عىل اليشء مقتضاه عىل املستوى الداخي، 

ال سّيا عىل مستوى امللف الرئايس. 

محمد علوش

يف الوقت الراهن، يبدو أن 
معادلــة التأليف باتت تقوم 
عىل أساس حكومة برشوط 
سياسية أو ال حكومة، فرئيس 
»التيار الوطني الحر« النائب 
جربان باسيل لديه يف كل يوم 
الجديدة،  الرشوط  من  املزيد 
التي تصب يف إطار تحسني 
الســيايس  التوازن  معادلة 
الوزراء،  مجلس  طاولة  عىل 
األمر املرفوض بشــكل كامل 
من قبل خصوم باســيل، ال 
سيا رئيس الحكومة املكلف 
نجيب ميقايت، الذي عىل ما 

يبدو ليس يف وارد الذهاب إىل اإلستســالم الكامل 
ملطالب رئيس »التيار الوطني الحر«، حتى ولو كان 
مثن ذلك عدم الذهــاب إىل تأليف حكومة جديدة، 

ألنه يف كل مرة يقّدم التنازالت يُطلب منه املزيد. 
يف هذا اإلطار، يبدو أن ميقايت يدرس األمور من 
أكرث من زاوية، بحسب مصادر مقربة منه، أبرزها 
الثمن الذي سيدفعه يف مقابل التنازل أمام مطالب 
جربان باســيل الكثرة، خصوصــاً أن هذا األمر قد 
يكــون له تداعيات عىل واقعه عىل أكرث من صعيد، 
بينا هو غر مضطر لكل هذه التنازالت، ألن املتبقي 
من والية رئيس الجمهورية ميشــال عون ال يتعدى 
الشــهر الواحد، وبالتايل هــو ال يجد أي مصلحة 
شــخصية له يف تقديم تنازالت لعهــد يعد العدة 

ملغادرة القرص الجمهوري.
عىل هذا الصعيــد، يبدو أن حزب الله هو الجهة 
األساســية الوحيدة التي ال تزال تعمل عىل فكفكة 
العقد بــني رئيس الجمهوريــة ورئيس الحكومة 
املكلّف، لكن يف املقابل املهمة ال تبدو ســهلة عىل 
اإلطــالق، نظراً إىل أن لدى كل منها مصالحه التي 
ينطلــق منها يف تحديد موقفــه الحكومي، بينا 
هــو أقىص مــا ميكن أن يقدمــه ضانات عامة 
لرئيــس »التيار الوطني الحــر«، فيا يتعلق بدوره 
باإلســتحقاق الرئايس، مع العلم أنه ال يستطيع أن 
يكرر نفس ما قدمه يف اإلســتحقاق السابق، وهو 

ما يطمح إليه باسيل.
كل هذا ال يعني أنه لن تكون هناك حكومة جديدة 
خالل أيام، ولو اختلفت القراءات حول األمثان، ففي 

قراءة بعض األوساط املراهنة 
عــىل تأليــف حكومة قبل 
نهاية والية الرئيس عون، ان 
ما يحصل اليوم هو عبارة عن 
عملية عــض أصابع، ينتظر 
الجميع من ســيرصخ فيها 
أوالً، ألن الجانبني يدركان أن 
قــرار التأليف قائم وال عودة 
عنه، لكــن يف املقابل هناك 
من يعترب أن األساس ال يتعلق 
باملطالــب املبارشة، أي عىل 
مستوى األســاء، بل بتلك 
املتعلقــة بالدور أو القرارات 
وبالتايل  الحكومــة،  داخل 
من األفضل أن يكون عمرها 
الفعــي أيام قليلة تســبق 
انتهــاء والية الرئيس عون، ال تســمح ألي جهة 
باملطالبــة بأخذ أية قرارات، بــل تكون وظيفتها 
فقط تسلم صالحيات رئيس الجمهورية بعد نهاية 
واليته، فالحكومة الجديــدة قد ال تجتمع بعد نيل 
الثقــة، مبعنى أنه لن يكون أمامها الوقت لتجتمع 
وتعقد الجلسات، وبعد الفراغ هناك من يطالب بأن 

يقدم رئيس الحكومة وعداً بخصوص الجلسات.
منذ فرتة مل يكن يف بال باسيل تشكيل الحكومة 
عىل اعتبار أن الفراغ والفوىض الدســتورية تفيده 
عىل املستوى السيايس، بحسب مصادر سياسية، 
بينــا يعترب اليوم أن الحكومة ســتعطيه الوقت 
لتحسني ظروفه الرئاسية، فهو ال يزال حتى اللحظة 
يراهن عىل تبدل بالظروف اإلقليمية بشــكل يُعيده 

مرشحاً للرئاسة، او عىل األقل صانعاً للرؤساء. 

ــادة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــروط املضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــروط والشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيرة الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة أسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحكومـ
فادي عيد

دخلــت عمليــة تأليــف 
الحكومة مرحلة اللمســات 
األخرة، ولكن حتى الساعة 
ليس مثة ما يوحي بأن هذه 
إنهاء  إىل  ستؤدي  اللمسات 
فإن  وبالتايل  املعضلة،  هذه 
والدة الحكومــة، أو إذا صّح 
التعبــر تجديدها من خالل 
إضافــة وزراء جــدد إليها، 
الوزراء  من  البعض  وإخراج 
»التيار  عــىل  املحســوبني 
ال  والذين  الحــر«،  الوطني 
يرى رئيــس »التيار« النائب 
أن هؤالء  باســيل  جــربان 
موالني له، كونه يريد وزراء 
تابعني مبــارشة لـ »التّيار« 
هذه  وعــىل  ولتوجهاتــه، 

الخلفية مل يُحســم بعد القرار النهايئ بالنســبة 
للموقــف الذي مل يحّدده بعد الرئيس املكلّف نجيب 
ميقايت، يف ظّل معلومــات متداولة عن أنه يرى 
يف مــا يطالب به رئيــس »التيار الوطني« مدخالً 
للصدام داخل الحكومة، والتي سوف تتوىل مقاليد 
الســلطة يف املرحلة املقبلة، وتحديداً بعد انتهاء 

والية رئيس الجمهورية ميشال عون.
وعليــه، تكشــف املعلومــات، أن الجواب قد 
يطول إىل حني إعــادة اختيار وزراء مقبولني غر 
الذين ســّاهم النائب باسيل، والذين باتوا تقريباً 
معروفــني، وهم مــن الحلقة الضّيقــة لرئيس 
الجمهورية وباســيل، خصوصاً وأن ما يخشــاه 
ويرفضه ميقايت، يرفضه ويخشاه يف الوقت عينه 
رئيــس مجلس النواب نبيه بري. ولذلك، فإن هناك 

مرحلة »شــّد حبال« يف اليومني املقبلني، إذ تشر 
املعلومات إىل  اســتحالٍة القبول مبا طرحه النائب 
باسيل، والذي يغطّيه ويدعمه رئيس الجمهورية. 
وبالتايل، فــإن الحكومة الجديدة، ما زالت بعيدة 
املنــال وقد تُبرص النور خــالل أيام فقط يف حال 
تــّم التوافق الســيايس، ولكن مــن املرّجح بقاء 
األمــور كا هي يف املرحلة املقبلة، يف ضوء تزايد 
احتاالت الشغور الرئايس، وصوالً إىل أوان التدخل 
الخارجي من قبل املجتمع الدويل، ولكن وبحســب 
املعلومات، فإن ذلك ســيحصل عندما تصل األمور 
إىل الهاوية، وتتّســع الهــّوة بني اللبنانيني، لتأيت 
التسوية الدولية عرب توافق عىل مخرج للمعضلة 
اللبنانيــة قوامها تعديل الدســتور وانتخاب قائد 

الجيش رئيساً للجمهورية.
وتضيــف املعلومات ، أن هــذا الخيار هو األكرث 

أوســاط  يف  حتى  تــداوالً 
السياســية  املرجعيــات 
الداخليــة، نظــراً لصعوبة 
قبول املكّونات السياسية من 
باملرشحني  الجهة وتلك  هذه 
الطبيعيــني، أو بعض الذين 
التداول بأسائهم، ولذا،  يتّم 
هنــاك صعوبات بدأت تظهر 
املاضية إن عىل  األيــام  يف 
صعيــد الوضع الحكومي أو 
تفاعل  إىل  وصوالً  الرئايس، 
واإلنقســامات  الخالفــات 
السياســية،  واإلصطفافات 
وهو مــا ظهر بوضوح عىل 
اإلعالمية  اإلطالالت  خلفية 
لكبار املرجعيات السياســية 
والحزبية، مــا يُنذر بتعميق 
اإلنقسام السيايس. مع العلم 
أن الشغور الرئايس كا يرّدد 
البعض بات أمراً واقعاً، ولكن عودة اإلهتام بامللف 
الحكومي والتشــّدد من قبل العهد وتّياره بتسمية 
وزراء مســيحيني موالني لهــم، دليل عىل أن فرتة 
الشــغور قد تطول، كــا أن الحكومة الجديدة يف 

حال التوافق عليها هي من سيدير البلد.
 وتؤكد املعلومات أن التسوية هي املمّر اإلجباري 
الوحيد لخروج لبنان مــن األزمات الراهنة، ومن 
حلقة التعّنت والرشوط والرشوط املضادة من قبل 
غالبية القوى السياســية، فيا القلق يبقى قامئاً 
خشية من أن تكون األيام املقبلة منطلقاً للفوىض 
التي بدأت تظهر معاملها مرصفياً، حيث من املتوّقع 
أن تّتسع دائرة الفوىض باتجاه مرافق ومؤّسسات 
أخرى، ما قد يدفع املعنيني بامللف اللبناين لإلرساع 
بإنقاذ البلد من خالل تسوية ما، ال زالت يف مرحلة 

التشاور واإلعداد. 

ــــــام 2022 ــ ــــــة عــ ــ ــ ــــــون ُموازن ــ ــ ــــــع قان ــ ــ ــــــري وق ــ ــ  ب
ــواب ــ ــ ــ ــ ــع ن ــ ــ ــ ــ ــريعّية م ــ ــ ــ ــؤوناً تشــ ــ ــ ــ ــع شــ ــ ــ ــ ــ وتاب

ــــــى ــــــي املن ــــــب وأب ــــــم زار الخطي ــــــواء ابراهي الل
زار املدير العام لالمن العام 
اللواء عبــاس إبراهيم نائب 
رئيــس املجلس اإلســالمي 
العالمة  األعــىل  الشــيعي 
الشــيخ عــي الخطيب قبل 
ظهرامــس يف مقر املجلس، 
تطورات  يف  التباحــث  وتم 
لبنان  العامــة يف  األوضاع 

واملنطقة.
وكان اللواء إبراهيم، قد زار 
شيخ العقل لطائفة املوحدين 
الدروز وجــرى البحث بعدد 

من القضايا املطروحة.
وكانت مناسبة نّوه خاللها 

ايب املنــى بـ »بالــدور الجامع الذي يقوم به 
اللواء ابراهيــم الذي يصب يف خدمة الوطن 
وابنائه، وكافــة الجهود التي تبذلها املديرية 

العامة لألمن العام«، وشارك يف اللقاء قايض 

املذهب الشيخ غاندي مكارم وعدد من أعضاء 

املجلس املذهبي واملستشارين«.

اللواء ابراهيم عند الخطيب

 شـــــيا التقـــــت بـــــو حبيـــــب وبـــــو صعـــــب: لإلســـــراع
فـــــي إنجـــــاز الـــــرّد اللبنانـــــي بشـــــأن ُمســـــودة الترســـــيم

ــّورات مـــع ســفــيــر قطر ــطـ ــتـ ــرض الـ ــي املــنــى عــ ــ  أب
الوعي والترّفع الى  الرئيس بحاجة  إنتخاب  املرتضى: 

زارت ســفرة الواليــات 
املتحــدة االمركية دورويث 
شــيا نائب رئيــس مجلس 
النــواب الياس بو صعب يف 
مكتبه يف املجلس، وإطلعت 
منه عىل نتائج املحادثات التي 
جرت يف القرص الرئايس يوم 
االثنني حول ملف الرتســيم 
البحري واملالحظات النهائية 
التي وضعها الجانب اللبناين 
عىل املسودة التي وصلت من 
آموس  االمريك  الوســيط 

هوكشتاين.
»رضورة  شــيا  وأكــدت 
الــرد  انجــاز  يف  االرساع 

اللبناين«، مبدية »اهتام بالدها بانجاز هذا 
امللف يف اقرب وقت«.

وكانت السفرة شيا قد زارت وزير الخارجية 
واملغرتبــني يف حكومة ترصيــف االعال 

عبدالله بوحبيب ، وتم البحث يف االجتاعات 

التــي كان عقدها بوحبيــب يف نيويورك مع 

املســؤولني االمركيني، كا تطرق البحث يف 

االســتحقاقات السياســية اللبنانية املقبلة 

والعالقات الثنائية بني البلدين.

العقل  شــيخ  اســتقبل 
الدروز  املوحدين  لطائفــة 
الشــيخ الدكتور سامي أيب 
املنــى يف دار الطائفــة - 
يف  الثقافة  وزيــر  بروت 
االعال  ترصيــف  حكومة 
محمد وسام املرتىض يرافقه 
نجيب  القايض  املستشاران 
ســليان  واملحامي  براق 
بعدد  البحث  وجرى  علوش، 
واملواضيع  القضايــا  مــن 
عىل  املطروحــة  العامــة 

الساحة.
 وتطــرق املرتــىض اىل 
الرئاســة  اســتحقاقي 

والحكومة، مشــرا اىل »الســعي لتشكيل 
الحكومــة حثيث، وأشــار اىل ذلك رئيس 
الحكومــة وانه لــن يألُو جهــدا إليصال 
هذا االســتحقاق اىل خواتيمه الســعيدة، 
وأيضا بالنســبة اىل االســتحقاق الرئايس 
بــادر الرئيس نبيه بري بإجــراءات إيصال 
االســتحقاق اىل خواتيمــه، علا انه اكرث 
تطلبــا لناحية مقاربتــه بنَفس عدم الغاء 
أحدا لآلخر او التمرتّس خلف مواقف، وكأنها 
اطــالق نار عىل اآلخر بقــدر إيجاد الرئيس 
الذي يصلح لقيادة لبنان واللبنانيني يف هذه 
املرحلــة األكرث دقة عىل البلد، االمر بحاجة 

الله املســؤولني  اىل الوعي والرتّفع، وألهم 
الكايف إلنجاز هذا االستحقاق«. الوعي 

كا واســتقبل ايب املنى سفر قطري يف 
لبنــان إبراهيم بن عبد العزيز الســهالوي 
الكواري، وجرى  املستشار مشــعل  يرافقه 
البحث باألوضاع العامة يف لبنان واملنطقة 

البلدين. العالقات بني  تعزيز  وسبل 
وكانت مناســبة رّحب فيها شــيخ العقل 
بالســفر، داعيــا اىل »تعزيــز العالقات 
البلدين«، وشاكرا »لقطر امرا  األخوية بني 
وحكومــة ودولة لوقوفها الدائم اىل جانب 

الجالية«. أبناء  واحتضانها  لبنان 

شيا مع بو صعب 

ايب املني مستقبال املرتيض

وقع  رئيس مجلس النواب 
نبيه بري قانون موازنة عام 
2022، وأحاله عىل رئاســة 

مجلس الوزراء.
واستقبل  سفر باكستان 
له  وأوجز  أطهــر  ســلان 
عــن الفيضانات األخرة يف 
باكســتان والتــي »أدت إىل 
يف  وكارثة  جاعــي  نزوح 

البالد«.
 وقدم رئيس مجلس النواب 
تعازيــه لحكومة وشــعب 
باكســتان يف الخسائر يف 
يف  واملمتلــكات  األرواح 

أعقاب الفيضانات األخرة.
كا ناقش الجانبان خالل االجتاع ســبل 
تعزيــز التعاون الربملاين، وأعربا عن »أملها 
يف التوصــل قريباً إىل صيغة نهائية ملرشوع 
مذكــرة التفاهم بشــأن التعــاون الربملاين 
الوطنية  والجمعيــة  اللبناين  الربملــان  بني 

الباكستانية.
وباإلشــارة إىل الدعوة التي وجهها  رئيس 
الجمعية الوطنية الباكســتانية الدكتور رجا 
برويــزأرشف إىل الرئيس بري، أمل الســفر 
اطهر يف« زيارة رئيس مجلس النواب باكستان 

يف أقرب وقت يناسبه«.
عــىل صعيد آخر ، اســتقبل بري يف مقر 

الرئاســة الثانية يف عني التينة، عضو كتلة 
»التجــدد« النيابية  النائب أديب عبد املســيح 
حيث جرى عرض لألوضاع العامة ولشــؤون 

ترشيعية وإمنائية عائدة ملنطقة الكورة.
وبحــث رئيس املجلس أيضــاً خالل لقائه 
النائب وضاح الصادق ، يف  آخر املســتجدات 

وشؤون ترشيعية.
و استقبل أيضاً رئيس لجنة الدفاع والداخلية 
والبلديــات النائب جهــاد الصمد حيث جرى 
عرض لتطورات االوضاع العامة واملستجدات 

السياسية اضافة اىل شؤون ترشيعية.
وبعــد الظهر التقى رئيــس املجلس النائب 

السابق نارص قنديل.
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ــي ــ ــل ــ ــي ــ ــاف ــ ــك ــ ــي ــ عــــــمــــــامــــــة م
سعادة مصطفى أرشيد
جنني - فلسطني املحتلة

للموت هيبة واحرتام، وهو نهاية كل حي، وقد علمتنا مدارس 
مكارم األخالق أن الشــاتة من ســوء الخلق خاصًة يف املوت، 
فاملوىت أصبحوا يف عهدة أخرى وخارج دوائر املحبة أو البغض أو 
دائرة الحساب الدنيوي، إال أن بعض ممن يرحلون عنا والذين لعبوا 
أدواراً يف الشأن العام ال ينطبق عليهم ما تقدم، فآرائهم وأعالهم 
قد كان لها تأثرياً عاماً، ويف كثري من الحاالت ال زال تأثري أفعالهم 
متواصالً، وبالتايل فإن تقيمهم ونقد أدائهم بالســلب أو اإليجاب 
هو حق للجميع، ومن هؤالء الراحل الشــيخ يوســف القرضاوي 

املرصي األصل القطري الجنسية والوالء.

أســس الشــيخ القرضاوي »االتحاد العاملي لعلاء املسلمني« 
وترأسه لفرتة طويلة، عرفناه مع انطالق عهد القنوات الفضائية، 
حيث كان ضيفاً دامئاً عىل قناة »الجزيرة«، أُعجبنا بشــخصيته 
الهادئة ومالمحه البشوشــة التي تنم عن طيبة، واألهم أعجبنا 
باعتداله وانحيــازه للمقاومة باملطلق، لكنه مــع اندالع الحرب 
الكونية عىل الشــام وما أُطلق عليه زوراً اسم »الربيع العريب«، 
انكشف غطاءه عن شيخ ماكٍر، يُؤمن بنظرية التمكني، التي متثل 
النسخة اإلســالمية النتهازية ميكافييل، وهي نظرية تتطابق 
مع املثل العامي )متســكن حتى متكن(، فانكشــف زيفه وظهر 
بحقيقته العارية كبوٍم ناعــٍق وعقٍل دموي غرائزي متوحش، ال 
يأنف من تحويل البوصلة حســب الهوى والدفع، إذ أفتى بأولوية 
الجهاد ضد سورية الدولة عىل الجهاد يف سبيل فلسطني، ولحقه 
يف فتواه الشــيخ الدكتور عزيز الدويك رئيس املجلس الترشيعي 
الفلسطيني والقيادي يف حركة »حاس«، ال يتورع عن التحريض 
عىل قتل املخالف يف الرأي حتى ولو كان رجل دين بأهمية ومكانة 
الراحل محمد سعيد رمضان البوطي، ثم ويف خطبة جمعة بثتها 
قناة »الجزيرة«، طالب بهــا الرئيس األمرييك أن يقف وقفة حق 
ويدمر بالداً عربية وإسالمية منها سورية و ليبيا، يف وقٍت كان 

ال يزال يرأس االتحاد العاملي املذكور.
الشيخ القرضاوي ال زال فاعالً يف أنصاره وجاعاته، فهو األب 
الروحــي لجاعة »اإلخوان املســلمني« وتفرعاتها، ومنها حركة 
»حاس« التي احتضنتها دمشق لسنوات يف وقٍت مل تكن ترىض 
فيه باستقبالها عواصم عربية، رعتها الدولة السورية كا مل ترعى 
أي حليف لدرجة أنها نافســت »حزب البعث« الحاكم، ومثلها مثل 
أباها الروحي انقلبت عىل راعيها وحاميها مع انطالق ريح السموم 
وأعلنت الحرب عىل ســوريا، رعتها إيران ودعمتها يف حني احتفل 
أنصارها بتوزيع الحلوى يف قطاع غزة فرحاً وابتهاجاً، عندما أُعلن 
عن استشهاد الفريق قاسم سلياين باعتباره شيعياً رافضياً، ومن 
هذه التفرعات »الحركة اإلســالمية« يف الداخل الفلسطيني التي 
أرسلت ُشــباناً من الجليل واملثلث لرتكيا ثم إىل سورية للقتال يف 
صفوف اإلرهابيني، باعتبار النظام يف دمشق هو العدو ال من يحتل 
مدنهم وقراهم، ومنظر هذه الحركة الشيخ كال الخطيب املحارض 
يف جامعــة تل أبيب الذي له ترصيحــات تؤيدها حركة »اإلخوان 
املســلمني« وهي مســتمدة  من الفكر القرضاوي، والتي ترى أنه 

يُفضل بقاء الدولة اليهودية عىل تحرير فلسطني بيد الشيعة.
مات الشــيخ القرضاوي، لكن ســمومه الفكرية ال تزال حّيًة، 

اللهم ال شاتة.

ــب الــتــوقــعــات ــل ــام: زيــــــادات لـــم ت ــعـ ــاع الـ ــط ــق رواتـــــب ال
ليرة مــلــيــون   20 يبلغ  أن  يــجــب  ــأجــور  ل ــى  ــ األدن ــّد  ــح وال

مينى املقداد 

بعد انتظار دام ألكرث من 8 أشــهر، أُقّر قانون املوازنة 
العامة لعــام 2022. وبعيدا عن القــراءة النقدية ملجمل 
املوازنة وشــوائبها الكثرية، فإّن أبرز مــا تضّمنته زيادة 
رواتب موظفــي القطاع العــام املدنيني والعســكريني 
واملتقاعدين واملتعاقدين وجميع األجراء يف الدولة مبقدار 
ثالثة أضعاف، عىل أن ال تقــل الزيادة عن 5 ماليني لرية 

لبنانية وال تزيد عن 12 مليون لرية.
زيادات مل تأت عىل قدر التوقعات، ال من ناحية قيمتها 
املاديّة الحتسابها وفق سعر 4500 لرية للدوالر و 15 ألف 
لرية تسعرية الدوالر الجمريك، أو لناحية مّدتها املحدودة 
لتدخل كا سابقاتها من زيادات يف خانة الحلول املؤقتة 

والرتقيعية. 

{  األسمر: الحّد األدىن لألجور
يجب أن يبلغ ما بني 15 و20مليونا {

 رشح رئيــس اإلتحاد العايل العام بشــارة األســمر 
لـ«الديار« بأّن الزيــادات التي طرأت عىل رواتب موظفي 
القطــاع العام تتضمن إعطاء راتبني فوق أســاس الراتب 
الحايل من دون امللحقات ملّدة 3 أشــهر، ويشمل موظفي 
العامة والضان اإلجتاعي  العام واملؤسســات  القطاع 
والبلديات، معتربا أّن هــذا األمر ال يفي املوظف حقه ألّن 
الغــالء فاحش، كــا أّن هذه األمور كانــت تدرس وفق 
دوالر 26 -27 ألف لرية فيا يالمس الدوالر اليوم 40 ألف 
لــرية، الفتا أّن الحّد األدىن لألجور يجب أن يبلغ ما بني 15 
و20 مليون لــرية يف القطاعني العام والخاص، بناء عىل 
العام  العايل  دراسات علمية مســتمرة يجريها اإلتحاد 

تزامنا مع تطور سعر رصف الدوالر.
وحول  ما أعطي يف قانون املوازنة، لفت األســمر اىل 
أنّه نتيجة تواصل اإلتحاد العايل املســتمر مع املعنيني، 
والذي أّدى ســابقا إىل إعطاء شهر أســاس راتب مقابل 
كّل شــهر، والحضور التحفيزي البالغ ما بني 150 – 350 
ألف لرية، ملدة شــهرين)آب وأيلول(، واليوم اســتكملنا 
القطاع  الباقية، وأصبح يتقاىض موظف  الثالثة  األشهر 
العام واملصالح املستقلة واملؤسســات العامة والبلديات 
واملستشــفيات الحكومية 3 أشهر يف شهر واحد، معتربا 
يف املقابل أّن هذه الزيادات تبقــى دون املطلوب، متبّنيا 
مبدأ »خذ وطالب«، ورضورة تعديل بدل النقل ليصبح 125 
ألف لرية، وكذلك تعرفات الطبابة واإلستشفاء يف تعاونية 
موظفي الدولة، ورضورة اإلستمرار بالضغط حتى تدخل  
املســاعدات اإلجتاعية يف صلب الراتــب والتعويضات، 
كاشفا عن وعود تلّقاها بدرس تطوير األجور، وتعديالت 

عىل سلسلة الرتب والرواتب.
وعن واقع الحّد األدىن لألجور يف القطاع الخاص، رأى 

األســمر أنّه يجب أن يكون 
بحدود 20 مليون لرية، علا 
أّن األجــر يتطــور يف هذا 
غالء  يدخل  بحيث  القطاع، 
صلب  يف  مبارشة  املعيشة 
 1325000 كمبلــغ  الراتب 
ألف   600 وزيــادة  لــرية، 
لــرية التي تأخــذ طريقها 
نحــو التنفيــذ، متطرّقــا 
الهيئات  مــع  ملفاوضــات 
العمل  ووزير  اإلقتصاديــة 
زيادة  إســتصدار  أجل  من 

غالء معيشة أخرى يف هذا القطاع، شارحا أّن الفرق بني 
القطاعني، هو أّن زيادات القطاع العام تعترب مســاعدات 
إجتاعيــة حتى ال تدخــل بتعويضات نهايــة الخدمة 
واملعاشات التقاعدية، فيا تدخل يف القطاع الخاص يف 
صلب الراتب، فرتتفع التعويضات بناء عىل هذه الزيادات.

{ إنعاش الضان بالزيادات {

وفق األســمر، أّن اإلتحاد العايل العام ميثل نحو %40 
من نسبة أعضاء مجلس إدارة صندوق الضان اإلجتاعي، 
و 450 ألــف عامل مضمونني، ما يعنــي أّن هذه الزيادات 
ســتنعكس ايجابا عىل اإلشــرتاكات، وترفع تعويضات 
الصندوق لألجري بنحو 3 مرات خاصة اإلستشــفاء. كا 
عرض موضــوع قانون البطالة الــذي أصبح يف الهيئة 
العامــة ملجلس النواب، ومبوجبــه يحصل املرصوف من 
عمله، جزءا من الحّد األدىن لألجور لعّدة شــهور بتمويل 
من الضان، وهنــاك مرشوع اإلنتقــال اإلختياري من 
نظام تعويض نهاية الخدمة اىل النظام التقاعدي، والذي 
ســيمكن من يرغب عند بلوغه السن القانوين، بأن يأخذ 

راتبا تقاعديا بدال من تعويض نهاية الخدمة. 
ورغم ذلك، يجزم األســمر أّن الرواتب ال تكفي، إذ يجب 
زيادتها بشــكل مضطرد تبعا للزيــادات التي تطرأ عىل 
ســعر رصف الدوالر، وأن يعاد النظر بالتعويضات واملنح 
املدرســية ملوظفي القطاعني العــام والخاص وبتكاليف 
طب األسنان والتعويضات العائلية، معتربا أّن حالة عدم 
اإلســتقرار الســيايس واإلقتصادي، وعدم وجود سعر 
رصف موّحد وثابت للدوالر، من املعوقات األساسية التي 

متنع بداية الحلول املرحلية، ال النهائية.

{ عبد الله: السلّم املتحرك لألجور {

العال واملستخدمني«  لنقابات  الوطني  »اإلتحاد  رئيس 
كاســرتو عبدالله، قال لـ«الديار أّن هذه املوازنة  هي من 
إمــالءات صندوق النقــد والبنك الدوليــني، وال ميكن أن 
تكون إنتاجية وإصالحية، رغم حاجتنا املّاسة إىل وجود 

موازنة.

وتحــّدث مبوضوع األجور عن مذكــرات كثرية قّدمها 
اإلتحاد الوطني بهذا الشأن، مطالبا بشكل أسايس بالسلّم 
املتحرك لألجور، بعــد أن يتم تصحيح الحّد األدىن لألجور 
من خالل الدراسات وإعادة التقييم، عىل أن يكون موّحدا 
بني القطاعني العــام والخاص، داعيا إىل ســلّة موّحدة 
الحتســاب الحد األدىن واألجور من خالل سلســلة رتب 
ورواتب بالقطاعني تستند إىل استبيان واضح، ويف حال 
مل يقّر ذلك يف ظل األزمة الحاليــة، ومل يّتم خلق توازن 
بني القّوة الرشائية وعمليــة التضخم املفتعلة، أي مل يّتم 
تصحيح األجور وإقرار السلّم املتحرك ليكون دامئا متوازيا 
ويحافظ عــىل القوة الرشائية، فإنّنا ســنبقى يف نفس 
األزمة، ملّمحا بأّن املسؤولني يسريون بسياسة أن يكون 
الحّد األدىن يف لبنان مــا دون 100 دوالر كدول املحيط، 
مذكــرا أّن الحّد األدىن لألجــور كان يبلغ 450 دوالرا يف 

لبنان سابقا، ومل يكن يكفي.
ومبا يخص زيادات القطــاع العام لفت عبد الله إىل أّن 
الدولة »تشــرتي الوقت«، بحيث أقــرّت املوازنة واألجور 
3 أضعاف بشــكل مؤقت وال يــرصح عنهم للضان، وال 
يدخلون بالتعويضــات والتقاعد، وكّل ذلك يهدف لتخطّي 
مرحلة الحكومة ورئاســة الجمهوريــة، وخفض الدين 
العــام وإراحة املصارف التي نهبتنــا ورسقتنا، داعيا إىل 
مواجهة هذه السياســات، وإىل حوار إجتاعي حقيقي 
لبحث موضوع األجــور بكل مكّوناتها، والبحث بســلّة 
غذائية وخدماتية متكاملة، وبناء عىل ذلك نتلّمس الحلول 

مبوضوع األجور.
رشوط  أبرز  كأحــد  املوازنة،  القول...اقــرّت  خالصة 
صندوق النقد الدويل، ويف إقرارها إنجاز معنوي، ال يلغي 
اإلنتقاد الــالذع ألرقامها من أهل النقــد واإلقتصاد، وما 
زيــادة الرواتب للقطاع العــام إاّل »ذر للرماد يف العيون« 
ومنعا إلقفال املؤسســات العامة، وبالتايل تفكك هيكل 
الدولــة وانهيارها، عىل أّن هذه الخطــوة لن متنع تجّدد 
اإلرضابات مع ارتفاع أســهم الــدوالر، وتقهقر القيمة 
الرشائية تدريجيــا، لنبقى »مكاننا نــراوح:  إرضابات.. 

زيادات.. إرضابات وهكذا!

لــــــــــقــــــــــاءات قــــــــائــــــــد الــــجــــيــــش

قائد الجيش مجتمعا مع جبور
 اســتقبل قائد الجيش العاد جوزف عون يف مكتبه يف الريزة 

النائب جيمي جبور، وتناول البحث األوضاع العامة يف البالد.
كذلك اســتقبل محافظ بعلبك ـــ الهرمل القايض بشري خرض 

وجرى البحث يف شؤون مختلفة. 

عـــــــودة: زار  الــــعــــاشــــر  ــا  ــ ــن ــ ــوح ــ ي
لبنان ــذوا  ــقـ وأنـ يــعــيــش  شعبنا  ــوا  ــ دع

ــــّوة ــــات النهــــوض والق ــــك ُمقّوم ــــان يمتل  قماطــــي : لبن
ــة الشــــعب ــتثمر ملصلحــ ــ ــن أن ُتس ــ ــة م ــا ممنوعــ ــ لكّنه

استقبل مرتوبوليت بريوت وتوابعها للروم االرثوذكس املطران 
الياس عوده مع كهنة أبرشــية بريوت بطريرك الروم االرثوذكس 
يوحنا العارش يازجي يف دار املطرانية يف األرشفية. وبعد تداول 
األمور التي تهم الكنيســة األرثوذكســية ولبنان، قال البطريرك: 
»نحن يف لبنان الغــايل عىل قلبنا ويف الظــروف التي منّر بها 
خصوصا يف الفــرتة التي نحن فيها، أمــام منحى كبري أال وهو 
انتخــاب رئيس للجمهورية، ونحن نرفــع الصوت ونضّم صوتنا 
إىل أصوات كل األحبة يف هــذا البلد الطيب عىل أهمية ورضورة 

انتخاب رئيس للجمهورية«. 
واكد ان »الفراغ ليس ملصلحة أي أحد. نحض الجميع، املسؤولني 
والسياسيني وكل شعبنا الطيب، وإن شاء الله يُسمع كالمي، أن البلد 
يف حاجة اىل نتخاب رئيس جمهورية يف التوقيت املطلوب. بلدنا 
لبنان يعاين ونحن يف مطرانيتنا يف بريوت وتحديداً حيث نحن يف 
الصالون بجانب الرشفة التي تطّل عىل املرفأ، حيث نرى هذا املنظر 
املؤمل أمامنا والدمــار الذي ما زال منذ أكرث من عامني وال يزال كا 

هو، شعبنا الطيب املحّب يدفع فاتورة الفساد وفاتورة الظلم«.
وسأل »أين هي أموال الناس املودعة يف البنوك؟ وماذا عن كل 
املواضيع التي يعانيها الشعب«؟ وشــدد »عىل أهمية أن يتعاىف 
لبنان وأن يعمل الجميع وخصوصا املســؤولني فيه عىل إنقاذه، 
وليعطنا الرب أن نرى يف هذا الشــهر رئيســاً للجمهورية جديداً 
يعمل من أجل مصلحة لبنان، وتوجه اىل كل املعنيني قائالً: »دعوا 

شعبنا يعيش وأنقذوا لبنان، أنقذوا لبنان، أنقذوا لبنان«.

أكّد عضــو املجلس الســيايس يف حزب 
الّســابق محمود قاطي، خالل  الوزير  الله 
أّن »لبنان  بلدة تفاحتــا،  احتفال تربوّي يف 
ميتلك مقّومات النهوض، وميلك القّوة لكّنها 
ممنوعة مــن أن تتحرّك ومن أن تُســتخدم 
ومن أن تُســتثمر ملصلحة الشعب ، وممنوع 
أن تُحرّك الذهــب املحجوز يف أمريكا«، وقال: 
»َذهــب لبنان كيف أصَبــح يف أمريكا، وهنا 

نسأل حاكم مرصف لبنان؟«.
وقال:«لبنان ميلك مــن األرايض والعقارات 
واألمالك باســم الجمهورية اللبنانّية عدا عن 
أرايض املشــاع ما يبلغ قيمتها خمسمئة مليار 
دوالر أمرييك ، وهنا ال أدعو اىل بيع هذه األمالك، 

لكن دولة متلك هــذا القدر مــن الذهب ومن 
األرايض، ومتلك حقاًل من الّنفط والغاز املوجود 
يف قعر البحر يف مياهنا اإلقتصادية وفيه مئات 

مليارات الدوالرات، ملاذا نقول لبنان عاجزًا«.
وســأل:«ملاذا لبنان يشــحذ ، وملاذا ينتظر 
صندوق الّنقد الدويل الذي يضع لبنان ورقبة 
لبنان اإلقتصادية يف يّد القوى الدولية وعىل 

رأسهم أمريكا؟
الّناجحــني  وختــم متوّجًهــا للطــاّلب 
وُمستقَبلُه، ومعكم  الوطن  أَمل  بالقول:«أنتم 
ســيزهر لبنان ويبقى منيًعا أمام اإلمالءات 
الخارجيــة، وبوحدتكــم ســننترص بــكّل 

اإلستحقاقات«. 

إطالق »منتدى شباب نهوض لبنان نحو مئوية جديدة«
الحكومة تشكيل  عملّية  في  ماضون   : ميقاتي 
رغم العراقيل .. ونتمنى انتخاب رئيس للجمهوريّة

حكومة  رئيــس  أكد 
نجيب   االعال  ترصيف 
ميقايت »أننا ماضون يف 
عملية تشكيل الحكومة 
العراقيل  رغــم  الجديدة 
توضع  التــي  الكثــرية 
يف طريقنــا والرشوط 
تهدف  التي  وااليحاءات 
واقع  أمــر  خلــق  اىل 
من  مرحلة  اخطــر  يف 
تاريخنا. وإننا مصممون 
وفق  العمل  متابعة  عىل 
الدســتور  يقتضيه  ما 
واملصلحــة الوطنيــة، 

ولن يكون مســموحا ألحد بتخريب املسار 
الدستوري وعرقلته«.

ومتنــى« أن يوفق املجلــس النيايب  يف 
انتخــاب رئيس جديد للبــالد ضمن املهلة 
اكتال  تقتيض  التحديات  ألن  الدستورية، 
وتعاونها  الدســتورية  املؤسســات  عقد 

وتكاملها«.
واذ لفــت اىل »ما يتعــّرض له إتفاق 
شــدد  بريئة«،  غري  حمالت  من  الطائف 
عــىل »ان هــذا  اإلتفاق، الــذي بفضله 
الدولة  مؤسســات  وعادت  املدفع  توّقف 
إىل أداء دورهــا الطبيعــي، هو إتفاق ال 
أفضل  األكيد هو  إنه منزل، بل عىل  نقول 
من الفوىض والدمياغوجية«. كا شــدد 
عــىل »ان اتفــاق الطائف هــو  اإلطار 
اللبنانيني  يجمع  أن  ميكن  الذي  الطبيعي، 
التشــديد  عىل قواســم مشــرتكة، مع 
ونصا،  روحــا  بنوده،  كل  تطبيــق  عىل 
ومع الســعي املوضوعي، ومن ضمن ما 
تقتضيــه املصلحة الوطنيــة العليا، إىل 
تطويره مبا يتناســب مــع الحداثة، مع 
الحفــاظ عىل ما يضمــن صيغة العيش 

أبنائه«. بني  املشرتك 
خالل  ميقايت جــاء،  الرئيس  مواقــف 
رعايته قبل ظهرامس يف فندق فينيســيا 
اطالق  »منتدى شــباب نهوض لبنان نحو 
مئوية جديدة«، تحت شعار »التعليم أوال... 
لبنان وطن للمعرفة«، وذلك بتنظيم مشرتك 
من«املبادرة الوطنيــة ملئوية لبنان الكبري« 
و«مؤسســة الحريري للتنميــة البرشية 

املستدامة«.
وقال ميقــايت يف كلمته: »لقد وضعنا 
وخصصنا  اهتاماتنا،  أولوية  يف  الرتبية 
لهــذا األمر لقــاءات وطنية تشــاورية 
عقدت يف الرسايــا، مببادرة ومتابعة من 
الســيدة بهية، بالتعاون مع وزير الرتبية 
الدكتــور عباس الحلبــي ولجنة الرتبية. 
وإننــا  نقدر جهــود الوزيــر املتواصلة 
أدت إىل  تأمني عطاءات لألســاتذة  التي 
وتحقيــق حوافــز من الجهــات املانحة 
ما ســهل التعليم الحضــوري يف العام 
الــدرايس املنرصم، ونحــن تابعنا ووزير 

الرتبية  القمة الرتبوية يف نيويورك، عىل 
عىل   وحصلنا  الدول،  رؤساء  قمة  هامش 
التزامات دولية ووعــود نأمل اإليفاء بها 
وأساتذة  للمعلمني  أضافية  حوافز  لتوفري 
الجامعــة اللبنانيــة والتعليــم املهنــي 
والتقنــي وتابع: »صحيح ان ما يعيشــه 
التجارب  اقــى من كل  اليوم  اللبنانيون 
عليه  واطلعنا  ما ســمعناه  لكن  املاضية، 
يبعث  لبنــان  اللقاء من شــباب  يف هذا 

االمل يف نفوسنا«.
وقد قلّد رئيــس الحكومة صاحبّي فندق 
فينيســيا مازن ومروان صالحة، باســم 
رئيــس الجمهورية العاد ميشــال عون، 

وسام االرز من رتبة ضابط.

{ وزير الرتبية {

ويف كلمــٍة له، أكّد وزيــر الرتبية يف 
الحلبي  حكومة ترصيف األعــال عباس 
»االســتمرار يف تحصني قطــاع الرتبية 
رغم  قوة  بــكل  دعمه  إىل  نســعى  الذي 
أبواب  نطــرق  »إننا  وقــال:  التحديات«، 
الجهات املانحــة للتأكيد عىل أنه ال يجوز 
أن يخرس أبناؤنا تعليمهم بســبب النقص 

التمويل«. يف 
اإلرضاب  »نتيجــة  أّن  الحلبــي  واعترب 
املدارس  إفــراغ  تكون  للمعلمني  املفتــوح 
الرســمية من تالمذتها«، مناشداً »مجلس 
النواب فتــح باب التعاقد مــن جديد أمام 
أّن »الجامعة  املعلمني«. وشّدد الحلبي عىل 
ومل  حقيقي  وجــودي  خطر  يف  اللبنانية 
تعد تنفع معها الرتقيعات«، وقال: »سأدعو 
قريباً لعقد ورشــة عمل إلنقــاذ الجامعة 
اللبنانية ألنها هي أيضاً مسؤولية وطنية، 
وتوقفها عن العمــل يكون رضبة قاضية 
العايل يف  التعليم  التعليم الســيا  لنظام 

لبنان«.

{ الحريري {

من جهتها، شــددت  النائبة الســابقة 
الحريــري يف كلمتها عــىل »أهمية دور 
الشــباب يف بناء لبنــان«، آملة »أن تكون 
السنوات املقبلة خالية من العرثات واألحقاد 

التي شهدناها سابقاً يف بلدنا«.

ميقايت متحدثا خالل املناسبة

ــيــون يـــورو ــّوض األوروبــــــي لــبــوحــبــيــب: 75 مــل ــفـ املـ
ــان فــــور انـــتـــخـــاب رئـــيـــس جــديــد ــن ــب ــل مـــن أوروبـــــــا ل

إســتقبل وزير الخارجية 
حكومــة  يف  واملغرتبــني 
بو  عبدالله  االعال  ترصيف 
الخاصة  املنسقة  مع  حبيب 
لألمم املتحدة يف لبنان يوانا 
فرونتســكا يف مشــاركته 
يف اعــال الجمعية العامة 
لألمم املتحــدة يف نيويورك 
التابعة  املنظات  عمل  ويف 

لها يف لبنان.
ثــم اســتقبل املفــوض 
بسياســة  املكلف  األورويب 
الســيد  والتوســع  الجوار 

Olivér Várhelyi  يف اطــار بدايــة جولته 
اىل  الجانبان  لبنان واملنطقة، وقد تطرق  يف 
مجاالت التعاون بني لبنان واالتحاد األورويب، 
وقد وعد املفــوض االورويب بامكانية تقديم 
املســاعدة  للبنان بقيمــة 75 مليون يورو 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية  وابرام  فور 

االقتصادية مع  السياســات  برنامج اصالح 

صندوق النقــد الدويل،  كا اســتفرس عن 

أسباب عدم احراز تقدم يف تحقيقات انفجار 

مرفأ بريوت للوصول اىل احقاق العدالة. 

 من جهته، طلب الوزير بوحبيب مساعدة 

االتحــاد االورويب عــىل تأمــني هبة فيول 

لتشغيل معامل الكهرباء.

بو حبيب مع فرونتسكا

الهيئة السياسّية في »الوطني الحّر« أقّرت
الرئاسّية واألولـــويّـــات  التطّلعات  ورقــة 

ــي« : ــ ــ ــراط ــ ــ ــوق ــ ــ ــم ــ ــ ــدي ــ ــ »الـــــتـــــجـــــّمـــــع الـــــوطـــــنـــــي ال
وطـــنـــّيـــة ــة  ــ ــان ــ ــي ــ خ  29 ــط  ــ ــخـ ــ الـ ــن  ــ ــ ع ــي  ــ ــّل ــ ــخ ــ ــت ــ ال

 عقدت الهيئة السياســية يف »التيار الوطني الحر« اجتاعها 
الدوري برئاســة النائب جربان باسيل فناقشــت وأقرت »ورقة 
التطلعات واالولويات الرئاسية التي تقرر اعالنها قريبا«، بحسب 

بيان للهيئة.
كذلك نوهت الهيئة بـ«التقدم الحاصل يف ملف ترسيم الحدود 
البحرية وباالنجاز الذي سيتحقق ملصلحة لبنان، وهو مثرة عرش 
سنوات من الجهد والثبات والعمل العلمي والسيا من جانب وزراة 
الطاقة واملياه التي قامت بكل العمل القانوين واالداري والهنديس 

والتقني الالزم، وصوال اىل هذه املرحلة«.
وأملت ان »تتكلّل املفاوضات بالنجاح فيحصل لبنان عىل كامل 
حقوقه ويتم إنجاز اإلتفاق رسيعاً تجنبــاً الي توترات وتحقيقاُ 

لالستقرار واالزدهار يف لبنان واملنطقة«.

أكد التجمــع الوطنــي الدميوقراطي يف 
لبنان، »تأييــده املطلق ملضمون بيان الدكتور 
عصام خليفة، لجهة اتهامه الرؤساء الثالثة، 
بالتخــيل عن ثــروة تقدر مبئــات مليارات 

الدوالرات )مساحة 1430 كلم2( الرسائيل«.
بيــان: »عرش صفحات  التجمع يف  وقال 
الناقورة  لنقطة رأس  االحتالل  بإبقاء  ترتجم 
والـB1 والنفق، وإبقاء احتالل جزء من املياه 
االقليمية لحد الطفافات، وإعطاء حق سيادي 
الرسائيــل بجزء من حقل قانــا، وهذا الحق 
مــدون يف االمم املتحدة من خالل الخط 23. 
وكل كالم عن ضانات هو كالم لالستهالك 
فقط، وإال فليكتب يف االتفــاق ان لبنان له 
ســيادة تامة عىل حقل قانا، ولكن لن يكتب 

هذا أبداً. وســتعمل ارسائيل من خالل حقها 
الســيادي يف جزء من حقل قانا عىل عرقلة 
عمل رشكة توتــال ان مل تكن وفق رشوطها 
املستقبلية. وبالتايل التنقيب يف قانا سيبدأ، 
ولكن االستخراج هو بيد »ارسائيل.« وبالتايل، 
يكون لبنان، من خالل توقيع هذا االتفاق، قد 
اعطى اإلذن الرسائيل، ببدء االســتخراج من 

كاريش«.
واعترب التجمع، ان »التخيل عن الخط 29، 
املنظومة  هو مبثابة خيانة وطنية، ترتكبها 
الحاكمة بكاملها، وســيتوجب محاسبتها و 
محاكمتها، بجرم تخليها عن الرثوة الوطنية، 
التــي تعترب ملكا لشــعب لبنــان، ال يجوز 

التفريط بها«.
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يقيض االوالد وقتا غري قليل من يومهم يف املدرســة. فحتى 
لو حاولوا االبتعاد عن الدراما، هذا ال يضمن أو يعني أن املتنمرين 
لن يســتهدفوهم بالقيل والقال والشائعات. لسوء الحظ، عندما 
يتعلق األمر بالشائعات، فإن جميع املراهقني معرضون للخطر، 
خاصة إذا كان األشــخاص الذين ينرشون الشائعات يعانون من 
الحسد أو يسعون لالنتقام. عالوة عىل ذلك، ميكن أن تتغري أهداف 
»القيــل والقال« يف أي لحظة. فقد يتحدث األطفال يف يوم من 
االيام عمن فعل ماذا ومع من، ثم يف اللحظة التالية يكون الطفل 
نفسه هو املستهدف. نتيجة لذلك، يجب االستعداد لكيفية التعامل 

مع هذه املواقف. 
إن معالجــة املوقف عىل الفــور والتعامل معه بطرق صحية 
ميكــن أن مينع تفاقمه وتأثرياته الســلبية. لذا، كيف يجب أن 
يتعامل طفلك مع الشائعات بطريقة ال تزيد الوضع سوًءا؟ بينام 
تختلف كل حادثة، وتتعدد املواقف والظروف، هذه بعض األفكار 

حول كيفية املساعدة عىل التعامل مع الشائعات.

{ معرفة املصدر {
اكتشــف من أين يايت الكالم وملاذا. فقد يلقي اكتشاف من بدأ 
الشائعات ببعض الضوء عىل سبب حدوثها. هل كانت الشائعات 
تهــدف إىل إيذاء طفلك أم أنها مجــرد حالة معلومات مضللة؟ 
هل ينوي الشخص النميمة أو ينرش الشائعات نبذ طفلك وجعل 
اآلخرين ينقلبون عليه؟... من األسهل توضيح حالة التضليل أكرث 
من الرد عىل العدوان العالئقي. كثريا ما تؤدي معرفة الشــخص 

الذي يطلق الشائعة إىل أول طريق الحّل.

{ التحدث اىل طفلك وتقوية ثقته بنفسه {
إن تجنب الخوض يف الشــائعات وعدم إظهار أي رد فعل أو 
تجاهلها هو من الخطوات الجيدة يف حني أن قول هذا أسهل من 
فعله. لذا من املهم أال يفكر طفلك يف األشــياء التي تُقال عنه. 
فاجرتار النميمة والشائعات سيجعل طفلك يشعر بالسوء. بدالً 
من ذلك، من املفيد ان نحاول مساعدة أبنك عىل الرتكيز عىل أشياء 
أخرى كاملشاركة يف أنشطة خارجية أو التخطيط لرحلة صغرية 

أو اختيارر شيئ يشغل باله عن ما قيل ويقال.
مــن الجيد أيًضا تجنب وســائل التواصل االجتامعي لبعض 
الوقت، خاصة إذا كان هذا هو املكان الذي تنترش فيه الشائعات. 
يف حني أن هذا أمر صعب عىل املراهقني فعله، قد يقولون إنهم 
يريدون معرفة ما يقوله اآلخرون، فمن األفضل أحيانًا عدم قراءة 

كل كلمة قاسية يكتبها شخص ما.

{ العالمات {
كثري من العالمات تظهر عىل ابنائنا، ويجب االنتباه إليها منها : 
- الضيق العاطفي إذ ليس كل األطفال قادرين عىل التعامل معه 
وانتظار زوال »القيل والقال«. فحتى الشائعات التافهة والشتائم 

ميكن أن تلحق رضراً عاطفياً خطراً.
- عالمات االكتئاب والقلق والحاالت املرتبطة بالتوتر وأفكار 

االنتحار.

- العالمــات التحذيرية لحاالت أكرث خطورة مثل اضطرابات 
األكل وإيذاء النفس...

هذه العالمات وغريها ال ينبغي تجاهلها ويجب مقاربتها بغري 
طريقة. وأهمها الحرص عىل توفري بيئة منزلية داعمة من خالل 
االستامع والتشجيع والتعاطف. فمن األفضل واملهم دامئًا توفري 
منفذ للطفل ملشاركة مشاعره. وعىل الشخص املساعد أن يكون 
محتويا وإيجابيا، وأن ال يكتفي بالتخفيف اللفظي او التسخيف.

كام أن االمر يجب ان يأخذ حقه من الوقت باملتابعة واالهتامم 
وطرح اإلشكالية وطرق الحل بطريقة تحرتم املعاناة مهام بدت 
ساذجة أو بسيطة. لطريقة التحدث فعالية كربى حينام تقرتن 
بالتشــجيع، بإظهار االهتامم والثقة والتحفيز، وبإظهار الدعم 
الغري مرشوط، واإلميان بشخص االبن وبقدرته عىل اجتياز كل 

صعب.

{ إهامل االنتقام ومعاقبة الفعل بالنكران {
من الصعب أال تشعر باإلرهاق وأن تتفاعل بطرق غري سلبية. 
ولكــن متاًما كام هو الحال مع أنواع التنمر األخرى، فإنه يجعل 
األمر أسوأ عندما يكافئ األطفال جهود املتنمر من خالل الشعور 
بالضيــق الواضح. كام أنه من املغــري لألطفال أن يردوا باملثل 
بإشاعات أو ثرثرة خاصة بهم. لذا يجب أن تشجع طفلك عىل أال 
يســعى لالنتقام بل أن يسلك الطريق الرسيع بدالً من ذلك. حتى 
أن بعض األطفال قد وجدوا أنه يساعد يف تغيري الوضع والقيام 

بيشء إيجايب يف مواجهة اللؤم الذي يعانون منه.
إن التواصل مع املدرسة وإبالغها باملشكل أمر كثري األهمية، 
ولكن تحصني طفلك تجاه املرتتبات أمر أكرث منه أهمية. فمرات 
يكون التعامل بجراة وحزم مفيد، كأن تتوىل اإلدارة واملدرســة 
األمر، غري أن الجانب النفيس واالعتداد بالذات وعدم التأثر مناعة 
تزرعها أنت يف عقل طفلك من خالل التحدث، ترشيح املوضوع، 
إعطاء افكار للتعامل معه، وتحجيمه يف نفس ولدك ليتمكن من 
القضاء عليه بالنكران. ففي كثري من األحيان يكون التجاهل بثقة 

أهم وانجع الحلول.

{ هاجس التكرار {

قلــل من احتاملية حدوث ذلك مرة أخرى من خالل تشــجيع 
أطفالــك عــىل التفكري فيام تعلمــوه من هــذه التجربة من 
الشــائعات. تأكد أيًضا من أنهم بحاجة إىل أن يكونوا عىل دراية 
مبــا يخربون اآلخرين به مبا يف ذلك ما يضعونه عىل اإلنرتنت، 
يف الرسائل النصية ورسائل الربيد اإللكرتوين. ميكن استخدام 
كل هذه املعلومات لخلق شــائعات عنهــم. ارشح لهم أنه كلام 
زادت املعلومــات الخاصة التي يقومون بنرشها، زادت الذخرية 
التي ميتلكها اآلخرون. لذلك يجب أن يكونوا حذرين للغاية بشأن 
من يثقون به.  الحياة تجارب واختبارات ومواقف ترتاكم وتصقل 
الشــخصيات وتؤهلها لخوض غــامر الحياة. مهام تعدد الدعم 
النظري لالبنــاء لن يتم حاميتهم، فالحياة تعلمهم من وجعهم 
وأحاسيســهم. غري أن التجارب املقرتنة باالحتواء واالســتامع 

والدعم تكون دامئا فرصا للنهوض حتامً.

ــات املــــــدرســــــّيــــــة نــــــــوع مــــــن أنــــــــــــواع الـــتـــنـــّمـــر ــ ــعـ ــ ــائـ ــ ــشـ ــ الـ
واملـــــــــــــدرســـــــــــــة؟ األهــــــــــــــــــــــــــــل...  دور  هـــــــــــو  مـــــــــــا 

مل ينطلق العام الدرايس يف 
والجامعة  الرســمي  القطاع 
مجلس  إقرار  رغــم  اللبنانية، 
النــواب زيادة عــىل الرواتب 
بلغــت ضعفي الراتب، وحوافز 
مالية من منظمة اليونسسيف 
للمثبتني، وضعفي أجر الساعة 
للمتعاقدين ضمن موازنة العام 

.2022
الرتبيــة  وزيــر  وكان 
الدكتورعبــاس الحلبــي حدد 
الثالث من ترشين األول موعدا 
النطــالق العــام يف القطاع 
الرســمي، مشددا عىل رضورة 
التزام املعلمني يف اجتامع عقده 
مــع النقابيني والروابط قائال: 
»ييل مــش عاجبو التقدميات 

يستقيل«.
غري أنــه وبالرغم من بعض 

الخروقــات يف مناطق معينة، مل ينطلق العام الدرايس ، وأعرب 
األساتذة ال سيام الثانويني عن التزامهم باالرضاب ومتنعهم عن 

بدء التدريس ألسباب متعددة أبرزها:
- عدم دفع الدولة حتى اآلن بدالت النقل عن العام املايض.

- عدم دفع املســاعدة االجتامعية »النصف راتب« عن أشــهر 
نيسان وأيار وحزيران.

- عدم دفع حوافز بعض االساتذة.
- تخوف املعلمني من كمية األموال املرصودة يف املوازنة، ومدى 
كفايتهــا لتغطية العام، علــام ان الرواتب ال تكفي للوصول إىل 

املدارس.
- وتبقى إحدى اإلشكاليات عدم إقرار املوازنة إىل اآلن وإمكانية 
تأخرها، ما يلقي بتبعات إضافية ترتك عىل كاهل األساتذة الذين 

مل يعودوا قادرين عىل التحمل.

{ االلغام السياسة {

كام جــرت العادة، تالحق االحزاب مبكاتبها الرتبوية الوضع 
الرتبوي، وتحقق من خالل سياساتها متييعا واضحا، تفرض من 
خالله يف املناطق التي »متون« عىل مديريها وأســاتذتها البدء 
بالعام، وهذا ما حصل البارحة فعال إذ فتحت الكثري من املدارس 
الرسمية ابوابها ضاربة عرض الحائط بقرار الروابط، واعتربت 
بعــض املكاتب الرتبوية ان الحقــوق منفذة والدوام قائم، فيام 
تداركــت مكاتب اخرى لتناقش أيام التعليم لحرصها بثالث أيام 
إىل أربع حضوريا، بعد أن خفضت الوزارة النصاب االسبوعي من 

عرشين ساعة إىل مثانية عرش.

{ موقف االساتذة املتعاقدين {
منســق »حراك املتعاقدين« حمزة منصور قــال لـ »الديار«: 

»نحــن مع العودة والبدء، خالفنا مع الروابط وبعض املتعاقدين 
هو بشــقني: األول ســمعة التعليم الرسمي وضياع العام عىل 
التالمــذة، والثاين واقعنا كمتعاقديــن، فنحن ال يُدفع لنا أجر 
الســاعة بوجود إرضاب، يف حني يُدفع ألســاتذة املالك، وهذا 
يرض باملتعاقد بشــكل كبري«. ويضيف: »مشكلة الدولة بعدم 
وجــود املال لدى وزارة املال وليــس الرتبية، ويبقى ان نطالب 

بحقوقنا حضوريا«.

{ الجامعة اللبنانية {
يعيش أساتذة الجامعة اللبنانية متلمال كبريا لجهة عدم تأمني 
موزانة متكنهم من النهوض واالستمرار. وتشري مصادر مطلعة 
إىل أن اجتامعا مطوال عقدته »رابطة االساتذة املتفرغني« أعرب 
خالله االســاتذة عن قلقهم واملصاعب التي تعرتضهم وتشكل 
حمــال يعانون منه مع عائالتهم من جهة، وجورا بحق تالميذ 

الجامعة من جهة أخرى.
وتضيف املصادر أن قلق األســاتذة متأيت من كون الكثري من 
املواضيع الحيوية مل تلق طريقها إىل الحل وابرزها تفرغ االساتذة 
ودخولهم إىل املالك، تعيني عمداء، إقرار ميزانيات تضمن العودة 
الســليمة إىل الصفوف وميزانيات تؤمن وصول االســاتذة إىل 

جامعاتهم التي بتكبدون ما يفوق رواتبهم للوصول إليها.
وعىل صعيد آخر، شــكل قــرار وزير الرتبية بفصل املتعاقدة 
نرسين شــاهني اعرتاضات عدة من املتعاقدين واألساتذة بشكل 
عام. فاعترب بعض االســاتذة أن هذا الترصف يشكل تعديا عىل 
حقــوق االســتاذ وتهديدا مبارشا له مينعه مــن مزاولة حقه 
باالرضاب واالعرتاض. وأشــار بعضهم اآلخر إىل أن قرار الوزير 
مل يكن صائبا، فكان حريا به اللجوء إىل القضاء ملقاضاتها عىل 
التهم التي وجهت إليها بالذم والشــتم، دون اللجوء إىل فصلها 

وحرمانها من مزاولة مهنتها.

ــر ــثـ ــات وأكـ ــاســ ــ ــي ــن اإللــــــتــــــزام بــــــاإلضــــــراب وعــــــدمــــــه... ســ ــيـ بـ
ــورق« ــ ــوق تــــراوح ال ــق ــن »ح ــخــّوفــون م ــت ُمــعــّلــمــو الــقــطــاع الــرســمــي ُم

مل يعد خافياً عىل أحد أن نسبة التلوث يف لبنان باتت 
مرتفعة جــداً، فالتلوث البيئي الحاصل عىل مختلف 
األصعدة من تلوث الهواء إىل تلوث املياه والشواطئ، 
أصبح يشكل خطراً داهامً عىل الرثوة البيئية اللبنانية. 
وتعترب النفايات البالستيكية واحدة من أبرز مسببات 
التلوث املخيف يف لبنان، والتي تســبب أرضار كارثية 

صحية وبيئية هائلة. 

{ البالستيك مرّض جداً

لصحة اإلنسان! {

يغفل الكثريون عن أرضار استخدام البالستيك ىف 
حفظ األشياء الساخنة خاصة الطعام والرشاب، وأكّد 
الخبري البيئي الربوفيسور »ضومط كامل« أن تفاعل 
البالستيك مع الحرارة خاصة التي تحتوي عىل مادة 
»الديوكسني«، ينتج عنها مخاطر شديدة عىل صحة 
اإلنســان، فإن التفاعل ينتج عنه ترسب مواد مرضة 
إىل الطعــام أو املرشوب، مام يؤدي ألمراض خطرية. 
وتجدر اإلشارة إىل أن هذا التفاعل يحدث يف حالتني: 
يف حالة ارتفاع الحرارة وتفاعلها مع أشعة الشمس، 

ويف حالة تجلّد املياه داخل الزجاجة البالستيكية. 
والجدير ذكره أّن معظم مخلّفات منتجات البالستيك 
وبخاّصة أكياس البالســتيك، ال ميكن التخلص منها 
بســهولة، األمر الذي يجعلها عبئاً كبرياً عىل البيئة 
وخطراً يهدد حياة اإلنســان والكائنات الحية األخرى 
التي تعيش فيها. فمعظم املواد البالستيكية ال تصدأ 
وال تتحلل بيولوجياً وتبقى يف البيئة لفرتات طويلة.

انتشار كبري للنفايات البالستيكية 
دّق الخبري البيئي ناقوس الخطر بشــأن الكميات 
الهائلة من النفايات البالســتيكية التي تجتاح لبنان 
بحراً وبرّاً قائالً: »إن كميات النفايات البالســتيكية 
املرمية عشــوائياً يف لبنان ال تحىص«. فهي منترشة 
يف الغابات، األنهار، عىل الشواطئ، ويف عمق البحر. 
هــذا وتهدد مســتويات عالية من الجســيامت 
البالســتيكية الدقيقة املرضّة باإلنســان مجموعة 
جزر النخيل الصغرية الواقعة قبالة شاطئ طرابلس 
يف شامل لبنان، والتي اكتشف أنها تتضمن مستويات 

مثرية للقلق من املعــادن الثقيلة والنفايات الصلبة 
وامللوثات الكيميائية السامة. 

وتجدر اإلشــارة إىل أن لبنان يحتّل املرتبة الرابعة 
مبؤرّش التلوث فيه ضمن 116 دولة، ويتجىّل ذلك يف 

تفاقم حاالت الرسطان واألمراض التنفسية. 

{ اآلثار املرتتبة عىل البيئة {
إّن آثار البالســتيك كارثيــة عىل البيئة والكائنات 

الحّية، وهذه ابرز سلبياتها:
- أوالً: إن تراكم النفايات البالستيكية غري القابلة 
للتحلل ىف الرتبة يجعلها تفقد خصوبتها نتيجة لرتاكم 
مادة الديوكســني، كام أن الزجاجات البالســتيكية 
وغريها متنع األعشــاب والنباتات من النمو وتحجب 

ضوء الشمس عن الرتبة. 
- ثانياً: تشــكّل النفايات البالستيكية خطراً عىل 
البيئة قد يؤدي لحدوث خلل ىف التوازن البيئي بشكل 
كبري، لتقتل عدد ضخم من األسامك والكائنات البحرية 
نتيجة وقوعها ىف فخ النفايات البالستيكية. والجدير 
ذكره أن املخلفات البالستيكية تتجّزأ إىل أجزاء صغرية 
مــع مرور الزمــن مخلفة أرضار أكــرب عند ابتالع 
األســامك لها مام يلوث أنسجة األسامك. كام تعترب 

السالحف البحرية هي الضحية الرئيسية للمخلفات 
البالستيكية. 

- ثالثــاً: إلحاق الرضر للهــواء، من خالل عملية 
حرق أكياس البالســتيك التي ينبعــث منها الغازات 
واألبخرة الســاّمة والضارّة بصحة اإلنســان، مثل 
 ،C6H5CHO والبنزالدهيــد ،CH2O الفورمالدهيــد
وســيانيد الهيدروجني HCN، واألمونيا NH3، وأول 
– NO2 وأكاسيد النيرتوجني ،CO أوكســيد الكربون

N2O4 – N2O – N2O3، وغريها. وتتسبب هذه املواد 
يف حدوث اضطرابات وأمراض مختلفة كالحساسية 
وأمراض الجهاز التنفيس والجهاز العصبي والجهاز 
الهضمــي وأمراض القلب والكبد والكيل وغريها من 

األمراض.
- رابعاً: إّن انتشار األكياس البالستيكية يف املراعي 
واملناطق الريفية والربية يؤدي إىل نفوق الكثري من 
الحيوانــات، كاألبقار واألغنــام واملاعز والحيوانات 
الربيــة، فقــد ُوجد أن هذه األكيــاس أو أجزاء منها 
تؤدي إىل انسداد القناة الهضمية أو الجهاز التنفيس 
وخاصة الرئتــني والقصبات الهوائية يف الحيوانات 

التي تبتلعها، وتكون النتيجة نفوقها أو مرضها. 

النفايــــــات البالســــــتيكّية تجتــــــاح لبنــــــان بحــــــراً وبــــــّراً... وتداعياتها خطــــــرة جداً!

أفادت دراسة حديثة أن تجاوز حد التعرض لتلوث 
الهواء، الذي أوصت به منظمة الصحة العاملية، ميكن 
أن يــؤدي إىل زيادة خطر اإلصابة بســكتة دماغية 
أوىل. وأراد هواليانغ لني من جامعة صن يات صن يف 
الصني وزمالؤه، فهم خطر تلوث الهواء بني األشخاص 
الذين ليس لديهم تاريخ لإلصابة بالسكتة الدماغية.

 Neurology وكشفت الدراسة التي نرُشت يف مجلة
عن وجود املستويات مرتفعة من تلوث الهواء مرتبطة 
بزيــادة مخاطر االنتقال من الصحة إىل الســكتة 
الدماغية األوىل، وأحــداث القلب واألوعية الدموية 
بعد السكتة الدماغية، والوفاة، ولكن مع تأثري أقوى 
عىل االنتقال من التمتع بالصحة إىل اإلصابة بسكتة 

دماغية«.
وأضاف لني: »تشري هذه النتائج إىل أن فهم وتقليل 
تأثريات ملوثات الهواء عىل املراحل االنتقالية املختلفة 
يف الســكتة الدماغية سيكون مفيدا يف إدارة صحة 

الناس ومنع حدوث السكتة الدماغية وتطورها«.

هذا وشــملت الدراسة 318752 شخصا يف قاعدة 
بيانات البنك الحيوي باململكة املتحدة مبتوسط عمر 
56 عاما. ومل يكن للمشــاركني تاريخ من الســكتة 
الدماغية أو أمراض القلب يف بداية الدراســة. ونظر 
الباحثون يف تعرض األشــخاص لتلوث الهواء بناء 
عىل املكان الذي عاشوا فيه يف بداية الدراسة. ومتت 

متابعة املشاركني ملدة 12 عاما يف املتوسط.
وخالل ذلك الوقت، أصيب 5967 شــخصا بسكتة 
دماغيــة. ومن بــني هؤالء، أصيب 2985 شــخصا 
بأمــراض القلب واألوعية الدمويــة، وتويف 1020 
شــخصا يف وقت الحق. وكان املعرضون ملستويات 
عالية من تلوث الهواء أكرث عرضة لإلصابة بســكتة 
دماغية أوىل أو بأمراض القلب واألوعية الدموية بعد 
السكتة الدماغية أو الوفاة أكرث من الذين مل يتعرضوا 

ملستويات عالية من التلوث.
وبعد ضبط العوامــل األخرى التي ميكن أن تلعب 
دورا، مثل التدخني ومســتوى النشاط البدين، وجد 

الباحثون أنه مــع كل 5 ميكروغرام لكل مرت مكعب 
)ميكروغرام / م 3( زيادة يف الجســيامت الدقيقة، 
عىل ســبيل املثــال، زادت مخاطر التحول من التمتع 
بالصحة إىل اإلصابة بجلطة دماغية أوىل بنســبة 
24%، وزادت مخاطــر االنتقال من الصحة إىل املوت 

بنسبة %30.
وتتكون الجسيامت من سوائل أو مواد صلبة معلقة 
يف الهواء. والجسيامت الدقيقة PM2.5، يقل قطرها 
عن 2.5 ميكرون وتشــمل الرماد املتطاير من احرتاق 
الفحــم. وأولئك الذين أصيبوا بســكتة دماغية أثناء 
الدراسة كان متوسط تعرضهم 10.03 ميكروغرام / 
مرت مكعب من جســيامت PM2.5، مقارنة بـ 9.97 
ميكروغرام / مرت مكعب بالنســبة ألولئك الذين مل 

يصابوا بسكتة دماغية.
ووجــد الباحثون أيضا أن امللوثات، مثل أكســيد 
النيرتوجني وثاين أكسيد النيرتوجني، مرتبطة بزيادة 

خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية والوفاة.

دراســــــة تكشــــــف : تلّوث الهــــــواء يزيد مــــــن مخاطر اإلصابــــــة بالســــــكتة الدماغّية

حذر العلامء من تهديد وبايئ كبري محتمل، 
قائلني إن فريوسا يعيش يف القردة اإلفريقية 
لديه القــدرة عىل إصابة البرش وقد يؤدي إىل 
حدوث الجائحة التالية. ويتسبب فريوس حمى 
القرد النزفية )SHFV(، املتوطن يف الرئيسيات 
اإلفريقية الربية، يف ظهور أعراض قاتلة تشبه 
اإليبــوال يف قردة املــكاك، مبا يف ذلك النزيف 
الداخــيل ويقتل تقريبا كل الرئيســيات التي 
يصيبها. ويختطف الفــريوس جهاز املناعة، 
ويعطل آليات الدفاع الرئيســية ويغزو الجسم 

خلية تلو األخرى.
ووفقا لباحثني أمريكيني، مل يتم اكتشاف أي 
حاالت إصابة بني البرش حتى اآلن، لكن الفريوس 
»مهيأ لالنتشــار‹‹. وقالوا إن »مجتمع الصحة 
العاملي ميكنــه اآلن تجنب جائحة أخرى« من 
خالل تطوير االختبارات ومراقبة الفريوس«. 
ويدق الباحثون يف جامعــة كولورادو بولدر 
ناقوس الخطر بســبب »توافق الفريوس مع 

البرش«.
ويف دراســة معملية، وجــد الباحثون أن 
الفريوس قادر عىل االلتصاق مبستقِبل برشي 

بسهولة وعمل نسخ منه.
وأوضحت الدكتورة سارة سوير، من جامعة 
كولورادو بولدر وزمالؤها اآليت: »اكتشف هذا 
الفريوس الحيواين كيفية الوصول إىل الخاليا 
البرشيــة، والتكاثر، والهروب من بعض آليات 
املناعــة املهمة التي نتوقــع حاميتها لنا من 
فــريوس حيواين. وهذا نــادر جدا. ويجب أن 

ننتبه له«.
يف قرود املكاك، يسبب فريوس حمى القرد 
النزفية )SHFV( الحمى واحتباس السوائل يف 
أنسجة الجسم وفقدان الشهية والنزيف. وغالبا 
مــا يكون املرض قاتال يف غضون أســبوعني 
تقريبا. ويبدو أنه يهاجم الخاليا املناعية بنفس 
طريقــة فريوس نقص املناعة البرشية، الذي 

نشأ يف نوع من الشمبانزي يف إفريقيا.
وقال املؤلف الربوفيســور كودي وارن: »إن 
أوجه الشــبه بني هذا الفريوس وفريوســات 
القردة التي أدت إىل انتشــار جائحة فريوس 

نقص املناعة البرشية عميقة«.

وركــز الباحثــون عملهم عــىل عائلة من 
الرشيانية  الفريوســات  تسمى  الفريوسات 
التي تنترش عادة بني الخنازير والخيول، ولكن 
مل تتم دراستها بشكل كاف يف الرئيسيات غري 
البرشيــة. وبخاصة عىل فريوس حمى القرد 
النزفية )SHFV(، وهو نوع من الفريوســات 
الرشيانية التي تسبب مرضا مميتا يشبه مرض 

فريوس اإليبوال.
وتحمل مجموعة كبرية من القردة اإلفريقية 
كميات كبرية من الفريوسات الرشيانية، غالبا 
دون أعــراض. وال يزال يتعــني عىل الباحثني 
تحديد نوع العائل الطبيعي لفريوس حمى القرد 

النزفية.
وبحسب التقرير الذي نرش يوم الجمعة يف 
دوريــة Cell العلمية، مل يتم رصد أي إصابات 
برشيــة حتى اآلن. ووفقا للباحثني، تســبب 
فريوس حمى القرد النزفية يف حدوث فاشيات 
مميتة مختلفة يف مســتعمرات قردة املكاك 

األسرية منذ أوائل الستينيات.
وكشف تحليل الفريوس أن مفتاح بيولوجيا 
فريوســات الرشايــني القردية هــو كيفية 
 »CD163« اســتهدافها لجزيء مستقِبل يُدعى
للتشــبث بخاليا القردة وغزوها. وقال الفريق 
إنهــم فوجئوا عندما اكتشــفوا يف التجارب 
املعملية أن فــريوس حمى القرد النزفية بارع 
بشكل ملحوظ يف تثبيت النسخة البرشية من 
CD163. ومبجــرد إرفاق الفريوس، كان قادرا 
عىل الدخول إىل الخاليا البرشية واالســتفادة 

من موقعه لتكرار نفسه برسعة.
هذا والحظ الباحثون أن فريوس حمى القرد 
النزفية قادر عىل مهاجمــة الخاليا املناعية 
وتعطيل آليات الدفاع الرئيســية ما يسمح لها 
بالســيطرة عىل املدى الطويل عىل الجســم - 
متاما كام يفعل فريوس نقص املناعة البرشية 
)HIV( وســالئفه، مثل فريوس نقص املناعة 

عند القردة.
وأوضح عامل األحياء الدقيقة الربوفيســور 
واريــن أن »أوجه التشــابه عميقــة بني هذا 
الفريوس وفريوســات القــردة التي أدت إىل 
انتشار جائحة فريوس نقص املناعة البرشية«.

تـــــحـــــذيـــــرات مــــــن فــــــيــــــروس جـــــديـــــد »قـــــاتـــــل«
ــب جــائــحــة ُمــقــبــلــة؟ ــّب ــس شــبــيــه بـــاإليـــبـــوال... هـــل يُ
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تكرر امس مشــهد اقتحام املصارف يف لبنان مع استفحال 
االزمة املعيشــية ومتنع املصارف ومن وراءها من االفراج عن 
امــوال املودعني وعدم  تلبية البعــض منهم ولو مببلغ ضئيل 

ملعالجة اوضاع اجتامعية غالبا ما تكون ماساوية. 
وباالمــس كان يوم اقتحام املصارف لكــن بوترية  اقل من 

السابق اذ مل تسجل سوى ثالث عمليات فقط . 
العملية االوىل بدات يف زحلة تالها عملية اقتحام ملرصف اخر 
يف صــور وما بينهام عملية اعتصام يف مرصف انرتكونتنتال 
يف الحازميــة نفذها القنصل الفخري العام يف لبنان اليرلندا .  
اما  يف طرابلس فلم يتعد املوضوع  اإلشــكال مع موظفني من 
رشكة »قاديشــا«.  اعرتضوا داخل البنك عىل اقتطاع نســبة 3 

باملئة من رواتبهم.

{ زحلة {

ففي زحلة اقتحم املودع عيل ديب الساحيل مرصف BLC فرع 
شتورة مطالبا بوديعته البالغة 24502 دوالر.

وبحســب جمعية املودعني فاملودع عيل الســاحيل متقاعد 
من قوى االمن الداخيل وهو طالب ســابقا املرصف مرات عدة 
بتحويــل مبلغ 4300 دوالر البنــه يف اوكرانيا الدي تم فصله 
من الجامعة بســبب عدم تســديد القسط باالضافة اىل طرده 

من مسكنه.
 وانتــرش فيديو عىل مواقع التواصل االجتامعي، يظهر فيه 
عــدد من املحتجني امام املرصف املذكور ويهتفون ضد املصارف 
عرب مكربات الصوت. وقد اســتطاعت العنارص األمنية توقيف 

املودع داخل املرصف.
وتم التداول يف وقت ســابق ، بأن الســاحيل أجرى فحوصا 

طبية الزمة استعدادا لبيع كليته بغية تأمني املال لعائلته.

{ صور {
اقتحــم يف العارشة والنصف مــن صباح  امس املودع  عيل 

حــدرج  من بلــدة البازورية يف قضاء صــور »بنك بيبلوس« 

الواقع يف حي الثكنة يف ضواحي صور، شاهرا مسدسا حربيا 

واحتجز املوظفني مطالبا بوديعته الـ 44 الف دوالر امرييك.

وكان حدرج  بداية افرج عن املوظفات وأبقى عىل املوظفني 

الذكــور، مطالبا بوديعته كونه بحســب مصادر اقربائه، ان 

لديه ظروف عمل صعبة وال يســتطيع تســديد ديونه. وعىل 

الفــور رضبت القوى االمنيــة ومخابرات الجيش طوقا امنيا 

حول املــرصف. ومنعت االقرتاب من املكان وبدأت املفاوضات 

لتسوية االمور.
وقد حرض رئيس جمعية املودعني حســن مغنية واجرى مع 
املودع حدرج مفاوضات افضت بعد ســاعتني اىل حصوله عىل  
مبلغ 352 مليون لرية عىل منصة صريفة من اصل وديعته الـ 

44 الف دوالر.
وكان حدرج، طلب تســليم االموال اىل قريبته التي حرضت 
واســتلمت االموال، بعدها سلم نفسه اىل القوى االمنية التي 

بدورها نقلته اىل فصيلة صور للتحقيق معه.
وتحدث رئيس جمعية املودعني حســن مغنية عن الظروف 
التــي ادت باملودع حدرج اىل اقتحام املرصف. فيام تحدث اوالد 

عمه عن الظروف التي دفعته لذلك ..

{ الحازمية {
أعلنت جمعية املودعني عرب 
االجتامعي  التواصــل  مواقع 
أن »املــودع جــورج ســيام 
الذي  اعتصــم  داخل مرصف 
فــرع  »انرتكونتينانتــال« 
بالحصول  مطالبــاً  الحازمية 
عىل وديعته ومل يفصح املودع 
الوديعة  البنك عــن قيمة  وال 
املفاوضات  حصيلــة  عن  وال 
علام ان املــرصف اقفل ابوابه 
بوجــه الزبائن منذ بدء عملية 

االعتصام.

{ طرابلس {
واقتحــم  امس عــدد من 
موظفــي رشكة كهرباء قاديشــا مــرصف fnb يف طرابلس، 
احتجاجــا عــىل قرار املرصف حســم 3 يف املئــة من رواتب 

ومستحقات املوظفني وفقا لروايتهم. 
ويف وقت  توقفت كل املعامالت داخل املرصف، بدأت عملية 

التفاوض بني ادارة البنك ووفد من نقابة موظفي قاديشا.
واعلــن املوظفون ان املرصف« مل يســلمهم  رواتبهم حتى 
اللحظة ويريد ان يحســم 3 يف املئة منها ومن املســتحقات 
االخــرى، اي ما يعادل 500 الف لرية لبنانية«، واكدوا انهم »لن 
يسمحوا بذلك وســيبقون داخل املرصف اىل ان ترتاجع ادارته 

عن قرارها الجائر«.

ــة نــيــل حــقــوقــهــم بــالــقــوة ــاول ــح ــن عـــن ُم ــي ــودع ــال« لـــم يــثــن امل ــ ــف ــ ــرار »االق ــ ــارف يـــتـــكـــّرر.. وقـ ــحــام املـــصـ ــت مــشــهــد اق
ــال ــ ــق ــ ــت ــ ــي رهـــــــن االع ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــى امـــــــــوالـــــــــه.... والـ ــ ــل ــ ــن ع ــ ــيـ ــ ــودعـ ــ ــة كــــانــــت حــــصــــول أحـــــــد املـ ــلـ ــيـ ــصـ ــحـ الـ

دعــت جمعية املصــارف »الدولة إىل تحّمل 
مســؤولياتها فوراً واإلصغــاء لكافة األطراف 
املعنية وخصوصاً جمعية املصارف واملودعني، 
من أجل إيجاد الحلول املناسبة واملمكنة للتعامل 
مــع األزمة النظامية املتامدية يف البالد، ومع 

انعكاساتها الخطرة التي طاولت الجميع«.
واصدرت الجمعية البيان اآليت: »ميّر الوطن 
يف أزمــة تَُصّنف بحســب املعايــري الدولية 
بالنظامية )Systemic( سببتها عوامل مرتابطة 
تراكمــت عىل مدى عقود حتى أصبحت الدولة 
شبه معطلة. لذلك وجدت جمعية املصارف أن من 
واجبها مصارحة املودعني واإلجابة عىل أسئلة 
كثرية تُطرح؛ أين هي الودائع؟ من املســؤول؟  

هل كان بوســع املصارف التصدي للسياسات املالية 
والنقدية؟ هل كان باإلمكان اســتدراك الوضع؟ ملاذا 
ة؟ أي مصري  جفَّت السيولة؟ ما هي اإلجراءات امللحَّ

ينتظرنا؟
1. أين هي الودائع بالعمالت األجنبية؟

2. رصح ســعادة حاكم مرصف لبنان بتاريخ 21 
حزيران 2022 بأن الدولة سحبت من املركزي مبوجب 

قوانني، 62 ملياراً و 670 مليون دوالر.
3. تختلــف اآلراء وتتنــوع ولكنها كلها تصب يف 
خانة رصف األموال عىل الدعم وتثبيت سعر الرصف 
والفوائد املرتفعة والكهربــاء وحاجات الدولة من 

االسترياد وغريها.
4. مــا تبقى يف الوقــت الحارض يقترص عىل ما 
يعلنه مرصف لبنان من احتياطي بالعمالت األجنبية 
باإلضافة إىل القروض املتبقية يف الســوق والتي 
يســددها املقرتضون بالــدوالر املحيل وما بقي من 

سيولة لدى املصارف.
1. من املسؤول؟

• الدولــة التي أقــرت املوازنات ورصفت مبوجب 
قوانــني وهدرت ومن ثم أعلنــت توقفها عن الدفع. 
إنها تتحمل الجزء األول واألكرب من مسؤولية الفجوة 
املالية وهي ملزمة بالتعويض عنها تطبيقا ألحكام 
القانون ال ســيام بفعل عمليــات الهدر واالقرتاض 
وعدم ضبــط التهريب وأيضاً وفقــاً ألحكام املادة 
113 من قانون النقد والتســليف وتنفيذا اللتزاماتها 

التعاقدية يف موضوع اليوروبنودز.    
• مرصف لبنان، علامً أنه وضع السياسات النقدية 
تطبيقاً لسياســات الحكومات املتعاقبة وبالتوافق 

معها.
• املصارف، إذا اعتربنا جدال انها مسؤولة عن ايداع 
فائض ســيولتها لدى مرصف لبنان، تحملّت وال تزال 
تتحمل تبعات تتعدى إطار أية مســؤولية مفرتضة 
 Extended لها يف هذه األزمــة النظامية املتامدية
Systemic Crisis. إن املصــارف اللبنانية مســتعدة 
للمســاهمًة بتحمل املسؤولية الوطنية إليجاد حل 
قانوين وعادل يجــب أن ترعاه الدولة بأرسع وقت 

ممكن.
1. هل كان بوســع املصارف التصدي للسياسات 

املالية والنقدية؟
باختصار كال. لقد راعت املصارف يف توظيفاتها 
تعاميم الجهة التنظيمية والرقابية عليها من خالل:

1.الحــدود املوضوعــة ملراكز القطــع بالعملة 
األجنبية والتوظيفات اإللزامية بالعمالت األجنبية.

2. القيود عىل التوظيف يف الخارج.
3. التوظيفات أو اإليداعات التي اشــرتط املرصف 
املركــزي تجميدها لديه عند إجــراء عمليات القطع 

لصالح املودعني.

يُضــاف إىل ذلك، االيداعات لــدى مرصف لبنان 
الناتجة عن عمليات املقاصة بالدوالر التي تجري يف 
املركزي وليس عرب املراســلني يف الخارج. كام كافة 
التعاميم واإلجراءات التي كانت تحتم عىل املصارف 

اإليداع يف مرصف لبنان.
أن املصارف ليست صاحبة القرار وقد حاولت طرح 
الصوت سعياً لتغيري املسار، دون أن ننىس ما تعرّض 
له رئيــس جمعية املصارف آنذاك عندما دق ناقوس 
الخطــر فتعرض إىل املالحقة ألنه صارح اللبنانيني 
وأصحاب القرار بخطورة االستمرار بالنهج املعتمد. 
أما أن يتربأ أصحاب القرار وأن يصوروا األمر وكأن من 
مل ينجح يف التصدي لهم هو املســؤول عن أفعالهم 

فهذا تحوير للحقائق.
1. هــل كان باإلمكان تدارك الوضع ورد جزء كبري 

من الودائع رغم األزمة؟
نعم، لقــد أرصّت املصارف عــىل وجوب إصدار 
قانون الكابيتــال كونرتول منذ اليوم األول لألزمة. 
وهنا تجدر اإلشــارة بأنه عند اندالع األزمة كان لدى 
مرصف لبنان احتياطي يناهز 33 مليار دوالر وكانت 
التســليفات بالعمالت األجنبية تقــارب 40 مليار 
دوالر، كام كانت املصارف اللبنانية تتمتع بســيولة 
ال بــأس بها. اليوم انخفض احتياطي مرصف لبنان 
إىل حوايل 10 مليارات دوالر بحكم سياســات دعم 
االســترياد ودعم اللرية وانخفضــت القروض اىل 
حوايل 12 مليار دوالر بعد تسديدها بالدوالر املحيل 
وَجفَّت الســيولة لدى املصارف. لو قامت الدولة منذ 
اليــوم األول باتخاذ اإلجراءات الالزمة ملا وصلنا إىل 
ما وصلنا إليه. لوال تم إقرار قانون الكابيتال كونرتول 
ملا كانت الفجوة لتزيد خالل األزمة بحوايل 35 مليار 

دوالر مبسؤولية مبارشة من الدولة ومؤسساتها.
1. ملاذا َشّحت السيولة باللرية؟

يعلــم القايص والداين أن املصارف ال تطبع اللرية 
وهي مســتعدة الن مَتُّد املودعني بكامل النقد الذي 
يزوِّدها به مرصف لبنان. بالتايل إن الطَرَق عىل باب 
املصــارف ال ينفع طاملا الخزان والصنبور موجودان 

قي مكان آخر.
1. هل الدولة هي من وضعت املصارف يف مواجهة 

مع املودعني؟
تعددت التعليقــات واإلصطفافات لكن الحقيقة 
تبقى واحدة؛ القطاع العام بدد أموال القطاع الخاص. 
الدولة ومؤسســاتها بددت أموال املودعني ورؤوس 
أموال مساهمي املصارف. إن أخطر ما قام به القطاع 
العام انه رمى مبشــاكله عىل القطاع الخاص ومد 
يده إىل مدخراته. وتأيت اليوم الدولة لتنأى بنفسها 
ُب نفســها َحكَامً بني املودعني واملصارف.  مام  وتَُنصِّ
ال شــك فيه إن توحيد الجهود ملطالبة القطاع العام 
بإعــادة الودائع هو املطلــوب. من أجل تحقيق هذا 
الهدف، تدعو جمعية املصارف إىل نقاش رصيح بني 

املودعني واملصارف بهدف املطالبة باسرتداد ما 
بددته الدولة من أموال القطاع الخاص.  

 فيا حرضات املودعني،
 يف ضــوء العوامل املذكورة أعاله والخارجة 
عــن إرادة املصارف، انقلبت املبــادئ والقيم، 
فأصبحــت املصارف يف اعتقــاد الناس ظلامً 
مسؤولة عن انهيار الوضع، وتكررت االعتداءات 
عىل املوظفني والزبائن املتواجدين يف الفروع. 
1. ان املصارف ال تتحمل مسؤولية الهدر، بل 
تتحملها سلطات الدولة التي أنفقت من أموالكم 
وتأخــرت يف إقرار خطة التعايف والترشيعات 

الرضورية لتأمني العدالة لجميع املودعني.
2. لقــد نجحت الدولة يف وضع املصارف يف 
مواجهــة املودعني بينام هي املســؤولة األوىل عن 

الهدر والتأخري.
3. إن معظم أموال كبار املســاهمني يف املصارف 
ليســت ودائع نقدية، بل هي توظيفات يف رساميل 
املصــارف التي كانت عند بدء األزمة تتجاوز قيمتها 
عرشين مليار دوالرأمرييك، فامذا تبقى منها اآلن؟ 
علامً أنــه بالرغم من كل ذلك قامت املصارف بزيادة 

رأساملها خالل األزمة.
4. إن نســبة أنصبة األرباح مــن رؤوس أموال 
املصارف التي ُوزَِّعْت عىل مســاهمي املصارف منذ 
سنة 2013 لغاية تاريخه هي أقل بكثري من مستوى 
الفوائد التي كانت تُدفع عىل الودائع يف تلك الفرتة.
 لقــد وصل الوضع املرصيف واملايل إىل حّد مل تعد 
تفيد معــه املعالجات املؤقتة، بل أصبح من امللّح ما 

ييل:
1. قيــام الدولة اللبنانية مبصارحة املودعني عن 
أســباب الهدر واألسباب الكامنة وراء عدم وقفه أو 

منعه من األساس.
2. إقرار خطة نهوض شــاملة بعد التفاوض مع 

صندوق النقد الدويل.
3. إقــرار كافة الترشيعات واإلصالحات املطلوبة 
وأولها قانون الكابيتال كونرتول للمحافظة عىل ما 
بقي من مخــزون بالعمالت الصعبة، ليس ملصلحة 
املصارف بل ملصلحة املودعني بشكل أسايس يشمل 

إطارا عادالً ملعالجة مصري الودائع.
أي مصــري ينتظرنا إذا تلــكأت الدولة عن القيام 

باملعالجات الالزمة؟
إذا ما إستمرت الحال عىل ما هي عليه:

. ســيعلن صندوق النقد عن اســتحالة متابعة 
املفاوضات مع الدولة اللبنانية.

2. َسَينُضُب االحتياطي من العمالت األجنبية لدى 
مرصف لبنان يف املستقبل املنظور.

. ســتعجز الدولة عن تأمني أية مشــرتيات من 
الخــارج ويصبح لبنان غري قــادر عىل تأمني أدىن 
مقومــات العيش من كهرباء وماء ودواء واتصاالت 

وغريها...
4. سيضمحل أألمل باسرتداد الودائع.

5. ســيتجاوز انهيار العملة النســب التي عرفها 
لبنان خالل الثامنينيات ويســتبدل التجار ماكينات 
عد النقود مبيزان للنقود واألمثلة موجودة ومعروفة 

عاملياً.
وعليه، ندعو الدولة إىل تحمل مســؤولياتها فوراً 
واإلصغاء لكافة األطراف املعنية وخصوصاً جمعية 
املصارف واملودعني، من أجل إيجاد الحلول املناســبة 
واملمكنــة للتعامل مع األزمــة النظامية املتامدية 
يف البــالد )Extended Systemic Crisis( ومــع 

انعكاساتها الخطرة التي طاولت الجميع«. 

شــــــرحت في بيــــــان ُمفصل الــــــى املودعييــــــن ايــــــن اموالهــــــم .. ومســــــببات االزمة !!
»جمعيــــــة املصــــــارف« : لتتحّمــــــل الدولــــــة مســــــؤولّيتها فــــــوراً... ســــــحبت االمــــــوال
مــــــن »املركــــــزي« وصرفتهــــــا... وهــــــي مــــــن وضــــــع املودعيــــــن بمواجهــــــة املصارف

محاولة للتحدث مع مقتحم بنك بيبلوس

ذكــرت جمعية املودعــني، ردا عىل البيان 
الصــادر عن جمعية املصارف حول اقتحامات 
املودعني املطالبني بجنى عمرهم، أنه »أوال لقد 
حاولت جمعيــة املودعني منذ بداية األزمة أن 
تصل لحل ينصف املودعني مع جمعية املصارف 
وخصوصا من هم بحاجة لتكاليف عالج طبي 
أو تعليم أو ســداد ديون إال أن جمعية املصارف 
أعلنــت بوقتها أنها غري معنيــة بإيجاد حل 

للمودعني وأن الحل عند الحكومة اللبنانية«.
وســألت يف بيان: »ملــاذا قامت املصارف 
اللبنانية بإقراض الحكومات اللبنانية املتعاقبة 
وهي تعلم أن الدولة اللبنانية تعاين من فساد 
مسترشي ومن هدر يف مواردها املالية؟، ملاذا 

تقــوم املصارف اللبنانيــة باتخاذ تدابري غري 
قانونية إلذالل املودعني املطالبني بجنى عمرهم 
مثل رفض إيداع الشــيكات يف الحســابات 
والتهديد بإغالق الحسابات خصوصا للمودعني 
املغرتبني باإلضافة إىل عدم دفع الرواتب كاملة 

للموظفني وعند استحقاقها؟«.
وأوضحت جمعية املودعني، موقفها الرافض 
»لطريقة تعاطي املصارف والحكومة اللبنانية 
واملجلس النيايب مع املودعني«، وتجدد دعوتها 
اىل »تشــكيل خلية أزمة لحــل ملف الودائع 
بــأرسع وقت ومــن دون تأخري ألن أي تأخري 
سيرتتب عليه مواجهات متكررة مع كل متهم 

برسقة ودائع املقيمني واملغرتبني«. 

»جمعيــــــة املودعيــــــن« رًدا علــــــى »جمعيــــــة املصــــــارف« : أّي تأخيــــــر لحــــــل ملــــــف
بالســــــرقة ُمتهــــــم  كل  مــــــع  ُمتكــــــررة  ُمواجهــــــات  عليــــــه  ســــــيترتب  الودائــــــع 

عقــد رئيس الهيئــات اإلقتصادية الوزير 
الســابق محمد شقري إجتامعاً يف مقر غرفة 
بريوت وجبــل لبنان للقطاعات املتعاملة مع 
الجامرك، شــارك فيه: نائــب رئيس جمعية 
الصناعيــني جورج نــرصاوي، رئيس نقابة 
مســتوردي املواد الغذائيــة هاين بحصيل، 
رئيس نقابة الوكالء البحريني مروان اليمن، 
رئيس نقابة رشكات الرتانزيت والنقل الدويل 
رفيــق أيب صالح، وامني رس النقابة رسكيس 
عطا الله، رئيس نقابة مخليص البضائع يف 
لبنان غسان ســوبره، رئيس تجمع أصحاب 
الرشكات املســتثمرة يف املنطقة اللوجستية 
الحــرة يف مرفأ بريوت نبيــل خوري، جان 
شديد وعبدو جابر عن رشكة DHL، أمني رس 

الهيئات اإلقتصادية الفونس ديب ومدير عام 
جمعية الصناعيني طالل حجازي. 

وجرى خالل اإلجتامع، الذي جاء استكامالً 
لالجتــامع الــذي عقــد يف املجلس األعىل 
للجــامرك يوم الجمعة املــايض، التداول يف 
بعــض االقرتاحات والحلــول ملعالجة تردي 
أوضــاع املركز اآليل الجمــريك، الذي يهدد 
بتوقــف كافة البوابــات الجمركية البحرية 

والجوية والربية. 
وتم اإلتفاق عىل االســتئناس برأي املجلس 
األعىل للجامرك وإدارة الجامرك حول األفكار 
واإلقرتاحــات التــي تم التوصــل اليها يف 
اإلجتــامع، قبل عرضها عىل رئيس الحكومة 

نجيب ميقايت. 

شقير عرض مع القطاعات املعنّية ترّدي أوضاع الجمارك

خالل االجتامع

واكب وزير االتصاالت املهندس جوين القرم 
العمــل التقني وامليــداين التي تقوم به الفرق 
الفنيــة يف رشكتي الخليوي لتحســني أداء 
الشــبكة، وقام بجولــة ميدانية يف ضواحي 
بريوت مع فريــق »ألفا« التقني تفقد خاللها 
 driveنوعية وجودة االرســال عرب تقنية الـ

 .test
ويف الجولــة، قام الوزيــر القرم بقياس 
نوعني من الخدمة عىل شبكتي الخليوي »ألفا« 
و»تاتــش« )benchmark(: االتصال الصويت 
ورسعــة االنرتنت. وقد تبنّي ان خدمة وجودة 
الشــبكتني جّيدة جدا بشــكل عام باستثناء 

نقاط صغرية حيث تّم تسجيل بعض املحطات 
الخارجــة عن الخدمة بســبب انقطاع التيار 

الكهربايئ. 
وســيتم االعالن عــن النتائج يف االجتامع 
الــدوري الذي يقــوم به الوزيــر القرم مع 

املسؤولني يف رشكتي الخليوي غدا االربعاء. 
يذكر ان مؤرش جودة الخدمات ومســتوى 
االرسال يــــسلك مسارا تصاعدا واضحا منذ 
متوز 2022 حيث سّجل توفر الشــبكة نسبة 
٩0 باملئــة لدى »ألفا« و٨٨ باملئة لدى »تاتش« 
بعد ان كانت هذه النســبة تسّجل أقل من ٨5 

باملئة. 

ــي بـــيـــروت ــ ــا« ف ــ ــفـ ــ ــع فـــريـــق »ألـ ــ ــلـــقـــرم م جـــولـــة لـ
ــة وجــــــــــــــــودة االرســـــــــــــال ــ ــ ــي ــ ــ ــوع ــ ــ لــــتــــفــــقــــد ن

حققت حركة مطار رفيق الحريري الدويل 
يف بريوت ارتفاعاً اضافياً خالل شــهر ايلول 
الفائت بنســبة 40 يف املئة مسجلة 64٨ ألفاً 
و ٩35 راكبــاً، رافعة بذلــك مجموع الركاب 
الذين اســتخدموا املطار خالل الفصل الثالث 
مــن العــام 2022 اىل مليونــني و26٩ ألفاً 
و3٨5 راكباً بزيادة نســبتها 36,43 يف املئة 
عن الفصــل الثالث من العام 2021، وبالتايل 
ارتفع املجموع العام للمســافرين عرب املطار 
منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الشــهر 
التاسع منه بنسبة 55,67 يف املئة وبلغ اربعة 
ماليــني و ٨3٨ ألفاً و 1٨2 راكباً )مقابل ثالثة 
ماليني و 107 آالف و 7٩6 راكباً يف األشــهر 
التســعة األوىل من العام 2021( كام ارتفعت 
الرحالت الجوية بنســبة قاربت 3٨ يف املئة 
وســجلت 3٩53٩ رحلة من لبنان واليه خالل 

األشهر التسعة املاضية.
فمــع انتهاء ايلول وبالتــايل انتهاء فصل 
الصيــف يف لبنان بلغ عدد املســافرين عرب 
املطــار ما بني األول من متــوز ونهاية ايلول 
الفائت مليونني و 26٩ ألفاً و3٨5 راكباً بزيادة 
نسبتها 36,43 يف املئة عن الفصل الثالث من 
العام الفائت 2021 الذي كان سجل مليون 663 

ألفاً و2٩4 راكباً.
وارتفع عدد الوافدين اىل لبنان بنسبة ٩٨,41 
يف املئة وســجل مليون و62 ألفاً و 711 راكباً 
)مقابل 74٨ ألفاً و 4٨3 راكباً يف نفس الفرتة 
من العــام 2021(، كذلك ارتفع عدد املغادرين 
من لبنان بنسبة 32,13 يف املئة وسجل مليون 
و 203 آالف و٨5٩ راكباً )مقابل ٩11 ألفاً و53 
راكباً(، يف حــني تراجع عدد ركاب الرتانزيت 

بنسبة 25 يف املئة وسجل 2٨15 راكباً.

ــار : ــ ــطـ ــ ــن عـــبـــر املـ ــ ــري ــ ــاف ــ ــس ــ ارتـــــفـــــاع حــــركــــة امل
2022 ــن  ــ م ــث  ــالـ ــثـ الـ الـــفـــصـــل  ــي  ــ ف  ٪36 زيـــــــادة 

اصدر وزير االقتصاد والتجارة يف حكومة 
ترصيــف األعامل أمني ســالم تعميامً يتعلق 
مبكافحة ارتفاع اسعار السلع نتيجة الرتفاع 
ســعر الــدوالر الجمريك، حّذر فيــه التجار 
من تعديل أســعار مبيع الســلع للمستهلكني 
لتلك التي تم اســتريادها واستوفيت رسومها 

الجمركية عىل الـ 1500.
وجــاء يف التعميــم أنه مع قــرب صدور 
قانون املوازنة العامة لعام 2022 يف الجريدة 
الرسمية حيث حدد الدوالر الجمريك بـ 15000 
لــرية،  وملا كانت العديد من الســلع خصوصاً 
الغذائية معفية من الرسوم الجمركية، وحيث 
أن وزارة االقتصاد والتجارة تســعى من ضمن 
صالحياتها،  لضبط األسعار، ومنعاً الستغالل 

رفع ســعر الدوالر الجمــريك من قبل بعض 
التجــار لزيادة األســعار وتحقيق أرباح غري 
مرشوعة، لذلك تطلب الــوزارة من الرشكات 
املستوردة للســــلع الغذائية واالستهالكية 
تزويد مديرية حامية املستهلك بلوائح السلع 
املســتوردة عىل أن تتضمن الكميات املتوفرة 
حاليــاً يف املســتودعات وأســعار مبيعها 
للمســتهلكني قبل وبعد إقرار قانون املوازنة 

العامة لعام 2022.
وتعود وتؤكد الوزارة أنها لن تسمح بتعديل 
أســعار مبيع السلع للمستهلكني لتلك التي تم 
استريادها واستوفيت رسومها الجمركية عىل 
ســعر 1500 لرية حيث سيتم ضبط املخالفات 

متهيداً إلحالتها أمام القضاء املختص. 

ــار مــبــيــع ــ ــعـ ــ ــل أسـ ــديـ ــعـ ــتـ بـ ــح  ــمـ ــسـ ــن نـ ــ لـ  : ســــــام 
! ــرة  ــ ــي ــ ل  1500 ـــ  ــ ــ ال ــى  ــلـ عـ املــــســــتــــوردة  ــع  ــلـ ــسـ الـ

يف طرابلس داخل املرصف
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ــبــصــرة ــي ال ــرب الـــقـــصـــور الــرئــاســيــة فـ ــ ــف ق ــذائـ ــراق : قـ ــ ــع ــ ال

ــة ــ ــال الهدن ــؤولية إفشــ ــ ــل مس ــ ــدوان تتحّم ــ ــام : دول الع ــ ــد الس ــ عب

الــــــســــــيــــــســــــي وّجـــــــــــــــــه تــــــحــــــيــــــة لـــــــلـــــــســـــــادات

ــم اتــحــاديــة ــي ــال ــزان أق ــ ــة وفـ ــرق ــات بـــإعـــان ب ــب ــطــال لــيــبــيــا: ُم

أفادت  معلومات صحافية عن سقوط أكرث من 15 قذيفة 
داخل القصور الرئاســية يف البــرة ويف محيطها جنويب 

العراق.   
وأشار املراســل إىل تبادل إطالق النار بني قوة من »الحشد 

الشعبي« وعنارص مسلحة مجهولة قرب القصور الرئاسية.
وكانت خلية اإلعالم األمني يف قيادة العمليات املشــركة 
العراقيــة، دعــت جميــع املتظاهريــن إىل »الحفاظ عىل 
سلمية املظاهرات، وعدم الســاح للمندسني بالتواجد داخل 
املظاهرات، والتعاون التام مع القوات األمنية وســط مدينة 

النارصية مركز محافظة ذي قار«.
وذكر بيان لخلية اإلعــالم األمني أّن »القوات األمنية تبذل 
جهوداً كبرية لتأمني الحاية للمتظاهرين السلميني املطالبني 
بحقوقهم املرشوعــة، إالّ أّن هناك عنــارص ضالة ومخربة 
خارجة عن القانون تندس وســط جمــوع املتظاهرين يف 
محافظة ذي قــار، أقدمت عىل حرق كرفانــات تابعة ملبنى 

محافظة ذي قار وهو أمر مرفرض ويعاقب عليه القانون«.
وبحسب مصادر أمنية وشهود عيان، أصيب 15 عنراً من 
القوات األمنية بجــروح عىل خلفية اضطرابات أمنية رافقت 
مظاهرات خرجت وسط مدينة النارصية الليلة املاضية حيث 

قامت القوات األمنية بتفريق املظاهرات.
أّن التوتر األمنــي يف مدينة النارصية  وأوضحت املصادر 
وقرب جرس النارصية اســتمر حتى ســاعات بعد منتصف 
الليلة املاضية مع تشــديد القوات األمنية عىل عدم استخدام 

الرصاص الحي لتفريق املحتجني.
وعقدت الســلطات األمنية يف محافظة ذي قار اجتاعاً 
قيادات  املحافظــة ضمت  األحداث وســط  تداعيات  ملتابعة 
العمليات والرشطة واألمن الوطني، للتعامل مع الوضع األمني 
إليقاف الفوىض، وإعتقال امللثمني الذين حاولوا حرق الدوائر 

واألبنية الحكومية.

ويف وقت ســابق، أكّد رئيس الحكومة العراقية مصطفى 
الكاظمي أّن األزمة يف العراق قــد تحرق الجميع، ما مل يكُن 

هناك حوار حقيقي بني األطراف السياسية.
وأضاف: »نحن نعيش زمناً تالشت فيه القيم واألخالق يف 
عامل السياسة، وغلبت لغة االتهام والتخوين عىل لغة التهدئة 

والحوار، وصوالً إىل الحل«.
ويعاين العراق أزمة سياسية استفحلت أخرياً مع استقالة 
نواب الكتلة الصدرية من الربملان. وشهد احتجاجات عدة من 
املؤيدين لـ«التيار الصدري« داخل املنطقة الخرضاء  يف بغداد، 
اعراضاً عىل ترشيح تحالف »اإلطار التنسيقي« محمد شياع 

السوداين ملنصب رئيس الحكومة.
وعاد الهدوء نســبياً إىل العراق بعد انسحاب أنصار »التيار 
الصدري« من املنطقة الخرضاء، وإنهاء »اإلطار التنســيقي« 

اعتصام أنصاره يف العاصمة بغداد يف 30 آب.
أىت ذلــك بعــد اشــتباكات متقطعة يف بغــداد، ما أدى 
إىل ســقوط نحو 23 قتيــالً، وإصابة مــا ال يقل عن 380 

شخصاً. 

كشــف رئيس وفد صنعاء املفاوض، محمد عبد الســالم، 
آخر مســتجدات الهدنة يف أثناء التواصل مع منسق االتحاد 

األورويب للشؤون السياسية. 
وقال عبد الســالم، يف تغريدة يف »توير«: »تلقينا اتصاالً 
هاتفياً من منسق االتحاد األورويب للشؤون السياسية، أكدنا 
خالله موقفنا املعروف بشــأن رضورة رصف مرتبات جميع 
املوظفني ورواتب املتقاعدين، وإنهاء القيود التعســفية عىل 

ميناء الحديدة ومطار صنعاء«.
وشــّدد عىل رضورة أن »تتحمل دول العدوان مســؤولية 

إفشال الهدنة وتفاقم املعاناة اإلنسانية« يف اليمن.
وكان رئيس وفــد صنعاء املفاوض قــال، إّن »ال صحة ملا 
أورده بعض الوســائل اإلعالمية املغرضة بشــأن اتفاق عىل 
متديد الهدنة«، وأنّه ســبق أن أوضح الوفد موقفه ومطالب 

الشعب اليمني فيا يتعلق بتمديد الهدنة.
ويف وقت ســابق، عرّب املبعوث الخاص لألمني العام لألمم 
املتحدة إىل اليمن، هانس غروندبرغ، عن أسفه لعدم التوصل 

إىل اتفاق عىل متديد الهدنة بعد انتهاء رسيانها.
وأكد أّن مقرح متديد الهدنــة تضّمن دفع رواتب موظفي 
الخدمة املدنية، وفتح طرق محددة يف تعز ومحافظات أخرى، 
وتسيري وجهات إضافية للرحالت التجارية من مطار صنعاء 

وإليه، ودخول سفن الوقود مليناء الُحديدة من دون عوائق.

وكان املجلس السيايس األعىل يف اليمن أكد »عدم الساح 
بــأن تتحول الهدنــة إىل غاية، كونها كانت مجرّد وســيلة 
للتوّصــل إىل اتفاق نهايئ«، مســتهجناً »تلكؤ األمم املتحدة 
وطرحها ورقة ال ترقى إىل مطالب الشعب اليمني، وال تؤسس 

عملية السالم«.
يُذكَر أن األمم املتحدة أعلنت، يف شــهر آب املايض، متديد 
الهدنة التي دخلت حّيَز التنفيذ يف 2 نيســان املايض، وجرى 

متديدها يف 2 حزيران املايض.

وجه الرئيس املري عبد الفتاح السييس، تحية سالم إىل 
الرئيس املري الراحل محمد أنور السادات.

وقال الرئيس عبدالفتاح السييس، خالل كلمته يف الندوة 
التثقيفية للقوات املســلحة مبناســبة ذكــرى انتصارات 
ترشين االول: »أوجه التحية إىل روح الشهيد البطل محمد 
أنور الســادات، بطل الحرب والســالم الذي اتخذ بجسارة 
الذي كان يطارد  الهزمية  العظيم، رغم شــبح  العبور  قرار 
الجميع، تحية له عــىل اتخاذ قرار األبطال قرار الســالم 
أفاق املســتقبل لسائر  الذي طوى صفحات املايض، وفتح 

املنطقة«.
وأضاف الرئيس عبدالفتاح الســييس عــن انتصار حرب 
ترشيــن االول)1973(، أنه يوم انطلــق فيه الجيش املري 
ليتحدى املســتحيل، وتفوق يف أصعب اللحظات التي قد متر 
عىل أي أمة، واصُفا إياه بأنه كان يوًما مقدرا له أن يظل خالًدا 
ليس فقط يف وجدان مر وشعبها، ولكن الشعوب العربية 

والشعوب املحبة للســالم، متابًعا: حرب أكتوبر املجيدة كان 

لها رجال ســخرهم الله التخاذ القرارات املرية التي غريت 

خريطة التوازنات اإلقليمية. 

طالبت أحزاب من رشق ليبيا، مجلس النواب الليبي بإعالن 
برقة وفزان أقاليم اتحادية، وتشكيل حكومة ردا عىل اتفاقية 
حكومة الوحدة الوطنية املؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، 

مع تركيا.
ويف السياق نفسه، أصدرت عدد من األحزاب بيانا، طالبت 
فيه النواب والقيادة العامة بإعالن برقة وفزان أقاليم اتحادية 

وتشكيل حكومة اتحادية لالقليمني.
وكان وزير الخارجية الريك مولود تشاووش أوغلو أعلن 
توقيع »مذكــرة تفاهم )مع حكومة الدبيبــة( للتنقيب عن 
النفط والغاز يف امليــاه اإلقليمية وعىل األرايض الليبية، من 

قبل رشكات تركية ليبية مشركة«.
ويأيت ذلك بعد 3 سنوات عىل اتفاق ترسيم الحدود البحرية 

املثري للجدل والذي أثار حفيظة االتحاد األورويب حينها.

ــي ســـوريـــا ــ ــرة< ف ــصــ ــ ــن ــ ــع >ال ــ ــواق ــ ــة عـــلـــى م ــ ــي ــات روســ ــ ــرب ضــ

ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــ ــي ــ ــال ــ ــج ــ ــل ــ ــة احــــتــــجــــاجــــيــــة ل ــ ــ ــف ــ ــ وق
أمـــــــــام مـــــقـــــّر االتـــــــحـــــــاد األوروبـــــــــــــــي فــــــي بـــروكـــســـل

ــك خــــــلــــــيــــــة إرهـــــــابـــــــيـــــــة ــ ــ ــي ــ ــ ــك ــ ــ ــف ــ ــ تـــــــــــونـــــــــــس: ت

ــشــعــب ــل ال ــاغـ ــشـ ــات ملـ ــ ــصـ ــ ــة اإلنـ ــومـ ــكـ ــحـ ــلـــى الـ ــد: عـ ــيـ ــعـ سـ

فـــــــــــــي عـــــــمـــــــلـــــــيـــــــة ُمــــــــتــــــــزامــــــــنــــــــة
ــة »داعــــشــــيــــة« ــيـ ــلـ ــان خـ ــ ــك ــ ــك ــ ــف ــ ــا يُ ــ ــي ــ ــان ــ ــب ــ املـــــغـــــرب وإس

أعلن مركز املصالحة الرويس، أن القوات الجوية الروسية 
شنت رضبات جوية استهدفت مواقع إرهابيي تنظيم »جبهة 
النرة«، يف محافظة إدلب الســورية، أسفرت عن مقتل 13 

مسلحاً بينهم قياديان.
وقال نائــب مدير املركــز، أوليغ إيغــوروف، خالل إفادة 
صحفية: »دمرت القوات الجوية الروســية مواقع ملجموعة 
من تنظيم جبهة النرة اإلرهايب يف منطقة خفض التصعيد 
يف إدلب، كانت تشكل تهديداً ألمن العسكريني الروس والقوات 

السورية«.
وأضاف إيغــوروف أن الرضبات الجوية التي اســتهدفت 
مخابئ تحت األرض، أســفرت عن مقتل 13 مســلحاً بينهم 
القياديان امليدانيان أبو يوســف الشــامي، وخالد اليوسف، 

فضالً عن إصابة 22 آخرين من التنظيم اإلرهايب.
والشهر املايض، أعلن مركز املصالحة الرويس يف سوريا، 
أن القوات الجوية الروسية قامت بقصف معسكر للمسلحني 
يف منطقة الشيخ يوســف يف مدينة إدلب السورية، ما أدى 

إىل مقتل أكرث من 120 مسلحاً.
وبعدها بأيام، أعلن املركز أيضاً أّن »القوات الجوية الروسية 
شّنت غارة جوية عىل معقل تنظيم جبهة النرة اإلرهايب يف 
محافظة إدلب السورية، ما أســفر عن مقتل 45 عنراً من 

التنظيم بينهم قادة«.

نظمت الجالية الفلســطينية يف بلجيكا ولوكســمبورغ، 
بالتنسيق والتعاون مع جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية، 
وقفــة احتجاجية أمام مقر مؤسســات االتحاد األورويب يف 
بروكسل، رفضاً الستئناف عقد اجتاعات الرشاكة األورويب مع 

»إرسائيل«، وفق ما ذكرت وكالة األنباء الفلسطينية )وفا(.
وقال السيناتور بيار غالون، رئيس جمعية الصداقة البلجيكية 
الفلسطينية، يف بيان خالل الوقفة، إّن »إعادة تعزيز العالقات 

مع إرسائيل هو مبنزلة مكافأة لها عىل جرامئها«.
وطالب املشاركون يف الوقفة برضورة »فرض عقوبات عىل 
إرسائيل رداً عىل انتهاكاتها املستمرة بحق الشعب الفلسطيني، 
واستمرار عملياتها العسكرية يف األرايض الفلسطينية، وعدم 

التعامل مع القضية الفلسطينية بازدواجية املعايري«.
ورفع املشــاركون الفتات وصوراً تكشــف حقيقة ســلوك 

»إرسائيل« من عمليات قتل ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.
ويأيت االجتاع األول ملجلــس الرشاكة بني االتحاد األورويب 
و«إرسائيــل«، املتوقف منذ عقد، بناًء عىل طلب العديد من الدول 
األعضاء »لعدم إحراز تقدم يف عملية السالم، وعدم تحسن وضع 

الفلسطينيني«.
وأشــار البيان إىل الحرب اإلرسائيليــة ضد منظات حقوق 
اإلنسان الســبع، وتصنيفها كمنظات إرهابية، وحظرها بعد 

تفتيشها وتخريبها واالستيالء عىل محتوياتها.
وكانــت أعال املجلس قــد علقت بقرار مــن مجلس وزراء 
خارجية االتحاد عام 2012، بربط تطور العالقات مع »إرسائيل« 

وفلسطني بالتقدم يف عملية السالم.
وقرر االتحاد األورويب إحياء اجتاعات مجلس الرشاكة بني 

االتحاد و«إرسائيل«، بعد توقفها منذ 10 سنوات.

وســيعقد املجلس يف بروكســل اجتاعاً بني رئيس الوزراء 
اإلرسائييل يائري البيد ومسؤول السياسة الخارجية يف االتحاد 
األورويب جوزيب بوريل، ووزراء خارجية الدول الـ27 األعضاء، 

حيث من املقرر أن يشارك البيد من بُعد يف هذا االجتاع.
ويذكــر أنــه يف 18 آب املايض، اقتحمت قــوات االحتالل 
اإلرسائييل 6 مؤسســات حقوقية وأهلية يف مدينتي رام الله 
والبرية. وأفادت مصــادر أمنية بأّن االحتالل اقتحم مدينتي رام 
الله والبرية، ودهم مؤسسات »الضمري لرعاية األسري وحقوق 
اإلنسان«، و«الحركة العاملية للدفاع عن األطفال«، »الحق«، »اتحاد 
لجان العمل الزراعي«، »اتحاد لجان املرأة الفلسطينية«، و«مركز 
بيســان للبحوث واإلمناء«. وأغلق هــذه املنظات وثبت ألواحاً 
حديدية عىل بواباتها، وعلّقت أوامر إغالق تام عليها، بعدما تّم 

العبث مبحتوياتها، واستوىل عىل ملفات ومعدات عدد منها.

أعلنت السلطات التونســية، تفكيك خلية إرهابية شايل 
البالد، يرفــض أعضاؤها الدولة املدنية ويدعون إىل إقامة ما 

تسمى بـ »دولة الخالفة«.
وأفــاد اإلعالم التونيس، بأّن فــرق األبحاث والتفتيش يف 
منطقة الحرس الوطني يف »بنزرت«، متكّنت بالتنســيق مع 
فريق تابع لإلدارة الفرعية لالســتعالم بإدارة االستعالمات 
واألبحاث من تفكيك »خلية تكفريية« تتكون من 7 أشخاص.

وذكــر مصدر أمنــي، أّن 3 من عنارص الخليــة مل يكونوا 
معروفني من قبل لدى السلطات األمنية. 

وقررت النيابة العامة تحرير محــرض ضد أعضاء الخلية 
»لالشــتباه يف االنتاء لتنظيم إرهايب ومتجيد اإلرهاب عرب 

شبكات التواصل االجتاعي«.
وكانت وزارة الداخلية التونسية، أعلنت يف آذار املايض، أّن 
قوات مكافحة اإلرهاب فككت خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم 

»داعش« يف مدينة تطاوين جنويب البالد.
ويف وقٍت ســابق، كشف املتحدث باســم الحرس الوطني 
التونيس حســام الدين الجبابيل أنّــه تم إحباط  »محاوالت 
عمليات إرهابية« كانت تستهدف دوالً مجاورة وتفكيك خلية 

كانت تعتزم طعن وزير الداخلية يف جنوب البالد.

ومنذ عام 2011، شهدت تونس عىل فرات متباعدة عمليات 

إرهابية أسفرت عن مقتل العرشات.

ووقع أعنف هذه الهجات يف متحف باردو يف العاصمة 

تونــس يف آذار 2015، عندما اقتحمه إرهابيان، وأســفر 

عن مقتل 22 شــخصاً أغلبهم من السياح األجانب، وجرح 

45 أخرين، قبل أن تقتل القــوات الخاصة اإلرهابيني داخل 

املتحف.

اســتقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعّيد، بقر 
قرطاج، رئيسة الحكومة نجالء بودن رمضان.

وتناول اللقاء ســري العمل الحكومي، وفــق ما أفادت به 
رئاسة الجمهورية التونسية يف بيان لها، حيث شّدد الرئيس 
التونيس عىل أّن مصالح الدولة يجب أن تقوم بدورها كامال 

وأن تُنصت ملشاغل التونسيني والتونسيات يف كّل املجاالت.
كا تّم التأكيد عىل رضورة ضان تزويد األســواق بالسلع 
املطلوبــة، ووضع حد لظاهرة فقدان بعض املواد فجأة لتعود 

إىل السوق مرة أخرى بأسعار مختلفة.
كا تّم الركيز، خالل هذا اللقاء، عىل رضورة اإلرساع بإرساء 

»مؤسسة فداء« لتحقيق األهداف التي أنشأت من أجلها.
وتطــّرق االجتاع، كذلــك، إىل رضورة االســتعداد الجّيد 
لالنتخابات حتى يعرب الشعب عن إرادته بكل حرية بعيدا عن 

كل محاوالت االنحراف بها.
وذكر رئيس الجمهورية بأن املرســوم املتعلّق باالنتخابات 

ينّص عىل عقوبات جزائية ســواء بالنسبة إىل الرايش أو إىل 

املرتيش، ويجــب االنتباه إىل ما يُدبر لــه البعض عن طريق 

املال الفاســد لرشاء الذمم عىل عادتهم يف ذلك يف مثل هذه 

املناسبات، وفق نّص البالغ.

متكن املكتب املركزي لألبحــاث القضائية التابع للمديرية 
العامــة ملراقبة الــراب الوطني املغــريب، يف عملية أمنية 
مشركة ومتزامنة مع املفوضية العامة لالستعالمات التابعة 
للرشطة الوطنية اإلسبانية، من تفكيك خلية إرهابية تنشط 
يف كل من الناظــور ومليلية، يشــتبه يف ارتباطها بتنظيم 

داعش املتطرف.
وأوضح بــالغ للمكتب املركــزي لألبحــاث القضائية أن 
التدخالت األمنية التي بارشتها عنارص القوة الخاصة التابعة 
للمديرية العامة ملراقبة الراب الوطني أســفرت عن توقيف 
شــخصني مبدينة الناظور، بينا أوقفت السلطات اإلسبانية 
املختصة تسعة أعضاء آخرين ينشطون يف إطار نفس الخلية 

اإلرهابية مبدينة مليلية.
وأضاف البالغ أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز معدات 
وأجهزة معلوماتية، عبارة عن هواتف محمولة ورشائح هاتف 
وجهاز حاســوب و دعامات رقمية، وهي املعدات التي سيتم 

إخضاعها للخربات الرقمية الالزمة.
وأكد أن تنفيذ هذه العملية األمنية املشركة قد تم يف إطار 
عالقات التعاون املتميز بني املصالح األمنية املغربية ونظريتها 
اإلسبانية، وهو التعاون الذي ينطلق من الحرص الثنايئ عىل 

تعزيز آليات مكافحة اإلرهاب والتطرف، والســعي املشــرك 
لتحييد جميع املخاطر والتهديدات التي تحدق بأمن وســالمة 

البلدين.
وذكر املصدر ذاته أنه، وحســب املعلومات األولية للبحث، 
فإن أعضاء هذه الخلية اإلرهابية كانوا ينشــطون يف نرش 
وترويج الفكــر املتطرف عرب بث خطــب ومحتويات رقمية 
بواسطة األنظمة املعلوماتية، أو عرب التواصل املبارش، وذلك 
بغرض تجنيد واستقطاب األشــخاص الراغبني يف االلتحاق 

بالتنظيات اإلرهابية.
وأشــار إىل أن املشــتبه فيهم كانوا ينرشون بشكل مكثف 
خطابــا بحمولة متطرفــة، وذات طبيعــة تحريضية عىل 

االنخراط يف التنظيات اإلرهابية.
وأفاد البالغ بأنه »تم إخضاع عضوي هذه الخلية اإلرهابية 
املوقوفــني مبدينة الناظــور، واللذين يبلغــان من العمر 34 
و39 ســنة، تحت تدبري الحراسة النظرية عىل خلفية البحث 
القضــايئ الذي ترشف عليه النيابة العامــة املكلفة بقضايا 
اإلرهاب والتطرف، بينا ســتتكلف الســلطات االســبانية 
املختصة بإجراء األبحاث والتحقيقات بخصوص باقي أعضاء 

هذه الخلية اإلرهابية الذين بارشت إجراءات توقيفهم«.

ــاً  ــيـ ــاتـ ــيـ ــلـ ــمـ الــــجــــيــــش الـــــــســـــــوري يـــــجـــــري مـــــشـــــروعـــــاً عـ
بــــــــالــــــــذخــــــــيــــــــرة الــــــــحــــــــّيــــــــة بـــــــحـــــــضـــــــور روســــــــــي 

نفذت إحــدى وحدات الجيش الســوري مرشوعاً تكتيكياً 
عملياتياً بالذخرية الحية عىل مدى عدة أيام، شاركت فيه شتى 
أنواع القوات الربية والجوية يف ظروف تحايك يف طبيعتها 
املعركة الحقيقية بناء عىل توجيهات الرئيس الســوري بشار 

األسد.
وذكرت الوكالة السورية لألنباء »سانا« امس: »بدأ املرشوع 
بالتأثري الناري املركب بصبيب ناري منترش من قوات املدفعية 
وراجات الصواريخ والهاونات عىل القوى الحية والوسائط 
النارية املعادية، تاله متهيد ناري كثيف ورضبات صاروخية 
عملياتية أرض ـ أرض، ورضبات جوية شــارك فيها الطريان 
الحريب وحوامــات الدعم الناري ورمايــات تركيز مبختلف 

الوسائط النارية«.
وأضافت »ســانا«: »ثم تقدمت وحدات الهندســة وفتحت 
الثغرات يف حقــول األلغام والحواجز الهندســية املعادية، 
واندفعت وحــدات الدبابات واملشــاة تحــت تغطية نارية 
كثيفة من مختلف الوســائط ومتكنت من تدمري األنســاق 
األوىل املعادية، وتنفيذ إنزال جوي خلف خطوط العدو تحت 
تغطية نارية كثيفة، وتطويق نقاط اســتناده ما اضطره إىل 
زج أنســاقه الثانية واحتياطاته يف العمق، والقيام بهجوم 
معاكس مفرض، حيث تصدت لــه قواتنا عرب رمايات نارية 

الراجع  مكثفة، ورضبات صاروخية وجويــة أجربته عىل 
واالنسحاب.ثم قامت قواتنا بتطوير الهجوم، عرب زج األنساق 
الثانية يف املعركة محققة املهمة املســندة للتشكيل بنجاح 

تام«.
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يقتــي حضــورك الســتالم 
االوراق الخاصة بك يف دعوى اقرار 
طالق محمد رفيق سمر الطرابليس 

ذات الرقم اساس 2924/2924
واذا مل تحرضي او ترسيل وكيال 
اصوال  مبلغة  املحكمة  تعتربك  عنك 
ويجــري بحقك االيجــاب الرشعي 

والقانوين.
بروت يف 2022/10/4

رئيس قلم محكمة بروت 
الرشعية السنية

احمد زياد الكعيك
ـــــــــــ

بالغ رقم 2/9
بانها  االتصــاالت  وزارة  تعلــن 
من  اعتبارا  التحصيل  قيد  ســتضع 

2022/10/19 الكشوفات التالية:
الثابت  الهاتف  فواتر  كشوفات 

عن شهر ايلول 2022
الفواتر  باالضافة اىل كشوفات 
املتأخرة غر املســددة ولقد حددت 
 2022/11/15 اقصاهــا  مهلــة 

لتسديدها.
وتذكر املشرتكني الكرام بالتدابر 

التالية:
يف حال التخلف:

1- تقطــع خطوط املشــرتكني 
واحد  باتجاه  الدفــع  عن  املتخلفني 
من  اعتبــارا  فقط«  »لالســتقبال 

تاريخ 2022/11/14
2- تقطــع خطوط املشــرتكني 
املتخلفــني عن الدفــع باالتجاهني 
تاريــخ 2022/12/01  اعتبارا من 
وصل  اعادة  عن  الغرامة  وتستويف 
الخط )11.000 ل.ل( اعتبارا من هذا 

التاريخ.
3- تلغــى اشــرتاكاتهم بصورة 
مؤقتة بعد مرور شــهر واحد عىل 
من  اعتبارا  االشــرتاك  قطع  تاريخ 
بعد  وصله  ويعــاد   2023/01/02
تســديد املتأخرات اضافة اىل رسم 
اعادة وصل الخــط )11.000 ل.ل( 

وذلك حتى تاريخ االلغاء النهايئ.
4- تلغــى اشــرتاكاتهم بصورة 
نهائية بعد مرور ثالثة اشــهر عىل 

تاريــخ االلغاء املؤقــت اعتبارا من 
وتســتوىف   2023/04/03 تاريخ 
غرامة قدرها )2%( شــهريا وتحرر 
املتأخرات  وتحصــل  امللغاة  االرقام 
بها.  املعمــول  القانونية  بالطــرق 
املاد 45 مــن قانون  اســتنادا اىل 

املحاسبة العمومية.
امللغى رقمه  املشــرتك  5- يحرم 
من الحصول عىل اشرتاك جديد قبل 
املستحقة  الفواتر  جميع  تســديد 

عليه.
أ- تقطــع خطوط  مالحظــة: 
املشرتكني املتخلفني عن دفع فاتورة 
واحد  باتجاه   2022 آب  شهر  هاتف 
من  اعتبــارا  فقط«  »لالســتقبال 

تاريخ 2022/10/17
امللغاة  للمشــرتكني  ميكن   – ب 
خطوطهــم والذيــن مل يســددوا 
اىل  املبــادرة  املتأخرة  فواترهــم 
املتأخــرات يف صناديق  تقســيط 
املناطــق الهاتفيــة ويف مصلحة 
الشــؤون املاليــة – مبنــى وزارة 
الصلح  رياض  شــارع  االتصاالت، 
وامكانيــة الحصول عىل اشــرتاك 

جديد.
امكانيــة تســديد الفواتر عرب 

الوسائل التالية:
- لدى اي صنــدوق من صناديق 
قبــض الفواتــر التابعــة لوزارة 
االرايض  كافــة  عىل  االتصــاالت 

اللبنانية.
اي مــرف عرب توطني  لدى   -
الفاتورة مقابل 2.000 ل.ل للفاتورة 
الواحدة او اكرث )لالســتعالم اتصل 

مبرفك(.
- مكاتــب LibanPost مقابــل 
الواحــدة  للفاتــورة  ل.ل   2.000
للفاتــورة  ل.ل   1.500 بكلفــة  او 
بخدمة  االشــرتاك  عــرب  الواحدة 
)لالشــرتاك  العنوان«  من  »جباية 
بالرقم  االتصال  الخدمة ميكن  بهذه 

01/629629- مقسم 333(.
- مكاتب رشكة ويسرتن يونيون 
OMT بكافــة 2.000 ل.ل للفاتورة 

الواحدة.
- مكاتب رشكة ويسرتن يونيون 
BOB FINANCE بكلفة 2.000 ل.ل 

للفاتورة الواحدة.
 WHISH رشكــة  مكاتــب   -

MONEY
- عرب رشكة االنرتنت عىل موقع 

.)ogero.gov.lb( هيئة اوجرو
كام تذكــر املشــرتكني باحكام 
)املادة  املرســوم رقــم 93/4565 

الثالثــة منه( وتعديله باملرســوم 
 1998/01/30 تاريــخ   11682
لجهــة تحديد مهلة اربعة اشــهر 
لالعرتاض بعد انتهاء املهلة املحددة 
للدفــع واملذكورة اعــاله، ووجوب 
املنطقة  يف  االعرتاض  طلب  تقديم 

الهاتفية التابع لها رقم املشرتك.
الكرام  املشــرتكني  مــن  يطلب 
التجــاوب الرسيع مع مضمون هذا 
البالغ، شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بروت يف 23 ايلول 2022

املدير العام الستثامر وصيانة 
املواصالت
السلكية والالسلكية

املهندس باسل احمد االيويب
التكليف 484

ــــــــــــــــــــ

اعالن من أمانة السجل 

العقاري يف راشيا
الصباحي  حســني  عــيل  طلب 
ملوكله عبدالله رشدي حمود شهادة 
قيد بدل عن ضائــع بالعقار 2157 

من منطقة خربة روحا العقارية
 15 خالل  املراجعــة  للمعرتض 

يوماً.
أمني السجل العقاري يف راشيا

نور أبو سعد
ــــــــــــ

اعالن

صــادر عن املحكمــة الرشعية 
السنية يف بروت

الشــيخ  القايض  فضيلة  غرفة 
بهيج غزاوي

اىل مجهول املقام محمود صايف 
حسن الجمل

يقتــي حضــورك اىل هــذه 
املحكمة الســتالم االوراق الخاصة 
من  عليك  املقامــة  الدعوى  يف  بك 
نســيبة محمد رشيف زلفنه مبادة 
 2122 اســاس  برقم  صداق  مؤجل 
 2022/10/31 الجلســة  تاريــخ 
فعليك تعيني مقام مختار لك ضمن 
تخلفك  حــال  ويف  املحكمة  نطاق 
مقاما  املحكمــة  قلــم هذه  يعترب 
جميع  ابالغك  ويجــري  لك  مختاراً 

االوراق بواسطته.
وكتب يف 2022/10/3
قايض بروت الرشعي

الشيخ بهيج غزاوي

اعالنات رسمية ـ  اعالنات رسمية ـ  اعالنات رسمية وفيـــــــــــات

رئيس مجلس النواب

اعضاء مجلس النواب

زميلهم  االىس  مبزيــد  ينعون 

املاسوف عليه

النائب السابق

كميل زيادة
االحد  تعايل  رحمته  ايل  املنتقل 

2 ترشين االول 2022.

ــــــــــــــــــــــع شــــــــــــــــــــــكوى ضــــــــــــــــــــــّد »ســــــــــــــــــــــي إن إن« ــون قـــاســـيـــاًترامــــــــــــــــــــــب رف ــكـ ــيـ ــا سـ ــسـ ــرنـ ــاء فــــي فـ ــ ــت ــشــ ــ لـــــوبـــــان: ال

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً أسرع 17 مرة من الصوت »كــــــــــــش مــــــــــــــات« الــــــــروســــــــيــــــــة الــــــجــــــديــــــدة

تقدم الرئيس األمريك الســابق دونالد ترامب بشــكوى 
ضد محطــة »يس إن إن« )CNN( التلفزيونية ، متهام إياها 
بتشــويه صورته ألنها تخىش أن يرتشــح لوالية جديدة يف 

2024، وطالبها بتعويض قدره 475 مليون دوالر.
ورأى ترامــب -الذي بات يتناول علنا فكرة ترشــحه ثانية 
للبيت األبيض- أن القناة »سعت إىل استخدام نفوذها الواسع 
للتشــهر به لدى مشــاهديها والقراء بهــدف التغلب عليه 
سياســيا«، وفق ما جاء يف نص الشكوى التي رفعها بوالية 

فلوريدا.
وجاء يف الشــكوى أيضا أن »حملــة يس إن إن تأيت عىل 
نحو تشهر وافرتاء عىل مقدم الشكوى تصاعدت يف األشهر 
األخرة ألن يس إن إن تخىش أن يرتشــح مقدم الشكوى إىل 

االنتخابات الرئاسية يف 2024«.
واتهم ترامب املحطة بالســعي إىل »جعل ميزان السياسة 
مييل إىل اليسار« مبحاولتها »تشويه صورته عرب سلسلة من 
النعوت التشهرية الخاطئة والصادمة، مثل عنري وخادم 

الروس وهتلر«.
وأخذ ترامب عىل املحطة استخدام عبارة »الكذبة الكبرة« 
للحديث عن قوله إن االنتخابات الرئاسية لعام 2020 »ُسقت 

منه«.
وجاء يف الشــكوى »الكذبة الكبرة هي إشارة مبارشة إىل 
تكتيك استخدمه أدولف هتلر وورد يف كتاب كفاحي«، وأضاف 
»الكذبة الكبرة اســتخدمها هتلر للتحريض عىل كره اليهود 

ويجب أال تستخدم باستهتار«.
وأكد أن اســتخدام هذه العبارة بشكل متكرر عىل املحطة 
بشــأن ترامب »محاولة متعمدة من جانب يس إن إن إلقامة 

رابط يف أذهان املشــاهدين بني مقدم الشكوى وإحدى أكرث 
شخصيات التاريخ الحديث إثارة لالشمئزاز«.

وجاء يف الشكوى أن هذه العبارة استخدمت أكرث من 7700 
مرة منذ كانون الثاين 2021.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس األمريك السابق أنه سيتقدم 
بشــكوى ضد »عدد كبر« من وســائل اإلعــالم األخرى يف 

األسابيع واألشهر املقبلة بتهمة التشهر كذلك.
وأكد أنه قد يتخذ تدابر أيضا بشــأن اللجنة الربملانية التي 
تحقق حول الهجوم الذي شنه أنصار له عىل مبنى الكابيتول 

يف السادس من كانون الثاين 2021.
وخالل واليته الرئاسية كانت لرتامب عالقات متأزمة جدا 
مع وسائل إعالمية رئيسية -مثل يس إن إن ونيويورك تاميز- 
التي كان يرى أنهــا تروج »ألخبار كاذبة« ويهاجمها بانتظام 

عرب تويرت قبل أن يحظر من استخدامه.

أعلنــت مارين لوبــان، زعيمة حزب »التجمــع الوطني« 
اليميني يف الربملان الفرنيس، أّن الشتاء املقبل سيكون قاسياً 

يف فرنسا بسبب عقوبات االتحاد األورويب ضد روسيا.
وقالت لوبان يف حديث لقناة »BFMTV« الفرنسية : »لقد 
أثبتت العقوبات أنّها تأيت بنتائج عكسية. والحقيقة هي أنّه 
بفضل هذه العقوبات كســبت روسيا 40 مليار يورو إضافية 

من صادرات النفط«.
وأضافت أّن »هذه العقوبات ليســت مجدية، وأيضاً تفرض 
عقوبات عىل الفرنسيني أنفسهم أيضاً«، مجددًة قولها: »هذا 

الشتاء سيكون صعباً والقادم رمبا أصعب«.
ووفقاً للوبان، فإّن املســؤولية عــن الوضع الحايل تقع 
عىل عاتق »أولئك الذين اتخذوا قرارات بشأن العقوبات ضد 

روسيا«.
وبعد بــدء العملية الخاصة يف أوكرانيــا، صّعد الغرب من 
ضغــوط العقوبات عىل روســيا، ما أّدى إىل زيادة أســعار 
الكهرباء والوقود واملواد الغذائية يف أوروبا والواليات املتحدة.
وأطلقت الحكومة الفرنســية هذا الصيف برنامج »اعتدال 
الطاقة«، بهدف خفض استهالك الكهرباء بنسبة 10% لتجنب 

النقص يف الشتاء. ودعت الحكومة الرشكات ورشكات النقل 
إىل تقديم خطط محددة لخفض استهالك الطاقة. ومن أجل 
توفر الطاقة يف فرنسا، تّم توســيع الحظر املفروض عىل 
اإلعالنات املضيئة. وُمنعت املتاجر من إبقاء أبوابها مفتوحة 
عند تشــغيل نظام تكييــف الهواء أو التدفئــة، كذلك إطفاء 
الالفتــات املضيئة، وتقليل اإلضاءة بنســبة 50% قبل مجيء 
املشرتيني، وبنسبة 30% خالل ساعات العمل العادية يف حالة 

وجود مستوى حرج من استهالك الطاقة.
ويف 24 آب املايض، قال الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون 
لشعبه إّن األشــهر املقبلة ستستدعي عىل األرجح بذل جهود 
وتضحيات يف ظل مواجهة العامل »تحوالً كبراً، وشــتاًء قد 

يكون عصيباً«.
وأمس االثنني، ُســجل انخفاض الغاز يف منشآت التخزين 

األوروبية، بعد استهالك بلجيكا جميع احتياطياتها.
وكان الرئيس الرويس فالدمير بوتني قال، يف وقت سابق، 
إّن »سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي اسرتاتيجية طويلة 
األمد للغــرب، والعقوبات وجهت رضبــة خطرة لالقتصاد 

العاملي بأسه«. 

أطلقت كوريا الشــاملية صاروخا باليســتيا 
متوسط املدى حلق فوق اليابان قبل أن يسقط يف 
البحر، يف حدث غر مسبوق منذ 2017، ويشكل 
العســكرية  التجارب  تصعيدا واضحا يف حملة 
املكثفة التي تجريها بيونغ يانغ منذ مطلع العام.
ودفــع ذلك الســلطات اليابانيــة إىل تحذير 
الســكان، وطلبت منهم االحتــامء، كام علقت 

تحركات القطارات يف شاميل البالد مؤقتا.
وآخر مرة حلّق فيها صاروخ كوري شامل فوق 
اليابان تعــود إىل 2017 يف ذروة مرحلة »النار 
الكوري  الزعيم  تقاذف خاللهــا  التي  والغضب« 
الشاميل كيم جونغ أون مع الرئيس األمريك يف 

حينه دونالد ترامب شتائم من العيار الثقيل.
وقال مسؤولون يف طوكيو وسول إن الصاروخ 
قطع ما بني 4500 و4600 كيلومرت، وحلق عىل 

ارتفاع حده األقىص ألف كيلومرت.
البالغ  وأشارت طوكيو إىل أن مسار الصاروخ 

4600 كيلومرت رمبا كان أطول مســافة تُقطع يف اختبارات 
كوريا الشاملية، والتي غالبا ما تكون عىل ارتفاع كبر لتجنب 

التحليق فوق الدول املجاورة.
وهذا خامس إطــالق تقدم عليه بيونغ يانغ خالل 10 أيام، 
وسط استعراض الواليات املتحدة وكوريا الجنوبية عضالتهام 

العسكرية.

{ أسع 17 مرة من الصوت {

من جانبه أعلن الجيش الكوري الجنويب أنه »رصد صاروخا 
باليستيا مفرتضا متوسط املدى، أطلق من منطقة موبيونغ-
ري يف مقاطعة جاغانغ )الشــاملية( قرابة الساعة 07:23 
)22:23 بتوقيت غرينتش أمس االثنــني( وحلق فوق اليابان 

باتجاه الرشق«.
وأضاف أن الصاروخ حلق ملســافة 4500 كلم عىل ارتفاع 
970 كلــم وبرسعة ناهزت 17 مــاخ )أسع من الصوت 17 

مرة(.
وأكدت هيئة األركان الكورية الجنوبية يف بيان أن الجيش 
»يبقــى عىل حالة اســتعداد تام ويتعاون بشــكل وثيق مع 

الواليات املتحدة، ويف الوقت نفسه يعزز املراقبة واليقظة«.
وتعهد الرئيس الكوري الجنويب يون سوك يول بـ«رد حازم« 

عىل إطالق الصاروخ الباليستي.
وقالت الرئاسة الكورية الجنوبية يف بيان إن هذه التجربة 
الصاروخية الكورية الشــاملية هي »استفزاز« جديد »ينتهك 
بوضوح املبادئ الدولية ومعاير األمم املتحدة، وقد أمر )يون( 
برد حازم و)باتخاذ( إجراءات مناســبة بالتعاون مع الواليات 

املتحدة واملجتمع الدويل«.

{ تفعيل نظام اإلنذار املبكر {

أراضيها  الباليستي فوق  الصاروخ  التي حلق  اليابان  ويف 
الشاملية والشاملية الرشقية، دعت السلطات سكان هاتني 
املنطقتــني لالحتامء، قبل أن تؤكد أن الصاروخ ســقط يف 
املحيط الهادي من دون أن يســفر عــن إصابات برشية أو 

أرضار مادية.
ويف حدث نادر، تسببت هذه التجربة الصاروخية الكورية 
الشــاملية يف تفعيل نظام اإلنذار املبكــر »جي-ألرت« يف 
اليابان، إذ ظهر عىل شاشــات التلفزيــون الوطني »إن إتش 
كيه« )NHK( تحذير يدعو سكان املناطق الشاملية والشاملية 

الرشقية لالحتامء داخل مبان أو تحت األرض.
وجاء يف اإلنذار أن »كوريا الشــاملية أطلقت عىل ما يبدو 

صاروخا. رجاء احتموا داخل مبان أو تحت األرض«.
وقــال املتحدث باســم الحكومــة هروكازو ماتســونو 
للصحافيني إن »كوريا الشــاملية أطلقت صاروخا باليستيا 

باتجاه الرشق«.
وأضاف »نحن نحلل التفاصيل، لكــن الصاروخ حلق فوق 
منطقة توهوكو اليابانية )شامل رشق( ثم سقط يف املحيط 

الهادي خارج املنطقة االقتصادية الخالصة لليابان«.
وســارع رئيس الوزراء الياباين فوميو كيشيدا إىل التنديد 

بتحليق الصاروخ فوق أرايض بالده.
وقال كيشــيدا للصحافيني إن »صاروخا باليستيا َعرَب عىل 
األرجح فوق بلدنا قبل أن يسقط يف املحيط الهادي. إنه عمل 
عنف يأيت عقب عمليات إطالق متكــررة وحديثة لصواريخ 

باليستية. نحن ندين بشدة هذا األمر«.
بدوره، قال خفر الســواحل الياباين يف بيان إن الصاروخ 
الكوري الشاميل سقط عىل ما يبدو يف املحيط الهادي، ودعا 

السفن إىل عدم االقرتاب من األجسام التي تسقط من الجو.
موقف واشــنطنويف واشــنطن، أعلن البيــت األبيض أن 
الواليات املتحدة تتشــاور مع اليابان وكوريــا الجنوبية للرد 
»بقوة« عىل إطالق كوريا الشــاملية  صاروخا باليستيا حلق 

فوق اليابان وسقط يف املحيط الهادي.
األمن  باســم مستشار  املتحدثة  آدريني واتســون  وقالت 
القومي األمريك جيك ســوليفان يف بيــان إن األخر أجرى 
الجنويب  الياباين والكوري  محادثتني منفصلتني مع نظريه 
لبلورة رد »دويل مناسب وقوي«، وأعاد التأكيد عىل »االلتزام 
الراسخ« للواليات املتحدة الدفاع عن اليابان وكوريا الجنوبية.

عندما كانت األنظار متجهة للتجاذبات 
الحاصلة بني أمركا وتركيا حول صفقة 
املقاتلة من طــراز إف-35،  الطائــرات 
الروسية  العســكرية  الصناعة  وضعت 
اللمسات األخرة عىل إعالن الكشف عن 
مقاتلة جديدة أطلقت عليها »كش مات«، 
كداللة رمزية لتفوقها عىل نظرتها من 

املقاتالت الغربية.
مقاتلة  مات(  )كش   75 سوخوي  تعد 
شــبحية من الجيل الخمس ذات املحرك 
الواحد، صممتها رشكة »سوخوي« التي 
أخــرى يف »رشكة  أُدمجت مع رشكات 

الطائرات املتحدة« عام 2006.
عاليا  أداء  املقاتلــة  الطائــرة  وتوفر 
وتكاليف تشــغيل منخفضة لكل ساعة، 
كام أن ســعرها قد يكون أقل من طائرة 

إف-35 بنحو 3 مرات.
و«كــش مــات« وضعيــة يف لعبة 

الشــطرنج يكون فيها امللك معرضا للخطر، وال توجد طريقة 
إلزالة التهديد، وهو ما ينهي اللعبة بتفوق الطرف الذي سيأخذ 
ملك الخصم. وتستعمل العبارة يف الحياة اليومية للداللة عىل 
انتهاء األمر وغياب أي مناورة للتخلص من الورطة التي يجد 

فيها املرء نفسه.
وكُشــف عن منوذج للطائرة يف معرض »ماكس« الجوي 
مبوسكو عام 2021 بحضور الرئيس الرويس فالدمير بوتني، 
كام ظهر أول عرض دويل لهــا يف معرض ديب للطران يف 

العام نفسه.
وتم تحديد موعد أول تشــغيل لهذه الطائــرة املقاتلة عام 

2023، يف حني تحدثت أنباء عن تأجيل ذلك إىل عام 2024.
ويف 14 ترشين الثاين 2021، تم اإلبالغ عن بدء إنتاج عدة 
مناذج أولية مــن مقاتلة »كش مــات« يف املصنع الذي قام 

بإنتاج طائرة سوخوي 57.
ويف 16 آب 2022، أفــادت »رشكة الطائرات املتحدة« بأنها 
تخطط لبنــاء 4 مناذج أولية، مع إجراء اختبارات الطران يف 

وقت مبكر من عام 2024.
ومن املتوقع أن تبدأ الرحلة األوىل ملقاتلة سوخوي 75 عام 

2023 بعد االنتهاء من سلسلة االختبارات األرضية.
التصميم واملميزاتأفاد خرباء بأن تصميم الطائرة اعتمد عىل 
حسابات رقمية حديثة باســتخدام كمبيوتر عمالق، وهو ما 

أدى إىل تقليل وقت االختبارات والتصميم إىل 5 سنوات.
واســتعان املصممون باألســاس العلمــي والتقني الذي 
استخدم يف تطوير املقاتلة »ســوخوي 57 إي«، إضافة إىل 

األنظمة املوجودة يف قمرة القيادة.
ويبلغ طول الطائرة 17.5 مرتا، وطول جناحيها 11.8 مرتا، 
وتم تصميم معدات الجيل الخامــس للطيار املقاتل عىل منت 

الطائرة مبناعة عالية ضد الضوضاء.
وميكــن للطائرة أن تُقلع من املطــارات الواقعة يف أماكن 
عالية وســط تضاريس صعبة، كــام ميكنها التحليق يف أي 

ظرف مناخي.
ويســمح تصميم هيكل الطائرة بصيانة أســهل للطائرة، 
ويتطلب عددا أقــل من األفراد إلجــراءات الصيانة، التي من 

املتوقع أن تعزز االستعداد القتايل للطائرة.
وستكون الطائرة متاحة للبيع يف نسخة أساسية مبكان 
واحد للمقاتل، إضافة إىل نسخة ذات مقعدين، وحتى إصدار 

نسخ من الطائرة املسرة.

{ الخصائص القتالية {
ميكن لطائرة »كش مات« حمل أسلحة لتحييد مواقع قيادة 
العدو عرب اســتهداف مناطق حيوية، وتحتوي عىل 5 فتحات 
أســلحة مخفية و11 نقطة تعليق سالح خارجية، كام تبلغ 

حمولتها القتالية أكرث من 7 أطنان.
وميكن للطائرة املقاتلة اســتخدام صواريخ جو جو، وجو 

أرض، وستكون قادرة عىل رضب عدة أهداف يف وقت واحد.
أســلحة موجهة وغر  الطائرة  أن تطلــق  املتوقع  ومن 
موجهــة، وهي قــادرة عىل العمــل جنبــا إىل جنب مع 
الطائرات املسرة، حيث ســتكون لديها القدرة عىل التحكم 
يف الطائرات املســرة الصغــرة، وتتلقــى معلومات يف 
الوقــت الفعيل حول الوضع القتايل عرب تقنيات اإلرســال 

الفور. واالستجابة عىل 
وتم تجهيز ســوخوي 75 بنظام كشــف متقــدم متعدد 
النطاقات لتحييد الهدف من دون أن يتم اكتشــافه، وتحتوي 
املقاتلة أيضا عىل رادار نشط لتتبع األهداف، حتى يف املناطق 

التي يكون فيها التداخل اإللكرتوين شديدا.
ويتيــح رادار الطائرة مهاجمة ما يصل إىل 6 أهداف جوية 
يف وقت واحد، وتتبع ما يصل إىل 30 هدفا، كام تم تجهيزها 
بنظام رؤية إلكــرتوين ضويئ ميكنه تحديد األهداف الجوية 

واألرضية.
ويف مــا يخص سعة املقاتلة، فإنهــا تصل إىل 1.8 ماخ 
)2205 كيلومرتات/ ساعة(، كام ميكنها التحليق ملسافة تزيد 

عىل 2800 كيلومرت من دون خزان وقود إضايف.

ــو نــظــمــوا  ــاسـ ــان بـــوركـــيـــنـــا فـ ــكـ سـ
ــا ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ مـــــســـــيـــــرة دعــــــــــم لـ

خرج مواطنــون يف عاصمة بوركينا فاســو، واغادوغو 
امس، يف مسرة دعم لروسيا دعوا خاللها السلطات الجديدة 

للتحالف معها.
وذكــرت وكالة األنباء الفرنســية أن »عرشات املتظاهرين 
رفعوا األعالم الروســية ساروا يف شوارع واغادوغو ورددوا 
هتافات مؤيدة لروسيا ومناهضة لوجود فرنسا ودعوا أيضا 
الكتلة اإلقليمية لإليكــواس )التجمع االقتصادي لدول غرب 

أفريقيا( إىل عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للبالد.»
وقال محمدي سوادوغو وهو أحد املتظاهرين ألحد وكاالت 
األنباء املحلية: »اإليكواس دمية تتالعب بها فرنســا، نطلب 
من الســلطات الجديدة أن تتجه إىل روســيا، نريد أن تأيت 
روسيا وتساعدنا، فرنسا هي التي تبث الخالف بيننا لتقويض 

متاسكنا االجتامعي للسيطرة علينا. 
ونقــل الرئيس العســكري املعزول لبوركينا فاســو يف 2 
أكتوبر/ترشيــن األول، يف طائــرة خاصــة إىل توغو، بعد 

وساطة دولية، يف أعقاب االنقالب العسكري يف البالد.
وقال مصدر لوكالة« ســبوتنيك »إن »الرئيس العســكري 
الســابق يف بوركينا فاسو داميبا استســلم، وغادر طوعا«. 
وأضاف املصدر أنه »تم نقل داميبا يف طائرة خاصة إىل توغو 
بعد الوساطة التي قامت بها ساحل العاج وتوغو واملجموعة 

االقتصادية لدول غرب أفريقيا.



 ســـــــــــلة : توقيـــــــــــع عقـــــــــــد رعايـــــــــــة
ملنتخـــــــــــب لبنـــــــــــان اليـــــــــــوم
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ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر

االربعاء 5 ترشين االول 2022

ــدم ــ ــ ــ ــ ــ ــرة الق ــ ــ ــ ــ ــ ــي ك ــ ــ ــ ــ ــ ــا ف ــ ــ ــ ــ ــ ــال أوروب ــ ــ ــ ــ ــ دوري أبط
سان جرمان املعزز بالروابط البرتغالية يواجه بنفيكا اليوم

 بطولـــــــــــــــة لبنـــــــــــــــان فـــــــــــــــي كـــــــــــــــرة الســـــــــــــــلة :
ــــــــــن )49-99( ــ ــــــــــــى الهومنتمـــ ــــــــــة علـــ ــ ــــــــــر للحكمـــ ــ ــــــــــوز كبيـــ ــ فـــ

ــم؟ ــ ــ ــوس ــ ــ امل ــي  ــ ــ فـ ــر  ــ ــث ــ ــع ــ ت أول  ــد  ــ ــعـ ــ بـ ــد  ــ ــ ــدريـ ــ ــ مـ ريـــــــــــال  ــل  ــ ــع ــ ــف ــ ي مـــــــــــاذا  واكـــــــتـــــــســـــــاح..  ــة  ــ ــ ــادمـ ــ ــ صـ ــة  ــ ــ ــدايـ ــ ــ بـ

العبو سان جرمان مبواجهة بنفيكا اليوم

من مباراة الحكمة والهومنتمن

وقوفاً للنشيد الوطني اللبناين

الحضور خالل املؤمتر الصحايف

الدكتور ظريفة يلقي كلمته

العبو ريال مدريد

بعد 15 سنة عىل نهاية حقبة مهاجمه الرمز بيدرو باوليتا، 
عّزز باريس ســان جرمان الذي يحل ضيفا عىل بنفيكا اليوم 
األربعــاء يف دوري أبطال أوروبا لكــرة القدم، روابطه مع 
الربتغال وتجّســد ذلك يف الشخصية القوية ملديره الريايض 

لويس كامبوس ورباعي دويل برتغايل.

{ كامبوس الرجل القوي {
اصبح لويس كامبوس هذا الصيف املدير الريايض القوي يف 
سان جرمان، بعدما اعترب مرجعاً عاملياً يف صناعة االنتقاالت.
استفاد كامبوس الذي حّل بدال من الربازييل ليوناردو املقال 
مــن منصبه، من عالقته الجيدة مع عائلة كيليان مبايب الذي 
عرفــه لدى مــروره مبوناكــو )2013 2016(، للقبض عىل 
مكامــن الفريــق. الرجل القريب من وكيل األعامل الشــهري 
جورج منديش واملدرب الفذ جوزيه مورينيو، استدعى معرفة 
أخرى قدمية من نادي ليل الشــاميل )2017 2020(، املدرب 
كريستوف غالتييه الذي يرشف عىل الفريق منذ مطلع املوسم 

بدال من األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.
فــرض املدير املنضبط والصارم شــخصيته عىل الفريق، 
رغم ضيق مجال املناورة لعدم قدرة سان جرمان بيع العبيه 
غري املرغوبني، مكتفياً باعارة معظمهم. مفتقراً إىل ســيولة 
كافيــة يف ظل قيــود اللعب املايل النظيــف، أخفق فريق 
العاصمة اململوك قطرياً بضم مدافع ومهاجم إضايف. فشل 
ينســبه كامبوس إىل مواطنه واملدير الريايض السابق يف 
النادي أنتريو هرنييك الذي أوكله النادي مســألة ترصيف 

الالعبني.

{ فيتينيا القلب النابض {
حتى اآلن، هو افضل العب جديد يف سان جرمان. وصل ابن 
الثانية والعرشين من بورتو بصفقة معقولة بلغت 40 مليون 
يورو. فرض فيتينيا نفســه يف وسط امللعب اىل جانب النجم 
اإليطايل املخرضم ماركو فريايت، ويتكامالن سوياً من خالل 

القدرات القتالية واالنكباب نحو الهجوم.
وفيام كان سان جرمان نشطاً يف قطاع خط الوسط، فرض 

فيتينيا نفســه عىل باقي الالعبني يف هذا الخط.

{ نونو منديش الصاعد بقوة {
كان العب ســبورتينغ الســابق مغموراً لدى قدومه صيف 
2021، قبل إغالق باب االنتقاالت. لكن الظهري األيرس صاحب 
النزعة الهجومية، مل يتأخر يف فرض نفسه بني نجوم الفريق 

البارييس وهو مل يتخط العرشين.
رسيــع، تقني وقوي بدنياً: وصل معــاراً بادئ االمر، لكن 
اصحاب القرار يف باريس مل يتأخروا يف تثبيت اقامة صاحب 

16 مباراة دولية مقابل 40 مليون يورو.

{ دانيلو العسكري الصالح {
قد ال يكون األكرث استعراضاً يف التشكيلة الباريسية، لكن 
تعّدد أدوار دانيلو وحّســه الجامعــي جعلت من ابن الحادية 

والثالثني عنرصاً رضورية يف التشكيلة.
مع املدرب األملاين توماس توخل، شارك يف خط الدفاع، لكنه 
يلعب اآلن كخيار بديل يف الوسط أو كمدافع ارتجايل بحسب 
الحاجة. دانيلــو القادم من بورتو معاراً قبل تثبيت عقده يف 
2021، يُعّد من األصوات املســموعة يف أروقة الفريق، وهو 
العب أســايس يف املنتخب الربتغايل الذي يســتعد لنهائيات 

مونديال قطر 2022.

{ ريناتو سانشيس الرجل الزجاجي {
برز اســمه يف كأس أوروبــا 2016، لكن االصابات أعاقت 

تقدم مســرية ريناتو سانشيس البالغ راهناً 25 سنة.
بعد تتويجــه األورويب مع الربتغال، انضم لبايرن ميونيخ 
األملاين دون أن يفلح بفرض اسمه، فأعري إىل سوانيس سيتي 
اإلنكليزي يف 2017. كان انتقاله إىل ليل الفرنيس أكرث انتاجاً، 
فحصل عىل لقب الدوري تحت ارشاف غالتييه يف 2021، لكن 
انتقاله اىل سان جرمان أخرياً أوقعه مجدداً يف فخ االصابات.

{ اعادة االمل مليالن
باستعادة أمجاد املايض {

بعدما لعب دوراً أساســياً يف منحه لقبه األول يف الدوري 
اإليطــايل لكرة القدم منــذ 2011، تعــززت مكانة الجناح 
الربتغــايل رافايــل لياو يف ميالن العريق يف ظل املســتوى 
امللفت الذي يقدمه أيضاً يف مســتهل املوسم الجديد، ما جعل 

جامهري »روســونريي« تحلم بأن يقودها الســتعادة أمجاد 
املايض واألمسيات القارية الساحرة.

عاد ميالن اىل دوري أبطال أوروبا املوسم املايض ألول مرة 
منذ 2013 2014، إال أن مشــواره انتهى عند دور املجموعات 
يف نتيجــة كانــت متوقعة اىل حد ما يف ظل وجود ليفربول 
اإلنكليزي وأتلتيكو مدريد اإلســباين وبورتو الربتغايل، ويف 

ظل الخربة القليلة التي ميلكها العبو ســتيفانو بيويل.
لكــن اآلن، يدافع ميالن عن مكانته كبطل للدوري اإليطايل 
ويريــد الذهــاب بعيداً يف حلم إحراز لقبــه األول يف دوري 
األبطــال منذ 2007 حني توج به للمرة الســابعة، معوالً عىل 
نجمــه الربتغايل البالغ 23 عاماً والذي ســيكون مركز الثقل 
يف تشــكيلة بيويل خالل لقاء األربعاء يف لندن ضد تشليس 
اإلنكليزي، وذلك يف الجولة الثالثة من منافســات املجموعة 
الخامســة التي يتصدرها الفريق اإليطايل من تعادل مع ريد 
بول ســالزبورغ النمســوي )1-1( وفوز عىل دينامو زغرب 

الكروايت )1-3(.
وبعدما ســجل 14 هدفاً مع 12 متريرة حاســمة املوسم 
املايض يف جميع املسابقات، بدأ لياو املوسم الحايل بطريقة 
واعدة جداً أيضاً بتســجيله أربعة أهداف مع ســبع متريرات 

حاسمة يف تسع مباريات محلية وقارية.
وكانت الهزمية الوحيدة التي مني بها ميالن هذا املوســم 
ضد نابويل يف الدوري املحيل وحصلت بغياب لياو، ما يعطي 
مــؤرشاً واضحاً عىل حجم تأثري الجناح الدويل الشــاب عىل 

فريق بيويل.
ولن تكون مهمة ميالن يف »ســتامفورد بريدج« سهلة يف 
ظل اإلصابات العديدة التي يعاين منها، بينها الفرنســيان تيو 
هرنانديز والحارس مايك مانيان، لكن الفوز الرائع الذي حققه 
الفريق الســبت يف الدوري ضد إمبــويل يظهر أن معنوياته 

مرتفعة جداً رغم الغيابات.

{ »ال أحد غري قابل للبيع« {
ولعب لياو الدور األسايس يف هذا الفوز الدراماتييك ليس 
لتسجيله وحســب هدف تأكيد النقاط الثالث يف الوقت بدل 
الضائع، بل بتمريره كريت الهدفني اآلخرين لفريقه الذي تقدم 
يف الدقيقــة 79 ثم تلقى هدف التعــادل يف الدقيقة الثانية 
من الوقت بدل الضائع، لكنه مل يستســلم وسجل هدفني يف 
الدقيقتــني 3+90 و6+90. واآلن، ســيكون لياو مجدداً عىل 
املوعد األربعاء يف »ســتامفورد بريدج« حيث سيحاول إبقاء 
فريقه يف الصدارة التي يعتليها حالياً بفارق نقطة عن دينامو 

زغرب.
ويف حــال نجح لياو يف قيــادة فريقه اىل العودة بنتيجة 
إيجابية من لندن، ســيعزز رغبة تشليس بالتعاقد معه، وهو 
الذي تقدم بعرض غري رســمي هذا الصيف لضمه من الفريق 

اللومباردي من دون أن يحصل عىل مبتغاه.
ويُقــدر ميالن قيمة لياو بأكرث من 100 مليون يورو ويريد 
االســتفادة اىل أقىص حد من هذا االســتثامر، إدراكاً منه أن 
الربتغايل سينضم يف نهاية املطاق اىل أحد األندية األوروبية 
الغنيــة التي بات »روســونريي« خارجها منذ أن باعه رئيس 

الوزراء السابق سيلفيو بريلوسكوين.
وأكد أســطورة النادي واملدير الفني باولو مالديني الشهر 
املايض أن ميالن رفض عرضاً من تشــليس، لكنه أضاف أنه 
»مــن غري املجــدي أن تكون رومانســياً... عندما يتم تقديم 

عــروض من نوع معني، ال أحد غري قابل للبيع«.
ويحاول ميــالن إقناع الربتغايل بتمديد عقده الحايل الذي 
ميتد حتى 2024، وقد ذكرت صحيفة »كوريريي ديال سريا« أن 
النادي عرض عىل الجناح الدويل راتباً سنوياً بني 6 و7 ماليني 

يورو، يف محاولة منه لتجنب خسارة خدماته.
ويأمــل ميالن بتوقيــع الصفقة الجديدة قبــل نهائيات 
مونديــال 2022 التي تنطلق يف 20 ترشين الثاين، وحيث من 

املتوقــع أن يلمع نجم لياو يف املالعب القطرية.
وزعمــت صحيفة »ريكورد« الربتغاليــة أيضاً أن مالديني 
التقى مبدير ســبورتينغ فريدريكو فارانداس مرتني كجزء من 
املفاوضــات حول مبلغ العرشين مليون يورو الذي يتعني عىل 

لياو دفعه لناديه السابق.
وأنهى لياو من جانب واحد عقده مع ســبورتينع يف 2018 
بعد هجوم املشــجعني عىل ملعب متارين النادي، وانضم اىل 

ليل الفرنيس.

حقق فريق الحكمة فوزا كبريا عىل حساب هومنتمن بنتيجة 

99-49، يف املباراة  التي جرت عىل ملعب غزير ضمن منافسات 

الجولة األوىل من الدوري اللبناين لكرة  السلة.

ورفــع الحكمة رصيده إىل نقطتــني، يف حني تجمد رصيد 

هومنتمن عند نقطة وحيدة.

وشــهدت املباراة سيطرة حكاموية عىل مجريات اللقاء، إذ 

انتهى الربع األول بنتيجة 26-8، والثاين 21-16، والثالث 22-

6، والرابع 30-19. وعرفت املواجهة تألق نجم الحكمة كريوين 

روش، الذي ســجل 34 نقطة كأفضل مسجل يف اللقاء، مع 6 

متابعات، و3 متريرات حاسمة.

يف املقابل، ســجل نجم هومنتمن أندريه تنوري 16 نقطة، 

كأفضل مسجل يف فريقه.

اللبناين  االتحــاد  أعلــن 
للتايكواندو رسمياً عن بطولة 
الســنوية  املفتوحة  بريوت 
الرابعة وعن البطولة العربية 
اللتني سيســتضيفهام بني 7 
و12 ترشيــن األول الجاري 
يف مجّمــع نهاد نوفل )ذوق 
مكايــل( برعايــة رئيــس 
الجمهورية العامد ميشــال 

عون.
الرســمي  االعالن  وجاء 
خــالل مؤمتــر صحــايف 
حاشــد ُعقــد يف النــادي 
اللبناين للسيارات والسياحة 

)الكسليك(.
تقــّدم الحضــور العقيد 
املركز  قائد  مــوىس  مخايل 
العسكرية،  للرياضة  العايل 
املقّدم وليد تنوري ممثالً مدير 
عام قوى األمن الداخيل اللواء 
عامد عثــامن، رئيس اتحاد 
التايكوانــدو الدكتور حبيب 
ظريفــة وعدد مــن أعضاء 
التايكواندو  االتحاد،عائلــة 
أندية  من رؤســاء وأعضاء 
وحكام  ومدربني  واداريــني 

ورجال الصحافة واالعالم.

{ ظريفة {
بداية النشــيد الوطني اللبناين فكلمة ترحيبية من عريفة 
الحفــل دانييلال كلّلو فكلمة الدكتور ظريفة الذي قال«رياضة 
التايكوانــدو يف لبنان وصلت اىل مــا هي عليه حالياً بفضل 
فريــق عمل متكامل بدءاً من اللجنة االدارية لالتحاد واللجان 
واألنديــة واألهل واملدربني والحــكام والالعبني يف مختلف 

الفئات العمرية.
وعائلة اللعبة تعمل من أجل تطوير اللعبة  ومعاونة االتحاد 
عــىل مواصلــة تحليق هذه الرياضة التي نعشــقها جميعاً.

يف خريــف العــام 2016، اعلنُت ضمــن برنامج عميل قبيل 
االنتخابات أنه لدي الرؤيا والنظرة ملا فيه مصلحة التايكواندو 
اللبنانية ونحن نعمل ضمــن الثقافة الرياضية وضمن مثلّث 
الرتبية والتعليم والرياضة ونحن نســري عىل خطى املؤسسة 

العسكرية«.
وتابع ظريفة »هدفنا بناء وطن وبناء مجتمع ». بدأنا  بتنظيم 
دورة بريوت املفتوحة عام 2018 ثم 2019 و2021 واستضفنا 
بطولة آســيا عام 2021 وسنستضيف بطولة آسيا عام 2023. 
ومن اهدافنــا التأهل اىل دورة األلعاب األوملبية الصيفية التي 
ســتقام يف العاصمة الفرنسية باريس عام 2024 ال بل احراز 
ميدالية أوملبية للبنان طال انتظارها. أشــكر عائلة التايكواندو 
عىل ثقتها ولدينا مشــاركات عديدة ملــا تبقى من عام 2022 
منها مشاركة البطلة ليتيسيا عون يف »غران بري مانشسرت« 

بانكلرتا اىل جانب مشاركة لبنان يف بطولة العامل التي ستقام 
يف املكسيك ويف دورة تحكيمية ستقام يف العاصمة الفرنسية  

اىل جانب روزنامة حافلة  العام املقبل«.

{ حرب {
بدوره تحــدث امني رس االتحاد ومدير البطولتني املاســرت 
مارك حرب فاســتهل كالمه بالقول »سنستضيف دورة بريوت 
املفتوحة عىل ملعب مجّمع نهاد نوفل يف 7 و8 و9 ترشين األول 
الجاري وبطولة العرب يف 11 و12 من الشهر عينه وعىل امللعب 
عينه. وســتبدأ البعثات املشاركة يف بطولة بريوت املفتوحة 
بالوصــول يف 5 ترشين األول الجــاري عىل ان تصل البعثات 
العربية املشــاركة يف البطولة العربية يف 10 ترشين األول. 
وسيقود املباريات، التي ستجري عىل 3 حلبات، 38 حكم دويل 
و20 محيل. وسيشــارك يف البطولتني 787 العب والعبة من 
عرشين دولة  وســيقام حفل االفتتاح الرســمي عند الساعة 

الرابعة من بعد ظهر السبت 8 ترشين االول الجاري«.
ورداً عىل اســئلة الصحافيني أجــاب ظريفة »نأمل تحقيق 
ميداليات وفرية يف البطولتني اللتني تتمتعان مبســتوى فني 
عال. اتحاد التايكواندو فخور باحراز ميداليات للبنان يف دورة 
التضامن األســالمي التي جرت يف تركيا يف منذ فرتة واود أن 
اشكر رئيس الجمهورية العامد ميشال عون لرعايته هذا الحدث 
الكبري والشــكر موصول اىل رجــال الصحافة واالعالم عىل 

مواكبتهم ألخبار التايكواندو ولهم مني التقدير واالحرتام«.  

ــن رســـمـــيـــاً ــ ــل ــ ــدو أع ــوانـ ــكـ ــايـ ــتـ ــلـ ــانـــي لـ ــنـ ــبـ ــلـ  االتـــــحـــــاد الـ

ــي بــــــيــــــروت املــــفــــتــــوحــــة والـــــعـــــرب ــ ــت ــ ــول ــ ــط ــ عــــــن ب

صدم فريق ريال مدريد اإلسباين جامهريه، بعدما تعرث للمرة 
األوىل خالل املوسم الجاري، الذي افتتحه بتحقيق 9 انتصارات 
متتالية. وأوقف أوساســونا قطــار انتصارات ريال مدريد يف 
مختلف املســابقات خالل املوســم الحايل، بعدما فرض عليه 
التعادل اإليجايب 1-1 مساء األحد، يف الجولة السابعة لبطولة 
الدوري اإلســباين. وبقي حامل اللقب يف املركز الثاين برتتيب 
الدوري اإلسباين برصيد 19 نقطة، بفارق األهداف خلف غرميه 

التقليدي برشلونة املتصدر، املتساوي معه يف نفس الرصيد.

{ بداية صادمة {
كانــت البداية صادمة بالنســبة لريال مدريد يف موســم 
2012-2013، حيــث ســقط يف فخ التعــادل عىل أرضه مع 
فالنســيا بهدف ملثله بالجولة األوىل من الليغا، قبل أن يتلقى 
هزميتني متتاليتني، األوىل عىل يد برشــلونة يف ذهاب كأس 
السوبر اإلسباين 2-3، والثانية أمام مضيفه خيتايف يف ديريب 
مدريدي حسمه أصحاب األرض بنتيجة 2-1. ولكن عاد الريال 
ليفوز عىل برشــلونة يف إياب كأس السوبر اإلسباين بنتيجة 
2-1 يف ســانتياغو برنابيو، ليحصد اللقب بأفضلية األهداف 
خــارج األرض، قبل أن يحقق أول انتصار له يف الجولة الثالثة 
بالدوري اإلسباين بالفوز عىل ضيفه غرناطة بثالثية نظيفة.

{ اكتساح بعد التعرث {
ويف املوسم التايل 2013-2014، جاء أول تعرث لريال مدريد 
يف الجولة الرابعة للدوري اإلســباين عىل ملعب فياريال بعد 
تعادل الفريقني 2-2، قبل أن يحقق »املريينغي« انتصارا كاسحا 
يف املبــاراة التالية أمــام غلطة رساي الرتيك بنتيجة 6-1 يف 
تركيا، يف افتتاح مشواره بدور املجموعات لدوري أبطال أوروبا.
ويف 2014-2015، اســتهل بطل »العارشة« وقتها موسمه 
املحيل بخســارة كأس السوبر اإلســباين أمام أتلتيكو مدريد، 
حيث تعادل يف ســانتياغو برنابيو 1-1، قبل الخسارة مبلعب 
فيســنتي كالديرون 0-1، ثم افتتح الريال مشــواره يف الليجا 
بالفوز 2-0 عىل قرطبة.موســم 2015-2016 بدأ سلبيا، حيث 
تعــادل ريــال مدريد مع مضيفه ســبورتنغ خيخون 0-0 يف 
الدوري اإلســباين، لكنه تدارك رسيعا وحقق الفوز يف الجولة 

الثانية لليغا عىل ملعبه بخامسية نظيفة أمام ريال بيتيس.
وجاء أول تعرث لريال مدريد يف موسم 2016-2017 بالجولة 
الخامسة من الدوري اإلسباين بالتعادل عىل ملعبه مع فياريال 
1-1، قبل أن يتلو ذلك التعرث 3 تعادالت متتالية أمام الس باملاس 
2-2 وإيبــار 1-1 يف الليغا، وبروســيا دورمتوند األملاين 2-2 
بــدوري األبطال. وعاد ريال مدريد ليحقق نتائجه الكاســحة 

بالفــوز عىل مضيفه ريال بيتيس 6-1 ضمن 
للدوري اإلسباين،  الثامنة  الجولة  منافسات 
قبل أن يفوز بنتيجة 5-1 عىل ليجيا وارســو 

البولندي بثالث جوالت مجموعات األبطال.

{ نتائج متابينة {
ويف املوســم التايل 2017-2018، سقط 
ريــال مدريد يف فخ التعادل بالجولة الثانية 
للدوري اإلســباين مع فالنســيا 2-2، قبل 
أن يتعادل مجــددا مع ليفانتي 1-1، وكانت 
املباراتان يف ملعبه »سانتياغو برنابيو«، قبل 
أن يفوز باملباراة التالية عىل أبويل نيقوسيا 
القــربيص بثالثية نظيفــة. وكانت بداية 
التعرث يف موسم 2018-2019 ببدايته، حيث 

خرس الريال لقب كأس الســوبر األورويب أمام أتلتيكو مدريد 
بطل الدوري األورويب وقتها بنتيجة 2-4 بعد الوقت اإلضايف، 
قبــل أن يفوز الفريــق املليك بثنائية نظيفة عىل خيتايف يف 
ســانتياغو برنابيو بالجولة األوىل لليغا.ويف املوسم التايل 
2019-2020، جــاء تعــرث ريال مدريــد يف الجولة الثانية 
بالتعــادل عىل ملعبه مع بلد الوليــد 1-1، قبل أن يتعادل مع 

فياريــال 2-2، ليعود ويحقــق الفوز يف الجولة الرابعة عىل 

حســاب ليفانتي بنتيجة 3-2. وافتتح الريال موسم 2020-

2021 بالتعادل الســلبي مع مضيفه ريال سوسيداد، قبل أن 

يفوزه عىل ريال بيتيس بالجولة الثانية، وأخريا يف املوســم 

املــايض 2021-2022 تعرث »املريينغــي« يف الجولة الثانية 

للدوري بالتعادل مع مضيفه ليفانتي 3-3، قبل أن يفوز خارج 

أرضــه عىل ريال بيتيس 1-0 بالجولة الثالثة لليغا.

دعا االتحاد اللبناين لكرة السلة رجال الصحافة واالعالم اىل 
 Cedar’s« حضور املؤمتر الصحايف لالعالن رسمياً عن رعاية
Food  America« ملنتخــب لبنان للرجال وتوقيع عقد الرعاية 
وذلك عند الســاعة الخامسة من عرص األربعاء الواقع فيه 5 

ترشين األول الجاري يف مركز »لقاء« )الربوة(. 



1ـ أوسكار وايلد، حد
2ـ لجم، لهام، أوهري
3ـ بريويت، جسيامً

4ـ آه، إيفادي، إال
5ـ رأموا، ناس، بسرتما
6ـ ألّل، رقيب، قارَع، لب
7ـ غبني، برتاركه، دينار

8ـ وعودي، يا، كّرروا، يطأ
9ـ ارنست همنغواي، بدو

10ـ ي ي، رقد، دو، أميش

نّدها، نوع، يوســف  11ـ 

سامل

12ـ ميل، بأس، التامم، نا

13ـ كولورادو، أنري، لف

11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7
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 عموديا: 

 عموديا:

من سبعة حروف:    االبراج 

 عاصمة افريقية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  كلود سيمون 

اخترب معلوماتك

وحكيم  فيلســوف  1ـ 

هندي. 

2ـ  دولة آسيوية. 

3ـ أمري ورأيي. 

4ـ أمر يُوِقع يف الظّنة 

والخطأ. 

5ـ تسبق ندمان. 

1ـ مغنيــة مينية تقيم 

يف االمارات.

2ـ مدينة سورية. 

3ـ إقرتَب منهم. 

4ـ فريق كرة إيطايل. 

أرمنيــة  مدينــة  5ـ 

تاريخية. 

صحايف وشاعر واذاعي لبناين راحل. يُعترب واحدا من 

مؤسيس اذاعة لبنان الرسمية، وعىل أيامه تتلمذ العديد 

من االذاعيني. حصل عىل وســام االســتحقاق اللبناين 

املذّهب. 

إسمه مؤلف من 11 حرفا. إذا جمعت: 

5+4+8+11+6- دولة عربية. 

1+6+2+9- دولة افريقية. 

8+11+2+4- ماركة سيارات. 

10+6+11+2- والية أمريكية. 

8+4+10- بلدة يف قضاء جزين. 

7+4+2- شكل وهيئة. 

3+7- نَدى. 

1ـ من هي امللكة الســويدية التي إستقبلت الفيلسوف 

الفرنيس رينيه ديكارت، وكانت تتقن سبع لغات من بينها 

اللغة العربية. نارصت الفالســفة، وتنازلت عن العرش، 

وأنهت حياتها يف العاصمة االيطالية روما؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما اللقب الذي يُطلق عىل امرباطور اليابان؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ من هو الفيلســوف وعامل الرياضيات والفيزيايئ 

الفرنــيس الذي تطــّوع للخدمة يف الجيــش الهولندي 

وخاض عدة معارك، ولّقَب بـِ أبو الفلسفة الحديثة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ يف أية سنة ظهرت الطائرة املقاتلة فانتوم 2؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما إسم اليوبيل الذي يُحتفل فيه لدى مرور 47 سنة 

عىل الزواج؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ من هو الشاعر اللبناين الذي أصدر سنة 1933 مجلة 

املنخل، التي تعترَب أوىل املجالت الزجلية؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما إســم النهر الذي قطعه القائد الروماين يوليوس 

قيرص وقال: لقد أطلَق السهم؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ يف أيــة دولــة يف أمريكا الجنوبيــة يتواجد يف 

العاصمة متحف الذَهب الذي يُعترب واِحدا من أبرز املعامل 

السياحية يف العامل؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ الباراغواي، مّس
2ـ وجيه البعريني

3ـ سمر، مليون، دلك
4ـ واو، ندرسُه

5ـ التّيار، يتقابل
6ـ رهيف، قب، هّد، أو

7ـ وا، اليتيم، نرس
8ـ أمجد، براندو

9ـ سني، عاد

10ـ ألي، الركود، لو
11ـ دوماس، كراوية
12ـ هال، قْهري، ومأ

13ـ حي، آبا، لسان
14ـ درب، رسداب، فمي

15ـ تعي، داس
16ـ نيومان

17ـ ماّلط، شاّلل
18ـ إبراهيم مرعشيل

؟ من هو
من هي؟

يستجيبون  الضّب،  ولد  1ـ 
للنداء، سخَن.

2ـ فنان لبناين راحل، بلدة 
يف الشوف. 

عىل  عمٌل  يرتفعــون،  3ـ 
وترية واحدة. 

4ـ ضمري متصل، من أغزر 
أنهر فرنســا، إسم اطلَق عىل 

بوذا. 
5ـ أغنية ألم كلثوم، مجلة 

لبنانية. 
6ـ االســم الثــاين ملمثل 
أمرييك راحل، ساملَهم، سقي. 
7ـ تصــدر عن الرئاســة، 

ميتة سوء. 
8ـ عــني غزيرة الدمع، برَز 

وظهَر. 

9ـ حرف عطف، حّدثوين. 
10ـ أديبــة لبنانية راحلة، 

الَسهل. 
11ـ مطــرب مرصي، أصل 

البناء. 
12ـ عــامل فليك فرنيس، 
أديــب مرصي راحــل، قصَد 

املكان. 
13ـ لعب ومرح، قابلونا. 

14ـ راَسَل، رشائع، للنفي. 
15ـ للمنــادى، يتثاقل يف 

مشيته، نَعب.
16ـ الَم بشّدة، إكامل العمل. 
17ـ يستغرق ويطيل النظر 

يف اليشء، جوايب.   
تويف  لبناين  ممثــل  18ـ 

مؤخرا صاحب الصورة.

1ـ ممثــل وملحن مرصي 

راحل نجل مخرج مشــهور، 

مضَغ الطعام.

2ـ نائب لبناين راحل. 

3ـ مدية فرنســية، مدينة 

تاريخية ســورية، مارست 

العمل. 

أوروبيــة،  4ـ عاصمــة 

شــاعر فرنيس راحل، طلع 

النجم. 

5ـ يشتاق اىل، نهر أورويب، 

بلدة يف الشامل، يحيا. 

6ـ حــرف نصــب، مــن 

مصارع  خمشــُه،  املعادن، 

وممثل مكسييك راحل. 

لييل، ســمني،  مقهى  7ـ 

تسعلون، زاَد وعال عن. 

8ـ أصل، شــقيقة والدك، 

ألَبسني ثوبا، نوتة موسيقية. 

9ـ نساعده، العبري، توّجَع. 

لبنانيــة  طبخــة  10ـ 

شارِب  ســئَم،  مشــهورة، 

وريّان. 

11ـ هــرّة، إلتقطوها عن 

األرض، للندبة، إنساَب املاء. 

صابــون،  ماركــة  12ـ 

عاصمة جزيرة يونانية، أحد 

الشهور، رجَع. 

راحل،  أمرييك  ممثل  13ـ 

دولة آسيوية. 

الثور

)21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

)22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

)24 آب - 23 أيلول(

العقرب

)23 ت1-21ت2(

الجدي

)22ك1 - 20 ك2(

الحوت

)20 شباط - 20 آذار(

الــيشء وعليك  اندفاعيا بعض  ســتكون 

التفكــري مليا بهدوء قبل االقدام عىل أي عمل 

له أهمية. عاطفيــا، عالقة تأخذ حجام أكرب 

مام تستحّق. 

ال تطلب من اآلخرين أمورا كثرية تكون فوق 

طاقاتهم. عالقة عاطفية جديدة كفيلة باعادة 

الثقة اىل نفســك بعد حرمان طويل وانتظار 

ممل. 

أنــت محّب للمغامــرة والســفر والتنقل 

كالعصفور من مكان اىل آخر. باســتطاعتك 

الرشوع بعمل مستقبيل هام بعيد املدى يتطلب 

بعض الدقة والصرب. 

عالقة عاطفية قدمية ســوف تتجدد فجأة 

ويكون لها االهتامم. أفكار ناجحة حققها وال 

تخف من العوائق. أمامك دعوات وأرباح مالية 

ممكن حصولها.

ستســنح لك الفرصة لتنفيذ ما خططت له 

قبل مدة بعيدة. األبراج تعدك بالتقدم والنجاح، 

فحــاول أن تنفذ بنشــاط كل أعاملك املهمة 

املؤخرة. 

خذ قــرارك اليوم دون ابطاء، وال متانع يف 

االستعانة بأي شخص تجد يف القدرة الالزمة 

ملســاعدتك يف مرشوع جديد تبني عليه آماال 

كبرية.

الحدود كلمة غري موجودة يف قاموســك 

اليــوم. تنتقل من الصامت اىل الناقد يف ثوان 

قليلــة. ضع نظاما جيــدا واضحا لترصفاتك 

املترسعة. 

ال تفكر كثريا بأمور ثانوية ألنه حان الوقت 

لتقرر مســتقبلك بيشء من الجدية. ال تهتم 

للنتائــج اذا كنت تخرس أو تربح املهم أن تلعب 

ورقة ما. 

مال وربح يف طريقهام اليك. ال تبتعد كثريا 

عن الجو الذي أنت فيه حاليا لئال تصبح وحيدا. 

األقــارب واألهل بحاجة ماســة اىل الرعاية 

والحّب. 

فكــر مرتني امام عرض مغر وجميل يعرض 

عليــك لدرجة الشــّك مبصداقيته. تضطر اىل 

التدخل مع شــخصية نافذة من أجل مساعدة 

صديق عزيز. 

حساباتك بحاجة اىل اعادة نظر. ابتعد عن 

التشاؤم ما أمكن وكن متفائال، فاأليام املقبلة 

ستشهد انفراجا واســعا يف امورك الحياتية 

العامة. 

تشــعر اليوم بثقة كبرية يف نفسك. ال شك 

انك كريــم يف توزيع النصائــح بال مقابل، 

وعندك الجواب الشايف لكل سؤال يطرح عليك 

من اآلخرين. 

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(

االسد

)24 متوز - 23 آب(

امليزان

)24 أيلول - 22 ت1(

القوس

)22ت2 - 21 ك1(

الدلو

)21 ك2 - 19 شباط(

الربازيل
األصمعي
البحرتي

أشعب
اقسام

اسبانيا
الربتغال
إستنبول
استقالل

تنزانيا
جورجينا

ديجون
دعبل
دواال

دفاتر
درويش

دردار
رسب
سوط
سلمى
سينام
شعور

غانا
غفران

غد
غسق

غواتيامال
غش

غضنفر
كزبرة
كوخ
كلمة

كرتون
كنار
كف

كمباال
موسكوفا

ماجدة
منسفيلد

نريويب
وجدان

والستون.

الحل السابق

الحل السابق

فرنسا

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 
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نتنياهــو يف انتقاد رئيس الوزراء الحايل يائري البيد، معتربًا أن 
اتفاقية الرتســيم صفقة مخزية وأن البيد سلم ثروة ضخمة 

من الغاز إىل لبنان.

{ ال حكومة قبل منتصف الشهر؟ {
ومل يجمد االســتنفار الرسمي للرد عىل مسودة هوكشتاين 
املفاوضات الحكومية التي بقيت ناشطة يف الساعات املاضية، 
من دون ان يعني ذلك انها متهد العالن والدة الحكومة الجديدة 
خالل ساعات. وبدا واضحا من حديث ميقايت العلني يوم امس 

عن »عراقيل كثرية« ان االيجابية التي احاطت بامللف االســبوع 
املايض بدأت تتالىش، وهو ما سيســتدعي، بحســب مصادر 
مطلعــة عىل امللف، دخول حزب الله مبارشة عىل الخط لتذليل 
العقبات، وابرزها املرتبطة بتســمية الوزير الدرزي البديل عن 
وزيــر املهجرين وارصار رئيس »التيــار الوطني الحر« جربان 
باسيل عىل استبدال القسم االكرب من الوزراء املسيحيني بآخرين 
منتمــني اىل »التيار«، ما ازعج ميقايت ودفعه اىل الحديث عن 
»رشوط وايحاءات«. وقالت املصادر لـ »الديار«: »يبدو واضحا 
انه لن يكون هناك حكومة جديدة للبنان قبل النصف الثاين من 
الشــهر الحايل، ما يعني ان الرئيس عون لن يرتأس بعد اليوم 
اي جلسة ملجلس الوزراء وان اي تعيينات لن تحصل يف عهده، 

وهو ما يعتربه مقربون منه سببا اساسيا لتأخري بري وميقايت 

بت امللف الحكومي«. 

{ املصارف اىل الواجهة من جديد {
ويف تطــور الفت يوم امس، عاد وضع املصارف االمني اىل 

الواجهة مع تســجيل نحو ٤ عمليات اقتحام جديدة شــملت 

صور وشــتورا والحازمية وطرابلس. ورغــم تخفيف رئيس 

اتحــاد نقابات موظفي املصارف جــورج الحاج من خطورتها 

معتربا انها »مجرّد خروقات متت معالجتها وال تســتدعي قراراً 

باإلقفال مؤكدا ان » ما حصل يوم »الجمعة الشهري« مل يتكّرر«، 

قالت مصــادر مواكبة للملف لـ »الديار« ان »املعنيني بالقطاع 

ســيعيدون النظر باالجراءات االدارية كام االمنية املتخذة بعد 
االطالع عىل تفاصيل الخروقات التي متت يوم امس، من دون 

استبعاد اتخاذ خطوات اكرث تشددا بعد«. 
وظنــا منها انها بتقديم مجموعة من االجوبة عن اســئلة 
املودعني تســتطيع ردعهم من مواصلة اقتحام البنوك، فندت 
جمعية املصارف يف بيان مفصل اجوبة عن االســئلة االتية: 
أين الودائع؟ من املســؤول؟ هل كان بوسع املصارف التصدي 
للسياســات املاليــة والنقدية؟ هل كان باالمكان اســتدراك 
الوضع؟ ملاذا جفت الســيولة؟ ما هــي االجراءات امللحة؟ اي 
مصري ينتظرنا؟ محملة الدولة بشــكل اســايس مسؤولية ما 

آلت اليه االوضاع كام مسؤولية اجرتاح الحلول.

الرويس فالدميري بوتني.
كام أعلنت كوريا الشاملية دعمها خطوة الضم الرويس ألجزاء من 
أوكرانيا، متهمة واشنطن بتطبيق »معايري مزدوجة« يف التدخل يف 

شؤون الدول األخرى.
وبعد إقرار مجلس االتحاد الرويس اليوم ضم املناطق األوكرانية 
األربع، وهي كل من دونيتسك ولوغانسك وخريسون وزاباروجيا، 
ستعود وثائق القرار إىل الكرملني من أجل التوقيع النهايئ من قبل 

الضم رسميا. بوتني إلكامل عملية 
ويأيت إعالن الضم الرويس هذا بعد إجراء السلطات املوالية لروسيا 
استفتاءات أيدت خيار االنفصال عن أوكرانيا يف املناطق األربع، لكن 
كييف والغرب عموما اعتربتها اســتفتاءات »صورية« تنتهك القانون 

الدويل وال متثل رأي السكان.
وســاعات فقط بعد إعالن مصادقة االتحاد الرويس عىل خطوة 
الضم، أعلنت الرئاســة األوكرانية أن الرئيس فولودميري زيلنســي 
صادق بدوره عىل قرار مجلس األمن القومي الذي ينص عىل استحالة 

إجراء أي مفاوضات مع بوتني.

{ التعبئة العسكرية والوضع امليداين {
هذا وأعلنت روســيا أن أكرث من 200 ألــف فرد التحقوا بصفوف 
جيشها منذ إعالن التعبئة الجزئية يف 21 أيلول املايض. وبينام تتواىل 
التقارير عن التهديدات النووية جراء الحرب يف أوكرانيا، قال الكرملني 

إن موسكو ال تريد املشاركة يف »األحاديث النووية« الغربية.
ونقلت وكاالت أنباء روسية عن وزير الدفاع سريغي شويغو قوله 
أمس خالل اجتامع إنه »حتى اليوم، انضم أكرث من 200 ألف شخص 

إىل الجيش«.
وذكر شويغو أن جنود االحتياط يدربون يف »80 ساحة تدريب و6 
مراكز تدريب«، مطالبا القادة العســكريني بالعمل رسيعا عىل تهيئة 
املجنديــن للقتال وإجراء تدريبات إضافية تحت إرشاف الضباط ذوي 

الخربة القتالية.
وقــال وزير الدفاع الرويس إنه ال يجوز إرســال الجنود الذين تم 
حشــدهم إىل مناطق القتال إال بعد تنسيق التدريب، ودعا يف الوقت 
نفســه مراكز التجنيد إىل عدم رفــض املتطوعني »إذا مل تكن هناك 

أسباب جدية«.
وتهدف التعبئة الجزئية إىل تعزيز القوات الروســية املقاتلة يف 
أوكرانيا، وقال الكرملني إن روسيا تسعى إىل حشد 300 ألف من جنود 

االحتياط.

{ انعكاسات التعبئة {
وأدى قرار التعبئة إىل بعض االحتجاجات يف روسيا وفرار عرشات 

آالف الرجال يف سن التجنيد إىل دول مجاورة.
وأعلنــت كازاخســتان اليوم أن أكرث مــن 200 ألف رويس دخلوا 

أراضيها خالل أسبوعني.
وقــد طالب الرئيــس الرويس فالدميري بوتني األســبوع املايض 

بـ«تصحيح األخطاء« يف عملية التعبئة.
مــن ناحية أخــرى، قال الكرملني أمس إنه ال يريد املشــاركة يف 
األحاديث النووية التي يطلقها الغرب، وذلك بعد تقارير يف وســائل 

اإلعالم تفيد بأن روسيا تستعد إلظهار استعدادها الستخدام األسلحة 
النووية يف رصاعها مع أوكرانيا.

وقالت صحيفة تاميــز )The Times( الربيطانية االثنني إن حلف 
شــامل األطليس )ناتــو( نبه الدول األعضاء بــأن الرئيس الرويس 

فالدميري بوتني سيأمر بإجراء تجربة نووية عىل حدود أوكرانيا.
وذكرت الصحيفة أن روســيا نقلت قطارا يعتقد أنه مرتبط بوحدة 

يف وزارة الدفاع مسؤولة عن ذخائر نووية.
وردا عىل سؤال بشأن تقرير الصحيفة، قال املتحدث باسم الكرملني 
دميرتي بيســكوف إن »وســائل اإلعالم الغربية والساسة الغربيني 
ورؤســاء الدول منخرطون يف الكثري من الحديث النووي يف الوقت 

الحايل. ال نريد املشاركة يف هذا«.
من جهتها، حثت وزيرة الخارجية األملانية أنالينا بريبوك عىل أخذ 
التهديدات الروسية باللجوء إىل األسلحة النووية عىل محمل الجد.

وقالت بريبوك خالل زيارة إىل وارسو »هذه ليست املرة األوىل التي 
يلجأ فيها بوتني إىل مثل هذه التهديدات. إنها غري مسؤولة وعلينا أن 

نأخذها عىل محمل الجد«.
واستدركت »لكنها أيضا محاولة البتزازنا، كام تعلمنا من أكرث من 

200 يوم من هذه الحرب العدوانية الوحشية«.

{ عىل ضفاف دنيربو {
ميدانيا، سعت روسيا أمس للتقليل من أهمية التقدم األوكراين يف 
الجنوب، عقب اعرتافها بحدوث اخرتاقات شامل مقاطعة خريسون، 

أرجعتها إىل تفوق كييف بعدد الدبابات.
وقال كرييل سرتميوســوف أحد نواب حاكم مقاطعة خريســون 
املعني من قبل موسكو إن القوات الروسية متكنت من إيقاف التقدم 
األوكــراين. ورصح قائال -يف مقطع فيديــو نرش عرب تليغرام- إن 
»التقدم األوكراين النازي يف منطقة دودتشــاين قد أوقف… ويجب 

أال نشعر بالهلع«.
يف السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمري مركز أركان 
القيادة الجوية األوكرانية عىل أطراف مدينة دنيربو بصواريخ بعيدة 

املدى.
ويُعتقد أن التقدم األوكراين يف الجنوب باتجاه خريســون، يهدد 
خطــوط اإلمــداد لحوايل 25 ألف جندي من القوات الروســية عىل 

الضفة الغربية لنهر دنيربو.
من جهتها، قالت قناة »رايبار« الروســية عىل تليغرام، التي تتابع 
تحــركات القوات الروســية، إن األوكرانيــني يتقدمون يف مناطق 
أرخانغيلسي ودودتشــاين لـ«قطع إمدادات املجموعات الروسية 

املوجودة عىل إحدى ضفتي نهر دنيربو«.
سياسيا، أصدر الرئيس األوكراين فولودميري زيلينسي مرسوما، 
نرش أمس الثالثاء عىل موقعه الرسمي، يحظر عىل األوكرانيني إجراء 

مفاوضات مع الرئيس الرويس فالدميري بوتني.
وجاء املرسوم -الذي أعلن عنه للمرة األوىل يوم الجمعة املايض- 
يف أعقاب قرار ملجلس األمن والدفاع األوكراين ردا عىل ضم روسيا ٤ 
مقاطعات أوكرانية رشقي البالد وجنوبها، وهي دونيتسك ولوغانسك 

وزاباروجيا وخريسون.
ورأى املجلس، الذي يرأسه زيلينسي ويضم أعضاء مجلس الوزراء 
وقادة القوات املسلحة واألجهزة األمنية، أن ضم روسيا للمقاطعات 

األربع يشكل خرقا للقانون الدويل.

إرسائيلية دعت القتحامات واســعة للمسجد األقىص مبناسبة »يوم 
الغفران« اليهودي وهو أقدس يوم لدى اليهود.

ويبدأ اليهود بإحياء »يوم الغفران« مع غروب شمس أمس الثالثاء، 
وحتــى غروب اليوم األربعاء، وهو يوم صيــام وحزن تعزل خالله 
إرسائيل نفســها عن العامل الخارجي، وتتوقف فيه الحركة وتشــل 
الحيــاة بالكامل، كام يتم إغالق املطارات واملوانئ واملعابر الحدودية 

بالكامل، وتحتجب وسائل اإلعالم كافة.
وعــادة ما تزداد أعداد املقتحمني للمســجد األقىص خالل األعياد 
اليهوديــة، وانتــرشت قوات كبــرية من الرشطــة اإلرسائيلية يف 

أنحاء القدس الرشقية، خشــية مواجهات مع الفلســطينيني بسبب 

االقتحامــات. وأدى آالف اليهود الليلة املاضية وحتى الفجر ما تعرف 

لديهم باسم »صالة األعذار/ سليحوت« عند حائط الرباق، الذي يعدونه 

من بقايا هيكلهــم ويتخذونه حائطا للمبىك يف البلدة القدمية من 

القدس املحتلة. وقد أحكمت ســلطات االحتالل اإلرسائييل حصارها 

العسكري للضفة الغربية وأغلقت معابر قطاع غزة من منتصف الليلة 

املاضية حتى فجر غد الخميس، بينام رفع جيش االحتالل من درجة 

تأهبه تحسبا لوقوع هجامت فلسطينية.

ومنذ عام 2003، تسمح الرشطة اإلرسائيلية للمستوطنني باقتحام 

املســجد من دون موافقة دائرة األوقاف اإلســالمية، التابعة لوزارة 

األوقاف األردنية، التي تطالب بوقف االقتحامات.

وكانــت إيران قد قالت إنه ال تزال هناك فرصة إلحياء 
االتفاق النووي مع القوى الدولية الكربى، ونقلت وكالة 
مهر اإليرانية لألنباء عن املتحدث باسم وزارة الخارجية 
اإليرانية نارص كنعاين قوله -خالل مؤمتر صحفي- إنه 
»ال تزال هناك إمكانية وفرصة لالتفاق واستئناف تنفيذ 

خطة العمل الشاملة املشرتكة«.
وأشــار كنعــاين إىل أن االجتامع األخــري للجمعية 
العامة لألمم املتحدة كان فرصة جيدة إلجراء مفاوضات 
جانبية، وتبادل الرسائل بني إيران والواليات املتحدة من 

خالل وسطاء وكبار املسؤولني يف بعض الدول.
كــام قالت الخارجية اإليرانية إن املفاوضات النووية 
متواصلة عن طريق تبادل الرسائل عرب الوسيط األورويب 
وبعض دول الجوار، مشــددة عىل تصميم طهران عىل 
التوصل التفاق جيد ومســتدام، والتزامها باملفاوضات 

لتحقيق هذا الهدف.
وأضافت »قدمنا ردا شفافا عىل مسودة الطرف املقابل 
إلزالة الغموض عنها واتخاذ الخطوات للتوصل التفاق«.

{ احداث الشغب واملواقف الدولية {
قال الرئيس األمــرييك جو بايدن إن الواليات املتحدة 
ســتفرض تكاليف إضافية هذا األسبوع عىل اإليرانيني 
املســؤولني عن أعــامل العنف ضــد املتظاهرين، الذين 
يحتجون عىل الحكومة اإليرانية بعد وفاة مهسا أميني.

كام أفادت وكالة رويرتز بأن دوال أوروبية تعتزم بدورها 
فرض عقوبات عىل إيران بسبب ما اعتربته »حملة عنيفة« 

عىل االحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة أميني.
وقال بايــدن -يف بيان له- إنه »قلق للغاية بشــأن 
التقارير التــي تتحدث عن الحملة العنيفة املكثفة عىل 

املتظاهرين السلميني يف إيران«، متعهدا برد رسيع.
وأضاف »ســتفرض الواليات املتحدة هذا األســبوع 
تكاليــف إضافيــة عــىل مرتكبي أعــامل العنف ضد 
املتظاهرين الســلميني. وسنواصل محاسبة املسؤولني 
اإليرانيني، ودعم حقوق اإليرانيني يف االحتجاج بحرية«.

وكانت رويرتز قد نقلت عن مصدر يف وزارة الخارجية 
األملانية أن أملانيا وفرنســا والدامنارك وإسبانيا وإيطاليا 
والتشــيك قدمت 16 اقرتاحا بفرض عقوبات جديدة من 

االتحاد األورويب عىل إيران بســبب ما وصفته بحملتها 
العنيفة عىل االحتجاجات املتعلقة بحقوق املرأة.

وستستهدف اإلجراءات املقرتحة أشخاصا ومؤسسات 
مسؤولة أساسا عن قمع االحتجاجات، التي اندلعت يف 
أنحــاء إيران بعد وفاة أميني )22 عاما( عقب احتجازها 

لدى الرشطة.
مــن جانبهــا، قالت الحكومة الكنديــة إنها فرضت 
عقوبــات جديــدة عىل إيران االثنني بســبب انتهاكات 
مزعومة لحقوق اإلنسان. وقالت الحكومة الكندية يف 
بيان إن »هذه العقوبات رد عىل االنتهاكات الجســيمة 
لحقوق اإلنسان التي ارتُكبت يف إيران، ومن بينها القمع 
املمنهج للنساء، خاصة األفعال الشائنة املُرتكبة من قبل 
ما يسمى »رشطة اإلرشاد« يف إيران، والتي أدت إىل وفاة 

مهسا أميني أثناء احتجازها لديهم«.
كام قالت وزارة الخارجية الربيطانية إنها اســتدعت 
القائــم باألعامل اإليراين بشــأن قمع االحتجاجات يف 

بلده، التي بدأت بعد مقتل أميني.
وقــال وزير الخارجية الربيطــاين جيمس كليفريل 
»العنف الذي يتعرض له املحتجون يف إيران عىل يد قوات 

األمن صادم حقا«.

{ جهات خارجية {
عىل صعيد آخر، قال املرشــد اإليراين عيل خامنئي إن 
األحداث التي شــهدتها البالد خالل األيام املاضية عىل 
خلفية وفاة الشــابة مهسا أميني كان مخططا لها من 

ِقَبل جهات خارجية.
واتهم خامنئي الواليات املتحدة وإرسائيل ومن وصفهم 
بـ«عمالء واشــنطن« وبعض »الخونة« من اإليرانيني 
املقيمــني يف الخــارج. وأضاف -خــالل حفل تخريج 
ضباط بالقوات املســلحة- أن الردود عىل وفاة الشابة 
اإليرانية مل تكــن منطقية، وأن هناك مخططا لزعزعة 
األمن واالستقرار وإثارة الشغب يف البالد، وفق تعبريه.

وكان املتحدث باسم الخارجية اإليرانية نارص كنعاين 
قال إن بعــض القنوات األجنبية تحولت إىل ما وصفها 
بغرفة عمليات إعالمية ضد بالده للتحريض عىل العنف 

والتشجيع عىل أعامل الشغب.
وأضاف كنعــاين أن بالده ســتوظف كل اإلمكانات 
املتاحة لديها ملواجهة هذه القنوات، وأنها وجهت تحذيرا 

حادا للدول التي تستضيف هذه القنوات، حسب قوله.

بهذا االتفاق الذي وصفته بـ 
»املهم«.

وقــال املتحــدث باســم 
الوطنية  الوحــدة  حكومة 
الليبيــة محمــد حمودة إن 
مذكــرة التفاهم املوقعة مع 
تطوير  إىل  تهــدف  تركيــا 
وإنتاج  استكشاف  مشاريع 
ونقل وتجــارة النفط والغاز 

الطبيعي.
عىل  تدوينة  يف  وأضاف 
من  ساعات  بعد  فيســبوك 
العاصمة  املذكرة يف  توقيع 

طرابلــس خالل زيارة يجريهــا وفد تريك، أن مذكرة 
التفاهــم تنّص عىل تعزيز التعــاون بني البلدين يف 
الجانــب العميل والفني والتقني والقانوين والتجاري 
يف مجال الهيدروكربونــات )النفط والغاز(، وتبادل 
املشــرتكة  املصالح  وضــامن  والتدريب،  الخــربات 
والجدوى من عمليات االستكشــاف والتطوير وزيادة 

البلدين. إنتاج 
 وأوضح أن الطرفني ســيتعاونان بناء عىل قوانينهام 
املحلية لتحقيق أهداف املذكرة، عن طريق تبادل املعلومات 
والخربات وعقد املؤمترات والندوات املشرتكة واملعارض، 

وزيادة التعاون بني القطاع العام والخاص.

{ رفض يف الرشق {
يف املقابــل، قال رئيس الربملــان عقيلة صالح -الذي 
يُنظر إليه عىل أنه حليف ملرص- إن أي اتفاقية أو معاهدة 
أو مذكــرة تفاهم يتم إبرامها من رئيس حكومة الوحدة 
الوطنيــة مرفوضة وغري قانونية، نظرا النتهاء واليتها 
قانونا وانعدام أي إجراء تتخذه منذ انتهاء واليتها يف 2٤ 

كانون األول 2021.
وأشــار صالح إىل أن أي مذكرة أو اتفاق يجب أن يتم 
عــرب رئيس الدولة أو الربملان، أو عرب الحكومة الرشعية 
التي نالت ثقة الربملان، ممثلة يف حكومة فتحي باشاغا.

بدورها، رفضت الحكومة املعينة من الربملان االتفاقية 
الرتكية الليبية.

وقالت حكومة باشاغا -يف بيان- إنها ستبدأ التشاور 
املبارش مع الرشكاء الوطنيني واإلقليمني والدوليني، للرد 
بشــكل مناسب عىل هذه التجاوزات التي تهدد مصلحة 

األمن والسلم يف ليبيا واملنطقة.
ونبهــت إىل حقهــا يف اللجوء للقضاء من أجل وقف 

االتفاقية، وفقا للبيان.

{ رفض مرصي يوناين {
ويف أثينا، شــّدد وزير الخارجيــة اليوناين نيكوس 

دندياس -يف تغريدة- عىل أنّه ونظريه املرصي ســامح 
شــكري يعتربان حكومة طرابلس فاقدة للرشعية التي 

تخولها توقيع اتفاق كهذا.
وكشف دندياس أنه سيتوجه إىل القاهرة األحد إلجراء 

»مشاورات« حول هذا امللف.
ورّصح املتحــدث الرســمي باســم وزارة الخارجية 
املرصية بأن وزيــري الخارجية املرصي واليوناين أكدا 
عــىل أن حكومة الوحدة املنتهية واليتها يف طرابلس، ال 
متلك صالحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم.

وأضــاف املتحدث بأن الوزيرين اتفقا عىل اســتمرار 
التشاور بينهام إزاء مختلف القضايا اإلقليمية والدولية 
ذات االهتامم املشــرتك، يف إطار التنســيق املستمر بني 

البلدين.
وأبرمت أنقرة اتفاقية تعاون عســكري وأمني واتفاق 
ترســيم بحري يف ترشين الثــاين 2019 مع حكومة 
الوفاق الوطني الســابقة ومقرّهــا طرابلس. ويف آب 
2020، ردت مرص واليونان عىل الخطوة باتفاق لرتسيم 

الحدود البحرية يف رشق املتوسط.
ويســمح االتفاق البحري ألنقرة بتأكيد حقوقها يف 
مناطق واسعة رشق البحر املتوسط، وهو ما يثري استياء 

اليونان واالتحاد األورويب.
يف املقابل، ســاعدت تركيا عسكريا حكومة طرابلس 
الســابقة يف صد هجــوم منتصف عــام 2020 عىل 

العاصمة شنه اللواء املتقاعد خليفة حفرت.
ويف نهايــة 2020، وافق الربملان الرتيك عىل اقرتاح 
بتمديد اإلذن بنرش الجيش يف ليبيا ملدة 18 شــهًرا، حيث 
تواصل أنقرة مامرسة نفوذ كبري يف جميع أنحاء الجزء 

الغريب.
وتتنافس حكومتان عىل الســلطة يف ليبيا منذ آذار، 
األوىل هي حكومة طرابلس التي تأسســت عام 2021 
كجزء من عملية ســالم برعاية األمم املتحدة، والثانية 
يقودها وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وبدعم من 

جانب حفرت.

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعالنات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com
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