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هــــــــل يلجــــــــأ اللوبي الصهيونــــــــي الــــــــى اغتيال البيد كمــــــــا قتلوا رابيــــــــن ســــــــابقاً بتهمــــــــة التنــــــــازل عــــــــن الجوالن؟   
ــة ــومـ ــكـ ــحـ ــل الـ ــيـ ــكـ ــشـ ــن بـــــــري وبــــاســــيــــل تـــفـــخـــخ تـ ــ ــي ــ »الــــــحــــــرب املــــفــــتــــوحــــة« ب

ــــــــل ٣١ تشــــــــرين االول    ــــــــدة.. ومســــــــيرات مؤيدة ومعارضــــــــة لي ــــــــر معب ــــــــدا غي ــــــــى بعب ــــــــق ال  الطري

الصنـــــدوق الســـــيادي ممـــــر إلزامـــــي.. وهـــــذه القطاعـــــات اإلقتصاديـــــة التـــــي ستســـــتفيد
هل يُقر االتفاق في املجلس النيابي أم بمرســـوم حكومي يُرســـل إلى األمم املتحدة؟

جاسم عجاقة

مل يتوّقع املراقبون تســارع التطورات عىل صعيد 

ترســيم الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية إىل هذا 

الحّد. فبعد تســلّم لبنان نسخة عن إقرتاح الوسيط 

األمرييك عاموس هوكشتاين، سلّم لبنان رًدا خطًيا 

يتضّمن مالحظات عىل العرض األمرييك أغلب الظن 

أنها تدور حــول التعويضات املالية التي تُطالب بها 

إرسائيل من إستخراج الغاز، والنقطة الربية B1 التي 
ال تزال تُثري بعض املخاوف يف الجانب اللبناين. وتُشري 
املعلومات الصحفيــة إىل أن الحكومة اإلرسائيلية 
املصغرة ستجتمع اليوم لدرس املقرتح وإعطاء موقف 

رسمي منه.
وبحسب املعلومات املرّسبة، فإن مضمون اإلقرتاح 
ينّص عىل إعطاء لبنان الخط 23 باإلضافة إىل حقل 
قانا بالكامل من دون اقتطاع أي جزء من الرقع النفطية 
اللبنانية 8 و9 و10. يف املقابل تحتفظ إرسائيل بحقل 

كاريش كاماًل من دون أي إقتطاع منه ومن دون أيّة 

حقوق لبنانية عىل إســتخراج الغاز من هذا الحقل. 

وتُضيف املعلومات أن خط الطوافات واملصّنفة عىل 

أنها منطقة آمنة، تبقى خاضعة للسيادة اللبنانية. 

لكن ماذا عن التوقيع؟ هناك سيناريوهان:

الســيناريو األول وينص عىل أن يتّم إرسال كتاب 
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ــاة ــ ــ ــ ــ ــة وفـ ــ ــ ــ ــ ــا«: حالـ ــ ــ ــ ــ »كورونـ
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة  و١24 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 124 إصابة 
جديدة بالفــريوس، ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات 

.»1216381
وأوضحــت الوزارة أنه »تم تســجيل حالة وفاة، وبذلك 

يصبح العدد اإلجاميل للوفيات 10682«.

اجراءات امنية مشددة امام املصارف

من يوميات الحرب يف اوكرانيا

باقر منازي )اىل اليسار( ، املواطن األمرييك  املفرج عنه  يصل العاصمة العامنية مسقط

استشــــهاد فلســــطيني واســــتهداف الصحفييــــن
خالل اقتحام االحتالل »دير الحطب« قرب نابلس

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص 9( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص 9( 

)التتمة ص12( 

رضوان الذيب 

ملــاذا االرصار مــن قبل البعض عىل التخوين وفتح الشاشــات 
والتشــكيك يف ملف الرتســيم كونه  طريق الخالص الوحيد أمام  
اللبنانيني من كل مآســيهم عرب أســتخراج نفطهم؟ ملاذا أالرصار 
عــىل تضييع االنجاز التاريخي يف متاهات الخالفات السياســية 
والرئاســية والحكومية؟ ملاذا االرصارعىل تعميم سياسة »الندب« 
وتجاهل ما تحقق والقفز فوق النتائج التي تنقل لبنان من ضفة اىل 
ضفة عرب اســتثامر موارده وخرياته بدال من »الشحادة« والتسكع 
أمام مســؤويل صندوق النقد الدويل ورشوطه وأبواب السفارات 
وحصاراتها؟ فالحرب الكونية عىل ســوريا  شنت بسبب خطوط 
الغــاز؟ والحرب عىل العراق لنهب ثرواته النفطية؟ وتم تدمري ليبيا 
بسبب غازها؟ وكل الحصار عىل ايران ملنعها من مامرسة سيادتها 
عــىل ثرواتها النفطية؟ كام أن  املحاوالت االمريكية لنهب الرثوات 
الغازيــة طالت فنزويال والجزائــر ودول الخليج والعامل؟   ووحده 
لبنان كان خارج هذه السياقات والتنازالت عرب فرض رشوطه ونزع 
مطالبه بالقوة مستندا  اىل سالح املقاومة ومعادلة« صاروخ مقابل 
صاروخ« » واملســريات مقابــل كل التقنيات االمريكية االرسائيلية 
الجويــة املتطورة«، فرتاجع العــدو وانترص لبنان من خالل وحدة 
املوقف   بني الجيش واملقاومة ووقوفهام خلف الدولة ومدها  بكل  

أوراق القوة، وهذا ما ســاهم يف تحقيــق أالنجاز التاريخي الذي 
سيمهد ويفرض اسقاط كل الفيتوات أالمريكية عن وصول الفيول 
العراقي واملرصي والكهرباء من االردن عرب ســوريا ويفتح الطريق 

للتوجه رشقا. 
فلبنان وحســب املتابعني الدوليني والعرب أمام فرصة تاريخية 
للدخــول يف نادي الغاز الدويل واالنتقــال اىل مرحلة البحبوحة 
»واليجوز تضييع هذه الفرصة؟ وما جرى يف ملف الرتســيم  كان 
موضع اهتامم عاملي، لجهة متابعة ومراقبة اداء حزب الله وقوله« 
ما توافق عليه الدولة نوافق عليه«  وكان هذا النهج »مثار« اعجاب 
عــريب ودويل قد ينعكــس أيجابا عىل ملفات عديدة ويف مقدمها 
االستحقاق الرئايس، وسبب ذلك  قلقا  حقيقيا  للطامحني رئاسيا، 
والخــوف أن تذهب  االمور اىل طبخة كربى متنح  حزب الله املزيد 
مــن أوراق القوة والقرار يف هذا امللف، وكان الفتا زيارة الســفرية 
الفرنسية اىل حارة حريك وأجتامعها برئيس كتلة الوفاء للمقاومة 

محمد رعد. 
وحســب املتابعني، الكــرة االن يف امللعــب االرسائييل، ولبنان 
مل يتنــازل عــن نقطة واحدة من غــازه، ويف املعلومات، ان مدير 
املخابــرات القطرية زار الجنوب منذ فرتة بعيدا عن االعالم وتفقد 

الكرمليـــــن: املناطـــــق التـــــي تـــــم ضمهـــــا إلـــــى روســـــيا ســـــتبقى روســـــية إلـــــى األبـــــد
ـــــو« بعـــــد انتهـــــاء الحـــــرب ـــــا فـــــي »النات ـــــة أوكراني ـــــت بشـــــأن عضوي واشـــــنطن: ســـــيتم الب

اســـــتطالع: 78%  مـــــن الشـــــعب االميركـــــي يريـــــد املفاوضـــــات مـــــع ايـــــران 
ـــــاض ـــــي مـــــن الري ـــــراج عـــــن اميركـــــي محجـــــوز بطهـــــران واســـــترجاع ايران اف

اســتكمل الرئيس الرويس فالدميــري بوتني أمس األربعاء 
رســميا ضم نحو 18% من مساحة أوكرانيا، يف وقت تكافح 
فيه القوات الروسية لعرقلة هجوم أوكراين مضاد عىل أجزاء 

واسعة من املناطق التي جرى ضمها.
ويف أكرب توسيع لألرايض الروسية يف ما ال يقل عن نصف 
قرن، وقع بوتني قوانني لضم جمهورية دونيتســك الشعبية 
وجمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقة خريسون ومنطقة 

زاباروجيا إىل روسيا.
وأعلــن مجلس الدوما، الغرفة األدىن بالربملان الرويس، أن 
»الرئيــس الرويس فالدميري بوتني وقع 4 قوانني دســتورية 
اتحادية بشــأن دخول جمهوريتي دونيتســك ولوغانســك 

الشعبيتني وزاباروجيا وخريسون إىل روسيا االتحادية«.
ونقلت وكالة األنباء الفرنســية عــن الكرملني تأكيده أن 

املناطق التي تم ضمها إىل روســيا ستبقى روسية إىل األبد.
وقالت وكالة ريا نوفوستي الروسية إن الرئيس بوتني أصدر 

وصل املواطن األمرييك باقر منازي، أحد 4 أمريكيني طالبت 
واشنطن باإلفراج عنهم يف إطار جهود إحياء االتفاق النووي 
املربم مع طهران، امس إىل سلطنة عامن بعد مغادرته إيران.

وقال محامي حقوق اإلنسان جاريد جينرس لوكالة الصحافة 
الفرنسية »تأكدت أنهام وصال«، مشريا إىل أنه تحدث مع قريب 

باقر الذي سافر معه عىل منت الطائرة.
ومــن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية العامنية يف بيان أنه 
»تلبية التامس الحكومة األمريكية ولدواع إنسانية، فقد نسقت 
الجهات املعنية يف ســلطنة ُعامن مع السلطات املختصة )..( 
وتــم نقل املواطن األمرييك محمد باقر منازي من طهران إىل 
لطاين  مســقط اليوم عىل منت طائرة تابعة لسالح الجو السُّ

الُعامين، متهيدا لعودته اآلمنة لبالده«.
ويف وقــت ســابق، أعلن متحدث باســم وزارة الخارجية 
األمريكية أنه ُســمح لألمرييك باقر منــازي مبغادرة إيران، 
وأفرج عن ابنه املســجون أيضا، مؤكدا بذلك معلومات أعلنتها 

قرار خطير لـ»أوبك بلس«: خفض اإلنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً
ــوذهــا  ــف ــقــلــيــص ن ــت ــى ل ــع ــس ــهــجــن: ن ــســت ــدن ي ــ ــاي ــ ب
فـــــي ســـــــوق الـــــطـــــاقـــــة.. وروســــــيــــــا تـــرحـــب

أعرب الرئيس األمرييك جو بايدن عن خيبة 

أملــه إزاء قرار تحالف أوبك بلس خفض إنتاج 

النفط، وأكد أن إدارته ستسعى لتقليص سيطرة 

التحالف عىل أسعار الطاقة، وفقا لبيان أصدره 

البيت األبيض.

ووصــف البيان قرار أوبك بلس بأنه »قصري 

النظــر« وقال إن القرار -الذي يعد أكرب خفض 

إلنتاج النفط منذ جائحة كوفيد-19- سيرض 
البلدان التي »ترتنح أصال« تحت وطأة أســعار 
النفــط املرتفعة يف ظل اقتصاد عاملي يعاين 
بدوره من »التأثري الســلبي« للهجوم الرويس 

عىل أوكرانيا، وفقا للبيان.

أعلنت وزارة الصحة الفلســطينية، مساء 
أمس، استشهاد شاب فلسطيني يف قرية دير 
الحطب قــرب مدينة نابلس إثر اقتحام قوات 

االحتالل للقرية ومحارصة منزل بداخلها.
وقالت الصحة الفلسطينية إن الشاب عالء 
نارص أحمد زغل )21 عاما( استشــهد، متأثرا 
بإصابته برصاصــة يف الرأس، أطلقها عليه 
جيــش االحتالل يف مواجهات اندلعت رشقي 

نابلس بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة األنباء الفلســطينية )وفا( 
بأن 6 فلســطينيني بينهــم صحفيان أصيبوا 
بالرصــاص، و45 آخرين أصيبــوا باالختناق 
بالغاز املسيل للدموع، بينهم مسنة تعاين من 

أمراض مزمنة.
كــام أعلنت إذاعة الجيــش اإلرسائييل عن 
»إصابة جنديني بشــظايا خالل تبادل إلطالق 

انــذر نقيــب اصحــاب املستشــفيات 
الخاصــة يف لبنان والتي تشــكل 80% من 
املستشــفيات، الرأي العام اللبناين ووزارة 
الصحــة والحكومة قائالً: ان هناك مرىض 
ميوتون لعدم وجود االدوية املخصصة لهم، 

ولعدم استرياد هذه االدوية من الخارج.
كــام قال ان الحالة الطبية للمرىض هي 
صعبــة للغاية، وهم بحاجــة اىل االدوية 
وهي غري موجودة وال يتم استريادها. وقال 
بشــكل واضح ورصيح: انني اعطي االنذار 
االخــري اىل الحكومة والرؤســاء الثالثة، 
واقول ان هناك مواطنني ميوتون بســبب 
فقدان االدوية الرضورية وادوية االمراض 

املزمنة.
من هنا، نناشد وزارة الصحة والرئيسني 

ميشــال عون ونبيه بري والرئيس املكلف 
نجيب ميقايت بالتحرك فوراً بعد هذا االنذار 
الذي اطلقه نقيب املستشــفيات الخاصة 
ســليامن هارون، بان عــرشات الوفيات 
تحصل يوميا لعدم وجود االدوية للمرىض.

املســتوردون ال يستوردون االدوية عىل 
اســاس انهم يريدونها كلها مدعومة، يف 
حني ان مرصف لبنان يدعم ادوية الرسطان، 
واالمــراض املزمنة كالســكري والضغط 

العايل يف الدم وغريها...
ال يجوز ان يكون لبنان بهذه الحالة املزرية 
استشــفائياً، بعدما كان يلقب مبستشفى 
الــرشق، وال يجوز ان يصبــح لبنان بهذه 
الحالة املهرتئة، ويُطلق نقيب املستشفيات 

االنذار، وال احد يجيبه.

عىل طريق الديار

»الديار«

»رهـــــــاب الــــخــــالء« ُمـــعـــانـــاة
واملراهقين..  األطفال  تصيب  قد 
وعالجها أعــراضــهــا  أســبــابــهــا 

ريان الينطاني
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طلب رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون من 
املفوض األورويب لشؤون الجوار والتوسع  اوليفيه 
فارييل خالل اســتقباله قبل ظهر امس يف قرص 
بعبدا، »دعم االتحاد األورويب لتسهيل عودة النازحني 
الســوريني اىل بالدهم وفق الخطة التي وضعتها 
الحكومــة اللبنانية لهذه الغاية«، مشــددا عىل ان 
»استمرار املجتمع الدويل عموما واالتحاد األورويب 
خصوصا يف تجاهل طلب لبنان، يزرع الشكوك يف 
مواقف الدول الكربى حيال هذا امللف الحساس، وال 
ســيام ان مثة ضغطا متارســه بعض الدول لدمج 
النازحني السوريني يف املجتمعات التي تستضيفهم 
ويف مقدمها لبنان الذي يقيم عىل ارضه نحو مليوين 

سوري يتوزعون يف مختلف املناطق اللبنانية«. 
واكــد الرئيس عــون للمســؤول األورويب ان 
»الخطــة التي اقرتها الحكومة اللبنانية تنطلق من 
توفري عودة آمنة وطوعية للنازحني، وال ســيام ان 
السلطات السورية أعلنت يف اكرث من مناسبة انها 

جاهزة الستقبال النازحني العائدين وتوفري الرعاية الالزمة لهم، 
فضال عن ان الغالبية الكربى لهؤالء النازحني هم من قرى وبلدات 
سورية مل تتعرض للتدمري الن املواجهات املسلحة تركزت يف املدن 

السورية الكربى«. 
وعرض الرئيس عون للمسؤول األورويب لالحداث التي مّر بها 
لبنان منذ 30 سنة والتي »أدت اىل الوضع املأزوم اقتصاديا وماليا 
واجتامعيا، فضال عن أخطاء إدارة شــؤون الدولة واموالها التي 
ارتكبها اشــخاص يف مواقع املسؤولية الوطنية حظوا بتغطية 
حالت دون محاسبتهم«، الفتا اىل ان »التدقيق املايل الجنايئ يف 
حسابات مرصف لبنان القائم سيمكن من كشف ما حصل متهيدا 

ملحاسبة املقرّصين واملرتكبني«.
واعترب الرئيس عون ان »ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية 
بات يف مراحله األخرية، ما سيسمح للبنان بالحصول عىل حقوقه 
كاملة بعد التنقيب عن الغاز والنفط يف حقوله كافة يف املنطقة 
الخالصة«، مؤكدا ان »هذه الخطوة ســوف تســاعد عىل إعادة 

النهوض االقتصادي يف البالد«.
وجدد رئيس الجمهورية التأكيد ان »االتصاالت جارية لتشكيل 
حكومة جديدة خالل الشــهر الحــايل«، معربا عن امله يف ان 
»يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل 

31 ترشين األول الجاري«.
وشــكر الرئيس عون املسؤول االورويب عىل »املساعدات التي 
يقدمها االتحاد األورويب للبنان«، متمنيا مضاعفتها وتوجيهها 
يف االتجاه الصحيح »يك تستهدف القطاعات الحيوية واإلنتاجية 
يف البالد. وكان املفوض األورويب عرض ملوقف دول االتحاد من 
األوضاع يف لبنان والتطورات األخرية، مؤكدا عىل »استمرار دعم 

االتحاد للبنان يف املجاالت كافة«.
بعد اللقاء، تحدث املسؤول االورويب للصحافيني فقال: »هذه 
هي زياريت االوىل للبنان، ناقشــنا الوضع السيايس يف لبنان 
وبرنامج االصالحات فيه والتعاون بينه وبني االتحاد االورويب. 
فلبنان عليه ان ينجز االصالحات الرضورية يك يتمكن من تجاوز 
الوضع القائم. ومن وجهة نظر االتحاد االورويب إن االصالحات 
املطلوبة تتمثل:  االولوية القصوى االن هي اعتامد االصالحات 
االقتصاديــة واملتعلقة بالحوكمة التي طال انتظارها من خالل 
برنامج كامل مع صنــدوق النقد الدويل، ونحن يف حاجة اىل 
إلتزام واضح بربنامج خاص بالصندوق. إننا مقتنعون متاماً بأنه 
من خالل هذا الربنامج يستطيع لبنان تطبيق االصالحات. ويك 
نثبت التزامنا تجاه لبنان نحن نؤكد استعدادنا زيادة مساعداتنا 
لــه ما إن يتم ابرام هذا االتفــاق. إن االتحاد االورويب يقف اىل 

جانب لبنان«.
ورداً عىل سؤال عن التأثري الكبري للنزوح السوري 
عىل االقتصاد يف لبنان نتيجة استقباله العدد الهائل 
مــن النازحني عىل اراضيه ودور االتحاد االورويب 
يف مساعدته، شدد فارييل عىل أن »اوروبا ممتّنة 
للجهد الكبــري الذي بذله لبنان عرب اســتضافته 
لالجئــني، وســنخصص هذه الســنة فقط 154 
مليون يورو ملساعدته عىل التكيف مع هذا الواقع 
وسنواصل تقديم مساعداتنا يف السنوات املقبلة«، 
مضيفا »إن مســاعدات االتحاد االورويب للبنانيني 
مل تكن ابداً مرشوطة، ولكن من املســتحيل تقديم 
املســاعدة إن مل يكن هناك حكومة تستقبل هذه 
املســاعدة، وإن مل يكن هناك دولة لتوزيعها، لذلك 
نحن بحاجة اىل رئيس للجمهورية واىل حكومة. 
ومع وجود رئيس وحكومة نحن مستعدون لتقديم 
املزيد، ومبالغ اضافية اىل الـ 75 مليون يورو التي 

تحدثت عنها«.

{ يف عني التينة {
وزار الوفــد األورويب رئيس مجلس النواب  نبيه بري يف مقر 
الرئاسة الثانية يف عني التينة، حيث جرى عرض لالوضاع العامة 

يف لبنان واملنطقة.

{ يف الرساي {
والتقــى الوفد االورويب ايضا رئيس حكومة ترصيف االعامل 
نجيب ميقايت، يف الرسايا الحكومية، وتم خالل اللقاء البحث يف 
التعاون بني االتحاد األورويب ولبنان، حيث ابلغ املسؤول االورويب 
لبنان بزيادة املساعدات املقدمة من االتحاد االورويب للبنان اضافة 

اىل املساعدات املقررة للنازحني السوريني.

{ يف الريزة {
والتقى وفداً من االتحاد األورويب قائد الجيش العامد جوزاف 

عون يف مكتبه يف الريزة، وجرى التداول يف شؤون مختلفة. 

{ يف بكريك {
ومســاء، زار فاريــيل والوفد املرافــق البطريرك املاروين 
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يف بكريك، وجرى عرض 

االوضاع الراهنة.
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ــــرك ــ ــ ــ ــ ــ ــان البطريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صولجـ
نبيه الربجي

يف بكــريك قلــق. قلق 
وجودي، بالرغم من الكالم 
األخري للبطريرك الذي أوحى 
بحتميــة انتخــاب رئيس 
للجمهورية قبل انتهاء املهلة 

الدستورية.
مل يعــد الحديــث حول 
اســتحالة حصول ذلك يف 
تشــتت  الراهنة.  الظروف 
)أو تفتت( املوزاييك النيايب. 
الضبابيــة التــي أحدثتها 

الرصاعات الدولية واالقليمية، وتداعيات ذلك عىل املشــهد 
اللبناين. الحديث حول سيناريو ما بأن يكون الفراغ يف املوقع 
املاروين األول مدخالً اىل اعادة النظر يف البنية الدستورية 

للدولة اللبنانية.
البعض يالحظ مدى تأثري االفرتاق بني القوى السياســية 
والحزبيــة املارونية. هذا كان ميكن أن يكون ظاهرة  ترثي 
الحياة الدميوقراطية يف ظل االستقطاب التوتاليتاري الذي 
يحكم الطوائف األخرى. املشــكلة أن هذا االفرتاق يقوم عىل 

»ايديولوجيا الكراهية«. 
ال خالفات جوهرية. كل فريق ينافس اآلخر عىل االستئثار 
باملســيحيني، وهم األســاس يف حداثة لبنان، ويف  تفعيل 
السوسيولوجيا السياسية، ناهيك عام يدعوه عامل االجتامع 

الشهري بيار بورديو »سوسيولوجيا الوعي«.
ال البطريــرك الذي أعطي مجد لبنان يســتطيع تقليص 
الفجوة بني القادة املوارنة، وال القاصد الرســويل الذي يدرك 
مدى تغلغل الزبائنية يف التشكيل السيكولوجي أو التاريخي 

ألولئك  القادة.
هنا الرصاع العبثي قي ذروته، دون االلتفات اىل املأزق الذي 
يواجهــه الدور املاروين داخــل الدولة، وان كان هناك داخل 
الطوائــف األخرى، وحتى بني املرجعيات األخرى  من يعتقد 
أن مفاتيح الدولة العميقة يف أيدي الطائفة املارونية. ليس 
فقط من خالل املناصــب الثالثة )قيادة الجيش، حاكمية 
البنك املركزي، رئاسة مجلس القضاء األعىل(، وامنا ايضاً من 
خالل التأثري املعنوي للبطريرك عىل املستوى املحيل كام عىل 

املستوى الدويل.
ولكــن يف ظل الجلبــة الدولية، ومع اعتبــار التحول 
الدميوغرايف، وتفجراألوبئة املذهبية يف املحيط ، وانعكاس 
ذلك عىل املســار الجيوسيايس يف لبنان، أين هو البطريرك 

اآلن، وما مدى فاعليته يف األحداث؟
هناك من يتوقع رصخة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي 
التي تشبه بشكل أو بآخر، رصخة البطريرك الياس الحويك يف 
وجــه الجرنال غورو لدى اعتزامه اقامة فديرالية بني الكيان 
اللبناين والكيانات الســورية التي أنشأها االنتداب، وبعدما 
الحظ بطل املارن أن النموذج اللبناين قابل لالنكسار أمام أي 

صدمة.
بطبيعة الحال، هناك وجوه أخرى وخطرية للوضع اللبناين. 
تغيري الصيغة الدستورية ليس بسب التحوالت الدميوغرافية، 
عــىل أهميتها يف بلد يعاين من التصدع الطائفي واملذهبي، 
وامنا من أجل احداث انقالب يف املسار االسرتاتيجي للبالد، 
وااللتحــاق بقافلة البلدان العربية التي انضوت تحت مظلة 
»ميثــاق ابراهيم«  الذي نفهمــه هكذا: »ميثاق يهوه«. كلنا 

يفرتض أن ندور حول  يهوه و... دولة يهوه!
البقــاء يف حالة االجرتار يعنــي أننا ماضون يف طريق 
الجلجلة، بانتظار ما ميكن أن تفيض اليه »رقصة السكاكني«، 

أي اعادة النظر يف تركيب الخرائط.
كل هذا دون أي اعتبار لرغبة »ارسائيل«، وقد أخذت شكلها 
النهايئ أثناء لقاء آرييل شــارون مع الكســندر هيغ، وزير 
الخارجية األمريكية، وتلميذ هرني كيسنجر، عشية االجتياح 
»االرسائيــيل« عــام  1982 ليس فقط يف توطني الالجئني 
الفلسطينيني، بل وأيضاً يف استضافة عرب الجليل الذين ال 

مكان لهم يف الدولة اليهودية.
ال اعتبــار أيضاً، لكيفية اخــراج ملف الغاز من الثالجة، 
وشعور آموس هوكشتاين بانعكاس أي صدام عىل املصالح 
األمريكيــة الحيوية. حتى اللحظــة األخرية، ظل هناك من 
يسعى وراء الستار لعرقلة عملية الرتسيم حتى ال يعترب ذلك 

انتصاراً لحزب الله  يف مسألة قد تفيض اىل الخالص...
نقول ألسقف صديق »من الطبيعي أن يدع صاحب الغبطة 
اللعبة السياسية بني أمراء الطائفة تأخذ مداها. ولكن ما هو 
دور الصولجان حني تصل اللعبة، وبتأثري الرنجسية بني هؤالء 
األمراء اىل الحائط، ويبقى املوقع املاروين )واللبناين( األول 

فارغاً«؟
جوابه... »ومتى، ياصاحبي، مل يكن انتخاب رئيس الدولة 
يف لبنان حصيلة تسويات، أو صفقات دولية، قبل أن يكون 

حصيلة تسويات وصفقات داخلية«؟

ــــــــــاردة« وأخــــــــــرى »ســــــــــاخنة« ــــــــــة ب ــــــــــي »هّب ــــــــــب... والحكوم  اإلســــــــــتحقاق الرئاســــــــــي ُمغّي
ــــــــــب« ــــــــــي يتهــــــــــم باســــــــــيل »بالتخري ــــــــــة« ُمســــــــــتمّر... وميقات ــــــــــة الهاوي ــــــــــى »حاف  اللعــــــــــب عل
ــــــــــه »للترســــــــــيم«! ــــــــــق مــــــــــن توظيف ــــــــــه... وقل ــــــــــى حــــــــــزب الل ــــــــــو عل ــــــــــّرض غري جعجــــــــــع يُح

ابراهيم نارص الدين

وضع االستحقاق الرئايس يف »الثالجة« بانتظار 
تبلور الصــورة االقليمية والدولية والداخلية املعقدة، 
وفيام تعمل باريس وحدها دون خطة ومن غري قدرة 
عىل مامرســة ضغوط جدية عىل محاولة الوصول 
اىل تسوية رئاسية مقبولة من كافة االطراف، تخاض 
غــامر معركتني اساســيتني يف الداخل، واحدة منها 
حكومية واألخرى مرتبطة مبلف الرتســيم البحري، 
حيث بات الشــغل الشــاغل لخصوم حزب الله، غري 
املهتمني بضياع الخط 29، الرتكيز عىل »انكار« دوره يف 
فرض االتفاق عىل »االرسائيليني«، وهو امر لن يقدم او 
يؤخر يف يشء بعد اقرار »االرسائيليني« بدوره املركزي. 
واذا كان ما يحصل تفصيل صغري يف خضم ما يجري 
من احداث كربى يف العامل، اال انه يدل عىل وجود رغبة 

داخليــة عند البعض يف اللعب عىل »حافة الهاوية« فيام تنزلق 
البالد نحو الفراغ. 

ويف هذا السياق، ميكن فهم الهّبات »الباردة« و»الساخنة« يف 
مسار تشكيل الحكومة، فعندما يتحدث رئيس الحكومة املكلف 
نجيب ميقايت، الذي يزور البطريرك الراعي اليوم شــاكيا الرئيس 
عن عراقيل كثرية توضع يف طريق التشــكيل، ويصف الرشوط 
واإليحاءات بانها تهدف إىل خلق أمر واقع يف أخطر مرحلة من 
تاريخ البالد، فهو يشــري بوضوح اىل مســؤولية النائب جربان 
باســيل يف »تخريب« املساعي التي كادت تصل اىل »خواتيمها« 

السعيدة قبل ساعات. 
وبحسب زوار رئيس الحكومة، فهو يعترب رئيس تكتل »لبنان 
القوي« مســؤوال مبارشا عن فرملة االندفاعة الحكومية بعدما 
اعاد خلــط »االوراق« مبطالب جديدة تبناها رئيس الجمهورية 
ميشال عون، وبعد ان كان التفاهم شبه منجز عىل تغيري ثالثة 
وزراء، هــم وزير املال واالقتصاد واملهجرين، طرح الرئيس فكرة 
جديدة تقوم عىل تغيري معظم الوزراء املحســوبني عىل الرئاسة 
االوىل والتيــار الوطني الحــر، وهو ما يعني الدخول يف »بازار« 
لــن ينتهي قريبــا يف ظل ضغط الوقت، بعدما كان االتفاق عىل 
»تعويم« الحكومة مع تعديالت طفيفة فقط. وقد حاول ميقايت 
توسيع مروحة التعديالت بطرح تغيري يشمل 6 وزراء فقط، اال 

انه مل يجد آذانا صاغية يف بعبدا ومرينا الشالوحي. 
واذا كانت مصادر »التيار« ال تنفي وجود مطالب الكرب كتلة نواب 
مسيحية يف الربملان، اال انها اشارت اىل ان العراقيل تأيت من »عني 
التينة« و»الرساي الحكومي«، حيث يتم رفض التعامل بايجابية 
مع اي طرح رئايس والسباب غري منطقية. وبات من الواضح ان 
خصوم العهد ال يريدون منح الرئيس اي مكسب سيايس عشية 

انتهاء واليته الرئاسية، ويحاولون فرض رشوطهم تحت ضغط 
نفاد الوقت. لكن الرئيس عون ال ميكن ان تفرض عليه الرشوط 
التي ال يراها مناسبة حتى لو كان محشورا باملواعيد الدستورية، 

والتجارب السابقة اكرب دليل عىل ذلك. 
ويف هذا السياق، تلفت اوساط سياسية بارزة اىل ان ما يجري 
اآلن يندرج يف اطار تصفية الحسابات بني العهد والقوى السياسية 
التي تعّد وتحيص االيام بانتظار خروجه من القرص الجمهوري. 
فمن جهة ال يرغب الرئيس عون يف مغادرة منصبه دون ان يرتك 
ضامنات سياسة وازنة يف السلطة التنفيذية للتيار الوطني الحر، 
يف ظل الخوف من فرتة فراغ طويلة، ولهذا لن يرتك العهد وتياره 
الســيايس اي وسيلة ضغط قبل نهاية الجاري لتقليل الخسائر 
حيث باتت القناعة واضحة بعدم امكانية تحقيق اي مكســب. 
فيام خصومه يرصون عىل عدم منحه اي جائزة ترضية مع افول 
عهده وليســوا معنيني بتقديم اوراق قوة لباسيل الذي سيرتاجع 
نفوذه حتام بعد خسارة التوقيع الرئايس، خصوصا ان »الورقة« 
التي يلوح بها الرئيس عون باالعالن عن قبوله استقالة الحكومة 
الحالية، يعتربها رئيس املجلــس النيايب بانها »فارغة« من اي 
مضمون قانوين ودستوري، الن الحكومة تعترباصال مستقيلة 
مــع انتخاب برملان جديد، وهي تتوىل ترصيف األعامل إىل حني 
تشكيل حكومة جديدة وتتحمل اعباء ملء الشغور الرئايس. وازاء 
ما تقدم االمور ستبقى معلقة حتى »ربع الساعة االخري« قبل ان 
»تبــرص« الحكومة »النور«، وهذا مرشوط بقدرة حزب الله عىل 
التأثري لخفض ســقوف الرشوط املتبادلة والوصول اىل تسوية 

معقولة ومقبولة من الطرفني. 
يف هذا الوقت، يخوض »خصوم« حزب الله معركة خارسة يف 
ملف الرتسيم، من خالل الرتكيز عىل التقليل من دور الحزب يف 
فرض التفاهم اذا ما وقع قريبا. ويف حملة اســتباقية يحاولون 

اســتغالل املوقف لعدم منحه هامشا لرصف االنجاز 
يف الداخــل اللبنــاين. ووفقا ملصــادر مطلعة، فان 
رئيس »القوات اللبنانية« سمري جعجع فاتح السفرية 
الفرنســية آن غريو خالل زيارتهــا معراب باالمس 
باملوضوع، وخالل مناقشة طبيعة االنفتاح الفرنيس 
عــىل الحزب، اســتغرب »الحكيم« هذه السياســية 
الفرنسية »املرضة« وغري املسؤولة النها متنح الحزب 
»اوكسيجني« خارجي دون مقابل، متسائال عام قدمه 
الحزب لفرنســا مقابل ذلــك؟... من جهة اخرى لفت 
جعجع غريو اىل رضورة عدم السامح باستغالل حزب 
الله للرتسيم يف اي استحقاق دستوري داخيل، واشار 
اىل ان »القوات« لن تقبل باي اختالل يف موازين القوى 
يف خضم البحــث بامللف الرئايس خصوصا. ونصح 
باريس بان تقيم سياستها عىل هذا االساس، وليس من 
منطلق آخر يفرض من خالله رئيسا مقربا او محسوبا 
عىل الفريق اآلخر، يف ظل املعلومات عن عدم جود »فيتو» فرنيس 

عىل رئيس تيار املرة سليامن فرنجية. 
لكــن الوقائع االقليمية والدوليــة واملعطيات التي يتربع بها 
»االرسائيليــون« ال تتامىش مع محاولة جعجع وخصوم حزب 

الله »انكار« الواقع.
ويف هذا الســياق، ســخرت صحيفة »يديعوت احرنوت« من 
االسرتاتيجية الفاشلة لحكومات »ارسائيل« املتعاقبة التي عنيت 
باملفاوضات عىل مدى الســنني، وقالت انها »تدعي بأن لبنان هو 
الذي تسبب بالتأخري«، ولكن الواضح أن إرسائيل  أجلت الوصول 
إىل حل قدر اإلمكان السباب ترتبط باالستقرار يف الشامل، لكن 
امل يكن من االفضل ان  نفعل هذا مبكراً مببادرتنا، وارادتنا وليس 
تحت الضغط ويف »الدقيقة التســعني«. وخلصت الصحيفة اىل 
القول: »ساعد تردد ورفض إرسائيل، حزب الله، العدو املرير واألكرث 
خطراً الذي يجلس عىل حدودنا، يف أن يعزو لنفسه قسامً ال بأس 
به من اإلنجاز، ويصبح اآلن الطرف الوحيد املستعد للمخاطرة من 
أجل لبنان. اآلن تعاظم إحســاس حزب الله بأن إرسائيل مردوعة 

منه وهي تخاف الحرب«...
ويف الخالصــة، ال ميكن »طمس« الحقيقة والوقائع، وتبقى 
النتائج مرتبطة مبوازين القوى الحقيقية ال االفرتاضية، يف لبنان 
حــزب الله يراكم االنجازات، بعيــدا عن نقاش الخطني 23 و29، 
ويعزز مكانته السياسية، وكذلك »الردعية« يف وجه »ارسائيل« 
التي ادارت حكومتها التفاوض واالتفاق بطريقة غري شــفافة 
عشــية االنتخابات، واليوم معظم الجمهور يف »إرسائيل«، الذي 
سمع مؤخراً تحذيرات من تصعيد مرتقب، يبدو سعيدا الن حزب 
الله لن يحاول »عرص الليمونة« أكرث بخطوة قد تؤدي إىل انفجار، 

وفقا لتعبريصحيفة »معاريف االرسائيلية«. 

ــــــــــه  خــــــــــوري عــــــــــرض شــــــــــؤون وزارت
ــــــــــى شــــــــــّيا ــــــــــي... والتق مــــــــــع ميقات

خوري مستبقالً السفرية األمريكية

زار وزيــر العدل يف حكومة ترصيف األعامل هرني خوري، 
رئيــس حكومة ترصيف األعامل نجيــب ميقايت يف الرسايا 

الحكومية، وعرض معه شؤون وزارته.
والتقى وزير العدل يف مكتبه يف الوزارة ظهر امس، السفرية 
األمريكية يف لبنان دورويث شــيا التي غادرت من دون اإلدالء 

بأي ترصيح.

 »الديموقراطــــــــــي اللبنانــــــــــي«:  اســــــــــم نجــــــــــل
ــــــــــر ــــــــــرح للتوزي ــــــــــم يُط ــــــــــس الحــــــــــزب ل رئي

أشــارت مديرية اإلعالم يف الحزب »الدميوقراطي اللبناين« 
يف بيان، إىل أّن »بعض الوســائل اإلعالمية ذكرت يف اليومني 
الســابقني أّن اســم نجل رئيس الحزب طالل أرســالن مجيد 
أرســالن، قد طُرح للتوزير يف الحكومة العتيدة، علامً أنّه ال 
يزال يتابع دراســاته العليا خارج لبنان، وبالتايل مل يُطرح هذا 

األمر ال من قريٍب وال من بعيد، لذلك اقتىض التصويب«.

عون مستقبالً فارييل والوفد املرافق                                                         )دااليت ونهرا(

املفّوض األوروبي لشؤون الجوار والتوّسع زار الرؤساء الثالثة وقائد الجيش والراعي

 عــــــــــون: االتصــــــــــاالت جاريــــــــــة لتشــــــــــكيل حكومــــــــــة ولتســــــــــهيل عــــــــــودة النازحيــــــــــن وفــــــــــق خطــــــــــة الحكومــــــــــة
ــــــــــع املســــــــــاعدات ــــــــــة لتوزي ــــــــــى حكوم ــــــــــة وال ــــــــــس للجمهوريّ ــــــــــى رئي ــــــــــي: نحــــــــــن بحاجــــــــــة ال فاريل

ــمــقــاومــة ــل ل الــــوفــــاء  ــة  ــل ــت ك ــس  ــيـ رئـ زارت  ــو  ــريـ  غـ
ــح مــعــوض ــي ــرش ــتـــمـــّرون فـــي دعــــم ت ــع: ُمـــسـ ــج ــع ج

زارت سفرية فرنسا يف لبنان آن غريو والوفد 
املرافق، رئيس كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب 

محمد رعد، يف مقر الكتلة.
كام التقت السفرية الفرنسية والوفد املرافق، 
رئيس حزب »القوات اللبنانية« سمري جعجع، 
يف املقر العام للحزب يف معراب، حيث تم بحث 

آخر التطورات اللبنانية من كل جوانبها.
وخــالل اللقاء، أكد جعجــع »أننا نريد حالً 
شــامالً للوضع الذي نعيــش وليس حلحلة 
لعقــدة مــن هنا وعقدة من هنــاك، وهذا لن 
يتــم إال بانتخاب رئيس جمهورية يكون رجل 
دولة حقيقيا وغري ضعيف يستطيع أقله إدارة 
مؤسسات الدولة بحكمة وصالبة وشفافية 
بعيداً من الفساد«، مضيفا »نريد رئيساً سيادياً 
صاحب قرار وال يقبل املســاس مبصالح لبنان 
العليــا وبخاصة عالقات لبنــان الدولة مع 

أشقائنا العرب والدول الصديقة«.
وشــدد جعجع أمام السفرية غريو عىل أننا 
كتكتل »مســتمرون يف دعم ترشــيح النائب 
ميشــال معوض ألنه ميثل خيــاراً ومرشوعاً 
يشبهنا من ناحية مفهومه للسيادة الوطنية 
وإميانه ببناء دولة وإدارة غري فاسدة ، ونحاول 
مع كل أطياف املعارضة توحيد الصفوف ليك 

يحصل عىل اكرب عدد ممكن من األصوات«.
وعن اتفاق ترســيم الحــدود البحرية مع 
ارسائيل، شــكر جعجع للدول الصديقة للبنان 
وال ســيام الواليات املتحدة األمريكّية وفرنسا 
»وساطتها و جهودها الداعمة لتسهيل التوصل 
اىل اتفاق«. كام شــدد عىل »أهمية إنشــاء 
صندوق سيادي لعدم رسقة عائدات هذه الرثوة 
والحفاظ عليها لألجيال القادمة«، الفتاً إىل أن 
»هذا الصندوق يقطع الطريق عىل املســؤولني 

رعد مستقبالً السفرية الفرنسية والوفد املرافق

الفاســدين الذين يفكرون منذ اآلن باالقرتاض 

املسبق من رشكة التنقيب وذلك لتمويل الدولة 

يف محاولة لالستغناء عن أموال صندوق النقد 

الدويل والدول املانحة«.
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قريباً؟ الحكومة  تولد  فهل  املستجدة..  األزمة  جدار  في  خرقاً  يُحدث  الله   حزب 
ُمباشر سياسي  عمل  لفريق  يسعى  وباسيل  واسعاً...  تعديالً  يُحّبذ  ال  ميقاتي 

ــا بــالــعــنــاويــن ــالفــهــم ــارة رئـــاســـيـــاً ال يــمــنــع اخــت ــتـ ــخـ ــراب واملـ ــعـ ــارب مـ ــقـ  تـ
الثنائي مع  تصادمّية  بخيارات  يسير  ال  جنبالط  شروطه..  له  التوافقي  الرئيس 

محمد بلوط

مل تصــل الجهود املبذولة 
لتشــكيل الحكومة الجديدة 
اىل طريــق مســدود، وان 
كانت قد اصطدمت يف االيام 
و«فيتوات«  مبطالب  االخرية 
متبادلة بن الرئيســن عون 
وميقايت الذي عاد وتكلم اول 
امس عن عراقيل توضع يف 

وجه عملية التاليف.
ســيايس  مصدر  ويؤكد 
مطلع ان حــزب الله انخرط 
منذ اكرث من اســبوعن ببذل 
جهود مكثفــة للتوفيق بن 
الرئيســن، من اجل التوصل 
اىل تفاهم حــول الحكومة 

الجديدة ، واســتطاع يف املرحلــة االوىل ان يقنع 
رئيــس الجمهورية بالتخيل عــن فكرة زيادة عدد 
الحكومة الحاليــة اىل ٣0 وزيرا باضافة 6 وزراء 
دولــة، مع تعديل طفيــف يف الحكومة الحالية ال 

يتجاوز الـ٣ او الـ ٤ وزراء .
ويشــري املصدر اىل ان البحث تركز بعد ذلك عىل 
اجراء تعديل عىل الحكومة الحالية مع االبقاء عىل 
صيغــة الـ 2٤ وزيرا، وان االجــواء بدت ايجابية، 
االمر الذي جعل االمن العام لحزب الله السيد حسن 
نرصالله وبعده نائبه الشــيخ نعيم قاســم يبديان 
تفاؤال واضحا بامكانيــة والدة الحكومة الجديدة 

خالل ايام .
ووفقا للمعلومات املتوافرة للمصدر، فان الخالف 
الذي كان يدور عىل اسم او اسمن من بن ٤ وزراء 
مرشــحن »للتغيري«، اضفى جوا من الحذر قبل ان 
تطرأ خالفات اكرب اثر مطالبة رئيس التيار الوطني 
الحر جربان باســيل بتغيري العدد االكرب من الوزراء 
املســيحين . وتضيف املعلومات ، عىل ذمة املصدر 
، ان باســيل وّســع دائرة مطالبه لتشمل هذا العدد 
من الوزراء املســيحين، مربرا ذلك باننا امام عملية 
تشكيل حكومة جديدة ولسنا ملزمن ابدا بالتمسك 
بتشكيلة الحكومة الحالية ، واملطلوب التعامل مع 

هذا االستحقاق عىل هذا االساس . 
ويربر باسيل موقفه ايضا بالحاجة اىل ادخال دم 

جديد للحكومة يفّعل عملها ودورها ، خصوصا يف 
ضــوء تجربة بعض النواب غري املرضية . ويرى ان 
ظروف تشكيل الحكومة اليوم تختلف عن الظروف 
الســابقة ، معتربا ان هناك حاجة يف هذه املرحلة 
ويف كل الحسابات لوزراء سياسين بعد ان سقطت 
شــعارات االختصاص وانخرط الجميع بالسياسة 

يف ضوء االنتخابات النيابية .
ويف املقابل، يواجه باســيل اتهامات عديدة بانه 
كلام اقرتب االنفراج الحكومي يعمد اىل استحضار 
رشوط جديــدة لتعقيد عمليــة التأليف ، وانه بات 
واضحا انه يســعى للمجيء بفريق عمل سيايس 
داخل الحكومة يكــون مرتبطا مبارشة به يف كل 
االعامل والحسابات . ويرى اصحاب هذه االتهامات 
ان رئيس التيار الوطني الحر يفضل استبدال الوزراء 
املســيحين الحالين املحسوبن عىل التيار بوزراء 
»باسيلين« يســتطيع من خاللهم لعب دور افعل 
داخل الحكومة الجديــدة ، خصوصا اذا مل ينتخب 
رئيس جديــد للجمهورية، وهو االمر املرجح حتى 

اآلن .
ويتهمــه هؤالء ايضــا، بانه يتجاهــل نتائج 
االنتخابــات النيابية ويثقل عملية تأليف الحكومة 
مبطالب تفوق مطالبه الســابقة ، مستغال رفض 
الفريق املســيحي اآلخر املشــاركة يف الحكومة . 
ويعتقد هؤالء ان باســيل يتعامل مع املرحلة بنوع 
من املغامرة او املقامرة ، لذلك يسعى اىل التشدد يف 
مفاوضات الحكومة لتحقيق اكري قدر من املكاسب.

اما ميقايت  فتتهمه مصادر 
قريبة من التيار بانه يسعى 
اىل التجديد للحكومة الحالية 
من دون تعديل او مع تعديل 
طفيــف، بحيث يبقى مطلق 
اليدين اكرث يف ظل التشكيلة 
الحالية، بعد ان تبن ان بعض 
الوزراء غري املحسوبن عليه 
باتــوا اقرب اليه من اآلخرين 
. وتــرى املصــادر ان رئيس 
الحكومــة املكلــف يريد ان 
يكرس االمــر الواقع الحايل 
 ، الجديــدة  الحكومــة  يف 
ويحســب الحساب للمرحلة 
اذا تعذر  املقبلة، خصوصــا 
انتخاب رئيــس الجمهورية 

يف املهلة الدستورية .
ورغم هذه الحسابات املتضاربة التي فاقمت من 
ازمة تأليف الحكومة، يعتقد مصدر نيايب يف كتلة 
الوفاء للمقاومة، ان الجميع محكومون بتشــكيل 
حكومــة جديدة ، واهمية وجــود حكومة اصيلة 
تلعــب دورها كامال يف هذه الظروف الصعبة التي 
تشهدها البالد، بغض النظر عن مصري االستحقاق 
الرئايس وما اذا كان ســينتخب الرئيس الجديد يف 
املهلة الدستورية ام ال . ويضيف بان مسعى الحزب 
ينطلق من هذه القناعة التي يفرتض ان تكون قناعة 
الجميع ، الفتا اىل ان الجهود مستمرة يف اجواء من 

املسؤولية لدى الرئيسن واالطراف املعنية .
ووفقا للمعلومات يف الســاعات املاضية، فان 
البحث  يرتكز عىل احداث تعديل وسط يف التشكيلة 
الحاليــة يُوفق بن وجهتي نظــر عون وميقايت، 
الن التعديــل الكبري والواســع ال يواجه اعرتاضا 
من ميقايت وبعض اطراف الحكومة فحســب، بل 
يفتح عيون االطــراف االخرى من خارج الحكومة 

خصوصا االطراف املسيحية .
ويركز حزب الله يف مسعاه عىل تشكيل الحكومة 
اليــوم قبل الغد، ويبــدو ان بكريك تلتقي معه يف 
هذا التوجه تحســبا الزمة حكم قد تحصل اذا حل 
الفــراغ الرئايس. لذلك ناشــد املطارنة املوارنة يف 
بيانهم امس الرئيسن عون وميقايت التعاون الوثيق 
للخروج بحكومة تثبت كيان املؤسسات ومتنع اي 

جهة ان تحكم البالد من خالل حكومة مرممة.

ابتسام شديد

دالالت ومــؤرشات كثــرية حملتهــا اإلطاللة 
»التقدمي اإلشــرتايك«  الحزب  لرئيــس  األخرية 
وليد جنبالط األخرية يف ســطور كالمه املدروس 
بعنايــة ودقة، أبرزها انه انتخب يف جلســة 2٩ 
أيلــول بعكس  ٨ آذار التي اعتمدت الورقة البيضاء، 
الدميوقراطي« صّوت مليشــال معوض،  و«اللقاء 
وعــىل األرجح ســيذهب اىل الخيار نفســه يف 
الجلســة املقبلة، كام أنه فعل ذلك مبقاربة تختلف 
عن »القوات« وال تســتفز حزب الله، فرئيس حزب 
»التقدمي اإلشرتايك« يعترب معوض مرشحا غري 
اســتفزازي، ومن هذا املنطلق جــرى تأييده، لكن 
عندما يصبح مرشوع ترشــيح معوض موضوع 
تجــاذب داخــيل، فإن جنبالط قــادر عىل اتخاذ 

املوقف املناسب.
سعى جنبالط لحرش »القوات«، واظهار أنه أكرث 
جديــة  من اآلخرين بدعم معوض، بالنســبة اليه 
الباب مفتوح ألي اســم توافقــي يختلف بالنظرة 
فيــه عن »القوات«، فالرئيس التوافقي بالنســبة 
اىل »القوات« هو القادر عىل انتزاع ســالح حزب 
اللــه مام يتعارض مع نظرة »اإلشــرتايك« الذي 
يعتــرب  الحزب من املكونات اللبنانية األساســية، 
عــىل الرغم من ارتباطه بدولة إقليمية، كام يقول 

جنبالط.

عىل خط  »القوات«  تتســارع الحركة الرئاسية 
يف معــراب، فال يــكاد يفصل وقــت طويل بن 
ترصيح وآخر، مام يؤرش اىل ســعي جعحع  لحجز 
موقع مؤثر يف الخريطة الرئاسية، ليثبت انه من 
الالعبــن املؤثرين قــي اإلنتخابات املقبلة . إال ان 
دخول »القوات« ترشــيحا او دعــام،  ال يبدو انه 
يالقي إجامعا وتأييدا  نيابيا واسعا، حيث ظهر عدم 
التوحد يف الجلسة األوىل مع قوى »التغيري« حول 

قواسم مشرتكة ملقاربة االستحقاق الرئايس.
ومع محاولة »القــوات« وضع األمور يف خانة 
الجيــدة والتالقــي مع نواب »التغيــري«، إال ان كل 
املؤرشات تدل عىل استمرار التباعد بن هؤالء النواب 
مــع معراب واملختارة الختالف النظرة السياســية 
بينهام، إذ يعترب النواب »التغيرييون« ان »االشرتايك« 
كام »القوات« مشاركان يف السلطة وكانا جزءا منها، 
إضافة اىل التباينــات معهام حول مواضيع تتعلق 
بالســيادة واملقاومة، فام يجمع نــواب »التغيري« 
مع »االشــرتايك« و«القوات« هو فقط النظرة اىل 
املنظومة السابقة والعهد الحايل، لكن ما يفرقهام 

أكرب ويتعلق بالرؤيا السياسية ومشاريع التغيري.
يــرص جعجع عىل ان يكون لــه الكلمة األوىل 
مســيحيا اىل جانب األقوياء املسيحن، ويحرص 
عىل القيام بدور مؤثر يف االســتحقاق، اذ يعترب 
انتخاب »رئيس تســوية او رئيس من فريق ٨ آذار 

تجديدا لألزمة« الحالية. 

ومع ان جعجع وضع قبل شــهرين ترشــيحه 
للرئاســة »عىل الــرف«  يف ســبيل توافق قوى 
املعارضة عىل مرشــح »ســيادي« واحد إليصاله 
اىل الرئاســة األوىل، إال ان دعوته مل تالق أصداء 
واسعة، فالقوى املعارضة عىل الرغم من االتصاالت 
املفتوحــة وانطالقة اإلجتامعات التحضريية، مل 
تتمكن من صياغة موقف موحد من االســتحقاق، 
وذهب »التغيرييون« لطرح سليم اده، فيام صّوت 

»القوات« و«إالشرتايك«  ملعوض.
 ليس رسا أيضا غياب الود يف امللف الرئايس بن 
معــراب واملختارة عىل الرغم من تصويت الطرفن 
ملعــوض، وقد وصف جنبالط مســار عالقته بـ 
»القوات« قائال : »له سياســته ويل سياســتي«،  

محددا مواصفات الرئيس املقبل للجمهورية.
ومــع اســتمرار التباعد بن نــواب »التغيري«  
ومعــراب واملختارة رئاســيا، من املســتبعد كام 
تقول املعلومات، ان يذهــب جنبالط اىل خيارات  

تصادمية مع الثنايئ الشــيعي يف امللف الرئايس.
وباعتقاد كثريين ان طرح اســم ميشال معوض 
يف جلسة 2٩ أيلول كان خيارا غري صائب للمعارضة 
أدى اىل احرتاق أســهمه الرئاسية، بعكس قوى ٨ 
آذار التي أبقت مرشــحها سليامن فرنجية مخفيا، 
واألسوأ من طرح معوض استمرار املعارضة املمثلة 
بـ »االشرتايك« و«القوات« يف ترشيح معوض عىل 

الرغم من املقاربات الرئاسية املختلفة.

تـــــديـــــرهـــــا؟!! ُمــــــخــــــابــــــرات  أجــــــهــــــزة   .... املـــــــصـــــــارف  لـــعـــبـــة 
ميشال نرص

بن اخذ ورد الرتســيم عىل نــار التهديدات، وعدم 
االســتعجال الرئايس يف انجاز الحكومة املكتملة 
الصالحيات ولكن »مش كيف ما كان«، وتحت ضغط 
الرشوط والرتاجع عنها يف لعبة عض اصابع الوقت 
وحرقه، يلعب املودعــون واملصارف لعبة »الرشطي 
والحرامي« مللء فــراغ غري متضح االهداف واملعامل، 
تدخل عىل خطــه يف كل جولة عنارص جديدة تزيد 
اىل املشــهد تعقيدات، تجعل من »ابواب الفرج« عىل 

انواعها مسدودة االفق واقرب منها اىل »الفلج«.
فبعد »العطلجــي« والضابط، جاء دور النائب يف 
اقتحام املصــارف، وبعد »فرقــة املوبيالتات« التي 
اعتادت »بل ايدهــا« مبرصف لبنان جاء دور الوزير، 
فيام املشــرتك بن املشهدين امن جائع يف مواجهة 
شعب »غايش ومايش« نائم »اذا ما اكل لحمة بياكل 
برغل واذا ما يف كهربا بضوي شمعة« ببساطة، يف 
سلسلة مشاهد عجائبية يشهدها لبنان، حبلها عىل 

ما يبدو عالجرار.
فاجراءات مجلس االمــن املركزي،«بّل« املودعون 
»مّيتهــا » ورشبــوه،  اذ انهــا مل تــردع ومل توقف 
الراسمن للمخططات عند حدودها، حيث كثرية هي 
الســيناريوهات التي يحىك وينظر لها،والتي تتغري 
وفقا الهداف كل منها، بن من يربطها بالخطة التي 
وضعت العادة هيكلة املصــارف »عالحامي«، ومن 
يعتربها بوابة لالنفجار االمني املتوقع، لرفع حظوظ 
مرشح وشطب آخر من الئحة املسرتئسن، وبينهام 
تتقاطع كلها عند رضورة اقفال املصارف ابوابها، لكن 

بعد وقوع محظور الدم هذه املرة، بعدما كشف رئيس 
الجمهورية العامد ميشــال عون يف جلسة خاصة 
جمعتــه بكوادر من التيــار الوطني الحر عن وقوف 
»زعران اجهزة مخابرات« خلف عمليات االقتحام التي 
تشــهدها املصارف،أمالً يف تأمن الظروف املناسبة 

للفلتان االمني.
واذا كانت نائبــة »التغيري«  محظوظة،  فوجدت 
مــن ينارصها ويدعمها عىل االرض من زمالئها، بعد  
»تدهور« حالتها الصحيــة، فان الوزير رشف الدين 
»املهجر« من الحكومة العتيدة مل يكن كذلك، قد يكون 
بســبب اعتقاد الكثريين ان مشاركته تأيت من باب 
الكيدية ونتيجة خالفاته مع رئيس الحكومة نجيب 
ميقايت فعند »تغيري الحكومات حفاظ راســك«، يف 
عودة لنظريات »إجر يف الحكومة وإجر باملعارضة«، 
قــرأ فيها البعض »هزة عصــا« من قبل »مري خلدة« 
الخائــف من اخراجه من جنة الحكومة بعدما اخرج 

من جنة النيابة.
يف كل االحوال لعل ابرز ما بدا الفتا باالمس خالل 
عمليات النقل املبارش من امام مرصف لبنان، الحملة 
املركــزة عىل دور رجال الدين يف حامية املصارف، اذ 
الواضح ان املســتهدف االول البطريرك املاروين مار 

بشارة بطرس الراعي دون تسميته باملبارش.
ازاء هذا الواقع تكشــف مصادر متابعة، ان مثة 
اتصــاالت عىل ارفع املســتويات، وضغوطا كبرية 
متارس ملنع جمعية املصارف ونقابة مســتخدميها 
من اتخاذ اي قرار تصعيدي باالرضاب ايا كانت مدته، 
ذلك ان خطوة مامثلة ســتعقد االمور وتساهم يف 
فلتان االوضاع بشــكل قد تعجز معه القوى االمنية 

من ضبط اي اعــامل تخريب واعتداء، خصوصا اذا 
صحــت املعلومات عن وجود جهات تنتظر ســاعة 
الصفر والفرصة السانحة الستغالل اي ثغرة والنفاذ 

منها لتحقيق اجنداتها.
وتابعت املصادر بان االرضاب القرسي الذي اقر قبل 
اســبوع  مل يؤد اىل اي نتيجة، فال االقفال وال االمن 
الذي اعتمدته بعض املصارف، وال كذلك الخطة االمنية 
كفيلة بحل هــذا امللف، اذ ان املطلوب معالجة مالية 
جدية وواضحة بدعم خارجي القفال هذا الجرح، واال 
فــان االمور ذاهبة اىل مزيد من االنهيار واىل دم يف 

الشارع بالتاكيد .
اوســاط مرصفية اشــارت اىل ان ما يحصل من 
خروقات حتى الساعة ال يزال تحت السيطرة، فطاملا أن 
ادارات الفروع وموظفوها  قادرون عىل حل املشاكل 
الطارئة مــن دون أن يكون هناك تهديد مبارش عىل 
أمنهم وســالمتهم، فان اي قرار بالتوقف عن العمل 
لــن يتخذ، وان االمور تتجــه اىل اجراءات موضعية 
فيام خص االقفال وفقا لحالة كل فرع يف حال دعت 

الحاجة.
مسلسل املصارف الطويل مستمر، وكذلك مرسحية 
املودع يف مواجهة املوظف، فيام صاحب الشأن االول 
واالخري »واقف عم  يتفرج مبســوط » برتاجع الدين 
العام دون ان يسأل من اين وكيف وعىل حساب من ..... 
»يصّب الزيت عىل النار« عرب خطة للتعايف االقتصادي 
طــرّيت 60 مليار دوالر من الودائع لتضيع يف جيوب 
مــن يضعون البلد ببرشه وحجره يف مواجهة قدره، 
سياســياً وأمنياً واقتصادياً... حتى لو نام عىل حرير 

»الرتسيم البحري مع إرسائيل«. 

هنأ السيسي بمناسبة ذكرى »نصر أكتوبر«
تشرين: حــرب  بــذكــرى  ُمهنئاً  ــد  األسـ الــى  ــرق  أبـ  بــري 
الجوالن عروبة  الدفاع عن  معركة  في  لسوريا  دعمنا  نجّدد 

أبــرق رئيس مجلس النــواب  نبيه بري اىل 
الرئيس السوري بشار األسد، مهنئاً  بالذكرى 
ال٤٩ لحرب ترشين التحريرية. وجاء يف نص 
الربقية: »يطيب يل مبناسبة الذكرى التاسعة 
واألربعن لحرب ترشين التحريرية أن أتوجه 
من ســيادتكم ومن الجيش العريب السوري 
قيادة وضباطاً ورتباء وجنوداً ومن الشــعب 
الســوري الشــقيق بأحر التهاين والتربيك. 
واليــوم ويف رحاب هذه املحطــة القومية 
البطولية التي ســطر فيهــا الجيش العريب 
الســوري أرقى مالحم البطولة والفداء دفاعاً 
عن االمة وحقوقها وسيادتها وكرامتها وعن 
سوريا ووحدة ترابها، نجدد يف هذه املناسبة 
إنحيازنا ودعمنا لسوريا قيادة وجيشاً وشعباً 
يف معركــة الدفاع عن عروبة الجوالن، ويف 
مكافحــة االرهاب الذي ميثــل الوجه اآلخر 

للعدوانية االرسائيليــة ، ولنا ملء الثقة بأن 
ســوريا ستخرج منترصة وأكرث قوة ووحدة. 

وترشين هو الِعربة والدرس«.
كام أبرق الرئيس بري، مبناســبة الذكرى 
التاســعة واألربعن لنــرص أكتوبر )ترشين 
االول 1٩7٣(  الــذي حققــه الجيش املرصي 
للرئيس املرصي عبد الفتاح الســييس مهنئاً 
ومام جاء يف نص الربقية : »ملناسبة الذكرى 
التاســعة واألربعــن لنرص أكتوبــر املجيد 
يســعدين أن أتقدم بإسمي الشخيص وبإسم 
املجلس النيايب من ســيادتكم ومن الشــعب 
املرصي ومن القوات املسلحة املرصية البطلة 
قيادة وضباطاً وأفراداً بأحر التهاين والتربيك 
متمنياً ملرص يف ذكــرى عبورها نحو النرص 
والتحرير ويف ظل قيادتكم، عبوراً دامئاً نحو 

التقدم والرخاء واإلستقرار <.

زواره ــع  ــ م الــــتــــطــــّورات  عـــــرض  ــيـــش  الـــجـ قـــائـــد 

 قــــــبــــــالن: إلنــــــجــــــاز تــــرســــيــــم وطـــــنـــــي ســـريـــع
ــاً ــ ــع ــ يــــضــــمــــن الـــــحـــــكـــــومـــــة والـــــــرئـــــــاســـــــة م

أصدر املفتي الجعفري املمتاز الشيخ أحمد 
قبــالن البيان التايل: »ال شــك أّن لبنان جزء 
من منطقة مصريهــا غامض والرصاع فيها 
وعليهــا، والبلد يعاين من ســقوط تاريخي 
وهجمــة دوليــة إقليمية ال نهايــة لها، ما 
يفرتض إنجاز ترســيم سيايس وطني رسيع 
يضمن الحكومة والرئاســة معاً، والوسواس 
القهري بالسياســة تضييع للبلد، والتعجيز 
الحكومي تطيري للحكومة والرئاســة معاً، 
والنخــوة الوطنية قبل البكاء عىل امليت، وما 

نريده عّوامات سياســية  ال مناشري حطب، 
والبلــد بأمّس الحاجــة  إىل »فائض وطني« 
بخاصــة أّن العمــود الفقــري للبلد معرَّض 
للكرس، وحتى نربح معجزة السيادة الوطنية 
التي تجلّت بإنقاذ حقوق لبنان البحرية يجب 
أن نربح املعجزة السياسية، والتجربة الحالية 
تؤكد أّن لبنان بجيشــه وشــعبه ومقاومته 
ودولته الوطنية وعيشه املشرتك، وأما الرهان 
عىل اســترياد الوطنية من الخارج فهو دمار 

للبنان«. 

قائد الجيش مع فرقة مياس

اســتقبل قائــد الجيش العــامد جوزاف 
عون يف مكتبه يف الــريزة وزير الصناعة 
يف حكومــة ترصيف االعامل النائب جورج 
بوشــكيان، وتناول البحث األوضاع العامة 
يف البــالد. ثــم اســتقبل ســفرية فنلندا 
يف لبنــان Anne MESKANEN يرافقهــا 

 Col. Harri الفنلنــدي  العســكري  امللحق 
البحــث عالقات  وتنــاول   ،PALDANIUS

البلدين.  التعاون بن جييش 
كام اســتقبل قائد الجيش مؤسس فرقة 
»مياس« نديم رشفــان مع عدد من أعضاء 

الفرقــة وهّنأهم عىل النجاح الذي حققوه.

الـــجـــمـــركـــّيـــة اإلدارة  وضــــــع  عــــــرض  ــاتـــي  ــقـ ــيـ ــر وتــــركــــيــــا ونـــــوابـــــاً مـ ــ ــط ــ والــــتــــقــــى ســــفــــيــــرّي ق

ميقايت يرتأس االجتامع                 )دااليت ونهرا(

ترأس رئيس حكومة ترصيف األعامل نجيب 
ميقــايت اجتامعا، بعد ظهر أمس، يف الرسايا 
الحكومية، شــارك فيه وزير املال يف حكومة 
ترصيف األعامل يوسف الخليل، رئيس املجلس 
األعىل للجامرك العميد أسعد الطفييل، وفد من 
الهيئات االقتصادية برئاســة الوزير السابق 
محمــد شــقري، املدير العــام للاملية جورج 
معــراوي، املدير العام للجامرك رميون خوري 
عــىل رأس وفد من الجامرك. وخالل اللقاء، تم 
عرض وضع اإلدارة الجمركية وســبل تسهيل 
والصناعين  للتجــار  الجمركية  املعامــالت 
ومعالجة الثغرات التي طرأت أخريا.  وسيصار 
إىل متابعة البحث يف اجتامعات اخرى إليجاد 
الحلول املناســبة للمواضيــع التي تم التطرق 

اليها.
وكان ميقايت استقبل سفري قطر إبراهيم بن 

عبد العزيز السهالوي.
كــام التقــى ســفري تركيا عــيل باريش 
اولوسوي، الذي قال بعد اللقاء: »كانت الزيارة 
ملتابعــة لقائه األخري مع الرئيس الرتيك رجب 
طيب أردوغان يف نيويورك، وكانت مناســبة 

بحثنا فيها العالقات الثنائية بن لبنان وتركيا، 
ونحن يف صدد استكشاف افق جديدة للتعاون 

املشرتك«.
وإستقبل ميقايت النائب جهاد الصمد الذي 
قــال: »بحثنا يف موضــوع تأليف الحكومة، 
ومتنينــا اإلرساع بذلك، كام متنينا عدم حدوث 
فراغ رئايس ويف حال حدوثه فيجب أن يكون 
هناك حكومة مكتملة الرشعية الدســتورية 

وامليثاقية«.
وإســتقبل النائبن أكرم شهيب وهادي ابو 
الحســن الذي قال اثر اللقــاء: »تم البحث يف 
مسألة توفري الكهرباء اىل محطة نبع الرعيان 
يف نبع الصفا وكافة محطات الضخ يف الجبل، 
وهذا األمر سيســاعد عىل توفري املياه ملعظم 
قرى وبلدات قضاء عاليه ومنطقة املنت األعىل. 
كام تم البحث يف موضوع استكامل معمل فرز 
النفايات يف العمروسية وملف إنتاج الكهرباء 
من مطمر الناعمة. وقد أجرى رئيس الحكومة 

عدة إتصاالت لتسهيل تنفيذ هذه األمور«.
 وإستقبل رئيســة مجلس الخدمة املدنية 

نرسين مشمويش.

 هـــــــــاشـــــــــم: أمـــــــامـــــــنـــــــا أيّـــــــــــــــــام حــــاســــمــــة
ــرســيــم ــت ال مــلــف  فـــي  واردة  االحـــتـــمـــاالت  وكـــــّل 

رأى النائب قاســم هاشم يف حديث اذاعي، 
»أننا أمام أيام حاســمة، إذ إن كل االحتامالت 
واردة يف ملف الرتسيم، يف ظل نهج التعاطي 
اإلرسائييل واحتامل الذهاب إىل املحكمة العليا 
وما ميكــن أن ينعكس من نتائج هذه اإلحالة 
التي تحمل إشارات غري مطمئنة، لكن الحاجة 
الغربية واألوروبية للغاز تســهم يف الوصول 
إىل التفاهــم«، الفتا »إىل أن االعتامد يف ملف 
الرتسيم هو عىل الوســيط األمرييك آموس 
هوكستن للقيام بدوره يف املزيد من التفاهم«.

ويف امللــف الرئايس، أكــد »أن االتصاالت 
يف شــأن انتخاب رئيس للبالد مســتمرة ومل 
تنقطع«، متوقعا »إجراء الجلســة الثانية من 

اآلن حتى منصف الشهر الجاري«.
واعترب هاشم »أن التوافق من أرسع الطرق 
للقيام باالســتحقاق الرئايس«، موضحا »أن 
الجميع يدعو عىل املستوى الداخيل والخارجي، 
إىل رضورة التوافق عىل الشخصية الجامعة، 
القــادرة عىل حمل أعباء هذه املرحلة بشــبه 

إجامع«.
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ــف... لـــقـــاءات مــع مــيــقــاتــي وبــاســيــل ــي ــأل ــت ــتــحــّرك عــلــى خــط ال ــه ي ــل ــزب ال حـ
الرئيـــــس املكّلـــــف فـــــي بعبـــــدا خـــــال أيّـــــام.. هـــــل تصـــــدر املراســـــيم نهايـــــة األســـــبوع؟

 التفاؤل الحكومي في مهّب الريح ..عقد ُمستعصية تحتاج الى أيدي ميقاتي ــ  باسيل
ال الرئيس املكلف نام في بعبدا الى حين التأليف... وال رئيس »التيار« سحب شروطه!

عيل ضاحي

يف حني كانت االنظــار تتجه نحو اللقاء 
املايض،  االثنني  بعبــدا  الثاليث يف  الرئايس 
كان حزب الله ينتظــر نتائج اعادة التواصل 
بني رئييس الجمهورية ميشال عون ومجلس 
الجليد«  »كــر  وكذلك  بــري.  نبيه  النواب 
املتلبــد منذ اكرث من 3 اســابيع بني الرئيس 
عون والرئيس املكلف نجيب ميقايت،  والذي 
قال قبل سفره للمشــاركة يف مراسم دفن 
امللكــة اليزابيت الثانية، ومن ثم املشــاركة 
يف الجمعية العامــة لالمم املتحدة، انه بعد 
عودته من الســفر ســينام يف بعبدا حتى 

تشكيل الحكومة.
ولكن ما حصل ان ميقايت عاد اىل لبنان منذ 

10 ايام، وحتى الساعة ال تشكيل و«ال من يحزنون«. هذه االجواء 
السلبية ووفق اوساط واســعة االطالع عىل اجواء حزب الله، 
دفعت االخري اىل تحريك »عجالته« الحكومية وأدار املحركات 

لشعوره بوجود عراقيل وتعطيل متعمد لتأليف الحكومة.
وتكشف االوساط ان وفور انتهاء اللقاء الثاليث يف بعبدا، 
تحرك كل من املعاون السيايس لالمني العام لحزب الله الحاج 
حســني الخليل ومسؤول التنســيق واالرتباط يف حزب الله 

الحاج وفيق صفا يف اتجاه ميقايت ورئيس التيار الوطني الحر 
النائب جربان باسيل. وخالل اليومني املاضيني عمل حزب الله 
عىل الدفع لتشــكيل الحكومة وتعزيز طرح تعويم الحكومة 
الحالية سواء اتم تبديل وجوه وزارية ام مل يتم، املهم ان تشكل 
الحكومة واال تُفتح ابواب »مغلقة« عىل الجميع  ويدخل البلد 

يف متاهات بالغنى عنها.
وتكشف االوســاط ان حزب الله مل يدخل يف التفاصيل، ال 
يف الوجوه، وال االسامء، وال الحقائب وال العدد، امنا ترك الكرة 

يف ملعب عون وميقايت وباسيل و«حلوها«، 
اذا النيات متوافــرة لتأليف الحكومة. وتؤكد 
االوساط ان مساعي حزب الله امثرت بالدفع 
نحو التأليف وترجمة هذه االيجابية سيكون 
خالل ايــام، ورمبــا قبل نهاية االســبوع 
الجاري، وذلك بزيارة مليقايت اىل بعبدا، ورمبا 
ســتكون االخرية النضــاج التأليف، عىل ان 
تصدر املراســيم يف اليوم نفسه او يف اليوم 
التــايل، ان صحت املعلومــات التي توردها 
االوساط نفسها، والتي تقول ان دخول حزب 
الله وارصاره عىل التشكيل قد انضج املسائل 
واصبحت الحكومة يف متناول اليد اكرث من 

اي وقت مىض.
يف املقابل، تتقاطع اجواء ميقايت وباسيل 
عــىل االيجابية، وتشــري اىل ان الكثري مام 
يرب يف االعالم يف اليومني املاضيني هدفه 
»الضغط« عىل الطرفني وتقديم تنازالت. وتلفت اىل ان هناك 
تواصال عرب الوسطاء بني عون وميقايت وباسيل واالمور يف 

خواتيمها ومن دون الجزم مبوعد محدد للتأليف.
بدورها، تلمح اوســاط متابعــة اىل ان زيارة ميقايت اىل 
بكريك اليوم مرتبطة باالســتحقاق الحكومــي والرئايس، 
ولوضع البطريرك املاروين بشارة الراعي يف بعض التفاصيل 

ومنها الوجوه املسيحية التي سيتم تبديلها.

صونيا رزق

مل تنتج اللقاءات بــني رئيس الجمهورية 
ميشال عون والرئيس املكلف نجيب ميقايت، 
أي نتيجة لغاية اليوم، عىل الرغم من صدور 
كالم بــني الحني واآلخر عــن تفاؤل مرتقب 
عىل  دخلت  وساطات  بعد  الحكومة،  بتأليف 
العقــد، وظهور  الخــط  وادت اىل حلحلة 
ميقــايت مبتســامً ومتفائــالً الّن االجواء 
ايجابية كام كان يقول، كذلك االمر بالنسبة 
لرئيس » التيار الوطني الحر« جربان باسيل، 
الذي تربأ من كل الرشوط املوضوعة، واطلق 

بدوره العنان للتفاؤل. 
اما الالفت ما قاله الرئيس املكلف قبل فرتة 
، بأنه ســينام يف قرص بعبدا ولن يخرج منه 

إال وتكــون الحكومة قد تألفت، حتى كاد اللبنانيون يصدقون 
ذلك، بعد اسابيع عدة من بروز مالمح الغضب والتشاؤم، لكن 
ووفق املعلومات الواردة ، فقد تلقى الرئيس املكلف نصائح من 
بعض السياســّيني الفاعلني، بعدم نقل كل ما يجري من اآلن 
فصاعداً، يف كواليس لقاءات بعبدا مع الرئيس ميشــال عون 
اىل وسائل االعالم، يف محاولة لتخبئة ما يقال وراء االبواب 
املقفلة، والشــاهدة عىل العقد والرشوط املتبادلة، ومحاولة 
حلّها بهدوء مع املعنيني، أي الرئيس عون والنائب باسيل، الّن 
اللبنانيني يئسوا من كل تلك اللقاءات ومل تعد تهمهم، واالفضل 
لو يراعي املعنيون مشاعر اللبنانيني املحبطني، والباحثني فقط 

عن كيفية تأمينهم لقمة العيش ألوالدهم .
اىل ذلك، ووفق املعلومات الواردة، يســود التكتم عن مسار 
التأليــف يف الخارج، لكن الداخل يســتمر يف صخبه وعقده 

املتكّررة وفرض رشوط املداورة ، فاالمور ال تزال تراوح مكانها، 

وليس هنالك من حســم بعد ألي خالف، مام يعني اّن كل ذلك 

يبقى مرهوناً بالوســاطات التي يجريها حزب الله، الذي من 

املتوقع ان يرســل موفده اىل الراي قريبــاً جداً لحل العقد، 

التي بدورها محتاجة اىل ايدي ميقايت وباســيل معاً، وإال ال 

حكومة بل ترصيف اعامل طويل االمد.

يف غضون ذلك، تنقل مصادر الراي الحكومي بأّن ميقايت 

لن يرضخ لرشوط باسيل،  وللعراقيل التي يضعها امام عملية 

التأليف، عرب فرض مجموعة تعيينات تشــمل قيادة الجيش، 

وحاكم مرصف لبنــان والجامعة اللبنانيــة، واىل ما هنالك 

من وظائف هامة يف مؤسســات الدولة، مشرية اىل اّن هذه 

الطلبات ازعجت الوســطاء النها تخطــت املعقول، وبالتايل 

بــّددت كل التفاؤل الذي صدر االســبوع املــايض، بإمكانية 

تصاعــد الدخان االبيض مــن الراي، حتى 
اّن البعض بدأ يبرّش بإنخفاض ســعر رصف 

الدوالر بسبب إقرتاب التشكيلة الحكومية.
ويف الســياق، اشــارت مصادر الراي، 
اىل اّن  مســألة تبديل الوزراء مل تعد تقترص 
عىل إســمني او ثالثة، بل فتحت الباب عىل 
بإســتبدال  باســيل  مطالبة  بعد  مرصاعيه 
الوزراء املحسوبني عىل العهد، بأسامء اخرى 
الحــر«، بحيث  الوطني  »التيــار  من ضمن 
يجهد باســيل لتوزير نائب عوين رسب يف 
االنتخابات النيابية االخرية  ومقرّب جداً منه، 
االمر الذي يرفضه الرئيس املكلف، كام اّن إسم 
الوزير عصام رشف الدين ال يزال عالقاً، بعد 
رفض رئيس الحزب« التقدمي اإلشــرتايك« 
وليد جنبالط بأن يُستبدل، والرئيس نبيه بري 

يريد ايضاً تغيري وزير املال املحسوب عليه.
وبدوره يتهم » التيار الوطني الحــر« ميقايت بالعرقلة، النه 
يتدّخــل يف حصة العهــد و«التيار«، وهدفه التحكّم مبســار 
الحكومة يف حــال الفراغ الرئايس، لنيل صالحيات الرئاســة 
االوىل، االمر الذي لن يقبل به الرئيس عون و«الوطني الحر«، مام 
يعني اّن عملية التأليف مستبعدة حتى إشعار آخر، الفتة اىل اّن 

الوساطات التي دخلت عىل الخط فشلت بسبب رفض ميقايت.
كل هذا يؤكد ما كان يكّرره رئيس املجلس النيايب نبيه بري، 
عند كل استحقاق حني كان يقول املثل الشائع: » ال تقول فول 
إال ليصري باملكيول«، والنتيجــة ال فول وال مكيول، بل زعامء 
يتناحرون من اجل املصالح الخاصة، متناسني ما يجري عىل 
ارض الواقــع من إنهيارات بالجملــة، تكاد متحي الوطن عن 

الخارطة، وعندها ال يعود أي يشء لينفع.

الراعي بحث األوضاع مع سفير بريطانيا
اســتقبل البطريرك املاروين الكاردينال مار بشارة بطرس 
الراعي يف بكريك، سفري بريطانيا الجديد هاميش كاول يف 
زيارة بروتوكولية تعارفية، وكانت مناســبة لعرض االوضاع 

الراهنة.

ــيــر إيــــران ــع ســف ــحــث مـ ــخــطــيــب ب ال
البلدين بــيــن  الــعــاقــات  تــعــزيــز  ُســبــل 

الخطيب مجتمعاً مع سفري ايران

اســتقبل نائب رئيس املجلس اإلســالمي الشيعي األعىل 
العالمة الشيخ عيل الخطيب يف مقر املجلس قبل ظهر أمس، 
ســفري الجمهورية االســالمية اإليرانية لدى لبنان مجتبى 
اماين، وتم التباحث يف تطورات األوضاع يف لبنان واملنطقة 
وســبل تعزيز العالقــات الثنائية بني لبنــان والجمهورية 

االسالمية االيرانية عىل مختلف املستويات.

السياسيين تـــوافـــق  ــّم  يــحــت االنــهــيــار   : عــصــفــور 
الــرئــاســي االســتــحــقــاق  وإنـــجـــاز  حــكــومــة  لتشكيل 

زار رئيــس املجلــس اإلســالمي العلوي 
يف لبنان الشــيخ محمد عصفــور، مع وفد 
العلامء، مفتي الجمهورية الشــيخ عبد  من 
اللطيف دريــان يف دار الفتوى. وبعد اللقاء، 
قــال عصفــور: »كان لقاء أخويــا تناولنا 
فيه شــؤونا وطنية وأمــورا عامة وأوضاع 
اإلدارات، وأوضــاع الدولة وموظفي اإلدارات 
واملؤسســات العامة واملؤسسات العسكرية 

وهذا الضغط االقتصادي.
كام تناولنا هموم النــاس والهم املعييش 
وقضاياهــم يف هذا الظــرف الدقيق، ونحن 
ندعو للخــروج من هذه األزمــة يف أرسع 
وقت ممكــن إىل تأليف رسيــع للحكومة. 
ونأمــل أن تكون املســاعي بــني القيادات 
املعنية حاليــا أن تختتم بخواتيم إيجابية يف 
أرسع وقت ممكن، وأن تؤسس لالستحقاق 
الرئايس وإنجازه ليك يكتمل عقد املؤسسات 
الدستورية وتتعاون يف ما بينها للعمل ملا فيه 
مصلحة لبنان ومصلحة شــعبه. كام تناولنا 
اإلسالمية  بالطائفة  تتعلق  وأمورا  شــؤونا 
العلوية وحقوقها يف اإلدارات واملؤسســات 
واملواقع الوزارية، واســتكامل مؤسســات 

العلوي، سيام مؤسسة  املجلس اإلســالمي 
اإلفتاء اإلسالمي العلوي ».

والتقى الشــيخ عصفور مع وفد علاميئ 
العلوي، نائــب رئيس املجلس  من املجلــس 
اإلســالمي الشــيعي األعىل العالمة الشيخ 
عيل الخطيب يف مقر املجلس، وتم البحث يف 
الدينية والوطنية، اضافة  القضايا والشؤون 
اىل األوضاع العامة يف لبنان واملنطقة. وتم 
التشــديد عىل دور علــامء الدين يف تقريب 
وجهات النظر بني السياسيني وتعزيز التعاون 
الوطني  التضامن  اللبنانيني مبا يحقــق  بني 

ويحصن الوحدة الوطنية. 
بعد اللقاء، قال عصفور: »ندعو اىل اإلرساع 
يف تشــكيل الحكومة وإيجاد الســبل اآليلة 
املواضيع،  كافة  ومعالجة  مبهامها  للنهوض 
وإنجاز االستحقاق الرئايس يف موعده، ونرى 
أيضا أن بوادر الخري ستعود اىل لبنان بتوافق 
القادة السياســيني وإنجاز ترســيم الحدود 
البحرية مبا يحفظ حــق لبنان ومبا يحفظ 
سيادته وكرامته ويحافظ عىل مقدراته وهذا 
ســيعود بالخري وسيكون األساس يف إيجاد 

السبل لحل األزمة«.

الـــعـــاقـــة وتــــأكــــيــــد  ــم  ــ ــاسـ ــ قـ زار  شـــــــــروف 
ــراطــي الــلــبــنــانــي« ــوق ــم ــدي ــة مـــع »ال ــيــجــّي ــرات االســت

ــة ــصــحــّي ــة ال ــي ــط ــغ ــت ــض أعـــلـــن زيـــــــادة ال ــ ــي ــ  األب
ــن املـــريـــض ــ ــة قــــــــــرارات تـــخـــّفـــف عـ ــلـ ــسـ ــلـ وسـ

للحزب  العــام  األمني  زار 
الدميوقراطي اللبناين وسام 
العام  االمــني  نائب  رشوف 
لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، 
التطورات  التــداول يف  وتم 
من  بدءا  الراهنة،  السياسية 
رئاسة الجمهورية والحاجة 
إلنتخاب رئيــس جامع لكل 
بأهمية  مــرورا  اللبنانيني، 
منعا  الحكومــة  تشــكيل 
موضوع  يف  التبــاس  ألي 

الصالحيــات، وصــوال إىل ملف الرتســيم 

االقتصادي  الوضع  عــىل  االيجابية  وأبعاده 

العام يف البالد. 

بدوره، هنأ قاسم رشوف مبنصبه الجديد، 

وأكــد »العالقة املتينة واالســرتاتيجية مع 

النائب  برئاسة  اللبناين  الدميوقراطي  الحزب 

طالل أرسالن«. 
املقاومة،  بدور  أشــاد رشوف  من جهته، 
مؤكدا »العالقة االسرتاتيجية معها والتواصل 
مــع جميع املكونات اللبنانيــة للوصول إىل 
حلحلة كل األمور العالقة والعمل للخروج من 
هذا الوضع االقتصادي املرتدي، والوقوف إىل 

جانب الناس يف حاجاتهم اليومية«.

أعلن وزيــر الصحة العامــة يف حكومة 
ترصيــف االعامل فراس األبيــض، التعرفات 
الجديدة التي ستطبقها وزارة الصحة »بهدف 
التخفيف عن كاهــل املريض املواطن يف ظل 
الظروف املالية البالغة الصعوبة التي يشهدها 
لبنان والتي تنعكــس خصوًصا عىل القطاع 

الصحي واإلستشفايئ«.
ولفت، يف مؤمتر صحايف عقده يف الوزارة، 
إىل أن »هذا األمر بات ممكًنا بعد زيادة متويل 
موازنة اإلستشفاء لوزارة الصحة العامة من 
أربعمئة وخمسني مليار لرية لبنانية إىل ألفني 
وستمئة مليار. وأوضح القرارات الجديدة التي 
تم التوقيع عليها والتي ســيبدأ تنفيذها وهي 
زيادة التغطية الصحية للمستشفيات مبعدل 
ستة أضعاف مبا يشمل أتعاب األطباء وعالج 
املخربية.  الفحوصات  الكىل وعدد من  غسيل 
كام إضافة إىل هذه الزيادة، سيتم اإلبقاء عىل 
برنامج الدعم الذي يتم تطبيقه مع البنك الدويل 
لدعم الفاتورة اإلستشفائية التي تدفعها وزارة 
الصحة ما سيؤدي بالنتيجة إىل رفع التعرفة 
التي تتقاضاها املستشــفيات مبعدل مثانية 
أضعاف، وهو ما يجب أن يقلص الفروقات التي 
تتقاضها املستشفيات من املواطنني. ولفت إىل 
أن الربنامج مع البنك الــدويل يتضمن اتفاًقا 

مع رشكة تدقيق مســتقلة ملراجعة الفواتري 
وضامن عدم حصول أي تالعب بها«.

وأكّد األبيض »العمل عىل آلية لتريع دفع 
الفواتري للمستشفيات من قبل الوزارة كجهة 
ضامنــة، من خالل تريع عملية تســجيل 
والوزارة  املستشــفيات  بني  السنوية  العقود 
بالتعاون مع وزارة املالية وديوان املحاســبة؛ 
مع العلم أنه ميكــن التريع بتدقيق وإنجاز 
بعض الفواتري املحددة مثل فواتري غسيل الكىل 
والفواتري املقطوعة، ما يخــّول تأمني الدفع 
خالل أشــهر معدودة تعزز دور املستشفيات 

الحكومية وعمل املراقبني«.
وشــدد عىل أنه »يف إطار األهمية الكبرية 
التي توليهــا وزارة الصحــة العامة لحامية 
املواطن، سيتم تعزيز عمل املراقبني الصحيني 
واملفتشــني عىل املستشــفيات«. ولفت إىل 
»إعــداد برنامج جديد ســيكون تحت رقابة 
مديرية العناية الطبية، حيث سيتأكد املراقبون 
واملفتشــون يف املناطــق اللبنانية كافة من 
صحة  ومن  اإلستشــفائية  الخدمات  نوعية 
وسيتزامن  املواطنني.  من  املطلوبة  الفروقات 
الربنامج مع إعادة تفعيل الخط الساخن لوزارة 
الصحة العامة بعد تأمني متويل له ما سيسّهل 

تواصل املواطنني مع الوزارة«.

قاسم مستقبالً رشوف

ــب بــحــثــوا ــائ ــت ــك  »االعــــتــــدال الـــوطـــنـــي« ونـــــواب ال
ــس جــديــد ــي ــخــاب رئ ــت ــة الن فـــي وضـــع اســتــراتــيــجــّي

اســتقبل أعضاء تكتل »االعتدال الوطني«، 
اعضــاء كتلة نواب الكتائــب: رئيس الحزب 
سامي الجميل وسليم الصايغ ونديم الجميل، 

وذلك يف مكتب التكتل يف الصيفي.
وعــىل االثــر، رصح الجميــل: »تحدثنا 
مبــا يجمعنــا وخصوًصــا محاولة وضع 
اسرتاتيجية مشــرتكة لالنتخابات الرئاسية 
التي ستقّرر مصري البلد ومصري اللبنانيني يف 
السنوات السّت املقبلة. ما يهمنا يف السنوات 
وال  املشــاكل  يعالج  رئيس  وصــول  املقبلة 
يؤّجلها ويدّور الزوايا ويؤّخرنا سنوات جديدة 
لنكتشف بعد 6 سنوات أن مشاكلنا ال تزال هي 
نفسها. نريد رئيًسا لديه الجرأة ليضع امللفات 
عــىل الطاولة ويعالجها مــع كل اللبنانيني، 
الجميــع وقادًرا عىل  رئيًســا حائزًا احرتام 
اإلتيان بالجميع اىل الطاولة للبحث يف حلول 
جذرية ملشــاكلنا الوطنية، بدًءا باســتعادة 
السيادة واإلصالحات الرضورية، رئيًسا يعيد 
الثقة إىل اللبنانيني ألن هذا مصريي ملستقبل 
لبنــان، وهو ما نحاول بحثــه مع أصدقائنا 

يف تكتل االعتدال الوطني الذين اكتشفنا يف 
أننــا نلتقي وإياهم يف  النيايب  خالل عملنا 

الكثري من املسائل«.
وردا عىل ســؤال عن األســامء، قال: »ما 
يهمنا هو اســرتاتيجية املعركــة، ففي املرة 
السابقة كانت الجلسة رسيعة ومل نستكمل 
املشــاورات للوصول اىل مقاربة واحدة وهو 
ما يجب القيام به للجلســة املقبلة. من هنا 
ســنكثف اتصاالتنا مع كل الكتل واألصدقاء 
ومع النائب ميشال معّوض والقوات اللبنانية 
والخيارات  والتغيرييني  الدميوقراطي  واللقاء 
مفتوحة، فال تهّم األسامء بل ما يخلّص البلد، 

وكل ما ينقذ البلد سنقوم به«.
التكتل  النائب هادي حبيش كلمة  ألقى  ثم 
وقال فيها: »إننا مســتمرون يف العمل عىل 
اىل  ســتوصلنا  التي  االســرتاتيجية  وضع 
وتوحيدها،  املنشــود  الرئيس  هــذا  انتخاب 
ومســتمرون يف متابعة الحوار مع الكتائب 
ومختلف الفرقاء للوصول اىل الهدف الرئييس 

بأرسع وقٍت ممكن«.

 جنون ارتفاع األسعار ستغرق
املواطن بحّجة تنفيذ اإلصاحات!!!

فاديا ابو غانم معلوف

املواطنــون يف العديد من 
القرى تداعــوا إىل عدم دفع 
اإلشــرتاكات يف املولــدات 
أيلول  لشــهر  الكهربائيــة 
يبقى  !!!ولكــن  الخياليــة 
الدسم  الطبق  الرتسيم  ملف 
يف ســياق هــذه املقالة  ، 
خصوصا« وإن دعوة وجهت 
إىل عقد جلسة لجان وزارية 

لبحث امللف. 
ما هو الهــدف من لجوء 

املرصف املركزي من تراكم االحتياطات؟ من سيتمكن من 
البقاء عىل قيد الحياة يف ظل الغالء ، واحتساب الرسوم 
الجمركية عىل اساس رصف 15 الف لرية للدوالر بدال« من 

سعر 1500؟
البلديات بدأت بالنداء عرب رسائل صوتية إىل املواطنني  
بعــدم دفع فواتري املولد الكهربايئ عىل اســاس ســعر 

الرصف زائد الرضيبة عىل القيمة املضافة!!!!
هم املواطن اليوم هو تأثري ســعر الرصف الجديد عىل 
حياتهم مع زيــادة كبرية يف قيمة الرضيبة عىل القيمة 
املضافــة، والدوالر التصاعدي الذي ال ســقف  له ، حيث 
علت الرصخة اليوم عىل موجة األسعار  املرتفعة بشكل 
هســتريي ، يف كافة القطاعات اإلنتاجيــة،  الحياتية ، 
الخدماتية ، الصناعية ، الطبيــة ، فإن التعديل الحاصل  
يف سعر الرصف سيلحق بالرضيبة عىل القيمة املضافة  

ورفعها عرشة أضعاف.
وبداية الغيث كانت مع فواتري املولدات الكهربائية التي  
احتسبت التسعرية  الخاصة بشهر ايلول، وحددت التعرفة 
الخاصة بـ 16.350ل.ل. عن كل كيلواط ساعة عىل سعر 
الرصف السوق الســوداء يضاف إليها الرضيبة  الخيالية 
!!!!فقد تداعى عدد من القرى إىل عدم دفع االشــرتاكات 
ريثام يتخذ حالً جذرياً بهذا القطاع الحيوي حيث أن الدولة 
الكرمية إذا تكرمت  بساعة كهرباء يوميا  يف حال توفرت 

فهو »زيد خالو«.
اما القطاع املرصيف فهو يف حالــة هلع   يومية من 
خالل عمليات الدهم بالجملة  للمواطنني بهدف اسرتجاع 
ودائعهم يف كافة املناطق،   مام يدفعنا إىل الســؤال عن 
هذه العمليات املنظمة  !!! ومن هو املستفيد.  اما املواطن 

فال يسمح له بأخذ أمواله من املرصف اال بالقطارة. 
هذا واظهــرت موازنة مرصف لبنان نصف الشــهرية 
زيادة السيولة املتداولة باللرية يف السوق بأكرث من 13.84 
الف مليار لبنانية خالل النصــف الثاين من أيلول،  أي أن 
جحم الســيولة املتداولة ارتفع بنســبة 31 % خالل فرتة 
ال تتجاوز  15 يوما فقط ، مــام يفر ذلك القفزات التي 
حققها الدوالر يف الســوق املوازية خالل الفرتة عينها. 
ويبدو ان توسع حجم الســيولة املتداولة يعود إىل رشاء 
مرصف لبنان  دوالرات من السوق  املوازية ، حيث ارتفعت 
احتياطات مرصف لبنــان بالعمالت األجنبية بقيمة 278 
مليون دوالر دون تربير تراكم االحتياطات بهذه الطريقة.

مام يفسح املجال لعدة أسئلة؟  ما هو  الهدف من لجوء 
املرصف املركزي مــن  تراكم االحتياطات وهل باتت خطة  
دمج املصارف عىل األبواب،  حيث أن هناك مصارف متعرثة 

باتت يف قبضة املرصف املركزي اما للتصفية  أو للدمج. 
بكل  الحاالت يبقى املواطن هــو )الوعاء( الذي تفرغ 
به الدولة كافة االعباء والرضائب  التصاعدية التي مل يعد 

مبقدوره تحملها. 
هذا وقد حل لبنان اليــوم يف املرتبة الثانية 240%  بعد 
دولة زميبابــوي يف الئحة العــرش دول التي تعاين من 
التضخم  يف صعوبة الحصول عىل الغذاء  حسب مصادر 

األمن الغذايئ العاملي .
اما رئيس نقابة مستوردي املواد الغذائية هاين بحصيل 
كان قد رصح بــأن هناك  عدم وضوح شــامل يف  بنود 
املوازنة والتي حتى اليوم مل يحصلوا عىل النسخة النهائية  
أن كان هناك مواد مســتثناة لن يطالها  الدوالر الجمريك 

مثل السكر واألرز .
نحن فعال أمام معضلة ومعادلة صعبة جدا اقتصاديا 
ال حل لها يف االفق القريب، بانتظار ما ستسفر عنه األيام 
املقبلة حيت الحديث بات جديا يف التعديل الحكومي وعىل 

نار حامية. 
 وطبعا يبقى ملف ترسيم  الحدود البحرية والربية الطبق 
الســاخن، حيث علمنا بأن هنالك دعوة إىل اجتامع لجنة 
وزارية لإلطالع عىل ســري امللف لحصول لبنان عىل كافة 
حقوقه . هنا تجدر اإلشارة،  بأن ملف الرتسيم قانونيا هو 
يف عهدة رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، والذي 
يبدو أنه وضع عىل نار حامية من أجل إنجاز ملف الرتسيم  
يف اقرب وقت ممكــن،  خاصة بعد اجتامع بعبدا الثاليث 
البارحة مبشاركة  الرؤساء الثالثة مع اللجنة الفنية مام 

يعني انطباعا بالتوافق والتامسك الداخيل. 
لكن من حق املجلس النيايب املنتخب من الشعب اطالعه 
عىل ضياغــة املرشوع النهايئ املتــداول به واالتفاقيات 
واملحادثات بني الجانبني  اللبناين واالرسائيل ، قبل إحالته 

وتوزيعها من املجلس النيايب .
يف ظــل كل ما يجري  ال نعلــم »الطبخة« املنجزة بعد 
التي  لكن األيام املقبلة ستكشف »العورات« و«املكاسب« 
يحققها املسؤولني يف الدولة ودوما عىل حساب املواطن 

الذليل.
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محمد علوش

من جديد تســقط اإليجابيــات الحكومية يف فخ 
املطالب التعجيزية التي يطرحها رئيس التيار الوطني 
الحر جربان باسيل، فبعد أن كادت تصل املفاوضات اىل 
الخواتيم السعيدة عرب تغيري 6 وزراء، من ضمنهم 2 من 
حصة الرئيس ميشال عون، عاد باسيل ليطالب بتغيري 
6 وزراء مــن أصل 6 ميثلــون حصته وحصة رئيس 
الجمهورية، بحيث ال يســتمر يف موقعه سوى وليد 
فيــاض، وذلك ليس حباً بفياض، بل »نكاية« بنجيب 

ميقايت.
إن هــذا الواقع الجديد تجــّى بتصاريح واضحة 
ملســؤولني يف التيار الوطني الحر خالل الســاعات 
القليلــة املاضية، حيث بدا وكأن كلمة رس قد أطلقت 
لهم ليك يدلوا  باملضمو نفســه، وهو أن عهد الرئيس 

عون قد ال يشهد والدة حكومة جديدة.
عــى الرغم من الدخــول القوي لحزب اللــه عى خط امللف 
الحكومــي، ال تــزال األمور عالقة عنــد مجموعة من الرشوط 
والرشوط املتبادلة، بني كل من رئيس الجمهورية ميشــال عون 
ورئيس الحكومة املكلف نجيب ميقايت، األمر الذي يربر التصعيد 
الذي كان قد ذهب إليه »التيار الوطني الحر«، يف الساعات املاضية، 
عرب اإلشارة إىل أن األمور ال تزال مفتوحة عى كافة اإلحتامالت.

يف الوقــت الراهن، كل املعلومات تصب يف اتجاه الخالف بني 

الرئيس عــون، الذي يريد الذهاب إىل إدخال تعديالت كبرية عى 
حكومة ترصيف األعامل، وميقايت الذي يفضل إبقاء الوضع عى 
ما هو عليه اليوم واالكتفاء بتعديالت بسيطة، نظراً إىل أن توسيع 
دائــرة التغيري قد يقــود إىل املزيد من العقد، األمر الذي ال يفضل 

الوصول إليه، ال سيام أن هامش الوقت بات ضيقاً جداً.
من وجهة نظر مصادر سياسية متابعة، كل األمور ال تزال ضمن 
لعبة عض األصابع بــني الجانبني، خصوصاً أن الجميع يدرك أن 
الحكومة ستولد يف نهاية املطاف، خوفاً من التداعيات التي من 

املمكن أن تنجم عن الدخول يف الشــغور الرئايس يف 
ظل حكومة ترصيف األعامل، األمر الذي ال يصب يف 
مصلحة أي من القوى املعنية بعملية التأليف، باستثناء 
»التيــار الوطني الحر« الذي قد يكون يراهن عى ذلك 
من أجل رفع مستوى الضغوط إىل الحدود القصوى.

عــى الرغم من ذلك، ترى هذه املصادر أن هذا األمر 
سيكون كمغامرة غري محسوبة النتائج، خاصة يف 
بلد مثل لبنان ال مكان للمنطق السيايس فيه، وبالتايل 
فإن الفراغ بحال حصل يف ظل عدم وجود حكومة قد 
ال يعود باملنفعة ملن يظن أنه ينفعه، وقد يكون له آثار 
تدمريية كبرية، وقد يضع حزب الله يف موقع صعب 
ومحرج، لذلك عادت محركات الحزب للعمل من جديد 

عى محاولة الوصول اىل حلول وسطية.
وبحسب املصادر، فإن الترصيحات السياسية للتيار 
الوطني الحر تهدف اىل فرض مزيد من الضغوط عى 
الجميع، وأولهم حزب الله، فبنظر التيار ميكن للحزب 
أن يضغط عى ميقايت لتحقيق بعض مطالبه األساسية بتوزير 
حزبيني، مشرية اىل أن املشكلة ستكون كبرية بحال مل يكن بإمكان 
حزب الله القيام بذلك، أي دفع ميقايت اىل مزيد من التنازل، ألننا 

عندئذ سنقع يف املحظور بكل تأكيد.
وبحسب املعلومات، فإن حزب الله رغم توقعاته بوالدة الحكومة 
خالل أيام قليلة، فإنه بدأ ببحث الخطة البديلة، أي خطة التعامل 

مع عدم تشكيل حكومة والوصول اىل 31 ترشين األول.

ــحــث ــب ــدود الــــــقــــــصــــــوى.. وحــــــــــزب الـــــلـــــه ي ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــط لـ ــ ــغ ــضــ ــ بــــاســــيــــل ي
الـــحـــكـــومـــة تـــشـــكـــيـــل  ـــاوالت  ــ ــ ــح ــ ــ ُمـ ــت  ــلـ ــشـ فـ ــال  ــ ــ حـ فـــــي   »B« ــة  ــطــ ــخــ ــ ال

تابع املطارنة املوارنة يف اجتامعهم الشهري 
يف الرصح البطريــريك يف بكريك، الذي عقد 
برئاســة البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس 
الراعي، ومشاَركة الرؤساء العامني للرهبانيات 
املارونيــة باهتامم، »ندعو النواب، وال ســيام 
رئيس املجلــس النيايب، إىل اإلرساع يف انتخاب 
رئيــس للجمهوريّة ضمن املهلة الدســتوريّة، 
يكون قــادًرا عى بناء وحدة الشــعب اللبنايّن 
وإحياء املؤّسســات الدستوريّة وأجهزة الدولة، 
وتعزيز عملّية اإلصالحات املطلوبة، بعدما بلغت 
األوضــاع العامة من التدهور ما ال ِقَبَل للبنانيني 
له، ومام ميكن أن يزيدها سوًءا. مع املطالبة  بتحمُّ
بتأليف حكومة جديدة، ال يجوز أن يبقى التكليف 
مــن دون تأليف ولو لفرتة قصرية باقية من عمر 

العهد. ونتمنى عى املعنّيني مبوضوع الحكومة تســهيل عملية 
التشــكيل وعدم استغالل هذا اإلجراء الدستوري لتسجيل نقاط 
يف السياسية، إّن أي تغيري ننتظره هو أن تأيت شخصيات قادرة 
عى النجاح وكســب ثقة الرأي العام، من دون سيطرة أي حزب 
عى الحكومة الجديدة. لذلك، نناشــد رئيس الجمهورية ورئيس 

الحكومة املكلّف التعــاون الوثيق للخروج بحكومة تثبت كيان 
املؤسسات الدستورية ومتنع أي طرف أن يحكم البالد من خالل 

حكومة مرمَّمة. 
أبدى اآلباء »تخوُّفهم البالغ من ارتدادات إقرار املوازنة العامة عى 
حياة املواطنني يف شــكٍل كاريث، وسط غياب البنود اإلصالحية 
وتحديِد »ســعر رسمّي للرصف« يُثري جدالً كبريًا حيال قانونيته 

وما ميكن أن يؤّدي إليه من جنوٍن يف األســعار 
يقاِبله ارتفــاع يف اإلنفاق وضآلــة للواردات. 
وجــددوا تحذيرهم من عــدم انضباط األوضاع 
األمنية، وارتفاع نســبة العنف ألسباٍب ترتبط 
غالًبا باألحوال الحياتية واملعيشية املتدهِورة. وإذ 
نطالب املسؤولني بتأمني املساعدات اإلجتامعّية 
الرضوريّة ملالقاة الفقراء يف احتياجاتهم، وندعو 
الهيئات الرســمية املعنيــة إىل التنبُّه ومؤازرة 
األجهزة العســكرية واألمنية يف مهامتها عى 
هذا الصعيد، ويف نوعٍ خاص البلديات واالتحادات 

البلدية«. 
ورأى اآلبــاء »أن من الــرضورة مبكاٍن لجوء 
املؤسســات املولَجة بخفر السواحل إىل وضع 
حدٍّ لعمليات التهريب بحرًا واملتاجرة باملغامرين، 
بعد تتايل املــآيس التي يذهب ضحيتها عائالٌت بأكملها أحيانًا. 
ونرتقب من الدول الشقيقة والصديقة، حسن االلتفات إىل لبنان 
يف خطورة ما يعانيه، ومبا يعني املؤسسات الرسمية التي ال تزال 
صامدة عى رغم أوجاعها ويبلِســم جروح اللبنانيني ويسِعفهم 

ويرفع من قدرتهم عى مواجهة أعباء أزمنتهم الصعبة جدا«.

ــروج ــ ــخ ــ ــل ــ ل ــاون  ــ ــ ــع ــ ــ ــت ــ ــ ال نــــنــــاشــــد عــــــــون ومــــيــــقــــاتــــي   : املـــــــــوارنـــــــــة«  »املــــــطــــــارنــــــة 
ــة ــمـ ــرّمـ مـ ــة  ــ ــوم ــ ــك ــ ح خـــــــال  مـــــن  الـــــبـــــاد  ــم  ــكـ ــحـ يـ أن  طـــــــرف  أّي  ــع  ــنـ ــمـ تـ بـــحـــكـــومـــة 

الراعي يرتأس االجتامع

شيع لبنان مبأتم مهيب، املنتج السيناميئ 
واملمثل شــوقي متى، وقد احتفل بالصالة 
لراحة نفسه يف كنيسة السيدة يف مسقط 
رأسه عني الجديدة، يف حضور ممثل رئيس 
الجمهورية العامد ميشال عون وزير الثقافة 
يف حكومة ترصيف االعامل محمد وســام 
املرتىض، ممثل كل من رئيس مجلس النواب 
نبيه بري ورئيس حكومة ترصيف االعامل 
نجيب ميقايت وزير الشباب والرياضة يف 
حكومة ترصيف االعــامل جورج كالس، 
ممثل رئيس »التيــار الوطني »الحر النائب 
جربان باســيل النائب ســيزار ايب خليل، 
النائــب أالن عون، نقيــب الفنانني نعمة 
بدوي، نقيب محرتيف املوســيقى فريد أبو 
ســعيد، رئيس بلدية عني الجديدة اييل متى 
وعدد من رؤساء بلديات الجوار، وحشد من 
الفنانني والفنانات، إضافة اىل عائلة الراحل 

وأصدقائه وأبناء البلدة.
وقد منح املرتىض باسم رئيس الجمهورية، 
وسام االرز الوطني من رتبة ضابط للراحل 
اعرتاًفــا بإنجازاته وافضاله عى مســرية 
الثقافة يف لبنان، وقال: »شوقي متى سوف 
يبقى يف كتاب اإلبداع اللبناين صفحة ناطقة 
بالجامل الذي عاشــه وصنعه. شوقي متى 
الذي زرع يف نفس كّل من التقاه الدهشــَة 
بحضوره املتمّيز الراقي جعلنا جميعاً نحُصُد 
من بعده دهشَة الغياب. لذلك تقُف الثقافة 

اللبنانيــُة اليوَم حزينًة يف موضعِ أســاه، 
تتقّبُل العزاَء وتشارُك األهَل الَوداَع، وتحفُظ 
يف محراِبها منه صورًة، بل أيقونًة، ملبدعٍ رفع 

اسَمه واسَم وطِنه عالًيا.«
أضــاف »فيا أيتها البلدة الحبيبُة إىل قلب 
الراحل الكبري. ُضّميــه إىل قلِبك، وصوين 
ذكراه بأهداِب أشجارِك، واحفظي أعاملَه كام 
تحفظني مروَر الشمِس عى ِقرميِد بيوتِك، 
اِصنعــي هذا كلَّه من أجــل الفن والثقافة 
ومن أجل لبنان، وبالنيابة عّنا أجمعني. ويا 
أيها املشيعون، قرر رئيس الجمهورية منح 
الفقيد وسام األرز الوطني من رتبة ضابط، 
وكلفني فرشفني أن أمثلَه يف هذا املأتم وأن 
أضع الوسام عى النعش، اعرتاًفا بإنجازات 
الراحل وأفضاله عى مســرية الثقافة يف 

لبنان«.
وترأس الصالة كاهــن الرعية األب اييل 
ضاين الذي ألقى عظة تناول فيها مســرية 
شــوقي متى الســينامئية والتلفزيونية، 
واصفا إياه بـ »رائد الصناعة السينامئية يف 
لبنان«. وقال: »شوقي متى آمن بفنه وبلبنان 
وقــد كان مفعام بالحياة وتعامل مع املهنة 
الصعبة بذهنية الناسك، مل يكن الربح املادي 
همــه بل قيمة العمــل املعنوية والثقافية 

وايصال الرسالة التي كان يؤمن بها«.
بعــد ذلك، تقبل املرتىض اىل جانب عائلة 

الراحل، التعازي يف صالون الكنيسة.

مثّل رئيس الجمهوريّة في وداع املمثل شوقي متى
ــاب اإلبـــــــداع ــ ــت ــ يـــبـــقـــى فــــي ك  : املـــرتـــضـــى 
ــة نـــاطـــقـــة بـــالـــجـــمـــال ــحـ ــفـ ــي صـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ

اســتهل نقيب املحامني يف بريوت نارض كسبار 
نشاطه باستقبال نقيب املحامني السابق رميون عيد 
الذي عاود نشاطه بعد إصابته بجائحة كورونا، وما 
نتج عنها من مضاعفات. وتم البحث يف السبل اآليلة 
إىل تفعيل عمل النقابة، خصوصاً عن طريق املكننة 

وتحديداً مبا يتعلق بالوكاالت.
بعدها، ترأس النقيب إجتامع لجنة إدارة صندوق 
التقاعد وتم حسم عدة ملفات تتعلّق باإلحالة عى 
التقاعد، وبطلبات التخصيص، وبطلبات التحويل. 
كام تم اإلتفاق عى عقد خلوة لبحث السياسة املالية 

العامة للجنة يف ظل الوضع الراهن.
ويف إجتــامع ضمه مع أعضــاء هيئة املجلس 
أمني الرس ســعد الدين الخطيــب وأمني الصندوق 
إييل بازريل ومفوض قرص العدل عامد مرتينوس، 
تم وضع اللمســات األخرية عى مناسبة اإلحتفال 
يف يوم املحامي الذي ســيقام يف بيت املحامي يف 

2022/10/11 . كام سيتم توزيع ميداليات.
بعدها، عقد كسبار إجتامعاً مع أمني الصندوق إييل 
بازريل ورئيس لجنة الالمركزية اإلدارية يف النقابة 
املحامي فادي بــركات، تم خالله تنظيم الرتتيبات 

للمؤمتر الذي ســوف يعقد برعاية وحضور رئيس 
الجمهورية العامد ميشال عون والرؤساء الحاليني 
والسابقني والنواب والوزراء والقضاة واملحافظني 
واملحامني،  والجامعات  والبلديــات  والقامئقامني 
واملتعلق بالالمركزية اإلدارية، وبعد الكلامت ستعقد 
سلسلة من الندوات يحارض فيها كبار الشخصيات 

اإلدارية والقضائية والحقوقية. 
وكان كسبار قد لبى دعوة املهندس هرني صفري 
إىل مأدبة عشاء يف دارته يف ريفون. وافتتح ايضا 
عيــادة طب األســنان يف املركز الصحي يف نقابة 
املحامني، ويعترب هذا العمل من أهم اإلنجازات التي 
يتوق إليها املحامون، خصوصاً وانه تم اإلستحصال 
عى املاكنة وغريها مجاناً. وســوف يبدأ العمل يف 

املركز يف األسبوع القادم ويداوم طبيبان فيه.
وأمام زواره، قال كسبار: »أرسل يل بعض األصدقاء 
خــرباً حول إمكانية تعييني وزيراً للعدل. يهمني أن 
أوضح أن العلم يل عى اإلطالق بهذا املوضوع، ومل 
يفاتحنــي أحد به أو يذكره أمامي. ومل أزر أحداً عى 
اإلطالق، وال أخجل بزيارايت لو متت ألي مسؤول أو 

شخصية وأعلنها أمام الجميع وبكل فخر«.

ــب املـــحـــامـــيـــن ــ ــي ــ ــق ــ ــات ولــــــــقــــــــاءات ن ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ إجـ

فهد الباشا

1- يتســاءل  ملدوغون من جحور أفاعي السياسة 
والفســاد عندنا، عاّم اذا كان أفضل للبنان، رغم سوء 
أحوالــه، ان يُبقــي عى ثرواته يف قاع البحر اىل زمن 
آخــر؟ اىل زمن آخر ولبنــان يف معاناة الرمق االخري؟ 
نعــم ، افضل له وألجياله اآلتية من ان يتم اســتخراج 
النفــط والغاز يف ظــّل منظومة فاســده اليوم وقد 
اوصلوه اىل قاع جهّنم. اللّهمَّ ااّل اذا قّررت املقاومُة أن 
تتعاطى، ولو متأّخرًة، مع الفســاد وأربابه يف الداخل 
عى أنّهم هم »ارسائيل« األشّد عداًء وخطراً وبالًء عى 

والعباد. البالد 
2- بعــض النقد رضوري لتمييــز خريٍف من ربيع، 
وغــثٍّ من مثني، متهيداً  لفتح  طريق االصالح. وبعض 
النقــد بُغٌض مــريّض غايته »قوم ألقعــد مطرحك«. 
وبعض النقد نقٌض لواقعٍ بغيضٍ يعيق ســبل االصالح. 
نقدنــا فليك نزيل العلَّيق عــن جوانب الطريق ونردم 
الحفر التي يتعــّر بها القاصدون نهوضاً بالحياة اىل 

مراقيها. 
3- أََو ليــس وجهــاً من وجوه البشــاعة الداخلّية 
البائســة أن تحاوَل امرأٌة تقّدم بها العمُر اقناع نفسها 
بــأنَّ القناع، عــى اختالف ُمَســّمياته يف فّن الحقن 
والتمويــه، يُبّدد يف داخلها قلقــاً ويعيد اىل جاملها 

والقاً؟ بريقاً 
4-ال  تعتــب  وال تغضــب عى من خابت فيه أو فيها 
ظنونُك واآلمال. فاألصّح أن يكون عى نفســك عتُبك: 
عتبك عى أنّك اخــــطأت قراءَة عنــواٍن علَّقَت عنده 

اآلمال.

كلامت يف زمن الغربة

صدور العــــــدد الجديد ملجلــــــة »األمن«
عثمــــــان : القضاء بخيــــــر... البلد بخير

صدر العدد الجديد ملجلة »األمن« الصادرة عن املديرية العامة 
لقوى األمن الداخيل بعنوان »سكون وانتظار«. 

وكتب املدير العام لقوى األمن الداخيل اللواء عامد عثامن 
افتتاحيــة العدد بعنــوان »القضاء بخــري... البلد بخري«، 
وجــاء فيها: »ال تخبو أزمة إال وتهب أخرى، وكأنه ال تكفي 
الوطــن نكباته، وكأنه ال تكفي املواطن أحامله. بعد تزاحم 
األزمات السياســية واالقتصادية واالجتامعية والتي تثقل 
كاهل الوطن واملواطن، تداعيات خطرة عى مســار العدالة 
بشــكل عام وعــى االنتظام األمني بشــكل خاص، ولّدها 
اعتــكاف قضاة النيابات العامة عــن العمل. وانطالقاً من 
مســؤوليتنا يف صون النظــام وتوطيد األمن، واضطالعنا 
بدورنــا الوطنــي يف إحقاق الحق والحفــاظ عى النظام 
العام، أصدرنا مذكرة خدمــة التي مبوجبها يقوم الضابط 
العديل، تنفيًذا للقوانني ذات الشــأن، مبنع إفالت املجرمني 
من العقاب وضياع الحقوق، وبالحفاظ عى األدلة واملعامل 

الجرمية ســبيالً للعدالة وأمن املواطنني«.
أضــاف »إن تنشــئة عنارص قوى األمــن الداخيل عى 
احرتام حقوق اإلنســان، والتزامهــم املطلق بها، ويف ظّل 
االكتظاظ  الذي كان يحصل سابًقا باإلضافة اىل أن إشارات 
الــرتك يف بعض الجرائــم ال تحصل حالياً. كل ذلك أدى إىل 
اكتظــاظ هائل يف مراكز التوقيف. هذه  التنشــئة، أرخت 
بظاللها عى اإلجراءات األمنية املشّددة ما سمح باستغالل 
ذلك مــن قبل بعض املوقوفني ملحاولة الفرار من الســجن 
ومن العدالــة املجتمعية. وأمام هــذه التداعيات الخطرية 
عى املوقوفني والعنارص عى حد ســواء، ال بّد للســلطات 
السياســية من إيجاد حلول ملشــكلة القضــاء وتحصينه، 
وللســلطة القضائية من تدارك األمور بأرسع وقت ممكن. 

فــإذا كان القضاء بخري فالبلد بخري«.
وكتــب رئيــس تحرير املجلة العقيــد الركن رشبل فرام، 

العائد.« »القارب  بعنوان  مقااًل 
كــام صدرت مجلة »فتــى األمن« التي تعنــى بالرتبية 
الوطنيــة للجيــل الصاعد . »األمن جــرس ثقة بني الوطن 

واملواطن«.

تقي الدين : لإلسراع في انتخاب رئيس توافقي 
يحمي معادلة الشــــــعب والجيش واملقاومة

أكــد رئيس حــزب »الوفاق الوطني« بــالل تقي الدين، 
يف بيــان »ان مــن مصلحة لبنــان واللبنانيــني بجميع 
مكوناته السياســية  اإلرساع يف انتخاب رئيس للجمورية 
توافقــي ويحمي معادلة الشــعب والجيــش واملقاومة ، 
ويتبنــى خيارها وال يتآمر عليــــها ويحافظ عى قوتها 

وإنجازاتها«..
ولفــت »اىل أننــا بانتظار التفاهامت السياســية التي 
ميكــن أن تقيض إىل تأمــني حد أدىن مــن التوافق عى 
هويــة الرئيس العتيد«، محذرا من أن »تدخل البالد مرحلة 
الشــغور يف سدة الرئاسة ما ســيرتك أثره حكام عى كل 
امللفــات االقتصادية واملالية واالجتامعية الداهمة وعندها 
ســيتم تعطيل كل مســارات املعالجة املالية التي يحتاجها 

األزمة«. من  للخروج  لبنان 
وختــم  عى » رئيس الجمهورية املقبل أن ميلك مرشوعا 

إلعادة بناء االقتصاد املحيل عى أســس جديدة«.

Exode املعرض الفردي السابع في غاليري

 ، Lb-AWI بالتعــاون مــع جمعية ،Exode يســتضيف

املعرض الفردي السابع للفنان أجود أبو زيك بعنوان: »حتى 
.Ecoline  الرمــق األخري« الذي يتضمن 2٥ لوحة

 وأراد الفنــان أبــو زيك أن »يتنــاول موضوع املصاعب 
التي تتعرض لها النســاء خــالل حياتهن، والتضحيات التي 
يتوقــع أن يقدمنها، وخيبات األمل التــي يجب أن يتعلمن 
التعايــش معها. فمنذ نعومة أظافرها وحتى النفس األخري، 
تُجــرب املرأة عى قبول فكرة أنــه يتعني عليها التضحية بكل 
يشء مــن أجل من تحب، حتى لــو كان ذلك يعني التضحية 
بســعادتها. يف املقابل، عندما يتعلــق األمر بالرجال، فمن 
املتوقــع أن يكونوا أقوياء وشــجعانا، باختصار ذكور. لقد 
تعلمنــا، منذ الطفولــة، أن هويتنا الجنســية تحدد كيف 
يجــب أن نترصف يف املجتمع، نشــأنا عى قناعة بأن هذه 
هــي الطريقة التي يجب أن نترصف بها حتى لو مل نشــعر 
بالرغبة يف ذلــك. ينتهي بنا املطاف بالعيش يف عامل حيث 
الرجال أكر وأكر تعلًقا برجولتهم وتواصل النســاء التكيف 
وتكريــس حياتهن لآلخرين، حتى الرمق األخري«. األرشفية 

الخارجية. - نزلة وزارة 

اعلنت نقابــة الصحافــة اللبنانية يف بيان 
عطلــة الصحافــة يف ذكــرى املولــد النبوي 
الرشيف جاء فيه: »يصادف يوم الســبت الواقع 
فيه 8 ترشين االول 2022 ذكرى املولد النبـــوي 
الرشيف، لذلك نتـــرك لكـــل صحيفـة حـرية 

اختيار يوم التعطيل ويـــوم العمـل، وذلك عمال 
بقرار مجلــي نقابتي الصحافــة واملحررين 
واتحــادات نقابــات عــامل الطباعة ورشكات 
توزيــع املطبوعات ونقابــة مخرجي الصحافة 

الغرافيك«. ومصممي 

ــة فـــــي ذكــــــــرى املـــــولـــــد الــــنــــبــــوي : ــ ــاف ــ ــح ــصــ ــ ــة ال ــ ــاب ــ ــق ــ ن
نـــــتـــــرك لـــــكـــــّل صـــحـــيـــفـــة حــــــريّــــــة يــــــــوم الـــتـــعـــطـــيـــل

ميقاتي لن ينصاع لباسيل... والحكومة بين مّد وجزر
فادي عيد

يُنقــل من خالل الذين التقوا بالرئيس املكلف نجيب ميقايت 
يف الســاعات املاضية، أنه بدا مرتاحاً للمســار الذي يسلكه 
البلد من خالل اإلتصاالت الدولية، حيث مثة توجه لدعمه بعد 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ألن ذلك ســيفتح اآلفاق أمام 
حكومة جديــدة وانطالق عجلة الدولة وانعقاد مؤمتر للدول 

املانحة ملساعدة لبنان.
 ولكــن يف ما خّص الوضع الحكومي ســيظهر من خالل 
األجــواء الحكومية واإلتصاالت التي جــرت مؤخراً، أن العقد 
وعمليــة التعطيل يف مكانهام، ال بــل أن ميقايت تلقى ومن 
خالل أحد املســؤوليني األمنيني الذين يتولون القيام مبســاع 
لحلحة العقد، الئحة جديدة تصب يف خانة التعطيل ونسف كل 
الجهود التي بُذلت مؤخراً، والتي فتحت الطريق أمام إنهاء امللف 
الحكومي عرب تعديل يف بعض الحقائب ودخول أسامء جديدة، 
إالّ أن هذه الالئحة التي تســلمها الرئيس املكلف عرب املسؤول 
األمني املذكور من رئيس التيار الوطني الحر جربان باسيل، هي 
مدخل للتعطيل الحكومي والتشويش عى اإلستحقاق الرئايس 
ورمبا لتعطيله، بحسب مقربني من ميقايت، األمر الذي يُدرس 

بعناية من قبل قيادة »التيار« وعى رأسها باسيل.
 ولهذه الغاية، فإن االجواء عن والدة الحكومة كام كان مقّرراً 
األســبوع الجاري، وهذا ما تبلّغه بعض الذين وردت أسامؤهم 
من خالل التعديل الحكومي وبالتايل توزيرهم، مل تعد متوافرة 

الن الظــروف واملعطيات تبّدلت ، 
عى أن يشــهد األسبوع املقبل إّما 
والدًة لهــذه الحكومة، وطي هذا 
امللــف، وإالّ فالحكومــة الحالية 
ســتبقى عى ما هــي عليه، وإن 
كان ذلك ســيتخذه العهد و«التيار 
الوطني الحر« ذريعًة لعدم خروج 
الرئيس ميشال عون من قرص بعبدا 
وتسليم البلد لحكومة يعتربها غري 

دستورية.
ويف غضــون ذلك، فإن املجتمع 
الدويل، ال ســّيام تلــك الدول التي 

تتعاطى بامللف اللبناين الداخيل، ال يعريون املسألة الحكومية 
ما تســتحقه من اهتامم، بل الرتكيــز منصٌب من قبلهم عى 
امللف الرئايس الذي هو املدخل األسايس لحّل املعضلة اللبنانية 
وإنهاء األزمات املستعصية يف هذا البلد، عى أن تكون حكومة 
العهد األوىل إصالحيــًة، تنقل لبنان إىل مرحلة إعادة هيكلة 
مؤسساته ومرافقه، ومن هذا املنطلق يالحظ أنهم ال يركّزون 
ال يف اإلعالم أو يف املواقف السياسية عى الشأن الحكومي.

ويبقى أمام هــذه األجواء، أن القلق يتفاعل مع بلوغ حالة 
الفلتان مرحلًة غري مسبوقة عى غرار ما يجري يف املصارف، 
إىل تنامــي ظاهرة اإلعتداءات والرسقات، مبعنى أن البلد دخل 
يف أجواء الفوىض التي قد تعيد خلط األوراق سياسياً وحكومياً 

مع املخاوف املتأتية من حصول أحداث أمني من شأنها أن تقحم 
الســاحة اللبنانية يف ما ال يحمد عقباه، يف ظّل غياب الدولة 
وأجهزتها ومؤسساتها بعيداً عن املعالجات املطلوبة لألزمات 
اإلقتصاديــة واملالية والحياتيــة. وبناًء عليه، ميكن القول إن 
األيام القليلة املقبلة تعترب مفصلية، إذ عى ضوئها ســيتبلور 
الوضع الحكومي، والحقاً اإلستحقاق الرئايس، إمنا وإىل حني 
توضيح هذه املشهدية، فإن األمور ذاهبة إىل مزيد من اإلنحدار 
عى كافة املســتويات مع إمكانية دخول أكر من طابور عى 
الخــّط يف ظّل هذا التفلّت وما يعانيه الناس من تفكّك دولتهم 
وانهيار قطاعاتها برّمتها، إالّ يف حال بلغت اإلتصاالت الدولية 
والداخلية مرحلة متقدمة ورسيعة إلنقاذ ما ميكن إنقاذه قبل 

السقوط الكبري.
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»رهــاب الخالء«  هو نــوع من  اضطراب القلق الذي ينطوي 
عىل خوف شــديد وغري عقالين مــن عدم القدرة عىل الهروب 
من موقف صعب أو محرج. يخىش الناس من أنهم ســيصابون 
بالذعر أو غريه من أعراض العجز عندما يكونون محارصين يف 

مكان عام ال مفر منه. 
إن »رهاب الخالء« ليس مجرد الخوف من مغادرة املنزل، لكنه 
أكرث تعقيًدا. يتسم االضطراب بالقلق الذي يدفع الناس إىل تجنب 
املواقف التي قد يشــعرون فيها بالفزع أو الوقوع يف رشك أو 
العجز أو الحرج. ميكن أن تحدث مبفردها أو جنًبا إىل جنب مع 

حالة صحية عقلية أخرى، مثل اضطراب الهلع.
غالًبا ما يؤدي هذا الخوف إىل سلوكيات تجنب مستمرة، حيث 
يبدأ الشخص يف االبتعاد عن األماكن واملواقف التي يخىش فيها 
حدوث الذعر . عىل ســبيل املثال، قد يتجنب الشــخص املصاب 
برهاب الخالء قيادة الســيارة، وترك راحة املنزل للتســوق يف 
مركز تجاري أو الســفر بالطائرة أو مجرد التواجد يف منطقة 
مزدحمة. وبسبب سلوكيات التجنب هذه، ميكن أن تصبح حياة 
الشخص املصاب برهاب الخالء مقيدة ومعزولة جدا، مام يؤثر 
بشــكل كبري يف حياته الشخصية واملهنية. وميكن للمخاوف 
املتزايدة وسلوكيات التجنب أن تجعل من الصعب عىل الشخص 
املصاب برهاب الخالء السفر للعمل أو زيارة العائلة واألصدقاء، 
إذ حتــى املهام الصغرية مثل الذهاب إىل املتجر، ميكن أن تصبح 

صعبة جداً.
{ األعراض {

كيــف تعلم أنك أنت او أحد معارفك مصاب برهاب الخالء؟ إن 
األشخاص املصابني برهاب الخالء هم عادًة: يخافون من مغادرة 
منزلهم لفرتات طويلة من الزمن يخاف من أن يكون وحيدا يف 
الوضــع االجتامعي يخاف من فقدان الســيطرة يف مكان عام 
يخاف من التواجد يف أماكن يصعب فيها الهروب، مثل السيارة 

أو املصعد، يعاين قلقا أو اضطربا.
 غالًبا ما يتزامن رهاب الخالء مع نوبات الهلع، التي هي عبارة 
عن سلســلة من األعراض التي تحدث أحيانًا لدى األشــخاص 

املصابني بالقلق واضطرابات الصحة العقلية األخرى. 
ميكن أن تشــمل نوبات الهلع مجموعة واسعة من األعراض 
الجسدية الشديدة، مثل: أمل صدر، تسارع ،رضبات القلب، ضيق 
يف التنفــس، دوخة، ،رجفة، اختناق، تعرق، هبات ســاخنة، 
قشــعريرة، غثيان، إســهال، خدر، اإلحساس بالوخز. هذا وقد 
يعاين األشخاص املصابون برهاب الخالء من نوبات هلع عندما 
يدخلــون يف موقف مرهق أو غري مريح، مام يزيد من خوفهم 

من الوقوع يف مواقف محرجة.

{ األسباب { 
إن السبب الدقيق لرهاب الخالء غري معروف. ومع ذلك، هناك 
العديــد من العوامل التي بأنهــا تزيد من خطر اإلصابة برهاب 
الخالء. وتشــمل: كآبة أنــواع الرهاب األخرى، مثل الخوف من 
األماكن املغلقة، والرهاب االجتامعــي، اضطراب القلق العام، 
أو اضطراب الوســواس القهري، تاريخ من االعتداء الجســدي 
أو الجنيس، مشــكلة تعاطي املخدرات، تاريخ عائيل لإلصابة 

برهاب الخالء.
 كام أن رهاب الخالء أكرث شيوًعا عند النساء منه عند الرجال. 
يبدأ عادًة يف سن الرشد، حيث يكون عمر العرشين عاًما متوسط 
عمر ظهوره. ومع ذلك، ميكن أن تظهر أعراض الحالة يف أي عمر
ورغم أن األســباب املحددة لتطور رهاب الخالء غري واضحة، 
لكــن التغــريات يف مناطق الدماغ التي تتحكم يف اســتجابة 

الخوف قد تلعب دوًرا. 
هناك ثالثة أنواع من عوامل الخطر:

- العوامــل البيئية: فقد يتطور رهــاب الخالء بعد التعرض 
لجرمية أو إساءة أو حدث صادم. 

- عوامل وراثية: هناك عالمات عىل أن الناس ميكن أن يرثوها. 
- العوامل األساســية: بحيث أن بعــض الناس أكرث عرضة 
لالضطرابــات املرتبطة بالقلق، ال ســيام يف ما يتعلق بالصلة 
الظاهــرة بني اضطراب الهلع من األشــخاص املصابني برهاب 
الخالء، إذ يكون لديهم تشخيص اضطراب الهلع أو نوبات الهلع 

قبل ظهور أعراض رهاب الخالء عليهم.

{ التشخيص عند الكبار واألطفال {
يقوم أخصايئ الرعاية الصحية ييإجراء مقابلة مع الشخص 
ويســأل عن أعراضه. وقد يسأل أيًضا عن شعور الشخص حيال 
مغادرة املنزل والتواجد يف مواقف معينة، باســتخدام معايري 
متكن املختصني و األطباء من تشــخيص هذا النوع من الرهاب.  
وجــود عارضني او اكرث من اعراض الرهاب وأن تكون األعراض 
مســتمرة، ويجب أن يكون الشخص قد عاىن منها ملدة 6 أشهر 

عىل األقل للحصول عىل التشخيص.
 يحتــاج الطبيــب أيًضا إىل إثبات أن األعــراض ال تنتج عن 
اضطراب آخر، مثل الرهاب املحدد أو اضطراب القلق االجتامعي. 
قد يقومون بإجراء أو طلب اختبارات الستبعاد الحاالت األخرى 

التي قد تسبب نفس األعراض. 
وميكــن أن يتطور رهاب الخالء من العدم وقد يكون األطفال 
عــىل دراية أو ال يدركون ما يحدث. إنهم يعرفون أن قلقهم أمر 
سيئ، لكن إذا متكنوا من تجنب اليشء الذي يتسبب يف رهابهم 

مــن األماكن املكشــوفة، فإنهم 
يشعرون بخري - عىل األقل مؤقًتا. 
أكرث وضوًحا  املشــكلة  قد تكون 
لوالديهم. إذ ال يقول األطفال عادة  
ســاعدوين، ال أريــد الخروج من 
املنــزل. إنه أمر مزعج إىل حد كبري 
ألنه يســبب ضعًفا وظيفًيا داخل 

األرسة. 
عندما يعاين األطفال من رهاب 
الخــالء، ميكــن أحيانًا أن يخطئ 
األهل يف اعتبارها مشكلة صحية 
عقليــة مختلفة، لذلــك من املهم 
إجراء تقييم لتحديد الســبب وراء 
تجنب الطفل. يف األطفال األصغر 
ســًنا، ميكن أن يبدو الخوف من 
املغلقــة يف كثري من  األماكــن 
األحيان مثل رفض املدرسة أو قلق 
االنفصــال، ألن الطفل قد يطلب 

البقــاء يف املنزل أو العودة إىل املنــزل أو التواجد مع والدته. 
ولكن يف حني أن الطفل املصاب بقلق االنفصال ســيكون عىل 
مــا يرام إذا وافق القائم برعايته عــىل البقاء معه يف موعد 
اللعب أو أثناء مامرســة كرة القــدم، فقد يظل الطفل املصاب 
برهــاب الخالء قلًقا. وباملثل، قد يتجنب الطفل املصاب بالقلق 
االجتامعي أشــياء مثل الحفالت أو التحدث مع كتبة املبيعات، 
والتي قد تبدو مثل الخوف من األماكن املكشوفة، لكن خوفهم 
ينصب عىل إحراج أنفســهم اجتامعًيا. ومع ذلك،  إنه ليس من 
غــري املألوف أن يعاين الطفل من رهاب الخالء واضطراب قلق 

آخر أيًضا. 

{ العالج {

عــادة ما يعالج الطبيب رهاب الخــالء بالعالج أو الدواء أو 
مزيج من االثنني. العالج النفيس، بحيث ميكن أن يقدم العالج 
املعريف طرًقا جديدة للتفكري أو مواجهة املواقف التي تســبب 
الذعر وتســاعد عىل تقليل الخوف. ويفيــد أيًضا تعلم متارين 

االسرتخاء والتنفس.                           
 يف بعض األحيــان، قد يقرتح املعالج الحل بالتعرض، حيث 
يعرض املريض تدريجًيا  للقيام ببعض األشياء التي تجعله قلًقا. 
وبذلك يتمكن من كرس حدة األمر مرة بعد أخرى فينكرس هوفه 

منها.

أمــا طبيا، فهناك العديد من األدوية التي قد يقرتحها الطبيب 
لعــالج رهــاب الخالء، ولكن أكرثها شــيوًعا هــي مضادات 
االكتئــاب. غالًبا ما يبدأ األطباء بجرعة منخفضة من أحد هذه 
األدوية التي ترفع مســتوى مادة كيميائية »تشعر بالسعادة« 
يف الدماغ وهي الســريوتونني. بعض األدوية التي تساعد عىل 
توازن السريوتونني هي سيتالوبرام )سيليكسا( وإسيتالوبرام 
أكســاالت )ليكســابرو( وفلوكســتني )بروزاك( وسريترالني 

)زولوفت( وفينالفاكسني )إيفكسور(.

{ التعامل مع رهاب الخالء {
باإلضافة إىل طلب املســاعدة من أخصايئ الصحة العقلية، 
هناك أيًضا تغيريات يف منط الحياة ميكن أن تســاعد عىل إدارة 
أعراض رهاب الخالء بشــكل أفضل. وتشمل: مامرسة تقنيات 
إدارة اإلجهاد، مثل التنفس العميق والتخيل واسرتخاء العضالت 
التدريجي للمســاعدة يف تقليل القلق، اتباع نظام غذايئ صحي 
ومغذي، مامرســة الرياضة البدنية بانتظام، تجنب املخدرات 
والكحــول، الحد من تناول الكافيني. هذا وميكن من خالل دعم 
األرسة واألصدقاء واملســاعدة املهنية  للشخص املصاب برهاب 

الخالء تحقيق تقدم واضح يف  إدارة حالتهم.
 مــع األدويــة والعالج النفيس، ميكن أن يتوقع الشــخص 
املصــاب برهاب الخالء يف نهايــة املطاف أن يعاين من نوبات 

هلع أقل،  وعودة إىل حياة أكرث استقاللية ونشاطًا.

»رهاب الخالء« ُمعاناة قــــــد تصيب األطفال واملراهقين... أســــــبابها أعراضها وعالجها

تلجــأ رشيحة كبرية من األشــخاص 
إىل تنــاول مرشوبات الحمية أو »الدايت« 
بهدف التقليل من كميات السكر، لكن يبدو 
أن هذه البدائــل قد تكون مرضة أكرث من 

السكر نفسه. 
أظهرت مجموعة متزايدة من األدلة أن 
الغذائية  للحمية  املخصصــة  املرشوبات 
املحــالة صناعيا ليســت أفضل من بدائل 
السكر العادية. فقد وجدت دراسة جديدة 
أن تناولها يف سن املراهقة ميكن أن يرض 
بوظائف املخ وقد تؤدي إىل مشاكل خطرة 
يف الذاكــرة عىل املــدى الطويل، وفق ما 

نقلته صحيفة »ذا صن«.
كــام وجد باحثون من الواليات املتحدة 
أن املحليــات تبطئ عملية التمثيل الغذايئ 
مام قد يؤدي أيًضا إىل زيادة خطر اإلصابة 

مبرض السكري.
من جانبه، قال الربوفيســور سكوت 
كانوســي، مؤلف مشارك يف الدراسة، 
مــن جامعة جنوب كاليفورنيا: »يف حني 

أن نتائجنا ال تشري بالرضورة إىل أنه ال ينبغي ألي شخص 
أن يستهلك املحليات منخفضة السعرات الحرارية بشكل 
عام، إال أنها تســلط الضوء عىل أن االســتهالك املعتاد 
للُمحليات منخفضة الســعرات الحراريــة له تأثريات 

طويلة األمد«.
ويف دراســة منفصلة وجد الباحثــون أن املحليات 
الصناعية قد تجعل الناس ذوي وزن زائد، فهم مل يجدوا 
أي تأثــري ثابت للُمحليات الصناعية عىل إنقاص الوزن. 
كام تشــري التجارب إىل أن مرشوبــات الدايت قد ترض 

بعملية التمثيل الغذايئ.
والجديــر بالذكر أن مرشوبات الحمية ال تحتوي عىل 
سكر أو ســعرات حرارية حقيقية، إال أنها تحتوي عىل 
الكثري من اإلضافــات واملكونات الصناعية مبا يف ذلك 
املحليــات. لكن هذه املكونات مليئــة باملواد الكيميائية 
غري الطبيعية التي ميكن أن تجعل الجسم يشتهي املزيد 

من األطعمة ذات الســعرات الحرارية العالية واألطعمة 
املحملة بالسكر.

هذا وتشــمل تأثريات املدى الطويل لتناول املرشوبات 
»الدايــت« اإلصابة بالرسطان أو الخرف أو أمراض القلب 
واألوعية الدموية والســكتة الدماغية. فبعد 40 دقيقة 
من تناول هذه املرشوبات، ينتج الجســم مادة تســمى 
»الدوبامني«، التي تساعد يف تحفيز بعض املراكز بالدماغ 
التــي يحفزها تناول مخــدر »الكوكايني«، ومن ثم يبدو 
الشخص مثل مدمني املخدرات إىل حد ما يف هذه املرحلة.

وبعد ساعة، يقول الخرباء إن هذه املرشوبات ميكن أن 
تجعلك تشــعر بالجوع والعطش أكرث مام كنت عليه من 
قبل. ويؤكد الخرباء أن هذه املرشوبات متتص الســوائل 
من الجســم بالفعل وميكن أن تجعلك تشعر باالنزعاج.  
كام أشــاروا إىل أن القدر الضئيل من الرضا الذي تحصل 
عليه بعد تناول هذه املرشوبات، يف ما يخص السكريات، 

قد يقودك إىل مزيد من الرغبة يف تناول الحلويات.

إبتعدوا عن مشــــــروبات »الدايت«... آثارها ُمضّرة جداً !

وصــل فصل الخريف حامالً معه فريوســات عّدة، بدءاً من 
اإلنفلونزا، ونزالت الربد، وصوالً إىل الفريوســات املســؤولة 
عن التهاب املعــدة واألمعاء، دون أن ننىس طبعاً وباء كورونا 
ومتحّوراتــه التي تأىب أن تفارقنا. حــّذرت يف اآلونة األخرية 
منظمــة الصحة العاملية عــرب مكتبها يف لبنان من أن حاالت 
التهاب الكبد الفريويس األلفي يف لبنان تزداد يف بداية فصيل 
الصيف والشــتاء، داعيًة اىل مراجعــة الطبيب أو أقرب مركز 
للرعايــة الصحية األولية فــوًرا يف حال ظهور أي أعراض. ما 

هو التهاب الكبد الفريويس األلفي؟
عرّف النائب وأخصايئ االمراض املعدية عبد الرحمن البزري 
التهــاب الكبد الفريويس األلفــي بأنه عدوى يف الكبد ُمعدية 
وناجمة عن فريوس التهاب الكبد »أ«، وهو فريوس مستوطن 
يف لبنــان من قبل، وليس حديثاً. ففــي كل عام تقريبا، تزداد 
حاالت اإلصابة بالتهاب الكبد الفريويس حتى بلوغها »املستوى 
الوبايئ«، وها هي اليوم تبلغ مستواها يف شامل لبنان لتنتقل 
إىل ســائر املناطق اللبنانيــة. فيعترب الفريوس نوًعا من أنواع 
متعددة من فريوسات التهاب الكبد التي تسبب االلتهاب وتؤثر 

عىل قدرة الكبد يف أداء وظائفه. 

{ االعراض { 

عادة مــا ال تظهر عالمات وأعراض التهاب الكبد »أ« إاّل بعد 
أن يكون الشــخص قد حمل الفريوس لبضعة أسابيع. فإليكم 

أبرزها: 
- ارتفاع يف درجة الحرارة.

- صداع. 
- فقدان الشهية.

- تعب شديد.
- غثيان وقيء.

إسهال.
- آالم بالبطن.

-أمل يف املفصل.
كام ميكن أن تكون تلك األعراض طفيفة نســــبًيا وتختفي 
يف غضون أســابيع، وميكن أن تســتمر شهرا أو شهرين كحّد 

أقىص.

{ إنتقال العدوى {
بحســب البزري، إّن الســبب الرئيــيس وراء انتقال عدوى 
فــريوس التهاب الكبد »أ«، هو فشــل البنية التحتية الصحية 
وتلّوثها، أي باختصار اختالط  مياه الشــفة ومياه املزروعات 
التي تســقي الخرضاوات والفاكهة مبياه الرصف الصحي، مام 
أّدى إىل حــدوث ارتفاع يف اإلصابات. وميكن أن تنتقل العدوى 
من خالل االحتكاك املبارش مع شخص مصاب أو جسم ملوث. 

والجدير بالذكر أن العدوى ليست مميتة. 
أمــا لتفادي اإلصابــة بفريوس التهاب الكبد »أ«، فشــدد 
البزري عىل رضورة تأمني مياه الشــفة النظيفة والخالية من 
أي فريوســات، وتأمني شــبكة املياه لرّي املزروعات وإطعام 
الحيوانات وترميم شــبكة الرصف الصحي. وعزا أسباب عدم 
القيام بهــذه الخطوات، إىل انقطــاع الكهرباء الدائم وعدم 

وصــول املياه، عــدم القيام بصيانة دوريــة لنظام الرصف 
الصحي وشبكة املياه. 

وأشار البزري إىل أنه مع اقرتاب فصل الشتاء، هناك تخّوف 
من انتشار أكرب للعدوى، يف حال طوفان البنية التحتية. 

{ ماذا عن اللقاح؟ {
تعتــرب الفئات األكرث عرضة لإلصابــة بهذا الفريوس هي 
الفئات الفتّية واألشــخاص املسّنني وتكون اإلصابة لديهم أشّد 

من غريهم.

أّمــا عن اللقاح، فلفت »البزري« إىل أن هناك لقاح ملكافحة 

التهــاب الكبد الــــفريويس »أ« وهو متوّفر يف القــــطاع 

الخــاص، ولكّنه غري مدرج عىل الجــدول الوطني للقاحات، 

ألن منذ سنــــوات عّدة مل تكن الــوزارة قادرة نوعاً ما عىل 

جلب اللقاح، وكانت األولوية لجلب لقاحات أخرى مثل إسهال 

األطفال. 

يعــد زيــت الزيتون عنرصا حاســام يف 
حمية البحر األبيض املتوسط، والتي أظهرت 
دراسات عديدة أنها نظام غذايئ صحي للقلب 

ولضامن عمر مديد.
ويف وقت ســابق من العــام الجاري، أفاد 
 American College of باحثون يف مجلــة
Cardiology أن الذين يتناولون أكرث من نصف 
ملعقة طعام يوميا لديهم معدالت أقل للوفاة 
املبكرة بسبب أمراض القلب واألوعية الدموية 
ومرض ألزهامير وأســباب أخــرى مقارنة 
بالذيــن مل يتناولوا أبدا زيت الزيتون، أو نادرا 

ما استهلكوه.
وقال الدكتــور فرانك هو، املؤلف الرئييس 
للدراسة وأســتاذ التغذية وعلم األوبئة يف 
كلية T.H تشــان للصحة العامة يف جامعة 
هارفارد، يف بوســطن: »زيــت الزيتون هو 
السمة املميزة لنظام البحر األبيض املتوسط 
الغذايئ، وارتباطه بانخفاض معدل الوفيات 
راســخ يف دول جنوب أوروبا. لكن هذه أول 
دراســة طويلة األجل تظهر مثل هذه الفوائد 

الصحيــة هنــا يف الواليات املتحدة«.  وأشــار هــو إىل أن األبحاث 
املســتقبلية قد تقــارن الدرجات املختلفة لزيــوت الزيتون لتحديد 

تأثرياتها املفيدة.
ومن بــني جميع الزيوت النباتية الصالحــة لألكل، يحتوي زيت 
الزيتــون عىل أعىل نســبة من الدهون األحادية غري املشــبعة، ما 
يقلل من الكوليســرتول الضار )LDL( ويزيد من الكوليسرتول الجيد 
)HDL(. وثبــت أنه يخفض ضغط الدم ويحتوي عىل مركبات نباتية 
توفر خصائص مضادة لاللتهابات ومضادة لألكسدة معروفة بتقليل 

عملية املرض، مبا يف ذلك أمراض القلب.
ويُشــتق زيت الزيتون من مثار شــجرة الزيتون املزروعة بشكل 
رئييس يف البحر األبيض املتوسط منذ أكرث من 5000 عام. ويشار إىل 
أن زيت الزيتون الصايف هو مصدر الدهون األسايس يف حمية البحر 
األبيض املتوسط، ويعد أحد أكرث األمناط الغذائية صحة وفقا لجمعية 

القلب األمريكية للوقاية من أمراض القلب واألوعية الدموية.
وأظهرت الدراسات نتائج صحية أفضل عند استخدام زيت الزيتون 

الصايف الذي يحتوي عىل كمية أكرب من املركبات النباتية ومضادات 
األكسدة مقارنة بزيوت الطعام األخرى.

وعنــد الطهــو، ميكن أن يكون زيت الزيتــون بديال صحيا للزبدة 
والسمن وأنواع أخرى من الدهون. ويف دراسة هو، عىل سبيل املثال، 
ارتبط اســتبدال الدهون غري الصحية بزيت الزيتون بانخفاض خطر 
الوفــاة. وقال هو إن »زيت الزيتون هو بديل صحي للدهون الغذائية 

وخاصة الدهون الحيوانية«.
والزيوت النباتية الســائلة األخرى تعــد بدائل جيدة أيضا. وأثبتت 
األدلــة القوية الفوائد الصحية للقلب من زيت فول الصويا والكانوال 

والذرة والقرطم وعباد الشمس والزيوت النباتية األخرى.
ووفقا لكريستوفر جاردنر، مدير دراسات أبحاث التغذية يف مركز 
ســتانفورد ألبحاث الوقاية يف كاليفورنيا، ال يوجد طعام أو عنرص 
غــذايئ واحد له نفس التأثري الصحي مثــل النمط الغذايئ بأكمله. 
وتابع غاردنــر: »تناول كمية معتدلة من الدهــون النباتية وتقليل 
تناول الحبوب املكررة والسكريات، هي أهداف مهمة ألي منط غذايئ 

صحي«.

فوائــــــد إضافــــــة زيــــــت الزيتــــــون الــــــى نظامكــــــم الغذائــــــي !

تحذيــــــر من انتشــــــار التهاب الكبد الفيروســــــي األلفي فــــــي لبنان.. فما مــــــدى خطورته؟
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يف ظّل الوضع الذي يزداد ســوًءا، بدءاً من 
استقرار الدوالر عىل معّدالته املرتفعة مروراً 
برفع الدوالر الجمريك إىل 15 ألفاً وصوالً إىل 
إعالن رفع سعر الرصف الرسمي إىل 15 ألفاً، 
كان ال بــّد من تحرّك عىل خّط األجور التي مل 

تعد تكفي حتى لقوت اليوم.
ويف هــذا اإلطار، يكشــف وزير العمل يف 
حكومة ترصيف األعامل مصطفى بريم، عن 

زيادة حتمّية للعاملني يف القطاع الخاص. 
يلفت بــريم إىل أّن “االتصاالت التمهيدية 
تجري لعقد اجتــامع لجنة املؤرش والذي من 
املرتقــب أن يحصل إّما نهاية هذا األســبوع 
أو بداية األســبوع املقبل”، قائالً: “نحن عىل 
تواصل دائم مع ممثيل أصحاب العمل واالتحاد 

العاميل العام ملواكبة التطّورات الحاصلة”.
ويشــري إىل أّن “البحث ســيرتكّز عىل بدل 
النقل وغالء املعيشــة ومــا إذا كانت الزيادة 

ستشــمل واحدة منهام أو كلتيهام وهذا قابل 
للنقاش فنحن يف ظرف إقتصادي مل نشــهد 
مثيالً له ولذلك نحاول القيام بخطوة إىل األمام 
إلعطاء القليل من األمل. عىل أن يتّم الترصيح 
بها للضامن اإلجتامعي ونشرتط ذلك ألنّه أمر 
يدخــل عائدات كبــرية للضامن ما ميكّنه من 

زيادة التعرفة”.
ويختم بريم: “هدفنا التحســني للعامل من 
دون أن نقــدم عىل أي خطــوة ناقصة تجاه 
القطاع الخاص تــؤدي إىل إرباك أو إقفاالت 
ونحاول أن تكــون الخطوات متوازنة، فنحن 
مضطّرون عىل مواكبة غالء املعيشة الحاصل 
والتطوات املعيشية مع العلم أنّنا ال نعطي الحّد 

األدىن الالزم”.
الزيادة حتمّية بعــد التطورات األخرية إذاً، 
فكم ســتبلغ؟ الجواب رهن النقاشات واأليّام 

املقبلة.
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نفى مرصف لبنان ما يتم تداوله بأنه سمح 
لجميع األفراد باستبدال مبالغ كبرية من اللرية 
اللبنانية مقابل الدوالر األمرييك وفق ســعر 

منصة »صريفة« اعتباراً من االثنني املقبل.
وأصدر لهذه الغاية البيان اآليت: »يتم التداول 
عىل بعض املواقع اإلخبارية ومواقع التواصل 
االجتامعي خرباً مفاده أن حاكم مرصف لبنان 
سيسمح لجميع األفراد باستبدال مبالغ كبرية 

من اللرية اللبنانيــة مقابل الدوالر األمرييك 
عىل سعر منصة صريفة ابتداءا من يوم االثنني 
املقبــل. يؤكد مرصف  لبنان أن هذا الخرب عاٍر 
عن الصحة جملــًة وتفصيالً، كام يطلب من 
املواطنني واإلعالميني الكرام التأكد من صحة 
مصدر املعلومات قبل التداول بها عرب متابعة 
التعاميم والبيانات الصادرة عن مرصف لبنان 

حرصاً«.

مـــــــــــصـــــــــــرف لـــــــــبـــــــــنـــــــــان يـــــــــنـــــــــفـــــــــي...

إستقبل وزير الزراعة يف حكومة ترصيف 
األعــامل عباس الحاج حســن، مدير وممثل 
برنامــج األغذية العاملي يف لبنــان عبدالله 
الــواردات. وتم البحــث يف موضوع خطة 
القمح، يف حضور لجنة تطوير زراعة القمح 
يف الــوزارة ووفــد من منظمــة WFP، بعد 
توقيــع اتفاقية تفاهم مــع برنامج األغذية 
العاملــي الجراء مســح لــالرايض املزروعة 
بالقمح وبعض املحاصيل الحقلية االساسية 
عن طريق اســتعامل الصــور الجوية ونظم 
املعلومــات الجغرافيــة GIS وبالتعاون مع 

الجيش اللبناين.

وتم عرض للخرائط التي تحدد مكان زراعة 
القمــح عىل كافة األرايض خالل العام 2021 
والتي ستساعد لتكون قاعدة أساس يف تطوير 
نظام مستدام يستعمل الحقا يف توفري بيانات 
شــاملة عن املحاصيل عرب تحديد املساحات 
املزروعة وتقدير االنتاج عرب اســتعامل نظم 

املعلومات الجغرافية والصور الجوية.
كام إســتقبل وزير الزراعة رئيس الجامعة 
اللبنانية بســام بدران. وتــم البحث يف آلية 
التعاون والتنســيق املشــرتك، بني الجامعة 
اللبنانية والوزارة، ســيام عىل صعيد االبحاث 

العلمية التي تخدم عمليات تطوير القطاع.

الـــــــحـــــــاج حـــــســـــن بـــــحـــــث مـــــــع الــــــــــــــــواردات
ــح ــ ــم ــ ــق ــ فــــــــي خـــــطـــــة تـــــطـــــويـــــر زراعـــــــــــــــة ال

اســتقبل نائب الرئيس العاملــي للجامعة 
الثقافية اللبنانيــة يف العامل القنصل محمد 
الجــوزو صباحامــس  يف مكتبــه، رئيس 

مجموعة »ليبابيديا الثقافية« فادي سعد.
وأوضح بيان ملكتب الجوزو، ان »هذه الزيارة 
تأيت، من ضمن سلســلة زيارات للشخصيات 
والفعاليات اإلغرتابية، لبلورة املشاريع واألفكار 
التــي تقوم بها املجموعة ببعدها اإلجتامعي، 
الثقايف واإلقتصادي، يف لبنان ودول اإلغرتاب 

ووضعها حيز التنفيذ«.
واطلع الجوزو من ســعد عــىل الية عمل 
»املجموعة« التي تضم عدة نشاطات »إعالمية 
وثقافية وترويجية« وتســلم منه ملفا يرشح 
خطة املجموعة املســتقبلية واملشاريع التي 
بــدأت التحضري لها حول اإلغــرتاب اللبناين 
ومواكبــة كل جديد ومســتجد من تطورات 

ومتابعة النشاطات اإلغرتابية.
كام متت مناقــــشة عدة أمور من شأنها 
خدمة اإلغرتاب. وكان تشــديد عىل »رضورة 
التعاون بني الجامعة الثـــقافية اللبنانية يف 

العامل وبني »مجــموعة ليــبابيديا الثقافية«، 
ومدى أهميته عىل املصلحة الوطنية«.

بــدوره، أبدى القنصل الجــوزو »كل الدعم 
والرعاية للمشــاريع واألفكار املطروحة التي 
تساعد عىل إنجاز هذه املشاريع بنجاح«. وأكد 
»أن اإلغرتاب اللبناين مل يقرص ولن يقرص يوما 
يف دعــم لبنان اقتصاديا وامنائيا وســياحيا 
واجتامعيا، وعن القيام بواجباته تجاه وطنه، 
وقــد ترجم هذا األمر ميدانيــا يف  العديد من 
املحطات من خالل تقديم املساعدات والهبات 
اىل مختلف املؤسســات اللبنانية، سواء كانت 
مستشفيات حكومية أم جمعيات خريية، عىل 
الرغم من كل مــا يتعرض له املغرتب اللبناين 

من صعوبات«.
مــن جهته، أكد ســعد دور اإلغرتاب، ونوه 
بـــ »دور الجامعة الثقافيــة اللبنانية الذي 
أدته  عىل مســتوى العامل يف جمع الطاقات 
اللبنانية«، مشــددا عىل »مبدأ التعاون البناء 
كل من موقعه وضمن اختصاصه انطالقا من 

املسؤولية املشرتكة«.  

نائب رئيس الجامعــــــة اللبنانية الثقافية في العالم
ــم لــبــنــان ــأخــر عـــن دعــ ــت ــراب لـــم ي ــ ــت ــوزو : االغــ ــجـ الـ

خالل االجتامع

جوزف فرح

توقع عضو الهيئات االقتصادية ورئيس اتحاد 
املســتثمرين اللبنانيني جــاك رصاف ان يعاود 
صندوق النقد الدويل يف شباط املقبل عندما قال 
الحد املسؤولني »سرناكم يف شهر فرياير » وهذا 
القــول يعني ان الصندوق يعرف اننا يف مرحلة 
تكوين املؤسسات اللبنانية وبالتايل يجب عىل 

الصندوق اال مييل علينا رؤيتنا النقاذ بلدنا.
جــاء ذلك يف حديث رصاف للديار عىل النحو 

االيت:
[ اال ترون يف دعــوة رئيس مجلس النواب اىل 
جلســة النتخــاب رئيس جمهوريــة جديد خامتة 
اإلصالحــات املطلوبه من صندوق النقد والتي كان 

من املقرر اقرارها يف مجلس النواب وما هي تداعيات هذه 
الخطوه برأيكم؟

- أمر االنتخاب غري مرتبط بصندوق النقد بل عىل 
العكس لدى صندوق النقد الئحة من املطالب ولبنان 
لديه مجموعة مــن املطالب تجاه ذاته اذ يهمه قبل 
كل يشء دور املؤسســات ونحــن كمجتمع لبناين 
يهمنا الحفاظ عىل املؤسســات واستحقاق رئاسة 
الجمهوريــة الذي يجب ان يتم بارسع وقت. لقد رأى 
الرئيــس بري بعد اقرار املوازنه أنه يجب تحديد موعد 
النتخاب الرئيس وقد حدد اول موعد لذلك ويســتعد 
للموعد الثاين . اننــا كمجتمع اقتصادي مرتاحون 
لذلك ولدينا كل الثقة مبجلس النواب ورئيســه وبأن 
يكون لدينا اســتمرارية للدولــة اللبنانية. لكن بعد 
تحول املجلس النيايب اىل هيئة ناخبة سيتوقف العمل 
بإقــرار الرشوط اإلصالحيــة املطلوبة من صندوق 

النقد الدويل فكيف تصفون ذلك؟
لقد قال وفد الصندوق الدويل يف آخر زيارة له اىل 
لبنان ألحد املسؤولني سرناكم مجددا يف شهر فرباير 
. هذا القول يدل عىل أن إدارة الصندوق تعرف أننا يف 
مرحلة تكوين املؤسســات اللبنانية ككل إذ انتخبنا 
اعضاء املجلس النيايب منذ ســتة اشهر واليوم علينا 
انتخــاب رئيس الجمهورية وبعد ذلك تأليف حكومة 
جديدة . ان صندوق النقد ال شأن له بانظمتنا وقوانيننا 

ومتى علينا انتخاب رئيس جديد. 
[ ألن تتأخر املفاوضات معه؟ 

- عىل الصندوق التفــاوض معنا يف األمور التي 
تخصه ال بالسياسة وأال يؤمتر من دول تفرض علينا 
رأيها يف السياسة . إن دوره مايل اقتصادي اجتامعي 
فقــط. قول وفد الصندوق  ان برنامجه مع لبنان لن 
يكــون قبل أربعة أشــهر ان دوره مــايل اقتصادي 
اجتامعي فقط وقول الوفد انه ســيعود يف شــهر 
فرباير يدل عىل ان برنامجه لن يكون قبل أربعة أشهر 
وخالل ذلك رمبا ســننتخب رئيس جمهورية جديدا. 
آســف للقول ان كل ما حدث يف لبنان وكأنه ال توجد 
دولة وال حكومة او مجلس نيايب او رئاسة جمهورية 
او حتى مجلس قضاء أعىل.. ال شئ عىل اإلطالق. ان 
ما نعيشه منذ بداية األزمة النقدية املرصفية هو أمر 
صعــب جدا حتى بوجود دولة متكاملة ونحن اليوم 
نتجاهل كل القوانــني واألنظمة املوجودة يف لبنان 
ونعالج مشاكلنا كامور محتومة. ان اإلنجاز الذي ال 
نسميه انجازا وهو إقرار املوازنة مؤخرا أمر مهم لكن 

للحقيقه ال توجد إنجازات.
[ أال تخشون من تكرار ما حدث بعد إقرار سلسلة الرتب 

والرواتب يف العام 2016؟ 
- يف ذلك الوقت كان حاكم املرصف املركزي يؤمن 

املــال ويطبع العملة ويثري التضخم لدفع الرواتب أما 
اليــوم فاملال يأيت من القطــاع الخاص لدفع رواتب 
القطــاع العام واملال يأيت أيضا من مصلحة الجامرك 
والرضائــب املرتفعــه وهذه العمليــه غري مرتبطة 
بالتضخــم. ان القطاع الخاص مقارنة بالعام 2020 
والعــام 2021 قــام بواجباته عىل كل األصعدة. لقد 
زاد اســترياد وتصدير املؤسسات يف األشهر السبعة 
االوىل من العام. وقد زاد االســترياد بحواىل 3 مليار 
و700 مليون دوالر إذ بلغ 10 مليار و700 مليون يف 
العــام 2022 وهذه االرقام هــي أرقام خري. لقد زاد 
اســترياد املواد الغذائيه والسيارات وال يوجد اي شئ 
مرتاجع. كام زاد التصدير ونحن اليوم يف وضع إدارة 
أزمــة ال معالجة أزمــة ويوجد فرق كبري بني اإلداره 
واملعالجة. لقد أراد النواب أن تكون املوازنة إصالحية 
لكن هذه عناوين يتم وضعها يف زمن الخري ال األزمة. 
منذ بداية األزمة حتى اآلن مل تقر اي قوانني ملعالجة 
األزمة كام مل تنفذ العديد من االمور التي طلبها البنك 
الــدويل لحل األزمة. مــا زالت العقليه هي ذاتها يف 
املجلس النيايب الجديد وقد طلب صندوق النقد السري 
باإلصالح لتشكيل بداية االنطالق نحو التعايف ليك 

ميدنا باملال وتحسني وضع النقد. 
[ أال يعني هذا أن أهل السياســة يف لبنان ال يريدون 

تنفيذ اإلصالحات؟ 
- الســيايس ميثل الرؤيه بوجهها الســيايس ال 
اإلقتصادي. لقد عارضت الهيئات اإلقتصادية إعالن 
إفــالس لبنان لكن من الذي ســار باألمر وقوننه؟ 
بالطبع من يديرون أمور الدولة وقد تم تهريب األموال 
كلها عن طريق الدعم سنة 2020 لذا أنا اسأل ماذا فعل 
الدعم بنا؟.. لقد أنهى امكاناتنا وتدنت قيمة اللريه اىل 
أدىن مستوى . ان هذا التضخم أىت من أموال ميلكها 
الشعب وقد متت رسقتها مره ثانيه تحت شعار الدعم 
فمن استفاد من الدعم ؟.. اننا كهيئات اقتصاديه كنا 
ضــد الدعم ألنه ال يخلق حيــاة بل يبعد املواطن عن 

حقيقته ومينعه من رؤية من أهدر ومن استفاد . 
[ مــاذا عن الخطة التي اعلنتم عنها ملعالجة مشــكلة 

املصارف واملودعني؟ 
- إذا مل يسرتجع القطاع الخاص واملودعون أموالهم 
كيف سيعيشون؟ ال ميكن شطب هذه األموال وتحميل 
الكلفة للمواطــن اللبناين بكل مواقعه اإلجتامعية 
واالقتصادية وســواهام . يوجد حق للمواطن يجب 
أال يخــره وقد كان هدف الهيئات اإلقتصادية األول 
إعادة إطالق اقتصاد لبنان ومن ضمن رشوطه توزيع 
مداخيل وموجودات عىل عدة ســنوات إذا تم تنظيم 
الدولة وايقاف الهدر الكبري فيها . ان املناقصه األخرية 
التي متت يف إدارة الســوق الحرة يف مطار بريوت 
إنجاز مهم لوزير األشــغال والرشكة اللبنانيه التي 

تقدمت وفازت باالستثامر. انا ارى ان الرشكات 
التي بقيت يف لبنان تســتحق وسام رشف عىل 
جهودها اذ أن من يستثمر يف لبنان اليوم ال يشء 

يحميه سوى الله. 
[ يبــدو أن الحكومه مل تأخذ بخطتكم إذ تقدمت 
بخطتها الخاصة اىل مجلس النواب فكيف تفرسون 

األمر؟ 
- لقد عقدنا العديد من الحوارات والنقاشات 
مع رئيــس ونائب رئيس الــوزراء والعديد من 
املســؤولني ووفد صندوق النقــد وقد تم تبادل 
األفكار قبل اعالن الخطة وقد اتفقنا عىل الكثري 
من األمور. أمــا صندوق النقد فهو غري موافق 
عىل العديد من النقاط إذ يفكر بأن نعيد األنشطة 
برضائــب أعىل. لكن عىل صندوق النقد أال مييل 
علينا رؤيتنا إلنقاذ بلدنا . لقد عرضنا عليه خطتنا وهو 
حر بــأن يتبنى رأينا ونحن نعرف ايضا كيف نتفاعل 
مــع األمر. لقد طرح الرئيس بــري أمرا مهام إذ قال 
أننــا صحيح يف عر لكن عليهــم أال يعتقدون أننا 
ضعفاء اىل درجة انهم ســيفرضون علينا اآلراء التي 
يرونها. ان كل موظف  يف الصندوق لدى مجيئه اىل 
لبنــان يتقاىض من صندوق النقد 1000 دوالر يوميا 
. ولهذا كــرت زيارات وفد الصندوق اىل لبنان؟ هذا 

ما نقل إيل. 
[ لقد رصح وزير السياحة بأن القطاع السياحي حقق 
خالل املوسم الصيفي 6.600000 دوالر فام رأيكم بذلك؟

- أنــا أعرف تقديريا باألرقام ماذا يدخل اىل لبنان 
ومــا يخرج منه وأعرف يقينــا ان الناتج القومي قد 
تحســن وكذلك اســتريادنا وتصديرنا وقد حققت 
الســياحه مداخيال غري منظوره حتى أن العام 2022 
حقق أرقاما جيدة يف الصادرات والسياحة. إن بيوت 
الضيافــة مثال يف منطقة الشــوف هي من أجمل 
البيوت وقد اســتثمر فيها الناس باموالهم الخاصة 
دون اي دعــم من أحد. أنا ال املك الرقم األكيد ملدخول 
الســياحة لكن أؤكد أنه لوالها ولــوال الصادرات ملا 

استمررنا يف االسترياد.
[ وهل يوجد حاجة بعد لصندوق النقد؟ 

- نحن بحاجه إليه ألنه ميثل نوعا من إعادة الثقة 
الدولية اىل لبنان ونحن ال نريد أكر من ذلك . ان األمور 
اليــوم صعبة جدا يف اعاملنــا املاليه واإلقتصادية 
ولهذا عمد الكثري من الرشكات اىل نقل مؤسســاتها 
خارج لبنان للمحافظة عىل وجودها واستمراريتها 
. ان ما ال يفهمه املســؤولون يف لبنان أنهم بزيادة 
الرضائب يدفعون الناس للتفكري يف االنتقال والعمل 
خارجا. ان األمور يف لبنان اليوم عشوائية وال يوجد 
اي يشء نظامــي . ان املحكمة التجارية مقفلة منذ 
العام 2020. ال يوجد اي نظام وكل شئ يدفع اىل عدم 
اإلســتثامر يف لبنان وقد اختفى دور بريوت كمركز 
تجاري للجمعيات واملؤسســات كــام أراد الرئيس 
رفيق الحربري وعمل كل حياته يف ســبيل ذلك . لقد 
خرنا هذا الدور وكل املؤسسات الدولية تركت لبنان 
. املؤســف ان القوى السياسية ال ترى الحقيقة وقد 
اجتمعنــا كهيئات اقتصادية مع مجلس النواب ومع 
اللجنة االقتصادية فيه وقد تفهمت رؤيتنا لكن يعود 
لهــا األخذ بها. من الرضوري ان يكون رجل الترشيع 
قريبا من النــاس ومن الهيئات وان يتفهم معاناتها 
ومــا تقوم به من أعامل وأن يتصل بها لفهم وضعها 
لكــن يف الحقيقه نوابنــا غائبون عن ذلك وهم بعد 
أربع ســنوات عند موعد االنتخاب يتذكروننا إلعادة 

انتخابهم.

طالب بوسام يُعّلق على صدر الشركات التي بقيت في لبنان رغم الظروف
صــــــراف : صندوق النقد في زيارتــــــه االخيرة قال »نراكم في شــــــباط املقبل«
يجــــــب عليه اال يملي علينــــــا رؤيتنا النقاذ بلدنــــــا.. واالولوية النتخاب رئيس

جاك رصاف

يبدو ان االقتحامات عىل املصارف مل تعد 
تقتــرص عىل املواطنني املودعني بل تعدتها 
امس اىل اقتحام النائبة سينتيا زرازير لبنك 

بيبلوس فرع انطلياس مطالبة بوديعتها
وكانــت زرازير قد دخلت منذ التاســعة 
صباًحا للمطالبة بجزء من وديعتها ألسباب 

صحّية. 
املــرصف. واجتمعت  أبواب  أغلقت  وقد 
مبدير فــرع البنك للتفاوض معه للحصول 
عــىل 8 آالف  و500 دوالر وقالت »لن أخرج 
من املــرصف قبل أخذ جزء مــن وديعتي، 
وعرضوا عيل أخذ أي مبلغ عىل سعر رصف 

8000 لرية لبنانية ومل أوافق”.
وقالت النائبة زرازير: »أنا مواطنة لبنانية 

أطالب بحقي يف ظل وضع استثنايئ«. 
واســتغلت زرازير خروج أحد املودعني لتدخل بنك 
بيبلــوسـ  أنطلياس بشــكل طبيعي. وهي برفقة 

محاميها.
وفــور خروجهــا، أكــدت أن جميــع املودعني 

سيحصلون عىل مبالغهم.
كــام وصلــت النائبة حليمة قعقــور اىل “بنك 

بيبلوس” يف انطلياس، للتضامن مع زميلتها .
وأكّدت زرازير أنّها دخلت املرصف لتطالب بقسم 

من وديعتها »يشــّكل »فرق تأمني صّحي«، مشرية 
إىل أّن »املــرصف كان يتهــرّب ومل يتجــاوب مع 
املستشــفى«، ومضيفة: »لن أغادر قبل أن أستلم 
املبلــغ ألّن العملّية الجراحّيــة ُملّحة وهذا وضع 

إنسايّن«.
وتابعت: »نعمل عىل خطة تعاف للقطاع املرصيف 
ولكّنني دخلت املرصف بصفتي مواطنة وال وقت لدّي 

قبل إجراء العملّية«
وقالت زرازير بعد خروجها: »أنا مودعة ومواطنة 

جئــت للمطالبة بحّقي بعد سلســلة من 
اإلجــراءات التي طلبها مّني  املرصف ولكن 
كان هنــاك تهرّب ووصلنا إىل حّل مجحف 
وكان هناك ضغط لتوقيع ورقة تعسفية«، 
مضيفة: »مل أحصل عىل حّقي وهي األموال 

املوجودة يف حسايب يف املرصف«.  
كذلك أشــارت محاميــة زرازير إىل أّن 
األخرية حصلت عىل املبلغ الذي تحتاج اليه 
بغّض النظر عــن قيمته، وأّن املرصف كان 
يضغــط لتوقيعها عىل ورقة بشــأن عدم 

اإلفصاح عاّم حصل.
كام اعتصم املؤهل اول املتقاعد حســني 
شكر داخل بنك »االعتامد« فرع حارة حريك 
، مطالبــا بوديعته البالغة 220 مليون لرية 

لبنانية.
وافيــد  ان مواطنا يقود ســيارة من نوع »غراند 
شــريويك«، وصل قرابة العــارشة صباحا اىل بنك 
بريوت يف جبيل شــارع 13، محاوال دخول الفرع 
من دون موعد مسبق ، وعندما منعه الحرس املولج 
حامية املرصف ،  ســحب من السيارة رشاشا حربيا 
واطلق النار باتجاه املرصف مام احدث ارضارا مادية 
يف الزجــاج ، وحرضت القــوى االمنية اىل املكان 

وبارشت تحقيقاتها.

ُمسلســــــل االقتحامات تابع : النائبة زرازير تقتحم »بنك بيبلوس« في انطلياس
وُمؤهل ُمتقاعد »بنك االعتماد اللبناني«.. واطالق نار على »بنك بيروت« - جبيل

زرازير داخل املرصف

اميمة شمس الدين

يُالَحظ يف االونــة االخرية ارتفاع حجم التداول 
عىل منصة صريفة حيث سجل 62500 مليون دوالر 
يف 4 ترشيــن االول املايض ثم 82200 مليون دوالر 
يف 3 ترشيــن و77000 مليون  دوالر يف 30 ايلول 
و63500 مليون يف 29 ايلول و48000 مليون دوالر 
يف 28 ايلــول و64000 مليــون دوالر يف 27 ايلول 
و86000 مليون دوالر يف 26 ايلول و36000 مليون 
دوالر قــي 23 ايلول وقس عىل ذلك بقية االبام فام 

هو سبب هذا االرتفاع يف منصة صريفة ؟
هــل تراجع من جراء ذلــك االحتياطي بالعمالت 

االجنبية يف مرصف لبنان؟
يف هــذا االطار لفــت كبرياالقتصاديني يف بنك 
بيبلوس نســيب غربيل يف حديــث للديار ان هناك 
تقلبات يف حجم التداول عىل منصة صريفة مشرياً 

انــه قد يرتفع بعض االحيان لكنه ما يلبث ان بعاود 
اىل مســتوياته الطبيعية الن مرصف لبنان يتشدد 
كثرياً يف الطلبات عــىل املنصة ويطلب الكثري من 
التفاصيــل من الرشكات التي تتقدم بطلبات الدوالو 
عرب منصة صريفة ويأخد الكثري من الوقت لدراسة 

هذه الطلبات والبت باملوافقة عليها او عدمها.
و اذ اشار اىل ان ارتفاع حجم التداول عىل منصة 
صريفة يف بعض االوقات قد يكون نتيجة تراكم هذه 
الطلبــات والتي هي بغالبيتها من قبل التجار وعدم 
البت بها اكد ان هذا االمر ليس مساراً مستمراً والرقم 

الكبري ليوم واحد ال يعكس منحى طويل االجل.
ورداً عىل ســؤال حول تأثري ارتفاع حجم التداول 
عــىل منصة صريفــة يف االحتياطــي بالعمالت 
االجنبية يف مرصف لبنان قال غربيل : مرصف لبنان 
وضع ســقفاً عىل السحوبات الشخصية ابتداًء من 
حزيران املايض بلغت 500 دوالر شهرياً وابتداًء من 

الشهر الحايل خفضها اىل 400 دوالر شهرياً.
وأشار اىل ان املركزي يقوم بهذه االجراءات الدارة 
االحتياطــي بالعمالت االجنبيــة النه اصبح عىل 
مستويات منخفضة ولذلك شهدنا يف الشهر املايض 
ارتفاعا طفيفا يف احتياطي مرصف لبنان بالعمالت 
االجنبيــة حيث بلغ يف اخر ايلول املايض حواىل 9 
مليار و 700 مليون دوالر وهذا االمر ناتج من ادارة 
مرصف لبنان لهذا االحتياطي اضافًة اىل التشــدد 

ببيع الدوالرات عىل منصة صريفة.
ووفق غربيل مرصف لبنان ليس لديه الحل لالزمة 
بل عىل الســلطات التنفيذية والترشيعية ان تشارك 
بالحلول عرب تطبييق االصالحات التي تأخرت كثرياً 
سيام بعد امضاء الدولة اللبنانية االتفاق مع صندوق 
النقد الدويل عىل مســتوى املوظفني يف نيســان 
الفائــت مؤكداً ان مــرصف لبنان يحاول حامية ما 

تبقى من احتياطي لديه.

ــيــاطــي لديه لــلــســحــوبــات.. واالحــت غــبــريــل : مــصــرف لــبــنــان وضـــع ســقــفــاً 
ــا تــبــقــى مــنــه ــ ــي ويُـــــحـــــاول حـــمـــايـــة م ــاضــ ــ ــول امل ــ ــل ــ ــي اي ــ تـــحـــّســـن ف
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ــة ــي ــون ــزي ــف ــل ــّر مـــحـــطـــة ت ــ ــق ــ أتــــبــــاع الــــصــــدر يـــقـــتـــحـــمـــون م

ــة ــ ــاق ــ ــط ــ ــف ال ــ ــلـ ــ ــث فـــــــي بـــــــــــراغ مـ ــ ــحـ ــ ــر بـ ــ ــطـ ــ ــر قـ ــ ــ ــي ــ ــ أم

الــــــــخــــــــرطــــــــوم تـــــســـــتـــــدعـــــي ســـــفـــــيـــــر واشـــــنـــــطـــــن

أحمــــد نــــواف األحمــــد الصبــــاح رئيســــاً ملجلــــس الــــوزراء فــــي الكويــــت

عراقيون  ناشطون  تداول 
التواصــل  مواقــع  عــى 
محتجني  قيــام  االجتامعي 
للتيار  ينتمــون  غاضبــني 
مقر  باقتحــام  الصــدري 
محلية  تلفزيونية  محطــة 
وصفوها  ما  عى  احتجاجا 
قبل  من  للتيار  بـ«إســاءة« 
مقدمــة إحــدى الربامــج 
الحوارية التي تبثها املحطة.

فيديو  مقاطع  وأظهــرت 
لحظة دخول أتباع التيار إىل 
بعد  »الرابعة«  تلفزيون  مقر 
وعجز  لساعات  محارصتها 
قــوات حفــظ القانون من 

منعهم.
كام أظهــرت صور أخرى 
تحطيم أجهزة ومعدات داخل 

مقر القناة.
وكانت منى ســامي، مقدمة الربنامــج الحواري يف هذه 
القناة املقربة من الحشد الشــعبي، قد قاطعت أحد ضيوفها 
عندما دافع عن »جيش املهدي«، وهو من الفصائل املســلحة 
التــي يقودها زعيم التيــار مقتدى الصدر، وقالــت إن أفراد 
هذه الجامعة »ســلّموا« أسلحتهم بل و«باعوها« إىل الجيش 

األمرييك، مام أثار اعرتاض الصدريني.
واستنكرت إدارة القناة مهاجمة مقرها وتكسري محتوياته 

بسبب عرض تساؤل يف أحد برامجها الحوارية.
وذكرت اإلدارة -يف بيان لها- أنها »تســتنكر« ما قامت به 
جامعة تنتمي إىل التيار الصدري، واصفة ما جرى بأنه »جزء 

من سياسة تكميم األفواه«.
وأضافت أنها »تستغرب صمت الحكومة وأجهزتها ووقوفها 
متفرجة أمام التخريب«، مؤكــدة أن »القناة تحتفظ بحقها 

القانوين ملقاضاة من قام بهذا الفعل«.
وقد اعترب رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي -يف تغريدة 
عى تويــرت- أن »االعتداء عى املؤسســة )الرابعة( وتهديد 
العاملني بها ميثل أعى مســتوى من التجــاوز عى القانون 

وحرية الصحافة«.

ووصف االقتحام بـ«الفعل املستهجن.. الذي ال يندرج ضمن 
املامرسات واالحتجاجات السلمية والقانونية«، مشريا إىل أنه 
وّجه »مبحاسبة الفاعلني وتشــديد الحامية عى املؤسسات 

الصحفية«.
بدوره، طالب املرصد العراقي لحقوق اإلنسان الحكومة العراقية 
بتوفري الحامية العاجلة لقناة الرابعة الفضائية والعاملني فيها 

بعد اقتحامها من قبل مجموعة من أتباع التيار الصدري.
وذكــر املرصد يف بيــان أن »موظفني يعملــون يف قناة 
الرابعة ناشــدوا املرصد العراقي لحقوق اإلنسان لتوجيه نداء 
إىل الحكومة التي يحتم عليها منع كل أعامل العنف، وتوفري 
الحامية لوسائل اإلعالم التي تعترب العامود الفقري ألي نظام 

دميقراطي«.
كام دعــت هيئة اإلعالم واالتصــاالت املواطنني واألحزاب 
والتيارات والفعاليات السياســية والدينية كافة إىل التعامل 
وفق األطر القانونية مع املخالفات التي قد تصدر عن وسائل 
اإلعالم، واللجــوء إىل القضاء أو هيئــة اإلعالم واالتصاالت 
لتقديم شكاوى رســمية ضد أي مؤسسة إعالمية مرخصة 
ترى أنها خالفت لوائح الســلوك املهنــي والئحة قواعد البث 

اإلعالمي.

قال أمري دولة قطر الشــيخ متيم بــن حمد آل ثاين إنه 
بحث مع الرئيس التشــييك ميلــوش زميان مواضيع عدة 

والطاقة. الصحة  بينها 
وشــّدد يف مؤمتر صحفي مشرتك مع الرئيس التشييك 
ميلــوش زميان يف براغ عى موقف دولة قطر الداعي إىل 
حل الخالفات بني الدول عرب اعتامد الحوار والدبلوماسية.
مــن جهته، قــال رئيــس جمهورية التشــيك ميلوش 
زميان إن بالده وقعت اتفاقا اقتصاديا مع قطر لتوســيع 

البلدين. بني  االستثامرات 
وأضاف يف مؤمتر صحفي مشــرتك مع أمري دولة قطر 
الشــيخ متيم بن حمــد آل ثاين يف براغ، أنــه بحث فتح 
خط جــوي مبارش بني البلدين، وفتح ســفارة قطرية يف 

لتشيك. ا

يذكر أن جمهورية التشيك تتوىل حاليا الرئاسة الدورية 

األورويب. لالتحاد 

ذكرت صحيفة »الوفاق« الســودانية، أّن وزارة الخارجية 
السودانية، استدعت الســفري األمرييك لدى الخرطوم جون 
جودفري، عى خلفيــة ترصيحات لوســائل إعالم محلية 
»حملت تهديدات« للحكومة الســودانية حــال وافقت عى 

»إقامة قاعدة بحرية روسية«، عى ساحل البحر األحمر.
وأشــارت الصحيفة إىل أّن األمر عده مراقبون »تدخالً يف 

الشأن الداخيل السوداين«.
وقال مصدر دبلومايس يف وزارة الخارجية الســودانية، 
لوكالة »ســبوتنيك«، إنّه تم اســتدعاء السفري األمرييك يف 

الخرطوم جون جودفري، بدون ذكر تفاصيل.
وكان الســفري جودفــري الذي عنّي يف شــهر آب ليكون 
أول ســفري للواليات املتحدة يف الســودان منذ ما يقارب 25 
عاماً، قد ذكر يف مقابلة صحيفة »التيار« الســودانية أواخر 
أيلول املايض، أّن »حكومة السودان إذا مضت قدماً نحو إنشاء 
قاعدة روسية يف البحر األحمر، أو استأنفت التفاوض حولها 

سيكون هذا األمر مرضاً لصالح السودان«.
 السفارة الروســية من جهتها، هاجمت السفارة الروسية 
يف السودان، السفري األمرييك لدى الخرطوم جون غودفري 
عى خلفية ترصيحات قال فيها إّن »روســيا ســعت لتنفيذ 
اتفاقيــة موقعــة عــام 2017 إلقامة منشــأة بحرية يف 

بورتسودان«.
وقالت الســفارة الروســية عرب صفحتها الرسمية عى 
فيسبوك، إّن »جون غودفري الســفري األمرييك املُعني حديثاً 
والذي وصل مؤخــراً إىل الخرطوم، وهو يعوض ســطحية 
معرفته بالسودان مبصادر مشبوهة، قرر يف مقابلته األخرية 
مع صحيفة التيار السودانية أن يتطرق إىل العالقات الروسية 

السودانية«.
وأضافت: »عــى ما يبدو، وبســبب قلة خربتــه وكذلك 
استنســاخه لتعامالت وزارة الخارجيــة األمريكية املتعالية، 
بعيداً كل البعد عن املالءمة الدبلوماســية، يحاول الســفري 

األمرييك مثل أســالفه أن يتكلم مع الشعب السوداين بلغة 
التهديدات واإلنذارات النهائية يف شــأن سيادة الخرطوم يف 

سياساته الخارجية«.
الجدير ذكره، أّن يف شــهر آذار هذا العام، قال نائب رئيس 
مجلس السيادة االنتقايل يف الســودان، محمد حمدان دقلو 
)حميديت(، أْن ال مشــكلة يف إقامة روســيا أو غريها من 
الدول قواعد عســكرية عى البحر األحمــر، إذا كانت تحقق 

مصلحة السودان، وال تهدد أمنه القومي.
ويف 9 كانــون األول 2020، نــرشت الجريدة الرســمية 
الروسية نص اتفاقية بني البلدين بشأن إقامة قاعدة متوين 
وصيانة للبحرية الروسية عى البحر األحمر، بهدف »تعزيز 

السالم واألمن يف املنطقة«.
وتنص االتفاقية عى إقامة منشــأة قادرة عى اســتقبال 
سفن حربية تعمل بالطاقة النووية واستيعاب 300 عسكري 

ومدين.
وميكن لهذه القاعدة اســتقبال 4 ســفن حربية يف وقت 
واحد، وتستخدم يف عمليات اإلصالح وإعادة اإلمداد والتموين 

ألفراد أطقم السفن الروسية، بحسب االتفاقية.

أصدر أمري الكويت الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح، أمراً 
أمريياً بتعيني الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح رئيساً ملجلس 

الوزراء، وتكليفه ترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.
وَقِبل أمري الكويت الشــيخ نواف األحمد الجابر الصباح، يف 
2 ترشين األول، استقالة الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح، وكلفها ترصيف األعامل إىل حني تشكيل حكومة 

جديدة، وذلك يف أعقاب إعالن نتائج االنتخابات الربملانية.
وانتخب الكويتيون، يف 28 أيلــول، برملاناً جديداً بعد نحو 
شــهرين من حل الربملان الســابق بســبب عدم التوافق بني 

السلطتني الترشيعية والتنفيذية.
ويتمتع مجلس األمة يف الكويت بنفوذ قوي يخّوله استجواب 

رئيس الحكومة والوزراء والتصويت عى حجب الثقة.  

ــام ــعـ ــطـ أســــــــرى »عــــــوفــــــر« قــــــــــــّرارو اإلضــــــــــــراب عـــــن الـ

ــراتــيــجــيــة ــة واســت ــم ــدي ــصــيــن ق ــال ــــران ب ــ ــســي : عـــاقـــة إي ــي رئ

النتهاكاتها الحقوقية املزعومة
ــان ــس ــوق اإلن ــق ــات مــجــلــس ح ــخــاب ــت ــبــحــريــن تــنــســحــب مـــن ان  ال

االتحــــاد اإلفريقــــي دعــــا طرفــــي النــــزاع فــــي تيغــــراي ملحادثــــات ســــام

»مهجة  مؤسســة  أعلنــت 
واألرسى  للشــهداء  القــدس« 
والجرحى أّن »أرسى سجن عوفر 
يقــررون اإلرضاب ليــوم واحد 
عن  املرضبني  لرفاقهم  إســناداً 

الطعام ضد االعتقال اإلداري«.
»مهجة  مؤسســة  وقالــت 
القدس« إّن  األرسى يف ســجن 
عوفر وعددهم نحو 900 أســري 
قرروا  الفصائــل،  كافــة  ومن 
الطعام إسناداً  تنفيذ إرضاب عن 
لرفاقهــم الـــ30 املرضبني عن 
الطعــام منذ 11 يومــاً، رفضاً 

لجرمية االعتقال اإلدارّي.
يف  أســرياً   30 ويواصل  هذا 
اإلرسائييل،  االحتالل  ســجون 
الطعام،  عــن  املفتوح  اإلرضاب 
رفضاً الستمرار اعتقالهم اإلداري.

إنّه  ومطلع هذا الشــهر، قال نادي األسري الفلســطيني، 
يف حال واصلت ســلطات االحتالل تنفيــذ مزيد من عمليات 
االعتقال اإلداري، ســيكون هناك دفعــات جديدة تنخرط يف 

اإلرضاب خالل الفرتة املقبلة.
وأضاف نادي األســري أّن 28 من املعتقلني املرضبني جرى 
عزلهم بأربع غرف يف سجن »عوفر«، فيام جرى عزل املعتقل 
الحقوقــي صالح الحمــوري يف زنازين ســجن »هداريم«، 

واملعتقل غسان زواهرة يف زنازين سجن »النقب«.

الجدير ذكره، أن ســلطات االحتالل أصدرت منذ عام 2015 
وحتى العام الجاري ما يزيد عن 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ 
بداية العــام الجاري أصدرت نحو 1365 أمــر اعتقال إداري، 

أعالها يف شهر آب املايض، وبلغت 272 أمر اعتقال.
وذكر نادي األســري أنه منذ أواخر عام 2011، حتى نهاية 
العــام الجاري، نفذ األرسى ما يزيد عــن 400 إرضاب فردي، 
جلها ضد االعتقــال اإلداري، الفتاً إىل أن ما يزيد عن 80% من 
املعتقلني اإلداريني هم معتقلون ســابقون تعرضوا لالعتقال 
اإلداري مرات عديــدة، من بينهم كبار يف الســن، ومرىض، 

وأطفال.

قال الرئيــس اإليراين ابراهيم رئيــي إّن تعاون إيران 
مع روســيا والصني، وأعضاء منظمة شــنغهاي للتعاون 

»قوّى جديدة«.  يخلق  أن  االقتصادي، ميكن 
وأضاف رئيي، يف لقاء مع التلفزيون الوطني الصيني، 
عى هامش املشــاركة يف الدورة الـ77  للجمعية العامة 
لألمــم املتحدة يف نيويــورك، أّن »املشــاركة يف منظمة 
إيران  بني  للتواصل  جيداً  أساســاً  للتعاون تُعد  شــنغهاي 
اإلمكانيات يف  األخرى، وستستخدم هذه  األعضاء  والدول 

تعزيز وتنمية اقتصاد إيران ومنظمة شــنغهاي«. 
الصني ليســت عالقات عادية مثل  وتابع: »عالقتنا مع 
العالقات مــع البلدان األخرى، عالقتنا مع هذا البلد قدمية 

واسرتاتيجية«.  جداً 
وأكد أّن األمريكيــني يواصلون »فرض نواياهم عى دول 
اليوم  العقوبات  لكن  العسكرية،  الحمالت  أخرى من خالل 
هــي تكتيك لتهديد الــدول والحكومات«، مشــرياً إىل أّن 

»الحملة العســكرية نفسها تحّولت إىل عقوبات«. 
وأشــار الرئيس اإليراين إىل أّن »هنــاك فرصة للوصول 
إىل اتفــاق جيد يف حــال التزم األمريكيــون واألوربيون 

العهود«. ينكثوا  ومل  بتعهداتهم، 
وأوضح: »نريد الوصــول إىل اتفاق جيد وعادل. ويجب 
عى األمريكيــني أن يقرروا الوفاء بالتزاماتهم«، مشــدداً 
عى أنّه »إذا نفــذ األمريكيون التزاماتهم ورفعوا العقوبات 
وقدمــوا الضامنات الالزمة إليران حتــى ال يرتاجعوا عن 

فمن  املشرتكة،  الشــاملة  العمل  خطة  بانتهاك  التزاماتهم 

اتفاق جيد«.  إىل  الوصول  املمكن 

أّن »األمريكيني مل يظنوا  الرئيس اإليــراين إىل  وأشــار 

أّن اإليرانيني ســيحققون هذا التطور يف ظل العقوبات«، 

مردفــاً: »لكننا عازمــون عى امليض قدمــاً بالتعاون مع 

العقوبات«.  إلحباط  أصدقائنا 

أمري  اإليراين حســني  الخارجية  أكّــد وزير  أيام،  وقبل 

أّن »االتفاق مرهوٌن بحســن نيات واشنطن«،  عبد اللهيان 

معتــرباً أّن »الطــرف األمرييك هو الذي يجــب أن يتحّى 

بشــجاعة اتخاذ القرار من أجل الوصــول إىل اتفاٍق جيد 

وُمستدام«.

ترشحها  البحرين  سحبت 
لعضوية أعى هيئة لحقوق 
املتحدة  األمم  يف  اإلنســان 
خالل االنتخابات املقررة يف 
وقت الحق الشــهر الجاري، 
بعدما تتالت عليها االنتقادات 
النتهاكاتها لحقوق اإلنسان.

إلكرتوين  وأظهر موقــع 
تابــع لألمــم املتحــدة أن 
تخــوض  لــن  البحريــن 
ملدة  مقعد  لشغل  االنتخابات 
3 سنوات يف مجلس حقوق 
من  يتخذ  الــذي  اإلنســان 
جنيف مقرا لــه، بدون ذكر 

تفاصيل.
الصفحــة  وأوضحــت 
املجلس  بانتخابات  الخاصة 
أن البحرين ســحبت بالفعل 
أيلــول   26 يف  ترشــحها 

املايض.
وقال متحدث باســم الحكومــة البحرينية يف بيان إن 
إرجاء ترشــيح الدولة الخليجية »نتج عن التشاور املستمر 
مــع مجموعتهــا الجغرافيــة«، واصفا ذلك باملامرســة 

االعتيادية.
وأضــاف »تبقى البحريــن داعمة بشــكل كامل ملجلس 
حقوق اإلنســان، الذي تــم انتخابهــا لعضويته 3 مرات، 
الدول األعضــاء األخرى يف األمم  العمل مع  وســتواصل 
املتحدة لتعزيز أفضل املامرســات العاملية يف مجال حقوق 

اإلنسان«.
وســجنت البحريــن، التي تســتضيف مقر األســطول 
املحتجــني والصحفيني  الخامــس األمرييك، اآلالف مــن 
والنشــطاء- بعضهــم من خــالل محاكــامت جامعية- 
منــذ االنتفاضــة املناهضــة للحكومة يف عــام 2011. 
ارتكبــوا جرائم  إنها تحاكــم فقط من  البحريــن  وتقول 
وإن املحاكــامت جرت وفقا للقانــون الدويل، وترفض أي 
انتقادات من األمم املتحدة وغريها بشــأن سري املحاكامت 

االحتجاز. وظروف 
وأشــارت مذكــرة وّزعها عــى أعضاء املجلــس معهد 
البحرين للحقــوق والدميقراطية، ومقره لندن، إىل مزاعم 

االعتقال التعســفي واألعامل االنتقامية التي اســتهدفت 
أفرادا، وفقا ملا ورد يف تقرير لألمم املتحدة الشهر املايض.
كام عقد املعهد -وهو منظمة غري هادفة للربح- سلسلة 
األمم  االجتامعات مع مســؤولني ودبلوماســيني يف  من 
املتحدة فيآب املايض لحث الــدول عى عدم دعم البحرين. 
وقال ســيد أحمد الوداعي املدير يف معهد البحرين »نشعر 
الفعالة يف  البحرين بعد حملتنا  بارتياح شديد النســحاب 

ترشحهم«. ضد  جنيف 
وأعطى سجل األداء الذي نرشته الخدمة الدولية لحقوق 
لـــ3 معايري فقط من  البحرين عالمة خرضاء  اإلنســان 
بني 16 معيارا، وهي واحدة مــن أقل الدرجات بني البلدان 

املرشحة.
ويف بعض األحيان يتم انتخاب دول ذات ســجل ســيئ 
يف مجال حقوق اإلنســان لعضوية املجلس املؤلف من 47 

دولة.
وال يتخــذ مجلس حقوق اإلنســان قــرارات ُملزمة من 
القانونية، لكنه يتمتع بثقل ســيايس وميكنه أن  الناحية 
يعطي تفويضا بإجراء تحقيقات تساعد يف بعض األحيان 
يف محاكــامت دولية. ومن املقرر إجــراء االنتخابات يف 
وقت الحق من ترشين األول الجــاري يف الجمعية العامة 

نيويورك. يف  املتحدة  لألمم 

دعا االتحاد األفريقــي الحكومة اإلثيوبية وقوات الجبهة 
الشــعبية لتحرير تيغراي إىل محادثات ســالم يف جنوب 
أفريقيا مطلع األسبوع بهدف إنهاء الرصاع املستمر شاميل 

البالد منذ نحو عامني.
وأعلنت أديس أبابــا موافقتها عى الدعوة، إذ قال رضوان 
حسني مستشــار األمن القومي لرئيس الوزراء آيب أحمد إن 
الحكومة اإلثيوبيــة قبلت دعوة االتحــاد األفريقي إلجراء 

محادثات سالم يف جنوب أفريقيا مع قوات تيغراي.
وأكد حســني -يف تغريدة عى تويــرت- أن دعوة االتحاد 
األفريقي تتامىش مع »الحاجة إىل إجراء محادثات من دون 

رشوط مسبقة«.
يف املقابل، قال جيتاشــيو رضا املتحدث باســم الجبهة 
الشــعبية لتحرير تيغراي إنه ال علم له بإجراء أي محادثات 

وشيكة.
وأكدت 3 مصادر دبلوماســية -تحدثــت لوكالة رويرتز 
رشيطة عدم كشــف هوياتها- صحة وجود رسالة وجهها 
رئيــس مفوضية االتحاد األفريقــي موىس فيك محمد يف 
األول من ترشين األول الجــاري إىل دبرصيون جرب ميكائيل 

الذي يقود الحزب السيايس الحاكم يف تيغراي.
وتوضح الرســالة أن املمثل األعى لالتحاد األفريقي يف 
أوباســانغو سيقود  أولوســيغون  األفريقي  القرن  منطقة 
املفاوضات بدعم من الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا 
ونائبــة رئيس جنــوب أفريقيا الســابقة فومزيل مالمبو 

نجوكا.

ويف ما ســبق، قالت الحكومة اإلثيوبية وزعامء منطقة 

للمشــاركة يف محادثات بوساطة  إنهم مستعدون  تيغراي 

االتحاد األفريقي إلنهاء القتال الذي أودى بحياة آالف املدنيني 

ورشّد املاليني منذ ترشين الثاين 2020.

غري أنه مل تجــر أي محادثات رســمية خالل فرتة وقف 

إطــالق النار التي امتدت 5 أشــهر بــني آذار وآب املاضيني، 

واستؤنف القتال العنيف بني الطرفني.

-التي كانت  تيغــراي  اإلثيوبية جبهة  الحكومــة  وتتهم 

تهيمن عى االئتالف الحاكم يف إثيوبيا حتى وصول آيب أحمد 

إىل الســلطة يف 2018- مبحاولة إعادة هيمنة تيغراي عى 

إثيوبيــا، يف حني تتهم الجبهة آيب أحمد مبركزية الســلطة 

واضطهاد مواطني إقليم تيغراي.
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الخميس 6 ترشين األول 2022

مطلــوب معلم شــاورما عدد 

2 ومعلم مشــاوي عــدد 2 + 

موظف   + تنظيفــات  عامــل 

صنــدوق ملطعم يف زوق مكايل 

ت:70/300084

ــــــــــــــــــــــــــ

ادارية  

 

قنصليــة يف منطقــة الجناح 

بحاجة اىل محاسبة لديها خربة 

أكرث من خمس سنوات يف مجال 

والتسوق  واملراسالت  املحاسبة 

عىل االنرتنت وتجيد االنكليزية. 

ارسال السرية الذاتية: 

ml_msr@hotmail.com

هاتف & واتس:03/194141

ــــــــــــــــــــــــــ

بريوت

مختلف

للبيع مكتب تجاري مســتديرة 

الدورة طريق البحر بناية جبارة 

ط6 مســاحة 96م.م. منظــر 

بحر وجبــل ت:76/936229 ـ 

71/532676

ــــــــــــــــــــــــــ

                   لاليجار

الدكوانة  سكنية  شقة  لاليجار 

الســاحة غرفتي نوم صالونان 

وسفرة 4 حاممات موقف سيارة 

كاشفة RSI ت:03/357374

ــــــــــــــــــــــــــ

سيارات

للبيــع هونــدا CIVIC رقــم 

A3849 لــون ابيــض م 1997 

ت:71/532676ـ  76/930229

ــــــــــــــــــــــــــ

للبيع جيب Mazda Cx9 م 2007 

حالة جيدة ت:03/346935

عامل

اعالنات مبوبة

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

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

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

لتسديدها.
وتذكر املشرتكني الكرام بالتدابري 

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  الفواتري  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  فواتريهــم 
املتأخــرات يف صناديق  تقســيط 
املناطــق الهاتفيــة ويف مصلحة 
الشــؤون املاليــة – مبنــى وزارة 
الصلح  رياض  شــارع  االتصاالت، 

وامكانيــة الحصول عىل اشــرتاك 
جديد.

امكانيــة تســديد الفواتري عرب 
الوسائل التالية:

- لدى اي صنــدوق من صناديق 
قبــض الفواتــري 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 اوجريو

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.
بريوت يف 23 ايلول 2022

املدير العام الستثامر وصيانة 
املواصالت
السلكية والالسلكية

املهندس باسل احمد االيويب
التكليف 484

ــــــــــــــــــــ

تبليغ استثنايئ
ورقة دعوى صادرة عن املحكمة 
الرشعية العليا، موجهة اىل سهيلة 

عطالله جباعي.
مجهولــة محــل االقامــة يف 
الدعوى االســتئنافية املقامة عليك 

من املستأنفني:

ـ سلطانة نصار
ـ محمد جباعي

ـ حمد جباعي
ـ محمود جباعي

نوع الدعوى اثبات مهر اســاس 
274موعد الجلســة يــوم الثالثاء 

الواقع يف 2023/1/10.
وعليك الحضور يف املوعد املعني 
او ارســال وكيل قانوين عنك ويف 
حال تخلفك يجــري بحقك االيجاب 
القانــوين وكل تبليغ لك عىل لوحة 
الحكم  حتى  املحكمة  يف  االعالنات 
صحيحاً. يكــون  النهايئ   القطعي 

بريوت يف: 2022/10/4
رئيس القلم

سهاد زين
ـــــــــــ

اعالن من أمانة السجل 

العقاري يف راشيا
طلبــت ليــال يوســف مريهم 
ابو  ملورث موكلها ســعيد عقــاب 
لطيف شــهادات قيد بدل عن ضائع 
للعقارات 188 ـ 192 ـ 201 ـ 222 

من منطقة راشيا الوادي العقارية
125ـ  126ـ  557ـ  560ـ  562ـ  
908 ـ 913 ـ 1290 ـ 2435 ـ 2887 
ـ 3260 ـ 3335 مــن منطقة عيحا 

العقارية
 15 خالل  املراجعــة  للمعرتض 

يوماً.
أمني السجل العقاري يف راشيا

نور ابو سعد
ــــــــ

اعالن
تعلن بلدين عــني داره عن مزاد 
لضــامن مثــر الصنوبــر بتاريخ 
2022/11/3 س 10.00 يف البلدية.

يف 2022/10/4
رئيس بلدية عني داره

العميد املتقاعد مارون بدر
ــــــــــ

اعالن
من أمانة الســجل العقاري يف 

بريوت
الزيــن  طلــب عــي محمــد 
انطوان  املحامــي  بوكالتــه عــن 
انيس  بريو  وكيل  ســالمه  يوسف 
الزغبي ســند متليك بدل عن ضائع 
عن حصــة /بريو انيــس الزغبي 
املدور. منطقــة   1194  بالعقــار 
خالل  االمانة  مراجعــة  للمعرتض 

15 يوماً
امني السجل العقاري يف بريوت

جويس عقل

اعالنات رسمية ـ  اعالنات رسمية ـ  اعالنات رسمية

ــف طن ــزن 100 ألـ ــدث حــامــلــة طـــائـــرات تـ ــ ــطــن تــنــشــر أح  واشــن

ــقـــالب ــد االنـ ــائـ ــواس الــتــقــت قـ ــ ــك ــ ــة إي ــعــث ــو : ب ــاسـ بــوركــيــنــا فـ

أبحرت أحــدث حاملة طائــرات تابعة 
للبحرية األمريكية يف أوىل مهامتها، عىل 
الرغم من املشــاكل التي اعرتضت وضعها 
يف الخدمة يف وقت سابق بسبب التقنيات 

املتقدمة التي تعمل بها.
وحاملة الطائرات »يو إس إس جريالد آر. 
فــورد« )USS Gerald R. Ford( التي كلف 
بناؤها أكرث من 13 مليار دوالر، ستجري يف 
مهمتها األوىل مناورات مشــرتكة مع دول 
عدة من بينها كندا وفرنســا وأملانيا، تشمل 
التدريب عىل الدفاع الجوي والحرب املضادة 

للغواصات والعمليات الربمائية.
وتعتــرب »يو إس إس جريالــد آر. فورد« 
حاملــة الطائــرات الـ11 يف األســطول 
األمرييك وباكورة جيل جديد من الســفن 

العاملة بالدفع النووي، وقادرة عىل اإلبحار ملدة 20 عاما دون 
الحاجة للتزود بالوقود، وقد وصفها الرئيس دونالد ترامب بأنها 

»رسالة إىل العامل تزن مئة ألف طن«.
وأظهــر بث مبارش عىل حســاب البحريــة األمريكية يف 
فيسبوك زوارق تسحب الحاملة بعيدا عن الرصيف البحري يف 

محطة نورفولك البحرية يف فرجينيا.
قــدرات »فتاكة«وقال األدمريال داريــل كودل يف بيان قبل 
إبحــار الحاملة إن نرشها »ســيظهر قدراتها الفتاكة التي ال 

تضاهى واملتعددة والشاملة يف املحيط األطليس«.
ولفتت البحرية األمريكية إىل أن 9 آالف شخص و20 سفينة 
و60 طائرة من 9 دول مختلفة سيشــاركون يف االنتشار األول 
للحاملة التي يبلغ طولها أكرث من 335 مرتا وتصل رسعتها إىل 
أكرث من 54 كيلومرتا يف الســاعة، عىل الرغم من وزنها الذي 

يصل إىل أكرث من 100 ألف طن.
ويتوىل طاقم يتألف من 4460 شــخصا تشــغيل الحاملة 

لتبحر مدفوعــة مبحركني نوويني. وتعــد األوىل ضمن فئة 
جديدة من حامالت الطائرات األمريكية، تحتوي عىل أســلحة 
نووية. وأُطلق اســم الرئيس األمرييك الـ38 عىل الحاملة التي 
تتطلــب مئات أقل من أفراد الفرق للعمل مقارنة بحامالت من 
طرازات قدمية، وهي مصممة لتكون قادرة عىل حمل أسلحة 

مستقبلية ال تزال قيد التطوير.
وبدأ بناء الحاملة »يو إس إس جريالد آر. فورد« رســميا يف 

ترشين الثاين 2009، وهي أول حاملة طائرات من فئة فورد.
ومن التحســينات الرئيسية التي أضيفت عىل هذه الحاملة 
زيــادة معدل إقالع الطائرات منها وهبوطها، لكن مشــكالت 
واجهت أنظمة تشغيلها، وفقا لتقرير صدر يف حزيران 2022 

وقدم إىل الكونغرس.
كــام عانت مصاعد األســلحة الخاصة بالحاملة التي تنقل 
الصواريخ والقنابل من مخازنها إىل ســطحها لتحميلها عىل 
منت الطائرات من بعض املشاكل، وأرجئ نرشها يف املرة األوىل 

إىل حني االنتهاء من إصالح جميع العيوب.

حذرت الواليات املتحدة الحكام العسكريني يف بوركينا فاسو 
من مخاطر التحالف مع روســيا، التي أبدت مجموعتها شبه 
العســكرية فاغرن دعام واضحا ملنفــذي االنقالب األخري يف 

البالد.
كام أجرت بعثة املجموعــة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 
»إيكواس« )ECOWAS( محادثات مع قائد املجلس العســكري 
الجديد يف البالد إبراهيم تراوري )34 عاما( الذي تزعم االنقالب 

األسبوع املايض.
وقال املتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية فيدانت باتيل 
للصحفيــني إن »الدول التي انتــرشت فيها مجموعة )فاغرن( 
أصبحت أضعف وأقل أمانا، ورأينا ذلك يف حاالت عدة يف أفريقيا 

وحدها«.
وأضاف »ندين أي محاولة ملفاقمة الوضع الحايل يف بوركينا 
فاسو، ونشجع بقوة الحكومة االنتقالية الجديدة عىل االلتزام 
بالجدول الزمني املتفق عليه للعودة إىل حكومة مدنية منتخبة 

دميقراطيا«.
وردد عــرشات املتظاهرين يف العاصمة واغادوغو هتافات 
مؤيدة لروسيا ومنتقدة لفرنسا، التي بدأت -عىل ما يبدو- تفقد 

نفوذها يف منطقة غرب أفريقيا.
كام عرب يفغيني بريغوجني رجل األعامل املقرب من الكرملني 
ومؤســس مجموعة فاغرن -يف منشور عىل شبكات التواصل 
االجتامعــي- عن دعمه إلبراهيم تراوري ورجاله الذين »قاموا 

مبا هو رضوري.. ملصلحة شعبهم«، وفق تعبريه.
لقاء بإيكواســويف أول تواصل مع السلطة االنتقالية 
الجديــدة، التقــى وفد مــن إيكواس بالقائد العســكري 
إبراهيم تراوري يف مقر الرئاســة بواغادوغو، إذ تحاول 
املجموعــة إقنــاع منفذي االنقــالب بترسيع العودة إىل 

. طية ميقرا لد ا
وبذلت املجموعة جهودا خالل األشــهر الستة األخرية إلقناع 
قائــد انقالب كانون الثاين املــايض العقيد املعزول بول هرني 

داميبا بوضــع جدول زمني إلجراء انتخابــات يف البالد، دون 
جــدوى. وعجل بالزيارة خوف إيكواس واالتحاد األفريقي من 
تخي الســلطة الجديدة عن التزام سابق من الحاكم العسكري 
املعزول بتســليم السلطة للمدنيني يف مهلة أقصاها األول من 
متوز 2024، وإال فستواجه البالد عقوبات اقتصادية وسياسية 

كتلك املفروضة عىل غينيا ومايل.
وتشــهد بوركينا فاسو -الدولة الفقرية الواقعة يف منطقة 
الساحل- اضطرابا منذ أن أطاح قائد املجلس العسكري الجديد 
إبراهيــم تراوري  بزعيم املجموعة العســكرية الحاكمة بول 
هرني ســانداوغو داميبا الذي توىل الســلطة يف انقالب ثان 

جرى يف كانون الثاين املايض.

ــركــيــة فـــي الـــبـــالد ُمــمــكــن ــحــة نـــوويـــة أمــي ــشــر أســل بـــولـــنـــدا: ن
رّصح الرئيس البولندي أندريه دودا، يف مقابلة مع »غازيتا 

بولســكا«، بأّن نرش األســلحة النووية األمريكية يف بولندا 

»موضوع مفتوح«.

وقال الرئيس البولندي إّن بالده تواجه مشــكلة بسبب عدم 

امتالكها أســلحة نووية، وخصوصاً أّن ما من إشــارة إىل أّن 

بولندا ميكن أن متتلك مثل هذه األسلحة يف املستقبل القريب.  

يف الوقت نفســه، يعتقد دودا أن بولندا ميكن أن تشارك يف 

برنامج »املشاركة النووية«. ومبوجب هذا الربنامج، تخزن دول 

الناتو األوروبية أسلحة نووية أمريكية.

وقال دودا بهذا الشــأن: »هناك دامئاً إمكانية للمشاركة يف 

املشــاركة النووية. تحدثنا إىل قادة الواليات املتحدة بشأن ما 

إذا كانــت الواليات املتحدة تدرس مثل هذه اإلمكانية. املوضوع 

مفتوح«.

ويف وقــت ســابق، رّصح رئيس حزب القانــون والعدالة 

الحاكم يف بولندا ياروســالف كاتشينســي بأنّه يرغب يف 

أن يرى أســلحة نووية أمريكية منترشة يف بالده. ومع ذلك، 

وبحسب كاتشينسي، مل يتم تلقي أي رد إيجايب من الواليات 

املتحدة.

شعبية بايدن تتراجع ألدنى ُمستوياتها

أظهر استطالع رأي أجرته رويرتز/إبسوس انخفاض شعبية 
الرئيس األمرييك جو بايدن هذا األســبوع ألدىن مستوى لها 
خالل واليته الرئاســية، عىل بُعد 5 أسابيع فقط من انتخابات 
التجديد النصفي للكونغــرس يف الثامن من نوفمرب/ترشين 

الثاين املقبل.
وخلص االستطالع الذي أُجري عىل مدى يومني، إىل أن %40 
من األمريكيني يتفقون مع أداء بايدن الوظيفي، مقارنة بنسبة 

41% األسبوع الذي قبله.
وتســبب تراجع شــعبية الرئيس، التي انخفضت إىل %36 
يف أيــار وحزيران املاضيــني، يف إثارة توقعات بفقدان حزبه 
الدميقراطي الســيطرة عىل مجلس النواب يف ترشين الثاين 

القادم، ورمبا أيضا عىل مجلس الشيوخ.
واستطلع املسح الذي أجرته رويرتز/إبسوس عرب اإلنرتنت 
يف الواليــات املتحــدة، آراء 1003 أشــخاص، بينهم 448 من 

مؤيدي الحزب الدميقراطي و383 مؤيدا للحزب الجمهوري.
يشار إىل أن والية الرئيس جو بايدن عانت، بعد توليه منصب 
الرئاسة يف كانون الثاين 2021 يف خضم جائحة كوفيد-19، 
مــن اآلثار االقتصادية لألزمة الصحية العاملية خاصة ارتفاع 

مستويات التضخم.

اســـتطالع: 78% مـــن الشـــعب االميركـــي يريـــد املفاوضـــات مـــع ايـــران 
)تتمة ص1( 

األمم املتحدة من قبل.
وقال املتحدث »ُسمح للمواطن األمرييك املحتجز ظلام باقر 
منازي مبغادرة إيران، وسمح البنه املحتجز ظلام أيضا بالخروج 
من السجن«، مشريا إىل أن »باقر منازي اعتقل ظلام يف إيران 
ومل يُسمح له مبغادرة البالد بعد أن قىض عقوبته، رغم طلبه 

املتكرر الحصول عىل رعاية طبية عاجلة«.
وأضاف »نعلم أن رفع حظر السفر واإلفراج عن ابنه مرتبطان 

مبتطلباته الطبية«.
وحِكم عىل األب وابنه بالســجن 10 أعوام يف ترشين األول 
2016 بتهمة التجســس، وأعفي األب البالغ 85 عاما من إمتام 
تنفيذ عقوبته يف العام 2020، لكنه مل يتمكن من مغادرة إيران 

رغم مشاكله الصحية.
وأعلنت األمم املتحدة األسبوع املايض أنه ُسمح لباقر منازي 
مبغادرة إيران لتلقي عالج طبي يف الخارج، يف حني أفرج عن 
ابنه املوقوف يف طهران بعد مناشــدة من األمني العام لألمم 

املتحدة أنطونيو غوترييش.
واعتقل باقر منازي، املســؤول الســابق يف منظمة األمم 
املتحدة للطفولة »يونيســف«  )UNICEF(  يف شباط 2016 
حني توجه إىل إيران سعيا لإلفراج عن ابنه سيامك منازي، رجل 
األعامل اإليراين األمرييك الذي أوقف يف ترشين األول 2015.

ومتــارس الواليات املتحدة ضغوطــا من أجل إطالق رساح 
الرجلني وأمريكيني آخرين يف إطار جهود إحياء االتفاق النووي 

املربم عام 2015 بني إيران والقوى الغربية.
واملواطنان األمريكيان اآلخران املحتجزان يف إيران هام عامد 
رشقي، وهو مســتثمر ُحكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة 
التجسس، ومراد طهباز الذي يحمل الجنسية الربيطانية أيضا 

وأُفِرج عنه موقتا.

{ الحاج دردمند يعود إىل إيران {
عىل خط متواز، وصل الحاج اإليراين خليل دردمند الذي كان 
معتقالً يف السعودية بســبب صورة الشهيد قاسم سليامين 
إىل إيران بعد اعتقاله 80 يوماً يف الســعودية حيث ان ممثل 
املرشــد اإليراين السيد عي خامنئي يف منظمة الحج والزيارة 

اإليرانية استقبل دردمند.
ويذكر انه من يوم االحد ، أبلغ وزيرا خارجية العراق وسلطنة 
عامن وزير الخارجية اإليراين حسني أمري عبد اللهيان باإلفراج 

عن دردمند.
ويف اتصــال هاتفــي بنظريه العامين، مســاء الجمعة 
املــايض، أعرب وزير الخارجية اإليراين عن شــكره لوزيري 

خارجية العراق وسلطنة عامن جهودهام يف متابعة قضية 
اإلفــراج عن الحاج اإليراين، معرباً عن أمله يف أن يعود إىل 

قريباً. إيران 
 وكانــت وكالة أنباء »فارس« اإليرانية أفادت بأّن قوى األمن 
الســعودية اعتقلت دردمند، عندما حاول التقاط صورة ضمن 
صورة أخرى لقائد »قوة القدس« الشهيد قاسم سليامين قرب 

الكعبة.
ونظراً إىل قطع العالقات الدبلوماسية بني طهران والرياض، 
فقد تواصلت الجهود الدبلوماســية والقضائية من قبل إيران 

لإلفراج عنه عرب سلطنة عامن.
اســتطالع: 78% من األمريكيني يؤيدون استمرار املفاوضات 

النووية مع إيران
هذا ويعتقــد أكرث من ثالثة أربــاع األمريكيني أن الواليات 
املتحــدة يجب أن تواصل املفاوضــات النووية مع إيران، وفقاً 
ملسح أجرته مؤسسة »مجموعة أوراسيا« غري الحزبية الشهر 

املايض، والذي صدر امس.
وأجري اســتطالع للرأي شــارك فيــه 20002 من البالغني 
األمريكيــني، وذلــك بني 2 و8 أيلول، عن السياســة الخارجية 

للواليات املتحدة ودورها العاملي.
وأظهرت نتائج االستطالع الجديد أّن 78.8% من املستطلعني، 
بزيادة عن العام املايض، يعتقدون أّن »عىل واشنطن أن تواصل 

متابعة املحادثات النووية مع إيران«.
ورداً عىل ســؤال العام املايض إّن كان عىل واشــنطن إحياء 
املفاوضات النووية، قال 62.6% من املستطلعني إنهم »يوافقون 

عىل ذلك«.
وبحســب »رويرتز«، فإّن االستطالع بنّي أّن »أكرث من %70 
من الجمهوريني يعتقدون بأن الواليات املتحدة يجب أن تواصل 
متابعة املفاوضات النووية مع إيران«، ما يشــري إىل أّن القادة 
املنتخبني واملرشــحني الذين ينتقدون جهــاراً املفاوضات قد 

يكونون غري متناسبني مع العديد من ناخبيهم.
ويرفض العديد من أعضاء مجلس الشــيوخ الجمهوريني 
االتفاقيــة النووية مع إيــران، ويعارضها كذلك بعض من 
زمالئهــم الدميقراطيــني املؤيدين للرئيــس األمرييك جو 

بايدن.
وسأل االستطالع ألّول مرة عام إذا كان املستجيبون »قلقني 
بشــأن األســلحة النووية إذ طورت الصني ترسانتها وروسيا 
هّددت باســتخدامها يف الحرب مع أوكرانيا«، وأجاب أكرث من 

74% بأنّهم »قلقون بشأنها«.
وكذلك أجاب 69% بـ »الســلب«، عند ســؤالهم عام إذا كان 
»يتعــني عىل الواليات املتحدة االســتمرار يف بيع األســلحة 

للسعودية«، و 31% أجابوا بشكل »إيجايب«.

قرار خطير لـ»أوبك بلس«: خفض اإلنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً
)تتمة ص1( 

ورأى البيــت األبيض أن القرار »الخاطئ« يصب يف مصلحة 
روســيا الخاصة، وقال »من الواضح أن أوبك بلس تتحالف مع 
روســيا«. وأضاف أنه »يف ضوء قرار اليوم، ستتشــاور إدارة 
بايدن مــع الكونغرس حول أدوات وآليــات إضافية لتقليص 

سيطرة تحالف الدول املنتجة للنفط عىل أسعار الطاقة«.
يف املقابــل، وصف ألكســندر نوفاك نائــب رئيس الوزراء 
الــرويس القرار الذي اتخذه تحالف أوبك بلس -خالل اجتامعه 
يف فيينا أمس األربعاء- بأنه »غري مسبوق« وعزاه إىل الحاجة 

لتحقيق التوازن يف سوق النفط.
وحذر نوفاك -يف تريحات أدىل بها للتلفزيون الرســمي- 
من أن التوجه لفرض سقف لسعر النفط الرويس، وهي خطوة 
اقرتحهــا االتحاد األورويب ضمن عقوبات جديدة مزمعة عىل 

موسكو، سيكون له أثر ضار عىل األسواق العاملية.
وأكد أن الرشكات الروسية لن ترسل إمدادات النفط إىل الدول 

التي تعتمد هذا السقف.

{ تداعيات القرار
وقــد تجاهل تحالف أوبــك بلس -الذي يضم أعضاء منظمة 

أوبك ورشكاءهم ومن بينها روســيا- مناشدات البيت األبيض 
ملواصلة ضــخ إمدادات النفط، وقرر خفــض اإلنتاج مبقدار 
مليــوين برميل يوميا، وهو أكرب خفض منذ تفيش كوفيد-19 

عام 2020.
وقد تؤدي هذه الخطوة إىل ارتفاع أســعار النفط الخام، 
وهــو ما يخىش محللــون أن يزيد معــدالت التضخم التي 
وصلت إىل مســتويات قياســية منذ عقود يف العديد من 
البلدان. وقالت وكالة الصحافة الفرنســية إن هذه الخطوة قد 
تعطي دعام لروسيا قبل حظر االتحاد األورويب ملعظم صادراته 
مــن نفطها يف وقت الحق من هذا العام، ومحاولة مجموعة 

الدول السبع لكبح جامح أسعار النفط.
وارتفعت أســعار النفط الخام يف األســواق العاملية عقب 
إعالن قرار أوبك بلس، ليتجاوز ســعر خام برنت القيايس 93 
دوالرا للربميل. ويتهم الغرب روسيا باستخدام الطاقة سالحا، 
واختالق أزمــة يف أوروبا قد تضطر معها إىل وضع حصص 

الستهالك الغاز والكهرباء هذا الشتاء.
ويف املقابل، تتهم موســكو الغرب باتخاذ الدوالر واألنظمة 

املالية مثل »سويفت« سالحا ضدها.
ومن بني األسباب التي تجعل واشنطن مهتمة بخفض أسعار 

النفط سعيها لحرمان موسكو من عائدات بيع الخام.
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لبنان ملنتخب  ــة  ــاي رع عــقــد  تــوقــيــع  ــة:  ســل ــرة  ـــــــــــة الخماســـــــــــيةكـ ـــــــــاع للجن ـــــــــــرة : اجتمــ  الكـــــــــــرة الطائ
الـــــــــــوزارة الـــــــــــى  وكتـــــــــــاب توضيحـــــــــــي 

عقدت اللجنة املكلفة من وزارة الشــباب 
والرياضة الدارة شــؤون االتحــاد اللبناين 
للكــرة الطائرة جلســة يف املكتب الخاص 
بالرئيس الســابق لالتحاد ميشال ايب رميا. 
وحرض جميع اعضــاء اللجنة وهم، اضافة 
اىل ايب رميا، كل من وليد القاصوف وأســعد 
النخل واملهندس عيل ابو عيل واملهندس عيل 
خليفــة .  افتتح ايب رميا الجلســة بكلمة 
ترحيبيــة داعياً »اىل نبذ الخالفات بني أبناء 
العائلة الواحــدة والعمل بيد واحدة لتجاوز 
االنقســامات من اجل الكــرة الطائرة التي 

جميعاً«. نحبها 
  ثم جرت مناقشــة حيثيات القرار الصادر 
عن وزارة الشباب والرياضة واملوّقع من الوزير 
الدكتــور جــورج كاّلس يف 26 ايلول الفائت 
تحت رقم 178 /22/12 لجهة توضيح بعض 

النقاط.
  وبعــد املداوالت، تقــرر توجيه كتاب اىل 
الوزير كالس الستيضاح بعض النقاط الواردة 
يف القرار الوزاري والتي تشمل توزيع املناصب 
داخل اللجنة الخامسية ومتديد املهلة لعملها 
وتوضيح صالحياتها والتي تم االشــارة اليها 
يف سياق القرار اضافة اىل استيضاح النقطة 
املتعلقة بالهيئة الناخبة التي ستتم االنتخابات 

عىل أساسها.
  ويف هــذا االطار، زار ايب رميا مقر وزارة 
الوزير كالس  الشــباب والرياضة والتقــى 
ورئيــس مصلحة الرياضــة محمد عويدات 
وســلمهام الكتاب املوّقع من اعضاء اللجنة 
الخامسية وتم تسجيلها يف قلم الوزارة بحيث 
طلــب كالس من عويدات اســتعجال القرار 

املناسب لتسيري مهمة اللجنة.

 مبـــــــــــارزة : املـــــــــــدرب توفيـــــــــــق شـــــــــــاهين
شـــــــــــارك فـــــــــــي دورة دوليـــــــــــة للصقـــــــــــل واالعـــــــــــداد

 وّقع االتحاد اللبناين لكرة السلة و«سيدرز 
امريكا««Cedar’s Food  America«عقد  فود 
رعاية ملنتخب لبنان للرجال عرص أمس األربعاء 
يف مركــز »لقاء« )الربــوة(.   وجاء توقيع 
العقــد خالل مؤمتر صحــايف حرضه النائب 
األول لرئيس االتحاد اآلسيوي ورئيس االتحاد 
اللبناين لكرة السلة أكرم حلبي ومالك الرشكة 
الراعية شارل حنا ونائب رئيس االتحاد  سامي 
نارص واالمني العام رشبل ميشال رزق وأعضاء 
االتحاد املحاسب هشام جرادي وباتريك لحود 
واييل خليل ورئيس بلدية كرخا )قضاء جزين( 

جان نخله ورجال الصحافة واالعالم.

{  حلبي {
  يف البدايــة تكلّــم حلبي وقــال »أرّحب 
بالحارضين لالعالن عن رعاية جديدة ملنتخب 
لبنان عرب »ســيدرز فود امــريكا« لصاحبها 
شــارل حنا الذي واكب نجاحات منتخب لبنان 
من الواليــات املتحدة األمريكية ولديه الحنني 
واملحبة والروح الوطنية لوطنه لبنان. شارل 
حنا منوذج للبنانيني الذي يعيشــون يف دول 
االغــراب ويتابعون الشــاردة والواردة يف 
وطنهم األم. ألول مرة يف تاريخ كرة الســلة 
اللبنانية تأهلت 3 منتخبات اىل نهائيات كأس 

العامل وهي منتخبات الرجال وتحت الـ 18 سنة 
وتحت الـ 16 سنة. هدفنا تحقيق نتيجة جيدة 
يف نهائيات كأس العامل التي ســتقام السنة 
املقبلة. واالتحاد محتاج للدعم وأود ان أشــكر 
مجدداً شارل حنا عىل  خطوته بدعم املنتخب 
الوطنــي اللبناين ونحن نفتخر بهذا التعاون. 
طريقنا طويلة مع األمل ان تكون النتائج عىل 

قدر الطموحات«.

{  حنا {
  بدوره قال شارل حنا »اشكر رئيس اتحاد كرة 
الســلة أكرم حلبي عىل كالمه ومنتخب لبنان 
يستحق كل الدعم. العبو منتخب لبنان ابطال 
بكل ما للكلمة من معنى. لقد تابعُت بشــغف 
مباريــات منتخب لبنان ضمن تصفيات كأس 
العامل ونأمل ان يواصل املنتخب نتائجه املمتازة 
يف مسريته يف التصفيات ويف نهائيات كأس 
العامل. وعىل العديد مــن رجال األعامل دعم 
اتحاد كرة الســلة واملنتخب. واود ان اشــكر 
رئيس واعضاء االتحاد عىل املوافقة عىل هذه 
الرعاية التي تعني يل الكثري ألنني أدعم وطني 

لبنان« )وسط تصفيق الحارضين(. 
  ثم قّدم حلبي قميص املنتخب اىل حنا والتي 

تحمل اسمه.

عــاد اىل بــريوت املدرب 
شــاهني،  توفيق  الوطنــي 
بعد ان شــارك بنجاح ومتّيز 
بــدورة صقل واعداد مدربني 
نظّمها  املبارزة،  ســيف  يف 
للمبارزة  االســيوي  االتحاد 
يف العاصمة املنغولية اوالن 
باتــور.  وتلقى املشــاركون 
يف الــدورة التدريبــات من 
املدرب الدويل البولندي يورك 
كونزاســليك، وكانــت ذات 

مستوى فني متقّدم.
  وكان االتحــاد اللبنــاين 
للمبــارزة قد ســّمى توفيق 

شاهني للمشاركة يف هذه الدورة 
لتحديــث وتطوير قدراته، وذلك ضمن برنامج 

االتحاد لتطويــر وتحديث القــدرات الفنية 

والعلمية لكافة املدربني اللبنانيني. 

متصدر  أرســنال  يسعى 
لنقل  االنكليــزي  الــدوري 
الســاحة  اىل  املحيل  تألقه 
القارية عندما يواجه ضيفه 
بودو غليمت الرنوجي اليوم 
الجولة  ضمــن  الخميــس 
الثالثة من الدوري االورويب 
»يوروبا ليــغ« لكرة القدم، 
مواطنــه  يتطلــع  فيــام 
مانشســر يونايتد لنسيان 
سداســية الدريب أمام جاره 
ســيتي عندمــا يتوجه اىل 
العاصمة القربصية ملواجهة 

نيقوسيا.  أومونيا 
بداية  أرســنال  ويحقق   
قوية يف الـ«برمريليغ« هذا 
املوسم بربعه عىل الصدارة 
بفــارق نقطة عن ســيتي 
حامــل اللقب، بعد ســبعة 
انتصــارات وهزمية واحدة 

فقط.
  ويدخل النــادي اللندين 
اىل مباراته مع بودو غليمت 
منتشًيا من فوزه عىل جاره 
وغرميــه يف شــامل لندن 
1 السبت الفائت،  توتنهام 3 

ليبقى وحيدا يف الصدارة.
  وافتتــح فريــق املدرب 
االسباين ميكل أرتيتا حملته 
القارية بفوزه عىل زيوريخ 
فيام   ،)1  2( يف ســويرسا 
تأجلــت مباراته يف الجولة 

الثانية أمــام ضيفه أيندهوفن الهولندي يف 
منتصف أيلول الفائت، بسبب النقص الشديد 
يف موارد الرشطة يف لندن ومسائل تنظيمية 
متعلقــة بالحداد الوطني عىل امللكة إليزابيث 

الثانية.
  وقــد حّدد االتحــاد االورويب لكرة القدم 
)ويفــا( يــوم 20 ترشين االول إلقــــامة 

املبــاراة. 
  ويدرك أرســنال أن مواجهة بودو غليمت 
الذي يتصدر املجــــموعة )4 نــــقاط( لن 
تكــــون لقمة سائغة بعد أن خطف الفريق 
الرنوجــي تعــادال مــن أرض أيندهوفن يف 
الجولــة االوىل قبــل أن يفــوز عىل ضيفه 

زيوريخ.
  ومــن املتوقــع أن يريح أرتيتا البعض من 
العبيه االساســيني ويلعب بتشــكيلة شبه 
رديفة، الســيام وأنه تنتظره قمة عىل أرضه 
ضــد ليفربــول املهزوز محلًيــا األحد ضمن 

منافسات الدوري.

{  يونايتد الستعادة الثقة  {
  من جهته، يدخل مانشسر يونايتد املباراة 
يف قربص مبعنويات منخفضة بعد خسارته 
االحد 6 3 يف ملعب االتحاد امام جاره سيتي 
بثالثية كل من الرنوجي الشاب إرلينغ هاالند 

وفيل فودن.
  بعــد بداية كارثية محلية للموســم إثر 
هزميتــني توالًيا، متكن الشــياطني الحمر 
بقيــادة مدربهم الجديــد الهولندي إريك تن 
هاغ من االنتفاضة وتحقيق أربعة انتصارات 
متتاليــة، بينهــا عــىل كل مــن ليفربول 
وأرســنال، قبل أن ينتكسوا بالهزمية املذلة 

ســيتي. أمام 
  ويأمل ســادس ترتيب الدوري املمــــتاز 
يف اســتعادة املعنــــويات أمام فــــريق 
متواضــــع ومواصلــة صحوتــه القارية 
بعد أن ســقط عىل أرضــه افتتاًحا ضد ريال 
سوســــييداد االســباين، قبل أن يفوز عىل 
شرييف ترياســبول يف مولدافيا يف الجولة 

الثــانية.
  وتتواصل معاناة الربتغايل كريســتيانو 

رونالــدو بعد أن جلس عــىل مقاعد البدالء 
مجدًدا يف مباراة كبرية يف الدوري هذا املوسم 
عىل غرار ما حصل يف الفوزين عىل أرسنال 
وليفربول وقد بّرر تن هاغ عدم االســتعانة 
به يف الشــوط الثاين بعد أن تأخر يونايتد 4 
صفر قبل االسراحة بأن ذلك حصل »احراًما 

ملسريته الكربى«.
  ومن املتوقع أن يشــارك رونالدو أساسًيا 
أســوة بأول مباراتني يف املسابقة القارية، 
علاًم أنه ســجل هدفه الوحيد هذا املوســم 
مــن ركلة جــزاء خالل الفــوز عىل رشيف 
يف الجولة الســابقة. ومن املحتمل أيًضا أن 
يشارك الفرنيس أنتوين مارسيال أساسًيا بعد 
عودته إثر غياب منذ بداية املوسم بســــبب 
االصــــابة ودخل بديال ضد سيتي مسجال 

آخر هدفني.
  ويتصــدر ريــال سوســييداد املجموعة 
الخامســة برصيد ســت نقاط أمام كل من 
شرييف ويونايتد )3(، فيام يتذيل أومونيا من 
دون رصيد، علاًم أن الفريق االسباين يحل يف 

الخميس. مولدافيا 
  وتــربز مواجهة روما مــع ضيفه ريال 
بيتيس االســباين ضمن منافسات املجموعة 
الثالثــة، ويدرك فريق العاصمــة االيطالية 

أهمية الفوز أمام املتصدر.
  حقــق الفريــق االندلــيس االنتصار يف 
أول مباراتــني أمام كل مــن ايتش جاي كاي 
هلســنيك ولودوغوريتس، فيام سقط روما 
أمام الفريق البلغــاري افتتاًحا قبل ان يفوز 

عىل ضيفه الفنلندي يف الثانية.
  ويقــدم بيتيــس بداية قوية للموســم، 
إذ يحتــل املركز الرابع يف »ال ليغا« عــــىل 
بعد أربــــع نقاط عن كل مــن ريال مدريد 
وبرشـــــلونة املتصدرين ونقطة عن أتلتيك 

الثالث. بلباو 
  أما روما ورغم أنه يحتل املركز الســادس 
يف »ســريي أ«، فهو يبتعد فقط بفارق أربع 
نقاط عن املتصدرين نابويل وأتاالنتا ويدخل 
مباراته منتشًيا من فوزه الغايل عىل إنر يف 
عقر دار االخري يف ميالنو 2 1 نهاية االسبوع 

الفائت.

يخوض ميلــوويك باكس وأتالنتا هوكس 
اليوم الخميــس يف أبوظبي مباراة متهيدية 
للموســم الجديد لدوري كرة السلة األمرييك 
للمحرفني »أن يب ايــه« الذي ينطلق يف 18 
ترشين االول.  ويلتقي الفريقان مجددا بعد غد 
السبت يف صالة االتحاد ارينا يف جزيرة ياس.

  وأصبحــت العاصمة اإلماراتية أول مدينة 
يف الخليج تســتضيف مباريات لفرق أن يب 
ايه، مبوجب اتفاقية بني رابطة الدوري ودائرة 
الثقافــة والســياحة يف ابوظبي ترسي يف 

2022 وتستمر لسنوات عدة.
  وتضمنــت االتفاقيــة إضافة اىل خوض 
مباريــات متهيدية، إقامة دوري الناشــئني 
لكرة الســلة »جونيور ان يب ايه« يف مدارس 
دولة اإلمارات، اىل جانب تجارب تفاعلية مع 
الجمهور بحضور نجوم كرة السلة االمريكية 

الحاليني واملعتزلني وعيادات لياقة بدنية.
  وكان ميلوويك باكس توج يف 2021 بطال 
للدوري بعــد 50 عاًما من االبتعاد عن اللقب، 
وسيلعب يف ابوظبي للمرة الثالثة يف مباريات 
خارجيــة منذ قدوم نجمــه اليوناين يانيس 
أنتيتوكومنبو، بعد األوىل عام 2015 يف لندن 
مبواجهة نيويورك نيكس، والثانية يف باريس 

عام 2020 امام تشارلوت هورنتس.
  وقال أنتيتوكومنبو »نفتخر بتمثيل مدينتنا 

وعشاق باكس يف جميع أنحاء العامل، وخوض 
أول مباراة عــىل اإلطالق يف ابوظبي. عندما 
تكــون جزءا من صناعة التاريخ فهذا يعطيك 
شــعوًرا رائًعا«.   وشــارك النجم اليوناين مع 
مجموعة من العبــي باكس يف ابوظبي يف 

حصة تدريبية لالطفال.
  وأكــد يانيــس »أعلــم أنهــم )االطفال( 
ســيتذكرون هذه الســاعة او الساعتني التي 
قضيناها معهم، عندما كنت يف ســن الـ14 
مررت بنفس الشــعور، وساعدين نجوم من 
دوري املحرفــني وأوروبا يف أن أصبح ما انا 

عليه اليوم«.
  من جهته، وعد بويب بورتيس، العب باكس، 
الجامهري التي ستتابع املباراة بأنها »ستكون 

عىل موعد مع تجربة استثنائية لن تنىس«.
  وتابع »نتطلع جميعا الن نجعل الجامهري 
تعيش هذه التجربة بتقديم عرض مميز سواء 
يف املباراتني داخل امللعب، او االحداث املرافقة 
لهــام خارج امللعب كونــه ليس حدثا رياضيا 

فقط بقدر كونه حدثا مجتمعيا ترفيهيا«.
  وعــن املباراتني امــام أتالنتا هوكس قال 
»ســنخوضهام بأقىص طاقتنا بالتأكيد، الننا 
يف هــذه املرحلة نقــوم بتجربة طرق اللعب 
والقيام بالخطط، ونريد ان نعزز االنســجام 

بيننا كالعبني وفريق«.

حلبي وحنا يتوسطان نارص ورزق وجرادي

لقطة من اجتامع اللجنة الخامسية

قميص املنتخب من حلبي اىل حنا

املدرب شاهني يف الوسط يف صورة تذكارية

النروجي غليمنت  يستضيف  أرسنال   : ليغ   يوروبا 
اليوم القبرصي  أومــونــيــا  على  ضيفاً  ويــونــايــتــد 

 نتائـــــج بطولـــــة لبنـــــان للبادمنتـــــون
2022 لعـــــام  املفتوحـــــة  للفئـــــة 

اليـــوم   ATCL للــــ  صحافـــي  مؤتمـــر 
لاعـــان عـــن ســـباق األكواتلـــون الســـادس

دعا النادي اللبناين للســيارات والســياحة )ATCL( رجال 
الصحافة واالعالم اىل حضور املؤمتر الصحايف الذي سيعقده 
عند الســاعة السادسة من مســاء اليوم الخميس يف قاعة 
»امريال« مبقر النادي بالكســليك لالعالن رســمياً عن سباق 
األكواتلون )سباحة وركض( السنوي السادس الذي سينظّمه 
يف 16 ترشيــن األول الجاري تحــت ارشاف االتحاد اللبناين 

للرياتلون.

يعيش كريستيانو رونالدو نجم مانشسر يونايتد أحد أسوأ 
مواســمه عىل اإلطالق، لتكشــف لقطة حقيقة ما يشعر به 
حاليا.  وتداولت الجامهري مقطع فيديو لكريســتيانو رونالدو 
يف تدريبات مانشسر يونايتد، يقوم فيه بفاصل مهاري رائع، 
حيث قام بـ«كوبري« لزميله األرجنتيني أليساندرو مارتينيز.

  وظهر رونالدو مستمتعا بعد تلك املهارة االستثنائية، حيث 
احتفل بتحريك يديه بشــكل رسيع قبل أن ميزح مع زمالئه، 
يف لقطة اعتربها البعض تشــري الرتفاع روحه املعنوية رغم 

حرمانه من املشاركة أساسيا هذا املوسم.
  وال تسري األمور بالشكل املثايل لرونالدو هذا املوسم، حيث 
أصبح صاحب الـ37 عامــا مالزما لدكة بدالء فريقه، مبا أثر 

بالسلب عىل مستواه الفني والبدين.
  وكان كريستيانو رونالدو قد ظل عىل دكة بدالء مانشسر 
يونايتد يف الخســارة الكبرية بنتيجــة 3-6 يف الديريب أمام 
مانشســر سيتي، علام بأن هذا اللقاء السادس الذي ال يكون 

فيه الدون الربتغايل أساسيا.
  وكانت املرة الوحيدة التي يشــارك فيها رونالدو أساسيا مع 
يونايتد يف الدوري اإلنكليزي املمتاز عند الهزمية من برينتفورد 

0-4 يوم 13 آب املايض، يف الجولة الثانية من املسابقة.
  ومنــذ ذلك الحني، لعب مانشســر يونايتد 5 مباريات يف 
الدوري اإلنكليزي، شــارك كريســتيانو يف 4 منها كبديل، ومل 

يلعب فيها جميعا سوى 80 دقيقة. 
  ومل يســجل رونالدو إال هدفا وحيدا هذا املوســم وجاء يف 

الدوري األورويب من ركلة جزاء.

ـــــــــن ميلووكـــــــــــي باكـــــــــــس ــــــتثنائية بيــ ـــ ـــــــــة اســ  مواجهــ
ــــوم ــ ــ ــ ــــــي اليـ ــ ــ ــــــي أبوظبـ ــ ــــــس فـــ ــ ــــا هوكـــ ــ ــ واتانتـــ

شاهني )اىل اليمني( يتسلّم شهادته من كونزاسليك

العبو أرسنال مبواجهة غليمنت الرنوجي

تتويج أبطال وبطالت

بوسرت السباق

مرتفعــــــــة رونالــــــــدو   معنويــــــــات 
ــد ــ ــ ــ ــتر يونايت ــ ــ ــ ــجن« مانشس ــ ــ ــي »ســ ــ ــ ــ ف

صورة تذكارية

اللبناين  االتحــاد  اختتــم 
للبادمنتــون بطولــة لبنان 
للفئة املفتوحة )ب وممتازة( 
لعام 2022 مبشــاركة أكرث 
من 100 العــب والعبة من 
والتالية  اتحاديــة  نوادي   7
أســامؤها : هوبس بريوت، 
الجمهور،  الســال،  مــون 
1875، سكودرا، هوبس منت 
وبــريوت فريســت«، حيث 
اســتمرت البطولــة ليومني 
متتاليني قسمت خاللها عىل 
فئتني.  قــاد البطولة الحكم 
العــام غالب فقيــه وعاونه 
كل من الحكام غرايس عبيد، 
فاطمة فقيهوسهيل منصور 
وشــارك يف البطولة الحكام 
من  محاولة  يف  املتدرجــني 
االتحاد لتدريبهم وتحضريهم 
القادمةوالتالية  للبطــوالت 
أســامؤهم : نيكول بشــارة 
شويري، سالم نبيل أبو شقرا، 
ليــا غصن بوغصــن، كميل 
جهاد فعاين، جهاد حســن 
طبجا، عيســا محم شمص، 
ميغيل وديع حســون، حسن 
دانيال  عيد  فكتور ســعادة، 
شــوفاين، نديم أنطوان عيد، 
هــاين كفاح ديــب، ماريو 
جوزيف حــداد وحيدر زكريا 

شيوا«.
  قسمت النتائج عىل الشكل 

التايل:
  فئة ب:

  *اناث:
  - مركز أول: سارة بو غصن 

نادي 1875
  - مركز ثاين: ميا رحال نادي 

1875
  - مركــز ثالث: ريبيكا عبدو 

نادي مون ال سال 
  ماريا كريســتينا بو نصار 

نادي 1875
  *ذكور:

  - مركز أول: رفائيل رنو نادي 
الجمهور

  - مركز ثاين: مارون حويك 
نادي مون ال سال 

  - مركز ثالث: راوول أنطون 
نادي 1875 

  جوزي بجاين نادي الجمهور
  فئة املمتازة: 

  *اناث: 
  - مركز أول: زينا كزما نادي 

هوبس
  - مركز ثاين: مريا أغا نادي 

فريست بريوت
  - مركز ثالث: لني جبور نادي 

مون ال سال
  سارة بو غصن نادي 1875

  * ذكور:
  - مركز أول: كريستوف أيب 

يونس نادي مون ال سال 
  - مركز ثــاين: رفائيل رنو 

نادي الجمهور
  - مركز ثالث: مارون حويك 

نادي مون ال سال
  راوول أنطون نادي 1875

فريق مانشسرت يونايتد



1ـ حسني االمام، الك
2ـ سمعان الدويهي
3ـ ليل، تدُمر، زاولَت

4ـ روما، راسني، هبَّ
5ـ يحّن، لوار، ايطو، يعيش

خدشــُه،  نحاس،  لن،  6ـ 
سانتو

7ـ بار، بدين، تاحون، فاَق
8ـ تر، عمتك، كساين، مي

9ـ نعاونه، األريج، تألّم

10ـ لنب أّمه، مل، نهالن

11ـ دَمة، ملّوها، وا، جرى

12ـ فا، فريا، نيسان، عاد

13ـ أنتوين كوين، ماليزيا

11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
5   4      3   2   1   
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 عموديا: 

 عموديا:

من خمسة حروف:    االبراج 

   دولة آسيوية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  غنطوس الرامي 

اخترب معلوماتك

1ـ من أسامء الِذئب. 

2ـ كاتب فرنيس راحل.

3ـ اناء كبري، سئَم.

4ـ أحد األنبياء. 

5ـ متحرّي ومنذهل.

1ـ طويل األنف.

2ـ شاعر فرنيس راحل.

3ـ ِبزر، خاصَم خصومة 

شديدة.

ملمثلة  الثاين  االسم  4ـ 

فرنسية. 

5ـ مضطرب االحشاء. 

مؤلف وكاتب وأديب إيطــايل عاش يف القرن الرابع 

عرش. بــرَع بقصصه القصرية. لــه كتاب ديكامريون 

املشهور الذي  يعني االيام العرشة. 

إسمه مؤلف من 14 حرفا، إذا جمعت:

12+3+8+11+6- موسيقي بولوين عاش يف باريس.

10+2+6+13+11- دولة افريقية.

1+14+7+5- بلدة يف الجنوب.

10+13+6- بطل مصارعة أمرييك.

9+4+13- مْخلِص.

8+14+6- مدينة أملانية.

4+1- غري ناضج. 

1ـ ما اسم الجزيرة اليونانية املشهورة بتمثال فينوس 

الذي اكتشَف العام 1820؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ مــن هو الفرعون املرصي الذي أســس الســاللة 

الرابعة، وشّيد هرم دهشور؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

3ـ ما اســم القديس االســباين الذي أّسس رهبانية 

الدومينيكان؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ مــن هو املمثــل الكوميدي املــرصي الذي ولد يف 

الزقازيق الرشقية عام 1924 . اسمه األصيل محمد أحمد 

املرصي، وتويف سنة 2003؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ كم عدد الفيلة تقريبا املتواجدة يف دولة ِسي لنكا ؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ يف أية دولة تويف املوسيقي االيطايل توسكانيني، 

الذي لّقَب بساحر النساء؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ مــاذا يَُســّمى البحر الذي يقع بني شــواطئ كوبا 

واملكسيك والواليات املتحدة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ يف أية ســنة تأسست كلية الصيدلة يف الجامعة 

االمريكية يف بريوت؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ من هو الشاعر القديم الذي إشتهر يف العرص األموي 

ولّقَب بـِ املقّنع؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ حسل، يلّبون، دفأ
2ـ سمري حّنا، علامن

3ـ يعلون، رتابة
4ـ نا، رون، فو

5ـ انت الُحّب، نادين
6ـ الد، وادعهم، ري
7ـ املراسيم، هالك 

8ـ مدرار، نتأ
9ـ أو، كلّموين

10ـ مي زيادة، الهنّي
11ـ هاين شاكر، اس

12ـ ليو، طه حسني، أم
13ـ لهو، واجهونا

14ـ كاتب، سنن، ال
15ـ يا، يتأ، عي

16ـ عنف، انجاز
17ـ يتأّمل، رّدي
18ـ شوقي مّتى

؟ من هو
من هي؟

1ـ دولة أمريكية، فرَحت.

2ـ يلتقط ويجمع، دولة يف 

رصاع مع دولة كربى.

3ـ وقــت، جزيرة إيطالية، 

من أقسام البيضة.

4ـ عائلة، شــخص سائر 

عىل هواه، ينرث ويفرق املاء. 

خبز  الخفــاء،  نقيض  5ـ 

يابس، غري متعلّم. 

دولة  عاصمة  ثعلَــب،  6ـ 

كربى. 

7ـ أالِحق، سمني، للتذمر. 

8ـ إســم جواد االسكندر، 

تَعبه. 

9ـ نحــُن باألجنبيــة، من 

يقوم بأعامل الخري.

10ـ قرأ، بلدة يف الجنوب، 

أدرك.  

اليد،  بقبضــة  رضَب  11ـ 

عملة آسيوية، مئة عام. 

12ـ دولة أوروبية. 

ممثل  ونزيه،  منصف  13ـ 

أمرييك راحل. 

ُمخلِصــا،  إنحــرَف،  14ـ 

ضعف، قلب. 

15ـ دولة أوروبية. 

16ـ متشــابهان، تُردد يف 

لعبة طاولة الزهر، أتيت.

مرصيــة  ممثلــة  17ـ 

معتزلة، بلدة يف الشامل.

ومخرجــة  ممثلــة  18ـ 

عراقية صاحبة الصورة. 

1ـ مدينة إيطالية مشهورة 

عاصمة  املائــل،  بربجهــا 

موزامبيق، جاه وِغنى. 

نقيض  القوم،  2ـ جامعة 

قصري، رّث. 

3ـ زاَد وكرثَ، زّي، الجواب.

4ـ أفاَد، غزال، وحدة وزن. 

5ـ إســم موصول، املرمى 

اىل، ميّد اليشء، ُعمره.

6ـ كلّفنــي بأمر ما، فيلم 

لفريد شوقي، رشكة سويدية 

رائدة يف مجال االتصاالت. 

7ـ هــّر باألجنبيــة، آلة 

طرب، رّســام فرنيس، أرجَع 

اليشء. 

يف  دولــة  حاجــَة،  8ـ 

منطقــة الكاريبــي، أغنية 

لفريد األطرش. 

9ـ بلــدة يف قضاء صور، 

يــدّق ويطحــن، أغنية لعبد 

الحليم حافظ. 

نصب،  حرف  تيضء،  10ـ 

إقرتَبــت مــن، يجــري يف 

العروق. 

11ـ ضمــري منفصل، أمر 

وحــال، أمريال أملاين عارَض 

سياسة هتلر فأعدَم، يطوف 

ويدور متنقال.

12ـ كأس، حرب، حرف جر، 

مآدب طعام عامرة. 

13ـ ممثــل مرصي، وبَّخ، 

ندَم وطلب الغفران.

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(

هناك من يفكــر عنك يف هذه اآلونة، ومن 

واجبك افهامه انك سيد نفسك وحياتك. نجاحك 

ســيكون الرّد الحاسم عىل املشككني والخبثاء 

يف تسيري أمورك. 

ستتحسن حالتك النفســية واملعنوية بعد 

سامع خرب جديد ساّر عن الحبيب البعيد عنك. 

املرشوع الذي تنوي تحقيقه ســيأخذ الطريق 

الصحيح والسليم اىل التنفيذ. 

االضطراب الذي يلف حياتك املهنية والعملية 

مرحلة عابرة، والخالص من املشاكل واألمور 

املرتاكمة عملية وقت فقط، وكل يشء سيكون 

عىل أفضل ما يرام. 

ليس مــن الرضورة أن تتــرسع يف امتام 

مرشوع خــاص معني، وانتظر لبعض الوقت. 

عليك أن تكون لبقا ودبلوماسيا لتكسب تعاون 

بعض االصدقاء والزمالء. 

أنت مفعم بالنشاط والحيوية، وُحّب الحياة 

الجميلــة. حظ كبري غري متوقع يســمح لك 

بالتحسن املهني. يجب أن تبذل جهدا للمحافظة 

عىل عالقتك العاطفية الناجحة. 

الحب الذي تبحــث عنه اليوم لن يصل اليك 

عىل طبــق من فضة. من يطلب النجوم يجب 

أن يحلّق صوبها، وأنت تعيش حالة من الجمود 

سوف ترتك أثرا عىل شؤونك.

أكفاءتك الشــخصية ميكن أن تثري الحسد 

يف محيطك العمــيل. اتكل عىل ذكائك وعش 

حياتك ببساطة، واستفد من هذه الفرتة لتنهي 

ما بدأت به من مشاريع.

مفاجــأة ســارة تنتظــرك عــىل الصعيد 

الشخيص بحيث ســتتوفر لك الفرصة لحياة 

أنسب وأفضل. تحقق أهدافك بنجاح اذا واجهت 

األمور بطرق وأساليب أخرى.

تستنفر كل قواك العقلية والجسدية يف هذه 

املرحلــة يك تتمكن من انجاح مرشوعك الذي 

قدمته مؤخرا. عاطفيا، تحســب ألف حساب 

قبل التفّوه بأي كلمة مع حبيبك. 

يجتاز انسان عزيز من محيطك أوقاتا صعبة 

ويلجأ اليك للمساعدة فتلبي طلبه بكل طيبة. 

رحلة عمل قصرية ســتكون موفقة، وتفتح 

أمامك أبوابا كانت مقفلة. 

سيســاعدك يف هذه اآلونة بعض األصدقاء 

الذين تعتمد عليهم يف التخلص من املشــاكل 

والصعوبات، خاصــة اذا كانت األمور تتعلق 

باملسائل املهنية والشخصية. 

ستشــعر اليوم برغبة شديدة صادقة يف 

تجديد منط عيشــك وحياتك. تجارب ممتعة 

ســتحصل لــك. ال تدع من حولــك يؤثر عىل 

شخصيتك ويزعزع ثقتك الكبرية بنفسك. 

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(

إقتصاد
أولوية

اجتامع
أقطاب

انقاذ
أحباب
اليابان
البتاين

ابن باجة
أكرا

ادلب
املختارة

باكستان
بناء

بريطانيا
بوروندي

باخ
بلفاست

برجا
تلة

حيفا
حمص

خط
درعا

دواليب
دمشق
دينونة

ذهب
رحاب

روماريو
زق

زعيم

زيتون
زفت

سنون
ساقية
صنديد

عرسال
عيتنيت
غارون

فنكوفر
قطر

كوليت

نقد

نروج.

الحل السابق

الحل السابق

كوناكري

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ امللكة كريستينا. 

2ـ ميكادو. 

3ـ الفيلسوف رينيه ديكارت. 

4ـ سنة 1961

5ـ يوبيل الكشمري. 

6ـ خليل أيوب الحّتي. 

7ـ نهر روبيكون. 

8ـ يف كولومبيا ـ بوغوتا. 

1ـ بيدبا. 

2ـ لبنان. 

3ـ قراري. 

4ـ يوهم. 

5ـ سدمان.

1ـ بلقيس. 

2ـ يربود. 

3ـ دناُهم. 

4ـ بارما. 

5ـ آين. 

الخميس 6 ترشين األول 2022



ــازل عـــن الـــجـــوالن؟    ــنـ ــتـ ــي الــــى اغــتــيــال البــيــد كــمــا قـــتـــلـــوا رابـــيـــن ســـابـــقـــاً بــتــهــمــة الـ ــون ــي ــصــه ــي ال ــوب ــل ــجــأ ال ــل هـــل ي

ــد ــي ــف ــت ــس ــت ــات اإلقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي س ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـــــصـــــنـــــدوق الـــــســـــيـــــادي مــــمــــر إلــــــــــزامــــــــــي... وهــــــــــذه الـ
ــاد ضــــــــرورة ــ ــ ــص ــ ــ ــت ــ ــ ــة االق ــ ــل ــ ــك ــ ــي ــ ــدي خــــطــــر يــــــواكــــــب مــــرحــــلــــة اإلســــــتــــــخــــــراج وه ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــهـ ــ آفــــــــة املــــــــــرض الـ

ــى روســـــيـــــة إلـــــــى األبـــــد ــقـ ــبـ ــتـ ــي تـــــم ضـــمـــهـــا إلـــــــى روســـــيـــــا سـ ــ ــتـ ــ ــن: املــــنــــاطــــق الـ ــ ــي ــ ــل ــ ــرم ــ ــك ــ استشهاد فلسطيني...)تتمة(ال
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
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)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( )تتمة ص1( 

املنطقة الغازية، وتم التوافق ان تدفع  قطر التعويضات لكيان 
العــدو مع رشكة توتال، من أرباحها، وهذا الوعد حصلت عليه  
واشنطن، وبالتايل املأزق ارسائييل بامتياز، والعواصف تحارص 
هذا » الكيان املؤقت« من كل الجوانب عىل ابواب االنتخابات مع 
بدء الضغوطات  الكبرية من اللويب الصهيوين يف واشنطن عىل 
بايدن وادارته قبل االنتخابات النصفية لنسف هذا االتفاق؟ وهذه 
املوجة من الخالفات واالنقســامات شهدها كيان العدو املؤقت 
عــام 1٩٩٤ بعد قبول رابني العودة اىل خط ٤ حزيران 1٩6٧ ما 
أدى اىل قتلــه من قبل اللــويب الصهيوين بحجة انه تخىل عن 
اراض ســيادية يهودية . فهل يلجأ اللويب الصهيوين اىل قتل 
البيد كام قتل اسحاق رابني يف التسعينات تحت ذريعة التخيل 
عن ثروات سيادية لليهود؟ وما عىل اللبنانيني اال مراقبة املشهد 

الداخيل االرسائيل املفتوح عىل كل االحتامالت ؟ 

{ امللف الحكومي {
» هبة باردة وهبة ســاخنة« يف امللف الحكومي، لكن انجاز 
التشــكيل تعرتضه عقبات جدية يتشــابك فيها الشــخيص 
بالسيايس وتحديدا بني الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني 
الحر جربان باسيل يف ظل حرب مفتوحة بينهام، بال سقوف،« 
ووسطاء الخري« استسلموا  »ورفعوا العرشة« وفشلوا يف ايجاد 
»بصيص أمل« يســمح بتضييق رقعة الخالفات وتربيد الحرب 
االعالمية بني الرجلني، وبالتايل هناك أستحالة يف التوافق عىل 
تشكيل الحكومة اذا بقيت االمور تعالج عىل طريقة » عنزة لو 

طارت« .
وحســب ما يردده العاملون عىل خط التشــكيل، فأن باسيل 
لن يعطي الثقــة للحكومة الجديدة  اذا أبرصت النور، وحصته 
الوزاريــة مضمونة  مقابل االمضاء الرئايس عىل الوالدة وغري 

ملزمة  للتيار الوطني الحر.

ويف املعلومات، ان ورقة باسيل الحكومية االخرية،  تتضمن 
تغيــري وزراء التيار الحاليني وأســتبدالهم بوزراء سياســيني 
باســتثناء وزير الطاقة وليد فياض، وعلم ان باســيل ســمى 
الدكتــور طارق صادق لوزارة الخارجية مكان عبدلله بو حبيب 
ولن يرتاجع عن املطلب، كام يرص عىل توزير ســليم جريصايت 
وادي معلوف، ولن يرتاجع عن قراره استبدال حاكم مرصف لبنان 
رياض سالمة، وترقية عمداء دورة 1٩٩٤ حيث املرسوم ما زال 

يف أدراج وزارة املالية.
ويف املعلومات، ان ميقايت أبلغ باســيل استعداده للبحث يف 
مطالبه عىل ان تؤحذ القرارات يف اجتامعات مجلس الوزراء بعد 
تشــكيل الحكومة  بالتوافق أوالتصويت، وتعهد ميقايت بوضع 
هذه املطالب عىل جداول أعامل اجتامعات مجلس الوزراء، لكن 
الرفض الحاســم والقاطع حســب املعلومات جاء من الرئيس 
نبيــه بري، عندها تراجع ميقــايت وعاد اىل التصلب. فتوقفت 
االتصــاالت، وعلم ان ميقايت ســيزور البطريرك املاروين مار 

بشارة بطرس الراعي اليوم. 
ويف املعلومات أيضا، ان الحكومة لو تشكلت فانها لن تحصل 
عىل الثقة يف ظل ارصار الكتل املســيحية املشاركة فيها حجب  
الثقة عنها، وهذا القرار محســوم عند باســيل ولو حصل عىل 
كل ما يريده، اضافة اىل أن رئيس الحزب التقدمي االشــرتايك 
وليد جنبالط ميال اىل حجب الثقة  ويراهن عىل ميقايت برفض 
تســمية وزراء دروز استفزازيني، وعلم ان ميقايت أبلغ حلفاء 
أرسالن قبوله بتوزير مجيد طالل أرسالن، وهذا ما أستفز والده 
طالل ارسالن الذي أتصل هاتفيا  مبيقايت رغم القطيعة بينهام 
منذ شهور قائال لرئيس الحكومة« طالع من هذه اللعبة«، علام 
ان ارســالن اتهم نائبأ مقربا من جنبالط بتســويق هذا االمر، 
ويف املعلومات، ان املدير العام لالمن العام اللواء عباس أبراهيم 
تناول العشاء عىل مائدة جنبالط مساء االحد ومن املمكن انهام 
تطرقا اىل ملف الحكومة واملوضوع الدرزي حيث يريد جنبالط 
معالجة ملف املوقوفني بأحداث قربشــمون أوال، قبل أي يشء 

أخر،وبعدها لكل حادث حديث.
هذه االجواء املعقدة، وفقدان الثقة بني بري وباســيل تعرقل  
طريق بعبدا أمام  ســليامن فرنجية، وما رفع من سقف مواقف 
باسيل ضد فرنجية اتهامه انه مرشح بري ويقوم بتسويقه عند 

جنبالط والعديد من النواب املرتددين.
ويف ظل هــذه االجواء، فأن  االمورمــا زالت تراوح مكانها 
حكوميــا، والفرصة االخرية بــني 10 و20 ترشين االول، فأما 

التشكيل أو »باي - باي ياحلوين«.

{ خالف دستوري 
الخالف بني بري وباسيل لن تكون ساحته رئاسة الجمهورية 
والحكومــة فقط، بل ســيمتد اىل املجلس النيايب،  حيث يقود 
باســيل معركة دســتورية عنوانها » اليحق للمجلس النيايب 
الترشيع يف ظل الفراغ بعد ٣1 ترشين االول وحكومة ترصيف 
االعامل« ويتوىل مقربون من باســيل تسويق هذه املعادلة مع 
الكتل املســيحية والتغرييني الذين يوافقون باســيل عىل هذا 
الطــرح، وهناك اتجاه اىل مقاطعة املجلس النيايب وصوال اىل 
تهديد باســيل باســتقالة نوابه من املجلس اذا أرص بري عىل 
الترشيع يف مرحلة الفراغ، وبدأ فريق مسيحي بالتصويب عىل 
هــذا املنحى من خالل خرباء دســتوريني يجزمون بأنه ال يحق 
للمجلــس النيايب الترشيع يف مرحلــة الفراغ، فيام وزراء أمل 

والحلفاء يرصون عىل هذا الحق الترشيعي.

{ تظاهرات مؤيدة واخرى معارضة 
ليل مغادرة عون بعبدا {

تتخــوف جهات أمنية من حصول اشــكاالت وصدامات بني 
القوى املســيحية وتحديدا بني التيــار الوطني الحر من جهة 
والقــوات اللبنانية والكتائب ليل ٣1 ترشين االول موعد انتهاء 
والية عون الرئاســية ومغادرته قرص بعبدا، ويســتعد التيار 
الوطني الحر اىل تنظيم مظاهرات شعبية  »ومسريات سيارة«  
ترافق عون لحظة خروجه من بعبدا حتى الرابية، فيام تســتعد 

كل قوى 1٤ اذار والتغرييني اىل تنظيم أحتفاالت فرح يف ساحة 
الشــهداء واملناطق اللبنانية واقامة الحواجز  وتوزيع الحلوى 
بنهاية عهد عون، وهذا ســيؤدي اىل توترات، وقد اخذت القوى 
االمنيــة والجيش كل االحتياطــات ملنع حدوث هذا االمر، ويف 
هذا االطار أبلغ عون الجميع قراره مبغادرة  قرص بعبدا منتصف 
ليل ٣1 ترشين االول، وبدأ نقل  اغراضه الشــخصية مع عائلته 
اىل الرابية حيث ســيقود املعارضة الرشسة وصوال اىل كشف 

كل الحقائق.

{ ماذا عن اجتامعات لبنانية بلوزان
 يف سويرسا {

نقلت وكالة »ســبوتنيك«  الروســية عن مصدر دبلومايس 
اورويب عن توجه ســويرسي لدعوة االطراف اللبنانية اىل عقد 
حوارات يف مدينة لوزان السويرسية بني جميع القوى السياسية 
مبا فيهم املجتمع املدين لبلورة الحلول للمرحلة القادمة وصوال 
اىل عقد اجتامعي جديد، وان دبلوماســيني سويرسين فاتحوا 

القوى اللبنانية يف هذا التوجه.

{ مرسحيات  أمام املصارف {
تحركات بعض املواطنني للحصول عىل ودائعهم املحجوزة يف 
املصــارف أمر محق ومرشوع، لكــن القضية » هزلت« مع بدء  
االستعراضات واملرسحيات االعالمية واملزايدات، مام اساء اىل 
جوهر هذه القضية املحقة، وقد تنعكس ســلبيا عىل املودعني 
وقد تلحق بهم   ارضارا جسيمة يف حال لجوء موظفي املصارف 
اىل االرضاب، بينــام املواجهة تتطلب أعداد خطة شــاملة من 
املودعني ألســرتداد الحقوق بدال من الدخول اىل املصارف عرب 
النقل التلفزيوين املبارش وبث افالم مركبة وشعبوية، وهذا ما 
ظهر من خالل حركة النائبة سنتيا زرازير التي انتظرت وصول  
بعض مندويب محطات التلفزة قبل الدخول اىل املرصف،  ووسط 
هذه التحركات والخالفات المس الدوالر عتبة الـ ٤0 الف لرية مع 

توقعات بوصوله اىل ٥0 الف لرية وما فوق قبل نهاية الشهر.

موافقة من قبل الحكومة اللبنانية مرفًقا مبرسوم كام حصل مع 
املرسوم 6٤٣٣ من دون أن يكون هناك أي عملية تواصل مبارش 

أو غري مبارش مع العدو اإلرسائييل.
الســيناريو الثاين وينص عــىل توقيع إتفاقية تحمل توقيع 
الجانبــني وبالتايل وعماًل بالدســتور، يتوّجــب إخضاع هذه 
اإلتفاقيــة إىل موافقة املجلس النيايب نظرًا إىل أنها ترتب أعباًء 
ماليــة عىل الدولة اللبنانية من خالل مطالبة إرسائيل بحقوق 

إستخراج من املنطقة اإلقتصادية الخالصة التابعة للبنان.
يف كال الحالتني، فإن اإلتفاقية أو املرسوم من الجانبني سيتّم 
تســجيله يف األمم املتحدة ويُصبح مستندا رسميا ألي خالف 

مستقبيل حيث يتّم اللجوء اليه.
عملًيا، أسئلة كثرية تُطرح حول الظروف التي واكبت املفاوضات 
وخصوًصا فيام يتعلّق بإعتامد الخط 2٣ مع العلم أن حقوق لبنان 
بالخط 2٩ مؤكدة عملًيا ومع العلم أيًضا أن لبنان كان إستحصل 
عىل أكرث من الخط 2٩ يف إطار إتفاق 1٧ أيار. هذه األســئلة ال 

ُيكن الرّد عليها إال من قبل املعنيني.
عــىل كل األحوال، حجم الغاز يف هــذه املنطقة هائل، وكنا 
قد قّدرناه ســابًقا بعّدة عرشات من مليارات الدوالرات مرّشحة 
لإلرتفــاع خصوًصا مع الطابع الجيولوجي للشــاطئ اللبناين 
والــذي يجعله غنًيا مبكامن الغاز. وبالتايل فإن البدء بالتنقيب 
عن الغاز يف الرقع 8 و٩ و10 وحقل قانا، هو أمر ُملّح نظرًا إىل 

التداعيات التي ستنسحب عىل االقتصاد اللبناين.
وبالحديــث عن املفاعيل عىل االقتصــاد اللبناين، فإن البدء 
بإســتخراج الغاز بالهيكلية الحالية لإلقتصاد اللبناين، ستؤّدي 
حكاًم إىل وقوع لبنان تحت تأثري آفة املرض الهولندي. هذه اآلفة 
ترضب اإلقتصادات التي تُصّدر النفط والغاز وتأيت نتيجة تقوية 
العملة الوطنية عىل حســاب الصــادرات الصناعية والزراعية 
التي تفقد تنافسيتها بسبب قوة العملة الوطنية. وإذا ما أضفنا 
التضخم الذي ينتج عن تدفق العمالت الصعبة، نرى أن الصادرات 
التقليدية )صناعية، زراعية، وخدماتية( تفقد من تنافسيتها مع 

نظرياتها من الدول األخرى.

من هذا املنطلق، يأيت خلق الصندوق السيادي ليك يُشكّل رًدا 
عىل هذه املشكلة من باب أن قسام من العائدات تذهب إىل خارج 
االقتصاد اللبناين مام يسمح له بالعمل يف ظّل ظروف طبيعية 

أفضل.
تُشــّدد النظرية اإلقتصادية عىل الدور اإلقتصادي للصندوق 
الســيادي. هذا الدور هــو دور إقتصادي بحت وكل قول عكس 
ذلك هو أمر ُمنايف ألصول إدارة الصناديق الســيادية يف العامل. 
أضــف إىل ذلك خصوصية الواقع اللبنــاين مع تواجد عاملني 
أساسيني ُيكن تصنيفهام بعلّة العلل: اإلنقسام املذهبي والفساد 
املســترشي. من هنا نرى أن إســتخدام مداخيل الرثوة النفطية 
يف اإلنفــاق الجاري هو حرق للــرثوة النفطية وجرية بحق 
األجيال املســتقبلية حيث تؤكّد بعض األبحاث العلمية عىل أن 
فكرة الصندوق السيادي ّولدت من منظار ضامن حقوق األجيال 

املستقبلية.
وقــد أثبت التاريخ صوابية هذه النظرية من ناحية أن البلدان 
التي أنشأت صناديق سيادية )عددها يفوق الـ ٥0 والكويت كانت 
األوىل يف العام 1٩٥٣( أّمنت حياة رفاهية لألجيال التي تلّت عىل 
Qatar Investment Author- )مثال الصندوق السيادي القطري 
ity( الذي من املتوقع أن تؤّمن عائداته اإلستثامرية يف األعوام 
القادمة متويل كامل للميزانية القطرية وذلك من دون أي يكون 

للنفط والغاز أي دور يف ذلك. 
يف الواقع، كل عائدات إســتخراج الغــاز يجب أن تذهب إىل 
الصندوق السيادي بهدف اإلستثامر يف اإلقتصاد اللبناين تسمّح 
بتكبري حجمه وال تُســتّخدم بأي شكٍل من األشكال لسّد اإلنفاق 
الجاري أو سّد الديون تحت طائلة حرق هذه الرثوة، ولكن أيًضا 
بهدف اإلستثامر يف إستثامرات خارجية تؤمن مدخواًل متنوًعا. 
هذا الصنــدوق يكون ملك الدولة اللبنانية، لكن إدارته تعود إىل 
مّجلــس إدارة )مثــاًل ُمكّون من عرشة أشــخاص، ٥ منهم من 
القطاع العام و٥ أشــخاص من القطاع الخاص(، هذا املجلس له 
دور توجيهي من ناحية أنه يضع قيوًدا عىل نوع اإلســتثامرات 
وتنويعها الجغرايف وعمالت األصول… ويُعهد بإدارة الصندوق 
الفعليــة إىل مصارف إســتثامرية عاملية يتّم إختيارها من بني 
املصارف ذات خربة مؤكّدة. ويُعهد التدقيق يف حسابات الصندوق 
وإدارته إىل رشكة تدقيق عاملية تضع تقريرًا ســنويًا بني أيدي 

مجلــس اإلدارة ولكن أيًضا بيد الشــعب اللبناين وذلك لضامن 
شفافية ُمطلقة يف إدارة هذا الصندوق. أما عائدات إستثامرات 
الصندوق فتذهب حرصًا إىل الخزينة العامة ويتم إستثامرها يف 

القطاعات االقتصادية والصحية والرتبوية واإلجتامعية.
هذه املنهجية يف العمل تّضمن فوائد عديدة نذكّر منها:

أواًل- عىل الصعيد املايل: الصندوق الســيادي سيسمح للدولة 
بكسب مصداقية خصوًصا بعد تخلّفها عن دفع ديونها، ودخول 
األسواق العاملية من الباب العريض وهو ما سيسمح لها بتخفيف 
كلفة اإلقرتاض حيث أن وجود الصندوق يُقلّل حكاًم من ســعر 
الفائدة عىل سندات الخزينة. أيًضا سيسمح هذا الصندوق بإصدار 
ســندات خزينة لصالح املودعني لضامن حقوقهم يف املصارف 

التي إقرتضتها الدّولة وأنفقتها من دون قطوعات حساب. 
ثانًيا- عىل الصعيد اإلقتصادي: يُســاعد الصندوق السيادي 
يف حامية االقتصاد من التضّخم، فدخول العمالت األجنبية من 
الخــارج إىل االقتصاد الوطنــي والناتج عن الصادرات النفطية 
والغازية، ســُيخّفف من التضّخم الذي يرضب االقتصاد اللبناين 
يف املرحلــة األوىل. إال أن هــذا التضّخــم ويف ظل عدم وجود 
هيكلية إقتصادية مؤاتيه، ســُيعاود اإلرتفاع بحكم اإلستهالك 
املحيّل الناتج عن عائدات الغاز وبحكم توافد رؤوس األموال إىل 

القطاع املرصيف.
للتذكــري أن اآللية التي يلجّم من خاللها الصندوق الســيادي 
التضخم هي بكل بســاطة آلية تخفيــف تدفق صايف األموال 
بالعمــالت األجنبية اىل االقتصاد الوطنــي. إذ من املعروف أن 
الصندوق السيادي والذي يستّثمر عادة يف إقتصادات خارجية، 
يُخفف من وطأة دخول األموال بالعمالت األجنبية وبالتايل يلجم 

التضخم.
وبالتايل، فإن الصندوق الســيادي يدفــع إىل حفظ الرثوة 
بالعمــالت الصعبة يف الخــارج وبالتايل، يُخفف الضغط عىل 
العملة الوطنية مام يعني تّحسني قدرة الدولة عىل التصدير. كام 
أن إستثامر عائدات الصندوق يف القطاعات اإلنتاجية له مفعول 
إيجايب من ناحية تقوية املاكينة اإلقتصادية التي ستستفيد من 
هذه العائدات. وإذا ما ترافق ضخ هذه العائدات يف االقتصاد مع 
خطّة إقتصادية تســمح بتنويع املاكينة اإلقتصادية وتوزيعها 
بشــكل عادل بني املناطق كافة، فــإن الناتج املحيّل اإلجاميل 

سينمو بشــكل كبري كنتيجة لهذه اإلستثامرات وبالتايل، فإن 
الفائض املحّقق من املوازنة يُستخدم يف سّد الدين العام وزيادة 

اإلستثامرات.
ثالًثا- عىل الصعيد اإلجتامعي: إن إستثامر عائدات الصندوق 
السيادي بشكل يسمح بتأمني إمناء متوازن، يؤّدي بدون أّدىن شّك 
إىل عدالة إجتامعية أفّضل وذلك من خالل خلق وظائف يف جميع 
املناطــق وبالتايل توزيع الرثوة بواســطة املاكينة اإلقتصادية 
بشــكل عادل عىل جميع أفراد املجتمع. كام أن اإلستثامرات يف 
البنى التحتية تؤّمن رخاًء إجتامعًيا كبريًا يســتفيد منه املواطن 

)قطارات، أو جسور، أو سدود، أو طرقات…(.
رابًعا- عىل الصعيد اإلداري: إمتالك صندوق ســيادي يفرض 
إمتالك سياسة مالية شّفافة وبالتايل يزيد من الشفافية ومن 
الحوكمة الرشيدة. وبحســب رشكة PWC فإن دخول مداخيل 
النفط والغاز إىل الصندوق السيادي يُقلّل من سلطة السياسيني 

عىل هذه األموال.
وبالتايل، نرى أهّمية فصل الصندوق السيادي عن اإلنقسامات 
السياسية وُمحاولة وضع إدارته تحت سلطة هذا الفريق أو ذاك، 
إذ يكفي إحرتام الهيكلية العملية املنصوص عليها أعاله لضامن 

مداخيل ثابتة وأكيدة لألجيال الحالية واملستقبلية.
فــور البدء بالتنقيب عــن الغاز يف البحر، هناك فوائد فورية 
للصندوق، وعىل رأسها ســهولة اإلقرتاض للخروج من األزمة 
الحاليــة ودعم العملة الوطنية... وغريهــا. إال أن هذا األمر ال 
ُيكن أي يســلك مســاًرا صحيًحا إذا مل يتم القيام باإلصالحات 
اإلقتصادية واملالية والنقدية واإلدارية. هذه اإلصالحات أصبحت 
ممرًا إلزامًيا ســواء إستخرج لبنان الغاز أم مل يستخرجه، حيث 
أصبح معروًفا لدى الجميع إستحالة إستمرار الوضع عىل ما هو 
عليه مع تكاثر عمليات اإلقتحام للمصارف والضغط االجتامعي 
واإلقتصــادي الهائل والترشذم الســيايس الذي يُبقي لبنان يف 
مصاف الدول املتخلّفــة. هيكلة االقتصاد خصوًصا من ناحية 
توجيه القطاع الصناعي والخدمايت نحو املنتجات التي يحتاجها 
بلد نفطي هو أمر رضوري. فعىل سبيل املثال، يتوجب بدء العمل 
عىل خلق بنى تحتية، وصناعات برتوكياموية، ومصايف تكرير، 
وخدمات تطال اإلنرتنت والفنادق والكثري من القطاعات األخرى 

التي يحتاجها البلد ملواكبة االقتصاد النفطي.

مرسوما بوضع محطة زاباروجيا النووية تحت اإلدارة الروسية.
من جهته، قال املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل 
غــرويس إن الحاجة باتت ملحة أكرث من أي وقت مىض إلنشــاء 
منطقة الحامية األمنية حول محطة زاباروجيا النووية، مشــريا 
إىل أنه سيتشــاور مع السلطات املعنية عقب التقارير التي أفادت 

باعتزام روسيا اإلرشاف عىل محطة زاباروجيا.
كام قال ســتيفان دوجاريك املتحدث باســم األمني العام لألمم 
املتحدة إن هدف املنظمة األممية ضامن أن تكون محطة زاباروجيا 
النوويــة آمنة، مطالبا كل األطــراف بالتعاون مع غرويس تجنبا 

لحوادث كارثية.
وأعلنت روسيا عمليات الضم بعد إجراء ما سمتها استفتاءات يف 
مناطق تسيطر عليها من أوكرانيا. يف حني قالت كييف وحكومات 
غربيــة إن التصويت ينتهك القانون الدويل، وكان قرسيا وال يثل 

سكان املناطق التي أجري فيها.
وال تســيطر القوات الروسية بشكل كامل عىل املناطق التي تم 
ضمها. ويصل إجاميل ما ضمته نحو 18% من األرايض األوكرانية، 

إال أن الحــدود الدقيقة لهذه املناطق غري واضحة.
وأظهــرت خرائط عرضتهــا وزارة الدفاع الروســية الثالثاء 
انسحابات رسيعة للقوات الروسية يف رشقي أوكرانيا وجنوبيها 

حيــث تتعرض لضغوط قوية من الهجوم األوكراين املضاد.
مسؤول رويس بخريسون: التقدم األوكراين توقف

عــىل الصعيد امليداين، نقلت وكالة تاس الروســية لألنباء عن 
كرييل سرتيوســوف املســؤول الرويس يف منطقة خريسون 
بأوكرانيــا قوله أمس األربعاء إن تقــدم الجيش األوكراين هناك 

توقف.
وقال سرتيوسوف إن القوات الروسية يف املنطقة تعيد تجميع 
صفوفها لشــن هجوم مضاد وسط مكاســب أوكرانية رسيعة، 

حســبام ذكرت وكالة اإلعالم الروسية اململوكة للدولة.
ونقلــت الوكالة عنه قوله إن القوات الروســية »تجري عملية 

إعادة تجميع من أجل حشــد قوتها وتوجيه رضبة انتقامية«.

وحققت القوات األوكرانية انفراجة كبرية يف منطقة خريسون 
الجنوبية هذا األسبوع، مام أجرب القوات الروسية عىل التخيل عن 

مواقعها التي كانت تســيطر عليها منذ آذار املايض.
ويف السياق ذاته، أكد سكرتري مجلس األمن الرويس أن الواليات 
املتحــدة وبريطانيا تريدان نقــل األعامل القتالية من أوكرانيا إىل 

األرايض الروسية.

{ هجامت مبسريات إيرانية عىل منطقة كييف {
من جهة أخرى، جرح شخص يف هجامت بطائرات مسرية إيرانية 
الصنع اســتهدفت بلدة بيال ترسكفا عــىل بعد نحو 100 كيلومرت 
جنوب كييف، كام أعلن حاكم املنطقة األربعاء، يف هجوم هو األول 

من نوعه يف هذه املنطقة.
وقال الحاكم أوليكيس كوليبا عىل تلغرام »خالل الليل، نفذ العدو 
رضبات بطائرات مسرية انتحارية من طراز شاهد-1٣6 استهدفت 

بيال ترسكفا، وتسببت يف حرائق«.
وأوضــح أنه »وقعت 6 رضبــات وانفجارات«. وأبلغ عن إصابة 
شــخص وإلحاق أرضار بالبنية التحتية يف هذه املدينة التي كان 
يقطنهــا نحو 200 ألف نســمة قبل الحــرب، وتضم عدة وحدات 

عسكرية.
ومن جانبها، أشــارت القيادة العسكرية األوكرانية يف الجنوب 
إىل أنها أســقطت 6 طائرات مســرية من الطراز نفسه خالل ليلة 

أمس يف منطقة ميكواليف.
ويف أيلول املايض، أبلغت أوكرانيا بأوىل هجامت روسية نفذت 
باستخدام طائرات مســرية إيرانية الصنع، لكنها استهدفت حتى 
اآلن بشكل أسايس جنويب البالد، مبا يف ذلك مدينة أوديسا املطلة 
عىل البحر األســود. وسلمت إيران املئات من املسريات إىل روسيا، 

عىل الرغم من تحذيرات واشــنطن، بحسب وسائل إعالم.
وقالــت كييــف يف وقت الحق إنهــا قررت تقليــص الوجود 
الدبلومايس اإليراين يف أوكرانيا بســبب إمدادها روسيا بطائرات 
مســرية، وباملقابل أعربت طهران عن أسفها لقرار كييف، معتربة 
أنه »مبني عىل تقارير غري معتمدة وأجواء مثارة من قبل وســائل 

إعالم خارجية« معادية إليران.

ســفري رويس يحذر من مخاطر الدعم العسكري ألوكرانيا
من ناحية أخرى، قال سفري روسيا لدى الواليات املتحدة أناتويل 
أنتونوف إن قرار واشــنطن إرسال املزيد من املساعدات العسكرية 
إىل أوكرانيا يشكل تهديدا ملصالح موسكو، ويزيد من خطر اندالع 

صدام عسكري بني روسيا والغرب.
وأضاف أنتونوف عىل تطبيق تلغرام أمس األربعاء »نرى أن هذا 

يثل تهديدا مبارشا ملصالح بلدنا اإلسرتاتيجية«.
وأردف »توريد الواليات املتحدة وحلفائها املنتجات العســكرية 
)ألوكرانيــا( ال يؤدي فقط إىل مزيد من إراقة الدماء والخســائر 
الجديــدة، وإمنــا يزيد -كذلك- من خطر حدوث صدام عســكري 

مبارش بني روسيا والدول الغربية«.

{ مساعدات وعقوبات {
وكانــت وزارة الدفــاع األمريكية )بنتاغون( قــد أعلنت ُحزمة 
مســاعدات عســكرية جديدة ألوكرانيا بقيمة 62٥ مليون دوالر، 

تتضمن ٤ راجامت صواريخ من طراز »هيامرس« مع ذخريتها.
وقــال البنتاغون إن املســاعدات -التي سُتســحب من مخزون 
وزارة الدفاع- تشــمل أيضا 16 مدفعا مــن نوع هاوتزر من عيار 

1٥٥ملليمرتا.
ويف تطــور آخر، اتفقت الدول األعضاء باالتحاد األورويب عىل 
فــرض حزمة ثامنة من العقوبات عىل روســيا ردا عىل ضمها ٤ 

مناطق أوكرانية.
ومــن املتوقــع أن تنرش، الخميس املقبل، األســامء والكيانات 
املستهدفة بهذه العقوبات يف الجريدة الرسمية لالتحاد األورويب.

ويبحــث الربملان األورويب يف هذه األثناء آلية لتحديد ســقف 
ألسعار الغاز، وضامن أمن الواردات.

وقالت رئيســة املفوضية األوروبية أورســوال فون دير الين إن 
االتحاد األورويب عّوض االنخفاض يف إمدادات الطاقة من روسيا 

بأخرى من الواليات املتحدة ومناطق أخرى.
من جهة أخرى، قالت جوليان ســميث السفرية األمريكية لدى 
حلف شامل األطليس )ناتو( إنه سيتم البت بشأن عضوية أوكرانيا 

يف الحلف عقب انتهاء الحرب.

النار« مضيفة أن أحدهام نقل للمستشفى.
وقالت »وفا« إن قوات االحتالل اســتهدفت 
الطواقم الصحفية بالرصاص الحي، مام أدى إىل 
إصابة الصحفينْي يف تلفزيون فلسطني محمود 
فوزي ولؤي الســمحان، يف اليدين، إضافة إىل 
إصابــة صحفي آخر بقنبلــة غاز مبارشة يف 
الرأس. واقتحم الجيش اإلرسائييل دير الحطب، 
وحارص منزل الشــاب ســلامن عمران، وسط 
إطالق كثيف للرصاص الحي، كام أغلقت قوات 
االحتــالل الطريق املؤديــة إىل القرية ومنعت 

سيارات اإلسعاف من الوصول إىل املنطقة.
واعتقلــت قــوات االحتالل عمــران عقب 
محارصة منزله لـ ٣ ســاعات. كام اســتهدفت 
سيارَة إســعاف تابعة لجمعية الهالل األحمر 

الفلسطيني بقنابل الغاز املسيل للدموع.

{ الخارجية تدين {
مــن جانبها، دانت الخارجية الفلســطينية 
إعدام الشــاب زغل، واستهداف االحتالل لطاقم 
تلفزيون فلسطني خالل تغطية القتحام البلدة. 
كــام دان املرشف العام عىل اإلعالم الرســمي 
الفلســطيني أحمد عســاف اســتهداف قوات 
االحتالل طاقم التلفزيون خالل قيامه بتغطية 
حصار منزل يف دير الحطب. وقد طالبت وزارة 
اإلعالم الفلســطينية بتوفــري حامية دولية 
عاجلة لجميع أبناء الشعب الفلسطيني عامة، 
وللصحفيــني عىل وجه الخصــوص. وكانت 
شــبكة قدس اإلخبارية نقلت تسجيال صوتيا 
منسوبا للشــاب املحارص عمران قال فيه »أنا 

محارص وأشتبك اآلن مع االحتالل«.

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
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