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ــــــــــي ــــــــــي يشــــــــــكو باســــــــــيل لبكرك ــــــــــي؟ ميقات ــــــــــن... رئاســــــــــي وحكوم ــــــــــان ُمهــــــــــّدد بفراغي لبن
ــــــــــغ ــــــــــي كالم إعالمــــــــــي ُمبال ــــــــــى الحــــــــــل... والباق ــــــــــن: الترســــــــــيم البحــــــــــري ال ــــــــــار املفاوضي كب
ــــــــــي« ــــــــــس »توافق ــــــــو رئي ــــــــــي نحــ ــــــار االنتخاب ــ ــــــــع املســ ــ ــــــــة يدف ــ ــــــــــى فرنجي ــــــــيل عل ــــــــو باســ ــ فيت
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ــاة ــ ــ ــ ــ ــة وفـ ــ ــ ــ ــ ــا«: حالـ ــ ــ ــ ــ »كورونـ
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة  و119 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 

مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 119 إصابة 

جديدة بالفــريوس، ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات 

.»1216638

وأوضحــت الوزارة أنه »تم تســجيل حالة وفاة، وبذلك 

يصبح العدد اإلجاميل للوفيات 10684«.

تحركات لجنود االحتالل عند الحدود جنوباً امس )تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

بايــدن: التهديــد النــووي وصــل ألعلــى مســتوى منــذ أزمــة الصواريــخ الكوبيــة
ــدم ــ ــي يتقـ ــ ــش األوكرانـ ــ ــرب والجيـ ــ ــف الحـ ــ ــروطها لوقـ ــ ــع شـ ــ ــيا تضـ ــ روسـ

ــى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــجد األقصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى املسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدون الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــطينيين يتوافـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ آالف الفلسـ
ــة« ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى »الضفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــامالً علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاً شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرض اغالقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــالل يفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ واالحتـ

ــادة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن قـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدد مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن مقتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي يعلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــش األميركـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الجيـ
ــوريا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمال سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــكريتين شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن عسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة بعمليتيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم الدولـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تنظيـ
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القوات األوكرانية تتقدم يف الجبهتني الرشقية والجنوبية

مواجهات بني الفلسطينني ورشطة االحتالل يف الضفة

استعدادها  روسيا  أعلنت 
للتفاوض مع أوكرانيا ووقف 
الحرب وفــق رشوط صعبة 
وضعتهــا، يف حــن حذر 
بايدن  جو  األمرييك  الرئيس 
النووي،  التهديــد  من خطر 
ألعىل  وصــل  أنه  معتــرا 

مستوى له منذ نصف قرن.
فيام أكّد الرئيس الفرنيس 
إميانويــل ماكرون أن الدعم 
األورويب لكييف سيســتمر، 
مشــريا إىل أن بالده تدرس 
»قيرص«  مدافــع  إرســال 

إضافية إىل أوكرانيا.
وقالــت رئيســة مجلس 
االتحــاد الــرويس فالنتينا 
ماتفيينكــو الخميس إنه مل 
يبق لــدى الغرب من األدوات 
لإلســاءة لســمعة روسيا 

لّبى آالف الفلسطينين من 
الفلسطيني  والداخل  القدس 
املحتل، نداء »الفجر العظيم« 
أمــس الجمعــة بالصــالة 
األقــى  املســجدين  يف 

واإلبراهيمي. 
وشــهدت باحات املسجد 
املرابطن  احتشــاد  األقى 
الذين توافدوا منذ ســاعات 
الفجــر األوىل، من مناطق 
املقدســة  باملدينة  متفرقة 
والداخل املحتل ومن استطاع 
الوصول إليه من أبناء الضفة 

الغربية.
كذلك، لّبى مئات املواطنن 
»الفجر  نــداء  الخليــل  يف 
املســجد  يف  العظيــم« 
اإلبراهيمــي الــذي يتعرض 

قــال وزير الخارجيــة األمرييك، أنتوين 

بلينكــن، إن الواليات املتحــدة تدرس عدداً 

مــن التدابــري الجوابية، مبــا يف ذلك ضّد 

الســعودية، بعــد قرار »أوبــك +« الخاص 

النفط.  إنتاج  بخفض 

وأضاف الوزيــر يف مؤمتر صحايف يف 

ليــام: »فيام يتعلق بعالقتنــا الالحقة مع 

الســعودية، فإننا ندرس عــدداً من الردود 

املحتملة، بالتشــاور مع الكونغرس. ونحن 

حتــامً لن نفعــل أي يشء يتعــارض مع 

مصالحنا«.

يف الســياق نفســه، أملح رئيس املجلس 

االقتصادي الوطنــي األمرييك التابع للبيت 

األبيض برايان ديــس إىل أّن »إدارة الرئيس 

30% من الفروع .
كأنها لعنة شــيطانية من جهنم 
تقوم بتطويــق قطاع املصارف التي 
ترفض الحلول وتلجـــأ اىل االرضاب 
العــام والناس بحاجة اىل ســحب 
بضع مئات من الدوالرت ليك تعيش 
او تشــري ادويــة او تتعالــج يف 
املستشفيات او تأمن الطعام للعائلة 

او تدفع اقساط املدارس الوالدها.
لبنــان مل يعد دولــة عادية، لبنان 
تحول اىل دولة مشــلعة مفككة ال 
مؤسسات فيها وال رجال مسؤولن.

وهــذا اكر عار عــىل كل الحكام 
واملجلس  الحكومة  وعىل  والرؤساء 
النيايب وعىل الجيش والدرك واالجهزة 

االمنية.
كذلك العار الكبري ان تقفل  املصارف 
ابواب فروعها بــدل ان تبقى عىل 5 

فروع لكل مرصف.

أال يكفي ســقوط اللرية اللبنانية 
امام الدوالر بنسبة 97 % حتى تقوم 
املصارف باغالق ابوابها امام من هم 
بحاجة اىل اجراء معامالتهم داخلها؟ 
ان اكر جرمية هي اغالق املصارف 
ابوابهــا، وهنالــك اآلف املتقاعدين 
من الجيش واالمن الداخيل والقوى 
االمنية الذين ميكــن التعاقد معهم 
لحاميــة فروع املصــارف. وميكن 
للمصارف تخفيف فروعها اىل الحد 
االدىن، كام ان مئــات  الفارين من 
الجيش وقوى االمن الداخيل والقوى 
االمنية يفتشون عن عمل وبإمكان 
املصــارف توظيفهــم، والعملية ال 
تكلــف مالين الدوالرات بل عرشات 
االف الدوالرت، وهذا ليس كثريا عىل 

ان تدفعه املصارف لهذه الفئة. 
اما الجرمية الكرى فهي اال يقوم 
الجيش وقوى االمن الداخيل والقوى 
االمنيــة بحامية فروع املصارف بعد 
»الديار«تقليص فروعها بنســبة 70% وابقاء 

»الكوليـــــرا« يحـــــّل ضيفـــــاً ثقيـــــالً 
والوضـــــع  لبنـــــان..  علـــــى 
تحـــــت الســـــيطرة »حتـــــى اآلن«!

شانتال عاصي
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نعمة  نور 

يف وقت يكرث الكالم عن توتر يف املفاوضات غري املبارشة 
يف الرســيم الحدودي البحري بن لبنان والعدو االرسائييل 
وبــن عراضات كالميــة »ارسائيلية« اصدرها وزير الدفاع 
االرسائييل بينــي غانتس ان الدولــة العرية متأهبة الي 
تصعيــد امني يحصل عىل الحدود، كشــفت مصادر من 14 
اذار عىل لســان احد كبار املســؤولن املعنين مبفاوضات 
الرســيم والذين يلتقون اموس هوكشــتاين ان االمريكين 
يــرون ان االمور تســري نحو الحل رغــم ان رئيس الوزراء 
الســابق بنيامن نتنياهو ســيحاول كل ما بوسعه املزايدة 
لكســب اصوات يف االنتخابــات النيابية عر احباط اتفاق 

لبنان. مع  البحري  الرسيم 
 ويف النطاق ذاته، قالت اوســاط سياســية مقربة من 
عــن التينة للديار ان ما يثار يف االعالم مبالغ به بشــكل 
مفرط،  ذلك ان حتى اســتخدام عبارة ان »ارسائيل« رفضت 
املالحظــات اللبنانية امر بعيد كل البعد عن الحقيقة وكالم 
غري دقيق بتاتا. واضافت ان االمور يف الرســيم البحري ال 
تزال مســهلة وايجابية وما يحصل خلف الكواليس ال ينذر  

بتوقــف املفاوضات او عودتها اىل نقطة الصفر كام يروج 
كثــريون حاليا فضال ان ال حرب يف االفق. واشــارت هذه 
االوســاط اىل ان كالم غانتس يندرج يف خانة السياســة 

االرسائيليــة الداخلية وبالتايل لبنان غري معني بذلك.

نتيجة ماذا ستكون   }

الجلســة الرئاسية يف 13 ترشين؟ {
معظم االفرقاء السياســين يعلمون ان الجلسة الرئاسية 
التي اذا عقدت يف 13 ترشين االول، اي هذا الشــهر الحايل 
لن تحســم الفراغ الرئايس مبا ان ال فريق متكن من حشــد 

ملرشحه.  االكرثية 
الثنايئ الشــيعي والتيار الوطني الحر ليس لديهام مرشح 
رئايس حتى اللحظة نتيجة رفض النائب جران باسيل تأييد 
رئيس تيار املردة ســليامن فرنجية لرئاســة الجمهورية. 
وعليــه، ال يريد حزب الله احــداث خالف كبري مع الوطني 
الحر، فضال عن انه حريص عىل الغطاء املســيحي، ما يدل 
عىل توجه مســار انتخابات رئاسة الجمهورية اىل مرشح 

عىل طريق الديار

بلينكــــــــن: واشــــــــنطن تــــــــدرس تدابيــــــــر
ــــــــس« ــــــــك بل ــــــــرار »أوب ــــــــاض بعــــــــد ق ضــــــــد الري
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ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ

السبت 8 ترشين االول 2022

أميركا لـ»إسرائيل« : ال حرب!..
نبيه الربجي

دورسيه  اليك  أجواء  ما 
عشــية زيــارة كاتريــن 
كولونــا لبــروت؟ زميل 
أسبوعياً،  ساعات،  مييض 
أروقــة، وكواليــس،  يف 
وزارة الخارجية الفرنسية، 
نقــل لنــا ان الخوف عىل 
بقاء لبنان ازداد، عىل نحو 
مــرّوع، يف هــذه األيام. 
أيضــاً قلق يف االليزيه ألن 
التقاريــر التــي تصل اىل 

الرئيــس اميانويل ماكرون  تحذر من أحداث خطرة تهدد 
لبنان...

كالم عــن الرصاعات املتشــابكة، والعبثية، التي غالباً 
مــا تدار من الخارج، أي من مصالح )وأمزجة( متناقضة. 
البعض يراهن عــىل الصوملة، كانعــكاس لفوضوية، 
وضبابيــة، النزاعات االقليميــة. والبعض يخطط العادة 
هيكلة الســلطة اللبنانية وفقاً لتلك املصالح، بالتجاذبات 

القبلية، أو االيديولوجية، أو االسرتاتيجية.
هــذا ما جعــل لبنان يصــاب بنوع مــن »االحتقان 
الجيوســيايس«، أو »االحتقــان الجيوطائفي«، الذي اما 
يفيض اىل الحرب األهلية، أو اىل تدخل عسكري ال ميكن 
ألحد أن يتكهن مبا ميكن أن يفعله بهذا البلد أو باملنطقة.

عىل هــذا تراهن ارسائيل. حتــى وان اندلعت الحرب، 
الرتكيز ســيكون عىل التفجر الداخيل. هناك، دامئاً، من 
هــو جاهز ملد الطوائف، واألحزاب، وحتى النازحني، باملال 
والســالح من أجل اشغال، او ارباك، »حزب الله« يف ذلك 
املســتنقع، وهذا ما تدركه قيادة الحزب التي عىل بّينة من 

السيناريوات الجهنمية التي أعّدت للبنان وسوريا...
باريس التي تعاين من الشيزوفرانيا السياسية )الغضب 
من أمركا واملزايدة عليها يف املســألة األوكرانية(، بعثت 
برسائل اىل بعض القادة العرب. منهم من يلعب يف وضح 
النهار عىل الســاحة اللبنانية، ومنهم من أدار ظهره لبلد 
ترتاكم فيه األزمات املســتحيلة. هذه الرسائل تعترب أن أي 
تفجــر داخيل أو خارجــي للبنان ال ميكن أن يبقى داخل 

حدوده. الحرائق ستمتد اىل بلدان أخرى.
تعليقــات الباحثني، والكّتاب، االرسائيليني تكاد ال تخلو 
من االشــارات ليس فقط اىل اعادة تركيب لبنان، بل واىل 
اعــادة تركيب املنطقة. هذا التوجه الذي تبلور أكرث فأكرث 
يف ادارة جورج دبليو بوش، وقد ضج بتلك الثلة من الضباع 
)ديك تشيني، بول ولفوويتز، جون بولتون، ريتشارد برل، 

دوغالس فايث...(.  
هؤالء كان يصفون الخارطة الحالية للرشق األوسط بـ 
»الخارطة االنكليزية الحمقاء«، ما يستدعي تغيرها واال 

فان شيئاً ما ينتظر املصالح األمركية هناك.
بالرغم من التشابه بني الرؤوس االرسائيلية، دعونا نأخذ 
باالعتبار أن عودة بنيامني نتنياهو اىل رئاســة الحكومة 
مبثابة عودة الشــيطان. ماذا اذا اعقبت ذلك عودة دونالد 

ترامب اىل البيت األبيض؟
لبنــان، يف هذه األيام، داخل الدائرة الحمراء. مثة قوى 
سياسية متيض ساعات وســاعات يف القراءة الدقيقة 
لالحتامالت، مــع رصد كل املواقف االرسائيلية، والدخول 
يف خلفياتها القريبــة والبعيدة. كذلك املتابعة املجهرية 
لالهتاممــات األمركية، الراهنة واملســتقبلية، وما هي 
نظرة االدارة اىل املســارات السياســية، والعسكرية، يف 
املنطقة، مــع األخذ باالعتبار التداخــل بني رؤية بعض 

الحكام العرب ورؤية الصقور يف ارسائيل.
كل يشء عىل الطاولة. ال شك يف أن زعيم الليكود أكرث 
براعة من يائر البيد يف اللعب عىل الخشبة. ال يزال رهانه 
كبراً عىل اســتدراج الواليات املتحدة اىل عملية جراحية 

واسعة النطاق يف الرشق األوسط.
وبالرغــم من كل الضجيج الــذي يثره حوله، لن يلجأ 
اىل الخيار العســكري دون أمــركا، وهو الذي يعلم رأي 
رئيــس هيئة األركان آفيف كوخايف الذي يعارض أي عمل 
عسكري ضد لبنان، أو دفع األمور يف هذا االتجاه.  اعطاء 

األولوية للمفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية.
ليــس لبنان وحده الذي يدور يف الدوامة )وهنا دوامة 
الفراغ وســط سلسلة من األزمات القاتلة(. ارسائيل أيضاً 
يف دوامة الخيارات الصعبة، بتقاطع ذلك مع الرصاع بني 
القوى حول األكرثية، أو حول تشــكيل الحكومة العتيدة، 
وهو ما يثر قلق من يعتربون أنها ليست يف وضع ميكنها 
مــن التعامــل بواقعية مع التطــورات العاصفة ان عىل 

مستوى االقليم أو عىل مستوى العامل.
شــعار نتنياهو »عدم االستســالم لقبضة نرصالله أو 
الصبعه«. شــعار البيد »االبتعاد عن الواليات املتحدة، يف 

هذا الوقت بالذات... انتحار«.
األمركيــون قالوا كلمتهم. ال حــرب ضد لبنان. لكأنها 

الحرب ضد أمركا...

لبنـــــان قـــــال »الـــــكالم األخيـــــر« فـــــي مســـــودة اإلتفاقّيـــــة وينتظـــــر حلـــــوالً وســـــطّية مـــــن هوكشـــــتاين
البيـــــد رفـــــض اإللتـــــزام باإلتفـــــاق خشـــــية خســـــارة اإلنتخابـــــات وللمزيـــــد مـــــن املكاســـــب

ـــــــــة ـــ ـــ ــــــادرة عربي ـــ ـــ ـــ ـــــــــن مب ـــ ـــ ـــــــــث ع ـــ ـــ ــــــر الحدي ـــ ـــ ـــ ـــــــــن املبك ـــ ـــ ــــــؤولين: م ـــ ـــ ـــ ـــــــــى املس ـــ ـــ ــــــال عل ـــ ـــ ـــ ـــــــــي ج ـــ ـــ  زك
ـــــــــــــــري ـــــــــــــــي موضـــــــــــــــوع الترســـــــــــــــيم البح ـــــــــــــــان ف ـــــــــــــــب لبن ـــــــــــــــى جان ـــــــــــــــف ال ـــــــــــــــة تق ـــــــــــــــة العربّي والجامع

ابلغ رئيس الجمهورية العامد ميشال عون 
األمني العام املســاعد لجامعة الدول العربية 
السفر حسام زيك خالل استقباله قبل ظهر 
أمس يف قرص بعبــدا، ان »األولوية املطلقة 
يجــب ان تكون راهنــاً النتخاب رئيس جديد 
للجمهورية، فالجهــود يجب ان تنصب عىل 
انجاز االســتحقاق الرئايس«، مشرا اىل ان 
لبنــان »ينتظر نتيجة االتصاالت التي يجريها 
الوســيط األمريك آموس هوكشــتاين مع 
اإلرسائيليني لتحديد مســار املفاوضات غر 

املبارشة لرتسيم الحدود الجنوبية«.
وكان زيك نقل اىل الرئيس عون يف مستهل 
اللقاء تحيــات األمني العام للجامعة العربية 
احمد أبو الغيط، وأوضــح ان الزيارة«تندرج 
يف اطار اهتامم الجامعة باألوضاع اللبنانية، 
ال ســيام يف ما خص االســتحقاق الرئايس 

ومواقف األطراف اللبنانية منه«.
بعــد االجتامع، ادىل زيك بترصيح قــال فيه: »كانت هناك 
لقاءات مع رؤســاء الكتل السياسية من »التيار الوطني الحر« 
و«القــوات« و«الكتائــب« و«التقدمي االشــرتايك« وحركة 
»امل«، وكانت هناك احاديث كثرة حول موضوع االستحقاق.

ويف هــذه الظروف لبنان ال يحتاج اىل فراغ رئايس. الجامعة 
العربية تسعى ايضاً لتسهيل حصول هذا االستحقاق بسالم،  
وهذا االمر يتطلب الكثر من التواصل والتفاهامت بني املعنيني 
للوصول اىل تفاهم مشــرتك مطلــوب يؤدي اىل الوصول اىل 

اتفاق«.
وعن الحديث عن مالمح مبادرة عربية من اجل لبنان، قال: 
»رؤيتنــا لهذا املوضوع تقيض بوجــوب ان تحصل تفاهامت 
لبنانية داخلية، ويجب عىل السياســيني التواصل مع بعضهم 
للوصول اىل اتفاق حول االستحقاق الرئايس. الجامعة ليست 
العباً منحازاً بل تضع مصلحة الدولة اللبنانية فوق أي اعتبار. 

امــا القيام مببادرة عربية، فقد يكون من املبكر الحديث عنها، 
وميكــن تكثيــف االتصاالت مع الجميع الستكشــاف فرص 

الوصول اىل توافق قبل انتهاء املهل املحددة«.

{ يف الرساي {
وقبل الظهر، التقــى زيك رئيس حكومة  ترصيف االعامل 

نجيب ميقايت األمني يف الرسايا الحكومية.

بعد اللقاء، قال زيك: »نأمل استمرار التواصل ألنه يقود اىل 
التفاهامت وان شاء يكون البلد مقبل عىل امر ايجايب«، مضيفا 
»كان هناك أنباء عن اتفاق ترسيم الحدود بني لبنان وإرسائيل 
واعلنــا أن الجامعة العربية تؤيد بالكامل املواقف اللبنانية يف 
سبيل الحفاظ عىل الحقوق االقتصادية للبنان يف البحر، ونأمل 
ان تكون هناك أخبار جيدة يف هذا الشأن وتنعكس ايجابا عىل 

مجمل الوضع«.

{ يف الخارجية {
وزار زيك الوفــد وزير الخارجيــة واملغرتبني يف حكومة 

ترصيف االعامل عبدالله بوحبيب. وقال زيك: 
»نحن مهتمون جدا بأن يتم التوصل اىل تفاهم 
وتوافق حول االستحقاق الرئايس، وكل يشء 

يحل بالتواصل والحوار«.

{ يف معراب {
والتقى زيك والوفــد املرافق، رئيس حزب 
»القوات اللبنانية« سمر جعجع يف معراب،  

وجرى عرض للتطورات السياسية اللبنانية.
وأطلع جعجع زيك عىل »خريطة الطريق 
التــي تعتمدها املعارضة إليصال مرشــحها 
اىل الرئاســة«، مجددا »التأكيد عىل التمسك 

برتشيح النائب ميشال معوض للرئاسة«.

{ بيان الجامعة العربية {
من جهتها، أعلنت االمانة العامة لجامعة 
الــدول العربية يف بيــان، أنه »انطالقا من 
حــرص الجامعة العربيــة عىل مواكبة لبنــان يف كافة 
املحطات الهامة، واستشــعارا منها للتداعيات الخطرة التي 
ســترتتب عىل دخول البالد يف فراغ رئايس يف حالة عدم 
انتخاب رئيــس للجمهورية قبل انتهاء املهلة الدســتورية 
يف ٣١ الشــهر الجاري، توجه زيك بتكليف من أبو الغيط، 
بهدف اســترشاف آراء القيادات السياسية حول االستحقاق 
الرئايس القادم، والنظر يف سبل معالجة االنسداد السيايس 

البالد«. الذي تعاين منه 
ورصح زيك عقب الزيارة »ان لبنان ال يتحمل حالة »االعتياد 
عــىل االزمــة« او القبول بالفراغ الرئــايس يف ضوء األزمة 
االقتصادية الشــديدة التي مير بها«، مناشدا »كافة القيادات 
السياسية تقديم املصلحة الوطنية والجلوس معا وفتح قنوات 
التشــاور من أجل التوافق عىل هذا االســتحقاق الدستوري 
الهام«، مجددا »استعداد الجامعة العربية القيام بأي دور يطلب 

منها ملساعدة لبنان«.

ــة ؟ ــ ــد للرئاسـ ــ ــم جديـ ــ ــن اسـ ــ ــث عـ ــ ــا البحـ ــ ــة... علينـ ــ ــس مواجهـ ــ ال رئيـ
مريم نرس

عىل ما يبدو أن اإلستحقاق الرئايس حتى اللحظة مل يدخل 
مرحلة الجد والحسم رغم الحراك الخارجي من جهة، وانعقاد 
الجلسة األوىل وتحديد موعد الثانية من جهة أخرى، لكن ما 
ميكن حســمه حتى اآلن أن اإلستحقاق لن يُنَجز إال بالتوافق.
الرئيس التوافقي تدور حوله اللقاءات الخارجية والداخلية، 
ويتوىل الفرنــي خارجياً هذا امللف ُمكلَّفاً كونه األنســب 
واألقدر عــىل الوصول اىل تحقيق هذا املســعى من منطلق 
تعاطيه بواقعية مع األفرقاء اللبنانيني وتحديداً حزب الله الذي 

يتعاطى معه األمريك والســعودي بعدائية وعدم واقعية. 
الحرص الفرني عىل التواصل مع حزب الله وإبالغ الجميع 
أن الحزب طرف أسايس يف البلد ال ميكن ألحد تجاهله، يقابله 
حــرص من حزب الله عــىل التواصل مع الفرني أيضاً الذي 
قــد يؤدي اىل تفاهامت ومقاربات تُحقق املصلحة اللبنانية.

صحيــح أن للفرني طموحا يف لبنــان، لكنه يعلم جيداً 
حــدوده وقدرته ومدى تأثره، ومن هــذا املنطلق ال يتعاطى 
بالشــأن اللبناين إال بالتنســيق مع األمريك الذي لديه تأثر 

كبر عىل الســاحة اللبنانية وعىل بعــض األطراف داخلها. 
فاألمــريك هو من يُعطي الفرني فرصة للقيام مبســعى 

يُنضج خياراً يُريض الطرفني.
أما الســعودي الذي يُغرِّد خارج الــرسب فهو يعمل خارج 
الســياق الفرني وبشكل متعارض مع مسعاه ألن حساباته 
يف لبنــان لها عالقة مبعركتــه حرصاً مع حزب الله، معركة 

أوصلته اىل ما هو عليه اليوم عىل الســاحة اللبنانية.
وبالعودة اىل الصفة األساسية لرئيس الجمهورية املقبل، 
بات معروفــاً تراجع »رئيس تحــدي ومواجهة« أمام تقّدم 
»رئيس توافقي«، كالٌم ال بّد أن يتبعه ســؤال بديهي؟ عىل َمن 

تنطبق هذه الصفة؟ 
مبا أن هناك مرشــحنْي طبيعيني حتى اآلن يُتداول اسامهام 
يف الرئاســة هام قائد الجيش العامد جوزيف عون والوزير 

الســابق سليامن فرنجية، فإن اإلختبار يقع عليهام...
بحســب ما ترّسب عن اللقاءات »األمركية - الفرنســية 
- الســعودية« التي حصلت منذ فــرتة قريبة، أنه تم بحث 
اإلســتحقاق الرئايس ومن ضمنه رشوط ومواصفات َمن 
عليــه تويل هذا املوقع، حصــل هناك نوع من التوافق عىل 

قائد الجيش العامد جوزيف عون. وهذا ما يدفعنا للســؤال؟ 
هل تنطبق عليه صفة التوافق باعتبار أنه تم ترشــيحه من 

طرف خارجي يؤيده طرف داخيل؟ أم أنه مرشــح فريق؟
وكذلــك هذا الســؤال يُطرح فيام يتعلق بالوزير الســابق 
سليامن فرنجية، هل تنطبق عليه صفة التوافق أم أنه مرشح 

فريق أيضاً؟
مــن هذا املنطلق ميكننا القــول إن التوافق ال ينطبق عىل 
اإلثنــني وبالتايل علينا البحث عن اســم جديــد تنطبق عليه 

رشوط املرحلة الحالية. 
حتى اآلن نحن يف ســياق اإلفرتاضــات ومل ندخل مرحلة 
الجدية، لكن عندما تأيت لحظة الحســم، وقتذاك يتم البحث 
الجدي عن اسم املرشح الذي سيحظى مبوافقة جميع األطراف 
يف الداخل والخارج خاصة عندما تشــتد مرحلة اإلنقسامات 
والتدخالت ويصل األفرقاء اىل قناعة وصول اللحظة املناسبة 

للتوافق.
لذا نحن يف مرحلة حاســمة وحساسة وأمام احتاملنْي ال 
ثالث لهام: إما أن يتم انتخاب رئيس توافقي وإما يتعطل هذا 

اإلستحقاق اىل أجل غر مسمى. 

دوليل بشعالين

 رفضــت الحكومــة اإلرسائيلية 
التعديــالت  الفائــت  الخميــس 
املقرتحــة من لبنــان عىل العرض 
الخطّي األمريك بشأن اإلتفاق عىل 
ترســيم الحــدود البحرية. وكانت 
بني  الهاتفية  اإلتصاالت  اســتمّرت 
الوســيط األمريك يف املفاوضات 
غر املبارشة للرتســيم بني الجانبني 
آموس هوكشــتاين وفريقه ونائب 
الياس بو  النــّواب  رئيــس مجلس 
صعــب والفريــق اللبنــاين طوال 
الليل وحتى الصباح، بســبب فارق 
الســتيضاح  البلدين،  بــني  الوقت 
املستجّدات  ومتابعة  النقاط،  بعض 
مــن دون أن يتبلّغ لبنان رســمياً 
الــرّد اإلرسائييل.  مــن األمركيني 
أّما الســبب فهو أّن لبنان قد اقرتح 
»تغيرات جوهرية« عىل املســودة 

بتعبرهــم، ما دفع برئيس حكومة العــدو يائر البيد اىل 
إصدار تعليامته لفريــق التفاوض بالرفض. فهل يعني ذلك 
وقف املفاوضات وإنهائها من دون التوقيع عىل أي إتفاقية 
ال اآلن وال مســتقبالً أي نسف اإلتفاقية برّمتها ال سيام يف 
حال عاد بنيامني نتنياهو اىل الحكومة وقد سبق وأعلن عن 
عدم اإللتزام بأي إتفاق بحري مع لبنان، وبالتايل ســيؤّدي 

ذلــك اىل توتُّر أمني عىل الجهة الجنوبية؟! 
ثــّم ما الذي حصل بني ليلة وضحاها، أي بني ما أعلنه البيد 
فور تســلّمه العرض الخطّي من هوكشــتاين عن أنّه »يؤّمن 
املصالــح اإلقتصادية واألمنية لبالده مئة يف املئة«، وما قاله 
بعــد التعديالت اللبنانية بأنّه »لن يُســاوم عىل أمن إرسائيل 
ومصالحهــا اإلقتصادية«، وأّن بالده »لن تتنازل عن مصالحها 
هذه  حتى إذا تسّبب ذلك بعدم التوّصل إىل اتفاق قريب«. وما هو 
بالتايل موقف لبنان من هذا الرفض يف ظّل إرصار اإلرسائييل 

عىل بدء عمله يف حقل »كاريش« عندما تدعو الحاجة؟!
أوســاط ديبلوماســية مطّلعة عىل ملف الرتسيم البحري 
أكّــدت أّن العــدو اإلرسائييل ال يزال يربط بني ملف الرتســيم 
وبــني اإلنتخابات النيابية املقبلة التي ســتجري يف ١ ترشين 
الثــاين، كام يحاول البعــض يف الداخل اللبناين ربط التوقيع 
عىل اتفاقية الرتســيم ب »قبل انتهاء عهد عون«، ليك يُسّجل 
كإنجاز مهم له. ولهذا نشهد تفاؤالً وتشاؤماً يف الوقت نفسه 
يف هذا امللف الذي مل يُفتح ليك يُقفل دون التوّصل اىل اتفاقية 

بني الجانبني.
فرئيس حكومة العدو البيد الذي يخىش من عدم العودة اىل 
رئاســة الحكومة بعد اإلنتخابات، عىل ما أضافت، تراجع عن 
توقيع االتفاقية يف املرحلة الراهنة، ليس بســبب التعديالت 

اللبنانية الجديدة، فقد كان هو َمن أدخل »خط الطّفافات«  يف 
التفاوض، ومل يكن هذا الخط مطروحاً أساساً، ال عىل طاولة 
ا  املفاوضات وال خالل الجوالت املكوكية األوىل لهوكشتاين، إنَّ
ليك ال يخرس سلفاً بسبب هذا التوقيع الذي يستخدمه منافسه 
بنيامني نتنياهو لكسب املعركة. حتى أنّه استفاد من تراجع البيد 
عــن توقيع اإلتفاقية مع لبنان وعن القبول بها، بعد التغيرات 
اللبنانية ليك ينسب لنفسه الفضل بالرتاجع عن التوقيع، يف 
إيحــاء اىل الرأي العــام يف بالده اىل أنّه يُصّحح أخطاء البيد، 
قائالً بأّن »الضغط الشديد الذي مارسته وأصدقايئ عىل البيد 

هو الذي دفعه إىل العدول عن اتفاق اإلستسالم«.
وفيــام يتعلّق بترسيع لبنان خطواته نحو توقيع اإلتفاقية 
ليك يُنجز يف عهد عون ومنه شــخصياً رمّبا، تقول األوساط 
نفســها بأنّه لو جرى اآلن أو غداً أو بعد عرش ســنوات، فهو 
إنجاز للرئيس عون كام لحزب الله الذي يُدافع اىل جانب الجيش 
اللبنــاين عن حقوق لبنان وســيادته وفق معادلة »الجيش- 
الشــعب- املقاومة«. ولكن ما يهّم العاملني عىل خط متابعة 
التفاصيل مع الوســيط األمريك الحفــاظ عىل ثروة لبنان 
النفطية التي هي ملك األجيال املقبلة، كام عىل إنهاء امللف قبل 
أن يبــدأ العدو االرسائييل بالعمل يف »كاريش« من دون اتفاق 
أو إتفاقية، األمر الذي من شــأنه نسف الجهود الديبلوماسية 
املتواصلة منذ ســنوات إليجاد حّل لهذا النزاع الحدودي، ويُنذر 

مبخاطر أمنية محتملة عىل الحدود البحرية.
وعــاّم يعنيه الرفض اإلرسائييل املبديئ أو الرســمي لهذه 
اإلتفاقيــة، أوضحت أنّه ال بّد أوالً مــن معرفة إذا ما كان هذا 
الرفــض نهائياً ال رجوع عنه، أو أنّه مُيكن التفاوض بشــأنه، 
إذا مل يكن خالل األســابيع املقبلــة، فبعد اإلنتخابات النيابية 
املرتقبة. فقد قال البيد إنّه لن يلتزم باإلتفاق، قبل معرفة موقف 

الكنيســت واملحكمة العليا مبسودة اإلتفاقية، ليس 
بسبب التعديالت التي طالب بها لبنان، وليس ألنّه شعر 
فجأة بالغنب وبأّن حّقه مهدور يف هذه اإلتفاقية، جّراء 
رفــض لبنان »خط الطّفافات« كونه يقع بني الخطني 
١ و 2٣ ويلتقي أكرث بالخط ١ اإلرسائييل، أو مطالبته 
بالخــط 2٣ كامالً أي مع بكامل البلوكات الحدودية 8 
ا ألنّه  و9 و١0، أو بحقــل »قانا« كامالً أو غر ذلك، إنَّ
يريد تحقيق املزيد من املكاسب عىل حساب لبنان. فال 
يكفي اإلرسائييل أّن لبنان تنازل عن الخط 29 القانوين 
والثابت وكّل ما تتضّمنه مساحة الـ ١4٣0 كلم2 التي 
تقع بني الخطني 2٣ و 29، بل يوّد االستيالء عىل كامل 
املنطقــة الحدودية التي ليس لــه أي حّق فعيل فيها 

كونها تابعة لفلسطني املحتلّة من قبله. 
وبرأيها، إّن لبنان قال »الكالم األخر« يف مســودة 
اإلتفاقية مبا يضمن حقوقه البحرية الطبيعية، وقّدم 
تنــازالت اىل الجانب اإلرسائييل ليــس ألنّه ضعيفاً، 
عــىل العكس متاماً، بل ألنّه يــوّد أكل العنب ودخول 
نــادي الدول املصّدرة للنفط والغاز وتحســني وضعه 
اإلقتصادي واملايل واالســتفادة من الفرصة السانحة 
لتوقيع اتفاقية الرتســيم البحــري، وليس ألنّه يريد 
قتل الناطور. وهو بالتــايل يقوم بالدفاع عن ثروته النفطية 
والبحرية وال يتعّدى عىل العدو لإلرسائييل الذي يســعى اىل 
ابتــالع حقوق اآلخرين يف كّل إتفاقية يعقدها مع طرف آخر. 
كام أنّه لن يُبّدل موقفه هذا إاّل إذا اقرتح االمريك حلوالً ال تأيت 
عىل حسابه، إذ تكفيه خسارته لنصف حقل »كاريش« من دون 

أن يحصل عىل أي مقابل مايل أو عيني.
لهذا فإذا مل يتمكّن البيد من إنهاء التفاوض قبل اإلنتخابات 
املرتقبة، فســيكون بإمكانه اســتكاملها يف حال فوزه، عىل 
ما عّقبت األوســاط عينها، مــن دون أن يخىش من انتقادات 
نتنياهو. أّما إذا ما عاد نتنياهو، فيبدو أّن األمور ستتعقد بعض 
اليشء وقد نعود اىل نقطة الصفر. ولكن يف املقابل، ويصبح 
بإمكان لبنان عندها أيضاً العودة اىل الخط 29 الذي مل يتنازل 
عنه حتى اآلن ســوى شــفهياً وليس خطيــاً، ويقوم بتعديل 

املرسوم 64٣٣ ويودعه لدى األمم املتحدة.
ورأت بأنّه من مصلحة الجميع اســتمرار التفاوض، وليس 
نســف مســودة االتفاقية بشــكل كامل، وإن كان كّل جانب 
يتمّسك مبطالبه وحقوقه البحرية. أّما الرفض االرسائييل فمن 
شأنه زيادة القلق حول مصر إتفاقية الرتسيم من جهة، كام 
الشــكوك بالتايل حول استمرار األمن واإلستقرار عند الحدود 
الجنوبية، خصوصاً مع إرصار العدو اإلرسائييل عىل القول بأنّه 
ال يتفاوض مع لبنان عىل حقل »كاريش«، وبأنّه مل يكن جزءاْ 
من املفاوضات، وبأنّه سينتج الغاز منه يف أقرب وقت ممكن. 
فام الذي سيكون عليه موقف لبنان عندها إذا ما بدأت محّركات 
سفينة »إنرجني« بالعمل يف »كاريش«، وكيف سيترصف حزب 
الله الذي هّدد برضب املنّصة يف حال بدأت بالعمل قبل حصول 

لبنان عىل حقوقه السيادية؟!

)دااليت ونهرا( عون مستقبالً زيك  

حساســـــة منطقـــــة   :  جنبـــــالط 
ال عالقـــــة لهـــــا بقانـــــا وكاريـــــش

غــرد رئيس الحزب التقدمي االشــرتايك وليد جنبالط عرب 
حســابه عىل »تويرت«: »يبقى منطقة حساسة ال عالقة لها 

بقانا وكاريش التي هي الحل او الحرب«.

ابراهيم استقبل رئيس »كاريتاس« لبنان

زار رئيس رابطة »كاريتاس لبنان« األب ميشال عبود، املدير 
العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم يف مكتبه يف املديرية، 

وبحثا يف اطر التعاون بني »كاريتاس« لبنان واألمن العام.
وشكر األب عبود اللواء إبراهيم عىل كل التنسيق والتعاون. 
من ناحيتــه، أكد اللواء إبراهيم أن »هذا التعاون هو مبثابة 
توأمــة«، واثنى عــىل »عمل كاريتــاس وخصوصا يف هذه 

املرحلة«.

اللواء ابراهيم واألب عبود



ميشال نرص

قاعدة »املســكر بالعلن وفاتــح باملخفي«، هي 
الحاكمــة هــذه االيام، من املصــارف التي اعلنت 
االرضاب لكنها فتحت، والرتسيم املتأزم يف الشكل 
واملنجز تحت الطاولة، والرئاســة التي ســتطول 
مرسحيــة خالفها املتفق عــى اخراجها، وكذلك 
الحكومــة التي ينعاها الجميــع يف الظاهر بينام 
االتفاق عى من ســيتوىل الفــراغ بات واقعا. هي 
قصة بالد العجائب يف صورة جديدة قلام تشهدها 

دولة يف العامل.
فوفقا ملعلومات وانتينات »ابو ملحم الجمهورية« 
الرئاســة أقرب من الحكومة، ما معناه باملشــرح 
»حكومة افيــش« ، إذ ان ابواق وطبول الحرب بدأت 
تقــرع، والوضع يتجه إىل مزيد من التعقيد يف حال 
نفذ لبنان تهديده وعدل مرسوم الرتسيم املودع لدى 
األمــم املتحدة معتمدا الخــط ٢٩ بدل الـ٢٣، والذي 
نتيجتــه فورا »الويل االمرييك والثبور االرسائييل«، 
الذي سريد كيله حزب الله كيلنب، رغم إجامع املطلعني 
عــى موقف الحزب، بيقينه أن إرسائيل ســرتضخ 
للمالحظــات اللبنانية و«مش متل ما بدها«، برغبة 
وقرار أمريكيني، لذلك ال حرب وال من يحزنون واألمور 
عى الحدود الجنوبية هادئة واالوضاع عادية عى 

طريف الحدود خالفا لكل ما يرتدد.
الغريــب يف األمر أن مصالــح الجميع تتقاطع 
عند عدم تشــكيل حكومة جديــدة وإبقاء القديم 
عى قدمه، فجرنال بعبدا غري مســتعد ان يظهر يف 
صورة املهزوم واملفروض عليه عشية خروجه من 
القرص الجمهوري، والرئيس املكلف الذي سارع إىل 
الرصح البطريريك ليؤكد لســيده انه غري متحمس 
وال يســعى الستالم صالحيات رئيس الجمهورية، 
غاسال يديه من دم الفراغ، مسلام بالسري بحكومته 
الحاليــة بطال ال مكرها ما دام ان »داللوز الرساي« 
وجدها، فيام »االســتيذ« من مقره يف عني التينة 
»يتكتك عا رواق«، محددا جلســة جديدة النتخاب 
رئيــس للجمهورية الخميــس ١٣ ترشين، ذكرى 
خروج العامد إىل املنفى، ويا ملحاســن الصدف، عند 

العزف عى الوتر الحساس.
ووفقا ملصادر رئاســة الجمهورية فان التواصل 

مقطوع مع بعبدا بالكامل منذ اكرث من ستني ساعة 
يف ما خص تشــكيل الحكومة، وكل ما يرسب عن 
أســامء للتوزير يبقى مجرد تكهنات وتنبؤات، ذلك 
أن الــرشوط املوضوعية لوالدة الحكومة مل تتوافر 
بعــد يف ظل قرار واضح بتعطيل الوالدة ألســباب 
خارجــة عن ارادة الرئاســة األوىل، التي ما زالت 
عى موقفها يف ما خص استالم حكومة ترصيف 
االعــامل صالحيات الرئيس يف حال الفراغ، داعية 
إىل انتظار ما ستؤول اليه األمور ليبنى عى اليشء 

مقتضاه.
ولكــن مــاذا يف آخــر الديباجــات الحكومية 
واالجتهادات الدســتورية العجائبية؟ حســب ما 
يرتدد يف االروقة السياســية ومطابخ التسويات، 
مثة عبقري توصــل إىل حل جهنمي »بخلص من 
مشكل« ويحفظ ماء وجه بعبدا، يقول ان الحكومة 
ليست حكومة ترصيف أعامل عى اعتبار ان رئيس 
الجمهورية مل يقبل او يوقع مرسوم استقالتها، مع 
اإلشــارة إىل أن النص الدستوري واضح يف اعتبار 
الحكومة مستقيلة حكام فور انتخاب مجلس نيايب 
جديد، اال ان يف لبنان يبقى النص وان كان واضحا 
وجهة نظر. ولكن ماذا لو وقع الرئيس عون مرسوم 

استقالتها؟
ولكــن هل يعني ذلك ربط نــزاع مع فريق العهد 
وفك للغم الخالف الدستوري الذي قد ينشأ عن جدل 
طبيعة الحكومة الحالية؟ أوساط متابعة لعملية 
التشكيل دعت إىل عدم االستعجال يف حسم املسائل، 

فحارة حريك مل تقل كلمتها بعد وهي مســتمرة يف 
ضغوطها ومســاعيها لتجنب الكأس املرة، اال انها 
تعرف جيدا حــدود امكاناتها عى هذا الصعيد، اال 
انها يف املقابل رســمت خطوطا حمراء مينع عى 
اي كان تجاوزها، اهمها تحويل الجدل الدســتوري 

إىل رصاع طائفي ومذهبي.
غــري أن الحزب ال يزال »نقــزان«، خصوصا بعد 
نكسة الرتســيم و«القطبة املخفية« التي ظهرت 
يف اللحظــات األخرية، مع تقاطع مصالح األطراف 
الثالثــة املعنية عى تأجيــل التوقيع النهايئ وان 
كان كل منهم ألهدافه الخاصة، علام ان التســوية 
اللبنانيــة التي وضعت أخرجت ملف الرتســيم من 

دوامة تشكيل الحكومة واالنتخابات الرئاسية. 
غموض زاد عليه الصهر غموضا، رغم الترسيبات 
عن انه »مطريها«، وأن مطالبه ضمن حدود املقبول 
إذ مل يطالب باألكل من صحن غريه مكتفيا باملطالبة 
بتغيري الطبخة يف جزئها املتعلق بفريقه الحزيب، 
طارحا فكرة الوزراء السياســيني بدل التكنوقراط، 
ارتباطــاً بظروف املرحلة املقبلة التي تفرض بحكم 
امر واقعهــا، هذا املعيار، وهو مــا أبلغه لوزرائه 
خالل لقائه بهــم يف اللقلوق، الذي غاب عنه احد 

السياديني.
فهــل طري العــم والصهر الحكومــة العتيدة؟ 
»نكايــة« ام يف اطار توزيع االدوار؟ ام هو ضغط 
ميارسه »جرنال بعبدا« ماسكا الجميع من االيد ييل 

بتوجعهم؟
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ــار ؟ ــ ــك ــ ــي الـــشـــمـــال وع ــ ــرا ف ــيـ ــولـ ــكـ ــد الـــــكـــــورونـــــا... الـ بـــعـ

ــا الـــحـــّل؟ ــم ــرة... ف ــيـ ــبـ ــخــاطــر كـ ــل نـــفـــايـــات طـــرابـــلـــس : م ــب ج

جهاد نافع

يــوم امــس، طفــل يف 
اشهره السبعة قىض مصابا 
بالكولريا وهو طفل ســوري 
من مخيم للنازحني يف ببنني.

وحتــى يوم امــس كانت 
ســورية  امرأة  االصابــات 
من املخيــم املذكور، واخرى 

لبنانية من محيطه.
جرس االنذار دق، واملخاوف 
تتزايد من تسلل الكولريا اىل 
لبنان، ومن بوابته الشاملية، 
نتيجة االحتكاك مع مواطنني 
ســوريني آتني من شــامل 

سوريا...
خطــر  ان  رسا  يعــد  مل 
بلبنان  الكولريا بــات يحدق 

ومن منطقة عكار التي تضم تجمعات سورية كبرية 
تختلــط يوميا مع املواطنني العكاريني وســتكون 
نتائجها كارثية ما مل تبادر وزارة الصحة وبرسعة 
اىل اتخاذ االجــراءات والتدابري االحرتازية الكفيلة 
مبواجهــة هذا الوباء الذي قيض عليه منذ اكرث من 

ثالثني عاما.
وحســب املراجع املحلية ان الوضع الصحي يف 
عكار هش، ومخاطر انتشــار الوبــاء كبرية لعدة 

اسباب ابرزها:
اوال ان نازحني ســوريني يلتقون اقرباء لهم يف 

الداخل السوري من املناطق التي انترش فيها الوباء، 
وهؤالء يحتكون مع مواطنيهم يف مخيامت عكار 

والشامل ومع اللبنانيني.
ثانيا، ان العوامل املسببة النتشار الوباء يف عكار 
كثرية وخطرية ابرزهــا ان معظم مياه االنهر التي 
تروي مزروعات يف بعض املناطق هي ملوثة بفعل 
تحويل مجاري الــرصف الصحي اليها، اضافة اىل 
تلــوث مياه الرشب يف قــرى عديدة نتيجة اهرتاء 

شبكات املياه.
ثالثا، نشــوء ازمة نفايات يف العديد من البلدات 
والقــرى العكارية اثر تلكؤ بلديــات عن مهامها 

منذ تدهور اللــرية اللبنانية 
الدوالر  رصف  سعر  وارتفاع 
مام انعكس ســلبا عى اداء 

البلديات.
قواعــد  غيــاب  رابعــا، 
النظافة العامة التي يفرتض 
ان تهتم بها املطاعم ومحالت 
نتيجة  الغذائية  واملواد  االكل 
غيــاب الرقابــة وللفوىض 

املسترشية يف البالد.
كل هذه االسباب والعوامل 
مــن شــأنها ان ترفع وترية 
انتشــار الكولــريا ليس يف 
عى  وامنا  وحســب،  عكار 
مستوى الشامل ولبنان كله، 
يف ظل تراجــع اداء، بعض 
املستشفيات وفقدان االدوية 
الالزمــة ملواجهــة الوباء، 
والذي يفرتض بوزارة الصحة اعالن االستنفار العام 
يف املستشفيات الرسمية وتزويدها بكل حاجاتها 
للمواجهة واال سوف تدخل البالد يف دوامة صحية 
ال تقل خطورة عن الكورونا، باالضافة اىل رضورة 
تنظيــم حمالت اعالمية مكثفة توضح للمواطنني 
مســببات الكولــريا والوقاية منهــا وعوارضها 

وعالجها.
ويقتيض ايضا اســتنفار وزارات الصحة واملياه 
والطاقة واالشــغال العامة لوقف التلوث وتطهري 

مياه االنهر وشبكات مياه الرشب.

دموع األسمر

يشــكل جبل النفايات يف ميناء طرابلس ويف 
جــوار املحجر الصحي، حالــة من القلق والرعب 
لدى الطرابلســيني الذين يخشــون ان يستيقظوا 

انفجاره... يوما عى نبأ 
قيل ان انفجاره مستبعد  لكن محيطه بات ملوثا 
ومبعثــا للروائح الكريهة التي تبث ســموما يف 
اجواء املدينة التي كانت تسمى بالفيحاء العابقة 
بروائح ازهار الليمون وباتت اليوم عابقة بروائح 
جبــل النفايات الذي تجاوز ارتفاعه االربعني مرتا 
وبــات يهدد حياة املواطنــني القاطنني ليس يف 

محيطه وحســب، بل يف مختلف انحاء املدينة.
منذ اســابيع اندلع فجأة حريق هائل يف جبل 
النفايــات، وعولج بصعوبة عــى مدى ايام مع 
تفاقم مخاطر انفجاره، اخمد الحريق اليام ثم عاد 
ليندلــع من جديد، واعتر ان اياد تعبث به وتهمد 

عى اشعاله لتفجري كارثة يف عاصمة الشامل..
مل تســتطع بلدية طرابلس طيلة السنوات التي 
مضــت  ايجاد حلول للمكب، وكل املشــاريع التي 
وضعت حوله فشــلت ومل تخرج اىل حيز التتفيذ، 
وعــود اطلقت منها ازالتــه وتحويل موقعه اىل 
حديقــة عامة، احــالم بقيت اضغــاث احالم، 
وبقي املكب يزداد ارتفاعا  ويرتفع معه منســوب 
التلــوث يف املدينة املنكوبــة املهملة من بعض 
اداراتها ومراجعها القيادية، قبل اهامل الســلطة 

الحاكمة. السياسية 
امس لبــى وزير البيئة نارص ياســني الدعوة 
لالطالع عى واقــع املكب ومعاينة مخاطره عن 
كثب، ومل يجد حال له ســوى حفر نفق يف الجبل 
بهــدف تنفيس الغــاز بطريقة علمية تفادياً الي 

حريــق محتمل وملعالجة التلوث الناجم عنه.
ويف االجتــامع الذي عقده لهــذه الغاية دعا 
اىل تشــكيل لجنة طــوارئ بيئية تضم عددا من 

الطرابلســيني وممثلني عن  البيئيني  املتخصصني 
وزارة البيئــة ملتابعة كافة امللفات البيئية.

 اوســاط طرابلسية تساءلت عام اذا كان الحل 
كافيا او هو حل رسيع ومؤقت، ال سيام وان املكب 
بــات بحد ذاته مؤٍذ من حيث املواد املختمرة، ومن 
حيث املوقع املشوه للشاطىء الطرابليس وامللوث 
ملياه البحر وثروته السمكية وللبيئة يف محيطه.
واســتغربت هذه االوساط نشــوء هذا املكب 
عى الشــاطىء حيث ينفرد لبنــان مبكبات تقع 
عى الشــواطىء االجمل يف املتوسط، فيام تعجز 
الدولة منذ ســنني طويلة عن وضع حلول علمية 
للنفايات وما اكرث املشــاريع التي طرحت يف هذا 
املجــال ومل يؤخذ بها.وكانت القاضية ســمرندا 
نصار قــد ادعت عى مجلس االمنــاء واالعامر 
ورئيســه نبيل الجرس بعد جولة ميدانية للمكب 
حيث يتحمل مســؤولية استمراره والواقع الذي 

اليه. وصل 

هنأ بعيــــــد املولد النبــــــوي وتلقى برقية من السيســــــي
 بــــــري : نحتاج الى إســــــتيالد قيــــــم ومعانــــــي املولد
للوحدة إحقاقــــــاً للحق وإشــــــاعة للعــــــدل وترســــــيخاً 

:  الخوري عــــــن دعوته »القضــــــاء األعلــــــى« لالنعقاد 
التصرف مســــــتند للمادة 6 من قانــــــون التنظيم القضائي

الجهوزيّة لتحضيــــــر  اإلجــــــراءات  األبيــــــض عــــــرض 
للوقاية من »الكوليرا«... وســــــلوم : قّدمنا اإلرشــــــادات

أعلن املكتب االعالمي لوزارة 
الصحــة العامة، يف بيان انه 
»حتى هــذه الســاعة توجد 
بالكولريا.  حالتان مصابتــان 
وقد تم أخذ عينات من املخالطني 
لفحصها، ويف حال تبني وجود 
اإلعالن  سيتم  اضافية  حاالت 

عنها رسميا«.
كام عرض وزير الصحة يف 
حكومة ترصيف االعامل فراس 
اإلجراءات  سلســلة  األبيض، 
التــي تتخذهــا الــوزارة مع 
رشكائهــا الدوليني والوزارات 
والجمعيات  والنقابات  املعنية 

الطبيــة ملواجهة وباء الكولريا، مؤكًدا أنه« ال 
يريــد إثارة القلق ولكــن من الواجب تحضري 
مســتوى عال من الجهوزية للوقاية من أي 

انتشار للوباء«.
كالم األبيــض جــاء يف مؤمتر صحايف 
عقده صباح امــس يف وزارة الصحة، ولفت 
إىل أن »دخــول الكولــريا إىل لبنان كان أمًرا 
مطروًحا خصوًصا بعد انتشار الوباء يف الدول 
املجاورة وتسجيل سوريا أكرث من عرشة آالف 
حالة. لذا، ومع تســجيل الحالة األوىل، كان 
فريــق الرتصد جاهزًا إلجراء الفحوص وتتّبع 
عائلته ومخالطيــه وتحديد ما إذا كانت مثة 
إصابات جديــدة، خصوًصا أن وزارة الصحة 
العامة كانت قد بدأت يف األســابيع املاضية 
اســتعداداتها ملواجهة الوباء مع رشكائها وال 

سيام منظمة الصحة العاملية واليونيسف«.
وعرض االبيــض اإلجراءات التي تقوم بها 

الوزارة مع رشكائها، وذلك وفق التايل:
-تعزيز تقيص الحاالت عر زيارات ميدانية 
للمناطــق اللبنانية كافة وال ســيام املناطق 
التــي من املرجح أن ترتفع فيها أعداد الحاالت 
بالتنسيق مع وزارة الطاقة واملياه للكشف عى 
مصادر املياه وشبكات الرصف الصحي وإجراء 

الفحوص الجرثومية املطلوبية.
 - تم إصدار تعاميم للمستشــفيات واملراكز 
الصحية والعاملــني الصحيني لرضورة إبالغ 
الوزارة بــأي حالة مصابة أو موضع شــك 

باإلصابة.
- تأمني مخزون أويل من األمصال واألدوية 

املطلوبة ملعالجة اإلصابات.
-  تــم تفعيل مختــرات فحص املياه يف 8 
مستشفيات ومخترات كمرحلة أوىل إفساًحا 
يف املجــال إلنجــاز الفحوص ليس فقط يف 
العاصمة بــريوت بل يف مختلــف املناطق 
اللبنانية، وكذلك بالنسبة إىل تأمني الفحوص 
لتحديــد الحاالت لضامن حصول تشــخيص 

رسيع.
- تجهيز ملستشفيات ومراكز عزل للتأكد من 

حرص الوباء.
- التعاون مــع نقابات األطباء واملمرضني 
والجمعيــة اللبنانية لألمــراض الجرثومية 
لتأمــني دورات تدريبيــة للعاملني الصحيني 
حول املعالجات تحســًبا الحتامل ارتفاع عدد 

اإلصابات.
- تشكيل خلية أزمة بالتنسيق مع الوزارات 
املعنية وال ســيام الطاقــة واملياه والداخلية 
والبلديات والبيئة والرشكاء الدوليني من أجل 
العمل عى توفري مصادر مياه سليمة ومراقبة 
الرصف الصحي وامليض قدًما باإلجراءات التي 
يتم اتخاذها واملتعلقة بالتأكد من جودة املياه 

وسالمتها.
-متابعــة لجنة األمراض املعدية يف وزارة 
الصحة العامــة إجتامعاتها الدورية ملراقبة 

تطور الحاالت«.
وذكّر األبيــض »بالخط الســاخن ١787 
الذي وضعته الــوزارة بترصف املواطنني ألي 
استفســار ممكن ويف حال كان هناك شــك 
بحالة معينة«. وأوضــح أن »مرض الكولريا 
ســهل اإلنتقال وأبرز اعراضه اإلسهال الحاد، 
وتبدأ مواجهته بالوقاية والتشــخيص املبكر 

للحاالت عر الرتّصد«.

{ نقيب الصيادلة {

ويف السياق نفســه، اعلن نقيب صيادلة 
لبنان جو سلوم يف بيان، ان »الصيدليات هي 
عى أتم االستعداد لتقديم االرشادات الصحّية 
أكان للوقايــة او للعــالج، واالدوية االولّية، 
ملصايب الكولــريا، وتوجيههم اىل حيث يجب 
الكامل العالج«، معلنا  »وقوف الصيادلة، كام 
العــادة يف الصف االمامي اىل جانب الطاقم 
الطبــي، وذلك عى اثار تشــخيص اول حالة 

كولريا يف لبنان.

توجه رئيــس مجلس النــواب نبيه بري، 
ملناسبة عيد املولد النبوي من اللبنانيني بعامة 
واملســلمني بخاصة بـ«التهنئــة والتريك«، 
وقال: »يف هذه املرحلة الدقيقة التي مير بها 
لبنان واملنطقة العربية واإلســالمية أحوج 
ما نكون فيها اىل إســتيالد قيم ومعاين املولد 
النبوي إحقاقا للحق وإشاعة للعدل وترسيخا 
للوحدة وتنســام لقيم الرحمة والتسامح«، 
مضيفا »مدعــوون يف ذكرى مولد من بعث 
رحمة للعاملني أن نســتلهم كل تلك القيم يك 

نستحق أن نكون خري أمة أخرجت للناس«. 
وللمناسبة أيضا، تلقى الرئيس بري برقية 
تهنئة من الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس 
ومــام جاء فيها: »يطيب يل ان أرســل اليكم 

بأصــدق التهاين القلبيــة وأخلص التمنيات 
األخوية ملناســبة حلول ميــالد نبينا الكريم 
سيدنا محمد عليه أفضل الصالة وأتم التسليم. 
إن اإلحتفال بهذه الذكرى يذكرنا بتعاليم نبينا 
يف التآيس مببادئه النبيلة والسري عى نهجه 
يف الحفاظ اإلدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، 
ويف هذا املنظــور فإنني عى يقني بان قمة 
املناخ التي ستنعقد يف مدينة رشم الشيخ هذا 
العام ستكون فرصة سانحة لتضافر الجهود 
من أجل مواجهة التحديات التي تواجه عاملنا 
اليوم لضامن مستقبل أكرث إستدامة لشعوبنا 
واجيالنا القادمة. أمتنــى لكم دوام التوفيق 
ولجميع شــعوب أمتنا العربية واالسالمية 

املزيد من الرخاء  واإلزدهار«.

أوضح املكتب اإلعالمي لوزير العدل  هرني 

الخــوري يف بيان، رّداً عى املصادر القضائية 

التي اعترت ان مبادرة وزير العدل بالدعوة إىل 

انعقاد مجلــس القضاء األعى وتحديد جدول 

أعاملــه هو مبثابة تدخل يف عمل الســلطة 

القضائية، ما ييل :

١- إن ترصف وزير العدل قد جاء مسنداً  إىل 

نص املادة السادسة من قانون التنظيم القضايئ، 

ومن جهة أخرى يطمــن وزير العدل املصادر 

القضائية واملعنيــني والحريصني عى تطبيق 

القوانني وفق االصول، ان من طبق القانون طيلة 

مسريته يف القصور العدلية لن يتنكر له وهو 

وزير للعدل. أما بالنسبة ملايض البعض فيبدو انه 

اصبح من املايض. ٢-إن املرشع احتاط ملسألة 

تعرث اســتمرار انعقاد مجلس القضاء األعى 

والبت باملواضيع امللحة و الطارئة و أجاز لوزير 

العدل يف هذه الحالة دعوة املجلس اىل االنعقاد 

ووضع جدول أعامله دون أن يرتأسه أو يشارك 

بالتصويت فيه وال حتى أن يحرضه وذلك بهدف 

إعادة االمور إىل مسارها القانوين والطبيعي«.

خالل املؤمتر الصحايف

الجعفري  املفتي  اســتقبل 
املمتاز الشيخ أحمد قبالن يف 
مكتبه يف دار اإلفتاء الجعفري 
اإلسالمية  الجمهورية  سفري 
يف إيران لــدى لبنان مجتبى 
أمــاين، وجــرى التباحث يف 
األوضاع العامة يف البالد. وتم 
التشديد إلي خالل اللقاء عى 
»أن العالقات الطائفية يف البلد 
بحاجة إىل ديبلوماسية ومزيد 
من اإللفــة، ألن البلد طائفي 
بخلطة حارة، فاألمور الوطنية 
معقدة ألن األجندات السياسية 

عند بعض األطراف طائفية ومناطقية«.
كام تم التأكيد »عى حامية الساحة الوطنية 
من جهة، وعى الوحدة اإلســالمية وخاصة 
العالقة الســــنية الشيعية«، الفتني إىل »أننا 
نخوض معركة هوية ومرشوعا وطنيا وسط 
معارك مختلفة الســــواتر واألدوار تقودها 
واشــنطن، ما يفرض خوض معركة رأي العام 
يف كل املفاصــل التي تحتاج إىل معركة إنتاج 

عقــل وطني، مع حامية الثوابــت الوطنية، 
بخلفية التعدد الطائفي، وهذا يفرتض أن يكون 
الخــــطاب الديني عابرا للطوائف«، معترين 
»أن املقاومة اليوم تشــــكل العامود الفقري 
للبلد، خاصة لحفظ ثرواته وسيادته، وهنا ال 
بد من توجيه الشــكر للجمهورية اإلسالمية 
اإليرانية عى إنقاذ شــعبنا وناسنا من العتمة 
فقط، بل لرضورة توطيــد العالقة بني لبنان 

وإيران«.

ــل ســـفـــيـــر إيـــــــــــران وتـــشـــديـــد ــ ــب ــ ــق ــ ــت ــالن اســ ــ ــبـ ــ قـ
للبلد الـــفـــقـــري  الـــعـــمـــود  ــة  ــاومـ ــقـ املـ اعـــتـــبـــار  ــى  ــل ع

قبالن مستقبالً السفري اإليراين

التقــى وزير الخارجية واملغرتبــني يف حكومة ترصيف 
األعــامل عبد الله بوحبيب ســفراء دول ورؤســاء بعثات 
دول االتحاد األورويب وســويرسا، الذين »طلبوا تأييد لبنان 
لقرار يعارض ضم أراض أوكرانية بالقوة إىل روســيا، سيتم 
التصويــت عليــه يف الجمعية العامة لألمــم املتحدة يف 

نيويورك«. 
كام عقد لقاء آخر مع  سفراء بريطانيا واليابان وأسرتاليا 
وكندا والقائم باألعامل االمرييك، الذين تقدموا بطلب مامثل 

ل«دعم لبنان ملرشوع القرار املذكور أعاله«.

سفراء ورؤســــــاء بعثات طلبوا تأييد لبنان 
لقرار يعارض ضم أراٍض أوكرانّية الى روسيا

خالل االجتامع

ال اتصــــــاالت مع بعبدا بشــــــأن تشــــــكيل الحكومة
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فادي عيد

مــع اقرتاب موعــد نهاية 
والية الرئيس ميشــال عون، 
يســود واقــع مــن  الرتقب 
املســتويات  كّل  والحذر عىل 
كــا  املحليــة  السياســية 
الديبلوماســية، من أن يتكرر 
مشــهد جلسة انتخاب رئيس 
الجمهوريــة العتيــد األوىل 
مجــدداً يف 13 الجاري موعد 
الثانية  النيابيــة  الجلســة 
التــي دعا اليها رئيس مجلس 
النــواب نبيه، وذلك وســط 
املتناقضة  التوقعات  سيل من 
لــدى الكتــل النيابية، لجهة 
التصويت مجدداً للمرّشــحني 
اللذين صوتت لها  الوحيدين 

كتــل نيابية، فيا اكتفت الكتل األخرى بالتصويت 
بورقــة بيضاء. ومن هنا، ترى مصادر نيابية عىل 
متــاس مع حركة املشــاورات الجارية بعيداً عن 
األضــواء يف كواليس املجلــس النيايب، أن وقائع 
جلســة الخميــس املقبل، لن تكــون عىل صورة 
الجلســة األوىل، وذلك مبعزٍل عن بعض التوقعات 
النيابية املتشامئة، إذ تكشف أن جلسة 13 ترشين 
األول، تكتســب أهميًة قد تتجاوز تلك التي حظيت 
بها الجلســة األوىل، أوالً عىل صعيد التطور الذي 
حصل عىل مســتوى توحيد أصــوات املعارضني، 
وثانياً عىل مستوى النواب املستقلني الذين اقرتعوا 
بصــورة رمزية للبنان، ألن األرقام التي ظهرت يف 
الجلســة املاضية، لن تتكرر يف جلسة الخميس 
املقبل، بعدما بانت األوراق واضحة ومكشــوفة 

لــدى كّل األطراف السياســية والحزبية، ومل يعد 
التأييد الذي يحمله كّل فريق للمرشــحني البارزين 
مخفياً، ما ســمح بتكوين خالصات مسبقة عن 
املشــهدية التي ستحكم الجلسة الرائسية املقبلة.

وانطالقاً مــّا تقدم، ال تُخفي املصادر النيابية 
نفســها أن الجلســة املقبلة لن تؤدي إىل انتخاب 
رئيــس الجمهورية العتيد، ولكنهــا تتحدث عن 
أنها ســتكون أكرث واقعية لجهة تحديد املسارات 
لإلســتحقاق  بالنســبة  النيابية  واإلتجاهــات 
الرئايس، وخصوصــاً لجهة ما يجري التداول به 
عن ارتفاع احتاالت الشــغور الرئايس، يف حال 
فشــل النواب يف إجــراء اإلنتخابات خالل األيام 

الفاصلــة عن نهاية عهد الرئيس عون.
لكــن املقاربة النيابية ســتختلف يف جلســة 
األســبوع املقبل عن الجلســة األخرية، ألن الكتل 

النيابية قد متكنت من دراسة 
تحققت  التي  النتائج  وتحليل 
بعدما  النــواب،  تصويت  يف 
السياسية  القوى  استخلصت 
الدروس مــن طبيعة املواقف 
التــي ظهــرت والتــي كان 
بعضهــا مفاجئــاً خصوصاً 
بالنســبة للنواب املســتقلني 
ونــواب »التغيــري«، وهــي 
ســتعمد بالتــايل إىل البناء 
عليها يف تحديد مسار جلسة 
مع  العتيد،  الرئيــس  انتخاب 
بالورقة  التصويت  أن  العلــم 
جلسة  يف  يتكرر  لن  البيضاء 
الخميس وفق ما تكشفه هذه 
عدد  أن  والسبب هو  املصادر، 
ينتقل  سوق  املرتفع  األصوات 
هذه املرة إىل مرّشــح رئايس 
ســتتفق عليه الكتل التي التقت عىل موقٍف واحد 
يف الجلســة اإلنتخابية األوىل ولكن من دون أن 
يكون الحســم مؤكداً بالنسبة إىل تجيري األصوات 

ال63 إىل مرّشحٍ واحد.
لذا فإن خيار تطيري النصاب أو حتى املقاطعة قد 
يكونان عىل الطاولة يف جلســة الخميس املقبل، 
وذلك بالنســبة لبعض الكتل املنضوية إىل تحالٍف 
ســيايس واحد، عىل حّد قول املصــادر النيابية 
املطلعــة، التي ترى أن التوافــق مل يعد بعيداً وإن 
كانت املواقف مل تســتقر بعد عىل مرشح »الورقة 
البيضاء« الذي ســيحصل عىل األصوات ال63، أو 
عىل زيادة حجم التأييد واألصوات التي ســينالها 
مرّشــح املعارضة الذي ما زال يف دائرة االضواء 

السياسية.

مشــــــهديّة جلســــــة االنتخاب الرئاســــــّية األولــــــى لن تتكــــــرر الخميس

عيل ضاحي

اثار تحديــد رئيس مجلس 
النواب نبيه بري ملوعد الجلسة 
رئيــس  إلنتخــاب  الثانيــة 
13 ترشين  للجمهوريــة يف 
الربتقاليني،  »حفيظة«  االول 
ويف مقدمتهــم رئيس »التيار 
الوطنــي الحر« النائب جربان 
لهذا  ان  إعتبار  باســيل، عىل 
و«اعتبار  »رمزيــة«  التاريخ 
ذاكرة  وجداين وعاطفي« يف 

»التيار الوطني الحر«.
قيادية  اوســاط  وتكشف 
بــارزة يف »التيار«، ان رمزية 
بكونها   مرتبطــة  املناســبة 
مجزرة ارتكبــت بحق ضباط 
اللبناين  الجيش  وجنود مــن 

يف ديــر القلعة بيت مري، وفقــد خاللها راهَبني 
كبوشيني .

وتشري اىل ان االحتفال سيكون يف الدير نفسه 
الســبت املقبل يف 15 ترشين االول وسيشارك فيه  
كل الكــوادر واللجان التنفيذية، ولن يكون احتفاالً 

باملناسبة. شعبياً 
وتؤكد االوســاط ان »حساسية« الوزير باسيل 
من تحديد الرئيس بري لجلسة بهذا التاريخ ليست 
شــخصية بل سياســية، لكون االخري حددها يف 

موعد مناسبة عزيزة عىل »التيار«.
وتلفــت اىل ان عندما حدد بري جلســة يف 14 

ايلول ملناقــــــشة املوازنة وصــادفت الجلسة 
مــع إحياء ذكرى اغتيال الرئيــــس الجميل، كان 
لـ«التيار« املوقف نفسه من ذكرى 13 ترشين االول 
وان هذه املناســبات لها طابع وجداين ومسيحي 

ووطني.
وتكشــف االوســاط ان العديد من نواب تكتل 
»لبنــان القوي« تواصلوا مــع الرئيس بري ومتنوا 
عليــه تأجيل الجلســة، اال ان الرئيس بري رفض 

التأجيل.
وتؤكــد االوســاط ان التكتل اتخذ قــراراً بعدم 
املشاركة يف جلسة الخميس املقبل لهذه االسباب. 
وهــي من باب تســجيل املوقــف واالعتبار، لهذه 

املناســبة والتــي ســتكون 
موضوع االحتفال يوم السبت 

املقبل.
يف املقابل يســتغرب نائب 
بارز يف كتلــة الرئيس بري، 
حول  الربتقالية«  »الضجــة 
ان  وخصوصــاً  الجلســة، 
املناسبة ليست عيداً وطنياً او 

عطلة رسمية او يوم عطلة.
الرئيس بري  ان  ويشري اىل 
يحدد اي جلســة من منطلق 
رؤيته املجلســية والربملانية، 
وطاملا  امامه،  االجندة  ويضع 
ليســت هي يــوم عطلة، فال 
مانع من اي عمل ترشيعي او 

برملاين.
ان ليــس لالمر اي  ويؤكد 
اجندة او هدف سيايس وليس 
لـ«زكزكة« باســيل او غــريه، فقبل يوم او يومني 
طالــب املطارنة املوارنة بعقد جلســات النتخاب 
الرئيس، وكذلك طالب البطريرك املاروين مار بشارة 
الراعي والعديــد من النواب والقوى السياســية 

يطالبون بجلسات مكثفة النتخاب الرئيس.
فكانــت الدعوة لتأكيد ان الرئيس بري ليس لديه 

اهداف سياسية، من خالل تحديد الجلسات.
وما اعلنه الرئيس بــري هو للحث عىل التوافق 
عىل اسم الرئيس قبل الدعوة تجنباً للفراغ، وإطالة 
املدة الزمنية النتخاب الرئيس واالكثار من الجلسات 

النيابية املخصصة النتخاب الرئيس.

األول ــن  ــشــري ت  13 جــلــســة  ــى  ــ ال يـــتـــمـــّدد  وبـــاســـيـــل  ــري  ــ ب ــاش«  ــ ــب ــ »ك
ــل الــــجــــلــــســــة... و»الـــــتـــــيـــــار« يـــقـــاطـــع ؟ ــيـ ــأجـ ــتـ ــاالت لـ ــ ــ ــص ــ ــ إت

محمد علوش

عندمــا اجتمع الرؤســاء 
الثالثة، ميشال عون، نبيه بري 
ونجيب ميقايت يف قرص بعبدا 
منذ أيام لبحث مسألة ترسيم 
املالحظات  ووضــع  الحدود 
النهائية عىل اتفاق الرتســيم 
الذي خطّه الوسيط األمرييك 
وبعد  هوكشــتاين،  آمــوس 
االنتهاء من بحث املالحظات، 
النيايب  املجلــس  رئيس  فتح 
للحديث  الحكومة وبادر  ملف 
عن رضورة تشــكيلها، فكان 
جواب ميقايت واضحاً بحسب 
مصــادر متابعة: »أنا حارض 
ألشــكل الحكومة اآلن«، فا 
كان من رئيس الجمهورية اال 

أن طلب الرتيث بعد أن قال: »ال توجد إشكالية لعدم 
التأليف«.

وطال تريّــث رئيس الجمهورية، تقول املصادر، 
مشــرية اىل أن عون، خالل تشــكيل الحكومات 
الســابقة يف عهــده، كان يحــاول جاهداً إخفاء 
انحيازه لرئيس التيار الوطني الحر جربان باســيل 
وأحياناً االلتــزام مبصالحه وطلباته أوال وقبل كل 
يشء، لكنــه اليوم مل يعد يُخفــي ذلك، فهو بكل 

بســاطة يريد تعويم باسيل بعد انتهاء العهد.
إن هــذه الرصاحة التــي بــات يتعامل رئيس 
الجمهورية عىل أساســها مع مســألة تشــكيل 
الحكومة تحّمل لوحدها جربان باســيل مسؤولية 
تعطيل التشكيل بعد الئحة الرشوط التعجيزية التي 
وضعها عىل رئيس الحكومة املكلف، وهو ما يجعل 
باسيل بحال تطبيق الرشوط »ملكاً« بال عرش بعد 
الفراغ الرئايس، وهذا ما قد يكون مصلحة باســيل 

العليا بحال كان عليه املوافقة عىل التشــكيل.
بحســب املصــادر املتابعة فــإن القناعة بأن 
الحكومة سُتشــكل والتي كانت حارضة يف عقول 
كل القوى السياسية منذ شهر، ال تزال قامئة، لكنها 
تراجعت بعض الــيء، فالحكومة كان يُفرتض 
أن تولــد منذ 10 أيام، لكــن التأخري مرتني يجعل 
املتفائلني بحتمية التشــكيل يُعيدون النظر أو أقله 

يرتكون للفراغ الكامل مجاالً.
ما هو املطلوب اليوم لتشــكيل الحكومة ســهل 
للغاية تقول املصادر، وهو العمل مببدأ »من ساواك 
بنفسه ما ظلمك«، أي املوافقة عىل أن يرسي »قرار 
التغيري« عىل الجميع بشــكل متساو، أي يتم تبديل 
6 وزراء مناصفة بني املســلمني واملسيحيني، وأي 
يتمكــن رئيس الحكومة مــن تبديل اثنني، ورئيس 
الجمهورية اثنني، باإلضافة اىل الفريق الثالث يف 
الحكومــة والذي ينضوي تحته وزير املال، وهكذا 
يكون التغيري مقبوالً مع اختيار أساء مقبولة من 

الجميع، فال ندخل يف دوامة 
األساء.

بالنسبة اىل نجيب ميقايت 
فهــو ال يريد وضــع األلغام 
يف حكومتــه فتنفجــر عند 
أول اســتحقاق بعــد الفراغ 
الرئايس، وهو ال يُريد رؤساء 
عــىل طاولته بل وزراء، وبعد 
من  مجموعة  عــىل  اطالعه 
األســاء املقرتحــة للتوزير 
مــن حصة رئيس الجمهورية 
اكتشف  الحر  الوطني  والتيار 
رؤساء  تســمية  املطلوب  أن 
ال وزراء، مــا يجعــل مهمة 
الحكومة مســتحيلة، ورمبا 
يكون من األفضل له املخاطرة 
الحالية  الحكومــة  بوضــع 
يراها حارضة دستورياً  والتي 
الســتالم صالحيات الرئاســة، أفضل من الوقوع 
يف فخ الحكومة الجديدة، ومن هنا حاول ميقايت 
اســتيضاح موقف البطريرك بشــارة الراعي من 
حكومته الحالية ما اذا كانت البطريركية ستعارض 

الرئاسية. استالمها الصالحيات 
بحسب املصادر مل يسمع ميقايت كالماً مبارشاً 
مــن البطريرك بخصوص رفضه تســلم الحكومة 
الحالية صالحيات الرئاســة، إال أن ما يهم الراعي 
اليوم وما أبلغــه مليقايت هو رضورة صب الرتكيز 
عــىل انتخاب رئيــس للجمهوريــة يف املواعيد 
الدستورية، وهو ما سيكون أكرث إفادة من تشكيل 
حكومة، وبعــد الرئيس وانطــالق العهد الجديد 

تُشكل حكومة.
بالخالصة تؤكد املصادر أن  تشــكيل الحكومة 
كالرتســيم، ترنّح ومل يسقط، وهناك تفاؤل كبري 

بوصوله كا الرتسيم اىل بّر األمان قريباً.

ــة كـــالـــتـــرســـيـــم تـــــرّنـــــح ولـــــــم يـــســـقـــط : ــ ــوم ــ ــك ــ ــح ــ ــل ال ــيـ ــكـ ــشـ تـ
ــرك الـــــــراعـــــــي ؟ ــ ــريـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــي مــــــن الـ ــ ــات ــ ــق ــ ــي ــ مــــــــــاذا ســــمــــع م

اســتقبل رئيس الجمهورية العاد ميشال 
عون يف قرص بعبدا، يف حضور النائب القس 
ادغــار طرابليس، وفداً ضــّم رئيس »رابطة 
اإلصالح االنجيلية يف الرشق األوسط« وراعي 
الكنيســة االنجيلية يف قربص القس فكتور 
عطــا الله ورئيس »جمعية اإلصالح اإلنجييل 

يف لبنان« القس صموئيل خراط.
ونقل القــس عطااللــه اىل الرئيس عون 
»محبة واحرتام املسيحيني يف بلدان خدمات 
الرابطــة«، واثنى مع القس خراط عىل رؤية 
رئيس الجمهورية »نحو الحفاظ عىل الوجود 
املسيحي الكريم والفاعل يف الرشق األوسط، 
وصون الوحدة الوطنية والحريات الدينية يف 

لبنان«.
وهنــأ الوفد الرئيس عون عىل »نجاحه يف 
قيادة إمكانية تحول لبنان اىل بلد منتج للغاز، 
ما يخرجه من ازماته االقتصادية املرتاكمة«.

وناقش أعضاء الوفد »تأثري وجود النازحني 

الســوريني عىل األوضاع االقتصادية، وايدوا 
مطالبــة الدولة اللبنانيــة للمجتمع الدويل 
باعادتهــم ودعمهــم داخــل أرايض الدولة 

السورية اآلمنة«.
واســتقبل الرئيــس عون النائب الســابق 
أنطــوان بانو، واجرى معه جولة افق تناولت 
األوضاع الراهنة يف ضوء التطورات األخرية.

واكد بانو »خطورة عدم انتخاب رئيس جديد 
للجمهورية ضمن املهلة الدستورية املحددة«، 
محذراً من »وقوع البالد يف فراغ رئايس يؤدي 
اىل حدوث خلل جســيم يف التوازن الوطني 
الــذي كان وســيبقى، ميزة لبنــان والحجر 
األســاس لدوره يف محيطه والعامل«، معترباً 
ان »جســم الوطن ال ميكن ان يكون بال رأس، 
ال ســيا وان التجارب التي عاشها لبنان من 
دون رئيس للجمهورية خالل األعوام املاضية 
كانت لها انعكاسات سلبية كربى عىل الوحدة 

الوطنية واالنتظام العام«.

ــة عـــون ــ ــرؤي ــ ــلـــســـي ووفــــــد إنـــجـــيـــلـــي أشـــــــادا ب طـــرابـ
للحفاظ على الوجود املســــــيحي وصون الوحــــــدة الوطنّية

عون مستقبالً طرابليس والوفد االنجييل             )دااليت ونهرا(

رأى نائــب رئيــس املجلــس التنفيذي يف 
حزب الله الشــيخ عيل دعموش، يف خطبة 
الجمعة »أن العدو ال يفهم بلغة الديبلوماسية، 
ومخطىء من يعترب ان العدو ميكن ان يســلم 
بحقــوق لبنــان مبنطق التفــاوض وحده، 
فالعــدو ال يفهم اال مبنطــق القوة وهذا ما 
اثبتتــه كل التجــارب املاضية. وواوضح انه 
عندمــا نتحدث عن منطق القوة يف مواجهة 
العــدو ال نقصــد بها فقط القــوة او القدرة 
العسكرية عىل الرغم من اهميتها، بل نقصد 
كل عنــارص القوة من التفــاف الناس حول 
املقاومة وثقتهــم بخياراتها ، وقدرتهم عىل 
الصرب والثبات وتحمل الصعاب واستعدادهم 
للتضحية، وحسن ادارة عنارص القوة، ووحدة 

وثبات املوقف السيايس«. 
وتابع »ولذلك ما راكمته املقاومة من خربات 
وقدرات عسكرية كا ونوعا، وما فرضته من 
معادالت، وما اكتســبته من خربات متنوعة، 
اضافة اىل التفاف الناس حولها ومتســكهم 
بخيارهــا وتضحياتهــم اىل جانبها وثباتهم 
وصربهم يف املواجهات، كل ذلك مكن املقاومة 
من ان تحقق انجازات وانتصارات كبرية ومن 
ان تفرض معادالت جديدة يف مواجهة العدو«، 
مضيفا »نحن نثق بأنفسنا وبقوتنا وجاهزون 
لــكل االحتاالت وليس واردا أن نســكت عن 
حقوقنا واملقاومة اليوم أقوى وأشــد وأصلب 

من أي زمن مىض«. 
واعترب »ان املوقف اللبناين املوحد املســتند 

اىل معادلــة املقاومة جعــل االرسائييل يف 
حالة ارتباك وتخبط غري مســبوقني، وضيق 
عليه الخيارات، فلجأ اىل لغة التهديد والتهويل 
مجددا، لكن ال يتصورن أحد أن التهديد والتهويل 
االرسائييل ميكن أن يفت من عزميتنا او يثني 
املقاومة عن امليض يف معادلتها، مشــريا اىل 
»ان التهديدات اإلرسائيلية التي سمعناها ضد 
لبنــان هي كا قال االمــني العام قبل مدة، ال 
قيمــة لها، فقرارنا وتوجهنا واضحان، واهلنا 
الشجعان الذين تربوا يف مدرسة ايب عبدالله 
الحسني والذين واجهوا كل الحروب واالعتداءات 
االرسائيلية خــالل كل املراحل املاضية بصرب 
وثبات وصمود واســتعداد للتضحية هم احد 
اهــم عنــارص القوة التي منلكهــا يف لبنان 
وهــؤالء ال تهزهم تهديدات العدو وال تخيفهم 

حربه النفسية«.
 ورأى دعمــوش »ان العــدو اراد من خالل 
تهديداته باالمس ان يشــن حربا نفسية عىل 
اللبنانيــني الخافتهم واجبارهم عىل الرتاجع، 
ولكن بدل ان يصيب اللبنانيني ويخيفهم أصاب 
املســتوطنني الصهاينة يف الشال بحال من 
الرعب والهســترييا، وقد عربوا عن استيائهم 
وغضبهم الشــديد من وزير حربهم الرتجاله 
هــذه الترصيحات من دون تنســيق معهم«، 
مؤكــدا »ان العدو اليوم هــو الخائف واملربك 
واملضطــرب ونحــن يف موقع القــوة، الننا 
اصحــاب حق، والحق ال ميــوت ما دام وراءه 

مطالب، فكيف اذا كانت وراءه مقاومة«.

ــك ــ ــرب ــ ــف وامُل ــائـ ــخـ ــو الـ ــوم هــ ــ ــي ــ ــدو ال ــ ــع ــ ــوش : ال ــ ــم ــ دع
ــوت ــم ــع الــــــقــــــوة... والــــحــــق ال ي ــ ــوق ــ ــن فــــي م ــحــ ــ ون

صدر عن املرجع الروحي لطائفة املوحدين 
الدروز الشــيخ ابو يوسف امني الصايغ، بيان 
دعا فيه لحل اشكال قرب شمون والشويفات، 
منوهــا مببادرة مدير عام االمن العام اللواء 
عباس ابراهيم يف هذا الشأن، وما جاء يف 
البيان: »نحــُن يف لبنان، منرُّ اليوم بواحدة 
مــن أخطــر املراحل. لحظًة خطــرة لكن ال 
تدعــو إىل اليأس. ومصريُنــا متوقف عىل 
أي مســار سنســلكه. ميلُك املرُء أن يستقيَل 
أو يعتزَل، لكن األمم ال تســتطيع أن تعتزل. 
ولقد اســتطاعت طائفــة املوحدين الدروز 
مبوارِدها التاريخية ومبواريِثها اإلنســانية 
أن تــؤدي دوًرا هاًما عىل مــر تاريخ لبنان، 
وكانت رشيكًا أساســًيا يف صوغ حضارته. 
لكن اليوم، حال هذه الطائفة املعروفية يدعو 
إىل القلــق. فال ميكــن ألي أمة أن تذهَب إىل 
مســتقبلِها وهي خائفة ومنقسمة. وإنَّه ملن 
املؤســف حًقا أنَّ جرَح حادثتي الشــويفات 

وقربشمون مل يلتئم«.

أضــاف البيان »وبعد، لقد تعددت محاوالت 
حل هاتني القضيتني وكان أبرز الساعني اللواء 
ابراهيم. قلَّة أولئك الرجال الذين هم عىل نسج 
اللواء. إن داعي اإلميان يدعو إىل الّرشد، وداعي 
العقــل يدعو إىل الّتفكــر، وداعي الّنبل يدعو 
إىل الرّتفع عــن األحقاد، وداعي الّتوكل يدعو 
إىل الّثقــة، وداعي املعرفــة يدعو إىل الّروح، 
فاإلميــان املتكامل يدعــو إىل الحق والخري 
والجال. خابت أمَّة مل يكن لديها داعٍ من هذه 
الدواعي. وإنَّ أكرث اللحظات خطورة يف تاريخ 
األمم هي حني يتعرّث العقل ويشّط الجموح«.

وختم البيان »فإىل إخواين املوحدين أسوُق 
رسالتي هذه، تيُمًنا يف طلِب وحدة الّصف ونبذ 
الخالفات. فيها من األمل ما ييضء عىل األقل 
شمعًة واحدة يف طريق أبناء طائفة املوحدين 
الدروز. والواقع الرصيح، أنَّ الخالَف منحرٌص 
فقــط بني القياداِت العليا لألحزاب وأنَّ الصلح 
ممكن بقدر ترفعهــم عن مصالِحهم .. لكني 

رمْيت باملحاولة.«

املرجــــــع الــــــدرزي الصايــــــغ : لحّل إشــــــكال قبر شــــــمون
ــواء ابــراهــيــم ــ ــل ــ ــادرة ال ــبـ ــمـ ــات... ونـــــوه بـ ــ ــف ــ ــوي ــشــ ــ وال

غــّردت املرشــحة لرئاســة الجمهوريّة 
ترايــيس شــمعون، عرب »تويــرت«: »عىل 
الســلطة اللبنانّية، بعد الذي حصل يف ملف 
الرتســيم، أن تكشــف للرأي العام اللبناين 

التفاصيــل الكاملــة املتعلّقة بهــذا امللف، 
بشــفافّية مطلقة. من حّق الشعب اللبناين 
أن يعرف، ألّن بلوغ الحرب سيشــكّل جرميًة 

بحّقه«.

ترايســــــي شــــــمعون : مــــــن حــــــّق الشــــــعب أن يعــــــرف

أشارت املديرية العامة لألمن العام، 
إىل أنــه »تبني للمديريــة يف األونة 
األخرية أن بعض املواطنني يلجأون إىل 
طرٍق ملتوية ودفع رشــاوى ألي كان 

بهدف الحصول عىل جواز سفر«.
وبنــاًء عليه، حذرت املديرية »جميع 
املواطنني من مغبــة اللجوء إىل هكذا 
أســاليب، وذلك تحت طائلة إستدعاء 
من يظهر تورطه وسحب جواز سفره 
أمام  املشــاركني  وإلغائه وإحالته مع 

القضاء املختص«.

ــن الـــطـــرق ــ ــن مـ ــ ــي ــ ــن ــ ــواط ــ ــام حــــــــّذر امل ــ ــعـ ــ األمــــــــن الـ
ــى جـــــــــــواز ســـفـــر ــ ــلـ ــ ــة لــــلــــحــــصــــول عـ ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ املـ
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ندى عبد الرزاق

ما بني الســامة الغذائية واالمن الغذايئ اتصال متني، ينتج 
من األغذية غري السليمة زمرة من االمراض ذات أذية تؤثر يف 

الرضع واألطفال وكبار السن واملرىض.
بعض اإلحصاءات اشــارت اىل إصابة 600 مليون شخص 
بأمــراض متفاوتة أي مبعدل شــخص واحــد من بني كل 10 
اشــخاص يف العــامل من جراء تناول غــذاء ملّوث او منتهي 
الصاحية او شــارف عىل االنتهاء او بســبب احتكاكه بغري 

منتجات قد تؤدي اىل تكتله وتسّوسه وتعّفنه.
وعــىل مقلب احصايئ متّصــل تحدثت تقديرات علمية عن 
وفاة 420000 شخص سنويا، االمر الذي يؤدي اىل فقدان 33 

مليون سنة من الحياة مملوءة بالصحة والعافية والنشاط.
وتسّجل الخســائر الســنوية حواىل  110 مليارات دوالر 
أمرييك لجهة النفقات الطبية ذات الدخل املنخفض واملتوسط، 
والسبب بطبيعة الحال هو األطعمة غري الصالحة لاستهاك 
او امللّوثة. باإلشــارة اىل ان عدة أســباب مجتمعة متنعنا من 
تنــاول اطعمة ذات تواريخ صاحية قريبة او شــارفت عىل 

االنتهاء او انتهت، سنأيت عىل ذكرها بحسب العلم.
باإلشارة اىل ان 40% من األطفال دون سن الخامسة يعانون 
مــن االمراض املنقولة باألغذية ويُتوىف منهم 125000 طفل 

سنويا. 
ومؤخرا يف لبنان ارتفعت حاالت التســمم حيث أكد مصدر 
مســؤول يف مستشفى اللبناين الفرنيس لـ »الديار«، أن %60 

منها ناتج من األطعمة الفاسدة.

{ امراض موروثة {
هنــاك امراض منقولة باألطعمة معدية او ضارة عبارة عن 
»ميكــروب« ويتألف من الســلمونيلة والعطيفة واالرشيكة 
القولونية املمزقة لألمعاء الســبب انتقالها باألغذية او املياه 
امللوثة اىل جســم االنسان. كام ان املشتقات املحفوظة مبواد 
معينة قد تتأكسد نتيجة عوامل الحفظ او التوضيب والتخزين 
الســّيئني. او عىل مقلب آخر انقطاع الكهرباء وما بني الحرارة 
والتربيــد دافع متني لتلفها وتفاعل املواد املحفوظة بها. أضف 
اىل كل ما تقدم فصيل من املنتجات ال ميكن اســتهاكها حتى 
وان مل تشــارف عىل انتهاء صاحيتها بحكم انها مكْمن جيد 
للفطريات التي تزداد بحسب أصناف معينة وتناولها قد يؤدي 
اىل اإلصابة بفريوســات وطفيليــات وبريونات املكونة من 
الربوتني وتكون شــديدة الحساسية وزيادة عىل كل ما تقّدم 

املواد الكيميائية وال بد من ذكرها:
الســموم الطبيعية »األصل« وتشــمل الفطرية والبحرية 
والحيوية املنشــأ والفليكوزيدات الســيانوجينية والسموم 
التي تفرزها الفطريات الســامة وتتمثل بالذرة والحبوب عىل 
مستويات مرتفعة يف الســموم الفطرية مثل االفاثوكسني 

واالوكراتوكسني الناتجة من تعّفن الحبوب بكافة أنواعه.
امللّوثات العضوية الثانية وهي عبارة عن مركّبات ترتاكم يف 
البيئة وجسم االنسان ومثال ذلك الديوكسينات وثنايئ الفينيل 
متعــدد الكلور وهي منتجات ثانوية غري مرغوب فيها وتنتج 
مــن العمليات الصناعية وحرق النفايات واساســها األغذية 

الحيوانية املصدر.
املعادن الثقيلــة وتتمّثل بالرصــاص والكادميوم والزئبق 
وتســبب تلفا يف االعصاب والــكىل وتَلوثُّها يكون عن طريق 

الهواء واملاء والرتبة.
فإن نســبة كبرية من حاالت اإلصابــة باألمراض املنقولة 
باألغذية تســببها أغذية غري صحيحة يف املنزل او يف متاجر 
تقديم الخدمات الغذائية أو يف األسواق. وال يعي كل املرشفني 
عىل بيع املواد الغذائية وكل مستهلكيها الدور الذي يجب عليهم 
االضطاع به، كتطبيق إجراءات النظافة العامة األساسية عند 

الرشاء والبيع من أجل حامية صحتهم وصحة املجتمع.
إحصــاءات وجوالت قامت بها »الديار« عىل مختلف املتاجر 
والســوبرماركت يف مختلف املناطق اللبنانية لتجد ان بعض 
املواد متعّفنة وينُخرها الدود وتم إرسال صور عن هذه املنتجات 
اىل املدير العام يف وزارة االقتصاد الســيد محمد أبو حيدر كام 

اننا عىل اســتعداد لتزويد الجهات املعنية بالكثري من فوىض 
األسعار واملواد التي تعرض وهي غري صالحة لاستهاك وهذا 

مبثابة علم وخرب.
فهل السامة الغذائية يف لبنان أولوية، وكيف يعمل مراقبو 
وزارة االقتصاد عىل األرض؟ »الديار« تحدثت عن هذه القضايا 
وغريها من االمور اىل مدير حامية املستهلك يف وزارة االقتصاد 

والتجارة املهندس طارق يونس الذي قال: 
املراقبة التي متارسها مديرية حامية املستهلك تتضمن عددا 

كبريا من القطاعات وطبعا نراقب السامة الغذائية.
وأشار اىل انهم ليســوا الوحيدين املعنيني بل اىل جانبهم 
كل مــن وزارات الزراعة، الداخلية والصحة ولكل منهم دور 
بحســب نوع القضايا. وأضاف، اىل جانب موضوع األسعار 
والخبز والوزن واالفــران ومحطات الوقود النوعية والكيل 
واالحتكارات بشــكل عام. وأرمز، اىل ان املوضوع األكرب هو 
مولدات الكهرباء والتي خضعت لتسطري حواىل 500 محرض 
ضبط مخالفة وارســالهم اىل القضاء، مشريا اىل ان كل ما 
تقــدم عىل ذكره هو ضمن مهام مديرية حامية املســتهلك 
والتــي هي مع كل مصالح االقتصــاد والتجارة يف املناطق 
واملحافظــات كافة، ونّوه  باملراقبني الذين ميارســون دورا 
رقابيــا بالداللــة ان عددهم بات اليوم اقل ويبلغ من 70 اىل 

80 مراقبا عىل األرض.
وتابع يونس آِســفاً، هذه الفرتة الكثري من املوظفني تركوا 
بسبب االزمة والرواتب املتدنية ملوظفي القطاع العام، واملراقب 
اليــوم من حملة الشــهادات الجامعية يــرتاوح راتبه ما بني 
200000 و2500000 ل.ل. ويســتخدمون ســياراتهم للتنقل 
يف جوالتهــم ويعبئون محركاتهم مبادة البنزين عىل نفقتهم 
الخاصــة. وتطّرق يونس قائا رسّدت كل ما تقّدم لتســليط 

الضوء عىل الوضع يف الوزارة وما يعانيه املراقبون.

{ تاريخ الصاحية ليس للفرّجة {
يف جوهــر موضوعنا الذي يتنــاول املواد الغذائية املنتهية 
الصاحيــة او غري الصالحة لــألكل كام عاينت »الديار« عىل 
األرض وباألســامء والصور نقلت الوقائع اىل الجهات املعنية 
والتي قال عنها الســيد يونس انهــا مخالفة لقانون حامية 
املستهلك وطبعا عندما نضبط مواد منتهية الصاحية نسطّر 
محارض ضبط ونحجز البضاعة ونرســل امللفات اىل القضاء 

والذي بدوره يحكم بقيمة الغرامة.
 وأردف، ال يجــوز بيــع أي منها إضافــة اىل املواد املنتهية 
الصاحيــة توجد الرشوط العامة بالســامة الغذائية لجهة 
املطاعم، والــربادات لجهة الحرارة وكيفية عرض البضاعة او 
املخزّنة يف املســتودعات. هذه التفاصيــل عىل املراقب اثناء 
جولتــه الرقابية معاينتها وإذا كانت توجد مخالفات واضحة 
يتم تسطري محارض ضبط ويصار اىل حجز البضاعة بانتظار 
القرار بإتافها ريثام نتســلّم اإلشارة القضائية، واما إذا كانت 
املاحظات بسيطة نعمد اىل انذارهم او تنبيههم مهلة أسبوع 
او أيام إلجراء التصحيح املطلوب من توضيب للبضاعة وكيفية 
التخزين الصحّية... وبعد املهلة االنذارية نعود لرنى إذا التزموا 

مبا طلب منهم واال نذهب اىل تسطري مخالفة.
ماذا عن تلك املواد التي تحمل شهرا عىل انتهاء صاحيتها؟

يؤكــد يونــس، للتاجر كامل الحق يف بيعهــا طاملا مل تنتِه 
صاحيتها وتاريخ االنتهاء واضح عىل املنتج وهذا حق له لبيع 
بضاعته. واســتكمل، بشكل عام معظم البضاعة ذات تواريخ 
صاحية لديها فــرتة احتياطية من بعد تاريخ االنتهاء املرّمز 
عليها اال اننا ال نلتزم به، وعىل التاجر ان يتخلّص من املواد التي 
دخلت يف مرحلة انتهاء الصاحية ومينع من عرضها باإلشارة 
اىل انها قد تكون صالحة لاستهاك وموضبة جيدا هذا بعلم 

الغذاء بحسب تعبري يونس.

{ دور للبلديات ال متارسه او تفّعله {
يتابع يونس خطتنــا تكمن يف متابعة املراقبة باإلمكانات 
املتاحة، غامزاً من دور البلديات الكبري يف هذه الخلفية ميكن 
ان تقوم به وما يجدر ذكره انه يتوافر لكل بلدية مراقب صحي 
او معظمهــا ويتمتع بصاحية واســعة فيمكن ان ينزل عىل 

األرض ويراقب سامة الغذاء واالسعار ضمن نطاقه البلدي.

أشــار  الوزير  وأكمــل،   
بالقــول لدينا 50 مراقبا يف 
حاميــة املســتهلك ويوجد 
1050 بلديــة يف لبنان فلو 
شخصا  خّصصت  واحدة  كل 
عدد  ســيتضاعف  للمراقبة 
مراقبينا  جانب  اىل  املراقبني 
الســوق  لنســتطيع ضبط 
بشــكل أفضل. ولفت اىل ان 
القضايا  املولدات مــن  ملف 
الشائكة والتي تستحوذ عىل 
جزء ضخم من وقتنا وجهدنا.

{ املواصفات الغذائية متوافرة ام معدومة {
يلفــت يونس انه ينبغي عــىل املواطن التنّبه للربادات داخل 
املتجر او الســوبرماركت لجهة تواريــخ الصاحية ورشوط 
النظافة والســامة الغذائية يف أي مطعم او ســناك او فرن 

وتبليغنا يف حال تبني ان الرشوط املطلوبة غري مستوفية.

{ التاعب باألسعار {
لّوح يونس بالقول، هذا الجانب يخضع ملراقبتنا ويرتتب عىل 
املراقب عند القيام بجولته معاينة األسعار ويفرض عىل التاجر 
عرض السعر وباللرية اللبنانية. واتبع، أي مخالفة يف هذ اإلطار 
أيضا يســطّر محرض ضبط ويرســل اىل القضاء. واستكمل، 
نراقب األســعار عىل الصندوق ما إذا كانت متناقضة مع تلك 
املعروضــة عىل الرفوف ونقارن إذا كان الســعران متضاربني 
ويف هذه الحالة أيضا تحسب مخالفة. وأشار يونس، اىل درس 
األرباح التجارية لتقييم ما إذا كانوا متخطّني القيمة املسموح 
بها بحيث ان السلع الغذائية واالستهاكية األساسية تخضع 
لنسب أرباح يف نقاط البيع ال ميكن تجاوزها بحسب القانون. 
وذكر يونس ان الرشكات املستوردة واملوّردة يتم رصدها لحسم 
الحّصــة التي تحققها ولتقــّدر البضاعة والثمن التي تباع به 
وعىل أي أساس، وبناء عىل معطيات يتم دراسة قسط األرباح 

التجارية املسموح بها ويف حال تخطت تعد مخالفة.
ســبب غري مقنع يرفع أســعار الصناعــات اللبنانية ذات 
الصناعة املحلية مع ارتفاع دوالر الســوق الســوداء ويونس 
يربّر بالقول: املواد األولية املســتخدمة معظمها مستوردة من 
الخارج وبالتايل من الطبيعي ان يؤثر ارتفاع الدوالر يف سعرها 
وامنا ليس بالقدر الذي يؤثر يف السلع املستوردة والتي سعرها 
بالــدوالر وتلك اللبنانية بحســب طبيعة املنتجات نأخذ الجزء 
الذي يتأثر منها بالدوالر. ولفت اىل ان هذا املوضوع جدا معّقد 
وأوضح ان مديرية حامية املســتهلك وحدها من متارس مهام 
الرقابة عىل األرض يف لبنان بحيث ان البلديات ال تساندها او 

تؤازرها يف هذا االمر غامزا من نفوذها الواسع.

{ قرار اعتامد سعر الرصف 15000 {
يجيــب يونس ان هذا االمر ســيخضع للدرس بدايًة، ويجب 
ان نحصل عىل الئحة من وزارة املالية بكل الســلع الخاضعة 
وتلك الغري خاضعة وبناء عليها يتم تدقيق الفواتري واملستندات 
واالرباح التجارية ويف حال تخطّت النصيب املسموح به قانونا 

يسطّر محارض ضبط.
 وعــامّ إذا كان »يتوّقع« التزام التجــار؟، أجاب يونس هذا 
ليس عميل وانا اراقب واســطّر محارض الضبط مع املخالفات 
التي نراهــا واحيلها اىل القضاء والتوقعــات اتركها للخرباء 
االقتصاديني وانا لست واحدا منهم مع ان السؤال يقترص عىل 

ابداء الرأي ونسبة التوقع بالتزام التجار بهذا القرار!

{ العلم يناقض الشكليات {
يف إطار سامة استهاك املواد الغذائية املنتهية الصاحية 
او تلك التي شــارفت عىل االنتهاء تساءلت د. ندى نعمي نائب 
رئيس جمعية املستهلك ومسؤولة مراقبة سامة الغذاء قائلًة: 
ملــاذا يصار اىل وضع تاريخ صاحيــة عىل املنتجات هل هو 

هواية ام موهبة مثا؟ 
واســتكملت،التاريخ هو الذي يحــدد الصاحية ومن غري 
املســموح عرضه او رشاؤه بعد انتهاء تاريخه وهو ما يسمى 

RISK FACTORS او LIMIT وماذا يعني َخِطر؟ تجيب د. نعمي 
إذا تم استهاكه بعد هذه الفرتة قد ينتج منه غثيان او اسهال 
او فريوس ويف بعض االحيان قد يصل االنسان اىل املوت جّراء 

استهاكه مواد انتهت او شارفت عىل االنتهاء.
 وشــّددت، العلم والطبيعة ال يقوالن انه ميكن تناول أي مواد 
انتهت صاحيتها نقطة وانتهى فالكل مادة غذائية فرتة صاحية.

{ من يحدد املواصفات {
تســتتبع نعمي باإلجابة، ان املواصفات األساسية للبلد هي 
التي تحددها اىل جانب الرشوط العاملية واعطت مثاال عىل ذلك، 
لو اشــرتيت علبة حمص يف الكثري من األحيان يكتب عليها 
تاريخ الصاحية لســنة وأخرى لسنة وشهرين هذا يعني ان 
املعمــل متقيد باملواصفات والــرشوط كام ان لديه خربة يف 
اظهار ان املنتج صاحيته واضحة ولفتت اىل ان املعمل يتحّمل 
 BRAND NAME املسؤولية يف حال حدوث أي يشء باعتباره

هذا من جهة العلم.

{ فوىض »تخبيص« {
واستتمت، ما يحدث يف البلد هو مبثابة فوىض لدرجة اننا 
ال نعلــم ما إذا كانت فرتات الصاحية املوجودة عىل املنتجات 
حقيقية والدليل ما حدث يف ملف االجبان الفاسدة بحيث كانت 
توزع وتباع بشــكل طبيعي باإلشارة اىل انه يوجد عدة عوامل 
قد تُتلف تاريخ الصاحية منها التخزين والرطوبة وغريها من 

األمور األساسية.

{ افاتوكسني {
ختمــت نعمي قائلة، لعّل الكثريون ال يعرفون انه يوجد يف 
الحبوب سموماً مخفّية وتسّمى«افاتوكسني« والتي ال ميكن 
ازالتها او اخفاؤها وهي عىل املدى الطويل قد تؤدي اىل امراض 
رسطانية وهنا مكمن الخطر. كام ان هذه املادة موجودة يف كل 
أنــواع الحبوب واملكّسات وتتكاثر نتيجة التوضيب غري الجّيد 

حتى وان مل تكن منتهية الصاحية.
وأنهت نعمــي بالقول، موضوع ســامة الغذاء يف لبنان 

مأسوي.

{ التسمم مش »مزحة« {
اما اختصاصية التغذية جايك قصابيان فُتعيد الســبب يف 
التسمم اىل عدم التنّبه للرشوط التي يجب ان يبنى عىل أساسها 
رشاء املنتج. وأشــارت اىل أمور يجب االخذ بها او ماحظتها 
كتواريخ الصاحية او تغري لون اللحوم او الرائحة والشــكل. 
وشددت عىل عدم لجوء الناس اىل »التسكيج« الضطرارهم اىل 
رشاء االرخص ولفتت بالقول هنا يكمن دورنا يف توعية الناس 
وعىل املواطن ان يّتكل عىل حاســة شمه ونظره ملعاينة املواد 
التي يود رشاءها وشــارفت عىل االنتهاء او معروضة لسبب 

معنّي بأرخص من سعرها. 
ونصحت قصابيان الناس بالقول، عليكم معرفة انه ال يجوز 
خلط مواد مع أخرى كالدجاج مع الحبوب او الخرض مع االلبان 

واالجبان.
وتناولت االرضار الناتجة من تناول مواد غذائية مرضوبة ملا 
قد تحتوي عىل بكترييا وعوارض تســمم تبدأ بالتقيؤ وتنتهي 

مبستشفى. 
والسؤال هل فعا اتعظ التجار والتزموا بعد تسطري محارض 
الضبــط؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فلامذا نجد ان الفلتان يتظّهر 
بشــكل أكــرب وان أحدا ال يلتزم ال مبحــرض ضبط وال بإقفال 
ورمبا الشمع األحمر هو الحل الن الرهبة تفيد أكرث من الرضب 

بالورود.

»الدعـــــــــــــــم الدولّيـــــــــــــــة« ترّكـــــــــــــــز علـــــــــــــــى اإلصـــــــــــــــاح 
كمعبـــــــــــــــر الـــــــــــــــى الدعـــــــــــــــم الخارجـــــــــــــــي

هيام عيد

سياسية  مصادر  تعترب  ال 
مواكبة ملفاوضات ترســيم 
الحدود، أن الضبابية الحالية 
التي تحيط مبصري مســودة 
اإلتفــاق، تحمــل مــؤرشاً 
حظوظ  تراجع  عــىل  أكيداً 
توقيع اتفاٍق يف األســابيع 
املقبلة، مؤكــدًة أن العملية 
مــا زالت تشــهد حركة مّد 
املواقف  يف  وتصعيداً  وجزر 
السياسية عىل إيقاع الرفض 
للماحظــات  اإلرسائيــيل 
اللبنانيــة املقّدمة عىل هذه 
املسودة، ومشريًة يف الوقت 
نفســه إىل اهتامم ومتابعة 
الفتــة مــن قبــل املجتمع 
الذي  امللــف  بهذا  الــدويل، 

يحظــى مبتابعة خارجية تتمّثل يف تأكيــد مختلف الجهات 
الغربية واإلقليمية عىل أهمية إنجاز ملف الرتســيم البحري 
تزامناً مع استحقاقات عدة عىل الساحة الداخلية، ومن املمكن 

أن تؤمن عبور لبنان من مرحلة األزمة إىل مرحلة اإلنقاذ.
ويف سياٍق متصل، فإن املصادر نفسها، تكشف أن اإلهتامم 
اليوم مبلف الرتسيم من باب تطويق موجة التصعيد الحالية، 
ال يلغي املتابعة الخارجية لإلنتخابات الرئاســية ضمن املهلة 
الدســتورية كام تأليف حكومة كاملــة الصاحيات، تزامناً 
مع الدعــوة إلنجاز اإلصاحات الازمة، خصوصاً ويف ضوء 
التأخري بإقرار اإلصاحات التي كان اشــرتطها صندوق النقد 
الــدويل، والتي ما زالت تحــول دون أن تبادر مجموعة الدعم 
الدولية يف تقديم الدعم الازم للبنان الذي يواجه ظروفاً صعبة 
وفــق ما ورد يف املوقف األخري الصــادر عن مجموعة الدعم 

الدولية من أجل لبنان.
وبالتــايل، تلفت املصادر السياســية نفســها إىل أن عدم 
إحراز تقدٍم يف ملف الرتســيم، ال يجــب أن يؤدي إىل تراجع 
املساعي الداخلية الهادفة إىل انتخاب رئيس جديد للجمهورية 
بالدرجــة األوىل وذلك كمقدمة من أجل تأليف حكومة جديدة 
تعمــل بدورها عىل إعداد خطة التعــايف وتنفيذ اإلصاحات 

الرضوريــة، لوضع الحلول املطلوبة لألزمــات املتعددة التي 
يواجهها اللبنانيون منذ نحو 3 سنوات. 

وعىل هذا الصعيد، فإن عدم إنجاز هذه اإلصاحات، سيدفع 
نحــو تأخــري اإلتفاق مع صندوق النقد الــدويل، كام تُضيف 
املصادر نفســها، ذلك أن األولويــة لدى املجتمع الدويل ترتكز 
حالياً عىل اإلســتحقاق الرئايس واإلصاحات عىل أن يتازم 
هذان اإلستحقاقان، إذ يتمتعان باألهمية ذاتها، متهيداً إلطاق 

املرحلة الثانية من املفاوضات بني لبنان وصندوق النقد.
وبالتايل فإن األزمــة الحالية، واملتمّثلة بإقفال املصارف 
وبانســداد مفاوضات تأليف الحكومــة، ال تخدم التطلعات 
املنشــودة للبنان أو ملجموعة الدعــم الدويل، وفق املصادر 
ذاتهــا، التي تؤكد أنه يتعنّي يف اللحظــة الحالية الدقيقة، 
أن تتحمل الســلطات مســؤولياتها الوطنية خصوصاً وأن 
اإلنهيار يتســارع وبشــكٍل بات يومياً، فيام ارتفعت نسبة 
التضخم إىل حدود قياســية وغري مســبوقة مع استمرار 
ارتفاع ســعر الدوالر يف السوق الســوداء، وتراجع القدرة 
الرشائيــة للبنانيني مع انهيار قيمة اللرية. وتشــدد املصادر 
يف هذا الســياق، عىل أهمية اإلرساع يف تنفيذ اإلصاحات 
الازمة للبدء يف مواجهة أزمة التضخم املفرط التي ســبق 

وحذر منها البنك الدويل منذ أيام.

مواقـــــــــــــــف ورســـــــــــــــائل هنـــــــــــــــأت بذكـــــــــــــــرى املولـــــــــــــــد النبـــــــــــــــوي
ــــــس ـــ ـــ ـــ ـــاب رئي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــة وانتخ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــكيل حكوم ـــ ـــ ـــ ــــــت لتش ـــ ـــ ـــ ـــات دع ـــ ـــ ـــ ـــ وكلم

توالت أمس املواقف والرسائل املهنئة بعيد املولد النبوي، وأكدت 
الكلامت عىل انتخاب رئيس جديد وحكومة جديدة أيضا. 

[ غرد الرئيس ســعد الحريري عرب حســابه عىل  »تويرت«، 
كاتبا »مبناسبة ذكرى املولد النبوي، أتقدم من اللبنانيني بعامة، 
واملسلمني بخاصة، واألمتني العربية واالسامية، بأحر التهاين، 
ســائا املوىل أن يعيد هذه الذكرى وقد تغريت أحوال بلدنا لبنان 

اىل األفضل واالحسن«.
[ وجه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان رسالة اىل 
اللبنانيني باملناسبة، وفيها: »انطاقا من اإلحساس باملسؤولية، 
ورضورات التعاون والتضامن، قمنا بدعوة النواب إىل دار الفتوى، 
للتشــاور بشأن مواصفات الرئيس الجديد، وتجنب الفراغ الذي 
يزيد من االضطراب يف املؤسسات الدستورية، ويزعج الرشكاء 
املســيحيني أشــد اإلزعاج. وقد قيل الكثري الكثري عن االجتامع 
بدار الفتوى، ويبقى لنا وللنواب االلتقاء للتشــاور يف شأن عام 
يهم كل املواطنني، ويهم أشقاءنا العرب، وأصدقاءنا يف العامل«، 
مضيفا »قبل اجتامع دار الفتوى وبعده، ال نشــعر بالرضا عن 
مسار األمور يف ما يتعلق بهذا امللف، إذ يبدو أن معظم العاملني 
يف الشــأن العام، يستسلمون للفراغ املفروض، كام حصل يف 
السابق، من أجل اإلرغام عىل الذهاب يف النهاية ، باتجاه املرشح 
املعني. وهذا توجه ال ينايف الدميوقراطية وإرادة اللبنانيني فقط؛ 
بل ويكرر أيضا مســارا أدركنا جميعا سوءه ورشه. هل تعرفون 
ما الذي يحصل؟ الذي يحصل هو الوصول إىل روتني الرئاســة 
ذات الشكل واملنحى الواحد، بحيث يصبح حضورها مثل غيابها. 

وبالطبع فإن اللبنانيني ال يريدون ذلك !«
وتابع »إن الذي يحصل مع الرئاســة، حصل مثله وأكرث مع 
رئاسة الحكومة، وكيف تدار دولة بدون سلطة تنفيذية فاعلة 
وكاملة الصاحيات ؟ ولنتابع ما يحصل اآلن، بل ومنذ أشــهر، 
يف تعــذر إقامــة حكومة جديدة، والتشــكيك يف مرشوعية 

الحكومة القامئة، أو يف قدرتها عىل مامرســة صاحياتها ! 
وهكذا، وبدال من فراغ واحد يف الرئاســة، يصبح هناك فراغان، 
يف الرئاسة ويف الحكومة. املواطنون الطيبون يعتربون أنه بدأ 
عهــد الادولة. وهذا صحيــح، لكن الصحيح أيضا أن هناك من 
ينفرد بالتخطيط واإلدارة ومامرســة التعطيل. نعم، هناك إدارة 
خفية. ونحن ال نرى خريا وال فائدة يف اإلدارة الخفية، فهي ما 
أسهمت يف حل األزمات التي كانت أحد أهم أسبابها، وهي تفعل 
ما تشاء دون أن تكون مسؤولة أمام الرأي العام ؛ بل املسؤولون 
رسميا هم الذين ال ميلكون القيام بيشء يف الحقيقة. فلندع هذه 
االزدواجية املدمرة، ولتكن عندنا حكومة جديدة ورئيس جديد أو 
يحكــم الطرف إياه وحده مع املطبلني واملزمرين، لكن ينبغي أن 

يكون مسؤوال اليوم وغدا أمام اللبنانيني«.
[ وجه شــيخ العقل لطائفة املوحدين الدروز الشيخ سامي 
ايب املنى رســالة اىل املسلمني واللبنانيني باملناسبة، جاء فيها:  
، ويف هذا الوقــت بالذات، دافعاً  »فلتكُــن ذكــرى املولد النبويِّ
ل املسؤولية وبعِث الفرح يف قلوب املواطنني، من  للمعنيني لتحمُّ
خال اإلرساع يف تأليف الحكومة وانتخاب رئيٍس للجمهورية، 
وبالتايل تطمــني الناس عىل جنى أعامرِهم، والَبدء الجّدي يف 
عمليات ترميم البلد ولجم الفســاد وإطاق ورشــة إعادة بناء 
املؤسســات، ماّم يُعزِّز األمل بالوطن ويبلســم الجراح ويزيل 

كوابيس اليأس وانعدام الثقة بالدولة«.
[ قالت رئيســة »مؤسســة الحريري للتنميــة البرشية 
املستدامة« النائبة السابقة بهية الحريري، يف بيان: »ما احوجنا 
يف هذه املناســبة ألن نســتلهم من هذه معاين املناسبة ومن 
اضاءات الســرية النبوية الرشيفة يف حارضنا املثقل باألزمات 
ويف هذه األوقات العصيبة قبس نور وســط هذه الظلمة، عىل 
أمل ان يتلمس وطننا بداية الطريق اىل الخاص مام يعانيه، وان 

ينعم عاملنا العريب واإلسامي بدوام األمن واإلستقرار«.

ـــــــــــــــي« املحام ـــــــــــــــوم  »ي بــــــــــــــــ  ـــــــــــــــال  لاحتف ودعـــــــــــــــوة  ـــــــــــــــبار  لكس اجتماعـــــــــــــــات 
يشــهد بيت املحامي يوم الثاثاء املقبل، احتفاال »ضخام«، 
ملناســبة يوم املحامي حيث ســيتكلم عدد كبري من املحامني 
يتقدمهــم نقيب املحامني يف بريوت نارض كســبار، ونقيبة 
املحامني يف طرابلس والشــامل ماري تريــز القوال، ونقيبة 
املحامني السابقة أمل حداد، ويتخلل االحتفال قصائد للمحامني 
رميون عازار وصالح الدســوقي وحسني فياض، وكلمة حول 

تاريخ النقابة للمحامي هيام ماط.
كام سيجري تعليق امليداليات النقابية لكل من املحامني امني 

رس مجلس النقابة ســعد الدين الخطيب، عضو املجلس عبدو 
لحود، عضو املجلس مايا زغريني، عضو لجنة التقاعد يوسف 

الخطيب، وسعاد شعيب.
وكان كسبار قد عقد عدة اجتامعات مع لجنة املئوية برئاسة 
املحامية عليا باريت زين واقرتح بيع الكتاب الذي سبق وطبع 
منذ ثاث ســنوات، وحدد مجلس النقابة ســعر كل نســخة 
بخمسني دوالرا« امريكيا«. وهو كتاب ضخم يضم وثائق مهمة 

ودراسات ومقاالت وأخبار، وبطبعة فاخرة جدا«.

 الســـــــــــــــامة الغذائّيـــــــــــــــة أولـــــــــــــــى أولويـــــــــــــــات الصحـــــــــــــــة العمومّيـــــــــــــــة فهـــــــــــــــل مـــــــــــــــا نشـــــــــــــــتريه صالـــــــــــــــح لاســـــــــــــــتهاك؟
املراقبـــــــــــــــة إطـــــــــــــــار  فـــــــــــــــي  تفّعلهـــــــــــــــا  أن  يجـــــــــــــــب  واســـــــــــــــعة  للبلديـــــــــــــــات صاحيـــــــــــــــات  »الديـــــــــــــــار«:  لــــــــــــــــ   يونـــــــــــــــس 
ـــــــــــــــج ـــــــــــــــة املنت ـــــــــــــــه صاحي ـــــــــــــــم تنت ـــــــــــــــيىء وإن ل ـــــــــــــــن الس ـــــــــــــــة التخزي ـــــــــــــــر بنتيج ـــــــــــــــرطنة تتكاث ـــــــــــــــواد املس ـــــــــــــــض امل ـــــــــــــــي: بع نعم
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األطفال  عامة حدســيون وأذكياء بشكل ال يصدق. يتعلمون 
يوما بعد يوم ويكتشــفون برباعة   قياس ســلوكك وضعفك. 
قد يســتخدمون ســلوكياتك عن قصد أو عن غري قصد لتحقيق 
مكتســبات لهم. عالمات كثرية تظهر يف سلوك االطفال تؤكد 
عىل أنهم يتالعبون مبن حولهم من األهل عن قصد أو غري قصد.

{ عالمات التالعب {
 عادة ما يكون من الســهل اكتشاف السلوك املتالعب. ولكن 
مع تقدم األطفال يف السن،  قد يصبح سلوكهم أكرث دقة. ومع 
ذلك،  يشــعر معظم الناس أن هناك شيئا مقلقا . يحاول املراهق 
جعل أحد ابويه او كالهام يشــعر بالذنب لوضع حدود أو فرض 
عواقب. قد يقولون أشياء مثل،  »ملاذا تكرهني؟« أو يقارن اهله 

بشكل غري مالئم بوالدي أصدقائه.
لعــب دور الضحية:  قد يلقــي املراهق اللوم عىل اآلخرين أو 
يرفض تحمل املسؤولية عن أخطائه. ميكن أن يظهر هذا السلوك 
غالًبا يف الرصاع بني األشــخاص يف املدرســة ولكنه قد يظهر 

أيًضا يف املنزل.
 لعب الوالدين ضد بعضهم بعضا: قد يحاول املراهق استخدام 
كلــامت أحد الوالدين ضد اآلخــر أو محاولة إقناع أحد الوالدين 

باالنضامم إليهام والتجمع مع اآلخر.
االبتزاز العاطفي: غالًبا ما يحتاج املراهقون ويريدون أشــياء 
من والديهم،  وقد يستخدمون مشاعر األهل للتحكم يف سلوكهم. 
عىل سبيل املثال،  قد يبتز املراهق أهله عاطفًيا من خالل الترصف 

بحزن أو حجب العاطفة حتى يحصل عىل ما يريد. 
االنتقــام: إذا مل يحصــل املراهق  عىل مــا يريد، قد يلجأ إىل 
االنتقــام،  والــذي قد يبدو كام يأيت: يقول شــيًئا مؤملًا، يلتزم 
الصمــت، يرفض أن يفعل ما يطلب منــه، يترصف بغضب، أو 

يففجر رمبا.
يظن األهل أن نوبات الغضب تنتهي بعد مرحلة الطفولة، لكن 
املراهقني قد يظهرون هذا السلوك أيًضا. ميكن أن يكون الغضب 
والغضب املتفجر من أســهل الســلوكيات املتالعبة التي ميكن 
اكتشافها. من الشائع أن يتعارض املراهقون مع والديهم وحتى 
الرصاخ أحيانًا. ولكن إذا كان غضب اإلبن مفرطًا أو متكرًرا،  فقد 

يكون جزًءا من السلوك املتالعب.
 التهديــد باالنتحار: يف املواقــف املتطرفة،  قد يهدد املراهق 
باالنتحــار كتكتيك تالعب. ومع ذلــك،  من املهم أن تؤخذ دامئًا 

مثل هذه العبارات عىل محمل الجد.

{ أربعة مراحل للتالعب {
يف حــني أن امليول املتالعبة غالًبا ما تكون خفية وغري قابلة 
للكشف يف بعض األحيان،  إال أن هناك أربع مراحل من التالعب. 

متلق: املرحلة األوىل هي عندما يرتدي 
الشخص الذي يتالعب واجهة كونه لطيًفا 
ومهتاًم ومفيًدا فقد يترصف األشخاص 
وكأنهم يريدون مســاعدتك يف أي يشء 
تحتاجه، لكن يف الواقع، يحاولون فقط 

الحصول عىل ما يريدون منك.
عــزل: هذا هو الوقت الذي قد يبدأ فيه 
الشــخص الذي يتالعــب يف عزلك عن 
أصدقائك وعائلتك. قد يحاول إقناعك بأن 
أحبائك ال يفهمونك وال يريدون السيطرة 
عليك. بهدف فصلك عن األشخاص الذين 

قد يكتشفون التالعب. 
تخفيض القيمة: خالل املرحلة الثالثة،  
قد يحاول الشخص الذي يتالعب بجعلك 
تشــعر بالذنب أو االرتبــاك. قد يبدأ يف 
إخبارك أنك جاحد للجميل،  أو أنك تجعله 
غري ســعيد. الغرض من هذه املرحلة هو 
جعلك تشك يف نفسك وغرائزك وقراراتك. 
وقد يكون من الصعــب جدا التحرر من 

سيطرة املتالعب يف هذه املرحلة. 
الخــوف أو العنف. املرحلة الرابعــة واألخرية هي عندما يبدأ 
الشخص الذي يتالعب يف تهديدك. قد يهددون برتكك، أو يؤذونك، 
أو يؤذون أنفسهم كطريقة إلبقائك تحت سيطرتهم بالخوف. قد 
يكون من الصعب جدا التحرر من شــخص يستخدم التهديدات 

كشكل من أشكال التالعب.
لعــل هذه املراحل توضح أشــكال التالعب بشــكل عام يف 
العالقــات واملجتمــع، ولكنها تنطبق كذلــك عىل األطفال يف 
استغاللهم ملحيطهم باألشــكال التي تقع تحت قامئة املراحل 

املذكورة.
كأن يحاول بعضهم بتقديم الدعم والحب الهله  أوال، ثم يستغل 
نقــاط ضعفهم بحبهم لهم ليمــرروا معلومات تبعد األهل عن 
املحيطني وتجعــل تركيزهم فقط عليهم وكأنهم مصدر الصدق 
الوحيد. يعمدون بعدها إىل إشــعار األهــل بالذنب لعدم تلبية 

حاجاتهم، ليهددوا بإيذاء أنفسهم الحقا.

{ التعامل مع استغالل وتالعب املراهقني {

 يحاول املراهق التالعب أحياتا، فيشــعر األهل مبزيج حقيقي 
من املشاعر كالغضب أو الحزن أو االرتباك أو حتى الخذالن. من 
املفيد جدا التعامل مع األمر بوعي والتنســيق بني األبوين بحيث 
يكونان  عىل  اتفاق يف التعاطي والترصف تجاه سلوكيات ابنهم 

املراهق وقد تفيد عدة خطوات منها:

{ وضع الحدود {
يف بعض الحاالت،  تكون أفضل طريقة للرد هي التعامل مع 
الســلوك بشكل مبارش. فالتفكري بهدوء وحزم يف وضع حدود 
مــع املراهــق  يكون من خالل توضيح األهــل  لتوقعات االمر 
وإجراءاتهم التي يفرضونها باســتمرار كعواقب خرق القواعد. 
من الشــائع أن يخترب املراهقون الحدود لريوا أين يوجد مجال 
لتوسيعها أو كرسها وغالًبا ما يكون التدخل الفوري هو النهج 
األكرث فاعلية: يجب رشح الحدود دوما ومناقشــة السلوكيات 

التي تحتمل العصيان أو تلك غري املحرتمة.

{ فرض العواقب {
 غالًبــا ما يكــون التواصل الواضح مفيًدا يف وضع القواعد . 
يجب تجنب »املكافآت« العرضية   ومن املهم أيًضا تجنب مكافأة 
أي ســلوك تالعب.حتى أنه ويف بعض الحاالت،  يكون االنتباه 
السلبي »مكافأة«. يجب ان تقارب املشكلة بالوصول إىل جذورها 
. إذ ميكن أن يؤدي الرتكيز الكثريعىل السلوك نفسه إىل تشتيت 
االنتباه عن املشكلة الجذرية. إذا كانت هناك أي مشكالت محددة 
يتعتقد بأنها قد تتســبب يف ترصف املراهق االســتغاليل يجب 
محاولة طرح هذا األمر بهدوء والتحقق من صحة األمور بشكل 
يعتمد عىل تشــجيعهم عىل أن يكونوا صادقني بشأن أي يشء 
يزعجهم، واالستامع بنشاط إىل ما يقولونه. قد يُظهر املراهقون 

سلوكيات متالعبة عندما يحتاجون إىل يشء ما، مثل 
الرغبة يف الشعور مبزيد من الحب أو األمان أو التحقق 

من صحتها أو دعمها، عىل سبيل املثال.

{ بناء عالقة صحية {
 ال يكــون هذا الســلوك عادة شــيًئا ينخرط فيه 
املراهقــون عن وعي أو عــن قصد. فقد يلجأون إىل 
الســلوك املتالعب ألنهم قد يشــعرون أنه الطريقة 
الوحيــدة لتلبية احتياجاتهم. إذا تــم  الرتكيز عىل 
بناء عالقة صحية وإيجابية يشــعر فيها الشخص 
بالقدرة عــىل التعبري عن آرائه، فقد يبدأ املوقف يف 
التحســن. يُعــد إظهار اهتامم ألمــر املراهق إحدى 
الطرق العديدة لتقوية عالقة األهل به. تتضمن بعض 
الطرق البسيطة إلظهار االهتامم وتقليل السلوكيات 
املتالعبة ما ييل: قضاء الوقت مًع املراهق يف القيام 
بأنشطة يستمتع بها،، سؤاله بانتظام بشأن أحواله 
و التحقق من مشاعره، الرتكيز عىل التعزيز اإليجايب 

والعالقة الصحية .

{ تحديد العواقب {
يحتاج  املراهق إىل معرفة أن محاولة التالعب  أمر غري مقبول. 
عىل األهل  أن يكونوا هادئنًي ومهتًمني ولكن حازمني وواضحني 
يف التواصل بشــأن الســلوك والعواقب. إن عقد اجتامع عائيل 
لوضــع عقد توافقي يحدد قواعد املنــزل وتداعياته مع تحديد 
العواقــب البناءة أمر يف غاية األهميــة.  قد يؤدي عدم فرض 
العواقب اإىل تشــجيع الســلوك املتالزم، لذلك من املهم املتابعة 
باســتمرار. ميكن أن يؤدي عدم معالجة السلوك املتالعب لدى 
املراهقني إىل تشــجيع منط قد يؤثر عىل عالقاتهم املستقبلية 

مع البالغني.

{ املساعدة املتخصصة {
يف بعــض األحيان،  ميكن أن يتالعــب املراهقون كرد فعل 
ملشكلة أساسية. إذا فشــلت جهود األهل لحملهم عىل التخيل 
عن سلوكياتهم املتالعبة يكون الحصول عىل مساعدة احرتافية 
فكــرة جيدة. اعتامًدا عىل املوقــف،  فيمكن العثور عىل معالج 

نفيس للعائلة أو عالج فردي للصحة العقلية.
إن التالعب ســواء أكان عن قصد ووعي أو غري قصد، سلوك 
يعتمده املراهق وحتى الطفل ومييل من خالله إىل فرض رشوطه 
ومكتســباته بطريقة سهلة وإمنا خاطئة. إن معاجة هذا األمر 
بالطرق الصحيحة ألمر يف غاية األهمية ملنع تفاقم الســلوك 

وتدحرجه نحو عادة يصعب عالجها فيام بعد.

ــوب الــتــربــيــة ــلـ ــغــالــي قـــد يــنــتــهــجــه املـــراهـــقـــون... الـــعـــاج فـــي وعـــي األهــــل وأسـ ــاعــب ســلــوك اســت ــت ال

أن  جديدة  دراسة  أظهرت 
الصداع النصفي مرتبطة به 
زيادة خطر اإلصابة بالخرف 

يف وقت الحق من العمر.
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 Headache نرُشت يف مجلة
الباحثون  and Pain، قّيــم 
مجموعة  مــن  البيانــات 
للتأمني  الصحية  الفحوص 
الصحي الوطني الكوري بني 
2002 إىل 2019، لتحديــد 
مــا إذا كان املــرىض الذين 
يعانون من الصداع النصفي 
تنتظرهــم مخاطر متزايدة 
لإلصابــة بالخرف مقارنة 
مبن ليســت لديهــم حالة 

عصبية.
وتم بشــكل عــام تقييم بيانــات 44195 
مريضا يعانون من الصداع النصفي و44195 
آخرين ال يعانون من الصداع النصفي من قبل 
العلــامء، مبا يف ذلك مــن تعالجوا يف كلية 

الطب بجامعة يونيس يف سيئول.
والصــداع النصفي اضطراب عصبي يتميز 
بصــداع نابض متكــرر، وغالبــا ما يكون 
مصحوبا بأعراض تسمى الهالة، وهي عامل 
معروف بحفزه حاالت خطرة مثل الســكتة 

الدماغية والنوبات القلبية.
وتؤثــر أنواع الصداع هذه عىل ما يقرب من 
15% من سكان العامل، وهي أكرث انتشارا بني 
الشــباب والبالغني يف منتصف العمر، بينام 

يؤثر الخرف بشكل رئييس عىل كبار السن.
ويف الدراســة الجديدة، حلــل الباحثون 
خطر اإلصابة بأنواع مختلفة من الخرف بعد 
تشــخيص الصداع النصفــي عىل مدى فرتة 
متابعة مدتها 16 عاما باســتخدام البيانات 

الكورية العائدة إىل السكان.
ووجد الباحثون أن معدل اإلصابة بالخرف 
كان 139.6 حالة لكل 10000 مريض يعانون 
من الصداع النصفي بينام كان 107.7 حاالت 

لكل 10000 يف مجموعة املقارنة.
وقال الباحثون إن املرىض الذين يعانون من 
الصــداع النصفي تصادفهم مخاطر أعىل يف 
مجال اإلصابة بأنواع مختلفة من االضطرابات 
العصبية التنكســية، مبا يف ذلك األلزهامير، 

والخرف  الوعايئ،  والخرف 
املختلــط وغريه مــن أنواع 
املحــددة مقارنة  الخــرف 

بالضوابط املتطابقة.
»يف  الباحثــون:  وكتب 
الدراســة  يف  الختــام، 
الذين  املرىض  كان  الحالية، 
يعانون من الصداع النصفي 
لإلصابة  األكــرث عرضــة 
بالخرف لجميع األســباب، 
والخــرف  واأللزهاميــر، 
الوعــايئ، وأنواع أخرى من 

الخرف«.
بوجود  الباحثون  وتكهن 
عدة تفسريات محتملة لهذا 
االرتباط بني الصداع النصفي 

والخرف.
وقالــوا إن الصداع النصفي يرتبط بتغريات 
هيكليــة يف الدماغ، من ضمنهــا تلك التي 
تؤثر عىل تدفق الدم إىل الدماغ وكذلك اآلفات 

وتغريات حجم الدماغ.
ويفــرتض الباحثون أيضا أن تكون عوامل 
كااللتهــاب وتكّون اللويحات والعجز يف منو 
األعصاب والتغريات املرتبطة باألمل املزمن يف 
بنية شــبكة الذاكرة يف الدماغ، متورطة يف 

األمر.
ومع ذلك، أشار الباحثون إىل أن هناك حاجة 
إىل مزيد من الدراســات لتعميم النتائج عىل 
سكان العامل والكشف عن اآلليات األساسية 

التي تربط الخرف بالصداع النصفي.

ــون ! ــ ــع ــ ــوق ــ ــت ــ ــا ت ــ ــم ــ ــر م ــ ــثـ ــ »الــــــــصــــــــداع الـــــنـــــصـــــفـــــي«... أكـ
أظهرت دراســة جديدة أن الصيام املتقطع قد يقلل من 

خطر اإلصابة مبرض الزهامير.
حمية الصيام املتقطع هي حمية تعتمد بشــكل رئيس 
عــىل االمتناع عن تناول الطعام لســاعات معينة خالل 
اليوم الواحد أو أليام معينة يف األسبوع، ولها عدة أشكال 

وأساليب.
إن الهيئة األكرث شــيوًعا لحمية الصيام املتقطع هي 
تنــاول الطعام خالل فرتة 8 ســاعات فقــط من اليوم، 
واالمتنــاع عنه خالل فرتة 16 ســاعة التالية من باقي 

اليوم، وهو ما يعرف بحمية 16:8.
مــن املمكن القيام بالصيام املتقطع من نوع 16:8 إما 
يومًيــا، أو يوًما بعد يــوم، أو خالل أيام معينة فقط يف 

األسبوع.
ويعد مرض ألزهامير أحد أكرث أمراض الخرف شيوعا، 
إىل جانــب الخرف الوعايئ والخــرف الجبهي الصدغي 
وخرف أجســام ليوي. ومتنع هذه الحاالت خاليا الدماغ 
أو الخاليا العصبية من العمل بشكل صحيح، ما يؤثر عىل 

الذاكرة واألفكار والكالم.
وعــىل الرغم من عدم وجــود عالج للخرف، يُعتقد أن 
هناك عددا من الطرق لتقليل خطر اإلصابة بهذه الحاالت، 
مبــا يف ذلك الحفاظ عىل نشــاط العقل مع التقدم يف 

العمر.
 Cell واكتشــفت الدراســة، التي نُــرشت يف مجلة
Reports، أن عــدد املرات التي تأكل فيها ميكن أن يحدث 

فرقا أيضا.
وكجزء من الدراســة، قام فريــق من جامعة جنوب 
كاليفورنيا بدراســة الفرئان السليمة ومجموعتني من 
الفرئان املعرضة لخطر اإلصابة بالخرف، املعروفة باسم 

.xTg 3و E4FAD
وتــم تغذية الفــرئان بنظام غذايئ يحــايك الصيام 

املتقطع عىل مدى أربعة إىل خمسة أيام يف املرة الواحدة، 
مرتني يف الشهر، وبني هذه الدورات، تناولوا نظاما غذائيا 

منتظام.
وأظهرت النتائج أن الفرئان املشاركة يف نظام محاكاة 
الصيــام أظهرت انخفاضا »ملحوظا« يف مادة األميلويد 
بيتا، وهي مادة ترتاكم يف الدماغ ويشتبه يف أنها تؤدي 

إىل الخرف.
كام وجدت النتائج أيضا أن بروتينات تاو، التي لها نفس 
التأثري عىل الدماغ، انخفضت أيضا بني الفرئان الصامئة. 
والفرئان التي تتبع حمية الصيام لديها مستويات أقل من 

التهاب الدماغ.
وتقول الدراســة: »إن تأثــري دورات النظام الغذايئ 
املحــايك للصيام )FMD( يف الحد من العديد من عوامل 
الشيخوخة وخطر اإلصابة باألمراض تشري إىل أنه ميكن 
أن يؤثر يف مرض ألزهامير. وهنا، نظهر أن دورات النظام 
الغذايئ املحايك للصيــام تقلل التدهور املعريف ومرض 
ألزهاميــر يف مناذج الفــرئان E4FAD وxTg AD 3، مع 

تأثريات تفوق تلك التي تسببها دورات تقييد الربوتني«.
وتابعت الدراسة: »يف الفرئان 3xTg، تقلل دورات النظام 
الغذايئ املحايك للصيــام طويل األمد حمل بيتا أميلويد 
يف الحصني وفرط الفســفرة تاو، وتعزز تكوين الخاليا 
الجذعية العصبية، وتقليل عدد الخاليا الدبقية الصغرية، 

وتقليل التعبري عن الجينات االلتهابية العصبية«.
هذا وخلص الباحثون إىل أن »البيانات الرسيرية تشري 
إىل أن دورات النظام الغذايئ املحايك للصيام ممكن وآمنة 
بشــكل عام يف مجموعة صغرية من مرىض آلزهامير. 
وتشري هذه النتائج إىل أن دورات النظام الغذايئ املحايك 
للصيام  تؤخر التدهور املعريف يف مناذج ألزهامير جزئيا 
عن طريق تقليل االلتهاب العصبي و/ أو إنتاج األكســيد 

الفائق يف الدماغ«.

ــقــطــع بـــمـــرض الــزهــايــمــر ؟ ــا عـــاقـــة الــصــيــام املــت مـ

وكأّن القــدر يأىب أن يرتاح لبنان قليالً من همومه، فكّل يوٍم 
تطّل كارثة جديدة برإســها لتثقل كاهل املواطن اللبناين الذي 
بــات ال حول له وال قــّوة. وها هي »الكولريا« تحّل ضيفاً ثقيالً 
عىل لبنان، لتفاقــم من أزماته الصحية واإلقتصادية املتتالية. 
بحسب النائب وأخصايئ االمراض املعدية عبد الرحمن البزري، 
إّن الكولــريا هو مرض بكتريي عــادًة ما ينترش عن طريق املاء 
امللوَّث، يتســبَّب يف اإلصابة بإسهال وجفاف شديد. وإذا مل يتم 
عالجــه، فإنّه ميكن أن يكون قاتالً خالل ســاعات، حتى لدى 
اء ســابًقا. تم القضاء فعليًّا عىل  األشــخاص الذين كانوا أِصحَّ
الكولريا يف البلدان الصناعية بواسطة الرصف الصحي الحديث 

ومعالجة املياه.
وبالرغم من كل التقدم املحرز يف األبحاث، ما زال هذا املرض 
يشكل تحديا للطب الحديث. وتعّد النظافة عنرصا مهام للوقاية 

منه إضافة اىل اللقاح املضاد.

{ نظرة تاريخية {
يعــّد مرض الكولريا من األمراض الغارقة يف القدم، إذ تأثرت 

به الشعوب يف شتى أنحاء العامل طيلة التاريخ. 
وقــد انترش وبــاء الكولــريا رشقا يف عــام 1852، يف 
اندونيســيا، والحقــا الصني واليابان يف عــام 1854. وقد 
انتــرشت العــدوى يف الفلبني يف عــام 1858 ويف كوريا 
الجنوبية يف عام 1859. ويف عام 1859، تفّش املرض مرة 
أخرى يف والية البنغال مام أّدى إىل انتقال املرض إىل إيران، 

وروسيا. السعودية  العراق، 
هذا وكانت نســبة الوفاة مبرض الكولريا قبل تطوير أنظمة 
فعالة لتعويض السوائل واألمالح أكرث من 50 باملئة. وتزيد هذه 
النسبة عند الحوامل واألطفال. وتنخفض نسبة الوفاة يف حال 
توفر ســبل حقن السوائل عن طريق الوريد. وتبلغ نسبة الوفاة 

اآلن يف أوروبا واألمريكتني حوايل 1 يف املئة.

{ الكولريا يف لبنان {
أعلنت وزارة الصحة هذا األسبوع عن تسجيل أول حالة إصابة 
بالكولــريا يف البالد منذ عام 1993. وتم تســجيل الحالة يوم 
األربعاء املايض، يف محافظة عكار بشامل البالد، حيث يتلقى 

املريض العالج وحالته حتى اآلن مستقرة.
وأشــار »البزري » إىل أن هناك حالة ثانية مصابة بالكولريا 

يف لبنان فضالً عن الحاالت املشكوك بها. 
أما عن سبل املعالجة، فقال »البزري« أن عالج الكولريا قائم عىل 
تعويض السوائل واألمالح التي خرسها املريض جرّاء اإلسهال، عن 
طريق األمصال، كام تعطى يف بعض الحاالت املضادات الحيوية 

سواء بالعالج، أو حتى للوقاية من اإلصابة باملرض.
وتجدر اإلشــارة إىل أن التشــخيص الدقيق ال يشكل رشطا 
لعالج مرىض الكولريا، ألن األولوية يف عالج أي اســهال شديد 
هي تعويض السوائل واألمالح املفقودة وإعطاء املضاد الحيوي 

املناسب عند الحاجة.

{ أعراض اإلصابة بالكولريا {

متتــد فرتة حضانة املرض مــن يومني اىل 5 أيام، إليكم أبرز 
األعراض: 

- اإلســهال: يحدث اإلســهال الناتج عن الكولريا فجأًة وقد 
يسبِّب فقدانًا كبريًا لسوائل الجسم. 

- الغثيان والقيء: يحدث القيء يف املراحل األوىل من الكولريا 
وميكن أن يدوم لساعات.

- الجفــاف: يحدث الجفاف بعد ســاعات من ظهور أعراض 
الكولريا وترتاوح حدته من بسيط لحاد. فقدان 10% أو أكرث من 

وزن الجسم يعني حدوث جفاف حاد.
من مؤرشات وأعراض الجفاف بسبب الكولريا اإلرهاق، وغور 
العينني، وجفاف الفم، والعطش الشديد، وجفاف الجلد  قلة التبوُّل 

ضغط  انخفاض  انعدامــه،  أو 

الدم، واضطراب رضبات القلب.

{ الفئات األكرث تأثّراً {

ان  »البــزري«،  بحســب 

املســّنني واألطفال من الفئات 

الكولريا،  مبــرض  تأثّراً  األكرث 

فاإلســهال القــوي يؤدي إىل 

السوائل  من  أجسامهم  جفاف 

التي يصعب عليها تحّمله. 

وبحســب البزري، إن كيفية 

واحتوائها  الكولــريا  معالجة 

أمر ســهل، لكن تســاءل: هل 

إمكانيــات البنية الصحية يف 

وضع  استيعاب  بإمكانها  البلد 

صحي كهذا؟ وهل املستشفيات 

قــادرة عىل اســتيعاب العدد 

الكبــري من املــرىض يف حال 

تفّش املرض عىل صعيد لبنان؟

لكــن يف الوقت الحــايل، لفت »البزري« إىل أن الوضع تحت 

الســيطرة وهناك تعاون بني خرباء األمراض الجرثومية ووزارة 

الصحــة ومنظمة الصحة العاملية، فيمكن تصنيف الوضع بأنّه 

وضع »مراقبة وترّقب وتدّخل رسيع« يف بعض املناطق، وهناك 

رضورة إىل الرتصد الوبايئ الجّدي.  

{ األبيض يتوّقع ارتفاًعا بحاالت الكولريا {

توّقع وزير الصحة العامة يف حكومة ترصيف األعامل فراس 

األبيض أن يشــهد لبنان ارتفاعاً بحاالت الكولريا بسبب التفّش 
يف ســوريا، مشــددا عىل أّن األدوية متوافرة واللقاح مرتبط 

بوضع الحاالت يف البلد.
وأشــار إىل أن الوزارة تتعاون مع النقابات خصوصا االطباء 
واملمرضــني من اجل اجــراء دورات تدريبية للعاملني الصحيني 
للوصــول اىل الجهوزية الكاملــة يف حال ارتفاع اعداد حاالت 

الكولريا.

»الكوليرا« يحــــــّل ضيفاً ثقياً على لبنان... والوضع تحت الســــــيطرة »حتى اآلن«!
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ــــــع اتفاقــــــاً مــــــع نظيــــــره اللبنانــــــي  وفــــــد املجلــــــس االقتصــــــادي واالجتماعــــــي الفرنســــــي وقّ
ــــــي ــــــرك املارون ــــــي والبطري ــــــة واالتحــــــاد العمال ــــــات االقتصادي ــــــع الهيئ ــــــاءات م ــــــد لق وعق

 فــــــــــي زمــــــــــن الركــــــــــود االقتصــــــــــادي رائــــــــــدا اعمــــــــــال فتــــــــــاة وشــــــــــاب لبنانيــــــــــان انقــــــــــذا ٩٣١
ــــــــــوب ــــــــــا النجــــــــــاح املطل ــــــــــة وحقق ــــــــــر وكالتهمــــــــــا الرقمي ــــــــــاس عب شــــــــــركة مــــــــــن االف

يف اطار الزيارة الرســمية 
االقتصادي  املجلــس  لرئيس 
واالجتامعي والبيئي الفرنيس 
تريييه بوديه، اىل لبنان بدعوة 
مــن نظريه اللبناين شــارل 
عربيد، عقد لقاء عمل مبشاركة 
أعضاء الهيئة العامة يف مقر 
املجلس يف وسط بريوت،  يف 
حضور محافظ مدينة بريوت 
القايض مروان عبود،  السفرية 
الفرنسية يف لبنان آن غريو، 
النائــب فــادي عالمة، االب 
السابق  دكاش،الرئيس  سليم 
للمجلس االقتصادي  روجيه 
نســناس واعضــاء املجلس 

والوفد املرافق لبودي.
وكانت مناســبة تم يف خاللهــا البحث يف الية 
التعاون وتبادل الخربات بني املجلسني وتفعيل وتعزيز 

التعاون بينهام.
استهل اللقاء بكلمة ترحيبية للرئيس عربيد 

وأثنى عربيد »بشــكل خاص، عىل العمل اإلنساين 
الذي تنهض به فرنســا، يف طليعة الدول الصديقة، 
ودعمها املتواصل للجيش اللبناين وملختلف القطاعات، 
وال سيام االستشفاء والتعليم«، مذكرا بـ » العالقات 
املتبادلة بني املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي 
الفرنــيس واملجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي 
اللبناين، التي بدأها ســلفي الرئيس روجيه نسناس، 

الحارض معنا اليوم، تتعزز باستمرار مع الوقت«.
وقال :«لــن أطيل الحديث عن تشــخيص أصبح 
معروفا للجميع. مؤرشاتنا كارثية واقتصادنا يسقط 
يف هوة ركود تضخمي. سقط لبنان يف براثن الفقر 
بشــكل دراماتييك، وأبنائه يهاجرون بحًثا عن لقمة 
العيــش وحذر عربيد من »خطورة تأجيل االنتخابات 

الرئاسية إىل أجل غري مسمى، خاصة وأن
مشــهد جلسة الربملان األســبوع املايض ال يبرش 
بالخري«.مضيفا :« ولبنان، الذي هو ضحية التدخالت 
األجنبيــة، ومطلوب منه أيضــا التعامل يف آن مع 
القضايا الجيو-اقتصاديــة الكربى وملف الالجئني 
السوريني، ال ميكن له أن يتحمل شغور منصب رئاسة 

الدولة«.
وشــدد عربيد عــىل »رضورة تطبيق اإلصالحات 
الهيكليــة فــورا، رشط دمجهــا يف خطة نهوض 
موثوقة، تشــمل جميع الجهــات الفاعلة املعنية. 
وكجزء من الخطــة أيضا،يجب أن تبدأ عملية إعادة 
هيكلة القطــاع املرصيف وتصميمها واقرتاحها من 
قبل املصارف نفسها، ما يؤدي إىل وضع حد نهايئ لـ 
»سياسة عدم التدخل« التي اعتمدتها هذه املصارف«..

إن دينامية اإلصالحات هذه، التي طالب بها كل من 
اللبنانيني واملجتمع الدويل، تحتاج إىل أن تســتكمل 
بعمل ســيايس مل يتبلور بعد، ويتمثل يف تســوية 
جذرية ملشــكلة املعابر الحدودية غري الرشعية التي 
مير عربهــا التهريب من ناحية، ويف معالجة ملف 
التهــرب الرضيبي من ناحية أخــرى وتابع :«مبا أن 
املحســوبية السياســية هي الوجه اآلخر للفساد، 
فــإن خطة النهوض الوطنية يجب أن تتضمن أيضا 
مقرتحات لتقليص حجم اإلدارة العامة وتطهريها من 
»املوظفني الوهميني«، الذين يتقاضون رواتبهم مقابل 

عدم قيامهم بعملهم..
أضاف :«اليوم، ومن خــالل القانون الجديد الذي 
يعــزز مكانتنا بصفتنا املنصة األكرث رشعية لهيكلة 
الحوار بــني اللبنانيني، يطمح املجلــس إىل الوفاء 
مبهمته كعامل إجامع داخل املجتمع وبالتايل القدرة 
عــىل العمل »كأداة تغيري يف خدمة اإلصالحات. كام 
ونعتزم إطالق مرشوع الالمركزية قريبا وبدء حوار 
تشاريك عىل املســتوى الوطني حول هذا املوضوع 

األســايس. فالالمركزية اإلدارية، التي ينص اتفاق 
الطائــف )ترشين األول 1989(، تســمح بالتنمية 
املتوازنة للمناطق.كام ترشع الالمركزية الباب أمام 
تعلــق اللبنانيني بالدولة، كمواطنني ومكلفني مع ما 
يرتتب عىل ذلك من آثار، وستؤدي يف نهاية املطاف إىل 
زيادة االستقرار السيايس وبالتايل الوحدة الوطنية.

وقال :«كام ترون، يف نهاية هذه املتاهة التي منر بها 
حاليا، ومهام كانت مظلمة فنحن عازمون مبساعدة 
أصدقائنا، ويف مقدمتهم فرنسا، عىل اإلصالح وإعادة 
بناء لبنان مســتقر ومزدهر يقوم عىل أسس جديدة 

ويستند إىل سيادة القانون.

{ بوديه {
من جهته، رد بوديه بكلمة شــكر فيها عربيد عىل 
حســن االستقبال وحيا الحارضين، مبديا االستعداد 
للتعاون مع املجلس االقتصادي: اســتجبت برسور 
لدعــوة املجلس االقتصــادي واالجتامعي يف لبنان 
ورئيســه شــارل عربيد من اجل وضع اتفاق تعاون 
جديد بني مجلســينا.  ان مجلسينا يعمالن يف  أطر 
سياســية واجتامعية مختلفة ولكن  لديهام أوجه 
تشابه كثرية، وهام يجمعان نساء ورجاال ملتزمني يف 
القطاع االقتصادي من  عامل وخرباء، واناسا فاعلني 
يف املجتمع املدين، ويشــكالن ما اســميه املجتمع 
الفاعل، اي نســاء ورجال يصنعون يف مؤسساتهم 
يوميات مواطنينا وهم املســاهمون االساسيون يف 

السياسات العامة.
اضاف:  ان مجالســنا هم املستقبل للمجتمعات 
املفتتة.ونــدرك باالختبــار بــأن الدميوقراطيات 
السياســية لوحدها ال ميكنهــا رفع التحديات التي 
تواجههــا البالد، وال ميكنها ان تســتجيب لوحدها 
لحاجات الشعوب. احيانا ترتافق الدميوقراطية مع 
االنقسام والتعطيل، والجمود والشلل، وال ميكنها ان 

تقدم املصلحة العامة .
ويف هذا اإلطار ومن اجل رفع التحديات االقتصادية 
واالجتامعية والبيئة نحن بحاجة الن نفعل كل القوى 
الحية يف بلدينا وان مجالسنا االقتصادية واالجتامعية 
هي املجلس التي تجمع القوى الحية. ونحن مجالس 
استشارية وهذا يعني بأنه ميكن ان تكون لدينا الكلمة 
األوىل يف مــا يتعلق باملواضيع التي تهم املواطنني، 
وهــذا يعني ان الكلمة األخرية ال تعود لنا بل تعود ملن 
لهم سلطة القرار اي األشخاص املنتخبني، اي السلطة 
الترشيعية والتنفيذية، ولكن بناء القرارات يعود إىل 
املجتمع بأرسه واىل املجتمع املدين الفاعل ألذي متثله 
مجالسنا. وان مجالسنا تم إصالحها  منذ مدة قريبة 
وهذه االصالحات  تعطينا االمكانية بأن نشكل ملتقى 
للتشــاور مع الجمهور واملشاركة املواطنية، وهذا ما 
سنعمل عليه يف لبنان ويف فرنسا، ومن خالل تحفيز 
ذكاء الرجال والنساء يف بلداننا وسنتمكن من تجاوز 
الصعوبات ومن مواجهة املتغيريات لصالح شعوبنا. 
ثم وقع الجانبان  اتفاقية تعاون بني املجلسني اللبناين 

والفرنيس.

كــام وزعــت الســفارة 
الفرنســية تغريدة للسفرية 
الفرنســية آن غريــو اعلنت 
فيها، »توقيع إتفاقية التعاون 
املجلس  رئيس  بــني  ثة  املحدَّ
واالجتامعــي  االقتصــادي 
والبيئي، تيريي بودي، ونظريه 
املجلس  رئيــس  اللبنــاين، 
االقتصــادي واالجتامعــي، 
شارل عربيد، بحضور السفرية 

آن غريو«.
وكتبت: »تقوم فرنسا ولبنان 
ملصلحة  تعاونهام  بتوطيــد 
أجل  املدنّية من  املجتمعــات 
إســامع صوتها عند صياغة 
السياسات العامة االقتصادية 
واالجتامعية والبيئية، ولتعزيز النقاش الدميقراطي«.
واكدت ان »دعم مســاهمة القوى الحّية اللبنانية 
)القطاع الخاص، الجمعّيات( يف صياغة السياسات 
العامــة هو هدف هذا التعــاون الوثيق بني املجلس 
االقتصادي واالجتامعي والبيئي يف فرنسا واملجلس 

االقتصادي واالجتامعي يف لبنان«.
وختمت:«يف خضّم األزمة العميقة التي يجتازها 
لبنان، تستطيع املؤسسات العامة أن تعتمد عىل هذه 
الطاقــات بطريقة مفيدة للعمل من أجل الخري العام 

لجميع اللبنانيني واملصلحة العامة للبنان«.

{ يف الهيئات االقتصادية { 
زار رئيــس املجلــس اإلقتصــادي واإلجتامعي 
الفرنيس تريي بوديه يرافقه فريق عمل املجلس، مقر 
غرفــة بريوت وجبل لبنان، حيث إجتمع مع الهيئات 
اإلقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقري، ويف 
حضور رئيس املجلس اإلقتصادي واإلجتامعي اللبناين 
شارل عربيد. وتم خالل اللقاء البحث يف سبل التعاون 
عىل املســتويني اإلقتصادي واإلجتامعي ومساعدة 
القطاع الخاص لتمكينه من تجاوز األزمة اإلقتصادية. 
بداية رّحب شقري بالضيف الفرنيس، وقال شقري: 
»إن وجودكم اليوم يف غرفة بريوت وجبل لبنان مقر 
الهيئات اإلقتصادية يرشفنا«، مشــرياً اىل أن« لبنان 
يتخّبط منذ ثالث ســنوات بإزمة إقتصادية خانقة 
أدت اىل إرتفــاع معدالت الفقر اىل 82%، ويقابل ذلك 
تلكّؤ كبري من قبل السلطة يف الرشوع بإقرار وتنفيذ 

اإلصالحات«.
واكد ان »املشكلة اللبنانية هي قبل كل يشء مشكلة 
سياسية، لكن الحلول ممكنة وموجودة، خصوصاً مع 
إستعداد أصدقاء لبنان ملساعدته، وبوجه خاص الدول 
العربية الشقيقة والدول الغربية الصديقة، وفرنسا 

رشيكة لبنان اإلسرتاتيجية. 
 من جهته، شكر بوديه شقري والهيئات اإلقتصادية 
عىل إستقبالهم، وقال: »موقف فرنسا مل يتغري وهو 
البقاء اىل جانب لبنان«، معربا عن« خشية فرنسا من 
اندالع أزمة سياسية ومؤسساتية تضاف اىل األزمات 
اإلقتصادية واإلجتامعية التي يواجهها لبنان، ما يجعل 
من التزام املجتمع الدويل وفرنسا بالدرجة األوىل مع 

لبنان أمرا صعبا«.
بعــد ذلك دار نقاش بني الحضــور وبوديه تناول 
سبل التعاون ودور فرنسا األسايس يف متكني لبنان 
من إســتعادة عافيته، وكذلك بروتوكول التعاون بني 
املجلســني اللبناين والفرنيس، حيث قال عربيد يف 
هذا اإلطار، »نحن جددنا بروتوكول التعاون بيننا، لكن 
أهم ما يف هذا الربوتوكول هي اآلليات التي تســمح 

للمواطنني اللبنانيني من املشاركة يف صنع القرار.
بعــد ذلك زار الوفد مقر االتحاد العاميل العام حيث 
كان يف استقباله رئيسه بشارة االسمر واركان االتحاد 
والقى االســمر كلمة يف املناسبة كام رد عليه رئيس 

املجلس االقتصادي واالجتامعي الفرنيس.

اميمة شمس الدين

تكــرث االحاديث يف هذه 
عن  ســبقها،  وما  الفــرتة 
وتراجع  رشكات”  »افــالس 
رشكات اخــرى لتصــل اىل 
حافة االنهيــار، وصوال اىل 
املحتــم واملدمر«.  »االفالس 
ويحاول »املفلســون« ابتداع 
افكار وحلول مل تؤت مثارها 
تفاقام  الوضــع  تزيــد  بل 
وزيــادة يف التدهور املايل، 
اىل حــد اقفــال العديد من 
الرشكات واملؤسسات، كانت 
تعترب يف عامل االقتصاد من 
املؤسسات املهمة وميكن أال 

تهزها أي »ريح«.
وانطالقا من هذا الواقــع، برز رائدا اعامل فتاة 
وشــاب لبنانيــان، يف الخامســة والعرشين من 
عمرهــام، متكنا من انقاذ 931 رشكة من اإلفالس 
يف زمــن الركود االقتصادي العاملي والذي زاد تأزما 
مع جائحة »كورونا، وقد كســب هذان الرائدان 50 

مليون دوالر باإلجامل لعمالئهام.
ما هي قصة هذيــن الرائدين، اللذين أطلقا عىل 
 Dark نفسيهام اسم »آل« و«محمد«. وهام مؤسسا
Mattr، الوكالة الرقمية ، بارشا أعاملهام من الصفر 
لتبلغ حتى 4 ماليني دوالر خالل عامني، وال ينويان 
الرتاجع يف أي وقت قريب. ويكشــفان من خالل 
وكالتهام االرسار التي دفعت العديد من الوكاالت يف 
املنطقة إىل اإلفالس ويفرسان آلية هيكلة صناعٍة 
بقيمــة 500 مليار دوالر ويحدثان تغيريا ثوريا يف 

القطاع.
Dark Mattr، الوكالــة الرقمية بدأت من الصفر 
ووّســعت نطاق أعاملها املتعــّددة ليبلغ أكرث من 

مليون دوالر يف أقّل من 3 سنوات!
نظــرة الناس إىل األعامل التجارية، ال تتغري عرب 
اإلنرتنت بســهولة؛ فعدٌد قليل فقــط يقّدم طرًقا 
جديــدة لحّل املشــاكل، فيام قلّــة قليلة هي التي 
تجرؤ عىل تحّدي ما يســمى بالوضع الراهن. »آل« 
و »محمــد«، مفكّران غرّدا خارج الرسب، نجحا يف 

تحقيق الهدف.
الفتــاة »آل املغريب« و الشــاب »محمد الحكيم« 

اللبنانيــان، كانا بعمر الثالثة والعرشين فقط حني 
أدركا أن األعامل الحديثة تفتقُر إىل يشء ما: نظام 

يضمن املبيعات واالستدامة ألي نوع من األعامل.
مــن خالل مجموعــٍة من املهــارات املتكاملة، 
اكتشــفا الرّس لتوسيع نطاق أي عمل تجاري. ويف 
 ،Dark Mattr هذا الوقت شــاركا يف تأسيس رشكة
الوكالة التي أحدثــت تغيريًا جذريًا يف صناعٍة وال 

تزال تعيد هيكلته.
بــارشا رحلتهــام املهنية بعمٍر صغــري أقّل من 
الثالثــني، ويتمّتعان بخــربة عملية وعقلية رجال 
أعامل بعمر الخمســني. ويف حني تعترب »آل« ركيزة 
الرشكة والعقل املدبر لها، يشــكّل »محمد« عصب 
هــذه الوكالة. مًعا، يديران بنجاح فريًقا متخصًصا 
يف ظّل ثقافة تنظيمية شاملة. وفوراً بعد نجاحهام 
وتحقيق أهداف رشكتهام، مل يرتّددا أبًدا يف مساعدة 

الرشكات األخرى عىل حّل مشاكلها.
ويتحــدث املبدعان عن قيادة وكالٍة موّجهة نحو 
تحقيــق النتائج لتقديم قيمــة حقيقية مع نتائج 
فعلية للعمالء. ، ويقوالن :«نحن ال نبيع اإلعجابات 
)الاليكات( والتعليقات واملشاركات. فهذه ال ميكن 
ترجمتها إىل أموال يف حسابك املرصيف«. ويكشفان 
عن الســبب الوحيد إلفالس الرشكات. بالنســبة 
لهام، األمر يعود بشــكٍل رئيــيس إىل عدم وجود 
نظام صحيــح وقابل للتطوير. ويبدو ذلك منطقياً 
جداً حني يدعامن رأيهام بحقيقة إنقاذ 931 رشكة 
من اإلفالس بفضل أنظمتهام الخاصة وتوســيع 

نطاق رشكتهام لتبلغ قيمتها 
الســوقية اليــوم ماليــني 
الدوالرات من خالل األنظمة 
الفريدة التــي ال متتلكها أّي 
مــن الــوكاالت األخرى يف 

املنطقة.
ويضيفــان :” »لقد أنقذنا 
هــذه الرشكات من اإلفالس. 
كانــت تواجه مشــكلة يف 
تكوين عمــالء محتملني أو 
تحويلهــم إىل مبيعــات. ال 
ذات  رشكاٍت  رؤيــة  نتحمل 
إمكانات هائلة تفّوت الفرص 
وترتك األموال عىل الطاولة. 
وهــذا يحدث إمــا ألن هذه 
الرشكات ال تؤمن باالستثامر 
فيها أو ألن الوكاالت األخرى 
تستغلّها وترسقها بصمت. رسالتنا يف هذه الحياة 

هي مساعدة تلك الرشكات«.
ويتابعان القول يف هذا السياق: »يحزننا إفالس 
العديد من الوكاالت الزميلة بعد أن كشــفنا أرسارها 
الصغرية القذرة. ببســاطة، هذه الرشكات مل تقّدم 
قيمــة كافية لعمالئها أو مل يكــن لديها بالفعل، 
الخربة التــي كانت تّدعي امتالكهــا. تأخذ أموال 
عمالئها فقط، وتدير لهم حمالت ســيئة وتزّودهم 

بتقارير ضعيفة ال تظهر أي عائد عىل االستثامر.
»نرى الــرشكات تلّوح مبنتجاتهــا أو خدماتها 
للمشــرتين عرب اإلنرتنت وتطلــب منهم الرشاء. 
واألســوأ من ذلك هو أن هذه الوكاالت تشــّجع هذا 
النهج الذي يتســبب يف إفالس الرشكات أو تحقيق 
التعادل بدون ربح وال خســارة أو تحقيق القليل من 

األرباح يف أفضل األحوال.
تقدم Dark Mattr حالًيا استشــارات مجانية، ، 
وقامئة االنتظــار لديها طويلة من اليوم الخامس 

من كّل شهر«.
وتابعا :«ما ميّيزنا عــن الرشكات األخرى أننا ال 
نقدم استشــارات مجانية لألشخاص فحسب، بل 
نِعد أيًضا بعدم تقايض أي مقابل مادي إذا مل نحقق 

النتائج لعمالئنا. 
ويختم »آل« و«محمد«: ال تزال الرحلة يف بدايتها 
وال يــزال أمامنا الكثري من اإلنجازات لتحقيقها يف 

السنوات الخمس املقبلة«.

ــــــــــا زادت ١5%.. ــــــــــوب: صادراتن ــــــــــن الجن ــــــــــي م  الزعن
االقتصــــــــــاد نهضــــــــــة  ســــــــــتقود  والصناعــــــــــة 

ــــــان ــ ــ ــــــي لبن ــ ــ ــــــارف ف ــ ــــــروع املصــ ــ ــ ــــــة ف ــ ــ ــــال كاف ــ ــ ــ إقف

قــام وفد من جمعية الصناعيني برئاســة 
ســليم الزعنــي بزيارة تفقديــة اىل بعض 
املصانع يف صيــدا والجنوب بهدف االطالع 
املبارش عىل مشــاكل الصناعيني والتحديات 

التي يواجهونها.
وشملت الجولة التي تأيت يف اطار الزيارات 
التفقديــة التي ينظمهــا مجلس املناطق يف 
الجمعيــة، معامل ســادا باك ورشكة جبييل 
أخوان، رشكة غدار للمعدات ومعامل الفلوكس 
الصناعيــة. كام تضمنــت الجولة زيارة اىل 
غرفــة التجارة والصناعة والزراعة يف صيدا 
والجنــوب حيــث كان يف اســتقبال الوفد 
الصناعي رئيس الغرفة محمد صالح وأعضاء 
مجلــس االدارة وبحضــور عدد من صناعيي 

الجنوب.
اســتهل اللقاء بكلمــة لصالح رحب فيها 
بالزعني وبوفد جمعية الصناعيني يف غرفة 
صيــدا، وقال: نقدر جولتكــم لالطالع عىل 
املنشــآت الصناعيــة يف محافظتي الجنوب 
والنبطيــة خصوصا ان الصناعة يف الجنوب 
لها دور محوري يف تشــكيل هذا القطاع عىل 
مســتوى الوطن رغم االنتكاســة والتدمري 

املمنهج الذي تعرضت له.
وأكد صالح أنه »لدينا نظرة مشــرتكة حول 
املزايا االساســية للصناعات اللبنانية وعلينا 
العمل سويا وبشكل دائم ومستمر للمحافظة 
عليها وزيادة حجم صادراتنا اىل الخارج، واننا 
اليوم يف ظل االزمة املالية واالقتصادية نراهن 
عــىل تفعيل دور قطــاع الصناعة والزراعة 
واالنتقــال من االقتصاد الريعي اىل االقتصاد 

املنتج«.

{ الزعني {
ثم كانت كلمة للزعني اعرب فيها عن فرحته 
بزيارة هذه املدينة ولقائه بصناعييها، وقال: 
ان الصناعة اللبنانية هي القطاع الوحيد الذي 
متكن من الصمود خالل االزمة التي مرت بها 
البــالد، ليس الننا افضــل من غرينا امنا ألننا 

مرصون عىل ان هذا البلد لنا وســنصمد فيه 
ولن نرحل عنه لو مهام حصل.

اضاف: بنتيجة االزمة التي مرت بها البالد، 
تبــني ان كرثا من اللبنانيني عادوا لرشاء املنتج 
اللبناين بكافة أنواعه، سلع ومنتجات غذائية  
وألبســة وغريها، مشــدداً عىل »أننا ال نريد 
مساعدات امنا رعاية للقطاع، وجل ما نطلبه 
التخفيف من االعباء عنا وسنؤكد للعامل أجمع 

اننا قادرون عىل صنع املعجزات يف القطاع.
وكشــف الزعني عن ان حجــم الصادرات 
الصناعية اللبنانية أرتفع حتى اليوم بنســبة 
15% مقارنة مع العام املايض والذي قدر بنحو 
4 مليارات دوالر من دون احتساب حجم االنتاج 
يف الســوق املحلية، »علامً أنه ال يزال أمامنا 
3 اشــهر من االنتاج والتصدير قبل ان ينتهي 
العام، فضــاًل عن حظر تصدير منتجاتنا اىل 
السعودية والصعوبة التي نواجهها بالدخول 
اىل السوق املرصية، الفتا اىل انه بفتح هذين 
الســوقني أمامنا ترتفع صادراتنا بني نصف 

املليار واملليار دوالر.
وعــزا النمو املضطرد للقطاع الصناعي اىل 
تقلــص حجم االقتصاد اللبنــاين، مؤكدا ان 
»الصناعة باتت تســتحوذ عىل القسم االكرب 
منه، وبالتــايل متى تعاىف االقتصاد بالطبع 

سنكرب وننمو معه«.
وشدد الزعني عىل ان ا«عادة بناء االقتصاد 
اللبنــاين تقع عىل كاهل الصناعيني، وواجب 
علينا ان نعاود النهوض بالبلد وان نكون قدوة 

لالخرين. 

{ حوار {
ثــم دار حــوار بني الزعنــي والصناعيني 
عن ابرز التحديات التي يواجهونها وســبل 
معالجتها والتي متثلــت خصوصا بالتزوير 
والتهريــب عــرب الحدود ال ســيام بعد رفع 
الــدوالر الجمــريك اىل 15 الفا، كام تطرق 
اللقــاء اىل صعوبة ادخال املنتج اللبناين اىل 

بعض االسواق العربية.  

عىل رغم متّســكها بعدم 
أو  اإلرضاب،  إىل  العــودة 
عادت  القــرسي،  اإلقفــال 
جمعية مصارف لبنان وقّررت 
إقفال فــروع املصارف كافة 
يف لبنــان اعتباراً من االمس  
»إىل أجٍل غري مسّمى« بحسب 
واالكتفاء  مــرصيف  مصدر 
بخدمة الــرصّاف اآليل، وذلك 
بفعل االعتداءات املتكّررة التي 
فروع  مختلف  لهــا  تتعرّض 
املصارف والخروقات اليومّية 
التي مل تردعها التدابري الذاتية 
التي اتخذها كل مرصف عىل 
حــدة، يف ظل تغــاٍض الفت 
للدولــة عن وضــع َحّد لهذه 

الفوىض التي أصبحت تشكّل ظاهرة مل يشهد 
لبنان مثلها يف تاريخه...

وكشــف املصدر املرصيف يف الســياق، عن 
اجتامعٍ ستعقده جمعية املصارف األسبوع املقبل 

عقب العطلة الرســمية يف مناسبة عيد املولد 
النبــوي والتي تصادف يوم اإلثنني 10 الجاري، 
عىل أن تبحث يف خالله ما إذا كانت ســَتميض 
يف قرار اإلقفال أم سَتعُدل عنه، وذلك يف ضوء 

املستجدات والحيثيات التي ستتوّفر لها.

ــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة تحمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد دولـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر: نريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صقـ
ــدات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاب املولـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن ال أصحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املواطنيـ

توّجه رئيس اتحاد نقابات بريوت شــفيق 
صقر إىل وزير االقتصاد والتجارة يف حكومة 
ترصيف االعامل امني سالم ليسأله عن »مصري 
سلســلة املخالفات التي يقــوم بها اصحاب 
املولدات الخاصــة الذين اصبح لهم قوانينهم 

ودولتهم«.
ولفت إىل أن »الوزير سالم طلب من املواطنني 
»عدم دفع الرضيبة عىل القيمة املضافة التي 
فرضها اصحاب املولدات الخاصة عىل فواتري 
االشــرتاك، ونبه أصحاب املولــدات إىل أنهم 
ســيحالون إىل النيابة العامة املالية يف حال 
اصدار هذه الفواتري«، ســائالً »اال يعرف سالم 
انهم ال يرّدون عــىل احد وال يهابون مصلحة 
حامية املســتهلك وال النيابــة العامة املالية؟ 
اين انت يا معــايل الوزير من مخالفتهم عدم 
التقيــد بالتعرفة التي تصدرها وزارة الطاقة؟ 

اين انت من قرارهم التسعري بالدوالر؟ اين انت 
من تحديد ساعات التغذية وساعات التقنني؟ 
اين انــت من رفضهم تركيب عدادات؟ أين انت 
من ترصفهم العشــوايئ بتوقيف وتشــغيل 
املولد ســاعة يشاؤون؟ اين انت من مصادرتك 
ملولداتهم وادخالهم السجون بسبب ترصفهم 
االحتكاري حيث لــكل صاحب مولد منطقته 

الخاصة؟«.
واســف صقر »لوقوف الدولة موقف املتفرج 
تجاه املجابهة بني اصحاب املولدات الذين اصبح 
لهم جمهوريتهم وبني املواطنني الذين ال حول لهم 
وال قوة«، مستذكراً »عهد وزير االقتصاد السابق 
رائد خوري الذي الحقهم واودعهم يف السجون 

حتى التزموا بالقانون الغائب عنهم هذه االيام«.
وختــم »نريد دولة تحمي املواطنني ال دولة 

تحمي اصحاب املولدات الخاصة«.

ــــــا ـــ ـــ ـــ ـــــــــل ارتفاعه ـــ ـــ ـــــــــات تواص ـــ ـــ ـــــــــعار املحروق ـــ ـــ اس
ارتفع امس سعر صفيحتي 
البنزيــن 95 و98 اوكتــان 
11000 لرية لبنانية، واملازوت 
21000 لرية ، كام سعر الغاز 

8000 لرية لبنانية.
عىل  األســعار  وأصبحت 

الشكل التايل: 
- البنزيــن 95 اوكتــان: 

710000 ل.ل.
اوكتــان:   98 -البنزيــن 

727000 ل.ل.
- املازوت: 831000 ل.ل.

-الغاز: 431000 ل.ل. 
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أعلنت وزارة الصحة الفلســطينية 
إصابة فتى فلسطيني بجروح يف الكبد 

من الدرجة الرابعة.
وقالت الوزارة يف بيان صحايف إّن 
الفتى أُدخــل إىل العناية املكثفة يف 
مستشفى الخليل الحكومي، ووصفت 

حالته باملستقرة.
اإلرسائييل  االحتالل  قوات  واعتدت 
عىل الفتى يف منطقة خلة طه جنوب 
دورا، يف مدينة الخليل، جنوب الضفة 
الغربيــة املحتلة، خــالل هدم ألحد 

املنازل.
وكانت قوات االحتــالل قد هدمت 
أمس منزالً يعود للمواطن الفلسطيني 
محمــد نوح الحروب يف منطقة خلة 
طــه غرب بلدة دورا، ويأوي 7 أفراد، 3 

منهم من ذوي االحتياجات الخاصة.
وأطلقــت قوات االحتــالل األعرية 
الناريــة وقنابل الغاز الســام صوب 
األهــايل الذيــن تجمعوا ملســاعدة 
الحروب، ما أدى إىل إصابة عدد منهم 

باالختناق.
ويف قرية بيتا جنوب نابلس تصدى 
اإلرسائييل  االحتالل  لقوات  الشــبان 

التي استخدمت الرصاص الحي.
هذا ودعت مجموعٌة تسمي نفسها 
»عرين األســود« إىل االســتمرار يف 
إشعال اإلطارات املطاطية يف مختلف 
شوارع مناطق القدس املحتلة إلعاقة 
اقتحامــات قــوات االحتــالل التي 
استنفرت يف بلدة سلوان عقب إحراق 
مركبة عسكرية بالزجاجات الحارقة.

ــقـــة »خــــلــــة طـــــــه« بـــمـــديـــنـــة الــخــلــيــل ــطـ ــنـ هـــــــدم مــــنــــزل فـــــي مـ

قالت وزارة الدفاع األمريكية )بنتاغون( إن 
وزارة الخارجية األمريكية وافقت عىل صفقة 
محتملــة لبيع منظومــة صواريخ أرض جو 
ومنظومة دفاع جوي متوســطة املدى وعتاد 
مرتبط بهام للكويت بقيمة تقدر بـ3 مليارات 

دوالر.
وأضاف البنتاغــون أن »الصفقة املحتملة 
ستحسن قدرة الكويت عىل مواجهة التهديدات 
الحالية واملســتقبلية من خالل تعزيز قدرتها 
عىل الدفاع عن نفسها ضد الجهات اإلقليمية 
الخبيثة، وتحسني التشغيل البيني مع األنظمة 
التي تديرها القــوات األمريكية ودول الخليج 
األخرى«. وأشار البنتاغون إىل أن جهة التعاقد 

األساسية ستكون رشكة رايثيون للصواريخ 
والدفاع.

ووفقا لرويرتز بشأن صفقات مامثلة، فإن 
موافقة وزارة الخارجية األمريكية ال تعني أن 
الصفقــة قد متــت، أو أن املفاوضات انتهت، 
ولكن يعد إخطار الكونغرس أول إشعار رسمي 

بأنها قيد التنفيذ.
يذكر أنه يف نيســان 2021، جددت الكويت 
معاهــدة التعاون العســكري مــع الواليات 
املتحدة، وتســمح املعاهدة -التي أبرمت عام 
املنشآت  األمريكية باستخدام  للقوات   -1991
الكويتيــة ومتركز قوات ومعــدات أمريكية 

بالبالد ملدة 10 سنوات أخرى.

أكد وزيــر الدفاع يف حكومة صنعاء، اللواء 
محمــد العاطفي، امــس االول، أّن »ذراع قوة 
الردع االســرتاتيجية اليمنية يستطيع الوصول 
إىل أبعد من السعودية واإلمارات بكثري«.وجدد 
العاطفي، بحســب ما نرشت وكالة »ســبأ« 
اليمنيــة، تحذير »القوى الداعمــة للعدوان«، 
مؤكداً أّن القوات اليمنية املسلحة »لن ترتدد يف 

قصف أهداف غاية يف الحساسية«.
وأشار اللواء العاطفي إىل أّن القوات اليمنية 
ستجعل »رصاخ املعتدين وعويلهم يصل إىل أبعد 
مــدى«، مضيفاً أنه »ال خطوط حمر وال موانع 
ستقف أمام سطوة صواريخنا وطائراتنا املسرية 
بــراً وبحراً وجــواً«. وتابع: حكومة صنعاء لن 

ترتدد لحظة يف قصف أهداف غاية يف الحساســية 
واألهمية، وضعتها يف أولوياتها املقبلة واملحددة«، 
مشــرياً إىل أنّها »تحت مرمى النريان، ليس فقط يف 
العمقني السعودي واإلمارايت، ومنشآتهام العسكرية 
واالقتصاديــة الحيوية، بل أبعد من ذلك كثرياً«.وأكد 
اللــواء العاطفي أّن القوات أعددت »قدراتها وقواتها 
عىل هذا القرار العسكري االسرتاتيجي«، مضيفاً: »ال 

تختربوا صربنا وقد أعذر من أنذر«.
واعتــرب وزير الدفاع يف حكومة صنعاء أّن »قوى 
العــدوان عمدت خالل الهدن الســابقة، إىل إعادة 
ترتيب أوضاع أدواتها الداخلية سياسياً وعسكرياً«، 
موضحاً أنّها »ســعت من انتشار القواعد العسكرية 
األجنبية قرب منابع النفط والغاز واملوانئ البحرية 
والجوية يف املحافظــات اليمنية املحتلة إىل نهب 

واستنزاف ثروات الشعب اليمني«.
وشــدد الوزيــر اليمني عىل أّن القــوات اليمنية 
»تضع النقاط عىل الحــروف، وتتعامل بجدية مع 
تحديات وتهديدات يــر عليها املعتدون«. وأكد أّن 

القوات اليمنية تترف بأعىل درجة من املسؤولية 
املهنية واالحرتافية،  الدينية والوطنية والعسكرية 
مجدداً التحذير: »للقوى اإلقليمية العدوانية الداعمة 
للعدوان عىل ميننا الغايل أننا ســندير مواجهة ذات 
بعد تكتيــي واســرتاتيجي«.واعترب العاطفي أّن 
»التهديــدات الغربية والصهيونيــة يف مياه اليمن 
اإلقليمية تُعد تدخالً عســكرياً ســافراً«، مؤكداً أّن 
»الجمهورية اليمنية التي عنوانها العاصمة صنعاء 
ورشعيتها الشــعب اليمني، ســوف تتصدى لهذه 
التهديدات بقوة وفقــاً ملضامني ونصوص القوانني 

الدولية املتعارف عليها«.
وأردف أّن »القــوات املســلحة اليمنية ســتعمل 
وفقاً للقوانني واملواثيق والعهود الدولية التي تكفل 
للجميع ســيادة أوطانهم وكرامة شعوبهم، ومتنع 

الهيمنة والوصاية عىل اآلخرين«.
وأوضح أنّهم »أمناء عىل حامية املمرات املالحية 
يف جنوب البحر األحمر، ومضيق باب املندب، وخليج 
عدن، وبحــر العرب، وصــوالً إىل البوابة الرشقية 
للمحيط الهندي، وأرخبيل ســقطرى، وهذا ما يجب 

أن يدركوه وينصاعوا له طوعاً قبل أن ينصاعوا 
كرهاً«.

ويف وقت ســابق ، جددت حركــة »أنصار 
الله« يف اليمن، تهديدها باســتئناف هجامتها 
ضد دول التحالف، رداً عىل رفض اشــرتاطاتها 
دفــع رواتب املوظفني يف مناطقها ورفع قيود 
التحالف عن املنافذ التي تديرها يف مقابل متديد 

هدنة األمم املتحدة.
وقــال عضو املجلس الســيايس األعىل يف 
اليمــن، محمد عيل الحــويث يف »تويرت«، يف 
تعليقه عىل تعبري مجلس األمن الدويل عن قلقه 
من تهديدات حكومــة صنعاء: »لدينا طائرات 

تعرف وجهتها برغم الحظر الجوي«.
وأكد عضو املكتب الســيايس يف حركة »أنصار 
اللــه«، محمد البخيتي أّن صنعــاء »حققت تطوراً 
يف مجال الصواريخ البحرية التي ســيكون لها دور 
فاعل يف حسم املعركة يف حال عدم رفع الحصار«، 
مشــرياً إىل أّن »دول العدوان متنع دخول السفن إىل 
اليمن بقوة السالح،وأّن القوات اليمنية سرتد بيشء 

مامثل«.
بدوره، دعا املتحدث باسم القوات املسلحة اليمنية، 
العميد يحيى رسيع، املســتثمرين يف الســعودية 
واإلمارات إىل »نقل اســتثامراتهم إىل دولة أخرى«، 
مؤكــداً أّن »االســتثامر يف اإلمارات والســعودية 

محفوف باملخاطر«.
وأعلنت اللجنــة االقتصاديــة الُعليا يف صنعاء، 
متابعــة توجيه الرســائل النهائيــة إىل الرشكات 
املتورطة يف نهب الرثوة السيادية، من أجل التوقف 
النهايئ عن أعامل النهب، وفقاً للمهلة املحددة، وذلك 
تنفيذاً لتوجيهات رئيس املجلس الســيايس األعىل، 

مهدي املشاط.

ــويـــت ــكـ ــلـ ــة اســــلــــحــــة امــــيــــركــــيــــة لـ ــ ــق ــ ــف صــ
دوالر مـــــــلـــــــيـــــــارات  ثـــــــاثـــــــة  بــــقــــيــــمــــة 

ــة واإلمـــــارات ــســعــودي ــجــاوز ال ــت صــنــعــاء : قـــوة ردعـــنـــا االســتــراتــيــجــيــة ت

يرافق رئيســة الوزراء الفرنسية إليزابيث 
بــورن وفد كبري مؤلف مــن 16 وزيرا خالل 
زيارتهــا للجزائر يومي األحد واالثنني املقبلني 
لتكريس »الرشاكة« التي أرســاها الرئيسان 
الفرنيس إميانويل ماكــرون والجزائري عبد 
املجيد تبون نهاية آب املايض، حسب ما أفادت 

به وزارة الخارجية الفرنسية.
وأوضحت الخارجية الفرنسية أنه يُنتظر أن 
تلتقي بورن الرئيس الجزائري بهذه املناسبة، 

من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وســرتكز الزيارة أساســا عىل الشــباب 
والتعاون االقتصادي، يف حني ال تزال القضايا 
األكرث حساســية حول الهجرة وتأليف لجنة 

مؤرخني مشرتكة قيد املناقشة.
وعند وصولها األحد إىل الجزائر، ســتضع 
رئيسة الحكومة الفرنسية إكليال من الزهور 
يف مقــام الشــهيد الذي يخلــد ذكرى حرب 
االستقالل عن فرنســا )1954-1962(، قبل 
التوجه إىل مقربة ســانت أوجني يف الجزائر 
العاصمــة حيث يرقد العديد من الفرنســيني 

املولودين يف الجزائر.
وتهدف هذه الزيــارة إىل »تنفيذ« املحاور 
الســتة لـ«إعالن الجزائر مــن أجل رشاكة 
متجــددة«، الذي وقعه الرئيســان الفرنيس 

والجزائــري يف 27آب املايض يف ختام زيارة 
للجزائر استمرت 3 أيام.

وتلتقــي بورن عقب ذلك نظريها الجزائري 
أمين بن عبد الرحــامن قبل أن يفتتحا الدورة 
الخامســة للجنة الوزارية املشــرتكة رفيعة 
املســــتوى ويرتأسا مراســــم توقيــــع 
اتفاقات يف مجــاالت التدريب واالنتقال يف 
والشباب  االقتصادي  والتعاون  الطاقة  مجال 
والتعليم. واجتمعت اللجنة الوزارية املشرتكة 
آخــر مرة عــام 2017، وكان مــن املقرر أن 
يــزور رئيس الوزراء الفرنيس الســابق جان 
كاســتيكس الجزائر يف نيســان 2021، لكن 
الزيارة أرجئت يف اللحظة األخرية يف ســياق 

توتر العالقات الثنائية.
ويفتتح رئيسا الوزراء االثنني املقبل منتدى 
األعامل الجزائري الفرنيس، ثم تزور إليزابيث 
بورن املدرســة الثانوية الفرنسية »ألكسندر 
دوما« قبل أن تلتقي ممثلني للجالية الفرنسية 

واملجتمع املدين الجزائري.
ويف ما يتعلق بتخفيف نظام التأشــريات 
املمنوحــة للجزائريني مقابــل زيادة الجزائر 
التعــاون يف مكافحة الهجرة غري النظامية، 
قالت الخارجية الفرنســية »إن النقاشات مل 

تنته بعد« حول هذا امللف.

الجزائــــــر األحــــــد تــــــزور  رئيســــــة وزراء فرنســــــا 

تتواصل ردود الفعل تجاه تريحات رئيسة 
الوزراء الربيطانية ليز تراس بشــأن اعرتافها 
الريح بدعمهــا إلرسائيل وتعهدها مبراجعة 
موقع سفارة بريطانيا الحايل يف تل أبيب، يف 
وقت تستهدف فيه سلطات االحتالل اإلرسائييل 

القدس ومقدساتها اإلسالمية واملسيحية.
وعرّبت الســلطة الفلسطينية عن قلقها من 
نية بريطانيا دراسة موقع سفارتها يف إرسائيل 

لغرض نقلها من تل أبيب إىل مدينة القدس.
واســتقبل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
اشتية، يف مكتبه مبدينة رام الله، مدير شؤون 
الرشق األوســط وشــامل أفريقيا يف وزارة 
الخارجية الربيطانية ســتيفن هيي، وبحث 
معــه خطورة إعالن تــراس نيتها »مراجعة« 
موقع السفارة الربيطانية يف إرسائيل، بحضور 

القنصل الربيطاين العام يف القدس ديان كورنر.
وقال اشتية إن إمكانية نقل السفارة إىل القدس 
من شأنه أن »يقوض حل الدولتني«، ويرض بأي عملية 
سياسية مستقبلية بإخراج القدس من ملفات الحل 
النهــايئ، ناهيك عن كونه مناقضا للقانون الدويل 
والقرارات األممية و«املوقف الربيطاين بأن القدس 

مدينة محتلة«.
»أنا صهيونية كبرية«وتداول نشــطاء قبل يومني 
عــرب مواقــع التواصل االجتامعــي مقطع فيديو 
لرئيســة الوزراء الربيطانيــة، يف حفل أقيم األحد 
املايض بربمنغهــام تعلن تأييدها إلرسائيل وتصف 

نفسها بـ«الصهيونية الكبرية«.
وقالــت ليز تراس »كام تعلمــون، أنا صهيونية 
كبرية، ومؤيدة كبــرية إلرسائيل، وأعلم أنه ميكننا 
نقــل العالقة بني اململكة املتحدة وإرسائيل من قوة 

إىل قوة أكرب«.
وجــاءت تريحات تــراس يف مقطع الفيديو 
املتــداول خالل كلمــة ألقتها باجتــامع ألصدقاء 
إرسائيل املحافظني أو مــا يُعرف اختصارا بـ«يس 

.)CFI( »إف آي

{ استمرار لجرمية بريطانيا {

من جانبها اعتربت حركة املقاومة اإلســالمية 
)حامس( تريحات رئيســة الــوزراء الربيطانية 

عدوانا عىل الشعب الفلسطيني.
وقال عضو قيادة الحركة يف الخارج ســامي أبو 
زهري -يف بيان- إن التريحات »استمرار لجرمية 
بريطانيا ضد القضية الفلســطينية« التي بدأت منذ 

وعد بلفور قبل أكرث من 100 عام.
كــام أكد الناطق باســم الحركة جهــاد طه أن 
التريحــات »تتامهى مع جرائــم االحتالل التي 

تُرتكب يوميا بحق الشعب الفلسطيني«.
صحيفــة  الدوليوأفــادت  للقانــون  انتهــاك 
»الغارديان« )the Guardian( يف 30 أيلول املايض، 
بأن دبلوماســيني عرب حثوا تراس عىل عدم امليض 

قدما بقرار نقل السفارة إىل القدس.
وقال الســفراء العرب يف لندن بحسب الصحيفة 
الربيطانية »إن الخطة قد تعرض املحادثات بشــأن 
اتفاقيــة التجارة الحرة بني اململكة املتحدة ومجلس 

التعاون الخليجي للخطر«.
كام حذر مقــال نرشته صحيفــة »إندبندنت« 

)Independent( الربيطانية من أن نقل السفارة 
الربيطانيــة يف إرسائيل إىل القدس ســيمثل 
خروجا عن السياسة الربيطانية تجاه القضية 
الفلســطينية املتبعة منذ عقود، ويعد انتهاكا 
رصيحا للقانون الدويل إذا أقدمت عليه حكومة 
رئيســة الوزراء ليز تراس. وقبل يومني كشف 
 )Middle East Eye( »موقع »ميدل إيســت آي
عــن مذكرة من مجموعة »أصدقاء إرسائيل يف 
حزب املحافظني« تحرض الحكومة الربيطانية 

عىل نقل سفارتها من تل أبيب إىل القدس.
وتفيد املذكرة التي أُرسلت إىل أعضاء الربملان 
املحافظــني املؤيدين لإلرسائيــل بأن بريطانيا 

»متتلك بالفعل أرضا للسفارة يف القدس«.

{ ترحيب إرسائييل {
ويف 22 أيلــول املايض، رّحب رئيس الوزراء 
اإلرسائيــيل يائري لبيد، بعزم نظريته الربيطانية ليز 

تراس، نقل سفارة بالدها من تل أبيب إىل القدس.
وشــكر تراس يف تغريدة عىل تويرت »التي أعلنت 
أنها تفكر بإيجابية يف نقل السفارة الربيطانية إىل 
القدس، عاصمة إرسائيل«، مؤكدا حرصه عىل تعزيز 

الرشاكة مع لندن«.
ولربيطانيا ســفارة يف تل أبيب مســؤولة عن 
العالقات مع اإلرسائيليني، وقنصلية عامة يف القدس 

الرشقية مسؤولة عن العالقات مع الفلسطينيني.
ومتتنــع الغالبية العظمى من دول العامل عن نقل 
سفاراتها إىل القدس، نظرا لعدم اعرتافها برشعية 
االحتالل اإلرسائييل لشــقها الرشقي الذي تم عام 
1967. ولكــن الواليــات املتحــدة األمريكية نقلت 
ســفارتها من تل أبيب إىل القدس يف العام 2018، 

ثم تبعتها هندوراس وغواتيامال وكوسفو.
واحتلــت إرسائيل القــدس الرشقية عام 1967، 
وأعلنــت الحقا ضمهــا إىل إرسائيل وتوحيدها مع 
الجزء الغريب، معتربة إياها »عاصمة موحدة وأبدية 

لها«، وهو ما يرفض املجتمع الدويل االعرتاف به.

ــن والـــــعـــــرب ــيـ ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــسـ ــلـ ــفـ ــب الـ ــضــ ــ ــغ ــ تــــصــــريــــحــــات تــــــــــراس ت

وصف نــواب يف مجلس األمــة الكويتي 
بأنها »سيئة  الجديدة  الحكومية  التشــكيلة 
ومخيبة لآلمال« وطالبوا بإعادة النظر فيها.

وبعد ساعات من إعالن التشكيلة الجديدة، 
أعلن 45 نائبا تحفظهم عليها، وطالبوا رئيس 
الوزراء الشــيخ أحمد نــواف األحمد الصباح 

بإبعاد األفراد غري املقبولني شعبيا.
وقال النواب إن الوقت ال يزال يتسع لتصحيح 
املسار مبا ينســجم مع مخرجات االنتخابات 
الربملانيــة التي أجريت يف 29 ايلول املايض«، 
وشــددوا عىل أن الشعب أحسن االختيار يف 
صناديــق االقرتاع »لكن التشــكيلة الوزارية 

سيئة ومخيبة لآلمال«.

ووصف النائب حســن جوهــر الحكومة 
الجديــدة بأنهــا »حكومة ســوء االختيار«، 
بينام توجه النائب مرزوق الحبيني إىل رئيس 
الحكومة قائال: »إن كانت هذه اختياراتك فأنت 
مل تحسن قراءة رسالة الشعب بشكل سليم«.

أمــا النائــب هاين شــمس فطالب رئيس 
الحكومة باختيار حكومــة تواكب تطلعات 
الشــعب، وأضاف: »حكومتــك هذه مرشوع 

أزمة«.
 وقال عدد من النواب إن التشكيلة الحكومية 
»ال تليق بنتائج االنتخابات«، وقال النائب عبد 
الكريم الكنــدري إن »هناك من يختطف هذه 

النتائج«.

نواب كويتيون : »التشــــــكيلة الحكومية مخيبة لآلمال«

عدلت وزارة الخارجية اإلســبانية خريطة 
املغرب والصحراء الغربية لتشــمل من جديد 
خط الحدود، ونــرشت الخريطة عىل املوقع 
اإللكــرتوين للوكالــة اإلســبانية للتعاون 

اإلمنايئ.
هذا األمر أكدته أيضا الخارجية اإلســبانية 
خطيا للســيناتور كارليس موليت، الذي كان 
تســاءل عن واقعة ظهور خريطة لشــامل 
إفريقيــا مل يظهر فيها الخــط الحدودي بني 
املغرب والصحــراء الغربية بعد تجديد املوقع 

قبل بضعة أشهر.
وقبل ذلك، يف متوز املايض، ســأل موليت 
الحكومة عــام إذا كانــت الخريطة املعنية 
»انتهــاكا للرشعية الدوليــة لتقدميها إىل« 

السلطات املغرب.
وردت الحكومة اإلسبانية، بحسب صحيفة 
»إلفارو ذي ســوتا« هذا الخميس كتابيا قائلة 
إن وكالة التعاون اإلمنايئ خالل عملية تجديد 
وتحديــث صفحات موقعهــا »ظهرت مؤقتا 

إصدارات اختبارية مع محتويات غري نهائية 
أو مل يتم التحقق منها«.

واختتمــت الخارجيــة اإلســبانية ردها 
بالتشــديد عــىل أن »موقف إســــبانيا من 
مسألة الصــحراء الغربية، املتسق متاما مع 
الرشعية الدولية، يســتند إىل الدعم املستمر 
للمبعوث الشــخيص يف جهوده للتوصل إىل 
حل ســيايس مقبول للطرفني يف إطار األمم 

املتحدة«.
ولفتت الصحيفة اإلســبانية إىل أن املغرب 
كان كشف يف اذار املايض عن رسالة بعث بها 
رئيس الحكومة اإلســبانية، بيدرو سانشيز، 
إىل امللك املغريب، محمد الســادس. »وقدم يف 
تلك الرســالة الشــهرية دعمه لخطة الحكم 

الذايت املغربية للصحراء«.
وأشــارت الصحيفة أيضا يف هذا السياق 
إىل أن »نص الرســالة ال يذكر رصاحة مليلية 
وســبتة، لكنه يتحدث عن ضامن االستقرار 

والسالمة اإلقليمية للبلدين«.

الغربية إســــــبانيا تعدل خريطة املغرب والصحــــــراء 

أعلــن الرئيس الرتيك رجب 
طيــب أردوغــان أن لبــالده 
طائرات مســرية تتمركز حاليا 
يف جمهورية شــامل قربص 
الرتكية، مؤكدا رضورة ضامن 
أمن هذا الجزء من الجزيرة من 

جميع الجوانب.
جــاء ذلــك يف تريحات 
للصحفيــني املرافقني له عىل 
منت الطائــرة أثناء عودته من 
العاصمة التشيكية براغ، التي 
زارها أمس الخميس للمشاركة 
يف قمة »املجتمع الســيايس 

األورويب«.
الرئيس  كام جاء تريــح 
الرتيك رّدا عىل سؤال من أحد 
الخطوات  بشــأن  الصحفيني 

التي قد تتخذها أنقرة عىل خلفية تريحات لوزير 
خارجية قربص الرتكية تحسني أرطغرل أوغلو.

وكان أرطغــرل أوغلو قال قبــل يومني إن بالده 
منحت األمم املتحدة مهلة شهر واحد »إما أن تعرتف 

بنا أو تسحب قوة حفظ السالم من قربص«.
وأشــار الرئيس الرتيك إىل أن تركيا قامت بنرش 
طائرات مســرية عادية وأخرى مسلحة يف أرايض 
جمهورية شــامل قربص، كام أوضح أن املقاتالت 
الرتكية ميكنها الوصول إىل شامل قربص يف فرتة 

وجيزة فــور إقالعها من الرب 
الرئييس لرتكيا.

وكشــف أردوغــان عن أن 
الرئيــس القــربيص نيكوس 
أناستاسيادس أرص عىل لقائه 
والحديــث معــه عىل هامش 
قمــة براغ، وطلب وســاطة 
شــخصيات أخرى مــن أجل 
ذلك، وفق ما نقلته وكالة أنباء 

األناضول عنه.
أردوغان  تريحات  وتأيت 
اتخذته  قــرار  خلفيــة  عىل 
واشنطن يف 16 أيلول املايض 
لتمديــد رفــع حظــر توريد 
األســلحة إىل قربص ملدة عام 

خالل السنة املالية 2023.
وتعرتف أنقــرة بجمهورية 
شــامل قربص الرتكية الواقعة شــامل الجزيرة، 
وهــي الدولة الوحيدة يف العــامل التي تعرتف بها، 
يف حني تعرتف األمم املتحدة وباقي الدول األعضاء 

بجمهورية قربص ذات األغلبية اليونانية.

ــال قــبــرص ــ ــم ــة ُمـــســـلـــحـــة شــ ــيـ ــركـ ــر ُمــــســــّيــــرات تـ ــشـ أردوغــــــــــان : نـ



أعلنــت رشطــة الس 
فيغــاس األمريكية مقتل 
شخص وإصابة 5 آخرين 
عــى األقــل، يف هجوٍم 
خارج  أبيــض  بســاح 

كازينو يف املدينة.
وأوضحت الرشطة عرب 
تويرت أن »ضحية سقطت 
وُجرح 5 آخرون«، مضيفًة 
املشــتبه  »أوقفت«  أنها 
يف  تحقيقاً  وفتحت  فيه 

الحادث.
وتابعت قائلة: إّن بقية 

ضحايا الهجوم الذي وقع صباحاً »ينقلون إىل 
املستشفى« ومدى إصاباتهم »غري معروف«.

ووقــع الهجوم أمــام كازينــو يف جادة 
»سرتيب« املمتدة كيلومرتات واملكتظة مبباين 

الكازينوهات. 
ويف وقٍت ســابق، أشــارت دراسة أمريكية 
أجرتها »مراكز السيطرة عى األمراض والوقاية 

منهــا« إىل ارتفاع معدل القتل بالســاح إىل 

مســتوى مل تشهده الواليات املتحدة األمريكية 

منذ 25 عاماً، خال الســنة األوىل من جائحة 

كورونا.

وأوضحت الدراســة أّن اســتخدام األسلحة 

النارية شكّل نحو 79% من مجموع حاالت القتل 

املتعّمد عام 2020، ما ميثل زيادة بنسبة 35% عن 

معدلها يف العام السابق.
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سباق الخيل - دولـــيـات

السبت 8 ترشين األول 2022

برنامــــــــج ســــــــباق الخيــــــــل مــــــــن ميــــــــدان بيــــــــروت االحــــــــد  9 تشــــــــرين االول 2022

اعداد : لوران ناكوزي

الشوط االول ـ املسافة 1400 مرت

الشوط الثاين ـ املسافة 1000 مرت

الشوط الخامس ـ املسافة 1600 مرت

الشوط الثالث ـ املسافة 1400 مرت

الشوط الرابع ـ املسافة 1400 مرت
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جائزة شمان للبواين التي مل تربح وعمرها 3 سنوات الوزن 45 كيلو مع تخفيض لافراس 
والبواين التي تركض للمرة االوىل

جائزة عيناب للخيل التي ربحت سباقا وعمرها 4 سنوات الوزن 54 كيلو مع تخفيض لافراس 
والبواين

جائزة بســوس للبواين التي ربحت 2ـ  4 ســباقات وعمرها 4 ســنوات الوزن 52 كيلو مع 
بناليتيه

جائزة وادي شحرور للبواين التي ربحت سباقا وعمرها 3 سنوات الوزن 54 كيلو مع تخفيض 
لافراس

جائزة بدادون للخيل التي ربحت 2 _ 5 ســباقات وعمرها 4 ســنوات الوزن 52 كيلو مع 
ليتيه بنا

اقدر: بركان ـ الهيبة ـ جمر
املضامر: جمر ـ رائد الشامل ـ الهيبة ـ املنصورة

[ بركان: شــارك يف ســباقه االول كضيف رشف مع الخيل وذلك تكملة للشوط الذي فاز فيه 
رفيقه فرمان يف الجائزة الكربى الصحاب الخيل، بينام يباري غداً بونية من قياسه ومع خربة 

اكرث وليس يف مجموعته من ظهرت عليه القوة.

اقدر: كنز ـ بقاوة ـ جبل
املضامر: بقاوة ـ جبل ـ كنز

[ كنز: يركض عى مسافة مامئة جداً المكانياته بعكس سباقه االخري يوم خرس من اوليفر 
)1400م( وقد سبق له ان حل ثانياً وراء البطل صقر العرب )1000م( امام اوليفر وبقاوة. عائد 

من رحة شهر بالضبط والكل واثق بقدرته عى صنع الفوز.

اقدر: امري الشامل ـ قمر الدار ـ تروي
املضامر: )امري الشامل( ـ صقر العرب ـ قمر الدار ـ تروي

[ امري الشامل : مل يحتمل خّياله دخول سعيد الصاعق عليه فاكتفى باملركز الثاين وراءه امام 
ماوكيل وجيمي. املفروض ان يكون قد اســتفاد من ســباقه األخري ونعتقد ان املسافة الطويلة 

ستناسب امكانياته اكرث، ثقوا به.

501

502

503

504

505

اقدر: زي القمر ـ ملك االزرق ـ سمر
املضامر: ملك االزرق ـ زي القمر

[ زير القمر: ال عربة لخسارته االخرية فلقد شارك عى مسافة غري مامئة ابداً، بعكس سباق 
الغد ورغم قوة املجموعة اال ان حالته تدل عى جهوزه متاماً لصنع النرص.

 اقدر: خوش بوش ـ سينيور ـ ارز
املضامر: خوش بوش ـ سينيور ـ !!!!

[ خوش بوش: تفوق بسهولة يف سباقه األخري عى سينيور، فيلسوف وجيمي عى نفس 
مســافة الغد. راحة االربعني يوماً افادته كثرياً ونرصه الرابع بانتظاره ليحال اىل الراحة مجدداً 

وليعود يف الجوائز الكربى فقط.

ــوا صـــبـــاح ــ ــع ــ ــاب ــ ت
نتائج  االثنين  كــل 
سباق الخيل وصباح 
البرنامج سبت  كل 

ــذر ــ ــنـ ــ ــر مـــــحـــــمـــــد مـ ــ ــمـ ــ ــضـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
املضمر النشيط والهادىء محمد منذر... بيجي عالسبق 
وبريوح ما حدا بحس فيه: بيحرض الشوط يليل فيه جواده 
الــذي اكيد بــدو يربحـ  وال مرة اال نادراً ما بينزل بالحفلة 
اال جواد وبيفوز ـ االسبوع املايض نّزل )الجواد( »رسور« 
ركــض رسور، طاحش رسور وبعدها فاز رسور ببعيد... 
وبعيد ما عندي ال صورة محمد وال صورة رسور... مربوك 

محمد...

امــــــــــــــــيــــــــــــــــر الـــــــــــشـــــــــــمـــــــــــال
اذا ابعد عن املراهنات او مل يبعد فهو الفائز انشــاءالله يبعد، 
الحقــني عى عرشة قــروشـ  بعدها بينفتح الشــوط عى 
اللريات... خدو بالكم. ويف الصورة مع مضمره النشيط مروان 

دبور.

الــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــواد ســـــــــــــــــــرور
حقق الجواد رسور ملالكه الهاوي خرض عبد الرحمن الظاهر 
معــه بالصورة فوزه بحفلة االحد املايض بقيادة الخيال عاء 
ببعيد... وبعيد... دافعاً مبلغاً من احسن واغى من جياد الحفلة 

مجتمعة... مربوك خرض وعقبال كل اسبوع.

[ الفــرس مليحه الواصلة اىل الهدف وفائزة من مجموعتها... ببعيد.. بقيادة الخيال عدنان 
ضاربة عدة جياد، وهي بارشاف النقيب عيل حسني...

زي القمر
يخوض اليوم ســباق رحلة تنزيهية، بقيادة خيال الساحة والساعة عدنان... ولحقوا مروان 
الن آخر السنة قربة ومروان مرتبع عى قامئة املضمرين والفارق بينه وبني املضمر الثاين عرش 
سباقات يعني مروان لليوم عنده 39 سباقاً والسيد عيل سيف الدين 29 سباقاً بفتكر مروان مش 

رح يتخاذل ورح يبقى مهاجامً ـ لحقو مروان بهالحفلة...

مطلــوب مدبرة منــزل للعمل 

يف الواليــات املتحدة االمريكية 

اقامة  لديهــم  ملن  االفضليــة 

ت:03/464115

ــــــــــــــــــــــــــ

مطلــوب معلم شــاورما عدد 

2 ومعلم مشــاوي عــدد 2 + 

موظف   + تنظيفــات  عامــل 

صنــدوق ملطعم يف زوق مكايل 

ت:70/300084

ــــــــــــــــــــــــــ

ادارية  

 

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

                   لايجار

الدكوانة  سكنية  شقة  لايجار 

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 األميركية فــيــغــاس  الس  ــي  ف أبــيــض  بــســالح  هــجــوم  اإلنصـــــــــــــــاف« »حـــــــــــــــزب  بــــــــــــــــ  قيـــــــــــــــادي  اعتقـــــــــــــــال   : باكســـــــــــــــتان 
األمن  قــوات  اعتقلت 
الباكستانية عضو مجلس 
الشيوخ عن حزب اإلنصاف 
الحاكم ســابقا سيف الله 
إن  الحزب  وقــال  نيازي، 
اعتقال نيــازي جاء عى 
خلفية قضية تحقق فيها 
لجنــة االنتخابات بتهمة 
تلقي الحزب متويا ماليا 

من جهات خارجية.
بأن  املعلومات  وأفادت 
يف  جاء  نيــازي  اعتقال 

وقــت تعمل فيه الحكومة الحتامل إغاق املداخل الرئيســية 
للعاصمة ملنع مســرية شعبية يســتعد حزب اإلنصاف -الذي 
يتزعمه رئيــس الحكومة املقال عمران خان- لتنظيمها خال 
األيــام املقبلة يف محاولة إلســقاط الحكومة وإجبارها عى 

تنظيم انتخابات عامة مبكرة.
وتعتمــد خطة الحكومــة عى إغاق الطــرق املؤدية إىل 

العاصمة باستخدام حاويات مخصصة لنقل البضائع.
ومنــذ اإلطاحة بعمران خان بالتصويــت لحجب الثقة عن 

نيســان  يف  حكومتــه 
العديد  شــهدت  املايض، 
مــن املدن الباكســتانية 
ضد  حاشــدة  مظاهرات 
مــا ســموها التدخات 
الشــؤون  يف  الخارجية 
الداخليــة الباكســتانية 
ومطالبة بتنظيم انتخابات 

عامة مبكرة.
وانتخب عمران خان عام 
2018 بعد تنديده بفســاد 
التي يجّســدها  النخــب 
اإلسامية  الرابطة  حزب 
الباكســتانية بقيادة نواز رشيف وحزب الشــعب الباكستاين 
بزعامة عائلة بوتو، وهام حزبان متنافسان لطاملا هيمنا عى 

الحياة السياسية لعقود.
لكن تردي الوضــع االقتصادي وانعدام النمّو وارتفاع معدل 
التضّخــم وتراجع قيمة العملة الوطنيــة وتزايد الدين، خال 
الســنوات الثاث املاضية؛ كلّفته منصبــه، وأعادت الحزبني 

املتنافسني إىل السلطة ضمن حكومة ائتافية.

للمساعدة  أرمــيــنــيــا  الـــى  اوروبـــيـــة  بــعــثــة 
ــان ــجـ ــيـ ــع أذربـ ــ ــي تـــرســـيـــم الــــحــــدود م ــ ف

قرر االتحاد األورويب إرسال »مهمة مدنية« 
إىل أرمينيا عى طول الحدود مع أذربيجان »لبناء 
الثقة« بني البلدين واإلسهام يف ترسيم الحدود، 
وفق ما أعلنتــه األطراف املعنية اليوم الجمعة 

عقب اجتامع رباعي مع فرنسا يف براغ.
وجاء يف بيان مشــرتك، نرُش إثر مناقشات 
بني رئيس الوزراء األرميني نيكول باشــينيان 
والرئيس األذربيجــاين إلهام علييف والرئيس 
الفرنيس إميانويل ماكــرون ورئيس املجلس 
األورويب شارل ميشــال أن »البعثة ستبدأ يف 
ترشين األول الجاري ملدة شهرين كحد أقىص، 
والهدف من هذه املهمة هو بناء الثقة، واإلسهام 
-مــن خال تقاريرهــا- يف اللجان )املكلفة( 
برتســيم الحدود«. وأضاف البيان املشــرتك أن 
أرمينيا وافقت عى تسهيل إنشاء )هذه( البعثة، 

وأذربيجان وافقت أيضا عى التعاون معها.
والتقى القادة األربعة عى مدى عدة ساعات 
يف وقــت متقدم ليل الخميــس الجمعة عى 
هامش القمة األوىل للمجموعة السياســية 

األوروبية يف براغ.
وشــدد اإلعان املشــرتك عى أن »أرمينيا 

وأذربيجان أكدتا التزامهام مبيثاق األمم املتحدة 
وإعان أملا آتا لعام 1991 الذي مبوجبه تعرتفان 

بشكل متبادل بوحدة أراضيهام وسيادتهام«.
وأوضــح أن االجتامع املقبل للجان ترســيم 
الحدود ســيعقد يف بروكســل بحلول نهاية 

ترشين األول الجاري.
وأكــد الرئيس الفرنيس عــى تويرت عقب 
االجتامع أن من الرضوري وجود »ســام دائم 

يف منطقة القوقاز«.
ويف أيلول الجــاري، ُقتل ما ال يقل عن 286 
شخصا جراء اشتباكات بني أرمينيا وأذربيجان، 

يف أسوأ معارك بني الجارين منذ حرب 2020.
وقالت أرمينيا وقتها إن القوات األذربيجانية 
هاجمــت مناطق داخل الباد خــارج قره باغ 
واستولت عليها، يف املقابل تقول أذربيجان إنها 

كانت ترد عى استفزازات من أرمينيا.
وخاض البلــدان حروبا عى مدى عقود من 
أجل منطقــة ناغورين قره بــاغ املعرتف بها 
دوليا بوصفها جــزءا من أذربيجان، لكن حتى 
اندالع الحرب عام 2020 كان يســكنها األرمن 

ويسيطرون عليها.

آي« ــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ بـ »أف  الــــــــــــــــ  ــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ موظفـ ــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ مئـ ــتقالة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ اسـ
قال الســناتور الجمهوري تشاك غراسيل إنه 
حصل عى ســجات داخليــة تبني أن 665 من 
عمــاء مكتب التحقيقــات الفيدرايل تقاعدوا 
أو اســتقالوا، بعد تحقيقات يف سوء السلوك، 

لتجنب تلقي رسائل تأديبية نهائية. 
وقال غراسيل، بحسب تقرير نرشته صحيفة 
»ذا هيل«، إنه جرى تقديم تقرير داخيل إىل وزارة 
العدل أشــار إىل أن هؤالء املوظفني غادروا بني 
عامي 2004 و2020، ومــن بينهم 45 موظفاً 

»رفيع املستوى«. 
»االدعاءات والسجات تظهر صوراً شائنة عن 
املكتب« وصلت إىل مزاعم سلوك جنيس، »وتؤكد 
أن النســاء اضطررن داخــل مكتب التحقيقات 
الفيدرايل إىل التعايش معها ســنوات عديدة«، 

وفق ما كتب غراســيل يف رسالة إىل مدير مكتب التحقيقات 
الفيدرايل كريستوفر راي واملدعي العام مرييك غارالند. 

وتابع غراسيل: »هذه اإلساءة وسوء السلوك أمر شائن وغري 
مقبول«.

كذلك، قال مكتب غراســيل إن مسؤويل وزارة العدل أنشأوا 
التقرير بعد قصة نرشتها وكالة »أسوشيتد برس« عام 2020، 
وفيها كشــفت عن اتهامات سلوك جنيس بني مسؤولني كبار 

يف املكتب.

ويذكــر التقريــر أن املوظفني الـ665 غادروا بعد »ســوء 
الســلوك«، لكنه مل يحدده عى أنه سوء سلوك جنيس، مع أن 

الوثيقة تحمل عنواناً عى هذا النحو.
وأشار مكتب غراسيل إىل أن الرقم الفعيل قد يكون أكرب من 
ذلك فعاً، ألن البيانات ال تشمل حاالت املغادرة التي حدثت يف 

أثناء أو قبل بدء التحقيقات يف سوء السلوك.
ووجــد تحقيق »وكالة أسوشــيتد برس« أن الـ«أف يب آي« 
اختار نقــل أولئك الذين يواجهون اتهامات إىل وحدات أخرى، 

أو السامح لهم بالتقاعد.
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ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر

السبت 8 ترشين االول 2022

والســـــــــــــــياحة للســـــــــــــــيارات  اللبنانـــــــــــــــي   النـــــــــــــــادي 
أعلـــــــــــــــن رســـــــــــــــمياً عـــــــــــــــن ســـــــــــــــباق األكواتلـــــــــــــــون الســـــــــــــــادس

كلمة اّده آصاف يلقي كلمته

نسيب حداد

والســياحة وكعضو مجلس ادارة أود ان اشكر رئيس النادي 
املحامــي اييل آصاف واألمني العام كميل اّده واعضاء مجلس 
ادارة النادي عىل اعطاء الرياضة اهمية كبرية فكثافة الدورات 
والنشاطات واملسابقات التي تقام سنوياً دليل عىل ما أقوله.
  االســتعدادات جارية  ملسابقة األكواتلون لعام 2022 من 
النواحــي التنظيمية تحت ارشاف االتحاد اللبناين للرتياتلون 

الذي يقوم بنشاطات عىل مدار السنة.
  ولن انىس توجيه شــكر اىل كل من سيســاهم يف انجاح 
هــذا الحدث الريايض من اتحاد الرتياتلون ومنظمني والقوى 
األمنية والبلديات واملؤسســات االنســانية التي ســتواكب 
املشــاركني يف املسابقة والرشكات الراعية ورجال الصحافة 

واالعــام وموظفي النادي وغريهم من الجنود املجهولني.
  ســتظل الرياضة عنواناً بارزاً يف نادينا الذي يســتضيف 
وينظّم العديد من األنشطة الرياضية  عىل الرغم من الظروف 

االقتصاديــة التي مير بها وطننا الحبيب لبنان.
  نلتقــي ســوياً باذن الله األحد 16 ترشين األول لنشــهد 
منافســة رشيفة ونتــّوج الفائزين والفائــزات يف اجواء 

رياضية.

{ خليفة ونرص {
  من جهته، قال الدكتور خليفة »النادي اللبناين للسيارات 
والســياحة ناد عريق وله صوالت وجوالت يف الرياضة عىل 
اختافها وهو اول من نظم ســباق أكواتلون منذ 4 ســنوات 
ولقد اتخذنــا كاتحاد جميع الرتتيبات النجاحه بالتعاون مع 
النــادي املنظّم مع األمل ان أرى مشــاركة كثيفة يف جميع 
الفئات العمريــة واود ان انقل تحيات رئيس واعضاء اللجنة 

االدارية لاتحاد«.
  الكلمــة األخرية ملدير الرياضــة يف النادي نجيب نرص 
الذي رشح بصورة مفّصلة وباســهاب مســار السباق ان 
عىل صعيد الســباحة ام الركض مع تشــديده عىل األمور 
التنظيمية الواجب عىل املشاركني واملشاركات اتباعها خال 
املســابقة متحدثاً عن اتخاذ املنظمني كافة وسائل السامة 
ومضيفاً ان عملية التســجيل ما زالت مســتمرة وداعياً اىل 

واسعة. مشاركة 

الدكتور احمد خليفة

أعلن النادي اللبناين للســيارات والســياحة )ATCL( عن 
سباق األكواتلون )ســباحة وركض( السنوي السادس الذي 
ســينظّمه يف 16 ترشين األول الجاري تحت ارشاف االتحاد 
اللبنــاين للرتياتلون.  وجاء االعان الرســمي خال مؤمتر 

صحايف عقده النادي املنظّم يف مقره بالكســليك.
  تقــّدم الحضور رئيــس النادي املنظّم املحامي اييل آصاف 
ونائبه اســعد مريزا واألمني العــام كميل اّده وعضو مجلس 
االدارة ومنّســق لجنة الرياضة نسيب حداد وامني عام اتحاد 
الرتياتلــون الدكتــور أحمد خليفة وعدد من املشــاركني يف 

السباق ورجال صحافة واعام.

{ آصاف واّده {
  النشــيد الوطني افتتاحاً فكلمة املحامي آصاف الذي قال 
»ارّحب بالحضور يف النادي اللبناين للســيارات والســياحة 
واود ان امتنــى التوفيق للمشــاركني يف ســباق األكواتلون 
واشكر اىل كل من سيساهم يف انجاجه من اتحاد الرتياتلون 
والقوى األمنية والدفــاع املدين والصليب األحمر  واملنظمني 
ورجال الصحافة واالعام وغريهم. واود ان انّوه بعمل اللجنة 
الرياضية يف النادي برئاســة نســيب حــداد عىل جهودها 

الجبارة«.
  بدوره قال اده »بعد 3 ســنوات من االنقطاع يعود النادي 
اللبناين للســيارات والســياحة لتنظيم األكواتلون وآمل ان 
تكون املشــاركة كثيفة ومســافة السباحة والركض طويلة 

وهو أمر جميل وامتنى التوفيق للجميع«.

{ حداد {
  الكلمــة الثالثــة لحــداد الذي قال »يســعدين أن أرّحب 
بالحارضيــن لاعان عن مســابقة األكواتلون الســنوية 
السادســة. لقد شــهدت النسخات الســابقة نجاحاً كبرياً 
ومشــاركة كثيفة لــدى الذكور واالناث مــن جميع الفئات 

العمرية ونأمل ان نشــهد مشاركة مامثلة بعد عرشة ايام.
  لقد غابت مســابقة األكواتلون عــن نادينا اعوام 2019 
و2020 و2021 بســبب األحداث التي جرت وبســبب انتشار 

جائحة كورونا التي شلّت النشاط الريايض. 
  وكمنّســق لجنة الرياضة يف النادي اللبناين للســيارات 

املفتوحـــــــــــــــة بيـــــــــــــــروت  بطولـــــــــــــــة   :  تايكوانـــــــــــــــدو 
ــوم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر اليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد ظهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن بعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــح الرابعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تفتتـ

اللبناين  االتحــاد  يفتتح 
عند  رســمياً  للتايكوانــدو 
الرابعــة من بعد  الســاعة 
ظهر اليوم الســبت، بطولة 
الســنوية  املفتوحة  بريوت 
العربية  والبطولة  الرابعــة 
اللتني سيســتضيفهام بني 7 
و12 ترشيــن األول الجاري 
يف مجّمــع نهاد نوفل )ذوق 
مكايــل( برعايــة رئيــس 
الجمهورية العامد ميشــال 
عون.  تشــارك يف البطولة 
عــرشون دولة وهي : لبنان، 
تركيا، الكونغو، ساحل العاج، 
ايــران، الهند، اليونان، ليبيا، 
العــراق، ليســوتو، األردن، 
الكويت،  كازاخستان، مرص، 
املغــرب، هولنــدا، قطــر، 
املتحدة،  العربيــة  االمارات 

سوريا وسلطنة عامن.
  ويتضّمن حفل االفتتاح، الذي ســتحرضه فاعليات رسمية 
وعسكرية وديبلوماســية ورياضية وبلدية وعائلة رياضة 
التايكواندو ورجال الصحافة واالعام، النشيد الوطني اللبناين 
فكلمة عريفة الحفل االعامية ســاندرين جربا فكلمة رئيس 
االتحاد اللبناين للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة ليعلن ممثل 
رئيس الجمهورية املهندس وليد نصار )وزير السياحة( افتتاح 

البطولة رسمياً.
  ثم ستقام عروض شّيقة يف اللعبة لتنطلق املباريات.

  وعشــية حفل االفتتاح، ُعقد االجتامع الفني العام للفرق 
املشــاركة يف البطولة يف فندق »لورويال« )ضبية( بحضور 
مندوب االتحاد الدويل للتايكواندو الغراند ماسرت عثامن ديلدار 
)بريطــاين من اصل افغاين( ورئيس االتحاد اللبناين الدكتور 
حبيب ظريفة وأمني عام االتحاد اللبناين املاســرت مارك حرب 
ورؤســاء الوفود ورئيس لجنة الحكام دانيال خوراسانجيان 
بحيث تــم رشح كافة التفاصيل املتعلقة بالبطولة من جميع 

النواحي كام جرت عملية سحب  قرعة املباريات.
  وقبل البدء باالجتامع القى الدكتور ظريفة كلمة رّحب فيها 
مبندوب االتحــاد الدويل وبكافة الحارضين ومتمنياً التوفيق 

للجميع يف بطولة بريوت املفتوحة.
  كام تحدث امني عام االتحاد اللبناين ومدير البطولتني مارك 
حرب عن االموراالدارية وخوراسانجان عن األمور التحكيمية.
  بدوره تحدث ديلدار فعرّب عن رسوره لوجوده يف لبنان مرة 
جديدة منوهاً بدور االتحاد اللبناين يف اســتضافة البطوالت 
العاملية عىل الرغم من الظروف التي مير بها لبنان خاصة عىل 
الصعيــد االقتصادي ومضيفــاً ان االتحاد الللبناين يعترب أحد 
أنشط االتحادات الوطنية وعىل االتحادات الوطنية السري عىل 
خطى االتحاد اللبناين ومنوهاً مبستوى رياضة التايكواندو يف 

لبنان عىل املستويني االداري والفني,
  يشــار اىل أن املباريات ســتجري عىل 3 حلبات بقيادة 38 
حكم دويل و20 حكم محيل. وسيشــارك يف البطولتني 787 

العب والعبة.

لقطة من االجتامع الفني العام

املـــــدرب اللبنانـــــي املاســـــتر ديمرجيـــــان فـــــي نـــــادي الراســـــينغ الفرنســـــي

يواصل املدرب اللبناين املاســرت هراتش دميرجيان )6 دان 

جودو( تدريب الجودو يف نادي الراسينغ يف باريس )فرنسا( 

وهو من اهم اندية الجودو الفرنسية يساعده يف ذلك كل من  

املدربني فادميار ليجيني ومارسيل جويب.  

ويتألــف منتخــب الجودو يف هذا النــادي من حوايل 65 

العبا والعبة من حاميل الحزام  االســود جيث يطلعوا خال 

تدريباتهم املنتظمة من مدربيهم عىل اخر مســتجدات لعبة 

الجــودو وعىل اخــر التقنيات املعتمدة مــن االتحاد الدويل 

للجودو.

  تجدر االشــارة اىل ان العبي والعبات املاســرت دميرجيان 

يشاركون يف معظم بطوالت فرنسا السنوية للجودو ويحتل 

معظمهم املراكز االوىل يف هذه البطوالت.

 كـــــــــــــــرة ســـــــــــــــلة : توقيـــــــــــــــع عقـــــــــــــــد رعايـــــــــــــــة لبطولـــــــــــــــة لبنـــــــــــــــان
للدرجـــــــــــــــة األولـــــــــــــــى بيـــــــــــــــن االتحـــــــــــــــاد و »ديفكـــــــــــــــو غـــــــــــــــروب«

ــــــلة : ــ ــ ــ ــــــرة الســـ ــ ــ ــ ــــــــي كـــ ــ ــ ــــــة فـــ ــ ــ ــ ــــــة العربيـــ ــ ــ ــ ــــــة األنديـــ ــ ــ ــ  بطولـــ
والرياضـــــــــــــــي لبيـــــــــــــــروت  جديـــــــــــــــدان  فـــــــــــــــوزان 

نجح فريــق بريوت بطل 
لبنــان يف الفوز عيل دجلة 
بنتيجة  العراقــي  الجامعة 
84-80 ضمــن منافســات 
يف  الرابعــة  املجموعــة 
البطولة العربية لكرة السلة 

املقامة حاليا يف الكويت.  
وبدا بريوت الطرف األفضل 
يف اللقاء رغم تقدم املنافس 
يف الفــرتة األوىل 13-21، 
لكنــه عاد وفــاز يف الفرتة 
الثانيــة 38-29، وواصــل 
تقدمــه يف الثالثة 47-59، 
قبــل أن ينهي الفرتة الرابعة 

واملباراة بنتيجة 80-84.
  ويلعب بــريوت اللبناين 
ضمــن املجموعــة الرابعة 
التي تضــم كا من الجهراء 
الكويتــي و وداد بوفاريــك 

الجزائري ودجلة الجامعة العراقي.
  ويواجــه بريوت اليوم الســبت نظريه الجهراء عيل صالة 
الكويــت، بينام يواجه دجلة الجامعة نظــريه وداد بوفاريك 

الجزائري.
  وضمــن املجموعة الثانية، حقق الريايض بريوت وصيف 
بطل لبنان فوزاً كاسحاً عىل امليناء اليمني )103-54( يف مباراة 

تسيدها الريايض منذ بدايتها وحتى نهايتها.

وّقع االتحاد اللبناين لكرة الســلة ورشكة »ديفكو غروب« 
عقد رعايــة لبطولة لبنان للدرجــة األوىل )رجال( لتصبح 
التسمية الجديدة »بطولة لبنان سنيبس شيبس لكرة السلة« 
وذلك يف مقر الرشكة الكائن يف حرش تابت.  وحرض النائب 
االول لرئيس االتحاد اآلســيوي ورئيس االتحاد اللبناين لكرة 
الســلة اكرم حلبي ونائبه سامي نارص واألمني العام املحامي 
رشبل ميشــال رزق وامني الصندوق فيكني جريجيان وعضوا 
االتحــاد باتريك لحود واييل خليل ومدير عام الرشكة الراعية 
جورج ضاهر ومسؤولو الرشكة ورجال الصحافة واالعام.

  بدايــة رّحب ضاهر بالحارضين وقال »احب كرة الســلة 
واتابعها وقررنا رعايــة بطولة لبنان للرجال للدرجة األوىل 
ملوســم 2022-2023 لتصبح التسمية الجديدة »بطولة لبنان 

سنيبس شيبس لكرة السلة«.
  تعجبنــي النظرة االســرتاتيجية لاتحاد وارتأينا التعاون 
كرشكة لبنانية تدعم البطولة اللبنانية واود ان اشكر االتحاد 
عىل تجاوبه وعىل هذا التعاون والشــكر اىل عائلة »ديفكو 

غــروب« وامتنى التوفيق لجميع الفرق يف البطولة«.
  بدوره قال حلبي«الشــكر لجورج ضاهر ورشكة »ديفكو 
غــروب« عىل املبادرة لرعاية بطولة لبنان وهي خطوة كبرية 
للصناعــة اللبنانيــة لدعم بطولة لبنان. كرة الســلة تحقق 
االنجازات عــىل صعيد املنتخبات واألندية. بطولة املوســم 
الجــاري جميلة واملنافســة ســتكون حامية. كرة الســلة 

اللبنانيــة تعطي الصورة الجميلة عــن لبنان بدالً من صورة 

الفقــر والدمار واالنفجارات. نأمل تعزيز هذا التعاون ملا فيه 

الطرفني«. مصلحة 

  ثــم وّقــع حلبي وضاهــر عقد الرعاية وســط تصفيق 

الحارضين.

  ورداً عىل سؤال اجاب ضاهر »هدفنا األعامر التي ترتاوح 

بني 12 و25 سنة بشكل خاص وقد نوسع الرعاية اىل بطوالت 

الفئات العمرية وغريها«. 

بعيد التوقيع عىل عقد الرعاية

ــــــــــي ــــــــــز الثان ــــــــــى املرك ــــــــــان : شــــــــــباب الســــــــــاحل ال ــــــــــة لبن  بطول
ــــرج )0-3( ــ ــ ــ ــباب الب ــ ــ ــ ــــى شــ ــ ــ ــ ــينغ عل ــ ــ ــ ــــهل للراســ ــ ــ ــــوز ســ ــ ــ ــ وف

فرحة العبي شباب الساحل رصاع عىل الكرة يف مباراة شباب الساحل واالخاء

العبو الراسينغ يحتفلون بأحد األهداف من لقاء الراسينغ وشباب الربج

حقق شباب الســاحل فوزاً مثرياً عىل حساب اإلخاء األهيل 
عاليــه بنتيجة )3-1(، يف املباراة التي جرت أمس الجمعة عىل 
ملعب العهد، بالجولة الخامسة من الدوري اللبناين.  ورفع شباب 
الســاحل رصيده إىل 11 نقطة يف املركز الثاين مؤقتا، يف حني 

تجمد رصيد اإلخاء األهيل عاليه بدون نقاط يف ذيل الرتتيب.
  وافتتح شــباب الساحل التســجيل يف الدقيقة 23، عقب 
انطاقة ناجحة من زين فران الذي حول كرة عرضية ســددها 

حسني عواضة مبارشة يف الشباك.
  وأضاف شــباب الساحل الهدف الثاين يف الدقيقة 26 عرب 
زيــن فران، وذلك إثر متريرة حاســمة من عيل فحص أكملها 

فران يف الشباك.

  وقلص اإلخاء األهيل عاليه نتيجة املباراة يف الدقيقة 76، 
مــن ركلة جزاء حصل عليها عيل حيدر ونفذها كارلوس لومبا 

داخل الشباك.
  وسجل محمد حيدر الهدف الثالث لصالح شباب الساحل يف 

الدقيقة 90+4 بتسديدة قوية من خارج املنطقة.

{ فوز سهل للراسينغ {
  وضمن بطولة الدرجة الثانية، حقق الراسينغ فوزاً سهاً عىل 

شباب الربج )3-0(، يف املباراة التي جرت عىل ملعب الصفاء.
  وســجل األهداف ابراهيم ابو جبل، جهاد ابو العينني وعيل 

املوسوي.

 جائـــــــــــــــزة اليابـــــــــــــــان الكبـــــــــــــــرى فـــــــــــــــي الفورمـــــــــــــــوال واحـــــــــــــــد :
راســـــــــــــــل وهاميلتـــــــــــــــون فـــــــــــــــي صـــــــــــــــدارة التجـــــــــــــــارب الحـــــــــــــــرة

تصدر ثنايئ مرســيدس الربيطانيان جورج راسل ولويس 
هاميلتــون أمام حامل اللقب ومتصدر الرتتيب العام الهولندي 
ماكس فريســتابن، أمس الجمعة الجولة الثانية من التجارب 
الحرة لجائزة اليابان الكربى، املرحلة الثامنة عرشة من بطولة 
العامل للفورموال واحد، يف أجواء ماطرة عىل حلبة ســوزوكا.  
بإمكان فريستابن الظفر باللقب الثاين تواليا غداً االحد يف حال 
فوزه بالســباق باالضافة اىل تحقيقه أرسع لفة بغض النظر 
عن النتائج االخرى، أو يف حال فوزه مقابل حلول شارل لوكلري 

من موناكو سائق فرياري يف املركز الثالث أو أقل.
  ولكن راسل تصدر الجولة الثانية مسجا 1:41.935 دقيقة 
متقدًما بفاق 0.235 ثانية عن هاميلتون حامل اللقب ســبع 

مرات و0.851 ث عن فريستابن.

  دفعــت االجواء املاطرة الســائقني اىل البــدء باالطارات 

املخصصة للمسارات املبللة قبل أن يتحولوا اىل املتوسطة مع 

تحسن الظروف.

  لكن ذلك مل يرض فريســتابن، حيث قال الهولندي الطائر 

لفريقــه عرب الراديــو »كل اإلطارات ... )مبعنى ســيئة(، ال 

متاسك«.

{ مشكلة يف الفرامل {
  أما لوكلري، منافس الهولندي االقرب يف ترتيب الســائقني، 

حل عىل بُعد 2.744 ثانيتني خلف راسل يف املركز 11.

  خرج ســائق فرياري عن املسار ووجد نفسه عىل الحىص، 

متذمًرا من أن االرتطام أرض بإطاره األمامي.

فريق نادي بريوت



1ـ اكوادور، بنايته
2ـ لورد، ناديا لطفي
3ـ الوجع، سانتوس

4ـ رواندا، ينهار
5ـ جمر، إدريس، لوساكا

، املعاون، أم، ينال 6ـ نبَّ
7ـ تني، تود، إبن سينا، يف

بــدادون،  ياســمني،  8ـ 
رجاس

9ـ ين، ركن، دو، اياب

10ـ يبارز، زوربا، برتا

هرمل،  تقارع،  نحت،  11ـ 

اسّن

12ـ اليلب، ستيف ماكوين

13ـ بم، بّتوا، براهينك، حّل

11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

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

 عموديا:

من مثانية حروف:    االبراج 

 بلدة يف الشامل

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  قدامة بن جعفر 

اخترب معلوماتك

1ـ مدينة إيطالية.

2ـ والية أمريكية. 

3ـ نهــدم حصونهــم 

بشّدة.

4ـ ماركة مفاتيح. 

5ـ إنتسَبت إىل. 

1ـ دولة افريقية. 

2ـ نّحات فرنيس.

3ـ إعتمدت عىل. 

4ـ شاهدُه.

5ـ تركَت ومل تستعمل. 

أديبــة وكاتبة لبنانية راحلــة. ولدت وترعرعت يف 

مدينــة بريوت. تزوجت وانتقلت للعيش مع زوجها يف 

مدينة االســكندرية مبرص. إشــتهرت بكتابتها الِسرَي 

الذاتية لبعض مشاهري النساء.  

إسمها مؤلف من مثانية حروف. إذا جمعت: 

6+3+2+7+1- ملك قديم.

1+7+2+5- نهر أورويب. 

4+6+2+1- شهر هجري. 

6+8+3+5- ملك عريب راحل. 

5+7+1- رقَد. 

3+7+5- مدينة يف الصني. 

6+4- حّر الظهرية.

1ـ مــن هو املمثل الكوميدي األمرييك الذي إشــتهر 
بالتمثيل مع املمثل الكوميدي لو كوســتيلو، وشكّال معا 

ثنائيا ناِجحا؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما إســم الجزيرة األوروبية الربكانية املســتطيلة 
الشكل واملعزولة نسبيا يف املحيط املتجمد الشاميل، عىل 
الحدود بني نروج وبحر غرينلند، وأصبحت ســنة 2010 

محمية طبيعية تحت الوالية الرنويجية؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ إذا كان أعــىل برج يف العــامل هو برج خليفة يف 
االمــارات العربية املتحدة، وثاين أعىل برج يف العامل هو 
برج شــانغاي يف الصني، ففي اية دولة يقع ثالث أعىل 

برج يف العامل، وما إسمه؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما إســم الجارية التي أحبها إبراهيم املوصيل الذي 
كان من أشــهر املغنني يف العرص العبايس، واشــرتاها 

الخليفة هارون الرشيد، ولُّقَبت بـِ ذات الخال؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما هو االسم الكامل لإلبنة الوحيدة مللكة بريطانيا 
الراحلة إليزابيت الثانية واألمري فيليب؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ ما هي نسبة الرصاص وكميته يف أقالم الرصاص؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ ماذا كان إسم والدة الشاعر والفارس القديم املشهور 

عنرتة بن شّداد العبيس؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إسم الشاعر اللبناين الذي تويف سنة 1984 ولّقَب 
بـِ الشاعر القروي، كام لّقَب أيضا بـِ  شاعر العروبة؟ 

1ـ األرجنتني، ناب
2ـ كولومبيا، يحلم
3ـ وروار، نسيبتي
4ـ ادجن، منأ، لب
5ـ عدالتي، رتّبت

6ـ ون، إدمون رزق
7ـ راس، رعد، آسا

8ـ داسيا، بنزرت
9ـ بني، سواد، وعيب

10ـ نأيت، نبادر، فّر
11ـ الونش، ندّربهام

12ـ يطّسه، إّسو، أراه
13ـ تف، املينا، مّك

14ـ هيرثو، يبلون
15ـ سيارات، يك

16ـ آن، جربان
17ـ كافأ، اس

18ـ إليسا، نْسل

؟ من هو
من هي؟

1ـ ممثلة مرصية، بلدة يف 

كرسوان. 

2ـ نائب لبناين راحل، عائلة. 

3ـ جامعــة القوم، نوع من 

السمك، غطّى. 

4ـ ســحقوه، يجــري يف 

العروق، بحر. 

، مصــارع وممثــل  5ـ رصَّ

أمرييك، جوع، داَوى. 

6ـ العّز والغَنى، حجر كريم. 

7ـ عمل يف صنعته، االتحاد 

الدويل لكرة القدم. 

8ـ بطــل ملحمــة راميانا، 

طائر مايئ، حّدد طرف اليشء. 

أوثقــوا  متشــابهان،  9ـ 

وشّدوا، زوجة ابننا. 

أوروبيــة،  عاصمــة  10ـ 

َشْمع، للمنادى. 

11ـ إســم لكل عمل مبدع، 

منَح، أَدعها. 

12ـ الشجاع، مطر شديد. 

13ـ ضمري منفصل، سيايس 

فرنيس قديم. 

14ـ عاصمة أوروبية، فطَن 

واهتمَّ لألمر، آلة طرب. 

15ـ بلدة يف الشوف، طلبوا 

التنفيذ.

16ـ نهر أورويب، أنثى املعز.

17ـ يُرِجــع اليشء، نرّصح 

ونعلن. 

لبنانية صاحبة  ممثلة  18ـ 

الصورة.

1ـ روائيــة ســويدية 

راحلة حائــزة عىل جائزة 

نوبل لآلداب، أحد الوالدين.

2ـ مخافة من األمر، من 

نفسه  يحب  الذي  األزهار، 

مع عدم التفكري يف الغري.

3ـ يقنــط، بدن، مدينة 

إيرانية.  

وأثره،  الُحــّب  بقّية  4ـ 

الحرشات  مــن  طليقــا، 

الصغرية. 

5ـ كاتبوهم، تخّيلت أن، 

بلدة يف قضاء صور. 

وقت،  للتهنئة،  تقال  6ـ 

آلة موسيقية، تَعب. 

ُه بـــِ، أصناف،  7ـ أَمــدَّ

أرشَد، هواء عليل. 

8ـ يفسد وينّم، يستخرج 

من العنــب، واعدا وعامال 

اىل، ساِعدي. 

9ـ ممثل أمرييك راحل، 

قائد الباخرة. 

تَعــب،  للتذّمــر،  10ـ 

سقاُهم، أمىَل عىل. 

الباباوات،  مقــام  11ـ 

االسم الثاين ملطرب مرصي 

راحل. 

فرنــيس  رســام  12ـ 

والسالب  الســارق  راحل، 

قهرا، ميناء يف الكامريون. 

13ـ شجر مثمر، للنفي، 

يف  ينشــطون  أشخاص 

التحركات االنتخابية. 

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(

ال تدع الهموم تنال منك وتحرمك االستمتاع 

باالنتصــارات التي أحرزتها ســابقا. األمور 

ســتجري بصورة طبيعية فيام لو اســترشت 

األكرب منك سنا.

حدسك سيخدمك وكذلك الحظ الكامن وراء 

بعض الفرص السانحة أمامك يف هذه املرحلة. 

أوضاعــك املالية يف طريقها اىل التحســن 

والتقدم.

تســوية مريحة ملســألة معلقة من زمن 

طويل. تســري اليوم يف الطريق الصحيح لكن 

احذر تشــتت األفكار الذي قد يوقعك يف بعض 

األخطاء. 

مــرشوع حديث بــدأ يســري يف الطريق 

الصحيح املرســوم له يف ذهنــك. انت قادر 

عىل تفعيل املواقــف كلها ملصلحتك وتحقيق 

االنتصار والربح. 

ال تتــرسع يف أعاملك حتى ال تفوتك رؤية 

األمــور الواضحــة. الحب ال يــأيت بني ليلة 

وضحاهــا. الفلــك ينصحك بالــرتوي قليال 

والتفكري العميق. 

اطلب املساعدة من األهل واألصدقاء االوفياء 

لعلــك تجد من يســاعدك يف مواجهة موقف 

بالغ الدقة. عاطفيا، العالقات ســتكون غاية 

يف الروعة. 

ســتحصل عىل نتائــج ممتازة يف األعامل 

التي تتطلب مهارة شخصية ودقة يف التنفيذ. 

تكون ســعيدا يف الحب وتدرك متاما كم يحبك 

الرشيك اللطيف.

آراء مختلفة عن آرائك ولكن حســن ادراكك 

وفطنتك يجعالنك قادرا عىل الســيطرة التامة 

عــىل الوضع، وعليك تجنب الترسع يف اتخاذ 

القرارات. 

أعاملك تســتوجب منك اجراء جردة عامة 

لتعرف أيــن موقعك اليوم واىل أين وصلت. ال 

تنزعج وال تتذمر اذا شــعرت بالحاح رشيكك 

املستمر. 

صديق عزيز بامكانــه أن يلعب دورا مهام 

لصالحك ويساعدك عىل تخطي أمورك املزعجة. 

احتفظ باألرسار لنفسك وال تبح بها ألي كان. 

البذخ من دون حساب وروية أوصلك اىل ما 

أنت فيه اليــوم. عواطفك الصادقة قد ترضّك 

يف بعــض األحيان. كن متفهام لبعض األمور 

الجارية. 

ديناميك ودقيق جدا يف عملك ولن يصعب 

عليــك القيام بأصعب املهــامت املوكلة إليك . 

تجنب األشــخاص الخبثاء الذيــن يحاولون 

االيقاع بك. 

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(

انطباع
آفاق

أرقام
أرزة

انتشار
أسابيع
أوروبا

أقالم
بنسلفانيا

بولندا
جزائر
جهود
جنان

جامايكا
جبيل

جرافات
جرائد

دورية
دبابة
ديباج

دهر
دجاكرتا
ديبويس
رومانيا

رانية
روضة

رسم
رنني
ريم

زامبيز
صحف

طرب

طواحني
طوكيو

طعم
طهران

عز

عالمات
قمر

قراصنة
قطب
قش

ليوناردو

ليبانون. 

الحل السابق

الحل السابق

فادوز

السبت 8 تشرين االول 2022

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

 عموديا:

 عموديا:
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توافقي يقبله باســيل وبقية الكتل النيابية.
يف املقابــل، املعارضة املتنوعة ال تزال ماضية برتشــيح 
ميشال معوض حيث تحاول القوات والكتائب الحصول عىل 
تأييد النواب السنة االحد عرش، وبالتايل يزداد نسبة النواب 
املؤيدين ملعوض فضال عن محاولتهام اســتاملة التغيرييني 
اىل صفهام. حتى اللحظة النائبان مارك ضو ووضاح صادق 
هام الوحيدان اللذان كشــفا عن تأييدهام ملعوض يف حني 
ان باقي التغيرييني مل يعلنوا عن توجهاتهم السياســية بعد.

{ فراغ حكومي ايضا؟ {
عىل خط مواز، توقفت االتصاالت الحكومية بعد ان اعلن 
النائب جربان باسيل عن تغيري جوهري يف الحكومة، االمر 
الــذي رفضه الرئيس نجيب ميقايت. واشــتىك ميقايت عند 
زيارته بكريك للبطريرك املاروين عن طمع باسيل ومطالبه 
التــي ال تنتهي حيث كشــف له انه كلــام قبل بطرح قدمه 
باسيل اتاه االخري مبطالب ورشوط اضافية. وشدد ميقايت 
ان ال نيــة له الخذ صالحيات رئيس الجمهورية بل يســعى 

لتعويــم الحكومة املوجودة من اجل البلد.
وامــام هذا االنســداد، قالت اوســاط مطلعة ان االمور 
تحتاج اىل »دفشــة » من حزب الله لتعود االتصاالت ورمبا 
تشكل حكومة واذا مل يحصل ذلك فالفراغ الحكومي حتمي.

{ ســالمة يوجه صفعة ثالثية االبعاد لتجار 

} واالفران  والصيدليات  املحروقات 
عىل الصعيد االقتصادي، وجه حاكم مرصف لبنان صفعة 
ثالثية االبعاد لتجار املحروقات والصيدليات واالفران طالبا 
من املصارف اســتثنائيا اخذ موافقة مرصف لبنان مســبقا 
عنــد فتح االعتامدات او دفع الفواتري املخصصة الســترياد 
املشــتقات النفطية، عىل ان يتم الحقا تزويد مديرية القطع 
والعمليــات الخارجية لدى مرصف لبنان بالفاتورة النهائية 

التفريغ. ومحرض  الشحن  ووثيقة 

{ بكــريك: الحرتام املوقع االول يف الحكم 

يف البــالد... ودار الفتوى: هل بدأ عهد 

الالدولة {
يف غضــون ذلك، اكدت اوســاط مقربة من بكريك انها  
تريد انتخابات رئاســية ضمن املهل الدســتورية مشــددة 
حرصهــا عىل احرتام املوقع االول يف الســلطة اللبنانية . 
واضافــت ان بابها مفتوح للجميــع للنقاش والحوار، امنا 
ذلك ال يعني انها تقبل انتقاص اي حق من حقوق الرئاســة 

واملوارنة. املسيحيني  االوىل ومن موقع 
مــن جانبها، اعربت دار الفتوى عــن امتعاضها لذهاب 
االمــور نحو فراغــني: فراغ يف رئاســة الجمهورية ويف 

الحكومــة معتربة ان ذلك يعني بدء عهد الالدولة.
ووفقــا ملصــادر مطلعة تتكلم املرجعيــات الروحية يف 
لبنــان من منطلق  حرصها عىل الواقع الســيايس اللبناين 

واســتقراره بالحد االدىن النها تدرك ان لبنان يف حال دخل 
بفراغ رئايس ســينتج املزيد من عدم االستقرار والسخونة 
السياســية، حيــث ان هذه املــرة يختلف الفــراغ عن كل 
الفراغات الســابقة يف ظل واقع مايل مأزوم ومأســوي 
ويف ظل انســداد افق وطني وانقســام سيايس كبري حول 

وطنية. خيارات 
وما حذر منه ســامحة املفتــي دقيق النه قد يكون لبنان 
دخل مرحلة الالدولة اي غياب رئيس للجمهورية وحكومة 
ترصيف اعامل ووضع ســيايس قاتم وهــذه االمور تنذر  

خطورة. بعدها  ما  بخطورة 
ويضاف اىل ذلك، تحذيرات دولية، بيد ان اللبناين يشــاهد 
بــام العني حركة ديبلوماســية عربية مرصية فرنســية 
امريكية تصب يف تســهيل اجراء انتخاب رئيس للجمهورية 
ضمن املهلة الدســتورية، ولكــن يبدو ان هذا االمر ال يزال 
متعــذرا. والحركة التي يقوم بها حســام زيك والســفراء 
الدوليون ايضا تتناول االســتحقاق الرئايس، امنا حتى االن 
الحركة الديبلوماسية واملرجعيات الروحية تندرج فقط يف 

والتنبيه. التحذير  خانة 

النائب بالل عبدالله:  }

نعمــل لفتح كوة يف الجدار الرئايس {
بــدوره، قال النائب بالل عبــد الله الذي ينتمي اىل اللقاء 
الدميوقراطي اللبناين  ان االولوية اليوم هي النتخاب رئيس 
للجمهورية، مشريا اىل ان الضغط الذي حصل تجاه تشكيل 

حكومة نتج من اســتعصاء حيــازة اي فريق ثلثي املجلس. 
وعليه، كشــف عبدالله ان الحزب التقدمي االشرتايك عندما 
حــاور حــزب الله ســعى لفتح كوة يف الجــدار الرئايس 
وسيستكمل الحوار واللقاءات مع باقي االفرقاء السياسيني 

للوصول اىل مســاحة مشرتكة بني االطراف. 
وعــن رصخة بكــريك  ودار الفتــوى، رأى النائب بالل 
عبداللــه ان كالهــام ينبعان من حرصهــام عىل البلد ويف 
الوقت ذاته لحث القوى السياســية عىل انجاز االستحقاق 
الرئايس، خاصة ان بكريك ودار الفتوى تدركان جيدا حجم 

املأســاة االجتامعية ونسبة االنهيار يف البلد.
وردا عــىل ســؤال اذا كان اللقاء الدميقراطــي اللبناين  
سيجدد االقرتاع للمرشح ميشال معوض يف الجلسة 13 من 
هذا الشــهر اذا عقدت، قال عبدالله ان اللقاء الدميوقراطي 
سيجتمع قبيل الجلسة مع رئيس الحزب التقدمي االشرتايك 

وليــد جنبالط الخذ القرار يف هذا املجال.

{ مصادر وزاريــة: التغيرييون اىل فريقني {
توقعت مصادر وزارية للديار ان التغيرييني سينقســمون 
اىل فريقني حيث ان النائبتني سينتيا زرازير وحليمة قعقور 
وبعضا منهم يعتمدون مقاربة مختلفة عن التغيرييني عىل 
غرار مارك ضو ونجاة عون ووضاح صادق، ولذلك ســتربز 

االيام املقبلة انقســاما فيام بينهم.
اىل ذلك، ترشــح عضو املجلس اإلسالمي الشيعي األعىل 
الجرنال فؤاد املوىل يف بادرة نادرة يف مســار الرتشيحات 

املنصب. لهذا 

لعملية تهويد خطرة من االحتالل. 

ودعت حراكات مقدسية، إىل »شد الرحال إىل املسجد األقىص 

والحشــد واملشــاركة يف الفجر العظيم« ملواجهة مخططات 

االحتالل التهويدية، ومحاولة تقســيمه زمانياً ومكانياً، يف 

ظل تصاعد اقتحامات املستوطنني.

وكان مئات املستوطنني قد اقتحموا باحات املسجد األقىص 

املبارك يف اليومني املاضيني، يف ذكرى ما يسمى »عيد الغفران 

العربي«، وســط إجراءات مشددة لقوات االحتالل وتضييقات 

عىل املقدسيني، واعتقال املرابطني واملرابطات.
هذا وأعلن الجيش اإلرسائييل فرض إغالق شامل عىل الضفة 
الغربية وإغالق املعابر مع قطاع غزة يومي 9 و16 ترشين األول  

الجاري بسبب األعياد اليهودية.
وقــال املتحدث باســم الجيش اإلرسائييل إنــه »بناء عىل 
توجيهات املســتوى السيايس، لن يتم فرض إغالق شامل عىل 
الضفة الغربية خالل أيام األســبوع بني عيد العرش اليهودي 

وعيد فرحة التوراة«.
وأضاف أنه »سيبدأ رسيان اإلغالق يف يوم األحد 09.10.2022 
الساعة 16:00 حيث سيتم رفعه يف يوم االثنني 10.10.2022 

الساعة 23:59«.

وتابــع البيان: »كام ســيتم فرض إغالق شــامل يف يوم 
األحد 16.10.2022 الســاعة 16:00 ليتم رفعه يف يوم االثنني 

17.10.2022 الساعة 23:59، بناء عىل تقييم الوضع«.

{ حامس يف دمشق {
هذا وقال مصدران مطلعان يف حديث لـ »رويرتز« إن وفدا 
من حامس الفلسطينية سيزور سوريا هذا الشهر، يف خطوة 

تسعى فيها الحركة إلحياء العالقات مع دمشق.
وقال مســؤول بارز يف حامس لوكالة »رويرتز« إن الزيارة 
ســتتم بعد أن يختتم وفد حامس زيارة يف العارش من ترشين 
األول إىل الجزائر لبحث املصالحة مع حركة فتح التي يتزعمها 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأكد مسؤول فلســطيني مطلع، التفاصيل املتعلقة بزيارة 
ســوريا، لكن مصدرا فلسطينيا يف سوريا نفى أن تكون هناك 
زيارة مخططة، بينام أحجم مســؤولون من حامس يف قطاع 

غزة عن التعليق.
ومل يصدر تعليق بعد من الحكومة السورية.

وكان مسؤوالن من حامس قد رصحا لـ »رويرتز« يف شهر 
حزيران بأن الحركة قررت إعادة العالقات مع سوريا.

ومن شــأن تطبيع العالقات مع دمشق أن يساعد يف عودة 
حامس ملا يســمى »محــور املقاومة« ضد إرسائيل الذي يضم 

أيضا إيران وحزب الله اللبناين.

جو بايدن بصدد التشــاور مع الكونغرس يف شــأن مسألة 

األفضلية التجارية للســعودية فيام يتعلق ببيع األســلحة 

الدفاعي«. والدعم 

الترصيحــات األمريكية تأيت بعد اتفاق الدول األعضاء يف 

تحالف »أوبك +«، األربعاء، عىل خفض حد اإلنتاج الجامعي 

مبقــدار مليــوين برميل يومياً، فيام يعد أكــرب عملية كبح 
لإلمدادات منذ اتفاق عام 2020، يف خضم انهيار األســعار 

كورونا. جائحة  بسبب  التاريخي 
وعقــب قرار املنتجني، أعرب الرئيس األمرييك  جو بايدن، 
عن شــعوره بالخيبة تجــاه االتفاق، مشــدداً عىل أهمية 

إمــدادات الطاقة العاملية يف ظل الحرب يف أوكرانيا.
وقال بايدن يف ترصيحات مقتضبة للصحافيني يف البيت 
األبيــض، إّن »إدارته تنظر يف البدائل التي قد تلجأ إليها من 

أجــل خفض أســعار النفط«، مؤكداً أّن »هنــاك الكثري من 
البدائل«.

يف املقابل، اعتــرب الكرملني، الخميــس، أّن خفض إنتاج 
»أوبك+« الكبري املُعلن عنه أمس »سيؤدي إىل استقرار سوق 
النفط«، بعد أن اتهمت الواليات املتحدة املنظمة بـ«االنحياز 

إىل روســيا« يف اتخاذ مثل هذا القرار. 
من جهته، رأى مســؤول السياسة الخارجية واألمن يف 
االتحاد األورويب جوزيب بوريل، أن قرار »أوبك+« بخصوص 

خفض إنتاج النفط، مرتبط بقرار الغرب فرض ســقف لسعر 
الرويس. النفط 

وقــال بوريل، قبيل قمة أوروبية غري رســمية يف براغ: 
»قرار أوبك خفــض إمدادات النفط، يعترب مبثابة رد واضح 

عىل اقرتاحنا بتحديد ســقف ألسعار النفط«.
ووفقاً له، أصبحت الطاقة اليوم »القضية الجيوسرتاتيجية 

الرئيســية املتعلقة بالحرب وبتوازن القوى يف العامل«.
وأضاف بوريل: »نعتزم مناقشة هذا املوضوع يف القمة«.

أعلنــت القيادة املركزية بالجيــش األمرييك تنفيذ عمليتني 

عســكريتني يف شامل سوريا، أسفرت عن مقتل عدد من قادة 

تنظيم الدولة اإلسالمية يف سوريا.

وقالــت القوات األمريكية إنها نفذت رضبة جوية الخميس 

يف شــامل سوريا أســفرت عن مقتل اثنني من أعضاء تنظيم 

الدولة اإلســالمية، أحدهام قائد بالتنظيم يدعى أبو هاشــم 

األموي.

وجاءت الرضبة بعد ساعات من رضبة جوية نادرة بطائرة 

مروحية أمريكية اســتهدفت قرية خاضعة لســيطرة النظام 

يف شامل رشق ســوريا، وأسفرت عن مقتل مسؤول آخر يف 

التنظيم.

وكان مســؤول يف القيادة الوســطى األمريكية قد أكد أن 

القوات األمريكية شــنت األربعاء غــارة جوية يف محافظة 

الحســكة شامل سوريا أسفرت عن مقتل قياديني رفيعني يف 

تنظيم الدولة اإلسالمية يف سوريا.

وهذه هي املرة األوىل التي تقوم بها القوات األمريكية بعملية 

يف قرية خاضعة لنفوذ النظام السوري، وفق املرصد السوري 
لحقوق اإلنســان. وينترش املئات من العســكريني األمريكيني 
ضمــن تحالف تقوده الواليات املتحــدة ضد التنظيم ويواصل 

القتال مع حلفائه من قوات سوريا الدميقراطية.

{ نقل املقاتلني واألسلحة {
وقالت ســينتكوم إن القوات األمريكية شنت مساء األربعاء 
غارة بطائرة مروحية قرب القامشــيل، استهدفت راكان وحيد 
الشمري املسؤول يف تنظيم الدولة اإلسالمية املعروف بتسهيل 

تهريب األسلحة والنقل الرسي للمقاتلني.

وأضاف الجيش األمرييك أن »الشخص املستهدف ُقتل وأصيب 

أحد مرافقيه واعتقل اثنان آخران« دون أن يحدد جنســياتهم. 

وبحســب املصدر ذاته، مل يقتل أو يجرح أي عسكري أمرييك، 

كام مل تسجل خسائر يف صفوف املدنيني.

ويف دمشق، أفاد التلفزيون الرسمي السوري بعملية نفذتها 

قوات االحتالل األمرييك قتل فيها شخص، ومل تورد مزيدا من 

التفاصيل.

ســوى ترويج ما وصفتها باألكاذيب عن إمكانية اســتخدام 
روسيا السالح النووي.

وأبدت فالنتينا ماتفيينكو اســتعداد بالدها لوقف عملياتها 
العســكرية، والتفاوض مــع أوكرانيا، لكــن وفق الرشوط 

الروسية.
وشددت رئيسة مجلس االتحاد الرويس عىل أن مناطق القرم 
ودونباس وزاباروجيا وخريســون غري قابلة للتفاوض، ألنها 

باتت جزءا من األرايض الروسية، وفق تعبريها.
ووقــع الرئيس الرويس فالدميري بوتني األســبوع املايض 
قوانــني لضم مناطق دونيتســك ولوغانســك وخريســون 
وزاباروجيا األوكرانية إىل روسيا، األمر الذي قوبل برفض من 

كييف وحلفائها الغربيني واألمم املتحدة.

{ التهديد األعىل {
ويف املعســكر املقابــل، قال الرئيس األمــرييك جو بايدن 
إن خطــر التهديد النووي وصل ألعىل مســتوى له منذ أزمة 
الصواريخ الكوبية عام 1962، وحذر من أن ذلك ينذر بـ »نهاية 

العامل«.
وأضاف بايــدن أن الرئيس الرويس فالدميري بوتني مل يكن 
ميزح عندما تحدث عن اســتخدام أســلحة نووية تكتيكية أو 

بيولوجية أو كيميائية.
ويف كلمة له يف حفل لجمع التربّعات يف نيويورك، أشــار 
بايــدن إىل أن تهديــد الرئيس بوتني حقيقي ألن أداء جيشــه 

ضعيف إىل حد كبري، وفق تعبريه.
وحذر الرئيس األمرييك من أن اســتخدام ســالح تكتييك 
منخفض القوة ميكن أن يخرج عن السيطرة برسعة ويتسبب 

يف دمار عاملي.

ويف خطاب ألقاه يف 21 أيلول املايض، ملح الرئيس الرويس 
الحتامل استخدام أسلحة نووية حني قال إنه مستعد الستخدام 
»كل الوســائل« يف ترسانته ضد الغرب الذي اتهمه بأنه يريد 

تدمري روسيا.

{ تقدم أوكراين {
يــأيت ذلك يف الوقت الذي تواصل فيــه القوات األوكرانية 
تحقيــق تقدم يف الجبهتــني الرشقية والجنوبيــة، إذ أعلن 
الجيش األوكراين تقدم قواته بعمق 20 كيلومرتا يف مقاطعة 

خريسون.
وأكد حاكم زاباروجيــا للجزيرة أن القوات األوكرانية باتت 
تســيطر عىل 60% مــن املقاطعة. يف املقابــل، أعلنت وزارة 
الدفاع الروســية أن قواتها أفشلت هجوما أوكرانيا عىل محور 
كوبيانسك جنويب خاركيف، وأن القوات األوكرانية أُبعدت عن 

خط دفاعها يف خريسون.
وقال مصدر عســكري أوكراين يف خريسون إن قوات بالده 

استعادت السيطرة عىل بلدة تريفونيفكا.
وكانــت هيئة األركان األوكرانية قد أعلنت يف وقت ســابق 
اســتعادة الســيطرة عىل 29 قرية وبلدة يف شامل مقاطعة 

خريسون خالل ترشين األول الجاري.
ما أفادت مصادر عســكرية يف خريســون بــأن القوات 
األوكرانية دمرت عددا من اآلليات والدبابات الروســية خالل 

املعارك.
ويف لوغانسك، أعلن الجيش األوكراين بدء ما سامها معركة 
تحرير املنطقة. يأيت ذلك بالتزامن مع حشد الجيش األوكراين 
قواته باتجاه املقاطعة، بعد إعالنه سابقا عبور الحدود اإلدارية 

من محور »ليسيتشانسك«.
بدورها، قالت القوات الروســية إنها أعادت ترتيب صفوفها 
رشقا، وتعزيز خطوطها الدفاعية يف بلدة »ليامن« بدونيتسك 

التي استعادت القوات األوكرانية السيطرة عليها قبل أيام.

{ الوضع يف زاباروجيا {
يف شــأن متصل، قال أولكسندر ســتاروخ حاكم مقاطعة 
زاباروجيا إن قرار الرئيس الرويس فالدميري بوتني ضم مناطق 

إىل بالده ال قيمة له.
وأضاف ستاروخ أن القوات األوكرانية تسيطر عىل نحو %60 
من أرايض مقاطعة زاباروجيا، مبا فيها مدينة زاباروجيا، يف 
حني أن املواقع التي تحتلها روســيا تقع يف األطراف وتشكل 

نحو 20% من إجاميل مساحة املقاطعة.
يف املقابل قال فالدميري روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة 
زاباروجيــا املوايل لروســيا، الخميس، إن خرباء عســكريني 
بريطانيــني يدربون قوات النخبة األوكرانية للســيطرة عىل 

محطة زاباروجيا النووية.
وأكــد روغوف أن الربيطانيني يرشفــون عىل كل تحركات 
وترصفات القــوات األوكرانية يف املقاطعة، وذكر أن أوكرانيا 
تحشــد قواتها بأعداد كبرية عىل خط املواجهة يف زاباروجيا 

بشكل يفوق ما تم حشده منذ بداية الحرب.

{ مخاوف أوكرانية {
 )POLITICO( »يف هذه األثناء، قالــت صحيفة »بوليتيكو
األمريكية إن السلطات األوكرانية تعيد مراجعة قامئة أولوياتها 
من واردات األسلحة الغربية املتطورة، خصوصا فئة الصواريخ 

املضادة للصواريخ.
وعــزت الصحيفة ذلك التوجه األوكــراين إىل مخاوف من 
تصعيد روســيا الهجــامت الصاروخية عــىل أهداف مدنية 

ومنشآت البنى التحتية يف أوكرانيا.
ونقلت بوليتيكو عن مستشــار عســكري أوكراين، رفض 
 )NASAMS( »الكشــف عن نفســه، أن منظومة »ناســامز
ال تكفــي للدفاع عن األجواء األوكرانيــة، وإن كييف بحاجة 
إىل صواريخ متوســطة وطويلة املــدى العرتاض الطائرات 

والصواريخ الروسية.

{ دعم فرنيس {
يف الشــأن ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الروسية استدعاء 
الســفري الفرنيس لدى روســيا بيري ليفي عىل خلفية تقديم 

فرنسا دعام عسكريا وتقنيا ألوكرانيا.
وجاء يف بيان الخارجية الروســية أن ألكســندر غروشكو 
مساعد وزير الخارجية الرويس قدم تقييام مبدئيا للدعم الذي 

تقدمه فرنسا والدول الغربية األخرى ألوكرانيا.
وأضاف البيان أن املســؤول الرويس أشــار إىل التهديدات 
الناشئة عن زيادة املساعدات العسكرية لكييف وزيادة برامج 
تدريب وإعداد العسكريني األوكرانيني. وأشار إىل أن هذا النهج 
يتعارض مع تأكيدات املســؤولني يف باريس بشأن اهتاممهم 

بالتوصل إىل تسوية سلمية يف أوكرانيا.
من جهته، أكّد الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون أن الدعم 
األورويب ألوكرانيا ماليا وإنســانيا وعسكريا سيستمر وفقا 

للنهج ذاته املّتبع منذ أشهر عديدة.
وأوضــح ماكرون خــالل مؤمتر صحفــي يف العاصمة 
التشيكّية براغ عقب انطالق القّمة األوىل لقادة دول ما تعرف 
بـ«املجموعة السياســّية األوروبية«، أن ذلك سيتم بالتنسيق 
بني أعضاء االتحاد األورويب ودول من خارج االتحاد، مشــريا 
إىل أن بالده تدرس إرسال مدافع قيرص إضافية إىل أوكرانيا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر وصفته باملطلع 
أن باريس تدرس تزويد كييف بستة إىل 12 مدفع قيرص إضافيا 
مستقطعة من طلبية للدامنارك. وتدرس فرنسا أيضا إمكانية 

منح كييف 20 مركبة مدرعة من طراز »باستيون«.
يشار إىل أن فرنسا قدمت ألوكرانيا منذ بداية النزاع 18 مدفع 
قيرص عيار 155 ملم مبدى يصل إىل 40 كلم، وصواريخ مضادة 
للدبابــات والطائرات، وعربات مدرعــة، ووقودا، وتجهيزات 

فردية ونحو 15 مدفع »يت آر إف1« عيار 155 ملم.

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
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