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منبر الجمهورية

مسؤولية الرئيس، وتعليق الدستور

إلى  وازنة،  نيابية  كتلة  بادرت  المرفأ،  إنفجار  على  عام  إنقضاء  وبعد  المنصرم،  الشهر  نهاية 
الصته تعليق العمل ببعض مواده، أهّمها نّص المادة /60/ 

ُ
م بطلب إعادة نظر بالدستور، خ التقدُّ

قة بمسؤولية رئيس الجمهورية.
ّ
منه، المتعل

ِبَمن فيهم رئيس الدولة،  وبّررت هذه الكتلة إقتراحها، بوجوب تحميل الكافة المسؤولية، 
 
ً
ق عند كل ُمفترق وأمام كل أزمة. ُمتذّرعة

ّ
 أّن الدستور ُوضع ِلُيحترم وُيطّبق، وليس ِلُيعل

ً
ُمتغافلة

وضعهم  )أي  المسؤولين  وباقي  الدولة  رئيس  بين  المالحقة،  في  المساواة  تحقيق  بوجوب 
 أّن هذه القاعدة ال تستقيم ِبِعلم الجريمة، فال مساواة في 

ً
جميًعا على مركٍب واحد(، ُمتجاهلة

َمن إرتكب ُيالحق، وَمن لم يرتكب ال ِتبعة عليه. والمسؤول ُيحاَسب، على قدر 
َ
المسؤوليات، ف

مسؤوليته، وليس على قاعدة المساواة في المقامات.
على   

ً
نّص صراحة منه،   /60/ المادة  وتحديًدا  الدستور  أّن  َيبقى،  من كل شيء  األّهم  لكن 

المادة  أية جريمة عادية يرتكبها. فلماذا تعليق  الدولة، وعلى تحميله تبعة  مسؤولية رئيس 
المذكورة ؟؟ إاّل إذا كان الهدف من ذلك »تكبير الحجر« تضييًعا للمسؤوليات، تمهيًدا لمقايضات 

جهضها.
ُ
وتسويات ُمحتملة وُمنتظرة، تخنق الحقيقة وت

، أّن ال ِتبعة على رئيس الدولة، حال قيامه بوظيفته، 
ً
فالمادة /60/ من الدستور نّصت صراحة
إاّل عند خرقه الدستور أو الخيانة الُعظمى.

ولكنها نّصت وفي الفقرة الثانية منها، أّن رئيس الدولة يبقى مسؤواًل عن الجرائم العادية 
هامه بأي من هذه الجرائم 

ّ
والتي يرتكبها، فهي خاضعة للقوانين العادية. لكن ليس باإلمكان إت

إاّل من ِقبل مجلس النّواب بأكثرية الثلثين، وال ُيحاكم إاّل أمام المجلس األعلى.
وبقراءة ملتوية ألصحاب إقتراح التعليق يعتبرون، أّن المقصود بالجرائم العادية، هي األفعال 
التي يرتكبها رئيس الدولة بحياته الشخصية والخاصة حصًرا )كالصفعة، والتي وّجهها الرئيس 
الراحل الياس الهراوي، نهاية شهر حزيران من العام /1998/ للصحافي »حسن صبرا« رئيس 

ة »الشراع« اللبنانية(.
ّ
تحرير مجل

فيما الواقع، يختلف عن ذلك.
َرْدنا أن ُنفّسر نّص الفقرة الثانية من أحكام المادة /60/ من الدستور، تفسيًرا 

َ
ألنه، وبحال أ

صحيًحا، َوُجَب علينا أن ُنفّسرها بالتوازي مع نص المادة /61/ منه، والتي تُنّص أّنه َوحين يّتم 
ف يده، إلى أن يفصل المجلس 

ّ
ك

ُ
هام رئيس الدولة بأي من الجرائم )الوظيفية أم العادية( ت

ّ
إت

األعلى بالقضية.
فهل هذا يعني، أّنه لو بادر الصحافي »حسن صبرا« عام /1998/ إلى اإلّدعاء على الرئيس 
ت يد رئيس الدولة عن إدارة 

ّ
ف

ُ
كانت ك

َ
الياس الهراوي ِبُجرم »الصفع« وتحّرك مجلس النّواب، ل

البالد والعباد، حتى الفصل بالقضية من ِقَبل المجلس األعلى؟؟؟
والتي  الجرائم  مفهوم  ى 

ّ
تتخط الُمشتِرع،  َصدها 

َ
ق والتي  العادية،  الجرائم  أّن  ُيفيد،  مما 

يرتكبها رئيس الدولة في حياته الشخصية اليومية.
هم رئيس الدولة بجريمة عادية، حتى ُيحّدد اإلجتهاد 

ُّ
لم يحصل بتاريخ الدولة اللبنانية، أن إت

القضائي موقفه منها. لكن بالعودة إلى مالحقة الوزراء، عّرف القضاء الجريمة العادية، والتي هي 
من إختصاص القضاء العدلي، وفّرقها عن الجريمة الوظيفية، والتي حصرها بالمجلس األعلى.

وبالتالي، وعلى سبيل القياس، يمكن تحديد مفهوم الجريمة العادية وتعريفها، إستناًدا إلى 
ات قضائية، كانت عالقة أمام القضاء بّحق وزراء.

ّ
األحكام القضائية التي صدرت بملف

العادية  الجرائم  أّن  التسويق  الدستور  من   /60/ المادة  تعليق نص  إقتراح  أصحاب  حاول 
والمنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة /60/ محصورة فقط باألفعال الشخصية اليومية 

حصًرا، وذلك ِلتبرير طلب إعادة النظر. فيما الواقع هو خالف ذلك.
دولة  قضية  جاءت  ط،  التخبُّ هذا  وأمام  العادية«.  »الجرائم  تعريف  في  اإلجتهاد  تضارب 
ف )محرقة برج حّمود(، فبعد أن إعتبر قاضي التحقيق أّن األفعال 

ّ
الرئيس »فؤاد السنيورة« في مل

هامية 
ّ
ل جرائم عادية وليست وظيفية، وصّدقت الهيئة اإلت

ّ
شك

ُ
المنسوبة إلى دولته يومها ت

هامية أمام جانب محكمة التمييز الجزائية، التي 
ّ
على القرار المذكور، صار تمييز قرار الهيئة اإلت

بادرت إلى رفع كامل الملف إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز )أي الهيئة القضائية الُعليا، 
»الجرائم  بتعريف  نهائي،  بشكل  والفصل  للّبت  التمييزية(،  رف 

ُ
الغ رؤساء  كافة  من  فة 

ّ
المؤل

العادية«.
وبتاريخ 2000/10/27 أصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز قرارها النهائي وقضى:

- بتوسيع دائرة »الجرائم العادية«، بحيث لم تعد تقتصر على الجرائم التي يرتكبها الوزير 
في  يرتكبها  التي  األفعال  إلى  ا 

ً
أيض إمتّدت  بل  َحْسب. 

َ
ف الخاصة  حياته  في  عادي  كمواطن 

ُيعاقب  والتي  الفاضحة،  الُجرمية  باألفعال  والتي تّتِصف  الوزارية.  »َمعرض« ممارسته لمهامه 
عليها قانون العقوبات اللبناني.

ولم ينتِه األمر عند هذا الحّد، فأصدرت محكمة التمييز الجزائية )غرفة الرئيس لبيب زوين( 
وقف لمدة 6 أشهر( في ملف فضيحة 

ُ
بتاريخ 2004/6/7 في قضية الوزير »علي عبد الله« )والذي أ

»األبقار«، قراًرا إعتبرت فيه أّن جرائم »توطين خط هاتف جّوال على حساب الوزارة، وإستعمال 
كّمية من المحروقات، وتسديد بدل إقامة في فنادق، وصرف مدفوعات دون سند، وتسليم أبقار 
للزراعة(  إلى أشخاص وهميين، وتقاضيه عموالت، وبيع مواٍش وأبقار )بصفته وزيًرا  مستوردة 
دون عقود....كذا....« األفعال الُمعاقب عليها في قانون العقوبات اللبناني، والتي إقترفها الوزير 

ها جرائم عادية وتخضع للقضاء العادي.
ّ
المذكور، في معرض ممارسته لمهامه الوزارية. كل

وبالتالي، ال جدوى من تعليق المادة /60/ من الدستور، إاّل إذا كان الهدف من ذلك عرقلة 
التحقيق. ألّنه وفي حال إرتأى المحقق العدلي وجوب اإلستماع إلى رئيس الدولة، فما عليه إاّل 
اإلنتقال إلى مقّره في بعبدا )المادة /85/ أ.م.ج.( إلستماعه، كما جرى مع »الرئيس إميل لّحود« 
الذي زاره المحقق الدولي »ديتليف ميليس« أكثر من مّرة، في إطار قضية إغتيال الرئيس رفيق 
الحريري. وفي حال تبّين له أّنه يتحّمل مسؤولية أي ُجرم جزائي إرتكبه في »معرض« ممارسته 
صف ِفعله، بالفعل الجرمي الفاضح، الُمعاقب عليه في قانون العقوبات 

ّ
لمهامه ووظيفته، وإت

اللبناني. فما عليه إاّل مخاطبة مجلس النّواب إلجراء الالزم، مّوضًحا الشبهة، ُمبّيًنا األّدلة، ملتمًسا 
ا 

ً
إجراء الالزم. عماًل بأحكام الدستور والقوانين المرعية اإلجراء. السيما، وأّن رئيس الجمهورية ووفق

ألحكام الدستور اللبناني ال يملك أي حصانة جزائية تعفيه من تحميله المسؤولية.
وتحقيق  الحقيقة  يبقى جالء  األساسي  الهدف  أّن  ننَسى،  أن  علينا  يجب  ال  الختام،  وفي 
التحقيق  لتمييع  محاولة  أو  مناورة  بأي  نقبل  أن  يجب  وال  أحد،  رأس  فوق  خيمة  فال  العدالة. 
الحصانات عن  برفع  األولى تبدأ  العدالة. فالخطوة  أو عرقلة سير  اإللتفاف عليه،  أو  وإجهاضه، 
رة في مرمى رئيس مجلس النّواب، والمادة /93/ من النظام الداخلي 

ُ
الوزراء النّواب، وتبقى الك

صريحة وواضحة بهذا الشأن.
فال تسوية أو مقايضة على حساب دماء الشهداء ال من قريب أم بعيد.

ق العدلي.
ّ
حمى الله لبنان، حمى العدالة، حمى الحقيقة وحمى الُمحق

سعيد مالك

وزارة الداخلية لوزير سني وميقاتي عن وزارة العدل 
اسم  على  بعد  التفاهم  يتم  لم  مسيحي،  لوزير 
المطروح منذ فترة يوسف خليل وسط  المال  وزير 
الحر«  الوطني  »التيار  اوساط  قادتها  اعالمية  حملة 
الخاصة  االعالم  وسائل  مختلف  على  وشخصياته 
ينطلق  ان  قبل  ِلَتدينه  خليل  على  وأخرى  بالتيار، 
»التدقيق الجنائي« والتكّهن بأّن هذا التدقيق ال بد 

ان يطاوله كونه مدير العمليات في مصرف لبنان.

بعبدا تبث االجواء اإليجابية
اكثر  ها 

ّ
بث التي  السيناريوهات  تعددت  ذلك،  الى 

من طرف حول مصير عملية التأليف ضمن ما هو 
بين  التوقعات  في  اإلنقسام  بين  وتنقلت  منطقي 
وتجاوزها  القائمة  العقبات  تذليل  بإمكان  قائل 

وآخرين استبعدوا مثل هذه الخطوة.
وفي الوقت الذي حرص زوار قصر بعبدا على بث 
السابق وئام  الوزير  اعلن  ان  االجواء اإليجابية، منذ 
تشكيل  اّن  األول   أمس  بعبدا  زيارته  بعد  وهاب 
الحكومة سيتم قبل نهاية آب الجاري »ما لم تتدخل 
الوطني  »التيار  مسؤولي  بعض  أصّر  الشياطين«، 
دون  من  ايجابية،  االجواء  ان  التأكيد  على  الحر« 
عالقة  زالت  ما  التي  العقد  من  اي حل الي  تقديم 

لتثبيت هذه االجواء.

ميقاتي والدالئل
التزام  على  ميقاتي  اوساط  حرصت  المقابل  وفي 
عبر  باإلشارة  واكتفت  الصمت،  من  عال  منسوب 
االجواء  تصدق  ان  تتمنى  انها  الى  »الجمهورية« 
في  ومسؤولين  بعبدا  زوار  عن  الصادرة  االيجابية 
»التيار الوطني الحر«. وأكدت انها ما زالت تبحث عن 
الخطوات التي تترجم هذه االجواء االيجابية، والتي 

لم تتضح بعد على اي مستوى.
وقالت المصادر: »ان الحديث عن قبول المداورة 
في الوزارات يقتضي أن يتوافر حوله االجماع، سواء 
كما  السيادية  الوزارية  الحقائب  مستوى  على  تم 
الخدماتية او شمل الحقائب األخرى ايضا، وهو امر 

لم يتبلغه ميقاتي«. 
 
ً
هاتفيا اتصل  قد  الجمهورية  رئيس  وكان 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال  الماروني  بالبطريرك 
الراعي، وتداول معه األوضاع الراهنة والمستجدات 
المقام  له  تعّرض  ما  الى  االتصال  وتطّرق  األخيرة. 
ُمدانة  »حمالت  من  البطريرك  وشخص  البطريركي 
او  ذريعة  أي  وتحت  أتت  جهة  أي  من  ومرفوضة 
عون  ان  الى  رسمية، مشيرة  بحسب مصادر  حجة« 
والتعبير  الرأي  اّن »حرية  االتصال على  شدد خالل 
مصانة بموجب الدستور، وأي رأي آخر يجب ان يبقى 
في االطار السياسي وال َيجَنح الى التجريح واإلساءة 
 على الوحدة الوطنية ضمانة االستقرار العام 

ً
حفاظا

في البالد«.

جعجع
اللبنانّية«  »القوات  حزب  رئيس  رّد  السياق  وفي 
سمير جعجع على الحملة التي يتعّرض لها الراعي، 
التاريخ والجغرافيا،  إّن »بكركي هي بكركي  قائاًل 
الطائف. سّيد حسن  الكبير واتفاق  لبنان  بكركي 
إذا أنتم لم تعودوا تريدون هذه األمور فبادروا إلى 
إعالن ذلك لكي يعرف كل طرف منا ما يجب عليه 
القيام به، إال إذا ما كنتم فعاًل تريدون هذه األمور 
ال يمكنكم أن تتصّرفوا على الشكل الذي تصّرفتم 

به، ال في رّدة الفعل الصغيرة التي حصلت على ما 
قام به أهالي شوّيا وال في رّدة الفعل الكبيرة التي 
البطريرك. ال يمكنكم  غبطة  قاله  ما  على  حصلت 
الشعب  من  أحد  أي  على  فعل  رّدة  بأي  القيام 
اللبناني باعتبار أن كل فرد منا يتمّتع بحرّية الرأي، 

وال يمكن ألي أحد منا أن يحاول قمع اآلخر«.
ق جعجع في مؤتمر صحافي على المواقف 

ّ
وعل

الله«  لـ«حزب  العام  األمين  أطلقها  التي  األخيرة 
هذا  فهم  أستطيع  »ال  فقال:  الله،  نصر  حسن 
محاولة  مجّرد  أنه  سوى  به  م 

ّ
يتكل الذي  المنطق 

البيطار«.  طارق  التحقيق  قاضي  أقدام«  لـ«تكسير 
عن  الدفاع  طور  في  »لست  أنني  على  وشدد 
أحد  عن  الدفاع  أريد  ال  المرفأ  قضّية  ففي  أحد، 
متّهم  فالجميع  »ونزول«،  الجمهورّية  رئيس  من 
به  إذا ظن  ليحاكم  القضاء  أمام  يمثل  ان  ويجب 
بأي  أشك  أن  يمكن  ال  أنني  إال  التحقيق،  قاضي 
أمر اآلن في اعتبار انني ال أعرف على ماذا يستند 
 ما يمكنني قوله إنه يجب 

ّ
قاضي التحقيق، وُجل

اآلن   ومنذ 
ً
أن نذهب مباشرة ولكن  االنتظار  علينا 

فقط  التحقيق  قاضي  أرجل«  »تكسير  اتجاه  في 
ألنه جريء ويمضي في عمله؟ لماذا تحاكم أداءه 
اآلن وهو لم يصل إلى نهاية الطريق؟ هذا الذي 

نرفضه«.

اّن  أعلم  »انا  أمس:  لـ«الجمهورية«  ميقاتي  وقال 
 واّن تكليفي أصبح االمل الوحيد، 

ً
المهمة صعبة جدا

حكومة  أؤلف  لكي  الخطوة  هذه  على  أقدمُت  ولقد 
ل حكومة على 

ّ
وليس ألي شيء آخر، ولكن لن أشك

عن  لنتحدث  أسابيع   3 بعد  فنعود  غرار سابقاتها 
خالفات ونزاعات داخل مجلس الوزراء على مشاريع 

القوانين والقرارات التي سنتخذها«.
بصالحيات  اطالب  ال  »انا  ميقاتي:  وأضاف 
استثنائية لكن اقله ان استطيع ممارسة صالحياتي 
كرئيس لمجلس الوزراء من أجل العمل«. ونفى ان 
الجمهوري،  القصر  في  له   

ً
موعدا ألغى  قد  يكون 

ألّن  أصاًل  عليه  االتفاق  تم  موعد  »ال  ان   
ً
مؤكدا

االتصاالت التي قمنا بها لم تثمر لقاء، وهذا االمر 
 في كالمي بعد اللقاء االخير«.

ً
كان واضحا

مخرج قيد االنجاز
رئيس  من  قريبة  اوساط  ابلغت  ذلك،  والى 
الجمهورية ميشال عون الى »الجمهورية« اّن هناك 
احتمااًل لتشكيل الحكومة في األسبوعين المقبلين، 
وانه يسعى بكل طاقته الى ان تتم الوالدة المنتظرة 
اإلنجاز  قيد   

ً
مخرجا هناك  ان  وكشفت  خاللهما. 

أن  دون  من  الداخلية  وزارة  حقيبة  حول  للخالف 
 على عدم حرقه«، الفتة إلى 

ً
توِضح طبيعته »حرصا

.»
ً
ان مسألة حقيبة وزارة العدل »ُسّويت تقريبا

سبب  ان  عون  موقف  على  مطلعون  واوضح 
في  المالية  العمليات  مدير  اختيار  على  اعتراضه 
مصرف لبنان يوسف خليل لوزارة المال يعود إلى 
ينطلق  عندما  التحقيق  الى  استدعائه  احتمال 
التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان، 
فهذا امر سيكون غير مناسب لوزير المال في حكومة 
يفترض انها حكومة إصالحية. لكّن هؤالء استبعدوا 
 امام تشكيل الحكومة 

ً
ان يتحول هذا الموقف عائقا

،اذا تّمت حلحلة العقد االساسية األخرى.

ال اتصال وال لقاء 
التي تحدثت  المعلومات  االجواء تبخرت  وفي هذه 
السابع بين عون وميقاتي،  للقاء  عن موعد محتمل 
من دون ان يصدر عن الطرفين اي موقف يتحدث 
تحديد  او  عقده  دون  حالت  التي  االسباب  عن 
تكثيف  على  إصرارهما  رغم  على  له،  جديد  موعد 
االجتماعات اليومية لالسراع في عملية التأليف، كما 
استشاراته  انتهاء  على  يومين  بعد  ميقاتي  وعد 

النيابية غير الملزمة قبل اسبوعين.
القصر  دوائر  تقدم  لم  الخلفيات  هذه  وعلى 
المكلف  الرئيس  اوساط  وال  بعبدا  في  الجمهوري 
جرى  اتصال  اي  عن  لـ«الجمهورية«  معلومة  اي 
السادس  اللقاء  في  اتفقا  كما  الرجلين،  بين 
الى االعتقاد  الماضي. وهو ما ادى  بينهما الجمعة 
به  تعّهد  ما  واّن  حالها،  على  زالت  ما  العقبات  اّن 
 من جانب حلفائه لتذليل 

ّ
الطرفان من اتصاالت، كل

 منهما نجح في 
ً
العقبات، لم ينجز بعد، ولو اّن احدا

ر اي منهما الى 
ّ
ما تأخ

َ
 ل

ً
توفير ما يجمعهما مجددا

المبادرة وعقد اللقاء.  
اّن  االطالع  واسعة  مصادر  كشفت   ،

ً
تزامنا

المحاوالت الجارية لتذليل عقبة اسم وزير المال لم 
تصل الى نتيجة ايجابية. فبعد ان تنازل عون عن 

ميقاتي لـ«الجمهورية«: المهمة صعبة جداً    ... والتأليف يتعثر

الوطني الحّر
أهمية  »على  التشديد  القوي«  »لبنان  تكتل  وكرر 
الرئيس  برئاسة  حكومة  تشكيل  في  اإلسراع 
مع  واالتفاق  بالتعاون  ميقاتي،  نجيب  ف 

ّ
المكل

وطالَب  عون«.  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس 
برئاسة  الدوري  االلكتروني  اجتماعه  بعد  بيان  في 
رياض  لبنان  مصرف  حاكم  باسيل،  جبران  النائب 
سالمة بـ«التعاطي بمسؤولية مع األزمة الحادة التي 
دا أّن »اللبنانيين يدفعون 

ّ
يواجهها اللبنانيون«. مؤك

كيدية  ثمن   
ً
غاليا والكهرباء  المحروقات  ملفي  في 

بعض األحزاب والقوى النيابية التي سمحت لنفسها 
االعتمادات  لبنان  كهرباء  مؤسسة  منح  بتعطيل 
الالزمة لشراء الفيول«. ورفض »الحملة غير األخالقية 
التي يتعّرض لها الراعي، إذ ليس هناك من جريمة 
في لبنان في التعبير عن الرأي، بل الجريمة هي في 

التعّدي على من يعّبر عن رأيه السياسي«.

الكتائب
اجتماعه  في  الكتائبي  السياسي  المكتب  وأشار 
الحكومية  المماحكات  »استمرار  أّن  الى  االسبوعي 
نِذر 

ُ
تستنزف اللبنانيين، وتطبق األزمات عليهم وت

وتوقف  الوسطى«.  القرون  الى  وإعادته  البلد   
ّ

ل
َ
بش

الجنوب،  في  حصلت  التي  األمنية  »األحداث  عند 
والتي تثبت مرة جديدة اّن البلد مخطوف بدستوره 

والقوانين الدولية التي ترعاه، على يد »حزب الله«.
جماعة  تشنها  التي  الشعواء  »الحملة  وداَن 
الممانعة على البطريرك الماروني ألّنه رفع الصوت 
لبنان  تحمي  وحدها  التي  الساطعة  بالحقيقة 
 عن وطن سّيد حّر، يعيش فيه 

ً
واللبنانيين، دفاعا

كل ابنائه خارج أي وصاية من أي نوع«.

جلسة المرفأ
نبيه  النواب  مجلس  رئيس  دعا  ثانية،  جهة  من 
قبل  عشرة  الحادية  تعقد  عامة  جلسة  الى  بري 
ظهرغد الخميس في قصر االونيسكو، وذلك للنظر 
 للمادة 22 

ً
في قرار االتهام في تفجير المرفأ وفقا

معطوفة على المادة 20 من القانون 13 / 90 )أصول 
عنها  المنصوص  االعلى  المجلس  امام  المحاكمات 

في المادة 80 من الدستور(.
مرفأ  انفجار  ضحايا  »أهالي  جمعية  ودعت 
أمام   

ً
غدا لها  تحّرك  في   المشاركة  إلى  بيروت« 

 مع انعقاد الجلسة النيابية 
ً
قصر األونيسكو، تزامنا

بيان:  في  وقالت  انعقادها«،  دون  من  »للحؤول 
مجلس  رئيس  دعوة  عن  باإلعالن  اليوم  »ُصعقنا 
النواب نبيه بري إلى جلسة الخميس المقبل للبحث 
في طلب االتهام المقدم من عدد من النواب، والذي 
في  اتهام  فهو  العار،  طلب  تسميته  على  اصطلح 
الشكل فيما هو في الواقع محاولة لطمس الحقيقة 
»كل  ودعت  العقاب«.  من  بهم  المشتبه  وتهريب 
الكتل والنواب الذين أعلنوا رفضهم طلب االتهام 
أو سحبوا تواقيعهم عنه إلى مقاطعة جلسة العار، 
اعتبارهم  النصاب تحت طائلة  إلى تعطيل  وصواًل 

الحقيقة  وتضييع  أحبابنا  دماء  هدر  في  شركاء 
الحصانات  برفع  النواب  والعدالة«. وطالبت »مجلس 
برلماني  تحقيق  اختالق  وليس  بهم  المشتبه  عن 

.»
ً
مواز نتائجه معروفة سلفا

المازوت والبنزين
في  المحروقات  ازمة  تفاقمت  آخر  صعيد  وعلى 
توّجه  وجود  عن  االشاعات  من  موجة  نتيجة  البالد 
جدي الى رفع الدعم عنها، فعادت طوابير السيارات 
المازوت  مادة  فقدت  فيما  المحطات،  قرب  تزدحم 
من االسواق ومراكز التوزيع وتزاَيد الطلب على الغاز 

المنزلي.  
مصادر  من  »الجمهورية«  معلومات  وبحسب 
ي من 

ّ
رفيعة في القطاع النفطي فإّن المخزون المتبق

مادة المازوت لدى كل الشركات المستوردة ومنشآت 
النفط في طرابلس والزهراني لمادة المازوت يكفي 
وأسفت  ايام.  ثالثة  لمدة  فقط  السوق  استهالك 
مادة  من  االستراتيجي  االحتياط  ألّن  المصادر 
المازوت في لبنان اصبح يحتسب لمدة 3 ايام فقط 
في حين ان هذا االحتياط يحتسب في اي بلد في 

العالم بمدة 3 اشهر، واقله لمدة شهر.
وكشفت المصادر اّن هناك باخرتين لشركتين 
كبيرتين قد حصلتا على موافقات مسبقة منذ نحو 
المازوت  السوق من مادة  ايام تغطيان حاجات   10
كون  المحظور  في  السقوط  يمنع  ما  ايام   5 لمدة 
مليون   15 بنحو  ُيقاس  اصبح  اليومي  االستهالك 
وارتفاع  الكهربائي  التيار  انقطاع  ازدياد  ومع  ليتر، 
التخزين فإن تغطية الحاجات تكفي من ثالثة الى 

خمسة ايام فقط إذا ما تم التفريغ والتسليم.

أما بالنسبة الى مادة البنزين فهي كارثة الكوارث، 
تضيف المصادر، مؤكدة انه »كان من المفترض ان 
ايام  ستة  الى  خمسة  من  السوق  المخزون  يكفي 
معلومات  بث  نتيجة  الذي حصل  الهلع  بعد  ولكن 
مغلوطة عن انتهاء الدعم فإّن هذا المخزون اصبح 
يكفي فقط حتى بعد غد الجمعة، وهناك باخرتان 
االولى وصلت الى شاطئ بيروت والثانية تصل خالل 
ثالثة ايام لم تحصال على موافقات مسبقة، ما يعني 
انهما لن تستطيعا ان تفرغا مخزونهما، وهذا دليل 
أو  االسبوع  نهاية  في  كارثة  على  مقبلون  اننا  الى 
مطلع االسبوع المقبل على ابعد تقدير لفقدان شبه 

كلي لمادة البنزين.

كورونا
تقريرها  في  العاّمة  الصحة  وزارة  أعلنت  صحيا، 
كورونا  فيروس  مستجدات  حول  أمس  اليومي 
و45  محلية   1513( جديدة  إصابة   1558 تسجيل 
 .573959 لإلصابات  اإلجمالي  العدد  ليصبح  وافدة( 
العدد  ليرتفع  وفاة  حاالت   4 التقرير  سجل  كذلك 

اإلجمالي للوفيات الى 7952.

غانتس لنصرالله
الدفاع  وزير  رّد  الجنوبية،  الجبهة  صعيد  وعلى 
اإلسرائيلي بيني غانتس على إعالن السيد نصرالله 
المنطقة،  الله« ثبت قواعد االشتباك في  أّن »حزب 
قائاًل: »َمن يضع المعادلة هي إسرائيل وليس أحد 

آخر«.
الحدود  على  قواته  فيها  د 

ّ
تفق جولة  وخالل 

على  اعتاد  »َمن  أّن  على  غانتس  شدد  لبنان،  مع 
المعادالت عليه أن يفهم أّن ما كان، ليس بالضرورة 
عملياتنا   ،

ً
جيدا حساباته  وليراجع  سيكون،  ما 

لن  المناسبين،  والزمان  الوقت  نفعلها في  وردودنا 
إلى  الحدود  باجتياز  اللبنانية  للتراجيديا  نسمح 
إسرائيل«. وأضاف: »األزمة في لبنان مدمرة، لكننا لن 
نسمح لمأساته  بعبور الحدود إلى إسرائيل، ونحن 
الوضع  استغالل  الله«  »حزب  محاوالت  جيدا  ندرك 
وأكد  اللبنانيين«.  المواطنين  سالمة  حساب  على 
»أننا سنواصل حماية أنفسنا والدفاع عن أمننا أمام 
محاوالت تهديدنا ونقل أسلحة وذخائر متطورة إلى 
 أّن »إيران هي أكبر 

ً
أتباع إيران قرب حدودنا«، معتبرا

خطر محدق باالستقرار اإلقليمي والسالم العالمي وال 
يجوز الوقوف جانبا بينما هي تتقدم في مشروعها 

النووي«.

أوساط قريبة من رئيس 
الجمهورية لـ«الجمهورية«: 
اّن هناك احتمااًل لتشكيل 
الحكومة في األسبوعين 

المقبلين

مصادر واسعة االطالع: 
المحاوالت الجارية لتذليل 

عقبة اسم وزير المال لم تصل 
الى نتيجة ايجابية

مطاحن توّقفت عن العمل وأخرى خالل أيام! )جوزف بّراك(

َبدا من المواقف والتحركات المعلنة وغير المعلنة على جبهة االستحقاق الحكومي 
اّن هذا االستحقاق عاد الى مرّبع التعقيدات والشروط والشروط المضادة، لكّن لغة 

المعنيين لم َتِغب عنها المسحة االيجابية الممزوجة بتوقعات الحلحلة واحتمال والدة 
الحكومة خالل الفترة المتبقية من الشهر الجاري وشيوع بعض الكالم عن َسعي جّدي 
لتوفير مخارج لبعض الحقائب الوزارية الُعقد، فيما يدور في كواليس بعض المعنيين 
كالم ُيذّكر بحقبة تكليف الرئيس سعد الحريري التي انتهت باعتذاره الشهر الماضي.

وكانت االوساط السياسية قد انشغلت خالل اليومين الماضيين في الحديث عن لقاء 
افترضت أنه كان سيعقد أمس بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف 
نجيب ميقاتي ومن شأنه أن يحّدد مصير التأليف ومساره، لكن تبّين ان ال موعد كان 

محددًا لمثل هذا اللقاء ألّن االتصاالت التي كانت جارية تمهيدًا له لم تحقق نتائج 
ملموسة تستدعي انعقاده، والذي يتوّقع ان يعقد في أي وقت هذا االسبوع.

العراقية  الحكومة  »رئيس  إّن  المصادر  وقالت 
مصطفى الكاظمي يسعى مع قيادات سعودية 
بين  وإجراء محادثات  باللقاء،  وإيرانية إلقناعها 
البلدين في بغداد خالل مؤتمر قادة الدول الذي 

سيعقد نهاية الشهر الحالي«.
تريد  »بغداد  إّن  نفسها،  المصادر  وبحسب 
وطهران،  الرياض  بين  إيجابية  عالقة  إيجاد 

خاصة مع وجود رئيس جديد في إيران«.
العراقي  الرئيس  أعلن  سابق،  وقت  وفي 
برهم صالح أّن بغداد استضافت أكثر من جولة 
حوار واحدة بين السعودية وإيران خالل الفترة 

الماضية.
الوزارة سعيد خطيب  المتحدث باسم  وكان 
 أّن طهران مستعدة إلجراء 

ً
زادة قد أعلن سابقا

على  السعودية  العربية  المملكة  مع  محادثات 
أي مستوى، وستشهد دول المنطقة والدولتان 

نتيجة هذه المحادثات.
وإيران  السعودية  بين  كبير  توتر  وهناك 
في  الحرب  خاصة  كثيرة،  حادة  خالفات  بسبب 
رسمية  دبلوماسية  عالقات  توجد  وال  اليمن، 

بينهما منذ عام 2016.
إيراني عن  على صعيد آخر، كشف مسؤول 
إلى  الكهربائية  الطاقة  توريد  تعليق  تم  أنه 
العراق  يشهد  وقت  في  ذلك  ويأتي  العراق، 

موجة حر شديدة.
وأعلن المدير التنفيذي لشركة إدارة الكهرباء 
تعليق  عن  مشهدي  رجبي  مصطفى  اإليرانية 

تصدير الكهرباء للعراق.
ونقلت وكالة »فارس« لألنباء، عن مشهدي، أّن 
تعليق الصادرات يعود لضرورة سد احتياجات 

.
ً
البالد داخليا

المنتهية  المالية  السنة  في  أنه  واستطرد 
ألفي ميغاواط  2021، تم تصدير نحو  آذار   20
االحتياجات  وبسبب  السنة  هذه  أما  كهرباء، 

 150 إلى  التصدير  الحجم  انخفض  المحلية 
ميغاواط )تنتهي السنة الجارية 20 آذار 2022(.

الحرارة  درجة  فإّن  إلكترونية،  لمواقع   
ً
ووفقا

في العاصمة بغداد تبلغ اليوم 43، ومن المتوقع 
 في العاصمة العراقية 

ً
أن تصل درجة الحرارة غدا

إلى 47.
الكهرباء  وزارة  أعلنت  نفسه،  السياق  وفي 
اإليراني  الغاز  إمدادات  انخفاض  عن  العراقية 

إلى المنطقتين الوسطى والجنوبية.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إّن »إمدادات الغاز 
اإليراني إلى المنطقة الوسطى انخفضت من 30 
، في حين 

ً
مليون إلى 20 مليون متر مكعب يوميا

هبطت اإلمدادات إلى المنطقة الجنوبية من 17 
.»

ً
مليون إلى 5 ماليين متر مكعب يوميا

الغاز  إمدادات  في  »االنخفاض  أّن  وأضافت 
الوطنية  المنظومة  فقدان  إلى  أدى  اإليراني 

للكهرباء حوالى 2600 ميغاوات«.
 
ً
 وكبيرا

ً
 عاليا

ً
جري »تنسيقا

ُ
وأشارت إلى أنها ت

مع وزارة النفط لتعويض ما فقدته المنظومة من 
هذا الغاز حتى ال يؤثر على إدامة زخم اإلنتاج«.

مساع عراقية لعقد اجتماع سعودي إيراني
كشفت مصادر عراقية، أمس، عن وجود 

َمساع تقوم بها بغداد لعقد اجتماع سعودي 
إيراني على هامش مؤتمر قمة دول الجوار في 

بغداد.
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أو االشغال، وبالنسبة الى رئيس الجمهورية 
 
ً
ب توزيعا

ّ
إّن هذه الوزارات الخدماتية تتطل

رَبطة« بإعطاء أي جهة 
َ
عاداًل، فإذا َجرت أي »خ

 آخر 
ً
ب »البازل« ترتيبا

ّ
وزارة معينة، عندها تتطل

لتوزيع الوزارات. وال يزال البحث الجاري في 
مرحلة الوزارات الخدماتية، فيما هناك توجه عام 
 أّن 

ً
إلبقاء توزيع الوزارات السيادية كما هو، علما

الحقائب السيادية جزء من »الباكيج« واالتفاق 
، وسينعكس االنتهاء من توزيع الحقائب 

ّ
كل

َ
ك

 على توزيع الحقائب 
ً
 أو سلبا

ً
الخدماتية إيجابا

فق عون 
ّ
 أن ات

َ
السيادية. وفي حين َسبق

وميقاتي على المداورة في الحقائب الخدماتية 
واالساسية والعادية، يبقى المهم بالنسبة الى 
عون التوازن في توزيع هذه الحقائب. وبالتالي، 
هناك طرحان على طاولة البحث اآلن، إّما إبقاء 

التوزيع نفسه فال يعترض أحد من األفرقاء 
، وإّما 

ً
 نوعا

ً
على الحصة التي ينالها، تحديدا

إعادة التوزيع بنحٍو عادل ال َيشوبه خلل بحيث 
يحصل فريق على وزارتين خدماتيتين أو ثالث، 

ويحصل فريق آخر على وزارة خدماتية أو ال 
يحصل على أيٍّ منها، ويدور النقاش اآلن حيال 

هذين الطرحين، وتجري عملية تدوير الزوايا 
بين هاتين النقطتين. 

 ما عدا ذلك من »معلومات ُمفبركة 
ّ

أّما كل
أو تركيبات«، عن طلبات لعون ورئيس »التيار 

الوطني الحر« النائب جبران باسيل وعن 
فيتوهات يفرضانها، فهي بهدف رمي 

التعطيل على عون - باسيل، بحسب »عونيين«. 
ك  مسُّ

َ
زوا على ت

ّ
ويقول هؤالء: »بداًل من أن يرك

رئيس مجلس النواب نبيه بري بمدير العمليات 
ى 

ّ
المالية في مصرف لبنان يوسف خليل ليتول

 
ً
 جنائيا

ً
وزارة المال، فيما أّن هناك تدقيقا

يخضع له مصرف لبنان، وخليل أحد المسؤولين 
المعنيين المباشرين بالتدقيق وبالعمليات 

المالية، وكأّن لم يعد هناك شخصيات شيعية 
 يوسف خليل، ُيَصّوبون على عون وباسيل. 

ّ
إال

 أّن رئيس 
ً
لذلك، عدنا الى »الّنغَمة نفسها«، علما

ل بعملية التأليف وال تواصل 
ّ
»التيار« ال يتدخ

بينه وبين ميقاتي، أّما الرئيس عون فيتشاور 
مع ميقاتي لتأليف حكومة متجانسة بتوزيٍع 

ها«. 
ّ
عادل للحقائب كل

أّما على صعيد االتصاالت الخارجية 
قة بالتأليف، فال تواصل مباشر بين عون 

ّ
المتعل

، بل عّبر الفرنسيون خالل 
ً
والفرنسيين أخيرا

له عون 
ّ
بعض االتصاالت مع فريق َسَبق أن شك

لهذه الغاية، عن رغبتهم في التعجيل في 
 من أّن التأخير في 

ً
تأليف الحكومة انطالقا

التأليف مؤذ، وهم يريدون وضع قرارات مؤتمر 
ر 

ّ
باريس قيد التنفيذ فيما تأخير التأليف يؤخ

ذلك. وَيجزم »عونيون« أّنه لم يحصل أّي اتصال 
ل في التأليف«. 

ّ
مع باسيل الذي »ال يتدخ

05تقارير04 تقارير

ال أحد من كل هؤالء المعنّيين يقبل بهذا الثمن؛ 
حة ألن تشارك في 

ّ
ال القوى السياسّية المرش

الحكومة باختصاصّيين تسّميهم، تقبل بهذا 
الثمن الذي يريده عون وباسيل، وال خصومهما او 

حلفاؤهما يقبلون بذلك، وال الرئيس نجيب ميقاتي 
 »

ً
 فخرّيا

ً
في وارد أن يقبل بأن يكون »رئيسا

لحكومة رئيسها الفعلي جبران باسيل عبر إمساك 
م 

ّ
رئيس التيار البرتقالي بوزارات أساسّية والتحك

ل.
ّ
بالحكومة عبر الثلث المعط

على هذا األساس، تبدو فرضّية تعطيل 
التأليف هي األقوى، حتى ولو استمّر نجيب 

ميقاتي »طالع نازل ع بعبدا« إلى ما شاء الله. وهو 
في اللقاءات التي عقدها مع رئيس الجمهورية، 
جّرب أن يحفر في الّصخر الرئاسي، ولكن »ولم 

، وهو أّن الموقف 
ً
يطلع الماء«، لسبب بسيط جّدا

، بعدم 
ً
 سلفا

ً
 وباسيلّيا

ً
الرئاسي محسوم عونّيا

 من حكومة مثّبتة على قاعدة »األمر 
ّ

القبول بأقل
لي«!

الث 
ّ
اني والث

ّ
من هنا، فإّن اللقاءات األّول والث

والّرابع بين عون وميقاتي، كانت أشبه بـ«الحبل 
الكاذب«؛ عواطف متبادلة وما يعادلها من مجامالت 
ا من اللقاء الخامس،  وإبداء نوايا بالتعاون، ولكن بدًء

س البطن 
ّ
وما تاله، ذهب مفعول إبرة المخّدر، ونف

 ما قيل عن تدوير زوايا وإمكانية 
ّ

الحكومي من كل
التفاهم، وتبّين أّن األمل بوالدة الحكومة لم يكن 

سوى وهم.
 بعزم شخصّي، 

ً
ف مندفعا

ّ
كان الرئيس المكل

ودعم دولّي، فرنسي على وجه التحديد، إلى 
إحداث خرق سريع يستولد منه الحكومة العتيدة، 

ولكن كان لـ«قلم توقيع مراسيم الحكومة« رأي 
آخر: »مطالبنا ومعاييرنا وحقائبنا وحقوقنا نريدها 

وبزيادة، ولن نمنح الحكومة الثقة«.
ال يعني ذلك عودة الى الوراء، ألّنه لم يحصل 

تقّدم في االساس، بل هي مراوحة سلبّية في مرّبع 
الصفر الذي ال ُيرى فيه حتى اآلن مساٌر يؤّدي إلى 

تأليف حكومة.
الواضح في أفق هذا االستحقاق، أّن ما يجري 
ال يعدو أكثر من محاولة تعجيز متعّمد للرئيس 

ف، إلحراجه فإخراجه، أو لجلبه الى بيت 
ّ
المكل

اعة وتشكيل حكومة بالمعايير العونّية 
ّ
الط

يتها للقرار البرتقالي.
ّ
والباسيلّية خاضعة بكل

 في المقابل، أّن نجيب 
ً
لكن الواضح أيضا

ميقاتي قد سبق له أن رّسم حدوده من البداية، 
بأّنه لم يقبل تكليفه لكي يدور في متاهة 
المماطلة والتعطيل او ليثير ما سّماه »وكر 

الدبابير«، بل هو آٍت ضمن مهلة غير مفتوحة لكي 
ل حكومة متوازنة بمهّمة انقاذية بحجم 

ّ
يشك

األزمة وليس بحجم طرف بعينه. وما لم ينجحوا 
 مع 

ً
فيه مع سعد الحريري لن ينجحوا فيه حتما

نجيب ميقاتي.
ما ينبغي التعّمق فيه، هو أّن هذا التعجيز 

بالمعايير البرتقالية الذي أقاموه عليه، ال يبدو أّن 
القصد منه الوصول الى حكومة بمهّمة انقاذية 
واصالحية كما يتوق لها اللبنانيون وكما يطالب 

بها المجتمع الدولي. فما هو جلّي لدى كل 
المعنيين بالملف الحكومي، هو أّن هذا التعجيز 
يتجاوز تلك المهّمة، التي يحيطها »المعّجزون« 

بعناوين شعبية وشعارات جميلة وكالم عن 
تدقيقات جنائّية وما إلى ذلك، بل أّن القصد منه 

هو تحقيق الهدف الوحيد الكامن في خلفّيته، 
وهو استمرار تّيار رئيس الجمهورية في موقع 

القرار واإلمساك بزمام االمور بعد نهاية والية عون.
يدرك تيار رئيس الجمهورية أّن أّي حكومة 

خارج معايير عون وباسيل، ستعدم فرصه 
باالستمرار و«الصمود« امام الجبهات العريضة 
من الخصوم التي بناها في السنوات االخيرة، 

 في الشارع المسيحي.
ً
وخصوصا

على أّن هذا اإلدراك، نابع من هاجس يؤرق 
تيار الرئيس، ويقلقه من المرحلة المقبلة؛ ثّمة 
فرضية نوقشت على الطاولة البرتقالية تقول 

كل الذي يريده اآلخرون 
ّ
إّن تشكيل حكومة بالش

سيقضي على ما يطمح إليه بأن يستمّر في 
 السياسي األمامي في المرحلة المقبلة، 

ّ
الصف

 بزخم في المعادلة الداخلية، 
ً
ويبقى حاضرا

 
ً
 ضعيفا

ّ
ويصبح التيار في هذه الحالة على الرف

 لعناصر القوة التي تمكنه من صّد الضربات 
ً
فاقدا

التي قد يتلقاها من شتى االتجاهات.
قت 

ّ
تلحظ تلك الفرضّية، اّنه لسبب ما ُعل

ر 
ّ
أو ُجّمدت اإلنتخابات النيابّية، ولسبب ما تعذ
انتخاب رئيس للجمهورية بعد انتهاء والية 

عون وخال موقع رئاسة الجمهورية بعده، فالذي 
سيحكم البلد هو حكومة نجيب ميقاتي إن 

لت. فإذا كانت هذه الحكومة خارج المعايير 
ّ
تشك

العونّية والباسيلّية، فإّنها ستتجاوز تيار الرئيس 
وتتجاهله وتتعاطى معه كأّنه غير موجود.

وعلى هذا اأٍلساس، ثّمة استحالة في أن 
يقبل تيار الرئيس بمثل هذه الحكومة، ولذلك 
تبقى حكومة تصريف األعمال الطّيعة في يده 

هي الخيار األّول حتى اآلن، أو باألحرى الخيار 
اإلحتياطي، حيث ال شيء يمنع أن تستمر هذه 

الحكومة حتى إجراء االنتخابات النيابّية، كما 
ال شيء يمنع أن ُيدار البلد من خاللها في حال 

ل االستحقاقان النيابي والرئاسي ألّي سبب 
ّ
تعط
كان.

يدرك تيار الرئيس كما غيره من القوى 
لت لتنفيذ 

ّ
السياسّية، أّن الحكومة حتى ولو تشك

ر الوقت 
ّ
مهمة اصالحية وانقاذية، فإّنه لن يتأخ

 
ً
حتى تصبح هذه الحكومة انتخابية، وخصوصا

اّن االستحقاق النيابي صار على ُبعد أشهر 
قليلة. ووزارة الداخلّية باعتبارها المعنّية األساس 

بالتحضير لهذا االستحقاق وإجراء االنتخابات، 
ل عصب هذه الحكومة، وفي الوقت نفسه 

ّ
تشك

ل الهاجس األساس لتيار الرئيس الذي 
ّ
تشك

ر النتخابات مصيرّية هذه المّرة، مع التبّدل 
ّ

يتحض
الكبير في مزاج الشارع المسيحي، وخفوت وهج 

التيار عّما كان عليه في وقت مضى.
من هنا، يدرك تيار الرئيس أّنه أمام انتخابات 

صعبة، ولذلك يرفض عون وباسيل أن يتخليا 
عن وزارة الداخلّية ألّي طرف كان. سواء أكان 
، يمت بصلة مباشرة أو غير مباشرة إلى 

ً
سنّيا

 
ً
 مسيحّيا

ً
سعد الحريري وتيار المستقبل، أو وزيرا

.»
ً
»محايدا

فالمنطق البرتقالي يعتبر وزارة الداخلية 
سند 

ُ
صمام أمان انتخابي له، ويقول بضرورة أن ت

إلى وزير مضمون ومأمون وموثوق به. فالوزير 
المحايد يعني أّنه وزير ضعيف و«حيطو واطي«، 
وُيخشى في هذه الحالة أن يتسلل خصوم التيار 
 »القوات اللبنانّية« 

ً
في الشارع المسيحي وتحديدا

عف، 
ّ

وحزب الكتائب وغيرهما، لإلفادة من هذا الض

غط عليه إلى ما قد يسّهل 
ّ

فيدفعونه تحت الض
أمورهم، ويتيح لهم تحقيق فرصة االنتقام 

 من »التّيار الوطني الحر« ورئيسه جبران 
ً
انتخابيا
باسيل.

، فإّن المسألة 
ً
وبحسب المنطق البرتقالي، أيضا

سندت الداخلّية إلى 
ُ
ستكون أصعب عليهم إْن أ

ف، ومن 
ّ
وزير سّني، كما يطالب الرئيس المكل

خلفه رؤساء الحكومات السابقون، وبالتالي، فإّن 
قبول تّيار الرئيس بذلك، معناه أّنه يقّدم رأسه 

 ويضعه تحت مقصلة سعد الحريري، حيث 
ً
مجانا

أّن هذا الوزير السّني، سيتحّرك وفق مشيئة هذا 
الفريق، الذي ال يخفي مشاعره الحانقة على عون 

ر بالتالي 
ّ
وباسيل ورغبته في الثأر منهما، ويسخ

 امكانات وزارة الداخلّية، ليس فقط بما يسّهل 
ّ

كل
أموره ويخدم انتخاباته، بل لخدمة وتسهيل أمور 

قوى مسيحّية، حتى ولو كان هذا الفريق على 
 مثل »القّوات اللبنانية«، 

ً
خصومة معها حاليا

 امام هدف 
ً
فالخصومة يمكن أن تركن جانبا

جليل يجتمعون عليه، وهو التضييق على تيار 
. هذا ما يخشى 

ً
 وانتخابيا

ً
الرئيس وكسره سياسيا

ى عن 
ّ
منه تيار الرئيس ويقلقه، ولذلك لن يتخل

الداخلّية، حتى »ما ينام بين القبور ويشوف 
منامات وحشة«.

من هنا، فإّن أّي حديث عن إمكان التفاهم 
 منهما على 

ّ
على حكومة، بين منطقين يصّر كل

أن تكون وزارة اإلنتخابات من نصيبه، هو حديث 
 

ّ
متعب سيبقى يدور في حلقة التعطيل ذاتها، إال

إذا حدث ما قد يفرض على الجميع ان ينزلوا تحت 
لة تشكيل الحكومة، ولكن هذا 

ّ
سقوفهم المعط

النزول رهن بحصول معجزة .. والمعجزة بالتأكيد 
فرضّية وهمّية ال تمّت إلى الواقع بصلة، وهذا 
معناه أّن هذه الدّوامة ستبقى تدور .. وتدور .. 

وتدور .. حتى ينقطع الّنفس!

 
ً
 حتى بعد ظهر أمس لم يطلب ميقاتي موعدا

للقاء عون، فيما ال تزال االتصاالت غير المباشرة 
بين فريقي رئيس الجمهورية والرئيس 

ف، التي حصلت في نهاية األسبوع 
ّ
المكل

 النقاط 
ّ

المنصرم، مفتوحة ومستمّرة، لحل
الحكومية العالقة والتي تحتاج الى بلورة 

أكثر، ومن بينها توضيحات من جانب رئاسة 
الجمهورية، يجري البحث فيها. 

وفيما بدأ أمس تداول أخبار عن أّن عون طلب 
 
ً
 وزاريا

ً
من ميقاتي في لقائهما األخير 12 مقعدا

، نفى المكتب اإلعالمي 
ً
في حكومة من 24 وزيرا

لرئاسة الجمهورية هذا الخبر. وبحسب مصادر 
لعة على لقاءات رئيس الجمهورية والرئيس 

ّ
مط

ف، إّن ما طلبه عون خالل النقاش في 
ّ
المكل

لقائه األخير مع ميقاتي، هو أن يجري التوافق 

بين االثنين على الحقائب الوزارية وأسماء 
الوزراء، إن كان الـ12 المسيحيين أو الـ12 

المسلمين، ولم َيقل عون أي كالم يفيد أّنه 
، فيما هذا الكالم غير 

ً
 وزاريا

ً
يريد 12 مقعدا

منطقي بل مجرد لعبة تشويش لإلساءة الى 
رئيس الجمهورية الذي يعلم أّن هناك مقاعد 

وزارية ُمخّصصة لمسيحيين لن تكون من 
حصته، فهناك 4 وزراء لتيار »المردة« واالرمن 

والحزب »السوري القومي االجتماعي«، فضاًل عن 
أّن هناك اتفاق بين الرئيسين على أن ال ثلث 
اًل ألّي فريق في الحكومة وعلى توزيعة 

ّ
معط

َمانات«، وهذه القواعد محسومة. 
ْ
»الْتالث ت

أّما النقاط العالقة اآلن، والتي يجري 
التواصل غير المباشر حولها والبحث فيها، 

فأّولها توزيع الوزارات الخدماتية، وذلك بعد 

إصرار رئيس »الحزب التقدمي االشتراكي« 
وليد جنبالط على الحصول على وزارة الشؤون 
االجتماعية، والتي كانت من ضمن حّصة عون 
وفق التوزيع السابق لهذه الحقائب، إذ ُعِرض 
ل وزارة 

ّ
على جنبالط وزارات أخرى لكّنه يفض

الشؤون. وبالتالي، إّن إعطاء جنبالط هذه الوزارة 
»ُيخرِبط بازل التشكيلة«، لذلك تجري عملية 
تدوير الزوايا في توزيع الحقائب االساسية 

، إذ إّن أي تغيير 
ً
والخدماتية والتي تأخذ وقتا

أو تبديل يطرأ على التوزيعة يؤّدي الى خلٍل 
 للوصول 

ً
ب إعادة التوزيع مجددا

ّ
فيها، ويتطل

الى توزيع عادل. 
لعة، يطالب 

ّ
كذلك، بحسب مصادر مط

األفرقاء الشيعة بوزارات عدة ومن ضمنها 
وزارة الزراعة، فيما يطالب آخرون بوزارة الصحة 

تجاهلت مجموعة سياسية  
التحذير الذي تبّلغته بأن إجراءاتها 

ستؤدي الى تجميد عملية كبرى 
تجري حالياً وتعوق أهدافها.

لم يعد الخالف القائم ضمن أحد 
األسالك مكتوماً وبات على كل 

شفة ولسان.

تستمر اإلتصاالت بين رئيس حزب 
ومسؤول كبير لمتابعة أي إلتباس 

الحتواء تداعيات حادث كبير 
بدأت تترجم بمضايقات في بعض 

المناطق.

اسرار الجمهورية

التعجيز بالمعايير هدفه استمرار تّيار رئيس الجمهورية في موقع القرار

الثابت حتى اآلن، لدى كل المعنّيين 
بالملف الحكومي، أّن توقيع الرئيس 

ميشال عون لمراسيم تشكيل الحكومة 
ثمنه أّن تتشّكل حكومة كما يريدها هو 

وجبران باسيل. ودون هذا الثمن، ال يحلم 
أحد بحكومة؟

هذا ما َطلبه عون من ميقاتي

عون طلب من ميقاتي أن يتفقا معًا على كل الوزارات واألسماء

بعد عام على استقالة حكومة الرئيس حسان 
دياب، وَتعّذر تأليف الحكومة، واعتذار رئيسين 

ُكلِّفا التأليف، باَت من الصعب التصديق أّن 
التأخير في التأليف سببه عدم التوافق وغير 

مرتبط بإرادة داخلية أو أخرى خارجية أو االثنتين 
معاً. دخول تكليف الرئيس ميقاتي أسبوعه 
الثالث من دون حسم الُعَقد الحكومية، ُيعّزز 

هذه الفرضية أيضاً، علماً أّن معنيين يؤّكدون 
أّن الحكومة يمكن أن تبصر النور في دقائق، إذا 
كان هناك إرادة لوالدتها من األفرقاء المعنيين 

مباشرًة بالتأليف. هذا فيما انتقل التواصل 
المباشر بين رئيس الجمهورية العماد ميشال 

عون وميقاتي، الى االتصاالت غير المباشرة بين 
الفريقين لحّل عقد عالقة، أبرزها توزيع الوزارات 
األساسية والخدماتية، ويرتبط التواصل المباشر 

بين الرئيسين ولقاؤهما السابع بوصول هذا 
التواصل غير المباشر بينهما الى نتائج عملية.

َمنح وزارة الشؤون لجنبالط 
يفرض إعادة توزيع الحقائب 

الخدماتية

 وزارة االنتخابات .. 
و«المنامات الوحشة«!

 إذا أبلغهم أّن مصالحه العليا 
ً
خصوصا

تقتضي منهم أن يتنازلوا لتسهيل التأليف. 
وال شك في درجة تالحم عون وباسيل مع 

»الحزب«، أو في ثقة »الحزب« بميقاتي الذي 
سبق واخَتَبره في محطات عّدة، كما منحه 

أصوات الكتلة في التكليف.

، واضح أّن »حزب الله« وحلفاءه ليسوا 
ً
إذا

مستعجلين إلزاحة حكومة تصريف األعمال 
. فوضعية 

ً
واإلتيان بحكومة فاعلة حاليا

ت من الضغوط الدولية 
ّ
التصريف مثالية للتفل

وتمكين هذه القوى من ممارسة المناورات 
سب الوقت، في انتظار الحسم 

َ
السياسية وك

في فيينا بين واشنطن وطهران، ما يسمح 
 
ً
ببلورة الصورة في لبنان. ولذلك، ليس متوقعا

.
ً
االنفراج في الملف الحكومي قريبا

بالنسبة إلى البعض، يعني ذلك أّن حسان 
، وإن كان في 

ً
دياب هو الحصان الرابح عمليا

، في هذه 
ً
وضعية تصريف األعمال. وأساسا

الظروف التي تضع الجميع في موقع الفشل، 
ال حظوظ ألّي كان في الظهور بمظهر البطل، 
وال مجال لتشكيل حكومة قوية وفاعلة بكل 

معنى الكلمة.
، هناك َمن يعتقد أّن دياب 

ً
ولكن أيضا

َمتروٌك في السرايا وهو محكوم بوضعية 
التصريف، ال ليكون بطاًل، بل ليكون الخروف 

الذي ستتّم التضحية به، بداًل من القوى 

السياسية كلها. 
فاأليام واألسابيع القليلة المقبلة ستشهد 

انهيارات متسارعة وبالغة الخطورة على 
 
ً
مختلف المستويات، وهي ستستثير مزيدا
من النقمة الشعبية والغضب الدولي. ومن 
 تكون هذه القوى السياسية 

ّ
المناسب أال

موجودة في السلطة بشكل مباشر، وأن تتم 
إضاعة المسؤوليات بحكومة تصريف أعمال 

ضعيفة.
وبالتأكيد، ليس هناك أحد في نادي رؤساء 
 
ً
 وُمستضعفا

ً
الحكومات يقبل بأن يأتي طائعا

إلى رئاسة الحكومة، لُتلقى عليه مسؤولية 
انهيار يعتبر بين األكبر في التاريخ الحديث، 

ال سيما منهم ميقاتي. ولذلك، حتى هؤالء 
يناسبهم بقاء دياب في السرايا، فال يتحمل 
أي منهم تبعات الوصول إلى قعر الهاوية، 

وإن كان يزعجهم أن يكون موقع رئاسة 
الحكومة هو الضعيف.

يعني ذلك أّن حظوظ ميقاتي في 
التأليف سترتفع إذا ظهرت مالمح تسوية 

إقليمية دولية وانفراج داخلي، نقدي ومالي 
واقتصادي. وفي المقابل، سيبقى دياب 
 على موقعه في السرايا ما دام 

ً
محافظا

 نحو قعر الهاوية. وهذا هو 
ً
االنزالق مستمرا

ح حتى إشعار آخر. المرجَّ

يعتقد بعض المتابعين أن الرئيس نجيب 
ميقاتي، في ضوء نتائج  زياراته للقصر 

الجمهوري، لم يعد يستبعد الوصول 
إلى اإلحباط الذي سبقه إليه الحريري. 

ر ميقاتي  ولكن، يبقى الوقت، الذي سيقرِّ
استهالكه قبل أن يعتذر، قاباًل لألخذ والرّد. 

فالحريري »َصمد« 9 أشهر. ولذلك، ما زال 
 تقدير الوقت الذي سيختاره ميقاتي. 

ً
مبكرا

وال يبدو الرئيس ميشال عون وأركان 
فريقه السياسي في وارد »مكارمة« رئيس 
ى 

ّ
ف أكثر من آخر. ويقولون: لن نتخل

َّ
مكل

في أي شكل عن الصالحية الجّدية الوحيدة 
الباقية للرئيس بعد الطائف، أي المشاركة 
في تركيب السلطة التنفيذية. فِمن دونها 

سيكون الرئيس مجرد تمثال من ورق، 
يتفّرج على ما يجري حوله وال يحق له 

ل. 
ّ
التدخ

وتوحي صورة الصراع السياسي المفتوح 
هذه، وكأّن البلد يتمتع بالديموقراطية على 
مداها، وّن الالعبين يمارسون السياسة بال 

ضوابط. ولكن، هذا ليس واقع األمر. فاللعبة 
، والممسك األساسي فيها 

ً
ممسوكة تماما

هو »حزب الله«. وهو لو أراد لكان أنهى 
 
ً
األزمة الحكومية منذ مدة طويلة، بل أيضا

األزمة النقدية والمالية واالقتصادية.
مثاًل، في العام 2008، عندما ارتأى 

»الحزب« أّن البلد ذاهب في اتجاه ُيعاِكس 
ذ انقالب 7 

ّ
مصالحه السياسية واألمنية، نف

أيار الشهير، وسار حلفاؤه إلى جانبه طائعين 
خ اآلخرون بسهولة. ومنذ ذلك الحين، 

َ
وَرض

ة السلطة راجحة لمصلحته، للمرة 
ّ
عادت كف

األولى منذ خروج السوريين في العام 2005.   
وفي سوريا، شارك »الحزب« في الحرب 

منذ اندالعها، من دون استئذان أحد، وأفَهَم 
الجميع هنا أّن هامش حركته العسكرية 
واألمنية غير قابل للنقاش. ومنذ أن بدأ 

ض »الحزب« لضغط عربي  عهد عون، تعرَّ
وأميركي استثنائي بهدف إضعافه والحّد 
من سلطته في الدولة. وعلى رغم أن البلد 

وصل إلى االنهيار، فإّن »الحزب« لم يفرض 
على نفسه تقديم أي تنازل.  

 على الحدود، 
ً
مثاًل، هو يسيطر تماما

وهو يستطيع على األقل وقف تهريب 
المحروقات والطحين التي تستنزف 
المخزونات القليلة الباقية من العملة 

الصعبة، ما يزيد على المليارين ونصف 
 ال 

ً
. فمن المؤكد أّن أحدا

ً
المليار دوالر سنويا

يمكنه القيام بعمليات التهريب، إذا أصدر 
 بمنعها. وهو قادر على 

ً
 جازما

ً
»الحزب« أمرا

 سواء عند المعابر الحدودية أو 
ً
َوقفها تماما

من خالل كشف شبكاتها في الداخل.     
وكذلك، لو أراد »حزب الله« حكومة فاعلة 
ها تحت عنوان »الضرورات الحيوية«. 

َ
لفرض

وفي العادة، ال يخالف الحلفاء خياراته، 

َمن كان يتصّور أّن الرئيس حسان دياب، 
الذي طلبت منه القوى السياسية، في آب 

2020، أن يستقيل لتنفيس النقمة الدولية 
والشعبية بعد انفجار المرفأ، سيحتفل 

بذكرى العام األول على االستقالة، وسيبقى 
مقيماً سعيداً في السرايا حتى إشعار آخر، 

و«يستهلك« الرئيس سعد الحريري.. وربما 
آخرين؟

»حزب الله« وحلفاؤه ليسوا 
مستعجلين إلزاحة حكومة 

تصريف األعمال واإلتيان 
بحكومة فاعلة حاليًا

ليس متوقعًا االنفراج في الملف الحكومي قريبًا

دياب الباقي حتى قعر الــهاوية!
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محليات06

مّيز آالم المعاناة الحالية بين مدني وعسكري، 
ُ
ال ت

السلك  في  العاملين  على  وطأة  أشد  ها 
ّ
لعل بل 

العسكري واألمني، حيث القوانين الصارمة تحول 
دون إيجاد موارد أخرى لهم، بحيث ال تبقى من 
خيارات بديلة في مواجهة هذا الواقع سوى الفرار 
 الى االمام، في اعتباره 

ً
الذي ال يعدو كونه هروبا

مشكلة إضافية وليس حاًل. 
عتبر أم الحقائب و«تاج« 

ُ
واذا كانت »الداخلية« ت

ع سياسي 
ُ
ناز

َ
الوزارات السيادية، واذا كان هناك ت

حاد على هذه الحقيبة ساهَم في عرقلة تشكيل 
الحقيقة  ُيلغي  ال  ذلك  فإّن  اآلن،  الحكومة حتى 
خالية  باتت  الوزارة  اّن  وهي  الموِجعة  األخرى 
الضغوط  رياح  واّن  كبير،  حّد  الى  »الدسم«  من 
العاملين  بقّوة  لفحت  واالجتماعية  المعيشية 
عين على 

ّ
 عناصر قوى األمن الموز

ً
فيها، خصوصا

بمقدورهم  يعد  لم  والذين  ودوائرها،  أجهزتها 
شراء حاجتهم من الطعام اليومي نتيجة االرتفاع 
الهائل في األسعار، ال سيما بالمقارنة مع رواتبهم 
المتآكلة التي انخفضت قيمتها الشرائية بشكل 

كبير على َوقع صعود سعر الدوالر. 
في  التغذية  تأمين  أّن  الى  االشارة  وتجدر 
عاتق  على  يقع  الداخلي  األمن  قوى  مؤسسة 
في  السارية  للقاعدة   

ً
خالفا أنفسهم،  أفرادها 

هي الطعام وتوزيعه 
َ
الجيش الذي ُيعنى هو بط

على عسكرييه.
الجيش  عناصر  اّن  هو  ة 

ّ
بل الطين  يزيد  وما 

 
ً
أحيانا مضطّرين،  أنفسهم  يجدون  األمن  وقوى 

المعاناة  في  »شركائهم«  مواجهة  على  كثيرة، 
والقهر من الُمحتّجين الذين أصبحوا ال يختلفون 
فقط،  الثوب  في   

ّ
اال طة 

ّ
المرق البذة  أصحاب  عن 

بعدما أذاَب االنهيار أّي فوارق أخرى بينهم. 
وإزاء تصاعد وتيرة االزمة االقتصادية وتفاقم 
أعبائها على عناصر قوى األمن، قّرر وزير الداخلية 
في حكومة تصريف األعمال العميد محمد فهمي 
منذ نحو 3 أسابيع إطالق مطبخ في الوزارة، يتولى 
الى  الغداء  المجانية خالل فترة  الوجبات  تقديم 
يخدمون  الذين  المدنيين  والموظفين  العناصر 

.
ً
في »الداخلية« تحديدا

ويركز المطبخ على تحضير طعام صحي مثل 
طهى في البداية من دون 

ُ
»الَيخاني« التي كانت ت

تتحسن  أن  قبل  الباهظة،  كلفته  بسبب  اللحم 
 مع مبادرة أحد فاعلي الخير قبل ايام 

ً
األمور الحقا

الى تقديم »هبة« من اللحوم إلى »الداخلية«، وسط 
توصية من الضابط الُمشرف على المطبخ بضرورة 

ترشيد استهالك الِهبة أطول وقت ممكن. 
طعام  وغرفة  المطبخ  من  المشروع  ويتكّون 
من  استحضارها  تم  فقد  المعدات  أّما  مجاورة، 
معهد قوى األمن الداخلي. ويضم فريق الطهاة 
عناصر في الوزارة من حملة شهادات الفندقية، 
ّجروا« مواهبهم الكامنة بطبخات نالت 

َ
والذين »ف

إعجاب رفاقهم. 
وكانت تقديرات القّيمين على المشروع ترّجح 
عند انطالقه أن يصل عدد »رّواد« المطبخ الى 70 
 انهم فوجئوا بأّن اإلقبال كثيف عليه 

ّ
، إال

ً
يوميا

وبأّن الرقم ارتفع الى 100. 
على   

ً
مبدئيا المطبخ  خدمة  تقتصر  وبينما 

 
ً
أحيانا الوجبة  تتوّسع   ،

ً
حصرا الغداء  تقديم 

 ببعض المبادرات 
ً
 من »الَتحلية« ربطا

ً
لتضّم شيئا

سّجل من وقت الى آخر، 
ُ
الخّيرة التي يمكن أن ت

 حين أهدى أحدهم »الداخلية« 
ً
كما حصل أخيرا

كمية من الحالوة. 
وُيشار الى اّن معظم المواد والمنتجات التي 
يستخدمها مطعم »الداخلية« في تحضير وجباته 

تبرعات وتقديمات من أصدقاء  الى  إنما تستند 
 انه قد 

ً
وداعمين لسلك قوى األمن الداخلي، علما

شهرية  بمبالغ  التبّرع  الضباط  من   
ً
الحقا ُيطلب 

 للرتبة، بغرض دعم الصندوق 
ً
حدد نسبتها ِتبعا

ُ
ت

المالي للمطبخ. 
 من نجاح الفكرة، بدأ المسؤولون في 

ً
وانطالقا

 مع 
ً
 فشيئا

ً
الوزارة بتوسيع »حقل التجارب« شيئا

يقّص  بأن  الحالقة  مهنة  يجيد  لعنصر  السماح 
زيارة  أصبحت  بعدما   ،

ً
أيضا  

ً
مجانا زمالئه  شعر 

»الصالون« باهظة الثمن في هذه األيام بالنسبة 
إلى أفراد السلك االمني.  

على  البحث  يجري  متصل،  سياق  وضمن 
تنفيذ  إمكان  في   

ً
ايضا »الداخلية«  مستوى 

تتضمن  غذائية  وحدة  منح  يشمل  آخر  مشروع 
يطلب  عنصر  كل  الى  والسلع  المواد  من   

ً
عددا

الحصول عليها، وذلك في إطار دعم عائالت رجال 
األمن الداخلي وتعزيز صمودها االجتماعي.

طعام وحالقة مجاناً في »الداخلية«!

المطبخ المستحدث في المديرية

مطبخ مجاني يقدم الوجبات 
لعناصر وموظفي »الداخلية« 
لتخفيف وطأة األزمة عليهم

»الحاجة أم االختراع«. تحت هذا الشعار، تحاول 
المؤسسات العسكرية واالمنية التكّيف مع 

الظروف القاسية، والصمود في مواجهة أزمة 
اقتصادية هي األصعب واألسوأ في تاريخ لبنان.

عماد مرمل
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07 محليات

كذلك، أشار دياب، في بيان، لمناسبة مرور سنة 
على استقالة الحكومة، الى أّن »سنة كاملة مّرت 
على استقالة الحكومة، والبلد ال يزال يرزح تحت 
معاناة  يواجهون  واللبنانيون  عميقة،  أزمة  وطأة 
، بينما لم تفلح المساعي، خالل سنة 

ً
شديدة جدا

المفاوضات مع  لتأليف حكومة تستأنف  كاملة، 
صندوق النقد الدولي الذي يبدو أّنه الممّر الوحيد 

 للخروج من حال االنهيار«.
ً
الُمتاح راهنا

كانت  حكومتنا  استقالت  »عندما  وقالت: 
 
ً
النقد قد قطعت شوطا المفاوضات مع صندوق 
في التفاهم على خطة التعافي التي وضعناها، 
لكّن االنفجار المشؤوم في مرفأ بيروت أّدى الى 
استقالة حكومتنا، فتوقفت المفاوضات، وانهارت 
واالقتصادية  المالية  المناعة  مقومات   

ّ
كل

عن  تام  خارجي  انقطاع   
ّ

ظل في  واالجتماعية 

اقتصرت  ، حيث 
ً
وماليا  

ً
اقتصاديا لبنان  مساعدة 

تداعيات  معالجة  على  المساعدات  تلك  معظم 
انفجار 4 آب«.

مع  تعاملت  قد  الحكومة  »كانت  وأضاف: 
عمرها  من  أشهر   6 مدى  وعلى  بواقعية.  األزمة 
للواقع  مكتملة  صورة  َرسم  من  نت 

ّ
تمك الفعلي 

بشفافية  وحّددت  الدقيقة،  وباألرقام  المالي، 
حجم الفجوات الهائلة، والخسائر المتراكمة، ثم 
إخراج  على  قادرة  وعملية  علمية  خطة  وضعت 
لبنان من المأزق. ومع أّن بعض المداخالت تسّببت 
إيقافها،  تستطع  ولم  الخطة  تطبيق  تأخير  في 
البلد   

َ
ودخل تنفيذها،  أحَبط  االنفجار  أّن   

ّ
إال

واالقتصادي  والمالي  السياسي  المجهول  في 
واالجتماعي والمعيشي«.

وتابع دياب: »على مدى سنة كاملة، وهي أطول 
تعاملت  لبنان،  تاريخ  في  أعمال  تصريف  فترة 
رغم  على  النفق،  هذا  مع  المستقيلة  الحكومة 
ضعف إمكاناتها، وضيق صالحياتها، وفي غياب 
تجاذبات   

ّ
ظل وفي  مؤثرة،  خارجية  مساعدة  أي 

الظلم  »من  أّنه   
ً
معتبرا حادة«،  داخلية  سياسية 

تهمة  األعمال  تصريف  حكومة  على  رمى 
ُ
ت أن 

ب من المسؤولية، فكل وزير من  التقاعس أو التهرُّ
ف 

ّ
لم ينقطع عن عمله، ولم يتوق الحكومة  هذه 

 جهد للتعامل مع األزمات المتتالية 
ّ

عن بذل كل
حجم  على  يشهد  الكبير  والسرايا  والمتالحقة، 
األعمال،  تصريف  حكومة  به  قامت  الذي  العمل 
تصريف  حال  من  سقف  أعلى  بلغت  والتي 
 الى دقة المرحلة وحساسية الوضع 

ً
األعمال، نظرا

تصريف  حكومة  اّن   ،
ً
ويقينا المشكالت.  وكثرة 

وهي  االنهيار،  مسار  إبطاء  من  نت 
ّ
تمك األعمال 

والميثاقي  الدستوري  بقيود كثيرة، منها  مكّبلة 

ظهر  إدارة  الى   
ً
إضافة والسياسي،  والوطني 

دون  تحول  عالية  وجدران  للبنان،  كاملة  خارجية 
مساعدة لبنان«.

 ما نستطيع، لكن أي 
ّ

وأكد دياب »اّننا بذلنا كل
حكومة قائمة لن يكون بمقدورها معالجة األزمة 
البنيوية من دون مساعدة خارجية وخطة عملية، 
فكيف ُيمكن بالتالي لحكومة تصريف أعمال أن 

تعالج هذه األزمة؟«.

دياب: لحكومة قادرة على التعامل مع األزمة

عبد  الشيخ  الجمهورية  مفتي  إستقبل 
الفتوى،  دار  في  أمس  دريان،  اللطيف 
اللقاء:  بعد  قال  الذي  النائب قاسم هاشم 
 

ّ
»إّن المطلوب اآلن من جميع المعنيين وكل

المكونات السياسية واالجتماعية التعاطي 
بإيجابية لتجاوز األخطار وما ُيحدق بوطننا«. 
الى تحصين  »للوصول  أّنه  ورأى هاشم 
البلد وحمايته ال بد من وجود حكومة  هذا 
تلّبي  أن  على  قادرة  إنقاذ  حكومة  فاعلة، 
طموحات الناس بالدرجة األولى، وأن تقارب 
كانت  كيفما  إنقاذية  بروحية  الملفات   

ّ
كل

وطننا،  نحفظ  لكي  اللبنانيين  مصلحة 
 أّن االنهيار الذي يعيشه هذا البلد 

ً
خصوصا

المعنيون  يتداركه  لم  إذا  باألخطر  ُينذر 
ألّننا  الحكومة،  لتأليف  سريعة  بخطوات 
نتسابق مع الزمن وال نملك ترف الوقت وفي 
الستغاللها  ودقيقة  لحظة   

ّ
كل الى  حاجة 

بغية إنقاذ بلدنا قبل االنهيار الكامل حيث 
بلدنا  نأخذ  قد  »أّننا  ورأى  الندم«.  ينفع  ال 
المناكفات  استمّرت  إذا  المجهول  الى 
المصالح  عن  والتفتيش  والكيديات 
والحزبية  والشخصية  والمذهبية  الطائفية 

 المستويات«.
ّ

على كل
 من العشائر 

ً
كذلك استقبل دريان وفدا

العربية في خلدة، في حضور القاضي الشيخ 
وعرض  المال.  بالل  والشيخ  عريمط  خلدون 
في  حصلت  التي  األمنية  األحداث  الوفد 

آماًل  والتوقيفات،  المستجدات  وآخر  خلدة 
بالتوقيفات  والتوازن  العدالة  »تطبيق  في 
الجهات  بها  تطالب  والتي  جرت  التي 
 »تكون التوقيفات 

ّ
 على أال

ً
المعنية«، مشددا

استنسابية«.
وأكد الوفد أّن »مرجعية العشائر العربية 
 المناطق هي دار الفتوى، وهي تحت 

ّ
في كل

األمنية  األجهزة  ف  وبتصرُّ القانون  سقف 
العدالة  إطار  في  المختصة  والقضائية 
 من 

ّ
والمساواة بين المواطنين ومعاقبة كل

تثبت إدانته من كافة الفرقاء المعنيين في 
ر عن سقوط قتلى 

َ
اإلشكال الذي َوقع وأسف

وجرحى«.
حرصه  للوفد  دريان  أكد  جهته،  من 
وعلى  والجوار  أبناء خلدة  بين  »الوحدة  على 
والتزام  اللبنانيين،  بين  المشترك  العيش 
وأن  اإلجراء،  المرعية  والقوانين  األنظمة 
الدولة  القانون وسلطة  الى  الجميع  َيحتكم 

ومؤسساتها«.
في  »مستمّر  أّنه  الوفد  الى  دريان  وأبلغ 
 الجهات المعنية 

ّ
متابعة هذه القضية مع كل

في  إسراف  هناك  يكون  ال  وأن  إلنهائها، 
خلدة  في   

ً
خصوصا المبّررة  غير  التوقيفات 

بين  والسالم  الوئام  عودة  وضرورة  وعكار، 
المجتمع  شرائح  وكافة  العربية  العشائر 
لبنان  دور  إلبراز  بينها  والتعاون  اللبناني 

ع بِغناه برسالة العيش المشترك«. المتنوِّ

 دريان: نحرص على الوحدة 
بين أبناء خلدة والجوار

رأى رئيس حكومة تصريف األعمال حّسان 
دياب أّن »بعض األمل يلوح  في الخروج من 

حال المراوحة في تأليف الحكومة«، مؤكداً 
»ضرورة تقديم كل التسهيالت الممكنة في 
هذا السياق، فالتنازالت صغيرة أمام مصلحة 

لبنان واللبنانيين، والمكاسب بال قيمة إذا حصل 
االرتطام«. واعتبر »أّننا محكومون بالرهان على 
نجاح المحاوالت الجارية لتأليف حكومة قادرة 

على التعامل مع األزمة العميقة التي يرزح لبنان 
تحت وطأتها«، داعياً جميع المخلصين لهذا 

الوطن الى أن »يتجاوزوا كّل الحسابات ويتخّلوا 
عن كّل المصالح، من أجل مصلحة لبنان وإنهاء 

الواقع المؤلم الذي يعيشه اللبنانيون«.

»المفاوضات مع صندوق 
النقد هي الَممرّ الوحيد 

للخروج من االنهيار«

»أي حكومة لن يكون بمقدورها معالجة األزمة البنيوية بال مساعدة خارجية«
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تناول جعجع في مؤتمره الصحافي الذي عقده 
في معراب، ما سّماه »محور شويا - بكركي«، قائاًل: 
»سّيد حسن، لو اّن الظروف نفسها التي سادت 
أّدت  التي  الحادثة  إلى  وأّدت  شويا  قرية  في 
إليها وجدت في 60 أو 70 في المئة من القرى 

اللبنانية لكنَت شهدت ردة الفعل نفسها«.
وفي السياق، أشار جعجع إلى أّن البطريرك 
 
ً
واضحا  

ً
كالما قال  الراعي  بطرس  بشارة  مار 

رأيه  عن  فيه  َعّبر   
ً
جدا  

ً
ورصينا  

ً
جدا  

ً
وهادئا

لرأي أهالي شويا،  المطاِبق  القضية  في هذه 
وأقله من 60 إلى 70 في المئة من اللبنانيين، 
أو  كسروان  بلسان   

ً
يوما تتكلم  لم  فبكركي 

لطالما  وإنما  فقط  المسيحيين  أو  لبنان  جبل 
تكلمت بلسان األكثرية الصامتة من الشعب 
اللبناني. إال أنه بعد إطالق البطريرك لموقفه 
أحد  إذا كان هناك  ِتحت جهنم عليه. 

ُ
ف هذا 

ذلك  فلَيقل  الراعي  البطريرك  رأي  مع  ليس 
التي  الحملة  َساق 

ُ
ت أن   

ّ
إال مفهوم،  أمر  وهذا 

سيقت بأقذع وأوسخ التعابير الممكنة فهذا 
أمر غير مقبول«. 

 على ما قاله المفتي 
ً
واستطرد جعجع ردا

الجعفري الممتاز في لبنان الشيخ أحمد قبالن، 
الحرية  أيام  أسوأ  إّن  المفتي  »سماحة  فقال: 
والسيادة واالستقالل في لبنان هي في زمن 

وجود حزب الله«. 

إنفجار المرفأ
انفجار  قضية  في  التحقيق  الى  بالنسبة  أما 
مسؤولين  هناك  ن 

ّ
ا جعجع  فكشف  المرفأ، 

من »حزب الله« أجروا اتصاالت بعدد كبير من 
الذين كان قد تم استدعاؤهم إلى التحقيق، 
منهم  وطلبوا  الكبار،  الموظفين  من   

ً
خصوصا

عدم المثول أمام القاضي.
فيه  هاجَم  الذي  نصرالله  خطاب  ّند 

َ
وف

حسن  سّيد  »أسألك  قائاًل:  البيطار،  القاضي 
قد  التقني  الفني  التحقيق  بأّن  علمت  كيف 
انتهى؟ ومن قال لك اّن القاضي البيطار يريد 
اإلفصاح عن مضامينه اآلن؟ ومن قال لك انه 
ال يريد أن يربطه في القضية ككل؟ ومن قال 
 على أهالي الشهداء والجرحى 

ّ
لك إنه لن يطل

القضية  لهم  سر 
ّ
يف ظني  بقرار  والمنكوبين 

بأكملها؟. سّيد حسن ألم تسمع طيلة عمرك 

بشيء اسمه سرية التحقيق؟ إّن كل ما تطالب 
من  الذي  الظني  القرار  في  اليوم ستجده  به 

المفترض ان يصدر بعد شهرين أو ثالثة«.
واستكمل جعجع رّده على نصرالله قائاًل: 
أنه ليس هناك وحدة معايير في  »ما أدراك 
»حضن«  في  تجلس  وكأنك  التحقيقات؟ 
وانتقَد  بالتحقيقات«.  يقوم  وهو  القاضي 
اتهام القاضي بالتسريب وبتسييس الملف، 

»ما  قائاًل:  نصرلله  إلى  فتوّجه  واالستعجال، 
يّدل عليه هو أنك يا سّيد حّسن تعرف من 
 من هؤالء 

ً
هم الفاعلون، والقاضي يّتهم قسما

من دون اآلخر، قل لنا في هذه الحال من هم 
الفاعلون«. 

القاضي  اتهام  جعجع  استغرب  وبينما 
الظني  القرار  يصدر  لم  فيما  باالستعجال 
بالنسبة  »أّما  قال:  سنة،  مرور  بعد  بالقضية 
األكثر  هو  التحقيق  فهذا  لإلعالم  للتسريب 
لبنان طيلة حياتي،  الذي شهدته في  سرية 
سّربه؟  الذي  وما  لإلعالم  المحقق  َسّرب  أين 
أما بالنسبة لتسريب طلبات اإلستدعاء فهذه 
منها  طلبت  التي  الجهة  قبل  من  ُسّربت 
ه 

ّ
كل وهذا  العدلي،  المحقق  عند  من  وليس 

ُسلُبط« على المحقق 
ْ
 بل »ت

ً
 أبدا

ً
ليس تسييسا

العدلي«.
نصرالله  السيد  مطالبة  اّن  جعجع  ورأى 
بتغيير القاضي البيطار يعني أنهم ال يريدون 

 في قضية المرفأ.
ً
ان يتم التحقيق جديا

واعتبر اّن »العريضة النيابية هي من أجل 
قاضي  أمام  من  المتهمين  النواب  تهريب 
ل 

ّ
ستتشك العريضة  أثر  على  ألنه  التحقيق، 

اتهام  طلب  تقديم  أجل  من  نيابية  لجنة 
أصوات  ثلثي  ب 

ّ
يتطل أمر  وهو  النواب،  ضد 

حسن  السّيد  فيها  يمتلك  التي  المجلس، 
األكثرية، لذا من المعيب الكذب على الناس«.

كذلك أكد افرام »أهمية عظة االحد والرسالة 
وأشار،  والتاريخ«،  والواقع  الحق  على  المبنية 
بعد اللقاء، الى أّن الحديث تطّرق الى »أهمية 
حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، 
وهو أمر أساس في بناء االوطان إذ عندما يفقد 

أي وطن هذه القدرة َينتفي معنى وجوده«.
التي  الخطيئة  »ارتكاب  أّن  افرام  واعتبر 
 
ً
بعيدا والسلم  الحرب  قرار  باتخاذ  تسمح 

ورئاسة  الوزراء  ومجلس  المركزية  الدولة  من 
الخطيئة  هي  اللبناني  والجيش  الجمهورية 
نفسها التي أّدت الى انفجار 4 آب«. ورأى أّن 
أظَهرت  بكركي  سّيد  كالم  على  الفعل  »ردة 
بل  بالمثل  الرد عليه  ُمتدن ال يمكن  مستوى 
الضوء  ل 

ّ
تشك التي  والحقيقة  الحق  بنشر 

واالفكار  الصور  عتمة  من  االقوى  الساطع 
الصرح  بهذا  تليق  ال  التي  النابية  والكلمات 

وبمخاطبته«.
للرابطة  الرئيس االسبق  ر 

َ
وكان قد استنك

»الحمالت  بيان،  المارونية حارس شهاب، في 
الُمغرضة التي تتعّرض لها المواقف الوطنية 
الصادرة عن البطريركية المارونية في دفاعها 
التاريخي المستمّر عن لبنان وسيادته وحرية 
 لنا للخروج من واقعنا 

ّ
 أن »ال حل

ً
أبنائه«، معتبرا

 بموقف وطني جامع طال انتظاره«.
ّ

المأزوم إال
في  الحر«  الوطني  »التيار  استنكر   كذلك 
التي  المبرمجة  »الحملة  بيان،  في  سيدني، 
أّنه  لمجرد  الراعي،  البطريرك  لمقام  تتعّرض 
طالب الجيش اللبناني بالعمل على منع إطالق 
فينا  فما  اللبنانية،  االراضي  من  الصواريخ 

يكفينا«.
وأكد »التيار« أّنه يلتزم »المرجعية الوطنية 
الجميع  ودعا  وسيدها«،  بكركي  لها 

ّ
تمث التي 

الى »العودة الى روح الحوار والتالقي مع جميع 
بعضنا  هواجس  الى  واالستماع  االطراف، 
البعض والتعالي عن االساليب الرخيصة التي 
أصبحت عادة مقيتة يستعملها البعض للنيل 

من مقاماتنا الروحية والزمنية«.
في  المارونية  الرابطة  دانت  جهتها،  من 
بيان،  في  المكاري،  جوزف  برئاسة  اوستراليا 
»التهّجم غير الالئق في الفترة األخيرة الذي 
الماروني  البطريرك  يستهدف مواقف ومقام 
بسبب  الراعي  بطرس  بشاره  مار  الكاردينال 

مواقفه الوطنية الواضحة والجريئة«.
على  المتمادي  »التطاول  الرابطة  جبت 

َ
وش

ر 
ّ
مقام البطريرك الراعي على يد مجموعة تتنك

في  السير  على  وتصّر  العليا،  لبنان  لمصلحة 
التي  أنواعها  على  الخارجية  المحاور  ركاب 
على  الكامل  شبه  االنهيار  الى  لبنان  أوصلت 

الصعد كافة«.
وأكدت أّن »ما يطرحه البطريرك الراعي من 
خالل الدعوة الى حياد لبنان، والعيش بسالم 
ي الجيش اللبناني وحده مهام 

ّ
واستقرار، وتول

سيادة  وبسط  اللبنانية،  األراضي  عن  الدفاع 
ة 

ّ
ُمحق وطنية  دعوات  هي  وحدها،  الدولة 

وَوضِعه  عافيته  لبنان  استعادة  في  تساهم 
بناء  مسار  في  الصحيحة  السكة  على   

ً
مجددا

الدولة الناجزة التي تمتلك وحدها حق اتخاذ 
قرار الحرب والسلم«.

جعجع يرد على نصرالله: الحملة على الراعي 
غير مقبولة.. ومحاولة لتكسير أقدام البيطار

استنكار واسع للتطاول على البطريرك

رّد رئيس حزب »القوات اللبنانية« الدكتور 
سمير جعجع على الحملة التي يتعّرض لها 

البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة 
بطرس الراعي، قائاًل: »إّن بكركي هي بكركي 

التاريخ والجغرافيا، بكركي لبنان الكبير 
واتفاق الطائف. سّيد حسن إذا أنتم لم تعودوا 

تريدون هذه األمور فبادروا إلى إعالن ذلك 
لكي يعرف كّل مّنا ما عليه القيام به، إال إذا 

كنتم فعاًل تريدون هذه األمور ال يمكنكم أن 
تتصرفوا ال كما في رّدة الِفعل الصغيرة ألهالي 

شويا وال في ردة الفعل الكبيرة على ما قاله 
غبطة البطريرك«. واعتبر جعجع أّن اتهامات 

نصرالله للقاضي طارق البيطار محاولة 
لـ«تكسير أقدام« قاضي التحقيق.

إستقبل البطريرك الماروني مار بشارة 
بطرس الراعي، أمس في المقّر البطريركي 

الصيفي في الديمان، رئيس المجلس 
التنفيذي لـ«مشروع وطن االنسان« النائب 

المستقيل نعمة افرام الذي أعرَب عن 
استنكاره للتطاول على البطريرك.

جعجع: من المعيب الكذب على الناس

مواقف ولقاءات

 
ً
عون اتصل بالراعي ُمدينا

التعّرض له

بري عرض وفهمي األوضاع

مجلس النواب ينظر في 
االتهام في تفجير المرفأ

إنتخاب شيخ عقل جديد 
في أيلول

أمس،  عون،  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  أجرى 
مار  الكاردينال  الماروني  بالبطريرك   

ً
هاتفيا اتصااًل 

الراهنة  األوضاع  معه  وتداول  الراعي،  بطرس  بشارة 
والمستجدات األخيرة.

كذلك جرى التطّرق، خالل االتصال، الى ما تعّرض 
البطريرك من »حمالت  البطريركي وشخص  المقام  له 
ُمدانة ومرفوضة من أي جهة أتت وتحت أي ذريعة أو 
حّجة«. وشّدد عون على أّن »حرية الرأي والتعبير ُمصانة 
بموجب الدستور، وأي رأي آخر يجب أن يبقى في االطار 
 على 

ً
السياسي وال َيجَنح الى التجريح واإلساءة حفاظا

الوحدة الوطنية ضمانة االستقرار العام في البلد«.
على صعيٍد آخر، تلقى عون برقية من الحبر األعظم 
كره فيها على البرقية التي 

َ
قداسة البابا فرنسيس، ش

أرسلها اليه، وتمنى له فيها التعافي السريع والصحة 
الدائمة إثر العملية الجراحية التي أجراها قداسته في 

تموز الماضي.
القبرصي  نظيره  من  برقية  عون  تلقى  كذلك، 
»تضامنه  على  فيها  كره 

َ
ش اناستاسيادس  نيكوس 

في  اندلعت  التي  الحرائق  إثر  القبرصي  الشعب  مع 
المتينة  بالصداقة   

ّ
عتز

َ
ت إذ  »بالده،  أّن  وأكد  الجزيرة«، 

التي تجمعها ولبنان«.
 برئيس حكومة 

ً
وكان عون قد أجرى اتصااًل هاتفيا

فيه  اطمأّن  دياب  حسان  الدكتور  االعمال  تصريف 
الى صحته، بعد حال الَحجر التي دخلها إثر مخالطته 

 تبّين أّنه مصاب بجائحة »كورونا«.
ً
شخصا

في  أمس  بري،  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  إستقبل 
الداخلية  وزير  التينة،  عين  في  الثانية  الرئاسة  مقر 
والبلديات في حكومة تصريف االعمال محمد فهمي، 

وعرض معه االوضاع االمنية والمستجدات السياسية.
مصطفى  الراحل  النائب  نجل  بري  استقبل  كذلك 

الحسيني المحامي فراس الحسيني.
ى بري رسالة من نظيره رئيس 

ّ
على صعيٍد آخر، تلق

 
َ
مجلس الشعب السوري حموده الصباغ، تضمّنت شرحا
عن االعتداءات التي تطاول أجزاء من األراضي السورية 
، وعملية قطع المياه المتكّرر عن مدينة الحسكة 

ً
عامة

.
ً
وجوارها خصوصا

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة 
قصر  في  عشرة  الحادية  عند  الخميس   

ً
غدا عامة، 

في  االتهام  قرار  في  للنظر  وذلك  »االونيسكو«، 
 للمادة 22 معطوفة على المادة 

ً
تفجير المرفأ وفقا

امام  المحاكمات  )أصول   90/  13 القانون  من   20
المجلس االعلى المنصوص عنها في المادة 80 من 

الدستور(.

أعلن شيخ عقل طائفة الموّحدين الدروز نعيم حسن، 
للطائفة  المذهبي  للمجلس  عادية  جلسة  خالل 
برئاسته، تحديد جلسة النتخاب شيخ عقل جديد 
المقبل، وذلك عماًل بأحكام  أيلول  للطائفة في 30 

قانون تنظيم شؤون طائفة الموّحدين الدروز.
 من وزيرة اإلعالم في حكومة 

ّ
وحضر الجلسة كل

النائبين  نجد،  الصمد  عبد  منال  األعمال  تصريف 
النائب المستقيل  أنور الخليل وهادي ابو الحسن، 
مروان حمادة، وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء الهيئة 

العامة.
زمن  »إّنه  الجلسة:  بداية  العقل في  وقال شيخ 
تحوالت كبرى، فلبنان في عين العاصفة، وإّن سياسة 
انهيار  الى  وتؤديان  أّدتا  بة 

َ
ل
َ
الغ التعطيل وشهوة 

 الوجوه. تتراكم الصعوبات 
ّ

الدولة ومقوماتها من كل
 بعد آخر. وفي غياِب الضمائر 

ً
وتزداد وطأتها يوما

«.  ورأى أّن 
ً
وانطماس البصائر، يشتد الظالم سوادا

»الكالم إزاء األخطار المحدقة ال ينفع، فما ينفع هو 
قوة القلب، وروح اإليمان، وإرادة المروءة المعروفَية، 

والتشبث بِخيار الخير واالعتدال والوسطية«.

محليات

جعجع: أسوأ أيام الحرية 
والسيادة واالستقالل في 
لبنان هي في زمن وجود 

»حزب الله«
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ايفا ابي حيدر
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من  وال  الكهرباء  انقطاع  من  قطاع  أي  يسلم  لم 
من   

ً
اعتبارا دخل  فلبنان  المازوت،  مادة  فقدان 

صرخة  جانب  وإلى  النهاية.  بداية  األسبوع  هذا 
الدور  انتقل  والمصانع،  واالفران  المستشفيات 
الى المؤسسات الخاصة التي تعاني بدورها من 
الى موظفيها  غالبيتها  المازوت، فأوعزت  فقدان 
 مع عودة أزمة 

ً
العودة للعمل من المنزل، خصوصا

البنزين ومشهد طوابير السيارات أمام المحطات، 
 ،

ً
أيضا قائم  المنازل  في  التقنين  اّن  العلم  مع 

ومن شأن ذلك ان يضرب مناخ االعمال في لبنان، 
بذلك مشهد  ليكتمل  الخاص،  القطاع  وال سيما 

االنهيار التام.

انتقال  الماضي  األسبوع  فقد شهدت نهاية 
دات من مرحلة التقنين الى مرحلة 

ّ
أصحاب المول

اإلطفاء الكلي. وفي السياق، يقول رئيس تجمع 
دات عبدو سعادة لـ«الجمهورية«، اّن 

ّ
أصحاب المول

السبت  يوم  فمنذ  السيئ.  من  أسوأ  بات  الوضع 
دات الخاصة في بيروت واالشرفية، 

ّ
طفئت المول

ُ
أ

البوشرية  وسد  الجديدة  طفئت 
ً
أ االحد  ويوم 

توقفت  وأمس  وصيدا،  وعكار  والمنصورية 
دات في مناطق الشحار وعاليه وجرد عاليه 

ّ
المول

االنقطاع  كذلك  الرمانة،  وعين  العتيقة  وعكار 
تام في طرابلس والبقاع الشمالي وكهرباء زحلة، 

الضاحية والنبطية...
تزال  ال  التي  دات 

ّ
المول اّن  الى  وأشار سعادة 

قادرة على تأمين التغذية باتت تعتمد التقنين 
السابعة  الساعة  من  تغذية  وتؤّمن  النهار  في 
، ورغم ذلك فإّن 

ً
مساء الى األولى او الثانية فجرا

األيام  في  داتهم 
ّ
مول سيطفئون   

ً
أيضا هؤالء 

المقبلة، فال مناطق افضل من غيرها وال استثناء، 
دات التي 

ّ
ألّن المازوت غير متوفر وبالتالي، المول

ينتهي مخزونها تنطفئ.

بحملة  البدء  األمنية  األجهزة  سعادة  وطالب 
للكشف على خزانات التجار المخبأة تحت األرض، 
في  ويبيعونها  المادة  هذه  يحتكرون  الذين 

السوق السوداء.

تغذية مؤسسة »الكهرباء«
افضل.  ليس  لبنان  كهرباء  مؤسسة  في  الوضع 
المؤسسة  في  متابعة  مصادر  اعتبرت  فقد 
لـ«الجمهورية«، اّن »سياسة التقنين التي تتبعها 
لبنان  دخول  المستطاع  قدر  رت 

ّ
أخ المؤسسة 

في عتمة شاملة كانت متوقعة منذ اشهر، لكن 
ال  اليها  إجراءات سنصل  أي  تخذ 

ُ
ت لم  حال  في 

التي  التغذية  ساعات  اّن  الى  وأشارت  محالة«. 
ساعات   6 الى   5 بين  ما  تتراوح   

ً
حاليا تؤّمنها 

بوتيرة تقنين ثابتة حتى الساعة، الفتة الى اّنه 
حتى األسبوع الماضي كانت المؤسسة تنتج 830 
ضت اإلنتاج الى ما 

ّ
 اّنها عادت وخف

ّ
ميغاوات، اال

 من هذا األسبوع، 
ً
بين 760 و 750 ميغاوات اعتبارا

قدر  التغذية  امد  إلطالة  التوفير  بهدف  وذلك 
 لتصل 

ً
 تباعا

ً
المستطاع، على ان تتراجع تدريجيا

 الى 550 ميغاوات، وهو 
ً
الى 650 ميغاوات والحقا

من  بأقل  إذ  انتاجه،  يمكن  الذي  األقصى  الحّد 
الى  وأشارت  اإلنتاج.  عن  الشبكة  تتوقف  ذلك 
اّن أموال السلفة تنتهي أوائل أيلول المقبل، وال 
ولو  التغذية  تأمين  المتوفرة  باإلمكانات  يمكن 
يدخل  ان  على  شهر،  من  اكثر  األقصى  بحّدها 
لبنان بعدها في العتمة الشاملة اذا بقيت األمور 

على حالها ولم تطرأ أي اعطال. 
إجراء  في  هناك صعوبة  اّن  المصادر،  دت 

ّ
وأك

 واّن مصرف لبنان لم 
ً
تصليحات لألعطال، خصوصا

يقّدم أي ليرة للمؤسسة لزوم صيانة او قطع غيار 
او مواد استهالكية منذ حوالى 4 اشهر. وعن تأثر 
البواخر المتوقع في أيلول، قالت  التغذية برحيل 
لتشغيل  أصاًل  متوفر  غير  الفيول  »اّن  المصادر: 
البواخر، عدا عن اّن المؤسسة لديها كل اإلمكانيات 

لرفع اإلنتاج الى 2000 ميغاوات خالل ساعات، انما 
يفتح  لم  لبنان  ومصرف  ذلك  الى  السبيل  كيف 

اعتمادات لشراء الفيول او قطع الغيار؟«.
وعن الحلول المطروحة لألزمة، تقول المصادر، 
اّن مؤسسة كهرباء لبنان أبلغت الحكومة ومصرف 
 من 

ً
لبنان ووزير الطاقة اّن لدى المؤسسة فائضا

سعر  وفق  فيول  بواخر   4 لشراء  يكفي  األموال 
الصرف الرسمي، وقد طلبت من المركزي استخدام 
الفيول.  من  بحاجتها  المؤسسة  لمّد  االموال 
تشتري  ان  للمؤسسة  يمكن  ال  اّنه  وأوضحت 
عامة  السوداء، ألّنها مؤسسة  السوق  الدوالر من 
محكومة بقانونين: قانون النقد والتسليف وسعر 
الصرف الرسمي. وبالتالي، اذا قبل مصرف لبنان 
الفيول،  لشراء  المؤسسة  بأموال  مناقصة  فتح 
وتتأّجل  التغذية  فترة  تتمّدد  ان  بعدها  يمكن 
أي  المقبل.  الشهر  المتوقعة  الشاملة  العتمة 
باختصار، اذا أّمن مصرف لبنان أموااًل للمؤسسة 
تستكمل اإلنتاج، وإذا أحجم عن ذلك فال كهرباء. 
مسؤولية  األحزاب  بعض  تحميل  على   

ً
وردا

للمؤسسة،  سلفة  بإعطاء  السماح  دون  الحؤول 
قالت المصادر: »اّن المؤسسة ليست بحاجة الى 
دفع  تعرض  هي  انما  أصاًل،  تطلبها  ولم  سلفة 
الجهة  ألّنه  لبنان،  لمصرف  الفيول  شحنة  ثمن 

الوحيدة المخولة بفتح اعتماد لشراء الفيول«.
المصادر  استغربت  نفسه،  السياق  وفي 
مليون   700 دفع  على  لبنان  مصرف  إقدام 
تنل  لم  بينما  مازوت،  ثمن  االحتياطي  من  دوالر 
 خالل شهر آب، في مقابل 120 

ً
المؤسسة فلسا

 خالل شهر 
ً
 خالل شهر تموز و48 مليونا

ً
مليونا

ُيعقل صرف  أيار. فهل  مليونا في  و28  حزيران 
700 مليون دوالر على استيراد المازوت والبنزين 
تأمين  على  القادرة  المؤسسة  عطى 

ُ
ت ال  بينما 

ال  بما   ،
ً
مليونا  82 من  أكثر  لبنان  لكل  التغذية 

ل أكثر من 10 الى %15 من المبلغ المعطى 
ّ
يشك

 200 إعطاء  على  اإلعتراض  لماذا  للمستوردين؟ 

اّنه ال يمكنها  العلم  مليون دوالر للمؤسسة، مع 
المصرف  عبر  المبلغ سوى  هذا  تؤّمن  ان   

ً
قانونا

اللبنانية  المركزي، ألّنه العميل المصرفي للدولة 
 700 بإعطاء  يسمح  بينما  العامة،  ومؤسساتها 
مليون دوالر لمؤسسات خاصة يمكنها ان تؤّمن 
من  احٌد  سأل  هل  عدة؟  مصادر  من   الدوالرات 
النواب من اين تأتي األموال للمستوردين؟ لماذا 
االلزامي وال  يجوز لهؤالء الصرف من االحتياطي 
االعتمادات  تحت 

ُ
ف ما  اذا  التي  للمؤسسة،  يجوز 

لها، فهي قادرة على رفع التغذية الى ما بين 12 
من  قليل  غير   

ً
عددا إّن  وبالتالي  ساعة،   16 الى 

 
ً
خصوصا دات، 

ّ
المول عن  سيستغنون  المواطنين 

اذا اخذنا في االعتبار اّن الطلب على المازوت زاد 
ألّن التغذية تراجعت، فيعطون األموال للمازوت 

وال يعطونه للمؤسسة؟
    

كهرباء زحلة
زحلة  كهرباء  شركة  أطلقت  نفسه،  السياق  في 
الجمهورية  رئاستي  وطالبت  امس،  صرخة 
 
ً
فورا ل 

ّ
بـ«التدخ المعنيين،  وجميع  والحكومة 

إلى  ُمرغمين  سنصل  ألننا  المازوت،  لتأمين 
 48 غضون  في  للكهرباء  وشامل  ي 

ّ
ل
ُ
ك انقطاع 

ضحايا  ومشتركوها  الشركة  وستكون  ساعة، 
واللبنانيين«.  لبنان  ككل  والالمباالة  التقاعس 
ولفتت في بيان، إلى أّنها استنزفت كل مخزونها 
»مستحياًل«  المازوت  تأمين  وأصبح  المازوت،  من 
الجهود  »كل  رغم  قريب«،  لحل  بوادر  توجد  و«ال 
بذل واستعداد الشركة للتعاون مع جميع 

ُ
التي ت

الموردين«.
من  سنوات   7 »بعد  أّنه  إلى  البيان،  وأشار 
و16  زحلة  مدينة  ستغرق  المستدامة،  التغذية 
العتمة  في  مواطن،  ألف   300 أي  مجاورة،  بلدة 
الشاملة، ما يترك تداعيات ال ُيمكن ألحد تحّمل 

عواقبها«.

 
ً
ذ موظفو مستشفى صيدا الحكومي اعتصاما

ّ
نف

امام مدخل المستشفى، وّجهوا خالله نداء وصفوه 
تصريف  حكومة  في  الوزيرين  الى  »االخير«،  بـ 
االعمال، الصحة العامة الدكتور حمد حسن والمال 
غازي وزني وكل من يعنيهم االمر، »بضرورة صرف 
المالية  والمساعدات  المتراكمة  مستحقاتهم 

إلنقاذ المستشفى«.
وتال رئيس لجنة متابعة موظفي المستشفى 
فيه  طالب  الموظفين  بإسم   

ً
بيانا كاعين  خليل 

بما يلي:
اعادتنا  قانون  اقتراح  اقرار  اإلسراع في  »اواًل: 
النيابي،  المجلس  في  العامة  االدارة  كنف  الى 

الذي يعتبر خشبة خالص لكل مشاكلنا.
لقبض  عاجلة  مالية  مساهمة  صرف   :

ً
ثانيا

والمفعول  المدرسية  والمنح  رة 
ّ
المتأخ الرواتب 

الرجعي .
: صرف مساهمة مالية خاصة لزيادة على 

ً
ثالثا

الرواتب بدل غالء معيشة، كي نتمكن من تأمين 
ابسط ضرورات الحياة.

: مطالبة وزارة الصحة العامة بصرف كامل 
ً
رابعا

المصالحات المالية المتراكمة من العام 2008 دون 
تأخير، أسوة بالمستشفيات الحكومية االخرى.

للمرضى  المالية  المستحقات  صرف   :
ً
خامسا

العاديين ومرضى الكورونا في وزارة الصحة، لكي 

يتّم تأمين المواد الضرورية لمعالجة مرضانا.
: مطالبة وزير الصحة بالعمل على قوننة 

ً
سادسا

فتح حسابات للمستشفيات الحكومية بالعمالت 
تأتي  التي  المساعدات  من  لالستفادة  االجنبية، 
من جمعيات او افراد ومن بعض الجهات الضامنة 

التي تدفع بالعمالت االجنبية.
الى  الموظفين  باقي  : اإلسراع في ضّم 

ً
سابعا

الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي«.
وختم البيان: »بناًء على ما تقّدم، ُيعتبر هذا 
وال  األمر،  يعنيهم  لمن  اخير،  نداء  بمثابة  البيان 
امكان لمعالجة اهالينا في االيام المقبلة إذا لم 

 صاغية«.
ً
نلق آذانا

مشهد اإلنهيار يكتمل مع العتمة الشاملة

موظفو مستشفى صيدا اعتصموا للمطالبة 
بمستحقاتهم

رغم اّنه لم ُيعلن رسميًا بعد عن دخول 
لبنان في العتمة الشاملة، اّل اّن غالبية 
المناطق اللبنانية غارقة في الظالم مع 

توقف العدد األكبر من أصحاب الموّلدات 
عن تأمين الكهرباء نظرًا لفقدان مادة 
المازوت من األسواق باستثناء السوق 

السوداء. فيما مؤسسة كهرباء لبنان قد 
تعلن العتمة الشاملة اعتبارًا من أيلول، اما 

كهرباء زحلة فقد حّذرت امس األول من 
انقطاع ُكّلي وشامل للكهرباء في غضون 

الساعات المقبلة.

غالب المناطق غارقة في الظالم

مصدر: لماذا أعطوا 
المستوردين 700 مليون 

دوالر ويحرمون كهرباء لبنان 
من االعتمادات

مؤشر

تجار صيدا يشكون 
أوضاعهم

محمد  صيدا  بلدية  رئيس  إلتقى 
 
ً
وفدا أمس،  البلدي  القصر  في  السعودي 

من تجار صيدا، عرض معه معاناة تضّرر 
انقطاع  عن  الناجمة  وأرزاقهم  مصالحهم 
مادة  وشح  جهة،  من  الكهربائي  التيار 
المازوت وانعكاسها على تقليص ساعات 
 بعد يوم 

ً
دات االشتراكات يوما

ّ
تغذية مول

خسائر  يراكم  مما  اطفائها،  إلى  وصواًل 
طائلة ال طاقة لهم على تحّملها.

في  ما  كل  بذل  بـ«  السعودي  ووعد 
المازوت  ومادة  الكهرباء  لتأمين  وسعه 
وتوفير  رزقهم  كسب  من  لتمكينهم 

معيشة كريمة لعائالتهم«.
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اقتصاد10

رت المنظمة الدولية للهجرة امس، من أّن 120 
ّ
حذ

ألف عامل مهاجر باتوا بحاجة ماسة لمساعدات 
االقتصادي  االنهيار  جراء  لبنان،  في  إنسانية 

المتسارع الذي ينهش بالبالد.
 
ً
 اقتصاديا

ً
ومنذ عامين، يشهد لبنان انهيارا

صّنفه البنك الدولي بين األسوأ في العالم منذ 
األمم  مكتب  وقّدر  الماضي.  القرن  منتصف 
أيام،  قبل  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة 
أّن 78 في المئة من السكان باتوا يعيشون في 
الفقر، فيما يعيش 36 في المئة في فقر مدقع.

من  رافقه  وما  االقتصادي  اإلنهيار  وفاقم 
انتشار جائحة كورونا ثم انفجار مرفأ بيروت قبل 
عام، معاناة العمال المهاجرين، الذين بات أكثر 

من نصفهم عاطاًل من العمل.
المنظمة  مكتب  مدير  لوسيانو،  ماتيو  وقال 
إّن  أمس،  بيان  في  لبنان،  في  للهجرة  الدولية 
 
ً
طلبا للمنظمة  يلجأون  باتوا   

ً
كثرا مهاجرين 

إّنهم  وظائفهم.  »فقدوا  بعدما  للمساعدة 
للعناية  الوصول  بإمكانهم  وليس  جائعون، 

الطبية، كما أّنهم ال يشعرون باألمان«.
أّنهم  لدرجة  يائسين  باتوا  »كثر  وأضاف: 
يفتقرون  أّنهم   

ّ
إال البالد«،  بمغادرة  يرغبون 
لألموال الالزمة لتحقيق ذلك.

أّن  المتحدة،  لألمم  التابعة  المنظمة  وقّدرت 
210 آالف يعيشون  ألف مهاجر من أصل   120

في لبنان باتوا »بحاجة ماّسة لدعم إنساني«.
وأظهر مسح أجرته المنظمة، أّن أكثر من 50 
في المئة من العمال المهاجرين ال يستطيعون 
بعض  يجبر  ما  الغذاء،  من  حاجتهم  تأمين 
خاللها  يتعرضن  بأعمال  القيام  على  العامالت 
»غير  بأعمال  حتى  أو  واالستغالل  لإلهانة 

قانونية«.
»الممارسات  في  زيادة  عن  المنظمة  وأفادت 
االستغاللية« التي يتعرض لها المهاجرون، مثل 

او خرق  التعسفي  الفصل  او  الرواتب  دفع  عدم 
العقود من ِقبل أصحاب العمل.

من  لبنان  في  المهاجرين  العمال  وغالبية 
ويتحّدر  عمل،  تصاريح  يحملن  اللواتي  النساء 
والفيليبين  إثيوبيا  من  منهّن  األكبر  القسم 
وبنغالدش. وقد غادر الكثير منهم خالل العامين 
الماضيين، بعدما باتوا عاجزين عن نيل رواتبهم 
التي  المحلية،  العملة  قيمة  انهيار  مع  بالدوالر 
قيمتها  من  المئة  في   90 من  أكثر  خسرت 
لبنان  في  العمل  قانون  يشمل  وال  الدوالر.  أمام 
يخضعن  اللواتي  المهاجرات  المنازل  عامالت 
بعالقة  القانونية  إقامتهن  يربط  كفالة  لنظام 
تعاقدية مع أصحاب العمل. ويمنح هذا النظام 
حياة  على  كاملة«  شبه  »سيطرة  العمل  أصحاب 
لكل  عرضة  ويجعلهن  األجنبيات،  العامالت 
مقابل  في  المعاملة  وسوء  االستغالل  أشكال 

رواتب ضئيلة.

للنفط  المستوردة  الشركات  تجّمع  عضو  إعتبر 
المحروقات،  ألزمة  ين 

ّ
حل أمام  »أننا  مارون شماس، 

إما رفع الدعم أو االتجاه إلى سحب سلفة جديدة من 
احتياطي مصرف لبنان لتأمين المزيد من الكميات 

لكهرباء لبنان في الفترة المقبلة«.
سعر  يصل  »أن  امس،  تصريح  في  ع 

ّ
وتوق

صفيحة البنزين في حال اتخاذ القرار برفع الدعم 
، وكذلك 

ً
 والمازوت 12 دوالرا

ً
إلى حوالى 12.5 دوالرا

سيرتفع سعر قارورة الغاز بحسب سعر الصرف في 
السوق الموازية«.

وعزا سبب الشّح في مادة المازوت إلى »التقنين 
 
ً
ل ضغطا

ّ
ُيشك ما  الكهربائي،  التيار  في  المتزايد 

 إلى أّن »سلفة مجلس النواب 
ً
دات«، منّبها

ّ
على المول

على  الطلب  زيادة  ظل  في  النهاية،  على  شارفت 
تغطية  على  قادر  غير  لبنان  فيما مصرف  المادة، 
 إلى »وضع خطة وبرنامج واضح 

ً
هذه الزيادة«، داعيا
للخروج من األزمة«.

وقال: »إّن القطاعات اإلنتاجية مستعدة لشراء 
المازوت غير المدعوم، لكن المواطن سيقع ضحية 
هذا األمر«، وشّدد على أّن »قرار رفع الدعم ال يمكن 
أن ُيتخذ من دون خطة دعم للعائالت المحتاجة«.

المحروقات  عي 
ّ
موز ممثل  أوضح  جهته،  من 

فادي أبو شقرا، أّن »طوابير السيارات أمام المحطات 
األيام  في  الشركات  تسليم  عدم  الى  مرّدها 
الماضية مادة البنزين«. وقال: »بعض الشركات بدأ 
أّن »السعر   

ً
دا

ّ
اليوم )امس(«، مؤك بالتسليم صباح 

شيع. فرئيس حكومة 
ُ
على حاله، وال رفع للدعم كما أ

االجتماع  في  د 
ّ
أك دياب  حسان  األعمال  تصريف 

األخير معه في السرايا، أّن »ال رفع للدعم من دون 
بطاقة تمويلية«.

دات 
ّ
المول أصحاب  تجّمع  رئيس  أشار  بدوره، 

نة 
ّ
الخاصة عبدو سعادة، إلى أّن »مادة المازوت مخز

تحت األرض في خزانات التجار، وُيباع في السوق 
يعاني  ال  كي  المازوت  »أعطونا  وقال:  السوداء«. 

المواطن من التقنين، ولتنخفض الفاتورة«. 

قطع طرقات... وطوابير للغاز
 على انقطاع التيار الكهربائي المستمر، 

ً
واحتجاجا

قطع عدد من المحتّجين الطريق في منطقة جبل 
محسن في  طرابلس صباح امس.

كما قطع عدد من أبناء بلدة حاروف، في حضور 
مدخل  عند  الطريق  أيوب،  حسين  البلدة  مختار 
دات 

ّ
المول اصحاب  قطع  على   

ً
احتجاجا البلدة، 

 عن البلدة بسبب نفاد مادة 
ً
الخاصة االشتراك كليا

المازوت.
الدولة  في  »المعنيين  المحتجون  وطالب 

وصاحب االشتراك، العمل على معالجة االمر، ألّنه 
فواتيره  االشتراك  صاحب  يتقاضى  ان  ُيعقل  ال 
للمازوت، وال  الموازية  السوق  المرتفعة وفق سعر 

كهرباء داخل البيوت«.
زحمة  صيدا،  في  الغاز  تعبئة  مراكز  وشهدت 
مواطنين إصطفوا في طوابير لتعبئة قوارير الغاز، 

وذلك بعد الحديث عن أزمة مقبلة.
لمسافات  المواطنين  صفوف  امتدت  كما   

طويلة أمام محطات تعبئة الغاز في الزهراني.

فت عن العمل وأخرى خالل 
ّ
مطاحن توق

أيام!
أعلن تجّمع المطاحن »توقف العديد من المطاحن 
المازوت  مادة  فقدان  بسبب  العمل  عن   

ً
قسريا

التي باتت غير متوافرة في السوق الشرعية وال 
في السوق السوداء، والمطاحن االخرى ستتوقف 
 
ً
 وفقا

ً
 وتدريجا

ً
خالل ايام معدودة عن العمل تباعا

لحجم مخزونها من المازوت«. 
منذ  التجّمع  اتصاالت  »رغم  بيان:  في  وأضاف 
لهذه  المطاحن  حاجة  لتأمين  الماضي  االسبوع 
الذي  والتجارة  االقتصاد  وزير  بالتعاون مع  المادة، 
 اّنه ولغاية 

ّ
 لتأمين حاجة المطاحن، اال

ً
 جهدا

ُ
لم يأل

الساعة لم نتلق اي ايجابية«. 
وتابع التجّمع: »لذلك يكّرر التجّمع للمرة االلف، 

مطالبته المسؤولين المعنيين بالعمل على تأمين 
لتمكينه  المطاحن،  لقطاع  الالزمة  المازوت  كميات 
من االستمرار في تأمين الطحين لألفران لصناعة 
 اّن توقف المطاحن القسري عن العمل 

ً
الخبز. علما

الطحين  توافر  عدم  الى   
ً
حكما سيؤدي  واالنتاج 

الفقير«  »لقمة  أّن   
ً
معتبرا العربي«،  الخبز  لصناعة 
خط احمر ال يمكن تجاوزها«. 

األسمر
في هذا االطار، أعلن رئيس االتحاد العمالي العام 
»صباح  غ 

ّ
تبل أّنه  امس،  تصريح  في  األسمر  بشارة 

عن  المطاحن  من  العديد  توقف  )امس(  اليوم 
باقي  وتوقف  المازوت،  مادة  فقدان  بسبب  العمل 
 بعد نفاد المخزون من هذه المادة 

ً
المطاحن تباعا

لديها«. وسأل: »هل من مسؤول يستطيع اإلجابة 
توقف  عن  المسؤولون  يعلم  هل  يحصل؟  عّما 
نرى  »ال  وقال:  األفران؟«،  بعض  وإقفال  المطاحن 

 من أحد، وكأّن البالد أصبحت في المجهول 
ً
اهتماما

وفي مهّب الريح. ال رقابة، وال مسؤولية، وال إدارة، 
 يغني على لياله«.

ٌ
كل

كما سأل: »أين مادة المازوت؟ لماذا تتوفر هذه 
المادة في السوق السوداء وال تتوفر بصورة شرعية 
بالسعر الرسمي؟ كلها أسئلة ال نجد لها األجوبة، 
وأنظمته  قوانينه  فقدت  بلد  في  نعيش  وكأننا 
الضعيف  يأكل  القوي  الغاب.  شريعة  وسادت 

والمواطن يرزح تحت المصائب والمصاعب«.
 

ّ
ظل وفي  العام،  العمالي  االتحاد  »إّن  أضاف: 

المسؤولين  وغياب  عارمة  فوضى  من  يحصل  ما 
 تكرار الطلب ممن يعتبر 

ّ
والمسؤولية، ال يسعه إال

مادة  موضوع  معالجة  في  باإلسراع   ،
ً
معنيا نفسه 

لتستمر  واألفران،  للمطاحن  وتأمينها  المازوت، 
وتأمينها  للمواطن،  الخبز  رغيف  تأمين  في 
 على األمن الصحي للمرضى 

ً
للمستشفيات، حفاظا

األمن  سالمة  على   
ً
وحفاظا الغذائية،  وللقطاعات 

المستمرة  االنقطاعات  بفعل  المهّدد  الغذائي 
للمؤسسات  الطاقة  ر 

ّ
توف التي  دات 

ّ
وللمول للتيار 

والمنازل  وللمدارس  والخدماتية  االستثمارية 
واألعمال المؤثرة كافة في الدورة االقتصادية«.

 
ً
استهتارا كفى  يجري،  ما  هول  »أمام  وختم: 

 
ً
 وعذابا

ً
. كفى قهرا

ً
 واستبدادا

ً
والمباالة، كفى ظلما

وذاًل للشعب اللبناني«.

إلى العصر الحجري ُدّر: أزمة مازوت وبنزين وغاز...

منظمة الهجرة: اكثر من نصف العمال المهاجرين  
في لبنان بحاجة ماسة للمساعدات

إستعادت سوق المحروقات مشهدّية طوابير 
السيارات المصطفة أمام المحطات طلباً للبنزين 

وبعضاً من ليترات المازوت لتشغيل الموّلدات 
المنزلية، بعدما توقفت موّلدات األحياء كلياً أو 

جزئياً عن تأمين التيار الكهربائي في عّز موسم 
الحّر.

كل المؤسسات تتّجه نحو 
اإلقفال القسري بما فيها 

المطاحن واالفران

طوابير لتعبئة الغاز )أ ف ب( 

محطة

 مطالب عمالية 
على طاولة »المال«

األسمر  بشارة  العام  العمالي  االتحاد  رئيس  زار 
ونائبه حسن فقيه امس، وزير المال في حكومة 

تصريف األعمال، حيث تّم البحث في:
 ،

ً
يوميا ليرة  ألف   24 إلى  النقل  بدل  زيادة   -

بعد  ممكن  وقت  أقرب  في  بها  العمل  وضرورة 
إقرارها بصورٍة قانونية.

لواجباتها  الدولة  تأدية  استمرار  ضرورة   -
للضمان  الوطني  الصندوق  أموال  تسديد  في 

االجتماعي.
المصلحة  في  المتعاقدين  مطالب  تحقيق   -
على  حصولهم  لجهة  الليطاني  لنهر  الوطنية 
موظفين  باعتبارهم  المصلحة،  من  تعويضاتهم 
تّم نقلهم من مؤسسات عامة إلى مؤسسة عامة.

الداعمة  »لمواقفه  المال  وزير  االتحاد  وشكر 
والخاص،  العام  القطاعين  الموظفين في  لحقوق 
 
ً
واعدا االتحاد.  لمطالب  تفّهم  كل  أبدى  حيث 

بمتابعتها وتحقيقها في أقرب فرصة« كما جاء 
في بيان االتحاد.
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11 اقتصاد

اللبنانية  الجامعة  في  الهندسة  كلية  عقدت 
 LRA بالتعاون مع مصلحة الليطاني LAU االميركية
واالميركيين،  اللبنانيين  الخبراء  ومشاركة نخبة من 
العاملين  الصناعيين  من  مجموعة  الى  باإلضافة 
في منطقة حوض نهر الليطاني االعلى في سهل 
البقاع، وبدعم من الوكالة االميركية للتنمية الدولية 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر  ندوة   ،)USAID(
الصحي  الصرف  مياه  »معالجة  تقنية  لعرض 
حوض  في  الالهوائي  الهضم  عبر  الصناعية 
الليطاني«، وناقش المنتدون، سبل معالجة مشكلة 
بواسطة  الليطاني  يصيب  الذي  الصناعي  التلوث 
في  سيما  ال  المكلفة،  وغير  الحديثة  التقنية  هذه 
ضوء األضرار الفادحة التي اصابت النهر ومحيطه، 

وكان آخرها ما جرى في بحيرة القرعون.
الجامعة  بين  التعاون  آللية  الندوة  وعرضت 
والمصلحة، اللذين تجمعهما مذكرة تفاهم مشتركة 
الممكنة في  الحديثة  التقنيات  البحث عن  بهدف 
 
ً
ايضا الندوة  عناوين  ومن  التلوث.  معالجة  مجال 
مناقشة هذه التقنية ودعوة الصناعيين الى تبّنيها 

والرّد على تساؤالتهم واستيضاحاتهم.
اسُتهلت الندوة بتقديم لمدير المشروع محمود 
 ،LAU والمدنية في  البيئية  الهندسة  وزني استاذ 
ل هذه الندوة »خطوة متقدمة 

ّ
الذي تمّنى ان تشك

وتلته  الليطاني«.  في  التلوث  مشكلة  معالجة  نحو 
التي  كرم،  لينا    LAU في  الهندسة  كلية  عميدة 
شكرت USAID على دعمها لهذا »المشروع الحيوي 
مشاريع  مسار  يخدم  والذي  البيئية،  الهندسة  في 
التنمية المستدامة في المجتمع اللبناني«. وتطرقت 
في  المياه  نوعية  الى   

ً
ايضا كلمتها  في  كرم 

كثيرة  استفهام  »عالمات  اّن  اعتبرت  والتي  لبنان، 
اللبنانيين  من  العديد  اّن   

ً
ترتسم حولها، خصوصا

الحيوية  المادة  هذه  على  الحصول  يستطيعون  ال 
)المياه النظيفة(«.

بدوره، تحدث المدير العام ورئيس مجلس ادارة 
بـ«التعاون   

ً
مشيدا علوية،  الليطاني سامي  مصلحة 

مقّدمهم  وفي  والعالميين،  المحليين  الشركاء  مع 
حل  إيجاد  اجل  من  االميركية،  اللبنانية  الجامعة 
لمشكلة التلوث«. ووصف الوضع في الليطاني، »بأننا 
على  السامة  التدفقات  نتيجة  كبيرة  مشكلة  امام 
 
ً
 وجهودا

ً
مجرى النهر، وهذا ما يستدعي عماًل سريعا

مئات  ألزمت  »المصلحة  اّن  وقال  لمعالجته«.  كبيرة 
المصانع العمل وفق المعايير البيئية، لكن 90 منها 

فقط قامت بتنفيذ تعهداتها«. 

وكانت محاضرتان لوزني عن قيام طالب الجامعة 
اجبان  مصانع  من  عينات  بجمع  المصلحة  وخبراء 
الغذائية  المعلبات  وانتاج  فروج  وتوضيب  والبان 
في حوض الليطاني الشمالي والنتائج التي توصل 
اليها فريقه، وتطرق تفصياًل الى تقنيات المعالجة 
ابرز  ومن  الصناعي.  للصرف  العلمية  البيولوجية 
التحليل  عبر  هي«المعالجة  التقنية  هذه  عناوين 
نتج غاز الميتان، الذي يمكن 

ُ
الهضم - الالهوائي، ت

استعماله في توليد الطاقة الذاتية لمحطة التكرير، 
وهذه تقنية موجودة ومعروفة« .

كذلك تحدث مصطفى حرب من كلية الهندسة 
وعرض  الالهوائية،  المعالجة  تقنية  عن   LAU في 

واشنطن  جامعة  من  بينيال  هالوك  مع  لتعاونه 
الالهوائية  المعالجة  تطوير  عن  الحكومية، 
البيولوجي  التخصص  خالل  من  للميكروبات 

-الكهربائي- الكيميائي.
وبعد  اهتم،  العمل  »فريق  اّن  وزني  وأوضح 
من  الصحي  الصرف  عينات  جمع  من  االنتهاء 
مع  العضوية،  المواد  بتحليل  الغذائية،  المصانع 
تنتج  الالهوائية  المعالجة  اّن  االعتبار،  في  االخذ 
انصّب  ان  فكان  الطاقة،  توليد  في  ستخدم 

ُ
ت مواد 

عمل البحاثة في فريق العمل على مدى فعالية هذا 
العالج، سواء على مستوى كل مصنع على حدة او 
 
ً
، الستبيان مدى إمكان جمعها معا

ً
المصانع جميعا

 .« Co. digestion و Mono digestion وفق اساليب
المنتج، وأنجزنا  وقال: »توصلنا الى تحسين نوعية 
اما   .

ً
علميا وسننشرها  االبحاث  من  االولى  المرحلة 

طريقة  لتحسين  فسنخصصها  الثانية  المرحلة 
واشنطن  جامعة  مع  بالتعاون   ،

ً
قدما المعالجة 

التخصيب  تقنية  استخدام  خالل  من  الحكومية، 
.»USAID البكتيري بالطريقة الكيميائية الممولة من
د وزني اّن »فريق العمل يتابع مسار األبحاث 

ّ
واك

 
ً
وخصوصا الكثيرة،  والمعوقات  التحّديات  رغم 
االهم  لكن  لبنان.  في  الضاغطة  االقتصادية  االزمة 
التي  الطاقة  ر 

ّ
توف الالهوائي  الهضم  طريقة  اّن 

الليطاني«.  حوض  في  العاملة  المصانع  تحتاجها 
وشّدد على »اهمية الحوار مع كل االطراف المعنية 
بملف الليطاني وما يمثله على المستوى الوطني«. 
الليطاني  في حوض   

ً
مصنعا  80 »دعوة  الى  واشار 

للمشاركة في النقاش الى جانب مصلحة الليطاني 
االميركية  والوكالة  بالملف  اساس  بشكل  المعنية 
الصناعيين  وجمعية   USAID الدولية  للتنمية 

اللبنانيين«.

اإلدارة  موظفي  لرابطة  اإلدارية  الهيئة  أعلنت 
 على بياناتنا السابقة 

ً
العامة في بيان، أّنه »عطفا

التي توّجهنا بموجبها الى كل مسؤول عن اإلدارة 
الغبن  رفع  طالبين  فيها،  العاملين  وكل  العامة 
عنهم والمعاناة، ورّد ما ُسلب منهم بفعل فاعل من 
م من 

ّ
م وتحط

ّ
رواتب 95 في المئة، وترميم ما تهش

قدراتهم على تأمين الحّد األدنى من االستمرارية، 
تأدية  في  ام  وعائالتهم  هم  الحياة  في  سواء 
الخانقة  األزمة  استمرار  ومع  الوظيفية.  مهامهم 
التي يمّر فيها الموظفون وتفاقمها، ومع استمرار 
عجزهم الكامل عن تأمين حتى نفقات نقلهم الى 
من  اإلدارات  خلو  استمرارية  ومع  عملهم،  مراكز 
التجاهل  استمرارية  ومع  العمل،  مقومات  أبسط 
من  الضمائر  به  نستنهض  ما  ولكل  لمناشداتنا 
وسائل، والغياب الرهيب ألولي القرار عن السمع«.

مطالبنا  على  تأكيدنا  ومع  ذلك،  »لكل  وقال: 
ل الحّد األدنى من الحقوق ومن مقومات 

ّ
التي تشك

بقائنا، ونوجزها بما يلي:

-اواًل: أ- تصحيح الرواتب واألجور بما يتناسب 
مع مؤشر الغالء او على األقل وفق سعر المنصة 

الرسمية في كل حين.
ب- إحتساب تعويضات الصرف التي ترتبت او 
اللبنانية، على سعر  بالليرة  المصارف  ودعت في 

ُ
أ

المنّصة الرسمية بتاريخ تسديدها لمودعيها.
التقديمات  قيمة  تدّني  مشكلة   

ّ
حل  -  :

ً
ثانيا

الصحية واإلجتماعية في تعاونية موظفي الدولة 
بما فيها  االجتماعي،  للضمان  الوطني  والصندوق 
والتي  المغطاة  غير  واألدوية  الطبية  المستلزمات 

 من العالج.
ً
ا ل جزء

ّ
تشك

كلفة  لمعالجة  الالزم  النص  إعداد   -  :
ً
ثالثا

االنتقال الى مراكز الوظيفة باعتماد أحد الخيارات 
التالية:

كلفته  ارتفاع  ليواكب  النقل  بدل  زيادة  أ- 
الحقيقية.

ب - تأمين خطة نقل لموظفي القطاع العام.
ج - تأمين بونات بنزين بما يتناسب والمسافات 

التي يقطعها الموظف.
: - إيجاد حل لمشكلة الدوام، التي بات من 

ً
رابعا

المستحيل على الموظف تحّملها.

- اإليعاز إلى اإلدارات العامة كافة لوضع خطة 
طوارئ لتسيير المرفق العام، بحيث توائم بين ما 
تحتاجه اإلدارات من الموظفين لذلك، ال سيما في 
اإلنتاجية،  ومقومات  مستلزمات  من  خلوها  ضوء 
وبين إمكانيات الموظفين للحضور، والتي ال تتجاوز 
وذلك  الرسمي،  العمل  أيام  من  المئة  في   40 الـ 
لغاية الساعة الثانية من بعد ظهر أيام اإلثنين، 
الثالثاء، األربعاء والخميس والساعة الحادية عشرة 

من قبل ظهر يوم الجمعة«.
ومع  ذلك،  يتحقق  أن  »إلى  الهيئة:  وقالت 
كل  ِقبل  من  الجّدي  العمل  وجوب  تأكيدنا 
الحاصل  الفلتان  لجم  على  المعنية  السلطات 
المواد  في االحتكار وصخب االسعار والغش في 
االستهالكية والفوضى االقتصادية والمالية على 

الصبي  كأم  حرصنا  تأكيد  ومع  المستويات،  كل 
الممكن  بالحّد  العام  المرفق  استمرارية  على 
في  الموظفين  وقدرات  يتناسب  وبما  والضروري، 
ظل الوضع القائم، ومع إلحاحنا على ضرورة تجهيز 
اإلدارات بالحّد المقبول من مقومات العمل، ندعو 
الى  العامة  اإلدارات  في  والعاملين  الموظفين 
ابتداء  العمل  مراكز  الى  الحضور  وعدم  اإلضراب 
حتى  آب   13 فيه  الواقع  الجمعة  يوم  من صباح 
التي  االربعاء  ايام  باستثناء  منه،   31 نهاية 
ايام  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  لغاية  ستكون 
المواطنين  عمل عادي، ُيخّصص إلنجاز معامالت 
استمرارية  على  اإلمكان  قدر  والحفاظ  الملّحة، 
 
ً
حّدد الخطوات التالية وفقا

ُ
المرفق العام. على ان ت

للمستجدات«.

إضراب موظفي اإلدارة العامة لمدة 19 يوماً

ندوة تعرض لمعالجة مياه الصرف الصحي الصناعي

دعت الهيئة اإلدارية لرابطة موظفي اإلدارة 
العامة »الموظفين والعاملين في اإلدارات العامة، 

الى اإلضراب وعدم الحضور الى مراكز العمل 
ابتداًء من صباح يوم الجمعة الواقع فيه 13 آب 
حتى نهاية 31 منه، باستثناء ايام االربعاء التي 
ستكون لغاية الساعة الثانية بعد الظهر، ايام 

عمل عادي، ُيخّصص إلنجاز معامالت المواطنين 
الملّحة.

زيادة بدل النقل ليواكب 
 ارتفاع كلفته الحقيقية 

أو تأمين خطة نقل 
لموظفي القطاع العام

المعالجة عبر التحليل 
الالهوائي ُتنتج غاز الميتان 
الذي ُيستخدم في توليد 

الطاقة الذاتية

المعامالت الرسمية ستتوقف ألكثر من اسبوعين

محطة

إجتماع استثنائي 
للنقل البري الجمعة

قال رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل 
تب 

ُ
البري بسام طليس في بيان: »وكأّنه ك

أزمة  ان ينتقل من  اللبناني  الشعب  على 
، وكل ذلك في غياب 

ً
ا الى أزمة أكثر سوء

شبه تام من ِقبل من يعنيهم االمر وهم 
الى  الكهرباء  فمن  المسؤولية.  سّدة  في 
الى  االستشفاء  الى  الرغيف  الى  الدواء 
الحياة  تعطلت  والغاز،  والمازوت  البنزين 
ووصل المواطن الى حافة الهاوية والموت 

البطيء«.
 هذا 

ّ
أضاف: »آلينا على انفسنا في ظل

المواطن  تصيب  التي  المعاناة  من  الكم 
النقل   نتحدث عن قطاع 

ّ
اال في الصميم، 

اّن السائق العمومي كغيره من   
ّ

البري، اال
المواطنين، يدفع ثمن هذه السياسات في 
والصيدليات  المخابز  وامام  المستشفى 
وجهنم  المحطات  امام   

ّ
الذل وطوابير 

الى  وصواًل  سلعة  بكل  السوداء  السوق 
 كي تتنّبه 

ً
حبة الدواء. نرفع الصوت مجددا

الطاقة  ووزير  االعمال  تصريف  حكومة 
لضرورة  للنفط،  العامة  والمديرية  والمياه 
البنزين  البري بمادتي  النقل  تأمين قطاع 
وصل  في  السائقون  ليستمر  والمازوت، 

الوطن بعضه ببعض، في اقرب وقت«.
الى  القطاع،  في  »الزمالء  طليس  ودعا 
اجتماع استثنائي يوم الجمعة المقبل في 
 في مقر 

ً
13 آب عند الساعة 10:30 صباحا

ملف  في  للبحث  العام،  العمالي  االتحاد 
 لقطاع النقل البري«.

ً
المحروقات وخصوصا
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البنتاغون: الهجوم على الناقلة 
»ميرسر ستريت« انطلق من اليمن

أكدت وزارة الدفاع األميركية )البنتاغون(، 
أمس، أّن الهجوم على الناقلة »ميرسر 
ستريت« جاء من اليمن. وفي السياق 

أشارت إلى أّن سلوك إيران يمّثل خطرًا 
على المنطقة، مضيفًة: »نحن والحلفاء 

قلقون«.

القضية حّساسة للغاية 
إذ إّن ناشطين يتّهمون 

مسؤولين حاليين 
في الحكومة اإليرانية 

بالضلوع فيها على غرار 
الرئيس اإليراني

الدفاع  وزير  مساعد  نائبة  سترول،  دانا  وأعلنت 
األوسط، خالل حديثها  الشرق  األميركي لشؤون 
أّن »هذا  في جلسة استماع في مجلس الشيوخ 
من  مدعوم  وهو  مسّيرة،  بطائرة  كان  الهجوم 

إيران«.
 على سؤال عما إذا كانت التقارير دقيقة 

ً
وردا

سترول:  قالت  اليمن؟  من  جاء  الهجوم  أّن  عن 
»نعم، يمكنني تأكيد التقارير«.

ولفتت وزارة الدفاع األميركية إلى أّن طهران 
وتستثمر  اإلرهابية  الميليشيات  دعم  تواصل 

بها.
 على التعامل 

ً
وأضافت: »نحن قادرون عسكريا

مع إيران، ولدينا ميزة التفّوق عليها«.
المسلحة  للقوات  المركزية  القيادة  وكانت 
أّن  أيام  قبل  أعلنت  قد  )سينتكوم(  األميركية 
استنتاجات الخبراء تؤكد أّن الطائرة المسّيرة التي 
ستريت«  »ميرسر  ناقلة  الستهداف  اسُتخدمت 

في خليج عمان في 29 تموز، إيرانية الصنع.

طهران
من جانبها، رّدت مساعدة مندوب إيران لدى األمم 
االتهامات  ارشادي على  زهراء  السفيرة  المتحدة 
حادثة  في  طهران  بضلوع  البريطانية  األميركية 
خالل  كلمتها  في  وقالت  اإلسرائيلية.  السفينة 
اجتماع مجلس األمن الدولي المنعقد تحت عنوان 
البحري«:  األمن  الدولي،  واألمن  السالم  »حفظ 
»بالنسبة الى ما يتعلق بمواقف أميركا وبريطانيا 
المبنية على أغراض سياسية ضد ايران في هذا 
االجتماع حول حادثة السفينة »ميرسر ستريت«، 
 مرة أخرى بحزم هذه المزاعم غير المؤكدة«. 

ُ
أرفض

واعتبرت أّن الوجود الواسع للقوات العسكرية 
عمان،  وبحر  الخليج  في  ومنه  الدولتين،  لهاتين 
األمن  لزعزعة  األساس  المصدر  الدوام  على  كان 
األخبار  أّن  إلى   

ً
الفتة المنطقة،  في  واالستقرار 

قبل  من  ومنها  الكاذبة،  والعمليات  المفبركة 
الوجود  هذا  مثل  لتبرير  اسُتغلت  قد  إسرائيل، 

غير المقبول، أو الهجوم على دول المنطقة.

سفن إيرانية هوجمت
، نشر موقع »Nournews« اإلخباري اإليراني 

ً
تزامنا

 10  ضد 
ً
14 هجوما مفّصلة عن  ببيانات  خريطة 

ناقالت إيرانية وسفن أخرى في البحرين األحمر 
والمتوسط  منذ العام 2019.

وإسرائيلية  أميركية  إعالم  وسائل  أّن  وُيذكر 
حوالى  أّن  الماضي  الربيع  في  كتبت  قد  كانت 
التخريب  حرب  سياق  في  تضّررت  سفينة   12
منذ  اإليرانية  التجارية  السفن  ضد  اإلسرائيلية 
الهجمات  هذه  بعض  كانت  وفيما   .2019 العام 
معروفة في السابق، إال أّن القائمة الحالية كشفت 

المزيد منها.
وفي البحر األحمر تظهر الهجمات على السفن 
 ،2019 نيسان   30 »سعادة«:  الناقلة  التالية: 
الحاويات »شهر كورد«: 26 تموز 2019،  سفينة 
الناقلة »هيلم«: 19 آب 2019، الناقلة »سابيتي«: 
 12 »صحراء«:  الناقلة   ،2019 األول  تشرين   31
تشرين الثاني 2020، الناقلة »سراب«: 31 تشرين 
»لوتس«:  الناقلة   ،2020 أيلول  و18   ،2020 األول 
نيسان   6 »سافيز«:  السفينة   ،2020 أيلول   28

 .2021
البحر  في  اإليرانية  السفن  شهدت  كذلك 
 6 »صحراء«:  الناقلة  التالية:  الهجمات  المتوسط 
نيسان 2020، الناقلة ديلبين«: 17 حزيران 2020، 
 ،2020 األول  تشرين   9 داريا«:  »أدريان  الناقلة 
الناقلة »لوتس«: 25 شباط 2021، سفينة الشحن 

الجاف »شهر كورد«: 10 آذار 2021. 

»الحرس الثوري«
لـ«الحرس  العام  القائد  نائب  أكد  جهته،  من 
أّن  أمس،  فدوي،  علي  العميد  اإليراني  الثوري« 

»حرس الثورة أقوى من أي وقت مضى«.
ومساعد  قائد  تقديم  مراسم  خالل  وقال 
اإلسالمية  الثورة  لحرس  التابع  »العباس«،  فيلق 
في محافظة اردبيل شمال غرب إيران، إّن »أعداء 
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بقيادة الشيطان 
ذوا خالل األعوام الماضية الـ42 

ّ
األكبر أميركا نف

قواهم..  بكل  ضدها  وعملوا  بغيضة  إجراءات 
انتصار  لم يتمكنوا حتى من تحقيق  أنهم   

ّ
إال

واحد«.
الله« هو  أّن »حزب  الله هو  »إّن وعد  وأضاف: 
 ،

ً
أبدا ينتصر  لن  الشيطان  حزب  وأّن  المنتصر 

بخصائص  اهتمامنا   
ّ

كل نبذل  أن  ويتوّجب 
 في المسار 

ً
»حزب الله« وأن نسعى للتحّرك دوما

الصحيح«.
ألف   40« الثوري  الحرس  تقديم  إلى  وأشار 
أّن   

ً
مؤكدا واإلسالم«،  الثورة  طريق  في  شهيد 

الشعب  خدمة  في  هم  الثوري  الحرس  »كوادر 
والثورة، ويجب االستمرار على هذا النهج والعمل 

في سياق حفظ البالد  وصونها«.

المدمرة »ِدنا« 
، أعلن قائد القوة البحرية للجيش االيراني 

ً
توازيا

إلى  ستنضم  »دنا«  المدّمرة  أّن  خانزادي  حسين 
بحرية الجيش، في ضوء تعزيز تواجد إيران في 

المياه الدولية.
وأشار حسين خانزادي، خالل زيارته التفقدية 
البحرية  المنطقة  في  المتواجد  البحري  للواء 
الثالثة التابع للجيش االيراني، إلى أهمية تطوير 

الحضور البحري للبالد في ظل األمن المستدام.
وقال: »إن بناء السفن المحلية الصنع بالكامل 
للمتخّصصين  الذاتي  االكتفاء  على  عالمة  هو 
اإليرانيين، وإن وجود القطع البحرية االستراتيجية 
أمن  ضمان  يحقق  الدولية  المياه  في  للجيش 
إيران،  مصالح  حماية  أجل  من  البحرية  الخطوط 

ويعكس قوة البالد واقتدارها«.
وفي إشارة إلى ضرورة تعزيز التواجد اإليراني 
في المياه الدولية، قال خانزادي إّن المدمرة »دنا«، 
التي هي من صنع المهندسين والتكنولوجيين 
م إلى المنطقة البحرية الثالثة 

َ
اإليرانيين، ستنض

للجيش في كنارك بهدف تعزيز قدرات القوات 
البحرية اإليرانية.

ميناء الالذقية
 Tank Tracker موقع  أفاد  ذلك،  غضون  في 
ب السفن بأّن الحريق الذي نشب في وقت 

ّ
لتعق

إّن  إذ  للغاية،  حّساسة  القضية  هذه  عتبر 
ُ
ت

في  حاليين  مسؤولين  يّتهمون  ناشطين 
غرار  على  فيها  بالضلوع  اإليرانية  الحكومة 
رئيسي،  ابراهيم  المنتخب  اإليراني  الرئيس 
الذي تتهمه منظمة »العفو الدولية« بأّنه كان 
 في »لجنة الموت« المسؤولة عن إعدام 

ً
عضوا

 
ً
آالف السجناء العام 1988 عندما كان مّدعيا

 في محكمة طهران الثورية.
ً
 مساعدا

ً
عاما

في  الموضوع  عن  ُسئل  عندما  أّنه  وُيذكر 
له  ضلوع  أي  رئيسي  نفى  و2020،   2018
أصدره  الذي  بـ«األمر«  أشاد  لكنه  الملف،  في 
هؤالء  حق  في  اإلجراءات  لتنفيذ  الخميني 

الموقوفين.
حكومية  غير  حقوقية  منظمات  وتقود 
أبرزها منظمة »العفو الدولية«، حمالت لتحقيق 
العدالة، منذ سنوات، في ما تعتبره إعدامات 
اإليرانيين،  آالف  طاولت  محاكمة  دون  من 
معظمهم من فئة الشباب في كل أنحاء إيران، 

في فترة انتهاء الحرب مع العراق.
السويدية  العامة  المّدعية  وبحسب 
»حميد  فإّن  كارلسون،  ليندهوف  كريستينا 

آب،  و16   1988 تموز   30 بين  قام  نوري 
إيران،  في  كرج  في  كوهردشت  سجن  في 
متعّمد  بقتل  العام،  المّدعي  نائب  بصفته 
أو  المؤّيدين  السجناء  من   

ً
جدا كبير  لعدد 

المنتمين إلى مجاهدي خلق«، بناًء على »أمر« 
باالعدام صادر عن أية الله الخميني مؤسس 
اإليرانية، بعد هجمات  الجمهورية اإلسالمية 
ذتها الحركة ضّد النظام في نهاية الحرب 

ّ
نف

اإليرانية-العراقية )1988-1980(.
وخالل الفترة نفسها، يشتبه في أن يكون 
 
ً
وفقا آخرين،  سجناء  إعدام  في  شارك  نوري 
المعارضة  معتقداتهم  أو  إليديولوجيتهم 
للنيابة   

ً
وفقا اإليرانية«  الثيوقراطية  »للدولة 

العامة.

المحاكمة
 09,15 الساعة  عند  أمس،  المحاكمة  وبدأت 
بالتوقيت المحلي )07,15 بتوقيت غرينيش( 
حتى  وتستمر  ستوكهولم  محكمة  أمام 
نيسان 2022. ويتوقع أن ُيدلي خاللها عشرات 
من  العديد  بينهم  من  بإفاداتهم،  الشهود 
اشتراكية  بجماعات  المرتبطين  المّدعين 
وشيوعية، احُتجزوا في العام 1988 في سجن 

جوهاردشت، حيث كان ينشط المتهم.
 ،

ً
فاتحا  

ً
لباسا ارتدى  الذي  المتهم  وبدا 

 برفقة محامييه، أمس.
ً
 ومبتسما

ً
هادئا

ماركوس  دانييل  المحاميين  أحد  وطعن 
في  أخرى،  تلو  نقطة  االستماع،  جلسة  خالل 
جميع التهم الموّجهة إلى موكله الذي يمثل 
»جرائم  ارتكاب  بتهم  القضاء  أمام   

ً
خصوصا
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وأوضحت الرئاسة أّن رئيسي »شكَر« الوزير العراقي 
حّدد ما اذا كان رئيس 

ُ
على الدعوة، من دون أن ت

الجمهورية اإلسالمية يعتزم حضور المؤتمر الذي 
ُدعي إليه عدد من قادة دول جوار العراق.

إقامة  في  العراق  »خطوة  أّن  رئيسي  واعتبر 
هذه القمة هي مباركة«.

ونقل البيان عن الرئيس قوله إّن »التعاون بين 
دول المنطقة من دون تدخل أجنبي، هو الشرط 
السالم  وإرساء  المنطقة  أمن  الستقرار  األساسي 

لدولها وتوفير الرفاه لبالدها«.
الى  سابق  وقت  في  وصل  قد  حسين  وكان 
العاصمة اإليرانية حيث التقى نظيره محمد جواد 
القومي  لألمن  األعلى  المجلس  وأمين  ظريف، 
وكالة  أوردت  ما  وفق  شمخاني،  علي  اإليراني 

األنباء الرسمية »إرنا«.
أّن  العراقية  الحكومة  إعالن  غداة  ذلك  وأتى 
َيعتزم  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
المشاركة في »مؤتمر إقليمي« تستضيفه بغداد 

أواخر آب. 
وأكدت الخارجية العراقية أّن الدعوات المرسلة 
لحضور المؤتمر تشمل العاهل السعودي الملك 
رجب  التركي  والرئيس  العزيز  عبد  بن  سلمان 

طيب إردوغان.
الدقيق  الموعد  عن  تفاصيل  بعد  ترشح  ولم 

للمؤتمر وكل المشاركين فيه.
إطار  الُمزَمع عقدها في  القمة  ووضع محللون 
مساعي العراق الى أداء دور إقليمي يساهم من 
عليه  وينعكس  المنطقة«،  »استقرار  في  خالله 

بشكل إيجابي.
أّن  حسين،  استقباله  خالل  رئيسي،  وأكد 
نموها  من  وازدهاره  العراق  نمو  تعتبر  »إيران 

وازدهارها«، وفق بيان الرئاسة.
الوساطة  أتاحت  الماضية،  األشهر  وفي 
إيرانيين  بين مسؤولين  العراقية عقد محادثات 
وسعوديين في بغداد، هدفها تحسين العالقات 
قطعتها  والتي  اإلقليميين،  الخصمين  بين 

 في مطلع العام 2016.
ً
الرياض رسميا

المتشّدد  المحافظ  الرئيس  شّدد  أن  وسبق 
على عدم وجود »عوائق« أمام استئناف العالقات 
على  هما  البلدين  أّن  رغم  على  السعودية،  مع 
طرفي نقيض في العديد من الملفات اإلقليمية، 

من العراق الى سوريا ولبنان واليمن.
دول  مع  العالقات  تطوير  رئيسي  وضع  كما 
خالل  الخارجية  سياسته  أولويات  ضمن  الجوار 

واليته الممتدة 4 أعوام.

شمخاني
لألمن  األعلى  المجلس  عام  أمين  أكد   ،

ً
تزامنا

أّن طهران تتابع  اإليراني علي شمخاني  القومي 
المتحدة  للواليات  المشبوهة  التصّرفات  »بدقة 

وإسرائيل في المنطقة«.

رئيسي: المؤتمر اإلقليمي 
في بغداد خطوة مباركة

تسّلم الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي، أمس، 
دعوة من وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين 

لحضور المؤتمر االقليمي الذي تعتزم بغداد 
استضافته أواخر هذا الشهر، معتبراً أّن َعقده ُيعّد 

خطوة عراقية »مباركة«، وفق الرئاسة اإليرانية.

بدأت في السويد محاكمة المسؤول السابق 
في النظام اإليراني حميد نوري )60 عاماً(، 

لدوره المفترض في جزء من عمليات إعدام 
جماعية طاولت معارضين وأمر بها آية الله 

روح الله الخميني في صيف العام 1988، في 
إجراء غير مسبوق في هذا الملف الحّساس 

للغاية.

الرئيس اإليراني ووزير الخارجية العراقية في طهران، أمس 

االختصاص  بموجب  قتل«  »جرائم  و  حرب« 
العالمي للقضاء السويدي في هذه التهم.

 بحوالى 30 شكوى 
ً
ونوري مستهدف حاليا

من جانب أطراف مدنيين هم ضحايا أو شهود 
أو أقرباء ضحايا.

( التي ستدلي 
ً
وقالت لودان برزكان )52 عاما

بشهادتها:  السويد  في  الُمقيمة  شقيقتها 
»اعتقل شقيقي في 1981 وُحكم عليه بالسجن 

10 سنوات لإلنتماء إلى مجموعة يسارية«.

الواليات  في  المقيمة  برزكان  وأضافت 
المتحدة: »بعد 6 سنوات و3 أشهر قال وكيل 
النيابة لوالدي إّن أخي مرتد ويستحق الموت«. 
لنا:  قيل  الجثة  استعادة  أردنا  »لما  وتابعت: 

ليس للمرتدين جثة«. 
غالبيتهم  األشخاص  من  مئات  وتجّمع 
محكمة ستوكهولم  أمام  خلق«  »مجاهدي  من 
السويدي  القضاء  المحاكمة مطالبين  بدء  قبل 
الجديد  اإليراني  الرئيس  بإدانة  والدولي 

إبراهيم رئيسي.
وكانت أكثر من 150 شخصية بينها حائزون 
سابقون  وحكومات  دول  ورؤساء  نوبل  جائزة 

ومسؤولون أمميون سابقون، قد طالبوا مطلع أيار، 
العام  إعدامات  شأن  في  دولي  تحقيق  بإجراء 

.1988

توقيف نوري
الثاني  تشرين  في   )

ً
عاما  60( نوري  وأوقف 

الدولي  ستوكهولم-أرالندا  مطار  في   2019
خالل زيارة للسويد، حيث يخضع مذذاك للحجز 

المؤقت.
في  السابق  السجين  مصداقي  إيرج  وروى 

كوهردشت، والذي يقف وراء مجيء نوري إلى 
استدرجه  أّنه  برس«،  »فرانس  لوكالة  السويد 
شمال  في  فخمة«  بحرية  »برحلة  وعده  بعدما 

أوروبا.
وقال هذا الشاهد الرئيس في هذه القضية 
ابنته  زوج  من  رسالة  »تلقيت   :

ً
جدا الحساسة 

عبر  توقيفه  في  مساعدته   
ً
عارضا السابق، 

 »يقع في 
ً
«، بعدما أعّد ملفا

ً
كسب ثقته مجددا

آالف الصفحات« في لندن ومن ثم ستوكهولم، 
إثر فراره من إيران.

السويد تحاكم إيرانياً متهماً              بإعدامات العام 1988

مئات المحتجين أمام محكمة ستوكهولم طالبوا القضاء السويدي والدولي بإدانة الرئيس اإليراني الجديد )أ ف ب(

فؤاد  العراقية  الخارجية  وزير  لقائه  وخالل 
حسين في طهران، اعتبر شمخاني أّن »استمرار 
الحضور األميركي وتدخالته العلنية في الشؤون 
الداخلية لدول المنطقة، يتسّبب بمزيد من التوتر 
المنطقة  »دول  أّن  على   

ً
مشددا المنطقة«،  في 

دون  من  فيها  واالستقرار  األمن  حفظ  تستطيع 
الحاجة إلى أي تدخل خارجي«.

ورأى أّن »األعمال المثيرة للريبة التي تمارسها 
األخيرة،  اآلونة  في  وإسرائيل  المتحدة  الواليات 
ل أرضية مناسبة النعدام األمن واالستقرار 

ّ
تشك

بين  العالقات  بتوتر  تتسّبب  كما  المنطقة  في 
الدول المحيطة بالخليج«.

هذه  على  كاملة  بصورة  »ُنشرف  وأضاف: 
النشاطات ونعرف ما يدور خلف الكواليس، ونحن 
مستعدون لمواجهة المشاريع الهادفة إلى زعزعة 

أمن المنطقة«.
على  عقوبات  »فرض  أّن  إلى  شمخاني  وأشار 
شخصيات بارزة من المقاومة في العراق وسوريا 
األخضر  الضوء  إعطاء  المقابل  وفي  ولبنان، 
للجماعات اإلرهابية لتمارس نشاطاتها اإلجرامية 
المنطقة،  بغضب شعوب  يتسّبب  المنطقة،  في 
وُيعتبر خير مثال عن ازدواج المعايير لدى اإلدارة 

األميركية«.
الحكومة  من  أمس  شمخاني  طلب  ذلك،  إلى 
الجماعات  إخراج  على  »تعمل  أن  العراقية 
المسلحة المعارضة إليران التي تستقر في إقليم 

كردستان«.
العراقية:  الخارجية  وزير  لقائه  خالل  وقال 
بصورة  تعمل  أن  العراقية  الحكومة  من  »نطلب 
المسلحة  الجماعات  بعض  إخراج  على  جاّدة 
إقليم  في   

ً
حاليا تستقر  التي  إليران  المعارضة 

كردستان، كي ال نضطر التخاذ تدابير استباقية 
للحد من عملياتها اإلجرامية«.

وشّدد على أنه »من الضروري تنفيذ االتفاقات 
ممكن،  وقت  بأسرع  والعراق  إيران  بين  الثنائية 

كخطوة مهمة لتعزيز العالقات بين البلدين«.
الديمقراطي  الحزب  في  القيادي  وكان 
الكردستاني اإليراني موسى بابه خاني قد تعّرض 
يوم السبت الماضي إلى عملية اغتيال في فندق 
عاصمة  أربيل  محافظة  في  سليماني«،  »كولي 

إقليم كردستان.

شمخاني: نتابع بدقة 
التصرفات المشبوهة 

للواليات المتحدة وإسرائيل 
في المنطقة
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سابق أمس، في إحدى السفن في مرفأ الالذقية، 
اندلع في ناقلة النفط اإليرانية التي تحمل اسم 

.WISDOM
 إلى الميناء 

ً
وقال إّن الناقلة قد انتقلت مؤخرا

 
ً
مبّينا  ،SAM 121 اإليرانية  النفط  ناقلة  لتفريغ 
أنه تم استخدام WISDOM لنقل النفط اإليراني 

من الناقالت اإليرانية إلى سوريا في الماضي.
الالذقية  دخلت   WISDOM أّن  الموقع  وذكر 
في 29 أو 30 حزيران 2021، ورَست على الطرف 

الجنوب  إلى  انتقلت  لكنها  للميناء  الشمالي 
.SAM 121 إلفساح المجال أمام الناقلة اإليرانية

وأفادت وسائل إعالم محلية سورية في وقت 
سابق أّن وحدات اإلطفاء تمكنت من إطفاء حريق 
َنشب بإحدى السفن التجارية في مرفأ الالذقية.

الرائد  الالذقية  في  اإلطفاء  فوج  قائد  وقال 
المعلومات  وفق  الحريق  سبب  إّن  جعفر  مهند 
إلى   

ً
الفتا الصيانة،  أعمال  عن  ناجم  األولية 

تسجيل إصابتين طفيفتين.

المدّمرة »دنا« تنضم إلى البحرية اإليرانية، لتعزيز تواجدها في المياه الدولية
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للمجتمع  ممثلين  بين  اجتماع  عقد  الدوحة،  وفي 
الدولي، بينهم المبعوث األميركي زلماي خليل زاد.

وكانت الخارجية األميركية قد أعلنت، في بيان، 
 طالبان على وقف هجومها 

ّ
أّن خليل زاد »سيحض

وهو  سياسي،  اتفاق  على  والتفاوض  العسكري 
السبيل الوحيد لتحقيق االستقرار والتنمية في 

أفغانستان«.
وخالل األسابيع األخيرة، أوضحت إدارة الرئيس 
»دعمها«  على  ستحافظ  واشنطن  أّن  بايدن  جو 
يتعلق  ما  في   

ً
خصوصا كابول،  في  الحكومة 

بالتدريب العسكري، لكن بالنسبة إلى بقية األمور 
على األفغان ان يقرروا مصيرهم.

كيربي:  جون  البنتاغون  باسم  الناطق  وقال 
هذه  عنه.  يدافعوا  أن  يجب  الذي  بلدهم  »هذا 

معركتهم«.

يتغّير  الوضع  أفغانستان،  شمال  في  لكن 
الكبيرة  قندوز  مدينة  احتالل  فبعد  بسرعة. 
البالد، وكذلك مدينتي  الواقعة في شمال شرق 
ساري بول وتالقان األحد في غضون ساعات قليلة، 
البالغ  أيبك  مدينة  قائمتها  إلى  طالبان  أضافت 
عدد سكانها 120 ألف نسمة، والتي سقطت من 

دون مقاومة.
عواصم  من   6 على  تسيطر  طالبان  وباتت 
بعدما   ،34 عددها  البالغ  األفغانية  الواليات 
استولت السبت على شبرغان معقل زعيم الحرب 
 50 حوالى  مسافة  على  دوستم  الرشيد  عبد 
كيلومترا شمال ساري بول،  والجمعة على زرنج 
غرب  جنوب  في  البعيدة  نيمروز  والية  عاصمة 

البالد عند الحدود مع ايران.
المسلحون  هاجم  الثالثاء،  االثنين  وليل 
ت الهند رعاياها 

ّ
ضواحي مزار الشريف التي َحض

على مغادرتها، وبول الخمري وفايز آباد، وهي 3 
عواصم واليات في الشمال لكن تّم َصدهم وفق 
وزارة الدفاع. وقد أعيدوا إلى فرح )غرب(، بحسب 

الشرطة المحلية.
وتعّهد محمد عطا نور، الحاكم السابق لوالية 
والشمال،  الشريف  مزار  في  القوي  والرجل  بلخ 
المقاومة »حتى آخر قطرة دم«. وكتَب على تويتر: 
ل أن أموت بكرامة على أن أموت في حالة 

ّ
»أفض

من اليأس«.

جرائم حرب محتملة
المتحدة  األمم  مفوضة  ت 

ّ
حض الوقت،  هذا  في 

أمس  باشليه  ميشيل  اإلنسان  لحقوق  السامية 
المدن  ضد  طالبان  حركة  هجوم  َوقف  على 
األفغانية، قائلة إّن مكتبها تلقى تقارير عن وقوع 

جرائم حرب محتملة.
طالبان  على  »يجب  بيان:  في  باشليه  وقالت 
وقف عملياتها العسكرية في المدن. وإذا لم تعد 

وتتوّصل  المفاوضات  طاولة  إلى  األطراف  جميع 
 
ً
أساسا الفظيع  الوضع  فإّن  سلمية،  تسوية  إلى 
بالنسبة للكثير من األفغان سيصبح أسوأ بكثير«.

مدن  على  طالبان  حركة  استيالء  أّن  وأضافت 
السكان«،  لدى  والرهبة  الخوف  »أشاَع  وأقاليم 
الموالية  الميليشيات  انتشار  أّن  من  رة 

ّ
محذ

للحكومة التي تّم حشدها ضد طالبان قد يعّرض 
 للخطر.

ً
المدنيين أيضا

وقالت: »نحن نعلم أّن حرب المدن تؤدي إلى 
مقتل عشرات المدنيين. رأينا ذلك عدة مرات من 

قبل«.
 1181 وجرح   

ً
مدنيا  183 »قتل  أنه  وتابعت 

بينهم أطفال في أفغانستان منذ 9 تموز في 4 
مدن فقط - لشكركاه وقندهار وهرات وقندوز-«، 
المدنية  الخسائر  فقط  كانت  هذه  أّن   

ً
مضيفة

التي تمكنت األمم المتحدة من توثيقها.
أعلى  تكون  قد  الفعلية  األرقام  »إّن  وقالت: 

بكثير«.
تقارير  يتلقى  مكتبها  أّن  باشليه  وأضافت 
ضد  وهجمات  موجزة،  بإجراءات  »إعدامات  عن 
وأفراد  وسابقين  حاليين  حكوميين  مسؤولين 

وتدمير  العسكرية،  القوة  واستخدام  عائالتهم، 
من  كبرى  أعداد  وزرع  وعيادات،  ومدارس  منازل 

العبوات الناسفة«.
مقرها  من  صدر  بيان  في  باشليه،  وتابعت 
في جنيف، أّن »توجيه الهجمات ضد المدنيين 
 للقانون اإلنساني الدولي 

ً
 خطيرا

ً
ل انتهاكا

ّ
يشك

وَيرقى إلى مستوى جريمة حرب«.
االنتهاكات  مرتكبي  محاسبة  »يجب  وقالت: 
الخطيرة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون 

اإلنساني«.
تقارير  ى 

ّ
تتلق المتحدة  األمم  اّن  وأوضحت 

»ُمقلقة للغاية« عن قيام طالبان بقتل عناصر من 
حتى  الخدمة،  خارج  وهم  األفغانية  األمن  قوات 

بعد استسالمهم.
الدول  كل  السابقة  تشيلي  رئيسة  ت 

ّ
وحض

على استخدام نفوذها إلنهاء القتال.
استخدام  واجب  عليها  »الدول  إّن  وقالت 
عمليات  وإحياء  الوضع  لتهدئة  لديها  نفوذ  أي 

السالم«.
ونزح حوالى 241 ألف شخص منذ بدء هجوم 

طالبان في أيار، بحسب األمم المتحدة.

طالبان تضيِّق الخناق على مزار الشريف 
األمم المتحدة تحذّر من جرائم حرب محتملة

بدأت طالبان أمس تشديد الخناق على مزار 
الشريف، كبرى المدن في شمال أفغانستان 

الذي كان المدنيون يفّرون منه بشكل جماعي 
قبل تقّدم  حركة طالبان المحتوم على ما يبدو، 
في حين حّذرت األمم المتحدة من جرائم حرب 

محتملة على يد مسلحي الحركة.

نازحون من قندوز في كابول يمّدون أيديهم طلبًا للطعام )أ ف ب( 

أمس،  اليونانية  إيفيا  جزيرة  على  الخراب  خّيم 
صنوبر  وغابات  بالنيران  محاصرة  بلدات  بين 
متفحمة ومنازل لم يبق منها سوى هياكل، فيما 
يواصل مئات من عناصر اإلطفاء مكافحة النيران 
لحماية مدينة إيستييا المأهولة، في إطار سلسلة 
اليونان  من  عدة  مناطق  اجتاحت  التي  الحرائق 

وتركيا في األسابيع األخيرة.
جلي أكثر من ثالثة آالف 

ُ
وفي هذه المرحلة، أ

اليونانية  الجزيرة  من  البحر  طريق  عن  شخص 
في  الشمالي  جزئها  في  النيران  اندلعت  التي 
الثالث من آب تحت تأثير موجة قيظ، كما قال 

مسؤول في خفر السواحل.
أمس،  أفضل«  »الوضع  أّن  السلطات  رأت  وإذ 
واصل اإلطفائيون بمساعدة متطوعين، معركتهم 
حريق  لمنع  اليونانية،  إيفيا  جزيرة  في  اليائسة 
التي  استييا  مدينة  إلى  الوصول  من  هائل 

يقطنها 7 آالف شخص.

وعززت القوات المنتشرة في الجزء الشمالي 
أتى   ،

ً
إطفائيا  870 إلى  ووصلت  إيفيا  من 

وبولندا  وسلوفاكيا  قبرص  من  منهم  العديد 
 لخدمات اإلطفاء 

ً
وصربيا وأوكرانيا ورومانيا، وفقا

اليونانية.
إلطفاء  ستخدم 

ُ
ت مروحية   17 تعبئة  وتّمت 

من  واثنتان  سويسرا  من  اثنتان  منها  الحرائق 
مصر، باإلضافة إلى 8 طائرات منها ثالث طائرات 

فرنسية »كنداير«.
وقال رئيس بلدية ايستييا يانيس كونتزياس 
واإلطفائيون  »المواطنون  »فيسبوك«:  على 
أفئدتهم  بكل  ويقاتلون   

ً
معا النيران  يكافحون 

وأرواحهم«.

»نتوسل اليهم للمجيء«
المنازل  مئات  وُدّمرت  بأكملها  قرى  إخالء  وتّم 
في إيفيا، وكذلك في منطقة أثينا وشبه جزيرة 

بيلوبونيز وأجزاء أخرى من البالد.
نيكوس  المدني  الدفاع  وزير  نائب  وقال 
ُدّمر  منزل  »كل  كبير:  بحزن  أمس  هاردالياس 

مأساة، طعنة في القلب«.
وكافح المتطوعون بمؤازرة عناصر اإلطفاء، على 
في  اندلعت  التي  النيران  الحتواء  عدة  جبهات 
هذه الجزيرة الجبلية الشاسعة منذ الثالث من آب.

»متفائاًل  ايستييا  بلدية  رئيس  بدا  وامس 
أّن  فيسبوك  على  وكتب  الجبهة«  هذه  بشأن 

»الحريق تحت السيطرة«.
إطفائي   100 نشر  األخرى،  الجبهة  على  لكن 
لمحاربة  وسلوفاكيا،  صربيا  من  فرق  بينهم  من 
مراسلين  وفق  اللهب،  أللسنة  المستمر  الزحف 

في وكالة »فرانس برس«.
تهّددها  التي  الساحلية  أسمينيو  بلدة  في 

النيران، صدر أمر اإلخالء.
للحرائق  الالجمة  الحواجز  النيران  واجتازت 

القرى  إحدى  وهي  أفغاريا،  في  أقيمت  التي 
القريبة من ايستييا.

»المروحيات  إّن  ايستييا  بلدية  رئيس  وقال 
»لو قمنا بذلك منذ  أّنه   

ً
«، موضحا

ً
ساعدت كثيرا

البداية، لكنا تجنبنا هذا الدمار الكبير«.
أن  ويجب  أخطاء  كبت 

ُ
ارت »لقد  وأضاف: 

 تنسى 
ّ

نستخلص الِعَبر. على الدولة اليونانية أال
أبًدا ما حدث في شمال إيفيا«.

من  العديد  شجب  المعارضة،  غرار  على 
االستجابة  قلة  والسكان  المحليين  المسؤولين 

والموارد الجوية المستخدمة.
وقّدم رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس 
الذي تعّرض النتقادات من المعارضة والكثير من 

 لألمة.
ً
السكان والسلطات المحلية، اعتذارا

جلسة  عقد  الذي  ميتسوتاكيس  وتعّهد 
اليورو  ماليين  تقديم  أمس،  الوزراء  لمجلس 

اإلضافية للدفاع المدني وإعادة التشجير.

السكان واإلطفائيون يكافحون معاً النيران 
في جزيرة إيفيا اليونانية

باشليه: األمم المتحدة 
تتلقى تقارير مقلقة للغاية 

عن قيام طالبان بقتل عناصر 
من قوات األمن األفغانية 

وهم خارج الخدمة، حتى بعد 
استسالمهم
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ي 
ّ
سيتعّين إبراز فحص كوفيد أو دليل على تلق

لدخول  الوباء  من   
ً
أخيرا التعافي  على  أو  اللقاح 

المطاعم وصاالت السينما والصاالت الرياضية في 
.
ً
المناطق، حيث ُيعّد معدل اإلصابات مرتفعا

الذين  األشخاص  على  سيتعّين  وبالتالي، 
غير  أّنهم  إلثبات  الدفع  اللقاحات  ي 

ّ
تلق رفضوا 

هذه  دخول  بإمكانهم  يكون  فلن   
ّ

وإال مصابين، 
األماكن.

معّدل  يصل  منطقة  أي  في  ذلك  وسُيفرض 
اإلصابات فيها إلى 35 حالة من بين كل 100 ألف 

من السكان مدى أكثر من 7 أيام.
الذين  واألشخاص  األطفال  بإمكان  وسيبقى 
الخضوع  صحية  ألسباب  تطعيمهم  ر 

ّ
يتعذ

.
ً
للفحص مجانا

وبلغ معدل اإلصابات في ألمانيا أمس 23,5 ، 
لكن مناطق عدة بينها برلين وهامبورغ تجاوزت 

عتبة الـ 35.
جرعة  مليون  من  أكثر  إعطاء  تسجيل  وبعد 
ي 

ّ
تلق تراجع  التطعيم،  حملة  ذروة  في   

ً
يوميا

اللقاحات في الدولة األكبر في أوروبا لجهة عدد 
السكان بشكل كبير.

)ما  ألمانيا  في  شخص  مليون   52 ى 
ّ
وتلق

يعادل 62,5 في المئة من السكان( جرعة واحدة 
على األقل من اللقاحات حتى األمس، لكن ميركل 
ى عدد إضافي من 

ّ
أعربت عن أملها في أن يتلق

في   20 إلى   15 بين  ما  نسبتهم  تبلغ  السكان 
المئة، اللقاحات.

وقالت ميركل: »الترويج للقاحات متى أمكن... 
مسؤولية الجميع«، داعية »جميع األصدقاء وأفراد 
العائلة الذين تحصّنوا للترويج لذلك في أوساط 

أصدقائهم وعائالتهم ونواديهم الرياضية«.
وأفادت زعيمة حزب »البديل من أجل ألمانيا« 
 

ّ
تتلق لم  التي  فايدل،  أليس  المتشّدد  اليميني 
اللقاح، بأّن الخطوة تنطوي على »تطعيم إجباري 
غير مباشر، عبر فرض قيود وحظر وغير ذلك من 

األعباء اإلضافية«.
يمكن فرض  ال  أّنه  على  ميركل شّددت  لكن 
 من السكان اختار 

ً
ا حين ألّن جزء

ّ
قيود على الملق
عدم التطعيم.

الذين  بأولئك   
ً
أيضا نفكر  أن  »علينا  وقالت: 

د من عدم 
ّ
يعملون في المستشفيات، ويجب التأك

إغراق المنظومة الصحية«.
التي  القيود  األخيرة  ألمانيا  خطوة  وتشبه 
باشتراط  والمتمثلة   ،

ً
أخيرا فرنسا  فرضتها 

أو  السينما  إلى صاالت  للدخول  »تصريح صحي« 
المقاهي أو القطارات.

التفشي األخطر 
في الصين، بلغ عدد اإلصابات بفيروس كورونا في 
الصين أمس أعلى مستوى له في 7 أشهر، بعد 
الى  أّدى  ما  فحوص،  مركز  في  بؤرة  على  العثور 
ارتفاع األرقام على خلفية انتشار المتحور »دلتا«.

وأحصت السلطات الصحية أمس 143 إصابة 
جديدة بينها 108 محلية العدوى.

التفشي  الحكومية  اإلعالم  وسائل  ووصفت 
محلية  إغالق  قرارات  إلى  أّدى  الذي  الحالي، 
واختبارات واسعة النطاق وقيود على السفر، بأّنه 
 2019 نهاية  في  كوفيد19-  ظهور  منذ  األخطر 

في مدينة ووهان )وسط(.

حصيلة قياسية لإلصابات في سيدني
لعدد  قياسية  حصيلة  أمس  سيدني  وسّجلت 
اإلصابات بكوفيد19- فيما تحاول المدينة جاهدة 

وقف انتشار الوباء.
إصابة   356 ويلز  ساوث  نيو  والية  وسّجلت 
جديدة، وهو عدد قياسي منذ عودة انتشار الوباء 
بسبب  حزيران  منتصف  في  واسع  نطاق  على 

المتحور »دلتا«.
وفي سيدني، كبرى مدن البالد، دخل أكثر من 
الَحجر.  من  السابع  أسبوعهم  شخص  ماليين   5
وفي ملبورن، ثاني مدن البالد، دخل سكانها البالغ 

 
ً
َحجرا السادسة،  للمرة  نسمة  ماليين   5 عددهم 

 منذ بدء تفشي الوباء بعد اكتشاف بؤرة 
ً
صحيا

األسبوع الماضي.

تطعيم االطفال في البرتغال
وأوصت هيئة الصحة البرتغالية أمس بالتطعيم 
 12 سن  من   

ً
اعتبارا االطفال  لجميع  »الشامل« 

طت لذلك الحكومة 
ّ
 ضد كوفيد19-، كما خط

ً
عاما

 للعام الدراسي المقبل.
ً
استعدادا

وحصل %82 من السكان الذين تزيد اعمارهم 
 على جرعة واحدة، فيما تّم تحصين 

ً
على 16 عاما

 لبيانات وزارة الصحة.
ً
%75 منهم بالكامل، وفقا

مركز لقاح ذكي
لقاح  مركز  أول  المغرب  أطلق  آخر،  صعيد  على 
نشر  وينوي  البيضاء،  الدار  ضواحي  في  ذكي 
مراكز التطعيم هذه في جميع أنحاء البالد للحّد 
من الوباء، حيث تتزايد اإلصابات بكوفيد19- منذ 

أيام.

الماضي،  األسبوع  اللقاح  مركز  افتتاح  وتّم 
المريض من  رحلة  الممكن جعل  مما يجعل من 
التسجيل إلى التطعيم رقمية. وسيمكن ذلك من 
ما  تطعيم  امكان  مع  التطعيم«،  معدل  »تسريع 
افاد  ما  وفق   ،

ً
يوميا شخص  آالف   4 الى  يصل 

وكالة  شقرون  بن  محمد  الصحة  وزارة  ممثل 
»فرانس برس«.

وضع مقلق في جزر األنتيل
 
ً
قلقا األنتيل  جزر  في  الصحي  الوضع  ويثير 
في  عالية  مستويات  الوباء  بلغ  حيث   ،

ً
متزايدا

 
ً
 حادا

ً
غوادالوب، وتشهد جزيرة مارتينيك تسارعا

في وتيرة تفشي جائحة كوفيد19-، وتّم فرض 
إغالق صارم في المارتينيك، مع بدء وزير أقاليم ما 
وراء البحار سيباستيان ليكورنو »زيارة أزمة« أمس.
وقّررت جزيرة مارتينيك التي سّجلت أحد أعلى 
معدالت اإلصابة في فرنسا )نحو 1200 إصابة لكل 
100 ألف نسمة(، فرض إغالق المتاجر واالماكن 
 الشواطئ، ودعت 

ً
الثقافية والترفيهية، وخصوصا

السياح إلى »المغادرة«.
بولينيزيا   في 

ً
الصحي حرجا الوضع  ُيعّد  كما 

حظر  إعادة  السلطات  أعلنت  حيث  الفرنسية، 

 من اليوم من التاسعة مساًء 
ً
التجول الليلي اعتبارا

، عالوة على القيود المفروضة 
ً
حتى الرابعة صباحا

منذ نهاية تموز.
األميركية  السلطات  نصحت  الوقت،  هذا  في 
رعاياها بعدم السفر إلى فرنسا بسبب ارتفاع عدد 
اإلصابات في البالد، فيما حثت الناس المضطرين 

على »التطعيم بشكل تام قبل السفر«.

تلقيح إلزامي
في الواليات المتحدة، أعلن البنتاغون، أّن التلقيح 
 »بحلول منتصف 

ً
ضد كوفيد19- سيصبح إلزاميا

األميركية،  المسلحة  القوات  أفراد  لجميع  أيلول« 
الواليات  في  باإلصابات  خطير  ارتفاع  وسط 

المتحدة جراء المتحور »دلتا«.
في  أوستن  لويد  االميركي  الدفاع  وزير  وقال 
بايدن  جو  الرئيس  موافقة  سيطلب  إّنه  مذكرة، 
على هذه الخطوة في غضون 5 اسابيع، في حال 
لم يحصل أي من اللقاحات الحالية على الترخيص 
الكامل من إدارة الغذاء والدواء األميركية »أف دي 

آيه«.
تراخيص  على  حصلت  كوفيد  لقاحات  وألّن 
للبنتاغون  يمكن  ال  فقط،  الطارئ  لالستخدام 
 بقرار من بايدن، من أجل تفادي 

ّ
جعلها إلزامية اال

.
ً
أي دعاوى قضائية الحقا

لكن أوستن قد ُيصدر األمر بتلقيح القوات في 
وقت أسرع اذا حصل لقاح فايزر على الترخيص 
الكامل في وقت قريب. اذ يعتقد مسؤولون أّنه 
من المحتمل أن تحصل شركة فايزر على موافقة 

كاملة للقاحها من »أف دي آيه« بداية ايلول.
وأشار أوستن الى اّنه في حال عدم منح »أف 
الكاملة،  موافقتها  غيره  أو  فايزر  لقاح  آيه«  دي 
قرار  على  للحصول  حينذاك  سيسعى  فإّنه 

استثنائي من بايدن.
وأعرب بايدن في بيان عن »دعمه القوي« لهذا 
 
ً
»التزاما أوستن  مع  يتقاسم  أّنه   

ً
دا

ّ
مؤك القرار، 

الضرورية  األدوات  كل  توافر  لضمان   
ً
راسخا

لقواتنا لتقوم بعملها بأكبر قدر من األمان«.
وقال المتحدث بإسم وزارة الدفاع جون كيربي، 
إّن البنتاغون يتوقع أن يحصل على مئات اآلالف 
من جرعات اللقاحات المضادة لكوفيد لتخزينها، 

وأّن العمل جار لوضع خطط للتلقيح القسري.
 1,4 من  األقل  على  بالمئة   73 ، حصل 

ً
وحاليا

على  الفعلية  الخدمة  في  أميركي  جندي  مليون 
لكن  لكوفيد،  المضاد  اللقاح  من  األولى  الجرعة 
فإّن  االحتياط،  مليون جندي في   1,1 اضافة  مع 

النسبة ستهبط الى 56 بالمئة.
مخاوف  المنخفض  المعدل  هذا  وأثار 
يضّر  أن  احتمال  من  األميركيين  المسؤولين 
الفيروس بالجاهزية العسكرية للقوات االميركية.

وقال أوستن في مذكرته، إّنه قبل اعطاء األمر 

كثب  عن  »يراقب  سوف  الجيش  فإّن  بالتلقيح 
 
ً
حاليا ارتفاع  في  هي  التي   - االصابات  معدل 
بسبب المتحور دلتا - وآثار هذه المعدالت على 

جاهزيتنا«.
وأضاف: »لن أترّدد بالتحّرك في وقت أسرع أو 
أن أقّدم توصية للرئيس بمسار مختلف، في حال 

شعرت بالحاجة الى ذلك«.
 17 ي 

ّ
تلق األميركيين  الجنود  على  وُيفرض 

من  معتمدة  وجميعها  مختلفة  ألمراض   
ً
لقاحا

الـ«أف دي آيه«.

8,5 ماليين لقاح
على صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية المكسيكية 
م 

ّ
مارسيلو ايبرار أمس، أّن الواليات المتحدة ستسل

المكسيك 8,5 ماليين جرعة من لقاحي موديرنا 
وأسترازينيكا ضّد كوفيد19-.

 على إرسال هذه اللقاحات 
ً
وتّم االتفاق رسميا

الرئيس  بين  االثنين  هاتفي  اتصال  خالل 
المكسيكي اندريس مانويل لوبيز ونائبة الرئيس 
بحث   

ً
أيضا خالله  تّم  هاريس،  كاماال  األميركي 

مسألة الهجرة وإعادة فتح الحدود المشتركة.
مؤتمر صحافي،  في  المكسيكي  الوزير  وقال 
إّن »الواليات المتحدة سترسل 3 ماليين ونصف 
 5 الى  لقاح موديرنا، وما يصل  مليون جرعة من 
م 

ّ
سُتسل أسترازينيكا«،  لقاح  من  جرعة  ماليين 

خالل آب.
المكسيك  مت 

ّ
تسل الماضي  حزيران  وفي 

من  جرعة  مليون   1,3 المتحدة  الواليات  من 
للسكان  مخّصصة  جونسون  اند  جونسون  لقاح 

المقيمين على طول الحدود الشمالية.
أّن   ،

ً
أيضا المكسيكية  الخارجية  وزير  وأعلن 

حصر  تقّرر  التي  المشتركة  الحدود  فتح  إعادة 
المرور فيها باالنشطة غير األساسية منذ 21 آذار 
لمواجهة انتشار وباء كوفيد19-، سُتبحث الثالثاء 

مع وفد أميركي رفيع المستوى.
والمكسيك التي تعّد 126 مليون نسمة، بدأت 
الصحي في كانون  القطاع  العاملين في  بتلقيح 
أعمارهم  تفوق  الذين  والمسنين  الماضي  األول 

 في شباط.
ً
60 عاما

 
ً
 في اإلصابات خصوصا

ً
وتسّجل البالد ارتفاعا

مليون   2,9 إحصاء  تّم  اآلن  وحتى  الشبان.  لدى 
 و690 وفاة.

ً
دة و244 ألفا

ّ
إصابة مؤك

ألمانيا توقف الفحوص المجانية للتشجيع 
على التلقيح ووضع صحي مقلق في جزر األنتيل

قّررت الحكومة االلمانية والمقاطعات أمس، أن 
توقف اعتباراً من 11 تشرين االول إجراء فحوص 
كوفيد19- السريعة بشكل مجاني، بهدف دفع 

مزيد من السكان الى تلّقي اللقاحات.

تلقيح ركاب السيارات العابرة ضد كورونا في أحد أحياء مدينة ملبورن )أ ف ب(

 الواليات المتحدة ستسلّم 
المكسيك 8,5 ماليين لقاح 

ضد كوفيد  البنتاغون: التلقيح ضّد 
كوفيد19- سيصبح إلزاميًا 

»بحلول منتصف أيلول« 
لجميع أفراد القوات 

المسلحة األميركية
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مجموعة  على  تحتوي  الفاكهة  أّن  المعلوم  من 
سبيل  على  المختلفة.  الصّحية  الفوائد  من 
في  الجّيد،  الهضم  ز 

ّ
ُيعز التفاح  فإّن  المثال، 

البّري يساعد في محاربة الجذور  أّن التوت  حين 
رة للقنوات التي يمكن أن تؤدي إلى  الحّرة الُمدمِّ
ز نمو البكتيريا المفيدة في 

ّ
األمراض، والموز ُيعز

األمعاء...
غير أّن الدكتور، غاري بارتليت، شّدد على أّن 
»شرب عصير الفاكهة قد ال يكون بنفس القدر 
 بتناول الفاكهة 

ً
من الفائدة، لذلك ُينصح دائما

الكاملة بداًل من عصيرها«.

ر في الدم
ّ
- إرتفاع السك

فإّن  كاملة،  فاكهة  تأكل  »عندما  وأوضح: 
والقشرة  لب 

ّ
ال في  الموجودة  الغذائية  األلياف 

أثناء  الفاكهة  في  الطبيعي  ر 
ّ
بالسك ترتبط 

اإلجراء  وهذا  الهضمي.  الجهاز  عبر  انتقالها 
 
ً
الُملزم يجعل األمر أكثر صعوبة ويستغرق وقتا
ذلك،  ونتيجة  ر. 

ّ
للسك الجسم  المتصاص  أطول 

بمعدل  دمك  في  الفاكهة  من  ر 
ّ
السك يتراكم 

 بشرب 
ً
 مقارنة

ً
أقل وأبطأ إذا أكلت الفاكهة كاملة

 .
ً
عصير الفاكهة مباشرة

شرب  فإّن  ذلك،  من  النقيض  »على  وتابع: 
نسبة  ارتفاع  إلى  يؤدي   

ً
مباشرة الفاكهة  عصير 

اإلنسولين  إّن جسمك سُيطلق  الدم.  ر في 
ّ
السك

في  ر 
ّ
السك مستويات  الرتفاع   

ً
استجابة بسرعة 

من  كبيرة  كمية  تحويل  إلى  يؤدي  ما  الدم، 
وبهذه  وغليكوجين.  إلى دهون  الدم  في  ر 

ّ
السك

ر في الدم إلى 
ّ
الطريقة، يؤدي ارتفاع نسبة السك

ر في الدم، ما لم 
ّ
انخفاض ُمفاجئ في نسبة السك

يجعلك تشعر  ما  الطعام،  من  المزيد  تستهلك 
تأكل  سيجعلك  األخير  وهذا  أخرى،  مّرة  بالجوع 
الفاكهة  عصير  شرب  يؤدي  وباختصار،  المزيد. 

وبالتالي  الدم  ر 
ّ
لسك تنظيم ضعيف  إلى  النقي 

 بتناول 
ً
زيادة استهالك السعرات الحرارية، مقارنة

الفاكهة الكاملة«.
كنت  »إذا  قائاًل:  بارتليت  الدكتور  وأوصى 
ترغب في شرب العصير، فإّن الفكرة الجّيدة هي 
أن تقوم بعصر فاكهة كاملة في المنزل. وبهذه 
اإلضافية  األلياف  كل  على  تحصل  الطريقة، 
دون  من  الفاكهة  قشر  من  المغذية  والمواد 

ر«.
ّ
إضافة سك

يستهلك  تجربتي،  »في   :
ً
را

ّ
ُمحذ وأضاف 

الكثير  الثاني  النوع  من  ري 
ّ
السك مرضى  معظم 

يتخذون  أّنهم  ُمعتقدين  الفاكهة،  عصير  من 
خيارات صّحية، حيث أّنهم في الواقع يتسببون 
ر في 

ّ
في ضرر أنفسهم بسبب ارتفاع نسبة السك

ريات الموجودة في الفاكهة 
ّ
الدم. وهذا ألّن السك

والخضار يتّم إطالقها عند عصرها أو مزجها، ما 
ريات حرة، أي جميع أحادي السكاريد 

ّ
يجعلها سك

نائي السكاريد التي تتّم إضافتها لألطعمة من 
ُ
وث

ِقبل الشركة المصّنعة أو الطهاة أو المستهلك، 
في   

ً
طبيعيا الموجودة  ريات 

ّ
السك إلى  باإلضافة 

العسل والشراب وعصير الفاكهة«.

- إتالف األسنان
ر في الدم، 

ّ
وباإلضافة إلى ارتفاع مستويات السك

قد يؤدي عصير الفاكهة إلى إتالف أسنانك.
وأوضحت هيئة الخدمات الصّحية الوطنية في 
ريات 

ّ
المملكة المتحدة، أّنه »بمجّرد إفراز هذه السك

إذا   
ً
خصوصا بأسنانك،  الضرر  لحق 

ُ
ت أن  يمكن 

ريات 
ّ
كنت تشرب العصائر بشكٍل متكّرر. والسك

الكاملة  الفاكهة والخضار   في 
ً
الموجودة طبيعيا

 عرضة للتسبب في تسّوس األسنان، ألّن 
ّ

هي أقل
ر موجود داخل ُبنية الفاكهة. ومن األفضل 

ّ
السك

في  ذلك يساعد  ألّن  الوجبة،  مع  العصائر  شرب 
تقليل الضرر الذي ُيلحق بأسنانك«.

أّن  ميلز،  ليبرتي  التغذية،  خبيرة  أوضحت 
أطول،  لفترة  العيش  في  يساعدنا  »الكرفس 
من خالل قدرته على محاربة مجموعة مشكالت 

صّحية«.
الشائعة  االّدعاءات  تعود  »ربما  وقالت: 
إلى  الكرفس  عصر  من  لاللتهابات  الُمضادة 
التي  األكسدة  مضادات  أحد  على  احتوائه 
ز نشاط خاليا الدم 

ّ
سّمى الكومارين، والتي تعز

ُ
ت

المناعة  نظام  على  للحفاظ  الضرورية  البيضاء 
 على ذلك، يمكن لمادة كيماوية 

ً
وصّحته. وعالوة

سّمى الفثاليدات، إرخاء أنسجة جدران 
ُ
ضوئية ت

الشرايين وتقليل ضغط الدم«.
ب 

ّ
المرك نفس  يعمل  أن  »يمكن  وأضافت: 

تقليل  على  الدم  ضغط  خفض  عن  المسؤول 
أحماض  تضخيم  طريق  عن  الكولسترول، 
أّن  المعروف  ومن  الصفراء.  وإفراز  الستيرويد 
الكولسترول  نسبة  من  ل 

ّ
يقل الكرفس  شرب 

الضاّر بما يصل إلى 7 نقاط، وذلك بفضل المادة 
 .»3nB« الكيميائية

الكرفس  أّن »شرب عصير  إلى  وأشارت ميلز، 
توفير  الجلد، من خالل  أن يحّسن نسيج  يمكن 
فوائد مكافحة الشيخوخة من خالل الفيتامينين 
 ألّن عصير الكرفس يحتوي على 95 

ً
C وK. ونظرا

 اإللكتروليتات، 
ً
في المئة من الماء ويتضّمن أيضا

في  عضو  أكبر  لترطيب  ممتازة  وسيلة  فهو 

ليس  ضروري  الترطيب  أّن   
ً
علما الجلد.  الجسم، 

.»
ً
 توّهجا

ً
فقط لقوام البشرة، ولكنه يمنحك أيضا

 
ً
 جيدا

ً
وتابعت: »كذلك ُيعتبر الكرفس مصدرا

لأللياف الغذائية التي قد تساعد في الوقاية من 

 على ذلك، يحتوي العصير 
ً
ري. وعالوة

ّ
مرض السك

ر في الدم منخفض بشكٍل 
ّ
على مؤشر نسبة السك

استقرار  على  يحافظ  أن  يمكن  والذي  ملحوظ، 
ر في الدم«.

ّ
مستويات السك

يعتقد العديد من األشخاص أّن شرب عصائر 
الفاكهة يومياً ُيعّد فكرة جّيدة لتعزيز صّحتهم 
وتزويد أجسامهم بأهّم العناصر الغذائية. لكّن 
الحقيقة هي ُمعاكسة تماماً، بحيث أّن التركيز 

على عصير الفاكهة يضّر أكثر مما ينفع!

لتفضيل الفاكهة الكاملة على العصير!

كيف ُيطيل الكرفس مّدة العيش؟

يؤدي شرب عصير الفاكهة 
النقي إلى تنظيم ضعيف 
لسكّر الدم وبالتالي زيادة 
استهالك السعرات الحرارية

كشفت دراسة هندية، أّن العمل لساعات 
اإلصابة  خطر  من  يزيد  أن  يمكن  طويلة 
بسبب  الدموية،  واألوعية  القلب  بأمراض 
ارتفاع معدل ضربات القلب الذي يتعّرض 
لضغوط شديدة نتيجة اإلجهاد في إفراز 
يدفع  ما  األدرينالين،  لهورمون  الجسم 
القلب للخفقان بشكٍل أسرع ويرفع ضغط 
يتعّرضون  الذين  أولئك  ألّن   

ً
نظرا الدم، 

لضغٍط كبير معّرضون بنسبٍة أعلى لإلصابة 
بُمضاعفات القلب.

لساعاٍت  العمل  أّن  الباحثون،  د 
ّ
وأك

طويلة لمدة أكثر من 55 ساعة في األسبوع، 
يرتبط بخطر الموت بنسبة 17 في المئة من 
أمراض القلب، كما يزيد من خطر اإلصابة 
المئة.  في   35 بنسبة  الدماغية  بالسكتة 
وتبّين أّن مرض القلب يحدث بسبب ضيق 
وصول  صعوبة  إلى  يؤدي  ما  الشرايين، 

الدم واألوكسجين إلى عضالت القلب.
لساعاٍت  العمل  أّن  الدراسة،  وأوضحت 
طويلة يمكن أن يزيد من معدل الوفيات 
والسكتة  اإلفقارية  القلب  وأمراض 
الدماغية، عن طريق اإلجهاد النفسي. كما 
 
ً
أّن ارتفاع معدل ضربات القلب ُيشير عادة
إلى انخفاض اللياقة البدنية أو زيادة الوزن 

أو ارتفاع ضغط الدم.
ارتفع  كلما  أّنه  إلى  الباحثون،  ولفت 
خطر  زاد  للمريض،  القلب  ضربات  معدل 
الُمبكرة،  الوفاة  أو  القلب  بأمراض  اإلصابة 
ُيجبر  القلب  ضربات  معدل  ارتفاع  ألّن 
 مّرات أكثر. وبسبب زيادة 

ّ
القلب على الضخ

الضغط على القلب، وتزايد إجهاد عضالت 
العضو، تظهر مضاعفات خطيرة.

نظرة سريعة

كثرة العمل ُتهّدد 
القلب والدماغ
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هلّمي يا جميلتي ..هلّمي يا خليلتي
قومي يا بيروت!

 واللفائف
َ
 إنزعي عنك األقماط

واخُرجي من قبِر الركام..
أكاد ألمُس وجَهِك

بار
ُ
 معفًرا بالغ

وجسَدِك العاري 
مكفًنا بقميِص أسرار
أللِف وحٍش ووحٍش 

مّروا بِك
وفّروا منِك

وحملوا إليِك 
وجّروا عليِك

 والعثار..
َ
السقوط

وأكلوا خيَرك ِ
واغتصبوا صباِك

ثم أسقطوا عليِك الجدار.
غّنوا لِك في الماضي 

قومي من تحِت الدمار..
 بذاِت المزمار؟!

ُ
 سننفخ

ً
وكم مرة

 قطار...
ُ

عيون دامعة وللحزن ألف
                

أناديِك! قومي، فامتثلي للنداء
ألّني مللُت صوَت الببغاء

قومي يا بيروت ! 
حتار

ّ
تبّرجي بالش

 السواد
َ
والبسي طرحة

 الوروِد واألزهار
َ
وخذي باقة

ها من روِضك المارُد الجبار!
َ
قطف

ِش باأللوان
َ
أكاُد ألمُح ثوَبِك المزرك

.. الّدخان رمادٌي.. أسوُد.. أرجوانيٌّ
صار لنا الحزُن نشيًدا!

صار لنا البكاُء عيًدا!
 األعراس..

ُ
ة
ّ
والنحيُب زف

في جسِدك وّسعنا النقوش
والعرائُس حالماٌت في النعوش

 ستسقطين؟
ً
كم مرة

 معِك األحالم! 
ُ
وتسقط

 سُترقصيَن؟
ً
كم مرة

 األطفاِل واأليتام...
َ

نعوش
ِك الِستار؟

َ
 خلف

ُ
 سُيسَدل

ً
وكم مرة

 قطار...
ُ

عيوٌن دامعة وللحزن الف
 أسماٌء وأسماء!

ُ
يقولوَن ستسقط

 السماء.
ُ

قبل أن يأتَي عدل
ِب الّدماء!

َ
يقولوَن سُنبِحُر في مرك
وكان صباٌح، وكاَن مساء

وكان يوٌم رابع
فما ُعدُت أرى غيَر أشالء

ب-ي-ر-و-ت!؟
ه حجاَر الدار..

ُ
بّي- روت دماؤ

بيح..
َّ
امٌّ تنّسمِت ابَنها الذ

ِطفل نحو الموِت يشيح..
في األحداِق دمٌع ِمدرار

 قطار...
ُ

عيوٌن دامعة وللحزِن الف

 اإلنفجار!
ُ

أهالِك يا جميلتي َعصف
 عظام أجدادي الفينيقيين

َ
أفاق

فسِمعوا دماَء األطفاِل تجري
كخريِر األنهار..

وهّبوا لعبادِة أدونيَس وِعشتار
لكّنهم عادوا الى مضاِجِعهم خائبيَن

 عام
َ

وآثروا النوَم ألف
في حضِن األمِّ التراب

هم في الُحطام
ُ
َر ِرجل

ُ
عث

َ
حتى ال ت

راب .. بأهداِب ِطفٍل تالشى كالسَّ
ار بيروُت عروٌس تزّنَرت بالنَّ

 قطار...
ُ

عيوُن دامعة وللُحزن الف
شيد! قومي يا عذراَء النَّ

تبّرجي بالباروِد والحديد..
ال تخَجلي بلوِنِك األسمر

كسرادِق َسلمى وخيِم قيدار
أنِت سوداُء! لكنِك جميلة..

أنت عذراُء! لكنِك ُمغَتَصبة ..
ث 

َ
ُحبلى باألشالِء والُجث

ث
َ
وروِث المارقيَن العث

هُم إبُنِك! أم الجار؟ والُمتَّ
 قطار...

ُ
عيون دامعة وللحزن الف

 من الِحنطة
ٌ
 جريحة

ٌ
في بطِنك كومة

ُتشبُع هزياَن العيوِن الخاوية
وهناَك سيكُتُب التاريخ

 أشالِء الحاوية..
َ

فوق
َنا قتلَنا فيِك الحبَّ أنَّ

لكن الحبَّ كالموِت قوي!
أنَنا محوَنا أقداَم الرب
لكنَّ الربَّ جباٌر قوي!

سهاُمه سهاُم نار 
 قطار...

ُ
عيوٌن دامعة وللحزن الف

 وجنتيِك بلوِن السواد..
َ

ما أجمل
ِك األسمَر بثياِب الحداد.. وقدَّ

 أنِت
ُ
 أنِت يا خليلتي، جميلة

ٌ
جميلة

جميلة أنِت يا خليلتي، جميلة كنِت
قومي يا خليلتي يا جميلتي وهلّمي

 قد مضى!
ُ

فالخوف
ومطُر الموِت قد مضى!
مكتوُبك هوذا انقضى!

دى قومي وانِزعي من آذاِنك الصَّ
فثمُر التيِن قد الح!
والكرُم أزهَر وفاح!

وسكَت صوُت النحيِب في الرامة
ت يمامة  دوِحِك غنَّ

َ
فوق

هلّمي يا خليلة..
يا جميلة..

هلّمي يا بيروت
صِن

ُ
 كالغ

ُ
فالحرية

ِبَحت 
ُ
إن ذ

تحيا وال تموت...

لعيون بيروت

أقامت رئيسة »مؤسسة الحريري للتنمية البشرية 
المستدامة« النائب بهية الحريري، لمناسبة انتهاء 
مجدليون  دارة  في   

ً
تكريميا لقاء  الدراسي،  العام 

لخّريجي »ثانوية رفيق الحريري« للعام 2021، في 
حضور مديرة الثانوية هبة أبو علفا وهبي، رئيس 
»جمعية خريجي الثانوية« وسيم حنينة وعدد من 

قدامى الخريجين وفريق عمل المؤسسة.
اللقاء  هذا  »خصوصية  عند  علفا  أبو  فت 

ّ
وتوق

العائلي بين المؤسسة األم والثانوية وخّريجيها«، 
هنا  »وجودكم  بالقول:  الخريجين  الى  وتوّجهت 
اء على رئيسة مؤسسة الحريري 

ّ
دليل كم أنتم أعز
راعية مدرستنا«.

على  محافظين  نبقى  أن  شيء  »أهم  أضافت: 
فَرصكم بالعمل، ونعمل بمسؤولية وإيجابية على 

تطوير ذاتنا وتوسيع آفاقنا رغم كل الظروف«.
بهذا  سعادتها  عن  الحريري  النائب  وأعربت 
اللقاء  »هذا  وقالت:  الثانوية،  خريجي  مع  اللقاء 
الثانوية  خريجي  من  األولى  الدفعة  منذ  مستمر 

كان  األخيرين  العامين  في  لكن   .1990 العام  في 
هناك تباعد اجتماعي وظروف لم تمّر علينا من قبل. 
وهذا اللقاء هو من أكثر اللقاءات التي أفتخر بها، 
ف 

ّ
ألّن لدي ثقة كبيرة بكم وبهذا الجيل الذي تتوق

 
ً
مرفوعا لبنان  اسم  ليبقى  القضايا  من  كثير  عليه 

أينما ذهبتم وأينما كنتم«.
أضافت: »ال شك ان التحديات في هذه األيام 
أكبر بكثير مما كانت عليه في السابق، والعمل 

تكفي،  تعد  لم  لوحدها  والشهادة  مختلف، 
التطورات  تواكب  اكتساب مهارات  إلى  ونحتاج 
وظائف  هناك   

ً
ودائما الراهنة،  والتحديات 

تذهبون  التي  المهن  وحتى  للمستقبل  جديدة 
جديدة،  باختصاصات   

ً
أبوابا لكم  ستفتح  إليها 

والجيل  دائم،  تطور  وفي  يتوقف  ال  العالم  ألّن 
ومميزات  قدرات  لديه  بالذات  واللبناني  الجديد 

نه من التألق والنجاح أينما كان«.
ّ
مك

ُ
ت

وتابعت: »تنطلقون الى آفاق جديدة إن شاء الله 
تكون على قدر احالمكم وطموحاتكم وتصلون الى 
ببلدكم  مرتبطين  تبقوا  ان  المهم  متقدمة،  مواقع 
والمؤسسة  البيئة  تطّورون  كيف  تفكروا  وان 
اي  أينما ذهبتم وفي  انطلقتم منه  الذي  والمكان 
األمل  تفقدوا  ال  لكم،  وصّيتي  كنتم.  اختصاص 
ببلدكم، أنتم رأسماله البشري والغنى األساسي له 

واألمل الستنهاضه«.

 الحريري لخرّيجي ثانوية رفيق الحريري: 

ال تفقدوا األمل ببلدكم

للتجديد  اللبنانية  الجمعية  أعلنت 
بيان،  في  الخيرية،  والثقافي  التربوي 
 تحت عنوان: 

ً
 دوليا

ً
م مؤتمرا

ّ
أنها تنظ

المواطنية  على  التربية  تحديات 
األزمات  ظل  في  الرقمي  العصر  في 
األول  كانون  و11   10 في  والعولمة، 
الحريري  رفيق  مدينة  في   2021

الجامعية - الحدت.
كلية  مع  »بالشراكة  المؤتمر  وهذا 
التربية ومركز علوم اللغة والتواصل في 
اإلسالمية  والجامعة  اللبنانية  الجامعة 
إلعداد  اللبناني  والمعهد  لبنان  في 
يوسف،  القديس  جامعة  في  المرّبين 
وبالتعاون مع المعهد الفرنسي ووزارة 
الوطني  والمجلس  اللبنانية  الثقافة 
وجامعة  والمسموع  المرئي  لإلعالم 
اسطانبول ايدين في تركيا - قسم علم 
تنمية  ومركز  ديان  وجمعية  االجتماع 
الموارد البشرية للدراسات واألبحاث في 

برلين وبلدية برج البراجنة.

نظرة سريعة

جمعية التجديد 
التربوي: مؤتمر 

حول تحديات
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على  كاليفورنيا  والية  في  مسؤولون  صّرح 
إجراء  َعزمهم  عن  والدولي  المحلي  المستوى 
القوارض، بهدف تقييم أخطار  مسح لمزيد من 
إطار  ضمن  الموجودين  البشر  على  الطاعون 

المنطقة الموبوءة.
 ،The Tahoe DailyTribune لصحيفة   

ً
ووفقا

مواقع  عدة  بإغالق   
ً
قرارا المسؤولون  أصدر  فقد 

الجنوبية  تاهو  ليك  في  المجاورة  المنطقة  في 
اختبارات  نتائج  ظهور  بعد  وذلك  أيام،   5 مّدة 
لم  أنه  الصحيفة  أكدت  وقد  اإليجابية.  الطاعون 
السناجب  بين  ما  صريح  احتكاك  أّي  رصد  يتم 

الُمصابة وسكان المناطق المجاورة.

ظهور الطاعون من جديد
فإّن  كاليفورنيا،  في  الصحة  إلدارة   

ً
ووفقا

ظهور البكتيريا الُمّسببة للطاعون، والتي تسّمى 
Yersinia pestis، ال يعتبر حدثا جديدا من نوعه، 
حيث يعرف أنها كانت موجودة وبشكل طبيعي 
بما  كاليفورنيا،  أجزاء  بعض  في  بعيد  زمن  منذ 
في ذلك مقاطعة إلدورادو حيث تقع ليك تاهو 

الجنوبية.

إصابة مؤكدة  2020 تسجيل  عام  وقد شهد 
بالطاعون،  الجنوبية  تاهو  ليك  سكان  ألحد 
واعتبرت الحالة األولى في الوالية منذ 5 سنوات 

.Live Science بحسب ما ورد في تقرير موقع

 لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية 
ً
ووفقا

منها، تسّجل حوالى 7 حاالت من الطاعون بمعدل 
وتحدث  المتحدة.  الواليات  في  عام  كل  وسطي 
وشمال  مكسيكو  نيو  في شمال  الحاالت  معظم 
وجنوب  وكاليفورنيا  كولورادو  وجنوب  أريزونا 

أوريغون وأقصى غرب نيفادا.
في  األسود«  »الموت  بأنه  الطاعون  اشتهر 
العدوى  تزال  وال  الميالدي.   13 القرن  في  أوروبا 
الحاالت  أّن  رغم  الحديث،  العصر  في  تحدث 
عادة  عالجها  ويمكن   

ً
نسبيا نادرة  البشرية 

بالمضادات الحيوية الشائعة. وقد رصدت معظم 
العالمي  المستوى  بالطاعون على  حاالت اإلصابة 

في أفريقيا منذ التسعينات.

خطر القوارض
ينتشر المرض عن طريق القوارض، بما في ذلك 
السناجب والجرذان، وتنقله البراغيث إلى اإلنسان 
الذي يمكن أن يصاب بالطاعون عن طريق لدغات 
البراغيث أو من خالل مالمسة األنسجة أو السوائل 

الجسدية لحيوان مصاب.
ضرورة  على  المسؤولون  شدد  لذلك،  ونتيجة 
تجّنب االتصال بالحيوانات البرية، خاصة من قبل 
األشخاص الذين يعيشون في المناطق الموبوءة 
لغرض  بزيارتها  يقومون  مّمن  أو  بالطاعون 

السياحة.
إلدورادو،  وفي بيان رسمي صادر عن حكومة 
الصحة  مسؤول  هارتمان،  بوب  الدكتور  شّدد 

العامة المؤقت في المقاطعة، على ضرورة »عدم 
مناطق  في  القوارض  مع  التعامل  أو  االحتكاك 
من  االقتراب  وعدم  المخيمات،  أو  النزهات 

القوارض المريضة أو الميتة«.
إبعاد  البشر  أنه يتوّجب على  البيان  أكد  كما 
وارتداء،  القوارض  جحور  عن  األليفة  الحيوانات 
سراويل طويلة، واستعمال طارد للحشرات بغرض 

تخفيف التعّرض للبراغيث.
وبحسب ما ورد في البيان، فقد صّرح مسؤولون 
َعزمهم  عن  والدولي  المحلي  المستوى  على 
األسبوع،  هذا  القوارض  من  لمزيد  مسح  إجراء 
البشر  الطاعون على  وذلك بهدف تقييم أخطار 

الموجودين ضمن إطار المنطقة الموبوءة.

أول  أفريقيا  غرب  في  السلطات  أكدت 
حالة إصابة معروفة في المنطقة بفيروس 
 عن شخص 

ّ
ماربورغ، بعد وفاة ما ال يقل

الحمى  مرض  بسبب  غينيا  في  واحد 
الصحة  منظمة  ذكرت  حسبما  النزفية، 

العالمية.
كانوا  إنهم  الصحة  مسؤولو  وقال 
ب أي شخص قد يكون على 

ّ
يحاولون تعق

اتصال بالمريض الذي سعى للحصول على 
العالج الطبي في جيكيدو جنوبي غينيا.

تّم اإلبالغ عن الحالة في نفس الجزء 
-2014 اإليبوال  وباء  بدأ  حيث  غينيا،  من 
عن  يقل  ال  ما  النهاية  في  وقتل   2016
ي فيروس 

ّ
. كما ضرب تفش

ً
11325 شخصا

إيبوال بشكل أقل بكثير في وقت سابق 
بالقرب  نفسها  المنطقة  العام  هذا  من 
من حدود غينيا مع سيراليون وليبيريا، ما 

.
ً
أسفَر عن مقتل 12 شخصا

نفس  إلى  الفيروس  هذا  وينتمي 
السابق  في  تفشى  وقد  اإليبوال،  عائلة 
في أماكن أخرى عبر أفريقيا ، مثل أنغوال 
والكونغو وكينيا وجنوب أفريقيا وأوغندا.
غرب  في  الجديدة  الحالة  تأكيد  تم 
ومرة    غينيا  في  مختبر  بواسطة  أفريقيا 
أخرى من قبل معهد باستير في السنغال 
 لمنظمة الصحة العالمية.

ً
المجاورة، وفقا

ماتشيديسو  الدكتور  قال  هذا،  إلى 

مويتي، المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة 
ي 

ّ
تفش احتمال  »إّن  ألفريقيا:  العالمية 

واسع يعني  ماربورغ على نطاق  فيروس 
نحن  مساره.  في  إيقافه  إلى  بحاجة  أننا 
لتنفيذ  الصحية  السلطات  مع  نعمل 
بنى بشأن تجربة غينيا 

ُ
استجابة سريعة ت

السابقة وخبرتها في إدارة فيروس إيبوال، 
الذي ينتقل بطريقة مماثلة«.

عندما  ماربورغ  فيروس  تفشي  يبدأ 
ينقل حيوان مصاب، مثل القرد أو خفاش 
ثم  اإلنسان،  إلى  الفيروس  الفاكهة، 
ينتقل من إنسان آلخر عن طريق مالمسة 

سوائل جسم الشخص المصاب.
في   

ً
ارتفاعا ماربورغ  أعراض  وتشمل 

 في العضالت، وينزف 
ً
درجة الحرارة وآالما

بعض المرضى في وقت الحق من خالل 
واألذنين.  العينين  مثل  الجسم،  فتحات 
لماربورغ،  معتَمد  لقاح  أو  دواء  يوجد  وال 
الداعمة  والرعاية  الجفاف  معالجة  لكّن 
البديلة يمكن أن تحّسن فرص المريض 

في البقاء على قيد الحياة.
عالية  الحاالت  موت  معدالت  وكانت 
حاالت  في  المئة  في   88 إلى  تصل 
الصحة  منظمة  أّن  إال  السابقة،  التفشي 
بناًء  يختلف،  العدد  إّن  قالت  العالمية 
على الساللة وكيفية التعامل مع حاالت 

اإلصابة.

أنه  ُيعتقد  الصناعي،  للذكاء   
ً
نظاما العلماء  يختبر 

قادر على تشخيص الخرف بعد عملية مسح واحدة 
للدماغ.

بعض  تحديد  الصناعي  الذكاء  نظام  ويستطيع 
يكون  وقد  الخبراء.  حتى  يراها،  ال  قد  التي  األنماط 
 على التنبؤ بما إن كانت الحالة 

ً
هذا النظام أيضا قادرا

ستظل لسنوات عديدة أم ال، أو إن كانت ستتدهور 
ببطء أو تحتاج إلى عالج فوري.

ب تشخيص 
ّ
الحالي، يمكن أن يتطل الوقت  وفي 

الخرف عدة فحوصات واختبارات.
إّن  الدراسة  في  مشاركون  باحثون  ويقول 
خالل  من  سابق  وقت  في  أجروها  التي  التشخيصات 
النظام الجديد، يمكن أن تحّسن حالة المرضى بشكل 

كبير.

التعّرف الى األنماط
تعمل  التي  كورتزي،  زوي  الجامعية  األستاذة  قالت 
المركز  زميلة في  أيضا  في جامعة كامبريدج، وهي 
البيانات في معهد  الصناعي وعلوم  للذكاء  الوطني 
يبدأ  أن  للعالج  يمكن  باكرا،  تدخلنا  »إذا  تورينغ: 
وُيبطئ من تطور المرض، وفي الوقت نفسه نتّجنب 
المزيد من الضرر«. وأضافت: »من المحتمل أن تظهر 
األعراض في وقت متأخر من الحياة أو قد ال تحدث 

.»
ً
أبدا

مسح  عمليات  كورتزي  األستاذة  نظام  ويقارن 
إصابتهم  احتمال  من  القلق  يساورهم  لَمن  الدماغ 
وسجالتهم  الخرف  مرضى  حاالت  بآالف  بالخرف، 

الطبية ذات الصلة.
خالل  األنماط  بعض  تحديد  النظام  ويستطيع 
األعصاب  أطباء  ن حتى 

ّ
يتمك مّما ال  المسح  عمليات 

حاالت  نتائج  مع  ذلك  ومطابقة  رؤيته،  من  الخبراء 
المرضى المسجلة بياناتهم لديهم.

عيادات الذاكرة
أجريت  التي  االختبارات  في  الجديد  النظام  ن 

ّ
تمك

الخرف  المستشفى من تشخيص  الفحوص في  قبل 
قبل سنوات من ظهور األعراض، حتى عندما ال تظهر 
عالمات واضحة لوجود أضرار في عمليات مسح الدماغ.
وتسعى تجربة جديدة في مستشفى أدينبروك، 
إذا كان يمكن إجراء  وعيادات ذاكرة أخرى، لتحديد 
األساليب  جانب  إلى  طّبي،  محيٍط  في  الفحص 

التقليدية لتشخيص الخرف.
ع في السنة األولى من التجربة أن يشارك 

ّ
وُيتوق

فحوصهم  نتائج  وسُترَسل  مريض.   500 حوالى 
إلى أطبائهم، الذين يمكنهم، إذا لزم األمر، تقديم 

المشورة بشأن مسار العالج.
ووصف استشاري األعصاب، دكتور تيم ريتمان، 
جامعة  في  األعصاب  علماء  مع  الدراسة  يقود  الذي 
رائع«.  »تطور  بأنه  الصناعي  الذكاء  نظام  كامبريدج، 

 للناس«.
ً
وقال: »مجموعة األمراض هذه مدّمرة حقا

المرضى  إلى  المعلومات  هذه  »نقّدم  وأضاف: 
المحتمل،  المرض  تقدم  بشأن  المزيد  إلعطائهم 
لمساعدتهم على التخطيط لحياتهم، وهذا أمر رائع 

إذا استطعنا فعله«.

حّذرت السلطات األميركية سكان كاليفورنيا 
من خطر اإلصابة بالطاعون، وذلك بعد التأكد 

 )chipmunks( من إصابة السناجب البرية
 South Lake( في منطقة ليك تاهو الجنوبية

.)Tahoe

الطاعون بحلّة جديدة...

غينيا تسّجل أول وفاة 
بفيروس ماربورغ الفتّاك

نظام جديد للذكاء الصناعي 
قد ُيشّخص حالة الخرف

»ينتشر المرض عن طريق 
لدغات البراغيث أو من خالل 

مالمسة األنسجة أو السوائل 
الجسدية لحيوان مصاب«
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اعالنات رسمية

تبليغ
موجه الى جورج عازار المجهول المقام.
ان محكمة االمور المستعجلة في بعبدا 
تدعوك  حاطوم،  فرح  الرئيسة  قسم 
للحضور الى قلم المحكمة لتبلغ أوراق 
من  المقامة   2021  /  51 رقم  الدعوى 
دون  إشغالك  موضوعها  يحيى  مازن 
العقار  من   /20/ للقسم  مسّوغ شرعي 
او  حضورك  فينبغي  الشياح.   /873
ارسال وكيل قانوني عنك وإال ستتخذ 
 ألحكام 

ً
بحقك التدابير القانونية سندا

المادة 445 وما يليها من قانون أ.م.م.
رئيسة الكتبة فاطمة الزعرت

إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت

جوزف  إبالغهما  المطلوب  الى  غ 
ّ
يبل

عشقوتي ورفيق بريدي مجهولي محل 
االقامة.

أ.م.م.   /409/ المادة  بألحكام  عماًل 
في  لديها  بأّن  الدائرة  هذه  تخطركم 
 /  1349 رقم  التنفيذية  المعاملة 
 إليكم من 

ً
 موجها

ً
 إجرائيا

ً
2020 إنذارا

 
ً
طالبة التنفيذ ماري نبيل أيوب، ناتجا
تاريخ  تأمين  عقد  تنفيذ  طلب  عن 
ذ أودع مبلغ 

ّ
 اّن المنف

ً
1973/5/22 علما
/743000/ ل.ل.

للحضور  الدائرة  هذه  تدعوكم  وعليه 
 أو بواسطة وكيل قانوني 

ً
اليها شخصيا

به.  المرفقة  واالوراق  االنذار  الستالم 
بانقضاء   

ً
قانونا يتم  التبليغ  بأّن   

ً
علما

هذا  نشر  على   
ً
يوما العشرين  مهلة 

وعن  عنه  نسخة  تعليق  وعلى  االعالن 
االعالنات  لوحة  على  المذكور  االنذار 
بعد  لُيصار  بيروت  تنفيذ  دائرة  لدى 
االنذار  ومهلة  المهلة  هذه  انقضاء 
البالغة عشرة ايام الى متابعة التنفيذ 

بحقكم اصواًل حتى الدرجة األخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
فاطمة دياب عمر

تبليغ فقرة حكمية
الى شركة مستودعات حبيقة الزراعية 

والسيد الياس حبيقة
القاضي  عن  صدر   2019/11/5 بتاريخ 
الدعاوى  في  الناظرة  دحروج  نور 
التجارية في المتن حكم تحت رقم 86 
/ 2019 في الدعوى المقامة من الشركة 
الصناعية للشرق ش.م.ل. بوجه شركة 
ش.م.م.  الزراعية  حبيقة  مستودعات 
والسادة الياس أنطوان حبيقة وشربل 
أنطوان حبيقة وأنطوان يوسف حبيقة 

قضى 
1 - بإلزام الجهة المدعى عليها شركة 
ش.م.م.  الزراعية  حبيقة  مستودعات 
والسادة الياس أنطوان حبيقة وشربل 
أنطوان حبيقة وأنطوان يوسف حبيقة 
الصناعية  الشركة  للمدعية  تدفع  بأن 
 قدره 33732,90 

ً
للشرق ش.م.ل. مبلغا

 وسبعماية 
ً
د.أ. )أي ثالثة وثالثون الفا

واثنان وثالثون دوالر اميركي وتسعون 

بالعملة  يعادله  ما  او   )
ً
اميركيا  

ً
سنتا

مع  الفعلي  الدفع  بتاريخ  الوطنية 
فائدة هذا المبلغ القانونية منذ تاريخ 
2017/1/13 بحق المدعى عليه انطوان 
باقي  بحق   2018/5/14 ومنذ  حبيقة 
وشربل  حبيقة  الياس  عليهم  المدعى 
حبيقة  مستودعات  وشركة  حبيقة 

الزراعية ش.م.م.
2 - برّد كل ما زاد او خالف من المطالب 
المحاكمة  فتح  طلب  ومنها  واألسباب 
حفظ  وطلب  والضرر  العطل  وطلب 

الحقوق.
شركة  عليهم  المدعى  بتضمين   -  3
ش.م.م  الزراعية  حبيقة  مستودعات 
والياس انطوان حبيقة وشربل انطوان 
حبيقة وانطوان يوسف حبيقة الرسوم 
والتضامن  بالتكافل  كافة  والنفقات 

بينهم.
 يلي مهلة 

ً
مهلة االستئناف /30/ يوما

النشر.
رئيس القلم سمر سالم

تمليك  سند  فقدان  عن  إعالن 
بحري

البري  للنقل  العامة  المديرية  تفيد 
سليمان  جميل  السّيد  اّن  والبحري 
الحصول على  سعاده قد تقدم بطلب 
ضائع  عن  بدل  بحري  تمليك  سند 
ذي   ،Pauloz المسّمى:  نزهة  لمركب 
تسجيل  رقم  التالية:  المواصفات 

المركب: 6564/ب، تاريخ ومكان االنشاء: 
مركروزر،  المحرك:  نوع   ،1983 ايطاليا 
 ، OF 364791 :قوة: 260 حصان، رقم

االسم السابق للمركب: نفسه.
التقدم  اعتراض  اي  لديه  لمن  يمكن 
مهلة  خالل  بيروت  مرفأ  رئاسة  من 
هذا  تاريخ  من   

ً
يوما عشر  خمسة 

االعالن، لالتصال هاتف: 03/878103
رئيس مرفأ بيروت بالتكليف
ايمن كركر

إعالن قضائي
المتن  في  االبتدائية  المحكمة  ان 
الدعاوى  في  الناظرة  الخامسة  الغرفة 
ريشا  الياس  القاضي  برئاسة  المالية 
وعضوية القاضيتين المنتدبتين عبير 
نخلة وزينة الحريري  تدعو المدعى عليه 
محل  المجهول  األسمر  سعيد  حبيب 
 للحضور الى 

ً
االقامة او من يمثله قانونا

 من 
ً
قلم المحكمة بمهلة عشرين يوما

رقم  الدعوى  اوراق  غ 
ّ
لتبل النشر  تاريخ 

2638 / 2020 المقدمة في 2020/12/4 
الطويل  جوزف  غسان  المدعي  من 
بوجهه بموضوع تعيين خبير مهندس 
وإجراء محاسبة بين الطرفين، واال اعتبر 
 وحوكم أصواًل وعّد كل تبليغ له 

ً
غا

ّ
مبل

باستثناء   
ً
صحيحا المحكمة  قلم  في 

الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميشلين ضو

19 مبوب

ابراج

في  رؤساؤك  الَحظه  وقد  عملك،  في   
ً
كبيرا  

ً
مجهودا بذلَت  لقد 

العمل، ونتيجة لذلك ربما تحصل على مكافأة أو ترقية.

تعيش حالة من التحديات إلثبات نفسك في مجالك، على تحقيق 
 وابتعد عن األفكار التقليدية.

ً
ما فشل فيه غيرك، لذلك كن جادا

أنت في حاجة لتنمية مهاراتك وتطويرها حتى تحقق التمّيز الذي 
تسعى إليه، خاصة أنك شخص طموح ولديه أحالم ال تنتهي.

الحساسية في التعامل مع زمالئك في العمل تدفع الكثيرين إلى 
االبتعاد عنك، وهو ما سيجعلك تخسر الكثير من العالقات.

وصولك  على   
ً
حريصا وكن  حلمك،  وراء  وتسعى  تجتهد  أن  حاول 

للحلم وكثير السعي من أجل تحقيقه.

ب أفكارك قبل طرحها على رؤسائك في االجتماعات القادمة، حتى 
ّ
َرت

ال تتعرض للسخرية واالنتقادات.

 لتحقيق النجاح في 
ً
أنت شخصية تعشق جمع المال وتسعى دائما

 على القيام بالواجبات المطلوبة منك.
ً
عملك، لذلك كن حريصا

 .
ً
 من التركيز في جمع المال من دون اإلفادة من العمل أيضا

ً
كن حذرا

 من هذا األمر.
ً
ل بين الوظائف فكن حذرا

ّ
أنت شخص تعشق التنق

 للقيل والقال 
ً
ن مصدرا

ُ
إهتم بشؤونك خالل الفترة المقبلة، وال تك

 للكثير من المشكالت.
ً
ألنك قد تكون معّرضا

 
ً
حاول أن تتخطى أزماتك التي واجهتها خالل الفترة الماضية، علما

أنه لديك الكثير من اإلبداعات التي تنوي تنفيذها فال تتكاسل.

افتح صفحة جديدة في عملك، وحاول أن تركز خالل الفترة القادمة 
على تطوير أفكارك حتى تنال إعجاب رؤسائك في العمل.

بالشجاعة   
َّ

المطلوبة منك، تحل المهام  إنجاز  أحد في  ال تعتمد على 
 في عملك.

ً
التي تدفعك الى إنهاء كل ما تراه صعبا

الحمل
21مارس - 19 ابريل

الثور
20ابريل - 20 مايو

الجوزاء
21مايو - 21 يونيو

السرطان
22 يونيو - 22 يوليو

األسد
23 يوليو - 22 اغسطس

العذراء
23 اغسطس - 22 سبتمبر

الميزان
23 سبتمبر - 23 أكتوبر

العقرب
24 أكتوبر - 21 نوفمبر

القوس
22 نوفمبر - 21 ديسمبر

الجدي
22 ديسمبر - 19 يناير

الدلو
20 يناير - 18 فبراير

الحوت
19 فبراير - 20 مارس
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  مبوب

وظائف

مطلوب موظفين SALES من جميع 
المناطق ضمن شركة عقارية في 
االتصال   Trust Lebanon المتن 

على 04/972005
إرسال السيرة الذاتية على:

info@trustlebanonagency.com

العالناتكم في جريدة الجمهورية االتصال 
)أو عبر الواتساب( بمكاتبنا على الرقم:  

888051-01-71/911293  أو توجهوا 
الى أقرب مركز خدمة - الشمال 

Sedra Library 
06-665541  03-508315

 زغرتا - قرب كنيسة مار يوحنا

Al Awael Services 
06-444150

 طرابلس مقابل وزارة المالية

Librairie issam
06-741402

 البترون

Librarie St etienne
06-740973

 البترون
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ان - رئيس وزراء دولة 
َ
َمك

ْ
ل 1 - َوُس��َع ا

أميركية استلم منصبه في تشرين الثاني 

.2015

2 - يخاطبها ويحادثها - يقايضه.

3 - أشهر ثنائي كوميدي عرفته السينما 

العالمية - رجع وعطف.

د أباه قبل البلوغ - سرعة - نّحات 
َ
4 - فق

فرنسي راحل.

5 - أغلظ أوتار العود - من الحبوب - نجل 

ف.
ُّ
م وتعط - ترحُّ

6 - عملة عالمية - شتم ولعن.

7 - ثاني أكبر جزيرة في البحر األبيض 

المتوسط - قارئ الكتاب - بحر.

8 - نعم باألجنبية - شاعر لبناني راحل.

9 - فصح وبلغ - زوجة أو أرملة الملك - 

وحدة قياس.

10 - والية أميركية - بلدة لبنانية في قضاء 

كسروان شهيرة بمغارتها.

مُر 
َ
11 - بقية الروح - ضمير متصل - األ

الشديد.

12 - حزن - بلدة لبنانية في  قضاء بعبدا  

- صّر.

13 - ح��ّرك بقّوة - أحد الوالدين - أحد 

الكواكب - خراب.

14 - المسلوب - نعم باإلسبانية.

15 - فنانة لبنانية - محافظة يابانية.

16 - بلدة لبنانية في قضاء زغرتا مسقط 

رأس الشاعر أسعد السبعلي - وزير ونائب 

لبناني راحل. 

عموديًاأفقيًا

ساموراي

سودوكو

سودوكو الخمس شبكات

افقيًا:
1 - توفيق الحكيم - بجها - 2 - احسان عبد القدوس - 3 - سير - عميان - داروين - 
4 - يدوم - اد - واو - ارسخ - 5 - غلبون - راب - أ أ - 6 - وا - نجاة - عوامل - 7 - ابن 
جبير - ندر - رو - 8 - منشور - بحثت - هانوي - 9 - اديب - ايوا - ها - كنه - 10 
- الد - العرناس - شاه - 11 - رن - عودة - يل - ارب - 12 - بيان - تاليران - 13 - 

يال - مابوتو - جف - فا - 14 - عالء الدين ترو - الم.

الحل السابق
كلمات متقاطعة

كلمات متقاطعة

كو
دو

سو

عموديًا:

1 - تأسيس - ام الربيع - 2 - وحيد - ابن دانيال - 3 - فسروا - نشيد - اال - 4 - يا 
- وجوب - عن - 5 - قنع - غابر - او - ما - 6 - اعمال - الدالل - 7 - لبيد بن ربيعة - 
بد - 8 - حدا - وج - حور - روي - 9 - كانون الثاني - تن - 10 - يل - التوت - 11 
- مقدور - هس - 12 - دا - اعدها - الجو - 13 - بورا بورا - شريف - 14 - جسور - 

نكابر - 15 - يسامرونه - افل - 16 - ابن خالويه - منام.

ي
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1 - وزي��ر خارجية دول��ة أميركية استلم 

منصبه في كانون األول 2019 - مؤلف 

موسيقي ألماني راحل.

2 - رئيس وزراء أستراليا استلم منصبه 

في آب 2018 - شراب اشتهر في الشرق 

األوسط.

3 - مانع - أرجع - أماله وطأطأه من خزٍي أو 

عار )رأَسه( - زاعم.

4 - خاصتي - طالء لألحذية - مدينة في 

قبرص.

ٌب على هيئة َسَنام الَجمل   ُمَحدَّ
ٌ

ف
ْ
5 - َسق

- نوٌع من الِقَرَدة - عاصمة دولة أوروبية.

ع - دخل وناتج - ضعيف. 6 - طائش متسرِّ

7 - غافل وناٍس - نائب ووزير لبناني سابق.

8 - كان ذا مكسب أكثر من غيره - الواهب 

- سنور.

ف وتباطأ - 
َّ
9 - إمبراطور روماني - توق

 ال إفراط فيه وال تفريط.
ُ

المعتدل

ت - إحدى قوى اإلدراك  ق وتشتُّ 10 - تفرُّ

عند اإلنسان والحيوان  - للتفسير - يصرف 

عن ويمنع.

11 - أعالم - قلب - مدينة فلسطينية - 

للمساحة.

م - كرهه فتركه - حصين.
ْ
12 - حب - شؤ

13 - دَعك وع��رَك وف��َرك الَجَسد - نائب 

لبناني سابق - نوتة موسيقية.

14 - مدينة في الجزائر - نائب ووزير 

لبناني سابق.
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 الشقيقان سعد الدين نور الهبش ومحمد نور 
َ
فاز

الهبش، في غياب الاّلعب الثالث بسبب إصابته 
والرياضة  األدب  نادي  العَبي  على  بالكورونا، 
الثاني  المركز  في   

ّ
حال اللذين   )1-3( كفرشيما 

 في 
ّ

وعلى العَبي الغدير جبشيت )3-1( اللذين حال
المركز الثالث.

ليتيسيا  الشقيقَتان  بت 
ّ
تغل الناشئات،  عند 

 على الشقيقَتين 
ً
وتاليا عازار من األنترانيك أيضا

مريم وياسمينة الهبش من األهلي صيدا )0-3( 
ناشئات  ت 

ّ
وحل الثاني.  المركز  في  تا 

ّ
حل اللتين 

نادي شاريتيه دار النور في المركز الثالث. 
أشرف على البطولة رئيس اللجنة الفنية فادي 
القسيس والحكم العام عماد مرعب. وفي الختام، 
م رئيس االتحاد جورج كوبلي وأعضاء االتحاد، 

ّ
سل

الكؤوس والميداليات على الفائزين والفائزات.

نتائج الدور األول
* الناشئون

أنترانيك بيروت - األدب والرياضة كفرشيما 1-3
األهلي صيدا - جبشيت 0-3

اللواء صيدا - الرياضي بعبدا 2-3
شباب الفوار - بيت الككو 1-3

أنترانيك بيروت - األهلي صيدا 1-3
األدب والرياضة كفرشيما - الغدير جبشيت 1-3

اللواء صيدا - مار يوسف بيت الككو 1-3

شباب الفوار - الرياضي بعبدا 2-3
أنترانيك بيروت - الرياضي بعبدا 1-3

شباب الفوار - األهلي صيدا 1-3
الغدير جبشيت - مار يوسف بيت الككو 0-3
األدب والرياضة كفرشيما - اللواء صيدا 2-3

* الناشئات
أنترانيك بيروت - بالط مرجعيون 1-3

األهلي صيدا - األهلي الخيام 1-3
الرياضي بيروت - األدب والرياضة كفرشيما 0-3

شاريتيه دار النور - المعني صيدا 0-3

األنترانيك بيروت - األهلي الخيام 0-3
األهلي صيدا - بالط مرجعيون 0-3

المعني صيدا - األدب والرياضة كفرشيما 0-3
أنترانيك بيروت - األدب والرياضة كفرشيما 1-3

شاريتيه دار النور - الرياضي بيروت 1-3
األهلي الخيام - المعني صيدا 1-3

الرياضي بيروت -  بالط مرجعيون 0-3
األهلي صيدا - شاريتيه دار النور 1-3

نتائج األدوار اإلقصائية
* الناشئون

حّقَق العبو والعبات نادي األنترانيك 
بيروت فوزًا مزدوجًا بلقب بطولَتي لبنان 

لفئتي الناشئين والناشئات )دون 19 
سنة( في كرة الطاولة التي أقيمت على 

طاوالت نادي المون السال في عين 
سعادة.

األنترانيك بطاًل للناشئات 
والناشئين في »الطاولة«

تتابعت دورة نادي برمانا الرياضي السنوية في 
برمانا  مدرسة  مالعب  على  األرز(  )كأس  التنس 
مختلف  في  والعبة   

ً
العبا  286 بمشاركة  العالية، 

اللبناني  االتحاد  إشراف  وتحت  العمرية،  الفئات 
للعبة.

النتائج
غابرييل  ّوج 

ُ
ت  : دون  وما  سنوات   10 نهائي   -

رحال  أبو  الياس  على  فوزه  بعد  باللقب  غسطين 
4-1 و0-4

- نصف نهائي 12 سنة وما دون )ذكور(:
كريستوف أبو هاشم - مارك خوري 4-2 و3-5

رامي صولي - يان ألفترياديس 5-4 و0-4
رالف فرح - رامي صولي 4-0 و4-5

-2( أبو هاشم 2-4،  طارق الشعبي - كريستوف 
4( و7-10

- ربع نهائي 16 سنة وما دون )ذكور(:
رالف رعيدي - وليام سماحة 4-0 و0-4

مارك أسطفان - إيلي شويفاتي 4-1 و0-4
ليونيل بحليس - لوكاس جبور 4-1 و4-5

زاهي فرحات - إيلي جو أبو هاشم 4-2 و2-4
فيليب خوري - ليونيل بحليس 4-2 و1-4

مارك أسطفان - مارك مهنا 4-0 و2-4
- 16 سنة وما دون )إناث(:

ماريا بريدي - كاريل طيار 4-1 و0-4
- فردي السيدات:

تاليا حسون - ميا تريزا شكيبان 4-6، )6-1( و2-10
جوان ماضي - إيما لحود 6-1 و0-6

- فردي الرجال:
مصطفى الناطور - مارك ضومط 6-3 و1-6

أوليفر عبيد - مروان دالل 6-4 و1-6
جاد صليبي - جاد غاريوس 6-0 و2-6

ربيع سليم - سيريل جهشان 6-2 و1-6
- القدامى 35 سنة وما فوق:

الياس فاضل - جاد غاريوس 6-1 و0-6
جهاد الجميل - جونهو واكيم 6-2 و0-6

بيتر بو عون - هادي توما 6-0 و1-6
رونالد داوود - شفيق صوايا 1-6، )6-3( و7-10

- القدامى 45 سنة وما فوق:
موسى فاخوري - موسى عطا 7-6 و1-6

 )6-7(  ،6-4 أبو شديد  - سيرج  معلولي  ناصيف 
و7-10

ماريو غصن - رجا صوايا 6-1 و2-6
وسيم ماضي - غسان شهاب 6-3 و0-6

- ربع نهائي 55 سنة وما فوق:
بيار جلخ - مازن حكيم 6-1 و1-6

- زوجي الرجال:

وإميل  أبو جمرة  مارك   - ونديم عويس  غرة  جاد 
أبو نادر 8-9

غمرة  داني   - أسطفان  وفريدي  الهاني  أنطوان 
وهاني غمرة 3-9

مالك سليم وحاتم ورده - ألكسندر الهاني ومارك 
اسطفان 4-9

وكريم  صليبي  جاد   - سليم  ورابي  الزين  رغيد 
صليبي 8-9

رغيد الزين ورابي سليم - وليد عازار ورجا صوايا 
6-9

ونديم  غرة  - جاد  وتميم حالق  كارلوس شمص 
عويس 1-9

- الزوجي المختلط:
مصطفى الناطور وخديجة عمر - عبدالله شمص 

وكالين الحاج 6-3 و0-6

إنطالق ربع نهائي دورة برمانا

تتويج فرق الناشئات والناشئين

ربيع سليم
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أنترانيك بيروت - مار يوسف بيت الككو 1-3
الغدير جبشيت - الرياضي بعبدا 2-3

اللواء صيدا - األهلي صيدا 0-3
األدب والرياضة كفرشيما - الرياضي بعبدا 0-3

الغدير جبشيت - شباب الفوار 1-3
األهلي صيدا - بيت الككو 1-3

أنترانيك بيروت - شباب الفوار 1-3
األدب والرياضة كفرشيما - بيت الككو 0-3

اللواء صيدا - الغدير جبشيت 2-3
الرياضي بعبدا - األهلي صيدا 1-3

أنترانيك بيروت - جبشيت 1-3
األدب والرياضة كفرشيما - األهلي صيدا 0-3

شباب الفوار - اللواء صيدا 1-3
الرياضي بعبدا - بيت الككو 1-3

* الناشئات
أنترانيك بيروت - شاريتيه دار النور 0-3

األهلي صيدا - األدب والرياضة كفرشيما 0-3
األهلي الخيام - الرياضي بيروت 2-3
المعني صيدا - بالط مرجعيون 0-3

أنترانيك بيروت - الرياضي بيروت 0-3
األدب والرياضة كفرشيما - بالط مرجعيون 0-3

األهلي صيدا - المعني صيدا 1-3
شاريتيه دار النور - األهلي الخيام 1-3

أنترانيك بيروت - المعني صيدا 0-3
شاريتيه دار النور - بالط مرجعيون 0-3

األهلي صيدا - الرياضي بيروت 0-3
األهلي الخيام - األدب والرياضة كفرشيما 0-3

أنترانيك بيروت - األهلي صيدا 0-3
األهلي الخيام - بالط مرجعيون 0-3

الرياضي بيروت - المعني صيدا 0-3
كفرشيما  والرياضة  األدب   - النور  دار  شاريتيه 

0-3
* ترتيب فرق الناشئين

1 - أنترانيك بيروت )7 إنتصارات(
2 - األدب والرياضة كفرشيما )6(

3 - الغدير جبشيت )4(
4 - شباب الفوار )4(
5 - اللواء صيدا )4(

6 - الرياضي بعبدا )2(
7 - األهلي صيدا )1(

8 - مار يوسف بيت الككو )0(
* ترتيب فرق الناشئات

1 - أنترانيك بيروت )7 إنتصارات(
2 - األهلي صيدا )6(

3 - شاريتيه دار النور )5(
4 - األهلي الخيام )4(

5 - الرياضي بيروت )3(
6 - المعني صيدا )2(

7 - األدب والرياضة كفرشيما )1(
8 - بالط مرجعيون )0(
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فريق  إلى  ميسي  انتقال  عملية  وتسارعت 
العاصمة الفرنسية أمس مع تأكيد والده ووكيل 
نجله  انتقال  نبأ   ،

ً
صباحا ميسي،  خورخي  أعماله 

تقديم  األخير  ُيعلن  أن  قبل  جيرمان،  سان  إلى 
 اليوم.

ً
العبه الجديد إلى وسائل اإلعالم رسميا

إدارة  ى 
ّ
يتول الذي  ميسي،  خورخي   

َ
وكشف

»ال  اإلسبانية  التلفزيونية  للقناة  نجله،  أعمال 
وصول  قبل  برشلونة  في  المطار  من  سيكستا« 
لباريس  اليوم  ع 

ّ
سيوق ليو  »نعم،  وعائلته:  نجله 

ين  سان جيرمان«. وعندما ُسئل من ِقبل الصحافيِّ
سان  مع  أمس   

ً
الحقا ع 

ّ
سيوق ميسي  كان  إذا 
جيرمان؟ أجاب »نعم«.

ميسي  زوجة  نشرت  »انستاغرام«،  على 
قبل  الطائرة  في  للثنائي  صورة  أكوتزو  أنتونيال 
»نحو   

ً
كاتبة محّياهما،  على  ابتسامة  مع  اإلقالع 

مغامرة جديدة للخمسة«، في إشارة إلى األطفال 
الثالثة والزوَجين.

بالتوقيت  والنصف  الثالثة  الساعة  وعند 
ت طائرة ميسي في باريس، وسرعان 

ّ
المحلي، حط

 
َ

أبيض  
ً
قميصا  

ً
مرتديا الشرفة  على  ِمن  ما ظهر 

لتحية  باريس«  »هنا  عبارة  عليه  تَب 
ُ
ك اللون 

 
ً
الجمهور الغفير الذي احتشَد الستقباله، تزامنا
ه 

ّ
استَهل فيديو  مقطع  الجديد  ناديه  َنشر  مع 

في سوق  تحديث  أي  أبدايت«،  »ميركاتو  بعبارة 
االنتقاالت، مع لقطات تظهر من بين أمور أخرى 
طائرة في السماء و6 كرات ذهبية في خلفيتها 

برج إيفل، إضافة إلى القميص األرجنتيني مع رقم 
األرجنتينّيون،  َيحتسيه  الذي  المتة  وشراب   10
ع على ورقة، في إشارة إلى حسم مسألة 

ّ
وقلم ُيوق

توقيع ميسي.
في  السابق  وزميله  ميسي  صديق  وكان 
المرّحبين  أول  من  نيمار،  البرازيلي  برشلونة، 
»إجتمعنا   :

ً
كاتبا »انستاغرام«  على  باألرجنتيني 

مع  أمضاها  التي  الفترة  إلى  إشارة  في   ،»
ً
مجّددا

ميسي في النادي الكاتالوني بين 2013 و2017.
العاصمة  نادي  لجمهور  بالنسبة  باريس،  في 
 منهم 

ً
 كبيرا

ً
األمور كانت محسومة لدرجة أّن عددا

أمضوا ليلة األحد واإلثنين أمام مطار لو بورجيه 
بانتظار  برينس«  دي  »بارك  ملعب  مدخل  وعند 

قدوم األرجنتيني.

المشترك  االهتمام  الفرنسية  الصحافة  تثير 
لمدة  بعقد  جيرمان  واقتراح سان  ين، 

َ
الطرف بين 

عاَمين على األقل، براتب سنوي صاٍف يبلغ حوالى 
40 مليون يورو، ما سيضع األرجنتيني على نفس 
البرازيلي  وصديقه  السابق  زميله  من  المستوى 
في   

ً
أجرا األعلى  الالعب  يورو(،  مليون   36( نيمار 

فرنسا.

ميسي يحّيي الجمهور الفرنسي من مطار لو بورجيه )أ ف ب(

وصل األرجنتيني ليونيل ميسي إلى مطار لو 
بورجيه في باريس برفقة زوجته وأطفاله الثالثة 

تمهيداً للخضوع للفحص الطبي ثم توقيع عقد 
انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد 
أن كتَب أسطورته في برشلونة اإلسباني طيلة 

21 عاماً.

ميسي يحّط في باريس... 
تمهيدًا للتوقيع

م االتحاد اللبناني للمبارزة 7 بطوالت في قصر 
ّ
نظ

سعادة،  عين   - السال  المون  نادي  في  الرياضة 
عينطورة  البرج  السال،  المون  أندية  بمشاركة 
والتعاضد، وبحضور رئيس االتحاد جهاد سالمة، 
األمين العام الدكتور عماد نحاس وأعضاء االتحاد 
البطوالت( وطوني درزي  إميل كرم )رئيس لجنة 
)رئيس  رعيدي  وربيع  البروتوكول(  لجنة  )رئيس 

لجنة التسويق(.
 على المباريات رئيس اللجنة الفنية زياد 

َ
أشرف

أبو عراج وطاقم حكام برئاسة رئيس لجنة الحكام 
ين  الدوليَّ والحكَمين  يوسف  ميشال  الدكتور 
ين  االتحاديِّ والحكام  الجلبوط  وزياد  رزق  كلودين 

بهيج شرانق ووسام داوود واميل كرم.
جهاد  االتحاد  رئيس  ع 

ّ
وز النهاية،  وفي 

المدرب  الفخري  والعضو  االتحاد  وأعضاء  سالمة 
والشهادات  والميداليات  الكؤوس  سعد  سهيل 

التقديرية على الفائزين والفائزات.

النتائج
* سيف المبارزة للصيصان )11 سنة وما دون(:

على  باللقب  عينطورة(  )البرج  ديب  لوي  تّوج 
حساب ميشال أبو خالد )المون السال( 1-6

3 - ماتيو قاعي )البرج عينطورة(
3 - أنطوني بطيش )البرج عينطورة(

* سالح الشيش صيصان )11 سنة وما دون(:
لقبها  على  )التعاضد(  شمعون  أودري  حافظت 
بعد فوزها على أليكسيا أبو خالد )المون السال( 

1-6
3 - أندريا أبو عراج )المون السال(

3 - وندي سليمان )التعاضد(
* سالح الشيش صيصان )11 سنة وما دون(:

لوي  زميله  )البرج عينطورة( على  راي داوود  تّوج 
ديب 1-6

3 - ميشال أبو خالد )المون ال سال(
* سالح الشيش للناشئات )20 سنة وما دون(:

فازت ناي سالمة )المون السال( على زميلتها تيا 
أبو عراج 6-15

3 - ماري جو أبو جودة )المون السال(
3 - أيا شقير )المون السال(

* سيف الحسام للرجال فرق:
فاز نادي المون السال »أ« )كارل بو خليل، أنطوان 
في  نحاس(  وعماد  خراط  جيف  العنيسي، 
)محمود علي  البرج عينطورة  نادي  النهائي على 

أحمد، أنطوني الشويري وهادي دكاش( 43-45
خليل،  بو  )كريستيان  »ب«  السال  المون   -  3

جايمس راضي، بيار عون وباسل شتوي(
3 - التعاضد )عقل صليبا، جاد عمار ونضال طربيه(

* سيف المبارزة للسيدات:
فاز فريق التعاضد »أ« )ريتا أبو جودة، نور فرحات 
وياسمين فرحات( في النهائي على فريق المون 
أبو جودة، ناي سالمة و تيا  )ماري جو  »أ«  السال 

أبو عراج( 39-40
3 - المون ال سال »ب« )آيا شقير، كارن المصري 

وجوانا فرجيان(
3 - البرج عينطورة )ميا منيمنة، لين داوود، تاتيانا 

فرنيني وكلوي ديب(
* سالح الشيش فرق للرجال:

حافظ فريق المون ال سال »أ« )جيف خراط، أنطوان 
العنيسي وكارل بو خليل( على اللقب بفوزه على 
المون ال سال »ب« )جايمس راضي، كريستيان بو 

خليل، شربل صليبا ومايكل رزوق( 23-45
أنطوني  أحمد،  علي  )محمود  عينطورة  البرج   -  3

الشويري وهادي دكاش(
3 - المون ال سال »ج« )عماد نحاس، باسل شتوي 

وبيار عون(
* ترتيب الميداليات

1 - المون السال: 15 )3 ذهب، 5 فضة و7 برونز(
2 - البرج عينطورة 8 )2 ذهب، 2 فضة و4 برونز(

3 - التعاضد 4 ميداليات )2 ذهب و2 برونز(

من التتويج

ختام 7 بطوالت في المبارزة
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تضّمن السباق 3 طلعات رسمية واعُتِمد أفضل 
لترتيب  الثالث  الطلعات  في  ُمسّجل  وقت 
السائقين. وفي الختام، تّوج ممثلو شركة »مديار« 
وفراس  صايغ  وهادي  كزما  نديم  السباق  راعية 
عبد الرحمن، رئيس مصلحة رياضة السيارات في 
م كابي كريكر ومدير السباق نبيل 

ّ
النادي المنظ

قمبز الفائزين والفائزات.

النتائج
* فئة المحترفين:

1 - روجيه فغالي )ميتسوبيتشي النسر إيفو 6( 
1:50.82 دقيقة

2 - بول قصيفي )ميتسوبيتشي النسر إيفو 9( 
1:53.73 د

 )7 إيفو  النسر  )ميتسوبيتشي  البيري  جان   -  3
1:56.46 د

) ميتسوبيتشي النسر  2: شادي فقيه  أرسي   -
إيفو 9( 2:02.62 د

- أر سي 3 ودفع أمامي: الياس الدهني )سيتروين 
دي أس 3( 2:06.28 د 

- الدفع الخلفي: شادي بتديني )بي أم دبليو 323 
آي( 2:03.65 د

- السيارات المصنفة: شادي فقيه )ميتسوبيتشي 
النسر إيفو 9( 2:02.62 د

)غولف(  الياس  ابراهيم   :3 أم  أس  فئة   -
2:08.70 د

* فئة السوبر سيريز
- دفع رباعي:

1 - اكزافييه مسعد )ميتسوبيتشي النسر إيفو 
7( 1:57.64 د

 )8 إيفو  النسر  )ميتسوبيتشي  أشقر  جوي   -  2
1:58.76 د

3 - محمد تاج الدين )ميتسوبيتشي النسر إيفو 
8( 2:01.53 د

- دفع ثنائي )أل 4(:
1 - إيلي سيف )بي أم دبليو أم 3( 2:03.4 د

آي(  تي  جي  )غولف  كنلدجيان  هوفسيب   -  2
2:09.59 د

دبليو(  سي  جي  )ميني  فخري  مصطفى   -  3
2:10.31 د

- دفع ثنائي )أل 5(:
1 - جاد اسطفان )بي أم دبليو 335( 2:07.78 د

2 - هاني رعد )بي أم دبليو أم 2( 2:08.58 د
3 - رمزي الحوت )بي أم دبليو أم 3( 2:11.17 د 

- كأس السيدات: جوان أبو خليل )غولف جي تي 
أي( 2:24.73 د
- فئة الهواة:

أي(  تي  جي  )غولف  عاصي  أبو  شادي   -  1
2:11.53 د

2 - الياس بشارة )مازدا أم أكس 5( 2:13.42 د
3 - رالف حاموش )رينو كليو 3 أر أس( 2:16.93 د
 )5 أكس  أم  )مازدا  بشارة  الياس  خلفي:  دفع   -

2:13.42 د
- أل 2: جو نصر )بيجو 206 أكس أس( 2:30.23 د

- كأس رينو سبور:
1 - إيف متى )رينو ميغان أر أس( 2:11.26 د

2 - دانيال ترزيان )رينو ميغان أر أس( 2:12.62 د
3 - مروان سعد )رينو ميغان( 2:15.88 د

- السيارات الكالسيكية:
1 - منصور زكا )شيفروليه كورفيت ستينغراي( 

2:23.29 د
2 - شادي رعد )بي أم دبليو 5 سيريز( 2:29.43 د
3 - سيريل دو بسترس )ألفا روميو جي تي في 

2000( 2:32.93 د
- الكروس كار:

1 - أنطوني داغر )كروس كار( 1:56.69 د
2 - جو كفوري )كروس كار( 1:58.05 د

3 - ريا داغر )كروس كار( 2:01.16 د
أر(  تي  جي  )نيسان  مطر  متري  كارز:  السوبر   -

2:08.34 د
- الدفع الرباعي أل 4: طوني فغالي )ميتسوبيتشي 

النسر إيفو 10( 2:11.15 د

تتويج فئة المحترفين

أحرز روجيه فغالي لقب فئة المحترفين، 
واكزافييه مسعد لقب فئة الـ«سوبر سيريز«، 

وشادي أبو عاصي لقب فئة الهواة في السباق 
الرابع للسرعة )سبيد تست( الذي نّظمه النادي 

اللبناني للسيارات والسياحة بمشاركة 67 
سيارة في »مديار« الدبّية، وبرعاية »مديار«، ضمن 

إطار الجولة الرابعة من بطولة لبنان لسباقات 
السرعة.

فغالي ومسعد وأبو عاصي يفوزون 
برالي الدبيّة

بطوالته  أولى  الطائرة  للكرة  اللبناني  اإلتحاد  أنهى 
نادي  ملعبي  على  أقيمت  التي  العمرية  للفئات 
بإحراز  المنصف،  الرياضي  ونادي  الفيدار  الرياضي 
الذكور  بطولة  لقب  قنات  االجتماعي  اإلنعاش  نادي 
به في المباراة النهائية 

ّ
لمواليد 2006-2007، بعد تغل

على الرياضي القلمون 2-0، فيما أحراز الشباب البترون 
المركز الثالث.

أّما في بطولة اإلناث، فأحرز الرياضي القلمون اللقب 

النهائي،  في   0-2 المنصف  الرياضي  على  به 
ّ
بتغل

وأحرز نادي  بيروت 1875 المركز الثالث.
القاصوف  وليد  االتحاد  رئيس  المباريات  حضر 
االتحاد ناجي  أبو جوده وعضوا  العام عصام  واألمين 
باسيل )المحاسب( جورج حبيب )مدير االتحاد(. وقاد 
الزيلع  حّنا  شبل ضرغام،  الدوليون  الحكام  المباريات 
سعيد  القوبا،  جويل  واالتحاديون  حبيب  وداني 

قبريانوس، ربيع خوري، روزين زغيب ومارك طراد.

االسكتلندي  لظهيره  اإلنكليزي  ليفربول  نادي  سيفتقد 
أندي روبرتسون خالل األسابيع األولى من الدوري اإلنكليزي 
الفريق  عشاق  طمأن  كلوب  يورغن  المدرب  أّن   

ّ
إال الممتاز، 

، بعدما برزت مخاوف 
ً
 بأّن الظهير األيسر كان محظوظا

ً
كاشفا

حول خطورة أكبر لإلصابة.
تعّرض روبرتسون لإلصابة خالل المباراة الودية أمام أتلتيك 
أّن  كلوب  ورأى  الكاحل.  في  التواء  بعد  األحد،  اإلسباني  بلباو 
الفريق »محظوظ بما حصل مع أندي، فاألمر كان يمكن أن يكون 

أسوأ بكثير«.
وقال: »ال شك أّن المشاهد أظهرت مدى سوء اإلصابة، لكننا 
محظوظون ألّن غيابه لن يستمر طوياًل. لكن ال أعرف ما إذا 

كان سيعود قبل العطلة الدولية )في بداية شهر أيلول( 
أو بعدها«.

يبقى روبرتسون متفائاًل حيال موعد عودته، على الرغم 
وهد خارج مستشفى ليفربول اإلثنين وهو يرتدي 

ُ
من أّنه ش

ظهر أي شيء 
ُ
حماية لقدمه، ونشر على »تويتر« أّن »صَور األشعة لم ت

سأجهد  العالج.  إلى  ستحتاج  األربطة  في   
ً
ضررا هناك  لكن  خطير، 

بشكل يومي ألتمكن من مساعدة الفريق في أقرب وقت ممكن«.
وُيتوقع أن يغيب روبرتسون عن مواجهة نوريتش، بيرنلي 
حول  الشكوك  تحوم  كما  الممتاز،  الدوري  في  وتشلسي 

مولدافيا  الدنمارك،  أمام  بالده  منتخب  مع  مشاركته 
والنمسا، في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 

.2022

تتويج العبات نادي القلمون

قنات والقلمون أبطااًل للفئات 
العمرية في »الطائرة«

كلوب: روبرتسون 
محظوظ بإصابته
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تصدر عن شركة الجمهورية 
»نيوز كورب« ش. م. ل

رئيس مجلس االدارة:

ميشال الياس المّر
www.aljoumhouria.com
info@aljoumhouria.com

رئيس التحرير: جورج سوالج

مدير التحرير المسؤول: طارق ترشيشي
سكرتير التحرير: نبيل هيثم

سكرتير تحرير تنفيذي: مارون ضاهر
اقتصاد: انطوان فرح

تحقيقات: مرلين وهبة
المدير اإلداري: نجيب المّر
المدير المالي: غسان حداد

المدير الفني: ايلي القزح
مدير المعلوماتية: جوزف أبو جودة

التحرير واإلدارة واالعالنات واالشتراكات:
الزلقا - عمارة شلهوب

تلفون:  888051 1 961+
فاكس: 890890 1 961+

P.O.Box: 90152- Jdeideh

اإلعالنات: 
Aljoumhouria Media Agency

الزلقا - عمارة شلهوب
تلفون:  888051 1 961+

التوزيع: شركة االوائل للتوزيع

اندرو كومو  نيويورك،  والية  أعلن حاكم 
اتهمته  بعدما  الثالثاء،  يوم  استقالته 

11 امرأة بالتحرش الجنسي.
( اتهامه بذلك، 

ً
ونفى كومو )63 عاما

تقرير  الماضي  األسبوع  قه 
ّ
َوث والذي 

نيويورك،  في  العام  النائب  لمكتب 
لكنه أكد أنه يرغب في تقديم »اعتذار 
« من أي امرأة تعرضت لإلهانة 

ً
عميق جدا

بسبب سلوكه.
ونقلت فرانس عن كومو: »كنُت على 
)أعترف(  الناس.  من   

ً
جدا  

ً
قريبا الدوام 

بعفوية،  وأقّبلهم  الناس  أعانق  بأنني 
سواء كانوا نساء أو رجااًل. لقد قمت بذلك 

طوال حياتي«.
وتابع: »لم يخطر في بالي أن أتجاوز 
الحدود مع أي شخص، لكنني لم أدرك« 

وغير  به  المسموح  بين  الفاصل  الخط 
المسموح.

حاكم  مساعدة  كومو  وسَتخلف 
 
ً
أيضا وهي  هوشول،  كاثلين  الوالية 

ديموقراطية.
دعا،  قد  بايدن  جو  الرئيس  وكان 
لوالية  الديمقراطي  الحاكم  آب،   4 في 
نيويورك أندرو كومو إلى االستقالة، بعد 
َنشر تحقيق يّتهمه بسلسلة من أعمال 

التحّرش الجنسي بعدد من النساء.
األبيض:  البيت  في  بايدن  وقال 
»أعتقد أّنه يتعّين عليه االستقالة«. لكّن 
أّنه  سابق  وقت  في  د 

ّ
أك قد  كان  كومو 

 أّي شخص بطريقة غير 
ً
»لم يلمس أبدا

تقديم  َيستبِعد  أّنه  إلى   
ً
ملّمحا الئقة«، 

استقالته.

آخر خبر

بعد اتهامه بالتحرش... 
حاكم نيويورك يتنّحى

موجات  من  واحدة  المتحدة  الواليات  تشهد  بينما 
اليمين  قوى  خطاب  صعود  بعد  العنصرية،  مواجهة 
في البالد، إحتفلت البارحة بـ«اليوم العالمي للشعوب 
المتحدة رقم   بقرار األمم 

ً
إلتزاما العالم«،  األصلية في 

يوم  واعتبر   ،1994 العام  خالل  صدر  الذي   ،214/49
السكان  ر 

ّ
لتذك مناسبة  عام  كل  من  آب  شهر  من   9

األصليين والدفع نحو تعزيز الوعي وحماية حقوقهم.
 
ً
 وثقافيا

ً
 سياسيا

ً
وتعاني الواليات المتحدة صراعا

بشأن هذه المناسبة، إذ يعتبر الكثير من األميركيين، 
أنه يتعاَرض مع  وبالذات من ذوي األصول اإليطالية، 
 12 بتاريخ  ُيصادف  الذي  كولومبوس«  »يوم  مناسبة 
تشرين الثاني من كل عام، وُيعد مناسبة وعطلة وطنية 

اإليطالي/اإلسباني  المستكشف  بوصول  لالحتفال 
اله من 

َ
»كريستوفر كولومبوس« إلى الَبر األميركي، وما ت

موجة المهاجرين األوربيين الجدد، المّتهمين بممارسة 
اإلبادة بحق السكان األميركيين األصليين. حيث يّدعي 
بتلك  نديد« 

َ
»ت بمثابة  هي  المناسبة  هذه  اّن  هؤالء 

المناسبة الوطنية.
األولى  هي  األميركية  داكوتا  ساوث  والية  وكانت 
التي تعترف بهذه المناسبة وتحتفل بها منذ العام 
تعترف  األميركية  المتحدة  الواليات  أّن   

ً
علما  ،1989

ل 
ّ
بـ 574 قبيلة من الشعوب األميركية األصيلة، تشك

منها  واحدة  كل  تتمتع  قبلية،  ُدَويلة   300 من  أكثر 
ببعض أشكال السيادة الداخلية على مناطقها.

أميركا تحتفل بيوم السكان األصليّين
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