
استشــهد فلســطيني امس متأثــراً بإصابته 
برصاص قــوات االحتــال اإلرسائييل يف مدينة 
جنني بالضفة الغربية. ويف التفاصيل، أن الشاب 
عبد الله عاونة 19 عاماً استشهد متأثراً بإصابته 
برصاص االحتال، خال اقتحام أمس االول بلديت 
الفلسطينيني بإطاق  جبع وفحمة واعتدائه عىل 

الرصاص وقنابل الغاز السام.
اىل ذلك، اعتقلت قوات االحتال اإلرسائييل، اثني 

عرش فلسطينياً  يف الضفة الغربية.
ويف التفاصيــل، اقتحمت قوات االحتال بلدات 
ســلواد وعني يربود والنبي صالــح يف رام الله، 
واعتقلت أحد عرش فلســطينياً. كام اعتقلت شاباً 
عىل أحد حواجزها يف بلدة صــور باهر بالقدس 

املحتلة.
كام أصيب فلســطيني جراء اعتداء مستوطنني 
ارسائيليــني عليه رشق مدينــة طولكرم بالضفة 

الغربية. 
ويف التفاصيل، اقتحم مســتوطنون بلدة كفر 
اللبد رشق املدينة، واعتدوا عىل مزارع فلســطيني 
مســن 70 عاماً مــا أدى إىل إصابتــه برضوض 

وكسور.
كام جددت قوات االحتال اإلرسائييل اعتداءاتها 
عىل املزارعني والصيادين الفلســطينيني يف قطاع 
غــزة املحارص. وكانــت فتحت قــوات االحتال 
املتمركزة يف األبراج العســكرية شــامل القطاع، 
نريان رشاشاتها الثقيلة عىل املزارعني يف أرايض 
بيت حانون ما اضطرهم إىل مغادرة أراضيهم فيام 
النار عىل مراكب  أطلقت زوارق االحتال الحربية 

الصيادين يف البحر قبالة الســودانية شامل غرب 
القطاع ما أجربهم عىل العودة إىل الشاطئ.

عــىل صعيد آخــر، جدد عرشات املســتوطنني 
اإلرسائيليني اقتحام املسجد األقىص.

وذكرت وســائل إعــام فلســطينية أن 114 
مستوطناً اقتحموا األقىص من جهة باب املغاربة، 
ونفذوا جوالت اســتفزازية يف باحاته بحراســة 

مشددة من قوات االحتال.
واقتحم 27 ألف مســتوطن املسجد األقىص يف 

النصف األول من العام الحايل.

{ الخارجية الفلسطينية {
من جهتها، جددت وزارة الخارجية الفلسطينية 
»مطالبة املجتمــع الدويل بتدخــل عاجل لوقف 
التي ينفذهــا االحتال  التهويديــة  الحفريــات 

اإلرسائييل أسفل املسجد األقىص ويف محيطه«.

أكد وزير الخارجية اإليراين حســني أمري 
الســوري  الرئيس  أنّه نقل إىل  اللهيان،  عبد 
بشــار األســد، خال زيارته إىل دمشــق، 
»املخاوف األمنية التي أطلعني عليها الرئيس 
الرتيك رجب طيب إردوغان ووزير خارجيته 
مولود جاويش أوغلو خال زياريت إىل أنقرة 

قبل أيام قليلة«. 
وكتب أمري عبد اللهيان عرب حســابه يف 
»إنســتغرام«:  »قلــت برصاحــة أن موقف 
الجمهوريــة اإلســامية اإليرانية هو حل 
ونرفض  والتعــاون،  الحوار  عــرب  القضايا 

اســتخدام القوة والقيام بأّي عمل عسكري 
ضد ســوريا«، موضحاً »خــال رحلتي إىل 
ســوريا، التقيت الرئيس بشــار األسد. قلت 
له إّن زيارتــك األخرية إىل طهران هي نقطة 
تحــول يف العاقــات الثنائيــة، ويف دفع 
البلديــن إىل األمام. ويف هذا  العاقات بني 
بأّن  أيضاً  اعتقاده  أعرب األســد عن  الصدد، 
العاقــات اإليرانية - الســورية تتطور منذ 
أكرث من 40 عاماً، وأنها تحالف اســرتاتيجي 

ــور كــبــيــر ــ ــطـ ــ ـــة وتـ ــق ــيـ ــب »إســـــرائـــــيـــــل«: عـــمـــلـــيـــة دقـ ــ ــرعـ ــ ــه ُتـ ــ ــل ــ ــرات حــــــزب ال ــ ــي ــ ــس ــ م
ــى ســيــاســيــيــه؟ ــل ــة ع ــيـ ــدولـ ــط الـــعـــقـــوبـــات الـ ــر ضــغ ــي ــأث ــت ت ــح ــفــطــه ت ــان ن ــن ــب هـــل بــــاع ل
ــنــتــظــم مـــن مــصــرف لــبــنــان ــرض بــشــكــل ُم ــت ــق ــة الـــدولـــة تــجــعــلــهــا ت ــن غــيــاب إيـــــــرادات خــزي

عىل الرغم من اإلنقسام اللبناين عىل موضوع ساح 

حــزب الله، إال أن أحًدا ال ُيكن نكران أن هذا الســاح 

هو الوحيد القادر عىل لجم العدوان اإلرسائييل، والدليل 

املقــال الذي نرشته البارحة صحيفــة الـ »جريوزاليم 

بوست« االرسائيلية.

فعىل إثر إرســال حزب الله لثــاث طائرات من نوع 

درون إىل منطقــة حقــل كاريش املتنــازع عليه يوم 

الســبت املايض، نرشت الصحيفة مقااًل تحليلًيا بعنوان 

«التهديد الهائــل للطائرات بدون طيار بني إيران وحزب 

الله، يتصاعد«، فّصلت فيه القــدرات الكبرية لطائرات 

تواجه  التي  والتهديــدات  الله  التابعة لحــزب  الدرون 

العدو اإلرسائييل ومنصته إلستخراج الغاز يف كاريش، 

لتستنتج أن  هذه العملية – أي إرسال الدرونات من قبل 

حزب الله – تصعيًدا متزايًدا من قبل الحزب الســتهداف 

منصات الغاز قبالة السواحل اإلرسائيلية.

الدقة التي واكبت عملية إرســال الدرونات والتي تّم 

إثباتها من خال الفيديو الذي نرشته شــبكة اخبارية 

أظهر  التواصل اإلجتامعي،  ايرانية رسمية عىل مواقع 

صوراً التقطتها مســرّيات حزب الله للسفينة اليونانية 

القابعة يف منطقة يف حقل كاريش الغازي.

الصحيفــة اإلرسائيلية فّصلــت يف مقالها القدرات 

الجوية لحــزب الله وقّدرت أن هنــاك أكرث من 2000 

طائرة درون متطّورة موجودة عند الحدود الشــاملية 

املسرّية  الطائرت  أن هذه  املحتلّة. وأضافت  لفلســطني 

هي من نوع الطائرات اإلنتحارية تحمل رؤوًسا حربية 

ومصممة للطريان نحــو هدفها، مؤكّدة التطور الكبري 

يف هذه الطائرات التي أصبحت – بحسب قول الصحيفة 

– أكرث تعقيًدا وبالتايل إرتفاع املخاطر.

وعّددت الصحيفة عّدة حوادث تُظهر عجز »إرسائيل« 

عن مواجهة هذه الطائرات عىل مثال ما حصل يف العام 

2004 حني متكّن درون تابع لحزب الله من التحليق يف 

املجال الجوي اإلرسائييل لفــرتة تفوق الخمس دقائق  

من دون أن تستطيع طائرات العدو كشفها. أيًضا ذكرت 

الصحيفــة حادثة يف العــام 2005 حني دخلت طائرة 

الجوي اإلرسائييل،  املجال  الله إىل  مسرّية تابعة لحزب 

الجليل مبسار  وقامت برحلة استطاعية فوق منطقة 

بلغ 30 كم. أيًضا وخال عدوان متوز 2006، شن حزب 

الله هجومات عىل مواقع إرسائيلية من ضمنها سفينة 

تّم إستهدافها. ورصد السفينة العديد من الحوادث كان 

أخرها يف 17 شــباط املايض حيث قالت أن »إرسائيل« 

أســقطت طيارة أطلقها حزب الله،  وإســتنتجت منها 

زيادة الخطر عىل العــدو اإلرسائييل من هذه الدرونات 

التي مل تعــد القبة الحديدية قادرة عىل مواجهتها عىل 

الرغم من اإلســتثامرات الهائلة التي قامت بها إرسائيل 

عىل مر الســنني يف املجــال التكنولوجي مبا يف ذلك 

وسفن  باراك  وصواريخ  الحربية  الطائرات  إســتخدام 

كورفيت اإلرسائيلية. 

الله بأنه يقّوض  ووّجهت الصحيفة اإلتهام لحــزب 

إتفــاق ُمحتمل عــىل الحدود البحرية بــني املنطقتني 

ولفلســطني  للبنان  التابعتني  الخالصتني  اإلقتصاديتني 

املُحتلة، ُمســتندة إىل التهديد الذي أطلقه األمني العام 

لحزب الله الســيد حســن نرص الله والذي قال فيه أن 

»الهدف املبارش يجب أن يكون منع العدو من استخراج 

النفط والغاز من حقل غاز كاريش«.

التوّجه اإلسرتاتيجي اإلرسائييل العام هو نحو توسيع 

املخاطر.  اإلقليمية والدوليــة ملواجهة هذه  التحالفات 

وما الحديث عن حلف ناتو رشق – أوسطي إال دليل عىل 

رغبة »إرسائيل« بتوســيع رشاكاتها العسكرية لتضّم 

 )تتمة املانشيت ص12(

 )التتمة ص12(

تحركات لبحرية العدو قبالة الناقورة

حلف الناتو العريب الذي طرحه ملك األردن عبدلله الثاين 
أمٌر خطري، اذا كانت ستشرتك فيه الواليات املتحدة بواسطة 
القيادة الوســطى لديها، واألخطر دخول »ارسائيل« يف 
هذا الحلف الذي اطلقــوا عليه »الناتو العريب«. هذا يعني 
ان الحرب التي حصلــت يف املايض بني النارصية وحلف 
بغداد واشــتعلت فيها جبهات يف العراق واليمن ولبنان 
وتدخل يومها األسطول السادس األمرييك الذي نزل عىل 
شواطئ بريوت. هذا األمر ســيجر املنطقة اىل توتر غري 
طبيعي نتيجة دخول »ارسائيل« يف حلٍف مع دول عربية 
يف مواجهة دول عربية اخرى، مع وجود منظامت قتالية 
مقاومة لها تأثري كبري مثل حزب الله والحشد الشعبي يف 

العراق وسوريا وحركة حامس يف غزة.

عىل طريق الديار

»الديار«

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 
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تصفيات كأس العالم في كرة السلة:
ــام ــتـ ــتـ ــع الخـ ــّلـ ــطـ ــتـ لـــبـــنـــان يـ
ــذة الــثــالــثــة« بــفــوز على  ــاف ــن »ال
ــوم ــيـ ــاء الـ ــ ــس ــ  الـــســـعـــوديـــة م

»كـــورونـــا«: حــالــة وفـــاة واحـــدة
ــدة ــ ــدي ــ ج ــة  ــ ــ ــاب ــ ــ إص  905 و 

أعلنت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 

حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 905 

إصابــات جديدة بالفــريوس، ليصبح العــدد اإلجاميل 

لإلصابات 1115719«.

وأوضحت الوزارة أنه »تم تســجيل حالة وفاة، وبذلك 

يصبح العدد اإلجاميل للوفيات 10469«. ص10

الكرمليــــــن: علــــــى أوكرانيــــــا فهــــــم شــــــروط روســــــيا.. شــــــويغو أبلــــــغ بوتيــــــن بتحريــــــر لوغانســــــك
البيــــــت األبيــــــض: الوقــــــت لــــــم يحــــــن ملفاوضــــــات الســــــام وعلــــــى زيلينســــــكي أن يقــــــرر التوقيــــــت

قالت وزارة الدفاع الروســية إن »الوزير ســريغي شويغو 
أبلغ الرئيس فاديري بوتني بإمتام الســيطرة عىل مقاطعة 
لوغانسك يف إقليم دونباس رشقي أوكرانيا، وذلك بعد دخول 

القوات الروسية إىل ليسيتشانسك آخر مدن املقاطعة.«
وأوضحت الوزارة أن شــويغو أبلغ بوتني بسيطرة القوات 
الروســية وقوات لوغانســك املوالية ملوســكو عىل مدينة 

ليسيتشانسك واملناطق السكنية املجاورة لها.
وأشارت إىل أن مساحة املناطق التي سيطرت عليها خال 

األيام األخرية حول ليسيتشانسك بلغت 182 كيلومرتا مربعا.
وكان املتحدث باســم الدفاع إيغور كوناشينكوف قد رصح 
يف وقت ســابق، ب«أن قواته أحكمت طوقا عســكريا حول 
ليسيتشانسك«، مؤكدا »أن القوات األوكرانية يف املدينة باتت 

محارصة بشكل كامل«.
وأوضــح كوناشــينكوف »أن القوات الروســية وقوات 
لوغانسك املوالية ما زالت تخوض معارك داخل املدينة، وزعم 
أن 38 جنديا أوكرانيا استسلموا يف تلك املنطقة خال اليومني 

األخريين«.
يف غضون ذلك، نرشت وســائل إعام روســية لقطات 

معارك ضارية رشق اوكرانيا

عشــرات املســتوطنين يقتحمون األقصى.. واعتقال 12 فلســطينياً في الضفة الغربّية
ــات أســفل »األقصــى« »الخارجيــة« الفلســطينية تطالــب بتدّخــل دولــي لوقــف حفري

املقتحمون تحت حامية جنود االحتالل

ــــــــت مخــــــــاوف اردوغــــــــان  ــــــــد اللهيــــــــان: نقل عب
الــــــــى الرئيــــــــس الســــــــوري األمنّيــــــــة 

االسد وعبدالليهان

نوويّة  حــرب  من  تحّذر  يانغ  بيونغ 
ــادئ ــهـ فـــي أوروبـــــــا واملـــحـــيـــط الـ

وجهت كوريا الشــاملية انتقــادات إىل كوريا الجنوبية 
والواليات املتحدة واليابان أمس، لسعيها إىل تعزيز التعاون 

األمني الثايث.
ودانت وزارة الخارجية يف بيونغ يانغ بشــدة املناقشات 
حول التدريبات العســكرية الثاثية التــي أجراها الرئيس 
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االثنني 4 متوز 2022

 املرشــحون الى الرئاســة يغّيرون بوصلة سياســتهم نحو الوســطّية لتغليب نســبة الحظوظ
فرنجّيــة يهــادن وباســيل صامــت... وقائــد الجيــش املُرشــح األبــرز مــن »الداخــل والخــارج«

ــــــــــاق ــــــــــى اتف ــــــــــل ال ــــــــــع التوّص ــــــــــب: أتوقّ ــــــــــو حبي  ب
ــول ــ ــ ــ ــ ــي أيل ــ ــ ــ ــ ــدود ف ــ ــ ــ ــ ــيم الح ــ ــ ــ ــألة ترســ ــ ــ ــ ــ بمس

 جنبــاط مــن عيــن التينــة: املســتقبل قد يتحســن شــرط
ــة أالّ يضــع بعــض األفرقــاء بالداخــل شــروطاً تعجيزيّ

ــــــات الدســــــتورية ــــــة املواصف ــــــة كامل  كاس: لحكوم
للســــــلطة هــــــادئ  إنتقــــــال  عمليــــــّة  تؤّمــــــن 

أســــــهل للمريــــــخ  الوصــــــول  قبــــــان:   أحمــــــد 
ــــــان أو إســــــتضعافه ــــــام لبن ــــــى استس ــــــل عل ــــــن التعوي م

تنظيــــــــــــــــــم أعلنــــــــــــــــــت   »الصحــــــــــــــــــة« 
ــــــــــــــــــوز ــــــــــــــــــى 7 تم ــــــــــــــــــن 4 ال ــــــــــــــــــزر« م ــــــــــــــــــون فاي »ماراث

اعترب وزير الشباب والرياضة يف حكومة 
ترصيف االعــال الدكتور جورج كالس، ان 
»الوضع السيايس الراهن  واملأزوم سيخرج 
من حالة التنازع عىل الحصص والتســابق 
عىل تحقيق املكتســبات اىل وضعية التالقي 
عىل ايجاد مخارج ســالمية، تعيد لبنان اىل 
الخارطة السياســية العاملية وتعزز موقعه 
الكياين الداخــي، بتضافر جهود املرجعيات 
واالقطاب السياســيني الذين يعملون إلنقاذ 
لبنان وتحريره من النزاعات الخارجية عليه«.

ورأى كالس انه »بعد تكليف الرئيس نجيب 
بتأليف حكومة جديدة وســعيه  ميقــايت 

الــدؤوب لتشــكيلها بالتعــاون مع رئيس 
الجمهوريــة ميشــال عون، ال بــد ان تصل 
االمــور اىل خامتة مريحــة وفق مندرجات 
الدســتور، مبا يؤكد رصاحــة التعاون بني 
الرئاســتني. وهذا مــا ينتظــره اللبنانيون 
وكذلــك املجتمع الدويل«، آمــال ان »تنفرج 
االمــور ويكون للبنان حكومة جديدة كاملة 
املواصفات الدســتورية، مبا يؤهلها ملواكبة 
إنتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن املهلة 
الدســتورية، وتأمني عمليــة إنتقال هادٍئ 
للســلطة، حرصا عىل صــورة لبنان ودوره 

الدستورية«. وكيانيته 

علق املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد 
قبالن يف بيان، عىل االجتاع التشــاوري 
لــوزراء الخارجية العــرب، وقال: »كا ال 
ميكن صناعة التاريــخ عىل الورق كذلك ال 
ميكن صناعة التاريخ بعيدا من 3 مســرات 
اســتطالعية تذكــر وزراء خارجية العرب 
بتاريــخ العرب، وأننا وســط حرب أنتم من 
بدأهــا وأن العــني عىل امليــاه اإلقتصادية 
التي متثل ســيادتنا، وســط شاتة عربية 
وطريقــة بهدلة، وتعامــل انتقامي مع ما 
آل إليــه الوضــع يف لبنان وســوريا. عىل 
أن الجامعــة العربيــة رضورة للعرب لكن 
مبقــاس جال عبد النــارص ومواقفه التي 
ال ميكــن أن تقبل بدمار ســوريا وعزلها أو 
التنكــر للمقاومة التي متثــل أيقونة أكرب 

السيادية«. العامل  حركات 
وتابــع: »للتاريخ: لبنــان رغم كل ظروفه 
ســيبقى األقوى قياسا عىل سيادته وتأثره، 
والبالد التــي تقاتل من أجل هويتها ال ميكن 
أن تنهزم، واملرشوع الســيايس الذي ال يقبل 
العربية لن يدفن شعاراته باملقابر كا فعل كثر 
من العــرب. ولذلك نقول  للمطبعني: الوصول 
للمريخ أسهل من التعويل عىل استسالم لبنان 
أو اســتضعافه، وتذكروا جيدا أن الرصاع عىل 
الغاز يجري برشق البحر املتوسط، وأن صدمة 
الغــاز اآلن تضع مخزون لبنــان بالصدارة، 
ولبنان بجيشه وشعبه ومقاومته ميلك القدرة 
عىل حاية املياه اإلقتصادية الســيادية عىل 
طريق صناعة التاريخ وتأكيد سيادة هذا البلد 

العزيز«.

أعلنت وزارة الصحــة العامة، بعد 
تزايد أعداد اصابات فروس »كورونا«، 
تنظيم »ماراثون فايزر«، من االثنني 4 

متوز لغاية الخميس 7 متوز 2022.
وذكــرت أّن رشوط تلقي الجرعات 
خــالل املاراثون هي: الجرعة األوىل: 
جميع من تخطت أعارهم 5 سنوات 
ومل يتلقوا اللقاح من قبل، أما الجرعة 
الثانية فمرور 3 أســابيع عىل تلقي 
الجرعة األوىل، بينا رشوط الجرعة 
الثالثة مرور 5 أشهر عىل تلقي الجرعة 
الثانية، من عمر 12 سنة وما فوق، أما 
الجرعة الرابعة فمرور 6 أشــهر عىل 
تلقي الجرعة الثالثة، من عمر 12 سنة 

وما وفوق.

بري مستقبال جنبالط برفقة العرييض            )حسن ابراهيم(

توقــع وزيــر الخارجيــة واملغتربين يف 

حكومة ترصيف األعــال عبدالله بو حبيب 

يف ترصيح تلفزيوين، التوصل »إىل اتفاق يف 

مســألة ترسيم الحدود البحرية مع ارسائيل، 

يف شهر ايلول«.

واشار بو حبيب اىل ان » املعلومات الواردة 

مــن األمركيني واألمــم املتحــدة تقول إن 

هناك تقدما يف مفاوضات ترســيم الحدود 

البحرية««، مؤكدا »مل تقاطع اي دولة عربية 

املشــاورات التي حصلت يف بروت يف االيام 

املاضية، لكن بعض الوزراء انشغلوا وكل الدول 

متثلت يف هذا اللقاء«.

وقــال: »نؤيد عودة ســوريا إىل الجامعة 

العربية ونتمنى أن يشــارك الرئيس السوري 

يف القمة العربية التي ســتنعقد يف الجزائر 

لكن االمر يتطلب إجاعا عربيا«.

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف 
مقر الرئاســة الثانيــة يف عني التينة رئيس 
الحــزب التقدمي االشــرايك وليد جنبالط، 
بحضور الوزير السابق غازي العرييض، حيث 
جرى عرض لالوضاع العامة وآخر املستجدات 

السياسية.
وبعد اللقاء الذي اســتمر ألكرث من نصف 
ســاعة، تحدث جنبــالط لالعالميني قائال: 
»خالفا للتحليالت ولالجواء احيانا التشكيكية 
هذه الجلســة مفيدة جدا اىل جانب جلســة 
الصداقــة التاريخية التــي قالئل من الناس 
يفهمونها اال الرفيق غازي وبعض الرفاق، لكن 
بعيدا عن جو التشــكيك هناك بعض املؤرشات 
املقبولة، االجتــاع االخر لوزراء الخارجية 
العــرب يفرس لنــا اىل حد ما الخروج من جو 
الطوق او الحصار العريب وذلك نتيجة جهود 
الرئيس بري وجهــود االخرين لكن بالتحديد 
الرئيس بري، وأيضا املساعدة القطرية للجيش 
اللبناين هي مؤرش وان شاء الله تأيت املساعدة 
االمركيــة التي وعدنا بهــا للجيش ولقوى 

االمــن واتفاق االطار الــذي نادى به الرئيس 
بري وخرجنا عنه واضعنا وقتا، ومن ثم عدنا 
اليه مبا يتعلق ب23 و29 عدنا اليه«، مضيفا  
»بقليل من العمل والهدوء والعقالنية ان شاء 
الله املســتقبل قد يتحسن وان ال يضع بعض 
الفرقــاء يف الداخل رشوطــا تعجيزية فيا 

يتعلق بتشكيل الحكومة«.
وحــول موضوع املســرات التي اطلقتها 
املقاومة، اجاب جنبالط: »العدو ليس مقرصا 
باستخدام االجواء اللبنانية، ايضا هناك قواعد 
للعبة التي لالســف البعــض من اللبنانيني ال 
ينتبــه لها وال يراها، هناك قواعد للعبة العدو 

االرسائيي يستخدم االجواء اللبنانية«.
وحول ما إذا كان يخىش عىل لبنان من حرب 

ارسائيلية، قال: » ال ابدا ال حرب«.
وعن ســبب زيارته للرئيــس بري، اجاب 
جنبالط: »ال تســألوين هكذا سؤال، انا اختار 
اليوم وغدا وبعد غــد وباالمس وقبل االمس 
الزيارة لهذا املوقع ولهذا الصديق الرئيس نبيه 

بري«.

مشــــروعكم؟ أيــــن   : الشــــعبّية  املســــاءلة«  »قفــــص  فــــي  التغييريّــــون«   »النــــواب 
6 دوالرات أشعلت البلد في الـ 2019... و »الكّل ُمتواطئون«... يعقوبيان ترّد: نحن ال نهدأ!

ســــــــريعاً حكومــــــــة  بتشــــــــكيل  نطالــــــــب   الراعــــــــي: 

ــــــــة ــــــــل انتهــــــــاء هــــــــذه الوالي ــــــــة قب وبانتخــــــــاب رئيــــــــس للجمهوري
»لن ندع لبنان يضيع مهما 

 كانت التضحيات«

صونيا رزق

ما ان وصلت أصداء الخارج 
وعواصم القرار، حول سياسة 
للجمهورية  املرتقب  الرئيس 
اللبنانيــة، بأنها لن تكون إال 
عىل الخط الوســطي، الن ال 
االستفزازي  الخط  رئيس من 
او الحــزيب املحســوب عىل 
جهــة قريبة او اقليمية، كا 
اّن مقولــة » الرئيس املرتقب 
لــن يكــون مــن الفريقني 
املتناحريــن«، باتت معروفة 
الرئيس  اليــوم  املطلوب  الن 
الــذي يرىض عنه  التوافقي 
الجميــع، خصوصاً ان لبنان 

إعتــاد عىل ذلك، فال رئيس للتحّدي او للنكايات، الن 
العواقب ستكون وخيمة والتاريخ شاهد عىل ذلك.

إزاء هذه املقولة بدأت الوسطية تسيطرعىل مواقف 
بعض السياسيني املرشحني، بهدف جمع االضداد من 
حولهم، وذلك من خالل إطالق مواقف مطمئنة تالقي 
رىض الفريقــني، خصوصاً َمن كان يدور يف فلك 8 

و14 آذار اللذين باتا اليوم خافتني وباهتني.
ويف هذا االطار ترى مصادر سياســية محايدة، 
بأّن معظم املرشحني اىل الرئاسة بدأوا يغّرون إتجاه 
بوصلة سياســتهم يف إتجاه الوسطية، ويأيت يف 
طليعتهم رئيس تيار »املردة« سليان فرنجية، الذي 
بدأ منذ فرة يسر عىل هذا الدرب، بعد تسجيل مواقف 
القت قبوالً وتأييداً، بعد ان خّفت اللهجة السياســية 
القاسية يف كالمه ، ومهادنته لبعض الخصوم . اما 

عىل خط رئيس« التيار الوطني الحر« جربان باسيل، 
الذي يبدو اليوم هادئاً وصامتاً بعض اليشء، خصوصاً 
من ناحية الهجومات السياسية عىل الخصوم، وعىل 
الحلفاء يف بعض االحيان لكن بطريقة خفية، ومن 
هذا املنطلق يبدو باسيل بعيداً عن حلمه الرئايس الّن 
التوقيــت ليس يف مصلحته، والعقوبات املفروضة 
عليه متنع عنه خوض املعركة الرئاسية، لذا يُرّصح 
منذ فــرة بأنها ال تهمه يف هذه املرحلة، خصوصاً 
بعدما إستشعر اّن فرنجية ُمرىض عنه من الحلفاء، 
وبدأت أسهمه ترتفع قليالً لدى الخصوم، النه يسر 
عىل خط ســليم، بعد ضبــط العالقة نوعاً ما مع » 
القوات اللبنانية«، أي عىل االقل وجود هدنة معهم، 
فيا هو أي باسيل فال مهادنة وال إنفتاح، ولو عىل 
قلة سياســية مَمن كانوا محسوبني عىل فريق 14 
آذار، إضافة اىل ارتفاع أسهم فرنجية الرئاسية لدى 

حزب الله والرئيس نبيه بري، 
وبالتأكيد لدى السوريني الذين 
تربطهم به عالقة جيدة جدا، 
فضال عن اّن قيامه بالتفّرغ 
لهاذ امللف منذ ســنوات، حني 
بدأ املعركة الرئاســية باكراً، 
واعطى النيابة لنجله طوين.

وعىل خط الوسطيني، يتم 
بإسم  الرئاسة  التداول بشأن 
وزير سابق، عىل عالقة جيدة 
السياسيني   االفرقاء  مبعظم 
اضافــة اىل اتــزان مواقفه 
وســجله النظيف، كمرشح 
وســطي اىل املنصب االول، 
اضافة اىل قربه من بكريك، 
مــا قد يوصــل الصوت اىل 
الفاتيكان لنيل املباركة والتأييد، فيا ينشــط بعض 
النواب والوزراء والسفراء السابقني، الذين يسّوقون 
ألنفســهم كمرشــحني اىل الرئاســة، من دون ان 
يحظوا بتأييد ســيايس وشعبي، ومن ضمنهم وزير 
سابق، إضافة اىل سفر سابق قيل انه طرح نفسه 
كمرشــح من دون ان يتلقى أي دعم، وال حتى لفتة 
خارجية بإمكانية التداول بإسمه يف عواصم القرار، 
فيا تبقى اسس الوسطية واالعتدال والكلمة الحرة 
الشجاعة سائدة، لدى املرشح االبرز اىل الرئاسة من 
الداخل والخارج، أي قائد الجيش العاد جوزف عون، 
الذي يلقى تأييداً الفتاً  من معظم االطراف واالحزاب 

واللبنانيني عموماً.
 وختمــت املصادر املذكورة: »لقد بات معروفاً َمن 
هو االقرب اىل الوسطية يف السياسة، وَمن سيصل 

اىل قرص بعبدا«.

عي ضاحي

جلســاته  احــد  يف 
الحكوميــة، قــرر مجلس 
الوزراء يف منتصف ترشين 
االول 2019،  فرض رســم 
بقيمــة 20 ســنتاً عىل أول 
عرب  املشرك  يُجريها  مكاملة 
»االنرنــت« يومياً، عىل أن 
تكون االتصــاالت التي تي 
غر خاضعة للرســم. ومع 
فإن كل  القــرار،  هذا  إقرار 
مشرك يســتعمل تطبيقات 
االتصــاالت الصوتيــة عرب 
فاتورته  »سرتفع  االنرنت 
بنحــو 6 دوالرات شــهرياً، 
املضّخمة  املبالغ  إىل  تضاف 
التــي يدفعها للخزينة جوراً 

الخليوي«. الهاتف  ملجرد استعاله 
هذا الســيناريو، تراجع عنــه وزير االتصاالت 
االســبق محمد شقر يف 20 ترشين االول 2019، 
اي بعــد 3 ايام عىل اندالع الرشارة االوىل لـ«ثورة 
17 ترشيــن االول« والتي عمــت لبنان يف ايامها 

الخمسة االوىل.
وتقول االوساط ان السلطة اليوم مستمرة يف 
النهــج ذاته، وهي متعن يف افالس البلد وانهياره 
وتُســقطه وتُسقط معه وتُســقط معها الناس 
اىل قعــر الهاوية، وتكشــف ان خيار العودة اىل 
الشــارع مطروح بقوة، لكنه سيكون آخر خيار، 
ال ســيا بعــد تجديد الناس للطبقة السياســية 
نفســها واعطاء نصف فرصة لـــ »التغيريني« 
و«املستقلني«، وبالتايل املطالبة بانتخابات نيابية 

مبكرة مل يعد خياراً جاذباً وفعاالً.
وتقول االوســاط ان هناك »مجموعة تغيرية 
ومســتقلة« مــن النواب، وهــي تتحرك يف كل 

االتجاهــات للدفاع عن مصالح الناس، وقد يكون 
التغيــر من مجلس النــواب بالتوازي مع حركة 

الشارع فعاالً ومجدياً.
يف املقابل، يســود »غضب شعبي« من فريقي 
السلطة واملعارضة، فبال موافقة القوى املشاركة 
يف الحكومــة ملا »تجرأ« وزير االتصاالت ورشكة 
»اوجرو« عىل القيام برفع االســعار بالنســب 
الهائلة، والتــي تجاوزت لبعض الخدمات العرشة 

اضعاف.
ومــع »صمت« الثنايئ الشــيعي وفريق رئيس 
الحكومــة نجيب ميقايت عــا يجري يف وزارة 
االتصاالت، ال توفر االتهامات الشــعبية بالتواطؤ 
الســلطة الحالية، وكذلك املعارضــة، مع غياب 
اي اصــوات منتقدة  لـ »الكتائــب« و«القوات« 
و«االشرايك«، كا تطال االنتقادات »التغيريني« 

و«املستقلني«. 
ويف حني تربر اوســاط 8 آذار ما يجري باالمر 

االضطراري الستمرار قطاع 
االتصــاالت، وان رفع الدعم 
و«الدولــرة« مل تعــد حكراً 
عــىل امر بعينه باســتثناء 
ربطة الخبز، ترى ان تحميل 
فريقنــا وزر ما يجري ظامل 
وسيايس، ولسنا وحدنا من 

نشارك يف الحكومة.
 ويف الســياق نفســه، 
يرفض »النواب التغيرييون« 
هذه »االتهامات«، ويؤكدون 
انهــم يعملون ليالً نهاراً من 
الناس. ويف  اجل مصالــح 
النائبة  تكشــف  الســياق، 
بوال يعقوبيــان لـ »الديار« 
للنواب  صحايف  مؤمتر  عن 
اجتاع  بعد  »التغيريــني« 
واالعالم  االتصــاالت  لجنة 
ملتابعة ملف  االثنــني  اليوم 
االتصاالت وغره، وتؤكد ان ايدينا ليست مكتوفة، 
ونعمل ليالً نهاراً، واالستحقاقات كبرة وداهمة: 
مــن املياه والكهربــاء اىل الخبــز واالتصاالت، 
فالســلطة متعــن يف افقار النــاس وتركيعهم 
واذاللهــم ومل تقــم بأية اصالحــات او خطوات 

املحظور. لتاليف 
وتقول: مل يتســن لنا الوقــت كتكتل »للنواب 
السياســية  الورقة  لندرس  للجلوس  التغيريني« 
املشركة، وثوابتنا معروفة وواضحة، ومرشوعنا 
هو التصدي لهذه الســلطة ومشاريعها والوقوف 
اىل جانــب الناس، ولكن الناس بدورهم عليهم ان 

يساعدونا وان يواكبوا حركتنا يف الشارع.
وتكشــف يعقوبيان عن اتصــاالت مع قيادات 
و »قــوى الثورة«، والتنســيق يومي للوصول اىل 
افضــل النتائج، كا تؤكد ان خيار الشــارع ليس 

مستبعداً.

ترأس البطريرك املاروين الكاردينال مار بشــارة 
بطرس الراعــي قداس األحد يف كنيســة الرصح 
البطريــريك الصيفي يف الدميان، وألقى عظة قال 
فيها: »املســيحي الذي يتعاطى الشــأن السيايس 
والعام، مدعو بحكــم املعمودية واملرون، ليارس 
مسؤوليته بروح الخدمة والتجرد واملناقبية؛ وليؤدي 
الشهادة للقيم اإلنسانية واإلنجيلية كالحرية والعدالة 
واإلنصاف والتفاين الصادق يف ســبيل الخر العام؛ 
وليحرم كل مواطن كشــخص برشي له قدســيته 
وكرامته وحقوقه األساسية ومستقبله ومصره، 
ويعمل عىل إمنائه الشامل وتحفيز قدراته. ومدعو 
ليتصدى لإلغراءات واللجوء إىل املناورات الخسيسة 
والكذب واختالس أموال الدولة، والزبائنية السياسية، 
واستعال أساليب غر رشعية للوصول إىل السلطة، 
واالحتفاظ بها والتوســع فيها بأي مثن. وإنطالقا 
من هذه األخالقية السياســية نطالب املســؤولني 
السياســيني بتأليف حكومة جديدة يف أرسع وقت 
ممكن لحاجة بالدنــا إليها أكرث من أي يوم مىض. 
نريدها حكومة، كا ينتظرها الشعب، جامعة توحي 
بالثقة من خالل خطها الوطني ومستوى وزرائها، 
وجديتهــا يف إكال بعض امللفات العالقة، وضان 
إستمرار الرشعية وحايتها من الفراغ. فكا نطالب 
بإلحاح بتأليف حكومة جديدة، نطالب بإلحاح أيضا 
بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، قبل موعد انتهاء 
واليــة رئيس الجمهورية مبدة شــهر عىل األقل أو 
شهرين عىل األكرث، كا تنص املادة 73 من الدستور. 
وينتظر الشعب أن يكون رئيسا واعدا ينتشل لبنان من 
القعر الذي أوصلته إليه الجاعة السياسية، أكانت 

حاكمة أم متفرجة«.
وقال: »إن إنسحاب لبنان من محيطه ومن العامل 
حولــه جزيرة معزولة فيا كنا دولة ونخبا يف قلب 

الكــون وبني األمــم، ورشكاء يف تقدم املجتمعات. 
واليــوم، بحكم انحياز أطــراف لبنانية عديدة إىل 
محاور الـمنطقة، صار لبنان يتأثر، مع األسف، أكرث 
من غره باألحداث التي تجري. ويعز عىل اللبنانيني 
أن تسعى جميع دول املنطقة إىل البحث عن الحلول 
وعن مكان لها تحت الشمس، فيا نغوص نحن يف 
املشاكل واألزمات. فال بد من أن يستعيد لبنان طبيعته 
أي حياده اإليجايب الناشط، الذي هو املدخل الوحيد 
إىل اإلســتقرار والنمو. ونحن من موقعنا التاريخي 
وضمرنــا الوطني نضــع كل إمكانياتنا وعالقاتنا 
ملســاعدة املعنيني عىل تجــاوز الصعوبات وتأليف 
حكومة وانتخاب رئيس منقذ يستعيد سيادة الدولة 
عىل كامل أراضيها، والقرار الوطني، ويركز لبنان يف 
مكانه الطبيعي ودوره الصحيح ورسالته التاريخية. 
إن التأخر يف تأليف حكومٍة هو اســتثناٌء يف دول 
العامل بينا أصبح قاعدة يف لبنان. لذا، نحن لســنا 
يف وارد االستسالم للقدر وال التسليم مبنطق العيِش 

الدائم يف األزمــات وال الخضوع لألمر الواقع. فلن 
نوفر جهدا داخليا وعربيا ودوليا إلنقاذ لبنان. ما عاد 
االنتظــار مرادفا للتأين، بل إلضاعة الفرص وضياع 
لبنان، ولــن ندعه يضيع مهــا كانت التضحيات 

واملبادرات التي قد نضطر التخاذها«.
وختم الراعي: »ال نســتطيع باســم الكنيسة أن 
نتخذ موقف املســؤولني السياسيني من الشعب، بل 
ندينه. فال نتجاهل أين أصبحت حالة شــعبنا! وال 
نغمض أعيننا عن مصائبهم ومآســيهم وفقرهم 
وفقدانهم الغذاء والدواء وهجرتهم! وال نصم آذاننا 
عن أنني املــرىض واملوجوعني! إننــا مع املجتمع 
الدويل نندد بالمباالة املســؤولني عندنا وســوء 
حوكمتهم، وتسجيلهم نقاطا عىل بعضهم البعض، 
فيا الشعب يبحث عن لقمة خبز ونقطة ماء وحبة 
دواء. إنها لجرميــة كربى أن تطغى لعبة املصالح 
الخاصــة يف زمن االنهيار عــىل مصلحة الدولة 
والشــعب. بعض املسؤولني يترصفون وكأن الحال 
اللبنانية تســمح برف تبادل الرشوط والرشوط 
املضادة، واملنــاورات واملنــاورات املضادة، فتمر 
األشهر وال تتشكل الحكومة، فندخل يف املجهول. 
وما يزيد النقمة أن هؤالء املسؤولني يعرفون الواقع 
املأسوي ويتابعون الهزل، ويدركون أنهم يرتكبون 
ذنبا مميتا بحــِق مواطنيهم ورغم ذلك يقرفونه.

وفوق ذلك نســأل: ملاذا تتفــق الجاعة الحاكمة 
عىل تحميل الشــعب الرضائب والرسوم، وال تتفق 
عىل تحمل املسؤولية تجاهه؟ يحتجز هؤالء أموال 
الشــعب يف املصارف، ويســلبون أمواله الباقية 
خارج املصارف. لقد جعلتم الشعب »أداة رضائبية« 
فيا ال يجد ما يسُد به كفاف يومه. متى ستكفون 
عن التضحية بالشــعب، وبالتايل بالوطن من أجل 

مناصبكم وادواركم السلطوية«.
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اإلثنني 4 متوز 2022

طائرات املقاومة تدّق باب »كاريش« ليسمع األوروبي قبل اإلسرائيلي

»ما قبل امُلسّيرات ليس كما بعدها«...هل يحّسن لبنان إدارة املفاوضات؟
!! للمعنيين  وصــلــت  والــرســالــة  العملّية  فرضتها  جــديــدة  حقائق 

محمد علوش

منــذ 10 أيــام تقريبــاً 
مسؤول  من  أكرث  عن  صدر 
إيجــايب  كالم  ارسائيــي 
مفخخ مبــا يتعلق بالحدود 
البحريــة مع لبنــان، أبرز 
ارتياح  الــكالم  تضمنه  ما 
حقل  لخــروج  ارسائيــي 
من   29 والخــط  كاريــش 
تكرر شبيه  التفاوض.  ملف 
الكالم عىل لسان مسؤولني 
مع  وأوروبيني،  أمريكيــني 
باألمن  تتعلق  مســتجدات 
الغاز  واعتبــار  األورويب، 
هذا  من  جــزءاً  اإلرسائيي 
من  أرادوا  كلهــم  األمــن. 
يف  غازه  ينــى  أن  لبنان 

البحر.
يف الساعات املاضية بعد 

أن عادت السفرية األمريكية يف بريوت دورويث 
شــيا اىل لبنان بعد زيارة اىل واشــنطن، جالت 
اإلرسائيي  باملوقــف  إلبالغهم  الرؤســاء  عىل 
الحديث  وفحــوى  التفــاوض،  مبلــف  املتعلق 
إيجايب  الجو  أن  كانت  متابعة  مصادر  بحســب 
عرب  التفاوض  استكامل  عىل  منفتحة  وإرسائيل 
الوســيط األمرييك، انطالقاً مــن مطلب لبنان 
بالخــط 23 وحقل قانا كامالً. وتُشــري املصادر 
أن اإلرسائيليني  إىل  أملحــوا  االمريكيــني  أن  إىل 
موافقتهم  لكن  اللبنــاين  املطلب  عىل  موافقون 
لــن تكــون دون مقابل، وأنهــم يريدون حفظ  
أمــر يعتربونه  بأي  اإلقتصــادي واملايل  حقهم 
الوصول اىل تفاهامت،  تنازلوا عنه ألجــل  حقاً 
ما يعني أن االرسائيليني يريدون حقهم من حقل 

.23 الخط  الواقع خارج  قانا 
جديد  مقــرح  اىل  األمريكيــون  أملــح  كذلك 

ميكن أن يتم بحثــه، قوامه االنطالق من الخط 
23 وضم كامــل حقل قانا لكــن االنتهاء بخط 
هــوف، أي أن ارسائيل تحصــل مقابل قانا عىل 
قســم من البلوك 8، الذي ال يوجد دراسات أكيدة 
بشــأن ما يحتويه من ثروات. وتؤكد املصادر أن 
اللبنانيني،  اىل  الــرد  هذا  نقلوا  الذين  االمريكيني 
والتي  لبنــان«،  أســموه »مصلحة  تحدثوا عام 
اللجوء  املفاوضات وعدم  اســتكامل  ترتكز عىل 

التصعيد. اىل 
مل تــأت املواقف األمريكيــة كالمية فقط، بل 
كان لها تحركات عسكرية بحرية لحامية منصة 
كاريش، وهــو ما ترافق أيضاً مــع الترصيحات 
أمنها  املنصة جــزءاً من  التــي تعترب  األوروبية 
القومــي نتيجة حاجتها للغــاز قبل بداية فصل 
الشتاء يف أيلول وترشين األول املقبلني، وبحسب 
املصادر كان الكالم املوجه اىل لبنان عىل شــكل 
نصائح، أقــرب اىل التهديد، وهو ما كان يجب أن 
يُقابله رداً  لبنانياً مناسباً، جاء عىل منت طائرات 

املياه  فوق  طارت  مســرية 
املحتلة  لفلسطني  اإلقليمية 

السبت. يوم 
الطائرات،  ســقطت  نعم 
وهــي التــي كان مطلوب 
منهــا أن تســقط، ألنهــا 
عبــارة عن رســالة علنية 
ويُفــرض  رسيــة،  ال 
مســامع  اىل  تصــل  أن 
قبل  واألمريكيني  األوروبيني 
اإلرسائيليــني وهي وصلت، 
املتابعة،  املصــادر  تقــول 
من  املطلوب  أن  اىل  مشرية 
الرد  إيصال  هــو  الطائرات 
كان  لطاملا  الــذي  اللبناين 
يف  تنقيب  ال  بــأن  واضحاً 
اىل  التوصل  قبــل  كاريش 
الحدود،  ترسيم  عىل  اتفاق 
يكون  لن  الوقــت  وتضييع 

ارسائيل. بصالح 
ليس صحيحــاً أن تحرك املقاومــة جاء لقطع 
الطريق عىل اإليجابيات، بــل للرد عىل التهديدات 
املبــارشة، فاملقاومــة أعطــت الوقــت الكامل 
للتفاوض، فظن عّدوها أنهــا ضعيفة غري قادرة 
اىل  املصادر، مشــرية  تقول  تنفيذ وعودها،  عىل 
أنها ال تزال مع استمرار التفاوض لكنها ضد حرش 
لبنان، ومتييع امللف، واعتبار املوقف اللبناين كأنه 
مل يكن، واألهم أنها لن ترضخ لتهديدات غربية مل 

تخيفها سابقاً ولن تخيفها يف املستقبل.
بحــال أراد األوريب الحصول عىل الغاز، فعليه 
الدفع باتجاه حصول لبنان عىل حقه وبدء العمل 
التهديدات فهــي لن تغري باملوقف  أما  يف بحره، 
الطائرات مل  أن  العــدو  اعترب  اللبناين، وبحــال 
تشــكل تهديداً، ويظن أن بإمكانه العمل بشــكل 
طبيعي، فهذا بحسب املصادر ألن املقاومة أرادت 
إرسال رسالة، ال تشكيل التهديد، وهذا ما يعلمه 

العدو اإلرسائيي جيداً.

رضوان الذيب

24ســاعة هزت ارسائيل 
املنظومة  هزالة  وكشــفت 
العسكرية واالمنية والجوية 
وفرضت  االحتــالل،  لكيان 
املســريات  قبل  »ما  معادلة 
الثــالث ليس كــام بعدها« 
عىل كيان العدو. املســريات 
وزراء  اىل  رســائل  وجهت 
املجتمعني  العرب  الخارجية 
يف بريوت، » ما اخذ بالقوة 
اليسرد اال بالقوة »فالوزراء 
العرب افتتحوا االجتامع عىل 
التي  املسريات  انطالق  وقع 
اربكتهــم وردوا بــاالرساع 
الختامية  الجلسة  انهاء  يف 

الله  ايــة توصيات، فعمليــة حزب  وعدم اصدار 
صححــت البوصلة واكدت عــىل الحقائق التالية 

حسب مصادر عليمة:  
أوالً: هــذه املســريات تثبــت جّديــة املقاومة 

ومسؤوليتها يف الدفاع عن ثروات لبنان.
ثانيا: الرسالة شديدة الوضوح، طائرات صغرية 
الحجم حلّقــت فوق كاريش والهــدف هو اإلنذار 
والتنبيه، أي توقفوا عن اســتخراج النفط طاملا مل 
ينتِه شئ بعد يف موضوع ترسيم الحدود، وبالتايل 
من هو قادر عىل ارســال طائرات غري مســلحة 
ميكنه ان يُرســل طائرات من أحجــاٍم أكرب مليئة 

باملتفجرات والسالح.
األمنية  املؤسستني  يهز  الحدث سوف  ثالًثا: هذا 
والسياســية االرسائيلية من األعامق ودفعها اىل 
اتخاذ قــراٍر يف وقت خطر، فهل هذه الرســالة 

تحتاج اىل رد؟ وما هو الرد عىل الرد؟ وكيف تنزلق 
االمور بعد ذلك! او ان املوضوع تحت الســيطرة. ما  
اراد حزب الله ان يقول، انه  من وراء املسريات جاٌد 
حتى النهاية يف موضوع الدفــاع عن ثروة لبنان 
بغض النظرعن النتائج. ولكن بالطبع هذه الخطوة 
التحذيرية تتضمن مسبًقا، ان املطلوب هو التوقف 

عن التنقيب واستخراج النفط ال اكرث.
رابعا: بدأت بعــض األصوات يف لبنان باالرتفاع 
ضد خطوة املقاومة وهذا مل يكن مســتغربًا، نظًرا 
الن هذا هو الســياق الفكــري والطبيعي لهؤالء، 
لكنهم يف الفرة األخرية عمــدوا اىل املزايدة عىل 
املقاومة وعىل رئاسة الجمهورية والدولة اللبنانية 
املقاومة  قامــت  وعندما  بالتصعيــد،  وطالبــوا 
بعمليتها اإلنذارية، برسالتها الواضحة يوم السبت 
جن جنونهم وبالتايل اتضح ان هدفهم هو املزايدة 

حريصني  غــري  فانهم  واال 
ال عىل الــرثوة الوطنية وال 
همهم   وليس  السيادة،  عىل 
مصلحة بلدهم بل الدفاع عن 

مصالح الخارج.
خامسا: ال شك من ان هذه 
العملية سوف تشكّل عنرصًا 
ضاغطًا عىل الواليات املتحدة 
»إرسائيل«  وعىل  األمريكية 
الخيارات  لالرساع ىف حسم 
الحدود،  ترسيم  يف  املتعلقة 
حاســاًم  عنرصًا  وتشــكّل 
وقويــاً اىل جانــب الفريق 
استغالل  احسن  اذا  اللبناين 
هذا الظرف بداًل من التشكيك 
كام  العملية  هــذه  باهداف 
فعل وزير الخارجية عبدالله 
الذي مل  او ســواه  بوحبيب 
يكن موفًقا عىل االطالق يف تعليقه، عىل العكس 
فان العملية هي عنرص داعــم للمفاوض اللبناين 
الغازية  النتائج االفضل من حقوقه  للحصول عىل 

والنفطية.
سادســاً: هذه العملية تؤكّد مــرة أخرى تقديم 
العليــا عىل أي عنرص  الله ملصلحــة لبنان  حزب 
اقليمي كاملفاوضات النووية وســواها، وال رابط 
بني العملية واي حدٍث آخر مثل فشــل مفاوضات 
الدوحة ســوى التوقيت  فالجميع يعلُم ان تحذير 

األمني العام لحزب الله سبق التطورات االخرية.
اللبناين  الله اعطت قوة للمفاوض  عملية حزب 
واعطته املزيد من اوراق القوة فهل يحســن لبنان 
ادارة مفاوضــات ملــف النفط كونهــا الطريقة 

الوحيدة لخروج البالد من ازماتها؟

»رسالة امُلسّيرات لإلسرائيلي واألميركي بأنه ال يمكن االستخفاف بحقوق لبنان«
ــودي ــ ــا خـــطـــر وجـ ــنـ ــا عـــلـــى أنـ ــن ــع ــل م ــام ــع ــت ــح ي ــبـ ــدو أصـ ــ ــع ــ ــه : ال ــلـ ــزب الـ ــ حـ

[ دعــا املدير العــام للحــوزة والوكيل 
الرشعي العام لالمــام الخامنئي يف لبنان 
الشــيخ محمد يزبك، خــالل رعايته حفل 
تكريم ثلة من خريجي »حوزة اإلمام املنتظر 
والذين  بعلبك،  يف  اإلســالمية«  للدراسات 
الله  العــام لحزب  تعمموا عىل يــد األمني 
التلكؤ يف  »عدم  إىل  السيد حسن نرصالله، 
تشــكيل الحكومة، بإلقاء اللوم بتفسريات 
متعددة ومختلفة، وكأنه ال توجد مشــكلة 
يف البلد وال معاناة عند الناس، إننا بحاجة 
إىل تشــابك األيدي والعمل جميعا لتشكيل 
حكومة تســتطيع ان تخفف بعض املعاناة 
عن الناس. ورأى أن أمريكا هي التي أوصلتنا 

قلنا  إىل ما نحن عليه بحصارهــا، ونحن عندما 
عىل الدولة ان تحافــظ عىل ثرواتنا، هذه الرثوة 
اللبنانيني، وما يسمى بالوسيط االمرييك  لجميع 
ان يفرض ما تريده  يحمل هموم إرسائيل، ويريد 
إرسائيل، وعندما ســمع الجواب مــن اللبنانيني 
عىل  لبنان  حفــاظ  »ان  مؤكدا  ظهــره«،  أعطى 
ثرواته ال يكون إال باشــعار العــدو بأننا اقوياء، 
وهذه  املســريات،  خالل  من  الرســالة  ووصلت 
الرسالة ليست للعدو اإلرسائيي فقط، وإمنا هي 
أيضا للوسيط األمرييك بانه ال ميكن االستخفاف 

لبنان«. او االستهزاء بحقوق 
[ أكد رئيس كتلة »الوفــاء للمقاومة« النائب 
محمد رعد أننا »نريد للحكومة أن تتشكل بأرسع 
وقت ممكــن، دون تضييع وقــت ودون تنافس 

عىل زيادة حصة من هنــاك أو زيادة حقيبة من 
هنالك، ال ســيام وأن ما نحن فيه اليوم يف لبنان 
واملنطقــة، يدفعنا لتجاوز الكثــري من العقبات 
واملعوقات واإلرساع يف تشكيل الحكومة، متهيدا 

.« للجمهورية  النتخاب رئيس جديد 
كالم رعــد جاء خــالل االحتفــال التكرميي 
الذي أقامــه حزب اللهعائالت شــهداء املقاومة 
اإلسالمية يف بلدة بيت ليف، لفت إىل أن »العدو 
تكتيكيا ووجودا  يعتربنا خطــرا  اإلرسائيي كان 
لــه، ولكن يف ما  بدايــة مواجهتنا  مزعجا يف 
بعــد، توصــل إىل أن يعرف بــأن خطرنا عليه 
وفعاليته  وتسلطه  دوره  يطال  اسراتيجيا  أصبح 
والدولية،  التقليديــة  السياســة  يف  وتأثــريه 
واآلن أصبــح يتعامل معنا هذا العــدو عىل أننا 
خطر وجــودي عىل كيانــه ومنظومته األمنية 

والعســكرية التي تحول فلســطني املحتلة 
إىل ثكنة عسكرية عدوانية متقدمة للغرب 

العربية«. منطقتنا  يف 
أن  الله  فضــل  حســن  النائــب  رأى   ]
بالبلد  للنهــوض  حقيقية  فرصــة  »هناك 
ماليا واقتصاديا من خالل اســتثامر الرثوة 
املوجودة يف بحرنــا وأرضنا، والتي يحاول 
العــدو اإلرسائيي االســتيالء عليها أو أن 
يســتويل عىل جزء منهــا أو أن مينعنا من 
لبنان قوي، وهو  اســتثامرها، لكن موقف 
ميلك القــدرة من خــالل املقاومة، وميلك 
استثامرها،  إىل  والحاجة  ثروته،  يف  الحق 
فجميع العوامــل متوفرة، وعىل املعنيني أن 
يبادروا إىل اتخاذ الخطوات العملية وعدم الخوف 
التهديدات والعقوبات، فهناك من هو مستعد  من 
النفط والغاز والكهرباء، وال  لبنان يف  للعمل مع 

األمريكية«. العقوبات  يخىش 
ديرانطار لشكر  بلدة  لقاء شــعبي يف  وخالل 
األهايل عىل تصويتهــم يف االنتخابات النيابية، 
اللــه أن »البلد يحتــاج إىل من يضع  رأى فضل 
الحلــول، والخطوة األوىل تشــكيل حكومة  له 
مكتملــة الصالحيــات، بعيــدا عــن املناورات 
املسؤوليات،  وتقاذف  والتشــاطر،  السياســية 
فاملطلــوب التفاهم بني الرئيــس املكلف ورئيس 
املجلس  إىل  وإرسالها  التشكيلة  الجمهورية عىل 
النيــايب، لتنال ثقته، وتبــارش العمل عىل خطة 

املايل واالقتصادي«. الوضعني  تعاف تعالج 

رعد يلقي كلمته

واملياه..  الكهرباء  انقطاع  من  تختنق   طرابلس 
والــــــــــــشــــــــــــارع الــــــــــــى اإلنــــــفــــــجــــــار

دموع األسمر

ال مياه للرشب يف احيــاء القبة، صهريج 
املياه يكلف مليون لرية كل اســبوع، خزانات 
ومعظم  الكهربــاء،  انقطاع  فارغــة،  املياه 
املنازل عادت اىل الشــمع لالنارة، بعد الغاء 
اشــراكاتهم يف املولدات التي ال تقل اصغر 
فاتورة عن مليون ونصف املليون لرية شهريا، 
وليس من حسيب ورقيب، طاملا اجهزة الرقابة 
غائبة عن الوعي حســب قول احد املواطنني 

يف القبة...
ســعر  غالء  ان  املولدات  اصحــاب  حجة 
املــازوت وبالدوالر هو الســبب، لكن يرتفع 
ســعر صفيحة املــازوت، فرتفــع فاتورة 
الصفيحة،  انخفاض سعر  االشــراك، وعند 
الدوالر  الفاتــورة معلقة عىل ســعر  تبقى 

املرتفع.
مــاء هو ســبب كل حيــاة، بات نــادرا، 

والكهرباء مفقودة...
القبة ومدينة  وكثريون من عائالت محلة 
طرابلس يتســاءلون عن رس غياب محافظ 
الرقابة واملحاسبة واملالحقة،  الشــامل عن 
وحســب رأي احد فاعليات القبة، ان محافظ 
املولدات،  أن يواجه مافيا  الشامل أضعف من 
وهي املافيا التي يعيش تحت رحمتها شــعب 
بأكملــه يف مدينة طرابلــس، فكيف الحال 

بانقطاع املياه بعد انقطاع الكهرباء؟..
ويــرى مواطنــون يعانون مــن العطش 
والعتمة، ومن االمراض التي تتفىش يف احياء 
القبة جراء تلوث الفت ملياه الرشب، ان الدولة لو 
شاءت ان ترضب بيد من حديد، وتفرض هيبتها 

النقــذت الناس يف مرحلة صعبة وقاســية 
تعاين فيها العائالت من طوابري الذل املستمرة 
امام االفران، حتى ربطة الخبز بات لها سوقها 
االسود، وكلها مظاهر تيش مبا آلت اليه الدولة 
انهيار  انهيار ملؤسســاتها، بعد  اللبنانية من 
القيمة الرشائية للرية، حيث بات راتب املوظف 
والعســكري) يف كافة االسالك العسكرية( 
اليوازي سوى صفيحتي بنزين. مام يعني ان 
الفقر والجوع قد طرقا فعال ابواب اكرث من 80 

باملئة من فئات الشعب.
وتشــري مرجعيات محلية طرابلسية، اىل 
ان تفيش الفقر والجوع، يشــكل احد اسباب 
احياء طرابلس،  االمنية يف  االوضاع  انفجار 
حيث تــكاد ال متر ليلــة دون وقوع حادثة 
امنية، واشتباكات فردية، او عمليات تشليح 
الفرعية  الطرقات  عىل  سواء  ورسقة  وسلب 
املظلمة  او اقتحام منازل، وان االوضاع تنذر 
مبزيد من انهيارات امنيــة تصل اىل فقدان 
االمان يف املدينة التي كانت مشــهورة بانها 
بالفقر والجوع يتفشــيان  الفقري فــاذا  أم 

وينترشان يف كل زاوية وحي من احيائها.
وال ترى هذه الفاعليات اية مربرات لغياب 
الســلطات الرســمية واالمنيــة عن ضبط 
الحياة  االوضاع بدءا من تأمني مســتلزمات 
االساســية، اىل توفري االمــن واالمان يف 
مافيات  مالحقة  عن  عدا  واالحياء،  الشوارع 
املولدات الكهربائيــة، واالفران، واملحروقات  
واالزمات  القضايا  هــذه  مجمل  وان  واملياه، 
الدولة والحكومة ومؤسساتها  هي برســم 
وممثليها يف املدينة واولهم محافظ الشامل 
رمزي نهــرا الذي يفرض بــه متابعة هذه 

امللفات بجدية حاسمة.

ــاذ ــ ــقـ ــ عـــــــــــــوده: لــــــــإلســــــــراع بــــحــــكــــومــــة إنـ
ــن امُلــهــلــة ــة ضــم ــجــمــهــوريّ ــل وانـــتـــخـــاب رئـــيـــس ل

بريوت  مروبوليت  ترأس 
وتوابعهــا للروم األرثوذكس 
خدمة  عوده،  الياس  املطران 
كاتدرائيــة  يف  القــداس 
يف  جاورجيوس  القديــس 
بــريوت، وألقــى عظة قال 
فيها: »الظالم الذي نعيشــه 
يف بلدنا، هو بســبب العني 
املظلمة الرشيرة. فاملواطن ال 
املواطن سوى  أخيه  يرى يف 
فريســة، فيحتكــر ويرفع 
ويستقوي،  ويظلم  األسعار 

وبدال من صب جام غضبه يف املكان املناسب 
من أجل التحرر والصعــود من الحفرة، نجده 
يعمق هوة املوت ليدفن أخاه ويحيا هو فقط. 
البرش  وذوو السلطة واملال يتالعبون مبصري 
يف هذا الوطن املجروح ويســتغلونهم. أليس 
هذا الظالم الــذي وصلنا إليه بســبب العني 
الرشيــرة؟ فام األحلك الــذي ينتظرنا بعد؟«، 
مضيفا »الطمع يدمر الطبيعة، بكل عنارصها. 
فرغبة اإلنســان غري املســتكينة يف زيادة 
املمتلكات، وإنفاقه أضعاف ما يحتاج إليه، قد 
أخال توازن البيئة والطبيعة واملجتمع. حل هذه 
املشاكل ال يكمن يف النظريات بل يف األعامل 
النافعــة، يف عالج تفكك اإلنســان الداخي 
الذي منه تنبع املشــاكل. فإذا عالج املسؤول 
واملراكز  باملناصب  والتصاقه  للسلطة  جشعه 
واســتغاللها ملآرب شــخصية، لحلت معظم 
املشاكل ألن ذلك سيؤدي إىل ظهور التعاطف 
واملحبة واإلحــرام لآلخر، كل آخر. وإذا عالج 
التجار، الذين من الشــعب، طمعهم وعشقهم 
للامل، ملا جــاع أحد أو ذل يف الطوابري أو مات 
بال دواء... وإذا عمت القناعة واملحبة والرأفة، 
الجميع،  املال والســلطة عنــد  وانتفى حب 
مواطنني ومســؤولني، نكون قطعنا الخطوة 

األوىل نحو اإلصالح«.
وتابع »لــي ينهض بلدنا مجــددا، نحن 
بحاجة إىل الرحمــة البرشية. عىل الزعامء 
الناس  وعىل  الشعب،  يرحموا  أن  واملسؤولني 

أن يرحمــوا بعضهــم. بلدنا ينهــار ألن كل 
نقيب أو تاجر أو تكتل أو حزب أو مســؤول 
ال يفعلون إال تحميــل املواطنني أعباء تفوق 
قدرتهم وتحمل اليأس إىل نفوســهم. كلهم 
الخدمة  لواء  ويحملــون  بالعفة  يحارضون 
ومحاربة الفساد، وحتى اآلن مل تظهر نتائج 
بها.  القيام  يدعــون  التي  الصالحة  أعاملهم 
الفرص تضيــع، واليأس يتجذر يف النفوس، 
وما زال مدعوو التغيري يتخبطون دون الرسو 
والوصول  والتكاتــف  التفاهم  مينــاء  عىل 
إىل خطــة عمل واضحــة وفعالــة. عىل 
الجميــع أن يخرجوا من كربيائهم وأنانياتهم 
ومصالحهــم، وينظروا فقــط إىل مصلحة 
البلد وخري املواطنني. اليوم وقت اإلرساع يف 
تشكيل حكومة تحمل خطة واضحة لالنقاذ، 
حكومة عىل مستوى الظرف العصيب وعظم 
همــوم املواطنني، ال حقيبة فيها مكرســة 
أو حــزب، وال حقيبة الســرضاء  لطائفة 
جهة أو طــرف، بل حكومة مؤلفة من وزراء 
ال شــك يف كفاءتهم وخربتهــم ووطنيتهم 
وأخالقهم ونزاهتهم، جل همهم افتداء الوقت 
ولو كان قليال. االستحقاق اآليت هو انتخاب 
رئيس للبالد، وعــىل مجلس النواب أن يقوم 
بواجبه بحســب ما ميليه دستور بالدنا، وأن 
الفرة املحــددة، وأن  ينتخب رئيســا ضمن 
الرقايب  بالعمل  وينهمــك  اجتامعاته  يكثف 
والترشيعي، عــل الحياة الدميوقراطية تزهر 

مجددا وتعطي مثارا نافعة«.

عوده يلقي عظته

ــه تـــحـــّمـــل امُلـــشـــاحـــنـــات ــمــكــن ــا: لـــبـــنـــان ال ي ــ ــّي  شــ
ــات ــاحـ اإلصـ بــتــنــفــيــذ  ــر  ــي ــأخ ــت ال أو  ــة  ــاســّي ــي ــس ال

األمريكية  السفرية  أكدت 
أّن »الواليات  دورويث شــيا 
مع  مرصّة  كانــت  املاتحدة 
املجتمع الدويل عىل رضورة 
انتخابــات برملانية  إجــراء 
موعدها،  ويف  ونزيهة  حرّة 
ونشــّدد عىل أهمية تشكيل 
واالنتخابــات  الحكومــة 
الرئاسية التي تليها«، مؤكدة 
أّن »هــذا البلد مل يعد ميكنه 
سوء  باســتمرار  الســامح 
وانعــدام  والفســاد  اإلدارة 

املساءلة«.
وأكدت شيا، خالل اســتقبال يف السفارة 
الذكرى 246  األمريكية يف بريوت، مبناسبة 
الستقالل الواليات املتحدة، أّن »لبنان ال ميكن 
أن يتحمل املشاحنات السياسية أو االرتباكات 
الشعبوية أو التأخري يف تنفيذ اإلصالحات«، 
عباءة  نتبّنى  أن  »كيف ميكننــا  متســائلًة: 
الســعي وراء الحرية والعدالــة للجميع؟«، 
داعية إىل »عقد العزم عىل مســاعدة شعب 
لبنان عىل الخــروج من األزمات املعقدة التي 
يواجهها هذا البلد واســتعادة مكانته كمنارة 
الريادة يف  وكذلك  واالزدهار،  األعامل  لريادة 
الدميوقراطية والحرية يف الرشق األوسط«.

وقالت شــيا إّن »الواليات املتحدة ملتزمة 
بدعم األشــخاص األكرث حاجة يف هذا البلد، 
ونحن موجودون عىل األرض، ونقّدم مساعدة 

الحاجة  اللبناين هو بأمّس  ملموسة للشعب 
إليها، ســواء كان ذلك عىل شكل مساعدات 
غذائية إضافية، تتجــاوز الـ 64 مليوناً التي 
قدمناها بالفعل هــذا العام، أو ثالث مليارات 
دوالر من املساعدات األمنية منذ العام 2007، 
مبا يف ذلك اىل الجيش اللبناين«، مؤكدة أنّه 
»نعمــل عىل زيادة برامج التبــادل التعليمي 
لدينــا ودعم املعلمــني والجامعات والطالب 
مببلغ 150 مليون دوالر من املنح الدراســية 

للطالب املستحقني«.
منذ  املتحــدة،  الواليات  »قدمــت  أضافت 
العام 2006، أكرث مــن 5 مليارات دوالر من 
املساعدات الخارجية إىل لبنان، وكّنا رّواداً يف 
الســعي للحصول عىل مساعدة إضافية لهذا 

البلد«.

السفرية االمريكية تلقي كلمتها



4
ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ

اإلثنني 4 متوز 2022

ــازالت ــنـ تـ تــقــديــم  مـــن  ــعــه  ــمــن ت »قــــــوة«  أوراق  حـــكـــومـــيـــاً...  مـــرتـــاح  ــي  ــات ــق ــي م
الرئاسي والتيار... »ال مانع« من بقاء حكومة تصريف أعمال الفريق  املنازلة مفتوحة مع 

ــة ــظـ ــاهـ ــة ُمـــــفـــــرغـــــة وبــــــأثــــــمــــــان بـ ــ ــق ــ ــل ــ تــــألــــيــــف الــــحــــكــــومــــة فــــــي ح

ابتسام شديد

األنظار شاخصة اىل اللقاء الثالث بني الرئيس 
ميشــال عون والرئيس نجيب ميقــايت املتوقع 
بداية األسبوع وسط مؤرشات عديدة باستحالة 
الوصول اىل تفاهم يف موضــوع التأليف بدليل 
ما ورد يف كالم الرئيس املكلف من الدميان الذي 
رمى فيه األخري تهم التعطيــل يف اتجاه رئيس 
الجمهورية وفريقه السيايس موضحا انه أرسل 
الرئيس »وإذا كان  تشكيلة حكومية اىل فخامة 
راغبا يف تعديل شخص او شخصني ال مانع لديه 
.. لكن ال ميكن له فــرض الرشوط كام ال ميكن 
لفريق مل يسم رئيس الحكومة وال يريد املشاركة 
فيهــا ان يقول أريد هذا او يفــرض ذلك«، فمثل 
هذا التصعيد معطوفا عىل عقد التأليف التي تبدأ 
عنــد حقيبة الطاقة التي يرفــض التيار التخيل 
عنها فيام يقارع الرئيس املكلف من أجل سحبها 

منه يدل عىل اســتحالة التأليف، إضافة اىل مؤرش أسايس وهو 
عدم استبســال الرئيس املكلف بتأليف الحكومة وعدم استعداده 
العطاء تنازالت من رصيده للتيار الوطني الحر والرئاسة األوىل.

 وبحســب املتابعني فان الرئيس املكلف ينطلق يف مفاوضات 
التأليف من معادلة انه ال يريد ان يفاوض أحدا وانه يريد التأليف 
فقط ألن الوقت املتبقي أقل من شــهرين مام يســتوجب انجاز 

الحكومة من دون مواجهة واشــتباك مع أي طرف، كام ينطلق 

من مكامن قوة عديــدة، فالرئيس املكلف يلقى دعام واضحا من 

رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي اإلشرتايك 

وليد جنبــالط ويحاول اإليحاء برىض بكريك عن أدائه وتعاطيه 

يف موضــوع التأليف حيث من الواضــح ان ميقايت مرتاح اىل 

وضعيته السياسية وال يزعجه البقاء بعد ان حصل عىل التكليف 

رئيسا لحكومة ترصيف األعامل بخالف التيار الذي طرح املداورة 

يف حقيبة الداخلية مقابل الطاقة من اجل حرش الرئيس املكلف 

وانهاكه.

 يتحدث املحيطون مبيقايت عن مقاربة سلبية 
من قبل الرئاســة األوىل والتيار الوطني الحر مع 
العلم ان التشــكيلة املقرتحة هــي أفضل املمكن 
وحافظت عــىل التوازنات والتوزيــع املتبع  يف 
حكومــة ترصيف األعامل الحالية مشــريين اىل 
حملة ضغوط ومحاولة مارســها التيار من أجل 
ضامن متثيله ومتثيل التيار وللحصول عىل مكاسب 
يف التعيينات اإلدارية واملالية فيام يعترب املقربون 
من التيار ان تشــكيلة ميقايت استهدفت متثيله  
الحكومي ومل تطبق املعايري املطلوبة فالتساؤالت 
قامئة ملــاذا اقترصت املداورة عــىل وزارة الطاقة 
وبقيت املالية بيد الفريق الشيعي وملاذا طبق مبدأ 
إحــرتام نتائج اإلنتخابات النيابيــة يف ما يتعلق 
بالوزير عصام رشف الدين واســتثني من املعيار 
نفسه وزيري املردة جوين قرم وزياد مكاري، وما 
صحة ما قيل عن استبعاد وزير الطاقة الحايل وليد 
فياض يف إطار املســايرة لألمريكيني يف موضوع 

استجرار الغاز والطاقة وملف الرتسيم.
 يستدل مام تقدم ان الرئيس املكلف لن يقدم تنازالت يف تأليف 
حكومة ال تراعي »املعايري« حيث ان هم املعطلني تعزيز مواقعهم 
السياســية وتقوية نفوذهم وعىل األرجــح ان ميقايت يتطلع 
اىل بقاء حكومة ترصيف األعامل وتفعيــل عملها ويف الوقت 
نفسه فان الفريق الرئايس ومعه التيار ليسوا يف وارد التفريط 
بحصصهم وتقديم تنازالت من صحنهم الحكومي كام مل يفعلوا 

يف الحكومات السابقة.

فادي عيد

الحكومة  تشــكيل  مسلســل  انطالق  يوحي 
بفصله األول، الذي أقفلت عليه الستارة األسبوع 
املايض، بــأن فصوالً أخرى ال تــزال مرتقبة يف 
املدى الزمني املنظور، عىل األقّل يف فرتة ترصيف 
األعامل الطويلة للحكومة املســتقيلة، والتي قد 
متتد حتى الخريف املقبــل ورمبا إىل ما هو أبعد 
منه. وبحســب أوســاط نيابية معارضة، فإن 
التشــكيلة الحكومية األوىل التي قدمها الرئيس 
املكلف نجيب ميقايت، قد شــكلت محور الفصل 
املتوقع  الوقت، ومن  املراوحة وتقطيع  األول من 
أن ينطلق الفصــل الثاين قريباً ورمبا خالل أيام، 
بعد فتــح صفحة جديدة من النقــاش والتباين 
والخالفات السياســية، والتي رسعان ما تتحول 
إىل تنســيق وتعاوٍن مســتغربني من أكرث من 

ناحية.
وتتوقــع األوســاط النيابيــة املعارضة، أن 

يدور مسلســل تأليف الحكومة العتيــدة يف دائرة مفرغة من 
التجاذبات واإلنقسامات، بينام الهيكل مهدد باإلنهيار عىل رأس 
الجميع من دون استثناء، وليست األصوات املرتفعة عىل مواقع 
التواصــل اإلجتامعي، التي تجدد الدعوة إىل اإلحتجاجات مجدداً 
يف الشارع، سوى عّينة عام ســيكون عليه مشهد الشارع يف 
األسابيع املقبلة، بعدما شكلت زيادة تعرفة اإلتصاالت الخليوية 

وارتفاع أســعار خدمات »اإلنرتنت«، النقطة التي ستفجر سيل 
الغضب والنقمة يف صفوف املواطنني.

ومن هنا، تعترب األوساط النيابية نفسها، أن ما أعلنه الرئيس 
املكلف عن كلفٍة باهظة للتأخري يف تشكيل حكومة جديدة، هو 
مبثابــة اإلنذار إىل خطورة الوضع القائم، ولكنه مل يدفع إىل أي 
ترسيع أو تغيري يف اآلليات املتبعة يف عملية التأليف، وبالتايل، 
فإن عدم تشكيل الحكومة برسعة وعىل »الحامي« كام كشفت 
هذه األوساط، سيؤدي إىل تدهور دراماتييك يف كل القطاعات، 

لكنها اســتدركت محذرًة من العودة إىل أسلوب 
املحاصصة يف توزيع الحقائب الوزارية، ألنه لن 
يعيد الثقة املحليــة والخارجية بالحكومة، عىل 
خلفية التجارب السابقة يف تشكيل الحكومات، 
والتي كشفت التشــكيلة الحكومية التي قدمها 
الرئيس املكلّف إىل رئيس الجمهورية، عن أنها ال 
التي سبقتها،  الحكومية  التشكيالت  تختلف عن 

كام التشكيالت الالحقة.
وتضيف األوساط النيابية نفسها، أن ميقايت، 
قادر عىل اقرتاح تشــكيلة جديدة، وكذلك رئيس 
الجمهوريــة هو أمــام القرار الذي تســمح به 
صالحياته الدستورية، فأي تشكيلة حكومية، لن 
تبرص النور يف حال كانت لرئيس الجمهورية أية 
مالحظات مهام كانت بسيطة أو جزئية، علامً أن 
أي توزيع  أن تسبق  السياسية، يجب  التفاهامت 
للوزارات قد يقوم به الرئيس املكلف، خصوصاً يف 
حال قرر تغيري مذاهب وطوائف بعض الوزراء يف 
بعض الوزارات السيادية، ولذا فإن احتامل رفض 
أية تشــكيلة سيكون محسوماً يف حال مل يتفق مسبقاً ميقايت 

مع رئيس الجمهورية حول أي توزيع جديد.
ومن الطبيعي، تضيف األوســاط النيابية املعارضة، أن تكون 
املسؤولية عن التأخري لدى الرئيســني ميقايت وعون، وإذا كان 
الرئيس املكلف سيقدم تشــكيلة يدرك سلفاً، أنها »ال تقطع« يف 
بعبدا، فإن رفض الرئيس عون لها يكون بديهياً، وبالتايل يتحمل 

املسؤولية عنه الطرف األول أي الرئيس املكلف.

إرتباك أميركي أم إرباك مقصود

سعادة مصطفى أرشيد
جنني – فلسطني املحتلة

عندما هبت عواصف الغبــار التي أطلق عليه 
تعسفا اسم الربيع العريب، ظهرت قطر كصاحبة 
دور وظيفي مركــزي خليجيا وعربيــا ودوليا، 
متلك من مصادر القوة الفوائض املالية والصوت 
الدعم  ثم  الجزيرة  الصادر عن فضائيــة  املرتفع 
االٔمرييك يف عهد الرئيس االٔسبق اوباما ونائبه 
جــو بايدن الرئيس الحايل. منحــت إدارة اوباما 
– بايدن قطر هامشا واســعا يسمح لها بإقامة 
عالقات مع أطراف ال تريد االٕدارة االٔمريكية إقامة 
إيران، كذلك االٕخوان  عالقات مبارشة معها، مثل 
املسلمون وذراعهم الفلسطينية )حركة حامس( 
وطالبان االٔفغانيــة وغريهم. تأهلت قطر من ما 
قبل الربيع الزائٔف لتصبح عميدة لسياســات ذلك 
الربيع وقائدة لثوراتــه يف تونس وليبيا ومرص 
وســورية، ولكن ذروة الحق والعدوانية كانا من 
نصيب سوريا التي صمدت برغم جسامة ما ألقي 
عليها من رشور، وقد كشف وزير خارجية قطر 
يف حينه حمد بن جاســم مٔوخرا عن معلومات 
مذهلة وأرقام مل تكن تخطر عــىل البال بذلتها 

بالده يف سبيل تدمري سورية. 
لكن دوائر الدنيا تدور، وعند اســتدارتها جاء 
الجمهوريون للحكم يف واشــنطن،  تم تهميش 
الدور القطري لحســاب االٕمارات والســعودية، 
تم سحب امللف الســوري من يد حمد بن جاسم 
ليصبح بيد بندر بن سلطان الذي مل يكن اقل حقدا 
عىل سوريا وال اقل سخاء يف بذل املال لتدمريها 
وذلك مع عودة الجمهوريــني للبيت االٔبيض، ثم 
تدور الدوائر مرة أخــرى ويعود نائب اوباما جو 
بايدن رئيســا، وهو الذي دعم قطر يف السابق 
ويراهــا اليوم الحليف االٔقــرب لبالده من خارج 
حلف شــامل االٔطليس، هكذا عــاد الدور لقطر 
واضطر السعودي واالٕمارايت بعد مامنعة القبول 

باالٔمر الواقع ولو عىل مضض . 
كعادتها، قدمت قطر خدماتها بجدارة واقتدار، 
فأدارت لحساب االٔمريكان بعض امللفات مع إيران، 
ثم استضافت القادة االٔفغان وأعادت تأهيلهم مبا 
متلك مــن ترف العيش ونعومتــه ورعت الحوار 
االٔمريكان  إخراج  عملية  وتولت  معهم  االٔمرييك 
من أفغانســتان ودفعت اكالف ذلــك الباهظة، 
واستضافت قيادات فلسطينية إسالمية وواظبت 

عىل إرسال حقيبة السفري العامدي اىٕل غزة .
مع منتصف الشهر الحايل سنكون عىل موعد 
مع زيــارة بايدن للمنطقة وتحديدا لفلســطني 
املحتلــة ) ارٕسائيل ( والســعودية و ذلك ما مل 
يطرأ جديد، هذا وقد أصبحت املالمح الرئيسة ملا 
سيطرحه بايدن معروفة بإطارها العام، ال بل أن 
بعضها قد اخذ طريقة للتنفيذ منذ أكرث من شهر 
إذ دارت اجتامعات عسكرية  كالحلف العسكري، 
رفيعة املســتوى جمعــت ضباطا كبــارا من ) 
ارٕسائيــل ( والدول املتحمســة الٕقامة التحالف، 
كام أن التعاون االقتصادي قائم ومشاريع الربط 
االندماج  فيام  عوائق  دون  تســري  اللوجســتي 
الثقايف – الروحي ) االٕبراهيمي ( يتم العمل عليه 
الفكرة  التوقعات املبرشة بفشل  النظر عن  بغض 
من أساسها، أما دعوة ويل العهد السعودي امللوك 
واالٔمراء والرٔوســاء لقمة يف جدة تجمعهم مع 
أن بايدن ال يعارض  بايدن فقد أعطت انطباعــا 
تكريس محمد بن ســلامن قائدا لعــرب أمريكا 

كمقدمة الستالم عرش بالده .
ومبا أن ال يشء يف السياســة مجاين، فان 
مثنا من الفــروض عليه أن يدفعــه محمد بن 
ســلامن لضيفة القوي عىل ضعفه، وهو بات 
يخطو خطوات كبرية باتجــاه التطبيع العلني، 
بالتحالف  والعســكرية  املاليــة  واملســاهمة 
العســكري الجديد، ولكن حاجــة بايدن االٔكرث 
إلحاحا هــي يف زيادة عــرب البرتودوالر من 
إنتاج النفط بهدف تخفيض أســعاره التي ترى 
واشنطن أن موسكو املستفيد االٔول منها، وهي 
ما يســاعدها يف متويل حربهــا يف أوكرانيا، 
لكن أنبــاء تفيد بان االٕمارات قــد اعتذرت عن 
ترفع  قد  فيــام  تقنية،  الٔســباب  إنتاجها  رفع 
االٕنتاج بنســبة ضئيلة ال تؤثر عىل  السعودية 
ســعر برميل النفط، وهذا ما كان قد صدر عىل 

الفرنيس . الرئيس  لسان 
بهذا عادت واشنطن لتعطي دورا جديدا لقطر 
املفاوضات مع طهــران من فيينا  وذلك بنقــل 
ســتكون  الرياض  يف  القيادة  وكان  للدوحــة، 
شــكلية فيام املفاتيح يف الدوحة التي يثق بها 

بايدن أكرث .
هل االٔمرييك حقا يف حــرية من أمره؟ أم انه 
يريد أن يضعنا يف حرية من أمرنا مبا يحمل أداؤه 
من مــٔورشات متناقضة، األ تشــبه هذه اللعبة 

أفالم الكرتون الشهرية توم وجريي.

تــتــخــّطــى لــحــكــومــة   : الـــخـــازن 
والطائفّية السياسّية  املطالب  دلع 

رأى الوزير السابق وديع الخازن يف بيان، أن »الحل 
يقتيض بت مصري الحكومة مرة واحدة بحيث يصار 
إىل تشكيل حكومة إنقاذية توقف إغراق البالد بأزمات 
تفاقم مــن حدة معاناة املواطن الذي كفر بكل يشء. 
فاألوضاع السياسية واملالية واإلقتصادية واملعيشية 
والســياحية بحاجة ماســة إىل تفعيل رسيع جدا 
لإلقالع مبواسم تبدو واعدة«، مشددا عىل انه »ما مل 
يسارع الرئيس نجيب ميقايت، مبا عودنا من مواقف 
حكيمة، إىل أخذ املبادرة رسيعا مع رئيس الجمهورية 
العامد ميشــال عون لحل جذري يكون مدخال نهائيا 
للتوافق، فعبثا يأيت هذا الحل، فتتعرض البالد لهزات 
هي بغنى عنها يف حال بقيــت النيات الطيبة كالما 

يطلق يف الهواء«.
وختم »ال يشء يحول من أن يقدم رئيس الجمهورية 
العامد ميشال عون، املؤمتن عىل سالمة املؤسسات 
والدســتور وعدم تعطيلها والرئيــس املكلف نجيب 
ميقايت، عىل تشــكيل حكومة تتخطى دلع املطالب 
السياســية الطائفية وولعها بالحقائب، ولو إقتىض 
ذلك إنتزاعها وإستبدالها باملطالب التي متس مصالح 
املواطنني، ألن لبنــان أوىل وهو فوق أي إعتبار، لئال 

نفقد ما تبقى من سمعة وصدقية«.

ــي ــفـ »الـــــتـــــيـــــار الـــــوطـــــنـــــي« يـــــــــرّد عــــلــــى »تــــــــحــــــــّدي« ريـ
ــت! ــ ــم ــاصــ ــ ف تــــســــتــــِح  لــــــم  إذا  لــــبــــاســــيــــل:  ..واألخـــــــــيـــــــــر 

رد النائــب أرشف ريفي يف بيان، عىل بيــان لجنة االعالم يف 
»التيــار الوطني الحر«، واعترب أن »جربان باســيل املعاقب بتهم 
الفســاد، والذي هرب من إقامة دعوى أمــام القضاء األمرييك، 
ألن الدعوى ستؤدي اىل كشــف األدلة التي عوقب عىل أساسها 
بالفساد، يســتمر بالهروب اىل األمام، وقد أصدر بيانا عرب لجنة 
إعالم التيار، يطلب مني التوجه إىل القضاء، وهذا ما قمت به فعال 
حيث تقدمت بثالث شــكاوى بحقه وحق وزيره سيزار أيب خليل 
يف ملف الطاقة والكهرباء وهي تنام يف األدراج. امللفات موجودة 

ولقاؤنا الدائم أمام القضاء«.
وتابع »تناىس باســيل أنه متهم من رئيس حكومته يف العام 
2010 بالفســاد، وأتحداه أن يرد بكلمة أو بشــكوى عىل الرئيس 
نجيب ميقايت الذي كان يتــوىل يف حكومته وزارة الطاقة، وقد 
قال ميقايت بالحرف يف 30 آذار 2012 ان عموالت بواخر الكهرباء 
26 مليون دوالر، لكنه هرب من الرد ومن املســؤولية. أتحداه أن 
يرد عىل عيل حســن خليل الذي وصفه بالســارق، والذي قال ان 
العموالت تذهب اىل قرص بعبــدا، لكنه هذه املرة رد بالتحالف مع 
حركة أمل يف اإلنتخابات. هذه شــهادات من أهل املنظومة مبن 
يعطل تشكيل الحكومة من أجل وزارة الطاقة. أتحداه أن يرد عىل 
جان العلية الذي أفشــل مناقصات العرض الوحيد لوزارة الطاقة، 

وعىل غســان بيضون املدير السابق يف الوزارة الذي كشف حجم 
الزبائنية ومخالفة القانون يف وزارة إستملكها باسيل. أتحداه أن 
يرد عىل مضمون برنامج ريــاض قبييس، الذي بث إتصاالت بني 

فاضل رعد ورالف فيصل عن العموالت والتزبيطات«.
وختــم ريفي: »للمعاقب بتهمة الفســاد نقول: إذا مل تســتح 
فاصمت ألن الحقيقة ال تحجبها بيانات مكتوبة بالرياء، وإذا كان 

للفساد جولة، فلالستقامة ألف جولة وجولة«.

{ بيان »التيار« {
وكانــت لجنة اإلعــالم والتواصل يف التيــار الوطني الحر قد 
اصدرت البيان اآليت:  »أورد النائب أرشف ريفي يف مقابلة إذاعية 
مجموعة من اإلدعاءات الكاذبة التي تأيت يف ســياق ما دأب عىل 
تكراره من اتهامات ســاقطة ومزيفة. ومبا انه تحدانا ان ننفي 
ذلك، فاننا ندعــوه اىل إبراز ما لديه من وثائق واتهامات مزعومة 
أمام وســائل االعالم وامام القضــاء، لنثبت مــرة جديدة زيف 
اتهاماته مبوجب احــكام قضائية تدينه بجرمي القدح والذم كام 
جرت عليه العادة. ومبا انه ســيمتنع عن ذلك لعلمه اليقني بزور 
وكذب ادعاءاته، فإننا من سيتوجه للقضاء بدعوى جديدة بحقه 

لنثبت مرة اخرى للناس عدم صدقيته«.

: بعلبك  فــي  تكريمه  خــال  فــيــروزنــيــا 
ــان ــن ــب ــب ل ــ ــان ــ ــى ج ــ ــ ــف ال ــقـ إيــــــــران تـ

السفري اإليراين يتسلم من يزبك نسخة من القرآن 
أقامت »حوزة اإلمام املنتظر للدراســات اإلســالمية« يف 
بعلبك، حفل تكريم لســفري الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
يف لبنــان، محمد جالل فريوزنيا، برعاية املدير العام للحوزة 
الوكيل الرشعي العــام لإلمام الخامنئي يف لبنان، الشــيخ 
محمد يزبك، ومشــاركة حشــد من العلامء وقضاة الرشع 

ومدير الحوزة الشيخ حسن قانصوه.
اســتهل فريوزنيا كلمته مشــريا اىل »أنني أغادر لبنان بعد أن 
أمضيت فرتة اعتربها األغنى تجربة واألغزر عمال بني كل السنوات 
الطويلة التي خضت فيها غامر العمل الدبلومايس ممثال لبالدي يف 
العديد من البلدان. وميكنني القول اآلن انني كنت حقيقة يف وطني 
الثاين نظرا للمحبة الحقيقية واملودة الصادقة التي شعرت دامئا 
انها تغمرين من قبل هذا الشعب الكريم األصيل ونخبه الرشيفة 
املرموقة، وهذه العالقات األخوية ستبقى راسخة قوية ألنها مبنية 

عىل نهج الصدق والوفاء، وعىل اإللتزام بالحق والعدل واألخالق«.
وأكــد »وقوف إيران بــكل عزم وصالبــة، إىل جانب كل 
الشــعوب املناضلة التي تواجه اإلستكبار العاملي ومتنعه من 
نهب ثرواتهــا ومصادرة حقوقها وتدمري مســتقبلها، تقف 
إىل جانب الشــعوب الحرة، إىل جانب الشــعب الفلسطيني 
الصامد وحقه يف تحرير أرضه وعودة الجئيه وتشكيل دولته 
املســتقلة وعاصمتها القدس الرشيف، تقف اىل جانب لبنان 
بدولته ومقاومته وجيشــه وشعبه، بكل طوائفه ومكوناته 
الوطنية، داعمة وحدته وسيادته واستقالله، وحقه املرشوع 

يف استثامر ثرواته الطبيعية يف مياهه اإلقليمية«.
وأضاف أن »لبنان هــذا البلد الغني بتنوعه الثقايف والفكري 
والروحي، لبنان الشعب الطيب املضحي الصامد، لبنان املقاومة 
والجهاد، لبنان اإلنتصارات املباركة املســددة التي أعزته واعزت 
العرب واملسلمني، لبنان الذي انترص عىل أعتى الجيوش الغاشمة 
يف املنطقة، فحرر مبقاومته اإلسالمية الباسلة أرضه املحتلة 
عام 2000 ودحــر العدون اإلرسائييل عام 2006، ثم قىض عىل 
اإلرهاب التكفريي الظالمي وساهم بكل اقتدار، إىل جانب محور 

املقاومة، يف إفشال املشاريع واملؤامرات األمريكية اآلمثة«.
بدوره، اعتــرب املدير العام للحوزة الشــيخ محمد يزبك أن 
»فريوزنيــا هو ممثل أعظم دولة، دولــة الحق، وليس أعظم 
دولة بالطغيان والجربوت، فالعظمة بالحق والسري عىل نهج 

الحق والدفاع عن الحق وأهله«.
وقدم يزبك لفريوزنيا نســخة من القرآن الكريم ورســالة 

عربون تقدير لدوره الداعم للبنان واملقاومة.

ــس لـــلـــُمـــنـــاكـــفـــات وامُلــــحــــاصــــصــــات ــ ــي ــ »أمــــــــــــل«: الـــــوقـــــت ل
[ رأى عضو كتلة »التنمية والتحرير« النائب قاســم هاشــم 
أن »األوضاع االقتصادية واملالية واالجتامعية التي تزداد ســوءا، 
تتطلب قرارات رسيعة لوقف االنهيار واتخاذ خطوات جريئة للبدء 
مبعالجة األزمــة ولو عىل مراحل، إذ ال يجــوز أن تبقى األزمات 
املعيشــية تقض مضاجع الناس بدءا برغيف الخبز اىل كل ما هو 
حاجة ورضورة وصوال للغالء الفاحش وجشــع البعض وغياب 
فــرص العمل وعدم تأمني الرواتب يف وقتها رغم انعدام قيمتها«. 
واعترب أن »كل ما يحصل يؤكد أهمية وجود حكومة فاعلة وقادرة 
عىل مواجهة ما يتعرض له وطننا عىل أكرث من مستوى سيايس 

وأمني وحيايت«.
وقال بعد لقاءات يف منطقتــي مرجعيون وحاصبيا: »أمام ما 
يتعرض لــه اللبنانيون من أزمات مرتاكمة ومتالحقة، تســقط 
كل املصالح واملكاســب السياسية والحزبية واملذهبية، من خالل 
محاولة تســجيل انتصــارات وهمية، وهذه مســؤولية القوى 
السياسية وكتلها النيابية للتنازل عن بعض هذه املصالح والتفتيش 

عن مساحة مشرتكة للتفاهم عىل خطة إنقاذ وطني«.
ورأى أن »حاميــة الوطــن وتحصينه، يســتدعي من الجميع 
االنخراط يف مسرية اإلنقاذ، إذ ال معنى يف هذه اللحظة ملعارضة 
ومواالة«، مضيفا »انطالقا من قناعة راســخة أن يقوم كل فريق 
بدوره، كانت كتلة التنمية والتحرير  يف طليعة القوى التي نبهت 
اىل خطورة الوضع االجتامعي الحيايت، وشــددت عىل تســهيل 
الوصول لحكومة جديــدة فاعلة وقادرة عــىل مقاربة امللفات 
الشــائكة، أخطرها الواقع املزري للبنانيني وما آلت اليه أمورهم 
اليوميــة، وان تكون جاهزة ملتابعة امللف الوطني املتعلق بحدودنا 
البحرية وثرواتنا، وان كنا ال ننىس وال نتنازل عن كل شــرب محتل 

يف ارضنا يف مزارع شــبعا وتالل كفرشوبا والجزء اللبناين من 
الغجر«.

[ اعترب النائب هاين قبييس أن »الوقت ليس وقت مناكفات وال 
خالفات وال محاصصات، فعىل الجميع تحمل املســؤولية إلنجاز 

تشكيل حكومة تتمكن من إنقاذ البلد«.
القائد حســن  الشــهيد  رعايته مهرجان  كالمه جاء خالل 
ســبيتي الريايض عىل ملعب شــهداء بلــدة كفرصري، وقال: 
اقتصاديــة وبأزمات  »الوقت صعــب ومير وطننــا بضائقة 
سياســية متتالية، وعىل املسؤولني  أن يســعوا اىل نقل البلد 
اىل شــاطئ االمان بوضع الخالفات السياســية جانبا وطرد 
املحاصصة من الجســم الرســمي للدولة وطرد الطائفية من 
لبنان واحة اســتقرار وامان  البعض يك يكون  أذهان وافكار 
لكل طوائفــه ومذاهبه واحزابه وتياراتــه. وإذ رأى أننا امام 
استحقاق مفصيل اســايس يراهن عليه املوطن كشبة خالص 
هو تشــكيل حكومة بدون مامطلة ومساومة. حكومة تضع 
الحلول للخــروج من ازمتنا الحالية«، قــال: »عىل الجميع أن 
واقعا وضامنا  لحكومة تشكل  وان يســعى  املسؤولية  يتحمل 
اساســيا لكل الناس بحيث تبحث عن حلول اساســية لرغيف 
االزمــات. حكومة تضع  ولكل  املواطن  وللقمة عيــش  الخبز 
برنامــج حقيقيا بخطة إنقاذيــة«، مضيفا »الوقت ليس وقت 
تحمل  الجميع  مناكفات وال خالفات وال محاصصات، وعــىل 
املســؤولية إلنجاز هذا االســتحقاق والعمل رسيعا لتشــكيل 
حكومــة تتمكن من انقاذ البلد ولــو بالحد االدىن وصوال اىل 
الوطن والتخلص  استحقاقات اخرى تشكل ضامنا الســتقرار 

الشهداء«. ودماء  النرص  والحفاظ عىل  ديونه،  من 
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مـــؤّجـــلـــة ــة«  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ »الـ الــــعــــرب  الـــخـــارجـــيـــة  وزراء  ــاء  ــ ــق ــ ل عـــنـــاويـــن 

ــة؟ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــل ديـــــــــر عــــــمــــــار عـــــــن إنـــــــتـــــــاج الـ ــ ــم ــ ــع ــ ملـــــــــــاذا أوقـــــــــــف م
ــبـــون... واألســـبـــاب ســيــاســّيــة ــائـ ــال ُمـــجـــدداً فـــي الــعــتــمــة والـــنـــواب غـ ــشــم ال

هيام عيد

الساعات  الداخلية يف  الســاحة  إنشغلت 
املاضيــة بزيارة وفد الجامعــة العربية إىل 
بريوت وبالتايل فان اجتامع وزراء الخارجية 
العــرب مل يحمل أي مــؤرشات أو معطيات 
من شــأنها أن تســهم يف خروج لبنان من 
أزماته، وبهذا املعنى، فإن مصادر سياســية 
مطلعة، رأت  يف كالم األمني العام للجامعة 
العربيــة أحمد أبو الغيــط وتجّنبه الرّد عىل 
املحيطة  باألزمات  املتعلقة  األســئلة  بعض 
بلبنان عىل أكرث من مســتوى، إمنا يدّل عىل 
تقديره لخصوصية وظروف لبنان السياسية 
وسواها. ومن خالل الوقائع امللموسة، تؤكد 
املصــادر، أن هذه العناوين ال ميكن حلّها من 
خالل لقاء لوزراء الخارجية العرب ومقاطعة 
بعض الفاعلني من الــدول العربية، لذا فإن 
ما بحثه وزراء الخارجية العرب، يف لقائهم 

يف بريوت، هــدف لوضع جدول أعامل قمة الجزائر، وبالتايل 
فإن زيارة لبنان، قد أتت عىل خلفيــة أن لبنان يرتأس الدورة 
الحالية للجامعــة العربية، يف حني مثة معلومات بأن بعض 
امللفات الحساســة واملرتبطة بأكرث من بند خاليف، هي يف 
نطاق املتابعة من جانب األمني العام، مع الدول املعنية أكانت 
خليجية أم غربية، إذ تشري املصادر إىل أن هذه املهمة انطلقت 

منذ أشهر ويتابعها مساعد األمني العام السفري حسام زيك.

وعىل خٍط مواٍز، تجزم املصادر نفســها، أن اإلســتحقاق 
الرئــايس مل يكن مطروحــاً أو تّم التطرق اليــه من قبل أبو 
الغيــط،   أو أي وزير عريب للخارجيــة، وذلك عىل خلفية ما 
أكده األمني العام، بأن الجامعة العربية، ال تتدخل يف الشؤون 
الداخلية للبنان وإمنا كانت إشــادة من الوفد أمام الرؤســاء 
الثالثة بإنجاز  اإلنتخابات النيابية يف أجواء مستقرة داخلياً، 
عــىل الرغم من كل الظروف التي ميّر بهــا لبنان، وخصوصاً 
أوضاعه اإلقتصادية واإلجتامعية املُزرية، آملني أن تُســتكمل 
عملية تداول السلطة، من خالل انتخاب رئيٍس للجمهورية يف 

موعده الدستوري املحدد.
املتابعة  أن  إىل  املصادر مشــريًة  وتضيف 
العربيــة للملــف اللبناين، هــي األبرز منذ 
فرتة طويلة، وهذا مــا يُبنى عليه من خالل 
اإلهتــامم الذي ســتتواىل فصوله يف وقٍت 
قريب، إذ قد تكــون هناك زيارة لألمني العام 
أو ألي موفــد عريب،  تأكيــداً عىل اإلهتامم 
بلبنان، الذي يُعترب من املؤّسســني للجامعة، 
وحيث كان له دور فاعل فيها، مع التذكري بأن 
الجامعة العربية، واكبت اإلنتخابات النيابية، 
من خالل إرسالها وفداً حقوقياً لهذه الغاية، 
عىل أن يصدر أكرث مــن موقف يف املرحلة 
املقبلة، يحمل تلميحاً أو إشارات عربية تؤكد 
عىل رضورة إجراء اإلنتخابات الرئاســية يف 

موعدها وتشكيل حكومة جديدة.
وانطالقاً ماّم تقدم، تعترب هذه املصادر، أن 
والصناديق  املانحة  الدول  كام  العربية  الدول 
الضامنة، يتناغمون ويتامهون يف موقفهم 
مبا معناه أنه ويف هذه الظروف، ليس مثة مساعدات للبنان، 
ما يشــري مبا ال يقبل الجدل بأن املجتمع الدويل كام  الجامعة 
العربية، يرتقبون اإلستحقاق الدســتوري املقبل، وبعدها قد 
تتبلور مســألة الدعم املطلوب عىل كافة املستويات وتحديداً 
لبنان مــن معضالته وأزماته  اإلقتصادية واملالية إلخــراج 
ألن بعض الدول يف الجامعة وال ســّيام الخليجية وسواهم، 
ال يرغبون يف التواصل أو التنســيق أو تأمني مستلزمات هذا 

الدعم يف الوقت الراهن ألكرث من اعتبار سيايس وخاليف.

جهاد نافع

ليس من سبب تقني فني يربر ايقاف معمل 
دير عامر عن انتاج الطاقة الكهربائية، وليس 
فقدان مادة املازوت ســببا، سوى ان مديرية 
أمرت  لبنان  التنسيق يف مؤسســة كهرباء 
بايقــاف املعمل دون بيان يوضح االســباب 

املوجبة.
خزانات  يف  ان  مطلعة  مصادر  وحســب 
املعمل ١٧ طنا من املــازوت تكفي ١٧ يوما 
للتغذيــة الكهربائية، عدا عن رســو  باخرة 
مازوت قبالة شــاطىء دير عــامر بانتظار 

تفريغ حمولتها.
والالفــت ان توقف معمــل دير عامر عن 
انتــاج الطاقــة يتكرر مبعدل اســبوع اىل 
اسبوعني كل شهر واحيانا كل شهرين بحجة 
فقدان مــادة املــازوت، ويف كل مرة تغرق 
بلدات وقرى الشامل بالظالم، واذا ما توفرت 

الطاقة الكهربائية، فإن عكار تنال الحصة االكرب من التقنني 
الكهربايئ بحيث ال تتجاوز ســاعات التغذية الكهربائية من 
ســاعة ونصف اىل ساعتني باحســن االحوال موزعتني عىل 
ســاعة يف النهار، وســاعة بعد منتصف الليل حيث بالكاد 

يستفاد منها مللء خزانات املياه..
قضيــة الكهرباء يف محافظة عكار، هــي االبرز، ومل تنل 

االهمية الالزمة من قيــادات عكار وال من نوابها، فمن يعش 
يف نعيم الكهرباء 24 ســاعة، لن يتحسس جهنم العتمة لدى 
معظم الفئات الشــعبية، علام ان البعض استفاد يف املوسم 
االنتخايب املايض، من رشوة بعض املرشحني الذين لبوا طلبات 
بعض الناخبني فركبوا لهم نظام الطاقة الشمســية، التي مل 
تشكل حال منوذجيا الزمة الكهرباء، بل ان الذين لجأوا اىل هذا 
النظام باتوا يشتكون من رداءة االنتاج الكهربايئ ومن أعطال 

تقنية عديدة.
مصدر مطلع  اعرب عن اعتقاده ان اسباب 
توقيف املعمل املذكور سياسية، دون ان يوضح 
االهداف الحقيقية، لكن يف كافة االحوال ان 
املواطن الشاميل دامئا هو الضحية، ووحده 
يدفع امثان الخالفات السياســية التي تدور 
ضمن الطبقة السياســية، وألن الشامل هو 
الحلقة االضعف، وعــكار هي االكرث ضعفا 
لغياب  املســتويات  مختلف  عــىل  وهريانا 
املرجعية السياســية الفاعلــة القادرة عىل 
انتــزاع الحقوق، ولصمــت مطبق من نواب 
وسياســيي املنطقة ازاء التقنني الكهربايئ 

القايس املعتمد يف عكار.
كام الحظت رشائح شــعبية واســعة ان 
الذين وعــدوا ناخبيهم يف عــكار، وفازوا 
النيابة تجاهلوا ان يف  وحصلوا عىل مقاعد 
البارد يشــتغل  عكار معمال مهمال يف نهر 
وفق الطاقــة الكهرومائية، وانهم لو وحدوا 
جهودهم لفرضوا عىل املراجع املختصة تأهيل املعمل وترميمه 
وتشــغيله بأقل كلفة ممكنة مام يغذي عكار مبا ال يقل عن 
١2 ســاعة تغذية، لكــن كعادة الذين يصلــون اىل اهدافهم 
يسرتيحون عىل كراسيهم ويتناسون وعودهم، وفق ما ابدته 
هيئات شــعبية عكارية اعربت عن سخطها وعن استعدادها 

لبدء الحساب مع النواب. 

كم نحن بحاجة لإلقتداء بسعاده

د. ادمون ملحم

شــهر  يقرتن  والحديث  القديــم  أمتنا  تاريــخ  يف 
قيم  وهي  والفــداء  والبطولة  العطــاء  مبعاين  متوز 
ســامية يتحــىل بها شــعبنا العظيــم باإلضافة إىل 
تعكس نفســيته  التي  املجتمعيــة  القيم  غريها مــن 
الجميلــة وما تتمتع به من قــدرة وجامل وإبداع. إن 
أســاطرينا القدمية غنية بالروايــات التي تتحدث عن 
عطاءات وبطــوالت أجدادنا وآلهتهم. وأســطورة إله 
الحياة والخصب الذي عبده أجدادنا وعنهم إســتعارته 
الشــعوب اليونانيــة واملرصية، اإللــه »متوز« الذي 
صارع إله الحرب واستشــهد يف معركة بطولية، هي 

الروايات.                             مثال عن هذه 
وعىل مــدى تاريخنا الغني بالعطــاءات الحضارية 
اإلنسانية كان الشــهر السابع من السنة، والذي أطلق 
الذي  إلههم  عليه السوريون اســم متوز إحياًء لذكرى 
أجلهم، متالزماً مع مواجهات رصاعية  إستشــهد من 
عرب فيها شــعبنا عن بطوالته وعن إســتعداده للفداء 

األمة وحقوقها.  ذوداً عن كرامة 
املقاومة الوطنية ضد االغتصاب الصهيوين انطلقت 
يف متوز شــهر الفــداء وانطلقــت معهــا العمليات 
اإلستشــهادية التي نفذت مبعظمها يف الشــهر ذاته 
)مثالً عمليات الشــهداء ابتســام حــرب وخالد ازرق 
وعيل طالب وغريهم( اقتداًء بشــهيد الثامن من متوز 
الــذي أعلن يف الرابــع من متوز عــام ١949 ثورته 
القوميــة االجتامعيــة األوىل ضد النظــام الطائفي 
تنني  الرؤوس...  املتعدد  التنــني  لبنان وضد  العفن يف 
النفط  أنابيب  تنني  والصهيونيــة...  األجنبية  اإلرادات 
املادية...                                            والرأساملية  اإلقطاعية  وتنني 

كم نحــن بحاجة اليــوم، ونحن يف شــهر متوز، 
للتعبــري عن قيم العطاء والبطولــة والفداء ولإلقتداء 
بســعاده ومبا ميّثله مــن تعاليم ومبــادىء وأخالق 
أعامله وآالمه ومواقفه والتي كان اخرها  جّسدها يف 
وأسخاها...                                                         عطاءاته  قمة  العز،  وقفة 
كم نحن بحاجة لإلقتداء بســعاده الذي نيس جراح 
أمته فنذر حياته يف سبيل قضية  نفسه ليضمد جراح 
هذه األمة، قضية إنهاضها وإنقاذها من أمراضها وت

                                                     . . خبطاتها
وكــم نحن بحاجــة لإلقتداء بســعاده الذي حارب 
والبغض وكل  والحقــد  واألنانيــة  والتخاذل  الجــن 
يف  املتفشية  والفوىض  والفســاد  الســوء  أشــكال 
طول البالد وعرضها داعياً أبناء شــعبه إىل التضحية 
الخيانة  والقضاء عــىل  والبطولة  واملحبــة  والرصاع 

وجدت..  أينام 
نعم يا زعيمي ان شــعبنا اليوم بحاجة ماســة إىل 
تكن متشــدداً يف  أمل  شــدتك وقســوتك وإميانك... 
نظام  »كل  بان  والنظامية ومنبِّهاً  األخالقية  املســائل 
يحتــاج إىل األخالق. بل ان األخالق هي يف صميم كل 
يبقى«؟.                                                         ان  له  ان يكتب  نظام ميكن 

أمل تكن قاســياً بحــق املخّربــني واملتطاولني عىل 
مصلحة األمــة معلناً بأنه: »ال بــأس ان نكون طغاة 
عىل املفاسد«؟.  أمل تكن قاســياً ايضاً بحق املشككني 
بقدرة األمــة وعظمتهــا والســاقطني املتنازلني عن 
الــرصاع منــذراً اياهم: »ويــل للمستســلمني الذين 
العبودية  وينالون  الحرية  فريفضون  الرصاع  يرفضون 
يستحقون«؟.                                                                                                 التي 

أمل تكن مؤمنــاً بحتمية اإلنتصــار، انتصار قضية 
األمة قائالً »لو شئنا ان نفر من النجاح ملا وجدنا منه 
مفراً« رشط ان نســتمر بالرصاع، ولذلك إخرتت الفداء 
طريقاً لهــذا اإلنتصار مردداً قبــل إعدامك »ان مويت 
قضيتي«؟.                                                                               إلنتصار  رشط 

الخالد،  يا زعيمي  إليك  اليوم بحاجة ماســة  شعبنا 
يــا منقذ األمة من ويالتها وأمراضهــا وأعداءها. إنه 
السامية،  تعاليمك  إىل  دة،  املوحِّ فلســفتك  إىل  بحاجة 

الواعدة...  التموزية  ثورتك  وإىل 

وضع املخّيمات بين األحمد وبهّية الحريري

بهية الحريري مستقبلة األحمد 
الفلسطينية  التحرير  التنفيذية ملنظمة  اللجنتني  زار عضو 
واملركزيــة لحركة »فتح« عزام األحمد، رئيســة مؤسســة 
الحريري للتنمية البرشية املســتدامة بهية الحريري يف دارة 
مجدليون، يرافقه أمني رس قيادة الساحة اللبنانية يف فصائل 
املنظمة و«فتح« اللواء فتحي أبو العردات وقائد األمن الوطني 
الفلســطيني يف لبنان اللواء صبحي أبو عرب. وجرى خالل 
اللقاء عــرض للتطورات يف األرايض الفلســطينية املحتلة، 
وأوضاع الوجود الفلسطيني يف لبنان وال سيام يف املخيامت 

من مختلف جوانبها .
اثر اللقاء، قال األحمد: »كام جرت العادة عند كل زيارة أقوم 
بها للبنان كان ال بد من زيــارة الحريري حيث أطلعناها عىل 
الوضع يف فلسطني وهي تتابعه كام ملست وسمعت وتتابع 
نضال الشــعب الفلســطيني وصموده الذي دامئاً يالقي كل 
الدعم واإلسناد منها، وهي مثّنت عالياً التضحيات التي يقوم 
بها أبناء الشعب الفلسطيني يف مقاومتهم الشعبية يف كافة 
املدن واملخيامت يف الداخل الفلســطيني ومامرسة نضالهم 
بكل األشكال املتاحة عىل رغم صعوبة الظروف هناك.  وأيضا 
كان ال بد من التطرق للوضع يف لبنان والتنســيق املشــرتك 

وتعميقه بيننا وبني أشقائنا يف تيار املستقبل ».

ــي« حــــذرت ــ ــم ــ ــرس ــ »روابــــــــــط الـــتـــعـــلـــيـــم ال
مـــــــن غــــــيــــــاب الــــــــــــــرؤى الـــــتـــــربـــــويّـــــة

رأت روابــط التعليــم الرســمي يف 
بيان، أن »املعركة الحقيقية ســتبدأ يف 
ســبل االســتعداد واالنطالق يف العام 
الــدرايس الجديــد 2022- 2023 الذي 
يبعد عنا شــهرين، وال خطة موضوعة 
محذرة  واملعنيني«،  الرتبيــة  وزارة  من 
والفوىض  الرتبوي  التشتت  »مكمن  من 
الرتبوية  الرؤى  الخالقة، وغيــاب  غري 
املرتبطة بالوضع االقتصادي لألســتاذ 
واملعلــم، فتكون عندئــذ وزارة الرتبية 
الريح مع  وضعت نفســها يف مهــب 

الجديد«. الدرايس  العام 
التصحيح  ورقة  إىل  »بالنسبة  وقالت: 
التي ينــادي بها الزمالء، نشــري إىل أن 
هذه العملية بدأت مع الزمالء يف التعليم 
أمس،  النتائج  وأعلنــت  والتقني،  املهني 

التعليم األســايس أصبحت عىل  ومــع 
مطلع  الثانوي  وسينطلق  االنتهاء،  وشك 
األسبوع، حرصا منا عىل مصلحة الطالب 
ولئال نتهم أننا أخذناهم رهينة، كام أخذنا 

نحن األساتذة رهينة بيد الدولة«.
وختمــت: »أمام هــذا الواقع املرير، 
الثانوي  الرسمي  التعليم  روابط  وضعت 
واملهنــي والتقنــي واألســايس خطة 
عمل وســتلتقي وزير الرتبية األسبوع 
بجهار  ويعلن  املسؤولية  ليتحمل  املقبل، 
الصوت ما خطته للعــام الجديد وكيف 
ستســري األمور خالل شهري الصيف؟ 
الرســمي دخل حال  التعليمي  فالقطاع 
املسؤولون  أيها  عليكم  وهنا  االحتضار، 
جميعــا إنقاذ لبنــان بإنقــاذ الرتبية 

فيه«. والتعليم 

 »املـــــســـــتـــــقـــــبـــــل«: إلعـــــــــــان حـــــــــال طـــــــــــوارىء
ــم ــهـ ــبـ ــالـ ــطـ ــن لــــــأســــــاتــــــذة مـ ــ ــ ــؤم ــ ــ تــــــربــــــويّــــــة ت

رأى »تيار املســتقبل«، ان »الواقع االقتصادي 
واالجتامعي غري املســبوق الذي يشهده لبنان مل 
يعد محتمال وال ميكن السكوت عنه، وأن عملية 
والخاص  العــام  القطاعني  يف  الزمالء  ســحق 
اجتامعيا ومعيشيا تتواىل فصوال، ومل يعد هناك 

أي بصيص أمل«.
أضاف يف بيان: »لقد أصبحت سبل العيش ضيقة 
جدا ال بل مســتحيلة يف ظل ما يحصل من انهيار 
اقتصادي وصحي شــامل يرضب الشعب بأكمله 
والســلم األهيل فيه، ومل يعد راتب االستاذ يكفيه 
قوت أيام معدودة وبعدهــا يعيش من قلة املوت، 
ومل يعد البحث اآلن باســتعادة املوقع االقتصادي 
واالجتامعي واملعييش لالساتذة واملعلمني، لألسف 
إن أقىص األمنيات أصبح تأمني لقمة العيش لهم 
وألوالدهم وحاميتهم من نار األســعار وجشــع 

التجار وذل الوقوف أمام املستشفيات«.

ودعــا التيار املعنيني اىل »املســارعة باتخاذ كل 
االجراءات االنقاذية الفوريــة واعالن حال طوارئ 
تربوية شــاملة لوقف هذا النزف وتوفري أبســط 
مقومات الحياة الطبيعية وحقوق االنسان وضامن 
العيــش الكريــم للمواطنني عموما ولألســاتذة 
خصوصا«، الفتا »اىل ان التحــركات املطلبية كان 
يجب ان تنطلــق بداية مع مقاطعة االنتخابات قبل 
االضطرار اىل مقاطعة االمتحانات مراقبة وتصحيحا 

واعالن مقاطعة االعامل التحضريية للعام الجديد«.
وختم داعيــا الجميع عىل اختالف انتامءاتهم، 
اىل »رص الصفــوف للعمل عىل تحصيل الحقوق 
واتخاذ الخطــوات التصعيدية القصوى لتحقيق 
املطالب، ال ســيام دفع بدالت النقل مع املفعول 
الرجعي فــورا وإقرار وتنفيذ املســاعدة الكاملة 
وصــوال اىل املطلب األســاس أال وهو تصحيح 

الرواتب بأرسع وقت ممكن«.

األبـــــــيـــــــض: تــــحــــّيــــة كــــبــــيــــرة ملــــــراكــــــز الــــرعــــايــــة
ــدودة ــ ــح ــ ــات م ــ ــان ــ ــك ــ ــإم ــ ــات ب ــ ــاج ــ ــي ــ ــت ــ ــي تـــلـــّبـــي االح ــ ــت ــ ال

جال في مراكز الرعاية الصحّية 
 واملستشفيات في البقاع الغربي

العامة يف حكومة  الصحــة  جال وزير 
األبيض،  فراس  الدكتــور  األعامل  ترصيف 
عىل عــدد من مراكــز الرعايــة الصحية 
األولية واملستشــفيات يف قضاءي البقاع 
الصحي  الوضع  متفقدا  وراشــيا،  الغريب 
والطبي واإلستشــفايئ فيها، ومطلعا عىل 
القطاع  هذا  يعيشها  التي  واملشاكل  املعاناة 

املنطقة. يف 
يف  مالطا  منظمــة  مركز  مــن  البداية 
كفريــا، ثــم مستشــفى خربــة قنافار 
الحكومــي، حيث التقــى طاقمها اإلداري 
القرعون،  إىل  بعدهــا  وانتقــل  والطبي، 
فكان يف اســتقباله رئيــس اتحاد بلديات 
البحرية وقامئقاما البقاع الغريب وراشــيا 
كام  الخريي،  القرعــون  مســتوصف  يف 
كانت مداوالت حول ســبل دعم هذا املركز 
الفقرية  للفئــات  الخدمــات  يقــدم  الذي 

بخاصة.
ويف مستوصف جب جنني الخريي، كان 

استقبال حاشــد وتكريم لوزير الصحة، يف مركز الرعاية 
الصحيــة األولية يف كامــد اللوز التابع ملؤسســة عامل 
اإلنســانية الدولية، واطلع االبيض من مدير املركز حسني 
املستفيدين  املركز آلالف  يقدمها  التي  الخدمات  مايض عىل 
من اللبنانيني والالجئني الســوريني، عىل املستوى الصحي 
واإلجتامعــي والنفيس والرتبوي والثقــايف، وقال وزير 

الصحة: »نحن نعرف األوضــاع الصحية الصعبة يف لبنان 

وبخاصة يف املناطق التــي عانت الحرمان املزمن كمنطقة 

البقاع الغــريب وغريها، واملهم جدا نحــن كدولة أن نقف 

إىل جانبهــم خصوصا يف الظــروف الصعبة، ونؤكد عىل 

موضــوع الحصــول عىل الرعايــة الصحية عــرب مراكز 

حيث  الحكومية،  املستشــفيات  عــرب  أو  األولية  الصحية 

تكــون الكلفــة عىل املريض أقــل بكثري، 
لقد اســتطعنا من خالل هــذه الجولة أن 
والصعوبات  االحتياجات  أكرث عــىل  نطلع 
التي تواجهها هذه املراكز واملستشــفيات، 
ونحــن نعمل كوزارة ملســاعدتهم لتخطي 
التي  اإلمكانات  الصعوبــات ونوفــر  هذه 
الــدور املهم جدا  تلزمهــم للمواظبة عىل 

حاليا«. به  يقومون  الذي 
وتابع »ال شــك بأن ما نسمعه من إقبال 
هذه  يف  الصحية  الرعاية  مراكز  عىل  كبري 
اللبنانيني،  املواطنني  من  وبخاصة  األوقات 
يف  للحكمة  الباهظــة  الكلفة  باتت  حيث 
لبنــان تدفعهــم إليجاد حلــول أقل كلفة 
عليهم، ونحــن هنا نتوجــه بتحية كبرية 
التي تلبي احتياجات  الرعاية األولية  ملراكز 
املواطنني وبإمكانات محدودة، تســتوعب 
األعداد الكبرية مــن املواطنني، وتقدم لهم 
الصعد، ليس فقط  خدمة جيدة عىل جميع 
الصحيــة والجســدية، بل أيضــا الصحة 
اإلجتامعية والنفســية وغريها، ونحن كوزارة متضامنني 
وداعمني ونســمع الهموم واملشــاكل التي تشــتيك منها 
املراكز، ونــرى ما هي الحلــول التي ميكــن تأمينها عرب 

أو عرب جهات مانحة«. الوزارة 
الوزير األبيض جولته يف قضاءي راشــيا  أكمل  بعدها، 

ومرجعيون. وحاصبيا 

األبيض جال جولته
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ــببها؟ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن.. مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــاخ البطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة النتفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــات ُمقلقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عالمـ
يواجــه أغلب الناس انتفاخ البطن بني الحني واآلخر، خاصة 
بعد تناول أطعمة محددة. وعادة ما تختفي هذه الحالة املزعجة 

من تلقاء نفسها.
ويحدث االنتفاخ عندما تشــعر بأن املعدة أكرب وأحيانا تكون 
مؤملــة أو غري مريحة. ويؤكــد الخرباء الصحيون أنه ال ينبغي 
دامئا تجاهل هذه األعراض »باعتبارها طبيعية«، وكشفوا عن 
العالمــات التي يجب االنتباه إليهــا، والتي تدل عىل أن البطن 

املنتفخ قد يكون أمرا مثريا للقلق.
ويف هذا الصدد، قالت ســاّمي غيــل، أخصائية التغذية يف 
أمــراض الجهاز الهضمي ومديرة البحث والتطوير يف العالمة 
التجارية للمكمالت الحيوية Symprove، إنه من املتوقع حدوث 
القليــل من االنتفاخ بني الحني واآلخر. عىل ســبيل املثال، من 
املرجح أن تعاين النساء من االنتفاخ يف وقت قريب من الدورة 

الشهرية نتيجة للتقلبات الهرمونية.
كــا أن الكثري مــن األلياف الغذائية، التــي تخمرها القناة 
الهضمية، ميكن أن تســبب املزيد من االنتفاخ والغازات )التي 

قد تنطلق عىل شكل إطالق الريح أو التجشؤ(.
وميكــن أن يحدث هذا االنتفاخ بســبب بعــض األطعمة 
واملرشوبات، مثل بعض الخــروات واملرشوبات الغازية، أو 

عن طريق ابتالع الهواء إذا كنت تأكل برسعة كبرية.
وقالت غيل: هناك أنواع مختلفة من االنتفاخ - عىل ســبيل 
املثال، االنتفاخ املســتمر أو االنتفاخ الذي يأيت ويختفي خالل 

النهــار، وميكن إدارة هذا األخري غالبا من خالل النظام الغذايئ 
ومنط الحياة ».

وهناك عالمات بحســب غيل تستدعي زيارة الطبيب العام. 
وقالت: »إذا الحظت أن االنتفاخ الذي تعاين منه مستمر ومؤمل 
ومفــرط و/ أو يؤثر عليك يوما بعد يوم، فعليك بزيارة طبيبك. 
وهذا ليس شــيئا يجب عليك تحمله، والخرب السار هو أن هناك 
العديد من االســراتيجيات املتاحة للمساعدة يف التخفيف من 
حدته«. ولكن، ميكن أن تكون هناك بعض املشــكالت الصحية 

األساسية الخطرية املرتبطة باالنتفاخ.
وقــد يفرس عدم تحمل الطعام أو متالزمة القولون العصبي 
سبب شعورك دامئا باالنتفاخ. ومييل كالها إىل ظهور أعراض 

أخرى، مثل اإلمساك أو اإلسهال.
وبشكل عام، دون سبب، ال يجب أن تعاين من االنتفاخ، لذلك 
إذا كان هــذا هو الحال، فأنت بحاجة إىل الحصول عىل عناية 

طبية.
وعندمــا يقرن االنتفاخ املفرط بأعراض مثل األمل، أو تغيري 
عادات املرحــاض، أو وجود دم يف الرباز، أو فقدان الوزن غري 
املقصود، فقد يشري ذلك إىل اإلصابة برسطان األمعاء، بحسب 

الدكتور أحمد املنترص، الطبيب العام وطبيب التجميل.
ويقول الدكتور املنترص: »اليشء الذي يقلقنا هو أي رسطانات 
مرتبطة به. بالنسبة لإلناث، الحالة التي تقلق منها هي رسطان 
املبيض، والذي يتطلب زيارة الطبيب إلجراء فحص دم يســمى 

للتحقق  عادة  CA125، وهذا 
مــن وجــود ورم خبيث يف 

املبيض«.
وأضــاف الدكتور أحمد إن 
االنتفاخ يحدث عادة بســبب 
»الدهون،  الخمسة:  العوامل 
ريح البطن )الغازات(، الجنني 
)الحمل(، الرباز )الحاجة إىل 
املراكمة  السوائل  أو  التربز( 

يف البطن«.
- غيل  الخبــريان  وقــال 
واملنترص - إن النساء يعانني 
من االنتفاخ أكرث من الرجال.
وكشــف الدكتور املنترص: 
»أعتقــد أنه يف الســنوات 
الثاين املاضيــة رمبا رأيت 

ثالثــة أو أربعة رجال يعانون مــن االنتفاخ وكان ذلك مرتبطا 
بفشل الكبد بسبب االستهالك املفرط للكحول، لكن يف النساء 

أراه طوال الوقت«.
نصائح مفيدة لألشخاص الذين يعانون من االنتفاخ

ألن االنتفــاخ ميكن أن يكــون أحيانا نتيجة ثانوية ملا نأكله 
وكيــف نأكل، قالت غيل: »امضــغ طعامك جيدا وببطء. تناول 

الطعام بعناية دون أي مصادر تشــتيت لالنتباه مثل الهاتف أو 

الكمبيوتر املحمول أو التلفزيون«.

وأضافت غيل تجنب مضغ العلكة، واألطعمة التي تحتوي عىل 

مواد تحلية مضافة، واملرشوبات الغازية للتغلب عىل االنتفاخ. 

وقالــت »تجنب رشب كميات كبرية من عصائر الفاكهة. تناول 

وجبات صغرية منتظمة عىل مدار اليوم، بدال من تناول كميات 

كبرية من الطعام دفعة واحدة«.

هو؟ مــا   ..٪57 بنسبة  الــوفــاة  خطر  مــن  يقلل  أن  يمكن  للحفـــــــــــاظ علـــــــــــى جمالـــــــــــك.. تجّنبـــــــــــي التوّتـــــــــــر!فيتامين 
أو  د  الفيتامــني  يعــّد 
 )Vitamin D ( فيتامــني دال
الذائبة  أحــد الفيتامينــات 
أيضاً  الدهون ويســمى  يف 
ألن  الشــمس،  بفيتامــني 
الجســم يقوم بتصنيعه عند 
التعرض ألشــعة الشــمس 
فوق البنفســجية. ويف هذا 
الصــدد، أشــادت الدكتورة 
ســارة بروير، املديرة الطبية 
لرشكة Healthspan، بفوائد 
فيتامني »أشــعة الشمس«. 
واستشهدت بدراسة أساسية 
يف العالقة بني مســتويات 

فيتامني )د( والوفيات.
وأجــرى الباحثون تحليال 
تلويــا لثــاين دراســات 
محتملــة أجريت يف أوروبا 
والواليــات املتحدة. ويقارن 

التحليل التلوي نتائج دراسات متعددة للوصول إىل 
نتيجة أكرث تحديدا ألي استفسار معني.

وقامت بروير بتفصيل النتائج الرئيســية: »هذا 
بحث مثــري للغاية، باإلضافــة إىل ذلك، وجدت 
دراسات أخرى أجريت يف مثانية بلدان وشارك فيها 
أكــرث من 26000 من البالغني الذين تزيد أعارهم 
عن 50 عاما، أن أولئك الذين لديهم أعىل مستويات 
فيتامني )د( كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 57% من 
أي سبب طبي. وعىل الرغم من اختالف مستويات 
فيتامني د 3 حســب البلد والجنس واملوســم، فإن 
االرتباط بني أولئك الذين لديهم أدىن مستوى والذين 
لديهم أعىل مســتوى من فيتامني )د( داخل كل بلد 

كان ثابتا بشكل ملحوظ«.
وتشــري مجموعــة متزايــدة مــن األدلة إىل 
فوائــد الحفاظ عــىل مســتويات فيتامني )د( 

الصحية. ووجدت دراسة جديدة، نرشت يف املجلة 
األمريكيــة للتغذية الرسيريــة، أن فيتامني )د( 

يساعد عىل تقوية الدماغ ضد التدهور.
وتشري الدراسة، التي شملت أكرث من 295000 
ملفــا وراثيا يف البنك الحيوي يف اململكة املتحدة، 
إىل أن انخفــاض مســتويات فيتامني )د( يرتبط 
بانخفاض حجم الدماغ وأن تصحيح نقص فيتامني 
)د( ميكــن أن مينع مــا يصل إىل 17% من حاالت 

الخرف.
ونصحــت الدكتورة بروير: »الحد األدىن املقرح 
من تنــاول 10 ميكروغرام من فيتامني د 3 يوميا 
رضوري ملنع حــاالت نقص فيتامني )د( مثل آالم 
العضالت والعظــام وتلني العظام أو الكســاح. 
ومن أجل الصحــة املثىل، هناك أدلة متزايدة عىل 
أن هنــاك حاجــة لجرعات أعىل مــن 25 إىل 50 
ميكروغرام من فيتامني )د(، خاصة لكبار الســن 

القدرة  تنخفــض  حيث 
عــىل تصنيــع فيتامني 
)د( يف وقــت الحق من 
الحياة. وتقل قدرتك عىل 
واســتخدام  امتصاص 
فيتامــني )د( مع تقدم 
العمــر، وأويص بتناول 
25 ميكروغرامــا يوميا 
للبالغني حتى ســن 50 
ميكروغراما  و50  عاما، 

يوميا بعد ذلك«.
فوائد الفيتامني د:

 D يعمــل فيتامــني -
مســتويات  ضبط  عىل 
والفسفور  الكالســيوم 

يف الدم.
العظــام  يســاعد   -
امتصاص  زيــادة  عىل 
وبالتايل  الكالســيوم، 
تعزيز قوة وكثافة العظام، والوقاية من هشاشة 

العظام وترققها، والكساح. 
- يقي من نقص الكالســيوم، ومشاكل العظام 

عند مرىض الفشل الكلوي. 
- تقليــل اضطرابات الجهــاز الهضمي خاصة 

القولون العصبي.
الوقاية من مرض التصلب املتعدد )باإلنجليزية: 
املســتويات  تســاهم  إذ   ،)Multiple Sclerosis
الكافيــة من فيتامــني D يف الدم يف الوقاية من 

اإلصابة بهذا املرض.
- تنظيم مســتويات اإلنســولني يف الجسم، 

وتقليل خطر اإلصابة بداء السكري من النوع 1.
- تعزيز الخصوبة لدى الرجال عن طريق تحسني 
مستويات هرمون التستوستريون، وكذلك تحسني 

جودة السائل املنوي.

يعترب التوتر والغضــب عدّوا للصحة والحياة 
الهانئــة، فكلّــا زاد التوتّر كلّــا زادت معه 
املشــكالت الصحية وتعّقدت األمور أكرث فأكرث. 
أمــا عىل صعيد صّحة البــرشة، فيهدد الضغط 
النفيس البرشة ويفاقم التوتر واإلجهاد جفافها، 
مــا يؤدي إىل إصابة الوجه بعالمات التجاعيد 

والوقوع ضحية الشيخوخة املبكرة.
فا تأثري التوتر املبارش عىل برشتك؟

- تحّول البرشة إىل برشة دهنية: يحّفز هرمون 
الكورتيــزول الذي ينتج عــن التوتر عمل الغدد 
الدهنيــة التي تبدأ يف إنتاج الدهون الزائدة، ما 
يتسبب يف انسداد املسام  وتتطور البكترييا عىل 
ســطح الجلد لتولّد الكثــري من الحبوب.ولعالج 
هذه البثور عىل الوجه يجب اتباع بعض العادات 
الصحية مثــل اتباع نظام غذايئ مضاد لإلجهاد 
يكــون غنيا بالفيتامينات ومضادات األكســدة 

واألحاض الدهنية األساسية.
- تقشري الجلد: يسّبب اإلجهاد والتوتر جفاف 
الجلد يرافقه ظهور لبقــع واحمرار، لذلك يجب 
الحفاظ عىل رطوبة الجسم برشب كمية كافية 
من املاء يف اليــوم. باإلضافة إىل تجنب القهوة 

واملرشوبات الغازية التي تجفف الجلد.
- بروز التجاعيد: اإلجهاد التأكســدي هو أحد 
نتائج التعرض للضغط والتوتر، فيغري الكورتيزول 
بالتايل أيًضا حاجز الجلد ليصبح أكرث حساسية 
وهشاشة ويواجه صعوبة أكرب يف التعامل مع 
الجذور الحرة. وتكون النتيجة تسارع شيخوخة 
الجلد وتتعمق التجاعيد مع ظهور البقع الصبغية.

-الجيوب أســفل العــني وانتفاخات الجفن: 
اإلجهاد الناجــم عن الحرمان من النوم يزيد من 
عالمات الشيخوخة، مثل الخطوط الدقيقة حول 
العينني، وانخفاض املرونة يف الجلد الحساس يف 
تلــك املنطقة،والبقع املختلفة يف اللون. ما قد 
يسهم يف تكوين األكياس واالنتفاخ تحت العينني.

- شــحوب الجلد: عندما يكون التوتر والقلق 
عبــارة عن حاالت مزمنة تســتغرق خاليا الجلد 
وقًتا أطول لبلوغ سطح البرشة وبالتايل التقرش، 
ما يسمح لخاليا البرشة امليتة الراكم والتسبب 

بالشحوب وبهتان الجلد.
- زيــادة الحساســيات: يعتــرب الكورتيزول 
ستريويد يتم إفرازه بكرثة، كلّا اشتد التوتر وهو 
يؤدي للتحسس وتعرض البرشة لاللتهابات، عندما 
تكــون يف حالة ضغط فإن الطبقات الخارجية 
من الجلد تصبح عاجزة عن الحاية. تتفكك هذه 
الطبقات الخارجية وتتبخــر الدهون املوجودة 
بني الخاليا ما يؤدي للتشققات البسيطة، ما 
يتيح للبكترييا الضارّة تلويث الطبقات األعمق يف 

الجلد.
- تغيري تركيب الربوتينات يف الوجه: وتحتوي 
الطبقة القرنية الخارجية للجلد عىل الربوتينات 
والدهــون التي تلعب دوراً مهاً يف الحفاظ عىل 
ترطيب خاليا البــرشة. كا تعمل كحاجز واقي 
لحايــة طبقات الجلد األعمــق. لكن عندما ال 
تعمل الطبقــة القرنية كا ينبغي لها، ميكن أن 
تصبح البرشة جافة ومتشــققة ومثرية للحكة 

واالحمرار.
اليــك بعد النصائح لخطــوات رسيعة ميكنك 
القيام بها ملنع التوتر وأثاره من الســيطرة عىل 

برشتك وحياتك:
- ال تهمــي برشتــك حتى لو كنــت متوترة، 
حافظي عىل روتني الرعاية بالبرشة واســتخدام 
املستحرات املناسبة مع الحرص دامئا وخاصة 

عىل معامل الحاية )SPF( املناسب. 
-  أخرجي يف نزهة ميش وتخلّيص من الطاقة 

السلبية والضغوط اليومية.
- مــاريس التارين الرياضية بشــكل دائم 
وروتيني، فهذا يســاعدك عىل ابقاء ذهنك صافيا 

ويساعد عىل إخراج السموم من جسمك.

رعى ملتقى الفنانين التشكيليين في قصر األونيسكو
ــاج إلــيــه ــت ــح ــى: أحـــــوج مـــا ن ــضـ ــرتـ ــل املـ ــث ــم  ُم
ــة ــاعــ ــ ــم ــ ــج ــ هـــــــو اإلحــــــــســــــــاس بـــــــــــروح ال

قيس يلقي كلمته

ُمرّوجـــــــــــي  علـــــــــــى  القبـــــــــــض 
ــا ــ ــ ــ ــ ــي طبرجـ ــ ــ ــ ــ ــن فـ ــ ــ ــ ــ ــّدرات إثنيـ ــ ــ ــ ــ ُمخـ

ــّل ظــروفــهــا ــم كـ ــذه املــرحــلــة رغـ ــتـــعـــاون جــمــيــعــاً فــضــل الــلــه: هـ ســــوف نـــتـــجـــاوزهـــا عــنــدمــا نـ

خالل االفتتاح

ــيء  الـــــــقـــــــواس: الـــــنـــــاس كــــفــــرت بــــكــــّل شــ
ــة ــ ــع ــ ــري واملـــــــطـــــــلـــــــوب مـــــعـــــالـــــجـــــات ســ

أشــار الســيد عي فضل 
»مركز  افتتاح  خــالل  الله، 
أقســاما  الطبي«  التآخــي 
جديــدة يف بعلبــك، اىل أن 
الكثري  قدمت  املنطقة  »هذه 
لهذا الوطــن وال تزال تقدم، 
يكفــي أن يف هذه املنطقة 
هذا  يخدمون  الذيــن  أولئك 
األمنية  القــوى  الوطن من 
الذين عملوا  أو من  والجيش 
عــىل حفــظ هــذا الوطن 
وقوتــه يف املقاومة، وهي 
خــزان دائم ومســتمر لكل 
هــؤالء الذين يســعون من 

أجل أن يكون وطننا عزيزا حرا، وهذه املنطقة 
معروفة بالحمية، باالباء، بالشموخ االنساين 
وبالحيوية، لألسف هناك من يسعى لتشويه 
صورتها من خالل إعطاء صورة عن أناس قلة 

وال ميثلون املنطقة«.
ولفــت فضــل اللــه، اىل أن »قيمة هذه 
األعال أنها تتــم يف ظل الظروف الصعبة 
التي نعــاين منها، كثريون قــد يتوقفون 
عن هذه االعــال نتيجة الظروف الصعبة، 
ولكــن هناك من الناس مــن يفكر أنه علينا 
ان نتحمل تبعات العمل االنســاين والصحي 
أن  واالجتاعــي«، مؤكدا »الحــرص عىل 
يســتقبل هذا املركــز كل الناس، وأال يخرج 
إنســان منه يحتاج إىل العالج، إال ويحصل 

عــىل حاجتــه، فال يجــوز أال يحصل عىل 
الرعايــة الصحية أي إنســان ألنه ال ميلك 
ماال، ونحن مســؤوليتنا أن نكون مع الناس 
وإىل جانبهــم يف الوقــت الصعب وعندما 

إلينا«. يحتاجون 
وأشــار اىل »أننــا يف مرحلة صعبة، لكن 
هذه املرحلة رغم كل ظروفها سوف نتجاوزها 
عندما نتعاون جميعا. وهذا الوطن ال يبنى إال 
مــن خالل هذا التعاون، كا ان هذه املنطقة 
ال ميكــن أن تتجاوز مشــاكلها ومصاعبها 
وما يحصل فيهــا إال عندما نتعاون عىل كل 
املســتويات، عىل مستوى الطوائف واملذاهب 
واملواقع السياســية، وعىل مستوى العشائر 
والعائالت، وأن نتعاون عىل مســتوى األفراد 

بأن يقوي ويسدد بعضنا بعضا«.

حذر رئيس »اللقاء الوطني املســتقل« محمد 

شــاكر القواس، من »مغبــة االذعان للرشوط 

األمريكية يف ملف ترســيم الحــدود البحرية 

الجنوبية، باعتبار ان الواليات املتحدة األمريكية 

يف هذا امللف كا غريه من امللفات، ليست وسيطا 

إمنا طرفا، متثل مصالح العدو االرسائيي«.

ورأى خــالل لقائــه عــددا مــن الوفود 

الشــعبية ان »عىل الدولة بكل مؤسساتها ان 

تحزم امرها وتجعل همها األســايس تقديم 

الخدمات االساســية للناس من ماء وكهرباء 

وطبابة وغذاء، وان تــرك القيادات والقوى 

السياسية جانبا املناكفات الن األمور وصلت 

اىل حــد الكفر بكل يشء، واملطلوب معالجات 

رسيعة«، داعيا »من يساومون تحت الطاولة 

وفوقها عىل حقوق لبنان السيادية يف ثروته 

ومياهه وحتى ارضــه«، اىل ان »يلتفتوا اىل 

حقيقة ان نقطة الالعودة لدى الناس اقربت 

وســتطيح بهم جميعا واملطلوب، رسيعا، أن 

تكون القيــادات اللبنانيــة بخدمة الناس ال 

بخدمة الخارج«.

ــه »الـــــــــــعـــــــــــدل والـــــــــعـــــــــدالـــــــــة« ــ ــ ــابـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــس وقّــــــــــــــــع كـ ــ ــ ــيـ ــ ــ أحــــــــمــــــــد قـ

رعى وزير الثقافة القايض محمد وسام 
املرتىض ممثال باملحامي سليان علوش، 
معرض ملتقى الفنانني التشكيليني االول، 
بدعوة من مركز لبنان للعمل التطوعي الذي 
اقيم يف قرص االونيسكو، بعنوان »بريوت 
الفنانني  تجمعنا«، مبشــاركة نخبة من 
اللبنانيني والعرب واالجانب، و 78 رساما 
تشــكيليا من مختلف الدول وهي، األردن، 
تونس، روسيا، السودان، سوريا، العراق، 
فرنسا، فلسطني، مرص، املغرب، باإلضافة 
إىل البلــد املضيف لبنان، وحضور ممثلني 
عن اإلعالم واملهتمني بالعمل الثقايف يف 

عاملنا العريب. 
وقال علوش يف كلمته: »كلفني وزير 
الثقافة فرشفنــي أن انقل إليكم خالص 
تحايــاه، كا كلفني أن القي هذه الكلمة 
بالنيابــة عنه، يقول األمام عي: العطاء 
مــا كان ابتداء وأما ما كان عن مســألة 
فحياء وتذمم. ان احــوج ما نحتاج اليه 
يف هــذه الظروف هو االحســاس بروح 
الجاعة ولن يكون لهذا اإلحســاس أثره 

اال من خالل الشــعور بعمق املســؤولية 
التــي يشــعر فيها الفرد بأنــه جزء من 
اآلخرين وأن استمرارية الحياة تكون من 
خــالل هذا التفاعل معهم وأن االنســان 
لإلنســان كالبنيان يشــد بعضه بعضا 
وان االنســان لإلنســان يتحسس آالمه 
وجراحاته ومعاناته وعذاباته ما يدفعه 
بفعل ثقافة التطوع هذه اىل تبني صفة 
اإليثار التي نادراً ما نجدها يف مواســم 
الشح واوقات العصبيات ، فصفة اإليثار 
ترتقي اىل حدود املالئكية وهي التي تبني 
الكيانــات الجبارةالتي تنهض باألوطان 
وترفعها من تحــت ركام الخوف والقلق 
والجهــل والفقر.. ولذلك فــإن بنيانكم 
التطوعــي هذا هــو أُُس الخري والقاعدة 
التي سنشيُد عليها رصح األجيال، وألنتم 
الغراس التي ســوف تحمــل مثار الروح 
او التي ســتتفيء يف ظاللهــا األجيال 
القادمة.. ومن ســن ســنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها اىل يوم القيامة 

كا يقول الرسول األكرم.« 

صدر عن املديرية العامة لقوى 
األمن الداخي ـ شــعبة العالقات 
العامــة البــالغ األيت: »يف إطار 
العمليــات النوعية التي تقوم بها 
شــعبة املعلومات يف قوى األمن 
الداخي ملكافحــة عمليات تجارة 
وترويج املخدرات التي تســتهدف 
فئة الشــباب يف مختلف املناطق، 
توافرت معلومات للشعبة حول قيام 
مجهولني برويج املخدرات يف املنت 
وكرسوان. عــىل إثر ذلك، بارشت 
الشــعبة  املختصة يف  القطعات 
واالستعالمية  امليدانية  إجراءاتها 
لكشف هوية املذكورين. وبنتيجة 
االستقصاءات والتحريات املكثفة 
متكنت من تحديد هويتيها، وها: 
ش. خ. )مــن مواليــد العام 1983 
لبنــاين(، ل. ش. )من مواليد العام 

1993 لبنانية(.
بتاريخ 28-06-2022 وبعد رصد 
ومراقبــة، نفذت إحــدى دوريات 
الشــعبة كمينا محكا يف محلة 
طربجــا، نتج عنه توقيفها، عىل 

منت سيارة نوع »دودج« لون كحي 
- جرى ضبطهــا- أثناء قيامها 

برويج املخدرات يف املحلة. 
بتفتيشها والسيارة، تم ضبط 
ما يــي: 53/ مظروفــا بداخلها 
مادة الكوكايــني زِنتها /238/غ ، 
8/ مظاريــف يف داخلها مادة باز 
الكوكايــني زِنتهــا /33/غ ، 50/ 
طبة بالستيكية بداخلها مادة باز 
الكوكايني زنتها /290/غ، علبة يف 
داخلها أدوات تستخدم يف تعاطي 
املخــدرات، مصفاة لــون أحمر، 

هاتفان خلويان، ومبالغ مالية.
بالتحقيق معهــا، اعرفا مبا 
نسب إليها لجهة قيامها برويج 
املخدرات لعدد مــن الزبائن، عىل 
منت الســيارة املضبوطة، وأنها 
ينشطان يف العديد من مناطق املنت 

وكرسوان.
أجري املقتىض القانوين بحقها 
وأودعــا مع املضبوطــات املرجع 
املعني، بناء عىل إشــارة القضاء 

املختص«.

وقــع رئيس مركز الدراســات القرآنية واملفكر 
اللبناين واالســتاذ الجامعي الدكتور أحمد محمد 
قيــس، كتابه الجديد »العدل والعدالة من منظاري 
القانون البرشي والدين الساوي دراسة مقارنة«، 
والــذي صدر اخرياً عن دار البيان العريب يف لبنان 
ودار امللتقــى يف القاهرة، برعاية وزيري الثقافة 
القايض محمد وســام املرتــىض والعدل القايض 
هرني الخوري وذلك خالل احتفالية حاشــدة يف 

قرص االونيسكو.
والقــى املرتىض ممثــال باملحامي ســليان 
علــوش كلمــة أكد فيها أن »الحاجــة  للعدل هي 

متامــا كالحاجة للخبز، ولكنه خبز الكرامة والعزة 
اإلنسانية وأن العدل سيبقى مالذ الجميع«، مضيفا 
»ال بد أن نبحث عن إنسان العدل،  فال قيامة لقانون 
وال ســيادة لحق بعيدا عن اإلنسان الذي يحمل هم 

اإلنسان كله فال يفرط وال يطغى«.
 بدوره، أشــار قيــس اىل ان »العدالة ال ميكن ان 
تتحقــق بكامل وجودها عىل االرض واذا حصل ذلك 

فيصبح يوم الحســاب لغــو وقبح العقاب بال بيان 

للجــرم املرتكب، اي من الظلــم ان يحاكم املرء عىل 

جرمــه مرتني. والله تعاىل عــن الظلم وترفع عنه، 

ويقــول يف محكم كتابه : »ومــا كان ربك بظالم 

للعبيد«.  

وغصــت القاعة بالحارضين من النخب الثقافية 

والروحية ورجال الدين وممثي املقامات الروحية 

واملهــن الحــرة وممثي املستشــاريات الثقافية 
لبعض الدول املمثلة ديبلوماســيا يف لبنان وقضاة 

ومحامني.
وحر ممثــل االمني العام لحزب الله الســيد 
حســن نرصالله الشــيخ الدكتور عي جابر، ممثل 
شيخ العقل لطائفة املوحدين الدروز الشيخ سامي 
ايب املنى الشــيخ عامر زين الدين، وفد علايئ من 
دار اإلفتاء اللبناين، وفد علايئ  من »تجمع علاء 
الدين املســلمني« برئاسة الشــيخ غازي حنينة، 

وممثي النقابات من طب وصيدلة ومحاماة.
وتم تكريــم الدكتور قيس عــرب إهدائه دروعا 
تكرمييــة »تقديرا لجهــوده الالفتة عىل صعيدي 
الثقافــة واإلبداع: من جمعية »أبناء ســاحل املنت 
الجنــويب لبريوت« عرب رئيســها يوســف جابر، 
وتكرميــه أيضــا عرب القيمني عــىل موقع »رادار 

اإلخباري« عرب بهاء حالل.
 واختتــم حفــل التوقيع بكوكتيــل عىل رشف 

الحضور كا وزع الكتاب مجاناً عليهم.



اميمة شمس الدين

نفى رئيــس املجلس االقتصــادي واالجتامعي 
والبيئي شارل عربيد يف حديث للديار ان يكون اللقاء 
الــذي عقد يف املجلــس الخميس املايض مع اتحاد 
نقابــات املهن الحــرة ان يكون موجهاً ضد جمعية 
املصارف مشــراً اىل ان هــذا االجتامع هو اجتامع 
تشاريك استمعنا خالله لوجهة نظر اتحاد نقابات 
املهــن الذين لديهم مقاربة يف موضوع الودائع يف 
املصــارف من مبالغ مالية محجوزة للنقابات والتي 
تشكل تعويضات املنتسبني اضافة اىل االموال التي 
تســتعمل للكلفة التشغيلية معترباً ان هم النقابات 
معالجــة هذا الواقع فضالً عن همهم الوطني كون 

نقابة محامي بروت وهي عىل رأس االتحاد تعترب ان 
من واجبها الوطني الوقوف اىل جانب حقوق الناس 

والقيام بالخطوات الالزمة لحل هذا املوضوع.
و اشار عربيد اىل ان نقابة محامي بروت قامت 
بتحرك اول الســنة باســم االتحاد مع املعنيني من 
مصارف ومرصف لبنــان بهدف ايجاد حلول الزمة 
الودائع لكن مل يتم التوصل اىل نتيجة ولذلك رأوا انه 

حان الوقت القامة الدعاوى ضد القطاع املرصيف.
واذ لفــت اىل ان اللقــاء الــذي عقد يف املجلس 
كان لالطــالع عىل مســار هــذه الخطوات وليك 
يكون املجلس االقتصادي نقطة التقاء وتفاهم مع 
املصارف أكد اننا ننتظر من جمعية املصارف تحركا 
ما لرشح امكانية معالجة هذا املوضوع مشــراً ان 
املجلــس االقتصادي طلب اكرث من مرة من جمعية 
املصــارف تقديم خارطة طريــق للقطاع واضحة 
حسب االمكانيات والقانون والحق العام عن خطة 

التعايف التي ستعدها لقطاع املصارف.
ويف حني أســف عربيــد ألن ليس هناك خارطة 
طريــق واضحة لجمعية املصارف تطمنئ بأمكانية 
اعادة الودائع اشار اىل ان السلطة التنفيذية ومرصف 
لبنان لديهم مقاربات وهذا املوضوع مطروح بخطة 
التعايف لكن صاحب العالقة االسايس اي املصارف 
التي وضع املودعون ودائعها لديها  مل تبد حتى االن 
اي وجهة نظر واضحة او اي استعداد او التزام مشددا 
ان اجتامع املجلس كان هدفه االستامع اىل وجهات 
النظــر واالطالع عىل الخطوات وكذلك للتأكيد عىل 
دعمنا ملا يقومون به ضمن الحوار والنقاش واملنطق 
والواقعية مشراً ان هذا االجتامع سيستتبع بلقاءات 

مع جمعية املصارف املمثلة يف املجلس.

{ االجور  {
واكد عربيد عىل رضورة الذهاب اىل كالم منطقي 
وحث القطاع املرصيف املمثل بجمعية املصارف يك 
يكون اكرث ليونة باعطاء رأي والتزام بخارطة طريق 

تعطي طأمنينة للمودعني.
اما بالنسبة اىل موضوع االجور فقال عربيد فيام 

يخص القطاع الخاص اول خطوة كانت زيادة الحد 
االدىن اىل مليونــني و600 الف لرة  وتصحيح بدل 
النقل اىل ٩٥ الف مشراً اىل مرسوم اعده وزير العمل 
مصطفى برم من املفروض ان يسلك طريقه بشكل 
استثنايئ كاشفاً ان رئيس الحكومة نجيب ميقايت 
ورئيس الجمهورية ميشال عون ابديا استعدادهام 
لتوقيع هذا املرســوم نظراً الن الحكومة املوجودة 

هي حكومة ترصيف اعامل.
ولفــت عربيد اىل ان النقاش مفتوح يف موضوع 
زيادة االجور ويتم مراقبة ســعر رصف الدوالر ليتم 
عىل ضوئها اتخاذ خطوات الحقة داعياً اىل رضورة 
وجــود تفاهامت مرنة بني اصحاب العمل والعامل 
واملوظفني مشراً ان االتفاق املتعلق بالقطاع الخاص 
ال يطال كل رشائح املوظفني لكنه يعد قاعدة حساب 
يبنــى عليها. وقال اذا متكنــا من زيادة االجور من 
دون ان نخلــق حالة تضخمية فهذا االمر يؤدي اىل 
امكانية اكرث لالســتهالك ويحرك االقتصاد وُيكن 
املوظــف من العيش بحد ادىن من الكرامة خصوصاً 
يف ظــل الغالء الفاحش الذي نشــهده الذي يعود 
بشكل اسايس اىل غالء النفط العاملي ألن جزءاً كبراً 

من االقتصاد يقوم عىل سعر النفط.
كــام لفت عربيــد اىل التكاليــف الباهظة التي 
يتكبدها املوظفون واالرس يف ظل غياب اي سياسة 
اجتامعية مشــددا عىل اهمية البطاقة التمويلية 
والدعــم املايل الذي كان املجلس االقتصادي اول من 

نادى به ووضعنا االلية له.
اما بالنسبة للقطاع العام اوضح عربيد ان صاحب 
العمــل يف القطاع العام هــو الدولة اللبنانية وليس 
القطــاع الخاص ولذلك ال تعود امكانية معالجته اىل 
املجلس االقتصادي بذات االمكانية واملقاربة للقطاع 
الخــاص ألن القطاع الخاص مــن هيئات اقتصادية 
وصناعيني وتجار وعامل ممثلني يف املجلس مشراً ان 
عىل الدولة اللبنانية ان تبادر اىل النظر بواقع املوظفني.

وشدد ان ال امكانية لتصحيح االجور وبدل النقل 
يف القطــاع العام اال بعد اقرار املوازنة التي يجب ان 
تصحــح وتؤمن الواردات مــن خالل خطة واقعية 

وموازنة واقعية مشــراً اىل وجود اشكالية فمن 
جهة يجب ان نزيد او نصحح الواردات اذ ال يكننا ان 
نعتمد عىل سعر الرصف الرسمي للدوالر اي ١٥00 
لرة ويف الوقت نفسه ال يكننا اعتامد سعر رصف 
الســوق الســوداء مؤكداً ان الدوالر الجمريك هو 
االساس وهذا االمر موضوع تجاذب بني السياسيني 
وقال فلنذهب اىل تصحيح الدوالر الجمريك بشكل 
تدريجــي و تصحيح االجور وبدل النقل يف القطاع 
العام بشــكل تدريجي ايضاً مطالباً بعودة القطاع 
العام اىل العمل واالنتاج اذ ال يجوز ان يبقى القطاع 
العــام ُمعطَال و ُمعِطــال لحاجات الناس فال عمل 
مــن دون اجر وال اجر من دون عمل وهذه املعادلة 
الصعبــة واالليمة مع كل تفهم للواقع االجتامعي 

لكل موظفي الدولة خصوصاً القوى االمنية.
وطالب مجلس النواب فوراً ورسيعاً باقرار موازنة 
عاقلــة قابلة للتنفيذ ومتوازنــة مقرتحاً ان تكون 
الرؤية العامة للموازنة واسرتاتيجيتها تشمل خطة 

اصالحية عىل مدى خمس سنوات.
ورأى عربيد ان عدم تشكيل حكومة سيكون وقعه 
كارثيا عــىل الوضع االقتصــادي واالجتامعي ألن 
الحكومة تســتطيع ان تنجز الكثر من االمور حتى 
لو كانت مدتها قصرة معترباً ان عدم تشكيل حكومة 
يعني اننا ما زلنا يف اشــتباك ســيايس وهذا ال يفيد 
الواقع االقتصادي، وقال املطلوب من القوى السياسية 
خصوصاً بعد االنتخابات ان تظهر مسؤولية اكرب وان 
تتواضع اكرث وان تتنازل للوطن يف املكان الذي يجب 
ان تتنازل فيه مشدداً ان الوقت ليس لتسجيل نقاط يف 
السياســة بل يجب ان يكون هناك فريق انقاذ مقدام 
شــجاع ويتخذ القرارات الالزمة وان كانت مؤملة يف 
مكان ما ضمن حوار اقتصادي اجتامعي تشــاريك 

بينه وبني قوى واطراف االنتاج.
وركز عىل رضورة ان تشمل خارطة الطريق املوازنة 
ورزمة قوانني كالكابيتال كونرتول والرسية املرصفية 
ومناقشة خطة التعايف واستكامل املفاوضات مع 
صندوق النقد الدويل الذي يُعترب تأشرة مرور للدخول 
اىل املجتمــع الدويل والصديق من اجل مســاعدتنا 

وبذلك نكون وضعنا الورشة عىل السكة.
وناشــد عربيد السياسيني العمل عىل االستقرار 
الســيايس واقله الهدوء وكذلــك الكثر من االنتاج 
يف مجلــس النــواب ورضورة التكافل والتضامن 
بني اللبنانيني النواب ســيام واننا عىل ابواب موسم 
اصطيــاف ونلمس رغبــة يف مجيء عدد كبر من 
املغرتبني وبعض اصدقــاء لبنان يف فصل الصيف 
وقــال فنغتنم الفرصة ولنلتقط انفاســنا من اجل 
االســتفادة من االغــرتاب ليس فقــط من خالل 
املساعدات االجتامعية لالرس املحتاجة بل لالستثامر 
يف لبنان من خالل خلق بيئة قابلة وجاذبة للبنانيني 
يف الخارج والصدقاء لبنان واعطاء الثقة للمقيمني 

يف لبنان مؤكداً اذا ُوجدت النية توجد االمكانية.

جوزف فرح

يعترب امني عام اتحاد النقابات السياحية ورئيس 
نقابة املجمعات البحرية السياحية جان برويت ان 
الســياحة تنتفض كلام مررنا بأزمة لتكون القطاع 
الوحيد الــذي يؤمن النقد برسعة مؤكدا ان التفكر 
اليوم منصب عن وضع الخطط لكيفية تأمني موسم 
خريف ســياحي ناجح وموسم ربيع سياحي ناجح 

النها جزء من الحياة اللبنانية وليست طارئة.
واكد برويت ان الســياحة ستضخ ٣مليار دوالر 
ستوزع عىل قطاعات مختلفة التي ستدخل الخزائن 
بدال من اعــادة توظيفها بينام الـ ٣مليار دوالر من 
صندوق النقد ســتذهب اىل السياســيني والبلد ال 
يســتطيع االســتمرار اذا كانت مرتكزاته سياسية 

وليست اقتصادية 
ويقول برويت : لقد أكد لبنان يف العديد من األحداث 
التي مر بها ال سيام بعد حرب العام 2006 أن السياحة 
جــزء مهم من الحياة فيه وهي ما أن تنتهي أزمة ما 
فيه إال وتنتفض عىل نحو رسيع لتســجل وجودها 
وأهميتهــا وهذا ألن مرتكزات الســياحه يف لبنان 
تقوم عىل املغرتبني اللبنانيني ولهذا يبقى التســويق 
لها محدودا وكمية السياح محدودة إذ ان عدد الغرف 
الفندقيه يف لبنان قبل انفجار املرفأ كان 2٣000 غرفه . 
ان الحياة يف لبنان مستمرة بواسطة الناس املوجودين 
فيه لذا الحياة مستمرة سواء بوجود السياحه أو دونها 
وقد تأكد ذلك أثناء فرتة كورونا التي قطعتنا عن العامل 
وساعدت عىل منو الســياحه الداخليه يف األطراف 
والقــرى ومقاصد مل تكن موجــوده عىل الخريطة 
الســياحيه . ان العنوان الكبر واملهم هو أن السياحه 
جزء مــن الحياة اللبنانيه وليســت طارئة كام اننا 
لسنا مضطرين لتسويقها. انها يف تركيبتنا وحياتنا 
ومجتمعنا فهي مهنة نعرفها ونزاولها منذ وجدنا يف 
هذه الحياة . ان لبنان اليوم ينعم بســياحة اغرتابية 
اىل جانب بعض الجنسيات عىل رأسها السائح الذهبي 
كام أســميه وهو السائح العراقي اىل جانب املرصي 
واالردين والعديد من األســواق األخرى املتفرعة. ان 
السياحه اليوم مرتكزه ايضا عىل األعراس التي تدعو 
العديد من املدعوين من الخارج وباعداد كبره يف اغلب 
األحيــان وقد عاد هذا األمر بعد انقطاع بفعل كورونا 
لينشــط وهو ما تؤكده نقيبة منظمي األعراس يف 
لبنان بقولها ان االشغاالت عاليه جدا يف كل حفالت 
األعراس بسبب تدين الكلفه مبا يقارب 40% . هذا هو 
الواقع الذي نعيشــه اليوم وستضخ السياحه ٣ او 4 
مليار دوالر يف الســوق اللبناين واألهمية يف ذلك ان 
هذه األموال ستتوزع عىل قطاعات مختلفه وستحقق 
انتشارا كامال عىل الخريطه اللبنانيه وستستفيد كل 
القطاعات من هذه األموال التي ستكون بالعمله النادره 
الفريش . لكن السؤال يبقى اين ستنتهي هذه األموال 
اخرا؟ حتام ستذهب اىل املخبأ يف الخزنه إذ انه بعد 
ثالث سنوات من عمر األزمة مل يؤخذ اي قرار باتجاه 
الحل ،واملســؤولون يف لبنان مل يســنوا اي كابيتال 
كونرتول او يجدوا حال للمصارف والقطاع املرصيف 
انهم مل يفعلوا شيئا حتى اآلن ويف الحكومه السابقه 

تم رصف ١8 مليارا تبني الحقا انها رصفت كلها عىل 
التهريب لألســف . ال بد من ايجاد حل لهذه املشكله 
األساســية وال بد من التفكر بحكم مسؤوليتنا ابعد 
من ذلك وان نســأل كيف سنعيد توظيف هذه األموال 
التي ستدخل لبنان من خالل القطاعات االنتاجيه وإال 
ســنجد مزيدا من الضغط عىل الدوالر اذ ان اللبناين 
ســيبادر لرشاء الدوالر وعــدم رصفه مجددا وهذا ال 

يصلح يف علم اإلقتصاد أو يف اي علم اخر.

{ ارقام الوافدين {
ويعــرتف برويت بأرقــام الوافدين اىل لبنان هذا 
الصيف النه وبحساب عادي بني عدد الطائرات القادمه 
وما تحمل من أعداد مســافرين يكننا مالحظة ذلك 
لكن يجب حســم عدد املسافرين من لبنان اىل تركيا 

وهو رقم ضخم سيذهب للرصف هناك.
لنكن واقعيني ونتكلم ببساطه إذ أن السياحه باتجاه 
تركيا هي ســياحه مجموعات وهذه تعترب استثامرا 
معينا ال ينعم به لبنان ألن كلفة اإلستثامر يف لبنان 
عاليــه جدا . ان الدوله الرتكيه عندما قررت إنشــاء 
مدن سياحيه باعت مرت األرض عىل البحر بني دوالر 
وعرش دوالرات بينام اصغر مرت أرض عىل البحر يف 
لبنان يتجاوز مثنه 2000 دوالر وهو بابعد مكان عىل 
البحر وال يسمح للمستثمر إال ببناء طابقني بينام يف 
تركيا يسمح له بناء ٣0 طابقا وانشاء فندق فيه آالف 
الغرف ِ كام ان الكلفة التشــغيليه يف لبنان تستهلك 
٣0 و40% مــن مدخولنا بينام يف تركيا ال تأخذ كلفة 
الطاقه أكرث من ١ او2%. ان العنرص الضعيف اليوم يف 
الحركه السياحيه هو املوظف بينام الكلفه الكبره هي 
يف الطاقة واملفروض ان يكون العكس.هذا كله يجعل 
السياحه باتجاه تركيا أرخص. لقد كان لدى لبنان قبل 
انفجــار املرفأ 2٣000 غرفــه بينام قرية الحاممات 
يف تونــس لديها 40000 غرفه وهي للمفارقه أصغر 
مساحه من بلدة جونيه مبرتني. اننا غر مؤهلني لهذه 
الســياحه ولبنان ال يصلح لها ال عىل مستوى الكلفه 
وال من ناحية األرض او اإلســتثامر او التنظيم. اىل 
جانب تذكرة السفر الغاليه. كام ان التعاون مع رشكات 
الطران التي تقدم تذاكر ســفر رخيصه غر متطور 
وال يوجــد بنية تحتيه يف املطار تالئم تلك الرشكات 

والسياسة ايضا متنع ذلك . 
ويطالب برويت بإعادة الســائح االورويب الذي 

انقطع عن لبنان يف الفرته املاضيه بســبب كورونا 
وعلينا اليوم إعادة التفكر به ووضع برنامج رسيع 
لخريف 2022 وربيع 202٣ وعلينا املواكبه باسواق 
جديده تؤمن لنا االستمرارية وتأمني العمل ألصحاب 
الكفاءة وإال ســيكونون سلعه جديده للتصدير اىل 
الخارج وهذا يعترب جريه نرتكبها بحق بلدنا .ان علينا 
التســويق يف االسواق األوروبية وانا عىل املستوى 
الشخيص احاول التســويق يف اوروبا بفعل كوين 
صاحب مؤسســة واحاول وضع أسعار جديده لها 
كــام انني عىل تواصل مع بعض الرشكات االوروبيه 
لكن هذا يحتاج اىل خطة ذات التفاته مبارشه باتجاه 
األسواق األوروبية التي ال يهمها الوضع السيايس او 
األمني. انا اقول هذا لتأمني استمرارية القطاعات التي 

عملنا عىل تنميتها والتوظيفات التي اقدمنا عليها.
حبذا لو يعاد تفعيــل األمر وانا أقرتح عىل الوزير 
الحايل إعادة التواصل مع الرشكات التي نظمت مؤمتر 
عن التســويق يف الخارج اذ ال بد من احيائها مجددا 
. والحاليني فهم يؤلفون يف الحقيقه شــبكة تعمل 
ملصلحة لقد ثبت انه يوجد قطاع واحد يف لبنان يوفر 

له النقد برسعه وهو القطاع السياحي . 
وحول تفســره للمعادلة بأن القطاع الســياحي 
سيدخل ٣ مليار دوالر يف موسم واحد بينام صندوق 
النقد ســيوفر لنا ٣ مليار يف اربع ســنوات ووفق 
اصالحات محددة ألن ٣ مليار من الصندوق ســتوزع 
عىل أرباب السياسة بينام دوالرات السياحه ستوزع 
عىل كافة الشعب لذا الطبقه السياسيه غر مهتمه. 
ان أهمية الصندوق هي يف الرشوط اإلصالحية التي 
فرضها إذ ال يكن االستمرار بهذه الطريقه العشوائية 
التي. تســر فيها األمور يف لبنان . انه البلد الوحيد 
يف العــامل الذي ال توجــد فيه كهرباء. ان ما يحصل 
اليوم يف لبنان جريه كربى ترتكب بحق البالد وقد 
وصلت األمور اىل مســتوى ال يطاق وال أحد يتحرك . 
انا أتساءل كيف ممكن وصول األمور اىل هذا املستوى 
من الرتاجع واالنحطاط وال أحد ينتفض يف الشارع ال 

بل يعيدون انتخاب نفس السياسيني .
ان البلد ال يســتطيع اإلســتمرار عــىل مرتكزات 
سياسيه امنا عىل مرتكزات اقتصاديه بينام أسياد البلد 
ال يريدون فعل شئ ألن زعاماتهم قامئة عىل الخدمات 

ال اإلنتاجية والكل يعلم ذلك. 
يقال ان ايجار الشاليهات واملسابح مرتفعه وباتت 
محصوره بفئة من القادرين عىل ارتيادها فام رأيكم؟ 
ان كلفة الدخول اىل املسبح اليوم تساوي ٥ دوالرات 
بينام كانت تساوي سابقا 2٥ دوالرا .ان اغىل مسبح 
يف لبنان تبلغ كلفته 400000 لره اي ما يساوي ١2 
دوالرا. بيمنا كان ارخص مسبح سابقا يبلغ ١٥ دوالرا 
. يوجد مســابح اليوم تبلغ كلفة الدخول اليها ما بني 
٥0000 و400000 وهي كلفه عاليه عىل املواطن الذي 
مل يتغر اجره لكن الكلفه عىل املؤسســات مرتفعه 
وهي تحاول تأمني استمراريتها ودفع تكاليف التشغيل 

واجور عاملها. 
هل إقرار الدوالر السياحي ساعدكم وكيف؟ 

انه فقط لتأمني الشفافية وابراز ثبات السعر للزبون 
اذ أن الدوالر يف لبنان دائم التحرك برسعة قصوى . 

7
د قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا

االثنني 4 متوز 2022

عربيـــــد :ليـــــس لـــــدى جمعيـــــة املصـــــارف خارطـــــة طريـــــق 
تطمئـــــن باعـــــادة الودائـــــع ونشـــــدد علـــــى االســـــتقرار السياســـــي
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 اللبناني يشتري بالفريش دوالر الدواء امُلهرب واملزّور
جبارة : ديننا على الدولة يتجاوز الـ 400 مليون دوالر 

مارينا عندس

ال يكاد اللّبناين يخرج من مصيبة حّتى يدخل 
بأخــرى. آخرها كانت »طوابــر الّذل« وقوًفا 
لساعات فقط للحصول عىل الّدواء، وإن حصل. 
وعىل الّرغم من انقطاع العديد من الّدواء يف 
لبنان، السّيام دواء مرض الرّسطان، إاّل أّن غالء 
األسعار يف القطاع الّصحي يستمّر إىل ما فوق 

قدرة اللّبنانيني الرّشائّية. 
وتعّد مشــكلة انقطاع الــّدواء يف لبنان، أو 
وجودها بأسعاٍر مضاعفٍة، هي األخطر، نظرًا 
لــرورة وصعوبة تأمينها لكّل مريض يف آٍن 
مًعا وإاّل عدم الّشــفاء! فهل ســنعود إىل زمن 

األعشاب مثل أيّام أجدادنا؟« 
املريــض مرتوك لوجعه، والــّدواء مقطوع 
واملستشفيات أفلست، ال تطهر وصابون فيها. 
فكيف حال املريض؟ وهل سيكون من الّصعب 

تأمني العافية والّدواء له؟ 
يف حديثــه للّديار، أكّد نقيب مســتوردي 
األدويــة يف لبنان كريم جبارة، أّن األدوية غر 
املدعومة، هي تلك التي تُعطى من دون وصفة 
حكيم، أو ما يسّمى بالطّب العام، ذات الّصناعة 

الوطنّية. 
وهــذه األدوية تحديًدا، هــي متواجدة يف 
الّصيدلّيات، يتّم استرادها من دون آلّية الّدعم. 
ولكّن أســعارها ارتفعت بحســب سعر رصف 
الــّدوالر وليس الّن ربح املســتورد ارتفع. أّما 
تسعر األدوية مبا فيها غر املدعومة، الوزارة 

هي التي تحّددها. 
وتابــع:« األدويــة املدعومة هــي األدوية 
املُســتعصية مثل دواء الرّسطان. ويف حال تّم 
بيعها، الّدولة اللّبنانّية تبيع املُســتورد بالّدوالر 
عالـ١٥00 لرة لبنانّية، وبالّتايل املستورد يبيع 
الّدواء عالـ١٥00 ل.ل، عىل الّرغم من أّن الّدوالر 

اليوم يوازي الـ٣0 ألف ل.ل تقريًبا«.
وعن ســؤال: ما قدرة لبنان عىل تأمني هذه 

األدوية، أجاب جبارة: 
» قدرته هو بقدرة الّدولة عىل تأمني عمالت 
أجنبّية لرشاء هذه األدوية عىل أساس الـ١٥00 
ل.ل. نحــُن نحّصل األدوية املدعومة بحســب 
األموال املوجودة يف الّدولة لتأمني هذه األدوية 
بهذا الّســعر. املشكلة هي أّن املال املتوّفر اليوم 
الستراد الّدواء املدعوم، شهريًّا هو 2٥ مليون 

دوالر فقط ال غر. 
وأضاف:« وهذا بتقديرنا نحن كمســتوردين 
يغطّي ما بني الـــ٥0 والـ70 باملئة من حاجة 
لبنان من هذه األدوية، يعني أنه هناك مال من 
الّدولة لجلب الّدواء املدعوم بـ2٥ مليون دوالر 
وهذا املبلغ بقدر مــا حاولت الّدولة بأن توّفر، 
يأمنون بحســب الّدواء ما بني الـ٥0 لـ70% من 
املرىض، هذا ما يعني أنّه هناك جزء من املرىض 

مل يتمكّنــوا من رشاء الّدواء ألّن الدولة ال تؤمن 
املال الكايف لُه«. 

وتابع جبارة:« ومبا أّن الّدولة هي من تدعم، 
مبيزانّية الـ2٥ مليون دوالر أمريك شــهريًّا، 
مل تتمكّن من تأمني الّدواء للمرىض، فبطبيعة 
الحال هي من تقرر ماذا سنستورد عىل املدعوم، 
وليس املُســتورد من يقّرر أّي صنف سيستورد 
بهذه الكّمّيــة. وبهذا املبلغ، وزارة الّصّحة هي 

التي تقّرر نوع وعدد األدوية املطلوبة«. 
أّما عــن الّدين الذي يعاين منُه لبنان، رشح 
جبــارة الّتايل: »يف الّســابق، كانت الرّشكات 
العامليــة للّدواء، تُرســل إىل لبنان أدوية لُتباع 
عــىل املدعوم ُمنتظرًة مــن لبنان دفع مثنها. 
وألّن الدولــة تأخرت عن الّدفع شــهر واثنني 
وأكرث، تراكــم الّدين ليصبح اليوم قيمته 400 
مليون دوالر وهذه ُمعضلة كبرة. هذا طبًعا ما 
سُيفقد ثقة الرّشكات العاملّية يف تعاملها مع 

لبنان، وهذا ما سينتج مخاطر عديدة الحًقا. 
نحن كمســتوردين، نبيع الّدواء املدعوم مبا 
فيه دواء الرّسطان، وأرباحنا يتّم تحديدها من 
وزارة الّصحــة، والهامش يف هذه الحالة هو 
7.٥% من ســعر الّدواء عــىل أدوية الرّسطان. 
وهذا الرّقم ال يعّد ربًحا، ألنه سيغطّي املصاريف 
اإلداريّة والّتشــغيلّية والّتوزيعّية واملالّية وإن 
بقي يشء، يكون ربًحا. 7.٥% هي أدىن هامش 

للمستورد يف كّل الرّشق األوسط. 
ومبا أّن الّدواء مدعوًم ، املُســتورد يأخذ هذا 
الهامــش عىل الـــ١٥00 ل.ل، يعني أّن قيمته 
الفعلّية أصبحت ال يشء، أي ٥% ماّم كان يربحه 

يف املايض«. 
ورشح جبارة للّديار، أّن املُستورد يقوم بواجبه 
ولكن بخسارة من دون أرباح يُحىك عنها، عىل 

الّرغم من أّن مصاريفهم هي بالّدوالر. 
واعتــرب أّن الحــل وإن أردنــا أن نطّبب كل 
مرضانا بضمر، هو أن يرتفع املبلغ املتوّفر لدعم 
األمراض املُســتعصية لتمكّنهم من تغطية كّل 

املرىض. 
وقال:« تغطية هؤالء املرىض أهّم من تدّخل 
الّدولة اللّبنانّية بالعمالت األجنبّية ألّي ســبب 
آخر، كاملحروقات ومصاريف لبنان الخارجّية 
أو تســديد دفعاته للخارج..تأمني لبنان ملرضاه 
يجب أن يعطى لــه األولويّة فيجب زيادة هذا 

املبلغ وتخصيص مبلًغ معقول للّصّحة. 
وختم:« بسبب انقطاع األدوية، وألّن املبلغ 
املــايل ال يغطّي أو يؤّمــن كّل أدوية األمراض 
املُستعصية، تأيت شبكات تهريب من الخارج، 
تؤّمن الّدواء املزّور وهذا ما كشــفته صيادلة 
املُستشــفيات. ويف هذه الحالة، يدفع املوطن 
بالفريش دوالر ســعر الّدواء، ليكتشف الحًقا 
أنّــه  مزّوًر. وهذا ما يؤكّد تراخي وعدم ضبط 
األمور لدى الّســلطات املعنّية خصوًصا عىل 

الحدود«. 

رشا يوسف

يتجنــب القطــاع املــرصيف الحديث عن 
صندوق التعــايف الذي اعلن عنه شــفهيا 
رئيــس الحكومة املكلف الذي هو يف الوقت 
نفســه رئيس حكومة ترصيف االعامل يف 
االجتامع االخر للجنــة املال النيابية اال انه 
يتفق مع غره ان هــذه الخطة تبقى افضل 
من الخطط السابقة التي اعلن عنها وحملت 
املصارف الخســائر اىل جانب كبار املودعني 
مام ادى اىل تباعد بني الحكومتني السابقتني 

واملصارف .
لقد اقرتح ميقايت انشاء صندوق ومتويله 
عــرب ثالثة مصادر: أولهــا، ٥0% من فائض 
املوازنــة األويل يف حال حقق الناتج املحيل 
منواً بنســبة تفــوق 2%. وثانيها، من فوائد 
شــهادات إيداع مرصف لبنــان التي تحملها 
املصارف يف محفظــة توظيفاتها. وثالثها، 
نقل ثلث رســاميل املصــارف اىل الصندوق 
بينام كانت خطة التعايف تعتمد عىل شطب 
نحــو 60 مليار دوالر من توظيفات املصارف 
لــدى البنــك املركزي، ما يــؤدي تلقائياً إىل 
تحميــل املودعني يف البنوك الوزر األكرب من 
أعباء الفجــوة املالية املقدرة لنحو 7٥ مليار 
دوالر، اضافــة اىل رؤوس امــوال املصارف 
بحيث طــرح اكرث من مرصف عــن كيفية 
استمراره يف هذا القطاع والحكومة جردته 
من كل املقومات التــي كان يتلكها وكانت 

اللبنانية. الحدود  لثقة تخطت  تؤهله 
وقد اعلن النائب كنعان انه »تبنّي من خالل 
رشح لرئيــس الحكومة ان هناك تطوراً هاماً 
يتعلق بآلية اســرتداد حقــوق املودعني من 
خالل انشــاء صندوق لهذا الغرض ســتحدد 
آلية عمله وطبيعته من خالل التعديالت التي 
طلبنــا ان تحــال الينا خطياً، وهو ما مل يكن 
وارداً من قبل بالنسبة السرتاتيجية النهوض 
املرتبطــة بخطة التعايف التــي تعمل عليها 
الحكومة مع صندوق النقد، وســتحال الينا 

التعديالت خطياً يف األيام املقبلة«. 
كام أكد أن »موقف لجنة املال واضح وهو 

ينطلق من أن حقــوق املودعني مكفولة يف 
الدستور ويجب ان تؤمن بالعمل مع صندوق 
النقد من خالل توزيع عادل للخســائر ضمن 
خطة ومشــاريع قوانني تتــم إحالتها اىل 
املجلــس النيايب، وال يجــب ان يكون هناك 

متييز يف شأنها«.
وعــىل ضــوء ذلــك ال تســتبعد مصادر 
مرصفية مطلعــة ان يطلع وفد من جمعية 
املصــارف عــىل التعديالت الشــفهية التي 
اعلنها ميقايت يف لجنــة املال النيابية التي 
تبقــى افضل من الخطط الســابقة وان يتم 
توقيــع االتفاق النهايئ مــع صندوق النقد 
الدويل يف ظل تراجع االنتقادات املوجهة اىل 
هذا االتفــاق خصوصا ان هناك نية لترسيع 
تطبيــق الــرشوط التي وضعهــا الصندوق 
ومنها اقــرار املوازنة للعام 2022والكابيتال 
كونــرتول واعادة هيكلــة القطاع املرصيف 
وتعديــل يف قانون الرسية املرصفية اضافة 
اىل اصالحــات يف الكهرباء والقطاع العام 

وغرها من الرشوط االخرى .
ويبــدو ان الرئيــس ميقــايت وجد حال 
ملشكلة الخســائر عرب هذا الصندوق الذي ال 
يحمل املصارف هذه الخسائر بل ان تتفق مع 
ميقايت ان هذه الخســائر يكن ان يتحملها 
صندوق اســتثامر اصول الدولة اللبنانية او 
عــرب صندوق تعايف وان مــا اعلنه الرئيس 
ميقــايت يريحها بعد اكرث من ســنتني كانت 
تواجه حملة رشســة تحملها هذه الخسائر 
اما البحــث يف تفاصيل صنــدوق التعايف 
االقتصادي  التعــايف  اســتعادة  وكيفيــة 
ســيتواصل حيــث ســتتكثف االجتامعات 
وصــوال اىل توقيع االتفاق مع صندوق النقد 
الــدويل والبدء بتنفيذه ليك يســتعيد لبنان 

. عافيته االقتصادية واملالية 
ويبــدو ان الرئيس ميقــايت حرك الركود 
الذي كان ســائدا بعد االنتخابــات النيابية 
وبــدأ تفعيل االتفــاق مع صنــدوق النقد 
الدويل متهيدا لتعــاون كيل من الجميع بدأ 
مــن املجلس النيايب مــرورا مبرصف لبنان 

وجمعية املصارف وانتهاء باملودعني.

 ميقاتي حرك الركود واطلق صندوق التعافي وعدالة الخسائر
حذر مصرفي متفائل والصندوق يبقى افضل من خطتي التعافي
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اإلثنني 4 متوز 2022

 أفرجت الرشطة النيجريية عن 77 شخصا كانوا 
محتجزين يف قبو كنيسة عىل يد قساوسة برشوا 
بصعود املؤمنني املسيحيني إىل الجنة مع املجيء الثاين 

ليسوع املسيح، حسبام ذكرت السلطات اليوم األحد.
وذكرت الرشطة أن هنــاك 23 طفال بعضهم ال 
تزيد أعامرهم عن مثاين ســنوات، بني األشخاص 
الذين تم إنقاذهم مســاء الجمعة من الكنيســة 

الواقعة يف والية أوندو.
وقال سكان محليون لوكالة »أسوشيتد برس«، 
إن بعض أفراد كنيســة »هول بايبل بيليفر« ظلوا 

هناك منذ العام املايض.
املتحدثة  أودونالمي  فومنياليو  أوندو  ورصحت 

باســم الرشطة النيجريية، بأ«ن القساوســة يف 
الكنيســة التي تقــع عىل بعــد 75 كيلومرتا من 
وانتظار  البقاء  األعضاء عىل  العاصمة، شــجعوا 

النشوة التي ال مثيل لها.«

وأضافت »أن اثنني من القساوسة رهن االحتجاز، 

رغم أن املحققني مل يعرثوا عىل أدلة تشــري إىل أن 

أعضاء الكنيســة تعرضوا لسوء معاملة أو أجربوا 

عىل البقاء يف الطابق السفيل.«

وأفادت املتحدثة باسم الرشطة النيجريية ب«أن 

القس املساعد قال إنه أخربهم مبا قاله الرب له«.

وتعد نيجرييــا دولة شــديدة التدين، ويحظى 

الزعامء الدينيون فيها بالتبجيل.

شخصاً  77 بين  أطــفــال  هناك   : النيجيرية   الشرطة 
ــة ــسـ ــيـ ــنـ احـــــتـــــجـــــزهـــــم قــــــســــــاوســــــة فــــــــي كـ

ــوط ــ ــق ــ س جــــــــــــراء  شـــــخـــــصـــــاً   19 مــــــصــــــرع 
بــاكــســتــان واٍد جــنــوب غـــرب  فـــي  ركــــاب  حــافــلــة 

لقي 19 شــخصاً مرصعهــم وأصيب 12 
آخــرون جراء ســقوط حافلــة ركاب، يف 
واد عميــق بإقليم بلوشســتان جنوب غرب 

باكستان.
ونقلت وكالة اسوشــيتد برس عن مساعد 
منطقة شرياين يف اإلقليم مهتاب شاه قوله 
امس، إن حافلة ركاب تقل 35 شخصاً انزلقت 
عن طريق جبيل يف املنطقة وســقطت يف 
واد عميق بعد أن فقد السائق السيطرة عليها 

وســط هطول مطري غزير ما أســفر عن 
مرصع 19 شخصاً وإصابة 12 آخرين.

وبني شــاه »أن فرق اإلنقاذ سارعت ملكان 
الحــادث وبــدأت عمليات البحــث واإلنقاذ 

وانتشال الجثث«.
وكان 5 أشــخاص لقوا مرصعهم األربعاء 
املــايض، وأصيــب اثنان آخــران يف حادث 
تصادم حافلة ركاب بعربة يف إقليم البنجاب 

رشق باكستان.

ــار ركــــاب ــ ــط ــ ــن ق ــيـ ــروع بـ ــ ــ ــدام مـ ــ ــطـ ــ ـــادث اصـ ــ ــ  ح
ــداد ــ ــغ ــ ــرمــــل فـــــي ب ــة بــــالــ ــلـ ــّمـ ــحـ ــة مـ ــاحــــنــ وشــ

أعلنت وزارة النقــل العراقية عن اصطدام 
قطــار ركاب قادم من البــرصة لبغداد قرب 
الليلة املاضية بســيارة نقل  العفالجة  قرية 
كبرية محملة بالرمل وذلك نتيجة املعابر غري 

النظامية عىل خطوط السكك. 
وأفاد مدير عام الســكك طالب جواد كاظم 
وقطاراتها  الســكك  »مناطق  بأن  الحسيني، 
تتعــرض يوميــا إىل ظواهر ســلبية غري 
حضارية بانشــاء معابر غــري نظامية عىل 
خطوط وامالك الرشكة، ورمي الحجارة عىل 
القطارات يف بعض األماكن املشــخصة لدى 
بالرغم  والرئيسية  الفرعية  التجاوزات  لجان 
من التحذير املستمر وفرض غرامات وانذارات 
املتجاوزين، ولألســف  القانــون عىل  وفق 
الشــديد اخذت هذه الظاهرة باالســتفحال 
والتجاوز عىل محرمات الســكك وقد تسببت 

القطارات،  انسيابية سري  الكبري يف  بالرضر 
باالضافــة إىل الحوادث املتكــررة لقطارت 

البضائع واملسافرين«.
أضاف »يتطلب من القوات األمنية والجهات 
املختصة والحكومات املحلية كال ضمن حدود 

مسؤوليته
أو حدود املحافظة بدعم الســكك والوقوف 
معها بإصدار القــرارات الصارمة وفرض قوة 
الالزمة ملمتلكات  الحاميــة  لتوفري  القانون، 
الرشكة وتأمني الجانب األمني، لضامن حركة 
القطارات الصاعدة والنازلة، كام نناشد شيوخ 
العشــائر ووجهاء املدن واملنظامت بالتوعية 
الجامهريية ال سيام الساكنني بالقرب من خط 
السكة برضورة الحفاظ عىل املال العام بصورة 
خاصة  بصــورة  الســكك  وممتلكات  عامة 

ألهميتها يف خدمة املواطنني الكرام«.

ــدداً ــ ــج ــ ــي: ســنــطــلــب م ــ ــرك ــ ــت ــ  وزيـــــــر الــــعــــدل ال

ــم اإلرهـــابـــيـــيـــن« ــي ــل ــس مـــن الـــســـويـــد وفــنــلــنــدا »ت
الرتيك،  العدل  وزير  أعلن 
ســيتم  أنه  بــوزداغ،  بكري 
تســليم  طلبــات  إرســال 
»إرهابيــني«، مرة أخرى إىل 

السويد وفنلندا. 
وقــال بــوزداغ خــالل 
مشاركته يف عدد من الربامج 
املختلفة يف والية كوتاهية، 
»إن تركيا أبدت موقفا مرشفا 
وقوانينها  يحمي حقوقهــا 
طلب  عــىل  املوافقة  قبــل 
االنضامم  فنلندا والســويد، 
إىل الناتو«، مضيفا »السويد 

وفنلندا أصمتــا آذانهام عن مطالب تركيا يف 
محاربة التنظيم اإلرهايب، ولكننا سرنســل 
طلبات تســليم إرهابيني مرة أخرى، لرنى أن 

كانوا صادقني يف محاربة اإلرهاب أم ال؟«.
وتابــع »متت إعــادة تقييــم مطالب 10 
إرهابيني من حركة الخدمة و10 إرهابيني من 
حزب العامل الكردستاين، طلبت وزارة العدل 
من السويد تســليمهم. وباملثل، قررنا إعادة 

مطالبنا فيــام يتعلق بـ 6 إرهابيني من حزب 
العامل الكردســتاين و 6 إرهابيني من حركة 

الخدمة يف فنلندا«.
وأكد بوزداغ، أنه إذا مل تتخذ السويد وفنلندا 
موقفــا ضد املنظــامت اإلرهابية مثل حزب 
الخدمة واالتحاد  الكردستاين وحركة  العامل 
الدميقراطي وغريهــم، وإذا مل يدعموا نضال 
تركيا، فلن تقول تركيا »نعم« لعضويتهام يف 

الناتو.

 مالي: استدعاء سفير إسبانيا احتجاجاً

على تصريحات تدّخل ُمحتمل لـ>الناتو«
اســتدعت حكومة مايل أمس سفري إســبانيا لديها، 

احتجاجاً عىل ترصيحات لوزير الخارجية اإلسباين حول 

تدخل لحلف شامل األطليس الناتو يف البالد.

ونقلت وكالــة »فرانس برس« عن وزير خارجية مايل 

عبد الله ديــوب قوله خالل مقابلة مــع تلفزيون مايل 

الرســمي الليلة املاضية  »استدعينا ســفري إسبانيا إىل 

وزارة الخارجيــة إلبالغه احتجاجنا الشــديد عىل هذه 

الترصيحات.«

وكان وزيــر الخارجية اإلســباين خوســيه مانويل 

ألباريز، اعتــرب »أن فرضية تدخل األطليس يف مايل غري 

مستبعدة.«

أضاف وزير خارجية مــايل إن هذه الترصيحات »غري 

مقبولة وغري ودية وخطــرة ألنها تنطوي عىل ميل إىل 

التشــجيع عىل شن عدوان ضد بلد سيد ومستقل«،  الفتاً 

»إىل أن بالده طلبت من إســبانيا تفسريات وتوضيحات 

ملواقف الحكومة اإلسبانية«.

وطالــب وزير خارجية مايل نظريه االســباين ب«ان 

يتذكر أن انعدام األمن حاليا واتســاع رقعة اإلرهاب يف 

منطقة الساحل االفريقي مرتبطان بتدخل حلف األطليس 

يف ليبيا التي ال تزال تدفع مثن تداعياته«.

ــرأ ــ ــب ــ ــت ــ  تــــــــونــــــــس: رئـــــــيـــــــس الـــــهـــــيـــــئـــــة االســـــــتـــــــشـــــــاريـــــــة ي
ــاء ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ مــــــــــن نــــــــــص الـــــــــدســـــــــتـــــــــور املـــــــــــعـــــــــــروض لـ

الهيئــة  رئيــس  أكــد 
يف  االستشــارية  الوطنية 
أّن  بلعيد،  الصــادق  تونس 
نرش  الذي  الدســتور  »نص 
الرســمية  الجريــدة  يف 
ال  لالســتفتاء  واملعروض 
ميت بصلة لنص الدســتور 
الــذي أعدتــه الهيئة، وتم 
تقدميــه للرئيــس قيــس 

سعيد«.
يف  بلعيــد،  وأوضــح 
عــرب  نرشهــا  رســالة 
أمس،  تونســية،  صحيفة 
وأرفقها مبســّودة الدستور 
الهيئــة، »أن  أعدته  الــذي 
رئاســة  عن  الصادر  النص 
عىل  ينطوي  الجمهوريــة 
مخاطر ومطبات جسيمة«.

باملسوّدة  التنديد  أنه »من مسؤوليته  ولفت إىل 
التي نرشتها الجريدة الرســمية«، مبيناً أن الهيئة 
الرئيس  الــذي طرحه  املرشوع  »بريئة متاماً من 

لالستفتاء«.
الجزئية  »التحويــرات  أن  إىل  بلعيــد  ولفــت 

والطفيفــة مقبولة عموماً« لكــن »األمر يختلف 
كلياً يف صورة إدخال تحويرات جذرية يف األصل 
ويف روح النــص الذي قدمناه، كــام كان الحال 
بكل أســف يف املرشوع الذي طرحته الرئاسة يف 

الرسمية«. الجريدة 
وكان نرش الرئيس التونيس قيس ســعّيد، يوم 

الجريــدة  يف  الخميــس، 
الرســمية، الدستور الجديد 

املطروح لالستفتاء.
وأفادت الجريدة الرسمية 
الدســتور  بأّن  التونســية 
»يتضمن  لالستفتاء  املقرتح 
إىل  السيايس  النظام  تغيري 
من  مزيد  مع  رئايس،  نظام 

للرئيس«. الصالحيات 
وجــاء ذلك بعــد إعالن 
الرئاســة التونســية، يوم 
لجنة  رئيــس  أّن  اإلثنــني، 
الصادق  الدســتور  صياغة 
بلعيد، سلّم مسوّدة مرشوع 
الرئيس  إىل  الجديد  الدستور 

التونيس، قيس سعيد.
ســعّيد  الرئيس  وعلّــق 
العمل بدســتور عام 2014 
بعد إعالنه التدابري االستثنائية يف البالد يوم 25 
متوز 2021، وجّمد الربملان ثم حلّه، باإلضافة إىل 
للقضاء،  األعىل  واملجلس  دســتورية  هيئات  حّل 
وتعويضه مبجلس موقــت، وعزله للعرشات من 

القضاة.

ــب الـــعـــنـــف ــ ــن ــ ــج ــ ــس وت ــ ــف ــ ــن ــ لـــيـــبـــيـــا: دعـــــــــوة أمــــمــــّيــــة لـــضـــبـــط ال
واملـــــــــــتـــــــــــظـــــــــــاهـــــــــــرون يـــــــــــواصـــــــــــلـــــــــــون اإلحــــــــتــــــــجــــــــاج

الشعبية يف عدة مناطق  االحتجاجات  تجددت 
ليبيا بسبب تدهور األوضاع املعيشية وغياب  يف 
التســوية السياسية يف األفق، فيام دعا ستيفان 
دوجاريــك املتحدث باســم األمني العــام لألمم 
املتحدة قوات األمن الليبية إىل مامرســة أقىص 
درجات ضبط النفس، ودعا املتظاهرين إىل تجنب 

العنف.
وأعــرب دوجاريك عن دعمه للحق يف التظاهر 
السلمي، مشريا »إىل أن األمني العام لألمم املتحدة 
أنطونيو غوترييس يتابــع بقلق التظاهرات التي 

اندلعت يف عدة مدن ليبية.
األطراف عىل  األممي »جميع  املســؤول  وحث 
العمــل لتجــاوز الجمود الســيايس الذي يعمق 
ليبيا  يف  األطراف  »جميع  داعيا  االنقســامات«، 
إىل االمتنــاع عن أي أعامل من شــأنها تقويض 

االستقرار«.
من جهته، كتب الســفري األمرييك ريتشــارد 
نورالند عىل »تويــرت«: »من الواضح أنه ال يوجد 
كيان سيايس واحد له سيطرة رشعية يف جميع 
أنحاء البالد. وأي جهد لفرض حل أحادي الجانب 
سيؤدي إىل العنف. الحوار والتسوية بني الفاعلني 
الرئيسيني وحدهم سيحدد معامل الوضع. الطريق 

لالنتخابات واالستقرار السيايس«.
الليبيــون عزمهم عىل  وكان أعلــن املحتجون 
مواصلة التظاهرات، إىل حني تنّحي جميع النخب 

الحاكمة عن السلطة.
وقالت حركة االحتجــاج »إنها صّعدت حملتها 
ابتداًء من أمــس، داعيــًة املتظاهرين إىل نصب 
خيــام يف امليادين باملدن، وإعالن العصيان املدين 
إىل أن يتحقق هدفهم املتمثل بإسقاط املؤسسات 

السياسية وإجراء انتخابات جديدة.
وعــرّب املتظاهــرون عن غضبهــم من إهامل 
املســؤولني وتدهور الظروف املعيشــية يف بالد 

متلك أكرب احتياطات نفطية يف أفريقيا. 

وأشــار مصدر برملاين إىل أّن املجلس طلب من 
النيابــة العاّمة فتح »تحقيــق فوري« يف أعامل 
العنــف يف طربق، ويُعّد برملــان طربق أحد رموز 
بقيادة  برقة  ليبيا، بني معســكر  االنقســام يف 
املشــري خليفة حفرت، وحكومة مقّرها طرابلس 

يرأسها منذ العام 2021 عبد الحميد الدبيبة.
وكان اقتحم عدد مــن املتظاهرين مقر مجلس 
النواب الليبــي يف مدينة طــربق الليبية رشقي 
مقر  أمام  النــريان  وأشــعلوا  الجمعة،  البــالد، 
املجلس احتجاجاً عىل ســوء املعيشــة واستمرار 
األزمة السياســية بني األطــراف الليبية. وطالب 
ورحيل  النواب،  مجلس  بـ«إســقاط  املتظاهرون 

جميع املكونات السياســية، وإجــراء االنتخابات 
الرئاسية والربملانية فوراً«.

تأييدها  الليبي  للجيــش  العاّمة  القيادة  وأكّدت 
أمس االول »الحراك الشعبي الذي يعرّب عن مطالب 
مرشوعة«، ودعت إىل »حراك مدين سلمي منظّم 
لوضع خارطة لطريق الخالص من الواقع املرير«.
كذلك، أعلن رئيــس حكومة »الوحدة الوطنية« 
املتظاهرين  »دعمه  الدبيبــة،  الحميد  عبد  الليبية 
تدهور  احتجــوا عىل  والذين  البــالد،  يف عموم 
أّن  مؤكداً  السياسية«،  واألزمة  املعيشية  األوضاع 
»الحــّل الوحيد إلنهاء األزمــة يف ليبيا يكمن يف 

رحيل الحكومة وإجراء االنتخابات«. 

بانياس مــيــنــاء  الـــى  تــصــان  إيــرانــيــتــان  نــفــط  ناقلتا 

وصلت أمــس باخريت نفــط إىل مصب 
بانياس النفطي، تحمالن مليوين برميل من 

اإليراين. الخام  النفط 
حمولة  تكريــر  ســيتم  التفاصيل،  ويف 
الناقلتــني خالل أيام يف مصفــاة بانياس 
وهي ســتدعم قطاع املشتقات النفطية يف 

سوريا.
يشــار إىل أن الناقلتان اللتان وصلتا إىل 
الخارجية  وزير  زيارة  مع  بالتزامن  بانياس 
اإليراين حســني أمري عبد اللهيان للعاصمة 
عدة  وصول  ســبقهام  دمشــق،  السورية 

املاضية. القليلة  األسابيع  ناقالت خالل 

الصدر يدعو العراقيين الى إقامة صاة جمعة موّحدة
الصدري  التيار  زعيم  دعا 
يف العراق مقتــدى الصدر، 
امــس، العراقيني إىل إقامة 
يف  موحدة  جمعــة  صالة 
مدينة الصدر املســامة عىل 
اسم والده رشقي العاصمة. 

بيان  الصــدر يف  وقــال 
املؤمنون  »أيهــا  صحفــي: 
واملســلمون  واملؤمنــات 
واملســلامت )اسعوا اىل ذكر 
الله( وذروا الدنيا، فهذه دعوة 

مني خالصة لله سبحانه وتعاىل بأن نعود إىل 
)أيام الله( تعــاىل وذلك بإقامة صالة جمعة 
موحدة لعموم صلوات الجمعة يف العراق مع 
بقاء الصلوات قــدر اإلمكان، وذلك يف مدينة 
الصدر يف ذكــرى إقامة أول صالة جمعة يف 
مسجد الكوفة املعظم من قبل السيد الوالد بعد 

أن أقامها أمري املؤمنني اإلمام عيل.
أضاف: »ذلــك تطبيقا ملا قال )قدس رسه(: 
اســتمروا عىل صالة الجمعة، والتي ضحى 

من أجلها وأجل إعــالء كلمة الله العليا بدمه 
ودم أوالده وأرجع املجتمع إىل طاعة الله ونبذ 
ســالحا  الجمعة  صالة  وكانت  الدكتاتورية 

فعاال لذلك«. 
وتابع الصدر: »فيــا أيها اإلخوة العراقيون 
هلمــوا إىل إقامتها موحدة يف مدينة الصدر 
يف الخامــس عرش من ذي الحجــة الحرام 
املصادف ليوم الخامس عرش من شهر متوز، 
وال تهابــوا حرا أو صعوبــة، فالله حاميكم 

ومؤيدك«.
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االثنني 4 متوز 2022

عامل

اعالنات مبوبة 

مطلــوب ســائق متدين فوق 
الجنوب  بني  ما  الرسة  االربعني 
وبــروت مــع منامــة راتب 

3.500.000ل.ل:03/940014
 ــــــــــــــــــــــــــ

  
ادارية  

معروض

 Special lessons Math and all
  Sciences for First to fourth
 Intermediate offered by
  :IC  and AUB Graduate Tel
81/406078
ــــــــــــــــــــــــــ

عقارات 

 املنت 

 اراض 

حرجية  3500م.م.  للبيع  ارض 
كاشــفة  تلة  املنت  ـ  القصيبة 
يعادلــه  مــا  او   $149000
 - ت:03/026969   شــيك 

76/911075

 مختلف

نهر املــوت املنت الرسيع، محل 

ديكــور مكاتب،  اوىل صناعة 

350م.م.،  كميــون،  مدخــل 

250.000$ ت:76/911075

ــــــــــــــــــــــــــ

الشامل

اراض

متفرقات

عصمت الجوهري

واالسقف  الديكور  انواع  جميع 

كهرباء  وســتورات  املستعارة 

ت:76/077988

ــوز 2022 ــ ــ ــ ــد 3 تم ــ ــ ــ ــروت األح ــ ــ ــ ــدان بي ــ ــ ــ ــن مي ــ ــ ــ ــل م ــ ــ ــ ــباق الخي ــ ــ ــج ســ ــ ــ ــ نتائ
الشوط االول - املسافة 1000 مرت

الشوط الثاين - املسافة 1000 مرت

الشوط الثالث - املسافة 1600 مرت

الشوط الرابع - املسافة 2000 مرت

الشوط الخامس - املسافة 1400 مرت

1- حبيبة طوين 1.70 ل.ل – 1.10 ل.ل – 
عدنان 52.5 ك – 1.70 ل.ل

2- ميــس 1.10 ل.ل – عصــام 53.5 ك – 
1.50 ل.ل

3- جوفري  رشيف 53 ك – 13 ل.ل 
4- كونتيسا   عامد 55 ك – 42 ل.ل

5- كينغ ارثر  اسمر 51 ك- 127 ل.ل

فازت بستة اطوال، وبـ 15 طول- وبوقت: 

2/5 1.11 د

الفوركست: 3-5- 2.70 ل.ل

الثالثية: 3-5-1-25 ل.ل

مالكهــا: انطوان رزق اللــه – مضمرها: 

محمد منذر

1- يعبوب 11 ل.ل – عدنان 54 ك – 11 ل.ل
2- ليالينا  نديم 52.5 ك – 2.20 ل.ل

3- جميل االوصاف  عصام 54 ك – 18 ل.ل
4- روعة - رشيف 53 ك – 72 ل.ل

5- سمر بدر 52.5 ك – 1.30 ل.ل
فاز بطولني، وبثامنيــة اطوال – وبوقت: 

1.11 د

الفوركست: 2-5-23 ل.ل

الثالثية: 2-5-1- 510.000 ل.ل

الدوبليه: 2/3 حبيبة طوين عىل يعبوب- 

14 ل.ل

مالكه: الياس زهرة – مضمره: مروان دبور

1- حلو الوفــا 2 ل.ل 1.70 ل.ل – عدنان 
52.5 ك – 2 ل.ل

2- زلزال  2.70 ل.ل رشيف 53 ك – 23 ل.ل
3- كنز  اسمر 49 ك – 43 ل.ل

4- حبيب يوهانا نديم 52.5 ك – 2.40 ل.ل
5- ابجر  عصام 53 ك – 217 ل.ل

6- حبيبة مروان  بدر 52 ك – 4.50 ل.ل
7- مليحه  ساري 47.5 – 6.50 ل.ل

فاز بثالثــة اطوال، وبخمســة اطوال – 

وبوقت: 4/5 1.06 د

الثنائية: 3-1- 7 ل.ل

الثالثية: 3-1-6- 65.000 ل.ل

الدوبليه: 3/2- يعبوب عىل حلو الوفا- 19 

ل.ل

مالكه: الياس زهرة- مضمره: مروان دبور

 – ل.ل   1.20  – ل.ل   3.50 ســندريلال   -1

عدنان 52.5 ك – 3.50 ل.ل

2- خــوش بوش 1.10 ل.ل عصام 53 ك – 

2.70 ل.ل

3- االمر نديم 56 ك – 10 ل.ل

4- سنيور بدر 54 ك – 3 ل.ل

5- طيب  مهند 52.5 ك – 3.50 ل.ل

فازت بثالثة ارباع الطول، وبسبعة اطوال 

– وبوقت: 1/5 2.31

الفوركست: 3-4- 9 ل.ل

الثالثية: 3-4-1- 30.000 ل.ل

الدوبليه: 3/3- حلو الوفا عىل سندريلال- 

3 ل.ل

مالكها: الياس زهرة – مضمرها: مروان دبور

1- قمر الدار 4 ل.ل – 2 ل.ل – اســمر 56 
ك – 4 ل.ل

2- محبوبة امر – 1.70 ل.ل – نديم 52.5 
ك – 7.50 ل.ل

3- ماوكيل  عصام 56 ك – 1.50 ل.ل
4- ثائر  مهند 54 ك- 1.50 ل.ل

5- صقر العرب عايص 53 ك – 30 ل.ل
6- بقالوة عامد 55 ك – 65 ل.ل

وبوقت:   – اطوال  وبتســعة  براس،  فاز 
1.44د  3/5

الثنائية: 1-4- 4 ل.ل
الثالثية: 1-4-2- 40 ل.ل

الدوبليه: 3-1- 4 ل.ل
االنسحابات: اوليفر

مالكه: عبده ســويدان – مضمره: محمد 
خر الدين

اعداد : لوران ناكوزي

حقق الخيــال البطل عدنــان يف حفلة 
انتصاراته..  اروع  الكــرى  الصيف  جائزة 
ليثبــت بانــه الخيــال االول واالوحد يف 
امليدان  مروك عدنان.. ففي الشــوط االول 
فاز بالفرس »حبيبــة طوين« نرصه االول، 
وبالشــوط الثاين حقق بالجواد »يعبوب« 
انتصاره الثاين.. ثم عــاد وتابع انتصاراته 

املبهرة بالشــوط الثالث بالجواد »حلو الوفا« اسم عىل مسمى للخيال عدنان 
حلو الوفا ياعدنان... وبســندريلال قاد خصمه »خوش بوش« بقيادة الخيال 
عصــام ان ينترص عليه ولكن وفاء عدنان بقيادته للخيل مل تســمح له بذلك 
فقاوم وكانت مقاومته رشســة اذ عاد وانترص بســندريلال وفاز بها بجائزة 
الصيف الكرى وبكأس مقدم من صاحبة الرعاية الســيدة لورنا غالدستون 
حيث بعدها تسلم الكاس املقدمة منها بحضور اعضاء اللجنة، ولو تابع عدنان 

ركوبياته بالشوط الخامس اكيد... اكيد... كان عمل صولد.. واكر... مروك.
عدنان واىل مزيد من التألق.. واالنتصارات...

صيف  جائزة  بطلة 
كأس بروت ملســافة 
2000 مــرت بقيــادة 
ان  بعد  عدنان  الخيال 
قوية  مطــاردة  القت 
بوش  خــوش  مــن 
عصام  الخيال  بقيادة 
اثبتت  سندريلال  ولكن 
عن قوتها وجهوزيتها 
ارباع  بثالثة  وفــازت 
خوش  ضاربة  الطول 
بوش عصــام واالمر 
)نديم( وسنيور )بدر( 
)مهنــد(..  وطيــب 

مروك يا عدنان..
حلو الوفا بعد فوزه بالشــوط الثالث ملســافة 1000 مرت 

بقيادة الخيال عدنان بوقت رائع 4/5 1.06 د

ذكــــــــــــــريــــــــــــــات عــــــــــــبــــــــــــرت...

الفرس محبوبة سوزان بعد فوزها.. وبالصورة مع مضمرها املرحوم سامي دبور وبعض االصدقاء. 

ــف الـــكـــبـــرى.. ــصــي ــزة ال ــائـ ــس وبـــطـــل جـ ــ ــطــل حــفــلــة االمـ ــان ب ــدنـ الـــخـــيـــال عـ

مبناسبة عيد 

االضحى املبارك 

تتوقف حفلة امليدان 

للسباق نهار االحد

10 حزيران عىل ان 

تعود اليكم صباح 

االحد يف 17 حزيران. 

اضحى مبارك

ــن ذريـــعـــة ــ ــحـــث عـ ــبـ ــا تـ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ الفـــــــــــروف: بـ
ــود ــحــر األســ ــب ــــى ال ــة إل ــّي ــحــرب إلرســـــال ســفــنــهــا ال

إخالء آالف السكان وسط مخاوف من الفيضانات في سيدني

خارجيــة  وزيــر  رصح 
الفروف،  ســرغي  روسيا 
ب«أن لنــدن تحــاول إيجاد 
إىل  أسطولها  إلدخال  ذرائع 
البحر األســود لتصبح جهة 
ترشف عىل كافــة عمليات 
نقل الحبوب من املوانئ التي 
لغمت أوكرانيا املياه حولها.«

مقابلة  يف  الفروف  وقال 
»قنــاة روســيا »1  عــىل 
»يتم  أمــس:  التلفزيونيــة 
هذه  الغذاء  أزمة  اســتخدام 

ألغــراض متنوعــة، ليس فقــط يف مجال 
الدعاية لتبييض وجه أوكرانيا وتحميل روسيا 
املســؤولية عــن كل يشء. وإذا اســتمعتم، 
عىل ســبيل املثال، إىل ترصيحــات لـ)رئيس 
الوزراء الريطاين( بوريس جونسون ووزيرة 
خارجيته، فيصبح من الواضح أنهام يحاوالن 
تهيئة الظروف وإيجاد ذرائع للبحرية امللكية 
للتسلل إىل البحر األسود والبدء يف إدارة جميع 
عمليات نقل الحبوب من تلك املوانئ التي لغمها 

األوكرانيون والتي يتعني عليهم نزعها منها«.

وحذرت األمم املتحدة مرارا من خطر أزمة 
الغذاء يف العامل بسبب نقص الحبوب، واتهم 
الغرب روسيا بإعاقة توريد شحنات الحبوب 
العاملية، فيام ترفض  األوكرانية إىل األسواق 

موسكو مثل هذه االتهامات بشكل قاطع.
يذكر أن سلطات كييف هي من وضع كثرا 
من العراقيل أمام تصدير الحبوب، منها إحراق 
متعمد للحبوب يف مينــاء ماريوبول، وقيام 
القــوات األوكرانية بوضع ألغــام يف مياه 
البحر األسود، ما ال يسمح بنقل الحبوب إىل 

األسواق العاملية بواسطة السفن.

أوامر  امس،   األسرتالية  السلطات  أصدرت 
بإخــالء اآلالف من الســكان جنــوب غرب 
سيدين أكر مدن أسرتاليا جراء هطول أمطار 
غزيرة عىل الساحل الرشقي واحتامل حدوث 

فيضانات وانهيارات أرضية.
األرصاد  »رويرتز« عن مكتــب  ونقلــت 
الجوية قولــه: »إن هطول األمطار الغزيرة 
مــن املحتمــل أن يــؤدي إىل فيضانــات 
وانهيــارات أرضيــة عىل امتــداد منطقة 
الســاحل الرشقي إىل الشامل والجنوب من 
ســيدين يف والية نيو ســاوث ويلز وسط 
توقعات باشتداد الهطل املطري خالل األيام 

املقبلة«. القليلة 
الوالية  يف  الطــوارىء  خدمــة  وحذرت 

سكان منطقة سيدين الجنوبية من أن البقاء 
يف املنطقة خطر وســط الظروف الجوية 
الســائدة إذ يصعب تدخل فرق اإلنقاذ فضالً 
عن احتامل انقطــاع التيار الكهربايئ واملياه 

والخدمات األساسية األخرى.
األســرتايل  الدفاع  وزير  بــني  جهته  من 
ريتشــارد مارليس أن الحكومة األســرتالية 
زودت الواليــة مبئــة جنــدي ومروحيتني 

للمساعدة يف أي عمليات إنقاذ.
وقالت هيئة إدارة املياه إن األمطار الغزيرة 
تســببت بترسب املياه من أحد السدود جنوب 
غرب ســيدين الليلة املاضيــة، وإن الترسب 
سيكون مشــابهاً لترسب كبر حدث يف آذار 

عام 2021 يف نفس السد.

تحدث عن سقوط »ضحايا« بتظاهرات غرب البالد
ــوارئ ــ ــط ــ رئـــيـــس أوزبـــكـــســـتـــان أعـــلـــن حـــالـــة ال
ــان ــ ــ ــت ــ ــ ــس ــ ــ ــاك ــ ــ ــب ــ ــ ــال ــ ــ ــاراك ــ ــ فـــــــــي إقــــــلــــــيــــــم ك

االوزبكســتاين شــوكت  الرئيس  أعلــن 
مرزوييف، حالة الطوارئ ملدة شهر يف إقليم 
كاراكلباكستان، عقب أعامل شغب وقعت يف 

اإلقليم بسبب التعديالت الدستورية.
للرئاســة يف  اإلعالمــي  املكتــب  وكان 
أوزبكســتان قــال يف بيان له أمــس: »إنه 
مبوجب مرســوم رئايس ومــن أجل ضامن 
ســالمة املواطنــني وحاميــة حقوقهــم 
وحرياتهم واســتعادة القانون والنظام عىل 
أرايض كاراكالباكســتان تــم فــرض حالة 
الطوارئ خالل الفــرتة املمتدة من 3 حزيران 

ولغاية 2 آب املقبل.«
الداخلية  من جهتها، أعلنت وزارة الشؤون 
يف أوزبكســتان يف بيان: »إن النظام العام 
عاد عقــب تدخل قوات األمن وفض املظاهرة 
التي خرجــت يف عاصمة  القانونيــة  غر 

كاراكالباكستان.«
اعتقال مجموعة من  »تم  الوزارة:  أضافت 

منظمي أعامل الشغب الذين حاولوا االستيالء 
تفريق  أجــل  املنطقــة من  عىل ســلطات 
املجتمع وزعزعة استقرار الوضع االجتامعي 
والســيايس يف أوزبكستان، مؤكدة أن قوى 
يف  الوضع  عــىل  التأثر  تحــاول  خارجية 

املنطقة«.
من جهــة ثانيــة، قــال مرزوييف، إن 
التظاهرات األخــرة املناهضة للحكومة يف 
الذي  إقليم كركلباكســتان )شــامل غرب(، 
يتمتع بحكــم ذايت أوقعت »ضحايا« يف هذا 
البلد الذي يحكمه نظام اســتبدادي يف آسيا 

الوسطى وتُقمع فيه املعارضة بعنف.
وقال شــوكت مرزوييف، يف ترصيحات 
نرشهــا مكتبه الصحفــي، وردت يف كلمة 
هناك  »لألســف  قرقلباكســتان  يف  ألقاها 
ضحايا من املدنيني ورجــال إنفاذ القانون«، 
لكنه مل يحدد عدد الضحايا ومل يوضح ما إذا 

كانوا قتىل أو مصابني.

ــة آخــريــن ــابـ مــقــتــل 3 أشـــخـــاص وإصـ
األميركية تــكــســاس  فــي  نـــار  ــإطــالق  ب

أعلنت الرشطة األمركية امس، مقتــل ثالثة بينهم منفذ 
الهجوم وإصابة ثالثة آخرين مــن عنارص الرشطة بحادث 

إطالق نار يف والية تكساس األمريكية.
ونقلت شــبكة »اي يب يس نيوز« األمركية عن الرشطة 
املحلية قولها يف بيان: »إن عنــارص الرشطة توجهت الليلة 
املاضية إىل حي ســكني مبدينة هالتوم سيتي بالوالية بعد 
وصول تقارير عن حادث إطالق نار أسفر عن مقتل شخصني 
وإصابة ثالثة من عنارص الرشطة فيام تويف منفذ الهجوم 

متأثراً بجروحه خالل تبادل إلطالق النار مع الرشطة.«
والتحقيقات جارية لكشف أسباب ومالبسات الحادث.

مادورو يدعو القوات امُلسّلحة الى رفع مستويات التأهب

ــة  ــن ــي ــم ســف ــ ــاقـ ــ ــشـــــرات مـــــن طـ ــعـــ فـــــقـــــدان الـــ
ــن الــجــنــوبــي ــيـ ــصـ ــر الـ ــحـ ــا فــــي بـ ــهـ ــرقـ ــد غـ ــعـ بـ

مادورو،  نيكوالس  الفنزوييل  الرئيس  دعا 
أمس، القوات املســلحة الوطنية البوليفارية 
إىل رفع مستويات التأهب ملواجهة التهديدات 

املحتملة ضد البالد.
املوظفني  ترقية  حفِل  خالل  مادورو  وقال 
الرشف  حــرس  يف  املحرتفني  العســكريني 
التجسس  العامة ملكافحة  الرئايس واملديرية 
العســكري، إّن »الرئيس الكولومبي املنتهية 
واليته إيفان دويك رغم عجزه وكراهيته يريد 
االنتقام من فنزويال، ولهذا الســبب يجب أن 

نحافظ عىل حذرنا«.
وأوضح مــادورو خالل تغريــدة له عىل 
»تويــرت« أّن »كولومبيــا كانــت تخطــط 
الوطني  الكهربــايئ  النظام  لهجامٍت ضــّد 
البوليفارية«،  الحكومة  وضد شخصيات من 

داعيا إىل »هزمية التهديــدات التي تعتزمها 
ضد  واليتها  املنتهية  الكولومبيــة  الحكومة 

فنزويال، مبعنوياٍت عالية«.
الكولومبي غوســتافو  الرئيس  وتحــدث 
بيرتو مع نظره الفنزوييل نيكوالس مادورو، 
قبل أيام، عن رغبتهام املشــرتكة يف »إعادة« 
الســفر عر الحدود، والــذي يخضع لقيوٍد 
كبرٍة منذ العام 2019، بسبب توقف العالقات 

الدبلوماسية بني البلدين.
وهّنأ الرئيس الفنزوييل نيكوالس مادورو، 
يف وقٍت سابق، نيابًة عن الشعب الفنزوييل 
الكولومبــي بإجراء  وحكومتــه، الشــعب 
غوســتافو  وانتخاب  التاريخية،  االنتخابات 
لجمهورية  أوريغو رئيساً  فرانسيسكو بيرتو 
كولومبيا، وفرانسيا ماركيز مينا نائباً للرئيس.

فقد 20 شــخصاً من طاقم ســفينة بعد 
غرقهــا قبالة هونغ كونــغ يف بحر الصني 
الجنويب، جراء تعرضها لعاصفة اســتوائية 

شديدة وأمواج قوية.
ونقلت »أسوشــييتد بــرس« عن خدمات 
اإلنقاذ يف هونغ كونــغ قولها يف بيان لها: 
»إن العاصفة االســتوائية الشــديدة تشابا 
إىل نصفني  انشــطار ســفينة  تسببت يف 
وغرقها برسعة كبرة واختفاء عرشين فرداً 
املكون من 30 شخصاً«، مشرة  من طاقمها 

»إىل أنه تــم إنقاذ ثالثة من أفــراد الطاقم 
ونقلهم إىل بر األمان يف حني ال يزال العرشات 

يف عداد املفقودين.«
إرســال  تم  »أنه  اإلنقاذ  وأضافت خدمات 
أربع طائرات هليكوبرت للمساعدة يف عمليات 
اإلنقاذ«، الفتــة »إىل أن الظــروف الجوية 
السيئة عرقلت عملية اإلنقاذ وتسببت بحدوث 
أزمة يف البالد أيضــاً حيث أجرت العاصفة 
الرشكات عىل اإلغالق وتوقفت خدمات النقل 

العام.«



ســيخوض منتخب لبنان للرجال بكرة السلة مواجهته مع 
نظريه الســعودي عند الساعة التاسعة من مساء االثنني عىل 
ملعب مجّمع نهاد نوفل )ذوق مكايل( ضمن »النافذة الثالثة« 
من املجموعة اآلسيوية الثالثة لتصفيات كأس العامل متسلحاّ 
مبعنويــات عالية بعد فوزه الكبري عىل املنتخب األردين )89-

70( الجمعــة الفائت بعد  تقدميه عرضاً كبرياً هو األفضل له 
يف التصفيات حتى اآلن.  

وعىل العبي منتخب األرز وضع انتصارهم الكبري عىل األردن 
يف »كالســيكو« منطقة غرب آسيا جانباً والرتكيز للفوز عىل 
الســعودية االثنني بعدما فاز لبنان عىل السعوديني يف شباط 
الفائــت يف مدينة جّدة الســعودية )81-68( وبالتايل عدم 
االســتهتار باملنتخب الضيف الذي وصل اىل بريوت بعد فوزه 
عىل اندونيســيا )69-67( يف جاكرتــا.  وقبل مباراة واحدة 
عــىل انتهاء »النافذة الثالثة«، يتصّدر لبنان )املصنف 54 عاملياً 
و9 آســيوياً( ترتيب املجموعة الثالثة بـ 9 نقاط يليه كل من 
الســعودية )املصنفة 80 عاملياً و13 قاريا(  واألردن )املصنف 

39 عاملياً و8 آســيوياً( )8 نقاط( فأندونيسيا )5 نقاط( وفوزه 
االثنــني يضمن له االنفراد بالصدارة بـ 11 نقطة بعدما »فّض 
رشاكته« مع املنتخب األردين مســاء الجمعة الفائت وليتأهل 
اىل الدور الثاين حامالً نقاطه معه كسائر املنتخبات املتأهلة.

  وسيخوض لبنان مباراته مع السعودية مبؤازرة كبرية من 
الجمهــور اللبناين عىل غــرار ما حصل يف مباراته مع األردن 
الجمعة الفائت بحيث ســاند الجمهور اللبناين منتخبه وآزره 
بصورة هســتريية طوال املباراة وكان هذا األمر مســاعداً يف 
العــرض الفني الكبري لالعبني اللبنانيني خاصة مع بداية الربع 
الثــاين من املباراة حيــث أبدع فيه العبو وطن األرز يف مباراة 
ستظل طويالً يف البال ليثأر منتخب األرز لخسارته يف شباط 

الفائت يف العاصمة األردنية عّمن.
  فنياً ســيخوض املدرب الوطني اللبناين جاد الحاج املباراة 

بتشكيلة مدّججة بالنجوم يف كافة املراكز بقيادة القائد املحنك 

عــي حيدر الذي قطع املاء والكهرباء والهواء عن العب ارتكاز 

املنتخب األردين أحمد الدويري يف مباراة الجمعة يف أمســية 

صال فيها الالعبون اللبنانيون وجالوا كم طاب لهم.

  واذا ما كانت الرتجيحات تصب ملصلحة لبنان للفوز مســاء 

االثنني، فانه عىل  الالعبني الرتكيز متاماً عىل املباراة لعدم حصول 

»زلّة قدم« أو »دعســة ناقصة« من شأنها »خربطة« حسابات 

املنتخب اللبناين وليتأهل منتخب األرز اىل الدور الثاين بخمسة 

انتصارات وخسارة واحدة يف حال فوزه عىل السعوديني.

  ومن ناحية املنتخب الســعودي فلقد حّقق فوزاً صعباً عىل 

اندونيســيا الجمعة الفائت وبنتيجة )69-67( وسيسعى اىل 

تقديم ما يف جعبته امام منتخب األرز االثنني مع علمه بفارق 

االمكانات الفنية بني املنتخبني.

  ويف املباراة الثانية ضمن املجموعة الثالثة، سيســتضيف 
منتخب اندونيسيا  نظريه األردين يف العاصمة جاكرتا االثنني 
ويبدو فوز األردنيــني مرجحاً اال يف حال حصلت املفاجأة من 

اندونيسيا التي مل تذق طعم الفوز يف التصفيات حتى اآلن.
  ومع طي صفحة »النافذة الثالثة« االثنني، سيبدأ منتخب لبنان 
تحضرياته لكأس آسيا التي ستستضيفها أندونيسيا بني 12 و24 
متوز الجاري مع العلم ان القرعة أوقعته يف املجموعة الرابعة 
اىل جانب الفيليبني ونيوزيلندا والهند .وسبق للبنان ان استضاف 

كأس آسيا يف صيف 2017 وخرج خايل الوفاض منها.

   {   نظام التأهل {
  وينــص نظام التصفيات عىل تأهــل املنتخبات التي تحتل 
املراكــز الثالثة األوىل يف كل مجموعة من املجموعات األربع 
اىل الدور الثاين مم يعني ضمن لبنان واألردن والســعودية 

التأهل اىل الدور الحاســم اذ ســتضمهم مجموعة مع كل من 

نيوزيلنــدا والفيليبني )املتأهلة أصالً ألنهــا احدى الدول التي 

ستســتضيف كأس العامل مــع اليابان املتأهلــة ايضاً حكمً 

الستضافتها البطولة. اما اندونيسيا املستضيفة الثالثة لبطولة 

العــامل فتأهلها مبارشة مرتبط ببلوغها الدور ربع النهايئ من 

كأس آسيا( والهند. كم ستضم مجموعة ثانية ستة منتخبات.

  وســيواجه لبنان كل من نيوزيلندا والفيليبني والهند )ذهاباً 

واياباً( يف »النافذة الرابعة« )آب 2022( و »النافذة الخامسة« 

)ترشين الثاين 2022( و »النافذة السادسة« واألخرية )شباط 

2023( لتتحّدد عىل أثرها املنتخبات التي ســتتأهل عن آســيا 

وأوقيانيا اىل نهائيات كأس العامل مع التأكيد مجدداً ان املنتخبات 

املتأهلة اىل الدور الثاين ستنقل نقاطها التي حصدتها يف الدور 

األول معها وهو أمر هام من الواجب اخذه باالعتبار.

افُتتحت بعد ظهر أمس األحد رسمياً بطولة غرب آسيا الثانية 
للشباب والشابات يف ألعاب القوى التي ينظمها االتحاد اللبناين 
للعبة حتى األربعاء 6 متوز الجاري عىل ملعب نادي الجمهور 
برعاية رئيس الجمهورية العمد ميشال عون ومبشاركة تسع 
دول وهي سلطنة ُعمن، الكويت، قطر، اليمن، العراق، األردن، 

سوريا، فلسطني ولبنان.  
وأقيم حفل االفتتاح الرســمي الحاشــد  بحضور فاعليات 
رســمية وسياسية وديبلوماســية ورياضية وعائلة العاب 
القوى ومسؤويل الرشكات الراعية ورجال الصحافة واالعالم 
يتقدمها وزير االعالم زياد مكاري ممثالً راعي البطولة العمد 
عــون، رئيــس اللجنة األوملبية اللبنانية بيــار جلخ، املحامي 
إبراهيم شويري ممثالً وزير الشباب والرياضة الدكتورجورج 
كاّلس، العقيد  فادي اســطفان ممثــالً قائد الجيش اللبناين 
العمد جوزيف عون، العميد  حســني خشفة ممثالً مديرعام 
قــوى األمن الداخي اللواء عــمد عثمن، الرائد دميرتي صقر 
ممثــالً مدير عام األمن العام اللواء عباس ابراهيم، النائب بيار 
بو عايص، ســفراء وديبلوماســيي الدول املشاركة يف بطولة 
غرب آسيا، رئيس االتحاد اآلسيوي أللعاب القوى اللواء دحالن 
الحمد واعضاء االتحاد القاري، رئيس اتحاد غرب آســيا سّيار 
العنــزي ونائبه محمد عيىس الفضالة واعضاء االتحاد، رئيس 
مصلحة الرياضة يف وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات، 
رئيس االتحاد اللبناين أللعاب القوى روالن ســعادة واعضاء 
االتحاد، رئيس اتحاد املبارزة جهاد سالمة، مدير البطولة امني 
عام االتحاد اللبناين وســام الحويل، رؤساء واعضاء الوفود 
املشاركة يف البطولة، عائلة العاب القوى اللبنانية وحشد كبري 
من رجال الصحافة واالعالم يف وسائل اعالم محلية وعربية.

   {  روالن سعادة {
  بداية كلمة عريّف الحفل االعالمي انطوين مجدالين رّحب 
فيها بالحارضين وتحدث عن اســتضافة لبنان البطولة عىل 
الرغم من األوضاع التي مير بها لبنان  ثم دخول الفرق املشاركة 
يف البطولة عىل وقع املوســيقى فالنشــيد الوطني اللبناين. 
الكلمة الثانية لســعادة الذي ارتجل كلمة وقال »سألقي كلمة 
من القلب. لقد نظمنا بطولة غرب آسيا للشباب والشابات يف 
العام 2019 وكانت ناجحة بشــهادة الجميع. وعىل الرغم من 
الظروف التي مير بهــا لبنان خاصة عىل الصعيد االقتصادي 
أرّص اتحاد غرب آســيا عىل اقامــة البطولة يف لبنان ونحن 
لّبينــا الطلب لنؤكد ان لبنان ال ميوت وان رياضة العاب القوى 
اللبنانية ما زالت شعلة نشاط وحركة وباذن الله سنستضيف 
املزيد من البطوالت العربية واالقليمية والقارية يف املستقبل. 

وســأّوجه رســالتني اىل وزير االعالم زياد مكاري لنقلها اىل 

رئيس الجمهورية العمد ميشال عون راعي البطولة. الرسالة 

األوىل اننــا ننظــم البطوالت عىل أرضنا مــن دون اي دعم او 

مســاعدة لالتحادات الرياضية ومنها اتحــاد العاب القوى. 

الرياضــة اللبنانية متر بصعوبــات اقتصادية جّمة وهذا هو 

لســان االتحادات الرياضية. الرسالة الثانية غياب 3 دول عن 
البطولة وهي السعودية واالمارات العربية املتحدة والبحرين. 
وبهذه املناســبة ادعو اىل انفتاح بني جميع االتحادات العربية 
من دون اســتثناء. والشكر اىل رئيس االتحاد اآلسيوي دحالن 
الحمد عىل حضور ومواكبة البطولة والشكر اىل رئيس اتحاد 
غرب آسيا سّيار العنزي ونائبه محمد الفضالة ألنه لوال الدعم 

الشخيص ملا اقيمت البطولة.
  وأود ان أشكر مجدداً الرعاة وهم مدير عام رشكة ايب رميا 
اخوان ميشــال ايب رميا وكيل »اكس اكس ال ايرنجي« ومهيب 
اللقيس )مــزارع اللقيس( و »فــور أف« التي قّدمت املالبس 
الرياضية للبعثة. كم اشكر محطة »أو يت يف« لنقلها وقائع 
البطولــة مبارشة عىل الهــواء عىل مدى اربعة ايام. ومن هنا 
ّسأّوجه كلمة  اىل األبطال والبطالت اللبنانيني متمنياً لهم كل 

التوفيق يف البطولة«.

   {   العنزي {
  الكلمــة الثالثة للعنزي الذي قال »اتحاد غرب آســيا يبذل 
الجهــود الجبارة لتحقيق اهدافه. لدينــا العبني مميزين يف 
الدول املنضمة اىل االتحاد وننظّم روزنامتنا بحذافريها ونعمل 

عــىل ترجمة اهدافنا لصناعة االبطال. هناك مواهب وكادرات 
كثرية. وال بد يل من شــكر االتحاد اللبناين أللعاب القوى عىل 
جهوده الجبارة وتنظيم البطولة والشــكر اىل زماليئ اعضاء 
اتحاد غرب آســيا عىل جهودهــم لتطوير ملكة العاب القوى 
عىل صعيد املنطقة آمالً ان تشــهد املنافسات اثارة مع التمني 

للجميع«. التوفيق 

   {  الحمد {
  الكلمــة الرابعة  لدحالن الحمــد  وجاء فيها »نعود مجدداً 
اىل لبنان واىل مضمر نادي الجمهور لتحقيق االرقام وتقديم 
االفضــل من قبل الالعبني والالعبــات. واليوم تبدأوون رحلة 
اثبات الوجود يف البطولة باملنافســات التي تحصل يف الربوع 
اللبنانية مع األمل ان يتأهل العبون والعبات اىل بطولة العامل 
للشباب والشابات التي ســتجري الشهر املقبل يف كولومبيا. 
لبنان يســتضيف البعثات بضيافة كبرية والشــكر اىل رئيس 
االتحــاد اللبناين ورئيس اللجنة املنظمة روالن ســعادة واىل 

االتحاد اللبناين النشيط«.
  ثم تلت لني عازار قسم الالعبني ونهى  سمحة قسم الحكام.

  وجرى رفع العلم اللبناين وعلم اتحاد غرب آســيا وشــعار 
البطولة.

   {  مكاري {
  الكلمة االخرية ملكاري جاء فيها »رشفني رئيس الجمهورية 
بتمثيلــه يف الحفل االفتتاحي للبطولــة التي يرعاها. فلبنان 
وطن االرز يرفض ان يستسلم وسيبقى محلقاً وما استضافة 
البطولة يف الربوع الللبنانية سوى دليل عىل ذلك. الرياضة هي 
مســاحة للحوار. لبنان يواجه صعوبات ظرفية وسيتجاوزها 
حتمً. لتكن هذه البطولة محطة ملزيد من االنشطة ومنها عىل 
الصعيد الســياحي يف صيف واعد وامتنى ان يخرج لبنان من 
عنق الزجاجة بدعم من اشــقائه العرب. والشكر اىل االتحاد 
اللبناين أللعاب القوى. وباســم فخامــة رئيس الجمهورية 
العمد ميشــال عون اعلن افتتاح بطولة غرب آســيا الثانية 

للشباب والشابات« )وسط تصفيق الحضور(.
  ويف ختام حفل االفتتاح لوحة فنية فولكلورية.

   {  اليوم الثاين  {
  ويف برنامج مســابقات اليوم االثنني نهايئ االناث لسباق 
الـ 5 آالف ميش عند الساعة الثامنة صباحاً ثم تقام العديد من 
التصفيات لعدة مسابقات خالل النهار عىل ان تجري نهائيات 
10 مسابقات ابتداء من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر مع 

تتويج االبطال والبطالت من قبل كبار الحضور.

   يف إطار األنشــطة املوازية لبطولة غرب آســيا الثانية 
للشباب والشــابات بألعاب القوى، تعقد اللجنة اإلعالمية 
التحاد غرب آســيا التي يرئســها أمني عام االتحاد اللبناين 
وســيم الحويل )عضو اتحاد غرب آسيا(، ندوة عند الثانية 
عرشة مــن ظهر اليوم االثنني يف فندق »النكســرت متار« 
بالتنســيق مع االتحاد العريب للصحافة الرياضية، يتحّدث 
خاللها اإلعالمي واملحارض األوملبي وديع عبد النور عن »أم 

األلعاب وأدواتها اإلعالمية العرصية املؤثرة«. 
  وســيتناول عبد النور أســاليب جديدة يف اإلضاءة عىل 
ألعاب القوى من منطلق خصوصياتها اإلعالمية وتنّوعها، 
ما يعزز من حضورها ويرثي واقعها ويحّصن مزاوليها. كم 
ســيتطّرق إىل األدوار املطلوبة من األرس واملدارس واألندية 
واالتحادات يف هذا املجال، وإىل دور االعالم ومســؤولياته 
واملعالجــة الخربية ومقاربتها يف ظل وســائل التواصل 

الحديثة والثورة الرقمية املتنامية.
  ودعا االتحاد اللبناين أللعاب القوى املهتمني من اعالميني 

ومصورين واداريني ومدربني وحكام ومعنيني يف الوســط 
الريايض اىل حضور الندوة.

10
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر

االثنني 4 متوز 2022

ـــــــــــــــون ـــــــــــــــس ع ـــــــــــــــة الرئي ـــــــــــــــوى برعاي ـــــــــــــــاب الق ـــــــــــــــي ألع ـــــــــــــــرب آســـــــــــــــيا للشـــــــــــــــباب ف ـــــــــــــــة غ ـــــــــــــــاح حاشـــــــــــــــد لبطول  افتت
والكلمـــــــــــــــات اشـــــــــــــــادت بـــــــــــــــدور االتحـــــــــــــــاد اللبنانـــــــــــــــي للعبـــــــــــــــة ودوره الفاعـــــــــــــــل

العنزي الوزير مكاري يلقي كلمته

سعادة يرتجل كلمته

كلمة الحمد

شعار بطولة غرب آسيا

مقدمة الحضور

ـــــيا   ـــــرب آس ـــــة غ ـــــش بطول ـــــى هام ـــــوم عل ـــــر الي ـــــة ظه ـــــدوة اعالمي ن

ــــــــــوم ــــــــــى الســــــــــعودية مســــــــــاء الي ــــــــــوز عل ــــــــــة« بف ــــــــــذة الثالث ــــــــــام »الناف ــــــــــع الختت ــــــــــان يتطّل  لبن
والتأهــــــــــل الــــــــــى الــــــــــدور الثانــــــــــي حامــــــــــالً نقاطــــــــــه الـــــــــــ 11 ومواجهــــــــــة نيوزيلنــــــــــدا والفيليبيــــــــــن والهنــــــــــد

ـــــــــــــــد؟ ــــــــــــد وبرشـــــــــــــــلونة للموســـــــــــــــم الجدي ـــ ـــــــــــــــال مدري ـــــــــــــــف يســـــــــــــــتعد ري ـــــــــــــــة.. كي ـــــــــــــــات الودي ـــــــــــــــودة واملباري ــــــــــــد الع ـــ مواعي
يبدأ ريال مدريد اإلسباين استعداداته للموسم الكروي الجديد 
2022-2023، خــالل متوز الحايل، تحت قيادة مدربه اإليطايل 

كارلو أنشيلويت.  
ونجح ريال مدريد خالل املوسم املايض يف التتويج بـ3 ألقاب 
هي دوري أبطال أوروبا والدوري اإلسباين والسوبر املحي، وهو 
سيجعل الفريق مرتبطا مبوعد ناري مهم هو السوبر األورويب 

يوم 10 آب املقبل، ضد إينرتاخت فرانكفورت األملاين.
  ويبدأ فريق ريال مدريد يوم الجمعة املقبل 8 متوز، استعداداته 
ملوســم 2022-2023، بالتجمــع يف ملعب تدريبــات النادي 

بالعاصمة مدريد.
  وحصــل ريال مدريد عىل فرتة راحة اســتمرت ألكرث من 5 
أســابيع، وتحديدا منذ التتويج بلقــب دوري أبطال أوروبا عىل 

حساب ليفربول اإلنكليزي بهدف دون رد، يوم 28 أيار املايض.
  وينتظر أن يقيم ريال مدريد معسكرا تحضرييا يف الواليات 
املتحدة األمريكية تشمل املشاركة يف بطولة األبطال لكرة القدم. 
  ويخوض ريال مدريد خالل فرتة وجوده يف الواليات املتحدة 
األمريكية، العديد من املباريات الودية، استعدادا للموسم الجديد.

  وســيبدأ ريال مدريد مبارياته الودية يف صيف 2022 ضد 
الغريم التقليدي برشلونة يف الكالسيكو يوم 23 متوز يف الس 
فيغاس، ثم ســيواجه كلوب أمريكا املكسييك يف26  من نفس 

الشهر يف سان فرانسيسكو.

  ويلتقــي »املريينغي« يف 30 متوز الحايل نظريه يوفنتوس 
اإليطايل، يف آخر بروفة ودية قبل املوسم الجديد.

  وســيخوض ريال مدريد ضد فريــق آينرتاخت فرانكفورت 
األملاين، مباراة عىل لقب كأس السوبر األورويب يوم 10 آب املقبل.

  وستقام املباراة عىل ملعب هلسنيك األوملبي يف فنلندا، بني 
بطي دوري أبطال أوروبا والدوري األورويب.

  اىل ذلك، أبرمت إدارة نادي ريال مدريد مجموعة من التعاقدات 
املهمة يف صيف 2022 من أبرزها جلب املدافع األملاين أنطونيو 

روديغري من تشيليس يف صفقة انتقال حر.
  وتعاقــد ريال مدريد مع أوريلني تشــواميني العب موناكو 

الفرنيس مقابل 80 مليون يورو بعقد لـ6 سنوات.
  ورحل عن ريال مدريد بنهاية املوسم، 3 من أهم العبي الفريق 
يف الســنوات األخرية أبرزهم غاريث بايل الذي انتقل إىل لوس 
أنجلوس غاالكيس األمرييك، والربازيي مارسيلو والعب الوسط 

إيسكو آالركون.

   {   برشلونة {
  من جهته، يستعد تشايف هرينانديز لقيادة برشلونة اإلسباين 
خالل فرتة التحضري للموسم ألول مرة بعدما توىل تدريب الفريق 

يف نهاية العام املايض.
  الفريق الكاتالوين ميني نفســه باستعادة هيبته ومكانته 

الطبيعية يف املوســم الجديد بعدما تدهورت نتائجه يف املوسم 
املنرصم، الذي شهد خروجه خايل الوفاض من كافة البطوالت.

  وتبدأ اســتعدادات برشلونة للموســم الجديد، اليوم االثنني 
بعودة العبي الفريق ملركز التدريبات بعد نهاية العطلة الصيفية.
  وسيخضع الالعبون يف البداية للفحوصات الطبية االعتيادية 

قبل االنخراط يف التدريبات تحت قيادة تشايف.
  وسيشــهد صيف 2022 عودة البارسا للقيام بجوالته حول 

العامل، للتحضري للموسم الجديد، ألول مرة منذ عام 2019. 
  وحالت جاحة كورونا دون ســفر برشلونة لقارات مختلفة 
يف آخــر عامني، قبل أن تتالىش األزمة مع مرور الوقت، ويقرر 

النادي عودة جوالته الصيفية من جديد.
  وســيقوم الفريق الكاتالوين بجولــة صيفية يف الواليات 
املتحــدة األمريكية يف متوز الجاري، يتخللها خوضه مجموعة 

من املباريات الودية يف ميامي ونيويورك. 
  واعتاد برشــلونة الســفر إىل الواليات املتحدة خالل فرتات 
اإلعداد، لكنه مل يستطع التواجد هناك منذ فرتة التحضري ملوسم 

.2020-2019
  وقبل الســفر يف جولة صيفية، ســيخوض برشلونة أوىل 
مبارياته الودية يف األرايض اإلسبانية ضد فريق أولوت املغمور 

يوم 13 متوز الجاري.
  بعد ذلك، ســتطري بعثة الفريق إىل الواليات املتحدة، لخوض 

مباريات ودية ضد إنرت ميامي األمرييك، ريال مدريد اإلسباين، 
يوفنتــوس اإليطايل ونيويورك ريد بولز، وذلك أيام 20، 24، 27 

و31 متوز.
  وكان مــن املفرتض أن يخوض برشــلونة مباراة ضد روما 
اإليطــايل يف كأس خوان غامرب يوم 6 آب املقبل، قبل أن يعتذر 
األخري، ليضطر النادي للبحث عن منافس آخر ملواجهته يف آخر 

ودية قبل انطالق املوسم.
  ويســتهل برشلونة مشواره يف الدوري اإلسباين مبواجهة 
داخل ملعبه »كامب نو« ضد رايو فاليكانو يف الجولة االفتتاحية.

  املباراة ســتقام يوم 13 آب 2022، وذلك يف متام الســاعة 
التاسعة بالتوقيت املحي إلسبانيا.

  وتكثف إدارة برشلونة جهودها يف سوق االنتقاالت، لتعزيز 
صفوف الفريق بعنارص من العيار الثقيل، حيث نجحت يف حسم 
بعض التعاقدات، عىل رأســها الثنــايئ فرانك كييس وأندرياس 

كريستينسن مجانا.
  ومن املقرر أن يقدم النادي الكاتالوين الثنايئ الجديد لوسائل 

اإلعالم يوم غد الثالثاء وبعد غد األربعاء.
  كم تعمل إدارة الرئيس خوان البورتا عىل حسم صفقات أكرث 
قوة، عرب ضم روبرت ليفاندوفسيك من بايرن ميونيخ األملاين، 
ورافينيا العب ليدز يونايتد اإلنكليزي، وثنايئ تشيليس، ماركوس 

ألونسو وسيزار إزبيليكيوتا.

مجّمع نهاد نوفل خالل مباراة لبنان واألردن : من دون تعليق املنتخب اللبناين الفائز عىل األردن الجمعة الفائت

العالم  تصفيات كأس 
ــة ــل ــس ـــرة ال ــ  فــــي كـ



1ـ فرنسا، وج، نيازك
2ـ يورك، الدريس، يد
3ـ كبت، ألّد، وجدان

4ـ تناولت، برب، وشك
5ـ وسب، قراري، عودتها

، جــورج خليل،  6ـ رو، أطَّ
عنَي

7ـ هنيبعل، ستيفن بويد
8ـ ست، فعلتم، نرتقي

9ـ غوريك، ريا، إســفني، 

نصَّ

10ـ ور، أرّمم، يفلت، أميون

11ـ وّفرت، رمل، أرد، ورعي

12ـ بار، علم، وبر، عّمنا

فرجينيا،  مرسيدس،  13ـ 

عرث
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 عموديا: 

 عموديا:

من خمسة حروف:    االبراج 

عاصمة أوروبية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  إبن بطالن 

اخترب معلوماتك

1ـ بلدة يف قضاء عاليه. 

لرئيس  الثاين  2ـ االسم 

عريب راحل. 

3ـ شكل وهيئة. 

4ـ الطُرق. 

5ـ صّممُتم عىل. 

1ـ بلدة يف قضاء عاليه. 
2ـ سلســلة مركبــات 

فضائية. 
3ـ مدينة يف فرنسا. 

4ـ مقياس أريض، فصَل 
يف األمر. 

5ـ يحاِدث ويخاطب. 

فنان ورســام ايطــايل راحل. إمتاَز برســم الوجوه 

يف أشكال مســتطيلة وألوان زاهية جميلة، وخطوط 

صافية. إسمه مؤلف من 15 حرفا، إذا جمعت:

7+1+14+10+11+13- عاصمة آسيوية. 

14+5+11+11+3- ممثلة وفنانة مرصية. 

 4+10+14+1- ممثلة وفنانة مرصية. 

6+4+1+9- مطربة لبنانية راحلة. 

7+1+12+14- والية أمريكية. 

2+8+11- مدَّ املرشوع بالدراهم. 

15+6+2- نهار وليل. 

14+8- عاصفة بحرية. 

1ـ من هــي املمثلة والراقصة املرصية التي إســمها 

األصيل سهري حسن أحمد، وتوفيت عام 2018؟

ــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما اسم الدولة االفريقية التي ُعرَفت قدميا بـــإسم 

بالد الكاهن يوحنا؟ 

ــــــــــــــــــــــــ

3ـ من هو الشــاعر املخرضم الذي إسمه األصيل جرَول 

بن أوس، وكنيته أبو مليكة؟ 

ــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما اســم العاصمة العربية التــي أجريَت فيها أول 

بطولة لكأس العرب يف كرة القدم، وذلك العام 1962؟ 

ــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما اســم املدينة التي جعلها الخليفة هارون الرشيد 

عاصمته الصيفية، وبنى فيها قرص السالم؟ 

ــــــــــــــــــــــــ

6ـ يف أية ســنة افتتَح يف السعودية مطار امللك خالد، 

الذي هو من أكرب مطارات العامل؟ 

ــــــــــــــــــــــــ

7ـ مــن هو امللحن املرصي الذي لّحَن لكوكب الرشق أم 

كلثــوم األغنبات التالية: أهل الهوى ـ األمل ـ األوىل يف 

الغرام؟ 

ــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما اسم الحرشة التي ال يزيد طولها عن عقدة االصبع، 

ومع ذلك تُحِدث صوتا يُسَمع عىل مسافة كيلومرت؟ 

1ـ فيكتور هوغو، بم
2ـ روبنسون، وروار

3ـ نرتاب، يرس، فرس
4ـ سّك، إبتكار

5ـ القطع، يرتعد
6ـ الرتّ، لف، لّس

7ـ ولد، أج، عرمرم
8ـ جد، بروس يل
9ـ روبريت تايلور

10ـ نيجر، جيم، بّج
11ـ يسّد، يخّف، األرّي

12ـ أو، لنكسرت
13ـ زين شعيب، دعَي

14ـ كّد، كولونيا، ما
15ـ يرمنون

16ـ تعّدت، يراع
17ـ هن، قنوع

18ـ اييل صنيفر

؟ من هو
من هي؟

1ـ فيلسوف وكاتب انكليزي 
راحل. 

2ـ مخــرج مــرصي راحل، 
يفّك. 

الصحــراء، جنس  أرض  3ـ 
نبايت شائك، عاصمة عربية. 

4ـ أحد األنبياء، تصلح البناء، 
أرّص. 

5ـ عملة آســيوية، يخصنا، 
يصّوت الرعد. 

6ـ يأيت بعده، بّرام، مقياس 
أريض. 

7ـ مرفأ أرجنتيني، صبَّ املاء 
يف ُحدور.

8ـ مدينة يف قربص، أرسَع 
األمر.

أّسســت  للوالد،  9ـ تُقــال 
متحف الشمع يف لندن.

10ـ يتجلّــد ويصــرب، ضد 
اشرتى، أصل. 

11ـ مرَض، تتحّول من مكان 
اىل آخر، مدينة سورية. 

12ـ والية أمريكية، طبيب. 
13ـ نائب لبناين راحل.

14ـ عتــا وعىص، بلدة يف 
قضاء جزيــن، من الحيوانات، 

للنهي. 
15ـ أمر عظيم، نرَض واهتزَّ 

النبات.
16ـ قلبها، عالمة واشــارة 

لـِ.  
مدقــوق  ارسْع،  17ـ 

ومطحون. 
18ـ االســم االول ملوسيقار 
وفنــان عــريب راحل صاحب 

الصورة، غزال. 

إيطايل  موســيقي  1ـ 
صاحب عايدة، عطَش، خبز 

ياِبس. 
2ـ دولة أوروبية، االسم 
الثــاين لشــاعر فرنيس 

راحل.
فنانــة  ننــى،  3ـ 

مرصية، تتعب.
4ـ نــوع مــن الحّيات، 

أغنية ألم كلثوم.
5ـ من األحجار الكرمية، 
الواضح،  الطريق  وســط 
منهوكا محطام، أرسَع يف 

سريه. 
األرجنتني،  يف  اقليم  6ـ 
نظرت يف األمر مليا، شاعر 

فرنيس راحل. 
لبعــض  7ـ يســتعمل 

األطعمــة، غــري صالح، 
مجيء اىل، لقب تونيس. 

8ـ خوذة، مطر شــديد، 
للتأوه. 

اعالميــة  بيــت،  9ـ 
أوقات  لبنانية،  ومذيعــة 

ساعات العمل.
يفي  تنترش،  غّنَج،  10ـ 

بالوعد، ال يباح به. 
برازييل،  11ـ العب كرة 
شجر باسق، رقَد، إبتهاجي.
الشجاعة  شــأن،  12ـ 
القتال، االسم  واالقدام يف 
الثــاين لكاتــب مرسحي 

بريطاين راحل. 
13ـ البوق، ملكة جامل 

لبنان سابقا. 

الثور

)21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

)22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

)24 آب - 23 أيلول(

العقرب

)23 ت1-21ت2(

الجدي

)22ك1 - 20 ك2(

الحوت

)20 شباط - 20 آذار(

ال تخف من املشاعر القوية التي تنتابك هذه 

اآلونــة. وضعك العميل يشــهد تقدما نتيجة 

اخالصك، وسوف تكون محط انظار واعجاب. 

انبعاث وتغيري داخيل ملحوظ. عمل بامكانه 

اشــغالك خاصة اذا كان يخص أحد األشخاص 

املقربني منك. جو من السالم يسود عالقتك. 

أنــت صاحب قلب كبري وعواطف جياشــة 

ال توصف. اصرب فســوف تلتقي مع من يقدر 

عواطفك ومينحك الحب والطأمنينة والسعادة.

تتلقى مكاملة من شــخص عزيز بعيد عنك 

مســافة بعيدة. ميكنك االلتزام بدون خوف، 

وستكون عالقات اجتامعية ومهنية موفقة. 

هذه الفرتة ستحمل يف طياتها مسؤوليات 

كثــرية تلقى عليك. حــدد اولوياتك وال تخف 

اظهــار طموحك فالنجاح حليــف الجريئني 

والشجعان أمثالك. 

عندك قدرات ومواهب خاصة. عليك أن تعرف 

امليدان الذي يناسبك يف هذه املرحلة لتعمل به. 

ثابر عىل بذل املجهود وتأكد انك ستنجح.

مقدرتــك الشــخصية ســتكون مدعومة 

بالجرأة والشجاعة. ستعرف كيف تنسق بذكاء 

وفطنة للوصــول اىل األهداف التي وضعتها 

نصب عينيك. 

يوم جيد ملراجعة الحسابات الخاصة وانهاء 

بعض األمور الصغرية العالقة. تطور ملحوظ 

يف عواطفك يدفعك بقوة اىل الحبيب اللطيف. 

رغبتك الصادقــة يف التغيري والتجديد يف 

هذه املرحلة قد تساعدك عىل فك القيود الثقيلة 

التي تكبلك، والتي منعتك حتى اآلن من التقدم. 

أخبــار جديدة تصلك من نســيب تفرح بها 

كثــريا. تعقد صداقات عديــدة تؤدي بك اىل 

القيــام بأعامل ممتازة تكون عىل املســتوى 

الجيد  املطلوب. 

ممكــن أن تأخذ قرارا يكون مترسعا يتعلق 

بالعمل. اطلب النصائح من األصدقاء األوفياء، 

فأنت بحاجة اليوم اىل آراء موضوعية حسنة. 

متتلك كل يشء لتشــعر بالسعادة والفرح. 

متــر بك صدفة مثينة عليك بالتنبه اللتقاطها 

واالســتفادة منها بالرسعة الالزمة. ال تفتح 

مواضيع حساسة. 

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(

االسد

)24 متوز - 23 آب(

امليزان

)24 أيلول - 22 ت1(

القوس

)22ت2 - 21 ك1(

الدلو

)21 ك2 - 19 شباط(

اتقان
أحاديث
إقرتاب
امنوذج
بالتني

بودوان
بلجيكا
برمانا

بهاء
تالميذ
تايلور

جامهري
حبوب
حنطة

خاتم
خطة

دهر
ديكارت

دائرة
ذهب

ذم
رونق

رياضة
زامبيز
سوط

سنديان
سهاد
شص

شكسبري
صك

صافيتا
طرابلس

طوافة
طرب

عذر
عدالة
فندق

فنكوفر
فخ

فلوران
قمة
قائد

كناريس
لقاء

مرح
نورما

ورق
وثائق.

الحل السابق

الحل السابق

   فادوز

االثنين 4 تموز 2022

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ ليزر زامنهوف. 

2ـ حمرة الشفاه. 

3ـ سبعة ثقوب. 

4ـ بينوكيو. 

5ـ هرني لونغفيلو. 

6ـ جائزة شارملان. 

7ـ يف اليمن. 

8ـ يف الربتغال. 

1ـ برامز.

2ـ وابور. 

3ـ سد، يل.

4ـ طاريا. 

5ـ نرتهب.

1ـ بوسطن. 

2ـ رادار. 

3ـ إب، رّت.

4ـ موليه. 

5ـ زرياب
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المانشيت( )تتمة   

 )تتمة ص1(

 )تتمة ص1(

 )تتمة ص1(
 )تتمة ص1(

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعالنات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com

االثنني 4 متوز 2022

ــور كــبــيــر ــ ــطـ ــ ـــة وتـ ــق ــيـ ــب »إســـــرائـــــيـــــل«: عـــمـــلـــيـــة دقـ ــ ــرعـ ــ ــه ُتـ ــ ــل ــ ــرات حــــــزب ال ــ ــي ــ ــس ــ م

لوغانسك بتحرير  بــوتــيــن  أبــلــغ  شــويــغــو  روســـيـــا..  ــروط  شـ فــهــم  ــا  ــي ــران أوك عــلــى  الــكــرمــلــيــن: 

ــى الــــرئــــيــــس الــــســــوري ــ ــ ــة الـ ــ ــّيـ ــ ــنـ ــ ــت مـــــخـــــاوف اردوغـــــــــــــان األمـ ــلـ ــقـ ــان: نـ ــ ــي ــ ــه ــ ــل ــ ــد ال ــ ــب ــ ع

ــي أوروبــــا واملــحــيــط الــهــادئ ــحــّذر مــن حـــرب نــوويّــة ف بــيــونــغ يــانــغ ت

العديد من الدول اإلقليمية التي قد تســاعدها بشكل أو 

بأخر عىل درء »الخطر املتصاعد« لحزب الله ضد العدو 

اإلرسائييل.

عىل هــذا الصعيد كان للنائب جميل الســّيد تغريدٍة 

الفتة عىل حســابه عىل موقع »تويرت« قال فيها »رغم 

الرثثرة اللبنانية حول مفاوضات الرتسيم البحري والتي 

يقابلها صمت إرسائييل مطبق إالّ ما يترّسب عندنا عن 

لسان الوسيط األمرييك، وخالفاً لكل ما يُقال ويُشاع، 

فإننــي أرى أن لبنان وتحت وطأة خــوف قياداته من 

العقوبــات، قد أضاع حّرية املناورة وأوقع نفســه يف 

فّخ قــد ال يخرج منه إال بالتصعيد». ُمضيًفا يف تغريدٍة 

الحقــة أن »جواب للعلــم، التفاوض ليــس محصوراً 

بالرئيس عون، وكبار املســؤولني يف الدولة يشاركون 

يف التفــاوض بكل التفاصيل ضمن ما يُســّمى وحدة 

املوقــف اللبناين، والتي تعني الــكل رشكاء يف الربح، 

وعند الخسارة، ما حدا مسؤول«.

هذا األمر علّق عليه وزير ســابق من محور 14 أذار 

ســابًقا بقوله لجريدة الديار »كل السياســيني املعنيني 

مبلف ترسيم الحدود مع إرسائيل خائفون من عقوبات 

الوطنية  أمريكية. ومبا أن مصالحهم متّر قبل املصالح 

لذلك رفضوا تعديل املرســوم 6433 وتخلّوا عن حقوق 

لبنان يف حقــل كاريش والتي أثبــت الجيش اللبناين 

دقيقة  صحتها ومصداقيتها من خالل منهجية علمية 

حصدت تقدير مراجع دولية«. وأضاف الوزير الســابق 

»البعــض يُحاول رشاء العفو عن فســاده مقابل ثروة 

لبنان النفطية والتي تبلغ عــرات مليارات الدوالرات 

من حقوق للبنان يف حقل كاريش«. ُمضيًفا أنه »وعىل 

الرغم من مواقفنا السياســية التي تتعارض مع حزب 

الله، إال أننا نتوافق مع دعــوة األمني العام لحزب الله 

حســن نرص الله عىل وحدة الصــف اللبناين يف وجه 

العــدو اإلرسائييل ونزيــد عليها يف وجــه منظومة 

سياسية باعت حق لبنان ُمقابل بقائها يف مناصبها«.

إىل هذا يقول أحد املُحللني السياسيني أن هذه الحادثة 

أرعبت العدو اإلرسائييل وبالتايل قد تُشكّل دافًعا رئيسًيا 

لقيادات العدو إلتخاذ قرار بعمليات إستبقاية ضّد لبنان 

وضّد حزب الله عىل األرايض اللبنانية، وذلك خوًفا من 

أن تتحّمــل »إرسائيل« ُمخطّطًا وضعــه حزب الله قد 

يُكّبدها خســائر كبرية. وأضاف أن هــذا األمر مدعوم 

بحّجة جوهرية وهي عدم قدرة لبنان عىل الصمود كام 

فعل يف العام 2006 والتي أثبت فيها الشــعب أنذاك أن 

وحدته قاومت 34 يوًما من القصف املدّمر ومل يستطع 

أي جندي إرسائييل البقاء يف األرايض اللبنانية.

أن أي حرب عىل  إقتصاديًا، يقول مرجع إقتصــادي 

لبنان ســتؤّدي حكاًم إىل رضب مقومات العيش بحّده 

األدىن للشعب اللبناين خصوًصا إذا ما قامت »إرسائيل« 

بإستهداف السفن التجارية املُحّملة باملحروقات واملواد 

الغذائية واألدوية. وهذا األمر ســيزيد من نسبة الفقر 

والعــوز ويجعل من لبنــان منطقة منكوبــة بكل ما 

للكلمة من معنى.

هذا القول يؤيّده املّحلل الســيايس اآلنف الذكر الذي 

قال قد تكون هنــا بالتحديد الحّجــة الجوهرية ألي 

عمل عسكري ضّد لبنان. والحسابات اإلرسائيلية تدور 

حول ما قد يقوم به حزب الله وحامس وإيران من رّدة 

فعل. وإذ شــّدد عىل عنرص الضعف اللبناين إقتصاديًا، 

إال أنه أضاف أن مخاوف »إرسائيل« من حزب الله ومن 

قدراته كام ذكرتها الصحيفة العربية تجعله يحســب 

ألف حســاب وهو يحتاج إىل دعم لوجســتي إقليمي 

متســائاًل عن دور ُمحتمل لبعض الفئات املوجودة يف 

لبنان.

يف هذا الوقت وعىل الصعيد الداخيل، يستمر املواطن 

يف مواجه أصعب أيامــه. ودخل إرضاب املوظفني يف 

القطــاع العام مرحلة ُمتقّدة أصبحــت معها الخدمات 

لناحية مداخيل  العامة يف حالــة حرجة خصوًصــا 

الدولة التي سّجلت أدىن مستوياتها منذ الحرب األهلية 

اإلقتصادي  املرجع  املايض. ويقول  القرن  يف سبعينات 

اآلنــف الذكر أن مــرصف لبنان هو من ميــول الدولة 

اللبنانيــة مع غياب أية مداخيــل للخزانة العامة، وما 

تعديل أســعار اإلتصاالت إال ُمحاولة من قبل الحكومة 

لتمويل قسم من اإلنفاق الذي تقوم به. ويتوّقع املرجع 

أن تكون املرحلة املُقبلة التي متتّد حتى حدث من إثنني: 

أو إتفاق عىل ملف الحــدود البحرية أو إنتخاب رئيس 

جديد للجمهوريــة، مرحلة صعبة سيســتمر خاللها 

اللبنانية خالًفا لكل  الدولة  مرصف لبنان بالرصف عىل 

ما تّدعيه بعض القوى السياسية. 

قالت إنها تظهر دخول االنفصاليني ليسيتشانسك وتلويحهم 
باألعالم، واحتفاء الســكان بهم، بعدمــا أعلن االنفصاليون 

أمس أنهم يطوقون هذه املدينة.
من جهته، قال املتحدث باسم الكرملني، دميرتي بيسكوف 
»إنه يتوجب عــىل أوكرانيا فهم الروط الروســية إلنهاء 

األزمة«.
وأضــاف بيســكوف يف ترصيحــات لقناة روســيا 1: 
»اآلن تراجعت الدعــوات واملبادرات لتهدئة الوضع. لكن ليس 
لدينا شك يف أن الفطرة السليمة سوف تسود عاجال أم آجال. 
عند القادة الغربيني.. سيحني دور املفاوضات مرة أخرى لكن 
قبلها يتعني عــىل األوكرانيني أن يفهموا مــرة أخرى جميع 
رشوطنا. إنهــم يعرفونها جيدا..  فقط اجلســوا إىل طاولة 
املفاوضات. وســجلوا تلك الوثيقة التي تم االتفاق عليها من 

نواح كثرية«.

{ البيت األبيض {
بدوره، أكد منســق االتصاالت االســرتاتيجية يف مجلس 
األمن القومي بالبيت األبيض  جون كرييب أن »الوقت مل يحن 
بعد ملفاوضات السالم بني  روسيا و أوكرانيا، واآلن يجب عىل  

الواليات املتحدة  أن تستمر يف دعم أوكرانيا وهو ما نقوم به، 
ويجب عىل الرئيس األوكراين  فالدميري زيلينسيك، بنفسه أن 
يقرر متى وماذا وتحت أي ظروف ســيكون هذا انتصارا له، 
ولكن حتى زيلينســيك ســيخربك أنه ليس من الصواب اآلن 

إجراء هذا األمر«.

ورأى يف حديــث تلفزيــوين، أنه »من جهتــه مل يظهر 
الرئيس الرويس  فالدميري بوتــني  أي عالمات عىل االهتامم 
باملفاوضات »، مؤكداً أن »واشنطن ستواصل تقديم املساعدة 
العسكرية إىل كييف، والتي تجاوزت بالفعل 7 مليارات دوالر 

من الواليات املتحدة وحدها«.
وشدد كرييب، عىل أن »التسوية الدبلوماسية تعترب الطريقة 
الوحيدة املمكنــة لحل األزمة يف أوكرانيا، بينام نخصص يف 

الوقت نفسه مساعدة عسكرية جديدة ألوكرانيا«.

{ اعرتاف أوكراين {
من جانبها، أقرت قيــادة األركان األوكرانية بدخول القوات 
الروســية إىل ليسيتشانســك، وقال حاكم إقليم لوغانسك 
ســريغي غايداي »إن دخول القوات الروسية إىل املدينة جاء 
بعــد قصف وصفه بالوحــي«، موضحا »أن هــذه املدينة 
تعرضت لقصف أشــد من القصف الذي كانت قد تعرضت له 

سيفريودونيتسك قبل سقوطها بيد القوات الروسية.«
وكانت ليسيتشانســك آخر مدينة كربى خارج ســيطرة 
الروس يف لوغانسك إحدى مقاطعتي منطقة دونباس رشق 
أوكرانيا اللتني تســعى موسكو للســيطرة عليهام بالكامل. 
وهذه املدينة التي كان تعداد سكانها قبل الحرب حوايل 100 
ألف نسمة توأم سيفريودونيتسك التي استولت عليها القوات 

الروسية اآلونة األخرية عقب معركة استمرت أسابيع.
وسيسمح االســتيالء عىل ليسيتشانسك للجيش الرويس 
بالتقدم نحو سلوفيانســك (حوايل 60 كيلومرتا إىل الغرب( 
وكراماتورســك، وهام مدينتان كبريتان أخريان يف دونباس 

تقعان مبقاطعة دونيتسك.

وقد استمراشــتعال حرائق عدة داخل ليسيتشانسك وعدد 
من القرى القريبة منها بسبب القصف الرويس املستمر عىل 
املدينة. وأكدت مصادر عسكرية أوكرانية أن القوات الروسية 

استقدمت تعزيزات إىل محيط املدينة.
وخالل الســاعات املاضية، أكد مستشار الرئيس األوكراين 
أولكيس أريستوفيتش »أن القوات الروسية عربت أخريا نهر 
سيفريســيك دونيتس وتتقدم نحو ليسيتشانسك من جهة 

الشامل«.
وقال أريســتوفيتش »هذا تهديد حقا. ســرى. ال أستبعد 
أيــا من نتائج عدة هنا. ســتتضح األمــور أكرث يف غضون 
يــوم أو يومني. غري أنه رأى أن اســتيالء القوات الروســية 
عىل ليسيتشانسك سيســبب لها تعقيدات إسرتاتيجية ألنها 
ستضطر لتوزيع قدراتها وأفرادها عىل 6 مدن كبرية يف إقليم 

دونباس«.

{ استنفار يف لفيف {
ويف تطورات أخــرى بعيدا عن هذه الجبهــة، قال أندري 
سادويف عمدة لفيف غريب أوكرانيا »إن املدينة تستعد لهجوم 

محتمل من بيالروسيا«.
وعقد ســادويف اجتامعا للسلطات العســكرية واملدنية، 
نوقشــت خالله خطة للدفاع عن املدينة والقوات والقدرات 

املتاحة تحت ترصفها.
وأعلن عمدة املدينة إنشــاء مقر دفاعــي يف كل حي من 
أحيائها، وإجراء تدريبات إضافية للمتطوعني يف تشــكيالت 

الدفاع الوطني.
ويأيت هذا بعدما أعلن أمس االول، رئيس بيالروسيا ألكسندر 

لوكاشــينكو إحباط هجامت صاروخية لقوات أوكرانية عىل 

منشــآت عســكرية يف بالده قبل أيام، وقال إنه أمر الجيش 

باســتهداف مراكز صنع القرار املعادية«، مضيفا »أن روسيا 

وبيالروســيا يجب أن تظال مســتعدتني ملجابهة »األعامل 

العدائية« من جانب الغرب«، ومؤكــدا أنه ال يريد الحرب مع 

أوكرانيا وال يوجد أي جندي بيالرويس داخل أراضيها«.

{ انفجارات يف بيلغورود {

ويف روســيا، أعلن حاكم محيل مقتل 3 أشــخاص عىل 

األقل وترضر عرات املباين السكنية جراء انفجارات مبدينة 

بيلغورود بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وأوضــح حاكم بيلغــورود فياتشســالف غالدكوف، أن 

انفجارات عدة وقعت يف املدينة -يف ساعة مبكرة من صباح 

اليوم األحد- وإن 11 مبنى سكنيا و39 منزال خاصا لحقت بها 

أرضار، منها 5 دمرت بالكامل.

أضاف غالدكوف أن الســلطات تحقق يف أسباب الحادث، 

وتابع »من املفرتض أن نظام الدفاع الجوي يعمل«.

من جانبه، قال الجيش األوكراين »إن أحد صواريخ الدفاع 

الجوي التابعة للقوات الروسية انفجر يف بيلغورود، مام أدى 

إىل اشتعال النريان يف منازل خاصة«.

ومنذ بدء الحرب الروســية عىل أوكرانيا يف 24 شــباط 

املايض، اتهمت موســكو القوات األوكرانية بشــن هجامت 

عدة عىل بيلغورود ومناطق أخرى حدودية، لكن كييف تنفي 

مسؤوليتها عن تلك الهجامت.

يتجاوز العالقات الثنائية«.
وذكر أمري عبد اللهيان أنّه يف هذا االجتامع، شجب هجامت 
االحتالل اإلرسائييل، قائالً للرئيس األســد: »إنني أعّد صمت 
الغربيني عن هذا العــدوان الصارخ عالمة عــىل ازدواجية 

املعايري يف هذه الدول«. 
وشدد األسد عىل »أهمية هذه الزيارة يف الوضع الراهن«، 
ورأى أنّه »بســبب الظروف اإلقليمية والعاملية، يتكون وضع 
يغري التوازن يف املنطقة«. ورّحب األســد بأّي حٍل يقوم عىل 
الحوار مبساعدة إيران، معرباً عن ارتياحه ألّن إيران جزٌء من 

الحل السيايس يف املنطقة.
والتقى وزير الخارجية اإليراين، الرئيس الســوري، ووزير 
الخارجية فيصل املقــداد، وأكّدا أّن »العالقــات بني طهران 

ودمشق اسرتاتيجية«.
وقال عبــد اللهيان، »إّن الكيان اإلرسائييل اآلن يف أســوأ 
ظروفه األمنية والسياسية«، الفتاً »إىل أوهام البعض بأنّهم 
ســيتمكنون من حّل مشاكلهم الداخلية عرب تطبيع العالقات 

مع الكيان وقال: هؤالء مخطئون بالتأكيد«.
وقال أمــري عبــد اللهيان خــالل لقائه قــادة الفصائل 
الفلسطينية يف دمشــق: »أنا فخور بأنني كنت يف خدمتكم 
خالل هــذا الوقت، مرّة يف طهران ومــرّة هنا. أقدم تحيايت 
لكل الشهداء الفلســطينيني، من الشهيد فتحي الشقاقي إىل 
الشهيدة شريين أبو عاقلة«، مشريا إىل أّن »إيران بدأت بدعم 
الفصائل الفلســطينية من خالل دعــم املقاومة ضد الكيان 
الغاصب لألرايض الفلســطينية«، الفتاً إىل أّن البعض يتوهم 
أنه من خــالل تطبيع العالقات مع »إرسائيــل« التي تعاين 
من العديد من القضايا، ميكنه حّل مشــاكله الداخلية، مردفاً 

»لكنهم مخطئون بالتأكيد«.

{ نرحب بإعادة فتح السفارات مع السعودية {
وقال وزير الخارجية اإليراين رداً عىل الرســالة التي نقلها 
رئيس الــوزراء العراقي إىل إيران من الجانب الســعودي، إّن 
»إيران ترحب بعودة العالقات مع الســعودية، وبإعادة فتح 
السفارات وبدء الحوارات السياسية«. ورّحب أمري عبد اللهيان 
بــ »تعزيز العالقات وتوســيعها بني طهــران والقاهرة مبا 
يعود بالنفع عىل املنطقة والعامل اإلســالمي«، مشرياً إىل أّن 
»إيران ترفض الحرب، من أوكرانيا إىل فلســطني أو اليمن أو 
أي مكان آخر، ونعتقد أّن املشــاكل يجب أن تُحّل بيد شعوب 

املنطقة«.
وبشــأن األنباء املتداولة حول إجراء محادثــات إيرانية- 
مرصية- أردنية يف بغداد، قال أمــري عبد اللهيان: »ال يوجد 
مفاوضات مبارشة مع الجانب املرصي الســتئناف العالقات 

يف الوقت الراهن، لكن هناك جهود جارية من أجل عودة مياه 

العالقات بني طهران والقاهرة إىل مجاريها يف إطار التعاون 

بني دولتني إسالميتني«، مضيفا »هناك مكتب لرعاية املصالح 

يف كل من البلدين ما يظهر حقيقة أن مرص دولة مهمة يف 

العامل اإلســالمي، ونحن نعترب تطوير العالقات معها يخدم 

مصلحة شعبي البلدين والعامل اإلسالمي ودول املنطقة«.

{ املقاومة هي الحل

الوحيد للقضية الفلسطينية {
العقود الســبعة املاضية  وتابع وزير الخارجية: »تجربة 

تثبت بأّن الحل األســايس الحتالل فلسطني يكمن فقط يف 

طريق املقاومة واملقاومة واملقاومة«، مؤكدا أّن »إيران تقف 

إىل جانب الشعب الفلسطيني بكل قوتها حتى تحقيق أهدافه، 

ونعّد ذلك واجباً علينا أخالقياً ودينياً«.

الجنويب يون ســيوك-يول مــع نظريه  الكــوري 

اليابان  اليابان  بايدن ورئيــس وزراء  األمرييك جو 

فوميو كيشــيدا عىل هامش قمة الناتو يف أسبانيا 

قبل أيام.

الوزارة، حسبام نقلت وكالة  املتحدث باسم  وقال 

األنباء الكورية املركزية الرسمية: »تظهر قمة الناتو 

أنها تنتهج خطة الحتواء روســيا والصني  األخرية 

معا من خالل تحقيق »عســكرة« أوروبا وتشــكيل 

تحالف عسكري مثل الناتو يف منطقة آسيا واملحيط 
الهادئ، والحفاظ عىل التحالف العســكري الثاليث 
لكوريا الجنوبية والواليات املتحدة واليابان كوسيلة 

مهمة لتجسيد الخطة«.
العســكرية  التحركات  املتحدث: »بســبب  وتابع 
املتهورة للواليات املتحدة والقوات الخادمة لها، أصبح 
الســالم واألمان العامليان يف أخطــر حاالتهام بعد 
نهاية الحرب الباردة، حيث قد تندلع الحرب النووية 
فجأة يف أوروبا ومنطقة آســيا واملحيط الهادئ«، 
»بإحكام« عن  الشاملية ستدافع  »أن كوريا  مضيفا 
سيادة ومصالح البالد، وستؤدي »واجبها املسؤول« 

لضامن السالم واألمن يف املنطقة.«
وتتهم كوريا الشاملية الواليات املتحدة األمريكية 
بتأليــف تحالف عســكري عىل غرار حلف شــامل 
األطليس يف آســيا، وأمر الرئيس الكوري الشاميل 

كيم جونغ أون، بتعزيز القدرات الدفاعية لبالده.
واختربت كوريا الشــاملية، هذا العام، عدداً غري 
مســبوق من الصواريخ الباليستية، بينها صواريخ 
باليســتية عابرة للقــارات وأخرى جديــدة تفوق 
رسعتهــا رسعة الصــوت، وصــاروخ قصري املدى 
يُحتمل أن يكون مصمامً من أجل األســلحة النووية 

التكتيكية.

األقصى...)تتمة( يقتحمون  املستوطنين  عشرات 

وأشارت الخارجية يف بيان لها نقلته 

وكالــة »وفا«، »إىل أن هــذه الحفريات 

تستهدف أساسات املسجد وتزوير معامله 

ما فــوق األرض ويف باطنها وتشــكل 

خطورة كبــرية وخاصة عىل املســجد 

الواقع تحت املصىل القبيل والذي ظهرت 

تشققات يف جدرانه وتساقطت حجارة 

من أعمدته خالل األيام املاضية«.

وأدانــت الخارجيــة »منع ســلطات 

االحتــالل وزارة األوقاف الفلســطينية 

ترميم املسجد وإرسال فريق فني مختص 

لفحــص الحفريــات مبحيط الســور 

الجنويب وتأثرياتهــا عىل أبنية األقىص 

وجدرانه وأعمدته مشــددة عىل رضورة 

خــروج املجتمــع الــدويل واملنظامت 

تجاه  املختصة عــن صمتهم  األمميــة 

حفريات االحتالل املتواصلة منذ عرات 

السنني وإلزام سلطات االحتالل بالحفاظ 

القائم  والقانوين  التاريخي  الوضع  عىل 

يف األقىص.«
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