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ــاة »كـــورونـــا«: ثـــالث حـــاالت وف
ــدة ــ ــدي ــ ج إصـــــابـــــة  و1876 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مستجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل  1876  إصابة 
جديدة بالفــريوس، ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات 

.1185405
وأوضحــت الوزارة أنه »تم تســجيل ثالث حاالت وفاة، 

وبذلك يصبح العدد اإلجاميل للوفيات 10546».

ــجل  ــ ــ ــ ــ ــرن يسـ ــ ــ ــ ــ ــان بايـ ــ ــ ــ ــ طوفـ
رقمـــــــــــاً غيـــــــــــر مســـــــــــبوق 
فـــــــــــي تاريـــــــــــخ البوندســـــــــــليغا

غارة ارسائيلية عىل قطاع غزة صواريخ املقاومة من قطاع غزة

الغارات االرسائيلية تدمر املباين بشكل كامل يف غزة

مفاعل زاباروجيا النووي

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( )التتمة ص12( 

مل يكــن الرصاع الســيايس مؤذيا للبنان كام هو اليوم 
حيــث تتصارع األقطاب املارونية فيام بينها للوصول إىل 
كريس بعبدا يف مشــهد رسيايل يُذكرنــا بالتقاتل عىل 
كــريس فيام البلد يعيش يف أســوأ وضع إجتامعي منذ 

إنشاء الكيان اللبناين.
وإذا كان البعض مل يفقد األمل عىل الرغم من حظوظه 
شــبه املعدومة، ظهر إىل العلن وجوه أخرى بدأت »تسّن 
أســنانها« ُمستفيدة من واقع إســتحالة إنتخاب رئيس 
جمهورية من األســامء التقليديــة. واملُلفت أكرث كرثة 
الحديــث عن خروج أو عدم خروج الرئيس ميشــال عون 
من قرص بعبدا يف حال مل يتّم إنتخاب رئيس للجمهورية.

امللف الحكومي إىل ما بعد االنتخابات الرئاسية، هذا أقلّه 

ما ُيكن إستنتاجه من السجال الربتقايل – امليقايت الذي 
وصل إىل الحضيض يف لغة التخاطب مع تهم بالفســاد 
وتهم ُمضادة بالفساد يف ظل تعطيل شبه كامل للسلطة 

القضائية إال بأوامر سياسية من مرجعياتها.
الفساد واإلفالس يف هذه السلطة وصال إىل مستويات 
مل يعرفها التاريخ مع طرح مستشار ألحد األحزاب فرض 
رضيبة عىل األلواح الشمســية بقيمة مئتي ألف لرية عن 
كل لوح مبخالفة فاضحة للدســتور وخطرية حيث أنه ال 
حقوق للدّولة عىل الطاقة اآلتية من الشمس بل حقوقها 
عــىل ما متلكه أي الــرثوة الباطنية وعىل األرض! وماذا 
ينع هذا الحزب أو مستشــاره أن يقرتح غًدا رضيبة عىل 
الهواء الذي يتنفّســه املواطن؟! إنها فعاًل قّمة الوقاحة 

أن تفرض الدولة رضيبة عىل الطاقة الشمســية بعد أن 
إستباحت 50 مليار دوالر أمرييك من أموال املودعني لرشاء 
فيول للكهرباء! هنيًئا ملن أعطى الرشعية لهذه الســلطة 

من جديد.
األزمة املعيشية ما زالت ُمستمرّة يف ظل غياب للحكومة 
ومللف التشــكيل حيث أنه من غري املُتوّقع أن يكون هناك 
تشــكيل لحكومة قبل إنتهاء عهــد الرئيس عون والذي 
تتخــّوف مصادر ُمعارضة أن يرفض ترك قرص بعبدا وهو 
ما قد يؤّدي إىل إنقسام شبيه بذلك الذي عاشه لبنان يف 
العــام 1988. بالطبــع التأكيدات التي تنّص عىل أن عون 
ســيرتك القرص الجمهوري يف 31 ترشين األول القادم، 
متحيها الترصيحــات التي تخرج من أفواه املعنيني حيث 

يؤكّد البعض أن الرئيس عون لن يرتك السلطة للفراغ. وهو 

ما يعني الذهاب إىل تصعيد مؤكّد خصوًصا إذا ما دعم هذا 

الرأي حزب اللــه الذي تبقى له كلمة وازنة يف انتخابات 

الرئاسة اللبنانية.

مصدر وزاري سابق، قال لصحيفة »الديار« أن مثل هذا 

السيناريو »يدفع أكرث نحو مؤمتر تأسييس مع إستحالة 

اإلســتمرار عىل هذا النمط مشــّدًدا عىل أهّمية التقرير 

الذي نرشه البنك الدويل والذي يُحّمل الســلطة السياسية 

– باألرقام – مســؤولية ما وصل إليه لبنان، وُمستبعَدا أن 

الجهـــــاد تقصـــــف تـــــل أبيـــــب ومطـــــار بـــــن غوريـــــون وإســـــعاف 40 إســـــرائيلياًعشـــــرات الشـــــهداء والجرحـــــى فـــــي غـــــارات كثيفـــــة علـــــى غـــــزة

الحرب في أوكرانيا: استهداف مفاعل نووي في زاباروجيا األوكرانية
ــق تـــــصـــــديـــــر الــــحــــبــــوب ــ ــي ــ ــس ــ ــن ــ ــت ــ ومـــــــســـــــاع تـــــركـــــيـــــة ل

ارتفع عدد الشــهداء جراء 
املستمر  اإلرسائييل  العدوان 
الثاين  لليوم  عىل قطاع غزة 
عىل التوايل إىل 15 شــهيدا، 
بينهــم طفلة تبلغ من العمر 
5 أعوام وســيدة )23 عاما(، 
وأصيــب نحــو 90 بجروح 
مختلفــة، يف حــني هددت 
نطاق  بتوســيع  إرسائيــل 
إذا تدخلت  عملياتها يف غزة 
حامس ودعمت حركة الجهاد 

اإلسالمي.
وأعلنــت رسايــا القدس 
التابعــة لحركــة الجهــاد 
اإلســالمي إطــالق عملية 
التي  الســاحات«  »وحــدة 
ردا  الجمعة  بــدأت مســاء 
عىل العدوان، يف حني أطلق 
جيش االحتالل عىل العملية 
اسم »الفجر الصادق«، وعلل 

أدت رضبــات عســكرية 
يف  نووي  مفاعــل  لتعطيل 
مدينة زاباروجيا األوكرانية، 
فيــه  ترتقــب  وقــت  يف 
كييف تســلّم أســلحة من 
الواليات املتحــدة ومقدونيا 
الشاملية. ويف حني أصدرت 
الربيطانية  االســتخبارات 
تقريرا بشــأن تحرك الجيش 
أعلنت  أوكرانيا،  يف  الرويس 
تركيا عــن مباحثات جديدة 
بشأن تنسيق تصدير الحبوب.
الرشكــة  أعلنــت  وقــد 
األوكرانيــة للطاقة النووية 
-أمــس الســبت- أن أحــد 
املفاعالت النووية يف مدينة 
زاباروجيــا تعطّل عن العمل 
بعد قصف عســكري تتبادل 
موســكو وكييف االتهامات 

باملسؤولية عنه.
وتخضع مدينة زاباروجيا 

الخارجيــة الصينيــة: تايــوان جــزء مــن الصيــن
ــواء االمــيــركــيــة ــتـ ونــرفــض مـــحـــاوالت االحـ

قالــت الخارجية الصينية إن تايوان جزء ال 
يتجزأ من الصــني، ومحاولة الواليات املتحدة 
استخدامها لالحتواء لن تجدي، يف حني قالت 
واشنطن إنها ال تبحث عن أزمة مع بكني لكنها 
لن تسمح مبنعها من التواجد يف رشق املحيط 
الهادي، وذلك يف استمرار لألزمة بني البلدين 
التي تفاقمت بعد زيارة رئيسة مجلس النواب 

األمرييك نانيس بيلويس لتايبيه.
وأوضح وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن 
تايوان كانت دامئا جزءا من الصني ولن تكون 
أبدا غري ذلك، مشــددا عىل أن الواليات املتحدة 

لن تستطيع أبدا وقف عملية الوحدة.
وأكــد وانغ يي -يف ختام اجتامعات وزراء 
خارجية مجموعة آســيان- أن األمم املتحدة 
تعرتف بوجود صني واحدة ويتعني عىل الدول 
االلتــزام بهذا املبدأ، مطالبــا بتضافر الجهود 
لضامن تطبيق مبدأ عدم التدخل يف شــؤون 

الدول األخرى.
كام أشــار الوزير الصيني إىل أنه ال يكن 

للواليــات املتحــدة أن ترتكب الخطأ نفســه 
وتســمح بزيارة أخرى لرئيسة مجلس النواب 

لتايوان.
ونقلت وكالة رويرتز عن بيان لوزارة الدفاع 
التايوانيــة أن 68 طائرة و13 ســفينة تابعة 
للجيش الصيني تقوم بأنشــطة حول مضيق 
تايــوان، مام دفع الجيــش التايواين إلصدار 
تحذيــرات ونرش منظومــات صواريخ عىل 

األرض ملراقبة الوضع.
وتأيت هذه التطورات العســكرية بعد زيارة 
رئيســة مجلس النواب األمرييك إىل تايوان 
األربعاء املايض، يف زيــارة قالت إنها لتأكيد 
وفــاء الواليات املتحدة بوعدها يف مســاندة 

تايوان والعمل عىل تعزيز العالقات معها.
رد أمرييك

من جانبه، قال البيت األبيض إنه ال يبحث عن 
أزمة مع الصني لكن لن يتم منعنا من استخدام 

قطاع غزة والذي تعد مساحته حواىل الـ 
400 كم مربع يتعــرض لغارات ارسائيلية 
وحشــية قتلت عرشات املواطنني املدنيني 
الذين يســكنون يف بيوٍت قدية ومهرتئة 
اضافة اىل اكتظاظ الســكان يف غزة حيث 
يبلغ التعــداد العام حواىل املليونني ومئتي 
الف نسمة. لألســف تتفرج الدول العربية 
عىل غزة وهي تحرتق بالصواريخ والغارات 
الجوية حيث قــال وزير الدفاع االرسائييل 
غانتز انه قام بالعملية العسكرية ضد غزة 
كمعركة اســتباقية يك ال تستطيع منظمة 

الجهاد االسالمي مهاجمة »ارسائيل«.
 رد الجهــاد االســالمي عــىل العدوان 

االرسائيــيل لكن الغريب يف األمر ان الدول 
العربية التي قامت بالتطبيع مع ارسائيل ال 
تستنكر قتل املدنيني الفلسطينيني وال تسعى 
لوقــف اطالق النار ومطالبة ارسائيل بعدم 
قصف املراكز واملنــازل املدنية بالصواريخ 

الفتاكة والطائرات.
انــه زمن التطبيع مــع ارسائيل من قبل 
الــدول العربية وعدم االهتامم بالشــعب 
الفلســطيني وهو يستشــهد بالعرشات. 
السكوت عن العدوان عىل غزة جرية وعار 
عىل العروبة وعىل االنسانية العاملية التي 
تتفرج عىل املجازر وال تدين »ارسائيل« يف 

عدوانها.

عىل طريق الديار

»الديار«
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نرص  ميشال 

يف بلد مكشــوف سياسياً واقتصادياً 
عىل  لحظــة  كل  ومفتــوح  وأمنيــاً، 
ء  شــتى أنواع املخاطر، يصبح كّل 
مباحــاً، من التطاول عــىل املرجعيات 
الروحية، من بطريرك ماروين ومطران 
أرثوذوكيس، وصوال اىل اتهامهم ، ويف 
خالف  عن  ملفقة  محــاوالت  الحالتني 
الثوابت  والفاتيــكان حول  بكريك  بني 
اللّبنانّيــة، وتصويــر االوىل عىل انها 
»فاتحة عىل حســابها« »متمردة« عىل 
توجيهــات رومــا فيام خــص اعتامد 
اســرتاتيجيات املســيحية املرشقيــة 
وااليحاء  جهة،  االقليات،من  وتحالفات 
بأّن الكريّس الّرســويّل ال يريد التدّخل 
يف قضّيــة املطــران مــو الحاج، 
من جهــة ثانية،  مبا يجــايف الواقع 

والحقيقة. 
اوســا مقربة من الكنيســة تؤكد 

مبا ال يقبل الشــك، ان بكريك تتكلم باسم روما، التي تدرك 
جيدا املخاطر التي تتهدد الوجود املســيحي يف لبنان، وهي 
واعية السبابه واهدافه، فللفاتيكان تواصل دائم واحتكاك 
مبــارش بامللف اللبنــاين، عرب اكرث من دائــرة، من خارج 
االصطفافات اللبنانيــة ببعديها الداخيل والخارجي، ترفع 
تقاريرهــا الدورية اىل املعنيني يف الحارضة الرســولية، 
ويطلــع عليها البابا شــخصيا حول االوضــاع يف لبنان 
واملنطقة، وهي تلعب دورها االســاس يف تحديد سياســة 
الفاتيــكان تجاه لبنان، نافية بــكل تأكيد ان تكون »كلمة 
بتاخــذ وكلمة بتجيب« الفاتيكان، التي يبقى بابها مفتوحا 

الجميع. امام 
الفاتيــكان والبطريركّية  ان  واشــارت االوســا اىل 
املارونّية وبعــض املرجعيات الّروحّية باتــت مقتنعة من 
عمــق وخطــر الّتهديد الوجــودّي الذي يواجهــه الكيان 
ّن العودة إىل الّدســتور والتأكيد عىل  اللّبنايّن، وبالّتايل ف
صيغــة العيش معاً وامليثاقّية، واســتعادة الّثقة مع العامل 
ّ واملجتمع الــّدويّل، وإنجــاز الّتحقيق يف تفجري  العــر
مرفــأ بريوت ، وتحقيــق اإلصالحات البنيويّــة، وتطبيق 
، ومكافحة  ّ سياســة خارجّية أساســها الحياد اإليجــا
الفســاد، وتنفيــذ الاّلمركزيّة اإلداريّة املوّســعة، مع ما 

يعنيه كل ذلك من بناء دولة املواطنة الســّيدة الحّرة العادلة 
املســتقلّة، هي الحلول الوحيدة الكفيلة مبواجهة عمق هذا 
الّتهديد الوجودّي الــذي يتمّثل بتعميم فكرة حلف األقلّيات 
واملســيحية املرشقية مبعناها الضيق، فكّل كالم عن خالف 
فاتيــكاين – ماروين  حول النقطة االخــرية تحديدا »هو 

وعبث«.  وهم 
وتتابع االوســا هنــاك »توافق تام بــني البطريركّية 
والفاتيــكان حول مواصفات الّرئيــس العتيد، واألولويّات 
الواجــب أن يحملها بناًء عــىل الّثوابت، وبالتايل اي فرض 
ملؤمتر تأســييّس، ســيتّم الّتصّدي لهــا، وليس صحيحاً أّن 
قنــوات مفتوحــة لقبول طرح مامثل كام يســعى البعض 
لإلشــارة من باب أّن اتّفاق الطّائف سقط، فاتفاق الطّائف 

ليسقط.  يُطّبق  مل 
ورأت االوســا ، وجود اتفاق دويل واضح يف عواصم 
القــرار بق باعطاء حّيز وهامش للحارضة البابوية يف 
اطــار الحلول املطروحة يف املنطقة، تجىل منذ زيارة البابا 
للعراق ولقائه الســيد السيســتاين وما حملته تلك الخطوة 
مــن قلب ملوازيــن القوى، اوال، وثانيا مــا ظهر يف الدعم 
الدويل لطرح فكرة الحيــاد التي يتبناها البطريرك الراعي، 
ما يعني عمليا وجود اتفاق حول الثوابت والخطو الحمر، 
نافيــة اي ربط بني ما رّسب منذ مدة عن »متن » فاتيكاين 

يف مســألة حزب الله، عادت وتراجعت 
البابوية بعــد انفجار  عنه الحــارضة 
ازمــة املطران، واملوقف البابوي العايل 

السقف.
موقــف  ،أن  املصــادر  وكشــفت 
الفاتيكان واضح ومبد وال لبس فيه، 
وهــو موقف مؤيد ومتفهم للكنيســة 
وللبطريــرك الراعي بشــكل كامل من 
ناحيــة عدم التعــّرض ألي رجل دين، 
ويف حال وجود اي اشكالية فمرجعيته 
البطريركيــة أوال ومن ثــم الفاتيكان 
الذي  الكنــيس  القانــون  يتبع  ألنــه 
يعرتف بــه لبنان،كاشــفة ان املرحلة 
املقبلة ستشــهد تظهريا اوضح ملواقف 
الفاتيكان مع التغيريات التي ســتلحق 
بفريق الســفارة، مع تعيني سفري جديد 
مطلــع ايلول، حيث حرصت االســامء 
باثنــني، يلامن جيدا بامللــف اللبناين، 
الدبلومايس  تبديــل  ســيتم  وكذلــك 
املعاون يف الســفارة بدبلومايس اخر 
ســينتقل قريبا اىل لبنان بعد ان خدم يف كولومبيا،مؤكدة 
بــان عاصمــة  الكثلكة مل ولن تتوقف عن مســاندة لبنان 
ودعمــه عىل الصعد الصحية والرتبوية واالنســانية، من 
خالل املؤسســات الخريية، بعيدا عن االعالم،وموقفه يف 
املوضوع الســيايس والدبلومايس يتطابق وموقف املجتمع 
الدويل الذي يطالب باالصالحات االقتصادية والسياســية 
كباب وحيد الســتعادة الثقة بــه والقيام بخطوات تجاهه 

او االستثامرات. املساعدات  إن من خالل 
وختمت املصادر بأن بابــا الفاتيكان يضع امللف اللبناين 
يف أولويات أجندة السياســة الخارجية للفاتيكان، مشرية 
إىل أنــه ينتظر توافر أجواء معّينة لزيارة لبنان، إذ أنه ليس 
بوارد أن ينح »رشعيته« للسلطة القامئة حالياً يف لبنان، 
ألن مواقفه ســتكون عالية السقف، ولن تصّب يف مصلحة 

حالياً. الحاكمة  الطبقة 
الرسائل املشفرة وصلت اىل ما بعد بعد بكريك ..... والرد 
بدا ،فام قبل ازمة الحاج لن يكون كام قبلها ....ففي إعادة 
لعقارب الساعة إىل الوراء زمن القائل »عندي بارودة زنربك 
ملا بزيــح، بتخّش عىل بكريك وعا ألفني زيح« .... »بتخّش 
بروما وبالفاتيكان، وما بتهدى إال بصدر املســيح«.... فهل 

؟.... ويّتع يفهم  من 

علو  محمد 

عندما زار الوســيط األمرييك أموس 
هوكشــتاين بريوت تــم اإلتفاق داخل 
اللقــاء بني اللبنانيــني الحارضين فيه 
ّب تفاصيــل االجتامع عرب  أن ال تُــ
اإلعــالم والحفاظ عىل رسية املداوالت 
ألجل تحقيق نتيجــة، فكانت العبارات 
آنذاك من قبل املســؤولني محصورة بـ 
»ان شاء الله خرياً«. اليوم تأيت إشارات 
معاكســة من الكيان اإلرسائييل بشأن 
الرتســيم، علامً ان كل املعلومات تؤكد 
ء رسمياً بعد بهذا الخصوص. أن ال 
تكشــف مصادر سياسية متابعة أن 
كل الحديث عن ســلبية من ارسائيل ال 
يعــدو كونه تحليالت غــري مبنية عىل 
معطيات رسمية، إذ أن لبنان مل يتلّق أي 
معلومة رسمية حول الرتسيم بانتظار 
ما ســيحمله الوســيط األمرييك اىل 
التي يُفرتض  الثانية  بريوت يف زيارته 
أن تُحدد خالل األســبوع املقبل، مشرية 

اىل أن مــا يجري اليوم يف غزة قــد يخلط كل االوراق يف 
ملنطقة. ا

اندلعــت جبهــة غزة يف الوقت الذي كان يتحّســب فيه 
الجميع لحرب عىل الجبهة الشــاملية مع لبنان، األمر الذي 
يُعترب مســتجداً عىل األوضاع القامئــة حالياً يف املنطقة، 
ن الحرب يف غزة إن توسعت قد تبدل  وبحســب املصادر ف
يف املشــهد بأكمله، وننتقل من مســألة الرتسيم اىل زمن 
الحــرب حيــث ال يُعلم ما إذا كانت الجبهة ســتقترص عىل 

غزة أم تُفتــح، علامً أن قراراً كهذا يُبحث يف غرفة عمليات 
محــور املقاومة، وســيتم اتخاذ القرار بحســب طبيعة 

هناك. الدائرة  املعركة 
قبــل الحرب يف غّزة برز يف ارسائيــل حديث عن تأجيل 
اســتخراج الغاز من حقل كاريش ملنع تدهور الوضع امنياً 
بحال  مل يتم التوصل اىل اتفاق حول الرتســيم قبل أيلول، 
وهو ما يبدو بحســب املصادر صعبــاً حتى اللحظة، وهذا 
التأجيل تخشــاه املصــادر عىل اعتبــار أن ارسائيل تنقب 
وتســتخرج يف حقول أخرى، ورمبــا تزيد من االنتاج فيها 

لتغطية العجز الذي ســينجم عن تأجيل 

االســتخراج من حقــل كاريش فرتبح 

ارسائيل وتربــح اوروبا ويخ لبنان 

ينة للغاية للرتسيم والتنقيب. فرصة 

إن اتخــاذ قــرار التأجيل قــد يعني 

تأجيل الرتســيم اىل ما بعد اإلنتخابات 

اإلرسائيلية يف األول من ترشين الثاين، 

ما يعني حكامً بعد انتهاء عهد ميشــال 

عون، علامً بحسب املصادر أن هذا األمر 

ال يزال غري محسوم ألن الحرب يف غزة 

قــد تكون مؤرشاً عــىل رغبة ارسائيل 

مترير الرتســيم مع لبنان بأقل األرضار 

السياســية والشــعبية املمكنــة عىل 

أبــواب انتخابات ترشيعية حاســمة، 

ن القيــادة الحالية  وبــرأي املصادر ف

اتفاق  يف ارسائيل تخ مــن توقيع 

الرتســيم الذي سُيقدم عىل أنه انتصار 

للبنــان وحزب اللــه عليها، األمر الذي 

يعني خســارة مؤكــدة للفريق الحاكم 

يف االنتخابــات ورمبا عودة لنتانياهو 

اىل الســلطة، لذلك تحتاج هذه القيادة اىل انجاز مبكان ما 

قــد يكون يف غزة من خالل الحرب وعمليات االغتيال التي 

الرتسيم. لتغطية  وتجري،  جرت 

إن هذا التأجيل اإلرسائييل بحســم ملف الرتســيم ألجل 

رســم الصورة السياســية الجديدة، ســيؤثر عىل الصورة 

السياســية يف لبنان أيضاً، خاصة بعد أن أصبح الرتســيم 

ملفاً رئيســياً عىل رأس كل باقي امللفات، وبالتايل التأجيل 

قد يعني فراغاً رئاســياً، وفراغاً حكومياً ألسابيع طويلة.

ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ
االحد 7 آب 2022

ــان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــخ لبنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــران وصواريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إيـ
نبيه الربجي 

لطاملــا متنينــا عىل 
وس  الــر أصحــاب 
أن  ايران  الســاخنة يف 
حساسية،  مدى  يدركوا 
الوضــع  وهشاشــة، 
ناهيــك عن  اللبنــاين، 
 ، الفسيفسا التشكيل 
ببعديه الطائفي والقبيل، 

للظاهرة اللبنانية.
األهــم أن يدركــوا أن 
»حــزب اللــه« وجــد، 

ويبقــى، حزباً لبنانياً، خــرج من هذا الرتاب، وترعرع يف 
هذا الرتاب، وقاتل، وما زال يقاتل، من أجل تراب لبنان، وأهل 

لبنان، وسيادة لبنان، وحتى وجود لبنان...
الحــزب الذي ليس وديعة ألحد، وال ذراعاً ألحد، وال أداة 
االت   وس الج ألحــد، صواريخه أيضاً التي تدق )وتدك( ر
وس الحاخامــات يف ارسائيل، هي صواريخ لبنانية  ور
ووجــدت حتــى ال يبقى لبنان، وال يصبــح لبنان، رهينة 
ارسائيلية، ويأمتر بعصا يوشــع بن نون، أو بأســنان من 
احرتفوا، ايديولوجياً، سياســات االقتــالع، واالغتصاب، 

والقتل، والتنكيل، والرتحيل.
   وال نشك لحظة يف أن آية الله خامنئي الذي وقف اىل 
جانب لبنان يف أيــام املحن الكربى، والرصاعات الكربى، 
يعلم أي قيادة اســتثنائية، وأي قيادة تاريخية، وأي قيادة 
فــذة، عىل رأس »حزب الله«.  القيــادة التي مثلام تتوىل 
السياسات، واالسرتاتيجيات، واملعادالت، تستأثر  صياغة 
ودون أي ايــاءة خارجية، أيــاً كان مصدرها، يف اتخاذ 
القــرارات. ملســنا كل ذلك، وبالتفصيــل، يف كل ما جرى 
يف ملــف الغاز. قرارات مصريية، ووجودية، واتخذت يف 
ضاحية بريوت الجنوبية، ال يف اي ضاحية أخرى، وال يف 

أي مدينة أخرى. 
وس الساخنة ان الحزب يخوض  لذلك نقول ألصحاب الر
حربــاً حقيقية ضد خناجر الداخــل الذين اذ يعانون من 
الجفاف السيايس، والجفاف الفكري، كانوا يحتاجون اىل 
مثل ذلك الكالم االيراين )األخري( ل يشــحذوا أسنانهم 
الصفــراء، وعيونهم الصفراء، للتشــكيك يف والء الحزب 

للقضية اللبنانية، وللمصلحة اللبنانية.
   هؤال الذين استقبلوا دبابات املريكافا بالزغاريد، وبعثوا 
، اىل أبو  بصناديــق الحلوى، وحتى بصناديق الويســ
مالك التيل الذي قتل ضباطنا، وقتل جنودنا، يف الســفوح 
الرشقية، وكان يعد العدة، مع الفصائل الداعشــية، لرفع 
الرايات الســوداء يف الداون تاون. ليت روبرت فيسك عىل 
قيد الحياة، لينقل الينا معلومات االستخبارات الربيطانية 
حــول مدى التواطــؤ بني قوى لبنانيــة وتلك الجامعات 

الهمجية.
حتى الذين يقفون، وبكل كربياء، اىل جانب الحزب، يف 
مواقفه، تساءلوا ملاذا التهديد االيراين باملائة ألف صارو 
التــي متتلكها املقاومة يف لبنان لفتــح باب جهنم أمام 
ارسائيــل اذا ما تعرضت بالدهم للخطر، وال يكون التهديد 

باملليون صارو )وأكرث( التي يف حوزة ايران؟
هل حقاً ما يرتدد وراء الضوء من أن االيرانيني يتوجسون 
مــن رد نووي هائل اذا مــا وجهوا أي صارو نحو الدولة 
العربيــة، وهــم الذين باتوا عىل مســافة خطوة واحدة 

)خطوة واحدة ال أكرث( من القنبلة؟
كالم ال بد أن يثري األســئلة يف بلــد ماتت فيه الدولة، 
واندثرت فيه مقومات البقــاء، لتهّب عواصف الكراهية، 
والضغينــة، يف ظل التصدعات السياســية، والطائفية، 

املروعة...
ايران دولة كربى، بامكاناتها الجغرافية والديوغرافية، 
وبامكاناتها السياســية واالقتصاديــة. ملاذا الرهان عىل 
صواريــخ »حزب الله«  بدل الصواريخ االيرانية التي طاملا 
ن، انها. خالل ســاعات، تزيل ارسائيل عن  قيل، وبالفم امل

وجه األرض؟ أزيلوها، ان استطعتم، و... خلصونا.
مــا نفهمه، ويفرتض أن يفهمه اآلخرون، كل اآلخرين، 
أن صواريخ الحزب، وقد باتت تشكل الهاجس االسرتاتيجي 
االت الذين كان يدفعون بدباباتهم، وقاذفاتهم،  لــدى الج
عند أي تهديد شــكيل، أو عنــد أي رصاصة، هي  لحامية 
لبنــان، وثروات لبنان، بعدما متكنت من ارســاء معادلة 
تــوازن الرعب مع ارسائيل التــي لطاملا حاولت أن تفرض 

معادلة الذئب والحمل.
حتى يف الداخل، من ال يعلم أن الرتســانة اياها هي من 
تحــول دون العودة اىل الخنــادق، واحياء طقوس الحرب 

األهلية؟
 »حزب اللــه«، كقوة ضاربة، نتاج لبناين، ووديعة كل 
اللبنانيني دون اســتثناء. ال بد أن يأيت ذلك اليوم الذي نعي 

فيه، جميعاً، أن املقاومة... روح لبنان!!

عـــــــــــــــا نفـــــــــــــــ املوجـــــــــــــــة ركـــــــــــــــي ورومـــــــــــــــا  املســـــــــــــــّلة« .... ب يطـــــــــــــــوا بغيـــــــــــــــر  «

وميـــــاً في لبنان جيـــــل الترســـــي ملـــــا بعـــــد اإلنتخابـــــات اإلســـــرائيلّية يعنـــــي فراغاً رئاســـــياً وح ت

ــهرياً 1 نازح  طتنا ســتعيد 000  ــرف الدين: 
تــرث ملوضــوع عودتهــ ــن ميقاتــي غيــر م ل

أشــار وزيــر املهجرين عصام رشف الديــن، »اىل أنه ملس 
ايجابيــة وجدية من الجانب الســوري مبا خص خطة عودة 

النازحني السوريني التي قد وضعها ».
ولفت يف ترصيح إذاعي، أنه »تم تجزئة الوجود السوري اىل 
ثالث فئات وهي فئة النازحني وفئة العامل الســوريني وفئة 
الالجئني السياسيني، و80 باملئة من األرايض السورية أصبحت 
آمنة و قد تم تكليفه من قبل الحكومة اللبنانية للتفاوض مع 

الجانب السوري«.
وعــن الخطة، أوضح أن »املطلب اللبناين هو بعودة 15000 
نازح شهريا اىل سوريا، وطلبت الدولة اللبنانية من املفوضية 
العليا لالجئني أن توقف التمويل املادي لـ15000 نازح كل شهر 

من أجل تحفيذهم عىل العودة اىل مناطقهم االمنة«.
وعن الالجئني السياسيني، قال رشف الدين »فاملوضوع قيد 
املتابعة مع الدولة الســورية واملفوضية العليا فلبنان يرغب 

بعودة امنة لهوالء دون أن يتم التعرض لهم«.
وأشــار »اىل أن رئيس الحكومة املكلف نجيب ميقايت غري 
مكرتث ملوضوع عودة النازحني وانه حاول التواصل مع ميقايت 
منــذ فرتة عن موضــوع النزوح لكن امليقــايت مل يجب عىل 
االتصــال. وقال إن 83 باملئة من النازحني هم خارج املخيامت 
ويســتفيدون من الكهرباء واملاء والخبز املدعوم وينافســون 

اللبناين يف لقمة عيشه«.

ترأ قداساً ملناسبة عيد التجلي في بشري
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى دور الجيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كـ ــي: ن ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الراعـ

ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن وحمايتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن الوطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــزود عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فـ
تــرأس البطريرك املاروين الكردينال مار بشــارة بطرس 
الراعــي القــداس االحتفايل يف غابــة ارز الرب - برشي، 
ملناســبة عيد التجيل، والقــى العظة تحدث فيها عن معنى 
التجيل، وقال »يســعدنا ان نحاف عىل العادة الســنوية 
التــي حافــ عليها البطاركة اســاليف يف االحتفال بعيد 
تجيل الرب هنا يف ارز الرب يف باحة كنيســة التجيل وهي 
مناســبة يك اقدم لكم التهاين بالعيد مع كل التمنيات لكم 
ولــكل الذين يؤمون املكان املقدس وكل ابناء برشي االحبة 
الذيــن يحافظون عىل ارز الــرب. يف هذا العيد نتوقف عند 
ثالثــة ابعاد اساســية البعد االول ان حدث التجيل حصل 
بعدمــا اعلن بطرس ايانه بيســوع يف قيرصية فيليبوس 
انه املســيح ابن الله الحي فكشــف الرب يسوع بتجليه انه 
املســيح ابن اللــه الحي وتجىل بكــامل الوهيته وعرب عن 
انها مخفية يف االنســان، ولكنــه اراد ان يقول من خالل 
هــذا الحدث ماذا تصنع النعمة يف االنســان؟ كيف تجمله 
وكيــف تجعل منه مجليا عىل صــورة الله وتظهر لنا وجه 
االبرار الذين يقول عنهم الرب يســوع يف االنجيل يف موقع 
آخر ويتألأل االبرار كالشــمس يف ملكوت ابيه. واذا متكنا 
بعقلنا االنســاين ان نفهــم معنى تأللؤ العذراء مريم ومار 
يوســف وجميع القديسني كالشــمس يف ملكوت اآلب من 
خالل وجه املســيح املتجيل وهــذه الدعوة موجهة لنا يك 
ننفتح لنعمة املســيح التي وحدها تجمل االنســان وتنقيه 

وتعطيه بهاء انســانيته كصورة لله«. 
وتابع »البعد الثاين استباق القيامة واظهار انها تجعله 
يف عمــق االلوهية بعد اآلالم والصلب ليؤكد لنا اننا جميعا 
ر بها وما اكرثها اليوم  من خالل آالمنا والصعوبات التي 
ومــا اصعبها يف هذه االيام مدعوون للقيامة، فنحن ابناء 
ــوت ماديا ومعنويا  القيامــة ولســنا ابناء املوت، نحن 
وجســديا وروحيا ولكننا مدعــوون لنعيش رجاء القيامة. 
وقد استبقى حدث القيامة بحدث التجيل مع الرسل الثالثة 

بطرس الذي سلمه السلطة 
ويعقوب الشــجاع يف نقل 
االنجيل واســقف اورشليم 
التالميذ  بني  شــهيد  واول 
التلميذ  الرســل، ويوحنــا 
امه.  ســلمه  الذي  الحبيب 
الرســل الثالثة االساسيني 
جعلهم شــهودا ل تجليه 
فعندما  قيامته  واســتباق 
ســيصلب  بانه  اخربهــم 
ويوت  ويتأمل  وســيعذب 
وصدموا  جميعهم  حزنــوا 
وقــال بطرس لــه لن نقبل 
لك ذلك لكن يســوع اجابه 
انت ما زلــت تفكر كالبرش 

عليــك الدخول بتفكريي. لقد تفاجأوا بعدما رأوا ما قام به 
من عجائب وشــفاءات ومل يقبلوا ان يتأمل ويصلب ويوت 
فكان التجيل يك يشــددهم ويؤكد لهم ان مصريه ال ينتهي 
بالصلــب بل يوم االحد بالقيامة، وهذا تأكيد لكل واحد منا 
باننا جامعة الرجاء ومهام كانت الصعوبات نحن نتمســك 
بيســوع القائم من املوت ســيد التاريــخ الذي يعرف كيف 
يخرجنــا مــن حالة املوت اىل جامل ورجــاء القيامة. أما 
البعــد الثالث وهو حضور مــو وايليا للداللة عىل اوال 
ان مــو يعني الرشيعة وايليا يعني النبؤة ويعني ذلك ان 
بشخص يســوع اكتامل كل رشيعة واكتامل كل نبؤة فهو 
كل الكتاب املقدس، كل الوحي االلهي وهو االســاس االول 
ء، وهذه ايضا دعوة لنا يك  واالخــري والجوهــر يف كل 
نعرف كيف يكننا ان نرى بيســوع كل مبتغانا فهو الجواب 
الت االنســانية وما من جواب عن معنى املوت  لكل التســا
ر به يف  ومعنى الحياة ومعنى النجاح والفشــل وكل ما 

حياتنــا ليــس له جواب اال عند من هــو الكلمة الذي صار 
ء يف حياتنا لغز،  برشا، املعلم الوحيد املســيح وإال كل 

إن مل نقرأها عىل ضوء املسيح«. 
وختــم الراعي »نحــن نلتمس اليوم مــن الرب يف يوم 
تجليه ان يشــددنا ياياننا ونلتمس منه ان ينحنا النعمة 
يك نتجــاوز كل صعوبــات الحياة بقوة الرجــاء ولنكمل 
الت الحياة  طريقنا لنجد عنده وحده الجواب عىل كل تســا
وصعوباتها ونعرف كيف نقرأ يف ضوء الكلمة كل عالمات 

 .« االزمنة 
وكان الراعي والنائب البطريريك العام عىل الجبة وزغرتا 
املطران جوزيف النفاع زارا قبل القداس ثكنة يوسف رحمة 

. التزل االرز -مدرسة  يف 
 وخالل الجولة يف أرجاء املقر، اكد الراعي »دور الجيش 
يف الــزود عن الوطن وحاميتــه«، متوجها بـ«املعايدة اىل 
القائد والضبا واالفراد، ملناســبة عيــد الجيش، آمال ان 

يرعاهم الرب ويحفظهم يف مهامتهم العســكرية«.

الراع ي القدا



ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ
األحد 7 آب 2022

« في البّر والبحر حزب الله كسب الجولة األولى في ملف الترسي وثّبت معادلة » األقو
التنقيب ــركــات  مــ  مــالــّيــة  ــات  ــ وأزم جــيــل...  والــتــ املماطلة  الــى  اإلســرائــيــلــّيــون 

» ــمــ ــق دعــــــ ال ــي و ــاسـ ــرئـ ّ اإلســـتـــحـــقـــاق الـ ــــ روســـيـــا عــلــى 

ابتسام شديد

لبنان  يريده  مــا  عىل  اإلرسائييل  الجواب 
يف ملف ترســيم الحــدود البحرية مل يأت 
نتظار وصول الوســيط  بعــد والجميــع ب
الرد  ملعرفة  هوكشــتاين  هاموس  األمرييك 
خصوصا وان املفاوضــات محكومة بعامل 
الوقــت الذي حدده األمني العــام لحزب الله 
السيد حســن نرصالله قبل بداية شهر أيلول 
املقبل ومعطوفــة أيضا عىل قرار منع العدو 
اإلرسائييل من اســتخراج وسحب الغاز من 

كاريش قبل اإلتفاق مع لبنان.
ومع ان الغموض هو ســيد املوقف إال ان 
املــؤرشات تدل عىل تــردد إرسائييل واعادة 
تقييم وقراءة أي خطوة قد يكون لها ارتدادات 
مؤذية يف املجتمــع االرسائييل وقد اعرتفت 
القيادات األمنيــة اإلرسائيلية بأن حزب الله 
لديه منظومــة صاروخية قادرة عىل رضب 
منصــات الغاز اإلرسائيليــة ووقف عمليات 

االسترياد يف البحر األبيض املتوسط. 
وعليه تجمع تحليالت الخرباء االسرتاتيجيني عىل ان العدو 
االرسائييل يسعى اىل كسب الوقت وعدم التور يف أي خطوة 
قبل اإلنتخابات اإلرسائيلية وقد تبني بعد عملية تقييم شاملة 
للمســؤولني واألمنيني االرسائيليني كام عكست مواقفهم يف 
الصحف االرسائيلية ان الســري يف الرتسيم وفق الورقة التي 

يحملها هوكســتاين تظهر ارسائيل بصفــة الدولة املنهزمة 
والضعيفة الخاضعة إلمالءات وتهديدات املقاومة مام يحتم 
ان يكــون القرار الطبيعي اللجــوء اىل التأجيل بذرائع تقنية 
بحجة عدم إمكانية إمتام عملية االســتخراج والســحب يف 

أيلول املقبل.
ومن املؤكد كــام تضيف مصادر سياســية ان هناك قرارا 

ارسائيليا بعدم إهــداء حزب الله انتصارا يف 
هذه املرحلة بالذات يف معركة النفط والغاز 
ملصلحة  متيــل  بدأت  األمــور  ان  خصوصا 
لبنان نفطيا مام جعل االرسائيليني يرتددون 
عىل اعتبــار ان املوافقة عىل منح لبنان حق 
واحدا  التنازالت  يقدمون  سيجعلهم  التنقيب 

تلو اآلخر. 
وتــرى املصــادر ان االرسائيليني يف ورطة 
القبول بالرشو اللبنانية »قانا مقابل كاريش« 
مام يعني التخيل عن ربع املساحة اإلفرتاضية 
التي يسوق لها اإلرسائييل بأنها من حقه يف 
قانا، واملأزق االخر اسرتاتيجي بأبعاد اقتصادية 
ويتعلق بوقــف إمداد أوروبــا بالغاز يف ظل 
الحاجة األوروبية اىل غاز البحر املتوسط قبل 
فصل الشــتاء، إضافة اىل املأزق املايل املتعلق 
التي قد تطالــب بها رشكات   بالتعويضــات 

التنقيب يف الحقول اإلرسائيلية.
اإلسرتاتيجيون  املحللون  يجمع  بالحصيلة 
عىل ان  العدو االرسائييل اكتشف متأخرا ان 
حزب الله شارف عىل ربح معادلة البحر بعد 
الرب وانه اســتطاع ان يربك اإلرسائييل مامرســا أق أنواع 
الضغــو وبعد ان لوح بالقوة يف مواجهة أي تفرد إرسائييل 
محذرا من ان األهداف االرسائيلية يف مرمى صواريخ املقاومة 
وان اللعب بالوقت ال يفيد لقطع الطريق عىل محاوالت االبتزاز 

واملناورات من الجانب اآلخر. 

هيام عيد

اللبنــاين  امللــف  بــات 
غالبية  اهتــامم  موضــع 
الــدول العربيــة والغربية 
التي  الــدول  وخصوصــاً 
به  مبــارشة  صلــة  لهــا 
السيايس  املســتويني  عىل 
تحدثت  حيث  واإلقتصادي، 
ديبلوماســية  مصــادر 
امللــف  أن  عــن  مطلعــة 
فرتة  ومنذ  بــات  اللبناين، 
تُعترب  التي  يف عهدة فرنسا 
للشأن  األساســية  الراعية 
الداخــيل، والتي تعمل عىل 
ألزماته،  الحلــول  إيجــاد 
وذلــك مــع التحذيــر من 
كام  لبنان«،  »اختفاء  مغّبة 

قال منــذ أيام قليلة الرئيــس الفرنيس إيانويل 
ماكرون، الذي كان قد أعلن، أنه ســيعمل جاهداً 
ملســاعدة لبنــان قبــل اختفائه، ما يــدّل عىل 
يف  وخطورتها،  وصعوبتها  األوضاع  هشاشــة 

الراهن.  الوقت 
املصادر  تطــرح  الفرنيس،  الــدور  هذا  وإزاء 
الرويس،  املوقف  حول  الت  تســا الديبلوماسية 
الذي سبق له وأن دخل عىل خّط الوضع اللبناين 
من خالل سلســلة زيارات ملرجعيــات وقيادات 
حزبية إىل موســكو وصوالً إىل أكرث من موقف 
تنــاول الوضع الداخيل وال ســّيام من قبل نائب 
األوسط  الرشق  الرويس لشؤون  الخارجية  وزير 
املواقف  لتختفي هــذه  بوغدانــوف،  ميخائيــل 
والزيــارات منذ أكرث من 6 أو 7 شــهور يف ظّل 
الت حول انكفاء الدور الــرويس، وتويّل  تســا

باريس امللــف اللبناين، حيث تــرى املصادر، أن 
اكرث من اعتبار قد أمىل عىل موســكو، اإلبتعاد 
عن الوضــع اللبناين وذلك عــىل خلفية الحرب 
تُعترب مبثابة حرب  والتي  األوكرانية،  الروســية 
عاملية وهي تشغل روسيا ودفعتها إىل اإلنكفاء، 
ا عن بلدان  ليس عن الوضع اللبناين فحسب، وإ
أخرى، خصوصــاً وأن أكرث من ُمعطى دفعها إىل 
ليس فقط  الروسية،  الديبلوماسية  تحريك  إعادة 
األوســط  الرشق  ا عىل صعيد  وإ لبنان  باتجاه 

وسواهم. وأفريقيا 
 ويف هذا السياق، جاءت زيارة وزير الخارجية 
القاهرة، حيث  إىل  الرويس ســريغي الفــروف 
التقــى بأكــرث من وزيــر خارجيــة عر إىل 
مســؤولني مرصيني حيث تّم خاللها بحث الحرب 
عــىل أوكرانيا ووضع املنطقــة. وتؤكد املصادر 
نفسها، أن لبنان كان حارضاً يف لقاءات الفروف، 

ولهــذه الغاية بدأت مالمح 
الدور،  هذا  تنشــيط  إعادة 
خالل  من  بوضــوح  تظهر 
لبوغدانوف،  األخري  املوقف 
الذي رســم خارطة طريق 
تنطلق  اللبنــاين،  للشــأن 
مــن رضورة انتخاب رئيٍس 
املوعــد  يف  للجمهوريــة 
وتشكيل  املحدد،  الدستوري 
ن  ف وإالّ  وطنيــة  حكومة 
األمــور مقلقة، ال ســّيام 
يف  حــّذرت  روســيا  وأن 
الســابق وعادت لرتفع من 
منســوب تحذيراتهــا لكّل 
من  اللبنانيني،  املســؤولني 
اإلســتقرار  زعزعة  مغبة 
يف لبنــان، الذي ســتكون 
ســوريا،  عىل  تداعياته  له 
إضافًة إىل أن بوغدانوف، يرى وجوب إيجاد حّل 
نها وعىل الرغم  لألزمات اإلقتصادية، وبالتايل ف
من الحرب عىل أوكرانيا، فثمة مساعدات ال زالت 
لبنان وتحديــداً يف مجال  إىل  تقدمها روســيا 
املســؤولون  يســاعد  أن  عىل  والقمح،  الحبوب 
اللبنانيــون يف املقابــل، من خــالل القيام مبا 
هو مطلــوب منهم من إجراءات لوقف الفســاد 

باإلصالحات.  والرشوع 
ن املصادر نفســها تشــري إىل أن  وبالتايل، ف
روسيا قد ترسل موفداً لها إىل بريوت الستطالع 
األوضــاع برمتهــا وخصوصاً قبــل اإلنتخابات 
الرئاســية، عىل أن تشــدد عىل اهميــة تجّنب 
الفراغ، الن ذلك سيســبب كوارث إضافية للبنان، 
وسيؤدي إىل إقحام البلد يف تطورات وأحداث، ال 

يلك القدرة عىل تحّملها يف هذه املرحلة.

املقاومة من  األعـــداء  مــحــاوالت   : الــديــن  صفي 
فشلت اإلستراتيجي  السالح  على  الحصو  من 

ي رة الرئي اإلنقا اً جعج : القوات تسّوق ف ال الوسطي .. والتواصل أحرز تقّدماً ملحو
ــحــ مـــ املــــــدار والـــثـــانـــويـــات الــرســمــّيــة  مــــراد ب
ــعــام الـــدراســـي املقبل فــي الــبــقــاع ُســبــل انــطــالقــة ال

املجلس  رئيــس  اعتــرب 
الله  التنفيــذي يف حــزب 
أن  الديــن،  صفي  هاشــم 
منع  من  األعداء  »محاوالت 
الحصول  مــن  املقاومــة 
عىل الســالح االسرتاتيجي 
والكارس للتوازن فشــلت«، 
»املقاومة حصلت  ان  مؤكدا 
ومل  االســلحة  هــذه  عىل 
يستطع العدو ان يفعل شيئا 

للردع«. 
املجلس  خــالل  أضــاف 
مقــام  يف  العاشــورا 

الســيدة خولة يف مدينــة بعلبك »يجب أن 
نكــون حارضين يف كل الســاحات، وأن ال 
نتأثــر بالحمالت اإلعالميــة الدعائية التي 
تريد أن تنال من قدراتنــا وإمكاناتنا.اعلموا 
انهم حينام يركزون حمالتهم بدءا من  جيدا 
الصحف األمريكيــة إىل الصحف األوروبية 
إىل الصحف اإلرسائيلية، اىل بعض صغارهم 
وأزالمهم يف لبنان من وسائل إعالم وبعض 
الذي يركــز علينا وعىل  الخليجــي  اإلعالم 
بيئتنا، هؤالء حينــام يركزون عىل موضوع 
اتهاما وكذبــا وتحريضا  املوضوعــات  من 
ودجال من أجل أن نرتاجع عن تلك الســاحة 
ذا اســتهدفوا حجابنا  التي يركزون عليها، ف
وإذا  بالحجــاب،  أكــرث  نتمســك  ان  يجب 
اســتهدفوا ثقافتنا يجب أن متسك بها أكرث، 
وإذا استهدفوا خدماتنا اإلجتامعية يجب ان 
نزداد عطــاء وخدمة يف املوقع االجتامعي، 
أن  يجب  السيايس  موقعنا  اســتهدفوا  واذا 
السياسية،  مواقعنا  يف  وحضورا  قوة  نزداد 

أن  واذا استهدفوا ســالحنا وقدراتنا فيجب 
نزداد قوة وقدرة يف الحصول عىل الســالح 

الدقيق وغري الدقيق«. 
نبنــي عملنا ومقاومتنا  ان  »يجب  وتابع 
وثقافتنا وكل أنشــطتنا بوحــدة، بتكاتف، 
بقــوة، يف األبعــاد الوطنيــة ويف األبعاد 
تيئيس  اسرتاتيجية  نبني عىل  وأن  املختلفة، 
حينام  يرتاجع،  العــدو  ييأس  حينام  العدو. 
ييأس أننا لن نتخىل عــن ثرواتنا يف البحر 
يضطــر إىل الرتاجع، حينام ييــأس أننا لن 
نتخىل عن صواريخنــا يضطر إىل الرتاجع، 
فهو منذ خمس سنوات يالحق هذه املواضيع 

ء جديد«.  وليس ب
ورأى صفــي الدين أن »كل هــذا التهويل 
وهــذا التهديد هو من أجــل الرتاجع، نحن 
يجب أن تكون إســرتاتجيتنا التقدم. بعد كل 
هــذه التجربة واالنتصــارات واالنجازات ال 
يجوز ألي أحد منــا أن يفكر بالرتاجع عىل 

اإلطالق«. 

شدد رئيس حزب »القوات اللبنانية«  
ســمري جعجــع، عىل ان »مسلســل 
االنهيارات بــدءا من الرمزي منها عىل 
االشّد  اىل  املرفأ، وصوال  اهراءات  غرار 
وطأة مع االرضاب املــرصيف ال بّد اال 
ان يدفــع نحو اجــراء االنتخابات يف 
موعدها، بيد ان االهم واالبعد يكمن يف 
انتخاب رئيس بطعم ولون، ال  مركزية 
رئيس »فك مشكل« او من فريق 8 اذار 

وهنا تكمن الطامة الكربى.
ولفت جعجــع يف حديث صحفي، 
اىل انه »ليســت القضيــة خالفا بني 
وســطي،  برئيس  حله  يكن  فريقني 
البالغــة الصعوبة التي  اذ يف املرحلة 
ير بها لبنــان، انتخاب رئيس من هذا 
الصنف لن يســهم اال يف استمرار جر 
العربة بحصانني وليس املطلوب البحث 
عن مرشح وسطي توافقي يصلح رمبا 
اختياره داخل فريق املعارضة نفســه، 
ــا حتام ليس بــني مرشوعني عىل  ا
ان ما يطرحه  التناقض.  القدر من  هذا 
بعض الداخل وأهل الخارج لجهة اتفاق 
اللبنانيني عىل رئيس هو الحل االسهل، 

ولكن االسوأ«.
تابع »نريد رئيســا يخرج البالد من 
حيث هــي، خالفا ملــا يعملون الجله، 
متبنــني نظرية رئيــس يحاف عىل 
الســلم االهيل، فأي ســلم سيبقى ان 
اســتمر االنهيــار عىل غاربــه، وقد 
اختربوا حكومات ما بعد انفجار املرفأ، 
فامذا فعلت واىل اين وصل البلد سوى 
اىل مزيد من التدحرج نحو الهاوية؟ اذا 
وجدنا ان االمور تستوجب تشكيل وفد 
رسمي يجول يف الخارج لرشح وجهة 

النظر هذه، سنفعل«.

وكشــف جعجــع ان »«القــوات« 
تسّوق حاليا من خالل قنوات التواصل 
االنقاذي  الرئيــس  فكرة  الدبلومايس 
الوســطي او مبعنى آخر »ال احد«،  ال 
امــا يف الداخل وتحديــدا بني اطراف 
املعارضة من حزبيني ومستقلني وقوى 
تغيري ، فالتواصل يحرز تقدما ملحوظا 
والنقا يدخــل يف العمق ونبذل كل 
جهد ممكن لبلوغ االتفاق حول مرشح 
مقبول من الجميع يتمتع بالحد املعقول 
من  واالق  السيادية  املواصفات  من 

حسن االدارة والتدبري السيايس«.
وعام اذا كان هناك اســامء محددة 
أكد  لتســويقها،  بها  التــداول  يجري 
اللحظة  ان »املباحثات مل تصــل حتى 
يف  تغــوص  لكنهــا  االســامء  اىل 

الـ«بروفايالت« ».
وتطورات  الحــدود  ترســيم  وعن 
امللف، اعرب جعجع عــن اعتقاده بأن 
اســتنادا اىل املتوافر من معطيات، إما 
او  املقبل  ايلول  يكون االتفاق يف شهر 
ال اتفــاق، ذلك ان املرحلة تشــهد اكرث 
االقرتاحات وضوحــا، لتقبل او ترفض 

وال مجال للضبابية بينهام.

التقى رئيس لجنة الرتبيــة والتعليم والثقافة 
النيابيــة النائب حســن مراد، مديــري املدارس 
والثانويات الرســمية يف البقاع األوسط، ضمن 
سلســلة لقاءات يجريها مراد مع مديري املدارس 
الرسمية والخاصة، يف حضور عضو اللجنة النائب 

بالل الحشيمي يف ثانوية سعدنايل الرسمية. 
واستمع مراد إىل املشاكل التي تواجه املدارس، 
وتم البحث يف ســبل انطالقة العــام الدرايس 
املقبــل، مبا يضمن حق التالميــذ بالتعلم، وحق 
املدارس بالقدرة عىل القيام مبســؤولياتها. وأكد 
»أهمية تأمني مقومــات العمل املدريس، متعهدا 
متابعة القضايا التي تم طرحها«، مثنيا عىل »دور 
وزيــر الرتبية والتعليم العــايل، واهتاممه بهذا 

املوضوع باعتباره أولوية وطنية«.
كام التقى مراد وعضو اللجنة النائب إيهاب حامدة 
مديري املدارس والثانويات الرسمية والخاصة، يف 
املكتبة العامة يف الهرمل، يف إطار جولة اللجنة عىل 

املناطق لالطالع عىل مشاكل القطاع الرتبوي.
وقال مراد أن البحث تناول »ايضا سبل انطالقة 
العام الدرايس القادم بأقل الخسائر، مبا يضمن حق 
التالميذ بالتعلم، وحق املدارس بالقدرة عىل القيام 

مبسؤولياتها. اطلعت عىل مرشوع املوازنة املقدم 
من الحكومة الذي ذهب إىل لجنة املال لألســف، 
حيث مل يوضع القطــاع الرتبوي كأولوية ووضع 
أي زيادة للقطاع عىل أمل أن نقدر ان نغري رسيعا 
باتجاه األحسن واألفضل. وهناك مرشوع للضغط 
املانحة  والجهات  اليونسيف  للضغط عىل  النيا 

ب من املدارس الرسمية«. من أجل منع الت
بدوره، أمل حامدة أن »يتم تحويل كل ما نسمع من 
مشاكل وهموم ليكون هناك خريطة عمل مستقبلية 
إن كان من خالل لجنة الرتبية او من خالل املتابعة 
ضمن امليدان الرتبوي والتعليمي«، الفتا إىل »رضورة 
تحريك ملف الجامعة اللبنانية يف منطقة الهرمل 
السيام وأن القرار اتخذ يف مجلس الوزراء واستتبع 
مبرســوم من رئيس الجمهورية وننتظر التمويل 
إلقامة الكليات الخمس املنصوص عليها يف املرسوم، 

ونأمل ان نعمل يدا بيد يف هذا املوضوع«.
وشــكر املدراء »الذين يعانون والذين بذلوا من 
لحمهم الحي حتى اكامل العام الدرايس وأجريت 
االمتحانــات، ونحن أمام تحــد يف العام املقبل، 
وعلينا ان نكون كأرسة تربوية موجودين جميعا 

حتى تفتح مدارسنا أبوابها«.

صف الدين يلق كل

حــمــيــه: لــبــنــان يــفــرض احــتــرامــه
العالـــــــــــــــ دو  علـــــــــــــــى 

لفت وزير االشــغال العامة والنقــل يف حكومة ترصيف 
األعامل الدكتور عيل حميه، يف بيان، اىل ان »لبنان بلد صغري 
ا كبري بدوره، عميق بتأثريه، متميز بجغرافيته،  مبساحته، ا
وعىل الرغم مام يعانيه راهنا، وهو يفرض احرتامه عىل دول 
العامل، ويرفض بشكل مطلق تجاوز سيادته عىل قراره، أو القفز 

فوق قوانينه التي ترعى وتصون عالقاته الدولية املتوازنة«.

قبيسي: الفساد ال يدّمر إقتصاد بلد
ّدم إقتصادنا العقوبات الخارجّية فمن 

تخوف النائــب هاين قبييس من »تفشــيل انتخــاب رئيس 
للجمهورية من قبل من عطل ويعطل تشكيل الحكومة، فيضعون 

البلد امام خيارات خطرية«. 
كالم قبيــيس جاء خالل كلمة ألقاها يف مجلس عاشــورا 
يف بلدة جباع، حيث قال »نحن يف واقع ســيايس صعب ومرير 
مرون عىل هذا البلد  ولبنان محا من أعداء خارج حدودنــا يت
ون الشعب عىل املستويات  ويعنون يف تنفيذ العقوبات ويحا
كافة بعقوبات أوصلوها اىل كل بيت ويتهمون املقاومة واحزابها 
بأنها من دمر الوطن. نحن ال ننكر بأن يف دولتنا فسادا وفاسدين 
ورسقة ولصوصا ولكن هؤالء ال يدمرون اقتصاد بلد، هناك فساد 
وســوء ادارة، وهناك يف املقابل حصار وقرارات خارجية وبعض 
مــر مع هذا الخارج. إن مــن هدم اقتصادنا  ممن يف الداخل يت
هو العقوبــات الخارجية وحصار الوطــن يك يحملوا املقاومة 
ا وارسائيل حــرة طليقة يف  املســؤولية فأصبح لبنــان محا
. لقد نسوا القضية والرســالة والقدس وفلسطني  عاملنا العر

ويستقبلون الصهاينة عىل سجاد احمر بعواصمهم وبلدانهم«. 
أضاف »املشــكلة يف لبنان هو عدم وجود وحدة وطنية تضع 
خططــا ملواجهة الحصار بل يوجد طائفيــة ومذهبية واختالف 
واطراف تأمتر من الخارج تزرع الخالف وال تكرتث ملصالح الناس 
يف ظل حكومة مســتقيلة. ومع االســف اكرث ساســة البلد ال 
يكرتثون وال يسعون لتشكيل حكومة اصبحت حاجة ملحة لقيام 
الوطن، وهم أصبحوا شــبه مخدرين وبعضهم يقول بأن االمور 

بخري«. 

قبي يلق كل

و  اللقا يف البقاع ا

.. ال مصلحة للبنان بمرسوم تجني
لية«  مولوي: ال طلبات تجني في »الدا

ا ا أين أودعو لوا من قدمو واس
شــدد وزير الداخلية يف حكومة ترصيف األعامل بســام 
مولوي، عىل أنه »ال طلبات تجنيس يف الداخلية وإذا كان هناك 
من طلبات يف مكان آخر ال أعلم او ما اذا كان احد يســتدرج 
طلبات، ومن غري املعقول أن تكون كل الطلبات الـ4000 غري 

موجودة أو وهمية فاسألوا مقدميها أين أودعوها«.
وأضاف يف حديث تلفزيوين، اىل أنه »ال مصلحة للبنان ال 
سياســية وال ديغرافية وال وطنية مبرسوم تجنيس كالذي 
يُح عنه ولن أســري فيه وهناك روائح فســاد صادرة عن 

املرسوم وعىل الحكومة أن تبقى مبنأى عنه«.
وتابع مولوي »وّجهنا كتاباً شــديد اللهجة اىل الصحيفة 
الفرنســية التي نرشت املقال عن مرسوم التجنيس وأودعنا 
نسخة عنه للسفرية الفرنسية وطالبنا باالعتذار والتصحيح 

وإال سنذهب اىل اإلدعاء«.
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ـــــر« ـــــوان »التغيي ـــــ غـــــداً بعن ـــــر الخام تم ـــــد م ـــــي« يعق  »الديمقراطـــــي اللبنان
ــة ــ ــد فـــــي املناصـــــب القياديّـ ــ ــــل جديـ ــام جيـ ــ ــاب أمـ ــ ــ البـ ــ أرســـــالن يفتـ

إستيفاء  تــداولــه عــن  تــ  مــا  تنفي   »الــطــاقــة« 
ألواح الطاقة الشمسّية رسوم أو ضريبة على 

ــراع  «: اإلســ ــاء الــطــالب فــي الـــخـــار ــيـ  »أولـ
فـــــي بـــــت الـــــــدعـــــــاو ضـــــــّد املــــصــــارف

كامل ذبيان 

قبل نحو اكرث من ثالثة عقود، 
»التيار االرســالين« اىل  تحّول 
حزب سيايس مع الوريث طالل 
اليه »الزعامة  ارسالن الذي الت 
عــىل  فعمــل  االىســالنية« 
مأسســتها، وهو الشاب القادم 
مــن دول متقدمــة يف امريكا 
االحزاب  والتي عرفت  وبريطانيا 
فــكان القرار بتأســيس الحزب 
الديقراطي اللبناين والذي تأخر 
ســنوات بعد ان انشــأ املرحوم 
كامل جنبــال الحزب التقدمي 

االشرتايك يف اول ايار 1949.
اللبناين  الديقراطي  والحزب 
الــذي تأســس يف العام 1991، 
يعقد مؤمتره الخامس مساء غد 
االثنــني يف خلده، وتأخر لعامني 
بســبب جائحة »كورونا« اذ هو 
يعقد دوريا كل اربع سنوات وكان 

موعده يف العام 2020.
هــذا املؤمتر وحســب النظــام الداخيل للحزب 
ه املسؤولون يف الحزب ،يف القيادة واملناطق  يح
وهــو محطة هامة تلجأ اليه االحزاب لتقدم تقارير 
عــن عمل الحزب ونشــاطه يف الســنوات االربع 
الســابقة والتوصيات والقرارات التي ســيأخذها 
املؤمتر للمرحلة املقبلة وهذا ما ســيقوم به الحزب 
الديقراطي اللبناين ،اذ هو امام مرحلة تقييم ذاتية 
لكل الفرتة التــي تلت املؤمتر الرابع الذي انعقد يف 
العام 2016، وفق مصادر يف الحزب التي تشري بأن 
االنتخابات النيابيــة االخرية والنتائ التي افرزتها 
ستكون موضوع بحث ونقا لكنها ليست وحدها 
التي سيناقشها املؤمترون بل هي محطة سياسية 
وشــعبية ســيجري تقييمها والبحث يف الشوائب 
التي تخللتها ســواء يف ادارة العملية االنتخابية او 
التحالفات وما افرزته عىل مستوى ما سمي »حراك 

شعبي« او »نواب التغيري«.
فالحزب الديقراطي اللبناين مر فيه مسؤولون 

وتركه قياديون ورمبا هجروه، كام يف كل االحزاب 
اذ ســيكون هذا البند مطروحا للبحث والنقا وان 
املؤمتر الذي يعقد باســم الشــهيدين رامي سلامن 
وسامر ابو فراج واللذين سقطا يف حادثة قرب شمون 
– الفساقني سيكون مناسبة لفتح كل امللفات حيث 
يؤكــد امني االعالم يف الحزب الديقراطي اللبناين 
جاد حيدر لـ »الديار« بأن التوجه العام هو نحو فتح 
الباب امام الشــباب والجيل الجديد، لالنخرا يف 
الحزب وتحمل مســؤوليات فيه وعىل هذا املوضوع 
ســيكون الرتكيز يف املؤمتر الذي ســيكون مرحلة 
انتقالية تؤســس لجيل شاب بعقلية جديدة، وهذا 
القرار اتخذه رئيس الحزب طالل ارسالن، ان يفسح 
املجــال للجيل الجديد الذي عربعن نفســه يف اكرث 
من محطة ســواء يف حركات االحتجاج الشعبية او 
االنتخابات النيابية وال يكن القفز فوق هذا الواقع 
وعــدم قراءة ما حصل وعــىل الحزب ان يعمل يف 

صفوف الشباب ويقارب همومهم وتطلعاتهم.
لذلك فان امام املؤمتر انتخاب مجلس ســيايس 

جديــد ورئيس للحــزب وانه مل 
رئاســة  يحصل ترشــيح عىل 
الحزب ســوى ارىســالن الذي 
فاز بالتزكيــة والرتكيز هو عىل 
وصول وجوه جديدة من الشباب 
عــىل املجلس الســيايس الذي 
يتكون من 12 عضوا ستة منهم 
يتم انتخابهم و6 يجري تعيينهم 
ويســمي رئيس الحــزب ثالثة 
منهم للتعيني واملجلس السيايس 

الثالثة االخرين.
فالتغيري هو ما ينشده املؤمتر 
يقــول حيــدر، وان امام الحزب 
فرصة لالستفادة من جيل جديد 
يف املناصب القيادية العليا ويف 
املناطــق لذلك ســمينا املرحلة 
باالنتقالية يقــول امني االعالم 
الذي يشــدد عىل ان الحزب امام 
مراجعــة داخليــة، ونقد ذايت 
لــكل مراحل عملــه التنظيمي 
والســيايس وان املرحلة املقبلة 
وقضاياهم  للنــاس  ســتكون 
ولن نغفل ما يحصــل من ازمات مالية واقتصادية 

واجتامعية ومعيشية.
ويف هذا االطار فان ارسالن سيلقي كلمة مركزية 
ستكون مبثابة وثيقة سياسية سيناقشها املؤمتر 
ويقرها وتصبح توصيات حيث ستؤكد الكلمة عىل 
الثوابت الوطنية االسرتاتيجية واملواقف الثابتة من 
دعم املقاومة والتحالف مع ســوريا بقيادة الرئيس 
بشــار االســد وســيتطرق اىل التحالفات الثابتة 

واملتحولة عىل الساحة اللبنانية.
فالحزب هو امام نهــ جديد واداء مختلف عام 
سبق اذ ســيتم الرتكيز عىل الشأن االجتامعي ولن 
يكون اي ملف داخيل ويف كل العناوين خارج البحث 

والنقا والتقييم والنقد.
وهل فتح الباب للجيل الجديد هو لعبور مجيد نجل 
رئيس الحزب اىل منصب متقدم يف الحزب ،ال تنفي 
مصادر يف الحزب ذلك وان االمري مجيد هو من الجيل 

الجديد والذي سيكون الحزب مفتوحا لهم.

وزارة  تنفــي 
الطاقــة واملياه، يف 
»نفيا  أصدرته،  بيان 
قاطعــا ما تم تداوله 
املواقع  بعــض  عىل 
عــن  االلكرتونيــة 
اقــرتاح قدمــه أحد 
عــن  املستشــارين 
اســتيفاء  امكانية 
رســوم او رضيبــة 
الطاقة  الــواح  عىل 
التــي  الشمســية 
يتــم تركيبهــا عىل 

األسطح«.
وتؤكد أنه »ال يوجد 
أي اقرتاح أو توجه من 

قبلها بهذا الخصوص، ال بل هي قامت وتقوم 
بكل التســهيالت املطلوبة ليتمكن املواطنون 
من تركيب الواح الطاقة الشمسية لالستفادة 
من الطاقة النظيفة قدر املستطاع، مع مراعاة 
رشو الســالمة العامــة، وهي تتعاون مع 

وزارة الداخلية الجراء املقت وتسهيل االمر 

قدر املستطاع عىل املواطنني« .

وتتمنــى الوزارة عــىل »االعالميني توخي 

الدقة يف نقل االخبار واستيقائها من مصادرها 

الصحيحة، تفاديا ألي تشويش قد يحصل«.

الهيئتان  عقــدت 
واإلدارية  التأسيسية 
لـ »الجمعية اللبنانية 
ألوليــاء الطالب يف 
الجامعات األجنبية«، 
اجتامعا أصدرتا بعده 
بيانــا قالتا فيه »كل 
يوم يتيقن اللبنانيون 
املصــارف  ان 
أموالهــم  رسقــت 
اقتصادهــم  وأن 
تــم تدمريه بشــكل 
ومدروس،  ممنهــ 
وأن مستقبل شبابهم 
متــت  وطالبهــم 
بأوامــر  تصفيتــه 

مبارشة من تحالف السلطة الفاسدة وعصابة 
جمعيــة املصارف، التــي كانت وال تزال األداة 
التنفيذيــة األوىل واألهم يف تدمري مقومات 
مر عىل  لبنان االقتصاديــة، فكانت أول من ت
تركيــع لبنان وك ارادة شــعبه، من خالل 
تهريب اموال املودعني اىل حسابات يف الخارج 

تعود ألصحاب املصارف وزبائنيتهم«. 
أضاف البيــان »هذه الجمعية التي ترفض 
وس اموال اصحاب  أي مشاريع حل متس بر
املصارف ونهبت الدولة واموال الناس بتواطؤ 
مع طبقة الفساد يف السلطة، برفضها الحلول 
املطروحة، إن من الجهات الدولية أو بالقبول 
بتطبيق القوانني اللبنانية التي يرزح تحت نريها 
الفقــراء يف تجاوز لــكل االنظمة واالخالق، 
. فبعد  وبتواطؤ مشــبوه من الجسم القضا
رفضها تطبيق قانوين الدوالر الطالبي رقمي 
193 و 283 املعدلني وقانون النقد والتسليف، 
مل تفاج عصابة جمعية املصارف الرأي العام 
عالنها اإلرضاب بسبب توقيف مدير  اللبناين ب
قة واساءة  أحد املصارف بتهمة التزوير وال

االمانة«. 
وســأل »كيف نجد ذلك غريبا؟ فالسلطة 
مرت مع جمعية  القضائيــة التي ســكتت وت
النقد والتســليف  املصارف ألنتهاكها قوانني 

وقانون الدوالر الطالبي، بادرت أيضا للرضو 
قة  من اجل اطالق مدير اقدم عىل جناية ال
بسبب انتامئه اىل طائفة اللصوص التي تجمع 
الرشيحة الكربى من الفاســدين، من خالل 
ســعي بعض القضاء اىل فسخ قرار توقيفه، 
ألن اللصــوص يف هــذا البلد يكرمون وال تتم 

معاقبتهم وهذه ليست سابقة«. 
وتابــع »إن الجمعيــة اللبنانية ألولياء 
الطــالب يف الجامعــات األجنبيــة، تدعو 
كافــة قطاعات املجتمع اللبناين الذي صمد 
وواجــه اعتى األعــداء، إىل ان تنظم اكرب 
حملة ملطالبة ما تبقى من القضاء بالتحرك 
أوامره مبنع  بشكل فوري ومبارش وإصدار 
ســفر يطال اصحاب املصــارف ومدرائها 
وعائالتهم، والحجــز عىل أصولهم اىل ان 
وقة وتحديد  يتــم البت مبصري األموال امل
االقتصادي  لالنهيــار  منعا  املســؤوليات، 

الشامل«.  واالخالقي 
وختــم »تدعــو الجمعية قضــاة العجلة 
بــاالرساع بالبــت بالدعــاوى املرفوعة من 
الطالب وذويهم بوجه املصارف، وفقا ألحكام 
قانون الدوالر الطالبي، حفاظا عىل مستقبل 
ابنائنــا الذين يتابعون تعليمهم يف الجامعات 
االجنبية، بعدما أصبحوا ضحايا الترشد بفعل 

تعسف وطغيان املصارف وتلكؤ القضاء«.

اســـــــــــــــتقباالت بهّيـــــــــــــــة الحريـــــــــــــــري

اســتقبلت رئيسة مؤسســة الحريري للتنمية البرشية 
املســتدامة بهية الحريــري، يف مكتبها يف بريوت، وفدا 
مــن النقابة العامة للعاملني بالخدمات الصحية يف االتحاد 
العــاميل الرتيك » HAK-IS »، يرافقــه امني عام االتحاد 
العــاميل العام ســعد الدين حميدي صقــر ورئيس اتحاد 
نقابــات العاملــني يف القطاع الصحــي يف لبنان توفيق 

املدهون.
وعرضــت الحريري الشــأن الرتبوي مع وفــد من املكتب 
الرتبوي يف تيار »املســتقبل« ضم املسؤولة التنظيمية ملوك 
محرز ومنسقة التعليم الثانوي وسيلة يوت ومنسقة التعليم 

الرسمي يف صيدا والجنوب سهى الحسن.
وكانــت الحريري التقت وفدا من لجنــة مهرجانات صيدا 
الدوليــة، تقدمته رئيســة اللجنة نادين كاعني وضم ميســا 

حانوين، اماين البابا، آجيا داود وصفاء مكاوي.

ا ريري وزوار ية ال ب

القم مــيــن  لــتــ ــي  ــدولـ الـ ــنــ  ــب ال قـــرض  ــالم:  ــ  س
الثقة »االقــتــصــاد« بسبب  لـــ  وأعــطــي  إمــضــا  تــ 

وزيــر  ذكــر 
يف  االقتصــاد 
ترصيف  حكومة 
أمــني  األعــامل 
قرض  أّن  ســالم، 
البنك الدويل لتأمني 
ه  القمح »تم امضا
 ، بشــكل نهــا
والبنــك الــدويل 
وافــق عليه، وهو 
الوحيد  القــرض 
الذي اعطي لوزارة 
لدى  الن  االقتصاد 
ثقة  الدويل  البنك 
بعملنا، ولبنان اول 
عىل  تحصل  دولة 

هذا النوع من القرض«.
يُذكــر أّن يف 26 متــوز املايض، أشــار 
ســالم، خالل مؤمتر صحفي إىل أنه »كلام 
إنخفضــت أســعار القمح، كلــام طال أمد 
القــرض املقدم من البنك الدويل بقيمة 150 

مليون دوالر لتأمني إمدادات القمح، الذي تم 
إقراره«، مؤكًدا أن »آلية تنفيذ القرض ستبدأ 

املقبلة«.  باألسابيع 
ولفــت إىل أنه »منذ بدء تنفيذ هذا القرض، 
سيصبح هناك راحة يف القطاع وتأميًنا مبارًشا 

لألموال له، وتأمني شبكة أمان إجتامعية«.

ــــــــداء مواقــــــــف تديــــــــن العــــــــدوان اإلســــــــرائيلي علــــــــى غــــــــّزة.. وقفــــــــة فــــــــي صيــــــــدا.. ودعــــــــوات للمجتمــــــــ الدولــــــــي وقــــــــف اإلعت
توالت أمس املواقف الشاجبة االعتداء االرسائييل عىل قطاع 
غزة، ودعت الكلامت األمم املتحدة لعقاب العدو، وسط املطالبات 

بتوفري الحامية الدولية للشعب الفلسطيني. 

 الخارجية عىل »ارسائيل«
التقيد بالقرارات االممية 

ويف السياق، أشارت وزارة الخارجية يف بيانها، إىل أن »لبنان 
يدين بشدة العدوان االرسائييل عىل قطاع غزة ويدعو املجتمع الدويل 
يع لوقف هذا االعتداء فورا، والطلب من »ارسائيل«  للتدخــل ال
التقيد بالقرارات االممية، حفاظا عىل املدنيني الفلسطينيني الذين 

يعانون االمرين من الحصار اإلرسائييل الظامل«.

 جنبال سيبقى الفلسطينيون يقاومون 
اعترب رئيس الحزب التقدمي اإلشــرتايك النائب السابق وليد 
، يف ترصيح تلفزيوين، أن »غزة ســتبقى حصناً منيعاً  جنبال
يف مواجهة االستعامر الصهيوين وسيبقى الشعب الفلسطينى 

يقاوم أياً كانت أشكال التطبيع«.

 سعد تحية اىل الشعب املقاوم 
ي« النائب أسامة  غرد األمني العام لـ«التنظيم الشعبي النا
سعد عرب حسابه عىل »تويرت« »تحية إىل الشعب الفلسطيني 
املقاوم وإىل غزة التي تتحدى النار والحصار. الكيان العنرصي 
الصهيوين يحتل فلســطني ويرتكب أبشع الجرائم ضد شعبها، 
مــن القتل والتهجري إىل اإلعتقال واإلغتيال واإلســتيالء عىل 
األرض واملقدســات. أما أمريكا فرتى أن ارسائيل متارس الدفاع 

عن النفس. هل يوجد تزوير أشد فظاعة؟«. 

 البزري هامة شعب فلسطني لن تنحني 
غرد النائب عبد الرحمن البزري عرب حســابه عىل »تويرت« 
»هامة شــعب فلســطني لن تنحني، أكدت غزة وأكد الشــعب 
الفلسطيني أن طريقه هو طريق املقاومة ولو كان فوق براكني 
الجمر. تحيــة ألهلنا الصامدين املقاومــني يف غزة والضفة 

وفلسطني والشتات«.

 قبالن كّل الدعم ملقاومة غزة وفلسطني 
أصــدر املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد قبالن البيان 
التايل ستبقى فلسطني القضية الرئيسية لكل حر بهذا العامل، 
وال يكن فصل ما يجري بفلســطني عن لبنان، وإرسائيل كيان 
إرها يجب استئصاله، والخيار مقاومة، وكل الدعم والرشاكة 
والتأييد ملقاومة غزة وفلســطني بكل فصائلها، وقصف مطار 
بــن غوريون وتل أبيب نرص فوق نرص وك لتوازنات جديدة، 
وشــهادة القائد الكبري تيسري الجعربي فخر أكرب عىل طريق 

واملعادلة  األكــرب،  النــرص 
كيان  إرسائيل  أن  املحسومة 
إرها ويجــب أن تزول من 

الوجود«.

 الخطيب العدو 

يلعب بالنار 
املجلس  نائــب رئيس  اكد 
االعىل  الشــيعي  االسالمي 
العالمة الشيخ عيل الخطيب 
يف بيان، ان »العدو يلعب بالنار 
التي سرتتد خرابا ودمارا عىل 
كيانــه املهدد بالزوال، وقوى 
املقاومة وشعبها لن تضعف 
عزيتهــا عن دحر االحتالل 
عن فلســطني مهام عظمت 
التضحيــات«، مطالبا األمم 
املتحــدة واملجتمع الدويل بـ 
»ادانة الكيان الغاصب ولجم 
عدوانه«، مناشًدا قادة العرب 
مواقف  »اتخاذ  واملســلمني 

واجراءات حازمة ضد العدوان تدعم الشــعب الفلسطيني يف 
مقاومته وصموده«. 

 فضل الله لتوحيد املوقف

 الفلسطيني الداخيل 
أكد الســيد عيل فضل الله يف بيــان »رضورة التنبه اىل ما 
يخطط له العدو حيال لبنان وفلســطني والرســائل التي يبعث 
بها اىل املنطقة وأنه حارض ليعبث بكل امللفات«، مؤكدا اننا يف 
الوقت »الذي نعرف أن العدو يراجع حساباته العدوانية، لعلمه 
مبدى قــدرة املقاومة عىل مواجهته والرد عليه، اال اننا ينبغي 
أن نحذر من غدره وانجرافه لتحقيق اهداف سياسية وانتخابية 
ومبغامرات غري محســوبة بدقــة. ودعا  اىل توحيد األوضاع 
الداخلية يف لبنان وفلسطني وصياغة خطة مواجهة حقيقية 
يف حــال ذهب العدو بعيدا يف عدوانه، وخصوصا أن املقاومة 

قادرة عىل إحبا أهداف العدو وإلحاق الهزية مبشاريعه«.

 قاسم عمل إجرامي ال يكن 

أن ير من دون عقاب 
غرّد نائب األمني العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عرب حسابه 

عىل »تويــرت«، قائاًل »يجب أن نعــرف أن »إرسائيل« مجرمة 
وعدوانية، وقتل الجعربي يف حي سكني مع شهداء بينهم طفل 
وعــرشات الجرحى هو عمل إجرامــي ال يكن أن ير من دون 

عقاب، وعىل »إرسائيل« أن تتحمل مسؤولية هذا العقاب«. 
وأضــاف يف تغريدة ثانية »غًدا نســمع أن أمريكا وأوروبا 
واألمــني العام لألمم املتحدة ســيدعون إىل ضبط النفس عىل 
قاعدة أن الذي حصل حصل! أي عندما تعتدي »إرسائيل« ندعو 
إىل ضبط النفس أما إذا قامت املقاومة بعملية فيقولون يجب 

أن تتحمل املسؤولية وتُعاقب!«. 

 أمل« لرص الصفوف ونبذ الخالفات 
اعتــربت حركة »أمل« يف بيان، أن »مــا يجري من تصعيد 
ومخاطر، يتطلب تعزيز الوحدة الوطنية الفلســطينية ورص 
الصفــوف ونبــذ الخالفات، ويتطلب أيضا مــن أمتنا العربية 
واإلسالمية اتخاذ املواقف التي ترتقي إىل مستوى ما يتعرض له 
الشعب الفلسطيني من خالل تفعيل مقاطعة الكيان الصهيوين 

وعزله وفضح اجرامه املتامدي يف كل املحافل الدولية«. 
ودعت املجتمع الدويل ومنظامته الحقوقية، واإلنسانية إىل 
»التحرك الدويل والعاجل للضغط عىل كيان االحتالل اإلرسائييل 
لوقف جرامئه وحامية الشعب الفلسطيني من عمليات االبادة 

التي يقوم بها املســتوى العسكري الصهيوين تنفيذا لقرارات 
سلطة االحتالل السياسية«. 

 لقاء األحزاب والقوى إرادة املقاومة
حبا أهداف العدو    كفيلة ب

أكد لقاء األحزاب والقوى والشــخصيات الوطنية اللبنانية، 
يع  يف بيــان، »ان إرادة املقاومة ووحدة فصائلها، والرد ال
واملوحد عىل العدوان، وإدخال كيان العدو يف حالة من الشلل 
حبا أهداف العدو ونجاح املقاومة يف  واالســتنزاف، كفيل ب
فرض معادالت ردعية جديدة، وتوحيد ساحات املواجهات يف 
كل فلسطني املحتلة، وبالتايل تحقيق نرص جديد يف املواجهة«.

وخلــص لقاء االحزاب »إىل تأكيده مجددا عىل الوقوف إىل 
جانب نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته، ومناشدة القوى 
الرشيفة يف األمة لتقديم كل أشكال الدعم للمقاومة والشعب 

الفلسطيني، الصامد يف مواجهة العدو الصهيوين«.

 القواس إلنتهاج خيار املقاومة 
اعترب املرشــح الســابق عن دائرة صيدا جزين محمد شاكر 
القواس، أن »املطلوب عربيا اوال وقف كل مسارات االستسالم 
والتطبيــع املذل وقفل كل االبواب التي رشعت للعدو يف وطننا 
العر والذهاب اىل دعم املقاومة بكل الوســائل واالمكانات 
العســكرية واملالية والبرشية. واملطلوب دوليا ثانيا ان ينترص 
هذا املســمى مجتمع دويل للمظلوم ال ان يكون نصريا للظامل 

وليقل ولو ملرة وحيدة كلمة حق يف وجه ارسائيل«.
واذ عرب القواس عن تضامنه الكامل مع الشــعب الفلســطيني 
ومقاومته املبهرة ، وأكد »اننا يف لبنان عىل الوعد وعىل العهد بالنرصة 
والنرص النه لن يرتاح عر يف هذا الوطن العر وفلسطني محتلة«.

 وفقة احتجاجية 
نظمت املنظامت الشبابية والطالبية اللبنانية والفلسطينية 
يف صيدا والجوار، وقفة التضامن مع شعب فلسطني ومقاومته 
البطلة يف ساحة النجمة  صيدا، تحت شعار »اما فلسطني واما 
النار جيال بعد جيل«، حيث رفع املشاركون االعالم الفلسطينية 

والفتات التأييد للمقاومة.
ورفضا للعدوان عىل قطاع غزة، أقيم أمام مسجد الغفران يف 
صيدا وقفة تضامنية مع أهلنا يف فلسطني، القى خاللها إمام 
وخطيب املسجد الشيخ حسام العيالين كلمة أشار فيها اىل أن 
»وقفتنا اليوم هي رســالة بأننا نقف مع إخواننا يف فلسطني 
ولن نســمح للعدو الصهيوين التفرد بهم وواهم من يعتقد ان 
املقاومة الفلســطينية لوحدها فنحن معها«، مشــددا عىل أن 

»املقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطني كل فلسطني«.

اجية يف صيدا الوقفة اال
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فهد الباشا

1- أهّمية  الرأس  أّن  فيه  الوجه  ُهويًّة  وان   فيه  بوصلَة  
االتّجــاه.  من  هذا  املنظار، ترى  الكنيســة  ،عىل  اختالف  
شَيعها بَدعاً  وطوائف  ومذاهب،  مجمعًة، ولو  كالماً،عىل  
ي . أّما  من  هم  عىل   أّن  رأســها  هو  املسيح  يسوع  النا
أعىل  مراتب  املسؤولية  فيها فال  يتعدون  كونهم يف  احسن  
ســاء  طوائف  ومذاهب.  فالبطريرك  املاروين،  احوالهم، ر
مثالً، ليس  رأســاً  لكنيسته، كام  يحلو  لبعض  االعالم  ان  
يقول  فيه  او  يف  سواه  من  أهل  سويّته. ولو  جارينا   هذا  
»النوع   من  االعالم  الذي  اليهتم  كثرياً  للدّقة  يف  التعيني  

والتحديد   اللتبس  علينا  الوجه  وأضعنا  بوصلة  االتجاه .
2- اىل  صاحب  صاحبي  الذي  هاله  ،يف  الدورة  االنتخابية  
االخرية،  تديّن  أصوات  ناخبيه ،اىل  حّد  املفاجأة  القاسية . 
ورّس  املفاجأة    أنّه  ما  كان  ليتوقع  مبن  ظّن  بهم  وبنسلهم  
أتباعاً  له  ولنسله  ،من  بعده، عىل  مدى  اجيال  مل  تأت  بعد، 
أنهم  ســيخرجون  عليه، ذات  يوم، سيخرجون  من  دائرة  
حرص  االرث.  فهل  لصاحبي  ان  ينقل  لصاحبه  أّن،مع  سوء  
احوال  الناس ينتعش  االنحطا  يف  كل  سوق  وعىل  كل  
صعيد . ويف  االنحطا  الذي  اوصلتم  اليه  من  اعتادوا  ان  
يوصلوكم  اىل  حيث  انتم، تجري  االنتخابات ويجري  اغلب  
الناس  املغلوبني  عىل  امورهم ،وفقاً  لقاعدة  الذّل  القائلة 
 سّيُد  املعلف  سّيُد  النري«. فاىل  ان تقوم  للنهضة  قيامة، 
ننصح  لكم  أن  توكلوا  باملعالف ال  من  يجيد  الخطاب، بل  من  

يجود  مبا  يخفف  املصاب.
 3- اكرث  الناس  بؤساً  وتعاسًة  وأدعاهم  اىل  الشفقة 
هم  الذين  ينتشــون  فرحاً  يف  تعاســة  االخرين وعند  

سامعهم  اخبار بؤس  االخرين.
4- بعض  الناس  وجودهم  حاجة  لتحســني  الوجود. 

وللعلّة  نفسها، بعضهم  االخر  ال  حاحة  لوجودهم.

كلامت يف زمن الغربة

والثالثة ــى  ــ الــرئــاســتــيــن األول بــيــن  الــبــيــانــات«  حــرب  لـــ ــطــيــرة  إرتـــــدادات 
فادي عيد

بينام تتواصل الحرب الكالمية والرتاشــق 
عىل جبهــة الرئاســتني األوىل والثالثة يف 
األيــام القليلة املاضية، تتنامــى التحذيرات 
الدولية، كام العربية، مــن خطورة اإلنزالق 
إىل واقعٍ سيايس  جديد ينسف كّل ما تحّقق 
يف األســابيع األخــرية من خطــوات عىل 
مســتوى امللفات الداخلية من جهة، وملف 
إذ تنقل  ترســيم الحدود من جهة أخــرى، 
أوســا نيابية مطلعة، أجواًء تشري إىل أن 
الســاحة الداخلية، تقف عىل عتبة تحد بالغ 
الخطورة، وقد يطيح بالســتاتيكو الداخيل، 
كام اإلقليمي، ويقود الســاحة إىل خيارات 
دراماتيكية، عىل أكرث من مســتوى سيايس 
وأمني واقتصادي، خصوصاً يف حال استمر 
التصعيد عىل أكــرث من محور، وحول العديد 
من امللفات التي ترتــدي طابعاً حيوياً وتكاد 

تكون مصريية، كملف الرتســيم واإلصالحات واإلتفاقية مع 
صندوق النقد الدويل.

، أن يبقى اإلرباك عنواناً   ومــن هنا، تتوّقع هذه األوســا
يف املرحلة املقبلــة، وتزامناً أن يتوّصل الشــلل يف اإلدارات 
الرســمية، يف ضوء الغمــوض الذي مــا زال يحيط بواقع 
املصارف التي أعلنــت اإلرضاب لثالثة أيام، عىل أن تحّدد يوم 
األربعاء املقبل، ما إذا كان إرضابها ســيكون مفتوحاً، وكذلك 

بني منذ أسابيع  بالنســبة للموظفني يف القطاع العام، امل
عــن العمل، وذلك وصوالً إىل نعي أي محاولة للبحث يف امللف 
ن املرحلة هي  الحكومي بأي شــكٍل من األشكال. وبالتايل، ف
مرحلة انسداد سيايس بامتياز، حيث تكشف األوسا نفسها، 
عن أن هذا املســار قد برز بوضوح منذ اإلحتفال بعيد الجيش 
يوم اإلثنني املايض، وليســت املناكفات السياسية والتعطيل 
الحكومي، إالّ مؤرشاً عىل أن الواقع الحايل يّتجه إىل املزيد من 
التدهور والتصعيد، وكأن السجاالت السياسية، مجرّد واجهة 
للتغطية عىل الفشــل يف تأليف حكومة جديدة، أو اتخاذ أية 

خطوات حيوية ورضورية، من أجل الخروج 
من حال اإلنهيار التام.

ويف الوقــت الذي تتوّقع فيه األوســا 
نفسها، أن يغطي غبار املعركة الدائرة ما بني 
اي الحكومي، عىل املعركة  قرص بعبدا والــ
الفعلية، واملتمثلة باإلستحقاق الرئايس، فهي 
ّب من ارتكابات وتجاوزات  ال تُخفي بأن ما يت
وفضائح، وبرصف النظــر عن صحتها، يزيد 
من الشــكوك حول األهداف األساسية لهذه 
املواجهة، خصوصاً وأنه من املؤكد أن التفاهم 
ما بني كّل مــن رئيس الجمهورية ميشــال 
عون، ورئيس حكومة ترصيف األعامل نجيب 
ميقايت، مل يكن مستحيالً بداللة التعاون يف 

الحكومات السابقة. 
ن ما يجري، هو  ، ف ويف رأي هذه األوسا
وجه من وجــوه التباين بني الجانبني، والذي 
كان مرحلياً يف الســابق، ولكنه يف الوقت 
نفسه، يعرّب، وبال أد شك عن عمق الخالف 
ا يف الوقت نفسه، يحمل دالالت عدة حول أسباب  بينهام، وإ
عدم تسجيل أية وســاطات أو اتصاالت للتهدئة، ال سيام يف 
ظّل  األجواء الدقيقة التي تُســّجل عىل أكرث من ســاحة يف 
الت حول ما بعد هذه الحروب الكالمية،  املنطقة، ويطرح تسا
وحول قدرة الســاحة الداخلية عىل مواصلة املزيد من العجز 
والشــلل والتفكّك واإلنحالل للمؤّسسات الرسمية، وذلك، يف 
حال بقيت وترية التصعيد عىل حالها، أو انضّمت إليها أطراف 

سياسية جديدة.

ــر رحيله ــ ك ــت  ــي  عــائــلــة الــشــهــيــد جـــو نـــون أح
كــــرا ــاري لــتــخــلــيــد  ــ ــذك ــ ــ ونـــصـــب ت فـــي مــشــم

ــتــ الــتــعــازي بـــوفـــاة والـــد ــت ــيــ ا ــواء ابــرا ــلـ الـ

د املرا كية والو م ة ا ف ي وال ابرا
أحيت عائلة شهيد فوج إطفاء بريوت جو 
الستشهاده  الثانية  الســنوية  الذكرى  نون، 
بقداس اقيم لراحة نفســه يف باحة كنيسة 
مار يوســف امام منزله يف بلدة مشــمش، 
ترأسه خال الضحية الخوري جورج  صوما. 

بداية، أزيحت الستارة عن النصب التذكاري 
للراحل مــن تنفيذ النحات بيــار كرم، وبعد 
االنجيــل املقدس ألقى صومــا عظة تحدث 
فيها عن معنى الشــهادة، الفتا اىل »تقصري 
املرفأ«،  املسؤولني يف معرفة حقيقة تفجري 
وقــال »يف عيد تجيل الــرب نقف يف هذه 
الحبيب  ذكرى شــهيدنا  تخلد  التي  الكنيسة 
جو نون بعد ســنتني عىل فقدانه يف حادثة 
تفجري مرفأ بريوت وفقــدان 231 من رفاق 
واخــوة واحياء وابناء هــذا الوطن الجريح، 
االلهية ونشــرتك مع  بالذبيحة  لالشــرتاك 
شــهدائنا بالصالة من اجلهم ليتحدوا بشهيد 
الصليب الرب يســوع املسيح ومن اجلنا يك 
نستوعب حجم هذه املأساة وتردداتها التي ما 
زلنا نتخبط مع الذين ساهم الرب اليوم بأنهم 
حملوا مفتــاح املعرفة ومنعوا الذين يدخلون 
اىل هــذه املعرفة، اي عامل اللــه الذي يحمل 
رســالة املحبة والسالم، حملوا يف معرفتهم 
الحب ومنعوا عنا الســالم. فأضحى اللبناين 

شهيدا وشاهدا عىل ما ير به بلدنا«.

وتوجه اىل املسؤولني »كونوا مسؤولني او 
ارحلوا. نحن نــر اوالدنا ليس فقط بعرقنا 
بل بدموعنا، فاملســؤول يجب ان يسعى اىل 
النظر يف قضايا البلــد وليس التعامي عنها. 
وليس من املفروض ان نستجد يف التحقيق، 
ولكن مع الطمع والعمى نحن نقتل كل يوم، 
والله اعلم ما يف داخل بيوت عائالت شهداء 
وضحايــا هــذه الكارثة«، مضيفــا »إياكم 
ان يخــال لكم انكم جنيتم الــورد وتركتم لنا 
لليوم، ولكن  االشــواك، وهذا ما هو حاصل 
نحن اصحاب حق وعدل ومحبة وسالم، لسنا 
بقتىل وال مهملني وال طامعني، ولكننا لســنا 
شحادين ابدا. نريد الحقيقة والعدالة والعيش 

بكرامة«. 
وختم »يا من يدعــي املعرفة ويتباهى مبا 
فعل بهذا البلد انكم فاشلون، جهال، وليس يف 
فارحلوا  والعصفورية  إال مفتاح جهنم  يدكم 
رحلة موفقــة اىل هناك، وتذكــروا انه ولو 
دامت لغريكم ملــا وصلت اليكم، ونحن ننتظر 
هــذه اللحظة بفارغ الصــرب، نحن مؤمنون 
بالله وحزننا كبري عــىل فقدان احبائنا بهذه 
الطريقة، لكننا لن نتعب ولن نســتكني قبل 
تبيــان الحقيقة ومعاقبة املجرمني. عىل الله 
توكلنا ولــن نخاف من احد ابدا بل نخاف الله 

فقط ونؤمن بان جو معنا من سامئه«.

اللواء  العــام  العام لألمن  املديــر  اختتم 
والده  بوفاة  التعــازي  تقبل  ابراهيم  عباس 
يس  »بافيون  قاعــة  يف  ابراهيــم،  كاظم 

البحرية لبريوت. الواجهة  سايد« يف 
وقــد ح معزيا عىل التوايل ســفرية 
الواليــات املتحدة األمريكية دور شــيا، 
الســعودية  أماين،  مجتبى  ايران  ســفراء 
وليد البخــاري، الكويت عبد العال القناعي، 
العراق حيــدر الــرباك، االردن وليد الحديد 
وباكســتان ســلامن أطهر، الرئيس العامد 
والنواب  الوزراء  من  وعدد  سليامن،  ميشال 
الحاليني والســابقني، قائــد الجيش العامد 
جوزاف عون، املدير العام المن الدولة اللواء 
انطوان صليبا، رئيسة لجنة شؤون الشهداء 
وضحايا الحرب يف الربملان السوري النائبة 
املمتاز  الجعفــري  املفتي  البيطــار،  ماري 
الشيخ أحمد قبالن والشيخ خلدون عريط 
عىل رأس وفــد ممثال مفتــي الجمهورية 
الشــيخ عبد اللطيف دريان، وفد من رئاسة 

الحزب  لبنان، رئيس  يانية يف  ال الطائفة 
الديوقراطي اللبناين طالل أرســالن عىل 

رأس وفد.  
كام حــ نقيب املحامــني يف بريوت 
الوطني  املجلــس  رئيس  الكســبار،  نارض 
لإلعــالم املر واملســموع عبــد الهادي 
محفــوظ، املــرشف عىل موقع االنتشــار 
ابراهيم عوض، املدير العام الســابق لقوى 
األمن الداخيل اللواء إبراهيم بصبوص، األب 
رئاسة  يف  االعالمي  املستشار  مبارك  كميل 
الجمهوريــة رفيق شــالال، رئيس املجلس 
رئيس  عربيد،  شارل  اإلجتامعي  اإلقتصادي 
الســفري خليل كرم، وفد  املارونية  الرابطة 
من عــكار، وفد من هيئة أبنــاء العرقوب، 
اجتامعية،  عسكرية،  روحية،  وشخصيات 

واقتصادية. 
وتلقــى ابراهيم برقيــة تعزية من مدير 
السوري  الرئيس  نائب  الوطني  االمن  مكتب 

اللواء عيل مملوك. االمنية  للشؤون 

د املرا كية والو م ة ا ف ي وال ابرا

رت قائد الجي  عائلة ليلى الرفاعي 
رية على املساعدة سسة العس وامل

الطفلة ليىل
عادت الطفلة ليىل الرفاعي )10 ســنوات( اىل منزلها يف 
بلدة القرقف العكارية، بسيارة اسعاف تابعة للصليب االحمر 
اللبناين، بعد ان امضت نحو 8 اشــهر يف املستشــفى حيث 
اجريت لها سلســلة عمليات جراحية صعبة، تكللت جميعها 
بالنجاح، اثر ســقو صخرة كبرية عليها يف بلدتها القرقف، 
فأصيبت حينها بكسور يف الظهر والحوض والورك اىل نزيف 

داخيل حاد، االمر الذي هدد حياتها بالخطر. 
وشكرت العائلة، يف بيان، قائد الجيش العامد جوزاف عون 
واملؤسســة العســكرية »اللذين وقفا اىل جانب ليىل بتكفل 

العالج وتقديم كل ما يلزم«. 
كام شــكرت الطواقم الطبية واإلداريــة والتمريضية يف 
مستشــفى الجعيتاوي، حيث متت املعالجة طيلة هذه املدة 
واحيطت بعناية طبية تامة. وشكرت كل من تضامن مع ليىل 

ومع العائلة بجميع املراحل يف الفرتة املاضية الصعبة.

ــتـــرام الــعــيــ املــشــتــر ــوب احـ الــبــعــريــنــي: املــطــل
قال النائب وليد البعريني يف بيان، أنه »كنا 
قد عاهدنا أنفســنا منذ البداية عدم الدخول 
طرفا يف سجاالت بني فرقاء سياسيني، إيانا 
منا بأن الســجاالت ال تنفع وال تبني، بل عىل 
العكس متامــا، ولكن تبني لنــا أخريا أن ما 
يحصل أبعد من ســجال سيايس بني طرفني، 
بل هو حملة مربمجــة من فريق ضد موقع 
دستوري، وضد الدستور وضد طائفة يثلها 

هذا املوقع«. 
وتابــع »يف هــذا اإلطار تــأيت الحلمة 
املربمجة التي يشنها التيار الوطني الحر ضد 
الرئيس نجيب ميقايت، وهي بالطبع ليســت 

ضده كشــخص، بل ضد ما يثــل كموقع، 
وهي الحملة نفســها التي اســتهدفوا بها 
الرئيس ســعد الحريري، وقبله الرئيس متام 
ســالم وبعده الرئيس حســان دياب. حتى 
الحص  الرئيس سليم  التاريخي مع  اعهم 
ما يزال عالقا يف أذهاننــا، وهذا أكرب دليل 
عىل أن مشكلتهم ليست مع أشخاص بل مع 
املوقع، وما متثله رئاســة الحكومة وطنيا 
وطائفيا«، مضيفا »املطلوب احرتام الرشاكة 
الوطنيــة واتفاق الطائفــة وميثاق العيش 
املشرتك واال دخلت البالد يف متاهة ال تحمد 

عقباه«.

جار  وقفة إحتجاجّية رفضاً لقط أ
السنديان وامللو املعّمرة في قضاء حاصبيا

ــوم..  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــ قـــلـــيـــل الـ ــ ــق ــ ــط ــ ال
ـــات الـــحـــرارة ــدرج ــاض بـ ــف ــخ ــ ان مـ

دعت مجموعة »احميهــا بتحميك« يف بلدة ميمس قضاء 

حاصبيا بالتعاون مع املجلس البلدي واملخاتري والفعاليات اىل 

وقفة احتجاجية رفضا للقطع الجائر الذي يتعرض له حمى 

البلدة وخاصة اشــجار السنديان وامللول املعمرة بقصد تجارة 

الحطب دون حسيب او رقيب.

وطالبت الجمعية املســؤولني وكافة الجهات املعنية التدخل 

رسيعا لوقف حد لهذه املجزرة التي ترتكب بحق الطبيعة والبيئة.

توقعت دائرة التقديــرات يف مصلحة األرصاد الجوية يف 
املديرية العامة للطــريان املدين أن يكون الطقس اليوم، قليل 
الغيوم إىل غائم جزئيا مع انخفاض إضايف بدرجات الحرارة 
عىل الجبال ويف الداخل واستقرارها عىل الساحل والتي تكون 
ضمن معدالتها املوســمية، كام يتكــون ضباب محيل عىل 
املرتفعات وتنشط الرياح أحيانا. وجاء يف النرشة اآليت الحال 
العامة تنح الكتل الهوائية الحارة املســيطرة عىل لبنان 
وخاصة عىل املناطق الجنوبية والداخلية تدريجا اعتبارا من 
بعد ظهر اليوم ويتحول الطقس إىل صيفي معتاد مع درجات 
حرارة ضمن معدالتها املوسمية. تحذير من اندالع الحرائق يف 
املناطق الداخلية. معدل درجات الحرارة لشهر آب عىل الساحل 

يرتاوح ما بني 25 و33 درجة. 
الطقس املتوقع يف لبنــان الثالثاء قليل الغيوم إىل غائم 
جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب عىل املرتفعات 
ويحتمل تســاقط الرذاذ بشكل متفرق خالل الليل خاصة يف 

املناطق الشاملية. 

ــت ــ ــدمـ ــ ــة أقـ ــ ــابـ ــ ــصـ ــ ــف فـــــــــرد مـــــــن عـ ــ ــيـ ــ ــوقـ ــ  تـ
ــــــركــــــة يــــعــــمــــل فـــيـــهـــا عـــــلـــــى ســــــرقــــــة 

ــّفــذت ــة ن ــعــصــاب ــون ل ــم ــت ــن ـــخـــا ي ــف  أ ــي ــوق  ت
ــ ــد مــن عــمــلــيــات الــنــصــب وعــمــمــت صــور ــعــدي ال

العالقات  شــعبة  أعلنت 
األمن  قــوى  يف  العامــة 
الداخيل، يف بيان لها انه »ليل 
تعرّضــت   ،2022/7/6-5
املؤّسســات  إحدى  مكاتب 
الرياضّية، الكائنة يف محلّة 
»الجندولني« – ب حســن، 
قــة بواســطة الك  ّ لل
وقات  امل وُقّدرت  والخلع، 
أمرييك،  دوالر  بـــ14000 
محمول  حاســوب  وجهاز 
»البتــوب«، ومــن خــالل 
والتحريّات  االســتقصاءات 
التي  املكّثفة  والتحقيقــات 
األوزاعي  فصيلة  بها  قامت 
اإلقليمي،  الــّدرك  وحدة  يف 
-7-29 بتاريــخ  متكّنــت 

2022، مــن تحديــد هويّة 
أحد موظفي  أنّه  الّســارق، وتوقيفه، وتبنّي 
الرّشكة، ويدعى ح. م. من مواليد عام 2000، 

لبناين.
بالتحقيــق معه، اعرتف مبا نُســَب إليه، 
باالشــرتاك مع 3 أشــخاص آخرين، وانّهم 
دخلوا اىل مكاتب الرّشكة بواســطة نسخة 

عن املفاتيــح املوجودة يف حوزتــه، وأنّهم 

عملوا عىل تكســري األقفال بهــدف الّتمويه 

وإبعاد الشبهات.

وقات وأعيدت  تّم اســرتداد جزء من امل

إىل مالكيها، وأودع املوقوف القضاء املختص، 

لتوقيف  والعمل مستمر  إشــارته،  بناًء عىل 

باقي املتورطني«.

أعلنت املديرية العاّمة لقوى األمن الّداخيل 
- شــعبة العالقات العاّمة، يف بالغ لها أنّه 
»يف إطــار املتابعة اليوميــة التي تقوم بها 
شــعبة املعلومات يف قوى األمــن الداخيل 
التي  واالحتيال  النصــب  ملكافحة عمليــات 
ينّفذهــا مجهولون، وتطــال فئة كبرية من 
املواطنــني، توافــرت معلومــات عن وجود 
شبكة تنّفذ عمليات نصب محرتفة تستهدف 
الــرشكات واملحــالت التجاريــة وبخاصة 
التي تبيــع االدوات الكهربائيــة، عن طريق 
طلب رشاء كميات مــن املحّوالت الكهربائية 
وتحديد مكان للقاء والتســليم، ويعمد أفراد 
نها بعملة الدوالر  هذه الشــبكة إىل دفع 
األمــرييك املزيّف، وبعدهــا الفرار إىل جهة 

مجهولة.
الشــعبة  أثر ذلــك، بارشت قطعات  عىل 
امليدانية واالســتعالمية  إجراءاتها  املختصة 
أفراد هذه الشبكة، وبنتيجة  لكشــف هوية 
توّصلت  املكّثفة  والتحريات  االســتقصاءات 
إىل تحديد هويتهم ومن بينهم ع. ر. ع. )من 
مواليد عام 1998، سوري(، ع. ع. )من مواليد 

عام 1997، ســوري(، أ. ح. )من مواليد عام 
1996، ســوري(، وقد أعطيت األوامر للعمل 

عىل تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم.
بتاريخ 29 متوز املايض، وبعد عملية رصد 
الشــعبة  دوريات  متكّنت  دقيقة،  ومراقبة 
من تنفيــذ كمني محكــم يف محلة الجناح 
نت عنه توقيفهم خــالل قيامهم مبحاولة 
تنفيذ عمليــة احتيــال. وبالتحقيق معهم، 
اعرتفوا مبا نسب إليهم لجهة تنفيذ عمليات 
احتيال عن طريق رشاء كّميات من املحّوالت 
نها بعملــة الدوالر  الكهربائيــة ودفــع 
املزيّف وذلك ضمــن محافظتي  األمــرييك 

بريوت وجبل لبنان.
وعممــت املديريــة العامة لقــوى األمن 
الداخيل صــور املوقوفني، بناًء عىل إشــارة 
الذين تعرفوا  القضاء املختص، وطلبت مــن 
عليهم ووقعــوا ضحّية أعاملهــم، االتّصال 
عىل الرقــم 307728-01 أو التوجه إىل فرع 
معلومات بــريوت يف ثكنــة الحلو لإلدالء 
فاداتهــم واتّخــاذ اإلجــراءات القانونية  ب

الالزمة.



الرزاق ندى عبد 

مل يكن اللبنانيون عنرصيني يوماً، او عديي اإلنســانية، 
او يارســون التاميز ما بني البرش مهام اختلفت اجناسهم 
او اعراقهــم تلك ميزة اعطهــا الله للبنان حرصا وكام يقال 
و »كــ القالب« أي ال مثيــل له يف الرشق او الغرب. هو 
بلد الفرنكوفونيــة وبلد اللبناين الحربوق، الذي وصل اىل 
يــل اىل الثقافة واالنفتاح  العــامل واثبت عن جدارة اننا 
وتقّبل اآلخر، ومهام عصفت بنا أزمات السياســيني حرصاً 
ألنهم ســبب كل ما آل اليه اللبنانيــون مبا فيهم الالجئون 
ء، حتى وكأن  اال انهــم َصدقوا باتوا أفضل حال يف كل 
اللبنــاين أميس هو املهجر يف وطنه االم. لبنان لطاملا كان 
املحتضــن لكل أزمات اشــقائه العرب ولطاملــا كان بوابة 
االزمــات ومنه تنطلــق املفاوضات وعــىل ارضه يحدث 
التقاتــل والخالفات الدولية واإلقليمية. وما انفك يدعو اىل 
احرتام حقوق االنســان وعــدم التفرقة بني الناس جميعا. 
رمبــا هذه الصيغة مل تعد ســارية املفعول يف ظل النكبة 
تلو األخرى ال ســيام ان الحمل كَــرُب وما عاد باإلمكان ان 

حالها. عىل  األمور  تبقى 

 العرص الحجــري يعود من بوابة لبنان 

عهــد قــوي، اقتصاد قــوي، كتل نيابية عــىل مد عني 
اللبنانيــني والنظر، اجتامعات وتكتــالت وقوى تغيريية، 
توقيع مراســيم مساعدات اجتامعية من هنا وهبات مالية 
يلهفونها أصحاب القرار من هناك، كله مل يســاعد املواطن 
عىل اطعام عائلته، او رشاء دواء او الدخول اىل مستشــفى 
او دفع فواتريه املرتاكمة او حتى اكامل تعليم أوالده والحبل 
عــىل الجرار، يُنذر بأن االزمات لن تقــف عند هذا الحد بل 

األمــور ذاهبة فعال باتجاه جهنم وبئس املصري.

 املوقــدة حقبة قدية انقرضت 

يف بلدات البقاع الغر واالوســط، عائالت برم دوالب 
الحيــاة بها حتــى باتت بال غاز، أمهــات يطهون الطعام 
ألطفالهن عىل مواقد الحطب يقمن بخلط الزعرت باملاء بدال 
مــن الزيت ألنه أصبح لألغنياء، لتضحي نكهة املنقوشــة 

بالكرتون.  اشبه 
عــاد الشــعب اللبنــاين اىل أيام الحطــب والخبز عىل 
»الصاج« بســبب انقطاعــه وغالئه الفاحــش إذا وجد. 
فرتى هذا املواطن يتخّبط ما بني مســتنقع فساد سياسييه 
والغــالء الفاحش والفقر املدقع، ناهيكم عن تجار األزمات 
الذيــن يســتغلون الوضع لجمع املال، مــا جعله غري قادر 
عــىل تحديد أي حاجة هي األهم ليلبيها ولكن اىل متى...؟ 
الســيدة كرية صالح كشــفت لـ«الديار«، أمورا اشبه 

ف  بالعرص الحجري فقالت »مع ارتفاع سعر 
الدوالر وفحاشة الغالء وغياب وزارة االقتصاد 
ملراقبة ما يجري عىل األرض كان ال بد من ان أجد 
طريقة أطهــو فيها ألطفايل الصغار، فارتفاع 
ســعر قارورة الغاز بات يقسم ظهر البعري ويف 
البقاع دامئا األســعار مضاعفة فال يوجد من 
يراقب ويالحق املحالت واملحطات والبيع سوق 
ســوداء عىل مدار السنة. والطامة الكربى يف 
هذه الفرتة هو عدم قدرتنا الحصول عىل أضعف 
مقومــات البقاء وازهد انواع الطعام وابســط 
الســبل الن نبقى عىل قيــد الحياة! فوجدت ان 
الحــل قد يكون صعبا اال ان األمور فرضت عيّل 
ان آيت »مبوقــدة« اغيل عليها ابريق الشــاي 
واطهو الطعــام وبدأت اتكيف واهندس حيايت 
بالتي هي أحســن، أحاول رشاء كل ما يكن ان 
احفظه دون الحاجة لوضعه يف الرباد يف ظل 
االنقطاع املتواصل للكهرباء واالشــرتاك يف آن 
معاَ. والخــوف الحقيقي انني اضع املوقدة يف 
حقل ميلء باألعشــاب اليابسة واخاف ان تأيت 
النار عىل هذا العشــب فتحــرق جميع الحقول 
التي حولنا مام يعني ان لقمتنا باتت مغمســة 

بالــدم يف بلد النزيف فيه تلو النزيف!«

 شباب خاب أمله 

وقالت احدى املعلامت يف بلدة املنارة -البقاع 
الغر »للديار« »دامئا اســأل نفيس هل من 
أيام أســوأ من التي نعيــش؟ فقد اجتاح الفقر 
والجوع والفســاد البلد كله. يف كل يوم نسمع 
اخبارا سيئة عن انهيار العملة وأيضا عدم قدرة 
الدولــة يف توفري األمان للناس حتى بتنا نقول 
»هل اقرتبت الســاعة؟« هذه الجملة بالتحديد 
تجعل الشــاب اللبناين الذي يستعد ليبدأ جهاد 
الحيــاة يفكر هل أُكمل بناء مســتقبيل الذي ال 
مالمح له حتى اآلن؟ او هل ارفع الراية البيضاء 
واستســلم قبل بداية املعركــة؟ او ان إنجازي 
ســيكون قطرة ماء يف بحر الفساد فلن يجدي 

أثرا... » نفعا او يرتك 
امــا تلك املعلمــة تنهض كل يــوم لتجفف 
آثار الخيبة عــن مالمحها وترتدي ثوب القوة 
وتتقن دور القبطان لتقود ســفينة العلم مقابل 
ء تقريبــا يف ظل االزمة  ما يســاوي الال

ة واالمل عىل أبناء  املأســاوية، نظراتهــا تجوبها الحــ
وطنهــا كيف أصبحوا يف حالة ير لها.

أضافت »وأقول عن الطفل اللبناين أصبح الطفل اللبناين 
يقايس الحرمان بســبب الظــروف االقتصادية الخانقة. 
حتى ابســط الحقوق التي هي التعليم أصبحت غري متوفرة 
ألبنائنا بســبب ارتفاع األقسا و«دولرتها«.. وما زلنا مع 
كل هذا األ ال نســمع اال عن املســاعدات الضخمة كامً 
ونوعا تُوزع عىل الســوريني واملواطــن اللبناين كام يقال 
»آخــر همهم«! نرى الــدول األخرى تتســابق للتقدم نحو 
املســتقبل بينام لبنان يف سباق نحو املايض ونحو الوراء«.

 التغذية أســاس مجتمع سليم 

بدورهــا، قالــت اخصائية التغذية د. جــايك قصابيان 
شــالوحي عن ارضار الطهــو عىل النار »للديــار«، بداية 
قد تكون النار غري مشــتعلة كفايــة، مبعنى ليس من كل 
األطــراف بحيث ان جهة يتم طهوهــا واألخرى ال او أقلّه 
ليس بشــكل جيد، وبالتايل تبقى البكترييا يف الطعام لعدم 
طهــوه كام يجب وعىل درجة حرارة غري متوازنة وموزعة 

عىل كافة القدر الذي يســتخدم عىل »املوقدة«. 
كــام ان عملية الطهو يف األماكــن املفتوحة قد تعّرض 
الطعــام اىل امراض لوجود االتربة التي قد تتطاير وتدخل 
يف القدر او لعدم غســل اليديــن اثناء العمل يف الربية أي 
يف األماكن املفتوحة.  اما فيام يخص عدم قدرة الكثري من 
االهل واألطفال يف ان يحصلوا عىل السعرات الحرارية التي 
يحتاجها الجسم؟ اشــارت شالوحي ان العديد من املناطق 
اللبنانيــة ال يســتطيعون تأمــني أنواع اللحوم والســمك 
والدجاج يف وجباتهم، أضف اىل األطفال الذين ال يتناولون 
كفاتهم من األطعمة التي تســاعدهم عىل النمو وباألخص 
من هم تحت الخمس سنوات سيقاسون من نقص يف النمو 
 LEARNING الدماغي وبالتايل ســيؤدي اىل ما يسمى بـ
DIFFICULTES واىل نقــص يف مناعتهم ويصبح عندهم 

أكرث.  بأمراض  لإلصابة  استعداد 
وأملحت شالوحي »اىل ان الكثري من التالميذ يف املدرسة 
التي يتعلم فيها اطفالها كانوا ميســوري الحال اال انه مع 
االزمــة باتوا يأتون بعرائس الزعرت وغابت حصص الفواكه 
التــي متدهم بالطاقة والعنا الغذائية التي تســاعدهم 
عــىل الرتكيز أثناء الــدرس. وذكرت شــالوحي ان احدى 
الراهبات يف مدرســة »راهبات اللعازارية« قامت مببادرة 
ملســاعدة هؤالء األطفال فأمنت لهم عرائس اللبنة، الجبنة 
اوات ملدة شــهر ونصف.  والــرتيك ويف داخلها كل الخ
والســؤال، بقية الســنة من ســيؤمن لهؤالء الســعرات 
الحراريــة التي تحتاجها أجســادهم لنمو صحي بعيد عن 

الخلل«. او  االمراض 

 )A( واردفت شــالوحي قائلًة »كــام ان نقص فيتامني
شــائع يف املجتمعات الفقرية وقلّام يشــاهد يف العائالت 
التــي تتناول وجبات متكاملة العنــا الغذائية. ونقصه 
يــؤدي اىل العمى اللييل، ويكن أن يُحدث جفاف امللتحمة، 
تلني القرنية، والعمى الكامل وتجدر اإلشارة اىل أن فيتامني 

الصورة«. (A(له دور كبري يف تكوين 
واستكملت بالقول »ان نقص فيتامني )A( يعترب السبب 
الرئيــيس لإلصابة بالعمى يف مرحلة الطفولة، وما يقارب 
500 طفــل يعانون ســوء التغذية يف  250 إىل 000 000
العــامل النامــي يصابون بالعمى كل عــام، والنصف اآلخر 
يوتــون. وعليــه وضعت الدورة الخاصــة لألمم املتحدة 
املعنيــة باألطفــال يف عام 2002 هدف القضاء عىل نقص 
فيتامني )A( بحلول عام 2010. اال ان األمور ما لبســت ان 
تعقدت أكرث فعىل ســبيل املثال عرشات االالف من األطفال 
يف لبنان والعامل يتناولون اقل من الحد األد مام تحتاجه 

أجســامهم للنمو والتطور ومكافحة االمراض.
كام ان نســبة انتشار العمى اللييل بسبب نقص فيتامني 
(A( مرتفعة أيضا بني النســاء الحوامل يف املجتمعات التي 
تعاين من ســوء التغذية، وقد يؤدي إىل وفاة األم ونتائ 
ســيئة أخرى يف فــرتة الحمل والرضاعــة.  ويقلل نقص 
فيتامــني )A( القدرة عــىل محاربة االلتهابات، خاصة يف 
املجتمعــات والبلدان التي ال يتم تطعيم األطفال فيها بحيث 
ان معــدل الوفيات مرتفع وانتشــار األمراض املعدية مثل 
الحصبــة. وأتَبَعت شــالوحي، ان نقصه يضاعف من خطر 
التهابــات الجهاز التنفيس واإلســهال، وانخفاض معدل 
و بطيء للعظام، وتقليــل احتامالت البقاء عىل  النمــو، 

قيــد الحياة مبا فيها املناعة.

تحدد الرشائية  القدرة   
الصحي  االنسان  من 

يعاين لبنان عىل امتداد قراه ومدنه من حالة انعدام األمن 
الغذا وســوء التغذية، ترُتجم آثاره الصحية القاسية عىل 

اللبنانيني عموماً والنســاء واألطفال خصوصا.
يحصل انعدام األمن الغذا الحاد نتيجة ارتفاع أســعار 
املــواد الغذائية، والنزاعات، أو تدهور األوضاع االقتصادية 
ف الدوالر وغريها  وفقــدان اللرية قيمتها مقابل ســعر 
من األحداث التي تؤدي إىل اهتزاز االســتقرار وتعطيل سبل 
رة، ما يتطلب دعاًم فوريًا  العيــش الطبيعي للعائالت املت
من املنظامت اإلغاثية املحلية والدولية لتقديم املســاعدات 
الغذائيــة وغريها من املســاعدات املنقــذة للحياة اال انه 
ولألســف عىل ما يبدو القرارات الدولية بشأن لبنان غّيبت 
هــذه املنظامت وبطبيعة الحــال ال دولة واللبنانيون تُركوا 

لقدرهم.

فالكثــري من القرى اللبنانية عادت لتهتم برتبية املوا 
واألعــامل الزراعية والطهو عىل املوقــدة والحطب، االمر 
الذي خلق انعاشــاً محدوداً وتأمني اإلنتاج الغذا اليومي 

لعائــالت ليس لديها حيلة اال االبتكار.
ويرتكز األمن الغــذا عىل أربعة أبعاد حددتها منظمة 
األغذية والزراعة )FAO( التابعة لألمم املتحدة، وهي توفر 
الغذاء وإمكانية الحصول عليه، واســتخدامه، واستقراره.

 الكثري من العائــالت اللبنانية حذفت 
اصنافا أساســية من الحصة الغذائية 

نائب رئيس جمعية املســتهلك د. ندى نعمي »للديار«، يف 
الواقع القدرة الرشائية هي التي تحدد امن االنسان الصحي 
، وإذا املســتهلك مل يكن لديه القدرة الرشائية فلن  والغذا
يســتطيع رشاء احتياجاته األساسية. وأشارت نعمي اىل 
دراســة تقوم بهــا الجمعية عىل األرض تشــمل األنواع 
الغذائيــة التي يتناولها املســتهلك اللبناين وتبني ان الكثري 
مــن العائالت حذفت اصنافا كثرية وأساســية من حصتها 
الغذائيــة، ما يعني ان امنهــا الغذا بخطر وامن األطفال 
الذيــن يجب ان يتناولون جميع األغذيــة الغنية بالعنا 

وهم الذي اضحى مهدداً.  الغذائيــة املهمة لصحتهم و
وتضيف نعمــي من الطبيعي ان تؤثر االزمة االقتصادية 
عىل االمن الغــذا يف لبنان أضف اىل عملية االحتكارات 
وفقــدان بعض املواد. كــام بّينت لنا الدراســة ان الكثري 
مــن اللبنانيــني قاموا بتأجيــل زيارة اطبائهــم مبا فيها 
الفحوصــات الطبية وصوال اىل تأجيل رشاء ادوية، وعىل 
املدى القريب سوف تتكّشف تداعيات هذه االزمة وأننا امام 
مشــكلة حقيقية وال أحد يتحدث عــن هذا املوضوع ال بل 
الناس مرتوكة ملصريها باالعتامد عىل املســاعدات التي قد 
يتلقونهــا من اقربائهم او بعض املســاعدات الغذائية عن 
طريق األحــزاب. وبالتأكيد االمن الغــذا يرتبط ارتباطا 

وثيقا بحياة املواطن واملســتهلك والقدرة الرشائية.
وأشــارت نعمي، لألســف يوجــد أطفــال ال يأخذون 
احتياجاتهم األساســية من الحليــب والربوتني والخضار 
والفاكهــة البل تــم حذفها من واجباتهــم اليومية وحتى 
األســبوعية وقد ير شــهر بدون وجبات متوازنة لهؤالء 

األطفال.
وعن اســتخدام الطرق البدائية »كاملوقدة« قالت نعمي 
ليس من الخطأ ان يلجأ الناس اىل بعض الطرق لتتكّيف مع 
ا ان  هذا الوضع املســتجد كالعجن والخبز عىل املوقدة، ا
يكــون ظرفيا وليس دامئــا بحيث ان العامل تقوم بالزراعة 
لتأمــني احتياجاتها عىل املــدى القريب، اال ان توفري هذه 
األمــور يقع عــىل عاتق الدولة يف تأمــني االمن الغذا 
للمســتهلك وليس هذا من شــأن الناس وكل ما 

يقومــون به هو يف خانة املبادرات.

 برنامــ »دعم« بال »دعم« 

منســقة برنام »دعم« يف مجلس الوزراء 
الســيدة ماري لويس أبو جودة عن الشــكاوى 
التي تصلهم من مواطنني لجهة عدم االستقامة 
يف توزيع املســاعدات املالية باملســاواة عىل 
املحتاجــني والعائالت األكرث فقرا وعوزاً تقول 
»للديار« لقد جزأتم هذه القضية بشــكل أكرث 
من ممتاز وصحيح نتلقى الكثري من الشــكاوى 
يف هــذا الخصوص ونقوم بتجميعها ووضعها 
بني يــدي وزير الشــؤون د. هيكتــور حجار 
للمعاينــة عىل األرض من جديد والوقوف عىل 
صحة كل مــا يردنا من مالحظات واعرتاضات 
عن اشخاص يتلقون املساعدات وليسوا بحاجة 
لها، وهذا االجراء هو اســتثبات ان الدعم يسلك 
الطريــق الصحيح ويذهب لــألرس املحتاجة، 
كام ان كل فــرد نعطيه ما قيمته الـ 20 دوالرا 
امريكيا ونعطــي للعائلة املكونة من 6 افراد ال 

أكرث.
وتضيف أبو جودة ســنجد طريقة ألخذ هذه 
فها ملن يســتحق.  املســاعدات من هؤالء و
وملّحت اىل ان هذا الربنام تم فتحه لشــهرين 
وتســجل عليه الكثري من املواطنني. وأشــارت 
أبو جــودة يجب معرفــة إذا كان هؤالء الذين 
مل يســتفيدوا من »دعم« تســّجلوا عىل املنصة 
ومل يزورهــم أحد للكشــف او مل يســتطيعوا 
التســجيل، هذه نقطة جدا مهمة يجب ان نبني 
عليها. وأكدت أبو جودة »للديار« انها ســتأخذ 
أســامء وهواتف املواطنني الذين جالت عليهم 
»الديار« ومل يستفيدوا من أي برنام مساعدة 
ونعني برنام »حيــاة« و »أمان« و »البطاقة 

التمويلية«.
»الديــار« بدورها ســتتقدم باملعلومات التي 
لديها للجهات املعنية ملتابعة ومســاعدة هؤالء 
اللبنانيني ع ولعل نستطيع تقديم العون يف 

والجوع.  العوز  زمن 
بالتنسيق  املوضوع  هذا  »الديار«  وســتتابع 
مــع وزارة الشــؤون االجتامعية ومســؤولة 

»دعم«. برنام 
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الطعــــــــــام لطهــــــــــي  »املوقــــــــــدة«  يســــــــــتخدمون  باتــــــــــوا  اللبنانييــــــــــن  مــــــــــن   
ــــــــــة ــــــــــوا بحاج ــــــــــاعدات وليس ــــــــــون املس ــــــــــخا يتلّق او عــــــــــن أ ــــــــــن الشــــــــــ ــــــــــر م ثي ــــــــــا ال ــــــــــار«: يصلن « »للدي ــــــــــ ــــــــــ »دع ــــــــــقة برنام  منّس
ــــــــــة ــــــــــه أضــــــــــرار صحّي ــــــــــار ل ــــــــــى الن ــــــــــو عل ــــــــــالوحي: الطه ــــــــــان  ــــــــــي قصابي ــــــــــا جاك ــــــــــة ملصير ــــــــــا متروك ــــــــــي: الن ــــــــــد نعم ن
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ــاع االســـتـــشـــفـــائـــي ــ ــط ــ ــق ــ ــدة فــــي ال ــ ــاع ــ ــس ــ ــة امل ــيـ ــاملـ ــعـ ــد الـ ــاضـ ــعـ ــتـ ــق الـ ــ ــادي ــ ــن ــمــة صــ ــب مــنــ ــ ــال ــ ــاًط ــف ضــع ــة 0 ــرف ــع ــت ال زادت  ان  ــد  ــع ب ــنــة  املــمــ الــحــلــو  ــقــديــ  ــت ل وطـــنـــي  ــر  ــم ت ــ م ــى  ــ ال نـــدعـــو   : ــو  ضـ
جوزف فرح

االنهيــار املايل الذي يعيشــه البلد، واالزمــة االقتصادية 
الصعبة تركتا بصامتهام عىل مختلــف القطاعات خصوصا 
القطــاع الصحي وصناديــق التعاضد حيث بــات »الفرايش 
دوالر »هو العملة الرائجة لتحسني معاناة املواطنني الذين مل 
تعد املؤسســات الضامنة قادرة عىل االيفاء بالتزاماتها تجاه 
املنتســبني اليها الن التعرفة اصبحت عىل سعر الرصف وليس 

عىل سعر الـ 1500 لرية.
وكام وزارة الصحة كذلك االمر بالنسبة لتعاونية املوظفني 
والصندوق الوطني للضامن االجتامعي حيث بات الفرق للدخول 
اىل املستشفى يدفعه املواطن املنتسب اىل هذه املؤسسات وكم 
من اشــخاص فضلوا عدم الدخول اىل املستشفى النهم غري 

قادرين عىل دفع هذا الفرق الذي ليس بالقليل من االموال.
رئيس إتحــاد صناديق التعاضد الصحي يف لبنان غســان 
ضو يدرك جيدا صعوبة الظرف املأســاوي الذي تعيشه البالد 
ال سيام القطاع الصحي الذي ير باق األوضاع ولهذا بادر 
يف املؤمتر األخري ملنظمة صناديق التعاضد العاملية اىل رشح 
ظروف لبنان وواقع االنهيار الذي يعيشه وطلب املساعدة عىل 

هذا الصعيد.
لقد شــارك إتحاد صناديق التعاضد يف لبنان باملؤمتر بوفد 
من السادة غسان ضو االب جورج صقر وعبد الحميد عطوي 
،كونه عضوا يف منظمــة AIM العاملية اي صناديق التعاضد 
العامليه ومركزها يف بروكســيل وهي تهتــم بتعميم ثقافة 
التعاضد حيث أن فلسفتها واســعة لكن بسيطة ومخترصه 
وهي تقول للمواطن بأنه ال يستطيع وحيدا مواجهة مشاكل 
وصعوبات الحياة ال ســيام الكلفة االستشفائية التي ترتفع 
يوما إثر يوم لكن اذا كان عضوا يف جامعة متعاضده حيث أن 
قدرات الجامعة أكرب من قدرة املواطن الفرديه فباســتطاعته 
املواجهــة . ان القــدرة الجامعية يف الصندوق من شــأنها 
تخفيف فاتورة املواطن الفرديــة. ان إتحاد صناديق التعاضد 
اللبناين هو عضو يف املنظمة العامليه منذ 22 سنة لذلك عندما 
دعي للمشــاركة يف مؤمتر املنظمة السنوي  طلب ان يكون 
موضوع أوضاع الرعاية الصحية يف لبنان عىل جدول أعامل 
املؤمتر وقد تم الرتحيب بذلك وقد عرض ضو واقع الحال بكل 
ميه لكنني أريد فقط  شفافية.«أنا ال أريد خلق صوره تشــا
عرض الواقع كام هو. »ان الفكر التعاضدي يف لبنان منترش 
عرب الصناديــق يف كل املناطق اللبنانية رغــم ان تقدياتها 

متفاوته حسب املنطقة او البيئه املوجودة فيها وقد قلت يف 
املؤمتر أنه بســبب انهيار العمله الوطنية أمام الدوالر  وواقع 
ن فاتورة االستشفاء التي كانت  الحال الذي اســتجد علينا ف
تساوي 2000 دوالرا اي عىل سعر الرصف القديم 3000000 
لريه أصبحت اليوم تساوي 60000000 مليون لريه اي عرشين 
ضعفا وبعلم الحساب بالنتيجة ال توجد دولة أو رشكة او فرد 

يستطيع ان يزيد دخله عرشين ضعفا«.
ويقول ضو   »نظرا لكوننا اعضاء يف املنظمة منذ اكرث من 
عرشين عاما ومل نطلب شيئا حتى اآلن فقد قلنا بأن األوطان 
احيانا متر بظروف صعبه - رمبــا مل ير أحد مبثل ظروفنا 
هذه حتى اليوم - لذا ســألنا إذا كان يوجد مؤسســات دوليه 
او جهات مانحه باســتطاعة املنظمــة ان تعرض لها الواقع 
الحاصــل يف لبنان مع العلم ان املنظمــة تتعاطى مع األمم 
املتحده ومع مراجع دوليه بهذا الخصوص. لقد قلنا بأن عملتنا 
الوطنيه قد انهارت وال يوجــد احد خالل هذه الفرته الصعبه 
يســتطيع ان يقوم بواجبه 100  فــال الضامن اإلجتامعي 
وال تعاونية املوظفني وال وزارة الصحــه لها القدره عىل ذلك 
. لقد أنجــزت وزارة الصحــه موازناتهــا وفواتريها ترتاكم 
واملستشفيات تزداد شكواها  ونحن كصناديق تعاضد ال قدره 
لنا عىل ان نقول للمشرتك اننا سنزيد قيمة اإلشرتاك عليه 20 
ضعفا ل تتم تغطيته صحيا 100  فسيصبح الوضع فوق 
قدرة اي منتسب لصندوق التعاضد. لذا سألنا املنظمه املعروفه 
بجديتها وسمعتها الطيبه وتراثها يف التعامل الدويل ان تضع 
ضمن مقرراتها يف نهاية املؤمتر رشحا عن وضع لبنان الذي 
انهارت  عملته وفقد الدوالر فيه اىل جانب التفتيش عنه دون  
ايجاده خصوصا أن لبنان بلد مستورد  كام أن سعر الدوالر اىل 
مزيد من االرتفاع حســب نظرية العرض والطلب لذا حبذا لو 
يوجد عرب املنظمه من يدنا باملســاعده خصوصا يف القطاع 
االستشــفا مع اســتعدادنا لوضع كل الجداول التفصيلية 
الخاصة بهذا امللف بترصف الجهة الداعمة. لقد اتصلنا بوزير 
الصحة واخربناه باألمر كام ســألناه اذا كان يوجد جهات او 
دول مانحه يف املجال الصحي فالوضع شــديد الصعوبه وال 
يكن اســتمراره يف ظل هذه الظروف املأساوية. لقد وعدت 
املنظمة مبحاولة اإلتصــال بجهات دوليه او منظامت او دول 

. مانحه لدعم الوضع االستشفا
 إننا كعاملني يف هذا اإلطار ونعرف جيدا أوضاع املشــرتكني 
يف الصناديق التعاضديه ال نقبــل إال الوقوف اىل جانبهم إزاء 
تغطية الحاجه الصحية لكن املستشــفيات اليوم باتت تطبق 

مبدأ القبض بالفريش دوالر مام يزيد كلفة االنتامء اىل صندوق 
التعاضد ويحتم علينا ايجاد طريقــة تحف البعد اإلجتامعي 
لدينا اىل جانب الحفاظ عىل التوازن املايل ويدفعنا تاليا لوضع 

كل قدراتنا كصناديق يف سبيل دعم أقسا اإلشرتاك«.
ويرشح ضو الوضع يف صناديق التعاضد تجاه املنتســبني 

اليها         
»لكل صندوق طريقته الخاصة يف التعامل مع املستشفى 
.نحــن نتعامل مع املستشــفيات عرب ما يســمى T.P.A اي 
رشكة اإلداره الطبية. تحمل بطاقتنا إشــارة TPA اىل جانب 
إســم الصندوق . ان املستشــفيات تطلب يف كل فرته زمنيه 
تعرفه جديده كام يوجد فــو يف هذا الخصوص اذ يوجد 
آالف األعامل الطبيــة ولكل عمل منهــا code خاص به .ان 
املستشــفيات اليوم تنفرد بتطبيق أسعار وطرق تحصيل عىل 
املريض قبولها مجربا . لقد طلبنا من وزير الصحة ومن رئيس 
الجمهورية ونقيب املستشــفيات وإدارة الضامن اإلجتامعي 
وتعاونية املوظفني ورشكات التأمني وصناديق التعاضد الدعوة 
اىل مؤمتر وطني للرعايــه الصحية. صحيح أن كل طرف من 
هذه األطراف ال يلك وحيدا الحل لكــن علينا جميعا التعاون 

ملواجهة الواقع وتقاسم ذيوله.
وردا عىل سؤال 

 ماذا يحدث عندما يتقدم أحد املنتسبني اىل 

صندوق التعاضد للدخول اىل أحد املستشفيات؟
»يتم اســتقباله حكام ومعالجتــه اذا كان يحمل بطاقة 

ذا  انتساب وهو يدفع الكلفة حسب اشرتاكه يف الصندوق ف
ف 8000 لريه فسيتحمل  كان اإلشــرتاك عىل أساس سعر 
ف السوق  الفرق ألن املستشفى يحسب الكلفه عىل سعر 
. اما من يدفع اشرتاكه بالفريش دوالر فال يدفع اي فروقات 
. لقد واجهنا نقيــب املستشــفيات ورشكات اإلداره الطبية 
باعرتاضنا عىل هذا املبدأ إذ أنه مبدأ تجاري تســلطي. اننا مع 
رغبتنا بحفــ التوازن املايل للصندوق ال نقبل تنايس واجبنا 
والبعد اإلجتامعــي الخاص بنا إذ أننا ال نقبــل أن يوقف اي 
منتسب للصندوق اشرتاكه فيه ألســباب ماليه اذ اننا نعترب 
أنفســنا مسؤولني عن كل منتســب ويهمنا أن يشعر بوجود 

جهة تقف اىل جانبه وتساعده«.

 كيف تتم تغطيته ؟ 
ان نقبض1000 دوالر  »اننا كجهة ضامنه ال نســتطيع 
عــىل ســعر 8000 لريه بينــام فاتورة املستشــفى تعترب 
الـــ1000 دوالر 30 مليــون لريه لذا يتم تغطية املنتســب 
عىل سعر الرصف الذي يختاره وهذا يعود تبعا للقدره  100
املاليه الخاصه بكل منتســب يف تجديد اشرتاكه ل يكون 
لديــه نوع من الحاميــة إذا أضطر لدخول املستشــفى.أما 
األرصدة املرحلة من سنوات ســابقة لدينا هي ملك اعضاء 
الصندوق وهي ترصف بالتوافق مــع مجلس اإلداره وباقي 
الصناديــق لدعم املنتســبني الذين ال تســمح لهم قدراتهم 

مستحقاتهم«. دفع  عىل  املاليه 

 أال يتم اإلتصال باملستشفيات للتعاون معكم 
عىل سبيل التعاضد واملساعده؟ 

»إننا نقــوم باإلتصال مع باقي الصناديق واملستشــفيات 
ورشكات اإلداره الطبيــة للتعــاون يف توجهنــا لكن نقيب 
املستشــفيات يقول بأن مدفوعات اعاملهــم الطبيه للجهات 
الرسميه تأيت يف تحاويل اىل حساباتهم املرصفيه واملصارف 
ا تحتجز غالبيتها ولهذا علينا   ال تعطيهم كفايتهم من أموال ا
رفع الصوت تجاه الحاكــم واملصارف بأنه يوجد أمور حياتيه 
تطال كل املواطنني يجب مراعاتها كام يوجد واقع معني يحتم 
عىل األطراف املســؤولة اإلجتامع واتخاذ املواقف املســؤولة 
والحاســمة ملســاعدة الناس وحل أمورها. إننا ندعو ملؤمتر 
وطنــي ل تجتمع كل األطراف وتقديم أق ما يكنها من 
حلول فالوقــت اآلن هو لتنفيذ األفكار وتقديم الحلول املمكنة 

ر بها«.  ملواجهة الظروف الصعبة التي 

د ا ي ال اع صنا ا عن او د و م

ــة ــي ول ــة املــــصــــارف مــســ ــي ــع ــ وأحــــّمــــل جــم ــهـ ــال : أتـ ــ كـ
وتـــوقـــيـــتـــه اإلضــــــــــراب  ــن  ــ مـ ــا  ــ ــن ــ ــال ــ ب يـــلـــحـــق  ضــــــرر  أي 

ير الفواتير واملعامالت االدارية فين تسبب في ت اضراب املو
ــا ــف ــد بـــد االق ــوحــي ــار ال ــخــي ــارون : دمـــ املــســتــشــفــيــات ال ــ ـ

 تــــــــــراكــــــــــ الـــــــحـــــــقـــــــائـــــــب فــــــــــي املــــــــــــطــــــــــــار... 
ــن: نــــحــــمــــل عـــــــــبء بــــــاقــــــي املــــــــطــــــــارات ــ ــ ــس ــ ــ ــح ــ ــ ال

ــــا أوكرانيــــا تصــــل الــــى لبنــــان صبــــاح اليــــوم ــــحنة حبــــوب تصدر أو 

ــه ــ ــ ــات ــ ــ ــوي ــ ــ ــت ــ ــ ــس ــ ــ الــــــــنــــــــفــــــــ عــــــــنــــــــد أدنـــــــــــــــــــى م

اســتنكر وزير الشــباب والرياضة يف حكومة ترصيف 
األعــامل جــورج كالس، يف بيان امس  ، »قــرار جمعية 
عالن االرضاب بوجــه القضاء والدولة والناس،  املصارف ب

بحجة توقيف صاحب مرصف، وكأننا يف نظام مافيوي«.
ولفــت، يف ترصيــح، إىل أّن »إرضاب املصارف وكرامة 
القضــاء والوطن..! وكأننــا يف جمهورية مصارف ! وكأن 
اللبنانيــني رهائــن«، موضًحا أّن »جمعيــة املصارف تعلن 
اإلرضاب بوجه القضــاء. هذا ليس خربا، هــذا )بالغ رقم 
واحد( إتخذتــه جمعية تبغي الربح انتصــاًرا لبعضهم ضد 

إجراء قضا إتخذ بحق احدهم«.
وذكــر كالس، أّن »الخطري ان احــدا مل يتحرك وينترص 
للقضاء ويديــن عملية الخطف الجامعيــة للناس، بعد ان 
واغتصبــت حقوقهم وخالفت  ودائعهم  املصــارف  رسقت 
القوانني وتخلفت عن الدفع والقيــام بواجبها تجاه الناس 
الذين يقاســون الجوع ويعانون املــرض ويقعون ضحية 

الفجار«. التجار  واستقواء  والجشع  االحتكار 
وشدد عىل »أنني كمواطن انترص للقضاء بكل إجراء يتخذه 
ضد املصارف اللبنانية التي حجزت ودائعي وأعلنت العصيان. 

بني القضاء كسلطة واملصارف كرشكات قابضة عىل الوطن، 
أختار الدولة بالتأكيــد. انا كوزير، أدين قرار جمعية املصارف 
عالن االرضاب بوجه القضاء والدولة والناس، بحجة توقيف  ب

صاحب مرصف، وكأننا يف نظام مافيوي«.
ولفت كالس، إىل أنه »من واجب كل لبنان ان يســأل أين 
الســلطة ال تدافع عن الناس؟ ملاذا ال يتحرك القضاء ويتخذ 
إجراءات حازمة حفاظا عــىل كيانيته وحصانته وكرامته؟ 
ماذا لو تداعــى املودعون يف لبنان والخارج ورفعوا دعاوى 
اختالس وسوء أمانة ضد املصارف اللبنانية التي متتنع عن 

الودائع؟« إعطاء 
وأوضــح أّن »بني القضــاء واملصارف أنا مــع القضاء. 
والسياســة  والروحية  املدنية  املجتمعــات  اين  الســؤال 
لو تحرك  وحقوق االنســان من غطرســة املصارف؟ ماذا 
الشــارع رفضا لهذا االحتالل املايل؟«، مشــريًا إىل »انني 
أتهم وأدين وأحمل املســوولية لجمعيــة املصارف مبارشة 
إزاء أي رضر يلحــق بالناس جراء هــذا اإلرضاب وتوقيته. 
من يستثمر إرضاب املصارف؟ من يوظفه؟ ما الهدف؟ أيننا 

الحكومة؟«  نحن 

فرضت الظروف القاسية التي يعيشها القطاع االستشفا 
والطبي  البحث عن حلول تساهم يف مواصلة نشاطه، لتفادي 
االتجاه نحو اإلقفال، لعل ابرزها عمليات الدم التي انطلقت 
اخريا، بحيث تنضم إدارة مستشفى يواجه صعوبة يف تقديم 
خدماته بسبب وضعه املادي إىل مستشفى آخر متمكن مادياً، 
خصوصاً وأن الرشاء شــبه مســتحيل يف ظّل املعاناة التي 
االقتصادي-املايل- الوضع  أّدى  أن  بعد  املستشفيات،  تعيشها 
النقــدي يف لبنان إىل جعل كلفتها التشــغيلية هائلة مقابل 
تعرثّ عمليات دفع الفواتري وتسديد املستحقات االستشفائية. 
عن مســار عمليات الدمــ هذه يوضــح نقيب أصحاب 
املستشــفيات الخاصة ســليامن هارون لـ »املركزية«، »تّم 
االتفاق اخرياً عىل ضم مستشــفيي السان شارل واملونسنيور 
القرطباوي إىل »جامعة القّديس يوســف يف بريوت«. هذه 
الخطوات تبقى أفضل ألنها الخيار الوحيد بدل اإلقفال فبعض 
املستشــفيات لديها القدرة املادية عىل تشغيل  أخرى ودفعها 
للحفاظ عىل نشــاطها وتفعيله مثل »مستشفى أوتيل ديو«، 
وقد تلقينا الكثري من الشــكاوى من العديد من املستشفيات 
بأنهــا مهــّددة باإلقفال نظــراً إىل صعوبة تأمــني الكلفة 

التشغيلية، لكن ال عمليات دم اخرى يف املدى املنظور«. 
ويلفت إىل أن »الدم ليس سهالً ألن املستشفيات الخاصة 
التي يلكهــا أفراد عادًة مــا تكون ملكيتها مشــرتكة بني 
أعضــاء عائلة واحدة، بالتايل لديهــا قانون خاص وطريقة 

عمــل وارتباطات محددة تختلف من مستشــفى خاص آلخر 
ومن الصعــب دمجها ليصبح الجميع مالكاً فيها. يف األحوال 
الطبيعية يكن ملستشفى أن يشــرتي آخر ويلكه، لكن يف 
هذه الظروف ومع تعرّث أغلب املستشفيات مادياً ال يكن ألي 

منها القيام بعمليات رشاء«. 
عىل خــّط آخر، يشــري هــارون إىل أن »إرضاب موظفي 
القطاع العام تسبب يف تأخري كّل معامالت املستشفيات مثل 
الفواتري وجداول الدفع يف اإلدارات الرســمية«، مؤكّداً تأييد 
املستشــفيات »ملطالب املوظفني املحّقة ونشــدد عىل أهمية 
حصولهم عىل حقوقهم، ومل نطلب استثناءات للمستشفيات 
خصوصاً أن من املمكن أن تؤثّر عىل موقف املوظفني. املطلوب 
من الحكومة يف السياق العمل عىل تأمني حقوقهم ليتمكنوا 

من القيام بواجباتهم«. 
إىل ذلك، تضاف مشــكلة املازوت التي تزداد ســوءاً وفق 
هارون »ألن ســاعات التقنني من كهرباء لبنان بلغت الذروة 
وتصل أحياناً إىل 24 ســاعة ما يجعل كلفة املازوت لتشغيل 
املولدات خيالية، وهذه من أكرب املشاكل التي يواجهها القطاع 
اليوم«، الفتاً إىل أن »املعاناة ال تزال هي نفسها وتعرقل دامئاً 

تقديم الخدمات االستشفائية بسهولة«. 
أما بالنســبة إىل كورونا فيطم إىل أن »املستشفيات ال 
تزال قادرة عىل استيعاب األعداد التي تصلها وأغلب املصابني ال 

تتطلب حاالتهم دخول املستشفى«. 

كشــف املدير العام للطريان املدين يف مطار بريوت فادي 
الحسن أن املطار يحمل يف الفرتة الحالية عبء باقي املطارات.
 LBCIوأوضح يف حديث لربنام »نهاركم ســعيد« عرب الـ
أن باقي املطارات يف العامل وخصوصا يف أوروبا لديها نقص 
كبري يف عدد العامل ما يؤدي اىل تراكم الحقائب، مشريا اىل 
أن هناك عددا غري مســبوق من الحقائب يف منطقة الوصول 

يف مطار بريوت. 
وقال »ما يحصل هو أن الركاب يصلون اىل املطار من دون 

حقائب ويف اليوم الثاين يبدأ وصول الحقائب باألطنان«.
ويف موضــوع الكهرباء، أكد الحســن أن »كهرباء الدولة 
مؤمنــة يف معظم األوقات يف املطــار، وعندما يكون هناك 

تعتيم شامل يتم اللجوء اىل املولدات«.  

كشــفت املتحدثة اإلعالمية يف الســفارة األوكرانية لدى 
، أّن »أول شحنة حبوب تصّدرها أوكرانيا  بريوت ماريلني مره
منذ بدء الحرب الروســية-االوكرانية تصل اىل مرفأ طرابلس 

صباح اليوم األحد«.
ولفتت مره لوكالــة »فرانس برس« إىل أنه »من املتوقع 
7 توقيت غرينيتش( إىل  وصول الســفينة عند العارشة )00

مرفأ طرابلس«.
وانطلقت السفينة »رازوين«، التي ترفع علم سرياليون، من 
ميناء أوديســا األوكراين اإلثنني حاملة 26 ألف طن من الذرة، 
ووصلت الثلثاء اىل شواط اسطنبول الشاملية قبل أن تكمل 

مسارها باتجاه لبنان.
ويســمح اتفاق وقعته روســيا وأوكرانيــا يف 22 متوز 
بوســاطة تركيا ورعاية األمم املتحدة، باستئناف الشحنات 
إىل األسواق العاملية من الحبوب األوكرانية املتوقفة منذ بدء 

الحرب مع روسيا.

بحار  وينص خصوصا عىل إنشــاء ممرات آمنة للسامح ب

السفن التجارية يف البحر األسود وتصدير بني عرشين و25 

مليون طن من الحبوب. 

ارتفعت أســعار النفط بشــكل طفيف اول امس الجمعة 
و  لتعوض بعض خســائر هذا األسبوع، بفعل بيانات عن 
قــوي للوظائف األمريكية، لكنها أنهت األســبوع عند أد 
مستوياتها منذ شــبا بسبب املخاوف من احتامل أن يؤثر 

الركود عىل الطلب عىل الوقود.
 94 وزادت العقــود اآلجلة لخام برنت 80 ســنتا إىل 92
دوالر للربميــل بانخفاض 11 باملئة عن تســوية الجمعة 
املاضية. كــام ارتفعت العقود اآلجلة لخام غرب تكســاس 
انية باملئة  89 دوالر بانخفاض  الوسيط 47 سنتا إىل 01

يف أسبوع.
وتصاعدت املخــاوف من حدوث ركود بعــد أن حذر بنك 

إنجلرتا من ركود طويل األمد بعد أن قام بأعىل رفع ألسعار 
الفائدة منذ عام 1995.

«هذا األســبوع عىل زيادة  واتفقــت مجموعــة »وبك
إنتاجها املســتهدف من النفط مبقدار 100 ألف برميل يوميا 
يف أيلول، لكن بحسب بيانات »اوبك«، هذه واحدة من أصغر 
الزيادات منذ بدء تطبيق مثل هذه الحصص يف عام 1982.

ومن املتوقــع تصاعد املخاوف املتعلقــة باإلمدادات مع 
اقرتاب فصل الشتاء، إذ من املقرر أن تدخل عقوبات االتحاد 
األورو التي تحظر الواردات الروســية املنقولة بحرا من 
الخامس من  التنفيــذ يف  النفطية حيز  الخام واملنتجــات 

كانون االول. 

ـــد ــ ـــدي ــعــ ــ الـ يـــــــهـــــــدد  الــــــــــــــذي  الـــــــتـــــــوتـــــــر   : االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي«  االقــــــــتــــــــصــــــــادي  املــــــــنــــــــتــــــــد 
ــة عـــــــن لـــبـــنـــان ــ ــي ــ ــب ــ ــل ــ ــس ــ ثـــــيـــــراتـــــه ال ــ ــداً بـــــتـــ ــ ــ ــي ــ ــ ــع ــ ــ ــــــون ب مـــــــن الــــــــــــــدو بــــــالــــــركــــــود لـــــــن يــــــ

أعلن »املنتدى االقتصادي االجتامعي«، انه بحث يف اجتامعه 
األوضاع االقتصادية السياسية عىل الصعيد الدويل كام عىل 
الصعيد اللبناين ورأى »املنتــدى« »ان التوتر الذي يلف العامل 
ويهدد العديد من الدول بالركود االقتصادي والنقص الحاد يف 
املحروقات واملواد الغذائية، لن يكون بعيدا بتأثرياته الســلبية 
عن لبنان الذي يشهد أزمة غري  مسبوقة يف هذا املجال تتجدد 
وتتفاقم بســبب هدر االحتياطي اإللزامي واستمرار التحالف 
الحاكم يف سلوكه االجرامي القائم عىل املراوغة ونهب أموال 
النــاس وتجويعهم وترشيدهم ، واالمتنــاع عن اعتامد نه 
إصالحي بديل يخاطب حاجات البالد األساسية يف اإلصالح 
واملحاســبة ويســتنهض االقتصاد الوطنــي مبوجب خطة 

واضحة شفافة. 
«ويف هذا الســياق، يضــع املنتدى الوقائع  أضاف البيان 
التالية أمام  الشــعب اللبناين تلك الوقائــع التي تتحدث عن 

نفسها وعن فســاد التحالف الحاكم الذي يستهني بالسيادة 
الوطنية ويعمل لتنفيذ االمالءات األمريكية.

أ - تراجع االنفــاق الحكومي عىل الكهرباء 38 بشــهر 
ترشيــن األول 2020 وترشيــن األول 2021 من 1114 مليار 
ل.ل اىل 698 مليــار ل.ل. وهذا الرتاجع يعود اىل الزيادات يف 

التقنني القايس والفو التي تعم قطاع الكهرباء.
ب - بلــغ االنفاق الحكومي عىل فوائــد الدين العام 2161 
مليــار ل.ل. عن ذات الفرتة أي ما يعادل ثالثة أضعاف االنفاق 
عىل الكهرباء. علام بأن املستفيد من الفوائد ال يتجاوز عددهم 
الثالثة االف من أصحاب األســهم يف املصارف واملكلفني يف 
ســندات الدين العام يف حني يحرم اكرث من خمســة ماليني 

مواطن من الكهرباء.
ج - بدال من قيــام الحكومة مبعالجــة مطالب موظفي 
اإلدارات العامة معالجة عادلة تستند اىل تفعيل العمل والرتكيز 

ائب املبــارشة وتقليص اإلعفاءات للرشكات الكربى  عىل ال
والكارتيالت والحد  من دفع الفوائد العالية الصحاب ســندات 
الخزينة، بدال من ذلك تقوم الحكومة وخالفا ألحكام الدستور 
وقانون املحاسبة الوطنية، باعطاء العاملني يف القطاع العام 
مســاعدة اجتامعية وتعويض إنتاجيــة بقيمة 3540 مليار 
ل.ل. وهذا من شــأنه زيادة الكتلة النقدية وزيادة الطلب عىل 
الدوالر وبالتايل زيادة جديدة يف األسعار وانخفاض إضايف 
يف القدرة الرشائيــة للرواتب واألجور ومطالب جديدة بزيادة 

الرواتب بحيث يبقي لبنان يف حلقة جهنمية مفرغة.
إضافة اىل ذلك، ترفــض املنظومة الحاكمــة  هبة الغاز 
والنفــط املقدمــة من الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانية ، 
، وتذعن  للمساعدة يف حل جز ألزمة الكهرباء بدون رشو
لإلدارة األمريكية لوعود  طال انتظارها  لتأمني الغاز من مرص 

الذي يتطلب التأكيد عىل هويته.
ع  االج



يواجه قطاع غزة بوادر أزمة إنسانية حادة وذلك بعد اإلعالن 
عن نقص شديد يف املستلزمات الدوائية، إضافة إىل توقف عمل 
محطــة توليد الكهرباء الوحيدة مع دخول العدوان اإلرسائييل 
يومه الثاين عىل القطاع.وقد أعلنت سلطة الطاقة يف القطاع 
عن توقف عمل محطة توليد الكهرباء بشكل كامل ، وذلك لعدم 
التمكن مــن توريد الوقود الالزم لها، جــّراء مواصلة إغالق 

إرسائيل معرب كرم أبو سامل جنو القطاع.
ويف بيان لها، قالت ســلطة الطاقة إنه بســبب الظروف 
الراهنة، وعدم التمكّن من توريد الوقود للمحطة، سيتم إيقاف 
عمل املحطة .وأوضحت أن ما يتوفر من الطاقة يف غزة يصل 
ها من إرسائيل، يف الوقت الذي  عىل 120 ميغاوات، ويتم رشا

يحتاج فيه القطاع إىل ما يزيد عىل 500 ميغاوات.
وأشــارت ســلطة الطاقة يف القطاع إىل أن عدد ساعات 
توصيــل الكهرباء ســيتم تقليصه إىل 4 ســاعات مقابل 12 
ســاعة فصل.وأغلقت إرسائيل معرب كرم أبو ســامل التجاري 
)جنو القطاع( ضمن سلســلة إجراءات اتخذتها خشية من 
رد »الجهاد اإلســالمي« عىل اعتقال القيادي بّســام السعدي 

بالضفة الغربية.
وكان مدير عام محطة توليد الكهرباء يف غزة رفيق مليحة 
قد حّذر مســبقا من مغبة استمرار عدم دخول الوقود ملحطة 

توليد الكهرباء عرب معرب كرم أبو سامل.

ويف سياق متصل، أعلن الناطق باسم وزارة الصحة بالقطاع 
أرشف القــدرة أن اإلســعافات واملستشــفيات بغزة يف حالة 
اســتنفار للتعامل مع الوضع املتأزم، مشريا إىل أن املؤسسات 
الصحيــة تعاين من نقص نتيجــة الحصار خالل الـ 15 عاما 

املاضية.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة ن هناك نقصا يف 40 من 

األدوية، ونحو 60 من لوازم املختربات.

دعت حركة »النهضة« الحكومة التونســية إىل »مصارحة 
الرأي العــام بحقيقة الوضع االقتصادي واملايل واالجتامعي، 

والكف عن اعتامد سياسات مضللة«.
وطالبــت الحركة يف بيان لهــا ، حكومة البالد »باالنكباب 
الجدي عىل توفري املواد األساسية املفقودة منذ شهور، ومراقبة 
الزيادات العشــوائية يف األسعار، والرتاجع عن الزيادات يف 
أســعار املواد املدرسية لهذه السنة، ومراعاة املقدرة الرشائية 

للمواطنني«.
كام دعت إىل »نــرش تقرير لجنة جرد القروض والهبات«، 
مطالبة السلطات بـ«الكف عن الخطاب الشعبوي املرتكز عىل 
إلقاء التهم جزافا عىل الحكومات )السابقة( بالفساد واإليهام 

باختالس املال العام، دون تقديم أي دليل«.
وأكد رئيس الجمهورية، قيس ســعيد، عىل »رضورة ترتيب 
اآلثــار القانونيــة لكل تجاوز فيام يتعلــق بالهبات التي كان 

يفرتض أن ينتفع بها الشعب«.
وذلك عقب اطالعه عىل التقرير الذي أعدته وزارة املالية حول 
نتائ مهمة جرد وضبط وضعية القروض والهبات املســندة 
لفائدة الدولة واملؤسســات العمومية خالل الســنوات العرش 

األخرية.
واعترب سعيد، أن »األرقام الواردة بالتقرير ضخمة، وخاصة 
بالنســبة إىل الهبــات التي كان من املفــرتض أن ينتفع بها 

مستحقها الطبيعي وهو الشعب التونيس«.

أكّدت حركة النجباء يف العراق أنّه »تُفتح اليوم يف فلسطني 
الحبيبــة صفحة مرشقة أخرى يف ســجل كفاح هذه األمة 
وجهادها ضد العدو الصهيوين العنرصي الغاصب ومن خلفه 

قوى االستكبار العاملي«.
وأضفافت الحركة يف بيان أّن »العدو أقدم عىل جرية أخرى 
من جرامئه املتتالية باستهداف أحد قادة املقاومة يف فلسطني 
ولينطلق العدوان من باحات املســجد األق املبارك إىل جنني 

املحتلة وصوالً إىل مدينة غزة الصامدة الصابرة
وتابعت »أخذت املقاومة يف فلسطني عىل عاتقها أن ال متر 
نها  جرائم االحتالل مرور الكرام، وسيدفع العدو الصهيوين 

دماء جنوده من شذاذ اآلفاق«.
وتقّدمــت حركــة النجاء بـ«أحّر التعازي وأســمى معاين 
املواســاة إىل حركة الجهاد اإلسالمي باستشهاد القائد تيسري 

الجعربي ومن معه من الشهداء السعداء«.
وقالــت الحركة »نعلن أنفســنا جنــوداً يف هذه املعركة 
املقدســة، معركة العزة والكرامة واإلباء، فكل ما لدينا هو من 
رجال وسالح هو رهن إشارتكم أيها املجاهدون الصابرون يف 

فلسطني الحبيبة«.
وتوّجــه األمني العام لحركة النجباء يف العراق أكرم الكعبي 
للمقاومة الفلسطينية بالقول »هذه املعركة معركتنا جميعاً«، 
مشــدداً عــىل أّن »كل محــور املقاومة إىل جانــب املقاومة 

الفلسطينية«. 
وأضاف الكعبي »نحن عىل جاهزية واســتعداد ألّن املعركة 
معركتنا جميعاً«، مشدداً عىل أّن »فصائل املقاومة الفلسطينية 

صعقت العدو بوحدة ردها عىل العدوان اإلرسائييل«. 

وأعلن االحتالل اإلرسائييل، يف وقٍت ســابق ، بدء عمليٍة 
عســكريٍة ضد أهداف لحركة الجهاد اإلســالمي يف قطاع 

غّزة.  
وتحّدثت وزارة الصحة يف غزة عن »ارتفاع 10 شهداء، بينهم 
طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام«، باإلضافة إىل عرشات الجرحى.

كام أعلنت »رسايا القدس« ارتقاء تيســري الجعربي شهيداً، 
وهو قائد عسكري يف شاميل قطاع غزة.

العدوان  الفلسطينية شــهداء  املقاومــة  ونعت فصائــل 
اإلرسائييل عــىل قطاع غزة، وعىل رأســهم القائد يف رسايا 
القدس، تيسري الجعربي، مؤكّدًة أّن االحتالل يتحّمل كل التبعات 

والنتائ املرتتبة عىل هذا العدوان.

قضــت محكمة فرنســية بتعليق قرار وزيــر الداخلية، 
، حســن إيكويسن،  جريالد دارمانني، ترحيل اإلمام املغر

فرنسا. من 
وأعلنت محامية اإلمام، لويس ســيمون، عرب حسابها عىل 
»تويــرت«، أن املحكمة اإلداريــة يف باريس علقت قرار ترحيل 
إيكويســن إىل املغرب، ألن القرار  »انتهك بشكل صار الحياة 

الخاصة والعائلية« لإلمام.
مــن جانبها، ذكــرت وزارة الداخلية الفرنســية، يف بيان، 
أن الوزيــر دارمانني ســيعرتض عىل قــرار املحكمة اإلدارية 

وسيستأنفه.
ويف 28 متــوز املــايض، نرش دارمانني عرب حســابه عىل 
»تويــرت« خربا ملجلة »ال بوينت« اليمينية تحت عنوان »اإلمام 
اإلخواين مهدد بالرتحيل« وعلــق عليه بالقول »هذا الداعية 
يتبنــى خطاب كراهية ضد قيم فرنســا، ويتنا مع مباد 
العلامنية واملســاواة بني الرجال والنســاء، وسيتم طرده من 

األرايض الفرنسية«.
وردا عىل هــذه الترصيحات، أعربت الجالية املســلمة يف 
فرنسا عن استيائها، وأكدت أن اإلمام إيكويسن يقوم بالدعوة 

اإلرشادية ومحبوب ومتابع بني فئة الشباب.

بدورها، اعتربت منظامت حقوق اإلنســان بفرنسا أن قرار 

وزير الداخلية برتحيا اإلمام، دون وجود قرار من محكمة، بأنه 

غري قانوين.

ُقتل خمســة عنا من قوى األمن الســودانية، يف كّمني 

نصبتــه لهم مجموعة مســلّحة »خارجة عــن القانون« يف 

منطقة دارفور، بحســب ما جاء يف بيان صادر عن الرشطة 

السودانية. وأفاد البيان، بأن »قوة أمنية مشرتكة تضم القوات 

يع... تعرضت لهجوم غادر من  املسلحة والرشطة والدعم ال

قوات متفلتة مسلحة خارجة عن القانون مبنطقة رقبة الجمل 

بوالية وســط دارفور«. وتابع »أثناء تحرك القوة يف مسارها 

تــم نصب كمني لها من قبل مجموعات متفلتة مام دعا القوة 

للتعامل واالشتباك«، من دون مزيد من التفاصيل عن املسلحني.

وأســفرت هذه العملية عن مقتل خمسة نظاميني من بينهم 

مــالزم أول رشطة وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وفق بيان 

الرشطــة. ومــا من معلومات حول إذا ما كانت االشــتباكات 

أسفرت عن ضحايا يف أوسا املهاجمني.

ومنذ االنقالب العسكري الذي نفذه عبد الفتاح الربهان يف 

الســودان، مطيحاً برشكائه املدنيني يف الســلطة يف ترشين 

األول، يشهد السودان اضطرابات سياسية واقتصادية.

والجمعة أعلنــت الخرطوم مقتل 18 مدنياً يف كمني نصبه 

تشاديون خارجون عن القانون يف غرب دارفور الخميس.

وح نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان 

دقلو املعروف بـ«حميديت« الــذي غادر الخرطوم إىل دارفور 

قبل أيام، الجمعة مراسم دفنهم، وفق ما أفادت وكالة السودان 

لألنباء.

تســتعد رشطة االحتالل اإلرسائييل الحتامل حدوث أعامل 
شغب واضطرابات يف املدن املختلطة بني الفلسطينيني واليهود 
، يف ظل العدوان الجديد عىل قطاع غزة.  داخــل الخط األخ
رتس« اإلرسائيلية إن الرشطة رفعت مستوى التأهب  وقالت »ه
إىل ثاين أعىل مســتوى، ووضعت 10 فرق احتياطية لرشطة 

الحدود عىل أهبة االستعداد تحسبا لحدوث االضطرابات.
وأشارت الصحيفة إن االســتعدادات جاءت عىل الرغم من 
ترصيــح العديد من كبار املســؤولني بعــدم وجود معلومات 

استخبارية تشري إىل حدوث اضطرابات.
 وتلفت إىل أن مراكز الرشطة اإلرسائيلية باملدن املختلطة مثل 
اللــد وعكا ويافا وحيفا كانت قد قامت بعمليات تجنيد جديدة 
عقب أعامل الشغب التي اندلعت خالل العدوان اإلرسائييل عىل 

قطاع غزة العام املايض.
رتس« عن عدد من املســؤولني أن مراكز الرشطة  ونقلت »ه
باملدن املختلطة مجهزة اآلن بأدوات مكافحة الشغب، وهو أمر 
مل يتم فعله األيام األوىل من العدوان السابق عىل غزة. وقالت إن 
الرشطة تعتقد أن املواطنني الفلسطينيني داخل الخط األخ 
ســيكونون أقل عرضة للمشاركة يف االشتباكات، ألن الجولة 

الحالية ال تتعلق باملسجد األق عىل عكس عام 2021.
وخالل العدوان اإلرسائييل عىل غزة العام املايض، شــهدت 
مدن وبلدات فلســطينية داخــل الخط األخ مواجهات بني 
قوات االحتالل وشــبان فلســطينيني، مبا يف ذلك مدينتا عكا 

وطربيا.
غــالف غزةويف ســياق آخر، قالت »جريوزاليم بوســت« 
بافتتاحيتها إن سكان املستوطنات يف غالف غزة باتوا رهينة 

إلجراءات اإلغالق األمني.
وتشــري الصحيفة إىل تعهد املسؤولني اإلرسائيليني بتقديم 
رين من الوضع الحايل، حيث ال يلك  تعويضات مالية للمت
الكثري من الســكان أي وسيلة للوصول إىل العمل والعودة منه 
بســبب إغالق الطرق.وتقول إن سالمة اإلرسائيليني فوق كل 
االعتبــارات »لكــن ال يكننا يف نفس الوقت أن نكون رهائن« 
وهذا بحد ذاته ســيكون انتصارا ملن ســمتهم اإلرهابيني الذين 

تسعى إرسائيل ملعاقبتهم.
وتختم الصحيفة بقولها »يف حني أن الســالمة هي الشغل 
ن العيش يف ظل إغالق أمني مع عدم وجود نهاية  الشاغل، ف

يف األفق ليس ببساطة وسيلة مثىل للعيش«.

أكد قائد »قوة القدس« يف حرس الثورة اإلســالمي العميد 
إســامعيل قاآين، ليل السبت، أّن مستوى األمن يف »إرسائيل« 
آخذ باالنحســار، محذراً من رد رسيــع عىل أي اعتداء ترتكبه 

واشنطن أو »تل أبيب«.
وقــال العميد قاآين، يف حشــد جامهــريي يف مدينة 
ســاري مبحافظة مازندران شــاميل إيران، إّن »طهران 
تخطــط للتعامل مع جميع الجرائــم التي يرتكبتها الكيان 
الصهيوين وأمريكا، وســرتد عىل مامرساتهام يف الوقت 

املناسب«.
وأضــاف قائــد »قوة القدس« »لن نســهو عن مخططات 
املجرمــني األمريكيني والصهاينة ضد إيران، ولدينا برام للرد 
بحزم عىل إجراءاتهم«، مردفاً »سنواصل مسرية الصمود حتى 

تدمري األعداء«.
وشــدد قاآين عىل أّن بالده »داعمة لحزب الله، الذي حقق 

تقدماً جيداً ويعتمد حالياً عىل قدراته الداخلية«.
بة  وتابــع »أبناء جبهة املقاومــة يخططون لتوجيه ال
األخــرية للكيان الصهيــوين يف الوقت املالئــم«، مؤكداً أنّه 
»بالقضاء عىل هذا الكيان املزيف سُيحقق أمل اإلمام الخميني 

مبحو إرسائيل من الخريطة«.

مــن جهته، أكــد قائد حرس الثورة اإليراين اللواء حســني 
ســالمي، منــذ يومني، أّن »لدى لبنــان اآلن أكرث من 100 ألف 
صارو جاهزة لفتح جحيم من النار عىل الصهاينة«، مضيفا 
»أمريكا حزمت أمتعتها، وهي تخرج من املنطقة بعد أن فقدت 

سيطرتها عليها«.

اغتال االحتالل اإلرسائييل، تيســري الجعربي أحد أبرز قادة 
»رسايا القدس«، الذراع العسكرية لحركة الجهاد اإلسالمي يف 
فلســطني، يف غارة استهدفت شقة سكنية يف برج فلسطني 

وسط مدينة غزة.
ولــد الجعربي يف 18 كانون الثاين 1972، واســمه الكامل 
تيسري محمود الجعربي ولقبه »أبو محمود«. ينحدر من عائلة 
الجعربي، وهي العائلة نفســها التي ينتمي إليها الشهيد أحمد 
الجعربي، الرجل الثاين يف »كتائب القسام« الذي اغتالته قوات 

االحتالل يف العام 2012.
اشــتهرت أرسته باالنخرا يف صفــوف فصائل املقاومة 
الفلسطينية، خصوصاً حركتي املقاومة اإلسالمية »حامس« 
و«الجهاد اإلســالمي«. وانتمــى الجعربي إىل حركة »الجهاد 
اإلســالمي« منذ طفولته، وتقلّد قيادة عدة ملفات داخل األطر 

الحركية طيلة فرتة انتامئه.
وكان الشــهيد القائد مســؤوالً عن »الرابطة اإلسالمية« 
)اإلطــار الطال للحركة(، وارتقــى يف الحركة حتى أصبح 
من قادتها العســكريني، وكان مّمن قادوا »رسايا القدس« إبان 

انتفاضة األق وما بعدها.
اعُتقل الجعربي يف ســجون االحتالل لسنوات، كام اعُتقل 
لدى أجهزة أمن السلطة الفلسطينية أكرث من مرة عقب اتفاق 

أوسلو الذي ُوّقع مع االحتالل اإلرسائييل يف العام 1993.
وقاد الجعربي ملف العمليات املركزية لـ«رسايا القدس« يف 

قطاع غزة، وكان له بصامت واضحة يف تطوير امللف. 
وكســائر قادة املقاومة الفلســطينية، تعــرض الجعربي 

ملحاولتي اغتيــال يف عامي 2012 و2014، ونجا يف محاولة 
االغتيال األوىل مع الشهيد القائد بهاء أبو العطا عام 2012.

وبعد اغتيال الشــهيد أبو العطا باستهدافه من قبل طائرات 
االحتالل اإلرسائييل يف ترشين الثاين 2019، تســلّم الجعربي 

املزيد من املهامت القيادية العسكرية يف »رسايا القدس«.
وأرشف الشــهيد القائد عىل قيادة املنطقة الشــاملية يف 
»رسايــا القدس« إبان معركة »ســيف القدس«، وكان صاحب 
دور بــارز وهام فيهــا، إذ أرشف عىل رضبة »الكورنيت« التي 
افتتحــت بها »رسايا القدس« املعركــة. وقاد الجعربي تطوير 
ايا يف املنطقة الشاملية، وأرشف عىل ذلك بنفسه. قدرات ال

أجرى الرئيس املرصي، عبد الفتاح الســييس،جولة تفقدية 
للكليــة الحربية رافقه خاللها وزير الدفاع، الفريق أول محمد 

زيك، وعدد من قادة القوات املسلحة.
وأفاد الســفري بسام رايض، املتحدث الرسمي باسم رئاسة 
الجمهوريــة، بأن »الجولة التفقديــة، تأيت يف إطار حرص 
الرئيس السييس عىل متابعة برام التدريب، والتأهيل واإلعداد 
البدين واملهاري املختلفة لطلبة الكليات واملعاهد العسكرية«.

ومتت اإلشــارة إىل أن »الســييس شاهد عددا من األنشطة 
التدريبية لطلبة الكلية الحربية، التي بدأت بأنشــطة رياضية 
تضمنــت مترينات الكفاءة البدنيــة والدراجات الهوائية التي 
يقوم الطلبة بأدائهـــا بشكل يومي خالل تواجدهم بالكلية، 
أظهرت مدى ما يتمتع به طلبة الكلية الحربية من قدرات بدنية 
عالية، حيث أشاد مبا شاهده خالل الزيارة من قدرات وكفاءة 

عالية لطلبة الكلية الحربية«.
والتقى الرئيس الســييس بعدد من طلبــة الكلية الحربية، 
وناقشــهم يف العديــد مــن املوضوعات واســتمع آلرائهم 
واستفســاراتهم املختلفة وأوصاهم بـ«التفاين يف التدريب 

وتحصيل العلم واالهتامم بلياقتهم البدنية والتمســك باملباد 

العريقة للعســكرية املرصية ليكونوا أجياال قادرة عىل تحمل 

املسؤولية وصون مقدسات الوطن«.

اســتقبل املدير العام لألمن الوطني ومراقبة الرتاب الوطني 

، املفوض العام  ، بالربــا يف املغــرب، عبد اللطيف حمو

للرشطة اإلرسائيلية، يعقوب شبتاي.

وأشــارت املديرية العامــة لألمن الوطني يف املغرب إىل أن 

»هــذا االســتقبال يأيت يف إطار زيارة العمــل التي يقوم بها 

املفوض العام للرشطــة اإلرسائيلية عىل رأس وفد أمني هام 

إىل اململكة املغربية، فضال عن تقاســم التجارب والخربات يف 

سائر املجاالت األمنية، خصوصا يف ميادين مكافحة اإلرهاب 

ومختلف صور الجرية املنظمة العابرة للحدود الوطنية«.

وأوضح البيان أن »هذا اللقاء شــكل فرصة سانحة للجانبني 

من أجل التأكيد عىل اإلرادة الراســخة والعزم املشرتك يف فتح 

آفــاق جديدة لتطوير التعــاون األمني الثنا بني البلدين، مبا 

يضمن توطيد األمن واالســتقرار اإلقليميني، وتحقيق التصدي 

الحــازم ملختلــف التهديدات واملخاطــر اإلجرامية التي تحدق 

مبواطني كال البلدين«.
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ــاء..  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ـ ــ ــ ــي األدويــــــــــــة والـــــــوقـــــــود والـ ــ ــ ــ ف ــ ــق ــ ن
ــة ــقـ ــانـ ـ غــــــــزة عــــلــــى حـــــافـــــة أزمــــــــــة إنــــســــانــــيــــة 

ــة الـــتـــونـــســـيـــة  ــ ــومـ ــ ـ ــ ــ ــحـ ــ »الـــــنـــــهـــــضـــــة« تــــــدعــــــو الـ
ــ االقـــــتـــــصـــــادي ــ ــ ــوضـ ــ ــ لــــلــــمــــصــــارحــــة بـــحـــقـــيـــقـــة الـ

ــاء الـــــــــعـــــــــراق«: نــــحــــن عــــلــــى جـــهـــوزيـــة ــ ــبـ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ »الـ

ــق قـــــرار تــرحــيــل إمـــــام مــغــربــي ــل ــع ــة ت ــي ــس ــرن ــمــة ف مــحــ

ــور ــ ــودان: مــقــتــل عــنــاصــر أمــنــيــة فـــي كــمــيــن فـــي دراف ــ ــس ــ ال

الــــــــعــــــــدوان عــــلــــى غــــــــــــزة.. االحـــــــتـــــــال تــتــحــســب 
الضـــــــــطـــــــــرابـــــــــات فـــــــــي املـــــــــــــــدن املــــخــــتــــلــــطــــة

ــار ــ ــي ــ ــه ــ ـــــــذ فـــــي االن ــل«  ــ ــ ــي ــ ــ ــرائ ــ ــ انــــــي: أمـــــــن »إس قــــــ

ــر الـــــجـــــعـــــبـــــري ؟ ــ ــي ــ ــس ــ ــي ــ ــد ت ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــــــــو الـ مــــــــن 

ــة ــيـ ــربـ ــحـ ــة الـ ــ ــي ــ ــل ــ ــ ــ ــد ال ــقـ ــفـ ــتـ ــ املــــــصــــــري يـ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ

والً أمنياً إسرائيلياً من الوطني املغربي يستقبل مس املدير العام ل



أعلنت روســيا، حظر دخول 62 كنديــاً إىل أراضيها، بينهم 
مسؤولون سياسيون وعســكريون وكهنة وصحافيون، رداً 
عىل عقوبات فرضتها أوتاوا قبل فرتة قصرية عىل شــخصيات 

روسية.
وأوضحت وزارة الخارجية الروســية يف بيان أّن هذا القرار 
اتّخذ »نظراً إىل الطابع العدا لنظام رئيس الوزراء )الكندي( 
جاســ ترودو« ورداً عىل مامرسات ترمي إىل »إهانة ليس 
الشعب الرويس املتعدد الجنسيات والديانات فحسب، بل أيضاً 

املؤمنني األرثوذكس حول العامل«.
وشــدد بيان الخارجية الروســية عىل أن األشخاص الذين 
استهدفتهم روســيا بعقوبات ضالعون يف »أنشطة خبيثة« 

مناهضة للقيم التقليدية الروسية«.
ومــن بــني الشــخصيات الكندية املدرجــة يف قامئة 
العقوبــات الروســية املتحــدث باســم وزارة الخارجية 
الكـــــندية أدريان بالنشــار، والكاهن الكاثولي رئيس 
تحريــر مجــــلة »كونفيفوم« ريون دي ســوزا، وقائد 
جهاز استخبارات القوات املســلّحة الكندية مايكل تشارلز 
رايــــت، وعدد من مستشاري نائبة رئيس الوزراء كريستيا 
فريالند والناشــط يف الدفاع عن حقوق مجتمع امليم برنت 

هوكس.

ويف األشــهر األخرية فرضت كندا سلســلة عقوبات عىل 

موسكو، استهدفت خصوصاً البطريرك كرييل، رئيس الكنيسة 

األرثوذكسية الروسية.

تســلمت القوات البحرية الرتكية طائرة مســرية مسلحة 
جديدة من طراز »آق صونغور« محلية الصنع، بعد استكاملها 
اختبارات القبول بنجاح يف والية موغال جبنوب غر البالد.
وبحســب بيان نرشته وزارة الدفاع الرتكية، جرى تســليم 
الطائرة املســرية الجديدة لقيادة القوات البحرية بعد استكامل 
اختبارات القبول بنجاح يف قيادة القاعدة الجوية البحرية يف 

قضاء داالمان.
ومتنت الوزارة أن تعود الطائرة املسرية الجديدة بالخري عىل 

القوات البحرية الرتكية.
ومسرية »آق صونغور« املسلحة، من إنتاج رشكة الصناعات 
«، وهي تعمل مبحركني  الجوية والفضائية الرتكية »توســا

محليني.
مكان هذه املسرية الرتكية نقل حمولة يفوق وزنها 750  وب
كيلوغرامــا، والتحليق عــىل ارتفاع 25 ألف قدم طوال مدة 50 

. ساعة يف حد أق

وكانــت »آق صونغور« قد حلقت للمرة األوىل يف األجواء 
عــام 2019، لتجتــاز بعدها بنجاح كافــة االختبارات التي 

لها. خضعت 

أعلــن املتحدث باســم حركــة »طالبان« 
األفغانيــة ذبيح الله مجاهد، أنّه مل يُعرث عىل 
أّي جثــة يف موقع مقتل زعيم تنظيم القاعدة 
أين الظواهري، الذي أعلنت واشنطن مؤخراً 

مقتله يف غارة عىل منزله يف كابول.
وقــال مجاهد يف ترصيحات إلذاعة »راديو 
آزادي« الدوليــة »هذا األمر برّمته ال يزال قيد 
التحقيــق، ومل نعرث عىل أي جثة بعد، واملواد 
ء  املســتخدمة يف الهجــوم دمــرت كل 

بالكامل«.
وأعلنــت حركة »طالبان«، يف بيان، أنّها مل 
تكن عىل درايــة بوجود زعيم تنظيم القاعدة 
أين الظواهري عىل أرايض أفغانستان، مشددًة 
عىل أّن تنفيذ واشنطن عملية عسكرية داخل 
األرايض األفغانية يعد انتهاكاً التفاق الدوحة.
وأعلــن الرئيس األمرييك جو بايدن، االثنني 
املايض، مقتــل زعيم تنظيــم القاعدة أين 
الظواهــري يف غــارة أمريكيــة نُفذت يف 
حركة  باســم  املتحــدث  أفغانســتان.ونّدد 

»طالبان« بوقوع غارة يف منطقة سكنية يف كابول، ووصفها 
بأنّها »خرق واضح للمباد الدولية«.

يُذكر أّن الظواهري تســلّم زعامة تنظيم القاعدة بعد مقتل 
أسامة بن الدن يف باكستان عام 2011.

وتحــول الظواهري إىل أحد أكــرب املطلوبني يف العامل، بعد 
اعتباره من العقول املدبرة لهجامت أيلول عام 2001 يف الواليات 

املتحدة، التي أودت بحياة ثالثة آالف شخص.
وهــذه العملية األوىل العلنية للواليــات املتحدة ضد هدف 

للقاعدة يف أفغانستان منذ االنسحاب األمرييك من هذا البلد

انتقــدت كوريا الشــاملية، زيارة رئيســة مجلس النواب 
نجوم« عىل  األمرييك نانــيس بيلويس قرية الهدنــة »با

الحدود مع كوريا الجنوبية.
وانتقد جو يونغ ســام، املدير العام لقسم اإلعالم يف وزارة 
الخارجية الكورية الشاملية، بيلويس بسبب تحدثها عن »رادع 
قوي وموسع« ضد بالده، خالل زيارتها لكوريا الجنوبية يف 

وقت سابق من األسبوع الجاري.
وتعّهدت بيلويس دعم الجهــود املبذولة للحفاظ عىل قّوة 

الردع ضد كوريا الشاملية، وتحقيق نزع سالحها النووي.
وقال املسؤول الكوري الشاميل، يف البيان، إّن الزيارة تُظهر 
»سياســة اإلدارة األمريكية العدائية« الحالية تجاه جمهورية 

كوريا الشعبية الديقراطية.
يف املقابــل، نقلت وكالة أنباء »يونهاب« الكورية الجنوبية 
عن ســام قوله إّن »بيلويس أســوأ مدّمر للسالم واالستقرار 
الدوليــني«، مشــرياً إىل أنّها »أثارت مناخــاً من املواجهة مع 
روســيا«، خالل زيارتها أوكرانيا يف نيســان، و«أثارت غضب 

الشعب الصيني« بزيارتها األخرية تايوان.
وحّذر املسؤول الكوري الشاميل من أنّه »سيكون خطأً كبرياً 
منها أن تعتقد أنّها يكن أن تتحرك بال عواقب يف شبه الجزيرة 

ناً باهظاً  الكورية«، مشدداً عىل أّن »الواليات املتحدة ستدفع 

لكل املشكالت التي تسببت بها أينام ذهبت«.

يذكــر أّن بيلويس وصلت إىل كوريــا الجنوبية، بعد زيارة 

تايوان.

قال الرئيس األفغاين السابق، حامد كرزاي، إن حركة طالبان 
تفرض قيودا عىل تعليم املرأة يف أفغانســتان بناء عىل أوامر 

من باكستان.
وأوضــح كرزاي يف حديثه مبجلــة »Spiegel« األملانية أن 
القيــود املفروضة من قبل الحركة يف هذا املجال ليس لها أي 
مــربر رشعيا، مضيفا أنها مصنوعة من قبل باكســتان التي 

تسعى إلضعاف جارتها قدر اإلمكان.
وعرب عن اعتقاده بأنه بدون النســاء املتعلامت ســتموت 
أفغانســتان، لكن طالبان لن تكون قادرة بسهولة عىل انتزاع 
كل ما حققه األفغان خالل السنوات العرشين املاضية، عندما 
تلقى املاليني من األشــخاص بالفعل التعليم وخضع املجتمع 

للتحديث.

قال شــهود إن قنبلة انفجرت يف العاصمة 
األفغانية كابل ، فيام شوهدت سيارات إسعاف 
تهرع إىل املكان وسط مخاوف من سقو العديد 
مــن الضحايا، بالتزامن مع بدء االســتعدادات 

الحتفال الشيعة بذكرى عاشوراء.
ووقــع االنفجار يف شــارع تجاري مزدحم 
بالجانــب الغر من املدينة، حيث يجتمع عادة 

أفراد الطائفة الشيعية يف البالد.
وأظهــرت لقطات فيديو نرُشت عىل اإلنرتنت 
سيارات إسعاف تهرع إىل مكان الحادث القريب 

أيضا من محطات للحافالت.
ومل تعلن أي جامعة مسلحة مسؤوليتها حتى 
اآلن عن الهجوم الذي جاء قبيل احتفال عاشوراء 
الذي يحيي فيه الشيعة ذكرى استشهاد الحسني 

حفيد النبي محمد صىل الله عليه وسلم.
ويأيت االنفجار بعد يوم من مقتل 8 أشخاص 
وإصابة 18 آخرين يف تفجري نفذه تنظيم الدولة 

اإلسالمية.
وقالت الرشطة األفغانية إن انفجار الجمعة 

وقع يف منطقة سكنية مزدحمة يقطنها الشيعة.
وأظهــر مقطــع فيديو تــم تداوله عىل مواقــع التواصل 
االجتامعي ملا يُعتقد أنه موقع االنفجار رجاال يهرعون ملساعدة 

الجرحى بعد الحادث.

ويشــار إىل أن تنظيم الدولة سبق وأن أعلن مسؤوليته عن 
هجامت استهدفت األقلية الشيعية يف اآلونة األخرية.

ويُنظر إىل فرع تنظيم الدولة اإلســالمية الذي ينشــط 
يف أفغانســتان منذ عام 2014 عىل أنــه أخطر تحد أمني 

البالد. يف 

أعلنت روســيا عن »اســتعدادها« للبحث عىل 
املســتوى الرئايس يف عملية تبادل ســجناء مع 
الواليات املتحدة، ما عدها محللون »خطوة ستسهم 
يف تخفيف حــدة االحتقان والتوتر يف مشــهد 

العالقات الدولية عىل خلفية األزمة األوكرانية«.
الروســية غــداة الحكم  وجاءت الترصيحات 
بالســجن تســع ســنوات عىل نجمة كرة السلة 
، يف قضية مثرية للجدل  األمريكية، بريتني غراي
تتعلق »بتهريب مخــدرات«، حيث وصف الرئيس 
األمــرييك جو بايدن إدانــة البطلة األوملبية بأنها 
»غري مقبولة«، واتهمت الواليات املتحدة موســكو 
باســتغالل قضيتها النتزاع تنازالت من واشنطن.

واألســبوع املايض، أعلنت واشــنطن أنها قدمت 
»عرضا مهام وجديا« ملوســكو لإلفراج عن غراي 
وأمــرييك آخر معتقل يف روســيا هو بول ويالن 
يق عقوبة بالسجن 16 عاما بتهمة التجسس، 
مقابل فيكتــور بوت وهو تاجر أســلحة رويس 
شهري مسجون يف الواليات املتحدة، لكن الخارجية 
الروســية ذكرت أنه ال يكن مناقشــة تبادل قبل 

صدور الحكم.
وترص موسكو عىل رغبتها يف الحفاظ عىل رسية املفاوضات 
وتعرب عن انزعاجها من ترصيحات مسؤولني أمريكيني، حيث 
قال وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف الجمعة »إذا قرر 
األمريكيــون مجددا االنخرا يف دبلوماســية علنية واإلدالء 
بترصيحات صاخبة.. فهذا شــأنهم وهذه مشكلتهم«، مضيفا 
 » أن واشنطن »غري قادرة« عىل الترصف بـ«شكل مهني وهاد

يف العديد من امللفات.

 رس تعطيل الصفقة 
وحول أســباب تعرث الصفقة، قال املحلل الســيايس، أندرو 
بويفيلد، إن موسكو متيل نحو رفض تبادل األرسى ما مل تحصل 
عىل روســيني اثنني مقابل األمريكيني اللذيــن تريد الواليات 

املتحدة اإلفراج عنهام.
وأضاف بويفيلد لـ«سكاي نيوز عربية«، أن املناقشات بدأت 
منذ فرتة طويلة وتوقفت لفرتة خالل يونيو املايض مع إحجام 
موســكو عن املوافقة عىل صفقة تعتربها غري متكافئة. تريد 
موسكو الحصول عىل صفقة أفضل من الواليات املتحدة تشمل 

شخًصا روسًيا آخر عىل األقل »مبادلة اثنني مقابل اثنني«.
ولفت إىل أن الشخص الثاين الذي ترغب موسكو يف إخالء 
سبيله ليس داخل الواليات املتحدة، هي تأمل يف الضغط لإلفراج 
عن فاديم كراســيكوف، املسؤول الســابق عىل صلة بوكالة 
التجسس املحلية الذي أدين بارتكاب جرية قتل عام 2021 يف 
أملانيا، وهو ما قد يكن أن يكون تكتيكا روسيا للمامطلة بهدف 
زيادة الضغو عىل إدارة بايدن مع قرب االنتخابات، الفتا إىل أن 
البديل الثالث قد يكون فالديسالف كليوشني، الذي تم تسليمه 

ا إىل الواليات املتحدة يف ديسمرب بتهم تجسس. من سوي
وأشار إىل أن »الطبيعة الحساسة للمناقشات تظهر مستوى 
عدم الثقة الذي ازداد بني الجانبني منذ بدء الحرب يف أوكرانيا. 
لقد دعمت الواليات املتحدة بقوة الحكومة يف كييف باألسلحة 

واملساعدات املالية، ووصف الرئيس جو بايدن الرئيس الرويس 
فالديــري بوتن بأنه »مجرم حــرب« و »ديكتاتور قاتل«. يف 
املقابل يتعرض بايــدن لضغو يف الداخل لتأمني اإلفراج عن 
غري عىل وجه الخصوص، ولكن ال يكن أيًضا أن يُنظر إليه 

عىل أنه يفسح املجال ملوسكو«.
وأوضــح أن »قضية غرينري جذبت دعاية كبرية يف الواليات 
املتحدة، وإذا مل يتمكن بايدن من ترتيب صفقة إلطالق رساحها، 
ن اســتطالعات الرأي تشــري إىل أنه يخاطر بزيادة مشاكل  ف

الديقراطيني يف انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمرب«.
واعترب أن قضية تبادل الســجناء تسببت يف أول حديث بني 
رأيس الدبلوماسية يف موسكو وواشنطن منذ حرب أوكرانيا، 
خطوة قد تســاهم يف تخفيف حدة االحتقان والتوتر، ومتهد 
إلمكانيــة حدوث مفاوضات مبارشة حــول كييف خاصة أن 

نهاء األزمة أو استمرارها. الطرفني هام املعنيني ب

 مستعدون برش 
وقال وزير الخارجية الرويس ســريغي الفروف خالل زيارة 
لكمبوديا الجمعة »نحن مســتعدون ملناقشــة هذا املوضوع، 
ولكــن فقط يف إطار القنوات الدبلوماســية التي اتفق عليها 
الرئيســان فالديري بوتــني وجو بايدن«، فيام أشــار وزير 
الخارجيــة األمــرييك أنتوين بلينكن الذي أجــرى محادثات 
األسبوع املايض مع الفروف حول تبادل سجناء إىل أن الواليات 

املتحدة »ستستمر« يف مناقشة األمر مع روسيا.
وأوقفت غراي شبا املايض يف مطار موسكو وبحوزتها 
عبوات سجائر إلكرتونية تحتوي عىل سائل من القنب الهندي. 
وأقرت بحيازتها هذه املادة مؤكدة أنها أتت بها إىل روســيا عن 
طريق الخطأ وأنها تســتخدمها بطريقة رشعية يف الواليات 

املتحدة لتخفيف اآلالم.
فيــام يلقب بوت الذي اعتقل يف تايالند عام 2008 ويق 
عقوبة بالســجن ملدة 25 عاماً يف الواليات املتحدة، بـ »تاجر 
 Lord« املوت«. كانت مســريته غري العادية مصدر إلهام لفيلم
of War« الذي أدى فيه املمثل نيكوالس كاي دور تاجر أسلحة.

أحيت مدينة هريوشــيام 
 77 مرور  ذكــرى  اليابانية، 
أول قنبلة  إلقــاء  عاما عىل 
ذرية يف العــامل عليها، يف 
حدة  فيــه  تتصاعد  وقــت 
التحذيرات عامليا من املخاطر 
املرتتبة عىل سباقات التسلح 

النووي.
ومراقبون  محللون  ويرى 
أن مــرور نحو 8 عقود عىل 
تلك الفاجعة اإلنســانية، ال 
يعني أن احتامالت تكرارها قد 
باتت معدومة، مشريين إىل 
يكاد  الرعب وحده  أن توازن 

يكون هو العائق أمام استخدام السالح النووي 
مجددا، يف حني أن املطلوب هو تعزيز التعاون 
األممــي أكرث لتطوير الترشيعــات واآلليات 
النــووي وتجريم  الســالح  لتحريم  الدولية 

استخدامه، وليس فقط الحد من انتشاره.
وحــول هذه الذكــرى األليمة وكيف يكن 
للعــامل منع تكرارها وأخــذ العرب منها، يقول 
حسن املومني الخبري األمني وأستاذ العالقات 
الدولية وفض النزاعات، يف حديث مع »سكاي 
نيوز عربية« »ال شك أن دخول العامل النووي 
غرّي جذريا مفهوم الحروب التقليدية، وأحدث 
تغيــريا جوهريــا يف التوازنــات والعالقات 
الدولية وال ســيام منذ منتصف األربعينيات 
من القرن املايض عندما رضبت هريوشــيام 
وناغازايك بالســالح الذري، ما أضاف أهواال 
عــىل فظاعــات الحرب العامليــة الثانية يف 
ســياقها التقليدي، والتي كانت كلفتها املادية 

والبرشية باهظة جدا عىل العامل«. 
وأضاف املومنــي »عقب وضع تلك الحرب 
املدمــرة أوزارهــا رسعان مــا بدأت الحرب 
الباردة بني املعسكرين الغر والرشقي، وأخذ 
النــادي النووي بالتوســع بعد دخول االتحاد 
السوفيتي له ولتتواىل الدول املنضوية ضمنه 
تباعا، وليخلق ذلك تــوازن الرعب بني القوى 
الدولية الكربى املالكة للسالح النووي، والذي 
هــو بقــدر خطورته الوجوديــة لكنه طور 
عقالنية مضاعفــة لدى تلك الدول من مغبة 
استخدامه، كونه ال رابح يف الحروب النووية، 

حيث التدمري الشامل املتبادل«.
وتابــع قائــال »بعد خمســينيات القرن 

ن معظم  املــايض وتبلور الحرب البــاردة، ف
األزمات والعالقات الدولية باتت تدار بسياقات 
وأدوات دبلوماسية وعقالنية لحد كبري بعيدا 
عن التلويح بالورقــة النووية، حيث أنه منذ 
منتصــف القرن املنرصم بدأنا نشــهد تطورا 
كبريا يف الترشيعات والهياكل الدولية الكابحة 
للخطر النووي، كمعاهدة عدم انتشار األسلحة 
النووية التي متت أواخر الســتينيات، وإنشاء 
الوكالة الدولية للطاقــة الذرية، عالوة عىل 
االتفاقيــات الثنائيــة والجامعيــة يف هذا 
املنحى وال سيام بني الواليات املتحدة واالتحاد 

السوفيتي السابق وروسيا الحقا«.
 ويرى املومني »أن توازن الرعب النووي 
قد ســاهم يف خلق منا سالم عاملي نسبي 
بــني القوى الكربى، حيث أنــه منذ كارثتي 
هريوشــيام وناغــازايك مل يشــهد العامل 
لحســن الح أي حادثة استخدام للسالح 
النــووي عىل مدى نحو 8 عقــود، وهكذا 
التعاطي العقالين مــن قبل القوى  غلــب 
الدوليــة فيام بينها وإلدارة معظم خالفاتها 
اعاتهــا بعيدا عن مفهوم اعتامد القوة  و
الذريــة املدمــرة، وعرب الركــون لألدوات 

والوسائل الدبلوماسية«.
واختتــم أســتاذ فــض النزاعــات بنربة 
ة بطبيعة الحال  » ليــة لحد ما بالقول  تفا
وعي بخطورة أســلحة الدمار الشــامل ويف 
صناع  كبار  النووية لدى  مقدمها األســلحة 
ن الجهــود الدولية  القــرار عامليا، وهنــا ف
املشرتكة نجحت يف منع حدوث أي مواجهات 
نووية وهو ما يجب امل فيه قدما يف إطار 

أممي«.

ـــــــــــــــوب مب ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــات  دولـــيـ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــات  عربي
االحد 7 آب 2022

عامل

اعالنات مبوبة

مطلــوب ســائق متدين فوق 
االربعــني ألرسة ما بني بريوت 
3ل.ل.  000 وصور راتــب 000

03/940014 مع منامة ت
ــــــــــــــــــــــــــ

مطلوب موظف لصيانة ماكنات 
القهوة خربة ال تقل عن 3 سنوات 
01/680680 ملنطقة البقاع ت
ــــــــــــــــــــــــــ

ادارية  

مطلوب انســة تجيد املحاسبة 
مــع خــربة ســنتني أو اكرث 
لرشكة تعمل يف مجال الطاقة 
الشمســية يف منطقة اللوزة.

الرجاء ارسال السرية  مع صورة 
عىل 03/278477 )ابتداء من 8 

مليون لرية(.
ــــــــــــــــــــــــــ

الجنوب

شقق

للبيع أو للمقايضة عقار مكون 
مــن 4 طبقات ويحتوي عىل 7 
شــقق جاهزة للسكن منطقة 
للمراجعة  العقاريــة  جبــاع 

79/115359 ـ 81/728486
ــــــــــــــــــــــــــ

لاليجار

لاليجار شاليه ساميا 100م.م. 
03/254513 مع منظر خالب ت

أراضــيــهــا الـــى  كــنــديــة  خصية   6 ـــو  د ر  تح ــو  مــوســ

ــغــور« جــديــدة ق صــون ــرة » الــبــحــريــة الــتــركــيــة تــتــســّلــ مــســّي

ــري ــ ــوا ــ ــ ــ ال ــر عـــلـــى جـــثـــة  ــثـ ــعـ نـ ــ  ــ لـ  : ــان«  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ »طـ

كوريا الشمالية: بيلوسي أسوأ مدّمر للسالم واالستقرار الدوليين

عــلــى تعلي املـــرأة ــوداً  ــي تــفــرض ق : حــركــة طــالــبــان  ــرزاي  ــ ك

ــوراء ــ ـ ــا ــ ــبـــيـــل احــــتــــفــــاالت عـ ــل قـ ــ ــاب ــ ــار يـــهـــز ك ــ ــج ــ ــف ــ ان

»تبــاد الســجناء« بيــن روســيا وأميــركا .. ما ســر تعطيــل الصفقة؟
ــا  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ـ ــرو ــ ــيـ ــ ـ ســــــــــاة  ملــــــــــ  77  الـــــــــــذكـــــــــــر 
ــــــارثــــــة الـــــنـــــوويـــــة؟ ــرر الـــــعـــــالـــــ الــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل ي ــ ــ ـ  



جالل بعينو

 يربز اســم العداء مارك انطــوين ابراهيم يف عامل العاب 
القوى منذ ســنوات عدة كعداء واعد ينتظره املستقبل الكبري 
يف رياضــة ألعاب القوى نظــراً المكانياته الفنية الكبرية 
والتي قادته اىل تحطيم رقمه القيايس يف ســباق الـ 400 

مرت حواجز اربع مرات منذ بداية العام الجاري.
  ومع كل ســباق 400 مرت حواجز يكون ابراهيم املرشح 
الفافــوري وفوق العادة الحراز لقب الســباق وآخر القابه 
نتائجه يف بطولة لبنان التي نظمها اتحاد ألعاب القوى منذ 

اسبوع.

 التاسع عاملياً 

  ويلفت ابراهيم نظر املراقبني واملتابعني لـ »ملكة األلعاب« 
خالل املســابقات والبطوالت فرتى األعــني مصّوبة نحوه 
لضمــه اىل هذا النادي او ذاك حتــى نجح نادي »ليتز ران« 
صاحب الســنوات القليلة عــىل والدته مع نتائ مميزة يف 
ضّمه الكامل مسرية هذا الالعب وتطوير قدراته تحت ارشاف 

املدرب الدكتور جورج عساف.
  »الديــار« التقت الالعب النجم مارك انطوين ابراهيم الذي 
اســتهل كالمه بالقول »ولدُت عام 2002 وبدأت تدريبايت يف 
نادي الشــانفيل ثم انتقلت اىل نادي »ليتز ران« واتدرب تحت 
ور  ارشاف املــدرب القدير الدكتور جورج عســاف وانا م
لوجــودي يف هذا النادي الذي يدعمــه رجل األعامل ماريو 
رسادار. وعساف هو مدرب العبي والعبات النخبة يف النادي. 

وانا ألتزم بتوجيهاته التدريبية وأنفذها بحذافريها«.
  وحول نتائجه الدولية األخرية اجاب ابراهيم »لقد احرزت 
املركز التاســع يف بطولة العامل لتحت الـ 20 سنة التي جرت 
يف كينيا منذ فرتة وجيزة وأود ان اشــري اىل انني تأهلت اىل 
بطولــة العامل بفضل رقمي وليــس »ببطاقة دعوة« )وايلد 

كارد(. ومشاركتي املحلية األخرية منذ نحو أسبوع يف بطولة 

لبنــان واحرزُت لقب ســباق الـــ 400 م حواجز. وتنتظرين 

مشــاركة خارجية يف بطولة البحر األبيض املتوســط التي 

ستقام بايطاليا يف شــهر ايلول املقبل. طموحي التأهل اىل 

بطولة العامل التي ستقام املقبل يف بودابست )املجر( واشّدد 

عىل كلمة التأهل وتحقيق نتيجة جدية يف هذا االســتحقاق 

الدويل الكبري«.

 اوملبياد باريس 

  وتابع مارك انطوين كالمه »يبقى حلمي املشاركة يف دورة 

األلعاب األوملبية التي ستقام عام 2024 يف باريس من بوابة 

التأهل ايضاً وليس من بوابة بطاقة الدعوة«.
  وحول عدد ســاعات التدريب، اجــاب ابراهيم »بني 5 و8 
ســاعات يومياً مبعدل ســتة ايام يف األســبوع عىل ملعب 
الجامعة األنطونية )بعبدا- الحدث( وانا اشــكر القّيمني عىل 
الجامعة عىل السامح يل بالتدريب عىل هذا املضامر الجميل. 
كام تدرب يف نادي »برفورمانس فريست« وأخضع اىل نظام 
تغذية دقيق. وادرس علم الكومبيوتر يف الجامعة األنطونية. 
وأود أن اشري اىل انه تم اختياري كأفضل صاحب أداء بالعاب 
القوى عام 2022. لقد حطمت اربع مرات رقمي القيايس يف 
ســباق الـ 400 مرت حواجز منــذ بداية العام الحايل ورقمي 
50 ثانيــة مع انني حطمت ألول مرة رقم الـ  الحــايل هو 97

400 مرت حواجز الذي كان يحمله العداء عيل حازر يف متوز 
من عام 2021 وهوايتي تحطيم ارقامي. احمل الرقم القيايس 
ايضاً لســباق الـ 400 م والـ 400 حواجز لتحت الـ 20 ســنة 

وتحت الـ 18 سنة«.
  ووّجه مارك انطوين الشــكر اىل أهله الذين يدعمونه منذ 

دخوله عامل ألعاب القوى.
  ووصــف ابراهيــم العالقة مع مدربه جورج عســاف بـ 

.» »املمتازة وهو مبثابة األب واأل
  ويف الختام جّدد ابراهيم الشــكر اىل داعم نادي ليتز ران 
ماريو رسادار واىل رئيســة النادي ماري ترييز ســابا واىل 

اللجنة االدارية عىل عملهم االحرتايف. 

ال يــرى ماتيا بينوتو مدير فريق فرياري رضورة »لتغيري 
ء« ضمــن الفريق خالل العطلــة الصيفية، بالرغم  أي 
مــن املعاناة مع األخطاء يف مواجهة ريد بُل ضمن معركة 

واحد.   للفورموال   2022 موسم  لقب 
وتتجــه فرياري إىل العطلة الصيفية وهي متأخرة بفارق 
97 نقطة خلف ريد بُل ضمن بطولة املصنعني بعد مشــاكل 
يف االســرتاتيجية أدت لخسارة شارل لوكلري فوزاً محتمالً 

الكربى. املجر  يف سباق جائزة 
  وكان لوكلري يتصدر الســباق بحلــول منتصفه تقريباً، 
لكنه تراجع حتى املركز الســادس بعد قــرار الفريق بنقله 
الســتعامل إطــارات »هارد« مــا أدى إىل ضعف كبري يف 

وتريته.
  بينــام تراجع زميله كارلوس ســاينز حتى املركز الرابع 

راسل. خلف جورج 
  وهذه هي أحدث مشــاكل االســرتاتيجيات التي عانت 
منهــا فرياري هذا املوســم، لكن بينوتو نفى رضورة إجراء 

أيــة تغيريات ضمن فريق مارانيللو.
  فقال يف ترصيح بعد الســباق »املســألة ليســت حظاً 

ســيئاً، وال يوجد ما يدعو للتغيري كذلك«.
  وأكمل »املســألة تتمحور حول مواصلة التعلم والبناء، 
بنــاء الخربة، بناء املهارات. اليوم بالتأكيد يجب علينا النظر 

سببه«. وفهم  حصل  ملا 
  وأردف »لكن بالنظر إىل القسم األول للموسم، ال سبب 

تغيريات«. أية  إلجراء  يدعو 
  وتابــع »أعتقد أننا ببســاطة بحاجة لتحديد ما ســار 
بشــكل خاط اليوم، نحتاج لفهم ما جرى ومن ثم تحديد 
ذلك والعودة إىل التنافســية التي أظهرناها خالل السباقات 
الـ 12 )قبل املجر(، وفهم سبب عدم قدرتنا عىل املنافسة«.

  ويرى بينوتو أن ســيارة فرياري مل متتلك الوترية للفوز 
يف املجر بغض النظر عن االســرتاتيجية، لكن لوكلري يبدو 

مدهوشــاً من قرار الفريق استعامل إطارات »هارد«.
  حيث اضطر أصيل موناكو إلجراء وقفة صيانة إضافية 
كلفته الرتاجع حتى املركز السادس، ما يعني اتساع الفارق 
ضمــن ترتيب بطولة الســائقني إىل 80 نقطة خلف ماكس 

بالسباق. فاز  الذي  فريستابن 
  وأوضــح بينوتــو أنــه واثق من أن لوكلري »ســريتاح 

ويسرتخي ليعود أكرث تعطشــاً« بعد العطلة الصيفية، من 

التعايف. فرياري عىل  مساعدة  أجل 

ن العامل    فقــال »بناًء عىل شــخصيته القياديــة، ف

األســايس هو مواصلة البناء، البناء مع الفريق والبناء مع 

نفســه خطوة تلو األخرى، والنظر إىل كل ســباق عىل أنه 

للفوز«. حقيقية  فرصة 

  وأكمــل »نحن نفوز ونخ معــاً. اليوم مل يكن رائعاً 

لكننــي أعتقد أن هناك املزيد من اإلمكانيات والقدرات«.

  واختتم »نحتاج للرتكيز يف البداية عىل فهم أسباب ما 

حصــل اليوم وتحديدها، والعودة بقوة الحقاً«.

 مرسيدس والحفاظ عىل حذرها بعد 
»العاصفة املثالية« 

  يعتقد توتو وولف مدير فريق مرسيدس للفورموال واحد أّن 
السهام الفضّية تحتاج للحفاظ عىل حذرها حيال فارق الوترية 
بينها وبني فرياري وريد بُل، وذلك بعد اعتقادها بأنّها قد تكون 

قد وقعت عىل »املجال املثايل« يف املجر.
  وأحرز راسل قطب االنطالق األّول للمرّة األوىل يف مسريته 

يف بودابست، وكان األّول ملرسيدس يف موسم 2022.
  ويف حني أّن الربيطاين مل يكن قادرا عىل التشّبث بالصدارة 
نّه قّدم هو وزميله لويس هاميلتون  يف بداية ســباق األحد، ف

ٍ مزدوجة للجولة الثانية عىل التوايل، وذلك عرب  منّصــة تتوي
حلول راسل ثالًثا خلفه زميله هاميلتون.

  وحّذر وولف ليلة األحد من أّن النقلة النوعّي يف أداء الفريق 
قد تكون نتيجة لعاصفة مثالّية.

  إذ أّن األمطار املتهاطلة صباَحي السبت واألحد تسّببت يف 
انخفــاٍض ملحوٍظ يف درجات الحرارة وتغرّيٍ كبري يف ظروف 
املسار، وهو ما أرّض بفرياري وأفاد مرسيدس التي كانت تائهة 

يوم الجمعة واحتاجت لتغيريٍ شامٍل يف إعداداتها.
  لذا قال وولف أنّه غري متأكّد من أّن مرســيدس ســتكون 
قــادرة عىل تكرار أدائها من جائزة املجر الكربى خالل النصف 

الثاين من املوسم.
  وقال »أعتقد بأنّنا نحتاج ألن نكون حذرين بأن ال يكون هذا 
األداء خاًصا ببودابست وأنّنا حصلنا عىل مجاٍل مثايل. تذّمرت 
اآلخــرون، وخاصة فرياري باألمس، من عدم تواجد اإلطارات 

يف مجالها املفرتض«.
  وأضاف »أرى شــخصًيا أنّنا ال نزال نفتقر لبعض األداء عن 

املتصّدرين«.
  وأكمل »شاهدتم أنّه عندما كان لوكلري عىل اإلطارات الصحيحة 

فقد كان قّوة مهيمنة. لكّننا كّنا يف ذات السباق عىل األقل«.
  وأشــاد النمساوي بسائقيه، حيث قال »قّدم جورج عطلة 
نهاية أسبوع مدهشــًة من خالل قطب االنطالق األّول وقّدم 
أفضل أداء ممكٍن مع االسرتاتيجّية، وبالنسبة للويس فأعتقد 
بأنّــه من دون خطئنا نحن عــىل صعيد نظام دي آر اس عىل 
ســيارته يوم الســبت، فأعتقد بأنّه كان لُينافس ماكس عىل 

الفوز«.
ء يف هذه الرياضة، مل تكن    وأكمل »لكّن ذلك ال يعني أّي 
تلك حقيقة. أنا آســف فقط ألنّنا مل نكن قادرين عىل التواجد 

يف ذلك املوقع«.
  وعندما ُسئل إن كان هناك تحّسن أكرب يف أداء مرسيدس من 
مجرّد ظروف املسار، حّبذ وولف البقاء واقعًيا »ال أعلم. مثلام 
نّني ال أريد القول أنّنا فجأة عدنا إىل دائرة املنافسة  قلت سابًقا ف

وُيكننا الفوز بالسباقات، ألنّني ال أعتقد بأّن األمر هكذا«.
  وأكمل »أعتقد بأنّنا توّصلنا إىل نتيجة جّيدة يوم الســبت 
ار ذلك يف السباق. لكن ال أعتقد بأنّنا  يف بودابست، وجنينا 
قريبون مبا فيه الكفاية من فرياري وريد بُل ملنافســتهم بعد، 

لكّننا نواصل تعلّم الكثري ومن املهّم أن نُخط كذلك«.
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: يـــــــــــــــ ابرا انطونـــــــــــــــي  مـــــــــــــــار  النجـــــــــــــــ   00 مواليـــــــــــــــد  الواعـــــــــــــــد   العـــــــــــــــداء 
ــــــل ــ ــ ــ ـــ ــــر الت ــ ــ ــ ــ ــــ عبـــ ــ ــ ــ ــ ــــاد باريـــ ــ ــ ــ ــ وملبيـــ ــــار وب ــ ــ ــ ــ بـــ ــــ لل ــ ــ ــ ــ ــــــة العالـــ ــ ــ ــ ــــــي بطولـــ ــ ــ ــ ــــاركة فـــ ــ ــ ــ ــ ــــــي املشـــ ــ ــ ــ  دفـــ

ـــــــــة األب واأل ـــ ـــ ــــــاف بمثاب ـــ ـــ ـــ ــــــور عس ـــ ـــ ـــ ــــــر ج ـــ ـــ ـــ ـــــــــي القدي ـــ ـــ ـــــــــه... ومدرب ـــ ـــ ـــــــــى رعايت ـــ ـــ ــــــز ران« عل ـــ ـــ ـــ ــــــادي »ليت ـــ ـــ ـــ ر ن ــــــ ـــ ـــ ـــ أ

ابقات د امل ي  ا طوين ابرا ويمار ا بية  ت ل ميدالية  ي ي ابرا

طوفـــــان بايـــــرن يســـــجل رقمـــــاً غيـــــر مســـــبوق فـــــي تاريـــــخ البوندســـــليغا
كاء« الثانــــــــــي » فــــــــــي الشــــــــــو  : تراجــــــــــ فريقــــــــــي  ناغلســــــــــمان 

اكتسح بايرن ميونيخ مضيفه آينرتاخت فرانكفورت بنتيجة 
)6-1(، يف افتتــاح الدوري األملاين.  ووفقا لشــبكة »أوبتا« 
ن بايرن ســجل رقام تاريخيا يف املســابقة،  لإلحصائيات، ف

بخامسيته يف الشو األول.
  وحقــق بايرن أكرب تقدم عــىل اإلطالق )5-0(، يف نهاية 

الشو األول ملباراة ضمن الجولة األوىل للبوندسليغا.
  ويسعى العمالق البافاري للحفاظ عىل لقب الدوري األملاين، 

للموسم الـ11 تواليا، بعدما هيمن عليه منذ عام 2013.
  ودعم بايرن ميونيخ صفوفه بقوة، خالل املريكاتو الصيفي 
الجاري، سعًيا الستعادة لقب دوري أبطال أوروبا، الذي أحرزه 

آلخر مرة يف عام 2020.
  الفريق البافاري ســجل خامســية يف الشو األول عن 
طريق جوشوا كيميتش، بينيامني بافارد، ساديو ماين، جامل 
موسياال، سريج غنابري )5، 10، 29، 35 و43(، قبل أن يضيف 
موســياال هدفا سادسا بالدقيقة 83، فيام سجل راندال كولو 

مواين هدف فرانفكورت الوحيد بالدقيقة 64.
  ومل يُضيــع بايرن الكثري من الوقــت، لينجح يف مباغتة 
مضيفــه بهدف مبكر عن طريق كيميتش، الذي خدع الحارس 

كيفن تراب بتسديدة من ركلة حرة، استقرت داخل شباكه.
  5 دقائق فقط كانت كافية للضيوف، لتعزيز تقدمهم بهدف 
ثــاٍن عن طريق بافارد، الــذي تقدم ملنطقة جزاء فرانكفورت، 
ليقابل كرة تهيأت أمامه بتســديدة قوية بالقرب من املرمى، مل 

يستطع تراب التصدي لها.
  وكاد أصحــاب األرض أن يقلصــوا النتيجة بهدف أول من 
رضبة رأسية لتوريه، لكن العارضة حرمته من نيل مراده، قبل 

يحا بالحارس مانويل نوير. أن يضيع زميله انفرادا 
  ظهر مولر بالقرب من املرمى ألول مرة، وكاد يســجل هدفا 

ثالثا للفريق البافاري، لكنه أهدر الفرصة بغرابة شديدة.
  طوفــان البايــرن مل يتوقف نحو مرمى تراب، الذي تصدى 
برباعة لتســديدة من موســياال، لرتتطم الكــرة بيده وتصدم 
بالعارضة، قبــل أن تصل إىل ماين، الذي حاول وضعها داخل 

الشباك، لكن محاولته باءت بالفشل.

  وعوض الجناح الســنغايل فرصته الضائعة بالتوقيع عىل 
هدفه األول يف البوندســليغا، بعدما قابــل عرضية غنابري 
برأســية إىل داخل الشباك، قبل أن تحرمه العارضة من هدف 

آخر بعد ثواٍن معدودة.
  وقدم مولر متريرة عىل طبق من ذهب ملوسياال بالقرب من 
املرمى، ليجد األخري نفســه أمام املرمى الخايل، موجها الكرة 

بسهولة إىل الشباك.
  وقبل نهاية الشــو األول، وضع جنابري بصمته بالتوقيع 
عىل الهدف الخامس لفريقه بعدما تسلم متريرة وضعته وجها 
لوجــه مع تــراب، الذي حاول التصدي لتســديدته، لكن الكرة 
ارتطمت بيده ومرت إىل الشــباك، ليتقدم الفريق الضيف )0-5( 

قبل الذهاب لالسرتاحة.

 خطأ نوير 

  بداية الشو الثاين شهدت مطالبة كوستيتش بالحصول 
عــىل ركلة جزاء بعد تدخــل من بافارد، لكــن الحكم رفض 

االستجابة له، محتسبا ركلة ركنية للضيوف.
  وأبعد الدفــاع البافاري الركنية خارج منطقة الجزاء، لكن 
الكــرة ارتدت من جديد داخل املنطقة، ليســجل منها كناوف 
هدفا ألصحاب األرض، ألغاه الحكم بداعي التســلل بعد التأكد 

من تقنية الفيديو.
  وارتكــب نوير خطأ فادحا بعدمــا تعامل مع كرة وصلته 
خارج منطقة الجزاء برعونة، لينقض عليه البديل كولو مواين، 
ويخطــف الكرة ويضعها يف املرمى الخايل، محرزا أول أهداف 

فرانكفورت.
  وتسلم كناوف كرة عىل الجهة اليمنى ملنطقة جزاء بايرن، 

لينطلق نحو املرمى، لكنه سددها يف الشباك من الخارج.
  وأنقــذ تراب مرماه من هدف ســادس، بعد تصديه النفراد 

ماين وحول الكرة إىل ركنية.
  وقبل نهاية الوقت األصيل بـ7 دقائق، عزز موســياال من 
تقدم الضيوف بهدف ثاٍن له وســادس لفريقه بعدما تســلم 
متريرة من البديل ســاين، لينطلق نحو مرمى تراب ويسدد كرة 

أرضية داخل الشباك.

 ناغلسامن 

  وبعد املباراة، أثنى جوليان 
ناغلســامن، مــدرب بايرن 
أداء العبيه.  ميونيخ، عــىل 
وأبرز املوقع الرسمي لبايرن 
الشــاب،  املدرب  ترصيحات 
الذي أشــار إىل متتع العبيه 
بالحيويــة منذ بداية اللقاء، 
األول،  الشــو  يف  خاصًة 
فريقه  تســجيل  شهد  الذي 

خامسية.
  وبرر ناغلسامن الرتاجع 
يف الشــو الثــاين بذكاء 

فريقه، الذي ســعى إلدخار طاقته للمباريات املقبلة، خاصًة 
يف ظل عدم وصول الالعبني ألفضل حالة بدنية، حتى اآلن.

  ويف ختام ترصيحاته أشــاد ناغلســامن بالعبه الجديد، 
الســنغايل ساديو ماين، قائال »إنه ينحنا املزيد من املرونة، 

وهناك تطور ملحوظ يف أدائنا.

 كيميتش السداسية كانت ممتعة 

  من جهته، أعرب جوشــوا كيميتش، العب وســط بايرن 
ميونيخ، عن اســتمتاعه بأداء فريقه يف املباراة أمام مضيفه 

آينرتاخت فرانكفورت.
  وقص كيميتش رشيط أهداف املوسم الجديد بهدف خادع، 

فتح به طريق الضيوف لفوز كاسح بنتيجة )1-6(.
  وقال كيميتش، يف ترصيحات أبرزها املوقع الرسمي لناديه 
»كانــت هناك الكثري من املتعــة اليوم داخل أرض امللعب، رغم 
أننا يجب أن نوجه اللوم ألنفســنا لعدم محافظتنا عىل نظافة 

شباكنا مجددا«.
  وأضاف »كنا نعلم أنه ســتوجد مســاحات شــاغرة خلف 

كوستيتش وكناوف، وقد نجحنا يف استغاللها بشكل جيد«.
  وأثنى الدويل األملاين عىل رباعي خط الهجوم، ساديو ماين، 

جامل موســياال، توماس مولر وسريج غنابري، الذين أسهموا 
يف السداسية.

  وشدد كيميتش، يف ختام ترصيحاته، عىل حتمية الرتكيز 
يف املباريات القادمة، واستغالل هذا االنتصار العريض باللعب 

مبعنويات مرتفعة الحقا.

 رقم غائب ملاين 

  وشهدت املباراة الظهور األول للجناح السنغايل ساديو ماين 
يف البوندســليغا، بعد انتقاله للفريق البافاري هذا الصيف من 

ليفربول.
  ومل يحت ماين سوى 29 دقيقة لوضع بصمته األوىل يف 

البوندسليغا، مسجال هدف فريقه الثالث من رضبة رأسية.
ن الدويل السنغايل    وبحسب شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، ف
أصبح أول العب يف العقد األخري، يســجل يف أول مباراتني له 

بقميص بايرن بكافة البطوالت.
  ووقــع ماين عىل هدفــه األول بالقميص البافاري خالل 
مواجهــة اليبزيغ املاضية يف كأس الســوبر األملاين، قبل أن 

يسجل يف أوىل مبارياته بالبوندسليغا.
  وكان الكروايت ماريو ماندزوكيتش آخر من ســجل يف أول 

مباراتني له مع بايرن، وذلك يف بداية موسم 2013-2012.

خ ة العب باير ميو ر

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــة الصيفي ـــــــــــــــال العطل ـــــــــــــــد  ـــــــــــــــوال واح ـــــــــــــــا للفورم ـــــــــــــــي فريقه ـــــــــــــــرات ف ـــــــــــــــراء تغيي ـــــــــــــــة إلج ـــــــــــــــر حاج ـــــــــــــــراري ال ت في

باقات د ال اري  



1ـ الربازيل، عالمه

2ـ الدّران، الجواد

3ـ سيب، دّربتم، أس

4ـ عدلها، لولب، لبس

5ـ دن، أجد، رشوال، فا

ي، بطريرك 6ـ نجود، ه

7ـ غبّي، دريم، تقي، أرسار

8ـ الال، كو، آه، أين، درَي

9ـ وليد توفيق، تسّد، اياس

10ـ يل، وداد حمدي، عّمي، 

تّر

11ـ أباح، وارن بتي، رف

12ـ حرير، هنو، ورل، فارنا

13ـ تدمر، ليت، االنسان

11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

ــرة ــي ــصــغ ـــة ال الـــشـــبـــ
5   4      3   2   1   

1

2

3

4

5

 عموديا 

 عموديا

من تسعة حروف     االبراج 

  دولة أمريكية

 افقيا  

 افقيا 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق   
سارة إيفانز

اخترب معلوماتك

1ـ عاصمة آسيوية. 

2ـ الصعود والتقدم يف 

األمور.

3ـ ُعدتُم.

4ـ ضعــف، عاصفــة 

بحرية. 

5ـ دولة عربية. 

1ـ من ملوك رومانيا. 

2ـ الجهة والناحية. 

3ـ مهَر وحذَق يف. 

وصانَتنا  حفظَتنــا  4ـ 

من.

5ـ من الحمضيات. 

أديب وطبيب اسكتلندي راحل. كاتب معروف بتأليفه 

القصص البوليســية املثرية والشــيقة، حيــث ابتدَع 

شخصية خيالية مشهورة. 

إسمه مؤلف من 13 حرفا. إذا جمعت 

5+11+2+12+8- دولة آسيوية.

13+7+10+9- عاصمة أوروبية. 

5+7+10+1- دولة أمريكية. 

10+5+1+4- عاصمة افريقية

3+2+12- َغنّي.

13+6+9- شكل وهيئة. 

5+11- خرق يف الحائط.

1ـ ما اســم الوالية األمريكية التــي يطلق عليها لقب 

الحدود األخرية يف أمريكا؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ من هو الوزير اللبناين الذي كان ضمن لجنة التحكيم 

السداســية التي إختارت قصيدة أمري الزجل رشيد نخلة  

كلنا للوطن؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ يف أية ســنة بدأ التلفزيون اللبناين بنقل الوقائع 

الحية لجلسات املناقشة العامة ملجلس النواب؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ يف أية دولة افريقية يقع مطار لونغي؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ يف أية ســنة أعطَي أول ترخيص ألول جهاز تربيد 

أو ثالجة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما اســم املدينة اليابانيــة التي يرتفع فيها حواىل 

، وتُلّقب بـ فينيز الرشق؟  1700 ج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ يف أية سنة ُمنَحت أول ميدالية عسكرية؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إسم اليوبيل الذي يطلق عىل 26 سنة زواج؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ من هو الشاعر الذي إشتهر يف العهد العبايس ولّقَب 

بـ السائح؟ 

1ـ سعد زغلول، حل
2ـ اليدن، باليار

3ـ بلبل، نييل، بيت
4ـ رد، هاج، إدوارد

5ـ أردأ، وّد، تدّح
6ـ زار، أدركوا، هّر
، يوفدون 7ـ ينبل
8ـ توّدهم، يحاول

9ـ أمل، أقمر

10ـ عّل، برّشته، دنَوت
11ـ لجأ، ريق، تيرب

12ـ أوسلو، يأس، تال
13ـ ما، باب، يّدعي

14ـ هدى سلطان، فا
15ـ رّس، ايران

16ـ فريدي، فرس
17ـ أرارات، نا

18ـ شكري رسحان

؟ و من 
ي؟ من 

1ـ دولة آسيوية، دبَغ الجلد. 

2ـ مدينة كولومبية، تم. 

3ـ مسحوق للتنظيف، أديب 

مرصي راحل. 

4ـ خطيــب وزعيــم ثوري 

فرنيس قديم، تنّصَل من، ُمقبل. 

حّددت  وناحيــة،  جهة  5ـ 

النظر اىل، َرّب االرسة. 

6ـ صوت العقرب، قَمر. 

7ـ حيــوان مفــرتس، عني 

غزيرة الدمع، نَحل. 

8ـ نافذة، شجاع. 

9ـ غــري متعلــم، تخّوفان 

وترعبان، للتفسري. 

10ـ طريّا لّينا، مدينة أملانية. 

11ـ طلَبتهــا إىل، ضعــَف 

وبيَل. 

12ـ يفــي بالوعد، لُووا الَيد، 

فّزَع. 

13ـ رجــَع الفــيء، قبيلة 

عربية، أَسد. 

ّحت وأعلنت،  14ـ رَشطاً، 

. طائر ما

15ـ باطن الفخذ، صّورت.

ء. 16ـ بني جبلني، أخر ال

17ـ مدينــة يف الواليــات 

املتحدة، صار الوقت.

لبنانية صاحبة  18ـ مغنية 

يف  مخصبة  بقعــة  الصورة، 

الصحراء.

1ـ  مدينة يف ســاحل 

العاج، هذه الصحيفة.

2ـ مقاتلون عىل ظهور 

الخيل، مطرب سعودي. 

الوادي،  3ـ كرثَ شــجر 

نرى األشياء، يجذب بشّدة. 

4ـ أرست يف نفســها، 

للتأوه، حرف جر. 

5ـ شــحم، رئيس وزراء 

بريطــاين راحل، االســم 

الثاين لشاعر مرصي راحل.

مدينة  ُعاَمن،  تسبق  6ـ 

يف اليمن، ســّنور، مدينة 

يف غينيا االستوائية.

7ـ رشَد وضل، االســم 

الثاين لكاتب اســكتلندي، 

الجواهر. 

8ـ إشتاقت اىل، مناص، 

مطربــة عربيــة راحلة، 

للندبة. 

م  9ـ زاهد، خطيب مخ

رُضَب به املثل، عائش. 

10ـ بلــدة يف قضــاء 

عاليه، وبّخُه، قطَع، فرد. 

الباخــرَة،  ظهــر  11ـ 

ناعم وغري خشــن، والية 

أمريكية، ُعمر. 

الصبيــان،   ، و 12ـ 

بحرية يف مرص. 

13ـ املتمــّرن، منقــار 

الطائر الجارح، شّدة وقّوة.

الثور

(21 نيسان - 21 أيار(

طان ال

(22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

(24 آب - 23 أيلول(

العقرب

(23 ت1-21ت2)

الجدي

(22ك1 - 20 ك2)

الحوت

(20 شبا - 20 آذار(

تعاين يف هذه اآلونة من الصعوبات التي 

تعرتضك ولكنك ستكســب منها خربة جيدة 

لللمستقبل. عليك االبتعاد عن شخص خبيث 

يتظاهــر باملحبة وهو عكس ذلك. 

ممكن أن تأخذ يف هذه اآلونة قرارا مهام 

يتعلق مبســألة خاصة. اطلب النصائح من 

األهل واألصدقاء األوفياء، فأنت بحاجة اىل 

أمورك.  لتسيري  موضوعية  آراء 

ال تدع خالفا بســيطا مع أحد األشخاص 

الخبثاء يعكر عليك صفو يومك. كن صاحب 

عقل واســع وتقّبل كل مــا يطَرح عليك من 

تتعاطاه.  الذي  العمل  أمور يف 

متر اآلن بفرتة من الهدوء التام. طموحك 

الكبري يساعدك يف تحقيق كل ما تصبو اليه، 

لكن الحرص واجب، فكن يقظا ومتنبها من 

الطارئة. األمور 

ذكريات املايض البعيد متأل رأسك الجميل 

وعليك نســيانها حتى تســتطيع االستمرار 

بهــدوء يف عملك. عد اىل بســمتك الجميلة 

واىل ما كنت عليه من مســؤولية. 

عة وتحتاج  تكرث األفكار يف رأســك ب

اىل من له خربة واســعة ملساعدتك. صارح 

الحبيــب اللطيف بــكل ما يزعجك من أمور، 

يديه.  بني  الحلول  وجدت  فرمبا 

لقــد وصلت اىل مرحلة الحســم النها 

الذي ال عودة عنــه. عليك أن تعاود االنتباه 

اىل عالقاتــك االجتامعيــة فهي رضورية 

ومفيــدة لك للتقدم يف بعض أعاملك. 

شــعور بالرومانســية يعصف بك اليوم 

ويدفعــك اىل درب الحبيب اللطيف أكرث مام 

كنت تتوقع. مفاجأة سارة يف الطريق اليك 

فافتح لها الباب واســتعد الستقبالها. 

الزائد واظهــر كفاءتك  تجنــب االندفاع 

وليونتك كام كنت يف الســابق، فالســعادة 

ليســت بعيدة عنك. أخبار جديدة سارة من 

الحبيب تعيد اليك البســمة واالنرشاح. 

أنت انســان حيوي ونشــيط جــدا لكنك 

كتوم وال تطلق العنان ملشــاعرك الحقيقية 

الصادقــة والنبيلة. حرك كل امكاناتك نحو 

مستقبلك.  لضامن  منت  هدف 

رغم ان املســؤوليات الكبرية امللقاة عىل 

عاتقــك هذه اآلونة تفوق الحد املعقول، فان 

الوضــع الذي أنت فيه يــدل عىل أنك تتطلع 

ء جديد يف رأسك.  نحو انجاز 

ال تهتــم باالنتقــادات واألقاويل من هنا 

وهنــاك وكن متحفظا مع عالقاتك الجديدة. 

ّ بك  نصيحة تســمعها اذا عملت بها لن ت

بل عىل العكس ستنعشــك وتريحك. 

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 شبا

الفيليبني
السنيغال

بريوت
باريس

بروكسل
بابون
تانغو

خناجر
راحة

روزنامة
رياضة

روزاريو
سواحل
سباحة

سوربون
سهل
سمر

شمسطار
عنب

عصب
عجز
غيلم
غزة

غيتار
غامبيا
فاليتا
فؤاد

فرنسا
فندق

قربص
قفص
قافلة

قمح
كتاب
كينيا

كارولينا
ليدز

ملفات
مسقط

مقاطعة
يعفور

يورك

ياقوت

يامة.
الحل السابق

الحل السابق

نروج

االحد 7 آب 2022

اعداد  فيليب شامس

طريقة الحل 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رش عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

S U DO K U

 عموديا

 عموديا

 افقيا الحل السابق 

 افقيا 

1ـ منرية املهدية. 

2ـ ستيوارت غرانجر. 

3ـ برتا بنز. 

4ـ لوزان. 

5ـ الجزيرة العربية. 

6ـ عبدالله اليايف. 

7ـ طوكيو. 

8ـ ربيكا.

1ـ هاندل. 

2ـ السيب. 

3ـ يهادن. 

4ـ دريراً. 

5ـ نريون. 

1ـ هايدن. 

2ـ الهري.

3ـ نساير. 

4ـ ديدرو. 

5ـ لبنان. 



ــــــــت عاملــــــــي ــــــــا بالعشــــــــرات أمــــــــام صّم ــــــــى قطــــــــاع غــــــــّزة والضحاي العــــــــدوان اإلســــــــرائيلي ُمســــــــتمر عل
ــه ــ ــ ــ ــام أقّل ــ ــ ــ ــة أي ــ ــ ــ ــّدة ثالث ــ ــ ــ ــراب مل ــ ــ ــ ــه إض ــ ــ ــ ــتمّر وتداعيات ــ ــ ــ ــي ُمس ــ ــ ــ ــي – املصرف ــ ــ ــ ــراع السياس ــ ــ ــ الص
ــــــه؟ ــ ــــــذي نتنفس ــ ــــواء ال ــ ــ ــــــى اله ــ ــــا ال عل ــ ــ ــــــية.. ومل ــ ــــــة الشمس ــ ــــواح الطاق ــ ــ ــــــى أل ــ ــــــب عل ــ ــــــرض ضرائ ــ ف

ــة عــــــلــــــى غــــــزة ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ عـــــــــشـــــــــرات الــــــــشــــــــهــــــــداء والــــــــجــــــــرحــــــــى فـــــــــي غـــــــــــــــــارات كـ

ــة ــ ــي ــ ــران ــ ــا األوك ــ ــيـ ــ ــاروجـ ــ ــل نـــــــووي فــــي زابـ ــاعـ ــفـ ــداف مـ ــ ــه ــ ــت ــ ــا: اس ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الخارجيــــــــــة الصينيــــــــــة:الــــحــــرب فــــي أوكـ
 تايـــــوان جـــــزء مـــــن الصيـــــن

1
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

االحد 7 آب 2022

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 
)تتمة ص1) 

يكون هناك حلّحلــة عىل الصعيد الحكومي قبل إنقضاء 
والية الرئيس ميشال عون.

أمــا عىل صعيد ترســيم الحدود البحريــة مع العدو 
اإلرسائيــيل، فمن املتوّقع أن تتأخــر عملية االتفاق إىل 
ما بعد نهاية والية عون. هذا األمر ُيكن إســتنتاجه من 
اإلشــارة اإلرسائيلية بتأخري عملية إســتخراج الغاز من 
حقــل كريش والتي رأى فيها البعض أنها أتت عىل خلفية 
ضغط املقاومة وخوًفا من التنازل للبنان يف هذا امللف. من 
هذا املُنطلق، نرى أن عودة عاموس هوكشــتاين إىل لبنان 
ستكون تقطيعا للوقت يف إنتظار تبلور امللفات اإلقليمية 

وعىل رأسها امللف النووي اإليراين.
يف هذا الوقت يســتمّر العدوان اإلرسائييل السافر عىل 
قطاع غزّة ُمسفًرا عن عرشات الضحايا يف أبشع تعّد عىل 
حقوق اإلنســان ويف ظل صّمت كبــري من قبل املجتمع 
الدويل. فنهار أمس شهد إستمراًرا للتصعيد حيث أطلقت 
دبابات العدو قذائف باتجاه غزة، متخذة مواقع لها بالقرب 

من حدود القطاع.
القدرة الصاروخية املُلفتة للمقاومة الفلسطينية )أكرث 
من 100 صارو يومًيا( أجربت العدو اإلرسائييل عىل فتح 
املالجــ وإخالء املناطق املجاورة للقطاع يف عملية أكرث 
منها إحرتازية، حيث تُشري إىل مخاوف حقيقية من األذى 

ّ عن صواريخ املُقاومة الفلسطينية. الذي قّد ينت
وبالعودة إىل لبنان، برز إىل العلن إرضاب املصارف ملّدة 
ثالثة أيام بعدما إلتئم أعضاء الجمعية البارحة يف اجتامع 
تــم التداول فيه مبوضوع »الدعاوى الكيدية التي تتعرّض 
لها املصارف والتي تصدر فيها بعض األحكام االعتباطية 
والشعبوية عن مرجعيات يتّم اختيارها مسبًقا من املّدعني 

لغايات مل تعد خافية عىل أحد«.

 تداعيات هذا اإلرضاب ستكون كارثية عىل املواطن كام 
ذكر بعض خرباء االقتصاد الذين حّذروا من أن القطاع العام 
ن  مل يتقاض رواتب الشهر املايض حتى الساعة وبالتايل ف
اإلرضاب سيؤّخر حكاًم يف عملية الدفع يف الوقت الذي ال 
ُيكن للمودعني سحب أموال من املصارف بسبب اإلرضاب 
وهــو ما قد يــؤّدي إىل رّدة فعل عىل األرض كبرية. أيًضا 
وعىل صعيد اإلسترياد من الواضح أن الدور الكبري للقطاع 
املرصيف يف عملية اإلسترياد من ناحية فتح اإلعتامدات، 
ســيتعطّل حكاًم بسبب اإلرضاب وسينت عنه نقص يف 
املواد والسلع الغذائية واملحروقات التي لن يتوارى التجار 
عن اإلستفادة من هذه الفو لخلق أرباح غري قانونية 
ى مفاعيلها بدًءا من نهار اإلثنني وُمشكلة املحروقات! س

ومــن التداعيــات األخرى لهذا اإلرضاب ارتفاع ســعر 
الدوالر يف الســوق الســوداء والنات عن غياب املصارف 
عــن منصة صريفة وهو ما يعني غياب الوصول إىل هذه 
املنصــة. ففي اإلرضاب األخري للمصارف والذي إمتّد عىل 
فرتة يومني، إنخفــض حجم التداول عىل منصة صريفة 
ف الدوالر مقابل اللرية  أكــرث من 60 وإرتفع ســعر 
اللبنانية يف الســوق السوداء عّدة أالف من اللريات. وهو 
ما ســيرتك الفرصة للمضاربــني والصيارفة من املافيات 
نها املواطن  القيام بعمليات مضاربة رشســة سيدفع 

تحت أنظار السلطة الحارسة!
 بيــان الجمعية أوضح ســبب اإلرضاب هو املالحقات 
القضائيــة، وتوقيف رئيس مجلــس إدارة بنك االعتامد 
املــرصيف. أحــد القانونيني قــال يف ترصيح لصحيفة 
»الديار« أن »مامرسات السلطة السياسية عىل مّر عقود 
هي السبب الذي أوصل إىل هذا الوضع. ومن منا ال يتذكّر 
حادثة فرونسوا باسيل الذي رفض إقراض املصارف ومتّت 
مالحقته قضائًيا؟ وحتى ادمون نعيم حاكم مرصف لبنان 
أرســلوا له قوى أمنية لجلبــه بالقّوة حني رفض إقراض 

الدولة، وها هو رياض ســالمة يتعــرّض لنفس املصري 
نتيجة رفضه املّس باإلحتياطي اإللزامي!«

الجدير ذكره أن جمعية املصارف كانت قد أصدرت بيانًا 
قالــت فيه أنها »ال تفهم أســباب توقيف رئيس مجلس 
.م.ل، بسبب ورود شكوى  إدارة بنك االعتامد املرصيف 
جزائية بحّقه أمام النيابة العامة االســتئنافية يف جبل 
لبنــان من قبل صاحبة أســهم تفضيلية تعيب عليه أنه 
مل يــوّزع لها أرباًحا يف وقــت مل يحّقق املرصف أرباًحا 

ليوزعها«.
 وأضاف البيان »إذا كان القانون قد سعى بهدف تحقيق 
عدالة واعية، إىل إيالء النظر بدعاوى تتطلب حّدا أد من 
اإلملام بقوانني خاصة كالقوانني املرصفية واملحاســبية، 
ن املصارف تقف باســتغراب أمــام تجاهل البعض من  ف
املكلّفني باحرتام القانون ومضمون أحكامه وكأن تطبيق 

القانون أصبح اختياريًا لهم وليس إلزامًيا.
ويزيد اســتغرابها عندما تأخذ هــذه املرجعيات تدابري 
جذرية تتناول حّريات األشخاص وكراماتهم وتيسء إىل 
ســمعتهم وتعرّض عالقات املصــارف املحلية باملصارف 
املراسلة، مام يحدث رضًرا بالًغا ليس للقّيمني عىل املصارف 

فحسب، بل بصورة أوىل للمودعني. 
وأضــاف »مــن األمثلة عىل ما تقّدم، عــدم فهم هذه 
املرجعيــات ملعنــى الرأي املخالف الــذي أصدره مفوضو 
املراقبة الجّديون ال ســّيام الدوليــون منهم مؤخًرا، لدى 
مراجعة الحســابات املالية ليس فقط للمصارف، بل رمبا 
لجميع الرشكات العاملة يف لبنان. وقد ســها عن بالهم 
أن الوضــع املرصيف يف لبنان كام الوضع االقتصادي هو 
ضحيــة مخاطر نظامية وليس ناتًجا عن ترصفات فردية 
اتخذتهــا املصارف أو غريها من املؤسســات االقتصادية 

حتى يتم تحميل املسؤولية ألفراد«.
ولعل األقوى يف بيان جمعية املصارف هو الهجوم عىل 

بعض القوى السياســية التي أسّمت ترصفاتها مبواقف 
شــعبوية حيث قال البيان »ولو كانت هذه املرجعيات تقرأ 
أسباب هذا الرأي املخالف، ولو كانت ستفهم هذه األسباب 
إن قرأتها، ولو استعانت بخبري محاسبة يوضحها لها قبل 
اتخاذ قرارها، لكانت علمت أن أسباب الرأي املخالف ال يعود 
إىل تزوير الحسابات، بل يعود إىل استحالة تطبيق قواعد 
املحاسبة الدولية بسبب األوضاع االقتصادية العامة يف 
البالد التي هي من مســؤولية الدولة، التي أوصلتنا اليها 
ف  وليس بسبب املرصف املعني، مثل عدم توحيد سعر 
أو التضخم املفر أو ســواه. وأن الرأي املخالف ال يعني أن 
الرشكة املعنية أو املــرصف املعني يحاول إخفاء األرباح، 
بل عىل العكس، لو كان تطبيق معايري املحاســبة الدولية 

ممكًنا، لكانت الخسائر زادت ومل تنقص.
إن هذه األوضاع الشــاذة والتــي حاولت املصارف قدر 
اإلمكان التعامل معها مبرونة ولو عىل حســابها، بلغت 
حّداً مل يعد مقبوالً، وهي مل تعد تستطع أن تتحّمل املواقف 
ّة والشعبوية عىل حسابها وحساب االقتصاد، وهي  امل
تجد نفســها مضطرة إىل إصدار إنــذار عام يكون دعوة 
للجميع للتعامل بجدية ومســؤولية مع األوضاع الراهنة 

بهدف السري نحو التعايف الحقيقي«.
 مصدر مرصيف أشار لجريدة »الديار« أن »املقصود يف 
بيان الجمعية معروف وهو الفريق الرئايس الذي يتخّبط 
عرب الضغط عىل من يتلك عليهم املّونة عىل مثال إستقالة 
مفّوض الحكومة الســابقة من منصبها وهي املحسوبة 
عىل هذا الفريق«. وأضاف »التخّبط األكرب لدى هذا الفريق 
ســيظهر أكرث حني يبدأ القضاء الفرنيس بدرس الشكوى 
املُقّدمة من حاكــم مرصف لبنان ضّد مجهول يف مدينة 
ليون الفرنســية والتي ستنســف كل األسس القانونية 
التي عىل أساســها إستندت القاضية غادة عون ملالحقة 

سالمة«.

اختياره تلك التســمية »لتأكيد تركيزنا عىل حركة الجهاد التي 
تتخذ اللون األسود شعارا«، حسب قوله.

 تكثيف القصف 
وبعد ساعات من الهدوء صباح أمس السبت كثفت طائرات 
االحتــالل اإلرسائييل قصفها عىل قطاع غزة، ودمرت منزلني 
بشكل كامل، واستهدفت عددا من املواقع يف مناطق مختلفة 

من القطاع.
وقد أطلقت املقاتالت اإلرسائيلية عددا من الصواريخ باتجاه 
منزل يف حي الشــيخ عجلني غرب مدينة غزة، وتســببت هذه 
الغــارة بدمار كبري يف املنــازل املجاورة، كام دمرت املقاتالت 
اإلرسائيلية بشــكل كامل منزال آخــر يف مدينة خان يونس 

جنو القطاع.
وقد شنت إرسائيل عددا من الغارات عىل مناطق مختلفة من 
القطاع، منها هدف يف حي الشجاعية رشق مدينة غزة، وآخر 

يف مدينة خان يونس جنو القطاع.
واستهدفت املقاتالت اإلرسائيلية موقعني عسكريني يتبعان 
ايا القدس الجناح املســلح لحركة الجهاد اإلسالمي األول  ل
جنو مدينة دير البلح، واآلخر غرب مدينة خان يونس جنو 

قطاع غزة.
واســتهدفت املقاتالت كذلك برج مراقبة تستخدمه فصائل 
فلســطينية قرب الرشيط الحدودي مع إرسائيل وسط قطاع 

غزة.
كام أعلن جيش االحتالل أن طائراته الحربية هاجمت مواقع 

إضافية تابعة لحركة الجهاد اإلسالمي أمس يف غزة.
وقــال الجيــش اإلرسائييل يف بيان إن الغارات اســتهدفت 
كذلك مواقع إلنتاج العبوات الناسفة ومواد تستخدم يف إنتاج 
الصواريخ، باإلضافة إىل اســتهداف مواقــع لتصنيع قذائف 

الهاون.
وأضاف الجيش -يف وقت سابق- أنه شن 30 غارة عىل أكرث 
من 40 هدفا تابعا لحركة الجهاد اإلسالمي، وأطلق 55 صاروخا 

وقذيفــة خالل اليوم األول من العملية التي أطلق عليها اســم 
»الفجر الصادق«ز

وذكــر أن من بني األهداف التــي طالتها الغارات 5 راجامت 
صواريخ و6 ور عمل إلنتاج األســلحة ومستودعني لتخزين 
قذائف صاروخية ومســتودعا واحدا لتخزين قذائف الهاون، 

إضافة إىل 6 مواقع رصد تابعة لحركة الجهاد اإلسالمي.
أما حركة الجهاد اإلســالمي -وفق بيان الجيش اإلرسائييل- 
فأطلقــت نحو 160 قذيفــة صاروخية باتجاه إرسائيل عربت 
قرابــة 130 منها الحدود إىل الداخل اإلرسائييل، فيام اعرتضت 
القبة الحديدية 60 قذيفة وصاروخا، وســقطت باقي القذائف 
يف مناطق مفتوحة أو يف مناطق ال تحتاج إىل اعرتاض، وفق 

ما جاء يف البيان.

 إصابات وقصف
 عىل تل أبيب وبن غوريون 

وقالت رسايا القدس إنها قصفت تل أبيب ومطار بن غوريون 

وأســدود وب السبع وعســقالن ونتيفوت وسديروت بـ60 

صاروخا، كام أعلنت عن اســتهداف آليات إرسائيلية يف موقع 

عسكري يف فجة عىل حدود غزة.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بســقو صارو عىل 

مصنع يف منطقة إشكول واندالع حريق يف املكان.

 ال حديث عن تهدئة أو وساطات 
مــن جهته، وجه وزير الدفاع اإلرسائييل بيني غانتس أمس 

الســبت مبواصلة الهجامت ضد حركة الجهاد اإلســالمي يف 

قطاع غزة، فيام لوح متحدث باســم الجيش بالتوسع برا وجوا 

داخل القطاع، حسب وسائل إعالم إرسائيلية.

وقالــت صحيفة يديعوت أحرونوت إن غانتس أجرى تقييام 

للوضع مبشــاركة مسؤولني عســكريني، وإنه وجه بتشديد 

اإلجراءات إلحبا إطالق الصواريخ باتجاه إرسائيل.

بدورها، نقلت قناة »كان« الرسمية عن املتحدث باسم الجيش 

اإلرسائيــيل العميد ران كوخــاف قوله »نحن يف حملة مركزة 

ضد الجهاد اإلسالمي، وسنواصل الهجامت واسعة النطاق من 
الرب والجو«.

وأضاف كوخاف أنه إذا احتجنا إىل التوسع برا وجوا أو بأي 
وســيلة أخرى فســنفعل ذلك، ولن يُهدد أحد أو يُقّيد، ال غالف 
غــزة )املناطق اإلرسائيلية املحيطة بالقطاع( وال أي مدينة أو 
مواطن. وبينام أكد جيش االحتالل أنه يســتعد »أليام طويلة 
من العمليات العسكرية لنحو أسبوع، وإذا لزم األمر فستكون 
أطول« أفادت وســائل إعالم إرسائيلية بــأن املجلس األمني 
الوزاري املصغر يف إرسائيل ســيجتمع الليلة لتدارس التصعيد 

يف غزة.
وأشار املتحدث باسم جيش االحتالل إىل أن إرسائيل ال تجري 

أي مفاوضات الوقت الحايل.
كام نفى مصدر قيادي يف حركة الجهاد اإلسالمي للجزيرة 
وجود أي وفد لها يف القاهرة إلجراء مباحثات بشــأن التهدئة 
ووقف إطالق النار. وقال املصدر إن الحركة تلقت اتصاالت من 
عدة أطراف أمس الجمعة، لكنها أبلغت جميع الوســطاء بأن 

تركيزها اآلن ينصب عىل امليدان.
وأضاف أنه ال مجال للحديث اآلن عن تهدئة، فاألولوية هي 
مقاومــة االحتالل والتصدي للعدوان، مؤكدا اســتعداد حركة 
الجهاد اإلسالمي الســتمرار املعركة وخلق ما وصفها بحالة 

استنزاف حقيقية مع جيش االحتالل.
بدوره، قال ناطق باسم حركة املقاومة اإلسالمية )حامس( 
إن املقاومة والغرفة املشــرتكة للفصائل يف حالة اســتنفار 

قصوى وتقدير مستمر للموقف من التصعيد.

 اعتقاالت بالضفة 
ويف الســياق، أعلن جيش االحتالل أنه تم اعتقال 19 عنرصا 
من حركة الجهاد اإلسالمي بالضفة الغربية السبت، فيام يشن 

رضبات عىل أهداف عسكرية يف غزة.
وجــاء يف بيان للجيــش اإلرسائييل أن الجنود وعنا من 
جهاز األمن الداخيل )شــني بيت( أوقفوا 20 شــخصا خالل 
عمليــات دهم يف وقت مبكر من يــوم أمس بالضفة املحتلة، 

من بينهم 19 من حركة الجهاد.

األوكرانية لسيطرة القوات الروسية.
وأوضحــت الرشكة أن القصف ألحق »أرضارا جســيمة« مبحطة 

تحتوي عىل غاز األزوت واألوكسجني، فضال عن »مبنى فرعي«.
ب لغاز الهيدروجني  وقالت الرشكة إنه »ما زالت هناك مخاطر ت

ومواد إشعاعية، وخطر اندالع حريق مرتفع«.
واتهمت الســلطات األوكرانية الجمعة القوات الروسية بشّن 3 
رضبــات بالقرب من املفاعل املركــزي لزاباروجيا يف الجنوب، مع 
أنه يخضع للســيطرة الروســية منذ بداية الهجوم العسكري عىل 

أوكرانيا.
ويؤكد الجيش الرويس من جانبه أن القوات األوكرانية هي مصدر 

بات التي تسببت يف اندالع حريق تم إخامده. ال

 دبابات وأسلحة بعيدة املدى 
ويف ســياق متصل، قــال ميخائيلو بودولياك مستشــار الرئيس 
األوكراين إن مقدونيا الشــاملية وافقت عــىل تزويد بالده بدبابات 

وطائرات، ملساعدتها يف »صد الغزو الرويس«.
وكتب بودولياك عىل تويرت »تُظهر دول كثرية اليوم شــجاعة أكرث 
مام يظهره نصف مجموعة العرشين، من بينها مقدونيا الشــاملية 

التي متد يد العون ألوكرانيا يف شكل دبابات وطائرات«.
ونقلت رويرتز عن 3 مصادر مطلعة أن من املتوقع أن تعلن الواليات 
املتحدة االثنني عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة ألوكرانيا، تشمل 
ذخائر وأسلحة بعيدة املدى ومركبات نقل طبية مدرعة، وتبلغ قيمتها 

مليار دوالر.
8 مليارات  وتضاف هذه الحزمة إىل مســاعدات تبلغ قيمتها نحو 8
دوالر، قّدمتهــا الواليات املتحدة ألوكرانيا منذ بدء الغزو الرويس يوم 

24 شبا املايض.

 مرحلة جديدة 
من جانبها، قالت املخابرات العســكرية الربيطانية -أمس السبت- 
إّن الحرب الروسية يف أوكرانيا عىل وشك الدخول يف مرحلة جديدة، 
حيــث تحّول معظم القتال إىل جبهة يصــل طولها إىل ما يقرب من 
350 كيلومــرتا، متتد يف جنوب غرب البالد بالقرب من زاباروجيا إىل 

خريسون مبحاذاة نهر دنيربو.
وأضافــت وزارة الدفاع الربيطانيــة عىل تويرت أنه يكاد يكون من 
املؤكد أن القوات الروســية تحتشــد يف جنوب أوكرانيا، حيث تستعد 

لصّد هجوم مضاد أو شّن هجوم محتمل.
وتستمر قوافل طويلة من الشاحنات العسكرية والدبابات واملدفعية 
واألســلحة الروســية يف االبتعاد عن منطقة دونباس األوكرانية، 

متجهة صوب جنوب غرب البالد.
وذكــرت وزارة الدفــاع الربيطانية أن مجموعــات تكتيكية 
تضم ما بني 800 وألف جندي، تم نرشها يف شــبه جزيرة القرم 
»ومن شــبه املؤكد استخدامها لدعم القوات الروسية يف منطقة 

خريسون«.
وقالت إن القوات األوكرانية تستهدف الجسور ومستودعات الذخرية 
وخطو السكك الحديدية بوترية متزايدة يف مناطقها الجنوبية، مبا 
يف ذلك خط الســكك الحديدية املهم إسرتاتيجيا الذي يربط خريسون 

بشبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة روسيا.

 شحن الحبوب 
ويف شــأن آخر، أجرى وزير الدفاع الرتيك خلو أكار مباحثات 
هاتفية مع وزيري الدفاع والبنية التحتية األوكرانيني حول مستجدات 

شحن الحبوب عرب البحر األسود يف إطار اتفاق إسطنبول.
وقالــت وزارة الدفــاع الرتكية إن أكار تبادل وجهــات النظر مع 
وزيري الدفاع والبيئة األوكرانيني أوليكيس ريزنيكوف وأوليكســندر 
كوبراكوف، حول مســتجدات الوضع يف عملية شــحن الحبوب من 

املوان األوكرانية.
وأعرب الوزراء عن ارتياحهم الســتمرار الزخم يف شــحن الحبوب 
واألعامل الجارية يف أجواء من التعاون والتنسيق داخل مركز التنسيق 

املشرتك يف إسطنبول.
ويف وقت ســابق من أمس الســبت، وصلت سفينة محملة بـ33 
ألف طن من الذرة قادمة من أوكرانيا إىل مدخل مضيق البوسفور يف 

إسطنبول من جهة البحر األسود.
وســتخضع الســفينة لتفتيش من قبل الفريق املشرتك الذي يضم 
ممثلــني من تركيا وروســيا وأوكرانيا واألمم املتحــدة، قبل أن تتابع 

طريقها إىل أيرلندا.
ويف 22 متــوز املــايض، وّقعت تركيا وروســيا وأوكرانيا واألمم 
املتحدة وثيقة مبادرة الشحن اآلمن للحبوب واملواد الغذائية من املوان 

األوكرانية، خالل اجتامع استضافته إسطنبول.
وتضمــن االتفاقيــة تأمني صادرات الحبــوب العالقة يف املوان 

األوكرانية عىل البحر األسود )رشق أوروبا( إىل العامل.

بحار وأجواء منطقة رشق املحيط الهادي.
وأكــد البيت األبيض أن الواليات املتحدة 
مســتعدة للتعامل مع أي مســار تختاره 
الصني، مشــريا إىل أن واشنطن أوضحت 
للســفري الصيني أن ترصفات بكني تشكل 
مصدر قلق لنــا ولتايوان ولرشكائنا حول 

العامل.
وشــدد عىل أن التحركات العســكرية 
الصينيــة غري مســؤولة وتتعارض مع 
الحفاظ عىل السلم واالستقرار يف مضيق 

تايوان.
ترصيحــات البيت األبيــض جاءت إثر 
مناورات عســكرية صينية واسعة املدى، 
اســتدعت واشــنطن بعد بدئها السفري 
الصينــي لديها لالحتجــاج عىل إطالق 

الصني صواريخ باليستية نحو تايوان.
كام شــدد البيت األبيــض عىل رغبة 
اإلدارة األمريكية يف إبقاء خطو االتصال 
مفتوحة، مؤكدا ثبات السياسة األمريكية 

بشأن مبدأ »صني واحدة«.
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