
ــد ــ ــدي ــ ــج ــ هــــــــذا مــــــا يـــنـــتـــظـــر لــــبــــنــــان حــــتــــى مـــــوعـــــد انـــــتـــــخـــــاب الـــــرئـــــيـــــس ال
ــاحــي ــي ــس ــم ال ــوســ ــ ــاء امل ــهـ ــتـ ــأة بـــعـــد انـ ــ ــاج ــ ــف ــ ــّول إلـــــى دولــــــة فـــاشـــلـــة وامل ــ ــح ــ لـــبـــنـــان ت
ــد زور ــاهـ ــّر والـــعـــالـــم شـ ــم ــســت ــنــي م ــســطــي ــل ــف ــد الـــشـــعـــب ال ــي ضــ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلجــــــــرام اإلسـ

املحلل االقتصادي

أظهرت األحداث التي عصفت يف لبنان منذ بدء االحتجاجات 
الشــعبية يف 17 ترشين األول 2019 وصواًل إىل يومنا هذا 
ومروًرا بتفجري املرفأ وأحــداث الطّيونة والفراغ الحكومي... 
أن السلطة السياســية غري قادرة عىل إدارة البلد بكل أبعاده 
السياسية واألمنية واالقتصادية. هذا األمر هو نتاج ردة فعل 
السياســيي عىل األحداث حيث يتبّي أن ال تخطيط فعيل وال 
سياســات عاّمة تصّب يف مصلحــة املواطن، بل هي خطط 
هدفها األول واألخري االســتمرار يف الســيطرة عىل الدول 

ومؤسساتها ومواردها... وشعبها!
تقرير البنك الدويل عن لبنان بعنوان »متويل بونزي؟« والذي 
صدر منذ بضعة أيام، يُحّمل السلطة السياسية مسؤولية ما 
وصل إليه لبنان منذ ثالثي عاًما إذ يقول حرفًيا: »يُبّي تقرير 
مراجعة املالية العامة، أن الكساد املتعّمد كان أيضاً مقصوداً 
وجرى اإلعداد له عىل مدى الثالثي عاماً املاضية«، يف أعنف 
هجوم من مؤسسة مالية دولية عىل طبقة سياسية يف بلد!

ويضيف التقرير أن الحكومات املتعاقبة »إنحرفت بشــّدة« 
وعىل نحٍو مســتمر عن سياســة املالية العامــة املنهجية 
املنضبطة، وذلــك لخدمة الغرض األكــر املُتمثل يف تعزيز 
مصالح االقتصاد السيايس. ولتحقيق ذلك، قامت الحكومات 
املتعاقبة مبراكمــة الديون مبا »يتجــاوز احتياجات املالية 
العامة« وتوزيع الدعم والتحويالت من خالل الخدمات العامة 

»لزيادة ترسيخ النظام الطائفي لتقاسم السلطة«.
التقريــر ويف هجومــه العنيف حّمل القوى السياســية 

مســؤولية »التجريد املقصود« للدولة من قدرتها عىل تأمي 
الخدمات األساسية ملواطنيها، وذلك بهدف »ترسيخ االمتيازات 
العامة والخاصة للرعاة االقتصاديي الرئيســيي للجمهورية 
التقرير باألرقام كيف أن أنشــطة اســترياد  الثانية«. وبي 
النفط، واملولــدات الكهربائية، وجمــع النفايات، واملدارس 
الخاصة، واملستشفيات وغريها من العقود الضخمة املربحة 
أفادت النخبة من خالل االستحواذ عىل موارد الدولة ومكّنت 
»املجموعات الطائفية من إحكام قبضتها عىل املواطني من 

خالل حلولها مكان الدولة يف تقديم هذه الخدمات«.
واألهم يف تقرير البنك الدويل أنه يوّجه رسالة إىل الشعب 
اللبناين )الصفحة 3 من التقرير( يف ســابقة من مؤسسة 
مالية دولية، تؤكّد عىل وجوب أن يعرف املواطن اللبناين »كيف 
وملاذا حدث كل ذلك« داعية املواطن إىل االنخراط »بجدية يف 
عملية إصالح االقتصاد الــكيل واملالية العامة واإلصالحات 
القطاعية التي يشّدد عليها البنك الدويل منذ عقود«، ومحّذرة 

من تداعيات التباطؤ يف إجراء هذه اإلصالحات.
هــذا التقرير هو إدانــة للحكومات املتعاقبــة – الوحيدة 
املسؤولة أمام الدستور – ومن خلفها القوى السياسية التي 
شــكّلت هذه الحكومات. وبالتايل هنــاك اعتقاد لدى مصدر 
ديبلومــايس أجنبي أن يكون هذا التقريــر كأرضية قانونية 
ملالحقة قانونية دولية للسياسيي الذين تعاقبوا عىل الحكم 
يف لبنان كٌل بحســب مســاهمته وموقعه. ويضيف املصدر 
الديبلومــايس لجريــدة »الديار« أن هذا األمــر يبقى رهينة 

الغارات الوحشية عىل احياء غزة )تتمة املانشيت ص12(

العدو االرسائييل يقول انه حقق أهدافه يف عملية الغزو العسكرية حيث استعمل يف 
عدوانه ســالح الجو والصواريخ عىل األحياء واملنازل. انه عدوان ســافر ارسائييل عىل 
الشعب الفلســطيني والعريب كله ومن كان لديه احساس وانسانية فعليه ان يعرف ان 
ارسائيل ذات وحشــية كبرية ألنها تدعي تحقيق أهدافها بينام النتيجة 32 شــهيدا من 

املدنيي بينهم ٨ اطفال. 
مل ترسل دولة عربية واحدة شــاحنة أدوية إىل غزة. مل تستنكر دولة عربية واحدة 
من دول التطبيع العدوان االرسائييل عىل غزة واستشــهد ٨ أطفال. بينام طالبت بعض 
هذه الدول بضبط النفس بي املعتدي االرسائييل واملعتدى عليه أي الفلســطينيي وعدم 

التصعيد. 
كوفية العريب الذي يرتديها عىل رأســه وال يدين إرسائيل هي كوفية العار. استبدلوا 

كوفية العروبة بكوفية العار ، وليس كلهم بل حال كثري من الدول العربية.

عىل طريق الديار

»الديار«

)التتمة ص12( 

5000 L.L.  5000 ل.ل.
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: لإلســـــرائيليين  نصرالله  الســـــيد 
مــعــنــا ــر  ــديـ ــقـ ــتـ الـ ــوا  ــئـ تـــخـــطـ ال 
ــم  ــ ــ دائ ــل  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ بـ ــن  ــ ــح ــ ن  ..
ــع الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة ــ م

ــاة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا وفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا« : حالتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ »كورونـ
و 1865 إصابـــــــــــــــة جديـــــــــــــــدة

أعلنت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 

حول مستجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 1٨65 

جديدة بالفــريوس، ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات 

 .»11٨6920

وأوضحت الوزارة أنه »تم تســجيل حالتي وفاة، وبذلك 

يصبح العدد اإلجاميل للوفيات 1054٨« ص 4

أكد وزير الخارجية اإليراين  حســي أمري 
عبد اللهيان ، أن »ال مكان لألســلحة النووية 
يف عقيدة الجمهورية اإلســالمية اإليرانية 

ونها تتعارض مع سياساتنا ومعتقداتنا«.
ولفت يف اتصــال هاتفي مع األمي العام 
لألمــم املتحدة  أنطونيــو غوترييش، إىل أن 
»العامل اليوم يف وضع حســاس وهش عىل 
الدوليــي. ومعاهدة  الســلم واألمن  صعيد 
انتشار  األســلحة النووية  هي نتيجة توازن، 
وقد تم التأكيد دامئا عىل جوانب مختلفة من 
هذا التوازن، لكن بعــض الدول تتعامل معها 

بشكل انتقايئ«.
واعتقد أن »الجوانب التي مل تنفذ من هذه 

املعاهدة يجــب أن تحظى باهتامم جدي، مبا 
يف ذلك نزع السالح النووي وإنشاء منطقة 
خاليــة من األســلحة النوويــة يف الرشق 
األوســط«، وأردف أنه »بصفتها املبادر إىل 
فكرة إنشــاء منطقة خالية من األســلحة 
النووية يف الرشق األوسط، تعلن جمهورية 
إيران اإلسالمية استعدادها ملواصلة التعاون 

البناء يف هذا االتجاه«.
وشــدد عبد اللهيان، عىل »أننا جادون يف 
التوصل إىل اتفاق قوي ومستقر. حتى اآلن، 
تجري متابعــة  املفاوضات بجدية يف  فيينا، 

ــــــا ــــــة فــــــي عقيدتن ــــــان : ال مــــــكان لألســــــلحة النوويّ ــــــد اللهي عب
ــــــادل  ــــــاق ع ــــــى اتف ــــــا الوصــــــول ال ــــــي : هدفن ــــــؤول إيران مس

أعلنت وزارة الصحة الفلســطينية يف غزة عن 
ارتقــاء 31 شــهيدا بينهم 6 أطفال و4 ســيدات، 
وإصابة 265 شخصا منذ بدء التصعيد اإلرسائييل، 

فيام وصلت صواريخ املقاومة إىل القدس.
ويأيت هذا التصعيد العدواين بالتزامن مع اقتحام 
باحات  يي  ل ي ئ اإلرسا املســتوطني  من  مجموعات 
املســجد األقىص يف مدينة القــدس املحتلة تحت 

حراسة مشددة من رشطة االحتالل.
وذكر املتحدث باسم الجيش اإلرسائييل أن قوات 
االحتالل نفذت غارات عىل مواقع إطالق صواريخ 

يف جميع أنحاء قطاع غزة.
وقد قصفت الطائرات اإلرسائيلية أرايض زراعية 
يف مدينــة غزة وجباليــا وبيت الهيــا بعدد من 

الصواريخ.

مــن جهته، أعلــن اإلعالم الحريب لـــ »رسايا 
القدس« استشــهاد خالد ســعيد منصور، عضو 
مجلسها العسكري وقائد املنطقة الجنوبية، جراء 
غارة إرسائيلية استهدفته مساء أمس االول مبدينة 

ــاع حــصــيــلــة  ــ ــفـ ــ ــي.. ارتـ ــ ــل ــ ــي ــ ــرائ ــ ــوم الـــثـــالـــث لـــلـــهـــجـــوم اإلس ــ ــي ــ ال
شـــــهـــــداء غــــــزة وصــــــواريــــــخ املــــقــــاومــــة تـــصـــل الــــــى الـــقـــدس
مســــــتوطنون يقتحمــــــون »األقصــــــى«.. وإدانــــــات فلســــــطينّية وعربّية

أطلقــت قــوات األمــن 
الســليامنية  مدينــة  يف 
بإقليــم كردســتان العراق، 
املدمــع لتفريق مئات  الغاز 
تجمعوا  الذين  املتظاهريــن 
املدينة  وســط  االول  أمس 
احتجاجا عىل الفساد وترّدي 
من  نوابا  واعتقلت  املعيشة، 
حزب كردي معارض كان دعا 

للمظاهرة.
»الجيــل  حــزب  ودعــا 
الجديــد« )حــزب كــردي 
معــارض( إىل مظاهرة يف 
)ثاين  الســليامنية  مدينة 
أكــر مدن اإلقليــم( تنديدا 
بالفســاد وتراجع الحريات. 
وقبل بــدء املظاهرة، عمدت 
العرشات  إىل نرش  السلطات 
يف  الرشطة  ســيارات  من 

وسط املدينة.

قمع واعتقاالت شــــــملت نواباً.. إحتجاجات في كردستان العراق على الفساد 
مناصــــــرو الصــــــدر : حّل البرملــــــان العراقي بات مطلباً شــــــعبياً وسياســــــياً 

واصلت الصي تدريباتها العســكرية حول 
تايوان صباح أمس، الذي يُنتظر أن يكون آخر 
يوم من املناورات التي زادت إىل حد كبري من 

التوترات يف املنطقة.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية، إنها أرسلت 
طائرات وسفنا للرد »بشــكل مناسب« عىل 

التدريبات العسكرية الصينية حول الجزيرة.
وقالت الــوزارة املتمتعــة بالحكم الذايت، 
يف بيان صحفــي، إ«ن العديد من الســفن 
العســكرية والطائرات واملســرّيات واصلت 
إجراء تدريبات مشــركة بالقرب من تايوان 

صباحا ملحاكاة التعرض ألي هجامت«.
وذكر الجيش التايواين أن 20 طائرة صينية 
و14 سفينة حربية شاركت يف تدريبات أمس 
االول، يف الوقــت الذي قامــت فيه طائرات 

صينيــة بدون طيار مجــددا بتنفيذ عمليات 
مراقبة فوق جزيرة كينمن التي تسيطر عليها 
تايوان، والتي تقع عــىل بعد 10 كيلومرات 
فقط من مدينة شــيامن الساحلية يف الر 

الرئييس للصي.
مــن جهته، قال رئيس الــوزراء التايواين 
سو تســينغ تشــانغ،«إن الصي استخدمت 
»بغطرسة« إجراءات عسكرية لتعكري السالم 
واالســتقرار اإلقليميي«، داعيــا »بكي إىل 
عدم اســتعراض »عضالتها العسكرية« يف 

املنطقة«.
ودان »األعــداء األجانــب« الذين قال إنهم 

ــا الـــعـــســـكـــريـــة.. ــ ــه ــ ــاورات ــ ــن ــ ــن اخـــتـــتـــمـــت م ــيـ ــصـ الـ
عليها  لـــلـــرّد  ــات  ــاتـ ــقـ ومـ ــا  ــن ســف تـــرســـل  وتــــايــــوان 

املناورات الصينية

االمن يحاول تفريق املتظاهرين يف السليامنية

دمار كبري جراء العدوان

)التتمة ص12( 

)التتمة ص9( 

)التتمة ص9( 



بريوت  مرتوبوليت  ترأس 
االرثوذكس  للروم  وتوابعها 
الياس عوده، قداسا  املطران 
إلهيــا يف كاتدرائيــة مار 
بريوت،  يف  جاورجيــوس 
وألقــى عظة قال فيها: »يف 
بلدنا ال أحد من املســؤولني 
والزعامء أو التجار املحتكرين 
يقدم نفسه أو الخليقة لله. 
إرضاء  عن  يبحــث  الجميع 
أنــاه، وملء جيوبه، وكأن ال 
أحد عىل هذه األرض يحبونه 
معه  ويرتفعون  ويحرتمونه 
كأيقونة  امللكوت،  نحو  وبه 
مخلوقــة عــىل الصــورة 

اإللهية. مشــكلة بلدنا هي األنا القاتلة. الكل 
يريد الســلطة واملــال والحصص ولو عىل 
حســاب البلد أو اإلنسان اآلخر. لقد خلق الله 
اإلنسان وسلمه كل يشء ليعتني به. فإن كان 
الله شارك خليقته الخاصة مع املخلوق، ملاذا 
يحتكرها الزعامء واملســؤولون والطامعون 
وهــم يعلمــون أنها ليســت ملكهم، بل من 
فضل ربهم. اإلنســان خلق خادما للخليقة، 
كذلك املسؤولون وضعوا يف مناصبهم خدمة 
للشــعب. من هنــا، رضورة وجود برش يف 
الســلطة يقرون بأن اآلخر رشيكهم، وبأنه 
مخلــوق عىل صورة اللــه، وعليهم خدمته 

بأفضل وجه، كام يخدم الله نفسه«. 
وتابــع »لذلــك أملنا أن يضبــط الجميع 
والتعطيل  الحقد  أعصابهم ويوقفوا حروب 
والضمري،  العقــل  ويحكمــوا  واإللغــاء، 
ويترصفوا بحكمــة من أجل إنقاذ ما تبقى 
من هذه الدولة، ومــن ماء الوجه. فبعدما 
تعرث تشــكيل حكومــة، عليهم اإلنرصاف 
بجديــة إىل انتخاب رئيــس يعيد جمع ما 
تبعرث وإصالح ما فســد. ال تدعوا اإلختالف 

يف الرأي واملوقــف يفرقكم إىل حد يطيح 
بالدولة وما فيها. بقاء لبنان، واســتعادة 
عافيته، أهم من املسؤولني ومن كل األطراف 
الداخليــة والخارجية، ومــن كل النزاعات 
والتســويات. لبنــان ليس فقط مســاحة 
وحدودا. إنه شعب عريق، حر، مبدع، جعله 
الساسة مطية ألطامعهم وأحقادهم. وهو 
أيضا دســتور يداس يوميــا بوعي أو بغري 
وعــي ، لكنهم يرفعونه مرتاســا متى كان 
أيضا قوانني عوض  األمر يناســبهم. وهو 
ملصالحهم،  الجميــع  يســتغلها  احرتامها 
وغالبــا ما يفصلونها مبا يناســبهم. وهو 
إدارة يجب رفدها بالعنارص الفعالة واملنتجة 
عــوض اســتغاللها لتوظيف املحاســيب 
واألزالم. وهو قضــاء نزيه يريس العدالة 
ويحفظ حقوق املواطنني، يعتمد املحاســبة 
ويتوســل العقاب حيث يجب، دون أن يعيق 
عمله عائق ســيايس أو شــخيص. وهنا ال 
بــد من التذكري بجرميــة 4 آب وضحاياها 
من أبناء بريوت ورضورة كشــف حقيقتها 
ومعاقبة كل من تسبب بها، احرتاما ألرواح 

ذويهم«.  وآلالم  الضحايا 

الجعفري  املفتــي  إعترب 
املمتاز الشــيخ أحمد قبالن 
خالل إحياء ليايل عاشوراء، 
أنــه »رغم أن لبنــان جزء 
مــن معركة مصــري تجري 
يف فلســطني واملطلوب أن 
الكبري،  الحدث  نكون بحجم 
إال أن أصحــاب املصــارف 
الذيــن ابتلعوا ودائع الناس 
أســوأ  البلد عن  وكشــفوا 
إفــالس تاريخــي عــادوا 
إرضابهم  خنجر  ليغرســوا 
املســموم بعنق هــذا البلد 

لشــل إقتصاده املنهك وتأديب ناسه وتفليت 
الدوالر وتدويل السوق السوداء، وهذا الفعل 
منهم مبثابة حرب عىل البلد والناس ويجب 
أن يحاســبوا بفعل الخيانــة، إال أن قضاء 
غــب الطلب غائب عن الســمع والســلطة 

أموات«. بحكومة  أشبه  السياسية 
الوطني  للتيــار  أقــول  أضــاف »وهنا 
إنقاذ  لحظة  اللحظــة  ميقايت  والرئيــس 
بلد ومزيد من اإلنقســام يضــع البلد بفم 
التنــني والقتــال عىل جثة حــرام وكرس 

املركب يغــرق الجميع، واليــوم البلد جزء 

من خط نــار مرتبط بفلســطني، والعدو 

املطبعــون خونة، واإلدانة  والعرب  واحد، 

كــذب عــريب ورشاكة صامتــة باإلجرام 

الصهيوين، واملعركة توازنات ودك تل أبيب 

نرص  الصهيوين  للكيان  الحيوية  واملفاصل 

جديد، وخالد منصور قربان كبري، والقدس 

وفلســطني ميدان معركتنا جميعا واملصري 

واحد، وال كالم وقــت املعارك فقط الكلمة 

للميدان«.
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ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ

االثنني 8 آب 2022

ـــــة ولكـــــن..!!! ـــــة لبنانّي  أوســـــاط ديبلوماســـــّية: كّل املنطقـــــة الـــــى الجنـــــوب مـــــن »خـــــط كيســـــنجر« هـــــي ميـــــاه إقليمّي
هوكشـــــتاين طـــــرح علـــــى املســـــؤولين مبادلـــــة جنـــــوب »قانـــــا« بقســـــم مـــــن البلـــــوك 8 فرفضـــــوا كونهمـــــا مـــــن حقوقنـــــا

دوليل بشعالين

تتجه األنظار اىل زيارة الوسيط األمرييك يف املفاوضات غري 
املبارشة بني لبنان والعدو اإلرسائييل لرتســيم الحدود البحرية 
الجنوبية آموس هوكشــتاين الخامسة اىل لبنان.. وينتظر أن 
يكون الرّد اإلرسائييل الذي سيحمله هذه املرّة مفصلّياً يف هذا 
امللف، وسط الحديث عن قرب توقيع اإلتفاق بني الجانبني.. غري 
أنّه حتى اآلن ال يُعرف موقف »اإلرسائييل« الذي يُتهم يف الداخل 
بأنّه »يتنازل عن حقوقه لصالح لبنان«.. علامً أنّه يف املبدأ، ال 
حقــوق له يف املنطقة اإلقتصادية الخالصة التابعة لألرايض 

الفلسطينية املحتلّة.
أوساط ديبلوماســية متابعة للرتســيم البحري والربّي 
للحدود ال تزال متحفظة حول التفاؤل الذي أبداه هوكشــتاين 
واملســؤولون اللبنانيون خــالل الزيارة األخرية له اىل لبنان، 
منطلقــة من أّن األمور أكرث تعقيــداً مع الجانب اإلرسائييل 
ماّم يعتقد البعض ال ســيام يف مسألة الرتسيم. فنحن أمام 
عدو رشس وعنيد، ويطعن بالظهر، ورفض عىل أيام الســفري 
فريدريك هوف الذي رسم ما يُعرف بخط هوف، الحصول عىل 
45 % من املنطقة املتنازع عليها مبســاحة 860 كلم2 تقريباً، 
مقابل 55% للبنان، معلناً أنّه مل يعتد عىل الحصول عىل نسبة 

كهذه من أي إتفاق. 
لهذا من غري السهل حصول أي إتفاق مع »اإلرسائييل« اليوم، 
عىل ما أضافت، من دون أي ضامنات. فإذا كان يُطالب الجانب 
اللبناين بضامنات لعدم رضب املقاومة سفينة »إنرجني باور« 
يف أيلول خالل فرتة عملها عىل إنتاج الغاز، وتحديداً من 4 اىل 
11 منه، كام هو مقّرر، فإنّه ال بّد للبنان من طلب الحصول عىل 
ضامنات مقابلة تتعلّــق بالتزام »اإلرسائييل« ببنود أي إتفاق 
»غري مبارش« ســيعقده لبنان معه. وإاّل فسيكون من الصعب 

عىل لبنان الثقة بأنّه سيقوم 
بتنفيذ ما ينّص عليه اإلتفاق 

بحذافريه.
املســؤولون  أكّــد  وإذ 
اللبنانيون أنّه مل تَْجِر مناقشة 
أو  الرثوات  تقاســم  مسألة 
املشــرتكة  الحقول  عائدات 
والجانب  لبنان  بني  املُحتملة 
املنطقــة  يف  اإلرسائيــيل 
عليها،  املتنــازع  الحدودية 
أشــارت األوســاط نفسها 
اىل أّن هوكشــتاين طــرح 
اللبنانيني  املســؤولني  عىل 
مبادلة الجــزء الجنويب من 
 160 )مبساحة  »قانا«  حقل 
كلــم2(، مقابل قســم من 
البلــوك 8 )مبســاحة 120 
كلــم2( يريده »اإلرسائييل«. 

غري أّن املســؤولني رفضوا هذا الطرح بشكل قاطع، ومتّسكوا 
بكامل البلوك 8، كام بحقل قانا كامالً كونهام من حقوق لبنان 

الطبيعية. 
وتقول بأنّه فيام يتعلّق برتسيم الخطوط، فإّن الوفد اللبناين 
املفــاوض مل يتقّدم عىل طاولة الناقورة، بخط مســتقيم من 
النقطة 29 بل بخط شــبه متعّرج، وهذا الخط قائم يف معظم 
الخرائط املتداولة. أّما اليوم فلم نَر حتى اآلن، الخط الذي يُطالب 
بــه لبنان أي الخط 23 مع حقل »قانا« كامالً مرســوماً، فقد 
يكون مســتطيالً، وليس متعرّجاً.. يف الوقت الذي يتحّدث فيه 
هوكشــتاين عن أنّه ليس بالرضورة أن يُرّســم عند الخط 23 

ليشمل حقل قانا. 
وذكرت األوساط عينها أّن مثّة خط يتجاهله البعض هو خط 
كيســنجر )الظاهر بوضوح عىل الخريطة املرفقة(، الذي ينتّد 
اىل النقطــة 29، وكّل املنطقة اىل الجنوب من هذا الخط هي 
مياه إقليمية لبنانية، ولكن.. تحت »النفوذ اإلرسائييل«، وهذا 
يعني إســتطراداً أّن أي من النقطتني 1 أو 23 مُيكن اعتبارهام، 
نقطتي فصل بني الحدود اللبنانية واإلرسائيلية مبوجب خريطة 
كيسنجر، وال حتى النقطة 29. فنقطة الفصل يجب أن تقع اىل 
الجنوب من خط كيسنجر األحمر. وعىل األغلب، إفرتاضياً، عىل 
ما عّقبت، لو متكّن لبنان من الحصول عىل نســخة صحيحة 
من هذه الخريطة من األرشيف الرسِّي األمرييك، فعىل األرجح 

أّن هــذه الخريطة كانت ســُتبنّي أّن املياه اإلقليمية اللبنانية- 
الفلســطينية تنطلق بخط أفقي من رأس الناقورة وليس من 

الخط 1 أو 23 أو حتى 29. 
ولفتت اىل أّن  هذا الخط هو الفاصل بني القّوات الســورية 
التــي تدّخلت يف لبنان يف العــام 1976، واملنطقة الجنوبية 
التي ستبقى خالية من أي وجود عسكري سوري يك ال يشعر 
الجانب اإلرسائييل بأن دخول هذه املنطقة، أي جنوب هذا الخط 

أو خط الليطاين سُيشكّل تهديداً ألمنه. 
وترى األوســاط أنّه إذا أكملنا مّد هذا الخط اىل البحر، يصل 
اىل النقطــة 29. إذاً هــذه النقطة تكون ضمن املياه اللبنانية. 
واتفاق كيسنجر كان ينّص عىل أّن البحرية السورية ال تتجاوز 
هــذا الخط األحمر أيضاً. ما يعني بأّن جنوب هذا الخط األحمر 
هو أيضاً منطقة بحرية لبنانية، لكّن العدو اإلرسائييل يعترب أّن 
»جنوب النقطة 29« هي منطقة بحرية إرسائيلية. يف الوقت 
الذي يف العام 1976 كانت تُعترب منطقة لبنانية بحريّة، لكن 
ممنوع عىل البحرية السورية الدخول اليها. واملفارقة أنّه يف 
العام 2022، أو تحديداً منذ بدء املفاوضات غري املبارشة، أصبح 
جنوب النقطة 29 منطقة بحرية إرسائيلية. فكيف حصل ذلك، 

وماذا يعني؟! 
وذكرت بأنّه عىل هوكشــتاين العودة قبل نهاية شــهر آب 
الجاري بالــرّد اإلرسائييل عىل طرح لبنان األخري، قبل أن تبدأ 
»إنرجــني باور« بعملها يف إنتاج الغاز من حقل »كاريش« يف 
األســبوع األول من أيلول املقبل، ومن ثّم تقوم بتوزيعه عىل 
الــدول األوروبية. كام عىل العدو اإلرسائييل أن يرفع الضغط 
عن رشكة »توتال« الفرنسية، ما يسمح لها باملجيء لبدء عملها 
يف حقل »قانا« بالتوازي. أّما بعد هذا التاريخ فســيكون لبنان 
منشغالً بجلسات إنتخاب الرئيس الجديد للجمهورية ايت مُيكن 

بدء الدعوة اليها يف أول أيلول املقبل. 

ــــــي؟ ــ ــ ــ ــ ــــراغ الرئاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي للفـ ــ ــ ــ ــ ــــد السياسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد التصعيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل يمّهـ ــ ــ ــ ــ ــ هـ
فادي عيد 

تكشف معلومات مستقاة 
من أكرث من جهة سياســية 
، أن مــا جــرى يف األيــام 
مســاجالت  من  املاضيــة 
الحر«  الوطني  »التّيــار  بني 
ترصيف  حكومــة  ورئيس 
األعامل نجيــب ميقايت، قد 
بدأ يأخذ ويف بعض جوانبه، 
ومذهبية،  طائفيــة  أبعادا 
ما اســتدعى ردوداً متبادلة 
من قوى ومرجعيات حزبية 
ودينية يف الساعات املاضية، 
وذلك دفع ببعض السياسيني 
إىل التدخــل لــدى الطرفني 
املســاجالت،  هــذه  لوقف 
مبعــزٍل عن حجــم التباعد 

الســيايس والخالفات بني كل األطراف السياسية، 
حيث تشري املعلومات إىل أن رئيس املجلس النيايب 
نبيه بري الذي مييــل إىل الرئيس ميقايت، كان قد 
متّنى أيضاً، وبنتيجة املشهد املأزوم، وانطالقاً ماّم 
يحصل يف غزة بسبب الظروف اإلقتصادية الصعبة 
واألجواء املشحونة يف الشارع اللبناين، بأن تتوقف 
هذه املشــاحنات وبأن تأخذ كام يقول الرئيس بري، 
املســألة الدســتورية دورها خالل الفرتة املقبلة، 
سواء عىل صعيد الجلســات الترشيعية املفتوحة 
يف املجلــس، وصوالً إىل إعالنــه بأنه بدأ يعّد آلية 
الدعوة لجلســة انتخاب رئيس الجمهورية الشهر 
املقبل وفق الدســتور، ولكن عىل أن تكون األجواء 
مهيأة ومؤاتية لعقد هذه الجلســة، وذلك مبعنى أن 

ال يكون هناك أي توتر ســيايس او مساجالت، عىل 
اعتبــار أن ذلك من شــأنه أن يؤدي إىل تطيري هذه 
الجلسة ورمبا أي جلسة أخرى، األمر الذي قد يؤدي 

إىل الفراغ الرئايس.
ووفق املعلومات، فإن البعض بدأ يطرح مســألة 
الفراغ هذه، أكان عىل مستوى اإلعالم أو الترسيبات 
من قبل بعض الجهات املقّربة من العهد أو أوســاط 
يف »التّيــار الوطني الحر«، وذلك كرّد عىل الرئيس 
املكلف وال ســّيام لناحية عدم تشــكيل الحكومة 
العتيدة ، وهو ما كان قد أشار إليه الرئيس عون يف 
خطابه بعيد الجيش، يوم اإلثنني املايض. ومن هذا 
املنطلــق، تضيف املعلومات، فإن الرئيس  بري يبدي 
قلقه من أن يتفاعل الخالف السيايس بشكٍل يجعل 
من الصعب إيقافه، وأن يستغله البعض ويستثمره 

يف الدعوة إىل فراغ رئايس، 
بذريعة أن ظــروف البلد، ال 
اإلنتخابات  بإجراء  تســمح 

الرئاسية. 
وبناًء عــىل هذه األجواء، 
فإن الرئيس بري يعمل جاهداً 
كرئيٍس للمجلس ومن موقعه 
الســيايس، ليقطع الطريق 
عىل هؤالء وســتكون له يف 
األيام القليلــة املقبلة، وفق 
سياسية  مواقف  املعلومات، 
الفتة مــن  مجمل األوضاع، 
لكن ســتكون لــه مقاربة 
يف اإلســتحقاق الرئــايس 
وأيضاً  وسياســياً  دستورياً 
الدعوة إىل جلســة انتخاب 
الرئيس لــدى انطالق املهلة 

الدستورية يف أيلول املقبل.
وعليه، فإن املرحلة املقبلة، ســتكون مفتوحة 
عىل أكرث من تطــور داخيل وإقليمي، وذلك ربطاً 
بالتطــورات يف أكــرث من ســاحة يف املنطقة، 
وعندها ميكن البناء عىل ما سُتسفر عنه مشهدية 
املنطقــة، ليدرك األطــراف الداخليــون، طريقة 
التعاطــي يف امللفــات الداخليــة ويف طليعتها 
اإلنتخابات الرئاسية. ولذا فإن املعلومات تعترب أن 
ما يحصل اليوم، يصّب يف خانة تبادل الرســائل 
واملناورات وتحســني الرشوط يف الوقت الضائع 
داخليــاً وإقليمياً، مــع تأكيد املعلومات، بأنه عىل 
الجميع ترّقب ما ســيجري خالل األسابيع املقبلة 
يف غزة والعراق وفيينا، وعندها ميكن قراءة مسار 

الوضع الداخيل برمته. 

 الراعـــــــــــــــي للمســـــــــــــــؤولين: انتخبـــــــــــــــوا رئيســـــــــــــــاً للجمهوريّـــــــــــــــة
ــان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعب ولبنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوا الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتوريّة وأريحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل الدسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن املهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ضمـ

املاروين  البطريرك  ترأس 
بشــارة  مار  الكاردينــال 
األحد  قداس  الراعي  بطرس 
البطريــريك  الــرصح  يف 
الصيفي يف الدميان، وألقى 
عظة قــال فيها: »يف هذا 
الوقــت تعترص قلوبنا عىل 
يســقطون  الذين  الضحايا 
بينهم  ومن  غزة،  قطاع  يف 
نشجب  وإذ  امهات.  أطفال 
أعــامل العنــف التدمريي، 
هــذا  وقــف  إىل  ندعــو 
املسلســل املتجدد من دون 
أن يؤدي إىل تراجع الشعب 
املطالبة  عن  الفلســطيني 
بأبســط حقوقه، بل يؤدي 
إىل عرقلــة املفاوضات بني 
الطرفني.«، ســائال: »أليس 
السياسية  السلطة  انقسام 

يف لبنان، وانشــطار األحــزاب عموديا وأفقيا، 
هام يف أســاس اإلنحالل السيايس واإلقتصادي 
واملــايل واإلجتامعي واملعيــي؟ وهكذا صدق 
كالم الــرب يســوع بحرفيته وبــكل أبعاده. إن 
جرحــا بليغا يصيبنا يف الصميم، وكل الشــعب 
اللبناين، فيام نشــهد بأمل وغضب اندالع حمالت 
إعالمية قبيحة بني مرجعيات وقوى سياســية 
مختلفــة يف مرحلــة تحتاج فيهــا البالد إىل 
الهــدوء والتعاون. فإن من شــأن هذه الحمالت 
أن تخلق أجواء متوترة تؤثر ســلبا عىل نفســية 
الصعوبات، وعىل  رغــم  الصامدين  املواطنــني 
واملال واإلصالحات، وعىل  االستقرار واالقتصاد 
االســتحقاقني الدســتوريني: تشــكيل حكومة 
جديــدة، وانتخاب رئيس جديــد للجمهورية يف 

الدستورية«.   املهلة 
وقــال: »لو كانــت النيات ســليمة وصادقة 
لــكان باإلمــكان معالجة أي خالف ســيايس 
بالحــوار األخالقــي وبالحكمة وبــروح بناءة 
بعيدا من التجريح واإلســاءات الشخصية. لكن 
ما نلمســه هو أن الهــدف من هذه الحمالت هو 
طي مرشوع تشــكيل حكومــة واإللتفاف عىل 

إجراء االنتخابات الرئاســية بفذلكات دستورية 
وقانونية ال تحمــد عقباها. لكن اللبنانيني ذوي 
اإلرادة الحســنة، واملجتمعــني العريب والدويل 
مصممــون عىل مواجهة هذه املحاوالت الهدامة 
وتأمــني حصول إنتخاب رئيس جديد مبســتوى 
التحديــات ومرشوع اإلنقاذ. ومــع إدراكنا كل 
بعملية تشــكيل حكومة  املحيطة  الصعوبــات 
جديدة، فهذه الصعوبــات يجب أن تكون حافزا 
يدفع بالرئيس املكلف إىل تجديد مساعيه لتأليف 
حكومــة ووضــع الجميع أمام مســؤولياتهم 
الوطنيــة رشط أن تكــون التشــكيلة الجديدة 
وطنيــة وجامعــة ومتوازنة. ال يجــوز التذرع 
بالصعوبــات لــي توضع ورقــة التكليف يف 
خزانة املحفوظات، وتطفئ محركات التشــكيل 

املجهول«.  أمام  البالد  وترتك 
وتابــع: »عرفنــا ماضيــا يف لبنــان أزمات 
حكوميــة نتجت عــن طول مرحلة التشــكيل، 
لكننا مل نعرف أزمــة حكومية نتجت عن وجود 
إرادة بعدم تشــكيل حكومة قبــل إنتهاء والية 
عهــد رئايس. هذا أمر خطري ومرفوض عشــية 
االســتحقاق الرئايس. إن وجود حكومة كاملة 
الصالحيــات ال يفرضــه منطــوق التوازن بني 

الدســتورية  املؤسســات 
فقــط، بل منطــق التوازن 
املكونات  أدوار  بــني  أيضا 
امليثاقيــة يف لبنــان. من 
املعيــب أن تبذل الســلطة 
جهودا لالتفاق مع إرسائيل 
عــىل الحــدود البحريــة 
وتنكفــئ يف املقابــل عن 
تشكيل حكومة؟ فهل صار 
أســهل عليهــا االتفاق مع 
االتفاق عىل  مــن  إرسائيل 
حكومــة بني اللبنانيني؟ إن 
الشــعب ترفض كل  كرامة 
ذلــك. فليعلم املســؤولون 
تسليم  يرفض  الشــعب  أن 
حكومــة  إىل  مصــريه 
ترصيف أعامل، كام يرفض 
عرقلــة انتخــاب رئيــس 
جديــد للجمهوريــة. ولن 
يســكت عام يقومون به. ولن يقبل عىل اإلطالق 
بســقوط الدولــة التــي دافع عنهــا بالصمود 
وتقدمة ألوف وألوف من الشــهداء والشهيدات. 
إن ســلوك املســؤولني يهــدد كيــان لبنان بكل 
مقوماتــه الوجودية. ونخــى أن يؤدي عدم 
تشــكيل حكومــة واحــدة للبنــان الواحد إىل 
تناســل ســلطات أمر واقع هنا وهناك، وهذا ما 
تصدينا له منذ ســنوات. إن فقدان املســؤولية 
الوطنية لدى العديد من أهل الســلطة والجامعة 
السياســية تعطي الحجج األساسية واإلضافية 
لعجــز حصول إنقاذ من دون مســاعدة أممية، 
وتعــزز مطالبتنــا مبؤمتــر دويل ينقــذ لبنان 
ويعيــده إىل الحالة الطبيعية. الشــعب ونحن ال 
نثــق بحكم حكومــة ترصيف أعامل، وال نرىض 
بتطبيــق بدعة الــرضورات تجيــز املحظورات 
عىل اســتمرار حكومــة ترصيف األعامل فقط، 
فيســعى آخرون إىل تطبيقها بشــكل عشوايئ. 
ال أحــد يســتطيع ضامن حدود هــذه الفذلكة. 
فألفوا، أيها املسؤولون، حكومة وانتخبوا رئيسا 
للجمهوريــة ضمن املهل الدســتورية، وأريحوا 

ولبنان«.  الشعب 

الراعي يرتأس القداس

ــــــل ــ ــ ــــد والتعطيـــ ــ ــ ــ ــــــروب الحقـــ ــ ــ ــــوا حـــ ــ ــ ــ ــــودة: أوقفـــ ــ ــ ــ  عـــ
واإللغـــــــــــــاء إلنقـــــــــــــاذ مـــــــــــــا تبّقـــــــــــــى مـــــــــــــن هـــــــــــــذه الدولـــــــــــــة

عوده يلقي عظته

ــي«: ــ ــ ــ ــ ــ ــار الوطنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــي و »التيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــان مليقاتـ ــ ــ ــ ــ ــ قبـ
اللحظـــــــــــــــــــــــــة لحظـــــــــــــــــــــــــة إنقـــــــــــــــــــــــــاذ

املـــــــــــــــكاري ونصـــــــــــــــار نقـــــــــــــــا رســـــــــــــــالة 
مـــــن رئيـــــس الجمهوريّـــــة الـــــى أميـــــر قطـــــر

 وصل امس كل من وزيري اإلعالم يف حكومة 
ترصيف االعامل زياد املكاري والســياحة وليد 
نصار إىل العاصمة القطرية الدوحة، حاملني 

رســالة من رئيس الجمهورية العامد ميشال 
عــون إىل أمري قطر الشــيخ متيم بن حمد آل 
ثاين، عىل أن يعودا اليوم ) االثنني( إىل بريوت.
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ــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ

االثنني 8 آب 2022

ــاتــي »فــشــة الــخــلــق« ــق ــدورة... ومــي ــ ــهـ ــ ــس املـ ــي ــرئ ــف وصـــاحـــيـــات ال ــائ ــط ــان« مـــن ال ــي ــل ــعــهــد م ــب ال ــل  » ق
ــراي! ــسـ ــن ســـاكـــن الـ ــق عـ ــائ ــول حــق ــقـ ــون ســيــفــضــح املــســتــور قــريــبــاً ويـ ــ ــد... ع ــ ــائ ــ ــاســي ع ــســي ــصــف ال ــق ال

صونيا رزق

تخطت الردود السلبية املتبادلة بني العهد و«التيار الوطني الحر« 
من جهة ورئيس الحكومة املكلف نجيب ميقايت من جهة اخرى، 
كل السجاالت التي نشهدها عادة بني معظم االفرقاء السياسيني 
يف لبنان، لكن هذه املرة مل يرك احد الطرفني ســرة كام يقول 
املثل، الن االتهامات بالفساد وصلت اىل اعىل القمم، فيام كانت 
االطراف السياسية مبعظمها تتحاىش ذلك، الن الشبهات تطال 
االغلبية بإســتثناء القليل جداً منهم، أي املعصوم عن الخطأ او 

الفساد وتوابهعام.
 يف حني تشري املصادر املتابعة للغة السجاالت املسيطرة عىل 
ساحة العهد و« التيار الوطني الحر« والرساي الحكومي، اىل اّن 
رئيس الجمهورية ميشــال عون وعىل الرغم من هدوء القصف 
االعالمــي املتبادل بني بعبدا والرساي، ســوف تكون له مواقف 
ســيفضح ضمنها املســتور ويقول حقائق جديدة عن ميقايت، 
معتربة ً بــأّن التوتر املتواصل بني عون وميقايت وخصوصاً بني 
ميقايت ورئيس » التيار« جربان باســيل، يطرح تســاؤالت، اذ 
تبدو االمور بحاجة دامئاً اىل وساطات بني املركز الرئايس االول 
واملركز الثالث، اذ مل تشهد العالقة بينهام طيلة عهد عون سوى 
التوترات والخالفات، بإســتثناء بعض الفرات حني كان شــهر 
العسل الســيايس قامئاً بني » الوطني الحر« وتيار »املستقبل«، 
ورأت بأّن أصل املشكل بني الطرفني  وإن كان بصورة غري ظاهرة 
وخفية، هو اتفاق الطائف الذي ساهم يف هدر صالحيات الرئيس 
املسيحي، واعطاها اىل الرئاسة الثالثة، فحّجم دور بعبدا ، االمر 
الذي مل يتقبله لغاية اليوم الرئيس عون، اذ ادى التعامل بني عون 
ورؤساء الحكومات املتعاقبة التي تواجدت يف عهده، اىل سلسلة 

إشــكاالت تداخلــت ضمنها 
صالحيات رئييّس الجمهورية 

والحكومة.
املذكورة  املصادر  وإعتربت 
بــأّن هــذه التباينــات تكاد 
تتحول اىل خالفات طائفية، 
خصوصاً اّن الطابور الخامس 
يف لبنان رسعان ما ينجح يف 
االعيبه ، إنطالقاً من اســباب 
مذهبية إلشــعال الوضع بني 
ورئيس  املــاروين  الرئيــس 
الحكومــة الســنّي، ودامئاً 
بحسب مخيالت الطابور الذي 
يظهــر برسعة الربق وينجح 
يف مخيلته، لذا بدأت االقاويل 
حــول إنتقام العهد و« التيار« 
من اهل السّنة بهدف تقليص 
الرساي، واالنتقام  صالحيات 

ورد الصاع صاعني، من خالل عدم االخذ بعنب االعتبار بصالحيات 
رئيــس الحكومة، التي كان ميلكها رئيــس الجمهورية. االمر 
الذي ســيخلق وحدة مرتقبة بني صفوف اهل السّنة، أي النواب 
والوزراء حتى ولو كانوا عىل خالف ســيايس، وهذا املشــهد لن 
نراه لدى املســيحيني، وخصوصاً املوارنة وإلتفاتهم نحو الرئيس 
الن التيابنات بني االفرقاء املسيحيني عديدة، واىل تفاقم كل يوم، 
لذا من الصعوبة ان يكونوا كلهم صفاً واحداً امام أي اختالف يف 

وجهات النظر.

ويف هذا السياق، نقلت املصادر عن نائب سنّي قوله يف مجلس 
خاص،  بأّن رئيس الجمهورية وصهره يعمالن عىل رضب اتفاق 
الطائــف، وتحجيم دور رئيس الحكومة من خالل وضع العيّص 
يف دواليب الحكومة، وعدم السامح لرئيسها بالحكم مع تأكيده 
عىل بقاء الرئيس عون يف بعبدا بعد 31 ترشين االول املقبل وعدم 
انتخــاب رئيس، وبأّن كل ما يرّدده امام  زواره عن مغادرته قرص 
بعبــدا بعد منتصف تلك الليلة غري صحيح النه باق يف موقعه، 
وبالتايل فلن يغادر إال بعد إيجاد تسوية، او خضة امنية توصل 
الرئيس املرتقب«، كام نقلت عن النائب السنّي »بأّن الرئيس ميقايت 

لن يهادن ولن يساوم، ولن يسمح بأن ُتتخذ منه صالحياته بالطرق 
امللتوية، الن الدستور واضح ومعركة عون خارسة«. 

وعىل خط مغاير ، تشري مصادر » الوطني الحر« اىل اّن الرئيس 
عون وقف يف طليعة الرافضني إلتفاق الطائف، منذ ان ُعقد ذلك 
املؤمتر يف مدينة الطائف السعودية وانهى الحرب، لكنه مل ينه 
السجاالت حول بنوده، وخصوصاً تلك املتعلقة بصالحيات الرئيس 
التــي ُقضمت وزادت من صالحيات رئيس الحكومة. معتربًة بأن 
االتفاق املذكور أجحف حقوق املسيحيني، وأعطى الفريق املسلم 

باملقابل حصة ونفوذاَ أكرب«.
وســألت:« ملاذا ال يشري احد اىل صالحيات الرئيس املسيحي 
التي إستبيحت يف الطائف؟ وجعلت منه رئيساً ال ميلك أي رأي 
مبفرده، وشّددت عىل رضورة تعديل  االتفاق إلستعادة التوازن 
واعادة االستقرار اىل السلطة، واوضحت انه ال توجد مسؤوليات 
من دون صالحيات، ومن املستحسن منح رئيس الجمهورية مثالً، 
صالحية دعوة مجلس الوزراء اىل االنعقاد بصورة اســتثنائية، 
اذا دعــت الحاجة اىل ذلك، من دون ان تكون هذه الدعوة مقّيدة 
مبوافقة رئيس مجلس الوزراء، وشــّددت عىل رضورة ان ميلك 
الرئيس القرار والحسم، وإال فسنبقى يف الخالفات واملنازعات 
يف كل مســألة مطروحة يف لبنان، اذ ال بّد ان تؤدي اىل ازمة 
طائفية، الن احدى الطوائف ستعترب بأنها املعنية، الن تعديالت 
الطائف نقلت السلطة من رئيس الجمهورية اىل مجلس الوزراء 
ورئيسه، وألغت معها دور الرئيس يف حسم الخالفات، خاصة 
أن دســتور الطائف اشرط أكرثية الثلثني التخاذ قرارات تعترب 
مصرييــة،  ومتنت لو يجهد املســيحيون اليوم من اجل إعادة 
الصالحيات اىل الرئاســة االوىل، قبــل ان يتباروا بالخالفات 

والتناحرات.

 جـــــــعـــــــجـــــــع: خـــــــاصـــــــنـــــــا الــــــوحــــــيــــــد 
االنـــــــــتـــــــــخـــــــــابـــــــــات الـــــــرئـــــــاســـــــّيـــــــة

زار رئيس حزب »القوات اللبنانية« 
النائبة  ســمري جعجع وعقيلته 
سريدا جعجع البطريرك املاروين 
الكاردينــال مار بشــاره بطرس 
البطريريك  الــرصح  يف  الراعي 
يف الدميــان، وتم عرض االوضاع 
العامة وقضيــة املطران موىس 
الحاج، وكان توافق يف الرأي عىل 
رضورة اجراء االنتخابات الرئاسية 

يف موعدها الدستوري. 
وعقــب اللقاء، قــال جعجع: 
»تباحثنــا يف كثري من الشــؤون 
املطروحــة والنقطــة االهم التي 
كنت اريد التأكد منها خالل لقايئ 

تتعلق بقضية املطران موىس الحاج فتبعا للقانون 
والتقليد يف لبنان توقيف اي رجل دين، يستوجب 
قبــل اإلقدام عىل التوقيــف التداول مع مرجعيته 
الدينية. وأكرر املطالبة بتنحية مفوض الحكومة 
لدى املحكمة العســكرية القايض فادي عقيقي، 
وقال: »اعود واطالب من هذا الرصح بالذات بتنحية 
القايض عقيقي ألن مخالفته ليست االوىل بل هناك 

مخالفات عديدة وخصوصا هذه املرة ألن املحكمة 

العســكرية كان لديها قرار يف ايار الحايل بانها 

ليست صاحبة الصالحية للبت بأمر املطران الحاج«. 

من جهة ثانيــة، لفت جعجع إىل أننا »تداولنا 

مبوضوع انتخابات رئاسة الجمهورية وكنا عىل 

اتفاق يف الرأي يف أن باب الخالص الوحيد للبنان 

هــو اجراء االنتخابات الرئاســية يف اقرب وقت 

ممكن وضمن املواعيد الدستورية ».

وغازها وبحرها  غــّزة  فــي  جــديــدة  مــعــادالت  يرسمون   الفلسطينّيون 
موفد قطري في بيروت: لتأجيل ملف الغاز الى ما بعد االنتخابات اإلسرائيلّية

الذيب رضوان 

غزة ترســم تاريخا  جديدة يف الرصاع العريب 
االرسائيــي، وتثبت معادالت الردع، وتؤكد للعامل 
ان صواريــخ املقاومة قادرة عىل الوصول اىل تل 
ابيب وقتل الصهاينة وتعطيل كل املرافق   وشــل 
الدورة االقتصادية والســياحية يف فلســطني 
املحتلة، وتكبيد العدو خسائر كبرية باالضافة اىل 
توجيه رســالة واضحة لقادة العدو، ومفادها: 
»االنتخابــات االرسائيليــة يف ترشيــن مل تعد 
نتائجها ترسم بدماء الفلسطينيني كام اراد رئيس 
الحكومــة الحايل البيد  الذي يعرف كل املجتمع 
االرسائيي انه من اضعف رؤوساء الحكومات يف 
كيــان العدو منذ 1٩٤8، وان  الدولة اليهودية من 
دون رأس حاليــا والبيد  الذي الينتمي اىل الليكود 
و«العمــل« اراد من خالل حربه عىل غزة اظهار 
نفســه انه قادرعىل حامية كيان العدو واغتيال 
املرسومة  الصورة  الفلســطينيني ومحو  القادة 
عنه يف اذهان االرسائيليني انه الرئيس الضعيف 

غري القادرعىل اتخاذ القرارات املصريية.
وحســب مصادر فلســطينية يف بريوت، فأن 

البيد فشــل يف حربه وسيدفع الثمن  وبات خارج 
املعادالت الحكوميــة يف ترشين، ومل ينجح يف 
تقسيم الشارع الفلسطيني الذي هب بكل فصائله  
ملواجهة العدوان الغاشم  وتنفيذ  عمليات مشركة 
واسقاط الخدع االعالمية  االرسائيلية وبياناتهم 

عن استهداف تنظيم  الجهاد االسالمي فقط.
كام ان حرب غزة، حسب املصادر الفلسطينية 
رسالة ارسائيلية اىل حزب الله وتحذيره من قصف 
كاريــش وقلب املعادالت عىل الحــدود اللبنانية 
الفلســطينية واال »سندمر الضاحية الجنوبية«، 
وقد رد االمني العام للحزب الســيد حسن نرصالله  
بأســتخفاف عىل هذا املوقف قائال لقادة العدو 
»االيام بيننا« و«انتم  تعلمون ان املقاومة أشــد 
عدة وأقوى مــن اي زمن، وكام يحصل معك يف 
غــزة فال تخطئ التقدير يف لبنان، وكل ما تفعله 

لــن يؤثر فينا ونحن نثق بقوتنا وبضعفك«. 
هذا الضعف االرسائيــي ترجم ايضا يف ملف 
الغاز، ويف املعلومات املؤكدة، ان املوفد االمرييك 
هوكشــتاين هو اول من اثار يف بريوت مسالة 
تأجيل ملف الغاز اىل ما بعد  االنتخابات االرسائيلية 
يف ترشيــن، الن رضوخ البيــد لتهديدات حزب 
الله ســيأيت بنتنياهو اىل السلطة  واالنسحاب 

مــن االتفاقات وما التزم بــه البيد، خصوصا ان 
هوكشــتاين هو من نقل اىل املسؤولني اللبنانيني 
قبوال ارسائيليا بالرشوط اللبنانية، وهذه االجواء 
حرص هوكشتاين  نقلها اىل حزب الله عرب املدير 
العام لالمن  العام اللواء عباس ابراهيم  ورضورة 
تأجيل ملــف الغاز اىل ما بعــد االنتخابات عرب 
معادلة »تأجيل اســتخراج الغاز من قبل ارسائيل 
يف ايلــول مقابل عدم قصف حزب الله لكاريش« 
ويف املعلومات ايضا، ان موفدا قطريا زار بريوت 
ونقل اقراحا أمريكيا اىل املسؤولني  بتأجيل ملف 
الغاز اىل ما بعد االنتخابات االرسائيلية، وحرص 
عــىل ايصال املوقف  اىل حزب الله، ومل يعرف اذا 
كان املسؤول القطري التقى قياديا من حزب الله 

واطلعه عىل وجهة النظر االمريكة.
املأزق ارسائيي يف بريوت  املصادر،  وحسب 
وغزة، واملقاومة واحدة، والفشــل يجر الفشل، 
وكام فرضــت املقاومة خطوطــا حمراء عىل 
املقاومة سرســم  لبنــان وحقوله، فأن  غاز 
قريبــا خطوطا حمراء عىل غاز غزة وحقها يف 
أبارها واال سيتوقف الغاز من ارسائيل اىل مرص 
ومنــه اىل اوروبة. وعرص املتغريات الكربى لن 

يتوقف.

الراعي مستقبال جعجع وسرتيدا

مستغرب حــبــيــب  بـــو  تــصــريــح  الـــســـوري:   الــســفــيــر 
والسوريّون أو غيرهم ال يستطيعون إرسال العملة الصعبة

ــم ــ ــي ــ ــرس ــ ــت ــ ال ــات  ــ ــ ــاوض ــ ــ ــف ــ ــ ــم ــ ــ ب لــــلــــضــــغــــوط  ــّرض  ــ ــ ــع ــ ــ ــت ــ ــ ن ال   بـــــوحـــــبـــــيـــــب: 
ــع »إســــرائــــيــــل« ــ ــل التــــــفــــــاق.. وال ســــــام مـ ــ ــوّص ــ ــت ــ ن ــد  ــ قـ ــول  ــ ــلـ ــ أيـ بــمــنــتــصــف 

اعترب الســفري الســوري 
يف لبنان عبــد الكريم عي، 
أن »ترصيــح وزير الخارجية 
اللبنــاين عبداللــه بو حبيب 
أن  إىل  الفتــاً  مســتغرب«، 
»الســوريني يف لبنان أو غريه 
ال يســتطيعون إرسال العملة 

الصعبة«.
وأشار يف حديٍث تلفزيوين، 
إىل أن »سوريا جادة ومنفتحة 
ومرحبة ومسؤولة، وهي الرئة 
الكاملة للبنان ومن مصلحتها 

أيضا التكامل معه«.
وكانت وزارة الخارجية واملغربني قد أكّدت يف 
بيان، أّن »لبنان يواجه أزمًة اقتصاديًّة واجتامعّيًة 
غري مسبوقة يف تاريخه املعارص، الّتي بات معها 
يعيش 80%   مــن اللّبنانّيني تحت خّط الفقر«، 
وشــّددت عىل أنّه »ال ميكننا أن نتجاهل أّن أحد 
األســباب الرّئيسّية ملا يرزح تحته لبنان، مّتصل 
بأعباء األزمة السورية وتداعياتها، السّيام النزوح  
الكثيف إىل لبنان«، مبّينــًة أّن »الّتواجد الكبري 
للنازحني السوريني عىل األرايض اللّبنانّية شكّل 

سبًبا رئيسيًّا لألزمة االقتصادية العميقة«.
وجزمت الخارجّية أّن »لبنان مل يعد قادرًا عىل 
االستمرار بالوسائل الّتقليديّة املّتبعة، اآليلة إىل 
إبقــاء الّنازحني يف أماكن تواجدهم، بدل البحث 
عن وسائل إلعادتهم إىل ديارهم بصورة كرمية 
وتدريجّية وآمنــة«، معلنًة أّن »حرًصا مّنا عىل 

أوضاع لبنان االقتصاديّة واالجتامعّية واألمنّية، 
نخىش أنّه لن يكون أحد مبنأى عن تداعيات هذه 
األزمة، السّيام مع تزايد ظاهرة زوارق الهجرة غري 
الرّشعّية املّتجهة إىل أوروبا، بالرّغم من تشــّدد 

السلطات اللبنانية يف منع هذه الظّاهرة«.
إىل ذلــك، أوضحت أّن »انطالًقا من املصلحة 
املشركة اللّبنانّية- األوروبّية بإيجاد حّل مستدام 
مللــف النزوح، يحمي لبنان اجتامعيًّا واقتصاديًّا 
وأمنيًّا، ويقي الّدول األوروبّية اســتباقيًّا تبعات 
أّي تدهور محتمل، وإذ تثني الوزارة عىل الجهود 
املبذولة من دول االتّحاد األورويب للّتخفيف من 
الّتداعيات اإلنســانّية لألزمة الّســوريّة، تدعو 
بصدق إىل الّتعاون والّتشــاور والحوار، لوضع 
خارطة طريق تسمح بعودة النازحني تدريجيًّا 
إىل ديارهم بكرامة وأمان، حرًصا عىل استقرار 

لبنان واملصالح املشركة مع أوروبا«.

أسف وزير الخارجية واملغربني يف حكومة 
ترصيف األعامل عبدالله بوحبيب ملا حصل من 
ســوء تفاهم باملايض مع بعض بلدان الخليج، 
مؤكدا ان »العالقات تحسنت إىل حد بعيد معها 

بفضل املبادرة الكويتية ».
وأوضــح بوحبيب يف ترصيــح لصحيفة 
األنباء الكويتية، أن لبنان »ال يتعرض للضغوط 
يف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية جنوبا، 
وقــد نتعرض لها عندما نكون أصبحنا يف آخر 
املفاوضات ومل نصل إىل ذلك، ومازال الوسيط 
األمــرييك يأخذ منا اقراحات إىل اإلرسائيليني 
وبالعكس، مل نصــل بعد اىل نقطة »يش الزم 

تعملــوا هيك« لكــن هناك الكثري مــن التقارب يف 
وجهات النظر ألن العامل بحاجة اىل اســتخراج الغاز 
من »كاريش وحارضين«، فالحرب األوكرانية جعلت 
أوروبا تقلل من اعتامدها عىل روسيا وهي تبحث عن 
غاز جديد يف منطقة قريبة إليها، وهذا األمر يرسع 
يف املفاوضــات، ونحن متفائلون كثريا، يف النصف 

األول من أيلول قد نتوصل إىل اتفاق«.
بالنســبة لدقة ما يقال عن استثامر إرسائيل بـ 3 
مليارات دوالر يف حقل كاريش، لفت بوحبيب اىل أن 
»هذا سمعناه من األمريكيني انفسهم أن اإلرسائيليني 
قد رصفوا يف كاريــش من 2.5 إىل 3 مليارات دوالر 
واكتشــفوا هناك الغاز، واآلن حان وقت االستخراج 

وهذا ما قاله لنا األمريكيون«.
وعــام يقال عن ضغط إيراين ليكون فيه مصلحة 
لهم بحصول أي تقــدم يف املفاوضات النووية، أكد 
بوحبيب أنه »أبدا، بتاتا. زار لبنان وزير خارجية إيران 
مرتني ومل يبحث هذا األمر معي أو مع اي مســؤول 
التقــاه... وال مرة قال يل: »بتعملوا أو ما بتعملوا، أبدا 
باملرة« حتى الســفري اإليراين وال مرة قالها لنا وهم 
عينوا سفريا جديدا وحتى حزب الله الذي لديه عالقة 
قوية مع إيران يقول: »هيدي املفاوضات شغلتكم مش 
شــغلتنا انتو شو بتتفقوا عليه نحن ال رح نأيدكم وال 

رح نكون ضدكم«. 

وحول توقع حصول اتفاق ســالم مع إرسائيل بعد 
انتهاء مفاوضات الرســيم والتنقيب، قال بوحبيب: 
»أبدا أبدا. هذه مفاوضات غري مبارشة. هناك وســيط 
أمرييك ولن نوقع عىل ورقة مشــركة وكل جانب 
يوقــع ورقة مبفرده مع كفالة الوســيط األمرييك 
برعايــة األمم املتحدة التي نخربها دامئا مبا يحصل. 
لن يكون هناك أي حقل غاز مشرك بيننا وبينهم ولن 

يكون هناك أي اتفاق سالم«.
وعن النازحني السوريني، قال إن بالدهم لن تطلبهم، 
وســأل: »هل تطلب الدول من مواطنيها العودة إليها 
حني يرفــدون االقتصاد بالعملــة الصعبة؟ هؤالء 
يرســلون أمواال إىل بلدهم. وهذا ما يفعله النازحون 
يف األردن وتركيــا ولبنان. هؤالء النازحون ال يركون 
أهلهم وحدهم يف ســوريا هم أيضا يرسلون األموال 
إليهم. لذلك وجودهم يف الخارج يساعد النظام. ثروة 
الغاز والبرول تسيطر عليها تركيا وأمريكا يف الرشق 
وإدلب يقال انهــا أرض خصبة هي أيضا مع األتراك 

وبعض الجامعات املسلحة«.
أضــاف »أما من جهة األوروبيني فنحن عىل تباين 
مع بعضهم. أعتقد، انهم يخافون من أننا إذا أعدناهم 
اىل ســوريا ســيذهبون إىل أوروبا، فهم مستعدون 
ملســاعدتهم عىل ان يبقوا يف لبنان، ونحن رافضون 
لهذا األمــر وقد بحثته مــع األوروبيني يف مؤمتر 
بروكسيل السادس لدعم النازحني. قلنا لهم نحن ال نريد 

ماال، نحن نريد أن تدفعوا لهم يف سوريا معززين 
مكرمني، فهؤالء ليســوا الجئني سياسيني هم 
الجئون اقتصاديون، كانوا الجئني أمنيني أثناء 
الحرب، معظم األرايض السورية اليوم ال حرب 
فيها، واملناطق التي تحت ســيطرة النظام فيها 
حواىل 17 مليونا، يهمنا أن يساعدوهم ليعودوا 
إىل بالدهم ال ان يبقوا يف لبنان وهذا اختالفنا 

مع بعض األوروبيني«
ولدى ســؤال بوحبيب عام مينــع الذهاب 
إىل دمشــق لبحث قضية النازحــني، أجاب: 
»كام يقولون تســتطيع أن تهاتفني أو أهاتفك 
والزيارات كذلك. نحن كنا يف أيلول املايض وزارة 
جديدة. من دون شك أرسل إيل وزير خارجية سوريا 
فيصل املقداد »مكتــوب حلو« لكن كان مبقدوره أن 
يزورنا كام زارنا وزيرا خارجيتي األردن وقربص. نحن 
نرحــب بزيارته إىل لبنان يف أي وقت، ويف هذا األمر 
هناك بروتوكوالت أهال وســهال به يف أي وقت. هم 
وضعوا تســهيالت كثرية لعودتهم لكنهم لن يعودوا 
ألنهم يتلقون مســاعدات مالية من منظامت دولية، 
باإلضافة اىل انهم يعملون يف لبنان. النازحون مصدر 
عملة صعبة لسوريا. واألوروبيون يشددون عىل ان 
عودة الالجئني مرتبطة بتغيري ما يف ســوريا. نحن 

نقول لهم انتم املسؤولون عنهم«.
بالنسبة ملوقف لبنان من الحرب يف أوكرانيا كرر ما 
كان اعلنه من قبل: »نحن ضد أي استعامل للقوة لحل 
القضايا بني دولتني ألننا إذا مشينا يف هذا املبدأ نكون 
نحنــا الخارسين يف لبنان، لذلك أدنا التدخل، وأنا من 
اقرح يف مجلس وزراء الخارجية العرب عدم تسييس 
املنظامت الدولية. نحن ال منيش بطرد روســيا أبدا، 
نحن مع الحــوار حتى لو طال، والدمار الذي يحصل 

يف أوكرانيا شاهد عىل صحة موقفنا«.
أما بشــأن أزمة تايوان، فقال بوحبيب: »استقبلت 
السفري الصيني وقلت له نحن مع الصني واحدة بكل 
جهاتها ولسنا مع منطق القوة ولن نغري هذا املبدأ الذي 

اتخذناه منذ 1٩71، وأعتقد أن السفري كان مرتاحا«.

الى االستحقاقات للوصول  أّي محاولة   هاشم: 
املقبلة من أبواب املكاسب سينتهي الى الفشل

قال النائب قاســم هاشم، يف ترصيح بعد 
جولــة عىل الحدود اللبنانية الفلســطينية: 
»نحن حارضون عــىل الحدود لنتضامن مع 
شعبنا الفلســطيني وهذا اقل الواجب تجاه 
الشــعب املظلوم، والننــا رشكاء يف قضية 
الرصاع مع العدو االرسائيي حيث فلســطني 
مــا زالت هي البوصلــة الحقيقية، وما زلنا 
يف وطننــا نعيش القضية ونعاين من العدو 
االرسائيي الذي يحتل أرضنا يف مزارع شبعا 
وتالل كفرشوبا والجزء الشاميل من الغجر 

إضافة اىل انتهاكاته اليومية«. 
وتابع: »إننــا مدعوون أمام ما يجري من 
حولنــا لالنتباه اىل أحــوال وطننا، وما آلت 
اليه امــور اللبنانيني، ما يتطلب االبتعاد عن 
الســجاالت والنكايات والتفتيش عن حلول 

الزماتنا املتفاقمة بعيدا من حســابات الربح 
واملكاســب السياسية والطائفية والحزبية، 
بعدمــا وصل االمر اىل حد كفــر اللبنانيني 
بكل مــا حولهم، خصوصا مــع العودة اىل 
لغــة التخاطــب النافرة ما ينــذر باالخطر 
اذا ما اســتمرت االمــور عىل هذا النحو، يف 
ظــل التصعيــد االرسائيي وما قــد يركه 
آثار العدوان عىل الشــعب الفلســطيني من 
تداعيات. ويف مثــل هذه الظروف، علينا ان 
نفتش عن كل مــا يجمع ويوحد، وان نبتعد 
عن الفرقة والقسمة، واي محاولة للوصول 
اىل االستحقاقات املقبلة من ابواب املكاسب 
وتسجيل االنتصارات ســينتهي اىل الفشل، 
الن حاميــة لبنان وتحصينه من اي ارتدادات 

التعاطي بايجابية«.  يتطلب 

ــأ ــرف ــا امل ــب بــالــحــقــيــقــة لــضــحــاي ــالـ ــصــور وطـ ــي ــي ب ــرأس قـــداســـاً فـ ــ ــســم تـ ــو ك ــ أب
ترأس مدير املركز الكاثولييك لالعالم االب عبدو 
أبو كسم، قداسا يف كنيسة مار مارون يف بيصور 
عــىل راحة نفس إحدى ضحايا تفجري مرفأ بريوت 
مرياي جرمانوس، وألقى عظة قال فيها: »تطل علينا 
الذكرى الســنوية الثانية النفجار مرفأ بريوت وال 
أعلم باالصح تفجري أم إنفجار، لكن ما نعلمه يقينا 
أننا خرسنا زهــرة جميلة من ازهار بلدتنا الحبيبة 
بيصــور، عنيت بها املرحومــة مرياي جرمانوس. 
نجتمع وإياكم اليوم لنصي لراحة نفسها ولنجدد 
الوعد الذي قطعناه امام نعشــك يوم وداعك االخري 
يا مرياي أننا لن نســتكني عن املطالبة مبعرفة من 

كان السبب وراء جرمية العرص«. 
أضاف »ســمعنا باالمس وقبله أن الجميع يريد 
تحقيق العدالــة، أهل الضحايا، أهــل املوقوفني، 
الجرحى وأصحاب الحقــوق والنقابات واالحزاب، 
فيــام املطلوب أوال ليس العدالة فقط إمنا التفتيش 
عــن الحقيقة، فإذا وصلنا إليها عندها نســتطيع 
تحقيــق العدالــة. املطلوب البحث عــن الحقيقة 
وحقيقة من أدخل هــذه املواد املتفجرة إىل لبنان، 
ومن ســهل تخزينها وبقاءها سنوات ومل تتلف أو 
تســحب من املرفأ، وأن نبحث عن سبب انفجارها 
أو تفجريها. عندها تنكشــف الحقائق ومن بعدها 

نستطيع تحقيق العدالة«. 
ورأى أبو كســم أن »ما يحدث اليوم ميكن إدراجه 
يف حالة الفوىض القضائية املنظمة يف هذا امللف، 
واملطلوب كام سمعت البارحة تشكيل لجنة تقيص 
حقائق من جهــات ومنظامت محلية ودولية غري 
مرتبطة بأي شــكل من االشكال ال بالقضاء، عىل 
أن تكــون مهمة هذه اللجنة البحث عن حقيقة ما 

حصل يف ٤ آب«. 
وختم بدعوة النــواب إىل »الوقوف جانب ذوي 
الضحايا وأن يكونوا حراس الحقيقة وأال يســمحوا 

إال بتحقيق العدالة«.
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تناول األمني العام لحزب الله، سامحة السيد حسن نرص الله، 
املستجدات املهمة التي تجري اآلن يف فلسطني املحتلة، مجدًدا 
تعازي حزب الله يف لبنان لقيادة حركة الجهاد اإلســامي يف 
فلسطني بالشهداء الذين قضوا يف العدوان املستمر عىل قطاع 
غزة، معتربًا »أّن ما حصل هو عدوان واضح ومكشوف وابتدايئ 
وجرميــة مبارشة وموصوفة، وعىل كل رشيف يف هذا العامل 

أن يدينها، وكل ساكت عن هذه الجرمية ُمدان«.
ويف كلمته خال إحياء الليلة التاســعة يف املجلس املركزي 
الذي يقيمه حزب الله يف الضاحية الجنوبية لبريوت، أكد السيد 
نرصالله »عىل أنّه من حق الشعب الفلسطيني واملقاومة وحركة 
الجهاد اإلســامي أن ترّد عىل هذا االعتــداء بالزمان واملكان 
املناسبني وباألسلوب الذي يرونه مناسًبا«، معتربًا »أن السكوت 

عىل هذه الجرمية سيفتح الباب أمام االغتياالت للقادة«.
ورأى »أن هــذا االغتيال هو األول منذ فرتة طويلة وقد يفتح 
البــاب عىل اغتياالت أخرى«، مضيًفا »نحن يف حزب الله نتابع 
لحظة بلحظــة وعىل تواصل مع أخواننــا يف حركة الجهاد 
اإلســامي وإخواننا يف حركة حامس وباقي الفصائل ونعتقد 

أن يد املقاومة ستكون هي العليا«.
وفّضل الســيد نرص الله »أن ال يــرّد عىل تهديد وزير املالية 
الصهيوين مبســح الضاحية الجنوبية مكتفًيا بعبارة »األيام 
بيناتنــا«، مضيفا »أقول للعدو اإلرسائيــي األيام بيننا وأنتم 
تعلمون أن املقاومة أشد عدة وأقوى من أي زمن، ويف موضوع 
غزة األيام ســتثبت أنكم أخطأتــم التقدير أياً تكن النتيجة بعد 

ساعات أو أيام«.

{ الساعات اآلتية ستثبت أن العدو أخطأ 

بالتقدير يف عدوانه عىل غزة {
كام لفت يف موضوع غزة »إىل أّن الســاعات القليلة اآلتية 
ســتثبت أن العدو الصهيوين أخطــأ بالتقدير، وأن ما حصل 
يثبــت الردع الفلســطيني أمام اإلرسائيــي. أخطأ العدو بأن 
قــام باالغتيال ويخطىء عندما يتوجــه بالخطاب إىل لبنان 
عندما يظن أنه يســتطيع ترهيبنــا«، وأردف قائًا: »أنا أقول 
لــه ال تخطىء التقديــر كام يحصل معك يف غزة.. ال تخطىء 
التقديــر مــع لبنان فكل ما تقوله أو تفعله ال ميكن أن يؤثر ال 

يف معنوياتنا وال يف قوتنا«.
وأكد الســيد نرص الله »أنه عندما نســتخدم كل اإلمكانيات 
املتاحة وبصدق وبإخاص يف املعركة اإلعامية والسياسية، 
عندها ينرصنا الله كام نرصنا يف املعارك العســكرية«، مشريًا 
إىل أن »العــدو يعمل عىل بث اليــأس يف املواجهة اإلعامية 
والثقافية عند الشــعوب والناس وبث اإلحباط واليأس وعدم 

الثقة بانتامئهم الفكري والعقائدي وعدم الثقة بقدراتهم«.

{ أمريكا تريد إقناعنا بأن »إرسائيل«

هي دولة سام {
وأشــار »إىل إحصائية تقول أنّه يف خال الـ 300 ســنة 
املاضية أكرث دولة شــّنت حروبًــا عىل دول أخرى ودول بعيدة 
عنهــا آالف الكيلومرتات هي أمريكا، الفًتــأ إىل أن أمريكا التي 
تقدم نفســها عىل أنها تدافع عن حقوق اإلنســان، هي أكرث 

دولة تنتهك حقوق اإلنســان داخل أمريكا 
وخارجها، ومتارس أبشــع املامرسات يف 
انتهاك حقوق االنسان، وهي تريد أن تقنعنا 
أن »إرسائيل« هي دولة ســام، وهي التي 
قامت عىل املجازر والفظائع وال زالت تفعل 

ذلك يف فلسطني ولبنان«.
وأكد األمني العام لحزب الله، »أّن املقاومة 
يف لبنان وفلسطني أثبتت أن جيش االحتال 
يُقهر ويُهزم ويُذل وتُكرس هيبته«، مشــددا 
»عــىل رضورة »أن نعمل عىل إظهار نقاط 
قوتنا وكشف نقاط ضغف العدو واالستفادة 

منها يف املواجهة«.
ولفــت »إىل أّن من نقاط القوة لدينا التي 
تزعج البعض إمياننا بعودة الســيد املسيح 
وبظهور اإلمام املهــدي وبالخاص اآليت 
حتاًم«، مضيًفا »ما أزعجهم بـ »ســام يا 

مهــدي« إضافة إىل ثقافة األجيــال الجديدة أن مجتمعاتنا ال 
تيأس وأن اإلمام املهدي هو عنوان األمل والخاص«.

وأشــار الســيد نرص الله »إىل أّن من أســاليب العدو نرش 
الشبهات، وهكذا فعل خال الحصار عىل لبنان بنرشه شبهة أّن 
سبب األزمات ساح املقاومة، فالعدو يعمل عىل بث الشبهات 
والشــائعات للنيل من الرأي العام والتأثري يف ســري املعارك«، 
مضيفا »يف كل املعارك كانت الجبهة الداخلية للعدو آمنة، ولكن 

املقاومة نقلت املعركة إىل جبهته الداخلية«.

وإذ لفــت »إىل أن التجربــة أثبتت أن أمريكا تُهزم سياســياً 
وميدانيــاً كام جــرى يف العراق وأفغانســتان وإيران واليمن 
والصومال وفنزويا وكوبا، تساءل »ما هو الوضع االقتصادي 
يف الدول التي طبعت مع »إرسائيل«، وماذا قدمت التسوية إىل 

مرص واألردن والسلطة الفلسطينية اقتصادياً؟«.
كام أعلن الســيد نرص الله أنه يف العارش من محرم ستقام 
مســرية واحدة يف الضاحية وبريوت، أما يف القرى والبلدات 
فاألفضل أن يُقام يف كل بلدة وقرية مســريات ومواكب، حيث 

ميكن أن تشكل أوسع مشاركة يف املناطق.

الفلسطينية الــفــصــائــل  مـــع  ــم  ــ دائ ــواصــل  ــت ب نــحــن  ــا..  ــن مــع الــتــقــديــر  تــخــطــئــوا  ال   : لــإســرائــيــلــيــيــن  نــصــرالــلــه  الــســيــد 
عــــــدوان أّي  عـــــن  ــت  ــكـ ــسـ تـ أن  ــن  ــكـ ــمـ يـ ال  ــة  ــ ــاوم ــ ــق ــ ــامل ــ ف الـــتـــهـــديـــد  تـــوجـــيـــه  عـــــن  بـــالـــكـــف  وأنـــصـــحـــكـــم 

ــرائيلي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدوان اإلسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات العـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يوميـ
ــزة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى غـ ــ ــ ــ ــ ــ ــادر علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الغـ

ــاذُب ــك الــفــجــُر اإلســرائــيــلــي ال
مصطفى يوسف اللداوي

ليس َفجراً بل هو الُفجُر بعينه، فالَفجُر أبلٌج أبيٌض بارٌد 
صايف، وُفجرُهم أسوٌد قاتٌم باغٌي ظاملٌ، 

والَفجُر ساٌم ومحبٌة، وصاٌة وذكٌر، وُفجرُهم عدواٌن 
وحرٌب، ودماٌر وقتُل، 

والَفجُر حياٌة وُفجرهم موُت، وأهُل الَفجر أبراٌر وصناُع 
اٌر،  الُفجِر ُفجَّ

وهيهــاَت لُفجٍر أن ينترص عىل الَفجِر، أو يطفئ نوره 
ومينع بزوغه، فام بعد الَفجِر نوٌر وضياُء، وما بعد الُفجر 

موٌت وفناُء، 
فالَفجُر أقســم به رب العــزة وعظمه، وُفجرهم دانه 
وحقره، وللَفجِر رجاٌل نســتبرُش بهم، وللُفجر شياطنٌي 
نستعيذ بالله السميع العليم منهم، وأهل الَفجر يسبحون، 

والُفّجار يُلعنون ويُرجمون،
أطلقوا عىل عدوانهم البغيض اسم »الفجر الصادق«، 
وهم أكرث من يعلم أنه فجٌر كاذٌب، وأنه ال صبح بعده وال 
نوَر يرتجى منه، فهم الُفجار يف خصومتهم، والكفار يف 

ملتهم، واملغضوب عليهم من خالقهم، 
وهم كام رسقوا األرض واغتصبوا الحقوق، ودلســوا 
وزوروا وكذبوا وخدعوا، ونســبوا إىل أنفسهم ما ليس 
فيهم، وادعوا ملكية ما ليس لهم، فقد رسقوا منا الفجر، 
ونسبوه ألنفســهم وهو ال يعرفهم، بل هو عدوهم منذ 

وجدوا عىل األرض، وحاربوا الرب وقتلوا أنبياءه، 
قد لوثوا اســم الَفجر وشوهوه، وغريوا معناه وبدلوا 
حقيقته، وألبسوه ثياباً من ناٍر، وشواظاً من لهب، وهو 
الذي اعتدنا عىل نســامئه العليلة، وأنــواره البهيجة، 

وأنفاسه الطيبة،
اختارت املؤسسة العسكرية اإلرسائيلية اسم »الفجر 
الصــادق« عىل عدوانها الخامس حرباً عىل قطاع غزة، 
اعتقاداً من قيادة األركان الراحلة قريباً، أنهم سريممون 
بها جيشــهم، وسيحســنون ســمعته، وسيعوضون 
خسارتهم، وسيستدركون ما فاتهم، وسيحققون بعضاً 
من أهدافهم التي فاتتهم خال كل الحروب الســابقة، 
وعجزوا عن تحقيقها رغم فائض القوة وقسوة الساح، 
شــعبنا بحول الله واثٌق، ومقاومتنا بإذن الله قادرٌة، 
ولن يخفينا فجوُر العدو وال ترســانة أسلحته، ولن يفت 
يف عضدنا تهديده ووعيده، ولن يفل عزمنا جمعه وعديد 
أحافه، فنحن األقوى ما مضينا عىل الحق، وصربنا عىل 

األمل، َوُجْدنا بالدم، وضحينا يف سبيل الوطن  
ســيعود إلينا فجرناً أبلجاً ومعــه فلق الصبح أبيضاً، 
وسيبوء العدو بعدوانه حرسًة وخرساناً، وسيجني جراء 
عدوانه شوكاً وأملاً، ولن يفرح بنرٍص يحلم به، ولن يحقق 
تفوقــاً عمل عليه، ولن ينال من املقاومة التي أوجعته، 

وال من رجالها الذين أدموه وآملوه،
وســيعود رجالنا ذات صبــاح يحملون عىل أكتافهم 
بنادقهم، ويف أيديهم غنائم معاركهم، وستســتقبلهم 
نساء فلسطني باألغاين واألهازيج، واملهاهاة والزغاريد، 
كصيادي البحر العائدين بساٍل مألى بالسمك، وقلوب 
تعج بالفرح، وضحكاٍت عاليٍة تسمع الباد كلها صداها،

أال أيهــا الفجر الصادق إننا عىل موعٍد معك كام الوعد 
الصادق والطري السانح، عىل موعٍد مع نرٍص عىل عدونا 
تجلبه، وطرٍد له تحققه، وناٍر تحته تحرقه، ولعنًة عليه 

تاحقه،
فجرنــا الصادق نرٌص يتنزل، ووعــٌد يتحقق، وقلوٌب 
تفرح، وشــعٌب يعود، وعلــٌم يرفرف، ورايٌة ترفع، وهو 

أمٌل يتحقق، ورجاء يقبل، ودعاٌء يستجاب.

ــتـــحـــام ــة« دانــــــــت إقـ ــ ــّيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ »الـ
بـــــــاحـــــــات املـــــســـــجـــــد األقـــــصـــــى

دانت وزارة الخارجية واملغرتبني، يف بيان، »إقتحام الرشطة 
واملســتوطنني االرسائيليني باحات املســجد األقىص املبارك، 
مام يشــكل خرقا خطريا للقانــون الدويل وللوضع التاريخي 
والقانوين القائم يف مدينة القدس ودور العبادة، واســتفزازا 
كبريا لكافة املســلمني، ويرضب االستقرار وقرارات الرشعية 
الدولية، ويهدد السلم واألمن الدوليني. وكررت الدعوة اىل كف 
هــذه االنتهاكات املتكررة، والتي تتزامن مع العدوان غري املربر 

عىل قطاع غزة«.

عي ضاحي

عىل قاعــدة ان »الحركة بركــة« ويف التأين 
السامة، يتحرك اكرث من نائب عىل خط التاقي 

النيايب ويف إطار »الجمع ال التفرقة«.
واذا كانت دار الفتوى هي محط الزوار الســنة 
من النواب وحزبيني وغري حزبيني وآخرهم النائبني 
ارشف ريفي وفؤاد مخزومي ومن بعدهم النائب 
ايهاب مطر من ثم الســفري السعودي يف لبنان 
وليد البخاري، فإن اوســاطاً واسعة اإلطاع عىل 
ما يجــري، تؤكد ان الجميع يبحث عن مظلة دار 
الفتوى ومظلة ســعودية، لكنهــا غري متوفرة 
حيــث يعلن البخاري »عكس مــا يضمر«. بينام 
يرص املفتي الشــيخ عبــد اللطيف دريان، انه مع 
التحالفات والتكتات السنية وغري السنية، لكنه 
ال يعطــي موقفاً نهائياً من إطاق حراك ســني 
سيايس كبري، ويحمل عناوين عىل غرار الحفاظ 
عىل صاحيات رئيس الحكومة، وإنصاف السنة 
يف الرتكيبة السياسية الحالية، وتوحيد الجهود 

لرتشــيح شخصية او اســم واحد لرئاسة الجمهورية وتأمني 
اجامع له.

وتكشف االوساط ان كل املؤرشات توحي بصعوبة الوصول 
اىل تكتــل نيايب ســني موحد عىل غرار مــا كانت عليه كتلة 

»املستقبل«.
وتشري اىل وجود تكتات سنية صغرية اكربها تكتل شاميل 
يتبع للرئيس ســعد الحريري واحمد الحريري وهو بني 8 و10 
نواب، وكتلة نواب ســنة 8 آذار او حلفاء حزب الله كاملشاريع 

والنــواب يف كتلتي الوفــاء للمقاومة والتنميــة والتحرير، 
وصوالً اىل مســاع لتشكيل كتلة من 14 نائباً تجمع بني ريفي 
ومخزومي ونواب مســتقلني وتغيرييني، لكن حتى الساعة مل 

تتبلور خطوطها العريضة بعد.
ويف الســياق يكشف ريفي لـ«الديار«، ان التواصل بني كتلة 
»تجدد« والتي تضمه اىل مخزومي        وميشال معوض، وأديب 
عبد املســيح، وكتلة »الكتائب« قد قطع شوطاً كبرياً، كام يتم 
التواصل مع »القوات« والتغيرييني واملســتقلني لتشكيل »تكتل 
وطني« تجمعه »املبادىء السيادية« والقضايا الوطنية الكربى 

من االستحقاق الرئايس والحكومي وغريها من 
القضايا.

ويقــر ريفي بصعوبة الوصول اىل تكتل كبري، 
ومــا مييز املجلــس النيايب الحايل، هو نشــوء 
تكتات صغرية، ومن الصعب الحديث عن اكرثيات 

واقليات.
كام يقر بصعوبة الوصول اىل مرشــح رئايس 
واحد، كام ينادي البعض، ولكن يف املقابل ال ميكن 
الجزم بأي امر قبل نضوجه وعندها يصبح توقيت 

اعانه تحصيًا حاصاً.
ومع تسجيل حراك بعض النواب السنة وريفي 
والكتائــب والقوات وغريهــم، »ينكفىء« نواب 
»املستقبل« او »اصدقاء سعد واحمد الحريري« اىل 
الخلف، يف انتظار انقشاع املشهد السيايس ويف 

ظل ضبابية الرؤية السياسية للحريري نفسه.
ويقــول مقربون من »املســتقبل« ان تجميد 
الحركة السياســية للنواب »الزرق«، وخصوصاً 
تجــاه دار الفتوى والنواب الســنة اآلخرين، هو 
عــدم وجود »اجندة لهم«، وبســبب عدم نضوج 

االستحقاقات ومنها رئاسة الجمهورية.
ويرى هؤالء ان لدى الحريري »اسرتاتيجية سياسية مخفية«، 
ولن يفرط بالكشــف املبكر عنها، طاملا ان االستحقاق الرئايس 

ليس داهامً، ومل يتم الدعوة اىل جلسة نيابية لانتخاب.
يف املقابل  مل يعلن اي مرشح ترشيحه بشكل جدي باستثناء، 
وجود ثاثة مرشــحني عىل الســاحة وهم : سليامن فرنجية 
وجربان باسيل وســمري جعجع، وآخرون ينتظرون »الساعة 

صفر« إلعان ترشحهم وخطواتهم.        

ــي - مــســيــحــي إلنـــشـــاء »تــكــتــل وطـــنـــي« ســيــبــصــر الـــنـــور قــريــبــاً ــراك نــيــابــي ســّن ــ ح
ــوات« و»الــكــتــائــب« و»الــتــغــيــيــريــيــن« ــ ــق ــ ــتــحــالــف مـــع »ال ــي عــلــى خـــط ال ــف كــتــلــة ري

تتواصــل لليوم الثاين عــىل التوايل، 
اإلرسائيي  العدوان  املســتنكرة  املواقف 
املستمر عىل غزة، واعتربت الكلامت  »أّن 
الصمت العــريب والدويل تواطؤاً وقبوالً 

لفعل العدوان«.
ويف الســياق، قــال رئيــس مجلس 
النــواب نبيه بري: »مجــددا يف غفلة 
من األمة ووســط صمت عريب ودويل 
يستبيح املستويني السيايس والعسكري 
اإلرسائيليني الدم الفلســطيني يف حرب 
إبادة تســتهدف اآلمنــني يف قطاع غزة 
بالتزامن  يونس  ومخيم جباليا وخــان 
مع إنتهاك ســافر ملقدسات املسلمني يف 
مطلع عامهم الهجري الجديد من خال 
تدنيس مــرسى النبي العريب محمد يف 
املقدسات  املسجد األقىص وباحاته كام 
املســيحية يف بيت املقدس وأكناف بيت 

املقدس«. 
وتابــع »إن ما ترتكبه قوات اإلحتال 

االرسائيي عىل مســاحة الجغرافية الفلسطينية والذي بلغ 
ذروته يف اليومني املاضيني بحق االطفال والنســاء واآلمنني 
يف قطاع غــزة ومخيامته وقبله يف جنني هو فعل يؤكد من 
خاله الكيان اإلرسائيي بكل مســتوياته السياسية واألمنية 
والعســكرية وبالدليل الدامغ امللطخ بدماء االطفال واألمهات 

انه األمنوذج املتقدم إلرهاب الدولة املنظم«.
وأضاف: »إن الفعل العدواين اإلرسائيي املتواصل واملتصاعد 
بحق الشــعب الفلســطيني وبحق آخر مــا تبقى من أقدس 
مقدســات املســلمني واملســيحيني يف أوىل القبلتني وثالث 
الحرمني وبيت لحم وكنيسة املهد بقدر ما هو ذروة يف اإلجرام 
والعدوانيــة ، فالصمت حياله عىل النحــو القائم حاليا عىل 
املســتويات كافة عربياً وإقليمياً ودولياً يعترب تواطؤا وقبوال 

لفعل العدوان«. 
وختــم بري »رغــم قناعاتنا الراســخة إن إرسائيل ال تفهم 
وال ترتــدع إال بلغة املقاومة وبســواعد املقاومني ، فإننا ومن 
موقعنا الربملاين ندعو اإلتحاد الربملاين العريب وإتحاد برملانات 
الــدول األعضاء يف منظمــة التعاون اإلســامي والربملان 
األورومتوسطي اىل وقفة جادة ومسؤولة إلدانة ما ترتكبه آلة 
القتل اإلرسائيلية واىل تحرك عاجل لوقف املجازر بحق الشعب 
الفلسطيني وبحق املقدسات اإلسامية واملسيحية يف القدس 
وفلسطني املحتلة لحفظ آخر ما تبقى من ماء وجه لإلنسانية 

يف العامل«.

{ باسيل : تدفع فلسطني
مثن وحدة االرسائليني {

غــرّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جربان باســيل عرب 
»تويــرت«: »تدفع فلســطني مثن وحــدة االرسائليني وتدفع 

مضاعفاً مثن انقســامهم!ما ذنبنا جميعاً لنكون فدية انشاء 
ارسائيل ونكون ايضاً ضحية انحالها؟

ليتوقف حكامها عن اســتخدام الفلسطينيني صندوق بريد 
انتخايب.لن يكون اســتقرار اال بســام حقيقي،ركيزته دولة 

فلسطني، بعاصمتها القدس وبشعبها العائد. حذار االقىص«.

{ دريان : جرمية حرب
يندى لها جبني اإلنسانية {

شــدد مفتي الجمهورية الشــيخ عبداللطيــف دريان يف 
بيــان، عىل أن »تصميم الكيــان الصهيوين عىل العدوان عىل 
غزة وفلســطني بقوة اإلرهاب، لن يتحقق مبقاومة الشــعب 
الفلسطيني وإرادته الصلبة ودعم الشعوب العربية ومساندتها 
الحريصة عىل فلســطني وشعبها الذي يناضل من أجل الدفاع 
عن أرضه املحتلة وتحريرها من دنس االحتال«، داعيا املجتمع 
العريب والدويل اىل »يقظة ضمري بعد أن تجاوز العدو الغاصب 
ألرض فلســطني يف ارتكاباته الوحشية أسوأ وأبشع ما عرفته 

اإلنسانية«. 
وناشــد »جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسامي 
ومجلس األمن، أن يضعوا حدا النتهاك حقوق اإلنسان يف غزة 

والقدس وكل فلسطني«.

{ تقي الدين : ستبقى املقاومة
شوكة يف حلق الصهيوين {

غــرد رئيس حــزب »الوفاق الوطني« بــال تقي الدين عرب 
حســابه عىل »تويــرت«: »نجحت املقاومة الفلســطينية يف 
رضب املنظومــة األمنية الصهيونية يف الصميم. وســتبقى 
دماء الشهداء وقودا للمعركة املتواصلة يف التصدي لاحتال 
الــذي يتحمل املســؤولية الكاملة عن جرامئه بحق شــعبنا 

الفلسطيني. ستبقى املقاومة شوكة يف 
حلق الصهيوين ولــن ينزعها أحد مهام 

تعاظمت قوته«.

{ »االشرتايك« : محاسبة 
االحتال عىل جرامئه {

دعا »الحزب التقدمي اإلشرتايك«، يف 
بيان، إىل »أوسع حملة استنكار والضغط 
من أجــل وقف هذه االعتداءات بشــكل 
فوري، ومحاسبة االحتال عىل جرامئه 

بحق الشعب الفلسطيني«. 
كام دان »حملة االعتقاالت التعسفية 
التــي يقــوم بها االحتــال يف مناطق 
الضفة الغربيــة وعمليات التعذيب التي 
تطال األرسى واملعتقلني«، وشــدد عىل 
الفلســطينية  الوطنية  الوحدة  »أهمية 
والتعــاون من أجل التصدي لهذا العدوان 
اإلرسائيــي، الذي لــن يردعه إال صمود 

ومقاومة الفلسطينيني«.

{ »األحزاب العربية« : تصعيد خطري

سيقابل بردود مزلزلة! {

دانت االمانة العامة للمؤمتر العام لألحزاب العربية العدوان 
املتكرر عىل الشــعب الفلســطيني يف قطاع غزة. ورأى االمني 
العــام للمؤمتر العام لاحــزاب العربية قاســم صالح »إننا 
نعترب الخطوات التي اتخذتها حركة الجهاد اإلســامي وغرفة 
العمليات املشرتكة تعرب كل التعبري عن تطلعات شعبنا ونهجه 
املقــاوم ونؤيد تلك الخطوات وندعمها وهي خري رد عىل صلف 
العــدو واجرامــه وصفعة لاهثــني وراء التطبيع مع الكيان 
الغاصب«، داعيا »القوى واألحزاب العربية إىل أوسع التحركات 
تضامنا واحتضانا للشعب الفلسطيني وتقديم كل وسائل الدعم 

واإلسناد لفصائله املجاهدة«.

{ »بادر« : نؤكّد عىل أن القدس
عاصمة فلسطني {

صدر عــن حركة بادر البيان اآليت: »ال يزال الطريان الحريب 
يســتهدف املنازل السكنّية واملواطنني الفلســطينيني العّزل، 
وســط صمت دويل خانق؛ وال ينحرص التامدي الذي مُتارسه 
قــّوات االحتال يف اعتداءاتهــا اليومّية عىل األرايض املحتلّة 
يف قطاع غزّة، فاألنظار تّتجه نحو املسجد األقىص، يف ذكرى 
ما يُســّمى »خراب الهيكل«، حيث تتحرّض مجموعات متطرّفة 
صهيونّية القتحام املســجد األقىص املبارك؛ إنّنا يف حركة بادر 
نؤكّــد عىل موقفنا الثابــت من هذه االنتهاكات املُدانة يف غزّة 
والقــدس املحتلّة، ونؤكّد عىل أن القدس، عاصمة فلســطني 
العربّية ومدينة املقّدســات الدينّية، ســتبقى مصدًرا للصمود 

للفلسطينيني املُقاومني يف وجه العدوان«.

ــى غــــــــّزة ــ ــ ــل ــ ــ مــــــــواقــــــــف تــــســــتــــنــــكــــر الـــــــــــعـــــــــــدوان اإلســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي ع
.. بـــــــــــــــري : »إســـــــــــــــرائيل« ال تفهـــــــــــــــم وال ترتـــــــــــــــدع إالّ بلغـــــــــــــــة املقاومـــــــــــــــة
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الرزاق ندى عبد 

تخّيلوا أيها اللبنانيون اســتيقظتم من نومكم ذات صباح 
لتجدوا انكم بال كهرباء، انرتنت واتصاالت، ال وسائل تواصل 
 SNAPCHAT، TWITTER، WHATSAPP او  اجتامعي او 
INSTAGRAM، او تيــك توك. ما هي تبعات هذا االمر؟ وما 
الذي ســيقوم به اللبنانيون؟ او ما هي االعامل واملشاريع 
التي كنتم ستودون القيام بها وبّتم مكتويف اليدين ولسان 
حالكــم معقــود حيث ال حلول وعقلكــم عاجز عن التخيل 

لبديــل عن االنرتنت يف حال أضحيتم بدونه.
لقد تقّدم االنرتنت وســائر وســائل التواصل االجتامعي 
حتى أضحت اهم من املأكل وامللبس، ليس كوســيلة تسلية 
وامنا باعتبارها مصدرا لتبادل املعلومات، او ألنهاء األعامل 
او البــت بها او حتى للتواصل مــع زبائن لعقد صفقات او 
توصيــل طلبات او االستفســار عن منتــج واىل ما هنالك 
مــن تأثري لهــذا القطاع يف العامل واألســلوب والتواصل 
واالتصاالت واملعلومات واألماكن وصوال اىل االقتصاد الذي 
مــا لبث ان أمس ركنا أساســيا باالعتامد عىل قطاع حيوي 

كاالتصاالت... 

{ هل ســتتحول حياتنا اىل كابوس
ويف أي جزء مــن حياتنا يوجد االنرتنت؟ {

مام ال شــك فيــه ان االنرتنت يحتّل حّيزا واســعا بحيث 
ان 99.99% يســتخدمونه يف حياتهــم اليومية ويف ادق 
التفاصيــل، مبــا فيها تلك التي ليســت مهمة. فمن منا ال 
 FACEBOOK يتصّفح وســائل التواصل االجتامعــي من
EMAIL   GOOGLE وغريهــم، ومــن منا ال يحاول توفري 
املــال وانهاء عمله عرب مجموعات الواتســأب او االتصال 
بالفيديــو كول إلجراء مقابلة عمل او مشــاهدة اليوتيوب، 
 OUT OF YOUR كل هذه األمور تخّيــــــــل انها أصبحت

الذي سيحدث؟  LIFE فام 
»الديــار« جالت ما بــن االرشفية، الحمــرا، الجميزة، 
فرن الشــباك وبرج حمود وصوال اىل شــتورا بوابة البقاع 
وما بن أســعار خيالية لبطاقــات الترشيج والتفاوت يف 
األســعار وانعدام خطوط الهاتف الخليوي يف األســواق 
تبن ان التجار يســعرون ويبيعــون كام يحلو لهم واهمن 
النــاس بجملة بعيدة كل البعد عن الواقع الحقيقي »ما عم 
يســلمونا« او »هكذا بات ســعر البطاقة« او »حسب سعر 
رصف الدوالر« هذه الهواجس نقلناها اىل وزير االتصاالت.

الديار تحدثت اىل وزير االتصاالت د. جوين القرم سائلًة 
اياه تخيل لبنان بال اتصاالت ما الذي ســيحدث؟

يجيــب القرم، برأيي ان هذا االمر ســيكون نهاية لبنان، 
فهالك او تقنن قطاع االتصاالت يعني غياب املستشــفيات، 
واملصارف واملؤسســات وغريها... مام سيؤدي اىل انكفاء 
االقتصــاد الذي بدوره يشــري اىل ضعف لبنــان املعروف 
بتطــوره وتقدمه عــىل صعيد التكنولوجيــا واملعلوماتية 
ليــس افرتاضا وامنا واقعا، فعال وعمــال! وأضاف القرم، 
هذا الكالم قلته ســابقا يف اليوم الذي عقدّت فيه مؤمترا 
صحافيــا قبل يوم من آخر جلســة ملجلس الوزراء وحّذرت 
انــه إذا مل يكــن يوجد اتصاالت يعني هــالك لبنان ككيان 
اقتصــادي ومعلومايت. وال أتصور اليوم ويف عاملنا الحايل 
يســتطيع أي بلد ان يعيش بال اتصــاالت وانرتنت. ويؤكد 
القرم، هذا القطاع بالنســبة يل رضوري جدا نظرا ألهميته 
يف كافــة جوانــب الحيــاة البرشية والعمليــة واملهنية 
والفكريــة وحتى اإلنســانية وكل ما من شــأنه ان يطّور 
الحيــاة يف كافة املجاالت، وهناك جوانب يف الحياة مبنية 
عىل وجود هذا القطاع واســتمراريتها من استمراريته لذا 

ال ميكن االستغناء عنه او تأجيله وتعطيله 
وعــدم تطويــره يشــكّل رضرا عىل كافة 

اللبناين. املجتمع  رشائح 

{ القرار عــبء عىل اللبنانين! {
يقول القرم، يرتتب عىل املسؤول ان يكون 
عمليــا عىل األرض ويبتعد عن الشــعبوية 
والنظريــات التــي ال صحــة لها يف واقع 
األرقام. ودحض االكاذيب والتلفيقات التي 
يتم تداولها وايهام الناس اننا »سلخناهم«، 
إذا أردنا ان نتعامل مع كل هذه االشــاعات 
الواهية واإلشــكاليات التي تواجهنا لجهة 
تأمن استمرارية قطاع االتصاالت فأول ما 
قــد يقوم به أي وزير يأيت من بعدي او أنا 
هــو التخفيف من أعبــاء النفقات وهذا ما 
قمنــا به بحيث خفضناها ألكرث من النصف 
بـ 20 مرة أي من االلــف واربعمئة مليون 
اىل الســبعن مليونا. وأشار القرم، ال يوجد 
أي رشكة يف لبنان ميكنها االســتمرار إذا 
ما بقيــت تبيع عىل ســعر الـ 1500 ل.ل 
هذا إذا كانــت )ش.م.ل( أي رشكة لبنانية 
مساهمة. وصحيح انها مملوكة من الدولة 
وال تأخــذ قروضاً او ســلفاً منها ما يعني 
االستعداد لإلفالس أكرب كأي رشكة أخرى، 
وهــذا الجانب الذي ال يعيه اللبنانيون لعدم 
اطالعهم عىل هــذه التفاصيل الدقيقة أي 
اننــا كوزارة اتصاالت )ش.م.ل( من املمكن 
االفــالس وأعني هنا رشكتي )الفا وتاتش( 
فــال يحق لهام اخذ أي ســلفة من الخزينة 
ويف ظــل هذه الظــروف الراهنة ال ميكننا 
ســحب قروض من املصــارف وهذا يفرض 

علينــا إما التعامل مع واقع قائم عىل قاعدة »االختباء وراء 
اصبعنــا« او التنّصل من مســؤولياتنا او تقاذفها ورميها 
عــن كواهلنا وهذا مــا لن نفعله بل عــىل العكس تحملنا 
املســؤولية وبّسطنا كل العقد التي كانت تعرتضنا والوضع 

اللحظة. حتى  سليام  بات 

{ وزارة الغت كل الوزارات {
يقــول القــرم، وزارة االتصاالت الوحيــدة التي ما زالت 
ترتقــي بتقديم كافــة الخدمات للبنانيــن ومل يتم قطع 
الهواتف واالتصاالت او خدمات االنرتنت، عىل عكس بعض 
الوزارات التي توقفــت عن القيام مبهامها او ابتكار حلول 
وهذا مــا مّيز وأنصف وزارتنا ال ســيام يف القرارات التي 
تــم اتخاذها مؤخرا، وبطبيعــة الحال الفضل يعود اىل كل 
العاملــن يف هذه الوزارة ممن يتحلّون بالضمري ويتممون 
أعاملهم عــىل أكمل وجه ليبقى هذا القطاع قامئا من اجل 

اللبنانين ألنهم يعون أهميته بالنســبة لكل فرد. 
وأضاف القرم، اريد ان اعود اىل فكرة أساسية والتي هي 

كيفيــة التعامل مع هذا الوضع؟ 
إذا انخفض مدخولنا من االلف واربعمئة اىل الســبعن، 
وقلّصنــا مصاريفنا ألكــرث من النصف، ومن جهة أخرى ال 
ميكننا اخذ ســلفة من الدولة يف ظل غياب سياســة دعم 
وانعدام املســاعدات الخارجية، وما تجدر اإلشارة اليه هو 
اننــي اجتمعــت مع جهات كثرية يف ظــل غياب الخيارات 
املتاحــة يل وعمليا عىل األرض كيف ميكن تأمن املداخيل، 

خياران:  امامي  كان  ولهذا 
-أوال: إمــا ان يكون قطاع االتصاالت كقطاع الكهرباء ما 
يعني انهياره ويختفي شــيئا فشــيئا فنبدأ بالتقنن اسوة 
بالكهرباء فنقوم بقطع االتصاالت من الصباح وحتى املساء 
بهدف التوفري، وهذا السيناريو كان حتمّياً يف حال مل يرص 
اىل رفــع التعرفة، فمن اصل 70 مليــون نحاول تحصيلها 
بألفــا وتاتش لدينا حواىل 40 مليــون مصاريف للامزوت 
  LICENSES والكثــري من املدفوعات عىل ســبيل املثال الـ
 FRESH واعــامل الصيانة والدفع بطبيعة القطاع هو بالـ
DOLLARS  ويضيــف القرم، الشــعبوية التي ُوِصفنا بها 
رمبــا لها غاية معينة لجهة اســتخدام تعابري تقلّب الرأي 
العام علينا او تقلل من أهمية القرار الذي انقذ بلدا بأكمله.
-ثانيــاً: البديل يف الواقع أصعب بكثري عىل املواطن كام 
ان الجميع تفاجأ عندما رفعت التعرفة يف جلســة مجلس 
الــوزراء وتحت رشط وتطمــن اللبنانين ان االتصاالت لن 
تنقطع ليشــهق من لهم نيات حســنة! كيف ميكن لوزير 
االتصاالت ان يكفــل او يتكّفل يف إبقاء هذه الخدمات يف 
ظل كل الظروف الســيئة التي تحيط بنا، وهذه الثقة يقول 
القــرم يف الحقيقة أتت من خطــة وعمل دؤوب بحيث مل 
يكن ممكنا او مســموحا ان نقول للناس لديكم ســاعتان 
لالتصــاالت واالنرتنــت انهوا جميع اعاملكــم وهذا ليس 

مقبول! بكالم 

{ ردة فعــل الناس أتت »رزينة«
القرار { أهمية  عىل قدر 

السؤال الذي حملته »الديار« اىل وزير االتصاالت ملاذا مل 
نجد الناس يف الشــارع عىل غرار ما حدث يف زيادة تعرفة 
الـ 6 دوالر أيام الوزير الســابق محمد شقري؟ يقول القرم، 
بالنســبة يل املوضوع مختلف كليا، القتناع اللبنانين ان ما 
قمــت به يصّب يف مصلحتهم ومصالحهم عىل حد ســواء 
لجهة إبقاء هذا القطاع يف الخدمة دون اللجوء اىل التقنن 
هــذا من جهة، من جانب آخر يف العام 2018 كانت هاتان 
الرشكتان تُدخالن حواىل 1400 مليون وتحّول 800 مليون 
منهــا اىل خزينــة الدولة فال مربر لزيــادة التعرفة آنذاك 

بهــدف تحصيل رضائب اكرث عىل عكس ما نحن عليه اليوم 
فالواقع يتطلب تأمن االســتمرارية وليــس تعبئة خزينة 

الدولة كام حدث يف العام 2018. 

االتصاالت قطاع  استهالك   }
انخفض! { ام  ارتفع 

يقــول القــرم، عىل عكس األجواء الســلبية الســائدة 
والشــائعات الشعبوية التي ليس لها أساس من الصحة وال 
بــأي مكان، فإن قطاع االتصاالت ارتفع عىل عكس ما يظن 
البعض ســواء يف الخطــوط الثابتة او الخليوي. وأضاف، 
ســننتظر حتى شهر أكتوبر ملعرفة ما إذا كان هذا االنتعاش 
مرتبطاً بالسائحن واملغرتبن. وأشار القرم، بعيد استالمي 
الــوزارة من الوزير طالل الحواط أعلنت عن ارتفاع املدخول 
للوزارة )الفا وتاتــش( تحديدا بحيث ارتفعت ولكن باللرية 
اللبنانية الن األسعار انخفضت كثريا والفرد كان ميلك عدة 
 MISSED CALL خطــوط هاتفية وقدميــا كان يوجد الـ
واليوم هذه العملية اختفت، ما يعني ان االســتهالك ارتفع 
باللــرية اللبنانية اال انه عىل مقلب العملة الصعبة انخفض 
اي بالدوالر، اال انني ال استبعد ان يعود مستوى االستهالك 

واالنتعــاش اىل ما كان عليه يف الـ 2018.

{ باقــات توفريية لذوي الدخل املحدود {
يروي القــرم »للديار«، كان همي مــن اول الطريق هو 
تأمن االســتمرارية ليس حــرصا للقطاع وامنا لكل الناس 
دون تفرقــة وهــذا حق من حقوقهم ال بل من اساســيات 
الحيــاة اليومية، لذا طلبت ان يكون لدينا باقة تحت الـــى 
100000 ل.ل بداخلهــا 4.5 $ وتؤمــن التواصل عىل فرتة 
35 يومــا مع 500 ميغابايت وتكفــي للتحدث عرب تطبيق 
الـــ WHATSAPP دون القيام بـ DOWNLOADS وما اليه 
ما يعني ان هذه الباقة تســاعد ذوي الدخل املحدود إلنجاز 
أعاملهــم او التحدث واالتصال وفيهــا 10 دقائق مجانية. 
 FREE OF كام توجد باقة الـ 7.5 $ لحواىل النصف ساعة
   RECHAREGEواخذنا قــرارا بباقة جديدة .CHAREGE
بـــ 1$ يف حــال احتاج الفرد اىل التحــدث فال يضطر اىل 
رشاء بطاقــة ترشيج كاملة وهذه الباقة بدءا من منتصف 
هذا الشــهر الحايل. وابلغ القرم، مــا زلنا يف لبنان نعتمد 
عــىل الـــ 7 او 8 مليار دوالر من املغرتبن الذين يتواصلون 
مــع ذويهم واقربائهم واصدقائهم وهذا من ضمن التوجيه 
االقتصادي الصحيح لتأمن االســتمرارية لــكل اللبنانين 

مشــرياً اىل ان هذا من الجوانب املهمة جدا.

{ تعاون ما بن وزاريت
} واالقتصاد  االتصاالت 

انبأ القرم عن تعاون ما بن وزارته ووزارة االقتصاد لردع 
تجــار االزمات ويف التفاصيــل روى انه تم اصالح موقع 
الوزارة ليتســّنى لكافة اللبنانين الترشيج او التجديد عربه 
او عرب الـ APPLICATIONS املوجودة، وأشــار اىل انه تم 
ارســال SMS لكل املواطنن من الفا وتاتش إلعالمهم بذلك 
وهــذا بالتأكيد يؤاتيهم الن رشاء البطاقة ســوف يتم عرب 
آليــة   PAY CASH  واما عن طريــق موقع الوزارة ميكن 
التجديــد او إعادة الترشيــج عرب املرصف كام انه بالتوازي 
قمنا بالتنســيق مــع وزارة االقتصاد النشــاء خلية ازمة 
ملالحقة التجار الذين يبيعون ســوقا ســوداء بأسعار غري 
رســمية او خيالية. ولفت، يف وزارة االتصاالت ليس لدينا 
»رشطــة« كام انه ال ميكننا تســطري محارض ضبط وهذا 
ســيكون بالتعاون مع وزارة االقتصاد بتشكيل خلية ازمة 
مشــرتكة ملتابعــة كل املخالفات وأشــار القرم اىل جانب 
إيجايب وهو ان املدير العام الذي يهتم يف القضايا املتعلقة 

بالخبز واالفران هو غري املدير العام الذي عينته »االقتصاد« 
ملســاعدتنا يف ضبط التفلّت يف األســواق من قبل املحالت 
والتجار. وغمز القرم، اىل انه يتم تســعري دوالر هؤالء كام 
يحلــو لهم وهذا املوضوع مــن ضمن اولويايت لكيال يكون 

مغبون. املواطن 

{50 رسقة يف قطاع االتصاالت {
أملح القرم اىل 50 رسقة يف قطاع االتصاالت شــهريا من 
بطاريــات وكابالت وصوال اىل املازوت، لذا أرســلت كتابا 
اىل القــوى األمنية بخصوص هذه الرسقات ليكون الجواب 
لنضع كامريات مراقبة اال ان األخرية تم رسقتها أيضا. وتم 
التواصل مع رؤســاء البلديات ملساعدتنا يف هذا الصدد اال 
انه مل نصل أيضا اىل نتيجة لذا اقرتحت عىل القوى األمنية 
متابعة هذه الرسقات عن طريق التوصل اىل آخر شــخص 
اســتلم الرسقة ألنه يقوم بتذويب النحاس لالستفادة منه 
وتصديره وعليه سيصار الذهاب اىل املصدر لوضح حد لكل 

التجاوب. ونأمل يف  االستالبات  هذه 

{ ال خوف عىل مستقبل
 } املدارس  وتالمذة  الطلبة 

ذكــر القرم ان باقة STUDENT PLAN ما زالت متوفرة 
والحد األدىن لتفعيلها 5$ كاشــرتاك شهري، واعتقد ان ما 
يهم التالميذ هو االنرتنت الثابت عن طريق اوجريو التي مل 
ترفع التعرفة عىل غرار الفا وتاتش وهو ما يوفر أيضا عىل 
االهل الن األســعار مقبولة ال سيام بالنسبة للتالميذ الذين 
 SPECIAL واو جريو لديها ONLINE لديهــم تعليم عرب الـ

 .PLAN

} ILLEGAL INTERNET }
عن األعطال يف خطوط اوجريو املح القرم اىل ما يسمى 
بـــ ILLEGAL INTERNET  وذكــر ان مــن اصل مليون 
ومئتــي مشــرتك يف لبنان يوجد 700 الــف ال نعرف عنهم 
شــيئا وال نتقاىض منهم بدال وبحســب املرسوم 17090 
عىل الــرشكات الترصيح عن املشــرتكن لديها وهو ما مل 
يكن موجودا. كام ان املرســوم املايض يف البند الرابع منه 
وضعت آلية ملكافحة هذا الظاهرة مشــريا اىل وجود 120 
رخصــة داتا لن تعطى لهم الرتاخيص بانتظار االلتزام بهذه 
النقطــة والقانون 126 واضح عىل ان الشــبكة هي ملك 
للدولة عىل كافة األرايض اللبنانية عىل سبيل املثال املوزع 
يف االحيــاء او املناطق حتى لو اشــرتى الـ CABLE وقام 
بتوصيله للمســتهلك او حتى األخري دفع بدل الرشيط وقام 
هو بإمدادات الشــبكة تبقى ملكا للدولة، ويف البند الرابع 
من املرســوم اكدنا عىل هذا الجانب وســنقوم بوضع آلية 
تنفيذية لهذه املســألة. وما تجدر اإلشــارة اليه اننا قمنا 
باســتيعاب كل املوزعن من خالل CONTRAT  من جانبنا 
وجانبهــم لخرطهم ضمن اطار نظــام الدولة وليتقاضوا 
نســبة 30% مام يتم جمعه وذلك لتشــجيعهم. وعىل مقلب 
آخر نقدم املســاعدة لهــؤالء يف كل اعامل الصيانة، وغمز 
القرم اىل ان هؤالء يرشجون عىل املواطن بتســعرية تفوق 
تسعرية الدولة. مؤكدا ان أسعار الوزارة ما زالت اقل تكلفة 
مــن هؤالء واليــوم 26 ميغابايت أصبحت ب 60 او 80 ألف 
لــرية لبنانية وهذه التســعرية مقبولــة باملقارنة مع ما 

املوزعون.  أولئك  يتقاضاه 

{ ملاذا ال يصبح ترشيج
} سنويا  الهاتف  خط 

لفت القرم اىل انه طلب القيام بدراسة يف هذا الخصوص 
لجهــة الخط املدفوع PREPAID والــذي هو حق املواطن. 
عــىل مقلب آخــر قد يتســاءل أحدهم ملاذا 
عندما نســتخدم جزء من دقيقة ندفع بدل 
الدراسة ستبن  دقيقة كاملة. يف الحقيقة 
تأثريهــام عىل املدخول واتبع القرم بالقول، 
كل مصاريفنا ومشاكلنا لها عالقة بالطاقة 
وإذا ثبتــت مصاريــف هذا القطــاع لجهة 
التوفري وقلت ســابقا اننــي أصبحت وزير 
»مــازوت« لجهة الجهود التي بذلناه لتأمن 
هذه املادة لضامن هذا القطاع قامئاً ونشطاً، 
وكوزارة اتصاالت إذا استطعنا التخفيف من 
سنعيد  بالتأكيد  الطاقة  اســتهالك  مشاكل 
النظر يف هذين املســألتن. وأردف، الدراسة 
هي ملعرفة مدى ســطوتهام عىل الدخل فتم 
تزويدي بأرقام ليست دقيقة والتي بينت ان 
انخفاض الثلثن يؤدي اىل نقص الثلث إذا تم 
تنفيذ تحويل ترشيج الهاتف لخط ســنوي. 
إضافة اىل تكلفة الدقيقة باإلشــارة اىل ان 
هذه النظرية ليســت ثابتة وهو ما دفعني 
للتمحيص بشــكل ادق من خالل الدراســة 
التــي نعمــل عليها ملعرفــة العالقة ما بن 
تحويل الهاتف اىل ترشيج سنوي ومدخول 

الوزارة.

متوافرة الخطوط  هل   }
يف األسواق؟ {

يجزم القرم ان الخطوط متوافرة وبكرثة 
يف كافة املحالت عــىل األرايض اللبنانية 
التواصل  وال خوف من انقطاعهــا وميكن 
مــع وزارة االتصــاالت يف حال عدم إيجاد 
خطوط يف الســوق إلرشــادهم يف هذا 

الجانب.
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ــــــن ـــ ـــ ـــ ـــتيت اللبنانيي ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــن تش ـــ ـــ ـــ ـــد م ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــى مزي ـــ ـــ ـــ ـــؤّدي إالّ ال ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــن أن ت ـــ ـــ ـــ ــــــعبويّة ال يمك ـــ ـــ ـــ ـــار«: الش ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــرم لـ»الدي ـــ ـــ ـــ الق
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ــــات! ــــروب ــش املــ هــــــذه  ــب  ــّنـ ــجـ تـ ـــب..  ـــلـ ــقـ الــ أمــــــــراض  مــــن  ــي  ــانـ ــعـ تـ ــت  ــنـ كـ إذا 
تعد أمراض القلب السبب الرئييس للوفاة بني الرجال والنساء 
يف الواليــات املتحــدة، وفقاً ملراكز الســيطرة عىل األمراض 

.)CDC(
ومــن املؤكــد أن ما تأكله يلعب دوراً يف صحتك، إذ ميكن أن 
يســاعد تناول األطعمة املناســبة يف تقليل املخاطر. مع ذلك 
ينىس معظم الناس أن املرشوبات التي تتناولها تلعب أيضاً دوراً 

يف زيادة أو تقليل خطر اإلصابة بأمراض القلب.
وفيــا ييل 3 عادات للرشب يجــب تجنبها إذا كنت مصاباً 
بأمراض القلــب، باإلضافة إىل ما ميكنك تناوله بدالً من ذلك، 

.Eat this Not that وفق تقرير ملوقع
العصائر عالية السعرات الحرارية: ميكن أن تكون العصائر 
واملخفوقات بالتأكيد جزًءا من نظام غذايئ صحي، لكن إضافة 
الكثري من املكونات عالية الســعرات الحرارية ميكن أن تجعل 
هذه املرشوبات التي تبدو صحية يف شكل »قنابل« ذات سعرات 

حرارية.
وأحد عوامل الخطر لإلصابة بأمراض القلب هو زيادة الوزن 
أو الســمنة، لذا فإن رشب العصائر أو العصائر املخفوقة التي 
تحتوي عىل 600 أو 800 سعرة حرارية ميكن أن يزيد بالتأكيد 

من خطر زيادة الوزن.
فبــدالً من ذلك ضع يف اعتبــارك حجم العصري أو املخفوق 

)عادًة ما يكون حجم 12 أونصة سائلة جيًدا(. أضف مكونات 
منخفضة السعرات الحرارية مثل السبانخ والفاكهة والحليب 
قليل الدسم أو خايل الدسم، وإذا اخرتت مكونات عالية الدهون 

مثل زبدة الجوز أو األفوكادو، فاستخدم أجزاء صغرية.
- مرشوب جوز الهند: إذا كنت ترغب يف احتســاء مرشوب 
جوز الهند )حليب جوز الهند( أو إضافته إىل قهوتك أو أطباقك، 

ميكن أن يزيد ذلك من خطر اإلصابة بأمراض القلب.
فوفقاً لإلرشادات الغذائية 2020-2025 لألمريكيني، يعترب 
جوز الهند )كا هو الحال يف الزيت أو كمرشوب( من الدهون 
املشبعة التي ثبت أنها تزيد من مستويات الكوليسرتول الضار 

.LDL
وبدالً من ذلك اخرت الحليب الخايل من الدسم أو قليل الدسم أو 
مجموعة متنوعة من املرشوبات النباتية مثل اللوز والشوفان 
واألرز التــي ال تحتــوي عىل الكثري من الدهون املشــبعة، إن 

وجدت.
- مرشوبات الخرضاوات املعلبة: توفر العديد من مرشوبات 
الخرضوات املعلبة )مثــل عصري الطاطم( حصة عادلة من 

الصوديوم.
 ،)CDC( ووفقاً ملراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها
ميكــن أن يؤدي تناول الكثري من الصوديوم )امللح( إىل زيادة 

ضغــط الدم وزيــادة خطر 
اإلصابة بأمراض القلب.

وبدالً من ذلك اخرت عصائر 
الصوديوم  منخفضة  نباتية 
بنســبة 100٪ والتــي يتم 
مدخولك  ضمن  احتســابها 
الخرضوات  مــن  اليومــي 

وانتبه ملقدار مرشوبك.
أما عــىل صعيد األطعمة،  
فإليكم نصائح للحصول عىل 
لصحة  مفيد  غــذايئ  نظام 

القلب، أهمها:
- قلِّــل من تناول األطعمة 
الحرارية  الســعرات  عالية 
مثل  بالصوديوم،  والغنيــة 

األطعمة فقرية العنارص الغذائية أو املُصنَّعة أو الرسيعة.
- أكــِر من تناول األطعمة منخفضة الســعرات الحرارية 

والغنية بالعنارص الغذائية، مثل الفواكه والخرضاوات.
- تنــاول املزيد من الخــرضوات والفاكهــة: الخرضاوات 
والفاكهــة مصادر جيــدة للفيتامينات واملعــادن. كا أنها 

منخفضة السعرات الحرارية وغنية باأللياف الغذائية. تحتوي 
الخــرضاوات والفاكهــة، مثل النباتات األخــرى أو األطعمة 
النباتية، عىل مواد من املمكن أن تقي من اإلصابة باملرض القلبي 
الوعايئ. فتناول املزيد من الفواكه والخرضاوات قد يساعد يف 
التقليل من األطعمة التي تحتوي عىل سعرات حرارية مرتفعة 

مثل اللحوم واألجبان وأطعمة الوجبات الخفيفة.

الفلور الساّمة تجتاح أعلى جبال العالم البيئة ُتحتَضر.. مرّكبات  ال؟ أم  الـــوزن  إنــقــاذ  فــي  تساهم  الغلوتين..  مــن  الخالية  الحمية 
اكتشف علاء البيئة األوروبيون يف عّينات ثلج 
وجليــد القارة القطبية الجنوبية والتيبت، ارتفاع 
تركيز املركّبات العضوية املشبعة بالفلور الساّمة.
 ويشري املكتب اإلعالمي ملعهد سياسة العلوم 
الخــرضاء )GSPI(، إىل أن هذا يــدل عىل تلوث 

الغالف املايئ يف العامل بهذه املواد. 
ويقول الربوفيسور مارتن شريينغر من املعهد 
الفيــدرايل للتكنولوجيــا يف زوريخ، »إن الثبات 
العايل لهذه املواد واســتمرار انتشارها يف جميع 
أنحاء العامل سيؤدي إىل ارتفاع تركيزها إىل أعىل 
من الحّد املسموح به. وقد بلغ تركيزها فعالً أعىل 

من الحدود العليا املسموح بها يف البيئة«.
وما يسّمى باملركبات العضوية املشبعة بالفلور 
)PFAS( عبارة عن جزيئات عضوية معقدة تحتوي 
عــىل عدد كبري من ذرات الفلور يف سالســلها. 

وتستخدم هذه املواد عىل نطاق واسع يف إنتاج التفلون، واملواد 
املســتخدمة يف التربيد، وكذلك البوليمرات التي تحتوي عىل 

الفلور واألصباغ وغري ذلك من املواد املختلفة. 
وقد اكتشــف علــاء البيئة يف نهاية القــرن املايض أن 
االستخدام الواسع النطاق للـ PFAS يف الصناعات الكيميائية، 
أدى إىل الرتاكم الرسيع لجزيئات هذه املركّبات يف النظم البيئية 
الطبيعية ويف أجســام عدد كبري من الناس. وتُظهر الدراسات 
الحديثة أن الجزيئات العضوية املشــبعة بالفلور تعطل عمل 

الغدة الدرقية ومنظومة املناعة والعديد من أعضاء الجسم. 
ويراقب الربوفيسور شريينغر وزمالؤه خالل سنوات عديدة 
كيــف تنترش هذه املواد يف جميــع أنحاء العامل، وكيف يتغرّي 
تركيزها النموذجي نحو األعىل باتجاه الحدود املســموح بها 
للـ PFAS يف املســطحات املائية والرتبة والبيئات الطبيعية 

األخرى. 

واستناداً إىل هذه املعلومات، قاس علاء البيئة السويرسيون 
وزمالؤهم من السويد نسب الـ PFAS يف عّينات الثلج واملاء من 
املناطق النائية من األرض، كا قاموا بتحليل نتائج املالحظات 
السابقة، مع األخذ باالعتبار األفكار املتغرّية حول الحد األقىص 
املسموح به لرتكيز هذه املواد. وقد استخدم العلاء النتائج التي 
حصلوا عليها يف حساب الحد األقىص لرتكيز PFAS الذي ميكن 

أن يدخل الطبيعة دون إلحاق رضر كبري بالبرش. 
واملثري يف األمر أن نتائج الحسابات والقياسات التي أجراها 
الربوفيســور شــريينغر وزمالؤه، أظهرت أن هذه الحدود قد 
تجاوزتها البرشية بالفعل منذ عدة سنوات أو حتى عقود. كا 
اكتشف العلاء أيضاً ارتفاع تركيز أنواع معينة من الـ PFAS يف 
عّينــات الثلج والجليد واملياه من مرتفعات التيبت و أنتاركتيكا. 
ويشــري وجود هذه املركّبات يف مناطــق األرض النائية، إىل 

.PFAS وجود دورة عاملية ملركّبات الـ

كثرياً ما يربط األشــخاص بــني النظام الغذايئ الخايل من 
الغلوتــني ونقص الوزن، فالنظام الغذايئ الخايل من الغلوتني 
شــائع أيًضا بني األشخاص الذين مل تُشخَّص حالتهم الصحية 
بالغلوتني. وتتمثل الفوائد املزعومة لهذا النظام يف تحســني 
الحالة الصحية وزيادة الطاقة، ولكن ماذا عن إنقاص الوزن؟ 
الغلوتني هو بروتني يوجد يف الغالب يف الحبوب مثل القمح 
والشــعري. من املعروف أنه يتســبب يف التهاب وإتالف أمعاء 

املصابني مبرض االضطرابات الهضمية.
فبالنسبة ألولئك الذين يعانون من حساسية الغلوتني، ميكن 

أن يسبب أعراضا مثل االنتفاخ والغازات واإلسهال.
ويعد النظام الغذايئ الخايل من الغلوتني هو العالج الوحيد 
لهذه الحاالت، لكن بشــكل عام ال يشكل الغلوتني أي خطر وال 

يوجد ما يدعو إىل تجنبه.
ويشــري باحثون، يف تقرير نرشته دورية Pediatrics، إىل 
أنه ال يوجد دليل عىل أن األنظمة الغذائية الخالية من الغلوتني 
ميكن أن توفر أي فوائد صحية كبرية ألولئك الذين ليس لديهم 

مشاكل يف هضم الغلوتني.
ووفًقا ملؤسســة Celiac Disease Foundation، تشــمل 
املصادر الرئيســية للغلوتني الحبوب مثــل القمح والجاودار 
والشــعري والشوفان، باإلضافة إىل مشــتقاتها مثل الشعري 
والخمرية ونشــا القمح. لذلك يحتاج األشخاص الذين يعانون 
مــن مرض االضطرابات الهضمية أو حساســية الغلوتني إىل 
تجنب العديد من املواد الغذائية الشائعة، مبا يشمل املعكرونة 

والخبز واملخبوزات وحبوب اإلفطار.
هــذا ويوجد الغلوتني أيًضا بشــكل شــائع يف الصلصات 
والتوابل، وخاصة صلصة الصويا وخل الشعري. كا يستخدمه 
مصنعو املــواد الغذائية كادة مضافة أو حشــو. ويف هذه 
الحاالت، يتم إدراجه عادًة عىل امللصقات تحت مســميات مثل 

مالتوديكسرتين أو نشا القمح.

ونظــًرا ألن البدائل الخاليــة من الغلوتني متيل إىل أن تكون 
باهظــة الثمن ويصعب الحصــول عليها، فإن النظام الغذايئ 
النموذجــي الخايل مــن الغلوتني يتكون عــادًة من أطعمة 
كاملة خالية من الغلوتني بشــكل طبيعي، مبا يشمل الفواكه 
والخرضاوات والحبــوب الخالية من الغلوتني مثل األرز البني 

والكينوا والدخن.
ميكن أن يساعد استبعاد تناول األطعمة، التي تحتوي عىل نسبة 
عالية من الكربوهيدرات البســيطة، واستبدالها بأطعمة غنية 
باأللياف قليلة املعالجة عىل تعزيز فقدان الوزن والشعور بالراحة.
تشــري األدلة القصصية من املارســات الرسيرية إىل أن 
مرىض االضطرابات الهضمية الذين يتحولون إىل نظام غذايئ 
خاٍل من الغلوتني رمبا يجدون أنهم يفقدون الوزن بســهولة 

أكر.
من جانبها، قالت دكتورة صويف ميدلني، استشارية التغذية 
إن »ما يحدث عادة إذا تجنب شــخص ما الغلوتني هو أنه يحد 
من الكربوهيدرات وبالتايل ينتهي به األمر إىل فقدان الوزن«، 
شــارحة أن األمر ال يرتبط بالغلوتني وإمنا يرجع الســبب إىل 

النظام الغذايئ املقيد، الذي يؤدي إىل فقدان الوزن.
إىل ذلك، تُظهر الدراسات البحثية نتائج مختلطة، إذ توصل 
العديد من األوراق إىل أن االســتغناء عــن الغلوتني ميكن أن 
يســاهم بالفعل يف زيادة الوزن. ووفًقا لدراســة نرُشت يف 
 ،Alimentary Pharmacology and Therapeutics دوريــة 
تســبب اتباع نظام غذايئ خاٍل من الغلوتني يف زيادة الوزن، 
يف حني أن 22٪ ممن املرىض الذين كانوا يعانون من زيادة يف 

الوزن بالفعل اكتسبوا املزيد من الوزن.
وأظهرت دراســة ماثلة من الدوريــة األمريكية ألمراض 
الجهــاز الهضمي أن 81٪ من مــرىض االضطرابات الهضمية 
يكتســبون الوزن بعد عامني من اتبــاع نظام غذايئ خاٍل من 

الغلوتني.

اجتمع مع مديري مدارس بعلبك
ــة ــ ــوم ــ ــك ــ ــح ــ ــى ال ــ ــلـ ــ ــن مـــــــــــــراد: عـ ــ ــسـ ــ  حـ
ــع األولــــويــــات لـــدعـــم قـــطـــاع الــتــربــيــة وضــ

عقد رئيس »لجنــة الرتبية النيابية« النائب 
حسن مراد لقاء يف قاعة اتحاد بلديات بعلبك، مع 
مديري املدارس والثانويات الرسمية والخاصة، 
واعترب مراد، أن ترؤسه لجنة الرتبية »هو تكليف 
ليك نرشع األمور الرتبوية التي تســتطيع ان 
تخدم هذا القطاع الرتبوي الذي لألســف ينهار 
بسبب الوضع االقتصادي، فكان من الرضوري 
أن نــزور املناطق اللبنانية، وقد قمنا بزيارة 15 
منطقة، وزرنا الدوائر فيها، لنســمع املشاكل 
املوجــودة يف لبنان، ألنها تختلف من منطقة 
إىل أخرى. ولكن أغلب املشاكل كانت متشابهة، 
فقررنــا أن نذهب إىل املواطن، واعتربنا ان هذا 
تكليف بالنسبة لنا أن نذهب كمسؤولني ونواب 
يف لجنة الرتبية إىل مديري املدارس لنســمع 
مشاكلهم ونخفف عنهم عبء التنقل و الهموم 
كافة، لنجد الطريقة األنسب ملواجهة املشاكل 
بالتعاون مع وزارة الرتبية، ليك نســتمع إىل 
األمــور الترشيعية التي يطالبــون بها، والتي 

تريحهم نفسيا ملدة 10 سنوات أو أكر«. 
وتابع: »عندما يكون األســتاذ مرتاحا تكون 
الرتبيــة بخري، والجيل الجديد يعطي أقىص ما 
لديه، وبذلك نبني وطنا حقيقيا نحلم به جميعا، 

الوالدنا واحفادنا مع األجيال القادمة، بعيدا من 
الخراب الذي يحدث فيه، وهذا اليشء ال يتحقق 
اال اذا كان املعلم مرتاحا، وإذا وفرنا للتلميذ بيئة 
مدرســية مريحة وهذا األمر بحاجة لتضافر 
كل الجهــود، وبحاجة للحكومــة اللبنانية، 
فالقطاع الرتبوي هو اســاس أولويات الخطط 
االقتصادية«، مضيفــا »يجب عىل الحكومة 
أن تضــع األولويات لدعم وزارة الرتبية وقطاع 

الرتبية، لنبني وطننا ونحافظ عىل أجياله«.
وأردف مــراد: »بالنســبة للعــام الدرايس 
القــادم أنا مطمنئ الننــي أتابع حركة معايل 
الوزيــر عباس حلبي وأتواصل معه، فهو يزور 
ويســافر اىل كل البالد لدعم القطاع الرتبوي، 
وهو متفائل انه ســيكون هناك تعاون إلنقاذ 
هذا العام، ومــن الواضح جدا أن ال أحد خارج 
لبنان وداخل لبنان يهمه انهيار  القطاع الرتبوي 
يف لبنان لذلك، ســيكون هناك مساعدات لهذا 
القطاع وانا آمل أن تايت هذه املســاعدات وان 
تتغري الظروف االقتصادية خالل السنة املقبلة 
وهذا سوف يؤثر ايجابيا عىل  القطاع الرتبوي، 
وأنا متفائل بأننا ســنجد صيغة مناسبة تريح 

املعلم«.

»اللبنانية« بمحيط  للمخدرات  مــرّوج   توقيف 
الديب جل  في  زبائنه  وأحــد  املشهود  بالجرم 

أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخيل 
- شــعبة العالقــات العامــة، يف بالغ، أّن 
»بعد توافر معلومات لدى شــعبة املعلومات 
يف قــوى األمن الداخيل، عن قيام شــخص 
مجهــول الهويّة برتويج املخدرات عىل منت 
دّراجة آلّية مــن دون لوحات يف محلّة جل 
الديب بالقرب من الجامعة اللبنانية، بارشت 
قطعاتهــا املختّصة إجراءاتهــا الاّلزمة يف 

لتوقيفه. املحلّة 
بنتيجة االستقصاءات والتحّريات، متكّنت 
من تحديــد هويّته، ويُدعــى: »ج. م.« )من 
مواليد عام 1996، لبناين(«، مشــريًة إىل أّن 
»بتاريــخ 28-7-2022، ومــن خالل الرّصد 
واملراقبــة الّدقيقة، أوقفتــه إحدى دوريّات 
الّشعبة، بالجرم املشهود، خالل قيامه برتويج 
املخّدرات عىل منت دّراجة آلّية نوع »أدريس« 
لون أســود من دون لوحات. وقد تبنّي أنّه كان 
يخّبــئ املخّدرات يف حقيبٍة من القاش كان 

يضعها إىل جانب الطريق، وقد تّم ضبطها.

ُضِبطَــت بحوزته كمّية من املخّدرات، عىل 
الّشكل الّتايل: 102 غرام من ماّدة الكوكايني، 
532,5 غ. من حشيشــة الكيف موّضبة يف 
أظرفة وطّبات بالســتيكية معّدة للرتويج، 
دفــرت ورق لف ســجائر، مبلغ مايل وهاتف 
خلوي«، الفتًة إىل أّن »بالّتحقيق معه، اعرتف 
مبا نُسب إليه لجهة قيامه برتويج املخّدرات 
لعدٍد من الّزبائن يف محيط الجامعة اللّبنانّية 
يف محلّــة جّل الّديب، عىل منت الدّراجة الّتي 

ُضِبطَت بحوزته.
كذلك، متكّنت إحدى دوريّات الّشــعبة من 
توقيف أحد زبائنه بتاريخ 27-7-2022، يف 
املحلّة ذاتها، ويُدعــى: »إ. ش.« )من مواليد 
عــام 1996، لبناين(، وقــد اعرتف بتعاطي 
املخّدرات، وأنه يســتحصل عليها من املرّوج 

املذكور أعاله. 
املقتــى القانوين أُجري بحّق املوقوَفني، 
وأودعا واملضبوطات املرجع املعني، بناًء عىل 

إشارة القضاء املختص«.

حول املسافرين  للطالب   تعميم 
كيفّية الحصول على إفادات النجاح

النظارة مــن  مــوقــوفــاً   31 فـــرار  ــن:  األمـ ــوى   ق
تــــحــــت جــــســــر قــــصــــر عــــــــدل بــــيــــروت

أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخيل، 
أّن »فجر أمس، متكَّن 31 موقوًفا من الفرار من 
الّنظارة تحت جرس قرص عدل بريوت«، مشريًة 
إىل أّن »األوامــر الفوريّة أُعطيت لتوقيفهم، 

والّتحقيق جار بارشاف القضاء املختص«.
توازيــا، أفادت مصادر أمنية عن »فرار 31 
ســجيناً من نظارة تابعــة لقرص العدل يف 
بريوت« من جنسيات مختلفة بينهم لبنانيني 
وسوريني وأجانب متهمني موقوفني بجرائم 

عادية معظمها جنح.
وقد شــهد محيط النظــارة عمليات بحث 
وتفتيــش عن الفاّرين، مــع فتح تحقيقات 

ملعرفة مالبسات عملية الفرار وخلفّياتها.
وبحســب املعلومــات االوليــة، تبني ان 
املســجونني فــروا بعد كرس شــبابيك بآلة 
حادة وجــزء من حيط تم هدمه يف نظارتني 
متالصقتــني، مــا يرجح فرضية مســاعدة 
مواطنني من خارج السجن بإنتظار التحقيقات 

االولية.

رئيس لجنة حقوق االنسان
اىل ذلك، إعترب رئيس لجنة حقوق االنسان 
النيابية النائب ميشــال موىس، يف بيان، أن 
»هروب الســجناء من سجن العدلية امر غري 
مقبــول، تحوم حوله الكثري من األســئلة؟« 
ســائال: »كيف لهذا العدد الكبري من املساجني 
الهرب من مكان مفرتض ان يكون محروســا 
أمنيا، وهو اصال مقفل بصفائح من الحديد«، 
مضيفــا »قبل حصول هذا األمر كم من املرات 
طالبنا باقفال هذا الســجن املســمى سجن 
العدلية املســتحدث منذ ســنوات، والذي ال 
يتمتع بأدىن مقومات السجن من كل النواحي 

ووعدنا مرارا بإقفاله ومل يتم ذلك«.
وطالب موىس ب«اقفال هذا الســجن فورا 
والقضــاء بترسيع املحاكات للمســاجني 
غري املحكومني وهــو مطلب مزمن لتخفيف 
الســجون. وســتتابع لجنة  االكتظاظ يف 
حقوق االنسان النيابية ما حدث كا موضوع 

السجون من كل جوانبه«.

أعلن املدير العام للرتبية رئيس اللجان الفاحصة عاد االشقر، 
باالعــالن الذي أصدره يف االســبوع املــايض، عن فتح املجال 
للطالب الناجحني يف شــهادة الثانوية العامة بفروعها األربعة 
يف امتحانات العام 2022، املسافرين إىل الخارج حرصا، للحصول 
عىل إفادات النجاح، من طريق التقدم بطلب إىل دائرة االمتحانات 
الرســمية – مركز برئ حســن، اليوم يف 8 مــن الحايل، وملء 

االستارة املخصصة لذلك.«
أضاف »يطلب من مقدم الطلب إرفاق املستندات التالية للحصول 
عىل إفادة نجاح يف امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام 2022 
بداعي السفر والدراسة خارج لبنان: صورة عن الهوية أو إخراج 
القيد، صورة عن بطاقة الرتشــيح، قبول الجامعة خارج لبنان 
وتذكرة السفر أو حجز السفارة. يقدم الطلب يف دائرة االمتحانات 
الرسمية – مركز برئ حسن بواسطة صاحب العالقة أو احد أفراد 
عائلته ويتم استالم إفادة النجاح يف املركز املذكور. يهمل كل طلب 
ال يحمل املعلومات الصحيحة أو ينقصه أي من املستندات املذكورة 

أعاله لنيل إفادة النجاح”.

ــس قـــلـــيـــل الــــغــــيــــوم.. ــ ــق ــ  ط
ــدرجــات الــحــرارة مــع انــخــفــاض ب

توقعت دائرة التقديرات يف مصلحة األرصاد الجوية يف املديرية 
العامة للطريان املدين ان يكون الطقس اليوم، قليل الغيوم إىل غائم 
جزئيا مع ضباب عىل املرتفعات وانخفاض إضايف بدرجات الحرارة 
يف املناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر عىل الساحل 
كا تنشــط الرياح أحيانا. وجاء يف النرشة اآليت: الحال العامة: 
تنحرس الكتل الهوائية الحارة املسيطرة عىل لبنان عامة واملناطق 
والداخلية خاصة اعتبارا من اليوم األحد، حيث يتحول الطقس إىل 
صيفي معتاد مع درجات حرارة ضمن معدالتها املوســمية عىل 

الساحل وانخفاض يف نسبة الرطوبة عىل الساحل.
)معدل درجات الحرارة لشــهر آب عىل الساحل يرتاوح ما بني 

25 و33 درجة(.
- الطقس املتوقع يف لبنان: الثالثاء: غائم جزئيا مع انخفاض 
إضايف وبسيط بدرجات الحرارة عىل الجبال ويف الداخل وتبقى 
دون تعديل يذكر عىل الســاحل كا تنشط الرياح أحيانا ويتوقع 

تساقط الرذاذ بشكل متفرق يف املناطق الشالية خالل الليل. 
اما األربعاء: غائم جزئيا إىل غائم مع انخفاض إضايف وبسيط 
بدرجــات الحرارة عىل الجبال ويف الداخل، وتبقى دون تعديل 
يذكر عىل الســاحل. كا تنشط الرياح أحيانا ويتوقع تساقط 

الرذاذ بشكل متفرق خالل الليل. 

إشراف  وافقت على  الوزراء  رئاسة   الزراعة«: 
اللبناني الــقــمــح  ــراء  شــ عــلــى  »االقـــتـــصـــاد« 

أصــدرت وزارة الزراعة بيانــا جاء فيه: 
»نتيجــة القرار الــوارد اىل  وزير الزراعة 
 ،5/8/2022 بتاريخ  الحاج حســن  عباس 
والذي يحمل رقم الصادر 1445/م ص، من 
الســيد رئيس مجلس الــوزراء يف حكومة 
ترصيــف األعــال نجيب ميقــايت، تحت 
عنوان قبول اقرتاح الســادة وزراء الزراعة 
واالقتصاد والتجارة، برشاء القمح املنتج يف 
لبنان، اســتنادا اىل التعميم رقم 17/2022 
تاريــخ 21/5/2022، وتشــجيعا لالنتاج 

الداخــيل وتحفيزا ملزارعــي القمح الصلب 
والشعري. والطري 

تعلن رئاســة مجلس الــوزراء املوافقة 
اســتثنائيا عــىل ارشاف وزارة االقتصــاد 
والتجــارة عىل رشاء القمح املنتج يف لبنان، 
والتــي تبلغ كميتــه /40/ الف طن تقريبا، 
وذلك من قبــل املطاحن املحلية عىل ان يتم 
وضع آلية يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء 
بناء القــرتاح وزيري االقتصــاد والتجارة 

ذلك«. لتحقيق  والزراعة 
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االثنني 8 آب 2022

غــرّد وزير األشــغال يف حكومة ترصيف 
األعامل عىل حمية عىل حسابه عرب »توتري« 
كاتباً: »الباخرة Razoni )sl( التي انطلقت من 
ميناء أوديســا ، واملحملة بالذرة ، والتي كان 
يفرتض- وبحسب ما أشيع بأن تكون وجهتها 

مرفأ طرابلس يف لبنان..«.
وأضاف عرب »تويــرت«: »قبل وصولها إىل 

وجهتها املعلنة بداية، تغرّي مسارها!«.
وتابع, »تشري البيانات املرفقة بأنها تنتظر 

أمراً جديداً حول تحديد وجهتها الجديدة؟!«.
ويف وقت سابق، أعلنت السفارة األوكرانية 
يف لبنان لوكالة فرانس برس، بأن الســفينة 
التي تحمل أول شحنة حبوب صّدرتها أوكرانيا 
منــذ بداية الحرب الروســية-االوكرانية لن 

ترسو يف لبنان األحد كام كان متوقعاً.
وغادرت ســفينة الشــحن »رازوين« التي 

ترفع علم سرياليون، ميناء أوديسا األوكراين 
عىل البحر األســود االثنني محملة بـ 26 ألف 
طن مــن الذرة بعد توقيع أوكرانيا وروســيا 
اتفاقيتني منفصلتني بوســاطة تركيا وتحت 

رعاية األمم املتحدة. 
وأعلنت الســفارة االوكرانية يف لبنان يف 
رسالة تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنها 

تأجيل وصول سفينة رازوين املرتقبة.
وردا عىل ســؤال عن أسباب التأجيل، قالت 
الســفارة إنه »ليس لديهــا معلومات أخرى« 

حالياً. 
وأكد مصدر رسمي مطلع لفرانس برس أن 
من املحتمل أال ترســو الســفينة يف لبنان إذا 
متكنت من بيع شحنتها إىل تاجر يف بلد آخر، 
موضحا أن السفينة لن تذهب اىل لبنان إال يف 

حالة واحدة: اذا اشرتى تاجر شحنتها. 

تــنــتــظــر  : ــرة »رازونـــــــــــي«  ــ ــاخ ــ ــب ــ ال حـــمـــيـــة عــــن 
ــدة ــدي ــج ــهــا ال ــد وجــهــت ــدي ــح ــول ت ــ ــداً ح ــ ــدي ــ أمــــــراً ج

علق رئيس االتحــاد العاميل العام الدكتور 
بشــارة األســمر عىل قرار جمعية املصارف 
بــاإلرضاب، وقال يف بيــان، »بعدما أمعنت 
املصــارف وجمعيتهم بالتكافــل والتضامن 
مع عدة جهــات بتبديد أموال الناس وتهريب 
ودائعهم، ها هي اليوم وبإرصار مل يســبق له 
مثيل تحاول التفلت والتهرب من املسؤولية عن 
طريق إعالن اإلرضاب الجزيئ وتهدد باإلرضاب 
املفتوح بهــدف الضغط عىل القضاء والدولة 

واملواطنني واملودعني يف الوقت نفسه«.
ولفت اىل ان »جمعية املصارف التي تحولت 
ألكرث من عقدين من الزمن من دورها يف إدارة 
التنمية ومتويل الصناعة والزراعة والسياحة 
والتجارة اىل جمعية مرابني، واســتفادت من 
فوائــد خزينة وصلــت اىل أكرث من 40% يف 
بعض األحيان ومن هندســات مالية حصدت 
خاللها مليارات الــدوالرات بدون وجه حق، 
وشيدت أبراجها من أموال املودعني اللبنانيني 
وغــري اللبنانيــني، وهربت أموالهــا وأموال 
أصحابها ومدرائها وكبار املســاهمني فيها، 
تتحجج اليوم بتوقيف القضاء ألحد أعضائها 
الذي أطلق رساحه خــارج أي منطق قانوين 
يف حــني أنه كان من واجب القضاء محاكمة 
كل الذين تســببوا بهذه الكارثة املالية ومنهم 
حتــام بعض أعضائها ضمن مبدأ املحاســبة 
الجنائية والتي تبــدأ مبرصف لبنان ووزارات 

الدولة واملصارف«.
وقــال: »ان املــودع يف أي مرصف إمنا هو 

يرتبط بعقد بينــه وبني املرصف الذي يتعامل 
معــه وال عالقة له مبا جرى بني هذا املرصف 
واملرصف املركــزي أو الدولة، وهو عقد أمانة 
يتوجب تســديده لدى االستحقاق. لكن جشع 
العديد مــن أصحاب املصارف فرط بهذا العقد 
مخالفــا القانون. وها هــي جمعيتهم تتهم 
القضاء بإصدار قرارات عشــوائية وشعبوية 
ملنع الناس من مقاضاتها الستعادة حقوقهم 
وخوفــا منها مــن إعادة هيكليــة املصارف 
وحرصها بعدد قليل بعد انتشارها كالفطر يف 

طول البالد وعرضها«.
واعتــرب أن »جمعيــة املصــارف بدعوتها 
اىل اإلرضاب الجــزيئ أو املفتوح إمنا ترتكب 
خطيئــة أخرى تضاف عــىل مصيبة رصف 
آالف من موظفيها دون أي رادع تحت ســتار 
تخفيض عــدد الفروع وعــىل كارثة وضع 
موظفيها الباقني يف مواجهة محمومة دامئا 
مع املوظفني والعامل وكافة رشائح الشــعب 
وهي بذلك تخالــف القوانني وترضب القضاء 
وتتعدى عىل حقوق اإلنســان وعىل الحريات 
العامة وتستكمل اإلنهيار االقتصادي واملايل 

يف البالد«. 
وختم االسمر محذرا من »ركوب هذا املركب 
الخشن الذي ســيغرق البلد ومن فيه«، داعيا 
اىل »حوار مع الجهات املعنية الحكومية ومع 
الهيئات االقتصادية ومع االتحاد العاميل العام 
إلنقاذ البلد من هذه الورطة الكربى التي يعيش، 
وإنصاف املودعني عرب إعادة أموالهم كاملة«.

ــارف :  ــصــ ــ ــن إضــــــراب امل »االتــــحــــاد الـــعـــمـــالـــي« عـ
ــة ــ ــدولـ ــ ــاء والـ ــ ــض ــ ــق ــ حــــــــاول الـــضـــغـــط عـــلـــى ال
ــرب مـــــن املـــســـوؤلـــيـــة ــ ــهـ ــ ــتـ ــ واملـــــودعـــــيـــــن والـ

نقابات  إتحــاد  إعترب  و 
»إرضاب  ان  الحــرة،  املهن 
ابتداء  جمعيــة املصــارف 
من االثنــني املقبل، مخالف 
االســباب  وان  للقانــون 
املذكــورة يف مــن القرار 
ال تعطــي املصارف أي حق 
قانــوين لالقفــال، بل هو 
تعســف يف استعامل الحق 
إستغالل  وسوء  باالرضاب 
وعملية  املهيمــن  املركــز 
ابتزاز ومســاومة موجهة 

املودعني«. اىل 
وســأل يف بيان: »هل نســيت أو تناست 
جمعيــة املصارف أو وكالؤهــا القانونيون 
املكرس دســتوريا؟  الســلطات  مبدأ فصل 
او هــل تريد ان يذكرها أحــد ما هي اآلثار 
contempt of court يف الخــارج؟ أو  لــل 
هــل تســعى إىل إيصال األوضــاع إىل حد 
تيئيس املودعني مــن إمكانية ولوج الحلول 
النظامية؟ وهل نســيت جمعية املصارف أو 
أنها تناست أن كرامة وسمعة كل املواطنني 
املودعــني تداس وترضب كل يوم عىل أبواب 
املصارف وتهضم حقوقهم ويتبخر ما تبقى 
من جنى عمرهم دون أي إحساس بالذنب أو 
املســؤولية من قبلها أو تحمل وزر الخسائر 
من قبل أربابها، نتيجة لسياســات متهورة 

وإدارة غري رشيدة«؟.
وأكد االتحاد أن »التهديد باالرضاب لن يؤثر 
ولن يخيف املودع، اذ ان املصارف قد أضحت 
مجــرد صندوق بريــد ورصاف آيل تنفيذي 
لتعاميــم حاكم مرصف لبنان، وذلك تقطيعا 
للوقت بهدف التهرب من املحاســبة وتحميل 
املودع كافة الخسائر الناتجة من املخالفات 
والهندســات املالية والفوائد الفاحشة التي 
جنتهــا وارتكبتهــا بالتكافل والتضامن مع 
حاكم مرصف لبنان والسياســيني الفاسدين 

واملفسدين«.
ونبــه االتحاد جمعية املصارف من »مغبة 
املــي يف قرار اإلرضاب املفتــوح إلتزاما 
للقانــون ومصالح  مبســؤولياتها وصونا 

العامة«. والحريات  الناس 

{ اتحاد رجال وسيدات االعامل { 
كام أعلن »اتحاد رجال وسيدات االعامل الشباب 
يف لبنان FYBL« يف بيان انه »تعقيبا عىل بيان 
»اتحــاد نقابات املهن الحرة« يف لبنان الصادر 
اليوم ردا عىل اعالن جمعية املصارف االرضاب، 
وبعد تواصل رئيس االتحاد اييل صليبا مع نقيب 
املحامني يف بريوت االستاذ نارض كسبار، يؤكد 
اتحاد FYBL تبنيه مضمون بيان »اتحاد نقابات 
املهن الحرة«، ويشــدد عــىل انه »وبالرغم من 
اميانــه املطلق برضورة املحافظة عىل القطاع 
املرصيف كونه شكل احد ركائز االقتصاد الوطني 
عىل مدى ســنوات طوال، فإنه يرفض وبشكل 
مطلق ابتزاز املودعني واملترضرين اوال والقضاء 
ثانيا عرب استخدام االرضاب واالقفال وما شابه، 
ملحاولة ثنــي اصحاب الحقوق عن اللجوء اىل 
القضاء لتحصيل حقوقهم بدال من اســتيفائها 

تحكام بالذات«.
ويذكر االتحاد املصارف ان »اقفالها عىل مدى 
اســبوعني يف خضم ثورة 17 ترشين كان احد 
اللبنانيني  املودعني  الرئيسية لفقدان  االسباب 
واالجانب ثقتهم باملصارف اللبنانية وادى اىل 
تهافت الناس عىل ابوابها الستعادة اموالهم«، 
ونحــذر من ان »اي ارضاب جديد ســيزيد من 
نقمة الناس عىل املصارف ال ســيام املوظفني 
واملتقاعدين الذين ســيتم تحويل رواتبهم اىل 
املصارف مطلع االســبوع القادم، ما سيؤدي 
حكام اىل حركة احتجاجية يف الشوارع وعىل 
ابواب املصارف، وميكــن ان يعرض املصارف 

واملوظفني لديها ملا ال يتمناه احد اطالقا«. 

ــرة : اضـــــــراب املـــصـــارف ــ ــح ــ ــات املـــهـــن ال ــابـ ــقـ نـ
ــن وابــــــتــــــزاز لــلــمــودعــيــن ــيـ ــوانـ ــقـ ــلـ مـــخـــالـــف لـ

جوزف فرح

»طفح كيل »املصارف بعد سلســلة 
املضايقــات التــي  تعرضــت لها من 
الســلطة التي مل ترتك مناســبة اال 
واتهمــت املصــارف بأفتعال االزمات 
حتى بثورة 17ترشين االول 201٩النها 
ال تريد ان تحمل نفسها هذه املسؤولية 
بل ان املصارف««جسمها لبيس«والنها 
كام يقول رئيس جمعية املصارف سليم 
صفــري  ال متلك املدافــع وليس لديها 

ميليشيات .
منــذ انطالق ثــورة ترشين االول 
201٩ صوبت السلطة سهامها باتجاه 
املصــارف خصوصا بعــد ان اقفلت 
ابوابها ملدة 17يوما كانت كافية لتأليب 
املودعني ضد املصــارف التي تعرضت 

لشتى انواع الضغوط من تكسري ملراكزها وفروعها 
ورصافاتها االلية رغم هذا الشأن.

كــام ان القضــاء مل ينصفها خالل الســنتني 
املاضيتني واتخذت بحــق املصارف قرارات واحكام 

شعبوية واعتباطية من 
مرجعيــات يتــّم اختيارها مســبقاً من املّدعني 
لغايات مل تعد خافيــة عىل أحد«،ويف هذا املجال 
اعتــرب بيان جمعية املصــارف انه إذا كان القانون 
قد ســعى بهدف تحقيق عدالــة واعية، إىل إيالء 
النظــر بدعاوى تتطلب حّداً أدىن من اإلملام بقوانني 
خاصة كالقوانــني املرصفية واملحاســبية، فإن 
املصارف تقف باســتغراب أمام تجاهل البعض من 
املكلّفني باحرتام القانون ومضمون أحكامه وكأن 
تطبيــق القانون أصبح اختيارياً لهم وليس إلزامياً. 
ويزيد استغرابها عندما تأخذ هذه املرجعيات تدابري 
األشــخاص وكراماتهم  تتنــاول حّريات  جزرية 

وتيسء إىل ســمعتهم وتعرّض عالقات املصارف 
املحلية باملصارف املراسلة، مام يحدث بالغ الرضر 
ليــس للقّيمني عىل املصارف فحســب، بل بصورة 
أوىل للمودعــني. مــن هنــا، إن جمعية مصارف 
لبنان ال تفهم أســباب توقيف رئيس مجلس إدارة 
بنــك االعتامد املرصيف طارق خليفة وهو املعروف 
بتقيده بالقوانني خصوصا ان مرصفه كان الوحيد 
مل يديــن الدولة لكن كام يقــول الكثريون فأنه ال 
يتعاطى السياســة همه كان النجاح يف مرصفه 
واســتعداده للمثول امام القضاء فــكان نصيبه 

االعتقال مثل اي مجرم ارتكب املعايص.
وكذلــك االمر  عندما صدر فرار قضايئ اخر مبنع 
سفر 6رؤوســاء مجالس ادارات مصارف والحجز 
عىل ممتلكاتهم دون ان يقول«محال الكحل بعينيها 
وتلفــت مصادر  إىل أن »ودائــع الناس مل يأخذها 
طــارق خليفة أو أي رئيس مجلس إدارة، إمنا الدولة 
اللبنانية التي مل تُِعد األموال إىل مرصف لبنان الذي 

وقع يف فجوة مالية يريدون إلباســها 
للمصارف التي بدورها ستحّمل املوِدعني 

َوزر هذه.
وتؤكد املصادر املرصفية ان الحكومتني 
الســابقتني وضعتا نصب االعني »فرط 
،فخطة  اللبنــاين  املــرصيف  »القطاع 
التعــايف التي اعلنتها حكومة حســان 
ديــاب ركزت عىل الغــاء القطاع وابقاء 
عىل خمسة مصارف وتحميل القطاع كل 
الخسائر دون ان تتطرق اىل انفاق الدولة 
الذي سبب هذه الخسائر كام ان حكومة 
نجيــب ميقايت فعلت االمر نفســه مع 
املصارف وحملتها الخسائر ايضا كام انها 
ابعدتها عن املشــاركة او االطالع عىل ما 
تخطط له بالنسبة العادة هيكلة القطاع 
املــرصيف وهذا ما ادى اىل  اســتهجان 
جمعية املصارف التي ســارعت اىل عقد 
اجتامع بنب رئيس  حكومة ترصيف االعامل ورئيس 

جمعية املصارف سليم صفري.
الذي اكد  أن »القطاع املرصيف يعمل بالحد االقىص 
املتاح للحفاظ عىل أموال املودعني، وإيجاد الســبل 
املثىل لتمكني القطاع من االستمرار بدوره يف متويل 

إعادة إطالق العجلة االقتصادية يف لبنان .
لكــن صفري مل يتحدث عن موضوع اعادة هيكلة 
القطاع املرصيف اال انه كان يف صلب االجتامع بعد 
ان كلفته الجمعية العمومية املصارف بتوضيحات 

من ميقايت حول هذا املوضوع.
مهــام يكن من امر فأن القطاع املرصيف لن يقف 
ساكتا بعد االن وهو وجه االنذار لكل املتطاولني عليه 
عرب قراره االرضاب مام يســبب من تداعيات لبست 
ملصلحة البلد واقتصــاده خصوصا ان هذا القطاع 
يبقى  العمود االســايس لالقتصاد الوطني واملمول 

ملختلف قطاعاته ولو تعرث . 

»طفح كيل« املصارف من تصرفات الحكومات والقضاء ومصرف لبنان واملودعين
اســــــتغراب الهمال التعاطي مع هذا القطاع الحيوي واملمول لكل القطاعات

اميمة شمس الدين 

اصدر معهــد التمويل الدويل تقريــراً عن لبنان 
تحــت عنوان ) لبنان : التحديات املتصاعدة ( تحدث 
فيه عن سيناريوهني أمام لبنان يف املرحلة املقبلة، 
يف الســيناريو األول يبدأ البلد بتطبيق اإلصالحات 
املطلوبــة من صنــدوق النقد الــدويل، وهذا األمر 
ســيمّهد الطريق نحو التوّصل إىل اتفاق نهايئ مع 
الصنــدوق قبل نهاية هذا العام وبالتايل يتم اإلفراج 
عن قروض من نحو 3 مليار دوالر من الصندوق و12 

مليار من املجتمع الدويل مبا فيهم مؤمتر سيدر.
بحســب معهد التمويل، هذه األمــوال هي باب 
الخــالص لنقل البلد من مرحلة اإلنهيار إىل مرحلة 
التعايف. وباألرقام نتيجة تدّفق األموال، ســتنتعش 
اإلســتثامرات ويتحرّك اإلقتصاد ويحصل منو بنحو 

6% عام 2023، مام يخلق فرص عمل جديدة.
مقابل هذا الســيناريو اإليجايب، يوجد السيناريو 
الســلبي، حيث تستمر الطبقة السياسية يف  النهج 
نفســه من عرقلة اإلصالحــات، وال يوّقع لبنان أي 
إتفاق مع صندوق النقد، ال دوالرت وال إســتثامرات 
والرشكات واملؤسســات تبقى تعــاين واإلقتصاد 
يســتمر يف الرتاجع. فيصّنف لبنان دولة فاشــلة 
)failed state( مثــل فنزويــال  والصومال وحديثاً 

رسيالنكا. 
بهذا السيناريو، يضطر مرصف لبنان أن يرصف كل 
مــا تبّقى من اإلحتياطي  لديه ليصل إىل الصفر يف 
ظرف سنوات قليلة، وتصبح عملية اسرتداد الودائع 
مستحيلة. تكمل اللرية انهيارها ويرتفع سعر رصف 
الدوالر بالســوق إىل أكرث من 40 ألف لرية يف نهاية 
الـ2022 وأكرث من 110 آالف لرية يف نهاية الـ2026 

وتزداد نسب الفقر والبطالة.
فاي ســيناريو اقرب  اىل التنفيذ وما هي االسباب 
وما الذي مينع تطبيق االصالحات، وكيف سينعكس 
تطبيق االصالحات  أوعدم تطبيقها عىل االوضاع يف 

لبنان سيام االقتصادية؟
يف هــذا االطار يقول الخبــري املايل واالقتصادي 
الدكتــور بــالل عالمة يف حديث للديــار : قد نجد 
صدور تحذيــرات عن املنظــامت الدولية ومعاهد 
الحوكمة العاملية طبيعياً بعد مســرية االنهيار الذي 
اصابت لبنان ومؤسساته . ففي كل دول العامل حتى 

الدول الفاشــلة منها  بات الكل يعلم أن األمر مرتبط 
بالحوكمة وبطبيعة السلطة السياسية الحاكمة .

تحت هذا العنوان اىت تقرير معهد التمويل الدويل 
بواشــنطن والذي حذر فيه لبنان من سيناريوهني 
اثنني احســنهام مر واســوأهام ســيىء جدا وقد 
تضمن التقرير العبارة التالية  »كلام بقيت السلطة 
السياسية متنصلة من مســؤولياتها، كلام تفاقم 

الوضع وتعمقت  االزمة أكرث مع الوقت« .
إنطالقــاً من ميل التقرير إلعتبار أن الســيناريو 
الســيىء هو األرجح  رأى عالمة إن هذا االستنتاج 
مبنــي عىل قناعة مســؤويل معهــد التمويل بأن 
السلطة السياســية يف لبنان ليست مؤهلة إلدارة 
الحكم وال لوضع سياســات اقتصادية ال بل اكرث من 
ذلك فإن التحذير يتضمن اتهاما لهذه الســلطة بعدم 
رغبتهــا الجدية يف تنفيذ االصالحات املطلوبة ولو 

بالحد األدىن.
وأشار اىل أن التقرير ربط اإلحتامل االول بسلسلة 
مــن القوانني االصالحية أهمها قانون إعادة هيكلة 
املصــارف وقانون الكابيتال كونــرتول اضافة اىل 
قانــون الرسية املرصفية الــذي أقرت تعديالته يف 
الجلسة الترشيعية االخرية. طبعاً انطالقاً من كون 
أن الطبقــة السياســية الحاكمة يف لبنان قد رتبت 
أوضاعها عىل حســاب االقتصاد اللبناين مام يوجد 
تناقض باملبدأ بني االصالحات املطلوبة وبني دميومة 
عملهــا يف الحكم مؤكداً  أن الســلطة السياســية 

ســتعمد اىل التمويه بعملية اقرار القوانني واللعب 
عىل وتر التعديالت عىل القوانني وتشويه املضمون 
االصالحــي للقوانني بحيث ترغب يف ايهام املجتمع 
الدويل واملؤسســات الدولية وتحديداً صندوق النقد 
والبنك الدويل بأنها نفذت ما عليها من التزامات وانها 
أقرت االصالحات املطلوبة دون إغفال سياســاتها 
املبنية عىل قاعدة أن السياســات مركبة خدمة من 

الدولة لألحزاب الحاكمة وليس العكس.
ولفت عالمة اىل ان هذا السيناريو طبعاً سيؤدي 
اىل اعرتاضات من املؤسسات الدولية ومن املجتمع 
الدويل ولن تحصــل التدفقات املالية املوعودة عىل 
شــكل مســاعدات وهبات وقــروض واألخطر أن 
الســلطة السياسية ستخرس فرصة إستعادة الثقة 

بلبنان ومبؤسساته.
مؤكداً أن هذا السيناريو السيىء ال يوجد من يقوم 
بتعويض فداحة نتائجه ســوى مرصف لبنان امللزم 
بتغطية الفوارق وتخبئة الفضائح وصوالً لخســارة 
االحتياطــات املتبقية لديــه وطبعاً مع زوال القدرة 
تدريجياً عىل مكافحة إنفالت ســعر الرصف وكبح 
جامح التضخم الذي ســيصل بلبنان اىل مستويات 
قياســية وســيدفع باملجتمع الــدويل واملنظامت 
الدوليــة العتبار أن لبنان دولة فاشــلة وحكامها 
فاســدون ســيئون علامً أن هذه النتيجة قد اعلنت 

سابقاً مراراً وتكراراً.
واســتبعد عالمة  الســيناريو الثاين القائم عىل 
التزام السلطة السياسية بتنفيذ واقرار االصالحات 
الالزمة والقوانني املطلوبة والذي ســيوصل لبنان 
اىل مرحلة تكون فيه استعادة الثقة مدخالً لوصول 
التدفقات املالية اىل ارقام قياسية قد تكون االساس 
العادة بناء االقتصاد عىل اسس سليمة بعد أن تحقق 
الــدورة املالية االقتصاديــة اللبنانية منواً ملحوظاً 
وتوسعاً مطلوباً، مشرياً انه عندئذ يستطيع املرصف 
املركــزي اعادة تكويــن احتياطاته مــن العمالت 
االجنبيــة وتعزيزها ال بــل اعتامد طرق تدر الفائدة 

عىل البلد ككل.
وختم عالمة قائالً : اين نحن من الســيناريوهني 
سؤال برسم االيام القادمة  مربوطاً بسؤال الطبقة 
السياســية الحاكمة هل ستســتجيب للرضورات 
ولالمر الواقع وتتغري ملصلحة لبنان أم أن االمر بات 

خارج الحسبان وقد حكم البلد باالعدام. 

معهــــــد التمويل الدولي يرســــــم صورة تشــــــاؤمية عن الوضــــــع في لبنان
عالمة : هل ستستجيب الطبقة الحاكمة للضرورات والتغيير ان بتنا خارج الحسبان ؟

األمرييك  االقتصــاد  فاجأ 
نهايــة  يف  املســتثمرين،  
االسبوع املنرصم، بعد اإلعالن 
عــن قفزة غــري متوقعة يف 
الوظائــف الجديــدة خــالل 
شــهر يوليو املايض، وهو ما 
أحبط آمالهم املتــــفائلة بأن 
الفيدرايل  االحتياطي  بــــنك 
رمبا يوقــف الزيادات العنيفة 
التي تستهدف  الفائدة  ألسعار 

كبح التضخم.
وأظهرت بيانات وزارة العمل 
األعامل  أصحاب  أن  األمريكية 
األمريكيني عينوا عاملني بعدد 
يف  التوقعات  بكثــري  تجاوز 
يوليــو، لتســتمر الزيادة يف 
التاسع عرش  للشهر  الوظائف 
عــىل التوايل، مــع انخفاض 

معــدل البطالة إىل معدالت ما قبل وباء كورونا عند 
3.5 باملئة.

وبحسب بيانات وزارة العمل، فقد أضاف االقتصاد 
يف الواليات املتحدة 528 ألف وظيفة خالل الشــهر 
املايض، وهو مســتوى أفضل من التوقعات البالغة 

250 ألًفا.
ورمبا يشــجع هذا النشــاط القــوي للتوظيف، 
مجلــس االحتياطي الفيدرايل عىل زيادة أســعار 
الفائدة مبعــدالت مرتفعة مجددا، بعــد أن رفعها 
الشهر املايض مبقدار 75 نقطة أساس للمرة الثانية 
عىل التوايل ضمن سلسلة زيادات تستهدف خفض 

معدالت التضخم التي وصلت ألعىل مســتوياتها يف 
أكرث من 40 عاما.

ونتيجة هذه املخاوف، أغلقت األســهم األمريكية 
تعامالت نهاية األســبوع عىل تراجع، فقد انخفض 
مؤرش »ســتاندرد آند بــورز 500« القيايس بنحو 
0.16 باملئــة، عند اإلغالق إىل 4145.1٩ نقطة، كام 
تراجع مؤرش ناسداك املجمع بنحو 0.50 باملئة، إىل 

12657.55 نقطة.
يف املقابل ارتفع مــؤرش »داو جونز« الصناعي، 

بنحو 0.23 باملئة، إىل 32803.47 نقطة.
ويف أوروبــا، فقد شــهدت مؤرشات األســواق 
تراجعا جامعيــا يف تعامالت أمس، حيث انخفض 

مؤرش »يورو اســتوكس 50« 
بنحــو 0.78 باملئــة، ومؤرش 
باملئة،   0.65 األملاين  »داكس« 
و«كاك« الفرنيس 0.63 باملئة، 
و«فوتــيس 100« الربيطاين 

0.11 باملئة
فقد  للســلع،  وبالنســبة 
من  النفط  أســعار  استفادت 
بانتعاش  الخاصــة  األنبــاء 
التوظيف ليعوض بعض خسائر 
األســبوع، وارتفع خام برنت 
أمس بنســبة 0.85 باملئة عند 
مستوى ٩4.٩2 دوالر للربميل، 
وكذلك خام غرب تكساس فقد 
ارتفع بنســبة 0.53 باملئة إىل 
مستوى 8٩.01 دوالر للربميل.

ورغــم ارتفــاع النفط ، إال 
أنه أنهى األســبوع عند أدىن 
مستوياته منذ فرباير بسبب املخاوف من احتامل أن 

يؤثر الركود عىل الطلب عىل الوقود.
أما الذهب، فقد انخفض يف جلســة أمس، بنحو 
0.88 باملئة إىل مستوى 1775.50 دوالر لألونصة، 
لكنه أنهى األسبوع عىل مكاسب بنحو 0.54 باملئة.

وبالنسبة للعمالت، فقد تلقي الدوالر دعام جديدا 
، وارتفع مؤرش الدوالر األمرييك أمام سلة العمالت 

الرئيسية بنحو 0.88 باملئة.
وانخفض ســعر اليورو أمام الدوالر يف تعامالت 
نهاية االســبوع إىل مســتوى 1.0183 دوالر، كام 

انخفض الجنيه اإلسرتليني إىل 1.2073 دوالر. 

كيف تأثرت أســــــواق األســــــهم والنفط والذهــــــب بقفزة الوظائــــــف بأميركا؟
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االثنني 8 آب 2022

أكد رئيس تيــار »الحكمة« 
الحكيم،  العــراق عــار  يف 
أهميــة إبعــاد مؤسســات 
الدولة ومصالح املواطنني عن 
الخالفات السياسية بني الكتل 

واألحزاب.
بيان  يف  الحكيــم  وقــال 
صحفــي: »اســتقبلنا صباح 
الوزراء  مجلــس  رئيس  امس 
مصطفــى الكاظمي وتداولنا 
السيايس  املشهد  تطورات  يف 

واالجتاعــي والخدمي، وبينــا أهمية إبعاد 
مصالــح املواطنني ومؤسســات الدولة عن 
خالفات القوى السياســية، وجددنا اإلشارة 
إىل رضورة اســتثار الوفــرة املالية املرتتبة 
عىل ارتفاع أســعار النفط يف تحسني الواقع 
مصادر  وتنويع  واالجتاعــي  االقتصــادي 

الدخل.«
أضــاف أن »الوفرة املالية حدث عريض ال بد 
من اســتثاره يف إحياء املشاريع التي تنهي 
حالة الدولة الريعية، وشــددنا عىل االهتام 
بقطــاع الكهرباء والعمل عــىل إدامتها يك 

ال تتكــرر حــاالت اإلنطفاء التــام يف بعض 
املحافظات، كــا أكدنا أهمية إصالح النظام 
الســيايس ومكافحــة الفســاد، ورضورة 
استخدام الطرق القانونية والدستور واعتاد 
مبدأ التشــاور بــني الجميع ليحظى اإلصالح 

بدعم شعبي ومجتمعي من كل األطياف«. 
وتابــع الحكيم: »دعونا أيضــا الحكومة 
واألجهــزة األمنيــة إىل اســتمرار العمليات 
العســكرية واألمنيــة لــرب اإلرهاب يف 
معاقله، وشددنا عىل رضورة إدامة العالقات 
مع دول الجــوار والعامل من منطلق املصلحة 

الوطنية والسيادة العراقية«.

الدولة إبعاد مؤسســــــات  : يجب  للكاظمــــــي  الحكيم 
ومصالــــــح املواطنيــــــن عــــــن الخالفات السياســــــّية

أصدرت محكمة جنايات الكرخ يف العراق، 
امــس، حكا بالســجن املؤبد بحــق أربعة 
أشخاص بتهمة استهداف مطار بغداد الدويل 

بالصواريخ. 
وذكــرت املحكمــة يف بيــان صحفي، أن 
»املجرمني اشرتكوا يف جرمية استهداف مطار 
بغداد بالصواريــخ يف الثامن والعرشين من 

يناير 2022«.
وأضافت، أن »الحكــم بحق املجرمني يأيت 
اســتنادا ألحكام املادة الرابعة/ 1 من قانون 

مكافحة اإلرهاب رقم 13 لسنة 2005«.
من جهته كشــف مصدر عراقي لـRT عن 
جــزء من هويــة املتهمني وقــال إن »هؤالء 

ينتمون لفصائل شيعية مسلحة«. 

باملؤبد علــــــى عناصر العراقــــــي حكــــــم  القضــــــاء 
فــــــي فصائل مســــــّلحة الســــــتهدافهم مطــــــار بغداد

قتل أربعة أشــخاص وأصيب أربعة آخرون 
بينهم نائب يف الربملان جراء إطالق نار عليهم 

من قبل مسلحني شال غرب باكستان.
ونقلت وســائل إعالم باكســتانية محلية 
قولهــا امس: »إن مســلحني هاجموا موكب 
لياقت عيل خان النائب يف الربملان الباكستاين 
عــن إقليم خيرب بختونخوا يف منطقة ميدان 
باإلقليم مــا أدى إىل إصابته بجروح خطرية 

نقــل عىل إثرها إىل املستشــفى مع املصابني 
اآلخرين«.

وأضافت وسائل اإلعالم »أن من بني القتىل 
شقيق وابن شقيق النائب اإلقليمي وأن الرشطة 
وقوات األمن ورجال اإلنقاذ هرعوا إىل املوقع 

ونقلوا الجثث واملصابني إىل املستشفى«.
ومل تعلن أي جاعة أو فرد املســؤولية عن 

الهجوم.

ــي بــــجــــروح  ــ ــان ــ ــت ــ ــس ــ ــاك ــ ــي ب ــ ــانـ ــ ــرملـ ــ إصــــــابــــــة بـ
ــه ــ ــب ــ ــوك ــ إثــــــــــر إطــــــــــــالق الــــــــنــــــــار عـــــلـــــى م

قتل مسلّحون خمسة أشخاص بينهم هندي يف هجوم عىل 
حافلة للركاب يف والية كوجي يف وسط نيجرييا حيث تنشط 

جاعات جهادية وعصابات، وفق ما أعلنت الرشطة. 
وقال الناطق باســم رشطة الوالية أوفيي أيا »إن املسلّحني 

فتحوا النار عىل الحافلة يف مدينة أجاوكوتا الصناعية.« 
وأوضح أيا »أن هنديا وســائَقني ورشطيَّني كانا يرافقونهم 
ُقتلوا يف تبادل إطالق النار، بعدما كان قد أعلن يف وقت سابق 

أن الحصيلة ستة قتىل بينهم هنديان.« 
ووصف الناطق منّفذي الهجــوم بأنهم »بلطجيون«، وهو 
توصيف عادة ما تســتخدمه الســلطات للداللة عىل مجرمني 
جهاديــني، موضحا أن الضحيــة الهندي »مغرتب« كان يعمل 

لدى رشكة خزف يف املدينة. 
وقال إن املهاجمــني الذوا بالفرار قبل وصول الرشطة التي 
تبحث عنهم وعّززت انتشــارها من أجل »إعادة إرساء األمن« 

يف املنطقة.

خمســــــة قتلــــــى فــــــي هجوم علــــــى حافلــــــة للــــــركاب وســــــط نيجيريا

توالت خــالل األيام القليلة 
إحباط  عن  معلومات  املاضية 
عمليــات تهريــب لتنظيــم 
»داعــش« يف مخيــم الهول، 

مبحافظة الحسكة السورية.
فبعــد إعالن قــوى األمن 
لشال  الذاتية  لإلدارة  التابعة 
رشق سوريا إجهاضها لعملية 
هروب جاعي، عرب شــاحنة 
اختبأ فيها نحــو 55 فردا من 
عائالت تنظيم داعش اإلرهايب، 
بينهم 39 طفال و17 امرأة، تم 
اكتشاف شــبكة أنفاق داخل 
الهــول حفرها أعضاء  مخيم 
التنظيم لتنفيذ عمليات هروب 
ونقل أســلحة ورســائل من 

املخيم وإليه.
وحذر خرباء أمنيون ومتخصصون يف شــؤون 
الجاعات اإلرهابية، من أن مخيم الهول ميثل قنبلة 
موقوتة قابلة لالنفجار والتشــظي يف أي لحظة، 
خاصــة يف ظــل وجود خروقــات أمنية، ونجاح 
الدواعــش يف تنفيذ عمليــات هروب، وتواصل مع 

خاليا التنظيم وعنارصه خارج املخيم.
واعترب الخرباء أن »اكتشــاف شبكة أنفاق تقود 
لخارج املخيم، عالمة عىل أن تكرار سيناريو سجن 
الحسكة يف الهول يبدو واردا جدا، وهو ما يقتيض 
من سلطات اإلدارة الذاتية ومن املنظات والجهات 
األممية، تــدارك الكارثة ومعالجة ملف هذا املخيم 
الذي بات يشكل تهديدا أمنيا للمنطقة والعامل ككل«.

وقال رستيب جوهر الصحفي والكاتب الخبري يف 
شــؤون الجاعات اإلرهابية، والذي زار املخيم أكرث 

من مرة، يف حديث مع موقع »سكاي نيوز عربية«: 
»ما تم اإلعالن عنه حديثا من وجود خنادق وشبكات 
أنفاق تقود لخارج أسوار املخيم، يكشف مرة أخرى 

أن الهول قنبلة موقوتة ستنفجر ال محالة«.
ورشح جوهر تعقيدات الوضع األمني واالجتاعي 
داخل املخيم: »حسب إحصائيات اإلدارة الذاتية التي 
تدير املخيم، فإن ســكان املخيم بنســبة 94 باملئة 
هم نســوة وصغار، ما يضاعــف من صعوبة هذه 
املشــكلة الكبرية وخطورتها، حيــث أن إمكانيات 
اإلدارة الذاتيــة محــدودة ملعالجة مثــل هذا امللف 
الضخم، فمثال الكثريون من األطفال بال هويات وال 
يعــرف من هم ذووهم«، مضيفا »الدول التي ينتمي 
لهــا دواعش الهول ترفض نقلهم لبلدانهم األصلية، 
وهكذا تتفاقم املشــكلة مع مــرور الوقت منذرة 
باضطرابــات وانفجارات أمنية واجتاعية خطرية 
ليس يف مناطق شــال رشق ســوريا فقط بل يف 

العراق واملنطقة ككل«.
وتابــع: »اإلدارة الذاتية من 
جهتها ال تعرف كيف تتعاطى 
قانونيــا مع هــذه القضية، 
والسبب أن ال أحد يتعاون معها 
كا يجب لحل هذه املشــكلة 
وتحمل املســؤولية، وبالتايل 
تســتمر هذه القنبلة املوقوتة 

نشطة دون إبطال ملفعولها«.
وكشــف جوهــر حســب 
املعلومــات الخاصة التي لديه 
مــن داخل املخيــم: »أن مثة 
تواصال قويا بني من يقودون 
التنظيم ويديرونه داخل املخيم 
مــع الدواعــش يف الخارج، 
بهــدف التنســيق املســتمر 
واإلعــداد لتنفيــذ عمليات تهريــب جزئية وحتى 
جاعيــة لدواعش الهــول، عىل غرار ما حصل يف 
سجن الغويران مبدينة الحسكة قبل أشهر«، مضيفا 
: »هناك ما يزيد من صعوبة السيطرة عىل هؤالء هو 
ترامي مســاحة املخيم والكثافة السكانية الشديدة 
فيه، وهو ما يفــر عدم متكن القوى األمنية يف 
املخيم من فرض قبضتها عليه بالشــكل املطلوب، 
منعا لحدوث اخرتاقات خطرية كا حصل عرب كشف 

شبكة األنفاق هذه«.
وتتكرر حوادث الهروب من املخيم الذي يبعد قرابة 
50 كيلومرتا رشق مدينة الحســكة باتجاه الحدود 
العراقيــة، والذي يضم نحــو 60 ألفا، غالبيتهم من 
سوريا والعراق، عالوة عىل وجود أكرث من 10 آالف 
شــخص منتمني لعائالت دواعش من أكرث من 50 

جنسية أوروبية وغربية مختلفة.

بعد اكتشــــــاف شــــــبكة أنفــــــاق.. تحذيرات مــــــن قنبلة »داعــــــش« املوقوتة

: أحــبــطــنــا الــتــركــّيــة  »الـــداخـــلـــيـــة« 
ــا ــاً إرهـــابـــيـــاً شــمــالــي ســوري هــجــوم

أعلــن وزير الداخلية الرتيك ســليان صويلو، عن إحباط 
هجــوم لتنظيم »يب يك يك/ يب واي دي« اإلرهايب مبنطقة 

»درع الفرات« بشال سوريا.
وقال صويلو، يف بيان عرب حســابه عىل »تويرت«، إن فرق 
االســتخبارات التابعة لألمن الرتيك، أحبطت الهجوم املزمع 
تنفيذه يف مدينة جرابلس«، مضيفا »أن العملية أســفرت عن 

ضبط 10 كيلوغرامات من املواد الجاهزة للتفجري«.
وحســب ما أعلنته وكالة األناضول الرتكية، فقد »استطاع 
الجيــش الرتيك عرب عملية »درع الفرات« التي أطلقها يف 24 
آب 2016، تطهري 2055 كيلومرتا مربعا من األرايض يف شال 

سوريا، من العنارص اإلرهابية، بينها مدينة الباب«.

لقي ما ال يقل عن 3 أشــخاص مرصعهم وأصيب 7 آخرون، 
أمس، جراء تفجري عبوة ناسفة تبناه تنظيم »داعش« اإلرهايب، 

بالعاصمة األفغانية كابل.
وقالت إدارة رشطة كابل، يف بيان، إن »التفجري وقع يف حي 
بل سوخته بالعاصمة، ومعظم سكانه من الطائفة الشيعية«.

والجمعة، قتل 8 أشــخاص عىل األقــل وأصيب 18 آخرون 
يف انفجــار آخر تبناه »داعش« أيضا، خالل تجمع حداد ديني 

)عاشوراء( للطائفة الشيعية يف كابل.
ولفتت رشطة كابل إىل أن »الحصيلة األولية لضحايا تفجري 

امس هي 3 قتىل و7 جرحى«.
وقال شــهود عيان إن »عبوة ناســفة بدائية الصنع كانت 
مخبــأة يف وعاء تســببت يف االنفجار«، الــذي تبناه تنظيم 

»داعش« يف وقت الحق، بحسب مراسل األناضول.
ووردت أنباء تفيد بأن قوات األمن مل تترر من االنفجار.

يف غضون ذلك، قال املتحدث باسم إدارة األمن يف كابل خالد 
زدران، يف تغريدة، إن »شــخصني قتال، وأصيب 22 آخرون يف 
االنفجار الذي وقع بعد ظهر اليوم بالتوقيت املحيل يف منطقة 

»بل سوخته« بكابل.

كابــــــل : مقتــــــل 3 أشــــــخاص إثر تفجيــــــر عبوة ناســــــفة تبّنــــــاه »داعش«

قال الجيــش ومنظــات معنية بحقوق 
اإلنسان يف جمهورية الكونغو الدميوقراطية، 
أمس، إّن مســلحني قتلوا نحو 20 شخصاً يف 
هجات عىل قريتني يف رشقي الكونغو نهاية 

األسبوع الحايل.
وقــال كريســتوف مونياندرو، منســق 
املجموعــة املحلية التفاقيــة احرتام حقوق 
اإلنســان، »إّن مقاتلــني يُعتــــقد بأنهــم 
ينتــــمون إىل قوات التحــالف الدميقراطي 
قتلوا الســكان وأحرقوا مــــنازل يف قريتي 
كانــدوي وبانديبــويل يف مقاطعة إيتوري 

يومي الجمعة والسبت«.
وأكد املتحدث باسم الجيش الكونغويل يف 
إيتوري جول نجونجو، مقتل 20 شخصاً، وقال 

إّن القوات الكونغولية تطارد املهاجمني.
و«ADF« هي ميليشيا أوغندية انتقلت إىل 
رشق الكونغو يف التسعينيات. كانت املجموعة 

مسؤولة عن 1050 حالة وفاة عنيفة يف عام 
2021 ، ارتفاًعا من 599 يف عام 2020، وفقاً 
لبيانات من »Kivu Security Tracker«، الذي 

يرصد أعال العنف يف املنطقة.
وقال خرباء من األمم املتحدة يف حزيران إّن 
الوضع األمني تدهور يف إيتوري وإقليم شال 
كيفو املجاور منذ أن وضعتها الحكومة تحت 

الحكم العسكري العام املايض.
وأعلنــت الحكومــة حالــة الحصار يف 
املحافظات يف نيســان 2021 رداً عىل تصعيد 
هجات امليليشيات، مبا يف ذلك املذابح املتكررة 
التي ارتكبتها قوات التحالف الدميوقراطي التي 

لها صالت بتنظيم »داعش«.
كا أرسلت أوغندا ما ال يقل عن 1700 جندي 
ملساعدة جارتها يف قتال القوات الدميوقراطية 
املتحالفة بعد اتهامها الجاعة باملســؤولية 
عن سلسلة تفجريات يف كمباال العام املايض.

ــاً ــ ــص ــ ــخ ــ ش  20 يـــــقـــــتـــــلـــــون  ــون  ــ ــ ــح ــ ــ ــّل ــ ــ ــس ــ ــ م
فـــــــــي هــــــــجــــــــوم شــــــــرقــــــــي الـــــكـــــونـــــغـــــو

ــن يـــمـــنـــيـــيـــن ــ ــي ــ ــل ــ ــف ــ إصـــــــابـــــــة ط
ــي الـــحـــديـــدة ــ بـــانـــفـــجـــار لـــغـــم فـ

أصيب طفالن بجروح خطرة نتيجة انفجار لغم من مخلفات 
العدوان السعودي يف محافظة الحديدة غرب اليمن.

وكان املركــز التنفيذي للتعامل مع األلغام قال يف بيان: »إن 
االنفجــار الذي وقع يف مديرية التحيتا يف الحديدة تســبب 

بإصابة الطفلني بجروح خطرة«.
وأشــار البيان »إىل أن املركز ســجل خــالل رسيان الهدنة 

سقوط أعداد كبرية من الضحايا بشكل يومي«.

قالــت الجزائــر إن »تايوان جــزء ال يتجزأ 
مــن األرايض الصينيــة، وحكومة بكني هي 
الرشعية الوحيدة التي متثل الصني بأكملها«.

ويف بيان لوزارة الخارجية الجزائرية تضمن 
ترصيحا لســفري الجزائر لدى بكني حســن 
رابحي، ردا عىل سؤال من الصحافة الصينية 
حول تطورات قضية تايوان، عىل هامش زيارة 
دبلوماســيني من دول إسالمية إىل مقاطعة 
شينغيانغ، قال السفري الجزائري، إن »تايوان 
جزء ال يتجزأ من األرايض الصينية، وحكومة 
جمهورية الصني الشــعبية هــي الحكومة 

الرشعية الوحيدة التي متثل الصني بأكملها«.
أضاف الســفري: »سيادة الصني عىل تايوان 
منصوص عليها رصاحــة يف قرار الجمعية 
العامــة لألمــم املتحدة رقــم 2758 يف عام 

.»1971
وتابع »منــذ تأســيس جمهورية الصني 
الشــعبية عام 1949، أقامت 181 دولة، من 
بينها الواليات املتحدة، عالقات دبلوماســية 
مع الصني عىل أســاس مبدأ الصني الواحدة«، 
معتــربا أن »مبدأ صني واحدة هو إجاع عاملي 
للمجتمع الــدويل وقاعدة أساســية تحكم 
العالقات الدولية«، حسب 
بيان الخارجية الجزائرية.

نفــذ  والخميــس، 
مناورات  الصيني  الجيش 
عســكرية  وتدريبــات 
الحية  الذخرية  باستخدام 
يف امليــاه واملجال الجوي 
حــول تايــوان، ردا عىل 
مجلس  رئيســة  زيــارة 
النــواب األمرييك نانيس 
بيلــويس إىل تايــوان ، 

االثنني املايض.

الجزائر تؤكــــــد أن تايوان جزء ال يتجــــــزأ من الصين
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االثنني 8 آب 2022

نتائــــــــج ســــــــباق الخيــــــــل مــــــــن ميــــــــدان بيــــــــروت االحــــــــد 7 آب 2022

الشوط االول - املسافة 1400 مرت

الشوط الثاين - املسافة 1400 مرت

الشوط الثالث – املسافة 1400 مرت

الشوط الرابع - املسافة 1000 مرت

الشوط الخامس - املسافة 1400 مرت

 – ل.ل   1.90  – ل.ل   1.50 جوفــري   -1
رشيف53 ك – 1.50 ل.ل

2- كونتيسا – 2.40 ل.ل – راغب 51 ك – 4 
ل.ل

3- بوكر – صالح 54 ك – 2.90 ل.ل
4- نانا – عالء 53 ك – 15 ل.ل

5- كينغ آرثر – عامد 53 ك – 32 ل.ل
فاز باربعة اطوال، وبستة اطوال- وبوقت: 

1/5 1.50 د
الفوركست: 1-5 - 3 ل.ل

الثالثية: 1-5-2 -35.000 ل.ل
مالكه: انطوان نرص – مضمره: فاروق آدم

1- عريب 1.20 ل.ل – 1.40 ل.ل – بدر 52 
ك – 1.20 ل.ل

2- منر لبنان – 1.50 ل.ل – وديع 54 ك – 
2.90 ل.ل

3- يازمان – اسمر 54 ك – 27 ل.ل
4- غزال الحوش – عطا 53 ك – 8.50 ل.ل

5- ابن اصل – صالح 56 ك – 59 ل.ل

فاز بطول، وبخمســة اطــوال – وبوقت: 
1/5 1.46د

الفوركاست: 4-2 - 1.60 ل.ل
الدوبليه:4/1 – جوفري عىل عريب - 3 ل.ل

الثالثية: 4-2-3 - 20.000 ل.ل
عيل  مضمره:   – فرعون  ميشــال  مالكه: 

سيف الدين

1- مرعب 1.50 ل.ل – 1.40 ل.ل – عدنان 
60 ك – 2.50 ل.ل

2- كرار 1.90 ل.ل – وديع 53 ك – 3.80 ل.ل
3- ابو نرصة – نديم 57 ك – 81 ل.ل

5- مجد لبنان – عالء 53 ك – 84 ل.ل
فاز بطول ونصف، وببعيد – وبوقت: 3/5 

1.42د

الفوركست: 2-5 - 4.50 ل.ل
الدوبليـــه: 2/4 عريب عــىل مرصعب - 

2.60 ل.ل
االنسحابات: مجد عامد

الثالثية: 2-5-1 - 60.000 ل.ل
مالكه: اليــــاس زهرة – مضمره: مروان 

دبور

1- ميــس 1.90 – 1.10 ل.ل – مهند 52 ك 
– 1.90 ل.ل

2- ماجــدة – 1.20 ل.ل – عدنان 54 ك – 
1.40 ل.ل

3- رجوى اسمر 54 ك – 23 ل.ل
4- فيحــــــاء – عــــصام 53 ك – 16 

ل.ل
فازت برقبة قصــرة – وببعيد – وبوقت: 

3/5 1.09د
الفوركست: 5-2 - 2 ل.ل

الدوبليه: 5/2 - مرعب عىل ميس - 3 ل.ل 
– البونيص: 1.10 ل.ل

الثالثية: 5-2-1 - 40.000 ل.ل
االنسحابات: حبيبة طوين

 – الدين  مالكهــا: عيل حســني ســيف 
مضمرها: مالكها

1- شــادن 1.50 ل.ل – عدنان 56 ك – 1.50 
ل.ل

2- امر الشامل – وحيد 54 ك – 3.50 ل.ل
3- قمر الدار – عطا 56 ك – 5.50 ل.ل

4- سائر – نديم 52 ك – 5 ل.ل
فاز باربعــة اطوال، وبتســعة اطوال – 

وبوقت: 3/5 1.45د
الفوركست: 1-3 - 3 ل.ل

الدوبليه: 1/5 ميس عىل شادن  - 3.50 ل.ل
الثالثية: 1-3-2 - 45.000 ل.ل

االنسحابات: اوليتشكا
مالكه: الياس زهرة – مضمره: مروان دبور

اعداد : لوران ناكوزي

خبر عاجل من واشنطن...
اتصــل يب احــد اللبنانيني 
يف  يعمل  وهــو  املغرتبــني، 
واشنطن، وهو من الهواة الكبار 
ليقول يل، قــرأت لك ما كتبته 
»رسور«  الجواد  خســارة  عن 
وفوز الفرس »اسمهان«.. اما انا 
ارسل لك فيديو عن شوط رسور 
سبب  عن  الحقيقة  وساخربك 
االشــتباك بني انصار »رسور« 

وانصار »اسمهان«. 
احــد اصحــاب الخيل لعب 
برتاب  »اســمهان«  الفــرس 
املاليني، بعدها اتوا وهمســوا 
باذنه بان الفرس »اسمهان« برا، 
يعني مش راكيض عاملكســب 
فصدقهم  تخــر..  وبدهــا 
وغّط  عنها  لعبــه  كل  وارجع 
فيهم الجــواد »رسور«.. جرى 
الشــوط واطل رسور عالخط 
وابتعد عــن مطارديه كأنه هو 
الرابح قبل الوردات بدأت الفرس 
اسمهان بعد ان فتح لها خيالها 
بقوة واعطت كل ما لديها من 
قوة ورسعة كــام هو ظاهر 
االثنان  بالفيديو. واشتبك  معك 
بالرصاع واملنافسة حتى وصلوا 
ديد – هيد بعدها اظهرت الصورة 
فوز اســمهان وخر رسور.. 
وبعدها حطــت املواجهة بني 
انصار رسور، وانصار اسمهان 
واشــتبكوا بااليدي وباملسبات 
االمن  قوى  وتدخلت  وغرها.. 
اســتمر  الذي  الوضع  لتهدئة 
بعدها بالشتائم، وهكذا يسمون 
الشــوط بالكومبني وبالعريب 
بالزعربة، وبتشــليح املراهنني 
مرصياتهــم، وكل حفلة وانتم 
عليكم  والسالم  وخر  برور 

وكل كومبني وانتم بخر..

ميس: بعد فوزها بالشوط الرابع عىل مسافة 1000مرت بعد رصاع قوي مع الفرس ماجدة، فازت عليها برقبة، وبالصورة مع 
مضمرها ومالكها النقيب عيل حسني سيف الدين ومعه الهاويان طوين رزق الله وجورج نادر بقيادة الخيال مهند.

صورة من املايض الجميل يف ميدان سباق الخيل

ذكريات من 25 سنة مع السيد طريف سلطاين مالك الجواد ومضمره املغرتب مايك كرم والخيال زياد

اعالنات رسمية

اعالن عن متديد 
مناقصة عامة

مرفأ  واســتثامر  ادارة  تعلــن 
بروت عــن متديــد مناقصة 
االرشاف  اعــامل  لتنفيذ  عامة 
الصحية  السالمة  خدمات  عىل 
 Health Safety &( والبيئــة 
يف   )Environment Services

مرفأ بروت.
عىل الراغبني االشرتاك يف هذه 
الرشوط  دفرت  سحب  املناقصة 
الديوان  مصلحــة  من  الخاص 
الخامس  الطابــق   – املرفأ  يف 
ابتــداء من نهــار الجمعة يف 
الدوام  ضمن  وذلك   2022/8/5

النظامي.
ان اخر مهلــة لتقديم العروض 
تنتهي نهار الخميس الواقع فيه 
2022/8/18 الســاعة الثانية 

عرشة ظهرا.
يف  العــروض  فض  ويجــري 
الثانية  النهــار ذاته الســاعة 
عرشة والنصف ظهرا يف مكتب 

الرئيس املدير العام.
هاتف:01/587075

فاكس:01/569511
بروت يف:2022/8/4
الرئيس املدير العام بالتكليف

عمر عبد الكريم عيتاين

عامل

اعالنات مبوبة

مطلــوب ســائق متدين فوق 

االربعــني ألرسة ما بني بروت 

وصور راتــب 3.000.000ل.ل. 

مع منامة ت:03/940014

ــــــــــــــــــــــــــ

مطلــوب موظــف لصيانــة 

تقل  ال  خربة  القهــوة  ماكنات 

البقاع  ملنطقة  ســنوات   3 عن 

ت:01/680680

ــــــــــــــــــــــــــ

ادارية  

مطلوب انســة تجيد املحاسبة 

مــع خــربة ســنتني أو اكرث 

لرشكة تعمل يف مجال الطاقة 

الشمســية يف منطقة اللوزة.

الرجاء ارسال السرة  مع صورة 

عىل 03/278477 )ابتداء من 8 

مليون لرة(.

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

ســاميا  شــاليه  لاليجــار 

مــع منظــر خالب  100م.م. 

ت:03/254513

ذكريات عبرت

وفـــــيـــــات
الثالثة  الســنوية  الذكرى  يف 

لغياب

األمينة هيام 
نرصالله محسن

تتمنــى عائلتها ان يظل الحب 
والرصاع اللــذان بهام آمنت نهج 

حياة

ــي عــقــيــدتــنــا ــ ف ــة  ــ ــوويّ ــ ــن ــ ال لــأســلــحــة  مـــكـــان  : ال  الـــلـــهـــيـــان  عـــبـــد 
ــول الــــــى اتـــــفـــــاق عـــــادل  ــ ــ ــوص ــ ــ ــي : هـــدفـــنـــا ال ــ ــ ــران ــ ــ مـــــســـــؤول إي

عىل الرغم من أن نتيجة هذه القضية تعتمد عىل ما إذا كانت 
الواليات املتحدة تريد عقد اتفاق. هل ســتظهر  أمركا  املرونة 
والواقعية الالزمتني يف املامرسة؟ لدينا إرادة جادة وحقيقية 
للتوصل إىل اتفاق قــوي ودائم وقد أظهرنا ذلك«، موضحا أن 
»تعاون إيران مــع  الوكالة الدولية للطاقة الذرية مســتمر، 
لكننــا نعتقد أنه يجب عىل الوكالة أن تحل متاًما ما تبقى من 
قضايا الحامية من خالل إبعاد نفسها عن القضايا السياسية 

املنحرفة وغر البناءة وعن املسار التقني«.
بدوره، لفت غوتريش، إىل »رضورة إزالة األسلحة النووية 
يف العــامل، ورضورة تخليص منطقة الرشق األوســط من 
أسلحة الدمار الشامل، وأكدنا املزيد من التنازالت واملرونة يف 
هذه املرحلة. واننا نسعى ملحاولة إغالق  ملف إيران النووي »، 
وأعرب عن أمله يف أنه »من خــالل تقديم برنامج جديد من 
األمني العام، ســيتم اتخاذ خطوة جديدة لتحقيق تقارب أكرب 

يف منطقة الخليج الفاريس«.
ويف السياق نفسه، جدد املستشار اإلعالمي للوفد اإليراين 
املفاوض محمد مرندي، »موقف بالده القايض بالوصول إىل 
اتفاق نووي عادل ودائم يضمن الحفاظ عىل حقوق ومصالح 
جميع األطــراف«. وقال مرندي يف ترصيــح تلفزيوين: »إن 
أهم أهداف إيــران يف املفاوضات الوصول التفاق عادل ودائم 

يضمن الحفاظ عىل حقوق ومصالح جميع األطراف مشــدداً 
عىل وجوب قيام أمركا باتخاذ إجراءات إلثبات حســن نيتها 
للجانب اإليراين نظراً لسياســاتها السابقة يف نقض العهود 
وعدم االلتــزام باالتفاق النووي«، موضحــا »انه عىل الرغم 
من التقدم الذي تشــهده املفاوضات لكن ال يزال هناك بعض 
القضايا العالقة التي يجب حلهــا«. وعقدت جوالت عدة من 
املفاوضات يف فيينا بني إيــران ومجموعة أربعة زائد واحد 
عىل مدى األشــهر املاضية لبحث رفع الحظر املفروض عىل 
إيران والعــودة إىل االتفاق النووي، ولكنها تعرقلت بســبب 

املطالب واالشرتاطات األمريكية التي رفضتها طهران.

ــات لــــلــــرّد عــلــيــهــا  ــ ــات ــ ــق ــ ــل ســـفـــنـــا وم ــرســ ــ ــة.. وتـــــايـــــوان ت ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ ــا الـ ــ ــه ــ ــاورات ــ ــن ــ ــن اخـــتـــتـــمـــت م ــيـ ــصـ الـ

يحاولــون تقويــض معنويــات الشــعب التايواين 
بالهجامت اإللكرتونية وحمالت التضليل.

يف غضــون ذلك، قالــت وزارة النقــل التايوانية إن 
الرحالت عرب مجالها الجوي اســتؤنفت تدريجيا ظهر 
امس )بالتوقيت املحيل(، إذ ان أغلب اإلشــعارات بشأن 
التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة »مل تعد 

نافذة«.
وقالــت الوزارة يف بيــان إن تايوان ســتواصل مع 
ذلك توجيه الطائرات والســفن باالبتعاد عن التدريبات 
العسكرية الصينية قبالة ساحلها الرشقي حتى الساعة 

العارشة من صباح االثنني بالتوقيت املحيل.

{ الصني واحدة {
وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي أكد »أن تايوان 
كانت دامئا جزءا من الصني ولن تكــون أبدا غر ذلك«، 
مشــددا »عىل أن الواليات املتحدة لن تستطيع أبدا وقف 

عملية الوحدة«.
وشــدد وانغ يي، يف ختام اجتامعات وزراء خارجية 
مجموعة آسيان يوم الجمعة املايض يف كمبوديا، »عىل 
أن األمم املتحدة تعرتف بوجود صني واحدة ويتعني عىل 
الدول االلتزام بهذا املبدأ«، مطالبا »بتضافر الجهود لضامن 

تطبيق مبدأ عدم التدخل يف شؤون الدول األخرى«.
وأطلقت القيادة الصينية يف بكني املناورات، ردا عىل 
زيارة رئيسة مجلس النواب األمريك نانيس بيلويس إىل 

تايبيه األسبوع املايض.
وتعد التدريبات أكرب استعراض للقوة العسكرية للصني 

منذ التدريبات الصاروخية التي نفذتها يف تســعينيات 
القرن املايض، والتي دفعت الواليات املتحدة إىل إرســال 

حاملتي طائرات إىل مضيق تايوان.

{ خرباء : الرد الصيني 
عىل زيارة بيلويس سيكون عميقاً {

الرد الصيني السيايس والعسكري عىل زيارة رئيسة 
مجلس النواب األمريك نانيس بيلويس إىل تايوان يظهر 
أن األزمــة يف العالقات بني القوتــني قد تكون عميقة 

وبعيدة املدى.
وبعد ما بدا أنه حرص من البيت األبيض عىل أن تكون 
ردود فعله معتدلة نســبيا مبواجهــة املوقف الصيني 
منذ زيارة بيلويس إىل تايوان، نددت الرئاسة األمركية 
بسلوك بكني »غر املسؤول« وبعرض القوة الذي قامت به 

يف محيط الجزيرة.
وسعت أمركا لعدم التسبب يف مزيد من التدهور يف 
العالقات بني البلدين التي تشهد يف األساس توترا شديدا، 
إذ ذكر املتحدث باسم مجلس األمن القومي جون كريب 

»ال نريد أزمة، ال نسعى إلثارة أزمة« مع الصني.
ودعا كريب بكني إىل خفض التوتر يف املنطقة بوقف 
مناوراتها العسكرية، يف وقت تشدد فيه الواليات املتحدة 
عىل أن زيارة بيلويس إىل تايوان ال تعكس أي تغير يف 

سياسة »صني واحدة« التي تتبعها الواليات املتحدة.

{ »االلتباس اإلسرتاتيجي« {
زيارة بيلويس كانت ســببا يف تعليــق الصني، يوم 
الجمعــة، أي تعاون مع الواليــات املتحدة يف موضوع 
التغر املناخي، وبارشت مناورات عسكرية ضخمة يف 

محيط تايوان.

وأثارت زيارة بيلويس لتايوان غضب بكني، وسلطت 
الضوء عىل مفهوم »االلتباس اإلسرتاتيجي« الذي يحكم 
السياسة األمركية حيال الجزيرة منذ عقود والقائم عىل 

غموض متعّمد.
وبدا البيت األبيض محرجا وسعى بكل الوسائل لثني 
بيلويس عن القيام بهــذه الزيارة التي واجهت انتقادات 
كثــرة يف الواليات املتحدة، لكن من غر أن يطلب منها 

العدول عنها حتى ال يبدو وكأنه يرضخ لضغوط بكني.

{ جبهتان {
يشــر محللون إىل أن »توقيت« الزيارة غر مناسب 
يف ظــل التوتر الحايل املخيم عىل العامل، ويحذرون من 
تصعيد خطر يف وقت تخوض فيــه الواليات املتحدة 
وحلفاؤها الغربيون نزاعا غر مبارش مع موسكو منذ 

الحرب الروسية عىل أوكرانيا يوم 24 شباط املايض.
وقالت بوين غليزر من مركز جرمان مارشال فاند 
األمريك لألبحاث يف واشنطن »ال أعتقد أننا نتجه نحو 

نزاع مســلح، لكن العالقة األمركية الصينية 
يف مرحلة صعبة جدا حاليا«، مشــرة »إىل 
تعليق اتفاقات تعاون أساسية لالستقرار يف 
املنطقة، مثل اتفاق التعاون العسكري البحري 

الرامي تحديدا إىل منع حصول تصعيد«.
املتحدة »أســاءت  الواليات  أن  ورأت غليزر 
تقدير« غضب الرأي العام الصيني بال شــك، 
ورد فعل الرئيــس الصيني يش جني بينغ مع 
الخريف،  الشيوعي هذا  الحزب  اقرتاب مؤمتر 
الذي يتوقع أن مينحه والية ثالثة كأمني عام.

ويعتقد الخبر روبرت ســوتر، األستاذ يف 
أن »عواقب إطالق  جامعة جورج واشــنطن، 

العسكرية االستفزازية  الصواريخ وغرها من األعامل 
ســتظهر يف األيام ورمبا األســابيع املقبلة إىل جانب 

إجراءات صينية أخرى«.
وقال إن »مدى اإلجراءات االنتقامية الصينية الهادفة 
إىل إظهار عدم املوافقة عىل زيارة بيلويس قد ال يُعرف 

قبل مرور بعض الوقت«.
بدوره، رأى الصحفي توماس فريدمــان أن الواليات 
املتحدة جازفت »باالنجرار إىل رصاعات غر مبارشة مع 

القوتني النوويتني، روسيا والصني«.
لكن خرباء آخرين بدوا أقل قلقا؛ إذ أكدوا أن السلطات 
الصينية ال تريد الحرب. وقال تيمويث هيث من مؤسسة 
راند »من الواضح أننا دخلنا مرحلة طويلة من التوتر«، 
مضيفا »ال أرى أي مؤرش عىل أن القادة الصينيني أو جهاز 
الحزب )الحاكم( يحرضون الشعب لحرب مفتوحة فقط 
بهدف استعادة تايوان. يش جني بينغ ال يريد حقا الحرب 

معنا«.

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 
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االثنني 8 آب 2022

 وسام االستحقاق اللبناني الفضي من رئيس الجمهورية
لجوزف حردان في افتتاح مهرجان نادي حفرون اهمج

إفتتح نادي حفرون اهمج، دورته الرياضية 
الـــ 42 يف الكرة الطائرة وكرة الســلة التي 
تســتمر اىل الجمعــة 12 آب.  وحرض رئيس 
لجنة الشــباب والرياضــة الربملانية النائب 
ســيمون أيب رميا، ممثل رئيس الجمهورية 
لدى املنظمــة الدولية الفرنكوفونية الدكتور 
جرجورة حردان، رئيس بلدية اهمج نزيه أيب 
سمعان، أمني رس »التيار الوطني الحر« رئيس 
اتحاد املبارزة املحارض االوملبي جهاد سالمة، 
رئيــس االتحاد اللبناين للكــرة الطائرة وليد 
القاصوف والرئيس الســابق لالتحاد ميشال 
أيب رميا، عضوا االتحاد اللبناين للكرة الطائرة 
املختار جورج حبيب وناجي باســيل، وعائلة 

الراحل حردان ومهتمون.
  ومنــح الدكتــور حــردان باســم رئيس 

الجمهورية العامد ميشال عون عائلة الزميل 
الراحل الرئيس املؤسس للنادي جوزف حردان 
وســام االســتحقاق اللبنــاين الفيض، يف 
الذكرى الســنوية األوىل لوفاته. كام ســلم 
رئيس البلدية العائلة شــهادة بأرزة ستغرس 

يف غابة البلدة تحمل اسم حردان.
  وتكلــم رئيس النادي روالن حردان عارضا 
املســرة الحالية للنادي بعد 53 ســنة عىل 

تأسيسه.
  كام شــكر كارلوس حردان باســم عائلة 
الزميــل جــوزف النائب أيب رميــا والدكتور 

جرجورة ونادي اهمج عىل املبادرة.
  وجرت مباراة يف كرة الســلة بني ناشئي 
الريايض بروت وأكادميية نديم ســعيد، يف 

حضور النجمني أمر سعود وسعيد.

خالل تكريم الراحل جوزف حردان

 ميشـــال ابـــي رميـــا عـــرض ملســـيرته الرياضيـــة االداريـــة
اللبنانيـــة الرياضـــة  وتحـــدث عـــن نظرتـــه لتطويـــر 

عــرض الرئيس الســابق 
لالتحــاد اللبنــاين للكــرة 
الطائــرة ميشــال أيب رميا 
إداريا،  الرياضية  ملســرته 
ثم رئيســا لناديــه حفرون 
اللبناين  اهمــج فاالتحــاد 
داعام  وكذلك  الطائرة.  للكرة 
الرياضية  لألنشطة  وراعيا 
يف نوادي بالد جبيل وألعاب 
الســلة  الطائرة وكرة  الكرة 
وكرة القــدم وكرة الصاالت 
)قدم  الشــاطئية  والكــرة 
وطائرة( وألعاب القوى وكرة 

الطاولة والكونغ فو..  
وقّدم يف لقاء استضافته 
)رئيســه  الروابــط«  »دار 
الزميــل جــورج كريم( يف 
جبيل خطوطا عريضة أشبه 
بخطة تصلح العتامدها يف 
وزارة الشــباب والرياضــة 
واللجنــة األوملبية اللبنانية. 
وطالــب بوزيــر للشــباب 
رئيس  طينة  »من  والرياضة 
اتحاد املبارزة جهاد ســالمة 
)محــارض أوملبي وأمني رس 
التيــار الوطني الحر( ووزير 
السياحة املهندس وليد نصار. 

وزير يتمتع بعالقات رياضية خارجية، نشيط 
ويتحرك، وال يكتفي باملتابعة واالســتامع اىل 
املشــكالت فقط. وال بد من تبديل النظرة اىل 
وزارة الشــباب والرياضية وجعلها أكرث من 

سيادية«.
  وتوقــف أيب رميا عنــد تاريخ 3 حزيران 
يف 1966، يــوم حصل نادي ضيعته حفرون 
اهمج عىل العلم والخرب أيام الرئيس املؤسس 
الزميــل الراحل جوزف أســعد حردان. بعدها 
بســنتني حرض حفل افتتاح الدورة الرياضية 
للنادي عىل قطعة أرض جّل قدمها والد النائب 
سيمون أيب رميا، رئيس مجلس النواب كامل 
األســعد اىل جانب العميد رميون اده والنائب 
احمد اســرب ورئيس اللجنة االوملبية اللبنانية 

الشيخ غربيال الجميل.
  يف حزيــران 2017، انتخب ميشــال أيب 
رميا رئيســا لالتحاد اللبناين للكرة الطائرة، 
متوجا مســرة اتحادية استهلها يف 2005، 
بعد مشاركته يف ثالث لجان إدارية يف ناديه، 

وتوليه رئاسته بني 2001 و2004.
  كام عرض لتجربته عضوا يف لجنة التلفزة 
واالعالم يف االتحاد الــدويل للكرة الطائرة، 

والتي استمد منها االهتامم بالناشئني.
  وأســف لعدم تجــاوب االدارة الرياضية 
الرسمية يف تغطية ربع قيمة املبلغ املطلوب 
من برنامج دويل خاص بالناشــئني وقيمته 
500 الف دوالر، تعهــد االتحاد الدويل للكرة 

الطائرة دفع 75 يف املائة من قيمته.
  أيب رميا شــدد عىل االهتامم بالناشئني، 
»وقد أمثــرت خططنا والدة منتخبات وطنية 

مــن الالعبني الصغــار، وتحقيــق منتخب 
الناشــئني نتيجة الفتة يف بطولة غرب آسيا 

االخرة بحلوله يف املركز الرابع«.
  كــام تنــاول رضورة تعديــل االنظمــة 
والقوانــني، وبينها »ســعينا اىل تخصيص 
عائــدات للرياضة من رضائــب، وقد رفعنا 
دراســة اىل رئيس الجمهورية ثم تحولت اىل 
أدراج املجلس النيايب. كذلك سعيت اىل إنشاء 

محطة تلفزة رياضية«.
  وطالــب بتنســيق بني وزاريت الشــباب 
والرياضة واالعالم، ملنح األنشطة الرياضية 
مساحات أكرب يف الغطية التلفزيونية. وذكر 
ان رشكته اســتثمرت أكــرث من مليون دوالر 
يف الرياضة عىل مدى 10 ســنوات. كام رأى 
وجــوب تخصيص صندوق خاص بالصحافة 
الرياضية »للوصول اىل اعالم ريايض محرتف 
ومكتف. وهذا االمر ممكن عرب اللجنة االوملبية 
اللبنانية التي تتلقى مساعدات نقدية بالعملة 

الصعبة من الخارج«.
  شــارك يف الندوة االسبوعية التي تقيمها 
الــدار واملعروفة بـ »لقــاء العرشين« عضوا 
اتحاد الكرة الطائرة املحاســب ناجي باسيل 
وعضو االتحــاد املختار جورج حبيب ،رئيس 
رابطة مخاتر جبيل ميشال جربان وعدد من 
املخاتر واالداريني الحاليني والســابقني يف 
االتحادات الرياضية ورؤســاء واعضاء اندية 

اىل ناشطني واعالميني.
  ورحبت مديرة الدار جيسيكا عبود الخوري 
بالحضور وقدمــت أيب رميا، ثم توىل مجيد 
القدوم ادارتهــا وتخللها نقاش بني أيب رميا 

والحضور.

باقة زهر من جورج كريم وجيسيكا خوري اىل ايب رميا

ايب رميا يلقي كلمته

فولهـــام يغـــرق مـــدرب ليفربـــول فـــي ميـــاه ملعبـــه
رد فولهام عىل االنتقــادات التي وجهها 

األملــاين يورغن كلوب مدرب ليفربول مللعب 

النادي عقب تعادل الفريقني )الســبت( يف 

الجولة األوىل من الدوري اإلنكليزي.  

التعادل اإليجايب 2-2 مواجهة  وحســم 

فولهــام وضيفه ليفربــول مبلعب »كرافني 

كوتــاج« معقــل الفريق اللنــدين، ليخرج 

يورغــن كلوب مدرب الريــدز عقب املباراة 

امللعب. أرضية  وينتقد 

  وقال كلوب، يف ترصيحات أعقبت تعادل 

فريقه املخيــب 2-2 مع فولهام، إن أرضية 

ملعب املبــاراة كانت جافة مــام كان أحد 

أســباب فشل ليفربول يف تحقيق الفوز.

  ونــرش نادي فولهام صورة مللعب املباراة 

»كرافني كوتاج« أثناء ســقيه باملاء بشكل 

مكثــف قبل انطالق املواجهــة، مع تعليق: 

»أرضية ملعــب كرافني كوتاج تبدو خصبة 

متاماً«، مع صورة لحبات مطر تسقط.

  يذكــر أن التعادل2-2  يف افتتاح الدوري 

مثل بداية سلبية لكتيبة املدرب يورغن كلوب 

الساعية الســتعادة لقب الدوري اإلنكليزي 

املمتــاز الذي حققــه الفريق يف 2020 ثم 

فقــده يف آخــر عامني لصالح مانشســرت 

سيتي.

ــــس ــ ــ ــ ــ ــ ــــي التنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــا فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادي برمانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدورة نـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادس لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوم السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اليـ

تتابعــت دورة نادي برمانا الســنوية املفتوحة 
بالتنــس )كأس األرز( التــي ينظمها عىل مالعب 
»مدرســة برمانــا العالية« عىل مدى اســبوعني 
بــارشاف االتحاد اللبناين للعبة ومبشــاركة 346 

العب والعبة.  
والــدورة مخصصة للفئات التالية : ذكور واناث 
)تحت الـ 12 وتحت الـ 14 وتحت الـ 16 وتحت الـ 
18(، فردي رجال، فردي سيدات، قدامى )فوق الـ 35 
سنة(، قدامى )فوق الـ 45 سنة( وزوجي الرجال.

  ويف ما ييل نتائج اليوم السادس :
  - الذكور :

  12 سنة وما دون : فاز لوكا أبو شقرا عىل كارل 

بو عــون )4-0( و)4-1(، ولوكا افرام عىل فيليب 
فــرح )4-1( و)4-1(، ونيكــوال عزقول عىل آدم 
عبد الحي )5-3( و)5-4(، وســامي أبو جمرا عىل 
أنطــوين بركات )2-4( و)4-2( و)11-9(، وفيليب 
الحــاج عىل أحمد عمر )4-0( و)4-2(، وفريد عبد 
النور عىل جو حسون )5-3( و)4-5( و)14-16(.

  14 ســنة ومــا دون : فاز جــورج املالح عىل 
ألكســندر غسطني )4-2( و)4-0(، وغازي جابادو 
عىل موىس عباس )4-0( و)4-0(، ومارك جبلوط 
عىل نيكوال عزقول )4-1( و)5-4(، والياس جونيور 
فاضل عىل فيليب الحاج )4-2( و)4-5( و)0-10(.

  18 ســنة وما دون : فاز أدي عويس عىل زياد 

جورج الرايس بالتغيب، وغدي أبو عزيز عىل رايان 
جميل )4-1( و)1-4(.

  القدامى 35 ســنة وما دون : فاز وسيم صيقيل 
عىل رامي قســيس )9-7(، ووســام خنيرص عىل 

محمد خطر بالتغيب.
  القدامى 45 ســنة وما دون : فاز جو أبو جمرا 

عىل نادر درغام )6-9(.
  - اإلناث:

  فردي الســيدات : فازت ماريا بريدي عىل تاليا 
حسون )1-9(.

  وتنطلق مباريات اليوم الســابع عند الســاعة 
التاسعة صباحاً.

لقطة من أحد اللقاءاتأحد الالعبني خالل إحدى املباريات

ـــــة ـــــة تاريخي ـــــن هزيم ـــــد م ـــــاذ يونايت ـــــي إنق ـــــدو يفشـــــل ف ـــــزي.. رونال ـــــدوري اإلنكلي ال
تلقى مانشســرت يونايتد هزمية مفاجئة 
وتاريخية عىل يد ضيفه برايتون، يف مســتهل 
مشواره باملوسم الجديد من منافسات الدوري 

اإلنكليزي املمتاز.  
املباراة جمعــت الفريقني، أمس األحد، عىل 
ملعب »أولد ترافــورد«، ضمن فعاليات الجولة 

األوىل من املوسم الجديد للربميرليغ.
  الشوط األول كان صادما ملانشسرت يونايتد، 
حيث تلقى فيه الفريق هدفني سجلهام األملاين 
باسكال غروز لصالح برايتون يف الدقيقتني 30 

و39.
  ومع انطالق الشوط الثاين، ونزول الربتغايل 

كريستيانو رونالدو تغر مستوى يونايتد حيث أضاع 
الفريق عدة فرص، قبل أن يســجل أليكســيس ماك 
اليستر هدف تقليص الفارق ألصحاب األرض بالخطأ 

يف مرمى فريقه برايتون.
  وواصل مانشسرت يونايتد طوفان هجامته بقيادة 
رونالدو، لكن برايتون صمد حتى النهاية، لينجح األخر 
يف تحقيق فوز هو األول يف تاريخه عىل حســاب 

الشياطني الحمر يف ملعب األخر »أولد ترافورد«.
  عىل الجانب اآلخر، تلقى الهولندي إيريك تني هاغ 
مدرب مانشسرت يونايتد هزمية يف أول مباراة رسمية 

له مع الشياطني الحمر

{ الذهول يرسم مالمح كريستيانو {
  وسيطرت حالة من الحزن والذهول عىل الربتغايل 

كريستيانو رونالدو بعد الخسارة.
  رونالدو مل يبدأ أساسيا يف املباراة، حيث شارك يف 
الشوط الثاين، يف الوقت الذي كان فيه يونايتد متأخرا 

بهدفني دون رد.
  وقدم رونالدو مســتويات جيدة، لكنه فشــل يف 

إنقاذ فريقه من التعرض ألول هزمية يف ملعبه خالل 
مواجهاته ضد برايتون.

  وعقب نهاية املباراة ظهرت الحرسة واضحة عىل 
رونالدو، حيث ظل واقفا لبعض الوقت يف حالة ذهول 
غــر مصدق ما حدث، قبل أن يخرج بعد ذلك ويوجه 

التحية للجامهر.
  يذكر أن رونالدو تغيب عن معســكرات مانشسرت 
يونايتــد التحضرية يف بانكــوك عاصمة تايالند، 
وأسرتاليا، بسبب ما وصفه باألسباب العائلية، وذلك 
بالتزامن مع انتشار تقارير حول رغبته يف ترك الفريق 

لغيابه عن املشاركة يف دوري أبطال أوروبا.

{ جامهر يونايتد تفتح النار

عىل تني هاغ {
  وقبــل املباراة، فتحت جامهر نادي مانشســرت 
يونايتد اإلنكليزي النار عىل املدير الفني تني هاغ، بسبب 

رونالدو.
  وقبل بداية املباراة، أعلن إيريك تني هاج عن تشكيلة 
مانشسرت يونايتد ألوىل مباريات الفريق يف الدوري 

اإلنكليزي، والتي شــهدت وجود كريســتيانو 

رونالدو عىل مقاعد البدالء.

  وتسببت التشــكيلة التي اختارها تني هاغ 

ملواجهة برايتون يف غضب جامهر مانشسرت 

يونايتد، التي صبت غضبها عىل املدرب الهولندي 

عرب مواقع التواصل االجتامعي. 

  وكتب أحد املشــجعني عىل موقع »تويرت« 

متعجبا: »ال وجود لرونالدو؟«.

  وأضاف آخر: »نصف رونالدو ســيظل أفضل 

بكثر من راشــفورد وهــو يف أتم جاهزية، 

الحقائق ال تكذب«.

  وأصبحــت خيارات تني هاغ قليلة، مع عدم 

جاهزية أنتوين مارســيال، خصوصا وأن الفريق مل 

يتعاقد مع مهاجم آخر خالل املركاتو الصيفي الحايل.

  ومل يكن رونالدو وحده هو سبب غضب جامهر 

مانشسرت يونايتد، حيث عربت عن عضبها من مشاركة 

الثنايئ سكوت ماكتوميناي وفريد بشكل أسايس يف 

نصف امللعب، حيث أشاروا لهم بكلمة »ماكفريد«.

  وكتب أحد املغردين: »دخول املوسم الجديد برشاكة 

الثنايئ فريد وماكتوميناي هذه األيام هو أمر محرج«.

  وأضــاف آخر: »ماكفريــد يف آب من عام 2022، 

ســيكون موســاًم طوياًل«، فيام أتم ثالث: »مدرب 

مختلف، نفس األخطاء القدمية، الثنايئ ماكفريد يبدأ 

مرة أخرى«.

  وكانــت جامهر مانشســرت يونايتد قد طالبت 

املديرين الفنيني الســابقني، أويل غونار سولشــاير 

ورالف رانغنيك، من قبل، باستبعاد ثنايئ الوسط فريد 

وماكتوميناي من التشكيلة، ليكرر تني هاغ األمر مرة 

أخرى، وسط عدم سعادة الجامهر بالقرار.

رونالدو وخيبة الخسارة

هاالنـــــد وليفاندوفســـــكي.. مهمـــــة أملانيـــــة فـــــي مالعـــــب إنكلتـــــرا وإســـــبانيا
استهدف البولندي روبرت ليفاندوفسيك مهاجم 
برشــلونة القادم من بايــرن ميونيخ االنتقال إىل 
الدوري اإلســباين ملواجهة تحد جديد يف مسرته 
الكروية.  ومثل انتقال الثنايئ الهجومي األشهر يف 
الدوري األملاين املوسم املايض، روبرت ليفاندوفسيك 
من بايرن ميونيخ إىل برشلونة وإيرلينغ هاالند من 
بروسيا دورمتوند إىل مانشسرت سيتي، بيئة مواتية 
للتساؤل عن القيمة الفنية الحقيقية للثنايئ بعيداً 

عن البوندسليغا.
  ويُتهم الدوري األملاين دوماً بأنه أقل قيمة فنية 
مــن بطوالت الدوري يف إســبانيا وإنكلرتا وحتى 
إيطاليــا، رغم حقيقة أن البوندســليغا أنتج عددا 
كبرا من النجوم لتلك الدوريات عىل مدى السنوات 

املاضية. 
  ليفاندوفســيك، الذي سجل عىل األقل 40 هدفاً 
يف آخر 7 مواســم له مع بايــرن ميونيخ، ووصل 
إىل 55 هدفا يف موســم 2019-2020، و50 هدفا 
املوسم املايض، طاملا تحدث عن عدم وجود فارق بني 

البوندسليغا والدوريات األوروبية األخرى.
  وقال ليفاندوفســيك يف هذا الصدد إنه لطاملا 
نجــح يف هز شــباك أهم فــرق الدوريات الكربى 
مثل اإلنكليزي واإلســباين يف بطولة دوري أبطال 

أوروبــا، وذلك يف ترصيح قديم رد من خالله عىل 
اتهام البوندسليغا بالضعف.

  وحتى اآلن مل يســجل ليفاندوفسيك أي هدف 
مع برشــلونة رغم مشاركته يف 4 مباريات ودية 
ضد ريال مدريد ويوفنتوس وإنرت ميامي ونيويورك 

ريد بولز.
  وسيكون ليفاندوفسيك عىل موعد مع مباراته 
الرســمية األوىل مع البارســا ضد رايو فاليكانو 
السبت املقبل، بينام سيلعب آخر ودياته التحضرية 
للموســم الجديد ضد بوماس أونام املكسييك يف 

كأس خوان غامرب.
  وكيل أعامل ليفاندوفســيك الســابق سيزاري 
كوتشارسيك أكد أن الالعب أراد االنتقال لربشلونة 
إلثبات أنــه أفضل مهاجم يف العامل، ويتفوق عىل 
الفرنــي كريم بنزميا مهاجــم ريال مدريد، فهل 

يثبت هذا؟

{ حقيقة هاالند {
  رغم أن املهاجم الرنوجي إيرلينغ هاالند ســجل 
هدفاً مع مانشسرت سيتي يف الفوز 1-0 عىل بايرن 
ميونيــخ يف لقاء ودي فإنه تعرض النتقادات أكرث 

من ليفاندوفسيك.
  وإذا كان ليفاندوفســيك مل يسجل أي هدف مع 

البارسا فإنه حتى اآلن مل يشارك يف أي لقاء رسمي، 
عىل عكس هاالند الذي أهدر عدة فرصة مؤثرة يف 
الخســارة 1-3 أمام ليفربول األسبوع املايض يف 

بطولة الدرع الخرية.
  الفرص التي أهدرها هاالند جعلته محط انتقادات 
شديدة يف إنكلرتا، حتى إن مهاجم مانشسرت سيتي 
الســابق وهدافه التاريخي سرجيو أغويرو تحدث 

عن االختالف بني املدافعني يف أملانيا وإنكلرتا.
  وأقــر أغويرو بأن هاالند ســيحتاج للكثر من 
الوقــت للتكيف عىل طبيعة األجــواء يف إنكلرتا 

واختالف املستوى الدفاعي عن أملانيا.
  وســيواجه العب مثل هاالند سيواجه منافسة 
رشســة يف الدوري األقوى يف العامل، إلثبات ذاته 
أمــام العبني مــن نوعية محمد صــالح وداروين 
نونيز )ليفربول( وكريستيانو رونالدو )مانشسرت 
يونايتد( ورحيم ســرتلينغ )تشيلي( وهاري كني 
وهيونغ سون مني )توتنهام( متكنوا من التأقلم مع 

أجواء املسابقة.
  ولن يكون املشوار سهالً عىل هاالند يف مواجهة 
أباطرة هجوم الدوري اإلنكليزي املمتاز، وال أباطرة 
الدفاع كذلك، عىل عكس ليفا الذي ســتكون األمور 

أسهل نسبياً بالنسبة له.

دقـــــت ســـــاعة الحقيقـــــة.. هـــــل يســـــتحق ناغلســـــمان تدريـــــب بايـــــرن ميونيـــــخ؟
يواجه يوليان ناغلســامن، مدرب بايرن ميونيخ 
األملــاين، مهمة صعبة يف املوســم الثاين له مع 
البافاري، بعد موســم أول وصف بالفاشل للمدرب 

الشاب.  
وواجه ناغلسامن العديد من األزمات يف موسمه 
األول، تبلورت حول النتائج السلبية للفريق يف عدد 
من املباريات، والخروج املبكر من كأس أملانيا ودوري 

أبطال أوروبا.
  ومل ينكر ناغلســامن حقيقة أن إنهاء موسمه 
األول يف بايرن ميونيخ بالتتويج فقط بلقب الدوري 

األملاين ما هو إال إعالن عن فشل فريقه املحيل.
  وبخالف ضياع أغلب البطوالت فإنه كانت هناك 
عدة صور لفشــل ناغلسامن يف موسمه األول مع 

بايرن ميونيخ.

{ روبرت ليفاندوفسيك {
  يعترب املهاجم البولندي روبرت ليفاندوفســيك 
العب برشلونة اإلســباين الحايل الذي ترك بايرن 
ميونيخ هذا الصيف، هو إحدى املشاكل الشخصية 

التي تخلص منها ناغلسامن مؤخرا.
  وانتقد ليفاندوفسيك الشكل الهجومي للبايرن 
يف عهد ناغلسامن يف ترشين الثاين املايض، حيث 

قال: »يف املباريــات القليلة املاضية احتجت وقتاً 
طويالً للعثور عىل مكان يف امللعب والحصول عىل 
الكــرة.. هناك مباريات بقيت فيها لـ20 دقيقة بال 

فرصة«.
  صحيفة »بيلد« األملانية كشــفت يف تقرير لها 
يف حزيــران املايض أن ناغلســامن حاول تطبيق 
بعض األفكار الهجومية مع ليفاندوفســيك لكن 
املهاجم البولندي فاجأه قائالً له إنه يسجل 40 هدفاً 
يف املوســم وليس املدرب، يف إشارة لعدم قناعته 
بأفــكاره، وهو األمر املرتبــط بترصيحات الالعب 

السابقة.
  وقد أظهر ناغلسامن يف أول مباراتني رسميتني 
يف املوســم الجديد أن رحيل ليفاندوفسيك مل يؤثر 
عىل الفريق ســلبياً وإن كان لــه تأثر فإنه تأثر 

إيجايب.
  وســجل العبو بايرن ميونيخ 11 هدفاً يف أول 
مباراتني ضد عمالقــني هام ريد بول اليبزيغ بطل 
كأس أملانيــا وآينرتاخــت فرانكفورت بطل الدوري 

األورويب.
  ومنح رحيل ليفاندوفســيك الفرصة لتألق أكرث 
من العب هجومياً، بقيادة الســنغايل ساديو ماين 

املهاجم القادم من ليفربول، والذي سجل هدفني من 
الـ11، وجامل موسياال )3 أهداف( وسرج غنابري 
)هدفني« ولروى ساين »هدفاً« وجوشوا كيميتش 

وبنجامني بافارد »2«.
  نجــاح 4 مهاجمني يف التســجيل، منهم 3 يف 
مباراتني متتاليتني ســيكون عنرصاً إيجابياً للفريق 
مــع انطالق املوســم الجديــد، يف أعقاب رحيل 

ليفاندوفسيك.

{ صفقات بايرن ميونخ الجديدة {
  بعيداً عن رحيل ليفاندوفســيك فإن ناجلسامن 
ســيكون عليه إثبات نفســه مــع مجموعة من 
الصفقات الكربى بعدمــا دعمته اإلدارة بتعاقدات 

قوية.
  وضــم بايرن ميونيخ إىل جوار ســاديو ماين، 
الهولندي ماتيــس دي ليخت القادم من يوفنتوس 
اإليطــايل مقابل 67 مليون يورو، مع ثنايئ أياكس 
أمسرتدام ريان غرافينربغ ونصر مزراوي، ومعهم 

املهاجم الصاعد ماتياس تيل من رين الفرني.
  وتجاوزت إدارة بايــرن ميونيخ الـ120 مليون 
يــورو يف إنفاقها عىل صفقــات 2022، وهو ما 

سيمثل عبئاً أكرب عىل املدرب الشاب.



1ـ أبيدجان، الديار

2ـ فرسان، محمد عبده

3ـ غّن، نبرص، ينرت

4ـ أكنت، آه، عن

5ـ ين، وليم بت، البارودي

6ـ ســلطنة، مأرب، بّس، 

باتا

7ـ تاه، ايركهارت، الدرر

8ـ حّنت، بد، وردة، وا

9ـ ناسك، ســحبان وائل، 

حّي

10ـ كيفون، أنّبه، برت، تو

11ـ منت، أملس، ايوا، سن

12ـ نم، األوالد، التمساح

13ـ املتدّرب، منرس، متانة
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 عموديا: 

 عموديا:

من أربعة حروف:    االبراج 

   دولة افريقية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق   
آرثر كونان دويل

اخترب معلوماتك

1ـ داِخل وأعامق الكتب.

2ـ جهاز حّساس. 

3ـ استقراري يف املكان. 

4ـ منطقــة يف متنزّه 

يلوستون الوطني.

5ـ ثبتنا ورســخنا يف 

املكان. 

1ـ َمــن يكرث الكالم بال 

فائدة. 

2ـ مدينة فلسطينية. 

3ـ مغن أورويب. 

4ـ يجيئون إىل. 

5ـ مدينة يابانية. 

رســام وشــاعر إنكليزي راحل. يُعترَب أول شــاعر 

رومانطيقــي يف إنكلرتا. خالل حياته ولنصف قرن بعد 

وفاته كانت أعامله تعترب غري ذات أهمية. 

إسمه مؤلف من مثانية حروف، إذا جمعت: 

4+1+5+7+2- رشكة برتولية.

4+7+6+1- جزيرة يونانية. 

6+4+5+8- جزيرة اندونيسية. 

2+7+8+1- مدينة إيطالية. 

6+3+2- فريق كرة فرنيس. 

5+1+6- ملك يوناين راحل. 

4+6- سئَم وضجَر. 

1ـ ما إســم األديب والشــاعر اللبناين الذي هاجر اىل 

الربازيل ســنة 1919، أحد مؤسيس العصبة االندلسية، 

ومنشــئ جمعية رواق أيب العالء املعري األدبية يف ساو 

باولو؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ  إذا كان األمري الهندي يدعى مهراجا، .. فامذا تُدعى 

زوجة املهراجا؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما اسم أول لحن وطني للمطرب واملوسيقار الدكتور 

محمد عبد الوهاب؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما اسم الحرشة التي تأكل 86 ألف مرة أكرث من وزنها 

خالل 48 ساعة من حياتها األوىل؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ من هــو املمثل الســيناميئ والتلفزيوين املرصي 

الذي ولد 1931 وتويف عام 2021  وإسم عائلته األصلية 

شميس؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ يف أية ســنة أنشــَئ مرصد غرينتــش الذي يحدد 

املقياس العاملي للوقت؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما إســم اللغة الثانية الرئيسية يف كوبا بعد اللغة 

االسبنيولية؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ من هو البطريرك الذي ولَد يف غوسطا سنة 1766، 

وأسس مدرســة عني ورقة التي تعترَب أوىل املدارس يف 

لبنان؟ 

1ـ أفغانستان، منأ
2ـ برنكيال، اكتمل

3ـ يس، طه حسني
4ـ دانتون، نكف، آِت
5ـ جنب، لتأت، والِد

6ـ صأي، سنامر
7ـ منر، ممراح، لوب

8ـ شباك، باسل
9ـ أمي، ترهبان

10ـ لدناً، بادن بادن
11ـ دعتها، وهَي

12ـ يربّ، لبتوا، وأر
13ـ اد، عبس، رئبال
14ـ رهاناً، أدلَت، تم

15ـ ربلة، رسمت
16ـ واد، نسأ

17ـ ِدترويت، آن
18ـ يارا، واحة

؟ من هو
من هي؟

1ـ نائب لبناين راحل. 

2ـ معركة خاضها نابوليون، 

أغلظ أصوات العود، ُمرسل من 

الله. 

3ـ مرسحية لوليم شكسبري.

4ـ االســم الثاين لشــاعر 

ايرلندي راحل، مدينة فرنسية، 

نظهر. 

5ـ أقطنُه، أنشَد ورنَّم، مدينة 

صينية. 

6ـ فّزَع، ضجَّ ورفع صوته، 

الناحية.

7ـ نائــب لبناين راحل، قلَب 

االناء عىل رأسه. 

الحَســن  يرقد،  قلــب،  8ـ 

والظريف الوجه. 

9ـ النزول والهبوط، ضعف. 

10ـ حّسَن وزيَّن، َسيفها. 

11ـ أهلــَك اليشء، ســيف 

قاطع، أداة رشط. 

لرئيس  الثاين  اإلســم  12ـ 

أمرييك راحــل، ظهر الباخرة، 

أرشَد. 

13ـ صنعة، أمرية بريطانية، 

بحر. 

14ـ املُتوّعد، الشعار الوطني 

للجمهورية الفرنسية.

15ـ يناضل ضد، أُْميل عىل. 

16ـ نفس، أحّدد النظر إىل.

لالعبة  الثاين  االســم  17ـ 

تنس أمريكية، عربَ. 

18ـ ممثــل لبناين صاحب 

الصورة.

1ـ دولة عربية، نوع من 

السمك. 

2ـ فيلسوف صيني، نوع 

من السمك، فّوَض. 

3ـ يتعلّقان بـِ، الحلم. 

اللنب،  ناقة غزيــرة  4ـ 

نبات طّيب الرائحة، هزَمُه.

5ـ التحرّي من شّدة الُحب، 

ينفّك، مدينة مرصية.

6ـ ذّري، أعــىل رتبــة 

يســتخدمها  عســكرية، 

الجنود، للتمني. 

بــريوت  محافــظ  7ـ 

سابقا، أقرض املال. 

للحيوانــات  اســم  8ـ 

االســم  املرضعة، مصّور، 

تنــس  لالعــب  الثــاين 

إسكتلندي.

9ـ فعل، بلدة يف البقاع، 

إمتثال لـِ، للمعية.

10ـ عملــة آســيوية، 

جامعة، قلَّ وجوده، طبيب. 

املياه، مدينة  11ـ عيون 

مرصية، عملة عربية.

12ـ شــاعر ايطــايل، 

أبسط يدي، إنتسَب إىل. 

13ـ عائش، ملكة تدمر 

قدميــا، فريق كــرة قدم 

لبناين.

الثور

)21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

)22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

)24 آب - 23 أيلول(

العقرب

)23 ت1-21ت2(

الجدي

)22ك1 - 20 ك2(

الحوت

)20 شباط - 20 آذار(

ثابتة متشــيها نحو مســتقبل  خطوات 

أفضــل بالرغــم مــن الصعوبات. تشــعر 

بالنشــاط والحنــان وتتغلــب لديك أجواء 

عداها.  ما  كل  العاطفة عىل 

أبوابا مغلقة.  فرصة ممتازة تفتح أمامك 

األشــخاص الذين أظهــروا نحوك فتورا أو 

قلة اكرتاث ســوف يحيطونــك باملودة بعد 

بالخطأ.  شعورهم 

لباقتــك تحقق لك الدعم املناســب النجاز 

أعاملــك. تنســجم مع الطــرف اآلخر الذي 

يحرتمك، وتشعر معه ان الربيع ما زال يخيم 

به.  عالقتك  عىل 

تعمل بجدّ ونشــاط ومع ذلك تشــعر ان 

وقتك يضيع ســدى من حيــث عدم تقديرك 

بالكامــل. الفلك يدعــوك اىل تحديد أهدافك 

أعاملك.  جدول  وتنظيم 

الرعاية  مينحك  واللطيف  العظيم  الرشيك 

الكاملــة وأنت تبادله بالحب والحنان. حدد 

أهدافك بوضوح ودّقة قبل أن تنطلق يف أي 

جديد.  مرشوع 

متر مبرحلة جيدة كلها رسور. تجد نفسك 

وســط معارف جدد ولقاءات مل تكن تحلم 

بها. التضحية للغري جميلة ولكن إلتفت إىل 

تهملها. وال  الشخصية  أمورك 

هائلة  وقدرات  والنشاط  بالحيوية  تشعر 

عىل العطاء، وايجاد الحلول الجيدة املناسبة 

ملعظم املشاكل التي تصادفك. نزاهتك تالقي 

باهرا.  نجاحا 

أخبــار جيــدة تصلك عن شــخص عزيز 

بعيــد عنك. نجاح باهــر يف معظم امليادين 

وصعوبات كثرية ســيزول معظمها يف فرتة 

بعيدة.  غري 

وجــه كل عنايتك المتام مهمتك التي أنت 

يف صددهــا، وســتحقق تقدما يف تحقيق 

مشــاريعك. الفرتة مناســبة للحصول عىل 

أمور عاطفية. سارة يف  نتائج 

ال تــدع الفرص الثمينة املتاحة أمامك يف 

هــذه اآلونة تفلت من يدك. الحظ اىل جانبك 

وستفوز بثقة هامة. ال توفر األصدقاء فهم 

باملساعدة. سيمدونك 

بالرغــم من معارضــة البعض من ذوي 

النية السيئة يجب عليك امتام عملك بجدية. 

كــن فخورا مبا وصلــت اليه حتى اليوم وال 

تجعــل البعاد يطفئ نار الحب. 

حافــظ عىل بــرودة أعصابك وال تغضب 

برسعــة. ال ترتدد يف البــوح بأحد أرسارك 

لصديق نبيــل ويفّ يهتم ألمرك، ليك ترتاح 

وحدك.  تحمله  عبء  من 

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(

االسد

)24 متوز - 23 آب(

امليزان

)24 أيلول - 22 ت1(

القوس

)22ت2 - 21 ك1(

الدلو

)21 ك2 - 19 شباط(

إهدن
الكويت

ألبانيا
استمرار
بيتهوفن

بلغراد
برونز
برملان
تنزانيا
جنود

جيبويت
حمضيات

خوليو
داروين
ديدرو

دبابات
ذريعة
ذهاب

رانغون
روسو

رونتغن
زنوبيا

سانتوس
سنة
شهر

رشبني
صولجان

صديق
صحف
ضيف

ضامن
طبيعة

طوكيو
ظأم

عوينات
علجوم

قطار

قاموس
كتب

كلمة
منازل

محربة

نفوذ

واترلو.
الحل السابق

الحل السابق

 كوستاريكا

االثنين 8 آب 2022

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ والية آالسكا. 

2ـ نجيب أميوين.

3ـ سنة 1973

4ـ يف سرياليون.

5ـ سنة 1857

6ـ أوساكا. 

7ـ يف العام 1852

8ـ يوبيل جاد ـ يشب

9ـ الشاعر هَروي.

1ـ كابول. 

2ـ الرقّي. 

3ـ رجعتم. 

4ـ ون، نو. 

5ـ لبنان.

1ـ كارول. 

2ـ الجنب. 

3ـ برع. 

4ـ وَقتنا. 

5ـ ليمون.
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

المانشيت( )تتمة   

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعالنات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com

االثنني 8 آب 2022

)تتمة ص1( 

ــد ــ ــدي ــ ــج ــ هــــــــذا مــــــا يـــنـــتـــظـــر لــــبــــنــــان حــــتــــى مـــــوعـــــد انـــــتـــــخـــــاب الـــــرئـــــيـــــس ال
ــاحــي ــي ــس ــم ال ــوســ ــ ــاء امل ــهـ ــتـ ــأة بـــعـــد انـ ــ ــاج ــ ــف ــ ــّول إلـــــى دولــــــة فـــاشـــلـــة وامل ــ ــح ــ لـــبـــنـــان ت
ــد زور ــاهـ ــّر والـــعـــالـــم شـ ــم ــســت ــنــي م ــســطــي ــل ــف ــد الـــشـــعـــب ال ــي ضــ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلجــــــــرام اإلسـ

السياســية بحكم أن مالحقة سياســيني عىل هــذا النطاق 
الواســع يفرض تعاضدا دوليا ليس متوافرا حتى الســاعة. 
وبســؤالنا عن تداعيات التأخــري يف مالحقة هؤالء وإمكان 
إفالتهم من العقاب يف حال أتتهم املنية، أجاب الديبلومايس 
بالقول إن األموال باقية لورثتهم وهي ســتكون رافعة ملالية 

الدولة اللبنانية.
املجتمــع الدويل يرفــض رفًضا قاطًعا إعطــاء الحكومة 
اللبنانية ومؤسســاتها – باســتثناء الجيــش اللبناين – أي 
قرش طاملا مل يكن هناك من إصالحات. وبالتايل فإن الرتّدي 
الحاصل يف الواقع االقتصادي واملعييش وإضمحالل الخدمات 
العامة وعجز الدولة عن تأمني أبســط حقوق املواطن، تّجعل 
لبنان بحكم األمر الواقع دولة فاشلة، أي أن لبنان سيصل إىل 
مرحلة لن يكون مبقدوره استرياد حاجاته من املواد الغذائية 
واألساســية. هذا األمر يفرض واقًعا جديًدا وهو تدّخل دويل 
من باب املســاعدات اإلنسانية والتي بدأت فيها كٌل من فرنسا 
واململكة العربية السعودية من خالل الصندوق املشرتك، حيث 
ستصل املساعدات إىل الشــعب اللبناين من خالل الجمعيات 
غري الحكومية الدولية وبعــض الجمعيات املحلّية ذات الثقة 
)كاريتــاس، وجمعية املقاصــد...( والجيش اللبناين وبعض 

املؤسسات الدولية.
يف هذا الوقت، يظهر من املؤرشات السياسية أن ال تشكيل 
للحكومة أقلّه حتى انقضاء والية رئيس الجمهورية. وبالتايل 
لن يكون مبقدور الســلطات اللبنانيــة القيام بأي إصالحات 
بحكم أن اإلصالحات تتطلّب توافًقا داخلًيا )غري موجود( بني 
القوى السياســية وعىل الطريقة اللبنانية، أي عىل حساب 

الخزينة العامة، وهو ما يرفضه رفًضا قاطًعا املجتمع الدويل 
وميكن مالحظته من أداء الحكومــة الحالية تجاه موظّفي 
القطاع العام. هؤالء يعتربهم )أقلّه قسم كبري منهم( املجتمع 
الدّويل ترجمة للفساد الذي مارسته السلطة السياسية عىل 
مّر عقود بهدف وضع اليّد عىل موارد الدولة وترسيخ الزبائنية 

الطائفية والحزبية.
من هذا املنطلق يبقى هناك ســيناريو واحــد حتى نهاية 
والية الرئيس عون يف 31 ترشيــن األول 2022. وينص هذا 
السيناريو عىل اســتمرار الوضع السيايس عىل ما هو عليه 
يف ظل ترّد مستمر للوضع االقتصادي خصوًصا مع بدء شهر 
أيلول وذهاب املغرتبني والســياح وبدء دفع أقســاط املدارس 
والجامعات ورشاء املحروقات للشــتاء وغريها من املصاريف 
التي ســتجعل املواطن ينئ بشكل كبري. وهنا تبدأ الحاجة إىل 
الدعم الــدويل خصوًصا مع تراجع الكتلــة النقدية بالدوالر 
األمرييك حيــث قّدر الباحث الدكتور عــامد رزق يف مقابلة 
تلفزيونية عىل موقع »صوت بريوت انرتناشــونال« أن حجم 
األموال بالعملة الصعبة التي تخرّج من لبنان شــهريًا يصل 
إىل حدود الـ 700 مليــون دوالر أمرييك باإلضافة إىل حجم 

استرياد شهري يوازي املليار ونّيفا.
مام تقّدم نرى أن قدرة مــرصف لبنان وقدرة املصارف عىل 
تأمني الدوالرات سترتاجع حكاًم مع قوى سياسية تستهدف 
القطاع املرصيف وحكومة أعلنت وقف دفع دينها العام، وهو 
ما يعني عزل القطاع املرصيف عــن النظام املايل العاملي. هذا 
الواقع سينعكس ارتفاًعا يف الدوالر األمرييك إذ رّصح رئيس 
حكومة ترصيف األعامل نجيب ميقايت يف مجالسه الخاصة  
أن الدوالر ســيصل إىل حدود الـ 60 ألف لرية لبنانية للدوالر 

الواحد وذلك نتيجة الدعم املقّدم للقطاع العام.

ارتفاع الدوالر إىل هذه املستويات يعني بكل بساطة ارتفاع 
أسعار كل الســلع واملواد الغذائية واألساســية واملحروقات 
واألدوية والقضاء عىل املستشــفيات وعــىل التعليم... ويف 
ظل تفكّك مؤسسات الدولة وبدء عنارصها املدنيني واألمنيني 
التجارة بالدوالر كام أظهره تقريــر ملوقع »ليبانون ديبايت«، 
فقدت الدولة ســيطرتها الكاملة عىل السوق وأصبح املواطن 
يعيش يف غابة متوحّشــة ينهش فيهــا أعضاؤها بعضهم 
ــاَمِء  َن السَّ بعًضــا! ليصح القول الكريــم » ُقْل َمن يَْرزُُقكُم مِّ
ــْمَع َواأْلَبَْصاَر َوَمــن يُْخِرُج الَْحيَّ ِمَن  َواأْلَْرِض أَمَّن مَيْلُِك السَّ
الَْميِِّت َويُْخِرُج الَْميَِّت ِمَن الَْحيِّ َوَمن يَُدبُِّر اأْلَْمَر  َفَســَيُقولُوَن 

اللَُّه َفُقْل أََفاَل تَتَُّقوَن«.
ويقول أحد املحلّلني السياسيني إن الوصول إىل هذه النقطة 
قد يفرض واقًعا يكون فيه الجيش هو املاســك بزمام األمور 
ســواء كان من خالل اإلطاحة بهذه الســلطة أو من خالل 
تكليف من هذه السلطة له، بحكم عجزها عن القيام مبهامها 
من خالل مؤسساتها الرقابية واألمنية. ويضيف أنه حتى ولو 
كان لدى املجتمع الدويل نفور من تويّل العســكر الحكم يف 
بلد، إال أن الجيش اللبناين أظهر عىل مّر الســنني أنه مؤسسة 

موثوًقا بها وتحرتم كلمتها.
إًذا ومام تقّدم نرى أن تطوّر األمور بدأ يخرج عن ســيطرة 
القوى السياسية التي تشكّل السلطة السياسية، وهو ما نّبه 
اليــه املبعوث الفرنيس دوكان خــالل زيارته األخرية حيث – 
وبحسب أحد الحارضين – رفع دوكان أصبعه بوّجه الحارضين 

وقال »األمور بدأت بالخروج عن السيطرة، انتبهوا«.
القطاع املرصيف  التضييق عىل  إىل هذا تســتمر عمليات 
الــذي أعلن إرضابًا يســتمر ملــّدة ثالثة أيــام )أقلّه(. هذا 
اإلرضاب الــذي جاء رًدا عــىل املالحقــات القضائية التي 

تستهدف مســؤويل القطاع والذي تعتربه جمعية املصارف 
أنه اســتهداف للقطاع، ســيرتك أثًرا ملحوظًا عىل املواطن 
وذلك من خالل عدم قدرته عىل سحب األموال من حساباته 
يف املصارف وعدم قدرته عىل قبض أجره الشــهري! وهو 
ما يعنــي تصعيدا خطرا تتحّمل مســؤوليته الحكومة التي 
تعجز عــن القيام بواجباتها من ناحية إعادة هيكلة القطاع 
وحاميته من هجــامت القوى السياســية التي تتدخل يف 

مفضوح. بشكل  القضاء 
عىل صعيٍد متواٍز، يســتمر اإلجرام اإلرسائييل باستهداف 
الشعب الفلسطيني حيث أسفر العدوان السافر عن استشهاد 
عرشات األطفال الُعّزل وجرح العديد من النســاء والشــيوخ. 
ويســتخدم العدّو نهج التّدمري والقتل حيث عمدت األرس يف 
غــزّة إىل توزيع ابنائها عىل بيوت مختلفة كيال يقوم اإلجرام 
اإلرسائيــيل بقتل العائلة بكاملها يف حــال وجدوا يف مكان 
واحد. وقامت مجموعات متطرّفة باستباحة املسجد األقىص 
بحامية الرشطة اإلرسائيلية وقاموا بشــتم الرسول بعبارات 
نابية إن دلّت عىل يشء تدّل عىل املستوى املتديّن من األخالق 

الذي يعيشه الكيان العربي.
إىل هذا، أعلنت قناة الجزيرة القطرية عن الناطق باسم حركة 
حامس أن »إستمرار الصمت والتقاعس اإلقليمي والدويل عىل 
جرائم االحتالل ميثل وصمة عار عىل جبني العامل«. وبالفعل، 
باســتثناء بعض الدول العربية التي دانت العدوان اإلرسائييل، 
مل يصدر عن املجتمع الدويل ومنظامت حقوق اإلنسان إدانات 
لهذا العدوان، وبالتايل أصبح الشــعب الفلســطيني مرتوكا 
ملصريه الذي تحّدده السياســات اإلقليمية والدولية واملعادالت 
والحسابات املصلحية... ولكن أيًضا املقاومة الفلسطينية التي 

أثبتت حتى الساعة هشاشة هذا الكيان الغاصب.

ــاومــة تــصــل الـــى الــقــدس ــداء غـــزة وصـــواريـــخ املــق ــي.. ارتـــفـــاع حصيلة شــه ــل ــي ــوم الــثــالــث لــلــهــجــوم اإلســرائ ــي ال

رفح جنوب قطاع غزة.
ويف رفح أيضا، متكنت طواقم الدفاع املدين من انتشــال 8 

شهداء من تحت األنقاض.
وبشأن استهداف طائرات الجيش اإلرسائييل منزال مكونا من 
3 طوابق يف مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قال الدفاع املدين يف 
رفح »إن أطقمه انتشلت جثتني لشهيدة وابنها من تحت أنقاض 

منزلهام الذي قصفه جيش االحتالل اإلرسائييل«.
وكان مدير الدفاع املدين يف محافظة رفح رأفت البواب قال: 
»إن البناية ُدمــرت بالكامل، ومن دون ســابق إنذار«، مضيفا 
»تم انتشال جثامن شــهيد إضافة إىل 7 جرحى تم نقلهم إىل 

املستشفى، وال يزال هناك عدد من املحارصين تحت األنقاض.«

{ وفد مرصي {
ويف إطار التحركات الدبلوماسية، ذكرت القناة 13 اإلرسائيلية 
وجود اتصاالت مع مرص من أجل وقف إنساين إلطالق النار يف 

قطاع غزة بعد الظهر.
كام أكدت القناة 12 اإلرسائيلية نقال عن مســؤول إرسائييل 

كبري، »أن هناك اتصاالت لوقف إطالق النار بوساطة مرصية«.
غري أن مصدرا فلســطينيا أكد »أن اتصاالت الوسطاء بشأن 
هدنة إنسانية يف غزة مل تسفر عن نتائج وانتهى الحديث عنها 
فجرا. وكان توجه وفد من املخابرات املرصية إىل إرسائيل بينام 
قال الرئيــس املرصي عبد الفتاح الســييس إن مرص تعمل مع 

رشكائها من أجل استعادة السالم واالستقرار بقطاع غزة.

{ أزمة إنسانية {
يف الســياق ذاته، أعلن الناطق باسم وزارة الصحة يف قطاع 
غزة أرشف القدرة، »أن العد التنازيل لوقف عمل املستشــفيات 
قد بدأ بعــد توقف محطة الكهرباء يف غــزة، مام ينذر بأزمة 
إنســانية.« كام قال مدير املكتــب اإلعالمي الحكومي يف غزة 
سالمة معروف، خالل مؤمتر صحفي، »إن العدوان اإلرسائييل 
سيزيد من ســوء الوضع اإلنســاين الذي كان يعانيه القطاع، 
بسبب الحصار عىل مدى 15 عاما«، مضيفا »أن محطة الكهرباء 
يف غزة توقفت عن العمل بسبب وقف وصول الوقود إىل غزة.«

{ عدوان مستمر {
من جهته، قال رئيس شــعبة العمليات يف جيش االحتالل 
اإلرسائييل إنه تم قتل كبار مسؤويل الجهاد اإلسالمي، مشريا 

»إىل أن العملية ضد قطاع غزة ستستمر لبضعة أيام أخرى«.
وأعلن الجيش اإلرسائييل استهداف 140 موقعا تابعا لحركة 
الجهاد اإلسالمي يف غزة، قائال: »إن 580 صاروخا أطلقت من 

غزة منذ بدء العملية العسكرية حتى صباح أمس.
كام أعلــن الجيش اإلرسائيــيل اعتقال 19 فلســطينيا من 
الناشطني يف الجهاد اإلســالمي بالضفة الغربية مساء أمس 

االول.
وكانت اإلذاعة اإلرسائيلية قد ذكــرت أن الجيش اإلرسائييل، 
هدد بتوسيع نطاق عملياته يف غزة، إذا تدخلت حامس ودعمت 

الجهاد اإلسالمي.
وتوعــد وزير الدفاع اإلرسائييل بيني غانتــس، قادة الجهاد 

اإلسالمي يف الخارج بدفع الثمن.
وقال غانتس، خالل تفقــده أحد مرابض القبة الحديدية يف 

محيط قطاع غزة، »إن العملية العسكرية اإلرٍسائيلية ستتواصل 
وتتعاظم، حسب تعبريه.«

أفيــف كوخايف  وقال رئيــس هيئــة األركان اإلرسائيلية 
»إن العملية العســكرية يف قطاع غــزة هدفها منع أي يشء 
يستهدف مواطني إرسائيل وسيادتها، وتوجيه رضبة وصفها 
بـ »القاضية« لحركة الجهاد اإلســالمي«، مضيفا »أن العملية 
العسكرية مهمة ويف ذروتها. واشار إىل وجود خطط متعددة 

لدى جيشه.«
بدوره، قال قائد لواء غــزة بالجيش اإلرسائييل العميد منرود 
ألــوين يف مقابلة مع التلفزيون اإلرسائيــيل، »إن هناك هدفا 
واحدا وهو وقف الخطر الذي متثله حركة الجهاد عىل إرسائيل«، 
مضيفا »انه إذا أوقفت حركة الجهاد نريانها فسيصبح األمر وراء 

إرسائيل، عىل حد وصفه.«

{ رشقات صاروخية {
ويف السياق ذاته، أعلن الجيش اإلرسائييل أن صافرات اإلنذار 
دوت يف مستوطنات كيسوفيم وعني هشلوشا املتاخمة للحدود 

مع وسط قطاع غزة.
وقالت هيئة البث اإلرسائييل إن صفارات اإلنذار ســمعت يف 
مدينة القدس، يف حني ذكرت وســائل إعالم إرسائيلية أنه تم 

اعرتاض صاروخني يف سامء املدينة.
وكانت »رسايا القدس« أطلقت رشــقات صاروخية باتجاه 

إرسائيل، والقبة الحديدية اعرتضت عرشات الصواريخ.
وأعلــن الجيش اإلرسائييل أن صفارات إنــذار دوت ايضا يف 

مناطق عدة منها سدروت ونحال عوز وأسدود وعسقالن.
كام أفادت وســائل إعالم إرسائيلية بأن صاروخا أطلق من 
غزة، سقط عىل مصنع يف املنطقة الصناعية شاعر هنيغف يف 

غالف غزة.
من جهتها، أعلنــت »رسايا القدس« انها أطلقت رشــقات 
صاروخية مكثفة ظهرا، وصل مداها إىل تل أبيب وبرئ السبع، 
يف حــني واصل الجيــش اإلرسائييل غاراته عــىل قطاع غزة 

واستهدف مواقع لحركة الجهاد اإلسالمي.
وقالت مصادر إرسائيلية إن رسايا القدس )الجناح العسكري 
لحركة الجهاد اإلسالمي( أطلقت بشكل متزامن 130 صاروخا 
يف 10 دقائــق، كان مداها قد وصل إىل تل أبيب وبرئ الســبع، 
وكشــفت املصادر اإلرسائيليــة أن صفارات اإلنــذار دوت يف 
برئ الســبع ألول مرة منذ بدء العملية العســكرية اإلرسائيلية. 

واستهدفت الصواريخ بلدات بينها بلمحيم وسديروت.
»رسايا القدس«: قدراتنا الصاروخية جزء يسري مام أعددناه 

عىل صعيد آخر، قال الناطق باســم »رسايا القدس«، الجناح 
العسكري لحركة »الجهاد اإلسالمي« يف فلسطني، أبو حمزة، إن 
»قدراتنا الصاروخية جزء يسري مام أعددناه، وسنجعل »غالف 
غزة غري قابل للحياة«، مضيفا »إننا نجدد فخرنا واعتزازنا بكل 
قطرة دم ســالت من أبناء شــعبنا املجاهد، الذي يخوض معنا 
غامر هــذه املعركة البطولية بكل عزة ورشف ووفاء رفقة قادة 

ومجاهدي الرسايا الشجعان بامليدان«.
وتابع »إن ما ظهر من قدراتنا الصاروخية التي أضحت اليوم 
تستنزف عدونا األحمق، هو جزء يسري مام أعددناه، وإننا نحتفظ 
بالكثري الكثري مام يؤمل العدو ويرس أبناء شعبنا وجمهور رسايا 
القدس واملقاومة املمتد«، داعيا »كل املقاومني واألحرار من أبناء 
شعبنا يف الضفة والداخل املحتل، إىل االنخراط يف هذه امللحمة 

التي عنوانها »وحدة الساحات«، ولتكن انتفاضة عارمة تؤسس 
لزوال عدونا وكنسه عن كل فلسطني«.

{ »رسايا القدس« تزف كوكبة من الشهداء  { 
وكانت حركة الجهاد اإلسالمي يف فلسطني، زّفت كوكبة من 
الشــهداء األبرار الذين ارتقوا بعدوان صهيوين غاشم استهدف 
منطقة سكنية يف مخيم يبنا مبدينة رفح، وعىل رأسهم القائد 
املجاهد خالد سعيد منصور »أبو الراغب« عضو املجلس العسكري 
وقائد املنطقة الجنوبية يف رسايا القدس، واملجاهد زياد أحمد 
املدلل، واملجاهد رأفت صالح شيخ العيد، وخمسة مواطنني من 
أبناء الشعب الفلســطيني يف رفح بينهم طفلة وثالث سيدات 

جرى انتشالهم من تحت أنقاض الركام.
وأكــد بيان صادر عــن الحركة وذراعها العســكري »رسايا 
القدس«، أن دماء الشــهداء لن تضيع هدراً، وإن املجاهدين لن 
يدعوا هذه الدماء تجف قبل أن يدكوا بصواريخهم مستوطنات 
العدو ويذيقوه بأســهم، ويجعلوه يتجرع مرارة الندامة عىل ما 
اقرتفت يداه من إرهاب وقتل لألبرياء واستباحة لألرض والدماء.

{ الرئاسة الفلسطينية : العدوان
تجاوز لكل الخطوط الحمراء {

وعليه، دانت الرئاســة الفلســطينية، »التصعيد اإلرسائييل 
الخطر ضد أبناء شــعبنا ومقدســاتنا، يف املســجد األقىص، 
وتواصل العدوان ضد أبناء شــعبنا يف قطاع غزة وهدم املنازل 

فوق ساكنيها«.
وقال الناطق الرســمي باسم الرئاســة، نبيل أبو ردينة: »إن 
استمرار العدوان اإلرسائييل سواء يف املسجد األقىص املبارك أو 
قطاع غزة أو جنني وغريها من املدن والقرى الفلســطينية، هو 
تجاوز لكل الخطوط الحمــراء، وميثل محاولة إرسائيلية لدفع 
األمور نحو التصعيد واملزيد من أجواء التوتر«، مطالبا املجتمع 
الدويل، وخاصة اإلدارة األمريكية، بـ »التدخل الفوري لوقف هذا 

العدوان اإلرسائييل قبل فوات األوان«.
وأشار أبو ردينة إىل أن »الرئيس محمود عباس يواصل جهوده 
مع األطراف اإلقليميــة والدولية لوقف هذا التصعيد اإلرسائييل 
الفلسطيني ومقدســاته اإلسالمية  الذي يستهدف الشــعب 
واملســيحية«، الفتا إىل »أن مجلس األمن الدويل الذي سيعقد 
جلسة خاصة ملناقشة الحرب عىل قطاع غزة، يجب أن يقف عند 

مسؤولياته وأن يوقف هذا العدوان«.

{ مستوطنون يقتحمون باحات األقىص.. {
عىل صعيــد آخر، اقتحمــت مجموعات من املســتوطنني 
اإلرسائيليني باحات املســجد األقىص يف مدينة القدس املحتلة 
أمس، تحت حراســة مشــددة من رشطة االحتالل، تزامنا مع 
اســتمرار الهجوم عىل قطاع غزة الذي أوقع عرشات الشهداء 

والجرحى.
وقال مســؤول يف دائرة األوقاف اإلســالمية بالقدس »إن 
مســتوطنني يقتحمون املســجد األقىص بكثافة منذ ساعات 
الصباح عىل شــكل مجموعات«، مضيفا »أن قوات كبرية من 
الرشطة ترافق املســتوطنني أثنــاء اقتحاماتهم من خالل باب 
املغاربــة يف الجدار الغريب للمســجد. وأشــار إىل أن من بني 
املقتحمني النائب الســابق من حزب »الليكود« اليميني الحاخام 

يهودا غليك.
بدورها، قالت محافظة القدس »إن 26 فوجا من املستوطنني 

يقتحمون باحات األقىص لريتفع عدد املقتحمني إىل 1351 منذ 
الصبا«.

ويــأيت االقتحام بعدما قرر رئيس الــوزراء اإلرسائييل يائري 
لبيد السامح للمستوطنني مبن فيهم أعضاء الكنيست، باقتحام 
املسجد األقىص، فيام ندد رئيس املكتب السيايس لحركة املقاومة 

اإلسالمية )حامس( إسامعيل هنية بهذه الخطوة.
وكانت رشطة االحتالل قد فرضت قيودا عىل دخول املصلني 

إىل املسجد األقىص.
وتواجد العرشات من املصلني يف املســجد، الذين هتفوا »الله 

أكرب«، رفضا لالقتحامات.
وكانت جامعات اســتيطانية قد دعت إىل تنظيم اقتحامات 
كثيفة للمســجد األقىص، مبناســبة ذكرى ما يسمى »خراب 

الهيكل«.
وأثناء االقتحامات دّوت صفارات اإلنذار بالقدس، يف إشــارة 

إىل إطالق صواريخ عىل املدينة.

{ إدانات فلسطينّية وعربّية عىل الهجوم {
وأدانت كل من الخارجية الفلسطينية واألردن وقطر اقتحام 
املســجد األقىص من قبل املســتوطنني، واعتربته »مامرسات 

استفزازية« و«تجاوزا للخطوط الحمراء«.
وقالــت الرئاســة الفلســطينية إن عــدوان إرسائيل بحق 
الفلسطينيني ميثل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء ومحاولة لدفع 

األمور نحو التصعيد واملزيد من أجواء التوتر.
وأشار الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، يف 
بيان، إىل »الســامح ملجموعات من املتطرفني اليهود باقتحام 
املسجد األقىص وأداء الصلوات التلمودية يف ساحاته. كام أدان 
استمرار »العدوان« اإلرسائييل عىل قطاع غزة وهدم املنازل فوق 

ساكنيها«.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون املغرتبني األردنية 
اســتمرار االنتهاكات اإلرسائيلية يف املسجد األقىص، وآخرها 
الســامح للمتطرفني وأحد أعضاء الكنيســت باقتحام املسجد 
وانتهــاك حرمته وبحامية من الرشطة اإلرسائيلية، محذرة من 

تبعات استمرار هذه االنتهاكات، ومطالبة بوقفها فورا.
كام أعلن الناطق الرسمي باســم الوزارة الخارجية االردنية 
السفري هيثم أبو الفول، إن »اقتحام املسجد األقىص واملامرسات 
االســتفزازية بحقه عــدوان مدان ومرفــوض وخرق فاضح 
للقانون الدويل وللوضع التاريخي والقانوين القائم يف القدس 

ومقدساتها«.
بدورها، شددت دولة قطر يف بيان نرشته عرب حسابها عىل 
»تويرت« عىل أن »هذه املامرســات االســتفزازية هي جزء من 
محاوالت مستمرة لتغيري الوضع التاريخي والقانوين للمسجد 
األقىص، والدفع بالتقسيم الزماين للمســجد«، محذرة من أن 
»تزامن هذه االســتفزازات مع العدوان اإلرسائييل الجديد عىل 

قطاع غزة سيقود إىل تصعيد خطري وموجات من العنف«. 
ودعت »املجتمــع الدويل إىل تحمل مســؤولياته القانونية 
واألخالقية تجاه القدس ومقدساتها، وردع محاوالت االحتالل 

لتحويل الرصاع إىل حرب دينية«.
من جانبها، اعتــربت الخارجية الســعودية االقتحام خرقا 
خــــطريا للقانون الدويل وللوضــع التاريخي والقانوين يف 
القــدس. وطالبت املجتمــع الدويل بإنهــاء تصعيد االحتالل 

اإلرسائييل.

ــى الـــفـــســـاد  ــ ــل ــ ــي كـــــردســـــتـــــان الــــــعــــــراق ع ــ ــ ــاالت شـــمـــلـــت نــــــــوابــــــــاً.. إحــــتــــجــــاجــــات ف ــ ــ ــق ــ ــ ــت ــ ــ ــع واع ــ ــم ــ ق
بـــــــــات مــــطــــلــــبــــاً شــــعــــبــــيــــاً وســــيــــاســــيــــاً  الــــــعــــــراقــــــي  الــــــبــــــرملــــــان  الـــــــصـــــــدر : حـــــــــّل  مـــــنـــــاصـــــرو 

وعندما بدأ املئات التجمع، قامــت القوات األمنية بإطالق 
الغاز املدمع والرصاص املطاطي عليهم لتفريقهم، كام منعت 

الصحفيني من استخدام كامرياتهم للتصوير.
اعتقال نواب وناشطني

وقامت قــوات أمن اإلقليم باعتقــال 6 من نواب الربملان 
العراقــي إىل جانب عرشات الناشــطني من حــزب »الجيل 
الجديــد« وعدد مــن الصحفيني، كام أفادت رئيســة كتلة 
»الجيــل الجديــد« يف الربملان العراقــي رسوة عبد الواحد 
ب«أنه تم اعتقال نائبة أخــرى عن برملان اإلقليم يف مدينة 

أُفرج عن جميع النواب بعد بضع ساعات.« رانيا، والحقا 
وأفاد بيان لحزب »الجيل الجديد« بأن 30 سيارة عسكرية 
مسلحة حارصت مقر الحراك يف السليامنية قبيل املظاهرة، 
وحّمل البيان »سلطة اإلقليم وحزيب االتحاد والدميوقراطي 
)املســيطرين عىل الحكم يف اإلقليم الــذي يتمتع بالحكم 
الذايت( مســؤولية الحفاظ عىل حياة رئيس الحراك ونوابه 
وقيادييــه، مؤكدا »أبلغنا الســفارات واألمــم املتحدة مبا 

يحدث«.
وكان رئيس حراك »الجيل الجديد« شاســوار عبد الواحد 
كتب، يف تغريدة يف األول من الشــهر الجاري، أن الوضع 
يف إقليم كردستان ســيئ، وأن السلطات ال تقوم مبعالجة 

املشــاكل بل تزيدها، مشريا إىل أن الفساد والفقر والبطالة 
وصلت إىل ذروتها. وأن حكومة اإلقليم ال تصغي إىل القوى 
املعارضة ولن تقــوم بإجراء انتخابات جديدة. هل من خيار 

التظاهر؟« أمامنا سوى  آخر 
ويأيت قمــع هذه املظاهرة يف وقــت يقيم فيه منارصو 
الربملان  الصــدري، اعتصامــا مفتوحا يف محيــط  التيار 
العراقي لليــوم العارش عىل التوايل، بعدما اقتحموا املنطقة 
الخرضاء املحصنة )وســط بغداد(، ويطالبون بحل الربملان، 

الفاسدين. انتخابات مبكرة، والقصاص من  وإجراء 
وعند مداخل مكان االعتصام ُحّددت نقاط للدخول، حيث 

للتفتيش خشية أن يكون حامال للسالح. يخضع كل داخل 

ويقول أحد املعتصمني »إن نشــاطهم هذا جاء بناء عىل 
أوامــر زعيمهم مقتدى الصدر، »وســنبقى هنــا حتى لو 
استمر االحتجاج سنوات، وسنواصل هذا االحتجاج املفتوح 

الصدر«. الزعيم مقتدى  تلبية مطالب  حتى 
وقال آخر وهو جالس داخل خيمة، أقيمت بجوار الربملان، 
»إن األحزاب الحاكمة مجربة عىل تلبية دعواتنا لحل الربملان 
وإجراء انتخابات مبكرة«، مؤكدا »أن ذلك هو مطلب الشعب 

وأن »ال سلطة فوق سلطة الشعب«.
الشعبي إلبعاد  التوجه  لتأكيد  أن اعتصامهم جاء  وأوضح 
كل الجهات الفاســدة من املشهد الذي سيطرت عليه منذ 19 

عاما.
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