
ــــــــــروت ــــــــــى بي ــــــــــة ال ــــــــــتاين باألجوب ــــــــــودة هوكش ــــــــــل« لع ــــــــــار »ثقي ــــــــــات وانتظ ــــــــــق األزم ــــــــــلل« سياســــــــــي يُعّم »ش
ُمنــــــــــاورات »إســــــــــرائيلية« جديــــــــــدة ملقايضــــــــــة الهــــــــــدوء الدائــــــــــم »بالترســــــــــيم«: االقتــــــــــراح »ولــــــــــد ميتــــــــــاً«
إســــــــــتياء ســــــــــوري مــــــــــن وزيــــــــــر الخارجيــــــــــة فــــــــــي ملــــــــــف اللجوء..املصــــــــــارف تعــــــــــود وتلــــــــــّوح بالتصعيــــــــــد!

ابراهيم ناصرالدين 

 
يعيش لبنان حالة من »الشلل« السيايس عىل وقع انتظار 
مقلق لتطورات املنطقة املتالحقة، وذلك دون ان تبدو يف االفق 
اي مؤرشات عىل حلول جدية ألزماته املســتعصية اقتصاديا 
وسياسيا، فيام يبقى االستقرار االمني النسبي محور توافق 
داخيل وخارجي افىض اىل حالة االمن املمسوك السائدة يف 
البالد عىل الرغم من تزاحم امللفات الشائكة بدءا من االنهيار 
االجتامعي املتــامدي مرورا بحالة االســتعصاء الحكومية 
ووصوال اىل الفراغ الرئــايس املرتقب. تداعيات العدوان عىل 
غزة مع تباين القراءات ملا انتهى اليه من نتائج، تلقي بظاللها 
عىل الساحة اللبنانية التي تعيش ترقبا ملا سيحمله »الوسيط« 
االمرييك عاموس هوكشــتاين اىل بريوت وسط ترسيبات 
اعالمية ارسائيليــة عن وجوده يف تل ابيــب، يضاف اليها 
حديث مصادر دبلوماســية عن محاوالت ارسائيلية لتوسيع 
اطار التســوية عىل ملف الرتســيم البحري، ليشمل هدنة 
طويلة االمــد مع حزب الله، وهو طرح »ولد ميتا« بحســب 
معلومات »الديار« وذلــك عىل وقع محاوالت متديد املهل اىل 
ما بعد ايلول. كل هذا يجري عىل وقع اســتعصاء ملف عودة 
الالجئني السوريني اىل بالدهم يف ظل تعقيدات لن يكون من 
السهل تجاوزها، وسط استياء سوري مستجد من ترصيحات 
وزير الخارجية عبداللــه بوحبيب الذي املح ان النظام ال يريد 
اعادتهم. وتبقــى »العني« عىل طهران حيــث تجري قراءة 
»النــص النهايئ« الذي نقله االتحــاد األورويب إلعادة احياء 

االتفاق النووي االيراين حيث تجري دراسة شاملة عىل البنود 
التي لن يعاد التفاوض عليها بحســب املصادر االوروبية، ما 
يعني ان ساعات حاســمة تنتظر هذا امللف الذي سيكون له 
تداعيات كبــرية عىل املنطقة ولبنان ســواء تم التوصل اىل 

اتفاق او يف حال الفشل.! 

{ »الرتسيم« والتوتر القادم {
عىل خط »الرتسيم« كشف االعالم االرسائييل أّن »الوسيط« 
األمرييك عاموس هوكشتاين، موجود يف ارسائيل وبحسب 
القناة 12 اإلرسائيلية، فان إرسائيل تقف أمام سلسلة تحديات 
أبرزها تجدد املحادثات النووية واملفاوضات عىل خط الحدود 
البحرية يف لبنان، الفتًة إىل أّن تلك األمور سوف ترفع مستوى 
التوتر، ولذلك توقعت ان تكون الفرتة املقبلة حساسة جدا.. 

{ مناورة جديدة؟ {
وبعد رفض لبنان التنازل عن جزء من البلوك الـ8 شــاميل 
الخط الـ23، يف مقابل تنــازل إرسائيل عن حقل قانا للغاز، 
لفتت مصادر دبلوماســية غربيــة اىل ان ارسائيل عرضت 
حصــول تفاهامت عــىل مقايضة يدخــل يف اطارها ملف 
»الرتســيم« مقابل حصول تهدئة طويلة االمد مع حزب الله، 
وهو امر رفض الجانب اللبناين مناقشته بعدما تبلغ من الحزب 
رفضا قطعيا الي نقــاش يف اي عرض يتجاوز حصول لبنان 
عىل حقوقه الغازية والنفطية.ووفقا لتلك االوســاط يحاول 

الجئني يف مخيامت النازحني )تتمة املانشيت ص12(

طفل فلسطيني يقف عىل أنقاض منزل عائلته املدمر

املناورات الصينية

الوفد االيراين املفاوض

جنود اتراك شامل سوريا

طالبــت إيران بــرورة أن تنهي الوكالة 

التابعة لألمم املتحدة  الذرية  الدولية للطاقة 

تحقيقاتها بشأن العثور عىل آثار ملواد نووية 

يف مواقــع رسية، يف وقت تحــدث املمثل 

الجديدة من  بالجولــة  الرويس عن تقــدم 

مباحثات فيينا إلحياء االتفاق النووي.

وجدد وزير الخارجية اإليراين حسني أمري 

عبد اللهيان اعرتاضه عىل تحقيقات تجريها 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف توضيح 

أنشطة نووية رسية يف املايض.
اللهيان يف مكاملة هاتفية  وقال أمري عبد 
مــع األمني العــام لألمم املتحــدة أنطونيو 

الرصاع الدائر بني رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون والرئيس املكلف تشــكيل 
الحكومة نجيب ميقــايت، ال يأخذ بعني االعتبار االنهيار الحاصل عىل كل األصعدة، فاذا 
بهام يهدمان اعصاب الشــعب اللبناين، ويخرتعان قصة املوعد بينهام. واضٌح ان رئيس 
الجمهورية والتيــار الوطني الحر، يريدان تأليف الحكومــة إلجراء تعيينات لصالحهم 
اضافة اىل االحتفاظ بوزارة الطاقة. ويقابل ذلك موقف الرئيس املكلف الذي ال يريد اجراء 
تعيينات يف عهٍد سينتهي قريباً، ويريد اخذ وزارة الطاقة من »الوطني الحر« وتسليمها 

اىل اختصايص مستقل اىل حٍد ما.
عىل مســافة ايام من تحول مجلــس النواب اىل هيئة انتخابية النتخابات رئاســة 
الجمهورية، يتبادل الطرفان اعنف املشــادات فيجتاز الــدوالر ال 30 الف لرية وينترش 
التوتر يف كل لبنــان. ان املوضوعية غائبة والحكمة غري موجودة، وغريزة الرصاع هي 

املنترشة، ورغم عذابات الشعب اللبناين ال يتوقف احد ويدعو للهدوء.

عىل طريق الديار

»الديار«

5000 L.L.  5000 ل.ل.
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كأس التحدي : الحكمة ــ االخاء

الســــــــــــــــــــام  ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــاء  والصف

ــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــي نصــــــــــــــــــــف النهائ ف

ـــــــاة ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــا وف ــــــــــــــــــــا«: حالت »كورون
ــــــدة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــة جدي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و 1850 إصاب
أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 

مستجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل  1850جديدة 

 بالفريوس، ليصبح العدد اإلجاميل لإلصابات 1188468.

وأوضحــت الوزارة أنه »تم تســجيل حالتي وفاة، وبذلك 

يصبح العدد اإلجاميل للوفيات 10550«.
ص10

)التتمة ص12( 

)التتمة ص9( )التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

ــدوء الـــــى غــــــــزة.. نــــــداء إلعــــــــادة اإلعـــمـــار ــ ــهـ ــ عــــــودة الـ
ــن ــي ــي ــدن ــوط م ــ ــق ــ ــي س ــ ــق فـ ــي ــق ــح ــت ــل ــو ل ــ ــدع ــ وواشــــنــــطــــن ت

الصيـــن تواصـــل مناوراتهـــا قـــرب تايـــوان وتايبيـــه تـــرد بإجـــراء جديـــد

اعتــر األمني العــام لألمم املّتحــدة أنطونيو 

غوترييش، أمس االثنني، أّن أّي هجوم عىل محطّات 

للطاقة النوويّة عمل »انتحــاري« داعًيا إىل وقف 

زاباروجيا  العسكريّة يف محيط محطّة  العملّيات 

بأوكرانيا حّتى يتســّنى للوكالــة الدولّية للطاقة 

الذّرية الوصول إليها.

وقال غوترييــش خالل مؤمتــر صحايف يف 

طوكيو »أّي هجــوم عىل محطّات الطاقة النوويّة 

أمر انتحاري«.

وأضاف »آمــل بأن تنتهي هــذه الهجامت. يف 

الوقت نفســه، آمل بأن تتمكّن الوكالــة الدولّية 

للطاقة الذّرية من الوصول إىل محطّة« زاباروجيا، 

والتي شــهدت منذ الجمعة عملّيات قصف تبادلت 

روسيا وأوكرانيا االتّهامات بشّنها.

ويف زاباروجيــا أكر محطــة للطاقة النووية 

يف أوروبا، وواحــدة من أكر 10 محطات للطاقة 

النوويــة يف العامل، وتحتوي عــىل 6 مفاعالت 

نووية.

وقد استولت القوات الروسية عىل هذه املحطة 

النووية يف املرحلة األوىل مــن الحرب أوائل آذار 

املايض، ولكن ما زال يديرها فنيون أوكرانيون.

ومنذ أسبوع، يُواصل األمني العام األممي التعبري 

عن قلقه حيال املخاطر النوويّة عىل البرشيّة.

من جهــة ثانية، تطرّق غوترييــش إىل التوتّر 

القضّية  واصًفا  تايــوان،  األمرييك حول  الصيني 

بأنّها »حّساسة« وداعًيا إىل »ضبط النفس ووقف 

التصعيد«. وقال »هذا أمر مهّم جًدا األيام املقبلة«.

تفــــــاؤل روســــــي بنتائــــــج مباحثــــــات فيينــــــا

ــا ــة فـــي أوكرانيـ ــة« نوويـ ــال انتحاريـ ــن »أعمـ ــذر مـ غوتيريـــش يُحـ

يف  الهــدوء  يتواصــل 
ترحيب  وســط  غزة  قطاع 
دويل، ودعت واشــنطن إىل 
التحقيق يف سقوط مدنيني 
كــام تعهــدت بحامية أمن 
التهدئة،  »إرسائيل« وبتعزيز 
يف حني طالب مســؤولون 
حكوميــون يف غزة بإعادة 
إعامر القطاع ورفع الحصار 

اإلرسائييل.
ومــا زال الهدوء يســود 
املوقــف بعد دخــول اتفاق 
الشــامل  النار  إطالق  وقف 
واملتبــادل بــني »إرسائيل« 
اإلســالمي  الجهاد  وحركة 
حيز التنفيذ بدءا من الساعة 
23:30 مساء األحد، الذي تم 
اتصاالت  إليــه بعد  التوصل 

مرصية وقطرية.
املؤسســات  وفتحــت 

أعلــن الجيــش الصيني، 
أمس االثنني، عــن تدريبات 
عســكرية جديدة برا وبحرا 
حــول تايوان بعــد يوم من 
أكر  النتهاء  املقــرر  املوعد 
اإلطالق،  عــىل  مناوراتــه 
احتجاجا عىل  أطلقها  والتي 
النواب  مجلس  رئيسة  زيارة 
بيلويس  نانــي  األمرييك 
إىل تايبيه األسبوع املايض.
املنطقة  وقالــت قيــادة 
الرشقيــة إنهــا ســتجري 
عىل  تركز  تدريبات مشرتكة 
للغواصات  التصدي  عمليات 
مام  البحرية،  والهجــامت 
يؤكد مخاوف بعض املحللني 
والدبلوماســيني  األمنيــني 
أن بكني ستســتمر يف  من 
الضغط عىل دفاعات تايوان.

أكّد الرئيــس الرتيك، رجب طيب إردوغان، 
إرصار بالده عىل »إقامة منطقة آمنة بعمق 
30 كيلومرتاً يف شــامل ســوريا، وتطهري 
املناطق التي يتغلغل فيها اإلرهابيون«.

وقال إردوغان إنه »ســنطهر املناطق التي 

يتغلغل فيها اإلرهابيون يف شامل سوريا«.
وكان الرئيس الرتيك أعلن الشــهر املايض 
أن بالده تعتزم شــن عملية عسكرية داخل 

ــــــــة  ــــــــة آمن ــــــــى إقامــــــــة منطق ــــــــا تصــــــــر عل تركي
ــــــــي شــــــــمال ســــــــوريا ــــــــراً ف ــــــــق 30 كيلومت بعم
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بكركـــــــــــــــي.... »طفـــــــــــــــح الكيـــــــــــــــل« .... إلزمـــــــــــــــوا حّدكـــــــــــــــم

ــــيم ــ ــ ــ ــ ــ ــــات والترسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدد اإلصالحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات يهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــوب اإليجابيـ ــ ــ ــ ــ ــــع منسـ ــ ــ ــ ــ ــ تراجـ

ميشال نرص 

يف التاريــخ القديم كام الحديث، وكل »ما 
دق الكوز بالجــرة« كان الرصح البطريريك 
عرضة للقصف املركز، خصوصا يف الفرتات 
بالغرب، رغم  ،نظرا لعالقة بكريك  املفصلية 
انه خيــب املها و«ورطهــا« يف الكثري من 
املطبــات التي انتهت اىل خيبــات دفع فيها 
السياسية  قياداتها  خيارات  مثن  املسيحيون 
رافضة  الدينية  العبــاءة  ،التي طاملا تخطت 

االتحاد والتضامن تحت رايتها.
عىل  اصطلــح  االســود،كام  فالجيــش 
تســميته، يخوض منذ عــام 2019 معركة 
يرى فيها الكثريون ،من مســيحيني وغريهم 
الرصح طرفــا ،خصوصا  مــن  انها جعلت 
تاييد شــعار »كلن يعني كلن« ، وهو ما ادى 
اىل قيام حمالت شــعواء طالت الكنيســة 
االمور  لتبلغ  املاروين،  البطريرك  وشــخص 
حدا ما عاد السكوت عنه جائزا ،ليطفح الكيل 
، ويبــق البطريرك البحصة يف مجموعة من 

»الوعظات« التي رفع فيها السقف اىل حد غري مسبوق، رافضا 
اي هدنة او مســاومة ،فاملعركة هي معركة وجود وبقاء كام 

تراها الكنيسة.
مصــادر مقربة من بكريك ومطلعة عىل اجواء اجتامعات 
مجلس املطارنة ،اكدت ان نقاشــات جدية خيضت وجلسات 
كثرية عقدت عىل فرتات ،تناولــت االوضاع التي وصلت اليها 
االمور والحمالت التي تعرضت لها بكريك وسيدها خصوصا 
بعد ثورة 17 ترشين ،والدور الــذي لعبه الرصح،خلصت اىل 
ان الســكوت ما عاد ممكنا وتجاهل الوقائع واخذها من باب 
حســن النية ما عاد جائزا ،بعدما تحولــت حمالت التخوين 
واملس بالكرامات من وسائل التواصل االجتامعي اىل اجراءات 
تخطت كل الحدود واالعراف ،عرب املس باعىل مرجعية روحية 

مسيحية يف لبنان.

وتابعت املصادر ،بانه رغم كل الكالم املتداول عن استهداف 
شــخيص للبطريرك املاروين عىل خلفيــة مواقفه، وهو امر 
دقيق وصحيــح ،اال ان االخطر والذي يقلق االســاقفة ،هو 
ان مثــة خطة واضحة بدات مالمحهــا تتضح هدفها رضب 
املســيحيني بالدولة، بعدما كانت اســتعيدت بعض الحقوق 
وخف االحباط الذي ولدته احداث بداية التســعينات وما لحق 
بالقيادات املسيحية يومها، معربة عن القلق من هذا املخطط 
ونتائجه التي ســتؤدي يف النهاية اىل تغيري هوية ووظيفة 
لبنان، الذي قال عنه البابــا القديس بولس الثاين بانه »وطن 
الرســالة«، معتربة ان ما حصل ويحصل يستوجب عقد قمة 
روحية للتضامن مع الرصح، الن مــا يطال بكريك اليوم قد 
يطال غريها يف ظروف اخرى،مشرية اىل ان التهويل بالعاملة 
وما اىل هنالك لن يخيف البطريرك ويدفعه اىل تغيري مواقفه 
الوطنية، والدليل »هجومه« االخري والذي بادر فيه اىل تسمية 

االمور باسامئها.
وخلصت املصــادر اىل ان تطويق الرصح 
البطريريك ومحاولة عزله لن متر،فبكريك ال 
تتعاطى السياسة من بابها الضيق ،وال تتعامل 
مع القضايا من زاويته الفئوية،امنا وظيفتها 
وواجبهــا التدخل يف الشــؤون ذات الطابع 
الوطني ،وهو فــرض كنيس ال يجوز التخلف 
عنه، فالراعــي يقف اىل جانــب رعيته يف 

االزمات ودوره التخفيف والنصح واملساعدة.
وحول الحديث عن تســوية تراجعت عنها 
بكريك ،عمل عىل خطها وزير سابق، تجزم 
املصــادر بانها مل تحصل اساســا امنا كان 
مثة افكارطرحت من باب الحلول الوســط، 
اال ان املســالة ما عادت قابلة للتسوية بعد 
الســقف الذي بلغته، وطريقة التعامل التي 
الترسيبات  الوقت نفسه  ،نافية يف  اعتمدت 
امنية  البطريرك رسائل  تبلغ  واالشاعات عن 
نقلت اليه »لفتت« نظــره اىل رضورة التنبه 

ملسالة املطران الحاج.
وعند الســؤال عن الجهة التي تتكل عليها 
بكريك والتي جعلتها »رضعانة حليب سباع«، اعتربت املصادر 
انها اوال وقبل كل شــيئ ان ما تطالب به هو مرتبط بالحقوق 
الدنيا لالنســان وكرامتــه ، وثانيــا ان البطريركية معنية 
»بتعلية« الصوت ليسمع العامل اجمع ،خصوصا ان الرصح »ام 
الصبي« فيام خص قيام لبنان ،وعليه بالتاكيد ال تنكر بكريك 
عالقاتها بالفاتيكان وبــدول الغرب وبصداقاتها العربية التي 
تشكل رافعة طبيعية ودعام معنويا لطروحاتها ،وما موجة 
االســتنكار االخرية عىل خلفية توقيف املطران الحاج اال خري 
دليل عىل ذلك،خامتة، كيف ميكن للكنيســة ان تقدم منوذجا 

صالحا اذا ما وقفت اىل جانب الظلم وضد شعبها وناسها.
بكل عرس لبكريك قرص ... ببساطة هي قصة ابريق زيت، 
مع مقر بطريريك اعطــي مجد لبنان ، الذي يبدو عىل ما هو 

ظاهر انه لن يتخىل عنه ....

هيام عيد

بــدأ منســوب اإليجابيــة يرتاجع عىل 
أكرث مــن محــور وعنوان داخــي ووفق 
مســاٍر دراماتييك، ييش بأن يكون شــهر 
املقبل،  أيلــول  املرتقبة يف  اإلســتحقاقات 
والتي  والتحديــات،  باملواجهات  مزدحــامً 
الحدود،  يأيت يف مقدمها استحقاق ترسيم 
الترشيعات اإلصالحية واســتئناف  وإنجاز 
املفاوضات مع صندوق النقد الدويل، وصوالً 
إىل انتخاب رئيــٍس جديد للجمهورية. ويف 
مطلعة  سياسية  مصادر  تتحدث  املجال  هذا 
عن مشــهٍد جديد بدأ يتكرّس عىل الساحة 
املحلية، وســتكون لــه ارتداداته عىل هذه 
العناوين، وذلك يف حال بقي األفق مسدوداً 
الدســتورية،  األليات  إنجازها، وبقيت  أمام 
معلّقــة عىل حبــل الخالفات السياســية 
الواحد  الفريق  طاولت  التي  واإلنقســامات 
حول بعض امللفات وبشــكٍل خاص امللفات 
اإلصالحية، وهو ما انعكس توتراً متصاعداً 

الرســمية وبدأت ترجمته من خالل واقع  داخل املؤسسات 
من الجمود والتعطيل، وستكتمل حلقته مع إرضاب املصارف 

أمس والذي قد ميتّد لفرتة من الزمن.
وتتوقع هــذه املصادر أن تتأثر وتــرية العمل الترشيعي، 
عىل األقل مــن الناحية املتصلــة بالقوانــني التي تتطلب 
مســاهمة حكومية وذلك مبعزٍل عن املواقف املعلنة والتي 
تؤكد عــىل اإللتــزام باإلصالحات، وذلك بداللة اســتمرار 

لكن  اإلنجاز.  القوانني وعدم ســلوكها طريــق  مراوحــة 
استمرار هذه الوترية من املراوحة يف امللفات األساسية، لن 
تدوم طويالً، كام تكشف املصادر املطلعة نفسها، التي ترى 
أن منســوب الضغط من قبل املجتمع الدويل، سوف يتزايد 
يف األشــهر املقبلة، خصوصاً وأن عواصــم القرار املعنية 
بدعم ومســاعدة لبنان، قــد أبلغت املرجعيات السياســية 
بوجوب عدم ربط اإلصالح بأي عنوان ســيايس، وبالتايل، 
الحفاظ عىل الترشيعات اإلصالحيــة يف مقدمة العناوين 

الداخلية. الروزنامة  عىل 
لكن تنفيذ هذا التوجه لن يكون سهالً، كام 
تالحظ املصادر نفســها، حيث أن السجاالت 
السياسية والرتاشــق الذي ما زال متواصالً 
عىل خــط رئيس الجمهورية ميشــال عون 
ورئيــس الحكومة املكلّــف نجيب ميقايت، 
ســيؤدي إىل تأخري كّل هذه امللفات وبشكٍل 
خاص، اإلصالحات املطلوبة من قبل صندوق 

النقد والدول املانحة.
ويف موازاة هــذه العناوين، فــإن أيلول 
الــذي تحول إىل شــهر »املهــل«، محكوٌم 
بالحســم املرتقب مللف ترسيم الحدود  أيضاً 
هذه  تلفت  وبالتــايل  الجنوبية،  البحريــة 
املصادر، إىل تقارير وترسيبات يف األوساط 
الديبلوماسية الغربية حول هذا املوضوع، ال 
تشري بأن الطريق ســالكة أمام إنجاز اتفاق 
الرتسيم، باســتثناء املوقف األمرييك املؤكد 
عىل رضورة تأمني الظروف املناسبة لإلتفاق 
الســياق، تتحدث  الحــدود. ويف هذا  حول 
املطلعة عن معطيات غري مشجعة،  املصادر 
من املمكن أن تسمح بالبناء عليها عىل صعيد ترسيم الحدود أو 
استثامر الرثوة النفطية وبالتايل، قد تكون مسألة استخراج 
الغاز وســط مناخ التوتر يف املنطقة، مرّشــحة ألن تتأخر، 
خصوصاً وأن الواقع الســيايس يف الداخل اإلرسائيي يعاين 
من اإلرباك والتخّبط ، وهو ما سيزيد من العراقيل والعقد أمام 
اتفاق الرتسيم أو أمام أي تسوية مرتقبة، وذلك برصف النظر 

عن الضغط االمرييك الجدي يف هذا اإلطار.

وقّع تسعة قوانين أقّرها املجلس النيابي
ــاعــاً لــتــنــفــيــذ خــطــة إعـــــادة الــنــازحــيــن ــم عـــون تــــرأس اجــت
قائم سوريا  مع  والتواصل  كثيرة..  نقاط  على  توافقنا   : حجار 

الجمهورية  رئيــس  وقع 
العامد ميشــال عون امس، 
مجلس  اقرها  قوانني  تسعة 

النواب يف وقت سابق. 
الجمهورية  رئيس  وترأس 
قبل الظهــر يف قرص بعبدا، 
اجتامعــا حــره وزيــرا 
واملغرتبــني  الخارجيــة 
يف  االجتامعية  والشــؤون 
االعامل  ترصيــف  حكومة 
عبد اللــه بوحبيب وهكتور 
حجار، خصص لدرس مراحل 
النازحني  إعادة  خطة  تنفيذ 
بالدهــم  اىل  الســوريني 
واملعايري التي ســوف تعتمد 
فيها، فضــال عن اإلجراءات 
العودة  بتنظيم هذه  املتعلقة 
يف  البحث  يستكمل  وسوف 

اجتامع الحق. 
بعد االجتامع، قال حجار: »اجتمعنا مع رئيس الجمهورية 
يف حضور وزير الخارجية وتركز البحث  بشكل أسايس عىل 
التي حصلت خالل األســابيع  النازحني والتطورات  موضوع 
الثالث األخرية. من املؤكد اننا توافقنا مع فخامة الرئيس عىل 
نقاط كثرية عىل صلة بخطة عودتهم وقد نسقنا املواقف عىل 
امل ان نعقد األســبوع املقبل بعض اللقــاءات النهاء املرحلة 
األساسية من التوافق عىل املرحلة األساس يف  خطة العودة«.
وســئل حجار عن موقفه من انتقاد الســفري الســوري 
للموقــف اللبناين الذي عرب عنه وزير الخارجية، فأجاب: »ان 
السفري السوري مل ينتقد، بل أوضح الكالم الذي ادىل به وزير 
الخارجية الحدى الصحف، والتوضيــح هو عملية طبيعية. 
فمن املؤكــد ان هناك اليوم مواقف، تكــون أحيانا متناقضة 
وأحيانا أخرى متكاملة. وقد ابدى وزير الخارجية رأيه بنقطة 
معينة، فحاول السفري السوري إيضاح االمر. ان هذه املواضيع 
طبيعية وبســيطة لكن ال عالقة لها بعــدم موافقة الدولة 

السورية عىل عودة النازحني«.

وعن اكتامل الصورة يف املرحلة املقبلة بالنســبة ملوضوع 
العودة تواصل مع الدولة السورية عىل اعىل املستويات، قال 
حجار: »ان التواصل مل ينقطــع، وليس من الرورة اإلعالن 
عنه كلام حصل. فســوريا دولة شــقيقة وقريبة اىل لبنان 
ولديها مليون ونصف املليون نازح فيه، ولدينا سفارة وتربطنا 
بها عالقات يومية، ومل ينقطع التواصل او العالقات يوما بني 

البلدين عىل االطالق«.
اىل ذلك، اســتقبل الرئيس عون السفري الربيطاين الجديد 
Hamish Cowell CMG وعــرض معه للعالقــات اللبنانية - 
الربيطانية، حيث اكد الســفري الربيطاين عزمه عىل »تعزيز 

هذه العالقات واستمرارها يف املجاالت كافة«.
ونوه الرئيس عــون بـ«الدعم الذي قدمته بريطانيا للجيش 
اللبناين، ال ســيام بناء االبراج عىل طــول الحدود الرشقية 

والشاملية لضبط املعابر ومنع التسلل«. 
كام تناول البحــث موقف لبنان مــن املفاوضات الجارية 
لرتســيم الحدود البحرية الجنوبية واملفاوضات الجارية مع 
صندوق النقد الدويل يف اطار خطة التعايف االقتصادي التي 

وضعتها الحكومة.

عون مجتمعاً مع بو حبيب وحجار                   )دااليت ونهرا(

ــن مـــغـــّبـــة عـــدم ــ الــحــلــبــي حــــــّذر م
ــة ــ ــاديّ ــ ــح املـــــــــدارس ألســــبــــاب م ــتـ فـ

خالل االجتامع
إجتمع وزير الرتبيــة والتعيلم العايل يف حكومة ترصيف 
االعــامل عباس الحلبي مع عدد من منظــامت األمم املتحدة 
والجمعيات الدولية، ضمت مديرة مكتب اليونســكو اإلقليمي 
كوســتانزا فارينا، ممثلة اليونيســف إيتي هينينغز، مديرة 
مكتب لبنان يف »جمعية إنقاذ الطفل« جنيفر مورهيد وفريق 
عمل كل منظمة، وتنــاول البحث التحضــريات للعودة إىل 
املدرســة يف مطلع العام الــدرايس الجديد وتأمني مقومات 
العودة، من نقل مــدريس ونقل للمعلمني والحوافز للحضور 

وتشغيل املدارس وتأمني املحروقات للكهرباء والتدفئة. 
واكد الحلبي »اإلرادة الصلبة والحاسمة برورة العودة إىل 
التعليم الحضوري«، وعزمه »العمل عىل إطالق نداء عاملي عرب 
حملة ترشح الوضع اللبناين وأهمية مساندة وزارة الرتبية يف 
خطتها لتأمني التعليم الجيد لجميع األوالد املوجودين يف لبنان«، 
منبها من »مغبة عدم فتح املدارس ألســباب مادية، مام يوجد 
طبقية يف التعليم تؤدي إىل انفجار اجتامعي وهجرة مكثفة«. 

وعرب املجتمعــون عن »اإلهتامم بدعــم الرتبية يف لبنان 
ومتابعة التواصل مع املانحني ورفع مستوى اإلهتامم الدويل 

بالرتبية يف لبنان«. 
ثم اجتمع الحلبي مع عدد من األساتذة امللحقني باإلدارة يف 
الوزارة، الذين مل تشملهم بعض الحوافز التي نص عليها قرار 
مجلس الوزراء األخــري، ودعاهم إىل »وقف اإلرضاب«، واعدا 
ب«متابعة مطلبهم مع املعنيني، ســيام وأنهم يعملون مكان 

املوظفني اإلداريني ويقومون مبهامهم يوميا«. 
كام التقى الحلبي النائب محمد ســليامن، وبحث معه يف 

قضايا تربوية تتعلق مبنطقة عكار.

الزارو اســتــقــبــل  الـــجـــيـــش  ــد  ــائـ قـ

قائد الجيش مستقبال الزارو والوفد املرافق
اســتقبل قائد الجيش العامد جوزاف عون يف مكتبه يف 

 Aroldoالريزة، قائد قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان اللواء

Lazaro ، وتم تــداول عالقات التعاون بني اليونيفيل والجيش 

اللبناين.

أزمة فلسطين ال قضية فلسطين

نبيه الربجي

الفصائل الفلسطينية، 
دون استثناء، اما رهينة 
وبريوقراطية،  ترهــل، 
الســلطة،  وزبائنيــة، 
الدوامــة  رهينــة  او 
 ، ســية سيا لجيو ا
التي  والجيوسرتاتيجية، 
دون  املنطقة  فيها  تدور 

أي بارقة يف األفق.
لويــس،   برنــارد 
األمرييك،  املســترشق 

الــذي طاملا جلــس القرفصــاء يف رؤوس العديد ممن 
تعاقبوا عىل مراكز التخطيــط،  كام عىل مراكز القرار، 
مل يحّملنا فقط مســؤولية موت التاريخ،  أيضاً، وبكل 
فظاظة، وبكل فظاعة، املســؤولية عــن موت الله يف 

الرشق األوسط !!  
 مل نعــد حملة القضايا، وال حملــة البنادق، بل حملة 
األزمات، وحملة الخناجر. ال قضية فلســطينية بل أزمة 
فلســطينية، مثلام ال قضية لبنانية بل أزمــة لبنانية. 
هكذا يقول أصدقاؤنا يف الغرب . يحق لكم أن تســخروا 
من عبارة »أصدقاؤنا يف الغرب«. مل يعد هناك الفيلسوف 
جان جينيه الذي رصخ بني القبور يف صربا وشاتيال أيها 
الربابرة، وال مثل روجيه غارودي يشق أمامنا الطريق اىل 

... أألمل .
 الكتاب،  والصحافيون،  والفالسفة،  هناك،  مبن فيهم 
كّتاب عرب )أدونيس، والطاهر بن جلون، وأمني معلوف ...( 
ال يرف لهم جفن أمام جثث األطفال يف غزة، وقد ضاعت 
تحت الحجارة . ذات مرة أصابت شــظية يف عســقالن 
عنق طفل ارسائيي. للتو اســتعاد الفيلســوف اليهودي 
آالن فينكلكروت،  مشهد املحرقة )الهولوكوست(. العيون 

ميتة، لرتى الهولوكوست الفلسطيني .
جثثنا، لكرثتهــا، مل تعد تهز أحداً، ال يف العامل، وال يف 
العامل العــريب الذي ما زال اياه. بيانات شــجب وتنديد، 
وبكائيات، وعنرتيات، وتخيالت، عىل الشاشــات،  حتى 
الباري عطــوان، بكل ضحالتــه، وبكل  لتحســب عبد 
انتهازيته،  يوحنا فم الذهــب أو عبدالله بن املقفع )كم 
نحــن بحاجة اىل بيدبا ييضء لنــا الطريق اىل ... كليلة 

ودمنة !( .
ال قوة مركزيــة، وال دولة مركزيــة، عندنا. رصاعات 
حول ملء الفراغ )باعتبارنا كثبان الرمل وتذرونا الرياح(. 
تركيا السنية، وايران الشــيعية، وارسائيل اليهودية )من 

يستطيع أن يحيص  العرب اليهود ؟
األقلية املســيحية عــىل طريق الجلجلــة حني تبتىل 
الحاخامات يف  العراق، وبتكشرية  السواطري يف  بثقافة 
بيت لحــم، ويف لبنان بأولئك القــادة الذين مبواصفات 

يوضاس، وهو يدفع بالسيد املسيح اىل الخشبة ...
نخىش أن تكون قد انتقلت اىل حركة »حامس«عدوى 
الرقص حــول الضــوء،  ووراء الضوء،  مــن »االخوان 
املسلمني«، وقد شــهدنا أهوالهم يف مرص، ويف سوريا، 
ويف تونس. متى مل يكن ورثة حســن البنا وسيد قطب 
العربة )عربة العار( التي يجرها حيناً الحصان االنكليزي، 

وحيناً الحصان األمرييك، وحتى الحصان االرسائيي ؟
 نســتذكر وصف دافيد بن غوريون لغــزة بـ«القنبلة 
الدميوغرافية« التي متنى زوالها من الوجود. أكرث بكثري 
من أن يكون هناك بابلو بيكاســو ليضــع تلك الغرنيكا 
األخرى، وحيث متتزج عظام األطفال ببقايا التنك، وببقايا 

الخبز. أين هم أولئك األوثان الذين فوقنا؟
   أزمة فلسطني،  وأزمة الفلسطينيني . من هي الجهة 
الفلسطينية،  أو الجهة العربية،  التي وضعت تحت أنظار 
املوســاد كل تحركات تيسري الجعربي الذي نعلم من كان 
يتوجس منه،  ويرتبص به ؟ ذاك الرداء الفلسطيني،  الذي 
كان يفرتض أن يكون الــرداء الفوالذي،  ميء بالثقوب . 
بالعني املجردة،  تســتطيعون رؤية رؤوس األفاعي وهي 

تطل من تلك الثقوب .
   أجل من قتل الجعربي ؟ ومــن قتل أطفال القطاع ؟ 
أكرث مام نتصور عرب بني غانتس،  وعرب آفيف كوخايف 
. وهذا هو الســؤال املنطقي،  الســؤال الروري،  الذي 
يدوي يف أذاننــا،  ويف وجوهنا . منذ األزل،  ســكاكني 
العــرب تقطع لحوم العرب،  وأرواح العرب . لطاملا قلنا أن 
حجر قايني ظل يتدحرج،  عرب األزمنة،  اىل أن استقر يف 

عقر دارنا . 
   متــى يقتنــع هــواة الجيوبوليتيــكا،  بأقنعتهم 
الزجاجيــة،  يف املنطقــة،  وخارج املنطقــة،  أن غزة 
التصلح أن تكون لالســتخدام التكتييك،  أو لالستخدام 
العبثــي . هل تريدون دليالً أضافيــا عىل أن الدم يذهب 
هبــاء،  وال يخدم ســوى حلم بن غوريــون بزوال تلك 

القنبلة البرشية من الوجود ؟
   مللنا من قرع الطناجر،  ونحن نظن،  بعيوننا املقفلة،  
وبآذاننــا املقفلــة،  أننا نقرع الطبول )طبــول الفتح( . 
الشاشــات وحدها من تبتهج بالحــدث ألنها تقتات من 
النريان،  ومن الجثث،  ومن رماد الهولوكوست اآلخر . من 
هم القادة الذين يعملون من أجل فلسطني ؟ ألواح خشبية 

ومبعرثة بني البالط والبالط . 
   مات زمــن الحجارة،  ودفن تحت الورود والثلوج  يف 

تلك الليلة الليالء . الليلة االسكندنافية ـ أيها السادة ـ 
  كم نحتــاج اىل نجوم الرسياليــة يف العامل،  أو 
حتــى اىل فالســفة الالمعقول،  ليصفــوا أحوالنا ؟ 
بصدور مرشعة عىل كل رياح األرض ال مشــكلة لدينا 
يف اتهام برنــارد لويس لنا باغتيــال التاريخ  وحتى 

!! ...ألله  باغتيال 
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الثلثاء 9 آب 2022

ــاري : الــجــانــب الــقــطــري أظــهــر تــجــاوبــاً  ــك  م
املــجــاالت جميع  فــي  لبنان  على  لالنفتاح 

أشــاد وزير اإلعالم يف حكومة ترصيف 
األعامل  زيــاد مكاري ، بـ«اإلعــالم القطر 

ي والتقدم الكبري الذي شــهده خالل الفرتة 
األخــرية«، معربا عن »أمله يف أن يســتفيد 
الجانب ال لبنان ي مــن  التكنولوجيا  العالية 
والتقنيات الحديثــة التي يتمتع بها اإلعالم 

القطري«.
ولفت يف ترصيحات لوكالة األنباء القطرية 
)قنا( عىل هامش زيارتــه الحالية للدوحة، 
إىل أن »اآللــة اإلعالمية اللبنانية ذات تاريخ 
عريــق، وكان للبنانيني تأثري كبري يف معظم 
وسائل اإلعالم العربية واألجنبية الكربى، إال 
أن  األزمة  املالية والسياسية التي شهدها لبنان 
أثرت كثريا عىل مسريته، وأدت إىل تراجع دوره 
بشــكل الفت، ودفعت الكثري من اإلعالميني 
لرتك بالدهم بحثا عن فرص أفضل«، مشــريا 
إىل أنــه »اجتمع خالل زيارتــه للدوحة مع 
رئيس املؤسسة القطرية لإلعالم الشيخ حمد 
بن ثامر آل ثاين، وناقشــا تعزيز التعاون بني  

وزارة اإلعالم  اللبنانية واملؤسسة«.

وعــرب مــكاري، عن »ســعادته بتعاقب 
زيارات مســؤويل بالده إىل دولة قطر التي 
مل يتوقــف دعمهــا للحكومــات اللبنانية 
املتعاقبة، ما يعكــس حرصها عىل مقدرات 
لبنان وشــعبه ومســاعدته عىل تجاوز أية 
ظــروف«، وأردف أن »الجانب القطري أظهر 
تجاوبــا كبريا لالنفتاح عىل لبنان يف جميع 
املجاالت، ال سيام اإلعالم الذي يتطور بشكل 
رسيع جدا، خاصة يف ظل الظروف الصعبة 

التي تشهدها بالده حاليا«.
كام عرب عن »إعجابه مبا حققته دولة قطر 
عىل صعيد اإلعــداد لكأس العامل FIFA قطر 
2022، وفخره بأن يســتقبل بلد عريب شقيق 
هذه البطولة الكربى«، معربا عن »ثقته يف أن 
تكون هذه النسخة األفضل عىل اإلطالق، وأن 
تعكس الوجه الحضاري للعامل العريب ككل«.

وأكــد مكاري، »حرص بــالده عىل تعزيز 
عالقاتهــا مع جميع دول العامل، ال ســيام 
العربية والخليجيــة، وأن تحافظ عىل هذه 

العالقات يف أفضل صورة«.

 عدوان غّزة في ميزان املقاومة : اإلســــــتنفار كان شــــــامالً والخيارات مفتوحة
ملف الترســــــيم منفصل عن التطورات امليدانّية..والوقــــــت يضيق قبل أيلول

عيل ضاحي

رغم فاتورة الدم الغالية انترصت 
غزة بفصائلها وشعبها وانترصت 
حركة »الجهاد االسالمي« وافشلت 

كل مخططات العدو.
هكذا تلخص اوســاط واسعة 
املقاومة  محــور  يف  اإلطــالع 
»عدوان االيــام االربعة«، والذي 
نجحت فيه املقاومة الفلسطينية 
امليدانية  واملستويات  االبعاد  بكل 

والعسكرية.
وتشري اىل ان رئيس وزراء العدو 
وضع مهلة زمنية، وهي عبارة عن 
اسبوع النهاء العمليات. وان الهدف 

هو شل قدرة وطاقة والتنظيم املسلح لحركة الجهاد 
االسالمي وحركته الكبرية وانتشاره يف غزة والضفة 

الغربية.
وتلفت اىل ان رغم اغتيال العدو للعديد من القيادات 
امليدانية للجهاد وعىل رأسهم القيادي تيسري الجعربي 
خالد منصور، اال ان حجم االنتصار كان كبرياً واهمها 
افشــال االهداف املوضوعة وهي تصفية الجســم 
العسكري للجهاد يف غزة، وكذلك اعتقال كل الناشطني 
والكوادر يف الضفة الغربية ومناطق نفوذ السلطة 

الفلسطينية.
اما ميدانياً فاجــأت الوحدات الصاروخية للجهاد 
العــدو بقدرتها عىل املنــاورة واصابة اهدافها تحت 

القصف الصهيوين والغارات. 

وتؤكد ان معظم مناطــق حيفا والضفة الغربية 
والقــدس وتل ابيــب كانت تحت مرمــى القصف 
الصاروخي، كام استعملت صواريخ مضادة للطائرات. 
وشــلت الحركة يف معظــم املناطق الصهيونية 
وكذلك املطارات وتعطلت الحركة السياحية والتجارية، 
وتــررت الحياة اليوميــة للمناطق املحيطة بغزة 

وصوالً اىل القدس.
لبنانياً تكشف االوساط ان املقاومة كانت عىل اهبة 
االســتعداد لخوض اي معركة او تصدي ألي حامقة 
للعدو، واملقاومة كانت وال تزال يف حالة اســتنفار 
عالية جداً وتتحسب الي جديد مع اقرتاب مهلة الشهر 
لبت امر الرتســيم البحري وبدء لبنان. وعند املقاومة 
تنتهي مهلة الرتســيم يف ايلول   وهي كحد اقىص 

تنتهي يف االسبوع االول من ايلول.

وتقول ان كل الســيناريوهات 
كانت مفتوحة  خالل العدوان عىل 
غزة وكان هناك تنسيق بني قيادات 
وفلســطني.  لبنان  يف  املقاومة 
واالستنفار كان عالياً وسيستمر 
وهناك غرفة عمليات مشرتكة يف 

فلسطني وكل املنطقة.
وتشــري اىل ان التدحــرج اىل 
حرب مفتوحــة وخيارات حرب 
طويلة ســيناريوهات كانت وال 
تــزال مطروحة عــىل الطاولة، 
وسيضطر العدو يف النهاية، وكام 
فعل يف غزة اىل الرضوخ ملطالب 
الحصار والكف  »الجهاد« وفــك 
عن مالحقة كوادرها يف الضفة 

الغربية .
وتلفــت االوســاط اىل ان الربط بــني حرب غزة 
والرتســيم ومحاولة العدو فرض اجندته عىل لبنان، 
ليس دقيقاً عىل اعتبار ان املقاومة ساهرة عىل الحدود 

الربية والبحرية ولن تقدم اي تنازل للعدو.
كام كشــفت املقاومة اوراقها للعدو عمداً وحددت 
بنك االهداف وطريقة االســتهداف لتقول للعدو ان ال 
مجــال للمناورة وتضييع الوقت واملراوغة اىل ما بعد 
ايلول ومحاولة رشاء الوقت لبدء استخراج النفط من 

كاريش وغريه.
كام تكشف االوساط ان حزب الله مل يلتق اي موفد 
عريب ال كويتي وال قطري، بل كان هناك تواصل كويتي 
مع وزير الخارجية عبدالله بوحبيب يف ملف الحدود 

البحرية والرتسيم. 

فــــــي جولة التصعيــــــد األخيرة : »إســــــرائيل« أضعف مــــــن أّي زمن مضى..
مريم نرس

أضعف من أي زمن مىض.. 
هكذا بــدا كيــان اإلحتالل 
اإلرسائييل يف الجولة األخرية 
من املواجهة بينه وبني حركة 
فصيل  أي  اإلسالمي  الجهاد 
واحد مــن فصائل املقاومة 
الفلسطينية.. فكيف ستكون 
مواجهته مع كل الفصائل أو 
مع املقاومة يف لبنان أو مع 

محور املقاومة؟؟!! 
أهــداف العــدو كانــت 
واضحــة بالقضاء وتوجيه 
رضبة قاسية لحركة الجهاد 
األنظار  وتحويل  اإلسالمي 
مــن األزمــة السياســية 
باغتيال  إنجاز  اىل  الداخلية 

أحد قادة الجهاد وإظهــار أن ارسائيل قادرة عىل 
القيام بعملية عســكرية مبرحلة حساسة تسبق 
االنتخابــات، لكن الخطأ بالحســاب الذي تحدث 
عنه األمني العام لحزب الله الســيد حسن نرصالله 
أن ارسائيــل توّقعت أن تقوم بعملية اإلغتيال دون 
رد وبذلــك تَظهر وكأنها حققت إنجازاً عســكرياً 
وسياســياً لكن حركة الجهاد بردِّها وبهذا الشكل 
خالفت توقعات العدو الذي وجد نفسه أمام ورطة 
ومعركة غري محســوبة وال يستطيع إطالتها، لذا 
هــو َمن بادر بطلب وقف إطالق النار وهذه تُعترب 
سابقة. عدا عن أن الصورة كانت أن إرسائيل بقّوتها 
وقدراتهــا ودعمها تُقاتل فصيال واحدا عجزت عن 
تحقيــق أهدافها معه، فإذا قارنــا بني ما حققه 
العــدو وما حققته حركة الجهــاد، نرى أن العدو 
فشــل مرة جديدة، حيث أنه مل يستطع القضاء وال 
حتى إضعاف أو اإلســتفراد بالجهاد وإمنا خرجت 
الحركة أقوى من قبل وخــروج أمينها العام زياد 

نخالــة مبؤمتره الصحفي من طهــران أي مركز 
محور املقاومة خري دليل عىل أنها مل تكن لوحدها 
يف املعركــة، التي من األســاس تحدثت عن غرفة 
عمليات مشرتكة وتحّدث أيضاً السيد نرصالله عن 
متابعــة ما يجري من تطورات وأن قيادة املقاومة 
يف لبنان عىل تواصل دائم مع قيادة الجهاد وقيادة 

حامس وبقية الفصائل.
اســتطاعت حركة الجهاد شــل الحياة يف املدن 
واملستوطنات الصهيونية حيث وصلت صواريخها، 
وبأقل من ثالثة أيام سقط أكرث من ١000 صاروخ 
اســتهدف عمق الكيان وفرضت توقف املالحة يف 
مطار بن غوريون حيث أنها مل تحتاج إبراز قدراتها 
الصاروخية ومفاجآتهــا أكرث، ألن اإلرسائييل بدأ 
بالسعي لوقف العملية من الساعات األوىل لعدوانه 
خوفاً من إطالتها وتدخل حامس بها فتذهب املعركة 
باتجاهات غري محســوبة وبغــري صالح العدو.. 
الكيان يف البداية طلب هدنة رفضتها حركة الجهاد 
وهو َمن بادر بطلب وقف إطالق النار، ومن هنا كان 
الضغط بتفعيل الوساطات حتى وصلت الوساطة 

املرصية اىل وقف إطالق نار 
مبعركــة دامت ثالثة أيام مل 

يتحّملها اإلرسائييل.
إرسائيل  تكــون  وبذلــك 
حّولــت حركة الجهاد لطرف 
أســايس يف املقاومة فكرب 
حجمهــا وحجم تأثريها يف 
املواجهة، فبدل اإلستفراد بها 
انقلب عليها املشهد الذي قال 
استطاعت  الجهاد  حركة  إن 
مبفردها تثبيت معادلة الردع 
أمام االحتالل  الفلســطيني 
الذي عليه أن يعلَم أنه لن مير 
أي اعتداء دون أن يدفع مثنه.

إذاً، أقوى من أي زمن مىض 
بدت حركة الجهاد اإلسالمي 
معركة  معادلة  كّرست  التي 
بحجمها  القــدس  ســيف 
ونتائجها وتحديداً بشــعارها »وحدة الســاحات« 
وثّبتت معادلة أن للمقاومة اليد العليا، وَفِهم العدو 
جيداً رســالتها أنه »وإن عدتم عدنا«.. كام قيل له 

بالقول والفعل..
وبنتيجة هذه الجولة، ميكننا قول ما قاله النخالة 
يف مؤمتره الصحفي أنه إذا كان قطاع غزة املُحاَص 
فرض رشوطه عىل اإلحتالل فام بالكم بالنســبة 
إىل املقاومة اإلســالمية يف لبنان وما تستطيع أن 

تفعله؟؟!! 
لعلّها معركة أضعفت احتامالت التصعيد والحرب 
بــني العدو اإلرسائييل وحزب الله عىل خلفية ملف 
ترســيم الحدود وحقوق لبنان النفطية والغازية 
واعتدائه عليها وأظهــرت العجز اإلرسائييل وعدم 
قدرتــه عىل تحّمل أي حرب ال بالظروف الدولية وال 
باإلقليمية وال حتــى بالداخلية، خاصة وأنه يعلم 
جيــداً ماذا يعني متاماً قول األمني العام لحزب الله 
السيد حســن نرصالله ان املقاومة يف لبنان أقوى 

من أي زمن مىض..

انــــفــــراج حــــصــــول  نــــؤكــــد   :  األبـــــيـــــض 
ــع ــرضـ ــال والـ ــ ــف ــ ــب األط ــي فـــي تــأمــيــن حــل

االبيض يرتأس االجتامع

تــرأس وزير الصحــة العامة يف حكومة 
ترصيف االعامل فراس األبيض، إجتامعا يف 
وزارة الصحة العامة ملمثيل رشكات مستوردة 
لحليب األطفــال والرضع بحضور رئيســة 
مصلحة الصيدلة يف الوزارة الدكتورة كوليت 
رعيــدي، حيث تم التأكيد عىل حصول انفراج 
يف تأمني هذا الحليب يف السوق اللبناين بعد 
انقطاعه يف الفرتة القريبة املاضية، وتواصل 
أربع رشكات مســتوردة منذ أســبوع عملية 

التوزيع يف السوق. 
وإذ تناول اإلجتامع األســباب التي أدت إىل 

عدم توافر حليب األطفال والرضع  يف السوق 
اللبنــاين، تبني أن وزارة الصحة العامة كانت 
قد أنجزت املوافقات عىل اإلسترياد يف الوقت 
الالزم. كام أجرى التفتيش الصيديل الكشــف 
املطلوب عــىل املرافئ البحرية واملطار، إال أن 
اإلرضاب املفتــوح الذي نفذه القطاع العام يف 
أكــرث من إدارة عامة معنية بإنجاز معامالت 
اإلســترياد أّخر إدخال الحليب إىل الســوق 
اللبنــاين، ونتيجة اإلرضاب املذكور بقي جزء 
من الكمية املســتوردة عالًقــا يف املرفأ ملدة 

راوحت بني أسبوع وثالثة أسابيع.

رفع  مــرســوم  على  يــوقّــع  لــن  عــون   :  كنعان 
واإلقتصاد الناس  تحضير  قبل  الجمركي  الدوالر 

املال  أكــد رئيس لجنــة 
واملوازنــة النائــب  ابراهيم 
»رئيــس  أّن   ، كنعــان 
عون   ميشــال  ة   الجمهوري
لــن يوقــع عىل مرســوم 
رفع الــدوالر الجمريك عن 
الـ١500 قبل ان يتم تحضري 
النــاس واالقتصاد ملثل هذا 
اإلجراء عىل أن يكون الرفع 

تدريجًيا«.
حديــث  يف  ونفــى، 
»لجنة  تكون  أن  تلفزيوين، 
املال« درست رقم الـ١2000 
الجمريك،  للــدوالر  لــرية 

معتربًا أن »هــذا األمر غري وارد يف املوازنة 
وبالتايل فإن بّته يتم يف الحكومة واملرصف 

الجمهورية«. رئيس  املركزي وعند 
وطــأن كنعــان اللبنانيني بــأن »لجنة 
املال« لن تســمح بأن تخرج املوازنة برسوم 
ورضائب إضافية«، مشــريًا إىل أّن »الناس 
عاجزون عــن دفع زيــادات يف الرائب 
لذلــك علّقنا املواد التي تم فيها رفع الرائب 
عىل ســعر 20000 لرية«، كام سأل »إذا كان 
االقتصاد مشــلوال من اين ستأيت بالرائب 
ومن ســيدفع؟. وذكــر أنه إذا كان مرشوع 
املوازنــة لحظ عجــزا بقيمة ١0 االف مليار 
لرية، ثم تبنّي أن نســبة عدم الدفع مرتفعة 
جــدا، فقد يصل العجز اىل ١8ألف مليار لرية 

او 20 ألــف مليار وهذا يرب مصداقيتنا«.
وعن توحيد ســعر الــرصف، لفت كنعان 
إىل أنــه »هم لن يتمكنوا من توحيده وهناك 
حاجة لخطــة إنقاذية لفرتة معينة قبل ان 
يتمكنــوا من توحيده، لذلك فإن املطلوب هو 
توحيــد للمعايري التي عىل اساســها تُعتمد 
أســعار الرصف«، مؤكًدا »رضورة ردم الهوة 
بني ســعر الــرصف عىل الـ١500 وســعر 

الســوق الذي أصبح اكرث من 30 الًفا«.
ويف حني، شــدد عىل أهميــة ان تكون 
أرقام املوازنة واقعية، أعلن كنعان أن »لجنة 

املال« طلبت أرقاما مــن وزارة املال ولكنها 
مل تحصــل عليها بعدإمنا حصلت عىل بعض 
املواد التــي كانت عالقة وتــم إقرارها يف 
الجلســة األخرية«، معتربًا أن »التأجيل يف 

تقديم األرقام غري مربّر«.
وأشــار إىل أن »هذه املوازنــة لن تكون 
موازنــة إصالحية إمنا موازنــة انتقالية، 
فنحــن نقوم بعمل انتقايل من واقع فوىض 
اىل واقع منظم«، مؤكًدا أن »موضوع زيادة 
الرواتب غري مطروح حاليا، فاملوازنة تعكس 
الواقع وبحسب هذا الواقع ال ميكن ان تكون 
هناك سلســلة رتب ورواتب جديدة. والواقع 
يف البلد ال يســمح بالدخول بزيادات كبرية، 
يجب أن نكــون واقعيني و«مند إجرينا عىل 
قد بســاطنا«. لكنه أضاف أن املساعدة التي 
تقدم للقطــاع العام غري كافية ويجب فعل 

يشء يف هذا اإلطار«.
وأشــار كنعان اىل أن »هذا الشهر وحتى 
منتصف أيلول مفصيل، وإذا متكنا من اقرار 
املوازنــة مع القانون الــذي أُقر بخصوص 
الرسية املرصفية مــع الجهد القائم إلقرار 
إعــادة هيكلة املصارف والكابيتال كونرتول 
عندهــا يكون لبنان تهيــأ ملرحلة ثانية اي 
مرحلــة االصــالح واالنقــاذ، وعندها يبدأ 
الحديــث عن توحيد ســعر الرصف وإعادة 

باالقتصاد«. الثقة 

إنقاذ خطة  أّي   : التغييريين  للنواب   جعجع 
الخلق« »متل  برئيس جمهوريّة  تبدأ  أن  عليها 

توّجه رئيس حزب »القّوات 
إىل  جعجع  سمري  اللبنانّية« 
يعدون  الذين  النواب  »جميع 
املعارضــة«،  يف صفــوف 
النواب  مجلــس  »إن  قائالً: 
اليوم شقان األول مع محور 
املامنعة أي السلطة املوجودة 
وهــو كناية عــن 6١ نائباً 
وهــؤالء معروف أمرهم وقد 
أعطوا أحســن مــا ميكنهم 
إعطاؤه وهو الوضع الحايل 
الذي نعيشــه اليوم، وهناك 
من  املكــّون  الثاين  الشــق 

النواب الـ67 اآلخرين«.
أضاف: »أود أن أؤكد مجدداً 

بــأن النــاس مل ينتخبونا من أجــل أن نديل 
بالتصاريــح إن كان يف مجلس النواب أو يف 
الشارع وإمنا أعطونا وكالتهم النيابّية من أجل 
تغيري واقع حياتهــم. ومن أجل القيام بذلك، 
علينا اإلقدام عىل ترصّفات معّينة فنحن اليوم 
أمام اســتحقاق انتخابات رئاسة الجمهوريّة 
وأي خطة إنقاذ يف لبنان عليها أن تبدأ برئيس 
جمهوريّــة »متل الخلــق« باعتبار أن األمور 
بسيطة ولسنا يف صدد معادالت صعبة، فإذا 
أردنا التأكد من أمر معنّي ما علينا سوى معاينة 
خالفــه. الجميع يرى ما هو حاصل اليوم يف 
قرص بعبدا والنتائج التي وصلنا إليها وإذا كنا 
نريد غري هــذه النتائج فنحن بحاجة لرئيس 

بعكس املوجود اليوم«.
كالم جعجع جاء خالل مشاركته وعقيلته 
النائبة ســرتيدا جعجع يف لقاء نظّمه مركز 
»القــّوات اللبنانّيــة« يف حــدث الجّبة يف 
»مطعــم الحورة« وقــال : »النواب الـ67، أي 

التغيرييــن، والجدد، نواب أحزاب املعارضة إن 
كانوا »قوات« أو »حزب اشرتايك« أو »كتائب 
لبنانّيــة« أو »أحــرار« أو غريها من األحزاب 
مدعوون إىل تكثيف اتصاالتهم يف ما بينهم. 
وهــذا ما نحن يف صــدده حالياً، من أجل أن 
يتمكنــوا يف أول محطّــة عملّية مطروحة 
أمامهم، وهي انتخابات رئاســة الجمهوريّة، 
مــن تحقيق التغيري لتكــون محطّة ناجحة 
وليس كسابقاتها التي من املمكن أن تكون قد 
أتــت يف وقت رسيع وقريب جداً اذ مل يتمكن 
أفرقاء املعارضة من التنســيق يف ما بينهم. 
وعلينا أن نتفق عىل مرّشح واحد ليك نتمكن 
من إيصاله إىل ســدة الرئاسة وكل ما تبقى 
متغرّي وقابل لألخذ والرد. وإن شــاء الله، كام 
خضنا محطات ســابقة ونجحنا، ميكننا أن 
نخــوض هذه املحطة وننجح إال ان هذا األمر 
يتوقف عند حســن نّيــة ورؤية جميع نواب 

املعارضة الـ67. وأنا أتأمل خرياً«.

جعجع يلقي كلمته

ــة«: ــخــارجــّي ــان »ال ــي  املــرتــضــى انــتــقــد ب
وجود الكيان اإلسرائيلي هو غير املبرر

املرتىض والقواس

غرد وزير الثقافة القايض محمد وسام املرتىض عىل حسابه 
يف »توتري«، كاتبا: »خارجيتنا وصفت العدوان عىل غزة بـ«غري 

املربر«. 
أضاف »وجود الكيان اإلرسائييل هو غري املربر ويشكل خرقا 
لقانون الطبيعة وللقوانني الدولية ولســريورة التاريخ يف هذه 
الجغرافيا املقدســة. وما يصدر عنه ينبغي وصفه، يف جميع 
االحوال، بصفته الحقيقية: جرائم وحشية تتربأ منها اإلنسانية«.
من جهة ثانية، استقبل وزير الثقافة يف يف مكتبه يف قرص 
الصنائع النحاتــة العاملية رندة نعمة، وتم التداول يف امكانية 
وضــع نصب ميثل االبجدية داخــل املكتبة الوطنية فضال عن 
اقامة نصب ضخــم خارجها يرمز اىل أهمية دور املكتبة عىل 
مســتوى بث الوعي واملعرفــة يف املجتمع اللبناين. كام تناول 
اللقاء البحث يف عدد من االفكار واملواضيع التي من شــأنها ان 

تؤسس لتعاون بني الوزارة والفنانة نعمة. 
والتقى املرتىض، رئيســة مجلس إدارة املعهد الوطني العايل 
للموسيقى »الكونرسفتوار« الدكتورة هبة القواس، للبحث يف 
أوضاع املعهد، يف ظل الظروف الراهنة والتحديات التي يواجهها 

العاملون فيه من أساتذة ومعلمني وإداريني. 
وبعد التداول يف عدد من األفكار، تم االتفاق عىل تنفيذها فورا 

لتمكني جهاز املعهد من االستمرار يف اداء مهامه«.

 بـــوصـــعـــب بـــحـــث وســـفـــيـــر قـــطـــر تــرســيــم
اإلقليمّية والـــتـــطـــّورات  ــة  الــبــحــريّ الـــحـــدود 

استقبل نائب رئيس مجلس النواب  الياس 
بوصعــب يف مكتبه باملجلــس النيايب قبل 
ظهر امس، ســفري قطــر يف لبنان ابراهيم 
بن عبد العزيز الســهالوي، وبحث معه يف 

موضوع ترسيم الحدود البحرية والتطورات 
االقليمية. 

كام استقبل بوصعب الوزير السابق مروان 
رشبل، وعرض معه لالوضاع العامة.
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الثلثاء 9 آب 2022

ــشــعــب فـــي غـــّزة: ــاد بــصــمــود املــقــاومــة وال ــ ــه أش ــل  الــســيــد نــصــر ال
ــم الــعــقــوبــات ــة رغـ ــّي ســنــعــمــل عــلــى تــطــويــر مــؤســســاتــنــا الــخــدمــات

أكد األمني العام لحزب الله الســيد حسن نرص الله، أن »تل 
أبيب« كانــت واضحة اليوم بأنها تريــد وقف عدوانها عىل 
قطاع غــزة، ألنها مل تعد تتحمل املزيد من صواريخ املقاومة 
الفلسطينية عىل املستعمرات، وأنه كان واضحا خالل النهار 
أن االرسائييل لن يتحمل االســتمرار بعدوانه، بسبب ظروف 
املستعمرات وهناك حقائق ووقائع ومجتمع غري مؤهل أصال، 
معتربا أن ظروف العدو لن تسمح باستمراره يف هذه املعركة، 

وسيتدخل كثريون إلنهاء هذه الجولة.

{ لو تُرك اغتيال الجعربي دون رّد لفتح

العدو الحرب عىل القطاع  {
ويف كلمته خالل املجلس العاشورايئ املركزي الذي يقيمه 
حــزب الله يف الضاحية الجنوبية لبريوت، أكد الســيد نرص 
الله »عىل شجاعة الرد الفلسطيني، ألنه لو تُرك اغتيال القائد 
الجعــربي بدون رّد، لكان العــدو فتح الحرب عىل غزة، وألن 
الرّد يؤكد الردع عند العدو، يجب اإلشادة بشجاعة املجاهدين 
واملقاومني ويف مقدمهم مجاهدو حركة الجهاد اإلســالمي، 
وكذلــك بكل املقاومني وبشــجاعة أهل غزة الذين شــكلوا 
الحاضنــة للمقاومة، وهذا منوذج جديــد ملالحم املقاومة 
وملواجهة هذا العدو«، مشــريا »إىل أن املقاومة يف فلسطني 
كام يف لبنان تســتطيع أن تدافع عن كرامة أهلها، وتستطيع 
أن تثبــت قواعد فاعلة للردع أمام هذه العدو الذي عندما تقف 

أمامــه يرتاجع، وهذا ما يجب أن نتعلمه من هذه املواجهة«.
وإذ رأى »أن هذه جولة تضاف للجوالت السابقة وهي ليست 
نهاية املعركة مع العدو وملحمة جديدة مبواجهة العدو، سأل 
رحمة الله للشــهداء جميعا يف هذه الجولة، وسأله أن يعجل 
يف شــفاء الجرحى«، مؤكــدا »أن هذا كله يف عني الله وهو 
الذي أكرمهم يف الدنيا وســيكرمهم يف اآلخرة إن شاء الله«.

واشــار الســيد نرص الله إىل أننا »ننطلق يف عالقتنا مع 
الناس جميعا مســلمني ومســيحيني من املنطلق االسالمي 
القرآين الرشعــي«، الفتا إىل أنه يف لبنان جزء من العالقات 
قامئة عىل النفاق السيايس لألسف الشديد لذلك تتبدل وتتغري 
برسعــة أحيانا ألنها ال تنطلق من ثوابت. وأكد أن اإلســالم 
يريد من الناس أن يســتفيدوا من دنياهم آلخرتهم ألن الدنيا 
معرب ومحطة وجرس لآلخرة، والله ســبحانه وتعاىل عندما 
خلق اإلنســان كّرمه وجعله يف مــكان عاٍل وجعله خليفته 
يف األرض، ولذا ال يرىض اإلســالم لإلنسان أن يؤَذى أو يُهان 
أو أن تكون اإلهانة لشــعب كامل مثلام تفعل »ارسائيل« مع 

شعوب املنطقة«.
ولفــت »إىل أن العقوبات يف االســالم هــي الضامنات 
الحقيقيــة لحفظ أنفس النــاس وأعراضهم، وقد رّشع الله 
الجهاد يف سبيل الدفاع عن املستضعفني من النساء والرجال 

والوالدين«.
وتناول الســيد نرصالله الشــق االقتصادي، الفًتا »إىل أن 
اإلســالم وضع فرضيات من أجل تأمني حاجات الناس، سواء 
يف حال وجود دولة تقوم هي بذلك، ويف الفرضية الثانية مع 
وجود دولة ال تؤمن حاجات الناس )مثل دولتنا ما شاء الله( ال 
اهتامم بالناس وال يشء، وفرضية ثالثة هي عدم وجود دولة، 
ويف الفرضيات الثالث وضع مسؤولية للناس تجاه الناس«، 
مضيفــا »خالل 40 عاما كل ما كنا نقدر عليه أو نســتطيعه 
بذلنا فيه أقــى الجهود املمكنة، واليوم بكل الخدمات التي 
قدمناها اعتمدنا عىل الحقوق الرشعية والصدقات والتربعات 

ومساعدة الجمهورية االسالمية يف إيران الدامئة«.
وأكد أنه »رغم العقوبات والحصار والتخويف فإن خدمات 
هذه املسرية ستستمر بإذن الله وبعونه، وسنحافظ عىل هذه 
املؤسســات، وإذا كانوا يراهنون عــىل الضغوط والعقوبات 

املتربعني فــإن هذه  عــىل 
عليها،  سنحافظ  املؤسسات 
وســتبقى يف خدمة شعبنا 
السنوات  يف  وســنطورها 

املقبلة«.
عىل  »ســنعمل  وتابــع 
املؤسســات  كل  تطويــر 
إطار  وتوســيع  الخدماتية 
الخدمايت والضغط  العمــل 
يدفعنا للتامسك أكرث«، الفًتا 
إىل »أهمية العمل الخدمايت 

أن يكون عبادة لله سبحانه وتعاىل وهو يف هذه املرحلة يف 
لبنــان هو من مصاديق الجهــاد«، وأن »العمل الخدمايت يف 
لبنــان يف هذه املرحلة له عنوان الجهاد وله عنوان العبادة«. 

{ خدمة الناس جزء من املعركة  {

وقال األمني العام لحزب الله »هدفنا يف خدمة الناس يجب 
أن يكــون عبادة الله والتقرب إليــه وأن يرىض عنا، يجب أن 
يكون الهدف لدينا خدمة الناس وال يجب أن يكون الهدف من 
خدمة الناس الوصول للســلطة.. نريد أن ينتخبنا الناس حتى 

نخدمهم وال نقوم بخدمتهم لينتخبونا«. 
وأردف قائاًل: »األهداف قد تأتينا بحسن الثناء ولكن األصل 
هــو التقرب إىل الله، يعني نحن نخدم الناس قربة لله تعاىل 
وليس للوصول إىل الكــريس مثل البلدية، أنو منخدم الناس 
لينتخبونــا مش بيتخبونا لنخدمهم، إذا كان لدينا قدرات يجب 
أن تكــون يف خدمة الناس ومن أجل عزتهم، وهو ما أطالب 
حزب الله به وكل إخواننا وأخواتنا وكل األطر العاملة يف هذا 
املجال وأهميته أن يكون له عنوان العبادة، سيام عندما يكون 

للــه تعاىل والهدف أن يكون يف ســبيل الله وتحببا لله، وأن 

يكون تقربا إىل الله والنتائج ليســت هي األهداف«.

وأكد أنــه »خالل الســنوات اآلتية ســنحافظ عىل هذه 

املؤسسات وإذا كانوا يراهنون عىل إيقاف املؤسسات سيكون 

هدفنا تطوير هذه املؤسسات، لكن ما يجب أن نحافظ عليه هو 

روح العبــادة يف هذا العمل، وعندما يكون العمل لله فالعمل 

ينمو والدم الذي يسقط بيد الله ينمو ولذلك أؤكد عىل اإلخوة 

واألخــوات أن تكــون النية هي لله«، مؤكًدا أن »أحد الرشوط 

األساســية هو أن يكون العمل لحفظ كرامة األشخاص يف 

الخدمات الشخصية ال نريد صورة حتى ولو لألرشيف.. أصال 

يجب تقديم الخدمة للناس بدون أن يرونا إذا اســتطعنا، وهذا 

يعني خدمة الناس مع حفظ كرامتهم«.

كام لفت الســيد نرص الله »إىل أنه يف هذه معركة خدمة 

الناس يجب أن نكون جميًعا حارضين وباذلني، ألن الله تعاىل 

طلب منا اتجاه الناس املحبة واللهفة والتأمل آلالمهم والحزن 

ألحزانهــم، وخدمة الناس جزء من املهام امللقاة عىل عاتقنا، 

وهي جزء من املعركة املفروضة علينا، لذا يجب أن نقوم بها«.

ــف يـــســـأالن الــحــكــومــة ــلـ ــاة عــــون وخـ ــجـ  نـ
اإلهــراءات في  الحريق  الحتواء  خطتها  عن 

خالل املؤمتر الصحايف

 عقد النائبان نجاة عون صليبا وملحم خلف 
مؤمترا صحافيا يف مجلس النواب، تناوال فيه 
الحريق املندلــع يف اهراءات القمح يف مرفأ 
بريوت منذ قرابة شــهر، وأخطار »التعرض 
الطويل للجسيامت الدقيقة واملواد املرسطنة 
املنبعثــة من احرتاق طويل األمد للحبوب يف 

صوامع املرفأ«. 
وتلــت عون صليبا بيانا قالت فيه: »عامان 
عىل جرمية العرص، عامان عىل هذه الفاجعة، 
ومسار العدالة ُمعرَقل بشتى الطرق امللتوية، 
والقضاء ُمكبَّل، والحقيقة ضائعة، واملحاسبة 
غــري ُمحّققة، والعدالــة منحورة، وجرمية 
العــرص مســتمرة! واألوقــح، أن املنظومة 
نفســها املرتِكبة أعادت استيالد نفسها يف 
االنتخابات األخرية ليستمر نهج عدم املساءلة 
ومتييع الحقيقة يف هذه القضية. وتســتمر 
الكارثة فمجلس الوزراء يرفض وضع حد لهذا 
اإلهامل. ففي حني أن االنفجار ترك الصوامع 
املتصدعــة مليئة بالحبــوب، فإن محاوالت 
تنظيفهــا من الحبوب كانت محدودة للغاية. 
من املعلــوم أن الحبوب املتعرضــة للحرارة 
والرطوبة باستمرار تشكل مصدر خطر كبري 
عىل الصحة والسالمة. ورأت إن التخمري هو 
مصدر النبعاث بعض الغازات الســامة كثاين 
النيرتوجني.  أوكسيد  الكربون وثاين  أوكسيد 
وباحرتاق هذه الغازات قد يصل أول أكســيد 

الكربون إىل مستويات خطرية«. 
ولفتــت اىل إن »التعــرض للدخان لفرتات 
قصرية بشــكل متكرر أو لفــرتة طويلة، قد 
يؤدي اىل آثار صحية طويلة األمد. وقد أثبتت 
الدراسات أن التعرض لفرتة طويلة للهواء الذي 

يحتوي عىل الجزيئات PM2.5 مبارشة يؤدي 
إىل زيــادة أمراض القلب، واألوعية الدموية، 
وبالتايل نســبة الوفيات. وتــزداد خطورة 
املوقــف يف املناطق التي تشــهد ارتفاًعا يف 
نسبة تلوث الهواء بهذه الجسيامت الدقيقة، 
وهــذ هي الحال يف مدينتنــا بريوت نتيجة 
االنبعاثــات الهائلة ألبخرة مولــدات الديزل 
ومحركات السيارات القدمية وغري املنظمة«. 
وقالــت: »بناء عىل ذلــك، نطالب الوزراء 
املعنيــني بالرد عىل األســئلة التالية، ووضع 
خطة تدخل فورية لحل املشكلة. هل مجلس 
الوزراء مستعد وجاهز لتعويض كل من أدخل 
إىل املستشــفيات وأقســام الطوارئ بسبب 
مشــاكل يف الجهاز التنفــي أو يف القلب 
واألوعية الدموية التي قد تكون نتيجة الحريق 
املندلع منذ 7 متوز واملســتمر حتى تاريخ هذا 
املؤمتــر الصحايف؟. نرتقــب خطة واضحة 
وأجوبة عن أسئلتنا، وإال فإننا سنحول طلبنا 

اىل استجواب الوزراء املعنيني«. 
وقال خلــف: »ما يهمنا يف هذا املوضوع 
هو أن نســأل الحكومة عن خطتها الحتواء 
الحريق وعدم ســقوط الصوامع، وما قالته 
الســيدة صليبا عن وجــود الجزيئات ذات 
االحجام املختلفة يشــكال خطرا صحيا عىل 
اهايل املدينة. ونطلــب من الوزراء املعنيني 
والحكومة خطة. فمنذ شهر والحريق مندلع 
ومتامد ومل يرص اىل اخــامده. فاملوضوع 
كبــري والوزراء املعنيون مســؤولون وكان 
يفرتض ان تشــكل خلية ازمة منذ شهر، وال 
واغالق  بالكاممات  املعالجــة  القول  يجوز 

النوافذ«.

 فــــضــــل الــــــلــــــه: بـــــالـــــحـــــوار الـــصـــريـــح
تــــــعــــــالــــــج هــــــــواجــــــــس األفــــــــرقــــــــاء

أكد الســيد عيل فضل اللــه عىل رضورة 
»التشــديد عىل لغة الحــوار البناء والصادق 
البعيد عن الشكليات واملجامالت، واملبني عىل 
أســس االحرتام واملصارحــة، وإذ كان هناك 
من هواجس أو مخاوف يشــعر بها أي طرف 
فليكن طرحها يف املكان الصحيح وليس عرب 
وســائل األعالم او املنابر التي تزيد من حاالت 
االنقسامات والترشذم، ويدخل عىل خطها من 
ال يريد خريا لهذا الوطن لزيادة هذا االحتقان«.

ودعــا فضــل اللــه خــالل يف املجلس 

العاشــورايئ يف جبيــل، إىل رضورة تقديم 
البعيدة عن  الجامعــة  بالصورة  عاشــوراء 
املذهبية، وبالخطاب اإلنســاين والعمل عىل 
تنقيتهــا من كل ما يشــوه حركتها وقيمها، 
وإطالقها من الســجن الذي ســجناها فيه 
إىل الفضاء اإلنساين الواسع، وإخراجها من 
التاريخ لتحريك قيمها يف الحارض، معتربا أن 
األهــداف والقيم التي ضحى من أجلها اإلمام 
الحسني هي قيم إنسانية وال ميكن اختصارها 

بفئة أو طائفة أو مكان أو زمان«.

ــام ــ ــرك ــ  حـــمـــّيـــة: إجـــتـــمـــاعـــات إلزالــــــــة ال
ــروت ــي ــن مـــرفـــأ ب ــات االنـــفـــجـــار مـ ــف ــل ــخ وم

أكد وزير األشغال العامة والنقل يف حكومة 
ترصيف األعامل، عيل حمية، أن »االجتامعات 
يف الوزارة تتواىل من أجل وضع اإلطار إلعداد 
دفرت رشوط إزالة الركام ومخلفات االنفجار من 
عىل أرض مرفأ بريوت، والتي تشــغل مساحة 

واسعة، وذلك بغية االستثامر األمثل لها«.
وأوضح أن ذلك سيجري »ضمن ثابتتني، أوالً 
رفــد الخزينة بإيرادات جديدة، ثانياً ال تكلفة 
ماليــة عىل الدولة مرافقنــا لرفد الخزينة ال 

لتحميلها«.

وميقاتي عون  بين  الصالحيات  صــراع  يدخالن  الفتوى  ودار  بكركي 
محمد علوش

عــىل الرغم من أن غالبية 
باتت  السياســية  القــوى 
مقتنعة بأن ال فرصة حقيقية 
نهاية  قبل  الحكومة  لتأليف 
واليــة رئيــس الجمهورية 
ميشــال عون، قــرر »التيار 
الحر«، يف األسبوع  الوطني 
املايض، فتح مواجهة جديدة 
مــع رئيس حكومة ترصيف 
األعامل نجيب ميقايت، عىل 
أســاس أن الرجل من خالل 
صفتــه الثانيــة، أي رئيس 
الحكومــة املكلــف، ال يريد 
حكومة  تشكيل  إىل  الذهاب 
جديــدة قبل نهايــة والية 
الرئيس الجمهورية، وهو ما 

يعتربه هذا الفريق موجهــاً ضّده بالدرجة األوىل 
الســتكامل وضع اللبنة األخرية يف مخطط إفشال 

عهد عون.
مــن حيث املبــدأ، قد يكون مــن الصعب تصور 
إعادة فتح قنوات اإلتصال من أجل تشكيل حكومة 
جديــدة يف الوقت الراهن، ليس فقط ألن الظروف 
الحالية غري مشــجعة عىل الوصول إىل إتفاق بني 
عــون وميقايت، بل أيضــاً ألن الوقت املتبقي عىل 
انتهاء والية رئيس الجمهورية مل يعد يســمح لهذه 
الحكومة بالذهــاب إىل تحقيق أي يش يذكر عىل 
اإلطــالق، األمر الذي دفــع العديد من املتابعني إىل 
الحديث عن أن السجال الحكومي الجديد ذو أهداف 

رئاسية بالدرجة االوىل ال حكومية، عىل أساس أن 
رئيس حكومة ترصيــف األعامل يعمل عىل تأمني 
وصول رئيس تيار »املردة« سليامن فرنجية إىل سدة 
الرئاسة األوىل، من خالل عالقاته مع النواب السنة 

املستقلني.
إىل جانــب ذلك، هناك من بدأ يرى يف الســجال 
الحــايل رغبة من جانب التيــار بتحضري األرضية 
السياسية لفتح معركة الصالحيات، يف حال عدم 
انتخاب رئيــس جديد للجمهورية قبل نهاية والية 
عون، ال سيام مسألة قدرة حكومة ترصيف األعامل 
عىل تســليم صالحيات رئيس الجمهورية، يف ظل 
اإلتهامات التي يوجهها، منذ ما قبل تكليف ميقايت، 

بأنه يف األساس مل يكن يريد التأليف.

إن هــذه املعركــة عــىل 
الصالحيــات ستشــتد يف 
األســابيع املقبلة، وسيدخل 
التيار  عليها قوى أخرى غري 
الوطني الحر، قد يكون أولها 
الراعي  البطريــرك بشــارة 
الذي تحدث عن رفض تسلم 
أعامل  ترصيــف  حكومــة 
مصري البلــد، وهو ما يعني 
أن هــذا الرصاع الســيايس 
ســيلبس طابعــاً دينياً، بني 
علامً  واملســيحيينن  السنة 
عبد  الجمهورية  مفتــي  أن 
اللطيــف دريان قد دخل عىل 
الخط مؤخراً بعد بيانات التيار 
الوطنــي الحر النارية بوجه 

رئيس الحكومة املكلف.
إذأً بحال غابت التســوية 
الرئاســية املرتبطة بشكل أسايس مبلف الرتسيم 
بني لبنان والعدو اإلرسائييل، ســندخل يف مواجهة 
دينية سياسية، لن تكون البطريركية املارونية ودار 
الفتوى خارجها، ال شَك أن ما كنا نقوله سابقاً عن 
رغبة لدى محيطني برئيس الجمهورية بشــأن عدم 
مغــادرة القرص الجمهوريــة يف 31 ترشين األول 
بحال مل تكن الحكومة القامئة مكتملة األوصاف، 
ســيعود عىل طاولة البحث من جديد لكن هذه املرة 
ســيكون موقف عون مدعوماً من املركز املسيحي 
األول يف البــالد، الذي وإن كان ال يتوافق مع عون 
اال أنه ســيعترب املسألة اســرتاتيجية عىل الصعيد 

املسيحي.

لتنشيط  األفـــكـــار  مــن  ــد  ــعــدي ال ــاك  هــن  نـــّصـــار: 
ــة بــيــن لــبــنــان وقــطــر ــّيـ ــاضـ ــريـ الــســيــاحــة الـ

أكد وزير الســياحة يف حكومة ترصيف 
األعــامل  وليد نصار ، أن »هنــاك العديد من 
األفكار لتنشيط السياحة الرياضية بني دولة  

قطر  و لبنان ، يف ظل استضافة كأس العامل 
FIFA قطر 2022«، مشــريا إىل أن »وزارته 
تعمل عىل تنظيم )رزم سياحية( بني البلدين، 
لتمكني القطريني من االستمتاع باملقومات 
السياحية اللبنانية، واللبنانيني من مشاهدة 

مباريات هذه البطولة يف  الدوحة ».
وأوضــح يف ترصيــح لوكالــة األنباء 
القطرية )قنا( عىل هامش زيارته للدوحة، 
أن »زيارته لدولة قطر تهدف إىل العمل عىل 
خلق ســياحة مســتدامة بني البلدين وفق 
اســرتاتيجية واضحة«، الفتاً إىل أن »وزارته 
بدأت باتخاذ تدابري تحفيزية لتنشيط الحركة 

واالرتقاء باملنظومة السياحية يف بالده«.
وأكد وزير السياحة أن »لبنان يفتح أبوابه 
للسياح القطريني، وأن الحكومة اللبنانية تقدم 
لهم جميع التســهيالت املمكنة«، معترباً أن 
»الفرتة األخرية شهدت بعض الرتاجع يف عدد 
السياح القطريني إىل بريوت بسبب الظروف 

التي متر بها املنطقة ككل، ولبنان عىل وجه 
الخصوص«، مشــدداً يف الوقت نفسه عىل 
أن » موســم السياحة  يف لبنان كان منتعشا 
هذا العام، وأعداد السياح األجانب كانت أكرث 
مــن املتوقع«. وذكر إىل أنه »اجتمع مع عدد 
من املسؤولني القطريني وملس منهم إيجابية 
كبرية يف مجال تعزيز التعاون السياحي بني 
البلدين«، منوها بــأن »هناك خمس رحالت 
جوية يومية بني قطر ولبنان )ثالث للخطوط 
الجوية القطريــة، واثنتان لخطوط  طريان 
الرشق األوســط (، وأن هناك نية لزيادة هذه 
الرحالت خالل الفرتة املقبلة«، منبها إىل »دور 
هذه الرحالت يف تعزيز الســياحة والتبادل 

التجاري بني البلدين«.
كــام شــكر نّصــار »دولــة قطر عىل 
وقوفهــا الدائم بجانــب لبنان، واهتاممها 
الكبري بنهضة شــعبه«، الفتا إىل أن »تعدد 
الزيارات واللقاءات بني املســؤولني يف كال 
البلدين يعكس عمــق العالقات وتجذرها، 
وكذلك العمل عــىل تعزيزها واالرتقاء بها 

أكرث وأكرث«.

 الخطيب: الشعب الفلسطيني يخوض 
معركة األّمة مع قوى املقاومة الحليفة

الخطيب يلقي كلمته

ذكر نائب رئيس املجلس اإلســالمي الشــيعي األعىل الشيخ عيل 
الخطيب أّن »الســلطة كانت دامئًا مورًدا للتنازع والخصومة ومصدًرا 

للفساد ومدخالً للرّش عىل العامل«.
ولفت، خالل احياء مجلس عاشــورايئ يف مقر املجلس االسالمي 
الشيعي األعىل، إىل أّن »املفهوم الجديد للحكم الذي نشأ بعد التحوالت 
الكــربى يف اوروبا وخصوًصا بعد الثورة الفرنســية عىل أســاس 
الدميقراطية املزعومة القامئة نظريًا عىل أساس اختيار الشعب ليست 
إال دكتاتورية حزبية مقّنعة أو دكتاتورية الرشكات واملصالح الكربى 
التي أرست االستقرار الداخيل يف البلدان الرأساملية الكربى عىل حساب 
بلدان العامل الثالث، ترفع عناوين برّاقة من إشاعة الدميقراطية ومتارس 
الدكتاتورية عىل العامل وتفرض عليها التبعية يف كل املجاالت، وما يهمها 

فقط هو فرض أنظمة تابعة لها تحقق لها مصالحها«.
وأوضح الخطيب، أنه »يف البلدان التي تسمى دميقراطية التي تلعب 
الرشكات الكربى واالمرباطوريات اإلعالمية دورًا مهاًم يف توجيه الرأي 
العام، فليست سوى ديكتاتوريات مقّنعة بإسم الدميقراطية عىل أنها 
تدعم أنظمة ديكتاتورية ال تعرف الدميقراطية واالنتخاب أصالً، وهي 
عىل استعداد لخوض الحروب الكربى من أجل فرض إرادتها ونفوذها 
واستحواذها عىل ثروات البلدان الفقرية ومنها الرثوة النفطية، وهو ما 
يحــدث وما زال يف منطقتنا حيث تدعم العدوان اإلرسائييل الذي رشّد 
شعب فلسطني من أرضه واحتل أرض عربية أخرى بالدعم الالمحدود 
الذي يقدّمه الغرب«، مشريا إىل أّن هذه الدول »تشجع بشكل خفي وعلني 
عىل إمساك الفاسدين بالسلط لتمهيد الطريق امام هذا املرشوع الخبيث 
وتواجه أي عملية إصالحية يف بلدنا لبنان، فحرّي باللبنانيني أن يُخرجوا 

أنفسهم من تأثري هذا املشهد الكاذب«.
واعترب الخطيب أّن »الشــعب الفلسطيني يخوض معركة االمة يف 
مواجهة هذا املــرشوع الخطري مع قوى املقاومة الحليفة والداعمة 
لــه، وبانتصاره يف هذه املعركة يصنع بداية النهاية ملرشوع التفتيت 

والتقسيم، ويؤسس لنهاية محتومة لنظام الهيمنة الدويل«.

 أبــــــــي املـــــنـــــى حــــــــــّذر مــــــن مـــــحـــــاوالت 
التوحيديّة واألصــــول  ــواعــد  ق ـ ـ ال عــن  الــخــروج 

دعا شيخ العقل لطائفة املوحدين الدروز 
الشيخ ســامي أيب املنى إىل »الحفاظ عىل 
القيم املعروفية واملبــادئ التوحيدية التي 
لطاملا ســار عىل نهجها الســلف الصالح 
وشكلت وال تزال مرتكزا للعالقات املجتمعية 
العامة، انطالقاً من أدبيات ومسؤوليات كل 
فــرد منا الروحية واألخالقية وما يقتضيه 
الواجب الدينــي واالجتامعي، بغية صون 
مجتمعنا وجعله مبنأى من أي انقســامات 
أو تأثــريات، مهام بلغت التباينات يف اآلراء 

حداً«.
كالم أيب املنــى جاء خالل زيارته »خلوة 
الزنبقية« يف بلدة كفرنربخ الشوف، مشاركا 

يف الســهرة الدينيــة الجامعة اىل جانب 
أعيان ومشــايخ من املنطقــة والجبل، واذ 
نّبه إىل »التبرّص الدائم بعواقب األمور حيال 
الواقع الذي منــر به«، حذر من »محاوالت 
الخرَوج عن القواعد واألصول التوحيدية يف 
التعاطي العام واالســتهتار بتلك القيم التي 
تحكم واقعنا الراهن، مبا قد يؤدي إىل نتائج 
غري محمودة، يف وقت نحن أحوج فيه إىل 
شد أزر بعضنا وتقديم الفضائل الدينية يف 
املحبة والتسامح وحفظ األخّوة عىل شّتى 
أنــواع التفرقة والتعصــب وكل ما يخالف 
املبادئ املعروفية، وبالدعوة إىل اتباع سبل 

الخري واإلصالح العام«.
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الثلثاء 9 آب 2022

فهد الباشا

1- الحقيقة التــي ال تحتمل التأويل هي التي تصل اىل 
الباحث عنها واضحًة، ساطعًة يف  خالصة  نتائجها.  من 
هنا، اّن  فواجع  الوقائع العاصفة بنا، الصافعِة  وجوَهنا، 
مــن كّل  ناح، من  كّل  ســاح، تقــول  للذين  يهدفون  اىل 
ايصالنــا، يف غــٍد غري بعيد، اىل أبعد  بكثري مّم  نحن فيه  
اليوم: » تريدون شّق  الطريق اىل التطبيع مع العدو، بحيث  
يصبح ســالكاً وامناً،  يف الذهاب واالياب، فاســعوا، أّوالً  
وثانياً، اىل شــّق »الحزب القومي« احزاباً  وشيعاً. احرفوه 
عن هويته الجهادية فيهوي هباباً  يباباً .  واعملوا، ان شئتم 
ان تأمنوا  رشّه وتضمنوا  له الخراب، ليكون عىل رأس كل 
شيعٍة  فيه قادًة  تشغلهم  السياسات الخصوصية، معّززة  
بثقافة  االســتهالك  العبثي، عن حقيقِة أّن  الفســاد، يف 
الداخــل، هو القاتُل روَح  الجهاد، هو هو »ارسائيل« داخل  
البالد. والحقيقــة  الفاجعة  تقول: لوال الوصول اىل هذا  
الحــّد من الغياب، من  الضياع  لَم  وصل  لبنان، يف أيامنا 

االخرية هذه،  اىل شفا ان  يلفظ  انفاسه االخرية.
2- أقــر  الطرق للخروج مــن الفواجع واالحزان ان 
يتوّقف املعنّيون، فعــالً، باملعاناة عن  التفّجع واالنتحاب 
والنواح، وان يستجيبوا لنداء  الساح بالسالح، لغًة وحيدًة 
يفهمها  الساســة  وأرباب  الخراب املوصوفون املعروفون 

يف  لبنان.
3- الــرُع  الطائفي، يف كّل  أحواله  وكّل  أشــكاله، 
ال يُعالَج مبجامالت اجتمعية، وال  بتداجل ســيايس، وال 
بثعلبــات خطابات العيش املشــرَك  وتفاهاتها. عالجه  
الناجع بفصد  الجراح املندملة عىل قيح  وصديد.  وتعقيمها 
مبفاهيم  القومية  االجتمعية، الفاصلة  بني  الدين  والدولة 
واملانعة تدخل رجال الدين  بشؤون السياسة  والقضاء.  من 
دون ذلــك، الــرع  الطائفي عىل موعد دائم  مع  القضاء 

عىل قيامتنا من  »قرب  التاريخ« ...
 4- يسمعنا  الله  بطريقة  افضل حني  نخاطبه  صامتني، 
متأّملني. أّما  الذين  ال تستهويهم  الصالة  ااّل بأصوات ترتفع  
متأل  الفضاء  فاّنا هم يخاطبون نفوســهم  البعيدُة عن 

حقيقة  ما  يريده الله  لُِمريديه.

كلمت يف زمن الغربة

مكتــــــب ميقاتــــــي : الــــــكالم املنســــــوب 
الــــــدوالر   عــــــن وصول ســــــعر صــــــرف 
الــــــى 60 ألــــــف ليــــــرة كــــــذب وتضليل

لفت املكتب االعالمي لرئيس الحكومة املكلف نجيب ميقايت، 
إىل أّن »ما يردده بعض االعالم من كالم منسوب زوًرا اىل رئيس 
الحكومة املكلف عن وصول سعر رصف الدوالر اىل 60 الف لرية 
كذب وتضليل ويندرج يف ســياق الحمالت املعروفة االهداف، 

فاقتىض التوضيح«.

لحادث موكبه  تعــــــّرض  على  طمأن 
: الجميع بخير وأضرار في املاديات مولوي 

كتــب وزير الداخلية والبلديات يف حكومة تريف االعمل 
القايض بســام مولوي عرب  حســابه عىل »توير«: »اتوجه 
بالشكر لكل من اتصل ُمطمئناً ولكل وسائل االعالم، بعد تعرض 
املوكب لحــادث صباح امس. الجميع بخري واألرضار اقترت 

عىل املاديات«.

أبي رميــــــا : البقــــــاء مــــــن دون حكومة
الستكمال املفاوضات مع »الصندوق« جريمة

شــّدد النائب ســيمون أيب رميا، يف حديث اذاعي، عىل أن 
»مقاربــة التيــار الوطني الحر للملــف الحكومي ال تتضّمن 
حســابات خاصة أو حزبية أو فئوية، إّنا هناك شــعور بعدم 

الرغبة يف تشكيل حكومة«.
ونّبــه إىل أن »البقاء من دون حكومــة كاملة املواصفات 
الرشعية والقانونية الســتكمل املفاوضات مع صندوق النقد 
الــدويل واالنتهاء من خطــة التعايف هو جرمية ترتكب بحق 
لبنان«، مشــرياً »إىل أن حكومة تريف األعمل ال ميكن أن 
تكمل مســرية النهوض االقتصادي فهي ال تتمّتع باملواصفات 
الدســتورية املطلوبة ما سريتّب تداعيات سلبية عىل االتفاق 

مع صندوق النقد«.
ويف الســياق، طالب أيب رميا بـ«حكومة جديدة بعيدة من 

املحاصصة الطائفية والحزبية«.
ورداً عىل سؤال عن إرضاب املصارف وموظفي القطاع العام، 
أكــد أّن »املجلس النيايب يقوم بدوره كامالً ولكن ال يحل مكان 
الســلطة التنفيذية املنوط بها اإلجابة عن هذا السؤال وإيجاد 

الحلول«.
ولفــت إىل أّن »دور مجلس النواب هو مســاءلة الحكومة 
حول دورها، لكن هذا األمر، لألسف، مستحيل يف ظل حكومة 
تريــف أعمل«. وقال: »لبنان ال يقوم عىل حلول »ترقيعّية«، 
إنــا هو بحاجة إىل خطة تعاٍف اقتصادية مالية، وإاّل فنحن 

نهدر الوقت«. 
وعن الدور الفرنيس يف لبنان، أشار أيب رميا إىل أن »فرنسا 
تبقــى معنيــة بامللف اللبناين، إنا هنــاك عتب فرنيس عىل 
اللبنانّيــني الذين مل يقوموا بدورهم املطلوب إلنقاذ بلدهم من 
أزماته«، مؤكــدا  »ال زيارة محّددة للرئيس الفرنيس إميانويل 

ماكرون إىل لبنان حتى الساعة«. 

وديــــــع الخــــــازن : نهيــــــب باملســــــؤولين
أن يّتقوا الله في إستشــــــعار حّدة األزمات

عرّب الوزير الســابق وديع الخــازن عن »قلقه البالغ من 
الحــال املهلكة التــي وصلت إليها البالد«، ووصف يف بيان 
»التأخــري املتمدي يف تشــكيل الحكومــة مُتّهد إلنتخاب 
رئيــس جديــد للجمهوريــة،  بفصل جديــد من مرسحية 
هزليــة ال تنتهــي يلهو بها املســـــؤولون وهم يرقصون 
عىل آالم الشــعب وآماله بربودة غري مســؤولة، يف وقت 
تتواىل الدعوات يف الداخــل والخارج للتعايل عن املصالح 
الشــخصية والحزبية وإنقاذ البلــد بحكومة جديدة تلقى 
دعــم دوليا وارتياحا داخليا، تكــون قادرة عىل وقف هذا 

القاتل«. اإلنهيار 
 وقال: »رغم تراكم األزمات والضائقة املادية، ورغم العرقلة 
يف تشــكيل الحكومة، وتجّذر الفســاد وسيطرة املحتكرين 
وارتفاع وترية اإلجرام، وتفيش األوبئة وازدياد الرسقات، لن 
تُرِكــع هذه األعباء اللبناين األصيل، ولن تتمكّن من إخضاعه. 
فاللبنانيــون يف داخلهم ثورة صامتة، وتوق للعيش بكرامة، 
ومل تعــد تنطيل عليهم األالعيب بعدمــا بات مصريهم عىل 

املحّك«.
وختم »إننا نهيب باملســؤولني أن يّتقوا الله يف إستشــعار 
حــّدة هذه األزمات، واإلتيان بحكومة إنقاذ عىل وجه الرسعة 
مُتّهــد إلنتخاب رئيس جديــد للجمهورية، وليس التمدي يف 
لعبــة التجاذب. لبنان ينتحب تحت أنني الحاجة، ونحن نتلهى 
بجنــس الوزارة، فارحموا الناس قبــل أال يعود من أمل يُرجى 

معه قيامة وطن«.

دموع األسمر

ما جرى ليل الســبت - االحد،  ال يبرش بالخري 
نتيجة االحداث االمنية املتنقلة غري املسبوقة، 
حيث عاش املواطنون حالة فلتان جوال من حي 

اىل اخر.. 
عملية سطو هنا وعملية تشليح يف حي اخر 
ورسقــات متعددة مرافقة مع اطالق رصاص 

عشوايئ يف االحياء واملناطق. 
ما جرى يف الليل، كان اكرث غرابة حيث اقدم 
شــابان عىل دراجة نارية بسلب احد املواطنني 
واطالق الرصاص بالقرب من منزل وزير الداخلية 
بسام مولوي يف شارع املئتني، االمر الذي دفع 
بناشطني وناشــطات اىل التعليق عىل مواقع 
التواصل االجتمعي بنرش بعض التعليقات عن 
االحداث املتسلسلة تضمنت شجبا واستنكارا ملا 
جرى امام منزل وزيــر الداخلية معلقني »بدنا 

امن يحمي بيت الوزير«...
واعتربت اوساط طرابلسية، ان اكرث ما كان مستغربا غياب 
كل االجهــزة االمنية، وحتى رشطة بلدية طرابلس التي كانت 
ســابقا تلعب دورا كبريا يف حمية امن وممتلكات املواطنني 
ليــال من العصابات والرسقات، لكن مع غياب كل اجهزة االمن 
اتجه معظم التجار واصحاب املمتلكات اىل وضع اجهزة حمية 

الكرونية مع تركيب انذارات وكامريات تكشف السارقني. 
 مل يعد ليل طرابلس املظلم آمنا يف اآلونة االخرية، خصوصا 
بعد منتصف الليــل حيث يرسح وميرح فيه كل الخارجني عن 
القانون والعصابات وســط تســاؤالت عن غياب دور االجهزة 

االمنية ونوابها عن القيام بواجباتهم الوطنية.   
واعتربت هذه االوســاط ان عمليــة حفظ االمن يف املدينة 
يؤدي اىل تفادي االشــكاالت االمنية املتنقلة من منطقة اىل 
اخرى، ووضع حد للسالح املتفلت بني الشبان، هذا السالح الذي 

ازهق يف االونة االخرية عددا من االبرياء. 
وتساءلت االوساط حول تفلت السالح يف عدة احياء، معتربة 
ان ما يجري هو من مســؤولية كافة االجهزة االمنية، واكدت 
انــه ليس املطلوب ترك االوضاع اىل مزيد من انحالل االمن ثم 
تبدأ عملية مالحقة مطلقي الرصاص بل بســط االمن واالمان 

قبل وقوع الواقعة. 

حول ما يجري ليال من فلتان غري مســبوق 
اكدت اوســاط امنية انه يتــم االعداد له يف 
الغرف الســوداء، والهــدف االيحاء ان املدينة 
باتــت خارج ســلطة الدولــة، وذلك عرب بث 
الرسائل حول عمليات السلب والنشل وغريها 
مــن االعتداءات عىل املواطنني، وزرع الخوف 
والرعــب يف نفوســهم الظهــار ان املدينة 
مســتباحة من العصابات االمر الذي ادى اىل 
تراجــع الحركة الســياحية خوفا من غياب 

االمن واالمان. 
 وال يخفــى عىل احد ان انتشــار املخدرات 
وحبوب الهلوسة تســهم يف زرع الرعب يف 
قلوب املواطنني الذي باتوا يخشــون  الخروج 
ليــال من منازلهم حرصا عىل حياتهم من هذه 
العصابــات التي فقــدت كل معايري االخالق 
بســبب التعاطي واالدمان اىل درجة ان احدى 
عمليات الســلب بالقرب من امللعب االولومبي، 
كانــت مثرية مبشــهد هوليودي حني اعرض 
مسلحون بســيارة رابيد طريق ســيارة رانج روفر واقدموا 
بقوة الســالح عىل ســلب مــا ميتلكونه وفــروا اىل جهة 
مجهولة. اضافة اىل عملية ســلب يف شــارع نقابة االطباء 

ويف منطقة سقي البداوي.
تجمع اوســاط طرابلســية، ان الطرابلســيني باتوا بامس 
الحاجة اىل خطة أمنية جديدة تفرض السلم واالمن يف ربوع 
املدينة، وتعيد الثقة اىل اهلها واىل زوارها، وتضع حدا ملوجات 
الســلب والنهب ولفوىض الســالح املتفيش بني ايادي شبان 

يعبثون يوميا باستقرار وامان املدينة.

ــات... ــ ــاب ــ ــص ــ ــة وع ــ ــرق ــاً : فـــلـــتـــان وســ ــيـ ــنـ ــة ملــصــيــرهــا أمـ ــروكـ ــتـ ــس مـ ــلـ ــرابـ طـ

املكلف   الحكومة  كشف مستشــار رئيس 
نجيب ميقايت  للشــؤون املالية واالقتصادية  

نقــوال نحاس ، أنه »يتم حالياً بني وزارة املال 
والنــواب درس اعتمد رقم واحد يف  املوازنة  
هــو 12000 لرية للدوالر بكل مداخيل الدولة 
ضمــن املوازنة، وأصبح هنــاك توافق عىل 
هــذا الرقم، ويجــب أن يصدر عن وزارة املال 
بالتوافــق مع  مرف لبنــان  ويُعتمد لحني 

تحديد سعر آخر«.
وأوضــح يف حديث تلفزيــوين، أنه »بعد 
رأس السنة ســنذهب بتدرج حتى نصل إىل 
سعر تحدده وزارة املال ويجب الوصول عندها 

إىل سعر يوازي سعر صريفة«.
أما بالنسبة لرواتب القطاع العام، فكشف 
أنــه »يجري بني وزارة املــال والنواب البحث 
باقــراح رضبها باثنني أو ثالثة«، وأردف أنه 
»يجري حاليا أيضا معالجة مســألة األكالف 
بالدوالر مثل صيانة مؤسســات الدولة التي 
يدخل فيها الســعر الخارجي. وكل هذا يشكّل 

خطوة أساسية تحضريا لل2023«.
واعترب نحاس، أن »فكرة الدوالر الجمريك 
خطأ فليس هناك يشء إسمه دوالر جمريك 
بل هناك ســعر رصف ونحن نتكلم عن سعر 
رصف 12000 عــىل كل يشء«، وتابــع أن 
»الدوالر الجمريك أو سعر الرف الجديد لن 
يكون له تأثري عىل موضوع أكالف الناس إال 
بشكل محدود، ألن غالبية املواد االستهالكية 

والسيم السلة الغذائية معفية متاما«.

وتوقع مستشــار ميقايت، »إقرار املوزانة 
قبل آخر آب، وأمل أن تكون كل األرقام جاهزة 
مطلــع األســبوع عندها يســتطيع النائب  
ابراهيم كنعان  أن يسلك طريق إقرار املوازنة«.

ولفت نحــاس، أنه »ال ميكن إعادة هيكلة 
القطــاع املريف قبل تحديد كيفية معالجة 
الفجــوة املالية وهي بقيمة 60 مليار دوالر. 
ومعالجة هــذه الفجوة تحدد إمكانية وضع 
قانون إعادة هيكلــة القطاع املريف نظرا 
الرتباطهم ببعضهم، واليوم تجري مناقشة 

كيفية معالجة هذه الفجوة«.
كــم أعرب عــن »اعتقاده بــأن مقاربة 
معالجــة الفجوة أصبحــت ناضجة نوعاً ما 
عنــد فريق رئيــس الحكومة«. كم توقع أن 
»يحال اقراح قانون إعــادة هيكلة القطاع 
املريف خالل أســابيع اىل املجلس النيايب 

أي بحلول أواخر أب أو مطلع أيلول«.
وردا عىل ســؤال حول تقرير البنك الدويل 
الذي اعترب فيه أن »الشــعارات السياســية 
حول قدســية الودائــع يف املصارف جوفاء 
وانتهازية«، اســتغرب نحاس أن »يخرج هذا 
الكالم عن البنك الدويل«، ووصفه بـ«الكالم 
السيايس وليس التقني«، معتربا أن »من كتب 
التقرير معروف وهو رشبل نحاس«. وأضاف 
»أننــا مل نقل إن األموال ســتعود للمودعني 
كــم هي، إنا العمل جــار عىل إعادة ودائع 
90 باملئــة من املودعــني. وهذا وعد صحيح 

وسيتحقق«.

النيابية جلســة،  الصحة  لجنــة  عقدت 
قبل ظهر أمس يف املجلس النيايب، برئاســة 
النائب بــالل عبدالله وحضور وزير الصحة 
العامــة يف حكومة تريف االعمل فراس 

االبيض والنواب االعضاء.
اثر الجلســة، قال عبــد الله: »تطرقنا اىل 
املشكالت التي يعاين منها املواطن اللبناين، 
ان يف االستشــفاء او الــدواء او الرعايــة 
الصحيــة او كل االمور املرتبطــة برعايته 
الصحيــة والتكاليف. لالســف هناك امور 
مبقــدور وزارة الصحة و«لجنة الصحة« ان 
تواكبا هذه املســألة، ولكن تبقى االزمة هي 
االزمة املالية واالقتصادية وســعر الرف، 
وهي خارج اطار امكاناتنا. ونحاول مع وزير 
الصحة ان نقوم برشــيد االموال املوجودة 
ليك تصل اىل صاحب العالقة. وزارة الصحة 
قطعت شوطا ال بأس به يف اطار، عىل االقل، 
ضبط رصف الدواء ال سيم ادوية الرسطان 
واالدوية املســتعصية، وهناك خطة اعدها 
االبيض ورشحناهــا لرئيس الحكومة الذي 
وعدنــا يف  اخر جلســة ان يســاعد اكرث 
باعتمدات هذه االدويــة ب٥ مليون دوالر 

املتوافر«.  وهذا 
اضاف »كانت الجلســة طويلة، والنواب 
ناقشــوا مع االبيض كافة شــوؤن الوضع 
الصحــي واالنهيــار املتســارع ومحاوالت 
الوزارة او الدولة الحفاظ عىل االمن الصحي 
والــدواء للمواطن اللبناين. اعتقد ان الخطة 
التــي طرحها معايل الوزير والتي من املمكن 
ان يبدأ تنفيذها يف شــهر ايلول املقبل قادرة 

عىل ان تعطينــا فرصة امل قريبة اىل حني 
اطالق خطة التعــايف االقتصادي وانعاش 

القطاع«. هذا 
من جانبه، قال االبيض: »ناقشــنا الوضع 
الصحي مبوضوع االستشفاء. مجلس النواب 
أقر نقــل احتياطي املوازنة، ووزارة الصحة 
كان لها حصــة وازنة وحوايل 1600 مليار 
لرية لبنانية تســاعدنا يف دعم االستشفاء 
وملــف الدواء، وخصوصا يف مراكز الرعاية 
لنؤمــن عــددا اكرب من االدويــة لالمراض 
املزمنــة. وان شــاء الله ســيبدأ املواطنون 

املوضوع قريبا«. بلمس هذا 
اضــاف: »ويف موضوع الدواء، خصوصا 
املســتعصية والرسطانيــة، كنــا اعلنا ان 
موضوع املكننة سيســاعدنا كثريا يف ضبط 
توزيع الدواء الســيم وان هناك مالحظات 
عىل ســوء اســتعمل مبوضــوع التوزيع 
. نحن خالل اســبوعني او ثالثة ســنقوم 
بتدريــب املستشــفيات واملراكــز الصحية 
التــي تشــارك وزارة الصحة يف تطبيق هذا 
املوضوع، وان شــاء اللــه املواطنون الذين 
يتناولون هذه االدوية ســيدخلون يف دورة 
املكننة هذه. وعدنــا الرئيس نجيب ميقايت 
بزيادة االعتــمدات املالية الدوية االمراض 
الرسطانيــة واالدوية املســتعصية، وهناك 
امور اخرى كمراكز الرعاية االولية وســبل 
التي  والقــرارات  القوانني  دعمها وبعــض 
نتســاعد مع مجلــس النــواب لحل بعض 
السياســات املزمنة، وهذا التعاون سيكون 

له اثر ايجايب عىل الصحة«.

اعـــتـــمـــاد عــــلــــى  تــــــوافــــــق  هـــــنـــــاك   : نـــــحـــــاس 
بــــاملــــوازنــــة ــرف  ــصــ ــ ــل ــ ل ــر  ــ ــع ســ ــرة  ــ ــيـ ــ لـ  12000  

ــصــحــي ــت الــــوضــــع ال ــشـ ــاقـ ــة« نـ ــحــ ــصــ ــ ــة ال ــنـ ــجـ »لـ
أمل فــرصــة  تعطينا  الصحة  ــر  وزيـ خطة   : الــلــه  عبد 

خالل االجتامع

فادي عيد

أظهر التنســيق اللبناينـ  الفلسطيني الذي 
جــرى خالل األشــهر القليلــة املاضية عىل 
غري صعيــد، أهميته وجدواه اإليجابية، وذلك 
ربطاً بأكرث من محطة سياسية وأمنية أكدت 
بأن هــذا التواصل الذي حصل بني الســلطة 
الفلســطينية واملســؤولني اللبنانيني، كان له 
أثره اإليجايب عندما وقعت بعض اإلشــكاالت 
يف مخيم عني الحلوة، وســقوط أحد عنارص 
حركــة »حمس« آنــذاك، إضافة إىل ما جرى 
يف األيام القليلــة املاضية من خالل العدوان 
اإلرسائييل عىل غــزة، وحيث كانت املخيمت 
الفلســطينية يف لبنان هادئة، مبعنى أنه مل 
يستغل أي طرف هذه التطورات وبقيت األمور 

السيطرة. تحت 
وكشــفت املعلومــات عن تنســيق حصل 
خالل األيام املاضية إثــر العدوان اإلرسائييل 
بني الفصائل الفلســطينية، حتــى تلك التي 

تشــهد خالفات حادة إن بني »حمس« و«فتح« أو الســلطة 
الفلسطينية بشكل عام واملنظمت التي تصب يف خانة قوى 
الرفــض، وينقل بأن التهدئة التــي حصلت بني حركة »فتح« 
و«حمس«، والتي ظهرت خالل زيارة رئيس املكتب السيايس 
لـ«حمس« اســمعيل هنية إىل لبنان ســاهمت وساعدت 
كثرياً يف تنقية األجواء بني القوى الفلســطينية وتحديداً يف 
مخيــم عني الحلوة الذي يضم كل الفصائل والتيارات والقوى 
الفلسطينية، وجرى اإلتفاق عىل رضورة بقاء هذه املخيمت 
هادئــة، وأن ال تخــرج األمور عن نصابهــا يف حال حصلت 
أي خالفــات أو أحــداث أو عدوان إرسائيــيل داخل األرايض 
الفلســطينية املحتلة، بل رضورة اإللتزام بحســن الضيافة 

والتواصل الدائم مع السلطة اللبنانية والجيش.
مــن هنا، تشــري املعلومــات، إىل أن هذه املســائل لعبت 
دورهــا خالل الفرة املاضية وأعطت النتائج التي مل يســبق 
أن تحّققــت، مبعنى أنــه، ولدى حصول أي تطّور ميداين يف 
الداخل الفلسطيني أو ســواه، كانت املخيمت تشهد حركات 
احتجــاج وتظاهرات، وأحياناً اإلشــتباكات بني هذا الفصيل 
وذاك، وبالتايل، أن مرّد أجواء التهدئة أنها جاءت بعد اتصاالت 
بني الســلطة الفلســطينية وقيادة »حمس« يف غزة، وذلك 
ج بسلســلة لقاءات بني القوى الفلسطينية املتواجدة يف  تُوِّ
لبنــان والتابعة ملرجعياتها يف غزة ورام الله، حيث اتُّفق عىل 
رضورة اســتمرار التهدئة يف ضوء الخشية من أن يدخل أي 
طابور خامس، أو أي فصيل مترّضر من هذه األجواء، ويعمل 

عىل توتري الوضــع داخلها، ورمبا يصار إىل 
إطالق صواريــخ مجهولة املصدر كم حصل 
يف محطات عديدة لإليقاع بني الفلســطينيني 
اللبناين، وإعطــاء ذريعة إلرسائيل  والجيش 

املجهولة. العمليات  لتستغّل هذه 
ويف الســياق، علم أن تدابري أمنية مشّددة 
اتخذتها القيادات الفلسطينية وكان اإلستنفار 
عىل مدار الســاعة تحّسباً ألي طارئ، إن يف 
الداخل الفلسطيني أو عىل الحدود اللبنانية مع 
فلســطني املحتلة، أو من خالل دخول البعض 
عىل خط زعزعة اإلســتقرار، واللعب عىل وتر 
إحداث هــّوة بني الســلطة اللبنانية والقوى 
الفلسطينية عىل اختالفها، ولهذه الغاية، فإن 
كل التدابري واإلجراءات ال زالت قامئة من أجل 
تثبيت األمن، حتى ولو توقفت الحرب يف غزة.

ويبقــى أن املســؤولني الفلســطينيني يف 
املخيمت وبناء لتوجيهات قياداتهم يتخّوفون 
من أمــر آخر ويتمثل بالقضايــا اإلجتمعية 
وظــروف العمل وعدم التوصــل إىل أي دعم 
لهــذه املســائل، ربطاً بتقليص خدمــات »األونروا« ومعظم 
املساعدات الدولية والعربية لهذه املخيمت، وهذا ما قد يؤدي 
إىل انفجــار إجتمعي رمبا يســتغلّه البعض لتوتري األجواء 
األمنيــة يف املخيمت الفلســطينية وخارجها، وذلك ما بات 
يف عهدة املســؤولني اللبنانيــني، ولكن الظروف اإلقتصادية 
للبنــان من الطبيعي لن تكون منطلقاً لحل األزمة اإلجتمعية 
يف املخيــمت، ولــذا، فإن كل اإلحتــمالت تبقى واردة عىل 
ضوء املطالبات الدامئة من الفلســطينيني برضورة تحســني 
أوضاعهم اإلجتمعية، وعــىل هذه الخلفية، فإن كل األمور 
تبقى قابلة ألي تطور أمني ما مل تكون هناك معالجات جدية 

تجنِّب املخيمت أي أحداث وتظاهرات وسواها.

حــــــرب غــــــّزة أكدت أهمّيــــــة التنســــــيق بيــــــن الفصائل الفلســــــطينّية فــــــي لبنان

شدد نقيب االطباء يوسف بخاش يف بيان، 
بعد مشاركته  يف املؤمتر السابع عرش لجمعية 
»هــوم« اىل جانب ممثلــني ووفود من الدول 
العربية حيــث توجد الجمعية، عىل »رضورة 
اعالن حال الطوارىء الصحية واقرار سياسة 
استشفائية حديثة تأخذ يف االعتبار مصلحة 
الطبيــب واملريض عىل حد ســواء، وتراعي 
العاصفة  والنقدية  االقتصادية  املســتجدات 
بالبالد كم تأخذ باالعتبــار القدرة الرشائية 

للمريض«.
وقــال: »ان الطب هو اوال واخريا رســالة 
ســامية مبفهومهــا العام ورســالة محبة 
وتضحية وخدمة وعطاء ، ولكن هذا ال يعني ان 

تكون عىل حساب الطبيب واملمرض او العامل 
يف القطــاع الطبي او عىل حســاب املريض، 
ومن هنا علينا ان نجرح الحلول بالتعاون مع 
االغراب الطبي والجمعيات الطبية والعلمية 
والدول املستعدة لتقديم مساعدات لهذا القطاع 
الحيوي«، مضيفا »نحن مقبلون عىل مؤمترات 
ونشاطات صحية وطبية يف مختلف مناطق 
وأقضية لبنانية يشارك فيها أطباء وممرضات 
اجانب من اصول لبنانية، بالتعاون مع تالمذة 
من مختلف كليات واملستشــفيات الجامعية 
اللبنانيــة ما يعزز التعاون ما يف بني االغراب 
الطبي اللبناين واملجتمع الطبي اللبناين الذي 

اخذ القرار بالبقاء والصمود«.

حـــــــال طــــــــــــوارىء صـــحـــّيـــة : إلعــــــــالن  بــــخــــاش 
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ــن فـــي املــجــلــس.. ــي ــّل ــق اجـــتـــمـــاع لـــلـــنـــواب املــســت
ــن عـــلـــى قــــــدر آمــــــــال الـــنـــاس ــكـ ــنـ افـــــــــــرام: لـ

النواب املستقلون
األوىل  للمرة  مســتقًل  نائًبا   16 اجتمع 
يف مجلــس النــواب، عىل وقــع انقطاع 
النظر  وجهات  تقريــب  ملحاولة  الكهرباء، 
يف ما بينهــم وال تكّتل سيتشــكّل نتيجة 
هذا اللقاء. ضّم االجتامع: ســامي الجمّيل، 
افرام،  نعمت  حنكش،  الياس  الجمّيل،  نديم 
أديب عبد املســيح، ميشال معّوض، أرشف 
ريفــي، فــؤاد مخزومي، اليــاس جرادة، 
ضو،  مارك  خلف،  ملحم  ياســن،  ياســن 
عبود  جميل  فنــج،  رامي  الصادق،  وضاح 

صليبا. ونجاة 
وتردد ان االجتامع هدفه مناقشــة جدول 
أعامل الجلسات وآلية التصويت عىل مشاريع 

القوانن ومواضيع أخرى. 
اىل ذلك، دخل النائب نعمة افرام إىل اللقاء، 
حاملً املناقيش للنــواب، وقال: »تيصري يف 

خبز وملح بيناتنا«. 
وكان غــرد افرام عقب اللقاء التنســيقي 
بن عدد من النــواب يف حرم املجلس كاتبا« 
نواة  يكون  تنسيقي  :تداعينا كنواب إلجتامع 
للوصول اىل مســاحة مشــركة يف العمل 
الترشيعي ونتوّصل مــن خلله اىل طريقة 
عمــل بّناءة تتوّســع لتضّم عــدداً أكرب من 
النواب، نخوض بها االســتحقاقات القادمة 
يف موقف منّسق ومتوافق عليه لنكون عىل 
قدر آمــال الناس يف خلق منط تغيريي داخل 

املجلس النيايب«.
بــدوره، أعلن رئيس حركة »االســتقلل« 
تنسيقي  »لقاء  عن  معوض  ميشــال  النائب 
أّول بن عدد من الكتل الســيادية والتغيريية 
لتعزيز العمل املشرك«، موضحا »أنها خطوة 

مهمة عىل طريق توحيد املواقف!«

ــيـــب املـــحـــامـــيـــن ــقـ ــات ولــــــقــــــاءات نـ ــ ــاع ــ ــم ــ ــت ــ اج

كسبار وزواره
زار نقيب املحامن نارض كســبار وعضوا 
لحــود ومايا زغريني،  النقابة عبدو  مجلس 
رئيس مجلس القضاء األعىل القايض ســهيل 
عبود، وجــرى البحث يف عدة مواضيع تتعلق 
بســري العمل القضايئ وبتحديد موعد حلف 
اليمن للمحامن املتدرجن يف 17 آب الجاري.

بعدها، اســتقبل النقيب وفــداً من قدامى 
الذيــن وضعوه يف جــو معاناتهم  املالكن 
وخصوصاً لجهة ضآلــة مداخيل املآجري، يف 
حن أن املستأجرين يدفعون امللين يف أماكن 
أخرى. كــام وضعوه يف جو عــدم رسيان 
القانون الصادر يف العــام 2014 واملعدل يف 

العام 2017. 
وإلتقى املحامي خليــل جلول الذي وضعه 
يف جو ما تعرض لــه مكتبه من كرس وخلع 
ورسقة موجودات. كــام إلتقى مديرة تحرير 
مجلة »العدل« املحامية ريتا الرجي، ووفدا من 
املحامن املتدرجن الذين مل يوفقوا يف اختبار 

الجدول العام.
وملناســبة اليوم العاملــي ملكافحة اإلتجار 
بالبرش الواقع يف 30 متوز 2022، اســتقبل 
النقيب كسبار اللجنة التي تتوىل، مببادرة من 
معهد حقوق اإلنســان يف النقابة وبدعم من 
مكتب األمم املتحدة املعني بالجرمية والخدرات، 
صياغــة اآلليــات العملية لحاميــة ضحايا 
اإلتجار بالبرش التي من شأنها تذليل ومعالجة 
اإلشكاليات التي ما زالت تعيق التطبيق السليم 
لإلدارات الخاصة بهذه الضحايا، وتضم اللجنة 
العامة  واملديرية  الجيــش  قيادة  ممثلن عن 
لألمن الداخــي واملديرية العامة لألمن العام 
ومعهد حقوق اإلنســان برئاســة املحامية 

إليزابيت زخريا سيويف.
وبعــد الظهر، اســتقبل القامئة باألعامل 
الربيطانية آليســون كينغ يرافقها املحاميان 
نديم انطوان عبود وتانيا عيتاين، وتم البحث 

يف عدة مواضيع ويف سبل التعاون.

ــة ــ ــراون ــ ــش ــ ــم لـــلـــجـــيـــش فـــــي ال ــ ــ ــة دهـ ــّيـ ــلـ ــمـ  عـ
وتــــــــــــــوقــــــــــــــيــــــــــــــف مـــــــطـــــــلـــــــوبـــــــيـــــــن

 صدر عن قيادة الجيش 
البيان  التوجيه  مديرية   –
 8/  8 »بتاريــخ  اآليت: 
/2022، دهمــت قوة من 
مطلوبن  منــازل  الجيش 
 – الرشاونــة  حــي  يف 
بعلبــك، حيــث أوقفــت 
املطلــوب )أ.ج( واملواطن 
محاولتــه  أثنــاء  )ع.ز( 
عنــارص  أمــام  الفــرار 
أسلحة  وضبطت  الدورية، 

حربية وذخائر عائــدة لهام باإلضافة إىل 
السلكية.  أجهزة 

ســلمت املضبوطات وبورش التحقيق مع 

املوقوفن بإرشاف القضاء املختص«.

ُمشّغل حسابات وهمّية في قبضة مكتب مكافحة الستيالئه على بطاقات تشريج!
أعلنت املديريّـــة العـاّمـــة لقــــوى األمــن 
الـّداخي ـ شعبة العـلقـات العـاّمـة يف بلغ لها 
انه: »وردت رسالة إىل شعبة العلقات العاّمة، عرب 
خدمة بلّغ عىل موقــع املديريّة العاّمة لقوى األمن 
الداخي اإللكروين، حول قيام شــخٍص مجهول، 
يستخدم رقم هاتف: 954839-70، بعملّيات نصب 
واحتيال بهدف اســتحصاله عىل »بطاقات ترشيج 

أجهزة خلوية«. 
بعد التنسيق بن الّشعبة املذكورة ومكتب مكافحة 
جرائــم املعلوماتّية وحامية امللكّيــة الفكريّة يف 
وحدة الرّشطة القضائّيــة، وبنتيجة املتابعة، تبّن 
أن الرقم املبّن أعله يُســتخدم يف عّدة حســابات 
إلكرونية وهمية عرب تطبيق »Facebook«، وعىل 
هذه الحســابات صور جريئة لفتيات أجنبيات، إمّنا 
بأسامء لبنانّية. وقد تبّن أّن املشّغل يقوم بطريقة 

احتياليــة بالطلب مــن الضحايا إرســال »أرصدة 
ترشيج دوالرات« عىل األرقام التالية: 70-954839 

76-726034 / 81-252440 /
بناًء عليه، كّثفت عنــارص هذا املكتب إجراءاتها، 
وتوّصلت اىل تحديد هويّة املشتبه فيه، وهو مطلوب 
للقضــاء مبوجب بلغ بحث وتحــرٍّ ومذكرة إلقاء 
قبض بجرم ترويج عملة مزيّفة، ويُدعى: ع. ن. )من 

مواليد عام 1991، لبناين(
كذلك، متكّنت عنــارص املكتب من تحديد مكانه، 
فقامت مبداهمته وتوقيفــه، وضبطت يف منزله 
أجهزة خلوية وحواسيب محمولة )Laptops( وعّدة 

رشائح خطوط هاتفية.
بالتحقيق معه، اعرف مبا نُسب إليه لجهة إقدامه 
عىل إنشاء العديد من الحسابات الوهمية مستخدماً 
صور عارضات أجنبّيــات، ومقاطع فيديو خاّصة 

بهــّن، وذلك بهدف 
بضحاياه  اإليقــاع 
يوهمهــم  الذيــن 
مبواعدتهم ولقائهم 
بغية االستيلء عىل 
ترشيج  »أرصــدة 
منهم،  هاتفّيــة« 
عن  ينقطع  وبعدها 

التواصل معهم.   
لذلك، وبناًء عىل إشــارة القضاء املختص، تُعّمم 
املديريّة العاّمة لقوى األمن الّداخي صورة املوقوف 
والحســابات الوهمية التي استخدمها، وتطلب من 
الذيــن تعرضوا لعمليات احتيــال مامثلة، االتصال 
باملكتب املذكور عىل الرقــم: 293293-01، إلجراء 

املقتىض القانوين.

مناشدة من سكان املنطقة املحيطة باملرفأ 
التدّخل مع استمرار النيران في اإلهراءات

ناشد سكان املنطقة املحيطة مبرفأ بريوت املعنين التدخل 
لوقف »االبادة الجامعية« عىل حد تعبريهم، جراء اســتمرار 
اندالع النريان يف اهراءات القمح داخل املرفأ، وما تخلفه من 

انبعاثات وغازات سامة.
واكد السكان يف نداء استغاثة، حصول حالة ضيق تنفس 
وأعراض حساسية نتيجة االنبعاثات، يف ظل استمرار انقطاع 

الكهرباء واضطرارهم اىل اقفال االبواب والنوافذ.

 محفوظ : »ثروتنا الوطنّية خط أحمر«
أمر مطلوب تبّنيه من كّل األطياف اللبنانّية

اســتقبل رئيس »املجلس الوطني للعلم املريئ واملسموع« 
عبد الهادي محفوظ وفدا من »اللقاء الوطني للعلم«، يف مقر 
املجلس يف وزارة االعلم ، وجرى نقاش يف الواقع االعلمي وتم 
تسليط الضوء عىل الشعار االعلمي »ثروتنا الوطنية خط احمر«.

واعترب محفــوظ »ان اللقاء الوطني للعلم طرح امرا مهام 
وهو شعار »الرثوة الوطنية خط احمر«، وقال: »ان قسام كبريا 
من ثروتنا الوطنية ذهب هدرا نتيجة الفساد واالهامل ونتيجة 
املحاصصة الطائفية«، مضيفا »آن االوان للنخب الفكرية وعىل 
رأســها اللقاء الوطني ان يقوم بتصحيــح االوضاع، فالرثوة 
الوطنية االن التي تتمثل بالغاز والنفط والتي ترتبط ايضا برسيم 
الحدود الربية والبحرية، هذه الرثوة ميكن ان تكون مجاال لحل 
الكثري من املشاكل اللبنانية. لذلك، فان الحفاظ عىل هذه الرثوة 
وصيانتها والدفاع عنها واستخدام كل اوراق القوة التي ميتلكها 
لبنان امر مهم للحفاظ عىل هذه الرثوة، لذلك لبننة هذا الشعار 
امر مطلوب، بحيث تبنيه مــن كل االطياف اللبنانية، وامكانية 
استخدامه من اوراق القوة مبا فيها قوة املقاومة والجيش اللبناين 
وهو امر مهم جدا للحفاظ عىل حقوقنا. لذلك، من املهم جدا ان 
نتجاوز االشكاالت السياسية الناجمة عن الخلفات الطوائفية 
يف الداخل، وبالتايل مــن املهم ان يكون دور االعلم مهدئا وان 

يعمل عىل تقريب املسافات وتعزيز املشرك بن اللبنانين«.

ــرطـــان ــسـ ــي الــــنــــســــاء مـــــن اإلصــــــابــــــة بـــالـ ــ ــق ــ ــة قـــــد ت ــنـ ــقـ حـ
يف آخر دراســة لهم، كشــف العلامء إن إعطاء النســاء 
املصابات بخليا مــا قبل رسطانية يف عنــق الرحم، لقاح 
فريوس الــورم الحليمي البرشي، ميكــن أن يقلل من خطر 

اإلصابة برسطان عنق الرحم.
وراجع خرباء إمربيال كوليدج لندن الدراسات التي شملت 
آالف النساء اللوايت تم تطعيمهن ضد فريوس الورم الحليمي 
البرشي الليئ اضطررن إىل إزالة خليا ما قبل الرسطانية.

وتشري النتائج، التي نرُشت يف املجلة الطبية الربيطانية، 
إىل أن أولئــك الذين تلقوا حقنــة إضافية من فريوس الورم 
الحليمي البرشي إىل جانب العلج كانوا أقل عرضة بنســبة 

60% لتطوير خليا مقلقة مرة أخرى.
والحظ الباحثــون أن النتائج التي توصلوا إليها تحتاج إىل 
تأكيد يف دراسات واسعة النطاق لكنهم يعتقدون أن النتائج 

»قوية«.
ويُعرض عىل الفتيات والفتيان الذين تراوح أعامرهم بن 
12 و13 عاما بشــكل روتيني حقنة فريوس الورم الحليمي 
البــرشي )HPV( يف اململكــة املتحدة، بينــام يُعرض عىل 
األطفال يف الواليات املتحدة حقنة اللقاح من سن التاسعة.

ويساعد يف الوقاية من الرسطانات التي يسببها الفريوس، 
مثل رسطان عنق الرحم والــرشج وبعض رسطانات الرأس 

والرقبة.
وتم تقديــم اللقاح يف عام 2008، ومل يتم يُقّدم بشــكل 
روتيني لألشخاص الذين تزيد أعامرهم عن 13 عاما قبل ذلك 

.NHS التاريخ، مبوجب برنامج
لكن الدراسة األخرية تشــري إىل أن النساء اللوايت لديهن 
خليا ما قبل رسطانية يف عنق الرحم، املعروف علميا باسم 
الورم داخل الظهارة العنقية )CIN( - قد يستفيدن من تلقيه.

وال يعد CIN، الذي يسببه فريوس الورم الحليمي البرشي، 
رسطانا، ولكن ميكن أن يتطــور إىل رسطان عنق الرحم إذا 

مل يتم علجه.
وتكتشــف اختبارات لطاخــة عنق الرحــم الخليا غري 
الطبيعيــة. وهناك حاجة إىل اختبــارات املتابعة للتأكد من 

.CIN وجود
وقد تكون هناك حاجة لعملية جراحية إلزالتها.

ومبجــرد أن يتم التعرف عىل أن املــرأة لديها خليا عالية 
الجودة من الخليــا الرسطانية يف عنق الرحم، فإنها تكون 

معرضة لخطر اإلصابة برسطان عنق الرحم مدى الحياة.
وتشــري األبحاث الســابقة إىل أن إعطــاء لقاح وقايئ 
لفريوس الورم الحليمي البــرشي إىل جانب الجراحة إلزالة 
خليا CIN غري الطبيعية ميكن أن يساعد يف تقليل املخاطر 

عىل النساء.
هذا  استكشاف  من  وملزيد 
بتحليل  الخــرباء  قام  األمر، 
ما  لتقييم  دراسة   18 نتائج 
لقاحات فريوس  إذا كانــت 
تقلل  البرشي  الحليمي  الورم 
غري  الخليا  عودة  خطر  من 

الطبيعية بعد الجراحة.
النساء  الدراسات  ورصدت 
ملــدة ثــلث ســنوات يف 

املتوسط.
خطر  أن  النتائج  وأظهرت 
تكرار »مرض ما قبل التوغل 
أقل  كان  الدرجــة«  عــايل 

بنسبة 57% بن أولئك الذين تم تطعيمهم إىل جانب الجراحة، 
مقارنة مبن مل يتلقوا اللقاح.

وكانت النتائج أقوى بن النســاء الليئ وجد أنهن يحملن 
سلالت الفريوس األكرث ارتباطا برسطان عنق الرحم.

ومع ذلك، الحــظ الباحثون أن آثار اللقــاح غري واضحة 
البيانات كانت محدودة والدراســات كانت ذات مخاطر  ألن 

متوسطة إىل عالية من التحيز.

وكان هناك نقص يف األدلة لتحديد ما إذا كان لقاح فريوس 

الورم الحليمي البرشي يقلل من فرصة اإلصابة بآفات الفرج 

أو املهبل أو الرشج والثآليل التناسلية.

هذا ومل يتم تســجيل متوســط عمر املشاركن يف معظم 

الدراسات ومل يتم التحكم يف عوامل الخطر، مثل التدخن.

ــويفائدة كبيرة للنظام الغذائي النباتي.. وماذا عن سرطان الثدي؟ ــت ــح ــه ي ــنـ ـــوب واحـــــــد مـ ــ ــر.. كـ ــ ــ ــض ــ ــ الــــشــــاي األخ
ــن الــــفــــوائــــد الـــصـــحـــّيـــة ــ ــرة مـ ــيـ ــبـ ــة كـ ــ ــرع ــ ــى ج ــلـ عـ كشــفت دراسة فرنســية حديثة أن النســاء الليت يتبعن 

نظاما غذائيا نباتيا صحيا، بعد انقطاع الطمث، يواجهن خطرا 
أقل بكثــري لإلصابة برسطان الثدي، مقارنة مبن ال يتبعن ذلك 

النظام.
وشارك يف الدراسة التي أجراها باحثون يف جامعة »باريس 
ساكلي« الفرنسية، 65 ألف امرأة، متت مراقبتهن لعرشين عام.

وخلص الباحثون إىل أن النســاء اللوايت تناولن نظاما غذائيا 
يعتمد عــىل النباتات يف املقــام األول، انخفضت لديهن فرص 

إصابتهن برسطان الثدي بنسبة 14 يف املئة.
وعــىل النقيض من ذلــك، مل تُلحظ أي فائــدة وقائية بن 
النســاء األكرب ســنا الليت اعُترب نظامهن الغذايئ النبايت غري 
صحي نسبيا، بســبب االعتامد الشــديد عىل عصائر الفاكهة 
املحلة والحبوب املكررة والبطاطس واملرشوبات املحلة بالسكر 
والحلويات، حيث ســجل لديهن ارتفاع خطر اإلصابة برسطان 

الثدي بنسبة 20 يف املئة.
وأرجعت الباحثة يف علوم األوبئة بجامعة »باريس ساكلي« 
سانام شــاه، نتائج الدراسة إىل غنى األطعمة النباتية باأللياف 
ذات التأثري املضاد لللتهابات، هذا إىل جانب مضادات األكسدة.

ولفتت شاه إىل أنه ال يزال من غري الواضح ما إذا كانت النتائج 
تنطبق عىل النساء األصغر سنا مربرة ذلك بوجود اختلفات بن 
رسطانات الثدي قبل انقطاع الطمــث ومرحلة ما بعد انقطاع 
الطمث فيام يتعلق بتطور املــرض، وفقام نقلت وكالة »يو يب 

آي« لألنباء.
ومــن جانبها قالت لونا ســاندون، مديــرة برنامج التغذية 
الرسيرية يف كلية املهن الصحية مبركز ساوث ويسرن الطبي 
التابع لجامعة تكســاس، إن اتباع نظام غــذايئ صحي يعتمد 
عىل النباتات الطازجة غري املعالجــة، تأثري إيجايب حتى عىل 

النساء صغريات السن، مضيفة أنه »إذا انتظرِت حتى بلوغك 55 
عاما، فقد تكــون الخليا التالفة أو الرسطانية قد بدأت بالفعل 
يف التقدم. لذا فمن املرجح أن تكــون فائدة تقليل املخاطر أقل 
بكثري، مقارنة مبا إذا كنــِت تتناولن نظاما غذائيا نباتيا صحيا 

منذ العرشينيات من عمرك«.
إن األنظمة الغذائية النباتية تحتوي عىل نسبة أقل من الدهون 
املشبعة والكوليســرول مام يقلل من خطر اإلصابة بأمراض 
القلب. يعد اتباع نظام غذايئ نبايت أفضل طريقة لتقليل فرص 
اإلصابة بســكتة دماغية. فإليكم فوائد النظام الغذايئ النبايت 

األخرى عاّمة: 
- التحكم يف الوزن عادًة ما يعني اتباع نظام غذايئ نبايت أنك 
ستتناول سعرات حرارية أقل بشــكل عام، طاملا أنك ال تستبدل 
اللحوم بالكثري مــن الكربوهيدرات غري الصحيــة مثل الخبز 

األبيض واملعكرونة.
- وجدت الدراســات أن النباتين مييلون إىل أن يكون لديهم 
مؤرش كتلة جسم )BMI( أقل يف املتوسط مقارنة بغري النباتين، 
سيكون نظامك الغذايئ أقل يف الدهون املشبعة، مام يؤدي إىل 
تقليــل خطر اإلصابة بأمراض القلب، كــام مييل النباتيون إىل 

الحصول عىل مستويات منخفضة من الكوليسرول الضار .
قد يســاعد تناول نظام غذايئ نبــايت يف خفض ضغط الدم 
املرتفع، واستقرار نسبة الســكر يف الدم ويجعل جسمك أكرث 
اســتجابة لألنســولن طاملا أنك تتناول نظاًما غذائًيا متوازنًا، 
ميكن أن يقلل أيًضا من خطر اإلصابة مبضاعفات أخرى تتعلق 

مبرض السكري من النوع 2.
- الوقاية مــن الرسطان لدى النباتين أعىل من غري النباتين 
، مام يشــري إىل وجــود ارتباط بن اتباع نظــام غذايئ نبايت 

وانخفاض خطر اإلصابة بأنواع معينة من الرسطان.

أكدت دراســة جديدة عىل أهمية تناول الشاي األخرض، 
حيث إنه باإلضافة إىل كونه مرشوبًا لذيًذا، فإن كوبا واحدا 
منه يحتوي عىل جرعة كبرية من الفوائد الصحية، تشــمل 
الحد من مخاطر اإلصابة بالرسطان واملســاعدة يف إدارة 
مرض السكري باإلضافة إىل تحسن النوم وتعزيز اإلبداع. 
كام أن هناك العديد من األسباب املؤكدة لتناول كمية كبرية 
.Eating Well من الشاي األخرض يومًيا، وفقا ملا نرشه موقع
 Current أكدت نتائج الدراســة، التي تم نرشها يف دورية
Developments in Nutrition، أنه إىل جانب خصائص الشاي 
األخرض املضادة لللتهابات، فإنه يقلل من مستويات السكر 
يف الدم ويقلل مــن التهاب األمعاء، علوة عىل أحد العوامل 
املتضمنة يف »متلزمــة األمعاء املترسبة، والتي تقوم عىل 
مفهوم أن األمعاء شــديدة النفاذية ميكن أن تسمح بدخول 

السموم أو املواد غري املرغوب فيها إىل مجرى الدم«.
هذا وســعى باحثون من جامعة بنســلفانيا ســتيت 
وجامعة أوهايو ســتيت إىل معرفة ما إذا كان مستخلص 
الشــاي األخرض ميكن أن يساعد يف تقليل مخاطر العوامل 
الصحية املتعلقة مبتلزمة التمثيل الغذايئ، وهي مجموعة 
من الحاالت التــي تحدث غالًبا مًعا وتزيد من خطر اإلصابة 

بأمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية.
اختار بروفيســور برونو وفريقه 40 مشاركًا من بينهم 
21 تنطبق عليهــم معايري متلزمة التمثيــل الغذايئ. تم 
إعطاء كل مشارك حلوى تحتوي عىل مادة الكاتيكن )مواد 
كيميائية طبيعية بوليفينولية نباتية موجودة يف الشــاي 
والفاصوليا والفراولة ونباتات أخرى منتقاة(. كانت كمية 

الكاتيكن يف كل علكة مساوية ملا هو موجود يف خمسة 
أكواب من الشاي األخرض. تم توجيه األفراد إىل تناول قطعة 
حلوى واحدة يومًيا ملدة 28 يوًما. أثم حصل املشاركون عىل 
اسراحة ملدة شهر، وقام كل شخص بتناول دواء وهمي ملدة 

28 يوًما التالية.
طوال فــرة البحث، تم تدريب األفراد عــىل تناول نظام 
غذايئ منخفض يف مادة البوليفينول ألن الشــاي األخرض 
غني به، ومل يكن الباحثــون يرغبون يف أن يحدث تحريف 
لنتائج الدراســة )أي أن يقوم شخص ما، عىل سبيل املثال، 

بتناول كمية كبرية من التوت والتفاح والعنب(.
هذا وتبن أن مستخلص الشــاي األخرض يخفض نسبة 
الســكر يف الدم مع تقليل التهاب األمعــاء والنفاذية بن 
الغذايئ  التمثيل  يعانون من متلزمــة  الذين  األشــخاص 

والذين ال يعانون منها.
ويقول بروفيســور برونو: »تتجىل أهمية صحة األمعاء 
للبرش من خلل أبحاثنا وتشري إىل أن العوامل الغذائية مثل 
الشــاي األخرض الغني مبضادات األكسدة ميكن أن تساعد 
يف تقليــل مخاطر عدم تحمل الغلوكوز عن طريق الحد من 

التهاب األمعاء وتحسن سلمة األمعاء«.
ويأمل بروفيســور برونو وغريه من الباحثن يف إجراء 
مزيــد من األبحاث حول كيفية تأثري الشــاي األخرض عىل 
الكائنــات الحية الدقيقــة يف القنــاة الهضمية عىل أمل 
اكتشاف ما إذا كان الشاي األخرض ميكن أن يعزز البكترييا 
الجيدة بينام يســاعد يف تقليل كمية البكترييا غري املفيدة 

يف القناة الهضمية.
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جوزف فرح

اعترب رئيس جمعية اصحاب االمتياز )الفرانشــايز(يحيى 
قصعــة ان حفاظنا عىل عالماتنا التجارية يعني الحفاظ عىل 

موظفينا وعىل وجود لبنان ومتيزه يف هذا القطاع .
وعــول قصعة عــىل الرشكات اللبنانية التــي تصنع قيمة 
مضافة اكرب يف االقتصاد وبالتايل ال يزال قطاع الفرانشــايز 
العبا اساســيا بني القطاعات وال زال حيويا رغم ان حجمه قد 
تضاءل بنســبة ٥٥يف املئة وقد عاد البعض منه اىل التموضع 

وتحقيق بعض االرباح تسمح له من االستمرار
واعلــن قصعة ان لبنان باســتطاعته الخروج بخطة افضل 
مع صنــدوق النقد الدويل ليس للحصول عىل ٣مليارات دوالر 
امنا لتحسني الحوكمة يف لبنان مؤكدا ان الهيئات االقتصادية 

تستعد لالعالن عن خطتها .
جاء ذلك يف حوار مع قصعة عىل النحو التايل :

[ تنتقد الفرانشــايز ويعيب عليها بأنها أيام األزدهار تتكاثر يف 
لبنان بشكل كبري أما يف أيام االنهيار فتسارع للخروج منه فام ردكم 

عىل ذلك؟
 هذا القول صحيح لكنني أرى بأن انســحاب بعض العالمات 
التجاريــه هو أمر ايجايب للبنان ومســتقبله .نحن اذا فكرنا 
حــارضا كيف ان هذه العالمات التجاريه تنســحب من لبنان 
وكيف أن اإلستثامرات الجديدة تذهب للخارج وكيف أننا نرسل 
املوظفــني اىل رشكاتنا يف الخارج النتقدنا األمر لكن التفكري 
باملوضــوع عىل املدى الطويل يظهــر الناحية اإليجابية إذ أن 
حالة البالد الحالية ال تســمح بتطوير العالمات التجارية فيه 
والحفاظ تاليا عىل الطابع املميز الذي عرف به لبنان حيث كانت 
لــه حالته املميزه يف املنطقة والعامل العريب كله وأنا أولويتي 
اليوم هي إبقاء هذه الحالة وعدم ضياعها وهذا يرتجم بالسفر 
اىل الخارج ومحاولة إنعاش ماركاتنا ومحالتنا فيه .حاليا لدينا 
الكثــري من املــاركات أو األمثلة التي متثل حالة من النجاح يف 
الخارج كبوظه بشري يف فرنسا وغريها يف دول عديدة إننا نرى 
يف هذه النامذج سفارات حية للبنان وهي موجودة وتلعب دورا 
فاعال يف اإلقتصاد. أنا عىل العكس أعيب عىل البعض عدم رؤيته 
هذا وأعيب عىل املسؤولني يف لبنان عدم الدراية باألمر كام يجب 
، وأفرس املوضوع بأننا رمبا لســنا مفهومني بالشكل الصحيح 

اىل جانب وجود عدم اهتامم بتطوير اإلقتصاد الحديث.
[ هــل عــدد الرشكات األجنبية التي خرجــت من لبنان أكرث من 

الرشكات اللبنانية؟
- أنا أؤكد وجــود العدد الكبري من الرشكات التي توظف يف 

كل الفروع ويف كل القطاعات من املطاعم اىل الديكور الداخيل 
واملقاوالت وهي تؤمن استمراريتها بوجودها يف الخارج . إنها 
متثل القوة لقطاع الفرانشــايز وأنا اعتربها قوة لنا ال ضعفا. 
اليــوم يوجد حالــة ضاغطة يف لبنان جعلــت الناس تتحرك 
بطريقة مختلفة وهذا التحــرك بالنتيجة يعطينا قوة ويخلق 
فينا األمل بالعودة اىل لبنان بعد سنتني أو ثالث . إن حفاظنا عىل 
عالماتنــا التجارية يعني حفاظنا عىل موظفينا وعىل وجود 

لبنان ومتيزه يف هذا القطاع . 
[ لكن الحقيقة أن بعض رشكات الفرانشــايز قد اقفلت يف لبنان 
وأنتم بذاتكم قلتم أن 47 إمتيازا قد خرج من الســوق فام تفســريكم 

لألمر؟ 
- ان الرشكات األجنبية التي جاءت اىل لبنان وخرجت منه أثناء 
األزمة هي ماركات عاملية دخلت وخرجت من سوقه وأنا أعول 
هنــا عىل الرشكات اللبنانية التي تصنع قيمة مضافة أكرب يف 
اقتصادنا ألن مقابل الرشكات أو املاركات األجنبية التي انسحبت 
مــن لبنان يوجد رشكات مانحة لإلمتياز اللبناين حافظت عىل 
وجودها وقد استثمرت ووسعت وجودها أكرث بحيث أنها أكملت 
الحلقــة اإلقتصادية ووظفت املزيد من املوظفني كام حافظت 
عىل عدد من الفروع التي تؤمن اســتمرارية ماركتها. إنها إذن 
حلقة اقتصادية كاملة وبهذا نجد ان الفرانشــايز ال زال العبا 
اساســيا بني القطاعات اإلقتصادية وهو يردف قطاع الصناعة 
الذي يؤلف ٣٥% من ماركاتنا فالصناعيون يدركون جيدا القيمة 
املضافة لصناعاتهم وهــم يوصلونها اىل مراكزهم التجارية 
بحيــث أن القطاع هو قطــاع وازن يقوم بربط كل القطاعات 
ببعضها مام يشكل نقطة قوة لنا وهو أمر مهم إذ أننا حافظنا 
عىل وجودنا وزدنا قدرتنا ليك يبقى قطاع الفرانشايز مستمرا 
ورائــدا يف املنطقة. لكن البعض يتهمكم بأنكم تفرغون لبنان 

من الخربات الفنية العالية وتصدرونها للخارج مع الفرانشايز 
فام ردكم عىل ذلك؟ 

هذا ينطبق عىل الخربة التي خرجت للعمل مع رشكة أجنبية 
أما من خرج للعمل مع ماركة لبنانية فهو ســيعود حتام . إذن 
الفرق هو بني رضرين إذ أننا نحافظ فعليا عىل القيمة املضافة 
يف لبنان. إن من ذهب للعمل يف فرانشايز أجنبية فقد خرسناه 
حتام ولن نحقق بذلك القيمة املضافة للبنان . الفرق هو أننا نأخذ 

الطاقات اللبنانية للعمل يف الخارج ضمن اإلقتصاد اللبناين. 
[ لكن رشكات الفرانشايز متهمة أيضا بأنها تستغل قطاعات أخرى 

فكيف تفرسون ذلك؟
- إننا ال نعيش يف جزيرة منفصلة فالفرانشايز هو صورة عن 
اإلقتصــاد الحديث ولذلك يعتربه البعض بأنه قطاع النخبة وأنا 
أعتربه قطاعا مكمال حتى أن أهم فرانشــايز هي تلك املوجودة 
يف لبنــان. إن الصناعي مثال يدير الحلقة اإلقتصادية الخاصة 
بالصناعه كاملــة فهو يحول املواد األولية اىل منتج ثم ينقله 
اىل أماكن التوزيع التابعة له والتي تؤلف مؤسسة كاملة وبعد 
ذلك يدير حلقة البيع ويقدم الخدمات املميزة مام يشــكل عرب 
ذلك كله حلقة اقتصاديــة متطورة تتفاعل مع كل القطاعات 
األخرى. ان تفاعلنا كفرانشــايز هو تفاعل مســتدام ومستمر 
مــع كل القطاعات األخرى. اننا كفرانشــايز اوجدنا التكامل 
ما بني الصناعة والتجــارة واوجدنا قيمة مضافة فاعلة. اذن 
الفرانشــايز هو قطاع مكمل للقطاعــات األخرى وهو منظم 
عابر للقطاعات يظهر للعامل بأن هذه القطاعات باســتطاعتها 
التكامــل وخلق قيمة مضافة أكرب وهذا ما أعتربه حقا وظيفة 
الفرانشــايز إذ أنه يحقق الرتابط بني القطاعات ويخلق قيمة 

مضافة ضمن حلقة واحدة . 
[ هل حقق النجاح املطلوب يف هذا املجال؟ 

- نحن لدينا أهم املاركات وهي األفضل يف لبنان . اننا نفتخر 
بها يف العامل العريب واالبعد منه وأنا شــخصيا كنت وال زلت 
أحاول الجمع ال التفرقة وهذا ما مييز قطاع الفرانشــايز إذ أنه 
قطاع مرتبط مع الصناعيني والتجار عرب الهيئات اإلقتصادية. 
هل تحرصون عىل حضور اجتامعات الهيئات اإلقتصادية؟ أجل 
ودامئا. أنا يف لجنة صياغة الخطة اإلقتصادية التي ستطرحها 
الهيئات اإلقتصاديــة. لقد أخذنا أفكار املصارف وأفكار الناس 

وحاولنا الخروج بخطة مقبولة من الجميع.
[ لكن ماذا أضافت خطتكم عىل خطة الحكومة؟ 

- أعتقد بأننا نســتطيع الخروج بخطــة أفضل بكثري. من 
الــروري اإلتفاق مع صندوق النقد الدويل ال بهدف الحصول 
عىل قرض ٣ مليار امنا بهدف تحســني الحوكمةيف لبنان . إن 
صورتنا يف العامل اليوم مشــوهة وقد اصطبغ القطاع الخاص 

بصبغة ليست فيه بسبب ما قام به القطاع العام لذا اإلتفاق مع 
الصندوق سيدفعنا لتحسني الحوكمة واقرار القوانني اإلصالحية 
التي تبدأ بالكابيتال كونرتول وتنتهي اىل أخرى مطلوبة بجدية. 
ان هذا الشــالل من القوانني واملراسيم التطبيقية التي ستدخل 
القطاع العام ستنعكس ايجابا عىل القطاع الخاص لكن هذا ال 
يعنــي ان نرمي ماضينا كلــه إذ وضعنا مجموعة من القوانني 
التي بنينا عىل أساســها اقتصادا حديثا واليوم بحثنا هو حول 

كيفية الحفاظ عىل هذه املبادئ وتطويرها. 
[ ما الذي تتناوله خطتكم؟ 

- اننا نعمل حاليا عىل إنجازها وهي تشمل الكثري من البنود 
التي سنطرحها عىل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قريبا. 
للمناسبة أنا اعترب نفيس عضوا فاعال يف الهيئات اإلقتصادية. 
[ هل ســتأخذ الحكومة خطتكم بعني اإلعتبار خصوصا أن نائب 

رئيس الحكومة يرفض تغيري الخطة أو إدخال اي تعديل عليها؟ 
- ال نســتطيع معالجة األمور بهذا التصلب فليس كل ما تم 
وضعه يف املايض هو سيئ كام ال أومن بإعادة الخلق امنا أومن 
بالتطــور الذي يتم عىل مراحــل إذ يجب معالجة األمور وفهم 
ما حدث ومعالجة ذلك بهدف التطور لألحســن. أجل إنه تراكم 
أخطاء كبــريه أدت بنا اىل مصيبة كربى والخطأ األكرب عندما 
امتنعنا عن دفع اليوروبوندز وأعلنا ذلك وقد جاء القرار عكس 
ما تم التباحث به مع الهيئات اإلقتصادية التي نصحت الحكومة 
بالرتيث. ان الخطأ ال يربر بخطأ أكرب منه وقد قال البنك الدويل 
بأن اقتصادنا شبه مفلس فهل هذه هي الصورة الجيدة عنا ؟ ان 
خطة الهيئات اإلقتصادية تقول بوجود بدائل وبأننا ال نستطيع 
شطب أموال الناس ونحن نعمل قدر استطاعتنا ونتمنى خريا. 

[ كيف تصفون وضع الفرانشايز خالل هذه األزمة؟
- ان املضحك يف لبنان أن األمور تكون دامئا ما بني الخطني 
األســود واألبيض والعجيب أن العديد من الرشكات العاملية قد 
عــادت اىل لبنان . لقد فوجئت بعودة بعض الرشكات مثل بيتزا 

هات وأديداس . 
[ هل يحققون أرباحا برأيكم؟ 

- إن الكل اليوم يعاين وقد أعاد التموضع وهو يحقق بعض 
األرباح التي تســمح له باالستمرار يف السوق بانتظار الضوء 
يف آخر النفق لكن املشكلة ان هذا النفق طويل جدا . ان قطاع 
الفرانشــايز ال يزال حيويا رغم ان حجمه قد تضاءل بنســبة 
٥٥% وهــو يحقق نجاحات مضيئة يف الخــارج يعول عليها 
مستقبال أما داخل لبنان يوجد حاالت تصنيع مهمة مثل تصنيع 
املوزاريــال. للحقيقة يوجد تطورات يف لبنان عىل هذا الصعيد 
تدفعنــا الحرتامها والثناء عليها وهذا ال يعني اننا يف عز ايامنا 

لكننا ال زلنا نحافظ عىل وجودنا ونشاطنا.

ــيـــن ــؤولـ ــى املـــسـ ــلـ ــة ســـتـــطـــرحـــهـــا عـ ـــطـ ــن خ ــ ــان عـ ــ ــاعـ ــ ــات االقــــتــــصــــاديــــة« تـــســـتـــعـــد لـ ــ ــئ ــ ــي ــ ــه ــ »ال
ــة املــئ فـــي  تـــضـــاءل ٥٥  ــه  ان حــجــم رغــــم  ــاً  ــيـ ــاسـ اسـ الـــفـــرانـــشـــايـــز العـــبـــاً  ــاع  ــطـ قـ اليــــــزال   : ــة  ــصــع ق

ترأس وزير العمــل يف حكومة ترصيف 
االعــامل مصطفــى بريم اجتامعــا للجنة 
املؤرش، يف مقّر الوزارة، حره رئيس املجلس 
املدير  االقتصادي واالجتامعي شارل عربيد، 
العام للصندوق الوطني للضامن االجتامعي 
الدكتور محمد كريك، رئيس االتحاد العاميل 
الدكتور بشارة االسمر، رئيس جمعية  العام 
تجار بريوت نقوال شامس، نائب رئيس غرفة 
التجــارة والصناعة يف بــريوت نبيل فهد، 
ممثل وزارة املال الدكتور رشبل شــدراوي، 
ممثل الجامعــة اللبنانية الدكتور انيس ابو 
ديــاب ، وزياد عبدالله عــن ادارة االحصاء 
املركزي ، ومقــرر اللجنة عيل فياض، وعن 
وزارة العمل الدكتور اميان خزعل، الدكتورة 
بتــول الخنســا، والدكتور زهــري فياض، 

عليق. بسام  والدكتور 
بعد االجتامع، قال الوزير بريم: »اجتمعت 
لجنة املؤرش يف جلسة جديدة كانت لعرض 
اللجنة  انجزتــه  الذي  ومناقشــة املرشوع 
املختصــة يف ادارة الضامن االجتامعي بناء 
عــىل كتاب صادر مــن وزارة العمل لتفعيل 
الفقرة الخامســة من املــادة ٥4 من قانون 
تنظيــم الضامن االجتامعــي . هذه الفقرة 
هي موجــودة منذ أن أقــّر قانون الضامن 
لكــن مل يتم تفعيلها وبالتايل هي تنّص عىل 
انــه ميكن تحويل تعويــض نهاية الخدمة 
امللحــوظ ملصلحة االجري الذي أتّم الســتني 
مــن العمر بنــاء لطلبه والرابعة والســتني 
حكــام اىل معاش مدى الحيــاة بناء لطلبه 
ووفقــا للطرق التي يحددها نظام الصندوق 

الداخيل«.
أضاف: »نحن امام فكرة حتمتها الظروف 
الذي  االجتامعي  االقتصاديــة واالنقــالب 
حصــل حيــث أن تعويض نهايــة الخدمة 
الذي كان يســاوي مثال 60 الف دوالر او 80 
الف دوالر اصبحــت قيمته عمليا حوايل الـ 
2000 دوالر ومل يعد لــه أي قيمة وبالتايل 
السنوات التي قضاها العامل الذي فنى عمره 
يف الخدمــة او العمل تعويضه مل يعد يؤدي 
الضامنة املطلوبة واالمان املطلوب له. هذه 
الفقــرة من هذه املــادة يف قانون الضامن 
تتيــح له خيار آخر وهو ان يطلب معاشــا 
تقاعديــا وبرصاحة هم عمل اصالحي مهم 
جــدا ألن كل دول العامل اعتمدت هذا النظام 
االختياري باســتثناء ثــالث دول من بينها 
لبنــان، ولذلك نحن بهــذا العمل نكون نقوم 

بخطوة اىل االمام مهمة جدا«.
وتابع: »ملاذا لجأنا اىل هذا الخيار يف ظل 
وجــود مرشوع قانون موجــود يف اللجان 

النيابيــة، نحــن اجتمعنا عىل اســاس من 
يســبق اآلخر ، فنحن نعــرف أن االجراءات 
يف الترشيــع تأخذ وقتا ولكــن هذه اآللية 
املوجــودة يف الضامن االجتامعي أســهل 
وبالتايل االخــذ بها. واجتمعنــا اليوم مع 
لجنة املؤرش التي تضــم الحكومة وممثيل 
العامل واصحاب العمل واملجلس االقتصادي 
االجتامعــي والعديد من الخــرباء، واهمية 
االمر ان جميــع الحضور ابــدوا اعجابهم 
بالفكرة وقدم لنا مدير عام الضامن الدراسة 
املطلوب. وكانت  الفكــرة  املطلوبة وجوهر 
هنــاك عدة أســئلة اســتيضاحية يف هذا 
املجــال ليس بنيــة العرقلة ابدا وكانت بغية 
واضحة،  الصورة  تكون  حتى  االســتيضاح 
وألن بعض االســئلة تحتــاج اىل اجوبة تم 
االتفاق بأن الجلســة املقبلة ستكون مبنية 
عىل دراســة اكتواريه بالتعاون مع منظمة 
العمل الدوليــة وهي اصال موضوعة ولكن 
تحتــاج اىل ايضاحــات، واذا اقتىض االمر 
ســيتم اللجوء اىل دراسة اكتوارية اضافية 
وايضا ســيكون هناك لجنة لبعض الخرباء 
القانونيني إلعداد صياغة واضحة يف بعض 
املصطلحات واملــواد واعتقد ان هذه خطوة 
مهمة اىل االمام تعطي الضامنة يف القطاع 

العمل«. الخاص حتى ألصحاب 
وقال: »مل نصل بعــد اىل القرار النهايئ، 
لكــن يف املبــدأ الكل موافق وفقــا للرؤية 
االولية والدراســة االولية والعرض االويل، 
نحتاج دراســة اكتوارية متكاملة وواضحة 
بشــكل كامل وبنص قانوين واضح فإذا تم 
االتفــاق عليه عندها أوجــه كتابا اىل ادارة 
الضــامن االجتامعي باعتامد هــذا النظام 
واقــوم بتصديقه كوزيــر عمل وارفعه اىل 
مجلس الوزراء إلصداره  مبرسوم استثنايئ 

املفعول«. ساري  ليصبح 
وردا عىل ســؤال، اوضح وزير العمل »ان 
ذلك ســيتم عىل اساس املعاش املرصح عنه 
للضامن وهو اليوم 2.600.000 ل ل. واهمية 
لجنــة املؤرش أنهــا ســتبقي اجتامعاتها 
مفتوحــة ملواكبــة التطــورات مبا يضمن 
التوازن انطالقا مــن افادة العامل الذي هو 
الطــرف االكرث تــررا وايضا مبــا يراعي 
اصحــاب العمل تجنبــا لحصول ارباك عىل 
الساحة اللبنانية، نظرا للتغريات الحادة يف 
سعر الرصف والتضخم الذي يحصل سنحاول 
مواجهة هــذه االمور ونكون مرنني ملواكبة 
التطورات بشكل ال تكون هناك خسارة طرف 
عىل حساب الطرف اآلخر وبطريقة متوازنة 

الله«.  تراعي مصالح الجميع ان شاء 

بيرم ترأس اجتماع »لجنة املؤشــــــر< : درســــــنا فكرة
تحويــــــل تعويض نهاية الخدمة الــــــى معاش تقاعدي

خالل االجتامع

رشا يوسف

ارضاب املصــارف امــس مل يكن يف 
محلــه النه زاد العداء للقطاع املرصيف 
وراد عــدد املعرتضني عىل السياســة 
التــي تنفذها هــذه املصارف وزاد عدد 
الذين يحملونها املسؤولية يف االنهيار 
املــايل والنقدي دون ان تتمكن من ردع 

االتهامات التي تساق ضدها .
قــد يكــون االرضاب الــذي نفذته 
املصارف هو اخر اليك بعد سلســلة من 
القرارات الجائرة ضدها وبعد سلســلة 
مــن الترصفات غري املبالية تجاه قطاع 

كان املمــول الرئيــيس للقطاعــات االقتصادية 
حيث حملته الخســائر ويف النهايــة يتم اعادة 
هيكلة القطاع دون مشــاركة جمعية املصارف او 

استرشاف رأيها يف هذا املوضوع.
ولكن رغم كل ذلك فأن املعنيني والخرباء يجمعون 
عــىل عدم احقيــة املصــارف يف االرضاب الذي 
يســبب املزيد من الخسائر ويكفي اجامع االتحاد 
العــاميل العام واتحاد املهن الحرة اللذين اعتربا ان 
االرضاب مخالف للقوانني دون ان نتطرق اىل بقية 
القطاعــات التي اكتوت بنار تعاميم مرصف لبنان 

وتدابري املصارف الجائرة عرب مامرسات الهريكات 
واعطاء بعض الودائع مبزاجية للمودعني كأن كل 
مرصف ميارس عمله حســب مزاجه وليس حسب 

القوانني املرعية االجراء .
واكــد اتحاد املهن الحرة ان املصارف قد اضحت 
مجــرد صندوق بريد ورصاف ايل تنفيذي لتعاميم 
مــرصف لبنــان وذلــك تفطيعا للوقــت بهدف 
التهرب مــن املحاســبة وتحميل املــودع كافة 
الخســائر الناتجــة عن املخالفات والهندســات 
املالية والفوائد الفاحشــة التي جنتها وارتكبتها 

بالتكافــل والتضامن مع حاكم مرصف 
لبنان والسياســيني الفاســدين بينام 
اعترب االتحاد العاميل العام ان جمعية 
املصــارف بدعوتهــا اىل االرضاب امنا 
ترتكــب خطيئــة اخــرى تضاف عىل 
مصيبــة رصف االف من موظفيها دون 

اي رادع.
ويف هذا االطار ال بد من الحديث عن 
االرضار والتداعيــات الرضاب املصارف 
اوال ارتفــاع ســعر رصف الدوالر يف 
الســوق املوازية يف ظل عدم التعامي 
مبنصــة صريفــة اذ ارتفــع اىل اكرث 
مــن ٣2 الــف لرية كــام ان املعامالت 
والتحويالت لــرشاء املحروقات واملواد 
الغذائية قد توقفت بســبب اقفال ابواب املصارف 
اضافــة اىل عدم متكن املوظفني يف القطاع العام 
من قبض رواتبهم ، ومن املؤكد ســتعود الطوابري 
يوم الخميس املقبل بعد ان تفك املصارف ارضابها.
ويف هــذا االطار ال بد مــن التوقف عند البلبلة 
الحاصلة يف القطاع املرصيف يف ظل اســتمرار 
الحديــث عن اعادة هيكلة القطاع املرصيف وكانه 
سيف مسلط عىل رقابها ويف ظل التاخري يف بت 

والبطيئة القرارها. املوعودة  االصالحات 

ــن اعـــــادة هيكلة تـــداعـــيـــات ســلــبــيــة الضـــــراب املـــصـــارف الـــتـــي تــتــحــســب مـ
ــط عـــلـــى رقــابــهــا ــّلـ ــسـ ــي وتـــحـــســـبـــه كـــأنـــه الـــســـيـــف املـ ــرفـ ــصـ ــاع املـ ــطـ ــقـ الـ

حقق شــهر متوز الفائت ارتفاعاً ملحوظاً 
يف أعداد املسافرين عرب مطار رفيق الحريري 
الدويل يف بريوت ، فكانت النســبة الشهرية 
األعىل التي يسجلها هذا املرفق ليس فقط منذ 
بداية العام الحايل وحســب وإمنا منذ مطلع 
العام 2020 ، حيــث بلغ مجموع الركاب عرب 
املطار يف الشهر السابع من العام الجاري 82٣ 
ألفــاً و 907 ركاب بزيادة حوايل ٣٥ باملئة عن 

الشهر ذاته من العام املايض 2021 .
وبذلك ، ارتفع املجمــوع العام للركاب منذ 
مطلع العام الحايل وحتى نهاية متوز الفائت 
وسجل ٣ ماليني و ٣92 ألفاً و 704 ركاب مقابل 
مليونني و ٥٥ ألفاً و 20٣ ركاب خالل األشــهر 
الســبعة األوىل من العام 2021 اي بزيادة 6٥ 

باملئة .
وقد توزعت حركة املطار خالل شــهر متوز 

2022 عىل الشكل التايل : 
[ املسافرون :

بلغ مجموع الركاب الذين استخدموا املطار 
خالل شهر متوز الفائت 82٣ ألفاً و 907 ركاب 
) بزيادة ٣4،91 باملئة ( ، اذ ارتفع عدد الوافدين 
اىل لبنان بنســبة ٣0،27 باملئة وبلغ 46٣ ألفاً 
و 296 راكباً ) مقابل ٣٥٥ ألفاً و642 راكباً يف 
متوز 2021( ، كــام ارتفع عدد املغادرين من 
لبنان بنســبة 41,8٥ باملئة وبلغ ٣٥9 ألفاً و 

٥٥6 راكباً .

وبلــغ عدد ركاب الرتانزيــت 10٥٥ راكباً ) 
برتاجع ٣4 باملئة (.

[ حركة الطائرات :
بلغ مجمــوع الرحــالت الجوية لرشكات 
الطــريان الوطنية والعربيــة واألجنبية التي 
اســتخدمت املطار خالل شــهر متوز الفائت 
6048 رحلــة ) بزيــادة 2٥,76 باملئة (، منها 
٣020 رحلة وصول اىل لبنان ) بزيادة 72،2٥ 
باملئة ( و ٣028 رحلة اقالع من لبنان ) بزيادة 

2٥،79 باملئة (. 
هذا ويتوقع ان تستمر حركة املسافرين عرب 
املطار بوترية مرتفعة خالل الشــهر الحايل اذ 
سجل األسبوع األول من آب الجاري 188 ألفاً و 
129 مسافراً من بينهم 87٣٥1 وافداً اىل لبنان 
و 100 ألف و 6٣1 مغادراً من لبنان و 147 راكباً 

بطريق الرتانزيت . 
تجــدر اإلشــارة اىل أن الحركــة األعىل 
للمســافرين عرب مطار بريوت الدويل ما قبل 
انتشار جائحة Covid-19 وتأثري هذه الجائحة 
عــىل معظم دول العامل ومطاراتها منذ 2019 
كانت قد سجلت يف أشهر حزيران ومتوز وآب 
وأيلــول 2019 حيث بلغت عىل التوايل : 8٣7 
ألفــاً و8٥٣ راكباً يف حزيران 2019 ، ومليون 
و٥7 ألفاً و ٥٥7 راكباً يف متوز 2019 و مليون 
و 184 ألفــا و800 راكًب يف آب 2019 و 817 

ألفاً و 79٣ راكباً يف ايلول 2019 . 

ــاب فـــي تـــمـــوز عــبــر املـــطـــار : ــ ــرك ــ حـــركـــة ال
 %  3٥ بــــزيــــادة  ــاب  ــ ــ رك و907  ــاً  ــ ــف ــ ال  823
ــي ــاضــ ــ ــر ذاتـــــــــه الـــــعـــــام امل ــ ــه ــ ــش ــ عـــــن ال

ــراب الــطــيــاريــن.. ــ ــ ــاء إض ــغـ ــد إلـ ــع ب
كاملعتاد ســــــتبقى  الطيران  حركة   : حمية 

اشــار وزير االشــغال العامة والنقل يف حكومة ترصيف 
األعــامل الدكتور عيل حميه انه »عىل قاعدة حســن النوايا 
وبنتيجــة الجهود املبذولة واملتواصلة، فقد تم تأجيل الجمعية 
العمومية وإلغــاء إرضاب الطيارين لدى رشكة طريان الرشق 
االوسط، وعليه فإن حركة الطريان  ستبقى كاملعتاد كام هي«.
واشار إىل أنه »تقرر أن تعقد اجتامعات يف أيلول يف الوزارة 
بحضور رئيس مجلس إدارة الرشكة ونقابة الطيارين«. وكانت  

نقابة الطيارين اللبنانيني قد اصدرت بيانا جاء فيه:
»بناء عىل تدخل معايل وزير األشغال العامة والنقل الدكتور 
عيل حميه، وبناء عىل البيان الصادر عن رشكة طريان الرشق 
األوسط، حيث أكدت إلتزامها متابعة سياسة التحسينات املالية 
للطياريــن وجميع العاملني، وإنطالقــا من حرص الطيارين 
عىل مصلحة الوطن واملسافرين واإليجابيات التي حملها هذا 
الصيف عىل املستوى السياحي واالقتصادي وملزيد من النقاش، 
تقرر تأجيل موعد الجمعية العمومية إىل تاريخ الحق وإعطاء 
الفرصــة ملعايل وزير األشــغال العامة والنقل وإدارة الرشكة 
للعمل عىل تحقيق مطالب الطيارين واملوظفني يف الرشكة«. 

وســــــط اي معادلة يتم تسعير املحروقات :
البنزين تراجع ٥ آالف واملازوت ارتفع 4 آالف

فرس عضــو نقابة اصحاب محطــات املحروقات الدكتور 

جورج الرباكس، بيان الجدول الجديد لرتكيب اسعار املحروقات، 
وقال: صدر جدول لرتكيب اسعار املحروقات، وفقا ملبدأ تسعري 
رصف الــدوالر 8٥ يف املائة وفقا لصريفة و1٥ يف املائة وفقا 
للســوق املوازية، وقد استقر سعر دوالر صريفة عىل 2٥800 
لرية أما سعر دوالر االسواق املوازية فاحتسب ٣067٥ لرية بعد 

ان كان ٣04٥0 لرية يف الجدول السابق«.
 تراجعــت صفيحة البنزيــن 9٥ اوكتان ٥000 لرية لتصبح 
٥62000 لــرية نتيجــة املعادلة بني تراجع ســعر الكيلوليرت 
املســتورد ما يقارب 10 دوالرات وتأثري سعري دوالر صريفة 

والسوق املوازية.
امــا صفيحة املازوت فارتفعت 4000 لرية لتصبح 6٥1000 
لــرية نتيجة املعادلة بني تراجع مثن الكيلوليرت املســتورد 10 
دوالرات وارتفاع ســعر رصف الدوالر وفقا للســوق املوازية 

املعتمدة السترياد املازوت والغاز.
اما قــارورة الغاز فقد ارتفعت 1000 لرية لتصبح ٣17000 
لرية بسبب تراجع مثن البضاعة املستوردة مقابل ارتفاع سعر 

الدوالر.
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الثلثاء 9 آب 2022

ــل ذريـــــع ــشــ ــ ــزة األخــــــيــــــرة ف ــ ــ ــاد>هـــــــآرتـــــــس<: عـــمـــلـــيـــة غـ ــ ــ ــع ــ ــ ــذي عــــمــــلــــيــــة إل ــ ــ ــف ــ ــ ــن ــ ــ ــّي م ــ ــ ــزلـ ــ ــ ــنـ ــ ــ هـــــــــــدم مـ

»إسرائيل هيوم« : ارتفاع طلبات املساعدة النفسية بعد »بزوغ الفجر«

ــوة ــ ــب ــ ــة فــــــــي ش ــ ــح ــ ــل ــ ــس ــ الــــــيــــــمــــــن: مـــــــواجـــــــهـــــــات م

ـــــب ـــــر مكع ـــــارات مت ـــــد النهضـــــة وصـــــل لــــــ 7 ملي ـــــث لس ـــــن الثال التخزي

ــزة ــ ــ ــة كــــــهــــــربــــــاء غ ــ ــطـ ــ ــحـ ــ إعــــــــــــــــادة تــــشــــغــــيــــل مـ

حــــــــــركــــــــــة »فــــــــــــتــــــــــــح« تـــــــشـــــــكـــــــر الـــــســـــيـــــســـــي

: شـــرعـــنـــا الـــــــســـــــودان  فـــــي  ــي«  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ »الـــــتـــــوافـــــق 
ــوري وبــرنــامــج لــحــكــومــة انــتــقــالــيــة ــتـ ــداد إعــــان دسـ ــ فـــي إعـ

ــة ــ ــري ــ ــزائ ــ ــج ــ ــل ال ــ ــواحـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــ ــال ــ ــب ــ ــن ق ــ ــري ــ ــاج ــ ــه ــ وفــــــــاة م

هآرتس  صحيفة  وصفت 
اإلرسائيليــة   Haaretz
العملية العســكرية األخرية 
ذريع  فشــل  بأنها  غزة  يف 
يف  اإلرسائيلية  للسياســة 
القطاع، منــددة بتكرار هذه 
وما  العســكرية،  العمليات 
تعطيل  مــن  ذلك  عن  ينجم 
اليومية  اإلرسائيليني  لحياة 
الفلسطينيني  وتحويل لحياة 
يف غزة إىل كابوس مستمر.

الحامقة  »مسرية  ولوقف 
الصحيفة،  حثــت  هــذه« 
يف افتتاحيتهــا لهذا اليوم، 
كامل  تغيري  عــى  إرسائيل 
عليها،  أن  مؤكدة  لبوصلتها، 
أوال وقبل كل يشء، أن تعزز 
إعــادة إعامر غــزة وتصدر 

املزيد من التصاريح لجلب مواد البناء وغريها من البضائع إىل 
القطاع، لتحسني الوضع االقتصادي واملدين يف غزة، إذ إن ذلك 

»مصلحة إرسائيلية من الدرجة األوىل«.
ورأت هآرتس أن أحــد الخيارات الجيــدة، لتغيري إرسائيل 
إســراتيجيتها يف غزة، قد يكون تبني الخطة ذات املرحلتني 
التي اقرحها يائري لبيد الــذي كان وزيراً للخارجية يف أيلول 
2021 وهــو اآلن رئيس الــوزراء، والتي أطلــق عليها خطة 

»االقتصاد من أجل األمن«.
وتنطــوي املرحلــة األوىل عى إعادة اإلعامر اإلنســاين، 
وتسمح مبوجبها إرسائيل لغزة بإعادة تأهيل نظام الكهرباء 

لديها، وربطــه بأنابيب الغاز، وبناء محطــات تحلية للمياه 
وتحسني نظامها الصحي مقابل هدوء طويل األمد.

أما املرحلة الثانية فذهبت أبعد من ذلك، ودعت لبناء جزيرة 
اصطناعية قبالة القطاع ميكن أن يشــيد عليها ميناء بحري، 
فضال عن تشجيع االســتثامر الدويل واملشاريع االقتصادية 
املشــركة التي تشــارك فيهــا إرسائيل ومرص والســلطة 

الفلسطينية.
وختمــت هآرتس بالقــول إن هذه فرصــة ذهبية لرئيس 
الحكومة لرسم مســار جديد متاًما يف عالقات إرسائيل مع 
غزة، وبث األمل لدى كثري من اإلرسائيليني والعديد من سكان 

غزة الذين سئموا دورة العنف »الوحشية«.

االحتالل  قــوات  هدمت 
األسريين  منزيل  اإلرسائييل 
وصبحي  الرفاعــي  أســعد 
رمانة  قرية  صبيحــات يف 
شــاميل  جنني  مدينة  غرب 
اقتحام  بعد  الغربية،  الضفة 
الجنود  بعــرات  القريــة 

واآلليات العسكرية .
وتتهم ســلطات االحتالل 
األســريين  اإلرسائيــيل 
صبيحــات والرفاعي بتنفيذ 
مســتوطنة  يف  عمليــة 
األخرض  الخط  داخل  »إلعاد« 
املايض،  مايو/أيــار  مطلع 
التي قتل فيها 3 مستوطنني 

وجرح 2 آخرون.
وقال طارق صبيحات -من 
يف  والناشط  القرية  سكان 

توثيق اعتداءات االحتــالل- إن أكرث من 100 جندي إرسائييل 
داهموا القرية قبيل منتصف الليــل، وطوقوا القرية من كل 

مكان وال سيام منزيل األسريين صبيحات والرفاعي.
كام اعتى الجنود أسطح املنازل املجاورة ومنعوا الصحفيني 
من الوصول إليها، وعرقلوا دخول ســيارات اإلسعاف قبل أن 

يرعوا بعملية الهدم.
وأكد صبيحات أن جيش االحتالل اقتحم القرية وداهم منازل 
عائلتي املنفذين يف وقت ســابق وبعد تنفيذ العملية، مشريا 

إىل أن االحتالل رفض أي التامس تقدم به أهايل األسريين ملنع 
الهدم، وهو ما اضطرهم إلخالء املنازل بشكل كامل.

بعد  اعتقلت األســريين  وكانت قوات االحتالل اإلرسائييل 
4 أيام مــن وقوع العملية عى مســافة 500 مر من مكان 

العملية، حيث كانا يف حالة صحية صعبة.
ويأيت هذا الهــدم بعد أيام فقط من هــدم منزيل عائلتي 
األسريين يوســف عايص ويحيى مرعي من بلدة قراوة بني 
حســان قرب مدينة سلفيت، املتهمني بقتل حارس ملستوطنة 

أرائيل قرب القرية قبل بضعة أشهر.

»إرسائيل  صحيفة  أعلنت 
تلقي  اإلرسائيلية  هيــوم« 
األولية  املســاعدة  مراكــز 
»إرسائيــل«  النفســية يف 
2370 طلَب مساعدة منذ بدء 
الســاحات«  »وحدة  عملية 
يف غــزة، من بينهــا نحو 
480 طلبــاً يف الليلة األوىل 

للعملية.
عن  الصحيفة  وتحّدثــت 
الطلبات بنحو  ارتفاع عــدد 
الفرة مقارنة  40% يف هذه 

بها يف األيام العادية.
وبحســب مركز املساعدة 
األولية النفسية اإلرسائيلية، 
يطــرأ ارتفــاع دائــم عى 
الطوارئ  فرات  يف  الطلبات 
بنسبة تراوح بني 40% و%60.

ويف هذا الســياق، قالت شريي دنيالس، املديرة املتخصصة 
القطرية يف مركز املســاعدة النفســية األولية اإلرسائيلية: 
»الجمهــور اإلرسائييل بحاجــة إىل حامية مــن الضائقة 

النفسية، ال إىل غرف محّصنة تحميه من الصواريخ«.
وأضافت: »املشكالت الحساسة تشــتد وتتفاقم كثرياً عى 
خلفية التصعيد األمني وارتفاع منسوب الخوف. وعندما تصبح 

جولة القتال خلفنا، فإن مشاعر السكان تبقى متنبهة«. 
اقرأ أيضاً: »إرسائيل« تنزف.. الهجرة املعاكسة خطر وجودي

ويف حزيران، نرت الصحيفة اإلرسائيلية نفســها تقريراً 
للكاتب اإلرسائيــيل إيليا يغروف بشــأن ارتفاع عدد طلبات 

املساعدة النفسية يف غالف غزة.
ويف شــهر أيار من العام الجاري، كشــفت وسائل إعالم 
إرسائيليــة عن تســجيل ارتفاع يف طلبــات الحصول عى 

مساعدة نفسية، بعد عملية »تل أبيب«.
ونقل اإلعالم اإلرسائييل عن جمعية »عريَن« أّن »متطوعي 
الجمعية يواجهون ارتفاعاً بعرات األضعاف يف تلقي طلبات 
الحصول عى مساعدة نفســية من اإلرسائيليني، وهذا األمر 

استمر طوال الليل وحتى صباح اليوم«.
وأفادت الجمعية اإلرسائيلية بارتفاع بنسبة 30% يف توّجه 
اإلرسائيليني إىل الجمعية بطلبات ميكن تصنيفها يف »خانة 

الهلع«، منذ عمليتي برئ السبع. 
 كذمل، أظهر استطالع للرأي أجري يف 2 أيار أن »نحو %33 
من اإلرسائيليني فكّروا يف الهجرة )العكسية( من إرسائيل يف 
العام األخري، 66% منهم أصغر من عمر 24 سنًة، وحواىل %53 

لغاية عمر 34 سنًة«. 
وأضاف أنَّ »ســبب الرغبة يف الهجرة من إرسائيل هو يف 
األســاس غالء املعيشــة )40%(، ثم الوضع األمني )%22(، 

واالنقسام االجتامعي )%18(«. 
وبعد عملية »ســيف القدس« التي جــرت يف أيار 2021، 
نرت صحيفة يديعوت أحرونوت مقاالً تحدثت فيه عن حال 
الهلع والقلق النفيس بني املستوطنني بفعل صواريخ املقاومة 
الفلســطينية، وجاء فيه: »ســكّان غالف غزة ومستوطنات 
الجنوب يعانون ســقوط قذائف صاروخيــة تُطلَق نحوهم، 
صفارات إنذاٍر تثري الذعر، هرولة متكررة إىل املالجئ، وتوتر 

نفيس أثقل من أن يُحتمل«.
وأضافت: »لكــن يف الوقت الذي تراكــم فيه املصادمات 
الدولة تغلق وتقلّص 18 عيادة عامة للصحة النفسية. والثمن 
ثقيل: ســكان الغالف الذين يتوّجهــون للحصول عى عالج 
يجربون عى الســفر إىل برئ السبع وعســقالن ونتيفوت، 
أو الدفع من جيوبهم يف مقابل عالجٍ عى حســابهم. وقت 
االنتظار للحصول عى عالجٍ لدى طبيٍب نفيس هو من ســتة 

أشهٍر إىل سنتني«.

أفادت معلومات صحافية عن مقتل 7 عنارص وإصابة أكرث 
من 13 آخرين يف حصيلة غري نهائية نيجة اشــتباكات بني 
عنارص من القوات الخاصة من جهة، وقوات من »العاملقة« 
و«دفاع شــبوة« املدعومة إماراتياً، يف وســط مدينة عتق 

عاصمة محافظة شبوة رشقي اليمن.
وتدور االشــتباكات يف محافظة شــبوة الغنية بالنفط 
والغاز والســاحلية عى بحر العرب، بــني قوات »العاملقة« 
وما تسمى »قوات دفاع شــبوة« املدعومة إماراتياً من جهة، 
وأخرى محســوبة عى حزب اإلصالح من بينها قوات األمن 

الخاصة واللواء »21 ميكا« وكتيبة من قوات الطوارئ.
وتجري االشتباكات يف محافظة شــبوة إثر تضارب بني 
صالحيات محافظ شــبوة عوض العولقي وصالحيات وزير 
الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، الــذي رفض إقدام األول عى 

إقالة قيادات أمنية يف املحافظة يرى أنها من اختصاص وزارة 

الداخلية حرصاً.

امليــاه  خبــري  كشــف 
رشاقي،  عبــاس  املرصي، 
التخزين  اســتمرار  عــن 
النهضــة  لســد  الثالــث 
اإلثيــويب، حتــى امــس 
بكمية تصــل لـ7 مليارات 
إجــامىل  ليصبــح  م3، 
الســد  بحرية  ىف  املخزون 

م3. مليار   15
أشــار  له،  حديث  ويف 
أن  إىل  رشاقــي  عبــاس 
ســد  من  اقربت  »امليــاه 
بعد  عى  وأصبحت  الرسج، 
وســوف  فقط،  مر   100
منسوب  عند  السد  تالمس 
مضيفــا:  مــر«،   602
»بعدهــا يبــدأ عمل ســد 
الــرسج ىف حجــز املياه، 

القــادم، وليس هذا  التخزين  وهذا ما ســوف يحدث ىف 
العام«.

وأردف رشاقي: »إثيوبيا اســتمرت ىف وضع الخرســانة 
لتعلية املمر األوسط حتى األيام األوىل من هذا الشهر، وكل 
يوم مير خالل هذا األسبوع قبل فيضان املياه من أعى املمر 
األوسط يتم فيه تخزين نصف مليار مر مكعب، مع استمرار 
تدفق حواىل 70 مليون مر مكعب من فتحتي الترصيف نحو 
الســودان ومرص، مع زيادة ارتفاع منسوب البحرية مبقدار 

70 سم«.

وأضــاف خبري املياه: »لــن يضري املواطــن املرصي هذا 
التخزين صغريا كان أو كبريا، بســبب وجود الســد العايل 
الدولة املرصية  مبا فيه من احتياطى مايئ نتيجــة جهود 
ىف زيادتــه، خاصة خالل الســنوات األخرية من ترشــيد 
االســتهالك وعمل مروعات متعددة، مثل إعادة استخدام 
الثالثية، وتطوير نظم  املعالجــة  املياه عن طريق محطات 
الــري والزراعة، مام كلــف الدولة عــرات املليارات من 
الجنيهــات، وهذا اليعطى إثيوبيا الحق ىف فرض سياســة 
األمــر الواقــع، ويزيدنا متســكا بحقوقنا املائية بشــتى 

الطرق«.

أعلن الناطق باســم رشكة غزة لتوزيــع الكهرباء عن بدء 
تشغيل محطة توليد الكهرباء بعدما سمحت إرسائيل بإدخال 
الوقــود إىل القطاع، مع صمود الهدنة التي توصلت إليها مع 

حركة »الجهاد اإلسالمي«.
وقال محمد ثابت، الناطق باسم رشكة غزة لتوزيع الكهرباء 
: »بدأت محطة  الكهرباء بالعمل تدريجيا يف إنتاج الكهرباء 

يف غزة بعد يومني من توقفها«.
ويأيت ذلك بعد ســاعات من دخول الهدنة التي تم التوصل 
»الجهاد اإلســالمي« بوســاطة  إليها بني إرسائيل وحركة 
مرصيــة، حيز التنفيــذ يف قطاع غزة، وبعــد تحذيرات من 
انقطاع الكهرباء مبستشــفيات القطاع عى خلفية الغارات 

اإلرسائيلية عى غزة .

أعربت حركة »فتح« يف مرص عن شكرها وتقديرها للجهود 
املرصية والرئيس عبد الفتاح الســييس يف وقف الحرب بني 

إرسائيل و«الجهاد اإلسالمي« ودعمه للقضية الفلسطينية.
ويف بيــان لها، قالت »فتح«: »حركــة فتح يف جمهورية 
مرص العربية تتقدم بكل الشــكر والتقدير لفخامة الســيد 
الرئيس عبد الفتاح الســييس ولجمهورية مرص العربية عى 
الجهود التي بذلتهــا لوقف العدوان عى شــعبنا يف قطاع 
غزة، وعى كل ما تقدمه مرص من دعم لشــعبنا الفلسطيني 
وقضيته العادلة وحقه يف استقالل دولته الفلسطينية عى 
حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الريف«.

ومســاء أمس األحد، دخلت الهدنة بــني ارسائيل وحركة 
»الجهاد االسالمي« حيز التنفيذ بوساطة مرصية بعد اتفاق 

عى وقف اطالق النار 

أعلنت قوى إعــالن الحرية والتغيــري مجموعة »التوافق 
الوطني« يف الســودان رشوعها يف إعداد إعالن دســتوري 

وبرنامج لحكومة انتقالية.
التوافق  وقال رئيس هيئة االتصال الســيايس مبجموعة 
الوطنــي، مني أركو مناوي، إنهم قــرروا تكوين لجان تضع 
لوضع  والدســتوري، ولجنة  الســيايس  مسودات لإلعالن 

برنامج الحكومة يف الفرة االنتقالية.
وأضاف مناوي -يف مؤمتر صحفي- أن تشــكيل اللجان ال 
يلغي دور قوى الحريــة والتغيري- املجلس املركزي )االئتالف 
الحاكم ســابقا(، وقال »نحن متواصلــون معهم لتوحيد كل 

املبادرات«.
وأشــار إىل أن القصد من التواصل مع كل الكتل السياسية 
هو الخروج مببادرة واحدة، الفتا إىل أنهم اجتمعوا مع مبادرة 
»أهل الســودان« )مبادرة أهلية لحل األزمة(، ووصفها بأنها 

»مبادرة معتربة«.
وتتحالف قوى إعــالن الحرية والتغيري مجموعة »التوافق 
الوطني« مع املكّون العســكري يف الســودان وتدعم قرارات 
رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح الربهان، 
ومتثل كيانات سياســية وحركات مســلحة تدعــو للحوار 

والوفاق حول القضايا الوطنية.
ويف الرابع من متوز املايض، أعلن الربهان عدم مشــاركة 
املؤسســة العســكرية يف الحوار الوطنــي برعاية اآللية 

الثالثية، وقال -يف خطاب متلفز- إنه بعد تشكيل الحكومة 
التنفيذية، ســيتّم حّل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعى 

للقوات املسلحة من القوات املسلحة والدعم الرسيع.
وتتكون اآللية الثالثية من األمم املتحدة واالتحاد األفريقي 

والهيئة الحكومية لتنمية وسط ورشق أفريقيا )إيغاد(
ومنذ 25 ترين األول 2021، يشــهد السودان احتجاجات 
شعبية تطالب بعودة الحكم املدين وترفض إجراءات الربهان 
االستثنائية التي يعتربها الرافضون انقالبا عسكريا، يف حني 
يقول الربهان إن إجراءاته تهدف إىل تصحيح مســار املرحلة 
االنتقالية، وتعهد بتســليم الســلطة عرب انتخابات أو توافق 

وطني.

لقي 6 مهاجرين غري رشعيني 
قرب  زورقهم،   غرق  إثر  حتفهم 
حني  يف  الجزائرية،  الســواحل 
أشــخاص، وبقي   6 انقــاذ  تم 
آخرون يف عداد املفقودين، وفق 

التلفزيون املحيل.
»النهــار«  قنــاة  وأفــادت 
تم  بأنه  الخاصــة  الجزائريــة 
انتشــال 6 جثــث مــن املياه، 
وأصيب 6 أشــخاص آخرين، من 
بينهم امرأة حامــل، ونقلوا إىل 
)باينام(  الحاممات  مستشــفى 

يف غرب العاصمة الجزائرية.
قرابة الرابعة صباحا )3:00 ت 
غ(، انقلب القارب الذي كان عى 
متنه عــدة مواطنني من إفريقيا 

جنوب الصحراء الكربى خــالل محاولته عبور البحر األبيض 
املتوســط، بالقرب من مدينة الحاممات، عــى بعد بضعة 
كيلومرات إىل الغرب من العاصمة الجزائرية، بحسب املصدر 

عينه.
ومــا زالت عمليات البحــث واإلســعاف متواصلة إليجاد 

مفقودين، وفق مشاهد بثت عى التلفزيون.
وأشارت بيانات مختلفة صادرة عن وزارة الدفاع الجزائرية 
إىل أن خفر السواحل قام بني األول من كانون الثاين والثاين 
من اب هذا العام »بإحباط عدة محاوالت هجرة غري نظامية« 
باتجاه إسبانيا يف أغلب األحيان، مسعفا 2352 شخصا عى 

منت زوارق محلية الصنع.



األرايض الســورية ملكافحة »اإلرهاب« وإنشاء 
ما وصفها بـ »املنطقة اآلمنة«، مشــراً إىل أنه 

»سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن قريباً«.
ويف ترصيحــات صحافية أثنــاء عودته إىل 
بالده بعــد قمة جمعته مع بوتــن يف منتجع 
ســوتيش، قبل يومن، رأى إردوغان أن »موقف 
اإلرهاب عادل،  بوتن حيال تركيا وحربها ضــد 
ويؤكد عىل رضورة حل هذه املســائل »يف إشارة 
إىل العملية العســكرية الرتكية املحتملة شاميل 

سوريا«.
وأضاف: »عىل روسيا دعمنا إذا كانت املنظامت 
اإلرهابية تواصــل وجودها باملنطقة بالرغم من 
هذا التعاون بيننا، ولدينا بالفعل مذكرة تفاهم مع 

روسيا بهذا الشأن«.
وقالت تركيــا  إنها »ســتقدم كل أنواع الدعم 
السيايس لدمشــق من أجل إخراج اإلرهابين من 
املنطقة«، مشــرة إىل أنها “ال تطلب اإلذن قبل 

شن عملية عسكرية يف سوريا«.
وكان الرئيس الرويس فالدمير بوتن ونظره 
الجمعة  الثنائيــة  قمتهام  أكّدا،خــالل  الرتيك 
املايض يف سوتيش، دعمهام الحفاظ عىل وحدة 

سوريا.
وفيام تدعــي أنقرة أن تواجدها يف ســوريا 
»يهدف ملنع التهديد مــن الفصائل الكردية لها«، 

تعترب دمشق التواجد الرتيك يف البالد احتالالً.
الدفاع السورية  ويف هذا الصدد، أعلنت وزارة 
يف وقت سابق، جاهزية الجيش السوري للتصدي 
ألي »عدوان محتمل من تركيا والتنظيامت التابعة 
لها، وال ســيام مع تزايد حدة االستفزازات التي 
ميارسها النظام الرتيك عىل األرايض السورية« 

يف اليومن املاضين.
واحتجت ســوريا، يف رســالة بعثتها وزارة 
الخارجية إىل كل من األمن العام لألمم املتحدة، 
أنطونيــو غوتريش، ومجلــس األمن، عىل نية 

تركيا شّن عملية عسكرية داخل أراضيها.
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الثلثاء 9 آب 2022

اعالنات رسمية

تبليغ فقرة
حكمية

االبتدائية  املحكمــة  مــن 
التاســعة يف جبل لبنان، املنت، 
العقارية،  بالدعــاوى  الناظرة 
برئاســة القايض ســيلفر ابو 
ضدهم  املســتدعى  اىل  شقرا، 
الحداد  داود  وامييل  ســليامن 
الصايغ والبر واتينا  وســلمى 
اســرب الحــداد املجهويل محل 
ازالة  باســتدعاء  انه  االقامة، 
الشيوع رقم 2021/119 املقدم 
ورمزي  منر  املســتدعين  من 
ورجا رسور بواســطة وكيلهم 
املحامي باســم ملــي، صدر 
تاريخ   2022/41 رقــم  الحكم 
بازالــة  قــى   2022/6/29
بيت  العقار 461  الشــيوع يف 
بيعه  طريق  عن  العقارية  مري 
باملزاد العلنــي للعموم ولصالح 
الرشكاء عىل ان يعتمد اساســا 
للطرح مبلــغ 49250 د.أ او ما 
بتاريخ  اللبنانية  باللرة  يعادله 
النفقات  وتضمينهــم  البيــع، 
والرســوم بنســبة حصة كل 
منهم يف امللك، مهلة االستئناف 
مهلة  تيل  يومــا  ثالثن  خالل 

النرش.

رئيس القلم
كيوان كيوان

عامل

اعالنات مبوبة

مطلــوب ســائق متدين فوق 
االربعــن ألرسة ما بن 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 ســنتن 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

دعوة للترشح لرابطة آل ذبيان
ابناء العائلة الكرام... اعضاء الهيئة العامة

تحية طيبة
عطفا عىل املادة الســابعة من النظام االســايس لجمعية رابطة آل - 
ذبيان االجتامعية/ مزرعة الشــوف والتي جاء فيها: يدير الجمعية هيئة 

ادارية مؤلفة من 15 عضوا تنتخبهم الهيئة العامة من بن اعضائها.
وبحســب املادة الثامنة من النظام االسايس، حددت مدة والية الهيئة 
االدارية بثالث ســنوات، والن الهيئة االدارية الحالية تنتهي واليتها خالل 

الشهر القادم.
تدعوكم الهيئة االداريــة لرابطة آل – ذبيان االجتامعية، الســتقبال 
طلبات الرتشح لعضوية الهيئة االدارية الجديدة وذلك اعتبارا من: 1/ آب/ 
2022 ولغاية 14/اب/2022. عىل ان يتقدم الراغب بالرتشــح بطلبه اىل 
امن رس الرابطة االســتاذ زيك ذبيان خالل املدة املحددة، مراعيا يف طلبه 
الرشوط الخاصة بالعضوية يف رابطــة آل – ذبيان االجتامعية/ مزرعة 
الشــوف... والتي حددتها املادة االوىل من النظام الداخيل لجمعية رابطة 

آل – ذبيان االجتامعية مبا ييل:
1- ان يكون احد افراد ارس آل ذبيان/ مزرعة الشوف

2- ان يكون قد اتم العرشين من عمره
3- متمتعا بحقوقه املدنية وغر محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة

4- ان يكون قد سدد اشرتاكاته اصوال.
وعليه، سيكون موعد الجلسة االوىل للهيئة العامة يف: 2022/8/21 

الساعة الحادية عرشة صباحا يف بيت العائلة الجديد.
ويف حــال عدم اكتــامل النصــاب ســتكون الجلســة الثانية يف: 
2022/8/28 يوم االحد الســاعة الحادية عرشة صباحا يف بيت عائلة آل 

ذبيان الجديد مبن حرض.
وســيتم بالجلســة االوىل او الثانية – يف حال عدم اكتامل النصاب 

باالوىل.
* املصادقة عىل حســاب القطع للعام الحايل من تاريخ: 2022/1/1 

ولغاية 2022/7/31
* ابــراء الذمة املالية للهيئة االدارية لرابطــة آل ذبيان االجتامعية عن 

فرتة واليتها السابقة.
* انتخاب هيئة ادارية جديدة للرابطة.

والله ويل التوفيق    
امن رس رابطة آل ذبيان
زيك ذبيان

ـــج الـــــــلـــــــوتـــــــو الــــلــــبــــنــــانــــي ــ ـــائـ ــ ــتـ ــ ــ ن
جرى مســاء امس سحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 2029 

وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:

االرقام الرابحة:39- 32- 28- 18- 13- 1 الرقم االضايف: 4

* املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة

عدد الشبكات الرابحة: ال يشء

* املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف

ـ قيمة الجائزة االجاملية: 2003316830ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 2003316830ل.ل.

* املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة

ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 227944080ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 19 شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 11997057ل.ل.

* املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة

ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 227944080ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 1020شبكة

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 223475ل.ل.

* املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة

ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 527616000ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة:16488شبكة

ـ الجائزة لكل شبكة: 32000 ل.ل.

* املبالــغ املرتاكمة للمرتبة االوىل واملرتاكمة اىل الســحب 

املقبل: 11349717701ل.ل

نـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــج زيـــــــــــــــــــد
جرى مســاء امس ســحب زيد رقم 2029 وجاءت النتيجة 

كاآليت:

الرقم الرابح: 83198

* الجائزة االوىل: 75000000ل.ل.

عدد االوراق الرابحة: ال يشء

* االوراق التي تنتهي بالرقم: 3198

الجائزة االفرادية: 900000 ل.ل.

* االوراق التي تنتهي بالرقم: 198

الجائزة االفرادية: 90000 ل.ل.

* االوراق التي تنتهي بالرقم: 98

الجائزة االفرادية: 8000 ل.ل.

الرتاكم للسحب املقبل:75000000 ل.ل

نــــــــــــــتــــــــــــــائــــــــــــــج يــــــــــومــــــــــيــــــــــة
جرى مساء امس سحب »يومية« رقم 1251 وجاءت النتيجة 

كاآليت:

* يومية ثالثة: 062

* يومية اربعة: 4358

* يومية خمسة: 73867

أوضح احد مسؤويل وكالة االســتخبارات األمركية املركزية يف 
اجتامع مغلــق عقد مؤخراً مع قادة مركــز مكافحة اإلرهاب التابع 
للوكالــة، أن محاربة تنظيم القاعدة والجامعــات املتطرفة األخرى 
ســتظل أولوية لواشــنطن، ولكن أموال الوكالة ومواردها ستتحول 

بشكل متزايد إىل الرتكيز عىل الصن.
وأظهر هجوم طائرة بدون طيار لوكالة املخابرات املركزية الذي قتل 
زعيم تنظيم القاعدة أمين الظواهري، أن مكافحة »اإلرهاب« ليســت 
فكرة ثانوية، لكنه مل يغر الرســالة التي وجهها نائب مدير الوكالة، 
ديفيد كوهن، يف ذلك االجتامع قبل أسابيع: يف الوقت الذي تواصل 
فيه الواليات املتحدة مالحقة اإلرهابين، فإن األولوية القصوى هي 

محاولة فهم بكن ومواجهتها بشكل أفضل«.
بعد عــام واحد من انتهاء الحرب يف أفغانســتان، تحدث الرئيس 
األمريك جو بايدن وكبار مســؤويل األمن القومي بشــكل أقل عن 
مكافحة اإلرهاب، وأكــرث عن التهديدات السياســية واالقتصادية 

والعسكرية التي تشكلها الصن وروسيا.
ولطاملا شــعرت الواليــات املتحدة بالقلق مــن طموحات الصن 
السياســية واالقتصاديــة املتناميــة، حســب تقرير أورده موقع 
»Bloomberg« األمريك، ويعتقد بعض الخرباء أن بكن ستحاول يف 
السنوات املقبلة االستيالء عىل جزيرة تايوان املتمتعة بالحكم الذايت.

كام قال مسؤولو املخابرات إنهم بحاجة إىل مزيد من األفكار حول 
الصن، ويدعم هذا التحول يف األولويات، العديد من ضباط املخابرات 
السابقن واملرشعن من كال الحزبن األمركين الذين يقولون إن هذا 

التحول تأخر كثراً. 
بدوره، قال النائب جيسون كرو، وهو حارس سابق يف الجيش خدم 
يف أفغانستان والعراق، إنه يعتقد أن الواليات املتحدة كانت تركز بشكل 

مفرط عىل مكافحة اإلرهاب عىل مدى السنوات القليلة املاضية.
»التهديد الوجودي األكرب بكثر هو روسيا والصن« ، قال كرو، وهو 
دميقراطي من كولورادو يعمل يف لجنتي االســتخبارات والخدمات 
املسلحة يف مجلس النواب. وأضاف إن الجامعات اإلرهابية »لن تدمر 

طريقة الحياة األمركية بالطريقة التي تستطيع بها الصن«.
وأشار املتحدث باســم وكالة املخابرات املركزية تامي ثورب إىل أن 
اإلرهاب »ال يزال ميثل تحدياً لنا«، مضيفاً: »حتى يف الوقت الذي تتطلب 
فيه أزمات مثل »الغزو الرويس« ألوكرانيا والتحديات االســرتاتيجية 
مثل تلك التي تشكلها جمهورية الصن الشعبية اهتاممنا، ستواصل 
وكالة املخابرات املركزية تتبع التهديدات اإلرهابية بقوة عىل مستوى 

العامل والعمل مع الرشكاء ملواجهتها«.
ودفع »الكونغرس« وكالة املخابرات املركزية ووكاالت االستخبارات 
األخرى إىل جعل الصن أولوية قصوى، وفقاً للعديد من األشــخاص 
املطلعن عىل األمر، والذين تحدثوا رشط عدم الكشــف عن هويتهم 

ملناقشة املسائل االستخباراتية الحساسة.
وأكدوا أن دفع املوارد نحو الصن، تطلب إجراء تخفيضات يف أماكن 

أخرى، مبا يف ذلك يف مجال مكافحة اإلرهاب.
كذلــك، يريد األمركيون املزيد من املعلومات حول تطور الصن يف 

التقنيات املتقدمة. ففي عهد الرئيس يش جن بينغ، خصصت الصن 
تريليونات الدوالرات لالســتثامر يف العلوم  والــذكاء االصطناعي 
وغرها من التقنيات التي من املرجح أن تعطل كيفية خوض الحروب 

املستقبلية وهيكلة االقتصادات.
وكجــزء من هذا التحول، تحاول لجــان »الكونغرس« تتبع كيفية 
إنفاق وكاالت االســتخبارات متويلها عىل الصن بشكل أفضل، سعياً 
للحصول عىل مزيد من التفاصيل حول كيفية مساهمة برامج محددة 

يف تلك املهمة، حسبام قال شخص مطلع.
»لقــد تأخرنا، لكــن من الجيد أننــا نغر تركيزنا أخــراً إىل تلك 
املنطقة«، قال النائب كريس ستيوارت، وهو جمهوري يعمل يف لجنة 
االستخبارات مبجلس النواب. ويضيف أن الرتكيز سيكون »يف البرش، 

يف املوارد، يف األصول العسكرية، ويف الدبلوماسية«.
وكانت وكالة املخابرات املركزية قد أعلنت العام املايض أنها ستنشئ 
»مركزين جديدين للبعثات«، أحدهام يتعلق بالصن واآلخر بالتقنيات 
الناشئة، إلضفاء الطابع املركزي عىل جمع املعلومات االستخباراتية 

حول هذه القضايا وتحسينها.
فوق ذلك، تحاول وكالة املخابرات املركزية تجنيد املزيد من املتحدثن 
باللغة الصينية، وتقليل أوقات االنتظار للحصول عىل تصاريح أمنية 

لتوظيف أشخاص جدد بشكل أرسع.
داخل الوكالة، يتعلم العديد من الضباط اللغة الصينية، وينتقلون 
إىل أدوار جديدة تركز عىل الصن، عــىل الرغم من أن هذه الوظائف 
ال تتطلب جميعها تدريباً لغوياً، حسبام قالت مصادر املوقع. ويشر 
املســؤولون إىل أن ضباط االســتخبارات مدربون عىل التكيف مع 
التحديات الجديدة وأن العديــد منهم تم نقلهم برسعة أكرب إىل أدوار 

مكافحة اإلرهاب بعد هجامت 11 أيلول 2001.
بالتــوازي، قال ضباط ســابقون إن التقــدم يف أعامل مكافحة 
اإلرهاب، مبا يف ذلك االســتخدام األفضل للبيانات واملصادر املختلفة 
لالستخبارات لبناء الشبكات وتحديد األهداف، مفيد أيضاً يف مواجهة 

روسيا والصن.
»إنها آلة التحليالت واالســتهداف التي أصبحت غر عادية«، قال 
دوغالس وايز، وهو ضابط كبر سابق يف وكالة املخابرات املركزية 

كان نائب رئيس العمليات يف مركز مكافحة اإلرهاب.

الصيني،  الجيش  إعالن  بعد 
االثنــن، مواصلــة املناورات 
حول  وجوا  بحرا  العســكرية 
تايوان، مام شكل رفضا قاطعا 
لدعوات الغرب لخفض التصعيد 
يف املنطقة، أعلنــت تايبيــه 
مــن جهتها إجــراء تدريبات 
الحية،  بالذخرة  عســكرية 
الجزيرة  عــن  الدفاع  ملحاكاة 
يف حال تعرضها لغزو صيني، 

وفق ما أعلن مسؤولون.
الفيلق  باسم  املتحدث  وقال 
الثامن لو ووي جي : »سنتدرب 

عىل التصدي لهجامت العــدو عىل تايوان«.وأوضح أن قوات 
الجزيرة ســتتدرب عــىل التعامل مع عمليــات اإلنزال يومي 
الثالثاء والخميس يف منطقــة بينغتونغ يف أقىص الجنوب، 
حيث سيتم نرش مئات الجنود ونحو 40 مدفع هاوتزر إلجراء 

التدريبات، وفق املصدر ذاته.
ويرى محللــون وخرباء عســكريون أن املنحى التصاعدي 
لألزمة وتبادل املناورات والتحركات العســكرية املتضادة بن 
بكن وتايبيــه، يف رقعة جغرافية ضيقــة مزدحمة برائحة 
البارود والســفن والبوارج والطائرات الحربية، ووسط توتر 
سيايس وأجواء مشــحونة وملغومة وحساسيات تاريخية، 
فإن خطر انزالق األوضاع نحو حرب مبارشة بن الجانبن بات 

واقعيا جدا.
وحذروا من أن مقابلة محــاكاة الهجوم الصينية مبحاكاة 
دفاع تايوانية، رمبا يقود ملواجهة مبارشة قد تنجر لها الحقا 

دول أخرى، حيث تنترش قوات وقطعات بحرية أمركية.
يف هذا السياق، يقول الباحث االسرتاتيجي والخبر العسكري 
مهند العــزاوي: »كان الفتا جــدا متديد الصن ملدة مناوراتها 
يف محيط تايوان واملســتمرة منذ يوم الخميس املايض وكان 
مفرتضا انتهاؤها يوم األحد، لكن بكن دون سابق إنذار أعلنت 
اســتمرار تلك املناورات والتي تتم يف مناخ بالغ التوتر، حيث 
أن تايوان مطوقة ومحارصة عســكريا من كافة الجهات من 
قبل القوات الصينيــة، وهكذا فإن هذه املناورات يبدو أنها مع 
متديدهــا دون إعالن موعد محدد النتهائها قد تحولت لعملية 
حصار عســكري مخطط لتايوان، رغم أنه مل يصل بعد ملرحلة 

منع الوصول لها متاما«.
ومــا يثــر الريبــة هنا، 
العســكري:  الخبــر  وفــق 
»أن قطــع بكــن التصاالتها 
مؤرشا  يكون  مع واشنطن قد 
القيام  الصــن  اعتــزام  عىل 
بعمل عسكري خاطف ورسيع 
الجتيــاح تايوان والســيطرة 
الصيني  للــرب  وضمها  عليها 
تاليا، بالرغم من وجود القوات 
األمركيــة البحريــة قــرب 

املنطقة«.
هو  كام  تعتــرب  فالصــن 
معروف تايوان جزءا ال يتجزأ من أراضيها، كام يقول املتحدث، 
متابعا: »ووفق هذا املنطق، فإن بكن ترى أن من حقها استعادة 
جزيرة تايوان وبســط سيطرتها الكاملة عليها، ومن هنا فقد 
نكون أمام سيناريو هجوم صيني واسع لتحقيق ذلك، خاصة 
وأن تايوان حبيسة بحريا وهي يف متناول اليد الصينية، وهي 
أضعف بكثر من أن تكون قادرة عىل مواجهة الصن بطبيعة 

الحال«.
وهكذا، يردف العزاوي: »فقد تســتغل بكن انشغال العامل 
بالحرب الروســية األوكرانية وما تبعها من أزمات اقتصادية 
وأمنية وسياسية كربى، للقيام بعملية عسكرية ضد تايوان 
وفرض أمرها الواقع فيها، فاملؤرشات هي ذات خطورة مرتفعة 
تدفع نحو هذا السيناريو، والذي يف حال تنفيذه سيدخل العامل 
يف أزمة حادة ال تقل خطورة واشتعاال عن األزمة األوكرانية«.
ويجري الجيش الصيني منذ أيام سلسلة غر مسبوقة من 
املناورات البحرية والجوية يف مناطق قريبة من تايوان، عقب 
زيارة رئيسة مجلس النواب األمريك نانيس بيلويس للجزيرة، 

التي تعتربها الصن جزءا من أراضيها.
وكان التلفزيــون الرســمي الصينــي نقــل، األحد، عن 
أحــد املعلقن بــأن الجيــش الصيني ســيجري مــن اآلن 
فصاعدا مناورات »منتظمــة« عىل الجانب الرشقي من الخط 

الفاصل يف مضيق تايوان.
والخط الفاصــل يف املضيق الضيق بن جزيرة تايوان والرب 
الرئييس للصن هو خط ســيطرة غر رســمي ال تعربه عادة 

الطائرات العسكرية والبوارج من أي من الجانبن.

ــاة ــ ــاك ــ ــح ــ ــول امل ــ ــح ــ ــت ــ ــل ت ــ ــ ــادل املــــــــــنــــــــــاورات.. ه ــ ــ ــب ــ ــ ت
لـــــــــحـــــــــرب بـــــــيـــــــن الـــــــصـــــــيـــــــن وتـــــــــــــايـــــــــــــوان؟

وّقعــت الســلطات االنتقالية يف تشــاد 
وجامعــات مــن املعارضة اتفاقا للســالم 
برعاية قطرية، مام ميهد الطريق أمام حوار 
للمصالحة الوطنية الشاملة ينعقد يف تشاد 

يف وقت الحق من آب الجاري.
ويــأيت التوقيع عــىل اتفاقيــة الدوحة 
للســالم بعد محادثات يف قطــر امتدت منذ 
آذار املايض بن الجانبن بحضور ممثلن عن 
االتحاد األفريقي وعدد من املنظامت اإلقليمية 
والدولية.وكان رئيس املجلس العســكري يف 
تشاد محمد إدريس ديبي قال إن الحوار خطوة 
أوىل نحو التخطيط النتخابات طال انتظارها.
مــن جانبه، أكد الشــيخ محمــد بن عبد 
الرحمــن آل ثاين نائب رئيس الــوزراء وزير 
الخارجية القطري أن الدوحة لن تدخر جهدا 

لتأكيد الحفاظ عىل السالم يف تشاد.
وأضاف وزير الخارجيــة القطري »نتطلع 
بقوة أن يكون اتفاق السالم نقطة تحول عىل 

طريق االستقرار يف البالد«.
وأعرب عــن أملــه يف أن »تلحــق بقية 
التشــادية األخرى بركب السالم  املجموعات 

لتحقيق تطلعات الشعب«.
ودعا الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاين 
»الدول التي ما زالت تشــهد نزاعات لالنفتاح 
عىل املبادرات الهادفة إلرساء دعائم السالم«.

ويف 20 نيســان من العــام املايض أعلن 
الجيش التشــادي مقتل رئيس البالد إدريس 
ديبي )68 عاما( متأثرا بجراح أصيب بها خالل 
تفقد قواته يف الشامل، حيث يشن مسلحون 

هجوما إلسقاط نظامه الحاكم منذ 1990.
وتويف ديبي بعد ســاعات من إعالن فوزه 
رئاسية  انتخابات  يف  سادسة  بوالية  رسميا 

أجريت يف 11 نيسان من العام املايض.
وعقب وفاته تم تشــكيل مجلس عسكري 
انتقايل برئاســة نجله محمــد )37 عاما(، 

لقيادة البالد ملدة 18 شهرا تعقبها انتخابات.
وإىل جانــب إنشــائه وزارة للمصالحــة 
للمصالحة  ديبي مستشــارا  الوطنية عــن 
دعوة  وأطلق  الجمهورية،  برئاســة  والحوار 
املسلحة  الحركات  فيها  -مبا  األطراف  لجميع 
والجامعات املتمردة- للمشــاركة يف الحوار 

الوطني.

ــطــات الــتــشــاديــة ــســل ــيــن ال ــام ب ــيــع اتـــفـــاق ســ ــوق ت
ــة قــطــريــة ــايـ ــرعـ ــن املـــعـــارضـــة بـ ــ وجـــمـــاعـــات م

األيديولوجي  الــذايت  الفصل  يتســارع 
األمركية  املتحدة  الواليات  مجتمعات  داخل 
حسب دراســة أعدها موقع »أكســيوس« 
الدراسة ان الدميقراطيون  األمريك. وتبن 
الذيــن يفكــرون يف االنتقــال إىل والية 
فيها  يســيطر  واليــات  يختارون  أخــرى 
والعكس  األغلبيــة،  عىل  الدميقراطيــون 
الواليات  الجمهوريون  صحيح، حيث يفضل 

أكرب. بأعداد  فيها  يتواجدون  التي 
يف  دوراً  لعبــت  أيضــاً  أخرى  أســباب 
تحديد الواليات التي ميكــن االنتقال اليها، 
حيث ذكرت الدراســة أن حقوق اإلجهاض 
كانت  املثلين  وحامية  العرقية  واملســاواة 
صنع  عملية  عــىل  للتأثر  عرضــة  األكرث 
القــرار لدى الدميقراطيــن، يف حن كان 
الواليات  حســب  يختارون  الجمهوريــون 

أقل. التي يوجد فيها رضائب 
ويقــول خبــر اســتطالعات الرأي يف 
»إبســوس«، ونائب الرئيــس األول كريس 
جاكســون أنه »بالنســبة للجــزء األكرب، 
الذهاب إىل مساحة آمنة  الناس إىل  يتطلع 

. األيديولوجية«  ولهويتهم  لهم، 
األســتاذ  جيســت،  جاســنت  قال  كام 
الذي  ميسون  جورج  جامعة  يف  املشــارك 

يدرس سياســات التغير الدميوغرايف، إنه 
»السياســة ليست عادًة  أن  الرغم من  عىل 
الســبب الرئييس وراء تحــرك الناس«، إال 
أن »األشــخاص الذين لديهم أسباب أخرى 
عىل  بنــاًء  يختارون  موقعهــم،  لتحديــد 

قيمهم«. احرتام 
أكرث  الدميقراطيــون  كان  وباألرقــام، 
الواليات  عرضة للتفكــر يف االنتقال  إىل 
الحمراء  الواليــات  مــن   )٪48( الزرقــاء 

املتأرجحة )٪27(. الواليات  )25٪( أو 
الجمهورين )٪58(  وقال أكرث من نصف 
يف  يفكرون  إنهم   )٪55( والدميقراطيــن 
الحكومة  فيها  تعكــس  والية  إىل  االنتقال 
قيمهــم السياســية بشــكل أفضــل، يف 
و٪65  الدميقراطين  مــن   ٪69 ل  فضَّ حن 
والية  إىل  االنتقــال  الجمهوريــن،  مــن 
تتوافق بشــكل أوثق مع قيمهــم الثقافية 

واالجتامعية.
فكانوا  املتأرجحــة  الوالية  ســكان  أما 
منقسمن بالتساوي بن االنتقال إىل والية 
زرقاء أو والية حمــراء أو والية متأرجحة 
أخرى. كذلــك، قال 38٪ من الذين يتطلعون 
إىل خطوة االنتقــال، إنهم مهتمون بوالية 

أكرث. أصواتهم  فيها  »ستحتسب« 

ــحــدة ــت الــــواليــــات امل ــعــات  ــم : مــجــت »أكـــســـيـــوس« 
ــي ــوجـ ــولـ ــديـ ــه نـــحـــو الـــفـــصـــل الــــذاتــــي األيـ ــج ــت ت

ــاً شــمــاالً ــجــيــش يــصــد هــجــوم مــالــي : ال
أعلنــت الرشطة يف مايل أن 5 من عنارصها ُقتلوا، وأصيب 
آخر، وُفقد 3 يف هجوم جنوب غريب مايل، يف وقت أكد فيه 
الجيش أنه يعمل عىل صد مــا وصفه بأنه »هجوم جهادي« 

ثان يف الشامل.
ووقع الهجوم األول يف قرية ســونا يف منطقة كوتياال، 

قرب الحدود مع بوركينا فاسو.
وقالت الرشطة -يف بيان- إن عــددا من عنارصها، كانوا 
عائدين من الخدمة يف نقطة ســونا الحدودية، أصيبوا جراء 
عبوة ناســفة، ثم تعرضوا إلطالق نار كثيف من مهاجمن مل 
يتم بعد تحديد هوياتهم، مشرة إىل أنها تجري حاليا عمليات 

بحث عن املفقودين.
وباملوازاة مع ذلك، كشف الجيش املايل عن أنه رد بقوة عىل 
هجوم شنه مسلحون عىل موقع تابع له يف تيست مبنطقة 

غاو شاميل مايل.
وأوضحت القوات املسلحة -يف بيان عىل موقع تويرت- أنها 
قتلت 5 من املهاجمن، كام سقط 4 من الجنود املالين قتىل، 

إضافة إىل مدنْين آخريْن.
وأكد الجيش أن الهجوم شنه جهاديون ينتمون إىل »تنظيم 
الدولة اإلســالمية يف الصحراء الكربى«، من دون أن يعطي 

مزيدا من التفاصيل.
وشــهدت مايل -الدولة الفقرة وغر الساحلية يف قلب 
منطقة الساحل- انقالبن عســكرين يف آب 2020 ومأيار 

.2021
وترتافق األزمة السياسية مع أخرى أمنية خطرة مستمرة 
منذ 2012، إضافــة إىل اندالع مترد انفصايل و«جهادي« يف 

الشامل، مام تسبب يف مقتل وترشيد اآلالف من املدنين.

الـ »CIA«... حان دور الصين تحّول في ثقافة 

المانشيت( )تتمة   

إقامــة علــى  تصــر  تركيــا 
 30 بعمــق  آمنــة  منطقــة 
كيلومتــراً في شــمال ســوريا
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ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر

الثلثاء 9 آب 2022

ــا فـــي التنس ــان ــرم نــــادي ب ــدورة  ــ لـ ــع  ــاب ــس ال الـــيـــوم 
برمانا  نادي  دورة  تتابعت 
الســنوية املفتوحة بالتنس 
)كأس األرز( التــي ينظمها 
عىل مالعب »مدرسة برمانا 
العالية« عىل مدى اسبوعني 
بــارشاف االتحــاد اللبناين 
للعبة ومبشاركة 346 العب 

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

الرجال.
  ويف ما ييل نتائج اليوم 

السابع :
  - الذكور :

  12 ســنة وما دون : فاز 
نوالن شــاس عــىل خالد 
غــزايل بالتغيب، وفريد عبد 
حنا  غازو  نيكوال  عىل  النور 
)4-0( و)4-2(، وغابريــال 
رضا  عــيل  عىل  غســطني 

رصي )4-0( و)0-4(.
14 ســنة ومــا دون :    
بيرت  فاز جو حســون عىل 
ويان  بالتغيب،  الجميل  بول 
أنطوين  عــىل  ألفرتياديس 

بركات )4-0( و)0-4(.
  16 ســنة وما دون : فاز 
جون  عىل  الشــعبي  طارق 

عقيقي )4-0( و)0-4(.
18 ســنة ومــا دون :    
فاز بيو مســعد عىل ناتاليو 

حسون بالتغيب.
  فردي الرجال : فاز جالل الشــايل عىل 
محمد ابراهيم )9-1(، وجيوفاين ســاحة 
عىل كريم عز الدين )9-0(، ووسام مطر عىل 

رافايل ادي مبول )4-9(.
  القدامى 35 ســنة ومــا دون : فاز نجاد 
خنيرص عىل راجي خوري )9-5(، وغســان 
أشقر عىل فؤاد كنعان بالتغيب، واالن نسناس 

عىل هاين توما بالتغيب.
  القدامى 45 سنة وما دون : فاز بيار جلخ 

عىل ناصيف معلويل بالتغيب.

  - اإلناث:  14 سنة وما دون : فاز ألكسيا ماريا 
ديرموسيسيان عىل آيا ماريا شكور بالتغيب.

  16 ســنة وما دون : فــازت ريم فرنجية 
ماريا خاطر )2-4( و)5-3( و)6-10(،  عىل 
وكارمن ماريا عازار عىل الكسيا حاج شاهني 
)4-0( و)4-0(، ويارا كلش عىل ليا فرشوخ 

)4-0( و)0-4(.
  فردي الســيدات : فازت ماريان بربريان 

عىل خديجة عمر )2-9(.
  وتنطلق مباريات اليوم الثامن عند الساعة 

التاسعة صباحاً.

إحدى الالعبات خالل أحد اللقاءات

لقطة من إحدى املباريات

اعبة ترد كرة ملنافستها

ــد ــيـ ــصـ ــة والـ ــ ــاي ــ ــرم ــ ــل ــ  االتــــــحــــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي ل
ــان ــكــازاخــســت ــة اآلســـيـــويـــة ب ــطــول ــب ــي ال ــارك فـ ــ شـ

باسيل وقربان )يف الوسط( خالل املسابقة
شــارك االتحاد اللبناين للرماية والصيد 
يف  العــارشة  اآلســيوية  البطولــة  يف 
جيدة  نتائج  وحقق  كازاخســتان   - أملايت 

باإلجال.
وجاءت نتائــج الجوالت التأهيلية جيدة إذ 
استطاعت الرامية راي باسيل من التأهل اىل 

املرحلة نصف النهائيــة ولكن مل تتمكّن من 
النهائية وبالتايل حلّت باملركز  الجولة  دخول 
الســابع يف الرتتيب اآلسيوي وحصدت 828 
نقطة. أّمــا الرامية ليا قربــان فقد احتلّت 
املركز الحادي عرش وحصدت 598 نقطة يف 

الرتتيب اآلسيوي. 

بيان صادر عن اإلتحاد اللبناني لرياضات التسلق
اللبناين  اإلتحــاد  عقــد 
اجتاعه  التسلق  لرياضات 
أعضاء  ناقش  حيث  الدوري 
هيئتــه اإلدارية عدة قضايا 
إداريــة وتنظيميــة تتعلق 
بآلية عمــل اإلتحاد ولجانه 

املتخصصة.  
عند  اإلتحــاد  وتوقــف 
واملتنوعة  املتعددة  املبادرات 
الجبال  بتســلق  املرتبطــة 
تؤكد عىل  والتي  والهايكينغ 
عىل  الرياضة  هــذه  أهمية 
مختلف األصعدة الشــبابية 
واإلمنائيــة  والســياحية 
واملناطق  القرى  يف  خاصة 

الجبلية والريفية.
  كذلك، عــّر اإلتحاد عن 
فخره واعتــزازه باإلنجازات 
الكبــرة واملتعــددة التــي 
يحققها متسلقو/ات الجبال 
مستوى  عىل  اللبنانيون/ات 
العامل.. وهنــأ كل من نيليل 
عطّار عىل نجاحها بتســلق 
قمة جبل K2 يف باكســتان 
)ثاين أعــىل جبل يف العامل 
وروان  مرت(،   8611 بارتفاع 
دقيق الســتكالها تســلق 
أعىل قمم القارات السبع بعد 

نجاحها مؤخراً بتسلق جبل دينايل يف أالسكا 
)أعىل قمــة يف أمركا الشــالية بارتفاع 

6190 مرت(.
  أما عربياً، فتقدم اإلتحاد اللبناين لرياضات 
متسلقي/ات  من  كل  اىل  بالتهنئة  التســلق 
الجبال العرب عــىل اإلنجاز الكبر ونجاحهم 
بتسلق جبل K2 هذا املوسم، والذي يُعتر من 
أكرث الجبال صعوبة، وهم/ن: القطرية آسا 

آل ثــاين، الُعانية نظرة الحاريث، اإلمارايت 

املعمري والقطري فهد بــّدار )رغم  ســعيد 

إصابته البالغة يف يده اليرسى(.

  كــا هنأ اإلتحــاد اللبنــاين االتحادات 

العربية  اململكــة  الشــقيقة يف  العربيــة 

الســعودية واألردن عىل نجاحها يف تنظيم 

العديد من مباريات وأنشــطة التسلق خالل 

الفرتة املاضية.

نيليل عطار

روان دقيق

النهائي نصف  في  السالم  ــ  والصفاء  االخــاء  ــ  الحكمة   : التحدي  كــأس 

ليفربول؟ فــي  صــالح  وظيفة  نونيز  يغير  هــل   .. األول  القائم  خدعة 

فرنسا في مأزق.. ديشامب يفتح أبواب املونديال لبوغبا و »اإلنسان اآللي«

القضاء إلـــى ســاحــات  يــونــغ  يــرســل دي  بــرشــلــونــة  ــرة..  ــي مــث كــوالــيــس 

مع  الغازية  شباب  تعادل 
فريــق الحكمة بنتيجة )1-
1(، أمس االثنني، عىل ملعب 
أمني عبد النور يف بحمدون، 
ضمــن منافســات الجولة 
املجموعات  دور  من  الثالثة 

لبطولة كأس التحدي.  
ورفــع الشــباب الغازية 
وحيدة  نقطــة  إىل  رصيده 
املجموعات،  دور  ليخرج من 
الحكمة  تأهــل  حــني  يف 
متصــدرا برصيــد 4 نقاط 
 3 بـ  ثانيا  زغرتا  والســالم 
نقــاط حصدهــا بعد خطأ 
إداري بالغازية بإرشاك عاد 

غدار.
تسجيل  املباراة  وشهدت    
الغازية  للشباب  مبكر  هدف 
الالعب عــيل رضا يف  عر 

الدقيقة )10(، ثم تعادل الحكمة يف الدقيقة )38( 
عر نجمه دانيال أبو فخر.

  ويســتعد الحكمة ملواجهة اإلخاء األهيل عاليه 
يف الدور نصف النهــايئ، يف حني يلتقي الصفاء 

بنظره السالم زغرتا.

  واقتنص الصفاء فوزا مها من طرابلس بنتيجة 

1-0 يف املباراة التي جرت عىل ملعب مجمع الرئيس 

فؤاد شهاب يف جونية.

  ورفع الصفاء رصيــده إىل 4 نقاط يف صدارة 

ترتيب املجموعــة األوىل ، يف حني خرج طرابلس 

من البطولــة برصيد نقطة 
وحيــدة، كا تأهــل اإلخاء 
األهــيل عاليــه إىل نصف 
برصيد  البطولــة  نهــايئ 

نقطتني.
األوىل  الفرصة  وجاءت    
الدقيقة  يف  الصفاء  لفريق 
إثر تســديدة قوية من   ،26
أحمد  أنقذها  دمج  ســميح 

القرحاين براعة.
  وأنقــذ القائــم األيرس 
للحارس ربيع الكاخي مرمى 
أول يف  الصفاء من هــدف 
الدقيقة 38، وذلك إثر انفراد 

تام لالعب جال عيتاوي.
  كــا انقذ أحمد قرحاين 
مرمــى الصفــاء من هدف 
إثر   78 الدقيقــة  يف  مؤكد 
تسديدة من محمد الحسيني.

  ويف الدقيقــة 91 أنقذ ربيــع الكاخي مرمى 
الصفــاء من انفــراد تام لالعب فــؤاد عيد، ويف 
الفوز،  الدقيقة 93 ســجل حســن هزمية هدف 
وذلك إثر ركنية نفذها زين طحان وحولها هزمية 

مبارشة يف الشباك.

يبدو أن األملــاين يورغن كلوب، 
املديــر الفنــي لفريــق ليفربول 
اإلنكليزي، قد وجد وظيفة جديدة 
لنجمه املــرصي محمد صالح يف 

املوسم الجديد.  
األول  ليفربول  صالح هو هداف 
منذ انتقاله إىل صفوفه يف صيف 
2017 قادما مــن روما اإليطايل، 
حيث ســجل 158 هدفا يف 256 

مباراة مبختلف املسابقات.
النجم املرصي بــات عىل بعد    
رويب  تخطي  من  فقط  أهداف   10
فاولر، والوصــول إىل الهدف رقم 
التاريخي  الهــداف  ليكــون   129
الدوري  تاريخ  يف  ليفربول  لنادي 

املمتاز.
  ورغم تلك الحاســة التهديفية 
 ، التي ال ميكــن أن تفقدها العني 

فقد بدا من الواضح أن كلوب قرر منح صالح دور 
آخر غر تسجيل األهداف، أال وهو صناعتها، وهو 

األمر الذي بدا واضحا منذ املوسم املايض.
  صالح كان هو الالعب األكرث صناعة لألهداف 
يف املوســم املايض من الدوري اإلنكليزي املمتاز 
برصيــد 13 هدفا، وهو العــدد األكر من األهداف 
الذي يصنعه النجم املرصي يف موســم واحد من 

»الرميرليغ«.
  موقع »ذا أتلتيك« كشــف عــن الخدعة التي 
اســتخدمها يورغن كلوب مــن أجل منح صالح 
قدرة إضافية عىل صناعة األهداف يف املوســم 

املايض.
  وأشار املوقع إىل أنه يف املواسم املاضية، كان 
صالح يتحرك بشكل أكر إىل الداخل ناحية املرمى، 
الظهــر اإلنكليزي  الــذي يتحرك فيه  الوقت  يف 
ألكســندر أرنولد عىل الجانب األمين، ليتمكن من 

صناعة األهداف عر الكرات العرضية.
  غر أن هذا األمر مل يكن هو الغالب يف املوسم 
املايض، حيــث تبادل صالح األدوار مع أرنولد، فبدأ 
الظهر اإلنكليزي يف التحرك إىل الداخل ليســتغل 

املساحات بني املدافع والظهر.
  وعــىل الرغم مــن أن إبعاد الهــداف الرئييس 

للفريق عن املرمى تبدو فكرة غر جيدة يف الغالب، 
إال أنها آتت مثارهــا، حيث صنع النجم املرصي 13 
هدفا، كا ســجل 23 هدفا، وهو الرقم األفضل له 

منذ موسم 2018-2017.
  ومل يتوقــف تأثــر هذا التغيــر عىل صالح 
فحســب، حيث أســهم النجم املرصي مع الظهر 
اإلنكليزي يف تســجيل 94 هدفــا لفريق ليفربول 
يف املوسم املايض، وهو املوسم األفضل لهم تحت 

قيادة املدرب األملاين.
  وعىل الرغم من تلك األرقام التهديفية املرتفعة، 
فإن صالح كان يواجه مشــكلة أخرى يف صناعة 
األهــداف، متثلت يف عدم االعتــاد عىل مهاجم 

حقيقي الستغالل كراته العرضية.
  وفقا للموقع، فإنه منذ موســم 2018-2017، 
ُســجلت 45% من األهداف التي تــم صناعتها من 
قبل الجانب األميــن القريب من منطقة الجزاء يف 

الرميرليغ من خالل التواجد عىل القائم القريب.
  يف املقابل، ُســجلت 35% من األهــداف التي 
ُصنعت من تلك املنطقــة عر القائم البعيد، مقابل 
12% من نقطة الجزاء، باإلضافة إىل 5% فقط من 

الجانب األبعد.
  املشــكلة التي قابلت محمد صالح يف املوسم 
املايض أنه مل يجد من يستغل عرضياته عىل القائم 

القريب الذي تُســجل منه األهداف 
أكر، يف ظل االعتاد عىل  بشكل 
كمهاجم  اللعب  يجيدون  ال  العبني 

رصيح. 
  يف بداية املوسم، اعتمد كلوب 
عىل الثنايئ ديوغو جوتا وروبرتو 
الحربة،  فرمينو يف مركــز رأس 
يلجأ إىل ســاديو ماين  أن  قبــل 
التعاقد مع  يف هــذا املركز بعــد 
الكولومبي لويس دياز يف املركاتو 

الشتوي املايض.
  وبــدا من الواضــح أن الثاليث 
املهاجمني  املذكور ليس من مصاف 
عىل  يعملون  الذيــن  الرصيحــني 
والتحرك  العرضية  الكرات  استغالل 
عىل القائم القريب لتسجيل األهداف، 
وهو ما جعل الكثــر من متريرات 

محمد صالح متر بال فائدة.

{ نونيز وخدعة القائم القريب {
  ولعــل هذا كان هو الســبب األبــرز الذي دفع 
ليفربول للتعاقــد مع األوروغواياين داروين نونيز 
يف املركاتــو الصيفي الحــايل، قادما من بنفيكا 
الرتغايل، وهو مهاجم رصيح يجيد اللعب بشــكل 

أكر داخل منطقة الجزاء.
  وبدا أن نونيز ســيحل معضلــة محمد صالح 
يف املوسم املايض، بعد مشاركته كبديل لفرمينو 
املباراة األوىل بالدوري اإلنكليزي ضد فولهام،  يف 

والتي انتهت بالتعادل 2-2.
  املهاجم األوروغواياين استغل كرتني عرضيتني 
من صالح، تحرك فيها عــىل القائم القريب، يف 

غضون دقيقتني فقط.
  وعــىل الرغم من نجاح حــارس فولهام يف 
التصــدي للكــرة األوىل، فإن نونيــز نجح يف 
تســجيل الكرة الثانية معلنا هدف التعادل لفريق 

ليفربول.
  وال شــك أن حضــور نونيز بهذا الشــكل يف 
املباريات املقبلة، ســيمنح محمــد صالح فرصة 
لصناعة عدد أكر من األهداف يف املوسم الحايل، 

ليكون ملك الهدايا الجديد يف ليفربول.

يثق ديدييه ديشامب، املدير الفني للمنتخب 
الفرنــيس، يف قدرة النجم بــول بوغبا عىل 

املشاركة مع الديوك يف كأس العامل 2022.  
وعاىن بوغبا من مشكلة يف الركبة، خالل 
االستعدادات للموسم، بعد عودته إىل يوفنتوس 
اإليطايل، قادما من مانشسرت يونايتد اإلنكليزي 

يف صفقة انتقال حر.
  وكان مــن املنتظــر أن يخضــع لعملية 
جراحية، كانــت رمبا ســتبدد فرصته يف 
اختار  لكنه   ،2022 العامل  بكأس  املشــاركة 
العالج بدال من الجراحة، أمال يف عودة أرسع 

للمالعب.
  وينتظر أن يشارك بوغبا مجددا إىل جانب 
نغولو كانتي يف خط وسط املنتخب الفرنيس 

خالل املونديال الذي ينطلق يف ترشين الثاين، علا 
بأن كانتي العب تشيليس اإلنكليزي عاىن أيضا من 

مشكالت اإلصابة يف املواسم األخرة.
  وقال ديشــامب بشــأن الثنايئ يف ترصيحات 
لصحيفة »لوباريزيــان«: »نحن نتحدث عن العبني 

بارزين يتمتعان بخرة كبرة وقدرات قيادية«.

  وأضاف: »مــن املهم تواجدهــا، لكن ال يشء 

مضمون، وبالتايل نحــن بحاجة إىل إعداد الالعبني 

الشبان من أجل تفادي تلك األزمة«.

  وتابــع: »أنا بالطبــع عىل تواصــل مع بول 

العامل ليست  )بوغبا(، مشــاركته يف كأس 
قابلة للنقاش اليوم«.

  وال يتخوف مدرب فرنســا من غياب بوغبا 
وكانتي فقط بسبب اإلصابة، لكن بعض نجوم 
املنتخب األساســيني تراجع مستواهم بشكل 
ملحوظ، مثل أنطــوان غريزمان العب أتلتيكو 

مدريد اإلسباين.
  ويعد غريزمان جزءا أساســيا يف خطط 
ديشامب، عل حد قوله، رغم أنه سجل 3 أهداف 

فقط يف الدوري اإلسباين، املوسم املايض.
  وقال ديشــامب: »هو ليس إنســانا آليا، 
الرأس بالطبع هو الذي يتحكم يف الســاقني، 
وكل العب يواجه فرتة تراجع يف املســتوى، 
عاجال أم آجال، وهذا يرتجم إىل فقدان للثقة«.

  وأضاف :«أنطوان قدم مواســم مزدحمة للغاية، 
وقبل مشــكالته البدنية يف بداية العام )إصابة يف 
الفخذ( كان دامئا بعيدا عن اإلصابات خالل مسرته«.

  وتابع: »وقبل أشهر قليلة، انتقل من ناد آلخر، 
ورمبا تأثر بأمور خارجية أيضا«.

نادي  إدارة  أن  إنكليزيــة  تقاريــر  ذكرت 
برشلونة اإلســباين هددت باتخاذ إجراءات 
قضائية تخص عقــد الهولندي فرينيك دي 

يونغ العب وسط الفريق.  
إىل  االنتقــال  رفــض  يونــغ  دي  وكان 
مانشســرت يونايتد االنكليزي بسبب حقوقه 
واملرتبطة  برشــلونة  لدى  املتأخــرة  املالية 

بتوقيعه عقدا جديداً مع النادي يف 2020.
  وأعلن برشلونة يف 2020 تجديد عقد دي 
يونغ ملدة عامني حتى 2026، مع منح الالعب 
18 مليون يورو إضافية عن عقده األول الذي 
انضم مبوجبــه للنادي يف 2019 من أياكس 

أمسرتدام الهولندي.
  وقالت صحيفة »ذا أثلتيك« الريطانية إن 

إدارة برشلونة طالبت دي يونغ يف خطاب يوم15 
متوز املــايض باعتبار العقد الجديــد، املوقع يف 
2020 باطالً، يف ظل وجود مخالفات قانونية به 

بحسب مزاعم النادي الكاتالوين.
  وميتلك برشــلونة بحســب التقرير األسباب 

والدالئل التي تجعله قادراً عىل اتخاذ إجراء قانوين 
ضد إدارة النادي الســابقة برئاسة جوسيب ماريا 

بارتوميو وممثيل دي يونغ لتوقيعهم هذا العقد.
  وبحســب العقد الجديد فإن دي يونغ قد وافق 
 ،2021-2020 موسمي  خالل  راتبه  تخفيض  عىل 
الحصــول عىل 18 مليون  و2021-2022، نظره 

يورو موزعة عر املواســم التالية من 2022 
إىل نهاية عقده يف 2026.

  ويحاول برشلونة إقناع دي يونغ بالتوصل 
لحل وسط من خالل تنازل الالعب عن مبلغ 
مانشســرت  إىل  انتقاله  مــع  مليون  الـ18 

يونايتد اإلنكليزي.
  من جانبها، فإن إدارة برشلونة السابقة 
برئاســة بارتوميو ترص عىل صحة موقفها 

القانوين فيا يخص عقد دي يونغ.
  ويــأيت تعليق إدارة برشــلونة عىل عقد 
دي يونغ مع النادي، ليعزز ما قاله إيفغيني 
ليفتشينكو، رئيس اتحاد الالعبني الهولنديني، 
بأن دي يونج قد يكون ضحية محاولة ابتزاز 

من إدارة برشلونة.
 »FIFPRO« ويراقب اتحاد الالعبــني العامليني  
عن كثب محاوالت برشلونة للضغط عىل دي يونج 
لخفض مبلغ الـ18 مليــون التي وافق عىل تأجيل 
حصوله عليهــا أثناء فرتة وبــاء كورونا من أجل 

التدخل لصالح الالعب يف الوقت املناسب.

فريق السالم زغرتا سيواجه الصفاء

صالح ونونيز

ديشامب وبوغبا

دي يونغ



1ـ سوريا، االجاج
2ـ الوتسو، بلم، وكّل

3ـ يتمسكان، املنام
4ـ مرّي، نردين، كرسه

5ـ الوله، ينَحّل، ديروط
6ـ نووي، عامد، بنادق، لو

7ـ جورج سامحة، أدين
8ـ لبونة، رسام، موراي

9ـ عمل، الال، إرتسام، مع

10ـ ين، مللوم، ندر، آيس

11ـ ينابيع، بنها، ريال

12ـ برتاركه، امد، إنتمى

13ـ حّي، زنوبيا، األنصار

11
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 عموديا: 

 عموديا:

من سبعة حروف:    االبراج 

 جزيرة فرنسية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق   وليم بليك 

اخترب معلوماتك

نفســاين  طبيــب  1ـ 
منساوي. 

2ـ االســم الثاين لنائب 
لبناين. 

3ـ مصباح. 
واعتنــوا  أداروا  4ـ 

باألمور. 
5ـ الضيف.

1ـ دولة كربى. 
2ـ من أسامء الليث. 
3ـ عاصمة أوروبية.

الــرأي  يطلــب  4ـ 
والنصيحة. 

5ـ رئيــس وزراء هندي 
راحل. 

أديب وصحفي وشــاعر مهجري راحل. يعترب من أبرز 

اعالم أدب املهجر، ومن مؤسيس الرابطة األدبية، وهي 

جمعية أدبية عربية يف األرجنتني.  

إسمه مؤلف من مثانية حروف. إذا جمعت: 

5+1+6+4- صوت وقع الحديد بعضه ببعض. 

7+2+3+6- نوع من العصافري. 

8+3+6+5- بخيل شديد التمّسك باليشء. 

2+8+6+7- فريد من نوعه. 

5+2+3- قضاء لبناين. 

2+4+7- عرثَ عىل. 

7+3+6- علَم وعرَف.

3+6- نوتة موسيقية. 

1ـ ما إسم األديب والقصيص األمرييك الذي لوال حبسه 

يف السجن ملا فكّر يوما يف الكتابة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما إسم الشاعر اللبناين الذي كان من أعضاء الرابطة 

القلمية يف نيويورك، ولّقَب بـِ الشاعر الدرويش؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ يف أيــة دولــة أمريكية التي هي مــن دول أمريكا 

الجنوبية يقع مطار كاراسكو؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما إســم الشاعر الهندي الذي نال جائزة نوبل سنة 

1913؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ كم كيلو مرت يبلغ طول خليج العقبة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما إسم الشاعر األموي الذي لّقَب بـِ خليل الخلفاء، 

وذلك ألنه كان يجالس الخلفاء واألمراء؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما إســم الدولة التي تقع يف أمريكا الجنوبية التي 

إحتلت املركز الثالث يف بطولة كأس العامل سنة 1962؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إسم املدينة العربية التي لُّقبت بـِ عروس البحر؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ سليامن العيل
2ـ واترلو، بم، نبّي

3ـ روميو وجوليات
4ـ ِيتس، ليون، نربز
5ـ أسكنه، رتل، يان

6ـ وأر، عج، العرو
7ـ نديم سامل، كّب
8ـ لب، ينام، البهّي

9ـ االنحدار، ون

10ـ جّمَل، حسامها
، بّتار، أّما 11ـ مكَّ

12ـ جونسون، منت، دل
13ـ كار، آن، سدر

14ـ املهدد، ماريان
15ـ يقاوم، أنّص

16ـ دّر، ألتأ
17ـ وليامس، مر

18ـ طوين عيىس

؟ من هو
من هي؟

1ـ دولة آســيوية، مغنية 

لبنانية، تَعب. 

2ـ مدينة فرنســية، فِطن 

وذيك، جاّف.

3ـ رئيــس حكومة لبناين 

راحل، للتمني. 

4ـ صــّوَت الضفدع، والية 

أمريكية. 

5ـ عاصمة عربية، يُستعمل 

لبعض األطعمة. 

6ـ بلدة يف قضاء النبطية، 

فيلسوف عريب قديم. 

7ـ للتمني، االســم الثاين 

لشاعر برتغايل، املطر الشديد. 

8ـ ترتِبك، أفسد، للنهي. 

التي تؤكل  الخضار  9ـ من 

مطبوخــة، مقدار من الزمن، 

للمنادى.

10ـ بوق، راَسلُهم. 

11ـ من وســائل االعالم، 

حصَل، تعرب. 

12ـ مطلع أغنية ألسمهان. 

13ـ بلدة يف الشوف، جبال 

أوروبية، رشيعة.

14ـ عالج للجلد، الَجامَل. 

15ـ قارَب النوم، أواصل. 

الحبــوب،  مــن  وّد،  16ـ 

إقرتَب.

17ـ نصل الرمح، غناج.

وممثلــة  مخرجــة  18ـ 

لبنانية صاحبة الصورة.

تحمل  افريقيــة  دول  1ـ 

إسم نهر، صنعة، كثري.

2ـ شعلة النار، لعبة أرقام 

وحظ، الورك. 

3ـ ِظبــاء الجبال، مناص، 

تدعمينه. 

4ـ شــاركت يف نهائيات 

كأس العامل 1990

5ـ إقرتَب، االســم الثاين 

ملطــرب مــري، مدينــة 

نيجريية، ضّد نيسء.

6ـ املنزل، بلدة يف الشامل، 

يداعبنا وميازحنا. 

7ـ يربق ويتــأأل، مدينة 

فلسطينية، رجع الفيء.

8ـ تُقال للرتحيب، االعتامد 

عىل، من األلوان. 

9ـ عجوز، املرء.

مــن  للتفســري،  10ـ 

فرنسية،  مدينة  املتفجرات، 

أرشَد. 

11ـ الذي قــلَّ ماله، ضد 

عبَس، مدينة سورية.

12ـ بلدة يف قضاء عاليه، 

وَغّم،  قلق  الجســم،  يصيب 

مَنحناك اليشء. 

13ـ يســتحرض البضائع 

من الخارج، الشــّدة والقوة، 

ُمرتِفع. 

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(

أنــت يف غايــة الذكاء واملعرفــة، فِطن 

ودقيــق يف أمــورك، وهذا مــا ميّيزك عن 

اآلخرين. أعاملك مزدهرة حاليا، ونشــاطك 

فشيئا.  شيئا  يزداد 

الغــرية العمياء بإمكانهــا أن تعكر الجو 

الصايف. ال تجرح شــعور األحباء واملقربني 

منك، وال بد من الصرب والدبلوماســية لتصل 

أهدافك.  اىل  بسالم 

ستكون صلبا وحدســك سيقودك للتغلب 

عىل الصعاب وحّل بعض  املشــاكل. وضعك 

العاطفي قد يتحســن اذا عرفت كيف تستغل 

واملالمئة.  الجيدة  الظروف 

اشــاعات يف محيطك ال أســاس لها من 

الصحة عــىل االطالق. حياتــك العاطفية 

التعقيــدات نتيجة  ســالكة وخالية مــن 

االنســجام التام مع الرشيك اللطيف. 

ال تســمح ألي كان أن يستغلك أو يستغل 

الرباءة فيك. حياتك العملية تسري يف خطها 

املســتقيم، وأيضا حياتك العاطفية الخاصة 

يرام.  عىل أحسن ما 

كن منفتحا ووديا تجاه األشــخاص الذين 

تتعرف عليهــم اليوم بطريقة غري مبارشة. 

عاطفيا، الوحدة ال تناســبك والتنازل قليال 

مجاريها.  اىل  املياه  يعيد  قد 

تنقالت وزيارات تفقدية، فهناك امكانية 

االجتامعية.  العالقات  بعــض  لعقد  جديدة 

أفكارك ســتكون ناجحة، حققها وال تخف 

والعوائق. الصعوبات  من 

ال تأمل الحصــول برسعة عىل املوافقات 

التي ترغبها وتريدهــا حاليا. عزلتك طالت 

والفلــك يدعوك يف هذه املرحلة اىل الخروج 

الجميل.  العامل  اىل 

شــخصيتك الجذابة تزيد مــن نجوميتك 

وراء  وســعيك  للحياة  حبــك  وشــعبيتك. 

والتجديد يجعالن منك شــخصا  االبتــكار 

محبوبــا مميزا من املحيط واألقرباء. 

الفــرتة غــري مناســبة الحــداث بعض 

التغيــريات املهمــة اليــوم يف منط حياتك 

العامــة. خذ وقتك بكامله وتريث قبل اتخاذ 

ملستقبلك.  املصريية  القرارات 

حافظ عــىل صداقاتك لكن ال تتكل عليها 

كثريا لحل بعض املشــاكل. الفرص ستكون 

سانحة يف مجاالت كثرية، وعليك أن تحسن 

اقتناصها.  ظروف 

تشــعر بالتعب وتتمنى أخذ عطلة قصرية 

للراحــة واالســرتخاء، لكن مســؤولياتك 

الكثــرية تدفعك للتضحيــة براحتك واعطاء 

حولك. هم  ملن  واالهتامم  الرعاية 

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(

إنطالق
انتظار
إنفراج

املوصل
الدورادو
اساطري

بند
بط

تعاليم
ترويكا

تعب
جامايكا

حزب
حاصبيا

خلد
دجاكرتا
دامنارك

دميوستني
راسبوتني

زيد
سنة

شوبريت
صنيع

عاشوراء
عز
فند

فابيوال
قطر

قناطري
كمبيالة
منغوليا

نادر

نيسابور
نيودلهي

نريون
هواجس

هارمل

هايتي
هيرثو
وسيط

وندسور.

الحل السابق

الحل السابق

نيجر

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأ 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 شكرالله الجر. 

2ـ مهرانة. 

. 3ـ ُحب الوطن فرض عيلَّ

4ـ العّثة. 

5ـ املمثل يوسف شعبان. 

6ـ سنة 1675

7ـ اللغة االنكليزية. 

8ـ البطريرك يوسف اسطفان.

1ـ ثنايا. 

2ـ رادار. 

3ـ ثبايت. 

4ـ آملُوت. 

5ـ رَسونا.  

1ـ ثرثار. 

2ـ نابلس. 

3ـ آدامو.

4ـ يأتون. 

5ـ اريتا. 
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المانشيت( )تتمة   

المانشيت( )تتمة   

المانشيت( )تتمة   

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
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االرسائيليــون من خالل »املناورة الجديــدة« الخروج باتفاق 
يحفظ لهم »ماء الوجه« وســط الحديث عن تنازالت »مؤملة« 
يصعب »هضمها« بسهولة يف الداخل االرسائييل. واكد موقع 
»القناة 14« ان املعلومات تشــري اىل احتــامل التوصل إىل 
تسوية دامئة بشــأن الخالفات الحدودية البحرية، ونقل عن 
مسؤولني ارسائيليني قولهم أنّه ستكون هناك تنازالت مؤملة، 

تحديداً يف تفاصيل االتفاق. 

{ »االقرتاح ولد ميتا« {
 يف املقابل يرص حزب الله عىل عدم منح ارسائيل اي مكسب 
معنوي او ســيايس وطبعا ليس عسكريا او امنيا. ولهذا ولد 
االقرتاح« »ميتا«، واالن ينتظر اللبنانيون عودة هوكشتاين اىل 
بريوت »ليبنى عىل اليشء مقتضاه«. خصوصا ان التوقعات 
تشــري اىل انه ســيحمل معه موافقة ارسائيلية الستئناف 
املفاوضات غري املبــارشة يف الناقورة وهذا يعني ان ارسائيل 
قد وافقت عىل املقرتحات اللبنانية حيث يفرتض من الوفدين 
تم  للمعلومات  االخرية عليها.ووفقا  اللمسات  التقنيني وضع 
ابالغ هوكشــتاين ان لبنان غري معنــي بالوضع الداخيل يف 
إرسائيل فاالنتخابات املبكرة التي ستجري قريباً، ال تعنيه واي 
محاولة لتاجيل التسوية اىل ما بعد االستحقاق يحمل مخاطر 
كبرية خصوصا اذا ارصت ارسائيل عىل التنقيب يف »كاريش«. 
ويف سياق متصل والفت استقبل نائب رئيس مجلس النواب  
الياس بوصعب يف مكتبه يف املجلس النيايب ، ســفري قطر 
يف لبنان ابراهيم بن عبد العزيز الســهالوي وبحث معه يف 

موضوع ترسيم الحدود البحرية والتطورات االقليمية 

{ تحرك غريب«لضبط النفس« {
 ووفقا للمعلومات ال يرغب االمريكيون ايضا ربط امللف باي 
موضوع آخر نتيجة القلق من انهيــار املحادثات يف توقيت 
شديد الحساســية حيث يتم السعي اىل تســوية يف امللف 
االيراين، وال ترغب واشــنطن بتدهور عسكري يدخل املنطقة 
يف املجهــول، وما حصل من »بروفــة« يف غزة يزيد بواعث 
القلق من دخول املنطقة برصاع مفتوح متعدد الجبهات، ولهذا 
حرص االمريكيون عىل دعم الجهــد املرصي النهاء املواجهة 
يف القطاع. ويف هذا السياق، عمل عدد من السفراء األجانب 
املعتمديــن لدى لبنــان ويف مقدمتهم الســفرية االمريكية 
دورويث شيا، والفرنســية آن غريو، عىل تكثيف اتصاالتهم 
مع عدة اطراف لبنانية رســمية وغري رسمية لضامن بقاء 
الجبهــة اللبنانية خارج التصعيد، وعمــل هؤالء عىل تاكيد 
رضورة »ضبط النفس« وعدم التورط يف املواجهة خصوصا 
ان استهداف »الجهاد االســالمي« وغياب حركة حامس عن 
خوض املعركة دفع العديد من الدبلوماســيني اىل القلق من 
تدخل حزب الله لحامية الحركة التي تتعرض لعملية استفراد 

غري مســبوقة، مع العلم ان املنظمة تعترب االقرب اىل طهران 
عىل الساحة الفلسطينية.ووفقا للمعلومات »تنفس« الجميع 
»الصعداء« بعد التوصل اىل اتفاق عىل وقف الحرب االرسائيلية 
عىل غزة بعدما ملسوا ان حلفاء »الجهاد« لن يسمحوا الرسائيل 

بتعديل »قواعد اللعبة« يف املنطقة. 

{ مراوحة يف ملف اللجوء {
يف هــذا الوقت يبقى ملف عودة النازحني الســوريني اىل 
بالدهم يدور يف »حلقة مفرغــة« يف ظل تخبط لبناين يف 
ادارة هذا امللف خصوصا ان الحكومة مل تتحرك جديا حتى االن 
باتجاه النظام السوري، فيام القت ترصيحات وزير الخارجية 
عبدالله بوحبيب حول عدم رغبة دمشــق يف اســتعادتهم، 
الكثري من عالمات االســتفهام حول خلفيات هذا الترصيح 
الذي قد يعقد االمور مع دمشــق التي ابدت انفتاحا ملقاربة 
امللف وتسهيل العودة. ويف هذا السياق، بحث الرئيس ميشال 
عون مع وزير الخارجيــة واملغرتبني عبدالله بوحبيب ووزير 
الشؤون االجتامعية هيكتور حجار، وعرض معهام التطورات 
املتعلقــة بامللف. وقال حجــار بعد اللقاء، »تــم التوافق مع 
الرئيس عون عىل نقاط عدة عىل صلة بخطة عودة النازحني 
الســوريني اىل بالدهم والتواصل مع سوريا قائم ومل ينقطع 

يوما«. 

{ »انزعاج« سوري؟ {
 يف املقابل اثريت خــالل اللقاء خلفيات قول بوحبيب  يف 
ترصيحات اعالمية ان »بالدهم لن تطلبهم«. متســائال »هل 
تطلب الدول من مواطنيها العودة إليها حني يرفدون االقتصاد 
بالعملة الصعبة؟ هؤالء يرســلون أمواال إىل بلدهم. وهذا ما 
يفعله النازحون الســوريون يف األردن وتركيا ولبنان. هؤالء 
الالجئون السوريون ال يرتكون أهلهم وحدهم يف سوريا هم 
أيضا يرسلون األموال إليهم. لذلك وجودهم يف الخارج يساعد 
النظام«. وعلم يف هذا السياق، ان ترصيحات بوحبيب اثارت 
انزعاجا يف دمشــق التي عربت عن »استياء« شديد ازاء هذه 
املقاربة غري الواقعية خصوصا انها ابدت كامل االســتعداد 
للتعــاون، وتم ابالغ االمر اىل الجهــات اللبنانية املعنية عن 
طريق املدير العــام لالمن العام اللواء عبــاس ابراهيم الذي 
مل يكن مرتاحا ايضا لترصيحــات وزير الخارجية. وقد طلب 
الرئيس عون من بوحبيب تقديــم التوضيحات الالزمة التي 
تهــدف اىل عدم توتري العالقة مع الجانب الســوري الذي مل 
يتعامل بسلبية حتى االن مع امللف، فيام لفت وزير الخارجية 

اىل انه كان يقدم توصيفا لالوضاع ومل يقصد اتهام احد..! 

{ ال »حياة ملن تنادي« رئاسيا {
يف هذه الوقت، وفيام استســلم الجميع امام اســتحالة 
تشكيل حكومة جديدة، ويف غياب االهتامم الدويل بانتخاب 
رئيس جديد ال يزال امللف الرئايس يدور يف اطارعمليات »جس 
النبض« حيث ال يستعجل اي من االطراف »حرق اوراقه« قبل 

دخول االستحقاق مواعيد الحســم الجدية. ويف هذا االطار 
يواصل  رئيس حزب القّوات اللبنانّية، سمري جعجع محاوالته 
لتوحيد موقف »خصوم« حزب الله من هذا االستحقاق، ووجه 
مجددا نداًء إىل من اعتربهم نواباً يف »صفوف املعارضة« من 
أجل تكثيف االتّصاالت بهدف االتفاق عىل تسمية مرشح واحد 
لرئاســة الجمهورية. وقد وصفت مصادر مطلعة محاوالت 
»معراب« بالفاشلة حتى االن النه ال »حياة ملن تنادي«، فحتى 
االن ال تزال محــاوالت التواصل خجولــة واالحتامالت غري 
مشجعة لحصول اتفاق بني قوى ال يجمعها سوى الخصومة 
مع الطرف اآلخر، بينام تخوض يف ما بينها »حروبا صغرية« 
تتصــل »بزواريب ضيقة« ال تســمح لها بخــوض معركة 
اسرتاتيجية عىل مستوى الرئاســيات. وكان جعجع قد اكد 
خالل مشــاركته يف لقاء نظّمه مركز القــوات اللبنانية يف 
حدث الجّبــة، إنّه يجب »أّن ندرك أن هنــاك ثابتة وحيدة يف 
انتخابات رئاسة الجمهوريّة، وهي أن نتفق عىل مرّشح واحد 
ليك نتمكن من إيصاله إىل سدة الرئاسة، وكل ما تبّقى متغرّي 
وقابل لألخذ والرد، الفتاً اىل أن األمر يتوقف عند حســن نّية 
ورؤية جميع نــواب املعارضة ال67واعترب جعجع أن مجلس 
النواب اليوم شــّقان، األول مع »محور املامنعة« أي السلطة 
املوجودة وهو كناية عن 61 نائباً، وهؤالء معروف أمرهم وقد 
أعطوا أحســن ما ميكنهم إعطاؤه وهو الوضع الحايل الذي 
نعيشه اليوم، وهناك الشــّق الثاين املكّون من النواب الـ67 

اآلخرين. 

{ خالفات عميقة  {
وللداللة عىل االختالفــات العميقة يف اجندات املعارضة ، 
مل يحرض اىل االجتامع التنســيقي يف ساحة النجمة اال 16 
نائًبا »مســتقال«، فيام غاب ما يوازي عدد الحارضين ويف 
مقدمتهم ســبعة من النواب »التغيرييني« وكذلك نواب صيدا 
علــامً أن الدعوة وجهت إليهم للحضــور«. وقد برر الغائبون 
غيابهم باالعرتاض عــىل عدم وجود جــدول اعامل واضح 
لرفع مستوى التنسيق بني النواب وعدم وجود رؤية واضحة 
للتعاون املشــرتك. وفيام هدف االجتامع اىل مناقشة جدول 
أعامل الجلســات وآليــة التصويت عىل مشــاريع القوانني 
ومواضيع أخرى، غاب عنه بشكل الفت االستحقاق الرئايس 

الذي مل يطرح من قريب او بعيد.   

{ »الكباش« املرصيف- القضايئ  {
يف غضون ذلك تعود املصــارف اىل العمل يوم غد االربعاء 
بعد ارضاب تحذيري ليوم واحد وتغيب اليوم عن العمل بسبب 
عطلة »عاشــوراء« وســط مخاوف جدية من نجاح القطاع 
املرصيف »بشــل« عمل القضاء الذي بات اســري التدخالت 
السياســية وضغط »لويب« حزب املصــارف وجمعيته التي 
تهدد بارضاب مفتوح يف حال تعرض احد فروعها او مدراءها 
ملالحقة تعتربها »تعسفية«. وقد جرى عشية اجتامع جمعية 
املصارف االربعاء عقد اجتــامع تقييمي باالمس حيث جرى 

نقاش نتائج االرضاب،كام تم مناقشــة االزمة مع القضاء، 
وجرى التاكيد مجددا بحســب مصــادر مرصفية عىل رفض 
تحميــل املصارف وحدها الخســائر حيث تــم تقييم قانون 
الكابيتال كونرتول املوجود يف مجلس النواب والذي ال يعرف 

حتى االن ملاذا مل يقر؟.  

{ احتامالت التصعيد {
ووفقا لتلك االوســاط فان مثة اتفاق عىل التصعيد اذا تم 
اتخــاذ اي اجراء بحق اي مرصف او كبــار موظفيه، وقد تم 
تجديد رفض خطة هيكلة املصــارف، واالعرتاض قائم عىل 
عدد املصارف التي يجب ان تبقى يف السوق، كام  ان املشكلة 
الكربى تبقى ان مالحظات املصــارف عىل خطة التعايف مل 
تاخذ يف الحســبان. وقد لفتت املصادر اىل انه مل يعد مقبوالً 
االستمرار يف محاوالت التعّدي عىل القطاع املرصيف وأركانه 
بطريقة بوليســّية واالتجاه إىل الدعوة اىل »إنشاء محكمة 
قضائية تختــص بالقضايا املرصفية واملالية كام هو معمول 
يف عدد من الدول، شبيهة بـ«محكمة املطبوعات« ، أو مجلس 
عديل يختص بامللفات املرصفية واملالية.. وتكونان عىل بيِّنة 
بتفاصيل األمور املرصفية واملالية يف البلد وتطوراتها التقنية، 

للبّت مبثل هذه امللفات بدراية وواقعّية.

{ »شل« القضاء؟ {
 يف املقابل تشري مصادر قضائية اىل ان القضاء غري معني 
باالرضاب وليــس صحيحا ما يروج له انه هناك اســتهداف 
للمصارف بــل كام يحصل مجرد نظــر بالدعاوى املطروحة 
امامــه. وكان »نادي قضاة لبنان« قــد حذر من أن املحميات 
التي تيل أي قرار قضايئ تؤدي إىل شل مرفق العدالة، منتقداً 
إرضاب املصارف اعرتاضاً عىل تدابري قضائية بحق مسؤولني 

مرصفيني الذي يهدف اىل منع القضاء من القيام بدوره. 

{1600مليار لدعم االستشفاء {
صحيا، أعلن وزير الصحة يف حكومة ترصيف األعامل، 
فراس األبيض، أّن وزارة الصحة ستستخدم الحّصة الوازنة 
من نقل احتياطي املوازنــة، وهي حواىل 1600 مليار لرية 
لبنانية يف دعم االستشــفاء وملّف الدواء، وخصوصاً يف 
مراكز الرعاية وذلك لتامني اكرب عدد من األدوية لألمراض 
املزمنــة.ويف موضوع األدويــة، خصوصاً املســتعصية 
والرسطانية، أعلن أّن الوزارة تعمل عىل مشــاريع املكننة، 
املستشــفيات  ثالثة ســُتدّرب  أو  أســبوعني  وأنّها خالل 
واملراكز الصحيــة التي تشــارك وزارة الصحة يف تطبيق 
هذا املوضوع. ويف هذا الســياق، أعلــن األبيض أّن رئيس 
حكومة ترصيف األعامل، نجيــب ميقايت، قد وعد بزيادة 
واألدوية  الرسطانية  األمــراض  ألدوية  املالية  االعتامدات 
املســتعصية، وهناك أمور أخرى كمراكــز الرعاية األولية 
وســبل دعمها وبعض القوانني والقرارات التي نتساعد مع 

املزمنة.  السياسات  بعض  لحّل  النواب  مجلس 

أبوابها منذ  التجارية  الحكومية واألهلية والتعليمية واملحال 
صباح أمس يف غزة، كام ألغى الجيش اإلرسائييل كل تعليامت 

الطوارئ والقيود املفروضة عىل سكان منطقة غالف غزة.
وقبل ســاعات من رسيان االتفاق، قالت وزارة الصحة يف 
غزة إن حصيلة التصعيد اإلرسائييل خالل 3 أيام ارتفعت إىل 
44 شــهيدا، بينهم 15 طفال و4 نســاء، باإلضافة إىل 360 

جريحا.
وشــيع الفلســطينيون ظهر أمس االثنني جثامني يارس 
النباهني و3 من أبنائه الذين قتلوا يف قصف لقوات االحتالل 
عــىل مخيم الربيج وســط قطاع غزة، حيــث كان النباهني 
قياديا يف كتائب عز الدين القسام )الجناح العسكري لحركة 

حامس(.

{ ترحيب دويل {
ويف ردود الفعل الدولية، رحب الرئيس األمرييك جو بايدن 

باتفاق الهدنة، وأشاد بدور مرص وقطر يف تحقيقه.
وقال بايدن إنه يؤيد إجراء تحقيق يف تقارير سقوط ضحايا 
من املدنيني، داعيا جميع األطراف إىل تنفيذ وقف إطالق النار 
بحذافريه، وضامن تدفق الوقود واإلمدادات اإلنسانية إىل غزة 

مع وقف القتال.
ويف ترصيحــات صحفية من جوهانســربغ يف جنوب 
أفريقيا، قال وزيــر الخارجية األمرييك أنتــوين بلينكن إن 
اتفاق وقف إطالق النار يف قطاع غزة و«إرسائيل« »ســيوفر 
فرتة راحة مرحب بها للمدنيني«، مؤكدا أن بالده ســتواصل 
يف األشــهر املقبلة العمل مع الرشكاء لتحسني نوعية الحياة 

للفلسطينيني يف قطاع غزة.
وجدد بلينكن تأكيد التزام الواليات املتحدة بأمن »إرسائيل«، 
وأنها ســتظل منخرطــة بالكامل يف األيــام املقبلة لتعزيز 

الهدوء.
وتابع »يســتحق الفلســطينيون واإلرسائيليــون العيش 
بأمــان والتمتع بتدابري متســاوية من الحريــة واالزدهار 

والدميقراطية«.

ويف املؤمتر الصحفي نفسه، قالت وزيرة خارجية جنوب 

أفريقيا ناليدي باندو »يجب أن نهتم بالقدر نفسه مبا يحدث 

لشعب فلسطني، كام هو الحال مع ما يحدث لشعب أوكرانيا«.
ويف أنقرة، قال الرئيس الــرتيك رجب طيب أردوغان، يف 
مؤمتر السفراء األتراك الـ13، »ال يوجد أي مربر لقتل األطفال 

والرضع.. نحن نقف إىل جانب الشــعب الفلسطيني واإلخوة 

يف غزة«.

وأضاف أن بالده تعمل عىل جعل عالقاتها مع الســعودية 

واإلمــارات أقوى من ذي قبل، وأنها تســتخدم عالقاتها مع 

إرسائيل للدفاع عن حقوق الفلســطينيني، وكذلك عن مصالح 

تركيا.وجدد أردوغان تأكيده أن املسجد األقىص يعّد خطًّا أحمر 

لبالده.

{ مطالب غزة {
ويف مدينة غزة، عقد مســؤولون فلسطينيون حكوميون 

أمس االثنني، مؤمترا صحفيا ملطالبة املجتمع الدويل والعريب 

بإعادة إعامر القطاع، والعمــل عىل رفع الحصار اإلرسائييل 

املتواصل منذ أكرث من 15 عاما.
ويف املؤمتر، دعا رئيس املكتب اإلعالمي الحكومي سالمة 
معــروف املجتمع الدويل إىل التدخل لعدم اســتمرار العقاب 

الجامعي الذي متارسه »إرسائيل« عىل سكان قطاع غزة.
من جانبه، قال وكيل وزارة التنمية االجتامعية غازي حمد 
إن العدوان األخري جاء يف وضع إنســاين صعب، موضحا أن 
وزارته رشعت يف تقديم املســاعدات للعائالت التي تعرّضت 

منازلها ألرضار.
وأعلنت الحكومــة اإلرسائيلية فتح املعابــر بني إرسائيل 
وقطاع غزة أمام الحاالت اإلنسانية بدءا من الساعة التاسعة 
صباح االثنني بالتوقيت املحــيل، وكانت محطة الكهرباء قد 
توقفت عن العمل منذ يوم السبت املايض بسبب نفاد الوقود.

وبدأت شــاحنات الوقود الــالزم لتشــغيل محطة توليد 
الكهرباء يف قطاع غــزة الدخول عرب معرب كرم أبو ســامل 
التجاري، بعد أن فتحت ســلطات االحتالل اإلرسائييل املعرب 
بشــكل جزيئ، ومن املقرر أن تدخل اليوم 30 شاحنة محملة 

بالوقود لتشغيل املحطة.

غوترييش »سنستمر يف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية، لكنها يجب أن تنأى بنفسها عن االنحرافات السياسية 

وتنفيذ عملها يف إطار عمل تقني«.

وكانت مباحثات فيينا قد علقت منتصف آذار مع تبقي نقاط 

تباين بني طهران وواشنطن، واستؤنفت الخميس املايض يف 

أعقاب طرح االتحاد األورويب الذي يتوىل تنســيق املباحثات 

اقرتاح تسوية قال إنه يأخذ يف االعتبار مختلف املالحظات.

ويوم الجمعــة املايض، أكد مصدر رســمي إيراين أن من 

النقــاط -التي يتم بحثها راهنا- القضيــة املرتبطة بتحقيق 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشــأن العثور سابقا عىل آثار 
ملواد يف مواقع مل ترّصح طهران بأنه سبق أن شهدت أنشطة 

نووية.
ونقلت وكالة األنباء الرســمية اإليرانية »إرنا« عن مصدر 
إيراين أن قضية املواقع غري املعلنة »ذات طابع ســيايس، وال 

ينبغي استخدامها ذريعة ضد إيران يف املستقبل«.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت يف تقرير أواخر 
أيار إن إيران مل تقّدم توضيحات وافية بشأن العثور عىل آثار 

ملواد يف 3 مواقع مل ترّصح بأنها شهدت أنشطة نووية.
وتال التقرير قرار ملجلس محافظي الوكالة تقدمت به دول 

غربية، ينتقد طهران لعدم تعاونها، مام أثار توترا متزايدا مع 
إيران التي أوقفت العمل بعدد من كامــريات املراقبة العائدة 

للوكالة يف بعض من منشآتها النووية.
وحذر املدير العام للوكالة رافائيل غرويس -يف حينه- من 
أن الخطوة اإليرانية قد توجه رضبــة قاصمة لجهود إحياء 

االتفاق النووي لعام 2015.

{ تقدم يف املباحثات {
من جهته، أفاد ميخائيــل أوليانوف املفاوض الرويس يف 
مباحثات فيينا بأن املباحثات بني طهران والدول الست األخرى 
تســري يف االتجاه الصحيح، موضحا أن بــالده تدعم متاما 

مسودة االتفاق الحايل.
وقال الســفري الرويس للمنظــامت الدولية يف فيينا عىل 
تويرت، األحــد، بعد اجتامع مع كبــري املفاوضني األوروبيني 
إنرييك مــورا »يبدو أننا نحرز تقدما. لــذا نأمل أال يحدث ما 

يفسده« دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
غري أنــه مل تظهر بعد أي مؤرشات عــىل حدوث انفراجة 
مطلع األسبوع بعد اســتئناف املفاوضات يف فيينا الخميس 

املايض، وذلك عقب 5 أشهر من التوقف.
وأجرت واشــنطن وطهران، أواخر حزيران، مباحثات غري 
مبارشة يف العاصمة القطرية بتسهيل من االتحاد األورويب، 

وانتهت دون تحقيق اخرتاق.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الصينية أمس االثنني إن 
تايوان جزء من الصني، وإن بكني تجري تدريبات عســكرية 

عادية يف مياهها بطريقة مفتوحة وشفافة ومهنية.
وقال املتحدث باسم الوزارة وانغ ون بني يف إفادة إعالمية 
دورية إن اإلدارات املعنية أصــدرت أيضا إعالنات يف الوقت 

املناسب، مبا يتامىش مع القانونني املحيل والدويل.
وأثارت زيارة بيلويس األســبوع املايض غضب الصني التي 
تعترب الجزيرة املتمتعة بالحكم الذايت إقليام تابعا لها، وردت 
بإطالق صواريخ باليستية تجريبية فوق تايبيه للمرة األوىل، 

باإلضافة إىل التخيل عن بعض قنوات الحوار مع واشنطن.
الدفــاع الصينية عن تعليــق املحادثات  ودافعــت وزارة 
العسكرية مع الواليات املتحدة احتجاجا عىل زيارة بيلويس 
لتايوان األسبوع املايض، وقالت إنه يجب أن تتحمل واشنطن 

»عواقب وخيمة«.
ومل تُعرف بعد مدة التدريبات الجديدة أو موقعها بالتحديد، 
لكن تايوان خففــت بالفعل قيود الطريان بالقرب من مناطق 
التدريبات الست التي أجرتها الصني مؤخرا حول هذه الجزيرة.
وقبل وقت قصري من اإلعالن عن التدريبات الجديدة، التقت 
رئيسة تايوان تســاي إينغ وين مع رالف غونسالفيس رئيس 
وزراء جزر سانت فينسنت وغرينادين الذي يزور البالد حاليا، 
وأخربته أنهــا تأثرت بتصميمه عىل القــدوم رغم الضغوط 
العســكرية الصينية. وقالت تساي يف حفل للرتحيب برئيس 
وزراء جزر ســانت فينســنت وغرينادين يف تايبيه »أوضح 
رئيس الــوزراء غونســالفيس األيام األخــرية أن التدريبات 
العسكرية الصينية لن متنعه   من زيارة األصدقاء يف تايوان.. 

هذه الترصيحات أثرت فينا بشدة«.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن سفنا وطائرات ومسريات 
عســكرية صينية قامــت مبحاكاة هجامت عــىل الجزيرة 

وقواتها البحرية، موضحة أنها أرســلت طائرات وسفنا للرد 
»بشكل مناسب«.

{ مناورات تايوانية {
وإىل جانب إطالق 11 صاروخا باليستيا قصري املدى خالل 
تدريبات عىل مدار األيام األربعة الســابقة، شــاركت سفن 
حربية ومقاتالت وطائرات مســرية صينيــة يف مناورات 

مكثفة حول تايوان.
وقبــل وقت قصري من انتهاء تلك التدريبات، أجرت نحو 10 
ســفن حربية من كل من الصني وتايوان مناورات يف أماكن 
قريبة حول الخط الفاصل يف مضيق تايوان، بحســب قول 

مصدر مطلع عىل الوضع يشارك يف التخطيط األمني.
من جانبها، تعتزم تايوان إجراء مناورات عسكرية تستخدم 
خاللها الذخرية الحية يف الجزء الجنويب من الجزيرة »الختبار 

الجاهزية القتالية« بحسب وسائل إعالم محلية.
وقالــت وكالة األنبــاء املركزية التايوانيــة »يس إن إيه« 

)CNA( إن الجيش ســيجري منــاورات بالذخرية الحية يف 
محافظة بينغتونغ غدا ويوم الخميس.

وأضافت »يس إن إيه« أن الجيش ســيطلق خالل املناورات 
املرتقبــة 78 طلقة مدفع هاوتزر عيــار 155 ملم و6 قذائف 

هاون عيار 120 ملم.
وأوضحت الوكالة أن الجيش يعتــزم أيضا إجراء مناورات 

سنوية يف الخامس من أيلول املقبل.
يف غضون ذلك، واصلــت وزارة الدفاع الصينية ضغوطها 
الدبلوماســية عىل الواليات املتحدة، ودافعــت عن تعليقها 
للمحادثات العســكرية مع واشــنطن احتجاجا عىل زيارة 

بيلويس.
وقال املتحدث باســم وزارة الدفاع وو تشــيان يف منشور 
عىل اإلنرتنت »الجانب األمرييك هو الذي سبب الوضع املتوتر 
الحايل يف مضيق تايوان مببــادرة منه، ويتعني عليه تحمل 

املسؤولية الكاملة والعواقب الوخيمة«.
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