
ميقاتي في إجازة وال يســــــتعجل تشــــــكيل حكومة... و»الوطني الحر« الى التصعيد سياسياً وقضائياً
املزايدات على أموال املودعين مســــــتمّرة والحّل باإلســــــراع في اإلصالحات وعلى رأســــــها الكهرباء

ال تزال مبــادرة رئيس الحزب التقّدمي االشــرايك النائب 
الســابق وليد جنبالط، بفتح صفحة جديــدة مع حزب الله 
تثري القلق لدى الحلفاء والخصوم من الجهتني. البعض يقول 
إن انعطافة جنبالط الجديدة هي اســتباق لتطّورات إقليمية 
قد تُرجم عىل األرض قريًبــا وبالتايل هو يتفادى أي تصادم 
مع حزب الله نظًرا إىل التالحم املّمتد من الســاحل وصواًل إىل 
البقاع. البعض األخر يفّس هــذه االنعطافة بأنها رغبة لدى 
جنبالط بقطع الطريق عن أي نسخة عن الرئيس ميشال عون 
نظًرا إىل الرضر الكبري الذي خلّفه عهد الرئيس عون عىل البلد 
)من وجهة نظر االشرايك(. وكان سبق لجنبالط أن رّصح يف 
مرحلة سابقة بأن الحزب االشرايك لن ينتخب جربان باسيل 
وال سليامن فرنجية إىل رئاســة الجمهورية من خالل قّوله 
»املرّة املاضية سايرنا سعد الحريري وطلعت براسنا وبراسه... 
املطلوب بقاء قوة سيادية يف مجلس النواب ترفض أّي مرشح 
سوري - إيراين لرئاســة الجمهورية«. وبحسب املعلومات، 
ال يريد جنبالط أيًضا رئيًســا اســتفزازيًا مــن فريق 14 أذار 
مثل رئيس حزب القوات اللبنانية ســمري جعجع الذي يعتربه 
جنبالط اســتفزازيا لفريق 8 أذار كام يعترب جربان باســيل 
اســتفزازيًا لفريق 14 أذار. من هذا املُنطلق، بدأ بحث جنبالط 
عن رئيس وســطي يحظى مبوافقة األفرقاء كافة والتسويق 
له لدى األفرقاء كافة وعىل رأسهم حزب الله. بالطبع التحليل 
املنطقي لجنبالط أن ال إمــكان النتخاب رئيس ال يوافق عليه 
حزب الله، وبالتايل يرى البعض أن هــذا هو الدافع الرئييس 

النعطافة جنبالط وانفتاحه عىل حزب الله.
جنبــالط الواثق من خطوته اســتطاع خــرق الصفوف 
اإلســالمية الفاعلة يف املجلس النيايب مــن خالل العالقة 
الوثيقة مع رئيس املجلس النيايب نبيه بّري، ورئيس الحكومة 
نجيــب ميقايت، وحديًثا باالنفتاح عىل حــزب الله باإلضافة 
إىل خرقه الواضح للنواب التغيرييني. لكن مشكلته تبقى مع 
االحزاب املســيحية الفاعلة مثل التيار الوطني الحر والقوات 
اللبنانية التي حتى الساعة ال تواصل معها منذ إعالن املبادرة 
باتجاه حزب اللــه. أّما حزب الكتائب املنضــوي تحت عباءة 
التغيرييني فإن حجمــه لن يؤثّر يف مخطّط جنبالط بإيصال 
مرّشح وسطي إىل رئاسة الجمهورية نظًرا إىل أن حجم كتلة 
التغيرييني )كاّم يسّمون أنفسهم( الحقيقية ال تتخطّى الستة 

عرش نائًبا.
املعلومات تُشــري إىل أن النائب غسان عطا الله زار جنبالط 

موفًدا من النائب جربان باســيل منذ أكرث من أســبوعني، يف 
خطّوة فّسها البعض عىل أنها محاولة تطمني من قبل التيار 
تجاه االشرايك. إال أن املعلومات نفسها أشارت إىل أن جنبالط 
تعاطى مــع هذه الزيارة عىل أنها »تحصيل حاصل« خصوًصا 
بعد املبادرة التي قام بها تجاه حــزب الله ويضعها يف خانة 

التقارب من أجل االستحقاق الرئايس.
أحد املصادر أكّد لجريدة »الديــار« أن القوات اللبنانية هي 
األكــرث امتعاًضا من هذا التقــارب الجنبالطي مع حزب الله 
حيث ان هذا التقارب يقطع األمل يف وصول جعجع إىل سّدة 
الرئاسة وهو ما شــكّل انتكاسة كبرية للعالقة بني الحزبني. 
أيًضا، أكّد املصدر أن النائب جربان باسيل قلق من هذا التقارب 
ولكّنه يعّول عىل دعم حزب اللــه له خصوًصا بعد العقوبات 
األمريكيــة التي اســتهدفته ومقّربني منــه. إال أن هذا األمر 
بحســب املصدر ال يُغرّي يف حقيقة الواقع أن هناك فيتو من 
قبــل جنبالط وبّري ومعهم ميقايت عىل وصول باســيل إىل 
سّدة الرئاسة. أّما من جهة حزب الكتائب وبعد السقف العايل 
الذي وضعه رئيســه سامي الجميل، فإن قنوات التواصل بينه 
وبني باقي األفرقاء شبه معدومة وبالتايل لن يكون هناك من 
كلمة للكتائب يف االنتخابات الرئاسية القادمة، خصوًصا أن 
حجم كتلته ال تتعّدى أصابع اليد وحتى مع حلفائه التغيريين 

ال تتعّدى حجمها الـ 16 نائًبا.
حزب الله الذي رّد عىل مبادرة جنبالط برحابة صدر، وقام 
موفــدوه بزيارة لكليمونصو حيث تــّم التباحث يف منهجية 
العمل املشرك والتي اعتمدت ُمســلّامت إبعاد نقاط الخالف 
والبناء عىل النقاط التوافقية، كأساس يف التواصل املستقبيل. 
يقول أحد املُحلّلني السياســيني يف حديــث خاص لجريدة 
»الديار«، ان خطة جنبالط أتت بالتشاور والتكامل والتضامن 
مع رئيس املجلس النيايب نبيه بّري الذي يُعترب الرأس املُخطّط 
لكل هذه العملية. فالرئيس بّري الذي نأى بنفسه عن االنتخابات 
الرئاســية يف املرّة املاضية نزواًل عند رغبة حليفه األّول حزب 
الله، يضع كل ثقله هذه املرّة ملنع إيصال مرّشــح شبيه بعون 
إىل رئاســة الجمهورية وبالتحديد النائب جربان باسيل. وإذا 
كان بّري ال ميانع وصول ســليامن فرنجية إىل سّدة الرئاسة، 

فان الفيتو الجنبالطي قّد يُعّدل من هذا الدعم.

 )تتمة املانشيت ص12(

الحوار هو اســاس العمل الســيايس االيجايب، ومن دون حوار تكون القطيعة بني 
االطراف السياسية، ويصبح كل واحد يغني عىل مواله، وبالتايل ال يحصل تقدم ايجايب 
يف الحياة السياسية. املطلوب انتخاب رئيس جمهورية ينفتح عىل االطراف كافة ويكون 
قرص بعبدا قرص الحوار وبالتداول بشؤون البالد. وطبعا الساحة الحقيقية للحوار هي 
املجلس النيايب حيث ممثيل الشعب اللبناين هناك الذين انتخبهم والذين ميثلون اراءهم. 
وبالتــايل ندعو للحوار يف كل املجاالت، يف السياســات الربوية والصحية والدفاعية 
واملالية والسياســة الخارجية والنقــاش يف مجلس النواب وســن القوانني الحديثة 
واالنطــالق نحو دولة عرصية حديثة من خالل اصالح يكــون مرة لكل املرات اصالحا 

حديثا وقوانني تشبه قوانني الدول الحديثة امنائياً وتربوياً وصحياً واقتصادياً...

عىل طريق الديار

»الديار«

)التتمة ص12( 

5000 L.L.  5000 ل.ل.
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الكـــــرة الذهبيـــــة وريـــــال 
مبابي  كيليـــــان  مدريـــــد.. 
نارية تصريحـــــات   7 يطلق 

ــاة ــاالت وف : 6 حـ ــا«  ــورونـ »كـ
ــدة ــديـ جـ إصــــابــــة  و1482 

أعلنت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املســتجد، تســجيل 
1482 إصابة جديــدة بالفريوس، ليصبح العدد اإلجاميل 

لإلصابات 1195784«.
وأوضحت الوزارة أنه »تم تسجيل 6 حاالت وفاة، وبذلك 

يصبح العدد اإلجاميل للوفيات 10572«. ص 10

رضوان الذيب

مــا أن اعلن عــن االتصــال الهاتفي بني رئيــس الحزب 
التقدمي االشــرايك وليد جنبالط والحاج وفيق صفا،  حتى 
ضجت مواقع التواصل االجتامعــي بالخرب،  وصدرت مئات 
التحليالت  واملقاالت والربامــج الحوارية مصوبة نحو وليد 
جنبالط وتقلباته السياســية مع انتقــادات الذعة ملواقفه 
واتهامه بالتفتيش عن حصص هنا وهناك، او تلقيه اشارات 
دولية بقرب توقيع االتفاق النووي جعلته يتخىل عن ادبياته 
السياســية ضد حزب الله  والعودة اىل  لعبــه  »التكويع« 

وتــرك  حلفائه يف »قعر البرئ«، ومن يصــدق وليد جنبالط 
يكون عقله »مخربا« اىل غريها  مــن االتهامات عن رضب 
مصالحة الجبــل والعالقة مع الرياض والقــوات اللبنانية  
وكل جامعة 14 اذار، وقد حــاذر التقدمي عدم الرد بانتظار 
حصول االجتامع الذي وصفه الوزير السابق غازي العرييض 
لـ »الديار« بالودي والرصيح والعميق، وطرح وليد جنبالط  
كل القضايــا برصاحته املعهودة،  ورد عليها الحاج حســني 
خليل بالرصاحة ذاتها  أيضا، ويقول العرييض، لقد فتح وليد 
جنبالط  يف االجتامع ملفات رئاســة الجمهورية وحذر من 
الفراغ ورضورة تشكيل الحكومة الجديدة  كام ركز عىل ملف 

الرسيم والغاز وكان حوارا مثمرا وسيستكمل من اجل البلد 
وقضاياه.

وشــن العرييض اعنف هجوم عــىل املنتقدين لالجتامع 
وتحديدا  القوات اللبنانيــة و14 اذار الذين  »مل يتعلموا وما 
زالوا يف املايض«  ووصف  ادارة 14 اذار السيئة للملفات بأنها 
  االســوأ، داعيا هؤالء اىل الحوار وتعلــم كيفية القيادة 
التي ميارســها وليد جنبالط باحرافية، ودان العرييض كل 
االتهامات ورد عليهــا، وقد طالته  عىل خلفية انه  »مهندس 

العالقة مع حارة حريك«.
)التفاصيل صفحة 4(

أعنـــــــــــــــف رّد  لالشـــــــــــــــتراكي علـــــــــــــــى املنتقديـــــــــــــــن لجنبـــــــــــــــالط واجتماعـــــــــــــــه بحـــــــــــــــزب اللـــــــــــــــه : مـــــــــــــــا زالـــــــــــــــوا فـــــــــــــــي املاضـــــــــــــــي 
برئيـــــــــــــــس للجمهوريـــــــــــــــة ال يشـــــــــــــــكل تحديـــــــــــــــاً ألحـــــــــــــــد  إمـــــــــــــــكان املجـــــــــــــــيء  : جنبـــــــــــــــالط  طـــــــــــــــرح   »الديـــــــــــــــار«  لــــــــــــــــ  العريضـــــــــــــــي 
»الســـــــــــــــاخن« علـــــــــــــــى  الحلـــــــــــــــول  يريـــــــــــــــد  والبعـــــــــــــــض  األســـــــــــــــوأ  هـــــــــــــــي  للملفـــــــــــــــات  آذار   14 إدارة 

كشــف وكيل أعامل الكاتب الربيطاين من 
أصل هندي سلامن رشدي عن حالته الصحية، 
وقال إن األنباء بشــأنها غري جيدة، ويخضع 
للطعن خالل  بعد تعرضه  الصناعي،  للتنفس 
مؤمتر بغرب والية نيويورك، يف حني حددت 

الرشطة هوية املهاجم.
وقال وكيل أعامل الروايئ ســلامن رشدي 

إن من املرجح أن يفقــد موكله إحدى عينيه، 
كام أنه يعاين من قطــع يف أعصاب إحدى 
ذراعيــه وأرضار بالكبد بعد أن تعرض للطعن 

يوم الجمعة.
وقال الوكيــل أندرو وييل يف بيان مكتوب 

بــعــد تعرضه لــلــعــنــايــة املـــشـــددة  ــدي يــخــضــع  رشــ
ــة املــهــاجــم ــويـ ــدد هـ ــحـ ــة تـ ــرطـ ــشـ ــلــطــعــن والـ ل

أعلــن مســؤول أمرييك 
من  متأخر  وقــت  يف  كبري 
ليــل الجمعــة أن الواليات 
»عمليات  ســتجري  املتحدة 
عبور بحريــة وجوية« يف 
مضيق تايوان يف »األسابيع 
التوتر  تصاعد  رغم  املقبلة«، 
بني واشــنطن وبكني بشأن 
تايوان، ويف ظل مساع لعقد 
الرئيســني  بني  مبارش  لقاء 

األمرييك والصيني.
وأكــد كبري مستشــاري 
لشــؤون  األمرييك  الرئيس 
آسيا كورت كامبل أن القوات 
األمريكيــة ســتواصل رغم 
واإلبحار  »التحليــق  التوتر 
بعمليــات حيثام  والقيــام 
الدويل  القانــون  يســمح 
مع  يتوافق  ومبــا  بذلــك، 
التزامنا الطويل األمد بحّرية 

املالحة«.

واشــــــنطن تتحدى بكين وتعلن عن »عمليات عبور« في مضيق تايوان

اتهمت املخابرات األوكرانية أمس السبت، القوات 
الروسية بقصف محطة زاباروجيا النووية مجددا، 
مام أدى إىل إلحاق أرضار بها، يف حني لوح مسؤول 
رويس بقطــع العالقات مع الواليــات املتحدة إذا 

صادرت أصوال مجمدة لبالده.
العامة األوكرانية يف بيان لها  وقالت املخابرات 
أمس، إنها متكنت من تحديد املكان الذي تُستهدف 
منــه املحطــة، وهو قريــة فوديــان مبقاطعة 
زاباروجيا )جنوب رشقــي أوكرانيا(، وأضافت أن 
الدفعة األوىل من القصف املدفعي الرويس أصابت 
محطة الضخ وورشــة االتصاالت الحرارية تحت 

األرض.

وأضافــت أن موجة قصف أخرى أدت إىل أرضار 
كبرية يف وحدة اإلطفاء املســؤولة عن ســالمة 
املحطة، التي تعد األكرب من نوعها يف أوروبا وتقع 

حاليا تحت سيطرة القوات الروسية.
يف املقابل، قالت اإلدارة الروسية يف زاباروجيا 
إن القوات األوكرانية أطلقت 9 قذائف عىل املنطقة 

املجاورة للمحطة النووية.
وكانت وكالة »ريا نوفستي« نقلت عن عضو يف 
زاباروجيا  الروسية يف  واملدنية  العسكرية  اإلدارة 
األوكرانيــة قصفت مجــددا مدينة  القــوات  أن 

إنرجودار ومحطة زاباروجيا للطاقة النووية.
صورا  ملوســكو  املوالية  املحلية  اإلدارة  ونرشت 

ملا قالــت إنها بقايــا صواريخ أمريكيــة الصنع 
املحطة  األوكراين يف قصف  الجيش  اســتخدمها 
النووية، متهمة الواليات املتحدة وبريطانيا وبولندا 

باالشراك مع أوكرانيا يف الهجوم عىل املحطة.
ويف وقت سابق، اتهم الجيش األوكراين القوات 
الروســية باســتهداف املحطة النووية، وقال إنه 

رصد إشعاعات تنبعث منها نتيجة القصف.
وكان الرئيس األوكراين فولودميري زيلينســي 
حذر مام وصفها بكارثة نوويــة محتملة، قائال 

البنتاغــــــون : ال يوجــــــد أي تهديد بمحيط محطــــــة زاباروجيا النووية
ــن ــطــ ــ ــن ــع الـــــعـــــالقـــــات مــــــع واشــ ــطــ ــ ــق ــ مــــوســــكــــو تـــــلـــــوح ب

خاص بالديار

قام الوزير الســابق ناجي البستاين، بوكالته عن بعض 
االطراف ومبســاع وطنية وقانونية، بسلســلة اتصاالت 
واجتامعات ادت اىل حل مشــكلة املطران موىس الحاج 
النائــب البطريريك ومطــران حيفا والجليــل للطائفة 
املارونية. وقد توصل اىل حل اذ تســلم جواز سفر املطران 
الحاج من مفوض الحكومة لدى املحكمة العسكرية، كام 
تسلم الجهاز الخليوي للمطران وقام باعادتهام وسلمهام 
للمطران الحــاج حيث كان البطريرك املاروين الراعي عىل 
اطالع تفصييل عىل جهود الوزير السابق ناجي البستاين. 
اما االموال التي كان يحملها املطران الحاج من الذين لجأووا 

اىل فلسطني املحتلة وارســلوا هذه االموال القاربهم يف 
الرشيط الحدودي، فقــد صادرتها الدولة. وقام رجل خري 
ماروين بتقديم حواىل 450 الــف دوالر، وهو املبلغ الذي 
صادرته الدولة اللبنانية حيث تــم توزيعه وفق الالئحة 
التي حملها املطران موىس الحــاج اىل اقارب لجؤوا اىل 
ارسائيل اي فلســطني املحتلة، وتم حل املشكلة عىل هذا 
االساس. وســيعود النائب البطريريك املطران الحاج اىل 
مهامته كمطران للطائفة املارونيــة يف حيفا ومنطقة 
الجليل، لكن من دون نقل اموال او اغراض من فلســطني 
املحتلة اىل لبنان او من لبنان اىل فلسطني املحتلة، عىل ان 
تكون مهمته فقــط رعوية وروحية ويتعاطى مع رعيته 

من املوارنة يف االطار الكنيس فقط.

الوزير البســــــتاني ســــــّلم جــــــواز ســــــفر والخليــــــوي للمطران
ورجــــــل خيــــــر مارونــــــي قــــــدم األمــــــوال وفــــــق الالئحــــــة

قطع بحرية صينية يف مضيق تايوان

اسعاف رشدي بعد عملية الطعن

)التتمة ص12(  )التتمة ص12( 



2
ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ

االحد 14 آب 2022

أيام مصيريّة
نبيه الربجي

ملاذا تســتميت ادارة جو 
بايدن للعــودة اىل االتفاق 
النووي يف حني أن االيرانيني 
يضعون أعصابهمـ  كالعادة 
ـ يف الثالجة، وال يتخلون، 
ولو لربهة، عن ديبلوماسية 

حائي السجاد
اىل  نســتند  اجابتنا  يف 
مقــاالت، أو اىل مــا بــني 
ســطور، كبار املعلقني يف 

الصحف، وعىل الشاشــات، األمريكية. هؤالء الذين يصفون 
مفاوضات فيينا باألكرث تعقيداً، واألكرث ارهاقاً، يف التاريخ، 
يرون أن فشل هذه املفاوضات يضع االدارة الحالية، وأي ادارة 
أخرى، أمــام خيارات »هائلة«، وبتداعيات ال ميكن ألي كان 

التكهن بطبيعتها.
غض الطرف عن حيازة ايران القنبلة النووية ما يزعزع كل 
القواعد، وكل املعادالت، االســراتيجية التي أرستها الواليات 
املتحدة منذ األربعينات من القرن الفائت، ودون أن تتشــكل 
يــة البانورامية، والبعيدة املــدى، حول صياغة  لديهــا الر
القواعد، واملعــادالت، البديلة يف ظل التقلبات الدراماتيكية 

التي تشهدها الكرة األرضية.
اثنــاء االجتامعات السية التــي عقدها مجلس األمن 
القومي متت بلورة ســلة )أو سلســلة( من العقوبات التي 
تفيض يف نظر واضعيها، اىل تفجري نظام آيات الله، وبعدما 
تحد فرنسيس فوكوياما عن »شيخوخة االيديولوجيات«، 
)يف مــكان آخــر من مقالــه »مــوت االيديولوجيات« أو 

»شيخوخة التوتاليتاريات«(.
العقوبات تنطوي عىل اجراءات من شــأنها شل االقتصاد 
االيراين بصورة كاملة، واقفال األبواب التي متكن من فتحها 
بقبول غري مبارش من الســلطات األمريكية فرضته ظروف 

شتى.
املؤكد أن آيات الله الذين يقول املعلقون أنهم يقيمون عىل 
تخوم الغيب، جاهــزون للذهاب يف خياراتهم اىل أقصاها، 
وهــم ميتلكون أكرث من مسح عمليــات يف املنطقة لي 
يفجــروه يف وجه الوجود األمــرييك، ويف وجه املصالح 
األمريكية، وقد لوحوا بذلك أكرث من مرة، واىل حد تهديد حياة 
الجنود األمريكيني، ما يســتتبع الولوغ أكرث فأكرث يف نريان، 

ووحول، الرشق األوسط.
املثري هنا أن الجانبني األمرييك وااليراين يتعرضان لضغوط 
حادة من الحلفاء للخروج من املراوحة الراهنة، وهي املراوحة 
القاتلة، ما يســتدعي املعالجة الجراحية للوضع، حتى ولو 
اقت ذلك نشوب حرب كربى، عىل مستوى االقليم، وترسم 

مسارات جيوسراتيجية جديدة .
هذا ليس وارداً البتة لدى االدارة الحالية، ورمبا لدى أي ادارة 
تخلفها، كون املنطقة التي تتقاطع فيها اللوثة االيديولوجية 
واللوثة القبلية )دون اغفال اللوثة التاريخية( قد تشهد حرب 
املائة عام، أو حرب األلف عام، ما يرك انعكاسات بنيوية عىل 
األمن االســراتيجي األمرييك ما دام الرشق األوسط الجدار 
الخلفي يف أي رصاع مســتقبيل مع التنني األصفر...  يضاف 
اىل ذلــك أن الواليــات املتحدة تخوض، يف الرشق األورويب، 
حربــاً تدافع فيها، وبكل جربوتها، عن النظام العاملي القائم 
والذي يكرس  تفردها يف قيادة البرشية، أيام املفرق، العودة 
اىل االتفاق النووي بالصيغة األوروبية التي يعتقد االيرانيون 
أنها صيغة أمريكية، أو العودة اىل السياســات املتفجرة عىل 
امتداد املنطقة  ومن سفوح جبال مران يف اليمن اىل ضفاف 

البحر املتوسط يف لبنان.
 ال االرسائيليــون ينتظرون ظهور »العاممة النووية« عىل 
رأس آيــة الله خامنئي الذي دأب عىل التهديد بازالة ارسائيل 
من الوجود، وال االيرانيون ينتظرون ما وصفته قناة »فوكس 
نيوز« بـ »الجحيم االقتصادي الذي يشعل بالدهم من ضفاف 

الخليج اىل ضفاف قزوين«.
اذا كان الرد االيراين ســلبياً، ال مجال البتة ألن يفتح ثغرة 
أخرى الستئناف املفاوضات، أو للعودة اىل التجاذب السيزيفي 
بني واشــنطن وطهران، وما بينهــام. املنطقة، ولبنان جزء 
منها، ســتكون أمام منعطفات حساسة للغاية. وضعنا قد 
يكون األشد هوالً. ال حكومة، وال رئيس للجمهورية، ورمبا ال 
جمهورية. أيام مصريية. ما أمامنا، مرة أخرى، سوى االبتهال 
اىل الله لعله يتذكر أنه وهبنا الحياة يك ال تكون هذه الحياة 

نسخة باأللوان عن جهنم.

كامل ذبيان

البعض من السياســيني،  يطــرح 
سؤاال حول برنامج رئيس الجمهورية 
الدســتور، الن  فوق  قافزين  للبنان، 
بل  ليس رئاسياً،  الســيايس،  النظام 

الدستور. وفق  برملاين 
فالربنامــج الرئايس، هو ما يُعرف 
الجمهورية  لرئيس  القســم  بخطاب 
املنتخب، يقول فيه امام مجلس النواب 
اراءه وتوجهاته، التي ســيعمل فيها 
يف عهده، وهي ال تلزم املؤسســات 
الدســتورية، كــام ان رئيس مجلس 
النــواب، يلقــي كلمة بعــد انتخابه 
ايضــاً، يضمنها افكاره وما ميكن ان 
ســه للمجلس  يفعلــه يف خالل تر
املحددة واليتــه بعامني، والتي كانت 
يف الدستور السابق لعام واحد، حيث 
ميكن بعــد عامني من انتخاب رئيس 
ولكن  آخر،  انتخاب  النــواب،  ملجلس 

منــذ ما بعد اتفاق الطائف مل يحصل هذا االمر، منذ انتخاب 
الرئيس نبيه بري يف العام 1992، بعد اول انتخابات نيابية 
جــرت مع توقف الحــرب االهلية، حيث يرأس بري املجلس 

عاماً. ثالثني  منذ  النيايب 
ففــي دســتور قبل الطائــف، كانت صالحيــات رئيس 
الجمهوريــة واســعة، لجهــة انتقاء رئيــس الحكومة، 
ومامرســة دوره كرئيس للســلطة التنفيذية، التي تحولت 
اىل مجلــس الوزراء مجتمعــاً، وتم تحريره من نفوذ رئيس 
الجمهوريــة الذي يخضع يف تســمية رئيس الحكومة اىل 
استشــارات نيابية ملزمة، وابقاه الدستور صاحب التوقيع 
االول باصدار مراسيم تشكيل الحكومة، واذا مل يكن مقتنعاً 
او راضيــا عن صيغة الحكومة، التي قدمها الرئيس املكلف، 

يوقعها. فال  ميقايت  نجيب 
فالدستور مل يُلزم اي مرشح لرئاسة الجمهورية ان يقدم 

برنامجــه، لكــن ميكن معرفة توجهه مــن خالل مواقفه 
وارائه التي تصدر يف االعالم، ال سيام اذا كان رئيساً لحزب 
او تيار ســيايس، اما اذا مل يكن سياســياً او حزبياً، وليس 
له اطــالالت اعالمية، فليس رشطاً عليه، ان يكون صاحب 

برنامج.
ورئيس الجمهورية يف الدســتور هو حكم، وليس طرفاً، 
وعندما يحرض جلســة ملجلس الوزراء يرأســها، دون ان 
يصّوت، ويبدي رأيه يف قــــضية ما، فاذا كانت الحكومة 
من اكرثيــة موالية لرئيس الجمهوريــة، او له فيها الثلث 
الضامــن او املعطــل، يســتفيد من ذلك، وميــرر ما يريد، 
بالتصويت، وفق مرجع دســتوري، الذي يؤكد ان الســلطة 
التنفيذيــة منوطــة مبجلس الوزراء، الــذي يحكمه نظام 
داخــيل، وآلية التصويت عىل القــرارات، فلم يعد لربنامج 
رئيس الجمهورية معنى دســتوري او حتى ســيايس، الن 

الحكومة تتقدم ببيان وزاري لها، امام 
برنامجها  النواب تضــع فيه  مجلس 
التي  الثقة،  تنــال  وعليه  وخططها، 
ميكن ان تحجــب عنها، او عن وزير 
او اكــرث فيها، حيث يشــري املرجع، 
اىل ان النظــام الربملــاين هو الذي 
ينتخب رئيس الجمهورية، ويســمي 
رئيس الحكومة، كام ينتخب رئيســه 
وهيئــة املكتــب واللجان، وهو الذي 
ســاء والوزراء والنواب،  يحاكم الر
مام يؤكد عــىل ان ال معنى لربنامج 
رئيــس الجمهورية، اال اذا كان يرغب 
البعض معرفة توجهاته السياســية، 
من قضايــا داخلية، واخرى اقليمية 

ودولية.
وليس  سيايس،  هو  مبا  والربنامج 
وفق الدســتور، وقد يكــون هو ما 
يقصــده البعــض من السياســيني 
بطرحهم، ال ســيام عندمــا يتحد 
للجمهورية  رئيــس  عــن  البعــض 
حيــادي، او غــري اســتفزازي، وال 
ينتمــي اىل محــور ما، وله عالقة مــع كل االطراف وهذا 
الجمــــهورية، وليس  لرئاسة  املرشح  مرتبط مبواصفات 
بربنامــج، اذ تحكم االنتخابات الرئاســية عوامل وظروف 
داخلية وخارجيــة، وتتم صناعة الرئيس يف الخارج بكثري 
من االحيان، كام جرى يف دورات رئاســية ســابقة، وفق 
مصدر ســيايس، يؤكد ان التســويات هي ما تفرض انتاج 
رئيس للجمهورية، وهذا ما حصل منذ االســتقالل ومستمر 
اىل االنتخابات الرئاســية املقبلة، اذ يجري التداول مبرشح 
وسطي، او تقني، واالبتعاد عن املرشح السيايس او الحزيب 

املنتمي اىل محور ما. او 
وال ميكن ملرشــح لرئاسة الجمهورية، او غريها أال يكون 
ية او افكار، لكن النظام السيايس الطائفي، هو الذي  له ر

يتحكــم باللعبة الداخلية التي تدار خارجياً.

ــة بــرنــامــجــاً ــوريّـ ــهـ ــمـ ــجـ ــة الـ ــاســ ــ الـــدســـتـــور ال يـــشـــتـــرط عـــلـــى مـــرشـــ رئ
ــة لــلــحــكــومــة ــذيّ ــي ــف ــن ــت ــطــة ال ــل ــس ــاً وال ــان بـــرملـــانـــي ولـــيـــس رئـــاســـيـ ــن ــب ـــام ل نـــ

فادي عيد

بانتظار أن يســتكمل الوسيط األمرييك 
آموس هوكشــتاين مهمتــه يف بريوت بعد 
»إرسائيل« التــي زارها ومن دون اإلدالء بأي 
ترصيحــات أو مواقف، حول ملف ترســيم 
الحدود البحريــة الجنوبية، تبقى الضبابية 
السمة األساسية لواقع هذه الوساطة والتي 
باتت تراوح ما بني الســلبية املطلقة مقابل 
اإليجابية الحذرة التي يبديها بعض املعنيني 
عىل الســاحة الديبلوماســية، وعىل وجه 
الخصــوص الجانب األمــرييك الذي يضع 
أكرث من رهان عىل عملية الرســيم وذلك 
بنــاًء الجندة خاصة به وتتعلق مبلف الغاز 
وتأمينــه إىل أوروبا يف العام املقبل والتي 
فقدت إمدادات الغاز من روسيا بعد الحرب 
عىل أوكرانيا. وبرأي مصادر ديبلوماســية 
مطلعــة، فإن األجوبــة والضامنات التي 
يبحــث عنها الوســيط األمرييك، لحامية 
أي اتفــاق، هي التي تدفع إىل االعتقاد بأن 
مهمته ما زالت تراوح مكانها، أو عىل األقل 
مجهولة املســار، كام هي الحال بالنســبة 
جوبــة التي حصل عليهــا يف إرسائيل  ل

أخرياً، ومل ينقلها بعد إىل بريوت. 
وتكشف املصادر عن أن أكرث من سيناريو مطروح للتداول 
يف الكواليس السياســية اللبنانية، وخصوصاً أن منســوب 
التوتــر بــدأ يتصاعد بفعل الغموض الــذي يحيط بالخطوة 
املقبلة للوســيط األمرييك، وبســبب املواقــف التصعيدية 
وحمــالت التهويــل »اإلرسائيليــة« ضد لبنــان من جهة 
واقراب موعد االســتحقاقات االنتخابيــة من جهة أخرى 
يف إرسائيــل كام يف الواليات املتحدة األمريكية ويف بريوت 
مــن جهة أخرى، وذلك مع العلم أن كل هذه االســتحقاقات 
باتــت ضاغطة، عىل كل األطراف املعنية بالرســيم، والتي 
تبحــث اليوم عن إطــار التفاهم عىل رضورة التوصل اىل ما 
يســمح بإطالق قطار استخراج الغاز يف نهاية أيلول املقبل 

من الحقول »اإلرسائيلية« والبدء بعمليات االستكشــاف يف 
اللبنانية.  الحقول 

والثابت بحســب هذه املصادر الديبلوماســية، أن الفرة 
الزمنيــة التــي تفصل عن الخطوات املقبلة، مل تعد تســمح 
بأي مامطلة أو مناورة، وبالتايل فهي ال تهمل اإلشــارة ويف 
هذا الســياق، إىل إرصار واشنطن اليوم وقبل الغد، عىل البّت 
بعملية الرسيم واستخراج الغاز لتوفريه ألوروبا، ولذلك فإن 
الوسيط األمرييك، قد  أبلغ يف آخر زيارة له كل املعنيني مبلف 
الرســيم، برضورة تجاوز املطبات الصغرية أمام املفاوضات 

الجميع. ينشده  لتنتهي إىل ما 
وبالتــايل فإن املصادر نفســها ال تخفــي إرصار اإلدارة 
األمريكية وحامســة هوكشــتاين والفريق املعاون لرضورة 

تجاوز كّل ما من شــأنه أن يرك تداعيات سلبية عىل عملية 
الرســيم، ولذلك، أتت التدخالت الحاســمة يف األســبوع 
املــايض، لتطويق الحــرب »اإلرسائيلية« عــىل قطاع غزة، 
والحــؤول دون أن يكون ألي تطــور أو موقف تصعيدي، أي 
تأثري يف املرحلة األخرية من الوســاطة األمريكية خصوصاً 
املواقف الصادرة خارج اإلطار الرســمي املعلن للمفاوضات.

وانــــطالقاً ماّم تقدم، ترى املصادر الديبلوماســية، أن 
األيام القليلة املقبلة ســتكون حاســمة عىل صعيد الرسيم 
وإنجاز االتفــاق النهايئ عىل هذا الصعيــد، ولكن الصورة 
مــا زالت غري واضحة نتيجة واقع السية الشــديدة التي ال 
تــزال تحيط باملداوالت التي قام بها الوســيط األمرييك يف 

»إرسائيل«.

ــــــاز لحلفائها مين ال مهّمة هوكشــــــتاين تتقّدم وســــــط إصــــــرار بالد علــــــى ت

املاروين  البطريرك  ســار 
الكردينال مار بشارة بطرس 
الراعي، عشــية عيد انتقال 
العذراء، »عىل خطى  السيدة 
البطاركــة القديســني« اىل 
دير سيدة قنوبني يف الوادي 
البطريرك  ودخــل  املقدس، 
الدير وســط قرع االجراس، 
الرئيسة  استقباله  وكان يف 
العامة للراهبات االنطونيات 
االخت نزهة خوري  وجمهور 
الدير ومختــار بلدة قنوبني 
طوين خطار وحشد من ابناء 

الوادي ومؤمنني. 
وبعــد االنجيــل، ألقــى 
فيها  قال  البطريرك عظــة 
»النبؤة التي رددتها »ها منذ 
االن تطوبني جميع االجيال« 

علينا نحن االجيال من ضمن مسرية االجيال ان 
نعظمها ونكرمها ومنتدحها ونشكر الله معها 
عىل العظائم التي اجراها فيها، واتوقف معكم 
عىل معاين هذه النبؤة وكأن الروح القدس الذي 
مل مريــم عندما قالت هذه الكلمة لنتأمل ما 
اوال اختيارها  هي هذه العظائم التي اجراها الله 
بــان تكون ام املخلص الذي افتدى االنســان، 
اختارهــا وهيأها وعصمها من خطيئة آدم من 
اللحظة االوىل من تكوينها يف حشا امها وهذه 
عقيدة اعلنتها الكنيســة سنة 1854 يف زمن 
الطوباوي البابا بيوس التاســع عقيدة« الحبل 

بــال دنس« الذي هو تدخــل الله  وجعلها تولد 
مثل كل انســان ولكــن عصمها وكأنه عمدها 
قبــل ان تولد. وهــذا يعلمنا ان كل كائن برشي 
عندما يتكــون يف ح امه هو كائن برشي 
له مســتقبل وتاريخ وهو معروف ومحبوب 
من الله ومــراد منه من اللحظة االوىل للحبل 
به هو كائن ككل انسان لكنه بحاجة ألن ينمو 
يف بطــن امه ليخرج اىل العامل ومتر يف بالنا 
كل الجرائم التي تحصل بقتل االجنة يف بطون 
امهاتهم فمن له الســلطان لقتل حياة برشية 
التي ارادها اللــه واحبها خصوصا وان ما من 
احد يعرف ماذا سيكون هذا الكائن املتكون يف 

حشا امه«.
الثانية  وتابــع »العقيدة 
الكنيســة هي  التي اعلنتها 
ة البتولية،  ان مريم هي دا
عــذراء حبلت بقــوة الروح 
القــدس وبقيت بتوال بتعليم 
قبل  العقائــدي  الكنيســة 
امليــالد واثنــاء امليالد وبعد 
امليالد. وهذه العقيدة اعلنتها 
الكنيسة عقيدة اميانية سنة 
469، كــام اعلنهــا املجمع 
الفاتيكاين الثاين الذي انعقد 
سنة 1962 وسنة 1965 كام 
اعلنها اما للكنيسة وبالتايل 
الكنيســة هي أم عىل صورة 
مريم عــذراء تلد بنني وبنات 
وأم عذراء وبتول الننا جميعا 
بالكلمة  بالكنيســة  نولــد 
واملعموديــة واملريون كانا نولــد ونقول امنا 
الكنيســة البتول ألنها حافة لالمانة لعريسها 
يســوع املســيح بامانتها لكالمه وتعاليمه 
وانجيلــه«، مضيفا »هذه العظائم التي ذكرتها 
اعلنتها الكنيسة وهي عقائد اميانية هي مريم 
املمتلئــة من الروح القدس التي اطلقت النبوءة 
نحن نلتمس شفاعتها ونسألها ان تسهر علينا 
من سامها يف بحر هذا العامل يف قلب االمواج 
والرياح العاتية وقلب كل املصاعب مريم ال يجب 
ان ننســاها فهي نجمة الصبح ورفيقة الدرب 

لتوصلنا اىل امليناء«.

أكّد رئيس »التيار الوطني الحر« الّنائب 
جربان باســيل، أّن »بكــريك مرجعّية 
أساسّية لنا، وال يفكّرن أحد أبًدا باتّهامها 
بالعاملــة، وقد حصلــت أخطاء ميكن 
معالجتها، إاّل أّن هذا األمر ليس سياسيا«، 
مبّيًنا أنّه »تّم اســتغالل حادثة املطران 
موىس الحاج سياسيا، لكن بكريك أعىل 
من ثقافة االســتغالل ومن األذى، وهي 
تحت القانون ولها قوانينها املرشقّية الّتي 

ال تتعارض مع القانون العام«.
وشــّدد، بعد لقائه البطريرك املاروين 
الراعي،  الكاردينال مار بشــارة بطرس 
يف الدميان، عــىل أّن »البلد بحاجة إىل 
حكومة، أّواًل ألّن هذا األمر طبيعي، ثانًيا 
ألنّنا منّر بأزمة غري طبيعّية، وثالًثا ألنّها 
ضامنة بالحّد األد يك ال يحصل فراغ«، 
مركّزًا عىل أّن »مشــكلتنا أّن هناك رئيًسا 

مكلًّفا قّرر أنّه ال يريد تأليف حكومة، تحت عّدة حجج 
منها الوقت والظّرف وتحّمل املســؤولّية بهذا الوقت 
الّضيق، وأّن هناك من يراهن عىل الفراغ، وهذا أمر غري 
سف هذا الرّهان لديه  مقبول وغري دستوري ولكن ل

داعمني من قبل الّذين سّموه«.
وأوضح باسيل أّن »املشكلة الّثانية أنّه ال يوجد إرادة 
لإلصالح، واعتبار أّن هذا الوقت مســتقطع إىل حني 
انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة«، مشــريًا إىل أّن »ال 
موال  يوجد »كابيتال كونرول«، وال يوجد استعادة ل
املهّربة ألنّها تعود للمنظومة، وال يوجد خطّة تغطي 

أو إعادة هيكلة للمصارف، والّسقة مستمرّة«.
وأعلــن »أنّنا ضّد الفــراغ وال نرى أّن البلد يحتمله، 
وســنعمل يك ال يحصل«، الفًتــا إىل أّن »االنتخابات 
ســف لن تأيت بالّتغيري الكبري املطلوب،  الرئاسية ل
لكّنها يجب أن تحصل. وأكّد أنّنا نؤيّد انتخاب الرئيس 
مبارشًة من قبل الّشــعب، وهذه الخطوة متنع شبح 
الفراغ بالّدرجة األوىل«، مشّدًدا عىل أّن »متثيل رئيس 
الجمهوريّة ووجود كتلة وازنة معه تدعمه أمر مهم، 
ومــن املرفوض كليا أن يكون الرّئيس منعزاًل كليا عن 
األرض. نرفــض أن يُفرض علينا الرّئيس ســواء من 

الخارج أو من الّداخل«.

ــد انـــــتـــــقـــــال الـــــســـــيـــــدة الـــــــــعـــــــــذراء : ــ ــيـ ــ الــــــــراعــــــــي فـــــــي عـ
ــا ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ سـ مــــــــــن  عـــــلـــــيـــــنـــــا  تــــــســــــهــــــر  أن  لــــــهــــــا  نــــــســــــ

بـــالـــعـــمـــالـــة« بـــكـــركـــي  ــام  ــ ــه ــ ــات ــ ب أحــــــد  ــرن  ــ ــّك ــ ــف ــ ي »ال 
ــف ــ ــي ــ ل ــ ــ ــت ــ ال ــد  ــ ــ ــري ــ ــ ي ال  مــــيــــقــــاتــــي   : ــل  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ بـ
ــد ال يــحــتــمــل ــلـ ــبـ ــّد الــــفــــرا الـــرئـــاســـي والـ ــ واّنــــنــــا ضـ

الراع يل ع
لم باسي يل 

األحـــدا الــيــوم تصنع  املــقــاومــة   : قــاســم 
مـــحـــدودة فـــعـــل  بــــــــردات  ــي  ــف ــت ــك ت وال 

غرد نائب االمني العام لحزب الله الشــيخ نعيم قاســم عرب 
»تويــر«، كاتبا »املقاومة اليــوم تصنع األحدا وال تكتفي 
بردات فعل محدودة، أصبحــت املقاومة ثقافة وخيارا، وهذا 

تحول كبري يف ترسيخ مستقبل املنطقة«.



يف  الســياحة  وزير  زار 
االعامل  ترصيف  حكومــة 
الباروك،  بلــدة  نصار  وليد 
واقيم له استقبال مبشاركة 
البســتاين  فريد  النائبــني 
وغســان عطاللــه، رئيس 
نخلة ومخاتري  اييل  البلدية 
والفريديــس  البــاروك 
ساء روابط العائالت يف  ر
آباء  البــاروك والفريديس، 
ومشــايخ عائالت الباروك 
وشــخصيات  والفريديس 

عدة. 
بعد اســتقبال يف مدينة 
توجه  البــاروك،  مالهــي 
الوفــد اىل رضيح شــاعر 
نخلة  رشيد  الوطني  النشيد 
اكليال  نصــار  وضع  حيث 
عــىل الرضيح، ليتوجه بعد 
ذلك اىل محمية ارز الشوف 
وكان يف اســتقبالهم مدير 

املحميــة نزار هاين الذي قام برشح مفصل عن مشــاريع 
املحميــة واالعامل التي تقوم بها مــن اجل املحافظة عىل  
البيئة والســياحة البيئية التي تنمو بشــكل تصاعدي يف 

الشوف.  منطقة 
بعد ذلك، افتتح وزير الســياحة الســوق الزراعي الذي 
يقام ســنوياً يف بلدة الباروك، والذي يساعد املزارعني عىل 
تســويق انتاجهم. ورشح نخلة »االعــامل التي يقوم بها 
املجلس البلدي بتنمية الســياحة ومســاعدة املجتمع عىل 

الصمود واالســتمرار يف هذا الوقت العصيب«. 
ثم أعرب نصار أن »وزارة الســياحة ســيكون لها مكتب 
دائــم يف مبنــى القرص البلدي يف الباروك ملســاعدة أهل 
املنطقــة عــىل تخليــص معامالتهم الخاصــة بالوزارة، 
توفريا للوقت وملشــقة االنتقال«، وعرب عن سعادته ايضا 

»بتواجده يف الباروك وزيارته رضيح ابن الباروك رشيد بك 

نخلة وتواجده عــىل ارض مكان اقامة جنازة ابن الباروك 

املرحوم الشــيخ ابو حســن عارف حالوي كبريان من كبار 

الوطن«.  هذا 

وقــام الحضــور يف جولــة لالطالع عــىل املنتوجات 

املعروضة واالستامع اىل املشاركني يف املعرض واملزارعني. 

واختتــم اللقاء بزيارة مقام الشــيخ ابو حســن عارف 

حالوي، وكان يف اســتقبال الوزير والوفد املرافق مشايخ 

واعيان البلدة وعىل رأســهم الشيخ ابو نعيم محمد حالوي. 

بعدها، لبى املشــاركون دعوة رئيــس البلدية اىل مأدبة 

غــداء عىل رشف نصار والحضــور يف دارته، حيث انضم 

اليهم وزير االتصاالت جوين قرم، وزير االتصاالت العراقي 

الضيف، والنائب فريد الخازن، وجمع من األهل واألصدقاء.

ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ
االحد 14 آب 2022

ــــرة ــ ــ ــ ــ ــــا مبع ــ ــ ــ ــ ي ــــدات ور ــ ــ ــ ــ جّن ــــرذمة« ب ــ ــ ــ ــــات متشــ ــ ــ ــ ــــــة »مجموعــ ــ ــ ــــــواب املعارضــ ــ ــ ــ  ن
ــــــــــــو مرشــــــــــــ 8 آذار ييــــــــــــري« يعــــــــــــزز ح عــــــــــــدم اإلتفــــــــــــا علــــــــــــى املرشــــــــــــ الرئاســــــــــــي »الت

ابتسام شديد

أعاد لقاء كليامنصو بني حزب الله ورئيس 
الحــزب التقدمي اإلشــرايك وليد جنبالط 
خلــط الكثري من األوراق السياســية ومنها 
الورقة املتعلقة باالســتحقاق الرئايس حول 
متوضــع جنبالط الجديد يف ظل عدم اتفاق 

قوى املعارضة بعد عىل مرشح رئايس.
وقــد صار واضحا ان الفريق التغيريي يف 
مجلس النواب عاجز عن اإلتفاق عىل إســم  
حيث تطرح يف دائرة املعارضة أسامء النواب 
نعمة افرام وميشــال معوض فيام يتحد 
نواب 17 ترشين عن ترشــيح النائب ميشال 
الدويهي فيام مل يحدد حزب القوات مرشحه 
بعد رافضا مرشح ينتمي اىل محور املامنعة.

الواضح أيضــا ان إجتامع نواب املعارضة 
يف ســاحة النجمــة الذي ســجلت حوله 
مالحظات كثرية ومنهــا غياب القوات عنه 

مل يوفق يف تحديد مرشــح معني ووفق املعلومات فان اللقاء 
النيايب األسبوع املايض تناول عدة نقاط، فكان املقصود أوال 
اإلتفاق عىل مرشح واحد وتحديد برنامج عمل الرئيس املقبل 
ومستلزمات املرحلة املقبلة، والهدف الثاين تصفري التباينات 
فيــام بني املجموعات لعدم الوصول اىل اســتحقاق ترشين 
بفريق مشــتت وتكرار أخطاء ارتكبتها املعارضة النيابية يف 
إنتخابات رئاســة املجلس واللجان، أما الهدف األسايس من 

اللقاء فركز حول فكرة قطع الطريق أمام مرشــح 8 أذار.
مع ذلك ميكن الجزم ان موقف نواب املعارضة والتغيرييني 
النهايئ مل يتضح بعد حول كيفية تعاطيهم مع امللف الرئايس 
ومــا اذا كانوا ســيكررون أخطاء املايض نفســها، فال تزال 
حتــى اليوم تتواىل االنتقادات بحــق نواب التغيري كونهم مل 
ينجحوا يف توحيد البندقية ملواجهة االستحقاقات فسقطوا 

يف العديد من املحطات الدســتورية بدءا من انتخابات رئاسة 
املجلــس النيايب واللجان النيابية ويف تســمية رئيس مكلف 
للحكومــة حيث تضعضعت أصوات التغيرييني ايضا ومتكنت 
األكرثية الســابقة من الفوز بالرئيس املكلف بعد أسابيع من 
فوزها برئاســة املجلس ونائــب الرئيس وأمني الس وبعد ان 
انقسم النواب التغيرييون ووصبت عرشة أصوات منهم لنواف 
ســالم مقابل »ال تسمية مليقايت« من قبل ثالثة نواب منهم، 
فلم يحصل الرئيس املكلف عىل أي صوت من مخزون أصوات 
النواب التغيرييني وكانت النتيجة فشلهم وحلفائهم يف انتزاع 
ورقة التأليف، بعد ان ترشذمت األصوات وأضعفت التناقضات 

جبهة املعارضة.
 صحيــح ان قــوى التغيري حققت فــوزا يف اإلنتخابات 
النيابيــة لكنها مل توفق يف توحيد صفوفها ومل تقم بعد بأي 
خطوة من شــأنها ان تحد انقالبا يف التوازنات الداخلية، 

ومن يتابــع أداء وتصاريح التغيرييني يتبني 
حاجتهم امللحة لعملية صقل ســيايس كام 
يقول أحد السياســيني املخرضمني يف اشارة 
اىل أخطائهم ووقوعهم يف الفخ نفسه أكرث 
من مرة، فلم يكسب التغيرييون نقاطا رابحة 
انقسامهم  ويســتمر  اإلســتحقاقات،  يف 
وتخبطهــم حول امللف الرئــايس ومقاربة 
األزمة االقتصادية واالنهيار املايل وعدد كبري 

من امللفات الساخنة والحيوية.
 فثورة 17 ترشين نجحت يف إيصال نواب 
اىل ســاحة النجمة لكنهــم مل يتحولوا بعد 
اىل رأس حربــة يف مجلس النواب، فالنواب 
يا وطنية امنا بوجهات  1 تكتل يحمل ر الـ
نظر مختلفة كام ان نواب التغيري من املتعذر 
جمعهم يف كتلــة واحدة ألنهم ينتمون اىل 
بيئات سياسية متناقضة، وعليه فان األنظار 
متجهة اليــوم اىل كيفية تعاطي هؤالء مع 
اإلستحقاق الرئايس الذي يتقدم عىل ما عداه 
يف املشــهد السيايس اللبناين لجهة ذهابهم اىل قرار موحد 
يف اســتحقاق ترشين األول املقبل مع ان التوقعات تدل عىل 
اخقاقهــم مجددا يف االتفاق عىل إســم رئيس الجمهورية 
وبقائهم عىل حالهم السابقة مل تحسم أي نقطة بعد يف امللف 
ة منذ فرة،  الرئــايس عىل الرغم من حركة  اإلتصاالت القا
وتؤكــد مصادر مطلعة عىل حركــة التغيرييني ان ما يهمهم 
املرشوع الذي ســيقدمه املرشح الرئايس وكيفية الخروج من 

األزمات.
وفق املصادر ذاتها فان اإلختالف يف وجهات النظر يف أي 
ملــف هو أمر طبيعي يف الحيــاة الدميوقراطية وبلد تعددي 
مثل لبنان مع العلم ان النواب التغيرييون ليســوا حزبا يتلقى 
ويلتزم بأمر عمليــات أو كتلة لتتخذ موقفا واحدا مثل الكتل 

األخرى. 

 الخـــــال يتوّســـــع بيـــــن وزراء »التيـــــار« وميقاتـــــي... واألخيـــــر ال يـــــرّد علـــــى وزيـــــر املهجريـــــن
طـــــاء السياســـــي لزيـــــارة شـــــر الديـــــن الـــــى دمشـــــق و »خطـــــة النازحيـــــن« عـــــون أّمـــــن ال

ضاحي عيل 

الوطني  »التيــار  الســجال االخري بني 
الحر« ورئيــس حكومة ترصيف االعامل 
والرئيس املكلف نجيب ميقايت، وما خلفه 
من توتر ســيايس واعالمي بني الطرفني، 
مل ينتــه مــن دون تداعيــات ويبدو انه 
مرجح اىل مزيد مــن التصاعد والتصادم 

الطرفني. بني 
وتشري اوساط وزارية اىل وجود تباينات 
داخــل حكومة ترصيــف االعامل ورصاع 
صالحيــات بــني وزراء التيــار والرئيس 
وميقايت، حيــث يتهم االخري وفريق عمله 
وزراء »التيــار« بالكيدية واالستنســابية، 
بينام يتهم هؤالء ميقــايت ايضاً بالتعطيل 
والتســويف وتقطيع الوقــت، وتعمد عدم 
اتخاذ اي قرار لعرقلة البلد وتجييش الناس 

وباسيل عون  ضد 
يف املقابل تكشــف اوساط قيادية واسعة اإلطالع يف 
»التيــار الوطني الحر«، ان وزيــر املهجرين يف حكومة 
ترصيــف االعامل عصام رشف الديــن وخالل زيارته منذ 
ايام لرئيس الجمهورية العامد ميشــال عون، شــكا اليه 
عدم رد ميقايت عىل استفســارات معينة عرب »واتساب«، 
وكذلك عــدم اجابته عىل مكاملاتــه الهاتفية، وذلك عىل 
خلفيــة رفض ميقــايت امليض قدماً يف خطة رشف الدين 
بخصــوص النازحني، مع انعدام وجــود اي غطاء دويل 

للخطة. واممي 
وتســتغرب االوساط ان يكون ميقايت وهو رئيس مكلف 
ورئيس حكومة ترصيف اعــامل يترصف بهذه »الكيدية«، 

وهــو »يربم« ظهره ليذهــب لقضاء عطلتــه ويرك البلد 
وازماته. فــال يكفي انه ال يريد تشــكيل حكومة جديدة، 
بــل يرك االمور عىل حالها مع تفاقم االزمات السياســية 

. واملالية  واالقتصادية 
وتكشــف االوساط ان الغطاء السيايس والرسمي لزيارة 
رشف الدين اىل ســوريا )االثنــني والثالثاء املقبلني( قد تم 
تأمينــه من رئاســة الجمهورية لــرشف الدين بعد رفض 

ذلك. ميقايت 
 يف املقابل تكشــف اوساط ســنية واسعة اإلطالع ان 
الهواجس الســنية تكرب من رئيــس »التيار الوطني الحر« 
النائب جربان باســيل وامكانية تنفيذه »إنقالب دستوري« 
عىل حكومــة ترصيف االعامل، مــع وصوله اىل »حائط 

مســدود«، وخصوصــاً ان االخــري يروج 
يف محيطــه االعالمي والســيايس، »عدم 
رشعية« قيام حكومة غري اصيلة وترصيف 
االعــامل، بتويل مهام رئيــس الجمهورية 
بعد شغور قرص بعبدا بعد 1 ترشين االول 

.2022
وتقول االوســاط ايضــاً ان معظم زوار 
دار الفتوى، يطالبــون بأن تكون »الجبهة 
»الــدار«،  برعايــة  الســنية«  النيابيــة 
لباســيل  لـ«التصدي«  وحــارضة  جاهزة 
وفريقــه الدســتوري، ومــا »يتفتق« من 
اجتهادات للوزير الســابق سليم جريصايت 

السياسية.  الحياة  عىل  و«خطورتها« 
لعون بطريقة  بالتمديد  يلوحــون  فتارة 
ملتوية، وانه لن يسلم البلد اىل الفراغ. وتارة 
اخــرى يلوحون مبقاطعة حكومة ترصيف 
بتعطيل  يقومون  اخــرى  واطوراً  االعامل، 
الوزارات واالعتامدات الالزمة لتشــغيلها. 
ت  كام يقومون باالبتزاز يف ملف الكهرباء واملازوت واملنش
النفطية، اذ ترك وزارات بأكملها بال كهرباء ومازوت عىل 

غــرار ما يجري حالياً يف وزارة الداخلية.
يف املقابل تؤكد اوســاط »التيار« نفسها، ان باسيل ليس 
يف وارد تنفيذ اي »ســيناريو انقاليب«. والرئيس عون اكد 
انه ســيغادر القرص يف الوقت املحدد، وان وزراء »التيار« 
والرئيس عون من الحزبيني ســيلتزمون بترصيف االعامل، 
امــا غري الحزبيــني »فال منون عليهــم«، وال دخل لنا مبا 
يقومــون بــه. وتخلص اىل ان كل ما يح وينســج من 
ســيناريوهات هدفه التشويش و«النيل« من »التيار« ومن 

وباسيل عون 

: الخار في  اللبنانيين  للطالب   »املالّية« 
املنحة ستكون جاهزة منتصف األسبوع املقبل 
أعلنــت وزارة املال، »أن املنحــة املقدمة من »الريجي« إىل 
الطالب اللبنانيني يف الخارج، ســتصبح اعتباراً من منتصف 
األســبوع املقبل جاهزة لتسلمها من قبل الطالب املستفيدين 
منها يف الســفارات اللبنانية يف كل دولة يتواجدون فيها«. 

وكان وزيــر املــال يف حكومة ترصيف األعامل يوســف 
الخليل، قد وّقع األســبوع املــايض املعامالت الخاصة بهذه 
الهبــة وأحالهــا إىل املديريات املختصة يف الــوزارة لتأخذ 
مجراهــا القانــوين متهيداً لتحويلهــا إىل البعثات اللبنانية 

املعنية يف الخارج. 
وأوضحت الوزارة، »أن عملية رصف الهبة وتحويل أموالها، 
متت بالتنســيق والتعاون التاّمني بينها وبني وزارة الخارجية، 
وأنجــزت يف وقت شــبه طبيعــي، رغم أنها مــرت بظروف 
شــائكة وأسباباً فرضت تأخرياً إلزامياً، منها ما يرتبط باألزمة 
األوكرانيــة، والقيود عىل التحاويل إىل بعض البلدان جراءها، 
كام وإشــكالية نقل األموال إليها، ومنها ما يرتبط باإلرضاب 
الــذي نفذه املوظفون والعاملون يف القطاع العام وخصوصاً 

الوزارات ومنها وزارة املال«.

زمـــــات.. واملدرســـــة الرســـــمّية ال تـــــزال بخيـــــر الحلبـــــي: لـــــن نستســـــلم ل
أكد وزير الربية والتعليم 
العايل يف حكومة ترصيف 
األعــامل القــايض عباس 
حضوره  خــالل  الحلبــي، 
السنوي  التكرميي  االحتفال 
األول الــذي أقامته املدارس 
الشــوف  يف  الرســمية 
يف  الناجحــني  للتالمــذة 
للعام  املتوسطة  الشــهادة 
الدرايس 2021-2022، وذلك 
يف دار آل البعيني يف مزرعة 
الشوف، برعاية رئيس كتلة 
الدميوقراطــي«  »اللقــاء 
النائب تيمور جنبالط ممثال 
بالنائب أكرم شــهيب، »لن 
زمــات طاملا  نستســلم ل
يوجــد يف البالد ويف الدول 
من  والصديقة  الشــقيقة 
يقــف إىل جانب الربية يف 

لبنان وينجيها من عاتيات الظروف. وان املدارس الرســمية 
وإداراتهــا، وأســاتذتها وتالمذتها وأهاليهــم، قد عانوا من 
انعكاس األزمات، وتأثرت املدارس باإلرضابات والتعطيل، غري 
أننا نجحنا يف تأمني بعض الحوافز من الجهات املانحة والدول 
الصديقة، فأنهينا عاما دراســيا يف فرة استثنائية، وأنجزنا 

االمتحانات الرسمية وأصدرنا نتائجها«. 
وتوجــه بالتحيــة إىل املعلمني بجميع مســمياتهم »عىل 
التضحية التي قدموها، وعىل املعاناة التي تكبدوها يف تأمني 
عام درايس إىل حد مكننا من إجراء االمتحانات الرســمية«، 
مضيفا »عدت مع رئيس الجامعة اللبنانية من زيارة إىل دولة 
قطــر، ونأمل أن ال تبخل علينا، هــذه الدولة الصديقة، وهي 
وعدتنــا بالدعم لي نتابع العام الــدرايس والجامعي، وهي 
صاحبة األيادي البيضاء يف الوقوف إىل جانب لبنان يف أحلك 

الظروف، ونحن ننتظر االستجابة إىل طلبنا«.
وخاطب التالمــذة املكرمني »أهنئكم مــن عميق القلب، 
ويحــق لنا أن نقول أن املدرســة الرســمية ال تزال بخري«، 
مضيفــا »ان خشــيتنا عىل العام الدرايس وعىل املدرســة 
الرســمية والجامعــة اللبنانية ال تنحرص فقــط بالتعليم 
الرســمي والجامعة الوطنية، بل تتعداها إىل التعليم املهني 

والتقني الرسمي والخاص واىل املدارس والجامعات الخاصة، 
فالجميــع يف أزمة، والكل يحتاج إىل العناية والدعم لتقطيع 
املرحلة، لكن كل ما يحد يثبت لنا أن ال بديل عن الدولة املنيعة 
املتامســكة، الراعية ملواطنيها ومؤسســاتها، وعن املرحلة 
التــي منر بها، وهي مرحلــة الخراب والتعطيل والغياب التام 
للدولة، فإننا من موقعنا نبذل كل ما يف وســعنا للمحافظة 
عىل التعليم والربيــة وفاعلية النظام الربوي، كام نجتهد 
لتطوير املناهج من خالل إنجاز اإلطار الوطني ملناهج التعليم 
العــام ما قبل الجامعي، وتحديث آليــة التقييم واإلمتحانات 

الرسمية، بالتعاون مع الجميع«.
بدوره، قال شــهيب »تحية للمدرسة الرسمية التي أثبتت، 
عىل رغم الصعاب أنها األمينة عىل الرســالة، وأنها إذا وفرت 
ا يف املقدمة.  الدولة لها مستلزمات العمل، قادرة أن تكون دا
إن األزمة الخانقة التي متر بها مدارســنا حاليا، تهدد بانهيار 
القطاع التعليمي إذا مل يتم تدارك ذلك بتأمني مقومات الصمود 
ساتذة واملعلمني، فاالستثامر األسايس ليس يف الكهرباء،  ل
وال يف اإلنرنت، بل هو يف املدراء واملعلمني، ووزير الربية مل 
يقرص ســعيا يف هذا املجال، ومع األســف، يبقى األمل يف أن 
يتمكــن من زيادة الحوافز، ومضاعفة الرواتب، وزيادة بدالت 

النقل، وحل مشكالت املتعاقدين واملستعان بهم«.

ا  ا

زار البارو وافتت معرضاً للمنتجات الزراعّية 
ـــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــــياحة« مكتــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــــيكون لـ»الســــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــار: ســــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ نصــــ

فـــــــــــــــي القصـــــــــــــــر البلـــــــــــــــدي ملســـــــــــــــاعدة أهـــــــــــــــل املنطقـــــــــــــــة

ا  ا

 تيمـــــــــــــــور جنبـــــــــــــــالط: ضـــــــــــــــرورة الحـــــــــــــــوار
مـــــــــــــــع جميـــــــــــــــع املكونـــــــــــــــات السياســـــــــــــــّية

وجــه رئيس كتلــة »اللقاء الدميوقراطــي« النائب تيمور 
جنبالط، تحية إكبار وإجالل إىل أرواح شهداء الحزب التقدمي 
1 آب، مؤكدا أن »الوفاء لهم يكون بتقدير  اإلشرايك يف ذكرى 
كل تلك التضحيات، والتعلم من التجارب ملنع وقوع البالد مجددا 
يف أي اقتتــال، والحفا عىل إنجــاز املصالحة الوطنية يف 
الجبل وخيار الرشكة والعيش املشــرك والواحد«، مشددا عىل 
»رضورة الحوار الجدي بني جميع املكونات السياسية يف البلد 
دون استثناء رغم التباينات حول الكثري من القضايا املطروحة 

وامللفات الشائكة«. 
ودعا اىل »مقاربة عاقلة لكل النقاط الخالفية، والبحث عن 
كيفية التالقي حول ما هو رضوري وملح للتخفيف من معاناة 
اللبنانيني وإعادة بناء املؤسسات الدستورية، بدءا من انتخابات 
رئيس للجمهورية ال يشكل تحديا ألحد، وتشكيل حكومة تقوم 

باإلصالحات املطلوبة وتنهض باالقتصاد الوطني«.
كالم جنبالط جاء عىل هامش اســتقباالت السبت يف قرص 
املختــارة لعدد مــن الوفود األهليــة واالجتامعية والروحية 
والبلدية، عرضت له معاناة القرى خصوصا ما يتعلق بالكهرباء 
بار. ودعا  واملــازوت وانعكاســهام عىل انقطاع املياه مــن ا
»مؤسسة مياه بريوت وجبل لبنان لتوفري مادة املازوت ملعالجة 
الشح الحاصل يف محطات مياه الباروك وبتلون ودير دوريت، 

ومحطتي الرصف الصحي يف الباروك ونبع الصفاء«. 

ار  ن  تيمور 

 مـــــــــــــــكاري: فرنجّيـــــــــــــــه ليـــــــــــــــس مرشـــــــــــــــحاً

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الجمهوريّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتفزازياً لرئاسـ ــ ــ ــ ــ ــ اسـ
قال وزير اإلعالم يف حكومة ترصيف األعامل زياد مكاري، 
إن »لبنــان طلب من القطريني أن يكون لتلفزيون لبنان الحّق 
الحــرصي يف نقــل مباراة كأس العام 2022«، مشــرياً إىل 
أن »الزيــارة التي قام بها إىل قطر مع وزير الســياحة وليد 
نصار كانت مناســبة للتشاور يف ُسبل التعاون اإلعالمي بني 

البلدين«.
ويف حديث إذاعي، أشــار مــكاري إىل أن »األمل كبري يف 
 ، انتخــاب رئيس جديد للجمهورية خالل املهل الدســتوريّة
رئيس تيار املردة ســليامن فرنجيه ليس ُمرشــحاً  مؤكداً أن 

استفزازياً«.
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االحد 14 آب 2022

 أعنـــــــــــــــف رّد  لــــــــــــــــ »االشـــــــــــــــتراكي« علـــــــــــــــى املنتقديـــــــــــــــن لجنبـــــــــــــــالط واجتماعـــــــــــــــه بحـــــــــــــــزب اللـــــــــــــــه: مـــــــــــــــا زالـــــــــــــــوا فـــــــــــــــي املاضـــــــــــــــي

رضوان الذيب 

وصف الوزير الســابق غازي العرييض لـ »الديار« االجتامع 
بني وليد جنبالط وحزب الله بالرصيح جدا، تناول كل القضايا 
االساسية، ومدركون منذ فرة طويلة عندما أتفقنا عىل تنظيم 
ة قضايا موضع خالف جوهري، لكن يجب ان  الخــالف، ان 
ة الكثري من  نحــرم بعضنا مبعنى ادارة هــذا الخالف، ألن 
القضايــا الداخلية الهامة االساســية الداهمة والصعبة التي 
تعنينا جميعا، ميكن ان يكون تعاون بيننا ملناقشــتها وأيجاد 
السبل الكفيلة ألنقاذ البلد من مخاطرها وتداعياتها، لذلك كان 
النقــاش رصيحا، وليد بك، طرح كل ما لديه من هواجس حول 
هذه القضايا  من اسئلة ومن اراء، والحاج حسني كانت أيجاباته  
ايضا تحت سقف التقدير ملا أبداه وليد بك،  ورشح مواقف حزب 
الله بكل رصاحة، وأعتقد ان ما قيل بعد اللقاء هو خري معرب عن 
الرغبة املشركة كام قال الحاج حسني يف مناقشة هذه االمور 

وامكانية التفاهم حولها، هذا واجب وطني لبناين.
 اىل ماذا تطرق اللقاء، وما هي امللفات التي متت مناقشتها 
-اجاب العرييض يف موضوع رئاســة الجمهورية، الباد 
بالــكالم كان وليد بك لناحية الحديث عن املواصفات، ومل تكن 
املرة االوىل التي يتحد يف هذا االمر، نظرا للظروف الســائدة 
يف البلــد، مبعنى موا صفات الرئيس، الركيز عىل املســائل 
االقتصادية التي تحتاج لتفاهامت لبنانية واراء وبرامج وأفكار، 
هذه الميكن ان تقر من جانب فريق واحد، يف النهاية مجلس 
النواب هو من ســينتخب رئيس الجمهورية، لكن املسألة  لها 
شق سيايس من جهة ما  يخص الربامج واالفكار التي يجب ان 
تناقش ،لكن املهم ان التذهب االمور اىل الفراغ، هذه النقطة ركز 
عليها وليد بك كثريا، وامكانية التفاهم عىل شخصية التشكل 
نوعا من التحدي للمرحلة، للذهاب بروحية العمل املشرك يف 
املؤسسات ملواجهة االزمات وبشكل خاص االزمات االجتامعية 

واالقتصادية واملالية التي تشكل الهموم املشركة للبنانيني.
ة عىل  وتابع أعود اىل التذكري مبســألة كنت أكررها وقا
معادلة »هموم اللبنانيني واحدة لكن االهتاممات ليست واحدة« 
اال يســتحق هذا االمر ان يكون هنــاك مبادر لتقريب وجهات 
النظــر لتكن االهتاممات واحــدة، هذا واجب يف كل الحاالت، 

وحزب الله أكد انه اليريد الفراغ.

 تشكيل الحكومة والسالح 

تابع كام ســأل وليد بك عن دعوة السيد حسن نرصالله اىل 
تشكيل الحكومة ،وكان الجواب من الحاج حسني بالتأكيد عىل 
رغبة الحزب الهامة بتشكيل الحكومة، لكن االزمة السياسية 
املســتعصية قد التصل اىل ذلك، وهذا واقع يعيشــه الجميع، 

وبالنقاشات كان هناك وقفة عند هذه القضية.

 سالح حزب الله 

اما يف موضوع ســالح حزب الله، قال العرييض مل نتطرق 
اىل هذه املســألة، ومل نناقش هذا االمر، وكام ســبق وذكرنا 
منذ زمن طويل، موضوع الســالح والتدخل يف سوريا وبعض 
املسائل الجوهرية االساسية اعتربناها يف خانة الخالف الذي 
يجــب تنظيمه، وان الينعكس عىل القضايا االخرى التي ارشنا 
اليها اضافة اىل مسألة االستقرار يف البلد، واليوم أمام االزمة 
، وهذا  املعيشية الخانقة التي قد تصل اىل مرحلة من الفو

أمر مقلق قد يحتاج اىل جهود الجميع ملعالجته.

 الرسيم 

اضاف االمر االســايس التي تم التطــرق اليه هو موضوع 
الرســيم لناحية التأكيد عــىل تثبيت حق لبنان بغازه واملوقف 
اللبنــاين املوحد عىل قاعدة ما تم التوصل اليه بني الرئيس نبيه 
بري واملوفد االمرييك يف انتظار الجواب االرسائييل، لكن السؤال 
الــذي طرح، ما هي االحتــامالت املرتقبة اذا كان موقف الحزب 
تدعيــم  املفاوض اللبناين، وهذا االمر أكد عليه حزب الله، وهنا 
ســأل وليد  بك عن مدى ارتباط ملف الرســيم بامللف النووي 
االيراين، فرد الحاج حسني، هذه املسالة منفردة ومتصلة بحقوق 
لبنــان والعالقة اليران باملوضوع، قرارنا واضح لجهة الوقوف 
مع الدولة وورائها، ومل نتدخل يف املفاوضات واالحداثيات وما 
شابه، وهذا ترك للمفاوض اللبناين ووصلنا اىل حلول متقدمة.

وتابــع الكل ينتظر الجواب االرسائييل وعندها طرح وليد 
بك الســؤال التايل اذا رفضت ارسائيل الطلب اللبناين، ما هو 
العمل هل سنذهب اىل الحرب كام قال  السيد حسن نرصالله 
كان الجواب، اننا النريد الحرب والنريد الذهاب اىل الحرب، لكننا 
النســتطيع يف هذه الحالة ان نرى االرسائييل يستخرج الغاز 

ويتمتــع  بالخريات والطاقة 
وكل االمكانيــات،  ولبنــان 
الحصول عىل  محروم مــن 
حقوقه،  وحسب التجارب مع 
والقرارات  االرسائييل  العدو 
عىل  الرد  الميكــن  الدولية، 
باســتخدام  اال  االرسائيليني 
كل االســلحة املتاحــة يف 
نصيحة  امــا  مواجهتــه، 
وليــد بك، كانت االســتمرار 
تجنب  ومحاولة  بالتفاوض 
الحــاج  رد  وكان  الحــرب، 
حســني، نحن النريد الحرب، 
اذا وصلنــا اىل هذه  لكــن 
النقطة اليكون امامنا اال هذا 

الخيار.
 هــل ما جرى يؤرش اىل 
تحالفــات جديدة وهل هناك 

اجتامعات أخرى  
ة تحالفات يف لبنان، الوحيد الذي ارىس  تحالفات  - ليس 
ة عىل برامج محددة يف تاريخ العمل السيايس  سياســية قا
يف لبنان هو املعلم الشهيد كامل جنبالط، كل ما جرى بعد ذلك 
تفاهامت او لقاءات ظرفية تجمع قوى سياسية حول عناوين 
محــددة، لكــن مل تصل االمور اىل مســتوى الحركة الوطنية 
اللبنانية وطرح الربنامج املرحيل لالصالح السيايس يف لبنان 
ية  ملستقبل البلد. الذي شكل القاعدة لعمل وطني جامع يحمل ر
واســتطرد العرييض سم يل فريقني سياسيني متحالفني، 
كلمة تحالف كلمة كبرية، يبقى االتفاق عىل برنامج ســيايس 
متكامــل، خصوصا عندما تكون االمــور يف بلد مثل لبنان،  
يف ظل ما سنشــهده ونعيشــه اليوم، لذلك النبالغ  بالسلبي 
وال بااليجــايب، يعني  البالعداء  والبالقطيعة والبالشــتيمة 
والبالتخوين والباالحقاد ألنها كلهاعناوين مدمرة، نحن ابناء 
وطــن واحد، نحن رشكاء يف هذا الوطن، اليســتطيع احد ان 
يلغي احدا، واليســتطيع احد ان يكس احدا، املشكلة ان بعض 
اللبنانيني اليريدون ان يتعلموا مام جرى، لبنان يف االســاس 
يعلم من اليتعلم، الديبلوماسيون االجانب الذين يأتون اىل لبنان 
ويعيشون فيه، عندما يتم تخيريهم  يف الخارج بني ان يذهبوا 
اىل لبنان او اىل دولة كربى، يختارون لبنان، والسبب، ان لبنان 
مدرســة سياسية متنوعة  باالضافة اىل خصوصية تركيبته 

ونظامه وموقعه الجغرايف والسيايس يف املنطقة.
اضــاف من لبنان تقــرأ كل العامل اذا أردت، ولبنان تقرأ من 
الخارج، انت بحاجة اىل قيادات  سياسية تقرأ الخارج بواقعية 
وليس بتمنيات، وتقرأ املعادالت بواقعية عىل اساس االمكانيات 
والقــدرات املتاحة، وليس باالمنيات، لذلك ال ميكن الحديث عن 
تحالفات، هناك مرحلةجديدة وســعي ورغبة وعمل مشرك 
ملعالجة الهموم الواحدة التي يعيشــها اللبنانيون، هذا يف حد 
ذاتــه أمر مبارك، ويجــب ان تبقى قنوات الحوار مفتوحة بني 

االطراف السياسية يف لبنان. 

 املوقف من القوات و14 آذار 

 هنــاك من أعترب اللقاء موجها ضد القوات اللبنانية و14 
اذار 

- وليد جنبالط اعتقد أنه أكرب من هذه اللعبة  والحســابات 
الصغرية، عندما نقول الحوار مع الجميع، يعني  الحوار الشجاع 
الصــادق والواضح،  ونقول ذلك يف االعالم،  و«االخوان«  يف 
حــزب الله ذهبــوا وعمموا بعض ما جرى يف االجتامع،  الذي 
يخ حوارا مع االخر  هو من يشــكك بنفســه وقدرته عىل 
تفســري منطقه، ويشــكك بقضيته،  اذا تحــاور فريقان مع 
بعضهــام البعض، هل هذا يعني ان هذا الفريق تحول أو تغري، 
ال حزب الله هو الحزب االشــرايك وال العكس، لكن الســؤال 
املطروح هل اســقطنا القواســم املشركة بني اللبنانني  هل 
نقر أن هناك همومامشــركة يعاين منها كل اللبنانني، جميع 
اللبنانني يعانون من مشاكل الكهرباء واملياه والنفايات والدوالر 
والودائع واملدارس  »ستة انواع رصف للدوالر«  هل هذا ينطبق 

عىل فريق من اللبنانني أم يشمل الجميع 
 يعني ما قام به وليد جنبالط  ليس انقالبا سياســيا عىل 
مواقفه  املاضية وعىل 14آذار  وتركهم يف منتصف الطريق 
- هذا قرص نظر يف فهم ومعرفة وليد جنبالط، مع احرامي 
راء وحقهم يف ابداء آرائهم،  املســألة  وتقديــري ألصحاب ا
الوحيــدة التي ال نقبلهــا، نبش القبور والعودة اىل ماض رغم 
أننــا نتغنى  جميعا باملصالحة،  من حق اي انســان ان يقول 
ما يشــاء لكن عرب نقاش جدي علمي، فكري، باالســتناد اىل 

وقائع ملموسة.
وتابــع وليد جنبــالط ال يعمل عند أحد، وال يعمل لدى أحد، 
ة من يتوهم انه مبجرد أن يطلق إشارة سياسية ما،  وان كان 
ســيلحق به وليد جنبالط هو واهم  واهم واهم،  أي  يكن هذا 
االحد،  املســألة ليست مسألة مزاج، وليست مسألة انقالبات 
وما شابه، إذا كان البعض يتوهم ان مفهوم التفاهم أو اللقاء 
مع  وليد جنبالط يعني انه عليه قبل ان يتنفس سياسيا او ان 
يطلق موقفا سياسيا أو أن يبدي رأيا سياسيا او ان يقوم بحركة 
سياسية عليه  واجب التشاور وسؤال خاطر »فالن او عالن«  

أو »هذا أو ذاك«  هو مخط وواهم.  

 العالقة مع السعودية 

حتى مع اململكة  العربية الســعودية  فرد العرييض قائال 
العالقة مع السعودية تدار بطريقة راقية جدا، وال يحملنا احد 
الســعودية شــيئا يف هذا املجال، وليد جنبالط يقول رأيه مع 
الجميع وامام الجميع، لكن انا اتحد يف اللعبة السياســية 
الداخلية، وعن الداخل الذي قال هذا الكالم، الســعودية مل تقل 
ان جنبــالط انقلب، والحذرت من أي امر اطالقا، ونحن نعرف 
كيــف نقوم بحركتنا، وكيف نرشح موقفنا انطالقا من امياننا 
بقضيتنا وقدرتنا عىل رشحها وتفسري ما نقوم به، انا أتحد 

عن اللعبة الداخلية.
اضــاف يف لبنــان هناك مــرض مصاب بــه العامل، أحد 
املفكريــن الكبار االن ديكو كتب كتابا عنوانه »نظام التفاهة« 
ــة يف لبنان من ينتمي اىل نظــام التفاهة ،الكاتب العظيم 
ماريو براغاسوســا، كتب كتابا عنوانه »حضارة االستعراض« 
وحذر من االســتعراضية والسطحية يف مقاربة االمورعىل 
مستوى العامل من قبل من ميسكون بقرارات العامل، يف لبنان 
أستعراضات التعد والتح مع مالحظة  متواضعة، »ال نجد 
موهوبا يف االستعراضات كام نرى يف الفنون واالبداعات«، بل 
عىل العكس، سطحية،  تبسيط، دون الدخول اىل عمق املسائل، 
نكهة وليد جنبالط انه  ظاهرة  يف الحياة السياسية اللبنانية،  
هي املعرب عن هذه الشخصية االستثنائية  يف العمل  السيايس 
املحــرف،  هذا أبن جنبالط  هذا وليدجنبالط  وبالتايل هو 
مــن الذين يقرأون وبدققون  ويتابعون ويتعلمون ويخطئون، 
وعندمــا يخط يقول انا أخطــأت، ويتعلم من الخطأ وهكذا 
دواليك، ولهذا  الســبب أقول  ليخرج هؤالء الذين يقولون هذا 

الكالم من دائرة السطحية والتبسيط  واالستعراض. 
وتابع  حق االنسان ان يقول ما يشاء  وهذا حق محرم، وقد 
يعرب عن وجهة نظر قد نختلف معها وقد نتفق، لكن اليعتقدن 
احد ان بأمكانه استخدام رسائل ما اليستطيع غريه استخدامها، 
اذا أتهمت غريك يتهم  اذا شككت غريك يشكك   تشتم السمح 
الله غريك يشتم تقوم بحمالت استنسابية  عىل مواقع التواصل  
االجتامعي فغريك يستطيع استخدامها وهي مفتوحة،  االمور 
التعالــج يف هذه الطريقــة، بل تعالج يف النقاش املبارش، من 
لديــه مبادرة او فكرة أو اعراض أو رأي ، ومن هو حريص عىل 
عالقة مع وليد جنبالط املختارة موجودة، وكليمنصو موجودة 

،فليتفضلوا  للنقاش واهال وسهال.
 سئل العرييض، هل  االستعداد للحوار ينطبق عىل القوات 

اللبنانية ايضا 
- عندمــا نقول اننا نرفــض القطيعة، هذا يعني الحوار مع 
القوات وغري القوات، هذه اطراف سياسية موجودة يف البلد، 
ة نقــاش مع الكتائب  ومع القوات وغريهم،  ونحــن نبادر، 
واذا كان لــدى االخــر أي فكرة  فليتفضل، نحن جاهزون، لكن 
االمور ال تطلق فقط يف الهواء، وليد جنبالط موجود، عنوانه 

معروف، موقفه واضح تفضل للنقاش.

 يعني اللقاء مع حزب الله من اجل فتح ابواب الحوار  وليس 
له عالقة بامللف الرئايس 

- موضوع رئاسة الجمهورية كام قلت، كان بندا من البنود 
التي تم النقاش فيها، وكل اللبنانيني يتحدثون عن االستحقاق 
الرئايس وما جرى يف هذه الحدود فقط، أما الذهاب اىل تبسيط 
االمور واملسائل والقول ان االجتامع، أو ان قضية من هذا النوع 
موجهة ضد » فالن أو عالن » هذا أمر غري مقبول وســطحي، 
من يريد ان يبسط  االمور ويترصف بالسطحية ويف مثل هذه 
الطريقة االستعراضية كام أرشت، هذا شأنهم، ووليد جنبالط 
أكرب من هذه اللعبة، وهذه الحسابات،  ومن لديه قدرة عىل فهم 

جنبالط، يكون ذلك »نعمة من الله سبحانه وتعاىل«.
 هل هناك لقاءات أخرى مع الحزب 

- كام قلت لكم هم سيأتون، بعد ان ينقلوا  ما دار يف االجتامع 
اىل سامحة السيد حسن نرصالله،  سنعود اىل الحوار، واللقاء 

لن يكون يتيام،  واالمر الطبيعي ان نلتقي مجددا.

 املوقف من 14 اذار 

ثم عاد العرييض اىل الحديث عن 14 اذار، وقال أمتنى عىل 
الذين يتحدثون عن 14 اذار، ان يراجعوا حســاباتهم وانفسهم 
من دون اســتثناء، وان يراجعوا تلك املرحلة ويفتحوا  االوراق 
كــام هي، يف مرحلة 14 اذار، كنت أقــول باملراجعة اليومية 
لكل االمور، خضنا تجربة جيدة، وقضية 14 اذار هي من أنبل 
القضايا بعد أستشهاد الرئيس رفيق الحريري، لكن ادارة 14 اذار 
ة تالزم يف الحياة بني االرادة  للملفات من اسوأ انواع االدارة، 
واالدارة، اليكفي ان تكون لديك االرادة رغم أهميتها للدفاع عن 
قضيــة ومرشوع، ولكن االدارة الخاطئة لكثري من االمور أدت  
اىل الكثري من الخســائر واملشاكل، واالمثلة التح والتعد، 
نحن قمنا بواجب ودور نفتخر به ونعتز، هذا جزء من تاريخنا، 
وقال وليد جنبالط بشــجاعته املعهودة »هنا أخطأت وأتحمل 
املسؤولية » فال يأيت احد  العطائنا دروسا يف هذه املسألة أي 
يكن هذا االحد قريبا او صديقا، فلنذهب كل منا اىل املناقشــة 
ء موثق ومكتوب ولكل املراحل. املفتوحة لهذه االمور، وكل 

اضاف من ينربي االن ملشاريع أو افكار او مامرسات معينة 
يرغب القيام بها هذا شأنه، ومن حقنا الطبيعي أن نقول رأينا، 

نوافق أو ال نوافق نقبل أو ال نقبل.

 اللقاء مع السفرية االمريكية 

 وعن موضوع اللقاء مع  السفرية االمريكية قبل االجتامع مع 
الحزب،  قال العرييض ليس اللقاء االول ولن يكون االخري، وليد 
جنبالط يتحد مع السفرية االمريكية وكل السفراء بشجاعة 
أدبية،  يطرح كل ما لديه من هواجس وأفكار وآراء، والتقى مع 
حزب الله، وكان املوعد متفق عليه منذ فرة وليس كام قيل يف 
بعض وســائل االعالم، واستخدام الخيال الواسع عند البعض،  
كيف حصل  اللقاء  وماذا جرى االجتامع كان متفق عليه منذ 
فــرة واملوعد متفق عليه ايضا، وتــرك دون إعالن، والكل بدأ 
يتســاءل، ماذا  يريد وليد جنبالط  الذي خرج وقال يف  العلن 
ماذا يريد  وأعود وأقول عندما تكون متمسكا بقضيتك، ورأيك 
السيايس واضح ومقتنع به وواثق من نفسك وتعرف ماذا تريد 
خر، أي شــخص يرفض حوارا مع االخر   ال تخ حوارا مع ا
يعــرب  عن ضعــف، لكن أحيانا تكون االمور  وصلت اىل حدود 
معينة من الخالف بني طرفني تحول دون لقاء هذا بذاك، لكن يف 
املبدأ، ال غنى عن الحوار حتى القوى املختلفة حاليا يف العمق  
تتحاور يف املجلس النيايب، ويف الحكومة، ويتم اقرار القوانني 
واملراسيم من كل االفرقاء ويدرسون كل االمور،  لكن الناس ال 
تعيش حالة عداء وقطيعة،  العداء والقطيعة  ال ميكن ان ميل 
اال مبا نشــهده عىل وســائل التواصل االجتامعي، وبالتجربة 
سف  تكرب االمور يف لبنان إىل مستويات عالية ونذهب يف  ل
خطابنا السيايس اىل أق أنواع التحديات والتهشيم والكالم 
الخطري  بحق بعضنا البعض، ثم يف لحظة ما ســنلتقي حول 
أمر ما وال أحد يســتطيع االدعاء  أنه خارج هذه العملية  حتى 
عىل املستوى الداخيل،  امل يكن هناك لقاءات بني عون والقوات 
»وبينهام ما صنع الحداد« وتوجت باتفاق معراب الذي وصف 
باالنجــاز العظيم وانتخاب الرئيــس القوي، وفجاة  عدنا اىل 
فتح دفاتر املايض بكل احقادها، نحن محكومون بالعيش مع 
بعضنــا البعض، أردنا ان نطوي صفحة املايض فليكن،  تعالوا 
للبناء بروحية  جديدة نتعلم منها، البعض يعتقد انه هذا لبنان،  
واالمور ال تحل فيه عىل البارد بل عىل »الســاخن«  )الحامي( 
يعنــي انه ال مخرج من هذه االمور إال بحاموة تؤدي اىل دماء 
ومشاكل، ما فينا هيك،  اذا حصل هذا يف السابق يجب ان نتعلم 
منه وال يجب أن نكرره، وال أحد يســتطيع ان يستدرج أحدا إىل 
ة من يفكر يف  هذه اللعبة ويخرج رابحا،هذا وهم، فإذا كان 
هذه الطريقة التي فيها من السطحية ما يصل درجة الخطورة 

فهو حر، وكام قال وليد جنبالط التعصب والجهل يعميان.

ــــــــــد يشــــــــــهدها ــــــــاّدة ق ــــــــــة غــــــــــذاء حــ  ياســــــــــين: أزم
العالــــــــــم العربــــــــــي خــــــــــالل ســــــــــنوات بســــــــــب الجفــــــــــا

حـذر وزيـر البيئـة يف حكومـة ترصيف 
األعـامل نـارص ياسـني، مـن أزمـة غذائية 
حـادة قـد تشـهدها الـدول العربيـة خالل 
املناخـي  التغـري  بسـبب  قليلـة  سـنوات 
يف  مشـاركته  خـالل  وذلـك  والجفـاف، 
منتـدى الرشق الشـبايب الـذي انطلق اليوم 

اسـطنبول.  مدينـة  يف 
وأكـد ياسـني خـالل كلمتـه باملؤمتـر ان 
»العـامل أمام وقائع تاريخية بسـبب التغري 
املناخـي«، محذرا مـن »احتامل وقوع أزمة 
غـذاء حـادة قـد يشـهدها العـامل العـريب 
الجفـاف«،  قليلـة بسـبب  خـالل سـنوات 
وكشـف أن »67 مـن األرايض يف الـدول 
العربيـة لـن تكـون قابلـة للزراعـة خـالل 
سـنوات وهـو مـا سـيؤدي إىل أزمـة غذاء 

مسـبوقة«.  غري 
وأشـار إىل أن »األمـة البيئيـة سـتفتح 
أزمـات جديـدة كالنزوح والهجـرة«، مؤكدا 

القـادة  اهتـامم  هـو  ذلـك  »أسـباب  أن 
البيئـة  السياسـيني باألمـن عـىل حسـاب 
والتغـري املناخـي، إذ يتخـذون قرارات توفر 
االسـتقرار األمني خالل سـنوات متناسـني 
التغـري املناخـي الـذي تظهـر تبعاتـه عـىل 

املجتمـع بعـد سـنوات طويلـة«. 
وكان ياسـني التقـى عـىل هامش املؤمتر 
قصـاب  محمـد  الـريك  الشـباب  وزيـر 
اوغلـو، وجـرى نقـاش يف آفـاق التعـاون 
التقـى  كذلـك  البلديـن،  بـني  املشـركة 
االزمـات  ملجموعـة  التنفيذيـة  الرئيسـية 
الدوليـة كونفـرت ايـرو والتـي تحدثت عن 
»التحديـات التـي يواجهها العامل يف الغرب 
والـرشق، عـىل حـد سـواء بسـبب الحروب 
والنزاعـات والتغـريات االسـراتيجية التي 
يف  بحـث  جـرى  كـام  العـامل«.  يشـهدها 
األزمـة اللبنانيـة والجهـود املبذولـة لحـل 

واالقتصاديـة. السياسـية  املعضـالت 

ــــف ــ ــدودة للتكاتـ ــ ــ ــر ممـ ــ ــ ــد مصـ ــ ــ : يـ  كال
وتســـــــخير كّل إمكاناتهـــــــا لدعـــــــم لبنـــــــان 

أكــد وزيــر الشــباب والرياضــة يف حكومــة ترصيــف 
االعــامل جــورج كالس، يف حــوار خــاص نرشتــه مجلــة 
»أكتوبــر« املرصيــة، عــىل هامــش اجتامع وزراء الشــباب 
ــت رســالة صادقــة مــن  ــي »نقل والرياضــة العــرب، أنن
ــري،  ــه ب ــس نبي ــون، والرئي ــال ع ــامد ميش ــس الع الرئي
ــاح  الفت ــد  عب ــس  الرئي اىل  ــايت،  ميق ــب  نجي ــس  والرئي
الســييس، مفادهــا الشــكر العميــق عــىل كل مــا قدمتــه 
ــتدام  ــم مس ــن دع ــان م ــرص للبن ــتقدمه م ــه وس وتقدم
ــا  ــدا، فلطامل ــي ج ــكر طبيع ــذا الش ــاالت. ه يف كل املج
ــو  ــييس ه ــق، والس ــن والصدي ــرص األم والحض ــت م كان
الــذي أكــد خــالل املؤمتــر الــدويل الثالــث لدعــم الشــعب 
اللبنــاين، الــذي نظمتــه فرنســا واألمم املتحدة، مبشــاركة 
ســاء الــدول والحكومــات، أن يــد مــرص  مجموعــة مــن ر
ممــدودة للتكاتــف، وتســخري كل إمكاناتهــا لدعــم لبنــان، 
ــث  ــدة، حي ــبات ع ــل يف مناس ــل بالفع ــا حص ــو م وه
كانــت مــرص عــىل ســبيل املثــال اول مــن وقــف داعــام 
بعــد انفجــار الرابــع مــن آب يف مرفــأ بــريوت. ولطاملــا 
ــن  ــام، ع ــا يف كل مواقفه ــان تاريخي ــرص ولبن ــرب م ع
عمــق العالقــات الوطيــدة بــني البلديــن عــىل املســتويني 
الرســمي والشــعبي، وحــرص مــرص عــىل ســالمة وأمــن 
واســتقرار لبنــان، وتحقيــق املصالــح الوطنيــة اللبنانيــة 

ــة«. ــات يف املنطق ــر الرصاع ــان مخاط ــب لبن وتجني
اضــاف »إننــا نعــول بصــدق عــىل دور جمهوريــة مــرص 
العربيــة عمومــا، وجهــود الســييس خصوصــا يف دعــم 
لبنــان، وتســهيل مــا نحتــاج اليه ســواء يف مجــال الطاقة 
أو الدعــم الصحــي وتســهيل املنتجــات اللبنانيــة وخالفــه، 
ولكننــا ننظــر أيضــا بعــني األ الصغــري اىل الــدور الجامع 
ــرب، يف  ــس، األ األك ــة الرئي ــه فخام ــه ويلعب ــذي لعب ال
عــودة األشــقاء العــرب اىل لبنــان، واحتضانهــم لــه، وهو 
ــادرة  ــع، والق ــن الجمي ــة م ــدة املقبول ــخصية الفري الش

عــىل لعب هــذا الــدور«.
وعــن اتفاقيــات التعــاون املرتقبــة بــني مــرص ولبنــان 
 املرحلــة املقبلــة، قــال كالس »هنــاك اتفاقيــة تعــاون 
ــة يف  والرياض ــباب  الش ــني وزاريت  ب ــل  بالفع ــة  موقع
ــذه  ــا له ــع أيض ــذي موق ــج تنفي ــاك برنام ــن، وهن البلدي

ــة«. الخط

ــة ــ ــ ــ ــ ــلبنا إرادة املحاف ــ ــ ــ ــن ســ ــ ــ ــ ــ ــّذر م ــ ــ ــ ــ ــراد: نح ــ ــ ــ ــ  م
رواتنــــــــــا وســــــــــيادتنا وســــــــــيطرة العــــــــــدو علينــــــــــا علــــــــــى 

النائب حســن  الربية  حذر رئيس لجنة 
مراد خالل تخريج طالب الجامعة اللبنانية 
الدولية من أن »الهدف من حصارنا وسلبنا 
إرادة املحافظــة عىل ثرواتنا وســيادتنا، 
ومحاوالت ســلخنا عــن محيطنا العريب، 

علينا«.  العدو  سيطرة  محاولة 
وقــال خــالل الحفــل الــذي حرضته 
شــخصيات حزبيــة وأكادمييــة وأهايل 
الطالب مــن الفتنة، وقــال »انتبهوا من 
التلهي بخطابات الشحن املذهبي والطائفي 
التي تقتل فينا روح املحبة والوحدة وتخدم 
الســهولة  بهذه  ليس  ومرشوعــه.  العدو 
يتــم تهميش من هو متجــذر بهذا الوطن، 
ومترير أالعيب البعض عىل مكون أســايس 
من أعمدته«، الفتا إىل »املعاناة التي تواجه 

الطالب وذويهم يف ظــل فقدان الحاجات 
املؤسســات  ولكن  للتعليــم،  األساســية 
األكادمييــة نجحــت يف التغلب عىل هذه  

الصعوبات«. 
واعترب مراد أن »التقدم العلمي ليس غاية 
يف ذاته، وهدفنا األســايس هو بناء إنسان 
ســوي متوازن مؤمن بإنسانيته ووطنه«، 
متوجهــا إىل الخريجني »أنتم ضامنة هذا 
الوطن، فال تســمحوا ألحد أن يجرب اللعب 
عــىل عواطفكم، فاملعركــة معركة وعي، 
انتامئكم للوطن  األمل معقود عليكم وعىل 
الــذي لن نركه إذا مرض فواجبنا بلســمة 

جراحه«. 
وختــم »أنتــم حملة األصــول الطيبة 
ا األفضل«. والثبــات عىل القيم فكونوا دا

لم مرا يل 

)تتمة ص1)
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 لــــــقــــــاء شــــــعــــــري واعـــــــــــــــد: الــــــحــــــضــــــور مــــــــن الــــشــــبــــاب
الـــبـــلـــدة نفسها ــن  ــ اب ــة والـــشـــاعـــر  ــم ــّي ق ــة  ــّي ــاف ــق ــادرة  ــ ــب ــ ــان م ــ ــك ــ وامل

رجاء الخطيب

تقول بعض اإلحصائيات »إن الفرد الياباين يقرأ 
80 كتابا يف ألســنة بينام الفرد العريب يقرأ ثالثة 
أو أربعــة كتب يف الســنة« بغض النظر عن مدى 
صحة هذه اإلحصائيــة ودقتها، إال أنه من املعلوم 
أن منزلة القراءة تراجعت كثرياً بشكل عام إما بسبب 
هيمنة التكنولوجيا أم بســبب املشاكل أإلقتصادية 
الشعوب  واإلجتامعية والسياسية الضاغطة عىل 
والتــي أدت إىل أن تتلهى الناس مبصائرها عوضاً 
عن أن تفتح أفقهــا، ويكاد يكون املوضوع به من 
اللبس والشك حول دور األنظمة الحاكمة يف تجهيل 

شعوبها عمداً كيال تثور عىل فسادها وتنقلب.
يف مقاالت سابقة تناولنا مبادرة فردية بعنوان 
»بيــت ثقافة وفنون« يف قرية شــبعا الجنوبية 
الحدودية حيث يســتضيف املنزل فعاليات ثقافية 
ويحوي مكتبة فيهــا االالف من الكتب املتربع بها 
من أجل نرش الثقافة وخلق صالون ثقايف للشباب 
واليانعني يف القرية ومحيطها خصوصاً مع اختفاء 

تام  لدور ثقافية تنموية كهذه.
إســتضاف هذا الرصح نشــاطات فنية كثرية 
وجلســات حوارية مطولة مع فنانني ورســامني 
ومفكرين، واخرها كان مع األكادميي والصحايف 
بحا ودراســة  واملحــرر يف املركــز العريب ل
السياســات، ابن بلدة شبعا نفســها، السيد وليد 
الخطيب الذي قام ســابقاً بنرش ديوانه الشــعري 
األول »ورد و أرض«، وهــو اليوم بصدد نرش الثاين 
»كلــامت حب وصفحات عــز« بعد أن بدأ منذ فرة 
بنرش قصائده بشــكل متفــرق يف إحدى الجرائد 
اللبنانية حيث قام »بيت ثقافة وفنون« إســتقبال 

الخطيب يف لقاء شعري تفاعيل.
»الديار« اتصلت بالخطيب لالستطالع منه عىل 
أصــداء اللقاء ثقافيــاً واجتامعياً، وهو إذ عرب عن 
صدمته مــن الفئة العمرية من الحضور وهي من 
الشــباب اليانع، وخصوصاً أنهــا كانت بكثافة مل 
تتسع لها »أرض الدار« فوقف معظمهم متكئني إىل 

الحائط، دون ملل أو متلمل، ويف استامع 
شديد كان ظاهرا يف عيونهم وفق الخطيب 
نفســه الذي ألقــى مجموعة قصائد من 
ديوانــه األول والثاين الــذي ينوي نرشه 
وأعجب باإلصغاء الذي القاه كام بالتفاعل 

واإلنسجام.
الخطيــب تحد عن طلــب العديد من 
الشباب لديوانه الشعري األول، وهو كان قد 
قام بإهداء أكرث من نسخة إىل »بيت ثقافة 
وفنــون« والذي قام بدوره بتوزيعها مجاناً 
عــىل من يرغب كــون العديد منهم كان قد 
سأل عنه. ويف ســؤال عن فحوى ديوانه، 
تحــد عن تناول قصائده ملواضيع متعددة 
كالحب والتأمل والتقدم بالسن واإلنتاجية 
م وتحرير الجنوب  ل والتشــا واألم والتفا
ومجزرة قانا وفلسطني والفخر والرثاء، وهي 
قد تنوعت بني الشعر الحر واألبيات املوزونة 

التي نظمت عىل األبحر الشعرية كافة.
الخطيب اعترب أن الديوان جزء من نفسه 
ويعرب عنه عىل مدى سنوات طوال كونت 
بها شخصيته التي وإن اختلفت مع الزمن 
فإنه لن يســتغني عن ضمها إىل الديوان 
بهدف ايصالها للناس بتناقضاتها الجميلة 
وحث النــاس عىل  اإلنتــاج وإيصال ما 
يحبــون وأن يعملوا من أجل ايصاله مهام 
كانت الصعوبــات، فهو بدأ باملحاولة منذ 
عمر الثالثة عرشة وكتب أوىل قصائده التي 
القاها أوالً يف اللقاء الشعري املذكور وما 

زال يعتز بها حتى اليوم.
الخطيــب عرب عــن اعجابه الشــديد 

مبــرشوع »بيت ثقافة وفنون« وعن دعمه الكامل 
له وعن ارصاره عىل القيام بنشاطات كل ما سنحت 
له الفرصة من أجل متكني أهايل القرية وشــبابها 
من مواجهة الصعوبات واألزمات التي تطحن أهايل 

األطراف والقرى أكرث من غريهم. 
هــو االقتباس القديم الجديد، والذي أثبت صحته 

مع تالحق الســنني، »إن أمة ال تقرأ، لن تســود«، 
فأين اللبنانيون اليوم من القراءة والثقافة وتوسيع 
األفاق هــل أصبح تصفح كتاب أمــرا محصورا 
بامليســورين، أم بات الكتــاب »تحفة فنية نادرة« 
تلتقط معه الصور أين الشــباب من القراءة وملاذا 
باتت أسعار الكتب خيالية وأين دور وزارة الثقافة 

يف خضم كل ذلك

قائدة... ة  لبي مستضعفة  ة  بي من  عاماً...   4 بعد  املقاومة  ة  بي
مريم نس

مل نشــهد يوماً قائدا يُبكيه شــعبه 
امتناناً وحباً، ومل نشهد شعباً يبي من 
أجل قائده امتناناً وحباً.. هنا يكمن رس 

الحب اإللهي...
ال يختلف أحد عىل أن لبيئة املقاومة 
ى هذه العالقة  رس ولقائدها رس لــ
اإلستثنائية التي مل نرها يوماً بني قائد 

وشعب.
فالقائد الذي يهــز العدو بإصبعه ال 
يستطيع أن يتحّد عن شعبه دون غصة 
ودمعة تُعــرب عن امتنانه لهم واعراف 
مني  بجميلهم ألن هذه البيئة بالنسبة ل
العام لحزب الله الســيد حسن نرصالله 
ليســت مجرّد حاضنة بل هي معسكر 
تضحية وهو عرّب أكرث من مرة أنها هي 
املقاومة بحّد ذاتها، أما الالفت أن السيد 
نرصاللــه وكأنه يُقارن بني هذا النموذج 
ة املعصومني  من أنصــاره وأنصار األ
عــرب التاريخ فتكون النتيجــة أن الله 

وّفقه مبنارصين يتمّناهم أهل البيت )ع( لذا يشــعر 
مبديونية تجاههم خاصة وأنه يعلم بأن األذى يطالهم 
والحصار بسبب انتامئهم للمسرية وثقتهم بقائدها.

صاحب العاممة والرمزية الدينية يرتبط به الناس 
ويثقون به بدرجة قربه من الله وهذا أيضاً انعكاس 
طبيعي لثقة الســيد نرصالله بشعبه الذي يتحسس 
جهوزية القيادة بالتضحية ومصداقيتها يف مواساة 

الناس التي تنجذب لهذا النموذج القيادي.
صاحــب الوعــد الصادق لديه ما يســتند عليه 
بوعــوده، هناك الوعد اإللهــي الذي صدق يف كل 
مراحل املقاومة)الثقة بالله( والتحليل املوضوعي 
لعنارص القوة وموازين الرصاع بحيث نرى الشفافية 
والوضوح ونرى أن السيد يجمع بني أمرين العقالنية 
والروحانية إضافة اىل ثقته العالية جداً بتقديرات 
الســيد عيل خامنئي وما حرب متوز إال دليالً عىل 
ذلك، وال يخلو األمر من ُمبرشات وإخبارات غيبية.

»كربــالء« هي جوهــر اإلنتــامء لحركة بيئة 
املقاومة، بحيث أن عاشــوراء هي النموذج األعىل 
للمقاومة التي استطاعت من خاللها تغيري الواقع 
الضاغط بحيــث أن قلة العدد وعدم وجود النارص 
ال يُلغــي التكليف باملواجهــة إذا كانت كلفة عدم 
املواجهة أكــرب، من هنا نقول ان العقيدة جوهرها 
عاشــوراء ويُغّذيها أمل دائم متهيداً) لإلمام املهدي 

عج(.
مرّت هذه البيئة خالل أربعني عاماً بثال مراحل 

كانت املرحلة األوىل اكتشــاف الذات الثقافية من 
خالل ما طرحــه اإلمام الخميني حول اإلســالم 
الثــوري وما طرحه الشــهيد الســيد محمد باقر 
الصدر بأطروحة اإلســالم الذي يقود الحياة، ففي 
هــذه املرحلة أصبح هناك انتامء للفكرة أي اإلنتامء 
للهويــة الثقافية والعقائدية مقابل الغزو الثقايف 
الغربية  والثقافــة  اليســاري-املاركيس  املزدوج 
ة عىل محورية رأس املال فأ اإلسالم ليقول  القا
ان هناك هوية أخــرى، وعندما عادت اىل هويتها 
أنتجــت املقاومة. يف املرحلة الثانية تطّورت البيئة 
من خالل التضحيات حيث تم اإلســتقطاب بسبب 
الجهاد والشــهادة، فجيل الثامنينيــات يُعرب بهذا 
الخصوص بالقول انه اســُتقطب بتشييع الشهداء 
حيث أن املسلّامت الرشعية والشهادة أبرز عناوين 
الصــدق لإلنتامء اإلجتامعي، أمــا املرحلة الثالثة 
فكانــت جاذبية اإلنجاز والتحرير وبروز مصداقية 
النموذج القيــادي وهذه ميزة حزب الله... من هنا 
ميكننــا أن نقول ان هذه املراحل متصلة وليســت 
منفصلة، فالفكرة طّورها اإلنجاز وجاذبية الشهادة 
تطّورت ألنها حققت اإلنجاز. ففي تجربة املقاومة 
الفكرة لها جاذبيتها والنتائج عززت الفكرة مبعنى 
اإلنجازات تتحد عن نفسها، ما يعني أننا أمام بيئة 

صنعتها الفكرة والتضحية ومصداقية اإلنجاز.
بعد كل التضحيات واإلنجــازات... خرجت هذه 
البيئــة اىل مجتمعها بكل تواضع كإســراتيجية 

تطمني لرشكائهــا يف الوطن فبدل أن 
تُقدر شــعرت مبظلومية وأذى وليس 
بغربة كام يحــاول أن يُغربها البعض 
بحيــث أنها باتت رافعــة الوطن، مبا 
قّدمته وبثقافتها اإلستيعابية لرشكائها 
وبتمييزها بني الداخل والخارج. فهي ال 
تخوض رصاع داخيل وال إثبات هوية بل 
هي مبرحلة استثامر حيث أنها نجحت 
العســكرية  املواجهة  عىل مســتوى 
الضامنة  وهي  والحصار  واإلقتصادية 
الســرجاع لبنــان لرثواته املُنعشــة 

إقتصادياً.
أما عىل صعيد تشــويه الصورة، فقد 
شــكّلت مواقع التواصــل اإلجتامعي 
فرصــة لــرضب احتكاريــة اإلعالم 
اململــوك من قبل الدول واملمول من قبل 
السفارات كام شــكّلت اخراقاً لتقديم 
صور فرديــة تراكمية رضبت الصورة 
النمطية التي حاول اإلعالم تكريســها 
حول بيئــة املقاومة من خالل فرصة 
التواصل املبارش مع هذه البيئة وعرض 
فعالياتها وثقافتها. فانتقلت من الدفاع الخشن اىل 
الهجوم الناعم، عدا عن امليزة التي تتمتع بها أال وهي 
تواصلهــا مع قيادتها من خالل اإلطالالت املتكررة 
والفعاليات، حتــى ميكننا القول انها بيئة قيادتها 

تعتني بها جيداً.
من قلة قليلة يف وطن، اىل قوة ومنوذج إقليمي 
ذو تأثــري دويل تحمي وطناً، فبعد 40 عاماً تحّولت 
هذه البيئة من بيئة ُمستضعفة اىل بيئة قائدة، ومن 
بيئــة معزولة ُمحارصة مضحّية اىل بيئة حاضنة 
ملرشوع املقاومة ومرشوع اسرجاع لبنان لسيادته 
وقدرته عىل التمرّد بوجه السياســات الخارجية، 

بيئة ُمطمئنة ملستقبلها.
أربعون عاماً مضت، كانت مرحلة نضج بالتجربة 
وتثبيت قواعد اإلستمرارية وحسم اتجاه األولويات 
وتقييم نقاط الضعف، ونحن عىل مشــارف خطوة 
ثانية لـ 40 عاماً قادمة، سنوات قليلة منها ستظهر 
فيها نتائج التحّوالت النوعية ملســار بيئة املقاومة 
وخياراتها إن كان مبســار قوة الردع، أم مبســار 
جرعة التدخل بالحياة السياســية الداخلية وبناء 
املؤسســات واملواجهة اإلقتصادية ورفع مستوى 
الخدمات واملبادرات الشعبية املواكبة للتحديات، عدا 
عن أنها باتت التحديات القادمة متوقعة ومرسومة 
واألهم أنه خالل 40 عاماً ُشكلت مجموعات خارج 
األُطر الحزببة تشعر باملسؤولية بالحفا عىل كل 

ما تحقق من إنجازات.

ولــــيــــن: الـــــــــخـــــــــازن لــــلــــمــــســــ
إرحـــــــمـــــــوا الــــــبــــــالد والــــعــــبــــاد

أطلق الوزير الســابق وديع الخــازن، رصخة »وجع 
إلنقاذ مــا ميكن إنقاذه قبل أن تســتحيل أية محاولة 

إنتشال يف هذه الفرصة التي ما زالت متاحة دوليا«. 
وقــال يف ترصيح »كتب علينــا أن نبقى مصلوبني 
عىل خشــبة املوت من دون قيامة أخ ما نخشــاه 
أن نبقــى معلقني يف طواحني الهواء، منتظرين طويال 
قيام حكومة جديدة، بعد ســلوك الطاقم الحاكم نهجه 
الســابق يف تقاسم املغانم حيال التأليف قد يكون سببا 
يف إعاقة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، وكأن هؤالء 
يف عامل آخر بعيد كل البعد من الدول، القريبة والبعيدة، 
التي هبت لنجدة اللبنانيني وبلســمة جراحهم«، مضيفا 
»كل الخشية أن يخس لبنان هذه الهبة العاطفية العاملية 
املســاندة لوضعه، واملرشح للمزيد، فيفتقد آخر طلقات 
اإلنعاش النتشاله من الغرق، وسط خبايا التهديد مبزيد 
من قنابل املوت الراســية يف زوايــا املناطق املأهولة«، 
مضيفــا »إرحموا البالد والعباد، وإرأفوا بالبقية الباقية 
من شعبكم املغلوب عىل أمره، قبل أن يلعنكم التاريخ«.

ــف الــتــرســيــم ــل ــاز م ــجـ ــار طــرابــلــســي: إلنـ ــ ــ  إدغ
للمجهول ذاهــبــون  وإالّ  الــعــهــد..  نــهــايــة  قــبــل 

شــدد النائب إدغار طرابليس عــىل أن »والدة 
الحكومة الجديدة تســتدعي ترصفا جديا من قبل 
الرئيــس املكلف عرب الذهاب يف اتجاه التحاور مع 
رئيس الجمهورية حول التشكيلة الحكومية وإال 
فهو وحده من يتحمل مسؤولية التأخري عرب القيام 

مبا كان يقوم به الذي سبقه«. 
ويف حديث اذاعي، قال طرابليس »ليس رئيس 
التيار الوطني الحر هو من يريد تشكيل الحكومة 
بل هذا مطلب جميع اللبنانيني«، مضيفا »السياسة 
اســترشافية ونحن ال نقول إنه لن تتم االنتخابات 
الرئاســية يف مواعيدها، ولكن يف حال حصول 
التأجيل يجب أن يكون هناك حكومة فاعلة وقادرة«. 
وعن هوية الرئيس املرتقب، اعترب طرابليس أنه 
عىل »الرئيس العتيد أن يكون سياديا ويتابع مسرية 
النهــوض وإعادة بناء لبنان، كام من الرضوري أن 
ينال اجامعا مسيحيا ووطنيا. ورأى أن ما من دور 

للبطريركية املارونيــة باختيار الرئيس الجديد بل 
الكلمة األساسية هي للشعب، مشريا اىل أن »لقاء 
رئيس التيار املرتقب مع البطريرك بشارة الراعي إمنا 

يندرج يف إطار العالقات الطبيعية مع الرصح«. 
ويف ملف مفاوضات الرسيم، رشح طرابليس أن 
»الرئيس عون هو من بدأ مبوضوع الرسيم حيث مل 
يجر أحد قبله عىل الذهاب فيه حتى النهاية«، متمنيا 
»إنجاز هذا امللف قبل نهاية العهد وإال فنحن ذاهبون 
نحو املجهول ورمبا نحو الحرب«، مضيفا »لبنانيا، 
هناك اتحاد يف الرأي ويجب أن نراهن عليه من أجل 

التوصل اىل خواتيم سعيدة يف ملف الرسيم«. 
تربويا، أوضــح طرابليس أن »صعوبات عديدة 
تواجه القطاع، ونقوم بسلسلة اجتامعات للبحث 
يف مصري العام الدرايس مدرسيا وجامعيا«، محذرا 
من أنــه »إذا مل يتم تأمني املال للجامعة اللبنانية، 

فالجامعة يف خطر الزوال«.

ــا ــروع خ ــشـ ــس لــلــشــيــعــة مـ ــي : ل ــ ــي ــخــط  ال
ــاء وطــــن يـــتـــســـاوى فــيــه الــجــمــيــع ــنـ ســــوى بـ

ر ا ال  الل

أشار نائب رئيس املجلس اإلسالمي الشيعي 
األعىل الشيخ عيل الخطيب، خالل لقاء فكري 
وتكريم شــخصيات يف الوردانية، اىل »أننا 
جميعاً أبناء وطــن واحد، ويجمعنا أكرث من 
عنــوان، تجمعنا اإلنســانية والدين بعنوانه 
العام، مسلمني ومسيحيني يف هذا البلد، وهو 
وطن نهايئ لنا جميعا، سنعيش فيه، وسنبقى 
فيه جنبا اىل جنب، ويدا بيد لنبني لبنان، ليبقى 
الصورة األمثل والنموذج اإلنساين والحضاري، 
وكام ُعرب عنه بأنه رســالة، هو رسالة الدين 
واألخالق، والقيم اإلنسانية ورسالة اجتامع 

األديان، فالدين يجمع وال يفرق ».
وأكــد أنه »ليس يف الدين اإلســالمي وال 
املســيحي، أي نص من النصوص التي تنفي 
خر، هــذه القيم التي يحاولــون إنتهاكها  ا
وتغيريها واإلستفادة منها لقضايا سياسية، 
ها مل  وملصالح شــخصية، فالطوائف وأبنا
ن الحروب التي  يستفيدوا منها، امنا دفعوا 
حصلــت يف لبنان، وأوصلتنــا اىل ما وصلنا 
اليه اليوم من هذا اإلنهيار، الذي املسؤول عنه 
الفاســدون يف هذا النظام، وليس االسالم او 

املسيحية«.
ورأى أن »املشــكلة األساســية يف لبنان 

املتعدد طائفيا ومذهبيا، هو مشكلة اإلحتالل 
والوجود اإلرسائييل الغريب يف هذه املنطقة، 
الذي يريد أن يعطــي هوية دينية عنرصية، 
وانه ال ميكن التعايش مع بقية الطوائف. لقد 
أعلنت يف أكرث مناسبة، ان املسيحيني واليهود 
واملسلمني عاشوا جميعا يف هذه املنطقة اىل 
جانــب بعضهم بعضا. وعــىل الرغم من ان 
الوجود االســالمي يف هذه املنطقة العربية 
باألخــص هو الطاغي، كان املســيحيون يف 
املراكــز املهمة يف هذه الدولة، يف الدول التي 
تداولــت الحكم يف هــذه املنطقة، وكان لهم 
هذا الوجود املميز والحارض، ولو كان اإلسالم 
ينفي املســيحية، ملا بقي مســيحي واحد يف 
هذه األرض«، مضيفــا »أود ان أطلق رصخة 
اليــوم، نحن الشــيعة ليس لنــا أي مرشوع 
خاص يف لبنان، الشــيعة أوال جزء من لبنان، 
هم لبنانيون أوال، وعرب ثانياً، وهم مسلمون 
ثالثا، ومرشوعنا واحد، هو بناء وطن يتساوى 
فيه املواطنون جميعــا، ولبنان وطن نهايئ 
لجميع بنيــه، وهذا العنــوان أطلقه االمام 
مــوىس الصدر، الذي طــرح مرشوع وطني 
لبناء وطــن، بوجه االبعاد الخطرة للمرشوع 

االرسئييل واالستعامري يف املنطقة«.

ــي« فـــي عـــــدد الــجــديــد: ــومـ ــقـ ــاب الـ ــتـ ــكـ  »الـ
ــري حـــامـــاتـــي ــ ــنـ ــ ــر هـ ــ ــك ــ ــف ــ ــف عـــــن امل ــ ــل ــ م

القومــي«،  »الكتــاب 
املخصــص لنــرش الفكــر 
القومي االجتامعي، ومتابعة 
البحث عــن االثار العقائدية 
التي تركها مؤســس الحزب 
االجتامعي  القومي  السوري 
انطون ســعاده، صدر عدده 
11، متضمناً ملفاً عن املفكر 
ي  االجتامعي ه القومــي 
حامــايت، الــذي تــرك ارثا 
فكرياً وثقافياً كبرياً، منه ما 
صدر يف عــرشات املؤلفات 
ومنه  والدراسات،  واالبحا 
مل ينرش، اذ تقوم لجنة بجمع 
كل ما كتبه والتي ســتصدر 

الحقاً.
وملف الكتاب عن حامايت، 
الراحل سعد  رسالة منه اىل 
حجل، واخــرى اىل الدكتور 
عيل حميــه، وفيهام يعالج 
حامــايت الوضــع الداخيل 
واقراحات  القومي،  للحزب 
حلول لها، ال سيام يف الشأن 
اىل  اضافــة  الدســتوري، 
وسياسية،  عقائدية  مسائل 

كام نُــرش يف امللــف محــارضة ومقاالت 
لحامــايت، ييضء فيها عىل العقيدة القومية 

االجتامعية.
ويف العدد الجديد مقــاالت للدكتور عادل 
بشــارة »عن الثورة اجامالً والثورة القومية 
االجتامعيــة االوىل يف متوز 1949 تحديداً«، 
وكتب الدكتور جهاد العقل يف »قراءة اولية يف 
مفهوم القسم السوري القومي االجتامعي«، 
وتحد نجيب نصري يف مقاله عن »الفرصة... 
اذا ضاعــت«، وناقش الدكتور محمود رشيح 

يف كتــاب »مذكرات مناضلة عنيدة لجولييت 
املري سعاده«.

ونرش احمد اصفهــاين وثيقة صادرة عن 
املخابــرات املركزية االمريكية يف 22 ترشين 
االول 1947 عن انطون ســعاده، حيث اشار 
العميــل املخــرب يف تقريــره اىل انه »يقال 
ان ســعاده وافق عىل العمــل من اجل نظام 
جمهوري قوي يف ســورية بدال من الرويج 
لسورية الكربى الهاشمية التي ُذكر سابقاً انه 
كان مؤيداً لها، الن ســعاده ادرك عدم نجاعة 

موقفه، فسحب تأييده لها«.

ــدد: ــاء جـ ــبـ ــيــمــيــن ألطـ ــســم ال ــالل ق ــ  بـــخـــا خ
ــاع ــقـــطـ ــالـ ــنـــهـــض بـ ــيـ ــر مـــــن سـ ــ ــي ــ أنــــتــــم خ

االطباء  نقيب  شــدد 
يوســف  الربوفســور 
حفل  خــالل  بخــاش، 
اليمني الطباء جدد  قسم 
انضمــوا اىل النقابــة، 
االلتزام  »رضورة  عــىل 
الذي  الطبي  بقســمهم 
هــو يف مضمونه يحدد 
االنســانية  العالقــة 
واملريض.  الطبيــب  بني 
انسانية  رسالة  فالطب 
إنقاذ  اىل  تهدف  سامية 
حيــاة الناس وليســت 
مهنة تجارية، واملطلوب 

يف هذه املرحلة سياســة صحية حديثة تأخذ 
باالعتبار املتغريات الطارئة عىل القطاع«. 

أضاف يف كلمة امام االطباء الجدد »ان دور 
النقابة هو توجيه الطبيب نحو االختصاصات 
املطلوبة، والتي نعاين من نقص يف أصحابها، 
فكفانا تخريج اطباء تعبت عليهم جامعاتهم 
كام ذووهم، جاهزين للهجرة، بحيث اصبحت 
شهادة الطب  كجواز سفر صالح لالستعامل 
عند اول اشارة. فالجسم الطبي يف لبنان بات 

يعــاين من نقص يف كوادره البرشية. والحل 
املطــروح حاليا هو اختيــار االختصاصات 

املطلوبة مللء الفراغ«. 
ولفــت اىل »حاجة الوطن والقطاع الطبي 
اىل دم جديــد وفكر جديد واداء مغاير، وانتم 
خري من ســينهض بالقطــاع واعادته اىل ما 
كان عليه قبل االزمات املتالحقة التي عصفت 
بالبالد واسقطت عنها لقب مستشفى الرشق 
الذي آمل ان تعيدوه كلقب يستحقه لبنان عن 

جدارة«.

 الح



كرم وزير الثقافة القايض 
محمد وســام املرت االب 
يوســف ميني خالل زيارته 
له يف مستشــفى ســيدة 
زغرتا الجامعــي يف زغرتا، 
لالطمئنان إليه، وسلمه درع 
مبســريته  »اعرافا  الوزارة 
والشــخصية  الثقافيــة 
عىل مســار الفكر االمياين 
املعرفية  وتأثرياتها  اللبناين 
عــىل أجيال كثــرية«، وقال 
املرتــ يف كلمتــه »أنا 
إليك درع  ههنا لي أهــدي 
وزارة الثقافة، اعرافا بفضل 

مســريتك الثقافية والشــخصية عىل مسار 
الفكر اإلمياين اللبنــاين وتأثرياتها املعرفية 
عىل أجيال كثرية، واعرافا أيضا بشدة تشبثك 
بهذا الوطن الذي ليــس له لينهض من آالمه 
إال أن يكــون ألبنائه جميعــا إىل أي طائفة 
ومنطقة انتموا، هذا املقدار العظيم من الحب 

الذي تختزنه للبنان بني أضالعك«. 
وختــم املرت »يف لغــة أهل الدين أنت 
أب جليــل علينا واجب محبته وإجالله، ويف 
وجداننا أنت أسقف بهي متقدم يف معركات 
الوطنية ومحراب الثقافة. بوركت أيامك كلها، 
ما مر منها وما ســوف يأيت إىل سنني عديدة، 
وأنــت موفور الصحة، نــارض الفكر أخرض 

القلم«. 
وشــكر االب ميني لــوزارة الثقافة ممثلة 
بشــخص املرت هــذا التكريــم ولفتتها 
الكرمية، وشدد »عىل ان »إرسائيل« هي ابنة 

الشيطان واداته«. 

واعلن املرت ان »وزارة الثقافة ســوف 
ء زاوية قي املكتبة الوطنية بإسم االب  تن
ميني لعرض فكره الوطني والعلمي والفلسفي 

والتاريخي«. 
وبحث وزير الثقافة مع أستاذة املوسيقى 
جومانــا األفيــوين التي زارتــه يف مكتبه 
يف قــرص الصنائع، موضــوع تأثري الفنون 
عامة واملوســيقى خاصة يف تربية األجيال 
الصاعدة حيث تعمل عــىل عىل بناء كيانهم 
وتهذيب أحاسيسهم وتنمية قدراتهم العقلية 
والفكريــة، اضافة اىل حث الشــباب عىل 
تعلم املوســيقى يف محاولة للحد من ظاهرة 
اندماجهم بااللعــاب اإللكرونية التي تفعل 

فعلها السلبي يف بعض املجتمعات. 
وأعرب املرت عن استعداده لدعم أفيوين 
يف مشــاريعها املســتقبلية والتعــاون مع 
الكونسوفتوار يف عدد من النشاطات السيام 
وانها اول لبنانية دخلت عىل االوبرا ناسيونال 

دو باريس سنة 2002. 
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ــل وفـــــد الـــحـــزب ــب ــق ــســت ــه: ســـهـــل عـــكـــار ي ــ ــل ــ ــاري بـــحـــزب ال ــ ــك ــ ــ ع ــيـ  تـــرحـ
ــار ــكـ ــى عـ ــ ــل ــ ــوز ع ــ ــمـ ــ ــة وعـــــــــــــدوان تـ ــصــ ــ ــي ــ ــح ــ ــزرة ال ــ ــ ــج ــ ــ ــي ذكـــــــــرى م ــ ــ ف

جهاد نافع

مل تكن عكار يف تاريخها 
املقاوم،  للفكر  اال حاضنــة 
ومجاهدين  شــهداء  ومنها 
كانوا رشكاء اساســيني يف 

املقاومة.
وقد نســجت عكار عالقة 
مميــزة مع حــزب الله، منذ 
ولطاملا  طويلــة،  ســنوات 
عكارية  مناطق  يف  ارتفعت 
عديدة صور ســيد املقاومة 
الســيد حسن نرصالله، حتى 
يف منازل مواطنني عكاريني 
مــن مختلــف رشائح عكار 
بالســيد  اعتزازا  وطوائفها، 
كرمز لكرامة وسيادة لبنان.

ولعل ما مر عىل الســاحة اللبنانية عقب جرمية 
اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قد ترك بعض 
ثار الســلبية نتيجة التحريض والشحن املذهبي،  ا
وكان لعكار بعض النصيب من هذا الشحن الغرائزي 
املفتعل والذي له اهداف سياسية مل تعد خافية عىل 
أحــد، إال أن عكار بقيت ضنينة يف عديد من القرى 
والبلــدات باملقاومة وبســيدها ومل تغري مواقفها 

حيالها.
ال ســيام وان الحزب نســج عالقات وثيقة مع 
العكاريني، فكان ســباقا اىل مد يد العون يف ازمات 
املازوت والبنزين، ويف مجزرة التليل، وقد شوهدت 
وفود حــزب الله تجول يف مناطق عكار وســط 

ترحيب شعبي عكاري الفت.
اما يف عدوان متوز 2006، فكانت عكار رشيكة 
انا غالية يف  يف دفع رضيبة الدم، وقد ســددت ا
ذاك العدوان، كان ابرزه املجزرة التي وقعت يف بلدة 
الحيصة يف سهل عكار وأسفرت عن سقوط )11) 

شهيدا وعدد من الجرحى واملعاقني.
لقد اســتهدف العدوان الصهيوين جسور وقرى 

وبلدات عكارية عديدة.
مل يتخل حزب الله عن دوره االنساين غري مكر 
الصوات نشاز من هنا او من هناك، فسارع اىل بناء 
الجســور وبنيان ما تهدم واعامر ما خربه العدوان 

الغاشم.
ساء  وحفظت عكار وفق ترصيحات فاعليات ور
بلديات لحزب الله ولسيد املقاومة بصامته االنسانية 

يف عكار.
وامــس، زار وفد من قيادة حزب الله يف منطقة 
جبل لبنان والشــامل مبناســبة الذكرى السادسة 
عرشة ملجزرة بلدة الحيصة العكارية، التي ارتكبها 
العدو الصهيوين عام 2006 وادت اىل استشهاد احد 

عرشة مواطنا من ابناء البلدة.
 الوفد الذي ضم كل من مسؤول الشامل يف الحزب  
الشــيخ رضا احمد، ومسؤول العمل اإلجتامعي يف 

لبنان والشامل  منطقة جبل 
الشــيخ محمــود عمــرو، 
الشهداء  عائالت  عىل  وجال 
والجرحى ناقال تحية األمني 
العام لحزب الله السيد حسن 
نــرص الله ومقدمــا هدية 

مالية لكل عائلة.  
مســؤول حــزب الله يف 
أحمد  رضا  الشــيخ  الشامل 
املقاومــة ال متيز  أن  أكــد 
بني منطقــة واخرى معتربا 
أن اجرام العــدو الصهيوين 
خالل عدوان متوز عام 2006 
أثبت أن معركــة الدفاع عن 
الوطن هــي معركة وطنية 
اليوم  الحال  بامتياز كام هو 
انتــزاع الحقوق  يف معركة 
والــرثوات ومواجهة أطامع 

العدو الصهيوين.
 وشــدد الشيخ أحمد عىل وقوف حزب الله الدائم 
اىل جانب أهايل عكار التي لطاملا قدمت التضحيات 

يف مواجهة العدو الصهيوين. 
وكان يف اســتقبال وفد حــزب الله نجل النائب 
الســابق مصطفى حســني  حسن حسني، ورئيس 
وساء  اتحاد بلديات ســهل عكار محمد حسني، ور
بلديات تلبرية عبد الحميد ســقر، وتلعباس الرشقي 
محســن صالح، وعدد من املخاتــري ورجال الدين 
وفعاليات قرى وبلدات ســهل عكار. حيث شددت 
كلامت الحارضين عــىل الوقوف الدائم اىل جانب 
املقاومة واالســتعداد لتقديم التضحيات للحفا 

عىل كرامة لبنان وعزته.
وكانــت كلامت ملحســن ملحم باســم عائالت 
الشهداء، والشيخ محمد بليبل باسم فاعليات سهل 
عكار، وكلمة رئيس اتحاد بلديات سهل عكار محمد 

حسني، ولرئيس بلدية تلبرية عبد الحميد سقر.

ــق ريــــــمــــــون شـــديـــد ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــ املــــحــــامــــيــــن الـ ــ ــي ــ ــق ــ  حــــمــــانــــا شــــّيــــعــــ ن
ــة ــســامــي ــزم بـــرســـالـــتـــه وبــقــيــمــهــا ال ــتـ ــلـ ــي املـ ــامـ ــحـ ــال املـ ـ ــ ــان مـ ــ ــار: كـ ــبـ ــسـ كـ

شــّيعت نقابة املحامني يف بريوت، 
وبلدة حامنا، نقيب املحامني الســابق 
رميون شــديد، يف مأتم رسمي مهيب 
يف كنيسة مار رومانوس. حيث حرض 
الدفــاع موريس ســليم ممثالً  وزير 
الرئيس العامد ميشــال عون، واملطران 
ســمري مظلوم ممثــالً البطريرك مار 
بشــارة الراعي، ونقيــب املحامني يف 
بريوت نارض كســبار، والنقيب رشيد 
درباس ممثــالً نقيبــة املحامني يف 
طرابلس ماري تريز القوال، وعدد كبري 
مــن النقباء وأعضــاء مجلس النقابة 

والنائبان االن عون وملحم خلف. 
وأثناء الجنازة تيل الرقيم البطريريك، 
كام ألقى ممثل الرئيس عون كلمة، وقلّد 
املرحوم وســام األرز من رتبة ضابط 
أكرب. كذلك، ألقى النقيب كســبار كلمة 
مؤثرة باإلضافة إىل كلمة العائلة التي 

ألقاها نجله املحامي الياس رميون شديد.
وقال كســبار »يف املحاماة، كان مثال املحامي 
امللتزم برســالته وبقيمها الســامية. أعطاها من 
علمه، ورصانته واســتقامته، وانكبابه عىل الدرس 
والتمحيص. فهو من رعيل » داللوز« » وســريي« و 
Semaine Juridique. ومن رعيل فابيا وصفا وطّباع 
وتيان. وليس من رعيل » األلو««، مضيفا »فيا لوعتي 
خر. أنيق،  من فقدان كبارنا الذين يرحلون الواحد تلو ا
حلو املعرش، صادق، متصالح مع نفســه، متسامح 

خرين. معه يأخذك ســحر البيــان، وغزارة  مــع ا
املعرفــة وعمق الثقافة، ودماثــة األخالق، حاف 
الود والصداقات. أما امليزة األساســية لديه فكانت 
صفة األب املحب ... نعم.. لقد كان أباً صالحاً ومحباً 
للجميــع. يتعامل معهم مبودة واحــرام، وليونة 
وتواضع. كان النقيب ايضا وفياً ألصدقائه. كام كان 
النقيب محباً لعائلته. زوجته سوزان، وأوالده ومنهم 
الياس وزينة. وكان يروي يل بأنه يجيد أمراً واحداً يف 
عمل املنزل. إذ أنه يقوم يومياً بتحضري ركوة القهوة. 
ويجلس مع عقيلته يف الصبحية، ويأخذ عدة أوراق 

من صحيفــة » أوريون لو جور«، وهي 
كذلك ثم يتبادالنها.«

أضاف كســبار »وكان النقيب جباراً 
يف حياته، ساعده يف ذلك إميانه الكبري 
باللــه. مل يخف من املــوت، ومل يرهبه. 
وكان خــالل فرة مرضه يتحدى املرض 
ويقول بأنه ســوف يقهره، ولن يجعله 
ينــال من عزميته. ويشــهد جميع من 
اً مرتفعة.  إلتقاه بأن معنوياته كانت دا
فهو أصيل، أيّب، شجاع. وهذه الصفات 
تجد مكانها يف الفرة الصعبة التي مير 
بها اإلنســان. فال يستسلم. وال يخاف. 
بــل يواجهها بإميان وعزمية وعنفوان 
وصالبة. وهو يرضــخ للعدالة اإللهية 
التي كتبت عليه أن يرحل عن هذه الدنيا 
تــاركاً وراءه زوجته واألوالد املحاميان 
الياس وزينــة. والدكتورة ندى، ورميا. 

الذين انكس فؤادهم بغياب الحبيب.«
وختــم »اليوم ينطوي زمن جميل، وتاريخ عريق 
من العطاء واملناقبية والشجاعة. وتضم بلدة حامنا 
فلذة كبدها النقيب رميون شــديد، وســط دموع 
وحسة األهل والزمــالء واألصدقاء واملحبني. إننا 
نرجو حيثام أنــت. أن تالقي عند ربك ما متنيت أن 
تالقيه عىل األرض من سالم ومحبة ووئام. سوف 
نشــتاق إىل طلبتك البهية، وإىل حكمتك ومشورتك 
يف مختلف املياديــن الوطنية والعلمية والنقابية 

والحياتية«.

ــن الــحــلــوة ــيـ  تــــوّتــــر فــــي عـ
ــار ــال وإطــــــــال نـ ــ ــك ــ ـــــر اش إ

شــهد مخيم عني الحلوة توتر امنــي بني عنارص من األمن 
الوطني الفلســطيني التابع لحركة »فتح« وآخرين من »تيار 
اإلصــالح الدميوقراطي يف فتح« الذي يتوىل قيادته يف لبنان 
محمــود عبدالحميد عي »اللينــو«، اثر خالف عىل تركيب 

كامريات مراقبة يف حي صفوري تطور اىل اطالق نار. 
وعىل الفور، تم تطويق اإلشكال ومنع تطوره. 

وعقيلته شمعون  كميل  نفس  لــراحــة  ــدا   ق
الجميع احترام  ينال  سيادي  لرئيس  شمعون: 

أقام حزب الوطنيني االحرار، قداســا لراحة 
نفــس الرئيس كميل منر شــمعون وعقيلته 
زلفا تابت، يف كنيســة سيدة التلة العجائبية 
يف دير القمر، يف حضور فاعليات سياسية، 
ســاء  دينيــة واجتامعية، باالضافة اىل ر

بلديات ومخاتري. 
بعد وضع إكليل عىل رضيح العائلة، توجهت 
العائلة برفقة الحزبيني واملنارصين واالقارب 
اىل الكنيسة حيث أقيم القداس، من ثم انتقلوا 
اىل ساحة داين شمعون حيث تم وضع اكليل 

آخر عىل متثال الرئيس شمعون. 
بداية، كانت كلمة لعريفة الحفل املهندسة 
ماريــان رنو ابنة ديــر القمر، ثم كانت كلمة 
المني التخطيط والتوجيه يف الحزب املحامي 
فؤاد االســمر، الذي أضاء عىل مسرية الرئيس 

شــمعون وفكره الســيايس وعن مدى تأثري 
عقيلتــه زلفا يف العمــل االجتامعي يف تلك 

الحقبة. 
أما مفوض الحزب فادي معلوف فتحد عن 
انجازات الرئيس شمعون خالل عهده، متمنيا 
»أخــذ العرب للوصول اىل رئيس ميكن ان ينقذ 

البالد«. 
وختامــا، كانت كلمة لرئيس الحزب النائب 
كميل دوري شــمعون، ركز فيها عىل »أهمية 
التضامن بني جميع االفرقاء السيادية للوصول 
اىل رئيس عىل قدر متنيات الشعب«، مؤكدا أنه 
»من غري املمكن أن ينتخب رئيســا من نفس 
الطبقــة املوجودة التي أوصلتنا اىل الهاوية، 
بل علينا التوصل اىل رئيس سيادي، محرم يف 
بيئته املسيحية والوطنية ينال احرام جميع 

االطراف«.

الحضور

مطلوب  مــنــزل  داهـــم   الجي 
فـــــــي حـــــــي الـــــشـــــراونـــــة

ا و ض ا

يت  صدر عن قيــادة الجيش - مديريــة التوجيه البيان ا
1/ 8 /2022، دهمت قوة من الجيش منزل املطلوب  »بتاريخ 
)ح.ج.( يف حــي الرشاونة- بعلبك، وضبطت اســلحة حربية 
وذخــرية وكمية من املخدرات وحبوب الكبتاغون، إضافة اىل 

سيارتني. 
وقــد تعرضت القوة أثناء الدهم إىل إطالق نار من اســلحة 
حربيــة وقاذف »آر يب جي«، فــردت عىل مصادر النريان من 
دون وقوع إصابات. سلمت املضبوطات وتتم متابعة املوضوع 

لتوقيف مطلقي النار.

ير الفنون على تربية األجيال بح في ت
أسقف أنــ  يمّين:  يوسف  األب  مكّرماً   املرتضى 
قافة بهي متقّدم في معتركات الوطنّية ومحراب ال

مــــتــــفــــّرغــــو »الــــلــــبــــنــــانــــيــــة«: لـــدعـــم 
ــ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــــــــف والـ األســــــــتــــــــاذ واملــــــــو

ا  رت  ا

حر  ال

األساتذة  لرابطة  التنفيذية  الهيئة  شاركت 
املتفرغــني يف الجامعة اللبنانية، يف املجمع 
الجامعي مون ميشال يف الكورة، يف التحرك 
الذي دعا اليه الطــالب. وألقى رئيس رابطة 
االساتذة املتفرغني يف الشامل عامر الحلواين 
كلمة قال فيها » ســنوات مضت عىل بداية 
االنهيار وال تزال الحكومة تتعامل باستخفاف 
مع قضايــا القطاع العــام وترضب بعرض 
الحائط حقــوق العاملني، وكأنه يراد للبلد أن 
يتحلل بالكامــل وأن يذوب القطاع العام وأن 
تنهار املؤسســات العامة ومنهــا الجامعة 
اللبنانية«، معتربا أن »إبقاء موازنة الجامعة 
للعام 2022 عىل ما كانت عليه يف العام 2019 
إمنا يبيت نيات ســيئة بحــق الجامعة وهذه 
ن مازوت النارة الكليات  املوازنة ال تكفــي 

والفروع«. 
وقال »ان غالء املعيشة بلغ 20 ضعفا وهم 
يعطون مســاعدات عىل سبيل الحسنة تصل 
اىل ضعــف الراتب أو حتى ضعفني، واملطلوب 

تأمني الحد األد من الحياة الكرمية ألساتذة 
الجامعــة وموظفيها وتأمــني الدعم املادي 
للطــالب الذين باتوا عاجزيــن عن الوصول 
اىل كلياتهم واىل تغطية نفقات دراســتهم«، 
موضحا ان »األســاتذة أعلنوا االرضاب لسبب 
وحيــد وهــو أنهم غري قادريــن عىل القيام 
ســتاذ  مبهامهــم، واملطلوب تأمني الدعم ل
واملوظف لحف كرامتهم من االنتهاك الفاضح 
وقد باتوا عاجزين عن تأمني أبســط حاجيات 

عائالتهم«. 
وكانــت كلمة الحمد مطر باســم الطالب 
اعتــرب فيها ان »الجامعة تأسســت بنضال 
طاليب وســنحاف عليهــا وننقذها بنضال 
طاليب«، معتربا ان »الطالب هم من يدفعون 
الثمن النهم يعيشــون يف دوامة اإلرضابات، 
وليســوا  قادرين عىل التخطيط للمستقبل، 
والطــالب هم الحلقــة األضعف، ولكن نحن 
مصدر قــوة، ونرضخ للرضبات التي نتعرض 

لها«.

»متعاقدو األساسي«: العقد الكامل حق مقّد لنا
الفاعلة  اللجنــة  اعتربت 
لالســاتذة املتعاقديــن يف 
الرسمي  التعليم االســايس 
»احتســاب  أن  بيــان،  يف 
العقد كامال هو حق مقدس 
للمتعاقدين«، داعية اىل عدم 

االستنسابية يف تطبيقه. 
وقالــت »إن وزير الربية 
الحلبي  عبــاس  القــايض 
أصدر تعميــام بتطبيق هذا 
انه مل يرصف  القانــون، اال 
املزايدات  ســياق  يف  وبقي 
الوزاريــة، ال بل، طبق عىل 

املتعاقديــن يف التعليم الثانوي ومل يطبق يف 
التعليم االسايس. وبعد املراجعة، تبني وجود 
مخالفــة قانونية من مديــر التعليم الثانوي 
االســتاذ خالد فايد بتغطية من وزير الربية 
لدفع كامل العقــد للمتعاقدين الثانوي تحت 
مسمى استكامل عقود، وهذه الواقعة أثبتت 
بعدما ارســل مدير التعليم االسايس االستاذ 
جورج داوود جداول االسايس اىل وزارة املالية 
وأعيــدت اىل درج وزيــر الربية، الذي حتى 
اليــوم مل يوضح حقيقة االمر، يك ال تنفضح 

 .»2 استنسابية تطبيق القانون 5
وتابعت »تدعــي وزارة الربية انها طبقت 
2 الــذي مل يطبقه الوزير طارق  القانــون 5
املحذوب ولكن الحقيقــة انها طبقته جزئيا 
واحتسب العقد كامال الساتذة التعليم الثانوي 
فقط، الن عددهم قليل نســبة اىل متعاقدين 
األسايس، كام دفعته عن 14 اسبوعا فقط.«

وانتقدت اللجنــة ايضا إقرار وزير الربية 
ب 26 اســبوعا فقط ومل يدفع منها ســوى 

14 بينــام ينص النظام الدااخيل عىل 0 و4 
اســبوعا، »ليتبني حجم االستغالل السيايس 
للملف الربوي، باعــداد قوانني، فارغة غري 
قابلة للــرصف«، كام انتقــدت اللجنة البند 
يف القانون الذي يســتثني املستعان بهم من 
االفادة من احتســاب العقــد الكامل كونهم 
يقبضون رواتبهم من الجهات املانحة«، معلنة 
رفضها التدخل السيايس بالشؤون الربوية، 
ودعــت اىل »صياغة قوانني مبا يحرم عقول 
االساتذة والسري بها حتى تطبيقها«، رافضة 
»االستنســابية يف تطبيق القوانني يف وزارة 
الربية واستغاللها لصنع صورة للراي العام 

ال تعكس واقع االساتذة«. 
وختمت اللجنة »العقد الكامل حق مقدس 
للمتعاقدين، ولكن، إما اقراره ورصفه من قبل 
وزارة الربية ولجنــة الربية والنواب، واما 
فليبحثوا جميعا عــن انجازات وهمية بعيدا 
عنا. فكل وسائلهم لن تسكتنا عن رفع الصوت 
عاليا، وسنطالب ونظل نطالب ونطالب حتى 

يدفع كامل العقد«.
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وزير الزراعة يشــــــدد على تنفيذ القوانين
ــــــذاء للمواطن والحفا على ســــــالمة ال

اســتقبل وزير الزراعة يف حكومة ترصيف األعامل عباس 
الحاج حسن يف مكتبه يف الوزارة، وفدا من نقابة مستوردي 
ومصدري الخضار والفاكهة برئاســة نعيم خليل للبحث يف 
شــؤون القطاع واملعوقات التي قد تتم مواجهتها يف املرحلة 
املقبلة من عملية ترصيف اإلنتاج الزراعي يف أسواق الخارج، 
وأشاد املجتمعون باالســلوب الذي تعتمده الوزارة والذي أدى 
بدوره اىل ترصيف اإلنتاج اللبناين خالل املوسم املايض، سبقه 
فتح خطوط تسويقية جديدة لنرش االنتاج داخل اكرب عدد من 
الدول التي اصبحت تستقبل اليوم املنتجات الزراعية اللبنانية.

وأكد الحاج حســن خالل اللقاء حرصه عىل تأمني التوازن 
بني جميع أطراف القطاع الزراعي بدءا من املستهلك ثم املزارع 
فالتاجر املســتورد واملصدر، يف اطار تنفيذ القوانني والحفا 
عىل ســالمة الغذاء واألمن الغذايئ للمواطن واملقيم، واعتامد 
اعــىل معايري الجودة والتشــديد عىل إخضاع جميع املنتجات 
الزراعية املعــدة للتصدير اىل الفحوص املخربية الالزمة قبل 
تصديرها، حفاظا عىل ســمعة املنتجات الوطنية واسرجاع 
الثقة بها، وتوفري الســلة الغذائية املناسبة للمستهلك ومنع 
أي محاولة لتجفيف االســواق من أي منتج، مام يلحق الرضر 
باملواطن اللبناين ايضاً. ودعا اىل مزيد من التعاون بني مختلف 

املعنيني بالقطاع الزراعي.

ــا ــ ــح ــ وداعـــــــــــــاً عــــــدنــــــان ال

منذ فرة اي اكرث من اربع سنوات غاب الزميل عدنان الحاج 
عن تحليالته االقتصادية من عىل شاشــات التلفزة وصفحات 
املجالت بعد ان غاب عن جريدة السفري التي اقفلت وكان يعمل 

فيها كرئيس قسم االقتصاد
كان الزميل عدنان موسوعة ارقام يجادل املعنيني ويناقشهم 
ويكون عىل صواب خصوصا امام الوزراء املختصني والخرباء 
النه متمكن من املهتة التي امتهنها باحراف واســلوب سلس 
والنه ميلك املعلومات والتفســريات والتوقغات بينام كان من 
يحاوره يدرك انه امام صحايف متمرس باالقتصاد وفنونه حتى 
عد احد ابرز املحللني االقتصاديني ان مل نقل االول يف هذا املجال.

غاب عدنان قيل موعد غيابه لكن يا زمييل الراحل اىل جوار 
ربك حيث ال حزن وال امل سبقتنا نحن الذين ما زلنا احياء اموات 
نعيش الذل حيث ال حياة وال سعادة بفضل املسؤولني عنا الذين 

اوصلونا اىل ما نحن عليه.
وشــيع ظهر امس  الصحايف الزميــل عدنان توفيق الحاج 
ه يف جريدة  يف مأتــم مهيب شــارك فيه إىل عائلتــه، زمال
»السفري« والعديد من اإلعالميني والرياضيني واألصدقاء، ومثل 
نقابة املحررين عضو مجلس النقابة الزميل نافذ قواص الذي 
قدم للعائلة التعازي باســم نقيب املحررين جوزيف القصيفي 
واعضــاء مجلس النقابة، معربا عن أمله وحزنه لفقدان الزميل 
الحاج، »وهو االســم العلم يف عــامل الصحافة االقتصادية 

واملناضل يف سبيل الحرية ورفعة املهنة وتقدمها«.
وصيل عىل جثامن الحاج يف جامع الخاشــقجي ووري يف 
الرثى يف جبانة الشهداء. وتلقت عائلته اتصاالت عزت بفقده، 
معتربة أن غيابه خســارة وطنية واعالمية فادحه من الصعب 

أن تعوض.

جوزف فرح

توقع عضو هيئة املجلــس االقتصادي واالجتامعي والبيئي 
ومقــرر اللجنة االقتصادية فيها  محمد الجوزو ان يصل لبنان 
اىل  نهاية غري ســعيدة مع صندوق النقد الدويل النه مل ينفذ 
ســوى بند واحد من البنود الثامنية املتفق عليها وســنعود اىل 

نقطة الصفر معه.
واعترب الجــوزو خطة التعــايف الحكومية هي خطة غري 
متوازنة وتفتقد للكثري لتصبح جدية وهي لكســب الوقت ومل 

يتم التشاور بها مع املجلس االقتصادي واالجتامعي 
جاء ذلك يف حديث الجوزو عىل الشكل االيت 

هل تم إرشاك املجلس اإلقتصــادي واإلجتامعي والبيئي يف 
خطة التعايف أو التشــاور معه قبل إقــرار الحكومة لها قبل 
استقالتها وهل باستطاعة هذه الخطة التي تتناول أمور البالد  
أن تنتقل اىل التنفيذ دون استشارة أو مشورة املجلس اإلقتصادي 

واالجتامعي والبيئي        
مل يتــم التشــاور معنا بصورة رســمية يف املوضوع، إمنا 
اســتضفنا نائب رئيس مجلس الوزراء ســعادة الشامي وهو 
املكلف باملفاوضة مع صندوق النقد الدويل، وكانت جلسة غنية 
حيث شــاركت فيها قوى االنتاج املمثلة يف املجلس وقد أبدينا 
مجموعــة مالحظات، مل يؤخذ بهــا كاملة. أعتقد بأن الخطة 
ن غري مكتملة وتحتاج اىل تطوير بحيث نضمن معها  املعلنة ا
تنفيــذ االصالحات املطلوبة بالتوازي مــع بدء تحريك عجلة 
االقتصــاد واالنتاج وهذه عملية تســتدعي العمل عىل تحديد 

الهوية االقتصادية للبنان ودوره وإمكاناته التفاضلية.
ن هو مجرد نقاش جرى عىل مستوى املوظفني  ما تم حتى ا
يف صندوق النقد الــدويل وقد تناول النقاش 8 نقاط لعرضها 
عىل املدراء التنفيذيني يف الصندوق والجهات املانحة الذين من 
املفــرض أن يجتمعوا يف شــهر أيلول لإلطالع عىل الخطوات 
ن، و من املعروف أن لبنان مل ينفذ ســوى نقطة  املنفذة حتى ا
واحــدة هي قانون السيــة املرصفية الذي أعتربه لبنان انجازا 
مهام بينام أعتربه الصندوق محاولة التفاف عىل ما تم اإلتفاق 

عليه معه حسب ما رسب عنه.
إن لبنان مل ينفذ كامل الخطوات واالصالحات التي تم االتفاق 
بشــأنها مع الصندوق لذا أعتقــد بأننا متجهون اىل نهاية غري 
سعيدة للمحادثات مع الصندوق والعودة اىل نقطة الصفر، ويف 
األحسن األحوال فإننا سنكون أمام مرحلة جديدة من التفاوض 

وبالتايل إطالة أمد األزمة.
- ما هي هذه الرشوط الثامنية    

أوال قانون السيه املرصفيه الذي تم تعديله بشــكل مختلف 
عام أراده صندوق النقد وقد أقر بكثري من التعرث.ثم اسراتيجية 
النهــوض بالقطاع املايل والذي صادقــت عليه الحكومة قبل 
اإلنتخابــات النيابية وميثل أحــد رشوط التفاهم املبديئ مع 
الصندوق . موازنة العام2022 ومســألة ال10000 مليار التي 
أقرت من خارج املوازنه بدل إنجاز موازنة كام هو مطلوب مام 

يؤكد اإلستمرار يف السياسة السابقة.
لقد أقر إعتامد رصف 10000 مليار من خارج املوازنة، ما يؤكد 
أننا ندور يف حلقة مفرغة من هدر للامل العام والفســاد تحت 

مسميات عدة أحدها اإلنفاق من خارج املوازنة.
أيضا املطلوب قانون إلعادة هيكلة القطاع املرصيف وهذا لن 
يحــد ما مل يتم التدقيق ب14 مرصفا كام طلب الصندوق وقد 
ن خارج البحث  طلب ايضا توحيد سعر الرصف وهو ال زال حتى ا
كام مل يحد تدقيق محاسبي يف ميزانية مرصف لبنان واملؤكد 
أيضا أن الحكومة مل تصل اىل اسراتيجية إلعادة هيكلة الدين 
العــام، يضاف اىل ذلك رضورة إقرار قانون الكابيتل كونرول . 

أنا اعتقد حسب املعطيات بأننا لن نصل اىل حل.

- ماذا سيحد وهل ستتوقف املحادثات مع 
صندوق النقد ونعود اىل نقطة الصفر      

ســف مررنا باســتحقاقات مهمة جدا  ل
وبقي االستحقاق األهم واألبرز وهو انتخاب 
رئيــس الجمهوريــة ونحن جميعــا نعرف 
بــأن هذا االســتحقاق يتقاطع، يف كثري من 
االســتحقاقات املامثلة، مــع املنا اإلقليمي 
والدويل واملالح أنه ال يوجد اهتامم مبارش 
بلبنان حاليا ولهذا الســبب نحن منر بأســوأ 
مرحلة بانتظار تســوية ما وهنا الخطورة، إذ 
علينا أن ننتظر تسوية ما يف املنطقة ويكون 
لبنــان جزءا منها، فيام املطلوب حوار داخيل 
لرميــم بيتنا الداخيل وتحصينــه، فإذا أتت 

التســوية عىل حساب لبنان، علينا العمل للتقليل من تداعياتها 
ن عىل شــفري الهاوية وفوق فوهه بركان  الســلبية فلبنان ا

ملتهب يف املنطقة.
- هــذه القوانني التي ذكرت أليس من املفروض عرضها عىل 
املجلس اإلقتصادي واإلجتامعي والبيئي للتشاور وإبداء الرأي  
مــن حيث املبدأ نعم، وإن كان ذلك رهن اإلستنســابية التي 
ترتأيهــا الحكومــة. أن كل القطاعات ممثلة يف املجلس ولهذا 
يجب عرضها عليــه إلبداء الرأي ومن ثم تتخذ الحكومه القرار 
الالزم. لكن بصفتي كمراقب أقول بأن خطة التعايف هي خطة 
غري متوازنة وتفتقد للكثري لتصبح جدية، وهي ال تلبي طوحات 
اللبنانني بالتعايف واعادة النمو، حتى أن رئيس الوزراء عدل بها 
شفهيا وكذلك نائب رئيس الحكومة هو ضدها مبكان ما . أنا ال 

أعتقد بأنها خطة جديه إمنا هي محاوله لكسب الوقت .  
- أنت تعطينا صورة قامتة عن الوضع لذا اىل أين سنصل  

يســتحق لبنان التضحيه والتنازل من أجله وأن نعطي لبنان 
ونحمي نسيجه االجتامعي املشظى بالحوار واالنفتاح بعيدا عن 

كل الحسابات الضيقه والخاصة.
لقد فست خطوة الرئيس ســعد الحريري مؤخرا بالكثري من 
األقاويل لكنني أعتقد بأن ما من شي أهم من الوطن ومصلحته 
فإذا كان بخري فالشعب بخري عىل تونعه السيايس والطائفي.
إذا مل نستبق االنهيار الشامل بخطوات اصالحية كبرية تكون 
موضع إجامع مختلف املكونات السياسية، فإننا ذاهبون حتام 

اىل كوار كربى واىل انهيار شامل ملؤسسات الدولةز
يوجد أزمــة اقتصاديه عامليه وحروب يف املنطقة واذا بقي 
مسارنا عىل هذا الشكل االنحداري دون ايجاد أية حلول  ستنتقل 
األزمة من فقر مدقع اىل مجاعة باتت كل مقوماتها حارضة. إن 
الذي أخر األمر هو االغراب اللبناين الذي كان مرشوعا تنمويا 
للبنان ومرشوع حداثة وإعامر  وقد تحول اىل مرشوع إغاثة.

ا بأن النموذج اللبناين يجب ان يتامثل بالنامذج  انا اقول دا
التــي يرتبط معها بعالقات أخوة يف املنطقة مثل اإلمارات التي 
متثــل أنجح منوذج عريب. يوجد حولنــا الكثري من املؤرشات 
واملعطيــات التي علينا األخــذ بها لي نحدد ميزاتنا التفاضلية 

وتحديد أولوياتنا االقتصادية، ونستعيد دورنا يف املنطقة .
ة وجلساتها  عىل الحكومة ان تكون أشبه يف حالة ورشة دا
مفتوحــة، وعىل املجلــس النيايب أن يســهل عمل الحكومه 
ويرّشع القوانني التي التي تســهم بعودة الثقة اىل املؤسسات 
الدستورية، وهذا يعني اإلقالع عن منطق املحاصصات وتفعيل 
الهيئات الرقابية واقرار القوانني املؤسسة للدولة الحديثة، دولة 

املواطنة والقانون، كقانون االستقاللية الكاملة للقضاء.
لدى لبنان كفاءات وخربات اســتثنائية مشــهود لها عامليا 
وال يوجد أي عذر لعدم االســتفادة منهم..ليتنا نتمثل بالتجربة 
اإلماراتية فيكون مجلس الوزراء أشــبه مبجلس إدارة ومؤلف 
من أشــخاص رشفاء وكل واحد يف موقع اختصاصه ألننا مل 

يعد باســتطاعتنا إذالل البالد أكرث إمنا علينا 
النهــوض بها  أو كام قال جربان خليل جربان 
عندما عــاش يف امريكا وتحديدا يف مدينة 
نيويــورك واصفا املهاجريــن القادمني اليها 
من لبنان »لسنا هنا فقط لنأخذ منك بل جئنا 
ايضا لنعطيك » ان هذا اللبناين الذي ســاهم 
يف بناء حضارات ودول واقتصادات علينا أن 
نرك له املجال ملســاعدة بلده ويجب أال تكون 
الحكومــه مجرد تركيبه إلرضــاء الطوائف 
مؤسســاتهم  ومصالح  مصالحهم  زضامن 

عىل حساب مؤسسات الدولة املركزية.
كد أننا نســتطيع اإلعتامد عىل اإلغراب  أ
يف حل أزمتنا خصوصــا أن أكرث من مليون 
ونصف مغرب قد قدم هذا الصيف اىل لبنان وقد ضخ حوايل  
مليار دوالر اي مبا يوازي املبلغ الذي سيقرضونه من صندوق 

النقد ملدة اربع سنوات                           
- ما الجديد عىل صعيد املجلس اإلقتصادي واإلجتامعي                  
لقد المس عدد األعضاء فيه 80 عضوا إضافة اىل 5000 توقيع 
الكــروين ومبا أن الحكومة باتــت ملزمة بطلب رأي املجلس 
أصبح حضوره حاجة ماســه ومهمة صحيح أن املجلس ليس 
ســلطة تنفيذية و وقراراته غري ملزمة، لكنه يحتضن كفاءات 
وميثــل مختلف القطاعات اإلقتصادية واإلجتامعية والنقابات 
العاملية  وهو مساحة للحوار وملقاربة القضايا مقاربة علمية 

تفيض اىل حلول..
- لقد قدم رئيس املجلس منذ مده ورقه تشاركية مع األحزاب 

فأين أصبحت        
لقد استضفنا االحزاب التي متثل السلطة بحيث أننا أردنا منها 
التفاهــم عىل أمور عدة أهمها خفــض النفقات وقد اجتمعت 

األحزاب وأقرت ورقة تتألف من نقاط عدة.               
- أمل يتم األخذ بها              

كال عىل الرغم من االشــارة اىل حيثيــة املجلس يف البيان 
.. الوزاري لكن حتى البيان الوزاري مل يؤخذ به

- ما هي القوانني التي أرسلتها الحكومة للمجلس يك يطلع 
عليها                              

قبل اســتقالة الحكومة طلبت منا الــرأي يف أمرين، األول 
»اقراح القانون الرامي اىل محاربة الفقر عرب التمويل املتناهي 
الصغر والصغري وانشــاء الهيئة الوطنة للتنمية املســتدامة 
والثاين اقــراح قانون يرمي اىل تعديــل بعض أحكام قانون 

الضامن االجتامعي وانشاء نظام تأمني ضد البطالة«.
ان الحكومة ملزمة حاليا لدى اتخاذها اي قرار حســاس مبا 
يتعلــق بالبيئة أو االقتصاد او اإلجتامع أن تعرضه عىل املجلس. 
لقــد تم تعديل القانون بفضل جهد بذله الرئيس شــارل عربيد 
الذي استطاع أن يشكل إجامعا عىل التعديالت ويصل بالقانون 
اىل بر األمان ويعزز حضور املجلس لكن إبداء الرأي ال يكفي إذ 
أننا منثل قطاعات متعددة ونحاول تعزيز حضور املجلس بحيث 
نســتضيف الكتل النيابيه الطالعها عىل دور املجلس ورضورة 
مواكبته وتعاونه معهــا. كام عىل الحكومه الجديده أن تفعل 
دور املجلــس يف املؤمترات الخارجيــه فيكون ممثال فيها ألن 
املرحلــه القادمه هي مرحلــه اقتصاديه بحتة. ان املجلس هو 
مبثابة مستشارللحكومة وعليه مامرسة هذه الصالحية لي 

يساعد قدر إمكانه.        
- أثناء مشــاورات رئيس الحكومة املكلف مع الكتل النيابيه 
خصكم أنتم  كمجلس بالتشاور معكم فعىل ماذا يدل هذا وكيف 

تفس األمر    
إنها خطوة جيدة لكننا لســنا كتلة نيابية أو رقم اضايف أو 

النائب رقم 129 يف املجلس . 

ــوزو : ــ ــ ــج ــ ــ ــد ال ــمـ ــحـ ـــي مـ ــادي واالجــــتــــمــــاعــــي والـــبـــيـــ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ عـــضـــو املـــجـــلـــس االقـ
ــعــافــي ــت ــة ال ــطـ ــصــل الــــى نــهــايــة غــيــر ســعــيــدة مـــع صـــنـــدو الــنــقــد وخـ لــبــنــان ســي
12 ــ  ــائـ ــنـ ــادي ولـــســـنـــا الـ ــصــ ــ ــت ــ ــا املـــجـــلـــس االق ــه ــي ــشــر ف ــســت ــم ي ــ غـــيـــر مـــتـــوازنـــة ولـ

اميمة شمس الدين

بعدما تجاوز ســعر رصف الدوالر ال 1 الف لرية 
لبنانيــة يف االونة االخرية يتوقع العديد من الخرباء 
االقتصاديــني واملاليني املزيد من االرتفاع يف ســعر 

الرصف قد يصل اىل حدود ال 50 الف لرية.
ويجمــع هؤالء الخرباء عىل ان غياب االصالحات 
البنيوية هو السبب االسايس وراء ارتفاع سعر رصف 
الدوالر وانهيار العملة اللبنانية فهل يعي املسؤولون 
خطــورة الوضع ويعملون النقاذ اللرية اللبنانية من 
االنهيــار الذي وصلت اليه التي بدورها تنعكس عىل 
القدرة الرشائية للمواطنني التي انعدمت اىل حد كبري 
وهل يعلمون انه حان الوقت لتطبيق االصالحات التي 
ال تســاهم يف لجم ارتفاع سعر الرصف فحسب بل 
تساهم ايضاً يف انتشال االقتصاد اللبناين من القعر 
الذي وصل اليه وبالتايل تساهم يف انقاذ لبنان عىل 

جميع االصعدة ان كان اقتصادياً ونقدياً ومعيشياً
يف هــذا االطار رأى الخبري املــايل واالقتصادي 
الدكتور محمود جباعي يف حديث للديار ان ســعر 
رصف الــدوالر مقابــل اللرية اللبنانية هو ســعر 
مصطنع وال يخضع لعملية العرض والطلب بشــكل 

حقيقي بسبب تدخل مرصف لبنان.
واذ اشــار اىل ان املتحكــم بالعرض والطلب يف 
الفرة املاضية هو الســوق السوداء لفت ان مرصف 
لبنان تدخل عرب منصــة صريفة يف محاولة للجم 
هذا الســوق وللتخفيف من حدة ارتفاع سعر رصف 
الــدوالر معتــرباً ان املركزي نجح بشــكل تكتيي 
ومرحيل يف فرملة ارتفاع ســعر رصف الدوالر لكنه 
مل ينجح بضبطه عىل سعر 20 او 25 الف مشرياً ان 
ســعر منصة صريفة تجاوز ال 26 الف بينام السوق 

السوداء تخطى ال 1 الف.
ويف حــني رأى ان منصــة صريفــة ال تلبي كل 
الطلبات عىل الــدوالر اذ انها تلبي بعض الرشكات 
اما االفراد فال ميكنهم الحصول اال عىل 500 دوالر 
شهرياً اعترب ان منصة صريفة هي الطلقة االخرية 
التي يلعبها ونجح من خاللها املركزي يف لجم سعر 
رصف الدوالر مشرياً انه ال ميكن االستمرار يف هذه 
املنصــة لفرة طويلة  بالطريقة نفســها وبكمية 

االموال نفسها.
وتخوف جباعي ان يرتفع سعر رصف الدوالر مع 
مغادرة املغربني الذين يســاهمون يف ضخ الدوالر 
يف الســوق اللبناين خالل املوســم السياحي مام 

ساهم بلجم ارتفاع سعر رصف الدوالر اىل حد ما
كام توقع ان نشــهد املزيد من االرتفاع يف سعر 
الرصف مع غياب االفق السيايس يف البلد و الرصاع 
القائــم اليوم بني الكتلة النقديــة باللرية اللبنانية 

والكتلة النقدية بالدوالر

واذ عترب جباعي ان سعر رصف الدوالر اليوم ليس 
حقيقياً توقع ان يصل اىل حدود ال 45 الف لرية يف 

حال اوقف املركزي تدخله عرب منصة صريفة
اما عن الحلول التي تســاهم يف انخفاض ســعر 
الرصف لفت اىل رضورة انشاء مجلس نقد و اطالق 
سعر رصف الدوالر ووضع ضوابط عىل طباعة اللرية 
اضافًة اىل تطبيق االصالحات النقديةوانجاز خطة 
تعايف اقتصادي شاملة فضالً عن ايجاد حلول مللف 
الكهربــاء و العمل عىل تحويل االقتصاد من اقتصاد 
ريعــي اىل اقتصاد منتج لتخفيف حجم االســترياد 

ودخول الرساميل بشكل منتظم ورسمي اىل البلد
وشدد جباعي عىل رضورة ايجاد الحلول البنيوية 
لوقف تدهور اللرية اللبنانية مع انشــاء مجلس نقد 
لفرة زمنية محددة يقوم بتحديد الســعر الطبيعي 
للــرصف اىل حني البدء باالصالحات للنزول تدريجياً 
يف ســعر الرصف حتى نصل اىل الســعر الحقيقي 
للدوالر واال ســنكون نعمل عىل تأخري االرتفاع من 
دون حلــول بنيوية و يف اي لحظة مُيكن ان يرتفع 

سعر رصف الدوالر وقد يتخطى ال 40 الف لرية.

 مارديني 

مــن جهته رأى الخبري االقتصادي الدكتور باتريك 
ماردينــي يف حديث للديار ان ارتفاع ســعر رصف 
الــدوالر يف لبنان امــر طبيعي نتيجة اســتمرار 
الحكومة اللبنانية بالعجز الذي ترسيه يف املوازنة 
العامــة الذي يتــم متويله عن طريق السياســة 
النقديــة اي عن طريق املــرصف املركزي الذي تلجأ 
له الحكومة لتغطية العجز الناتج عن تجاوز نسبة 
النفقات نســبة االيرادات يف املوازنة مشرياً اىل ان 
االســتمرار يف زيادة الكتلة النقدية التي يقوم بها 
املركزي يؤدي اىل ارتفاع سعر رصف الدوالر مقابل 

اللرية
واذ تأمل مارديني ان يتم االتفاق مع صندوق النقد 
الــدويل الفتاً اىل انه يف حــال طبقت االصالحات 
ســنتمكن من تخفيض النفقات وترشيد االيرادات 
بشــكل ان نصــل اىل توازن يف املوازنــة العامة 
وبالتــايل لن نضطر اىل زيادة حجم الكتلة النقدية 
الذي يوقف انهيار سعر رصف اللرية اسف ألن الواقع 
ال يشــري باننا ذاهبون اىل هذا االتجاه مشــرياً اىل 
ان الحديــث عن زيادة االجور ملوظفي القطاع العام 
يجعل االسواق تتوقع زيادة الضخ يف الكتلة النقدية 
و بالتايل من املتوقع انهيار اكرب لسعر الرصف بسبب 

زيادة الطلب عىل الدوالر
واكد مارديني انه طاملا ليس هناك اصالحات التي 
توازن املوازنة العامة لن نتمكن من اسرجاع الثقة 
باللرية اللبنانية و سيســتمر ســعر رصف الدوالر 

باالرتفاع مشرياً انه ال سقف هذا االرتفاع

ويك يســتقر سعر الرصف رأى مارديني انه عىل 
الحكومــة اللبنانية تطبيق االصالحات ســواء يف 
تخفيــض النفقات وزيادة الــواردات أم يف اعادة 
هيكلــة القطاع املرصيف والتفــاوض مع الدائنني 
حاميل ســندات اليوروبوند فضالً عن االصالحات 

الهيكلية سيام يف قطاع الكهرباء
واذ اشار اىل ان الحكومة تؤجل موضوع استقرار 
نه املواطن الذي  الــرصف اعترب ان هذا االمر يدفع 
تنخفض قدرته الرشائية كلام ارتفع ســعر الرصف 
وبالتايل يزداد الفقر والعوز واملشــاكل االجتامعية 

يف البلد.
ومن الحلول ايضــاً اليقاف انهيار اللرية اللبنانية 
انشاء مجلس نقد واجراء تعديالت عىل قانون النقد 
والتســليف االول مُينع عىل املرصف املركزي أن يدين 
الدولة اللبنانية و الثاين مُينع عىل املصارف ايداع اي 
اموال يف املرصف املركزي و الثالث مُينع عىل املرصف 
املركزي ان يزيد حجم الكتلة النقدية باللرية اللبنانية 
اذا مل تكن مغطاة بالعمالت االجنبية عىل سعر رصف 
ثابت مشــرياً انه عرب هذه التعديالت يُحول املركزي 
اىل مجلس نقد موضحاً ان هذه التعديالت ممكن ان 
تحصل يف جلسة واحدة ملجلس الوزارء ونتمكن ان 

نوقف انهيار سعر رصف اللرية .
ورأى مارديني ان الســعر الحقيقي لسعر الرصف 
ليس ســعراً ثابتاً امنا هو سعر يتحرك يومياً حسب 
الوضــع االقتصادي واملايل و النقدي واملرصيف يف 

البلد.
واذ شدد انه ال يوجد سعر رصف حقيقي لفت اىل 
ان هناك ســعر رصف معني يومياً ألننا نعيش وسط 
نظام رصف عائم عرب الســوق الســوداء و منصة 
صريفة معترباً ان السعر الحقيقي للرصف هو سعر 
السوق السوداء الذي يتحرك يومياً بناًء عىل املعطيات 
االقتصاديــة ومن هذه املعطيــات  كمية اللرية يف 
التــداول والتي تؤدي يف حــال ازديادها اىل انهيار 
ســعر رصف اللرية اضافًة اىل نسبة النمو ففي حال 
ارتفع ينعكس ايجاباً عىل ســعر الرصف اما يف حال 
انخفاض النمو فسعر رصف الدوالر يرتفع وبالتايل 

انهيار اللرية
ومن املعطيات ايضاً التي تؤثر يف ســعر الرصف 
اشــار ماردينــي اىل عامل الثقة باللــرية اللبنانية 
التي تؤدي اىل الحفا عىل االســتقرار يف ســعر 
الرصف اما يف حال مل توجد هذه الثقة عندها يتجه 
املواطنون اىل بيع اللرية وهذا ينعكس سلباً عىل سعر 
الرصف مؤكداً انه يف حال انعدام الثقة يرتفع الدوالر 

و تهبط اللرية
مشــدداً عىل رضورة تطبيق االصالحات التي من 
دونها ال ســقف الرتفاع الدوالر فسعر الرصف يبقى 

متحركاً و تصاعدياً مع غياب االصالحات 

ما هــــــي الحدود التي يمكن ان يصل اليها ســــــعر الــــــدوالر في لبنان 
ــات ــالحـ ــي يــربــطــان الــــــدوالر بــتــطــبــيــق االصـ ــنـ ــارديـ ــاعــي ومـ ــران جــب ــي ــب ــخ ال

والــطــلــ لــلــعــر  يــخــضــع  وال  الــحــالــي مصطنع  والــســعــر  ــة  ــوازنـ املـ واقـــــرار  رأى رئيــس االتحاد العاميل العام بشــارة 
األسمر يف بيان، أن »ما جرى يف فيديرال بنك 
يف الحمرا هو أمر خطر يؤســس اىل سقوط 
آخــر قالع دولة القانــون ويرشع الباب أمام 
العامل واملوظفني واملتقاعدين والعســكريني 
وكل املواطنني لتحصيل حقوقهم بأنفســهم 
ولو بطرق خاصة تعــرض أحيانا أمن وحياة 
خريــن وموظفي املصارف الذين  املواطنني ا
وجدوا يف األمكنة التي حصلت أو ســتحصل 
فيها الحواد املشابهة ملا جرى أول من أمس«.

وقال »ما حصل من حجز حريات هو رد عىل 
حجز حرية كل اللبنانيني يف املصارف وحجز 
جنى عمرهم وحريتهم يف التحرك لتحســني 
حياتهم وطبابتهــم. وحيث أن هذه املصارف 
مارســت سياسة البطش الكربى يف التحكم 
باملواطنــني وإذاللهــم بالتعاميم واملصاريف 
وتقييد حرية الحركة وقلة االحرام واالمتناع 
عن الدفع وتســديد املتوجب حســب العقود 
وتحديد الســحوبات والتحويالت، فإن األوان 
حان لتحرك مقابل ضــد هؤالء الذين تحولوا 

اىل مرابني وصائدي شيكات اللوالر ومخرجي 
األمــوال اىل داخل وخارج مجهول ومنقضني 
عىل ودائع الداخل والخارج ومستقبل العائالت 
وأوالدها ومقرحــي تصفيتها وتحويلها اىل 
ها أو اىل  الصناديــق الوهمية املنوي إنشــا

أسهم يف رشكات البحر كرشكاء يف املياه«.
أضــاف »آن األوان لالنتفــاض عىل هذه 
املصــارف التي عاثت يف األرض فســادا مع 
رشكائها يف مرصف لبنــان والدولة الخفية 
هــا، وذلك، ضمن خطة  وهــم أحد أهم دعا
واضحــة املعــامل تنتهجها قــوى املجتمع 
املــدين من اتحاد عاميل عــام ونقابات مهن 
حرة وهيئات وجمعيــات متثيلية للمودعني 
وأهــايل الجامعيني يف الخــارج ومتقاعدي 
القوى العسكرية واملدنية واملصالح املستقلة 
واملؤسســات العامة والخاصة ممن تحولت 
رواتبهم وتعويضاتهم اىل فتات مائدة، هؤالء 
الذين قادوا مؤامرة العرص التي أفقرت الشعب 
اللبنــاين الضارب يف التاريخ ومصدر الحرف 

األبجدي وتاجر األرجوان األول بالبحر«.

ــى املــصــار ــاضــة عــل ــف ــت ــاالن ــ ب ــطــال ــر ي ــمـ االسـ
ــرا ــحــم ــ فـــي ال ــنـ فـــيـــديـــرال بـ ـــة  بــعــد حـــاد

العاملني  اعترب رئيس نقابة 
واملوزعــني يف قطــاع الغاز 
ومســتلزماته يف لبنان فريد 
زينون أن »عدم استقرار سعر 
رصف اللــرية تجــاه الدوالر 
االمرييك وعدم معالجة وزارة 
الطاقــة لهذا الوضع الشــاذ، 
تســبب بخســائر كبرية لدى 
يشرون  الذين  الغاز،  موزعي 
التعبئة  بضاعتهم من رشكات 
الدوالر االمرييك، ومن  بعملة 
ثم يفرض عليهم البيع بحسب 
تســعرية وزارة الطاقة باللرية 
اللبنانيــة، وبالتايل هذا االمر 
ينعكس خسائر عىل املوزعني، 

بحيث ان تســعرية وزارة الطاقة ال تتالءم مع 
تســعرية الدوالر بالسوق السوداء، وال سيام 
ان الفارق اصبح كبريا، مام يكبد خســائر يف 
الربح والرأسامل للموزع. وبالدليل فقد صدر 
عن وزارة الطاقة يوم امس تسعرية الدوالر ب 
0600 ل. ل. بينام الواقع تجاوز ســعر رشاء 
، وبالتايل الفرق تجاوز 2000  الدوالر 2500
لرية، امام هذا الواقع ال يستطيع موزعو الغاز 
االســتمرار يف تكبد الخســائر اليومية من 

ارباحهم وراســاملهم، يف وقت ال تبذل وزارة 
الطاقة أي جهد يف ســبيل معالجة هذا االمر، 
الســيام وان املطلوب هو قرار بدولرة عملية 
الرشاء والبيع، وخصوصا يف ظل ال اســتقرار 

يف العملة اللبنانية«.
وحذر زينون مــن أنه »يف حال عدم تلبية 
هــذا املطلب املحــق، ســتتخذ النقابة قرارا 
باالرضاب العام عىل جميع االرايض اللبنانية 
لحني تصحيح التســعرية، وفقا لسعر الدوالر 

الحقيقي يف السوق السوداء«.

ــي حـــــال عـــــدم دولـــــــرة عــمــلــيــة ــ ــون : ف ــ ــن ــ زي
ــاالضــراب ب ــراراً  ــ قـ سنتخذ  وبــيــعــه  ــاز  ــ ال ــراء  شــ
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نفــى وزيــر الخارجيــة 
اإلثيــويب وجود تصدعات يف 
جدار ســد النهضة، وذلك بعد 
اإلثيويب  الوزراء  رئيس  إعالن 
آيب أحمــد الجمعــة اكتامل 
عمليــة املــلء الثالث للســد 
بنجــاح. من جانبه قال رئيس 
اللجنة الفنيــة للتفاوض يف 
تتعامل  الخرطوم  إن  السودان 
مبســؤولية  املوضوع  مــع 

لحامية مصالح البالد.
الخارجية  وزيــر  ونفــى 
اإلثيــويب دمقي مكنن وجود 
تصدعات يف جدار سد النهضة، 
قائال إن ما يثار بشــأن وجود 
تصدعات يف السد ال أساس له 

من الصحة.
ويف خطابه أثناء االحتفال 
لســد  الثالث  املــلء  بإكامل 
النهضة أوضح الوزير اإلثيويب 
إن بالده »حققت اليوم إنجازا 

تاريخيــا بتوليد الطاقــة الكهربائيــة والتعبئة 
الثالثــة ونؤكد هنا أن ما يثار حول التصدعات يف 
ســد النهضة هي معلومات مغلوطة وال أســاس 
لــه من الصحة وأن التعبئــات الثال مل تلحق أي 
خرين، لقــد واجهنا تحديات وضغوطات  رضر با
وتغلبنا عليها، هذه هي أول مرة تحقق فيها إثيوبيا 

االستفادة من مياهها«.
وأشار إىل أن بالده أرسلت رسالة للعامل برضورة 
تحقيق االســتفادة العادلة من مياه النيل، حســب 
تعبــريه. ودعا إىل مرحلة جديــدة من التعاون بني 

دول حوض النيل.
ويف وقت ســابق أعلن رئيس الوزراء اإلثيويب أن 
التعبئة الثالثة لســد النهضة متت بطريقة سلسة 
وتدفقــت امليــاه من املمر األوســط دون أي رضر 
يف حصــة ميــاه دولتي املصب. وأضــاف أنه عند 
اكتامل عملية البناء وتوليد الطاقة ستتحقق فوائد 
اقتصادية لجميع دول املنطقة والدول الثال مرص 

والسودان وإثيوبيا.
وأشــار آيب أحمــد إىل أن »إثيوبيا حريصة عىل 

اســتثامر مواردها وتوفري الكهرباء لشــعبها دون 
خرين«، مؤكدا أن هدف بالده هو  إلحــاق الرضر با

العمل مع دول املصب لتحقيق التنمية املشركة.
وكان آيب أحمد دشــن رسميا املرحلة األوىل من 
إنتاج الطاقة الكهربائية من سد النهضة يف شباط 
املايض، وذلك بعد 7 أشــهر من اكتامل امللء الثاين 

لخزان السد.
وأعلنــت إثيوبيا تشــغيل التوربني الثاين لســد 
النهضــة من أجل توليد الطاقــة الكهربائية، وذلك 
بحضور رئيســة البالد ســهيل ورق زودي ورئيس 

الوزراء آيب أحمد ومسؤولني آخرين.

 موقف سوداين 

يف الجانب الســوداين، قال رئيس اللجنة الفنية 
للتفــاوض يف ملف ســد النهضة بــوزارة الري 
الســودانية مصطفى حســني إن بالده تراقب عن 

كثب نتائج خطوة إثيوبيا األخرية. 
وأشار إىل أن الخرطوم ستتخذ اإلجراءات الالزمة 
بشأنها يف حال تهديدها سالمة خزان الروصريص 
الســوداين أو تأثريها عــىل املرشوعات الزراعية 

الكهرومايئ. والتوليد 
وأضاف حســني أن الوزارة 
التوربني  تشغيل  عملية  تتابع 
اليوم يف سد النهضة وتتعامل 
مبســؤولية  املوضوع  مــع 
لحامية مصالح السودان، وأكد 
املسؤول السوداين متسك بالده 
الثال  التفــاوض  مبواصلة 
لية تُـــمكّن مــن الوصول  ب
ُمــرض وملزم بني  اتفاق  إىل 
األطــراف الثالثة تحت رعاية 

االتحاد األفريقي.
يشار إىل أن وزارة الخارجية 
إثيوبيا  املرصيــة أعلنــت أن 
أخطرتها ببدء امللء الثالث لسد 
النهضــة يف متــوز املايض، 
وقالت إنها وجهت إىل مجلس 
عىل  اعراضا  الــدويل  األمن 
بشــكل  للملء  إثيوبيا  خطط 
أحــادي دون اتفاق مع مرص 

والسودان.
وتتمســك القاهرة والخرطوم بالتوصل أوال إىل 
اتفــاق ثال عىل ملء وتشــغيل الســد، لضامن 
اســتمرار تدفق حصتيهام الســنوية من مياه نهر 
النيل، غري أن أديس أبابا ترفض ذلك وتؤكد أن سدها 
-الذي بدأت تشــييده قبل نحو عقد- ال يســتهدف 

اإلرضار بأحد.
ومنذ إطالق املرشوع عام 2011 أثار سد النهضة 
نزاعا مع السودان ومرص اللذين يعتمدان عىل النيل 

يف مواردهام املائية.
ويف 2011 أطلقت إثيوبيــا املرشوع الذي تقدر 
قيمتــه بنحو 4 مليارات دوالر ويهدف إىل بناء أكرب 
ســد إلنتاج الطاقة الكهرومائية يف أفريقيا، إال أنه 
يثري توترات إقليمية، خصوصا مع مرص التي تعتمد 
عــىل نهر النيل لتوفري حوايل 90 من حاجاتها من 

مياه الري والرشب.
ويقع ســد النهضة عىل النيل األزرق يف منطقة 
»بني شــنقول-قمز« عىل بعد نحــو 0 كيلومرا 
من الحدود مع الســودان، ويبلغ طوله 1800 مر 

وارتفاعه 145 مراً.

»الـــنـــهـــضـــة« فـــــي  تــــصــــدعــــات  أي  وجــــــــود  ــي  ــفـ ــنـ تـ ــا  ــ ــي ــ ــوب ــ ــي ــ إ
ــذ اإلجـــــــــــــــراءات الــــــالزمــــــة ملــصــالــحــهــا ــخـ ــتـ ــتـ والـــــخـــــرطـــــوم سـ

قال رئيس حركة »حــامس« بالخارج خالد 
مشــعل إن الحركة حريصة عىل االنفتاح عىل 
جميع مكونات األمة مبا يخدم قضية فلسطني، 
مؤكدا أن »حامس« ليست جزءا من أي خالفات 

داخل أي بلد عريب.
وأكد مشعل خالل حديثه يف برنامج »الجانب 
خر« عىل قناة الجزيرة مساء الجمعة أن حركة  ا
حامس حركة فلســطينية وطنية إســالمية 
تنطلق من أجل مصالح شعبنا وتسعى لتحقيق 

الحلم الفلسطيني بالتحرر.

 عالقات حامس 
وأشــاد مشــعل بــدور قطر ودعمها للشــعب 
الفلســطيني، كام أشاد باملواقف العروبية األصيلة 
للكويت ، الفتا إىل أن مواقفها وثوابتها وسياستها 
نحو قضايا األمة وخاصة فلسطني مل تتغري، مشيدا 
مبوقف الكويت الداعم واملتمســك بالثوابت العربية 

واإلسالمية تجاه قضية فلسطني.
وأشار مشعل لزيارته األردن عام 2012 رفقة ويل 
عهد قطر آنذاك الشيخ متيم بن حمد آل ثاين يف زيارة 
رسمية، الفتا إىل أنها كانت فاتحة للعالقة مع امللك 
األردين عبد الله الثاين، متمنيا أن تتطور إىل عالقة 

أكرث وضوحا واستقرارا.
ودعا رئيس حركة حامس بالخارج  الســعودية 
لإلفــراج عن أعضاء الحركة املعتقلني لديها، منّوها 
أن حامس مل تســ ألي جهة عربية، وال تتدخل يف 
شــؤون الدول األخرى، وليست جزءا من أي خالف 

عريب، ولذلك ال يصح أن تأيت دولة وتحاسب حامس 
ألنها متارس املقاومة.

وفيام يخص ســوريا وإيران أكد مشعل أن قرار 
الخروج من ســوريا كان قرار قيادة الحركة، وكان 
الخروج منها لسببني، أولها أن الوضع األمني مل يعد 
مريحا بدرجة أن منارس مسؤولياتنا القيادية بنفس 

ما كنا منارسه يف املايض.
وبني أن الســبب الثاين متثــل يف أنه كان هناك 
شعور لدى املســؤولني يف سوريا بعدم الرضا عن 

موقف حامس،
وأكد مشــعل أن العالقة مع إيران أو أي دولة يف 
ة عىل االلتقــاء من أجل املعركة ضد  املنطقــة قا
»االحتــالل الصهيوين«، وذلك ال يعني أن يؤثر عىل 
اســتقاللية قرار الحركة أو أن يكون عىل حســاب 
املصلحة الوطنية الفلسطينية، مشددا عىل أن ذلك 
ال يعنــي توافقا أو تطابقا مع هذا الدولة أو تلك يف 

ملفات أخرى الناس يختلفوا فيها.
وأشار مشعل إىل أن خروج الحركة من سوريا 
أثــر عىل العالقة مع إيــران، لكن العالقة مع 
إيــران مل تنقطع يف أي مرحلة، مبيناً أنها مرت 
ببعض الراجع والفتور لكنها فرات محدودة، 
والعالقة مع إيران ما زالت مســتمرة، والدعم 

اإليراين موجود.

 محاولة االغتيال 

وأكد رئيس حركة حامس أن إرسائيل حاولت 
خديعــة األردن يف محاولــة اغتياله ونقضه 
للعهد، مبينا أن أي تساهل مع »الفعل اإلرسائييل 
اإلجرامي باالغتيال يعني أن تصبح األردن ســاحة 

مستباحة«.
وأوضح أن املكســب األبرز الذي حققته الحركة 
عقب محاولة اغتياله بجانب خروج الشيخ الياسني 
هو تســجيل نقطة هزميــة »لالحتالل«، وإظهار 
هشاشــته كبيت العنكبوت، مشريا إىل أنه كلام أراد 

العدو قهرنا ازددنا قوة.
ولفت رئيس حركة حــامس يف حديثه بالقول 
»إن تواصــل الدول مع حركة حــامس يتفرع إىل 
ثالثة أســاليب، كالتواصل مع الحركة بشكل علني، 
أو االتصــال بطرق رسية كام تفعــل بعض الدول 
الغربية خشــية عىل مصالحهــا، أو االتصال غري 
املبــارش، مؤكدا أن التواصل مع حامس يكون بدون 
رشوط، والحركة ترحب بالتواصل مع الدول بجميع 

هذه األساليب.

ــة ــ ــلـــى جــمــيــع مـــكـــونـــات األم ــحــة عـ ــت ــف ــن « م ــا ــ ــمـ ــ مــشــعــل : »حـ

ارتفع عدد شهداء العدوان 
قطاع  عــىل  اإلرسائيــيل 
غزة إىل 49، بحســب وزارة 

الصحة الفلسطينية.
وقالت الــوزارة يف بيان 
إن »شــاباً  الجمعة،  لهــا 
فلسطينياً يبلغ من العمر 22 
عاماً تويف يف املستشــفى 
الشــديدة  بجروحه  متأثراً 
التــي أصيــب بهــا خالل 
التصعيــد األخري يف قطاع 

غزة«.
، أبلغت  ويف وقت سابق 
الوزارة عن استشــهاد 41 
شــخصاً، بينهم 15 طفالً 

و4 نساء.
خــر تحديث، بلغ  وفًقا 
إجاميل عدد الشــهداء من 

العــدوان اإلرسائيــيل األخري يف غزة 49 شــهيداً، 
بينهم 19 طفالً و4 نســاء، كام أعلنت وزارة الصحة 

الفلسطينية، إصابة 60 شخصاً عىل األقل.
وكانت مفوضة األمم املتحدة الســامية لحقوق 
اإلنســان، ميشــيل باشــليه، قد أعربــت، أمس، 
عن »قلقهــا« إزاء عــدد األطفال الفلســطينيني 

الذين استشــهدوا مؤخراً يف حرب غزة، داعيًة إىل 
»محاسبة املسؤولني«.

وثبت ملكتب باشــليه بعد التحقــق بأّن من بني 
الشهداء الفلسطينيني الـ49 ما ال يقل عن 22 مدنياً، 
بينهم 17 طفالً و4 نساء.  ومن بني 60 فلسطينياً 
تــّم اإلبالغ عن إصابتهم، نحو 151 طفالً و58 امرأة 

و19 مسناً. 

أكرث  واستشــهد  هــذا 
فلســطينياً  طفــالً   15
شــهيداً   49 أصــل  مــن 
يف االعتــداء االرسائيــيل 
األخــري عىل قطــاع غزة، 
كذلك استشهدت الخميس، 
الطفلة ليان الشــاعر )10 
سنوات( من محافظة خان 
غزة،  قطاع  جنويب  يونس، 
متأثــرًة بإصابتهــا خالل 
العــدوان اإلرسائييل األخري 
إىل  إضافة  القطــاع،  عىل 

أكرث من 60 جريحاً.
القدس«،  »رسايا  وكانت 
قد بدأت قبل نحو أســبوع، 
عىل عــدوان  رّد  عمليــة 
اإلرسائييل عىل  االحتــالل 
قطاع غزة، وأطلقت صليات 
من الصواريــخ يف اتجاه األرايض الفلســطينية 
املحتلة، وذلك بعدما بدأ االحتالل اإلرسائييل عدوانه 

عىل قطاع غزّة. 
وبعــد يومني من العــدوان، تّم الوصول يف 7 آب 
إىل اتفــاق عىل وقف إطــالق النار يف قطاع غزة، 

بتحقيق مطالب حركة الجهاد اإلسالمي كاملًة. 

ــزة ــى غـ ــلـ ــي عـ ــ ــل ــ ــي ــ ــرائ ــدوان اإلســ ــ ــ ــع ــ ــ ــدد شــــهــــداء ال ــ ــ ارتـــــفـــــاع ع

أفادت معلومات صحافية بأّن األيام العرشة 
األوىل من الهدنة املتجددة يف البالد، منذ  آب 
من الشــهر الحايل وحتى  أمس  ُسجل 1568 

خرقاً جديداً من جانب التحالف السعودي.
ووفقاً للبالغات اليومية الصادرة عن قوات 
حكومة صنعاء، أنه تم تســجيل أكرث من 24 
ألف خرق لقوات التحالف السعودي ومرتزقته، 
خالل أشهر الهدنة األربعة املنرصمة، منذ بدء 
الهدنة يف 2 نيسان املايض وحتى 2 آب الحايل.

وأوضحت املعلومات بأّن »الخروقات شملت 
قصفاً مدفعياً وجوياً بطائرات اســتطالعية 
عىل مواقع الجيــش واللجان يف محافظات 
مأرب وحجة والضالع وصعدة والحديدة وتعز 

وجبهات الحدود«.
موضحــاً أّن »مجمــوع خروقــات قوات 
التحالف الســعودي ومرتزقته يف اليمن، منذ 

25 خرقاً«. 2 نيسان وحتى امس، بلغ 576
وكان رئيــس وفد  صنعاء املفاوض، محمد 
عبد السالم، قال  إّن »هذه آخر مرة نقبل فيها 
بتمديد الهدنة وفــق الرشوط الراهنة«، الفتاً 
إىل أّن عدم التوصل إىل حل إنساين بشأن أجور 

املوظفني والحصار وغريهام يعوق استكامل 
وقف إطالق النار.

وكانت األمم املتحــدة، قد أعلنت، يف 2 آب 
الجــاري، نقالً عن مبعوثها إىل اليمن، هانس 
غروندبــرغ، أّن األطــراف املتحاربني وافقوا 
عىل متديــد الهدنة ملدة شــهرين إضافيني، 
وفقاً للرشوط نفسها، مبينًة أّن »هذا التمديد 
يشمل التزاماً بشأن استمرار املفاوضات بُغية 
التوصل إىل اتفاق هدنة موسع يف أرسع وقت 

ممكن«.
وتتضّمن بنود الهدنة  السارية يف اليمن منذ  
2 نيســان املايض، والتي جرى متديدها  أيضاً 
يف  2 حزيران، إيقاف العمليات العســكرية 
الهجوميــة براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعرب 
حدوده، وتيسري دخول سفن تحمل الوقود إىل 

موان الحديدة غرب اليمن.
كام تتضمن الهدنة السامح برحلتني جويتني 
من مطار صنعاء الدويل  وإليه أسبوعياً، وعقد 
اجتامع بني األطراف لالتفاق عىل فتح الطرق 
يف تعز وغريها من املحافظات، لتحسني حرية 

حركة األفراد داخل اليمن.

ــف« ــالـ ــحـ ــتـ »الـ ـــ  ــ لـ ــاً  ــ ــرقـ ــ خـ  1 68  : ــن  ــمـ ــيـ الـ
ــددة ــج ــت فـــي األيــــــام األولــــــى مـــن الـــهـــدنـــة امل

ذكــرت صحيفة »صباح« الركية، نقالً عن 
مصادر مطلعة، أّن »تركيا عارضت تأجيل رشاء 
طائــرات مقاتلة من طراز F-16 من الواليات 
القضية  البنتاغون بإحالة  املتحدة«، وطالبت 

إىل الكونغرس األمرييك.
وأضافت الصحيفة أّن »أنقرة تخطط لرشاء 
40 مقاتلة من طراز F-16 من الواليات املتحدة، 
وتحديــث 80 مقاتلة أخرى منترشة بالفعل«، 
مشــريًة إىل أّن »الرئيس األمرييك جو بايدن 
أمــل يف الحصول عىل موافقــة الكونغرس 
لتسليم املقاتالت إىل تركيا. ومع ذلك، عارضت 

مجموعة من أعضاء الكونغرس الصفقة«.
وكان بايــدن قــد شــّدد عىل رضورة بيع 
« لركيا وتحديث أســطولها من  طائرات »16
هــذه املقاتالت، وذلك يف ترصيحات أدىل بها 
يف مؤمتــر صحايف يف اختتــام قّمة حلف 

شامل األطليس )الناتو( يف مدريد.
وتابعت الصحيفة »تعمل اليونان بنشــاط 
عىل عرقلة تسليم املقاتالت، األمر الذي أصبح 
أحد أسباب رفض الرئيس الريك، رجب طيب 
إردوغان، يف إجراء اتصاالت مع رئيس الوزراء 
اليوناين، كريياكوس ميتسوتاكيس، واتهامه 

بانتهاك االتفاقات التي تم التوصل إليها«.
وقــال املصدر للصحيفــة إّن »املفاوضات 

بشأن رشاء طائرات F-16 مستمرة منذ بعض 
الوقت«، مضيفاً أّن »القضية ستتم مناقشتها 
خالل اجتامع محتمل بني بايدن وإردوغان يف 
نيويورك عىل مشارف الدورة الـ 77 للجمعية 
 1 مم املتحدة«، واملقرر عقدها من  العامة ل

إىل 27 أيلول من الشهر املقبل.
ويف الســياق، نقلت وسائل إعالم محلية 
أّن »تركيــا ال ترغــب يف أن تخضع القضية 
إلجراءات طويلة وتأخــريات، لذلك تتفاوض 
أنقرة مع البنتاغون وتطالب بإحالة املوضوع 
إىل الكونغرس األمرييك«، وبالتايل، »تحاول 
تركيــا تسيع عمليــة اتخاذ القرار بشــأن 
املشــريات، إذ يجب أن يوافق الكونغرس عىل 

القضية يف غضون فرة زمنية معينة«.
هذا ورّصح إردوغان، يف شهر آذار املايض، 
بأّن وزير الدفاع، خلو أكار، أجرى محادثات 
مع الجانب األمرييك بخصوص رشاء وتحديث 
«، وأًن األمور »تسري  مقاتالت من طراز »16

بشكل إيجايب يف هذا الصدد«.
وذكــرت صحيفة »ملييــت« الركية، يف 
نيســان املايض، أّن أنقــرة قد تفكر يف خيار 
رشاء طائرات روسية من طراز »سو-57« إذا 
رفض الكونغرس األمــرييك بيعها مقاتالت 

. »16-F«

ــراء مـــقـــاتـــالت ــ ــ ــر شـ ــيـ خـ ــ ــا تــــعــــار تـ ــيـ ــركـ تـ
االمــيــركــيــة ــحــدة  املــت ــات  ــواليـ الـ مــن   »16 »أ 

انطلقت مناورات التمرين اللوجســتي »الغضب 
العارم 22« بني القوات املســلحة السعودية ومشاة 
القــوات البحريــة األمريكية، وذلــك يف منطقة 

عمليات التمرين يف محافظة ينبع.
وافتتح التمرين بحضــور قائد املنطقة الغربية 
اللــواء الطيار الركن أحمــد الدبيس، وعدد من كبار 
ضباط القوات املســلحة الســعودية، ومن الجانب 
األمرييك قائد مشــاة البحريــة بالقيادة املركزية 
األمريكية اللواء بول روك، وعدد من كبار املسؤولني 

يف الجيــش األمرييك، حيث قــام الجميع بجولة 
تفقدية شملت املواقع التابعة للقوات املشاركة يف 

التمرين.
وقال قائد التمرين العقيد الركن ســعود العقييل 
»التمرين يهدف إىل املامرســة والتدريب عىل تنفيذ 
الخطط العســكرية الثنائية العملياتية واإلمدادية، 
وتبادل الخربات بني الجانبني، والتدريب عىل العمل 
التكامــيل مع الجهــات املدنية لتنفيــذ مثل هذه 

التامرين املختلطة«.

من جانبه، أوضح قائد القوات األمريكية املشاركة 
يف التمريــن العقيــد ماثيو هكــوال، أن مناورات 
مترين »الغضب العــارم 22« تعزز العمل التكاميل 
وترفع مستوى التوافق والجاهزية القتالية للقوات 

السعودية واألمريكية.
ويتضمن التمرين الذي يســتمر ملدة شهر، »عددا 
مــن الفرضيــات والتدريبات عــىل عمليات النقل 
واإلمــداد والرمايــة بالذخرية الحيــة بني القوات 

السعودية واألمريكية«.

ــة ــ ــرك ــ ــت ــ ــش ــ م ــة  ــ ــ ــي ــ ــ ــرك ــ ــ ــي ــ ــ ام  – ســــــعــــــوديــــــة  مـــــــــــنـــــــــــاورات 

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية 
عبد الحميد الدبيبة إن االنقالبات ويل زمنها، 
وال مجال للســيطرة عىل السلطة بواسطتها، 
مؤكدا أنه ال خيار أمام الليبيني ســوى التوجه 

إىل االنتخابات.
وطالــب الدبيبة مجليس النــواب والدولة 
بالكف عام وصفه بـ«العبث« وإقرار القاعدة 
الدســتورية املرتقبة إلجراء االنتخابات لحل 
األزمة السياســية يف البــالد، ألنه ال ميكن 

الذهاب إىل طريق آخر حسب قوله.
واتهــم الدبيبة خالل كلمة له يف احتفالية 
أقيمت مبدينــة الخمس غريب ليبيا، مجليس 
النــواب والدولة مبحاولة التمديد ألنفســهم 

وتكرار املراحل االنتقالية.
وقال إن حكومتــه قدمت األموال الالزمة 
للمفوضية الوطنيــة العليا لالنتخابات لكن 
ة وهي ممثلة يف عدم  املشــكلة ال تزال قا
التوافق عىل القاعدة الدستورية لالنتخابات.

وأضاف »لن نسمح أن يحكمنا أجنبي أو أن 
يكــون هناك من ينفذ أجندات لدول أجنبية أو 

أحزاب«.
ومل يصدر عن املجلسني تعليق فوري عىل ما 

أورده رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
زمة السياســية التي تشهدها  ونتيجة ل
ليبيا أطلقت األمم املتحدة مبادرة للحل متثلت 
يف تشكيل لجنة من مجليس النواب والدولة 
للتوافق عىل قاعدة دستورية تقود لالنتخابات 

يف القريب.

لكن تلك اللجنة وبعد  جوالت من املباحثات 
يف مــرص مل تفلح يف التوافــق عىل البنود 
الخالفية من تلــك القاعدة، األمر الذي أوصل 

املبادرة إىل طريق مسدود.
نواب يحذرون ســفرية بريطانيامن جهة 
5 نائبا مبجلــس النواب الليبي  أخــرى، قال 
إن اســتمرار سفرية اململكة املتحدة لدى ليبيا، 
كارولني هولندال يف »عدم احرام الســيادة 
الليبية ســيدفع لإلعالن عن كونها شخصية 
غــري مرغوب بها يف ليبيــا«، وهددوا باتخاذ 
»خطوات تصعيدية ضد كل من يتجاوز حدود 
مهامه الدبلوماسية من السفراء واملبعوثني«.

واتهم هؤالء النــواب هولندال بـ »التدخل 
السافر يف الشــأن الليبي الخاص، متناسية 
أن ليبيا دولة مستقلة وليست تابعة للمملكة 

املتحدة أو غريها«.
وأصدر النواب بأسامئهم بيانا اليوم الجمعة 
أشــاروا فيه إىل متابعتهم إعالن السفرية عن 
عملهــا مع حكومة الوحدة الوطنية، باعتبار 

أنها »أتت يف سياق توافقي«.
وقال النواب يف بيانهم »إن السفرية تناست 
أيضا أن السياق التوافقي الذي تتحد عنه مل 
تكن له رشعية إال باعتامد مجلس النواب الذي 
ترفض اليوم قراراته، وإن ذلك اإلطار التوافقي 
الذي ورد باالتفاق السيايس املعرف به محليا 
ودوليا هو الذي تم من خالله استبدال حكومة 
بأخرى يرأســها الســيد فتحي باشاغا، وال 
رشعية لحكومة أخرى غريها« حسب بيانهم.

ــواب ــ ــنـ ــ ــي الـ ــسـ ــلـ ــجـ ــ مـ ــ ــال ــ ــط ــ ــة ي ــ ــب ــ ــي ــ ــدب ــ ال
» ــ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــف عـــــــن »الـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ والـــــــــدولـــــــــة بـ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــات ـ مب دولـــيـ
االحد 14 آب 2022

مطلــوب موزعــون مع خربة 
التقل عن  سنوات يف بيع املواد 
ملناطق  واملرشوبات  الغذائيــة 
ـ  كسوانـ  جبيلـ  بريوت  امل

01/680680 والضاحية ت
ــــــــــــــــــــــــــ

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

0 /940014 مع منامة ت
ــــــــــــــــــــــــــ

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

ادارية  

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

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

مليون لرية(.
ــــــــــــــــــــــــــ

امل

مختلف

الطريق  اول  صناعــي  محــل 
م.م.  50 السيــع  امل  العام 
 250 000 ديكــور  مكاتــب 
0ـ  76/911075 /026969 ت
ــــــــــــــــــــــــــ

الجنوب

شقق

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

79/115 ـ 81/728486 59

عامل

اعالنات مبوبة

أقر الكونغرس األمرييك يف تصويت نهايئ 
خطــة الرئيس جو بايــدن الضخمة للمنا 
والصحة، وهو ما ميثل انتصارا سياسيا مهام 
للرئيس الدميقراطي قبل أقل من  أشــهر من 

انتخابات ترشيعية حاسمة.
ودفع الدميقراطيــون بأغلبيتهم الضئيلة 
يف مجلــس النواب باتجاه إقرار هذه الخطة 
4 مليار دوالر، بعد  التــي تزيد قيمتها عىل 0
تصويت مامثل يف مجلس الشيو قبل بضعة 

أيام.
وكتــب بايــدن »اليــوم انترص الشــعب 
األمرييك«، مضيفا أنه من خالل هذه الخطة 
»ســتالح العائالت انخفاضا يف أســعار 
األدوية والرعاية الصحية وتكاليف الطاقة«.

وأعلــن بايدن -يف تغريدة- أنه ســيصدر النص 
األسبوع املقبل، ليصبح قانونا نافذا يهدف إىل وضع 
البالد عىل الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها بخفض 

انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس الحراري.
من جهتها، قالت رئيســة مجلس النواب نانيس 
بيلويس ُقبيل التصويــت »اليوم هو يوم احتفال«، 
معتربة أن هذا القانون سيسمح للعائالت األمريكية 

»باالزدهار ولكوكبنا بالصمود«.
يف املقابــل، يعترب املعســكر الجمهوري أن هذا 
النص ســيؤدي إىل نفقات عامــة غري رضورية، 
ودعا الرئيس الســابق دونالد ترامب -عرب شــبكته 

 -)Truth Social( »االجتامعية »ترو سوشــيال
جميع الجمهوريني إىل الوقوف ضد الخطة.

وتنــص الخطة -التي حصلت عــىل تأييد أغلبية 
املنظامت التي تكافح التغري املناخي- عىل تخصيص 

70 مليار دوالر للبيئة و64 مليارا للصحة.
كام تهدف الخطة -التي أطلق عليها اسم »قانون 
خفــض التضخم«- إىل الحد من العجز يف امليزانية 
العامة من خالل فرض رضيبة جديدة بنســبة 15 
كحــد أد عىل الرشكات التي تجني أرباحا تتخطى 

مليار دوالر.
وتشــكل هذه الخطــة أكرب اســتثامر للواليات 
املتحدة يف مجال املنا بهدف تقليل انبعاثات غازات 

االحتباس الحراري بنســبة 40 بحلول عام 
.20 0

وكان بايــدن حدد هدفا يقيض بخفض ال 
يقل عن 50 بحلول ذلك التاريخ.

ومبوجــب هذا اإلصــالح يحصل املواطن 
األمرييك عىل نحو 7500 دوالر من اإلعفاءات 
الرضيبية لدى رشائه سيارة كهربائية، إضافة 
إىل متويــل يغطي 0 مــن التكاليف لدى 
تركيب ألواح شمسية عىل سطح منزله، كام 
متنــح الخطة إعفــاءات رضيبية مبليارات 
الدوالرات للصناعات األكرث تلويثا ملساعدتها 

عىل التحول يف مجال الطاقة.
أدوية أقل ســعراويف الجانــب الصحي، 
يقــر النص اســتثامرات بقيمــة 64 مليار 
دوالر يف مجــال الصحة وتخفيض أســعار بعض 
األدوية تدريجيا، حيث ســيكون بوسع »ميدي كري« 
)Medicare( -وهــو نظام الضــامن الصحي الذي 
يستفيد منه األشــخاص ما فوق الـ65 من العمر- 
ألول مرة التفاوض مبارشة عىل أسعار بعض األدوية 

مع املختربات للحصول عىل أسعار أكرث تنافسية.
كام أن املسنني لن ينفقوا أكرث من ألفي دوالر يف 

السنة لقاء أدويتهم اعتبارا من 2025.
ومتدد الخطة الرعاية التي يوفرها قانون »الرعاية 
امليسة التكلفة« املعروف باسم »أوباما كري«، إضافة 

إىل تغطية صحية ملاليني األمريكيني.

ــة ــحــ ــصــ ــ ــا وال ــ ــن ــ ــم ــ ــل ــ ــر يــــقــــر خــــطــــة بــــــايــــــدن ل ــ ــ ــ ــ ــ ــون ــ ــ ــك ــ ــ ال

أفــادت معلومات صحافية نقال عن مصدر 
أمني، بســقوط  قتىل وعدد من الجرحى يف 
تفجــري دراجة نارية مبدخــل مقر حكومي 

غريب العاصمة كابل.
وقــال إن مصدرا قريبا مــن الحكومة أفاد 
مبقتل  وإصابة آخرين، يف تفجري استهدف 
فغان أول  مبنى يقدم الهويات الشــخصية ل
أيام األســبوع حيث يتوافد كثري من املواطنني 

عىل املراكز الحكومية.
ونقــل عن مصدر أمني بــأن مواد متفجرة 
وضعت يف دراجة نارية، وانفجرت عند دخول 

مواطنني املقر الحكومي.
ونرشت وسائل إعالم محلية مشاهد قالت 
إنها من انفجار وقع يف بلدة عرفاين من الحي 
1 يف كابل، والذي يشــهد تفجريات عدة من 

خر. حني 
ومل يعرف بعد ما إذا كان تفجريا انتحاريا أم 
ال، لكن مصادر أمنية قالت إنها ستنرش النتائج 

يف أقرب فرصة.
ويــأيت هذا التفجري بالتزامن مع مرور عام 
عىل حكم طالبان بعد االنســحاب األمرييك 

واألجنبي من البالد.

ــي كـــابـــل ــ ــرب ــ ــي مـــقـــر حـــكـــومـــي غ ــ تـــفـــجـــيـــر فـ

تفتيش  مذكــرة  كشــفت 
منــزل الرئيــس األمــرييك 
عقب  ترامب  دونالد  الســابق 
رفع الســلطات السية عنها 
أن عنــارص مكتب التحقيقات 
 (FBI( »الفــدرايل »إف يب آي
صــادروا 11 مجموعــة من 
الوثائــق السية، بينها وثائق 
للغاية،  رسيــة  تصنيفها  تم 
عقب تفتيش منزل ترامب يف 
ماراالغو بوالية فلوريدا االثنني 

املايض.
أن  رويرز  وكالــة  وذكرت 
قاضيا فدراليا أمريكيا أمر بنرش 
مذكرة تفتيــش منزل الرئيس 
الســابق، وهي تكشــف عن 
تحقيق يتعلق بانتهاك محتمل 
لقانــون التجســس وعرقلة 

العدالة.
بدورها، نقلت صحيفة »وول ســريت جورنال« 
( عن وثائق اطلعت عليها،     (
إن عنارص مكتب التحقيقات االتحادي أخذوا خالل 
عمليــة التفتيش التي جرت االثنني املايض نحو 20 
صندوقا من الوثائق، ومجلدات من الصور، ومذكرة 
مكتوبة بخط اليد، واألمر التنفيذي باستخدام الرأفة 

مع روجر ستون حليف ترامب.
وأضافــت أن الوثائــق املصــادرة تضمنت أيضا 

معلومات عن »رئيس فرنسا«.
وأشــارت الصحيفة األمريكيــة إىل أن الوثائق 
التي متــت مصادرتها من منزل الرئيس الجمهوري 
الســابق كان يفــرض أن تكون موجودة فقط يف 

مقار حكومية.
كام نقلت شــبكة »فوكس نيوز« األمريكية اليوم 

عن وثائق اطلعت عليها أن مذكرة التفتيش التي متت 
عىل أساسها تفتيش منزل ترامب سمحت للمحققني 
مبصادرة وثائق وســجالت تشكل أدلة عىل حيازة 

مواد بشكل غري قانوين.
وكانــت صحيفة »واشــنطن بوســت« ) 
( أكــدت أن عنــارص مكتــب   
التحقيقــات الفدرايل كانوا يبحثون عن وثائق ذات 
صلة باألسلحة النووية عندما فتشوا منزل ترامب، 
مشرية إىل أنه مل يتضح ما إذا كانوا عرثوا عىل هذه 

الوثائق.
بيد أن الرئيس الســابق نفى مــا ورد يف تقرير 
الصحيفــة بشــأن الوثائــق املفرضــة املتعلقة 
باألســلحة النووية، وكتب عــىل املنصة الخاصة 
به »ترو سوشــيال« )Truth Social( أن »قضية 

األسلحة النووية خدعة«.

وكان الهــدف مــن عملية 
التفتيــش التحقق مام إذا كان 
قــد أزال، دون ســند قانوين، 
سجالت من البيت األبيض أثناء 

مغادرته منصبه.
ومثل ترامــب أمام املدعية 
العامة يف نيويورك ليتيســيا 
جيمس التــي كانت قد فتحت 
يف العام 2019 تحقيقا مدنيا 
يشــمله وابنته إيفانكا وابنه 
الرئيس  وقال  جونيور،  دونالد 
الســابق إنــه امتنع مبوجب 
الدســتور عن الرد عىل أسئلة 

املدعية العامة.
لوزارة  ســجالت  وأظهرت 
أن  اليوم  األمريكيــة  العــدل 
محامــي الرئيــس األمرييك 
الســابق أبلغوا الحكومة بأن 
ترامب لن يعــرض عىل رفع 

السية عن مذكرة التفتيش.
من جهته، قــال وزير العــدل األمرييك مرييك 
غارالنــد إن وزارته تقدمت بطلب لرفع السية عن 
مذكــرة تفتيش منزل ترامب. وأضــاف غارالند أن 
التفتيــش الذي جرى االثنــني املايض كان بحضور 

محامي ترامب الذي تسلم نسخة من املذكرة.
وكان ترامــب قــد اعترب عقب تفتيــش منزله 
واستدعائه للتحقيق أنه يتعرض الضطهاد سيايس، 
متهام الرئيــس جو بايدن بأنه كان عىل علم بدهم 

مكتب التحقيقات الفدرايل مقره يف فلوريدا.
وميثل التفتيش غري املسبوق يف منتجع ماراالغو 
يف بــامل بيتــش بفلوريدا تصعيــدا كبريا يف أحد 
التحقيقــات العديدة التي يواجهها ترامب منذ فرة 

وجوده يف املنصب ويف أعامله الخاصة.

ــة مــــــن مـــــنـــــزل تــــرامــــ ــ ــاي ــ ــ ــ ــل ــ ــــــائــــــق ســـــريـــــة ل مـــــــصـــــــادرة و

زاباروجيا  محطة  تعرّضت 
جنوب  يف  النوويــة  للطاقة 
أوكرانيــا للقصــف يف األيام 
األخرية، مام أثار املخاوف من 
وقــوع كارثة نووية عىل بعد 
500 كيلومر فقط من موقع 
التي حدثت  كارثة ترشنوبــل 
عام 1986، وتعترب أسوأ حاد 

نووي شهده العامل.
مم  ودعــا األمني العــام ل
غوترييش  أنطونيــو  املتحدة 
روســيا وأوكرانيــا إىل وقف 
القتــال بكافة أشــكاله قرب 
القصف  بعد تجــدد  املحطة، 

أمس الخميس.
ما محطة زاباروجيا

محطــة  ي  تحتو
النووية  زاباروجيا للطاقــة 

عىل 6 مفاعالت صممها االتحاد السوفيايت السابق، 
وتســمى مفاعالت »القدرة املائية املائية يف يف إي 
، التــي يتم تربيدها باملاء وتهدئة  آر-1000 يف-20
 ،2 نيوتروناتها أيضــا باملاء، وتعمل باليورانيوم 5
وهــي املحطة الكــربى يف أوروبا وواحدة من أكرب 

محطات الطاقة يف العامل.
بدأ العمل يف تشــييدها عام 1980، وتم توصيل 

مفاعلها السادس بالشبكة عام 1995.
متتلك كل وحدة من وحدات زاباروجيا الست سعة 
صافية تبلغ 950 ميغاواتا كهربائية، أو ما مجموعه 
5 غيغاواتا كهربائية، وفقا لقاعدة بيانات الوكالة  7

الدولية للطاقة الذرية.
أكرب خطر  مــا املخاطر التــي تهــدد املفاعالت
عــىل املفاعالت ينشــأ مــن انخفــاض إمدادات 
املياه. ويســتخدم املاء املضغوط لنقل الحرارة بعيدا 
عن املفاعــل وإلبطاء حركــة النيوترونات لتمكني 

2 من مواصلة تفاعله املتسلسل. اليورانيوم 5
وإذا جرى قطع املياه وفشــلت األنظمة املساعدة 
-مثــل املولــدات التي تعمل بالديــزل- يف الحفا 
عىل برودة املفاعل بســبب هجوم عىل سبيل املثال، 
فإن التفاعل النووي ســيتباطأ، لكن حرارته ستزداد 

بسعة كبرية.
ويف مثــل هذه الحــرارة املرتفعة، ميكن انطالق 
الهيدروجني من طبقة الزركونيوم، ويبدأ املفاعل يف 
الذوبان. ومع ذلك، يقول الخرباء إن املبنى الذي يضم 
املفاعالت مصمم الحتواء اإلشعاع وتحمل الرضبات 
الكبــرية، مام يعنــي أن خطر حدو تسب كبري ال 

يزال محدودا.
ويقول مارك وينــامن الباحث يف املواد النووية 
بجامعة إمربيال كوليدج لندن »ال أعتقد أنه سيكون 
هناك احتامل كبري لحدو خرق ملبنى الحتواء، حتى 

لو أصيب بطريق الخطأ بقذيفة متفجرة«.
أمــا احتامالت ترضر املفاعل نتيجة ذلك فهي أقل 

بكثري، وهذا يعني أن املادة املشعة محمية جيدا.
إىل جانب املفاعالت  ماذا عن الوقود املســتنفد
الستة، هناك أيضا منشــأة التخزين الجاف للوقود 
النــووي املســتنفد يف املوقع، يتــم فيها تجميع 
الوقود النووي بعد اســتخدامه، وكذلك أحواض يف 
كل موقع من مواقع املفاعالت الستة لتربيد الوقود 

املستنفد.
تقول املؤرخة البيئية يف معهد ماساتشوســتس 
للتكنولوجيا كيت براون إن »أحواض الوقود املستنفد 
ليســت ســوى أحواض كبرية بها قضبان من وقود 
اليورانيوم، تكون حرارتها مرتفعة للغاية بحســب 

مدة بقائها هناك«.
خر،  وأضافــت »إذا مل يتــم تجديد املياه من حني 
فســوف تتبخر املياه. ومبجرد أن تتبخر املياه، فإن 
طبقة الزركونيوم ســوف تسخن وميكن أن تشتعل 
 . فيها النريان، ومن ثم ســيكون لدينا وضع ســي
حريق من اليورانيوم املشع شبيه إىل حد بعيد بالذي 
حد يف ترشنوبل وســيطلق مجموعة كاملة من 

النظائر املشعة«.
ووفقــا إلفصــاح أوكراين ُقدم عــام 2017 إىل 
الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية، كان هناك 54 
من مجموعات الوقود املستنفد يف منشأة التخزين 
الجاف للوقود املستنفد، وحوايل 1984 من مجموعات 
الوقود املستهلك يف األحواض. إضافة إىل ذلك، هناك 
2200 طــن من املواد النووية يف املحطة إىل جانب 

املفاعالت، بحسب الوثيقة.

 من يتحكم يف املحطة 

ســيطرت القوات الروسية عىل املحطة يف أوائل 

آذار املايض، ويستمر فنيون أوكرانيون يف تشغيلها 

لكن وحدات عسكرية روسية 
املنشــأة، كام  خاصة تحرس 
يقدم متخصصون نوويون من 

روسيا املشورة.
وحــّذرت الوكالــة الدولية 
للطاقة الذرية من أن العاملني 
تحت  يعملــون  األوكرانيــني 
ضغط شديد. وقالت براون إنه 
يف حال وقوع حادثة نووية، 
فمن غري الواضح من سيتعامل 
معها. وأضافت »ال نعرف ماذا 
لدينا  تكون  عندما  ســيحد 
حالة طوار نووية يف خضم 

الحرب.
تعرّضت  ن ماذا حد حتى ا
آذار، لكن  للقصف يف  املحطة 
إشعاعي ومل  مل يحد تسب 
رضر.  أي  باملفاعــالت  يلحق 

وتبادلت روسيا وأوكرانيا اللوم عىل تلك الرضبة.
متوز املايض، قالت روسيا إن أوكرانيا  ويف يوليو
قصفت محيط املحطة بشــكل متكرر باســتخدام 

طائرات مسرية وصواريخ.
وقالــت وســائل التواصل االجتامعــي املوالية 
ألوكرانيــا إن طائرات مســرية »انتحارية« رضبت 

القوات الروسية بالقرب من املحطة.
ويف 5 آب، ُقصفت املحطة مرتني، وترضرت خطوط 
الكهرباء، كام أصيبت منطقة قرب املفاعالت. وقالت 
روســيا إن لواء املدفعية 45 األوكراين قصف أيضا 
محيط املحطة بقذائف من عيار 152 ملم من الضفة 

األخرى من نهر دنيربو.
وقالــت رشكــة الطاقــة النوويــة األوكرانية 
)إنرجواتــوم( اململوكة للدولة إن روســيا أطلقت 

قذائف صاروخية عىل املحطة.
ويف 6 آب الجاري، تجدد القصف وأصيبت منطقة 

مجاورة ملنشأة التخزين الجاف للوقود النووي.
وقالــت الرشكــة األوكرانية إن روســيا أطلقت 
صواريخ عىل املحطة، يف حني قالت القوات الروسية 
إن أوكرانيــا رضبتها بقاذفة صواريخ أوراغان عيار 

220 ملم.
يف 7 آب ُقصفت املحطة مرة أخرى، وقالت روسيا 
إن لــواء املدفعية 44 األوكراين قصف املحطة وألحق 

أرضارا بأحد خطوط الجهد العايل.
وقالــت وزارة الدفــاع الروســية إن الطاقة يف 
املفاعلــني الخامس والســادس تقلصت إىل 500 

ميغاوات.
ويف 11 آب، تعرّضت املحطة لقصف جديد، وقالت 
رشكــة إنرجواتوم إنها أصيبــت 5 مرات، فيام قال 
مسؤولون معينون من روســيا إن املحطة أُصيبت 

مرتني خالل تغيري عامل املناوبة.

ــا ــي ــران ــا فـــي أوك ــيـ ــاروجـ حــقــائــق عـــن املــفــاعــالت الــنــوويــة بــمــحــطــة زابـ

الدفاع األندونيــيس، برابوو  أعلن وزيــر 
ســوبيانتو، ترشــحه لالنتخابات الرئاسية 
املرتقبــة يف العــام 2024، وقد ترشــح يف 

اقراعني سابقني ومل يتمكن من الفوز.
ال، الذي فشــل يف تحقيق  الوزيــر والج
الفوز اقراعني سابقني، يعد صاحب شخصية 
مثرية للجدل سواء يف إندونيسيا أو حتى عىل 
الســاحة الدولية، وال سيام بعدما وجهت له 
اتهامات تتعلق بانتهاك حقوق اإلنسان فضالً 
عن شــبهات باختطاف وإخفــاء العديد من 
املتظاهرين املطالبني بالدميقراطية يف العام 

.1998
وقد ألقى قائد القوات املســلحة الســابق، 
الف من أنصــار حزب حركة  خطابــاً أمام ا
إندونيســيا العظيمة )جرينــدرا( أكد فيه أّن 
ترشحه لالنتخابات املقبلة قد تم قبوله، وأنّه 

مستعد لها.
وقــال يف التجمع الــذي أقيم يف ضواحي 
العاصمة جاكرتا »أنا مستعد ملواصلة النضال 
من أجل األمة والشعب، وحيايت وروحي كلها 

ستكون فداء لوطننا األم«.
ومل يتمكــن ســوبيانتو مــن الفوز يف 
االنتخابات الرئاســية التــي جرت يف 2014 
و2019، التي فاز فيها الرئيس املنتهية واليته 

وغرميه، جوكو ويدودو.
ووصف ســوبيانتو وفريــق حملته نتائج 
الرئاســية للعام 2019 بأنها »مزورة«، ما أدى 
إىل اندالع أعامل عنف يف البالد انتهت مبقتل 

العديد من األشخاص.
يذكر أن منظمة العفو الدولية وصفت تعيني 
سوبيانتو وزيراً للدفاع، يف العام 2019، بأنه 

»يوم أسود لحقوق اإلنسان يف البالد«.

ــرشــحــه ــاع االنـــدونـــيـــســـي يــعــلــن ت ــ ــدفـ ــ وزيــــــر الـ
ـــة ـــالـــ ــة لـــلـــمـــرة الـــ ــ ــي ــاســ ــ ــرئ ــ لـــالنـــتـــخـــابـــات ال

ــا ــي ــن ــي زعـــــيـــــم املـــــعـــــارضـــــة فــــــي ك
ــات ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــة االنـ ــ ــ ــول ــ ــ يـــــتـــــصـــــّدر ج

أظهرت النتائج الرســمية لالنتخابات الرئاسية يف كينيا، 
تصدر زعيم املعارضة، رايال أودينغا، السباق الرئايس يف البالد، 
متقدماً عىل نائب الرئيس الحايل، وليام روتو، الذي احتل املركز 

الثاين.
وبعــد فرز أكرث مــن 26  من األصوات، حصل أودينغا عىل 
54  مــن األصــوات، مقابل 45 لصالح روتو، وفق ما أعلنت 

مفوضية االنتخابات الكينية يف العاصمة نريويب.
يشــار إىل أن كينيا، الدولة األغنى يف رشق أفريقيا، أنهت 
االستعدادات املطلوبة إلجراء االنتخابات الرئاسية والربملانية 

واملحلية، التي بدأت يوم الثالثاء املايض.
ويخــوض روتو وأودينغا منافســة قوية لخالفة الرئيس، 
أوهورو كينياتا، الذي اســتنفد الفرتني املســموح بهام عىل 
رأس السلطة، بحسب الدستور املحيل، الذي شهد عدة تعديالت.

وينص القانون يف كينيا، أن يحصل املرشح الفائز عىل أكرث 
عىل األقل من األصوات بشــكل عام، وأيضاً عىل 25   من 50 
عىل األقل من األصوات يف 24 إقليم من أصل 47 إقليم موجودة 

يف البالد.
هــذا ومن املقرر أن تعلن مفوضية االنتخابات الفائز بحلول 

يوم الثالثاء املقبل.

ــزايـــد األصــــوات ــوســطــى : تـ ــا ال ــي ــق ــري أف
ــل الــــدســــتــــور ــ ــدي ــ ــع ــ ــت ــ املــــطــــالــــبــــة ب

أكّد رئيس إفريقيا الوســطى فوســتان أركانج تواديرا، أّن 
األصوات املطالبة بتعديل الدستور تتزايد، ما من شأنه السامح 

له بالرشح لوالية رئاسية ثالثة.
وكتب يف منشــور يف فيســبوك، عشــية يوم االستقالل 
»األصــوات املطالبة بتعديل الدســتور تتزايد«. مشــرياً إىل 
»التطلعات الكبرية للشــعب التي تجســدت يف االلتامســات 
واملســريات الداعمة للتعديل الدستوري«. وتابع تواديرا، الذي 
انُتخب رئيســاً للدولة يف العام 2016 وأعيد انتخابه يف العام 
2020 »اســتمعت إليكــم وعلمت بطلباتكــم العاجلة التي 
وصلتني من كل حدب وصوب للمطالبة بدســتور جديد«. ويف 
الســادس من آب، طالب أكرث مــن ألف متظاهر يف العاصمة 
بانغي بإجراء اســتفتاء لتعديل الدستور الذي تم اعتامده يف 
العام 2016 وينص عىل تحديد عدد الواليات الرئاسية باثنتني.

يذكر أنه يف كانون األول 2020، فاز تواديرا بوالية رئاســية 
جديدة بعد الجولــة األوىل من االنتخابات، بعدما حصل عىل 
5  مــن األصوات، فيام مل يتمكن ســوى ثلث الناخبني  16
مــن التصويت يف االنتخابات التي جرت، يف 27 كانون األول 
املايض، بسبب انعدام األمن، ما يعكس الرهيب الذي متارسه 

املجموعات املسلحة، والتي تسيطر عىل ثلثي البالد.
ويف مواجهــة التهديد املتنامي للمتمرديــن، دعا الرئيس 
تواديرا، روســيا إىل مساعدة جيش بالده الذي يفتقر للمعدات 
والتدريب. إذ أرســلت روسيا مئات من عنارص وحداتها شبه 

العسكرية املوجودة يف البالد منذ ثال سنوات.
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ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر
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ــي التنس ــدورة نـــادي بــرمــانــا ف ــ ــانــي عــشــر ل ــوم الــ ــي ــةنــتــائــ ال ــ ــاح ــ ــي ــ ــس ــ ــي لـــــلـــــســـــيـــــارات وال ــ ــان ــ ــن ــ ــب ــ ــل ــ  الـــــــنـــــــادي ال
ــوم ــيـ ــبـــة الـ ــّلـــق الـــهـــضـ ــتـــسـ ــي لـ ــ ــان ــ ــ ــ ــا ال ــ ــب ــ ــس ــ ــم ال ـ ّ ــ ــنـ يـ تتابعت دورة نادي برمانا الســنوية املفتوحة بالتنس )كأس 

األرز( التي ينظمها عىل مالعب »مدرسة برمانا العالية« عىل مدى 
اســبوعني بارشاف االتحاد اللبناين للعبة ومبشاركة 46 العب 
والعبة.والدورة مخصصة للفئات التالية  ذكور وانا )تحت الـ 
12 وتحت الـ 14 وتحت الـ 16 وتحت الـ 18(، فردي رجال، فردي 
ســيدات، قدامى )فوق الـ 5 سنة(، قدامى )فوق الـ 45 سنة( 

وزوجي الرجال.
ويف ما ييل نتائج اليوم الثاين عرش 

- الذكور 
12 ســنة وما دون  فاز فيليب الحاج عىل لوكا افرام )2-4( 

و)4-5(.
14 ســنة وما دون  فاز جورج املالح عىل جو حسون )0-4( 

و)0-4(.
16 سنة وما دون  فاز اييل جو أبو هاشم عىل أوسكار مبارك 
)4-1( و)4-1(، وزاهي فرحات عىل يان ألفرياديس )4-0( و)4-
2(، وأرمان غارابيديان عىل مارك غصني )4-1( و)4-0(، وطارق 

الشعبي عىل أنطوين تني )4-1( و)2-4(.
18 سنة وما دون  فاز ليونيل بحليس عىل أدي عويس )0-4( 

و)2-4(.
 ) فردي الرجال  فاز روي تابت عىل ماركو أنطونيو عازار )6-
و)6-2(، وجيوفاين سامحة عىل جالل صادق )6-2( و)0-6(.

القدامى 5 سنة وما دون  فاز نجاد خنيرص عىل موىس عطا 
( و)6-2(، ورواد  (، وبيــر بو عون عىل نجاد خنيرص )6- -9(

( و)0-6(. أجيب عىل زياد غاريوس )6-
القدامــى 45 ســنة وما دون  فاز ســهيل زكا عىل غربيس 
 ،) غارابيديــان )6-1(، وجهاد الجميل عــىل ماريو غصن )9-
ووســيم مايض عىل اييل حايك )9-2(، وبيار جلخ عىل محمد 

مرصي )9-1(، وســهيل زكا عىل زياد سمرية )7-8( وانسحاب، 
وبير بو عون عىل سريج أبو شديد )4-9(.

- اإلنا
14 ســنة وما دون  فازت هيفا طه الجندي عىل ليانا الصمد 

)4-1( و)1-4(.
16 ســنة وما دون  فاز ليال غريس بشــور عىل كارمن ماريا 
عازار )6-2( و)6-1(، وماريان بربريان عىل كايا شــكيبان )6-

1( و)2-6(.
18 سنة وما دون  فازت تاليا حسون عىل نهال نصار )0-6( 

و)0-6(.
فردي السيدات  فازت ماريان بربريان عىل إميا لحود )4-9(، 

وميا ترييزا شكيبان عىل مرينا أطرش )5-9(.
وتنطلق مباريات اليوم الثالث عرش عند الساعة العارشة والربع 

صباحاً. 

أعلن النادي اللبناين للســيارات  والســياحة ATCL((  عن 
مشــاركة 28 سيارة يف الســباق الثاين لتسلّق الهضبة الذي  

سيقام اليوم األحد يف »مديار« )الشوف(.
ويندرج الســباق يف اطار الجولة الثانية  من بطولة لبنان 

لتسلق الهضبة للعام الجاري.
ويف ما ييل أسامء السائقني وسياراتهم

1- روجيه فغايل عىل ميتسوبيت النس  ايفو 6
2- جواد سليم عىل ميتسوبيت النس  ايفو 8

- بول قصيفي عىل ميتسوبيت النس  ايفو 9
4- كارل مسعد عىل كروس كار

5- تامر غندور عىل سكودا فابيا
6- جو كفوري عىل كروس كار

7- أليكس فغايل عىل ميتسوبيت النس  ايفو 10
8- أنطوين داغر عىل كروس كار

9- باسل بو حمدان عىل سكودا فابيا
10- رودريك الراعي عىل ميتسوبيت  النس ايفو 10

11- جان بريي عىل ميتسوبيت النس  ايفو 8
12-جاد األعور عىل ميتسوبيت النس  ايفو 9

1- ال يوجد رقم يف الراليات
14- نارص خليفة العطية عىل فورد  فييستا

15- شادي فقيه عىل ميتسوبيت النس  ايفو 9
16- ميشال زغيب عىل يب ام دبليو 28

17- الياس الدهني عىل سيروين دي اس
18- الياس شالال عىل كروس كار

1 19- كارلوس مرعي عىل يب ام دبليو 5

20- احمد خالد عىل ميتسوبيت النس  ايفو 10
21- جرجس رضغام عىل يب ام دبليو أم

22- روبنز ابو شبكة عىل ميستوبيت  النس ايفو 9
2- ديفيد مزهر عىل سيروين دي اس 

24- الياس حداد عىل رينو كليو
ي قاعي عىل سيروين دي اس  25- ه

26- رودي عيد عىل غولف جي يت آي
27- كايب قاعي عىل رينو كليو

28-جوانا حسون عىل رينو كليو
29- رشبل شبيل عىل سوزويك سويفت

هذا وســتنطلق الطلعة األوىل عند الساعة  التاسعة صباح 
اليوم األحد.

اريا د ا ع   د ال

دا مايا بياتري 

ا بوس ال

البرازيلي للتنس  تاريخياً  إنجازاً  تحقق  مايا  حداد  األصل   اللبنانية 
الــكــنــديــة ــو  ــتـ ــورونـ تـ دورة  نــهــائــي  نــصــف  الــــى  ــهــا  هــل ــ ــت ب

تواصل الربازيلية - اللبنانية األصل بياتريس  حداد مايا التألق 
يف بطولــة تورونتو املفتوحة للتنس، حيث تأهلت إىل نصف 

النهايئ  ملواجهة التشيكية كارولينا بليسكوفا.
ومتكنــت حداد، املصنفة الـــ 24 عامليا  بني العبات التنس 
املحرفات، من هزمية السويسية بليندا بينتشيتش، املصنفة 
ال12،  بنتيجــة 2-6 و6- و6- يف ســاعتني و11 دقيقة، 
لتصبــح أول برازيلية يف التاريــخ تبلغ  نصف نهايئ بطولة 

ذات ألف نقطة.
ويف نصــف النهايئ تواجه حــداد، التي  اطاحت باملصنفة 
ن النهايئ،  األوىل عامليــا البولندية إيغا شــفيونتيك مــن 
بليسكوفا  املصنفة الـ 14 عامليا، التي هزمت الصينية تشينوين 

تشينغ بواقع 6-4 و4-6 و4-6، يف  ساعتني و4 دقيقة.
وتجمــع مواجهة نصــف النهايئ األخــرى يف  البطولة، 
األمريكية جيســيكا بيغوال املصنفة الســابعة، والرومانية 

سيمونا هاليب  املصنفة الـ 15 عامليا.
وبلغت بيغوال نصف النهايئ عىل حســاب  الكازاخية يوليا 
بوتينتســيفا، بنتيجة 6- و6- يف ساعة و21 دقيقة، فيام 
فــازت هاليب  عىل األمريكيــة كوكو غوف، بواقع 6-4 و6-7 

)7-2( يف ساعة و47 دقيقة.

 مونريال 
2 عامليا بني العبي  تأهل اإلسباين بابلو كارينيو، املصنف  الـ 
التنس املحرفني، إىل نصف نهايئ بطولة مونريال ذات األلف  

نقطة، بعد تغلبه عىل الربيطاين جاك درابر.
ومتكــن كارينيو من هزمية درابر بنتيجة  7-6 )7-4( و6-

5 دقيقة، ليبلغ ثالث نصف نهايئ يف بطولة  1، يف ســاعة و
أساتذة ذات ألف  نقطة يف مشواره.

ويواجه كارينيو يف نصف النهايئ،  الربيطاين دانييل إيفانز، 
املصنف الـ 9 عامليا، الذي أطاح باألمرييك تومي بول  بنتيجة 

1-6 و6- و6-4، يف ساعتني و17 دقيقة.
وجي كاســرب  وتجمع مبــاراة نصف النهايئ األخرى  ال
رود، املرشح الرابع للقب واملصنف السابع عامليا، مع البولندي 

هوبريت  هوركاتش، املرشح الثامن واملصنف العارش عامليا.
وأطاح رود بالكندي فيليكس أوجيه  ألياسيم 6-1 و6-2، يف 

مباراة استمرت ساعة و14 دقيقة.
بينام أوقف هوركاتش سلسلة من تسعة  انتصارات متتالية، 
حققها األســرايل نيك كرييــوس املتألق مؤخرا، وتغلب عليه 
بواقع  7-6 )7-4( و6-7 )5-7( و6-1 يف ساعة و46 دقيقة.

 سينسينايت 
أوقعت قرعة بطولة سينســينايت ألســاتذة  التنس، التي 
تقام األســبوع املقبل، األمريكية سريينا وليامس يف مواجهة 

الربيطانية  إميا رادوكانو يف الدور األول.
وســتفتتح وليامس، التي أعلنت مطلع هذا  األسبوع نيتها 
اعتزال التنس عقب بطولة أمريكا املفتوحة، حملتها يف البطولة 
مساء  اإلثنني أمام الالعبة الربيطانية البالغة 19 عاما، والتي 

تحتل املركز العارش يف  التصنيف العاملي.
2 لقبا يف  البطوالت األربع  وحققــت وليامس، الفائزة بـ 
الكربى )غراند ســالم(، أول انتصار يف منافسات الفردي منذ 
أكرث من  عام يف بطولة كندا املفتوحة التي أقيمت هذا األسبوع.

وتغلبت ســريينا عىل اإلســبانية  نوريا باريزاس دياز يوم 
اإلثنني املايض، قبل أن تخس يف الدور الثاين أمام  السويسية 
بليندا بنســيتش، وبني املباراتني أشارت وليامس العتزالها يف 

مقال مبجلة  »فوغ«.
  وتعد مواجهة وليامس ورادوكانو واحدة  من بني مباريات 
قوية سيشهدها الدور األول للبطولة، حيث ستلتقي التشيكية 
كارلوينا  بليســكوفا مع األمريكيــة فينوس وليامس، وتلعب 

البيالروسية فيكتوريا أزارينكا مع  اإلستونية كايا كانيبي.
وستلتقي الرومانية سيمونا هاليب مع  التشيكية كارولينا 
موتشــوفا، فيام ستلعب اليابانية نعومي أوساكا مع الصينية 

شواي  تشانغ.
ويف منافســات فــردي الرجال، أســفرت قرعــة  بطولة 
سينســينايت عن صدام إسباين محتمل، بني املخرضم رافائيل 

نادال والالعب الشاب  كارلوس ألكاراز، يف نصف النهايئ.
ويســتهل نادال، املصنف الثالث عامليا،  البطولة ذات األلف 
نقطــة امام الكــروايت بورنا كوريتــش، أو العب صاعد من 

التصفيات.
وقد يرتقي نادال، املرشح الثاين للقب،  إىل صدارة التصنيف 

العاملي، إذا فاز بسينسينايت.
وهــذا برشط أال يصــل املتصدر الحايل،  الــرويس دانييل 
ميدفيديف، املرشح األول للقب، إىل ربع النهايئ، علام بأن األخري  
سيبدأ مشــواره يف البطولة، أمام الفائز مبواجهة األمرييك 

ماكسيم كرييس والهولندي  بوتيك فان دي زاندسخلوب.
وقد تســنح أمام ميدفيديف فرصة للثأر من  األسرايل نيك 
كرييوس، الذي أقصاه يف مستهل مشواره ببطولة مونريال، 

حيث قد  تجمعهام مباراة يف ربع النهايئ.
أما ألكاراز، املصنف الرابع عامليا، فيبدأ  مشــواره بالبطولة 
أمام األمــرييك ماكينزي ماكدونالــد، أو الجورجي نيكولوز 

باسيالشفييل.
ويغيــب عن البطولة الرصيب نوفــاك  ديوكوفيتش، لعدم 
متكنه من دخول الواليات املتحدة، بســبب امتناعه عن تلقي 

اللقاح  املضاد لفريوس كورونا املستجد.
ويف منافسات السيدات، تستهل األمريكية  املخرضمة سريينا 
2 لقب غراند ســالم، والتي أعلنت نيتها   ويليامس، الفائزة بـ 
االعتزال قريبا )بعد أمريكا املفتوحة عىل األرجح(، مشــوارها 

أمام الربيطانية إميا  رادوكانو، املصنفة العارشة عامليا.
وتبدأ التونســية أنــس جابر، املصنفة  الخامســة عامليا، 
أمام الفائزة مبواجهة األمريكية كاثرين ماكنايل والروســية  

ألياكسندرا ساسنوفيتش.
أما املصنفة األوىل عامليا، البولندية  إيغا شفيونتك، فتستهل 
مشــوارها أمام الفائزة مبباراة األمريكية ســلون ســتيفنز  
والفرنسية أليز كورنيه.                                                                                                                                  

نائية االست ــشــراكــة  ال ــا  ــزاي م يــعــدد  كــلــوب  ــز..  ــي ــون ون صـــالح 
كشــف  األملــاين يورغن 
كلــوب مــدرب ليفربــول 
عــن املزايا التي ســتفرزها 
للثنايئ   الهجومية  الرشاكة 
املــرصي محمــد صــالح 
داروين  واألوروغوايــاين 

نونيز.
ونجــح  الثنــايئ صالح 
ونونيز يف إنقاذ ليفربول من 
الخسارة يوم السبت املايض 
أمــام فولهــام يف  الجولة 
األوىل من الدوري اإلنكليزي 
املمتاز، حيث سجل كل العب 
خــالل اللقاء الــذي  انتهى 

بالتعادل 2-2.
وعن  تألق هــذا الثنايئ، 
قــال كلوب خــالل مؤمتر 
صحفي عقده اليوم الجمعة 
»إنها رشاكة  استثنائية بني 

صالح ونونيز بكل تأكيد«.
وأضــاف  »كالهام مصمم عىل التســجيل وأن يكون يف 
مناطق حاســمة أمام مرمى الخصم، وهو أمر  يسعدنا كثريا 

يف ليفربول«.
وأردف  »محمد صالح يف لحظة جيدة حًقا من مســريته، 
وداروين يســجل األهداف، رغم أنه ال  يزال يحتاج للمزيد من 

الوقت لي ينسجم أكرث«.

وأتم  »حتى أن لويس دياز تألق رغم إضاعته لهدف محقق 
ضد فولهام، يف الحقيقة الجزء  الهجومي مل يشــكل مشكلة 
لنا ضد فولهام، ولكن ما حد كان ســببه البداية الضعيفة 

وغياب  القتالية املطلوبة خاصة يف الشــوط األول«.
يذكــر  أن صــالح ونونيز يحتالن صــدارة ترتيب هدايف 
ليفربول يف كل البطوالت هذا املوسم بواقع  هدفني لكل العب، 

سواء يف الدرع الخريية أو الربميريليغ.

ي و ص 

ــي كــــــرة الـــقـــدم ــ ــة فـ ــيـ ــلـ ــحـ  الــــبــــطــــوالت األوروبـــــــيـــــــة املـ
(2-4 وأرســـنـــال   -4 ســيــتــي  مــانــشــســتــر  فـــوز   : إنــكــلــتــرا 

اكتســح فريق مانشسر 
بورمنو  نظــريه  ســيتي 
بنتيجــة )4-0(، يف املباراة 
أمس  الفريقني،  التي جمعت 
السبت، عىل ملعب »االتحاد«، 
يف إطــار الجولــة الثانية 

للدوري اإلنكليزي املمتاز.
مانشسر  أهداف  وسجل 
غوندوغان،  إلكاي  ســيتي، 
ودي برويــن، وفيل فودين، 
وجيفرسون لريما )هدف يف 
مرماه(، يف الدقائق 19 و1 

و7 و79.
وأصبح رصيد سيتي، الذي 
انترص 2-صفر عىل وســت 
هــام يونايتــد يف الجولة 
نقاط  ســت  االفتتاحيــة، 
مــن أول جولتني يف صدارة 
املسابقة، مقابل ثال نقاط 

للفريق الوافد عىل دوري األضواء.
ويف مباراة أخرى، أحرز غابرييل جيســوس مهاجم آرسنال 
الجديد هدفني وســاهم يف هدفني إضافيني، ليقود ارســنال 

للفوز 4-2 عىل ليسر سيتي.
وهز جيســوس، املنضم من مانشســر سيتي هذا الصيف، 
، قبل أن يصنع هدفني لزميله  2 و5 الشــباك يف الدقيقتــني 

غرانيت تشاكا وغابرييل مارتينييل يف الشوط الثاين.
وســجل وليام صليبا مدافع ارســنال بطريق الخطأ يف 
5، وأضاف  مرماه الهدف األول لفريق ليســر يف الدقيقة 
جيمس ماديســون هدفا بتســديدة أرضية قوية من زاوية 

ضيقة.
وأصبح رصيد ارســنال، الذي فاز 2-صفر عىل كريســتال 
باالس يف افتتاح املسابقة، ست نقاط من أول جولتني، ويحتل 
املركز الثاين بفارق األهداف عن مانشسر سيتي املتصدر، بينام 

ميلك ليسر نقطة واحدة.
ويف مباراة أخرى، سجل داين إينغز والبديل إميليانو بوينديا، 
ليفوز أســتون فيال 2-1 عىل ضيفه إيفرتون ويحقق انتصاره 

األول يف املوسم الجديد يف أجواء شديدة الحرارة.
وبعد الخسارة 2-صفر أمام بورمنو يف الجولة األوىل من 
املوســم أعاد ستيفن جريارد مدرب فيال املدافع تايرون مينغز 
إىل تشكيلة البداية وقدم صاحب األرض أداء قويا وتفوق عىل 
إيفرتون الذي يقوده املدرب فرانك المبارد زميل جريارد السابق 

يف منتخب إنكلرا.
وشارك المبارد وجريارد معا يف 59 مباراة خالل مشواريهام 
وامتلك الالعبان نزعة هجومية واضحة، لكن أمس ظهر القليل 
من اإلبداع حتى افتتح إينغز التســجيل من التسديدة الوحيدة 

عىل املرمى يف أول شوط.
وبعد مجهود متميز مــن أويل واتكنز عىل الجانب األمين، 
وصلت الكرة إىل إينغز الذي ســدد بقوة داخل شــباك الحارس 

جوردان بيكفورد بعد مرور نصف ساعة من البداية.
وحــاول إيفرتون، الذي خس 1-صفر أمام تشــيليس يف 
الجولة االفتتاحية، زيادة إيقاع اللعب يف الشــوط الثاين لكنه 

عا يف صناعة الفرص الخطرية.
واســتحوذ واتكنز عىل الكرة ومرر إىل بوينديا الذي سجل 
يف املرمــى الخايل يف الدقيقة 85، لكن لوكا ديني العب فيال 

الحايل وإيفرتون السابق قلص الفارق بالتسجيل بطريق الخطأ 
يف مرماه قرب النهاية.

ودفع إيفرتون بكل قوته نحو الهجوم، وتدخل املدافع مينغز 
بشــكل رائع لحرمان املهاجم البديل ســولومون روندون من 

التسجيل.

 أملانيا 
فرض كولــن التعادل )2-2( عىل مضيفــه اليبزيغ، أمس 

السبت، يف املرحلة الثانية من الدوري األملاين لكرة القدم.
وحرم كولن، مضيفــه اليبزيغ من تحقيق الفوز األول هذا 
املوســم بعــد أن تعادل يف الجولــة األوىل أيضا مع مضيفه 

شتوتغارت بهدف ملثله.
تقدم اليبزيغ بهدف عن طريقه مهاجمه العائد حديثا تيمو 
(، ثم تعــادل فلوريان ديتز لكولن يف  فرينــر يف الدقيقة )6

الدقيقة )40(.
ولعــب اليبزيغ بـ 10 العبني منذ الدقيقــة )45( بعد طرد 

دومينيك سزوبوسزالي.
ورغم النقص العددي أحرز كريستوفر نكونكو هدفا لاليبزيغ 
يف الدقيقة )56(، لكن كولن رد بهدف عكيس سجله جوسكو 

غفارديول بالخطأ يف مرماه يف الدقيقة )72(.
ورفــع كولــن رصيده إىل 4 نقاط يف املركــز الثاين مقابل 

نقطتني لاليبزيغ يف املركز الحادي عرش.
وقلب بوروســيا دورمتونــد تأخره بهــدف أمام مضيفه 

.1- فرايبورغ، إىل فوز 
ورفــع دورمتونــد رصيده إىل 6 نقاط، فيــام تجمد رصيد 

فرايبورغ عند  نقاط يف املركز الثالث.
وتقدم فرايبورغ عن طريق ميكائيل غريغوريتش يف الدقيقة 
، قبل أن يدرك املهاجم اإلنكليزي الشاب جيمي بينوي غيتينز  5

التعادل لدورمتوند يف الدقيقة 77.
ويف الدقيقة 84، ســجل يوســوفا موكوكو الهدف الثاين 
لدورمتوند، قبل أن يضيف زميله ماريوس وولف الهدف الثالث 

بالدقيقة 88.
ويف باقي النتائج، فاز أوغسبورغ عىل باير ليفركوزن )2-

-2(، وتعادل هرتا برلني مع  1(، وهوفنهايــم عىل بوخــوم )
أينراخت فرانكفورت )1-1(، وفريدر برمين مع شــتوتغارت 

.)2-2(

ا دف ما سي ال ين ي  ي بر

الكرة الذهبية وريال مدريد.. كيليان مبابي يطلق 7 تصريحات نارية
أطلــق كيليان مبايب نجم باريس ســان  جريمان، عددا من 
الترصيحــات النارية تخص ريال مدريد وجائزة الكرة الذهبية، 
بخالف  الثنايئ األسطوري ليونيل مييس وكريستيانو رونالدو.

ة املرشحني للكرة  الذهبية لعام 2022،  وتواجد مبايب يف قا
املقدمة من مجلة »فرانس فوتبول« الفرنســية، والتي  شهدت 

غياب زميله األرجنتيني مييس.
وقال مبايب يف حوار للمجلة الشــهرية، أمس  السبت »ريال 
مدريد هــو ماكينة لجائزة بالون دور ويجب أن نقر بذلك، لكن  

ء هو أرض امللعب«. بالنسبة يل أهم 
وأكمل مبايب ترصيحاته يف هذا الصدد  بقوله »ليس ناديك 
هــو من مينحك الكرة الذهبية، يجب أن تفوز بها مبفردك ألنها  
جائزة تخصك، وأنا مقتنع أنني يوما ما هنا يف باريس ســأفوز 

بها«.
وأضاف »البالون دور هي الحد  األكرث أهمية الختيار أفضل 
من  أين أنتمي  ن أ ا، وأنا ا الالعبني، نحن نضعها يف أذهاننا دا
ملجموعة من أفضل العبي العامل، وأعتقد أن لدي املصداقية للفوز 

بها  مستقبال«.
مبايب رد بشــكل ســاخر عىل املفاضلة بني  ليونيل ميس، 
وكريســتيانو رونالدو العب مانشســر يونايتد ومثله األعىل 
كرويــاً بقوله  »هــذا مثل االختيار بني والدك ووالدتك، ال ميكن 

االختيار بينهام، وال ميكن أن  تسأل«.
وعن الرقم القيايس الذي حققه مييس  بالفوز 7 مرات بجائزة 
الكرة الذهبية عرب مشواره »مييس كان ال ميس يف  البدايات، 

وال حتى كريستيانو رونالدو ميكنه الوصول لرقمه، يف سن 27 
عاما فاز بـ4  كرات ذهبية، وهذا مينحني الفرصة للتحسن«.

وتابع »مبجرد دخويل رســميا يف  هذه الدائرة الصغرية من 
ء سهالً، ألنك وقتها ستمتلك الرشعية،   الفائزين، سيصبح كل 

حني تفوز بالكرة األوىل تصبح جزءا من العائلة«.
وعن رأيه يف التغيريات التي حدثت يف  نظام التصويت الختيار 
ء واحد أن نظام   أفضــل العب رد بقولــه »أنا عىل يقني من 
التصويت يجب أن يكون معقداً، سيســتغرق األمر أكرث من 40 
يومــاً، هناك كذلك ضغوط من  األشــخاص الذين يدققون يف 
التصويت، األداء والبطوالت بالطبع والشــخصية داخل وخارج  
امللعب، كل هذا يجب االعتناء به ألنه )الفائز( ســيكون مرجعاً 

طفال«. ل
وعــام كان اعتزال كرة القــدم بدون  التتويج بالكرة الذهبية 
فشالً، تحد »ال ليس فشالً، لكنه إحباط بال شك،  الكرة الذهبية 
تعــزز إرثك وعالمتك التجارية، لكن لو أنت بطل العامل  مرات 
وبطل  دوري أبطال أوروبا، فال ميكن لشخص ما أن يخربين أن 
مسرييت فاشلة ألنني مل أحقق  الكرة الذهبية، سأغضب فقط 

ألن حلم من أحالمي مل يتحقق«.
وعن الالعبني الذين استحقوا الكرة الذهبية  ومل يتوجوا بها 
رد »تشايف هرينانديز وأندريس إنييستا كان ميكنهام الفوز بها  
لكن مييس استحوذ عليها، أتذكر يف 2010، كنا نشعر أن الكرة 
الذهبية تخص  العبني،  ال ميكن فصلها عن نجاح برشــلونة، 
200، وفاز  بها  ي العب أرسنال كان يستحقها يف  تيريي ه

خرين أيضا«. بافيل نيدفيد، لقد كان مختلفاً كثريا عن ا
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 عموديا 

 عموديا

من ستة حروف    االبراج 

  دولة افريقية

 افقيا  

 افقيا 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  نعمة قازان 

اخترب معلوماتك

يف  تستعمل  عشبة  1ـ 

عالج السحر. 

2ـ شاعر املاين. 

ـ يبــادل الــرأي بغية 

الوصول إىل إتفاق.

4ـ عذبها الُحّب. 

5ـ يصيح بغضب. 

1ـ دولة أمريكية. 

2ـ مصيف لبناين. 

ـ يداعب وميازح. 

4ـ الضعف يف األمر. 

5ـ من أسامء السيف. 

كاتب وروايئ ومؤر وصحفي لبناين راحل. إشــتهر 

برواياته التاريخية. أصدر مجلة وقام بتحريرها بنفسه، 

ثم أصبحت من أوسع املجالت إنتشارا. 

إسمه مؤلف من تسعة حروف. إذا جمعت 

7+4+9+8+2- عملة عربية. 

1+5+4+9- قضاء لبناين. 

+2- دولة افريقية.  +6+9

7+2+8+9- من أسامء الثعلب. 

+2+6+2- شاعر أموي. 

2+6+9- نهر أورويب.

6+5+7- مدينة يف إيران. 

7+1- أرخى السر.  

1ـ ما إســم الكاتبة الفرنســية التي يطلق عليها لقب 

االسطورة، وصاحبة رواية الشيطان ما زال يضحك 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ من كان ثاين رئيس لجامعة الدول العربية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ما إســم اللغة التي كانت تســتعمل يف فرنسا قبل 

أن يقّر امللك فرنسوا األول الفرنسية، لغة رسمية للبالد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ يف أية سنة تّم إبتكار لعبة الكرة الطائرة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما إسم الكاتب املسحي الرويس الذي كتب مسحية 

العميل الّسي صفر صفر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما إسم اليوبيل الذي يُحتفل فيه لدى مرور 4 سنة 

عىل الزواج 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سيوية التي إستقلت سنة 1957،  7ـ ما إسم الدولة ا

وتُعترب األوىل يف العامل بإنتاج القصدير واملطّاط 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ مــن هو املمثل املرصي الذي مّثل يف أول مسلســل 

تلفزيوين له شخصية األديب املرصي طه حسني

من هو
من هي

الثور

(21 نيسان - 21 أيار(

السطان

2 متوز( (22 حزيران - 

العذراء

2 أيلول( (24 آب - 

العقرب

2 ت1-21ت2) )

الجدي

(22ك1 - 20 ك2)

الحوت

(20 شباط - 20 آذار(

ميل نحو شــخص ممّيز تعرفت عليه قبل 

فــرة قصرية. ال تظهر ميلك للغضب والثورة 

عــىل بعض األوضاع فقد يكون هذا يف غري 

صالحك. 

تكون الحوافز كثرية اليوم وســوف ترى 

األبــواب تفتح امامك بكل ســهولة ويس، 

خصوصا وانك قادر عىل الدفاع عن وجهات 

برباعة.  نظرك 

براقة تجعلك  أشــياء جديدة  تســتوعب 

تكســب أرباحا ال بأس بهــا. مارس بعض 

أنواع الرياضة التي تريح األعصاب وتُشــعر 

والحبور.  بالسكينة 

وصول بعض األمنيــات اىل أهدافها يف 

هــذه املرحلة، وراحة يف الحالة النفســية 

والجســدية. مفاجــأة يف حقــل مــادي 

هامة.  عاطفية  ألمور  واستعداد 

ثابــر بــكل طيبــة خاطر عــىل اظهار 

اجتهــادك وارادتــك الحســنة. عذوبة يف 

الذي  العيش املشــرك، والحب الصادق هو 

املطاف.  نهاية  يف  عندك  يثبت 

تخــل عن عنادك الذي قد يحّد من تقدمك. 

ال تقلل مــن قيمة النصائــح التي يقدمها 

لك األصدقاء األوفياء. فرة جيدة ملامرســة 

والرحالت. الرياضة 

املرحلة الدقيقة التي تعيشــها تدفعك اىل 

اتخاذ سلســلة من القرارات الحاسمة التي 

ســيكون لها بعض التأثري عىل املحيطني بك. 

عالقتك. يسود  االحرام 

ســتحصل عىل غايتك يف هــذه املرحلة 

والح ســيلعب دوره الحسن معك. ستبدع 

يف عمــل دقيــق طُلب منك وهذا ســيجعل 

وترتفع.  تعلو  أسهمك 

انك تشــهد الشــهرة الكبرية عىل حساب 

صحتــك، لذا عليك أن تهذأ قليال وتحف خط 

العودة. الزم الحذر وال تحاول القيام بأعامل 

استعراضية. 

انفراجات واســعة عــىل صعيدي العمل 

أمورك  يف  مســتمر  وتحّســن  والعاطفة، 

املاليــة النقدية. متّســك مببادئك وارفض 

غريك.  نظر  بوجهة  التسليم 

لحل بعض مشــكالتك  مؤاتية  ظــروف 

املراكمة. ال تفقد صربك واظهر لطفك تجاه 

ستتطور  العالقات  وســيك.  ومر سائك  ر

األحسن واألفضل.  اىل 

عليك أن توفر الوقت الكايف للقيام بزيارة 

عائليــة مهمة يف هذه الفرة، إســتمر يف 

العمل مع مــن تحب، واعلم ان خالفك معه 

الخبثاء. نتيجة  كان 

الحمل

(21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

(22 أيار - 21 حزيران(

االسد

2 آب( (24 متوز - 

امليزان

(24 أيلول - 22 ت1)

القوس

(22ت2 - 21 ك1)

الدلو

(21 ك2 - 19 شباط(

اليونان
أملانيا

أوترخت
اعتبار

الكويت
اذربيجان
بيرسون

بوليفيا
برامز

ترشين
ترييزا

متوين
ثغر

ثانت
ثقة

جورجيا
حوانيت

حنطة
خمرية

خالد
داروين

دقة
دانوب

دجاجة
رومانيا
رانغون
زافنتم
سنابل
شص
شارع
شمس

شبيبة
صنديد

طرابلس
عذر
عز

غامبيا
قش

كورسيكا
نازك

نباريس

هومريوس

ي.  ه
الحل السابق

الحل السابق

كولورادو

اعداد  فيليب شامس

طريقة الحل 

ام 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. 

S U DO K U

1ـ هوجو توكيمونه. 

2ـ ليكسينغتون. 

ـ نخلة قلفاط. 

4ـ شرباخيت. 

5ـ الربتغال. 

6ـ ليوبولد األول. 

7ـ مدينة سيدان. 

8ـ أنطوان كوبيل. 

9ـ السلطان عبد الحميد الثاين.

1ـ بوتان. 

2ـ الكيّل. 

ـ ريبال. 

4ـ مارسو

5ـ امتحن.

1ـ بارما. 

2ـ وليام. 

ـ تكرّبت.

4ـ األسّح. 

5ـ نيلون. 

1ـ رونالد ريغان، جد

2ـ يلحقون، لو، سمني

ـ تيريس، اقرار، ما

4ـ شابه، جون كنيدي

5ـ ام، أقدم، نأكل، كان

6ـ رمأ، آت، سانا، سو

7ـ داوينا، فرباير، دكّوا

8ـ نكل، الخال، واترلو

9ـ ييأس، ُصلُصل، رأبنا

10ـ كّندوا، حلّت، يا، غال

11ـ ســل، يواجه، اسعاد 

يونس

12ـ ويس، لهو، هم، يروم، 

سّل

1ـ كامل األسعد، نرتبك

1ـ ريتشارد نيكسون
2ـ وليام ماكينيل

ـ نحيب، أوالد، سّك
4ـ أقرّها، سوّي

5ـ أوس، قانا، أومل
6ـ دن، جد، ألو، أهل

7ـ أومأ، حّجوا
8ـ يلّقن، تفاصله

9ـ غوريك، بلّلت، ها

10ـ ان، آر، أمس
11ـ نسين، اوليس

12ـ داسيا، أعيد
1ـ جيمي كارتر، آر
14ـ دنا، لن، راقدون

15ـ ادلب، ميّر
16ـ كونغو

17ـ إّسو، النسب
18ـ نوال الزغبي، أسلك

1ـ كاتب أمرييك راحل.

بريطاين  وزراء  رئيس  2ـ 

راحل، تعايل وأرسعي. 

ء، بارع  ـ اظهــار ال

وحاذق، ُحّب. 

4ـ ولد، مســيل املعرصة، 

نهر آسيوي. 

عاصمــة  شــجاع،  5ـ 

آسيوية. 

6ـ بلدة يف الشامل، يتعب، 

مثل. 

الفرق بني،  بُعد وعظم  7ـ 

املكان املخّصص الســتقبال 

الضيوف. 

8ـ شخصية مّثلها الفنان 

دريد لحام، إسم موصول.  

9ـ ملي، من الحرشات. 

10ـ شاعر عبايس، مرء. 

11ـ طعام، من الزحافات، 

ء، من الطيور.  إرتفع ال

12ـ ال يبــاح بــه، أحــد 

الوالدين، صفة للذهب. 

1ـ ممثلة مرصية راحلة. 

أوروبية،  عاصمــة  14ـ 

يتداول السعر بني وبني.

15ـ جامعــة فيهــا قوة 

وصالبة، أداة رشط. 

16ـ مقياس، إستبرش بـ، 

كف وامتنع عاّم. 

17ـ عتبت، قلم. 

ســورية  ممثلــة  18ـ 

صاحبة الصورة. 

1ـ واليــة أمريكية، ُحّب 

شديد، طعم الحنظل.

2ـ عملــة روســيا، ذو 

صدى، إمرباطور برازييل.

ـ رئيــس تنزاين راحل، 

الورك، بحر.

بريوت،  ضواحي  من  4ـ 

عال وارتفع. 

5ـ تقطع صوف الخروف، 

يســتقبل  ويظهر،  يــربز 

األموال والودائع، شأنك. 

6ـ ضمري منفصل، رجل 

دين، شــقيق األم، بلدة بني 

صيدا وصور.

7ـ نوع من الرخام، يقفز، 

أنّسق وأنظّم، بسط يده.

8ـ نــرّد عليك، من أوثان 

أكلة  بّناء،  الجاهلية،  عرص 

شعبية. 

9ـ أوالد األُسود، بلدة يف 

قضاء جبيل.

جزائرية،  مدينــة  10ـ 

العب كــرة برازييل، مدينة 

فرنسية.

يــدّون،  عائلــة،  11ـ 

بقيــة الحب وأثره، بلدة يف 

الشوف، خصب.

12ـ ميــّدون مرشوعهم 

ء، ما  بالدراهــم، أول ال

يقبضه املحال عىل التقاعد.

1ـ ســاعديك، عاصمة 

غربية، مفيد. 

 عموديا

 عموديا

 افقيا الحل السابق 

 افقيا 

ــرة ــي ــ ــص الـــشـــبـــكـــة ال
5   4         2   1   

1

2

4

5

االحد 14 آب 2022
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المانشيت( )تتمة   

شارل ايوب رئيس التحرير العام
نـائـــ 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 االلكروين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

0 /811785 - 05/92 8 هاتف  1-2- 0

05/92 77 فاكس  

05/92 776-92 768-92 767-92 االعالنات  770

05/92 فاكس  771

info@addiyaronline.com

االحد 14 آب 2022

ميقاتي في إجازة وال يســــــتعجل تشــــــكيل حكومة... و»الوطني الحر« الى التصعيد سياسياً وقضائياً
املزايدات على أموال املودعين مســــــتمّرة والحّل باإلســــــراع في اإلصالحات وعلى رأســــــها الكهرباء

يف هذا الوقت، أطفأ الرئيس نجيب ميقايت محركات التأليف 
وغادر يف إجازة صيفية بني كان والسواحل اإليطالية بحسب 
املعلومات الصحافية. وبحســب املحامي جوزيف أبو فاضل، 
طلب الرئيس ميقايت موعًدا مع رئيس الجمهورية للتشــاور 
مبوضوع الحكومة، إال أن القرص الجمهوري مل يعطه موعًدا، 
وبالتــايل فإن عمليــة التأليف تأّجلت أقلّــه إىل ما بعد عودة 

ميقايت من إجازته الصيفية.
إال أن التوقعات تشري إىل أن ميقايت ال يريد تشكيل حكومة 
قبل نهاية عهــد الرئيس عون خصوًصــا لقطع الطريق عىل 
النائب جربان باســيل والذي يريد حّصــة وازنة يف الحكومة 
بحكم أن هذه األخرية مرّشــحة الستالم صالحيات الرئيس  
يف ظّل الفراغ الرئــايس املُتوّقع  وبالتايل لن يكون هناك من 
تشكيالت أخرى أو أقلّه إذا كان هناك من تشكيلة جديدة، فهي 

ستكون قريبة من تلك التي قّدمها ميقايت يف تشكيلته األوىل 
وهو ما يعني عدم موافقة رئيس الجمهورية عليها.

يف هذا الوقت، يتوّقع مراقبون أن يعمد التيار الوطني الحر 
إىل التصعيد سياســًيا وقضائًيا وذلــك يف محاولة للعب آخر 
أوراقه قبل نهاية والية الرئيس ميشــال عون. فعىل الصعيد 
الســيايس، من املتوّقع أن يركّز الهجوم العوين عىل شخص 
الرئيس ميقايت وحتى إثارة ملفــات قضائية له. أما قضائًيا، 
فيتوّقع املراقبون أن يركــز الهجوم عىل حاكم مرصف لبنان 
رياض سالمة وذلك من باب رفع دعاوى جديدة ضّده من قبل 
جمعيــات مدعومة من الربتقايل وحتى من قبل جمعيات غري 
مدعومة منه، خصوًصا أن التقارير الصادرة عن رشكة التدقيق 
العاملية KPMG، أظهرت عدم وجود مخالفات يف حســابات 

مرصف لبنان وهو ما ينسف« نتائج التدقيق الجنايئ.
يف هذا الوقت، تســتمر املزايدات السياســية عىل موضوع 
أمــوال املودعني خصوًصا بعد حادثة الحمــرا التي طالت فرع 

فدرال بنك حيث قام أحــد املودعني بأخذ رهائن ورفض اإلفراج 
عنهم قبل حصوله عىل وديعته. هــذه املزايدات الوهمية التي 
يقوم بها املسؤولون السياسيون من وزراء حاليني وشخصيات 
حزبية، غري قابلة للرصف بحكم أنه يعلمون ُمسبًقا أن ال إمكان 
لسّد كل الودائع لكل املودعني ويف الوقت نفسه حتى يف أقوى 
اإلقتصادات العاملية. هذا األمر يطرح الســؤال عن مدى جّدية 
هذه القوى يف القيام بإصالحات علاًم بــأن املرحلة القادمة 
وبالتحديد تلك التي تيل ذهاب الســياح، ســتكون صعبة عىل 
املواطن اللبناين مع بدء شــهر أيلول الذي يتطلّب رصف أموال 
لرشاء املازوت للتدفئة ودفع األقساط ورشاء الثياب وغريها من 

األمور الحياتية املُلّحة.
ويتوّقع أحد الخرباء اإلقتصاديني أن تعمد األحزاب السياسية 
إىل دعــم جامهريهــا ماديًا يف خطوة لتفــادي غضب هذه 
الجامهري. ويُضيــف الخبري أن نقص الدوالرات يف الســوق 
اللبناين ســينعكس نقًصا يف عدد من الســلع واملواد األولية 

إبتداًء من شــهر ترشين األول والثاين. وبحســب الخبري فإن 
حادثة احتجاز رهائن بقوة الســالح داخل مرصف فدرال بنك 
يف شارع الحمراء، ستؤثّر حكاًم يف عمل املصارف التي بدأت 
تتخّوف من هجامت مامثلة يف ظل عجز حكومي عن معالجة 
أزمة القطاع املرصيف. وتخّوف الخبري من أن تُؤثّر هذه الحادثة 
يف قــدرة املواطنني عىل القيام بالســحوبات النقدية مطالًبا 
الفروع املرصفية ويف  الحكومة بإجراءات صارمة لحاميــة 
الوقت نفســه إيجاد حّل ملشــكلة الودائع بعيًدا عن املزايدات 
اإلعالمية مبا يضّمن حقوق املودعني بالكامل وبدون إنتقاص 

أو إقتطاع.
وشــّدد الخبري االقتصادي عــىل رضورة اإلرساع يف إقرار 
اإلصالحات اإلقتصادية واملالية والنقدية وعىل رأســها إقرار 
قانون الكابيتال كونرول وإصالحات مؤسســة كهرباء لبنان 
التي اســتنزفت أكرث من 50 مليار دوالر أمــرييك من العملة 

الصعبة وتُشكّل أكرث من نصف الدين العام.

واشـــــــنـــــــطـــــــن تــــــتــــــحــــــدى بـــــكـــــيـــــن وتــــعــــلــــن
ــوان ــ ــاي ــ ــيـــق ت ــي مـــضـ ــ ــور« فـ ــ ــبـ ــ ــن »عـــمـــلـــيـــات عـ ــ عـ

الــــنــــوويــــة زابـــــــاروجـــــــيـــــــا  ــة  ــ ــط ــ ــح ــ م بـــمـــحـــيـــط  تــــهــــديــــد  أي  يـــــوجـــــد  ال   : الــــبــــنــــتــــاغــــون 
مــــــــــوســــــــــكــــــــــو تــــــــــــلــــــــــــوح بــــــــقــــــــطــــــــع الـــــــــــــعـــــــــــــالقـــــــــــــات مـــــــــــــــع واشــــــــنــــــــطــــــــن

إن نتائج هذه الكارثــة ميكن أن تكون أخطر من نتائج كارثة 
محطة ترشنوبل النووية يف أوكرانيا عام 1986.

ويف واشــنطن، نفى مســؤول يف وزارة الدفاع األمريكية 
)البنتاغــون( وجود أي تهديــد يحيط مبحطــة زاباروجيا 
النووية، مشريا إىل أن الروس ســبق أن أطلقوا صواريخ من 
وكرانيني مصلحة  محيط املحطة النووية، وأنه ال يعتقد أن ل

يف قصف املحطة.

 تطورات بالجنوب والرشق 

ميدانيا، قال الجيش األوكراين أمس السبت، إنه شن هجوما 
عىل مواقع القوات الروســية يف خريسون وباشتانكا رشق 
ميكواليف )جنوب(، وأضاف أنه متكن من تدمري جس ســد 
نوفا كاخوفكا، وهو الجس الرابع واألخري يف املنطقة، مشريا 

ن. إىل أن القوات الروسية باتت عاجزة عن نقل معداتها ا
كام قالت قيادة العمليات العسكرية يف املنطقة الجنوبية 
التابعــة للجيش األوكراين، إن الوضــع يف هذه الجبهة عاد 
مرة أخرى للتوتر مقارنة باليومني املاضيني، مشرية إىل دوي 

انفجارات كبرية يف مقاطعة خريسون.
وأضافت القيــادة الجنوبية أن القوات الروســية واصلت 
عملياتها عىل طول خط املواجهة وشنت مروحياتها هجامت 

عىل جبهة ميكواليف.
وكان الجيــش األوكراين قــال الجمعة، إنه اســتهدف 5 
مستودعات أسلحة روسية يف خريسون، وتحد عن متكنه 

من السيطرة ناريا عىل طرق اإلمداد الروسية باملنطقة.
ويف تطورات املعارك بإقليم دونباس رشقي أوكرانيا، أعلنت 
وزارة الدفاع الروســية أمس سيطرة قواتها بصورة كلية عىل 
منطقة بيســي املحاذية ملطار دونيتسك الدويل، وتدمريها 
منصة إطالق صواريخ »هيامرس« أمريكية الصنع ومستودعا 

للذخرية مبدينة كراماتروسك.

بيد أن وكالــة رويرز نقلــت عن الجيــش األوكراين أن 
االشتباكات ما تزال مستمرة يف قرية بيسي.

وتحدثت وزارة الدفاع الروســية عــن مقتل أكرث من 00 
عســكري أوكراين خالل الـ24 ســاعة املاضية يف هجامت 
متفرقة، وقالــت إن 70 منهم قتلوا جــراء قصف بصواريخ 
طويلة املدى عالية الدقة أطلقت مــن البحر والرب، وبأنظمة 
إطالق صاروخية، اســتهدف احتياطــات الجيش األوكراين 
يف منطقة محطة ســكك الحديد »غافريلوفكا« يف مقاطعة 

خاركيف )شامل رشق(.
كام تحدثــت وزارة الدفاع الروســية عن تدمــري قواتها 

مروحيتني أوكرانيتني يف ميكواليف.
من جهته، قال حاكم دونيتسك بافلو كريلينكو إن الهجامت 
الروســية خالل الـ24 ساعة املاضية أســفرت عن مقتل 5 
مدنيني وإصابة 24 آخرين، بينام قال مسؤول يف وزارة الدفاع 
األمريكيــة إن الروس حققوا مكاســب يف منطقة باخموت 

مبقاطعة دونيتسك، لكن بتكلفة كبرية.
أما حاكــم خاركيف أوليخ ســينوهوبوف، فقال إن املدينة 
تعرضت مســاء الجمعة، لقصف رويس بصاروخني من دون 

أن يخلف ذلك خسائر.

 قطع العالقات 

ويف السياق، قال رئيس إدارة أمريكا الشاملية يف الخارجية 
الروسية ألكسندر دارتشــييف أمس إن أي مصادرة محتملة 
ألصول روســية من قبل الواليات املتحدة ســتدمر العالقات 

الثنائية.
نباء عن دارتشييف قوله  ونقلت وكالة »تاس« الروسية ل
»نحذر األمريكيــني من العواقب الوخيمــة ملثل هذه األعامل 
التي ســترض بالعالقات الثنائية بشكل نهايئ، وهذا ليس يف 

مصلحتهم وال يف مصلحتنا«.
كام قال املســؤول الرويس إن بالده حذرت الواليات املتحدة 
من أن العالقات الدبلوماســية ستترضر بشدة، وميكن حتى 

قطعها، إذا تم تصنيف روسيا دولة راعية لإلرهاب.

ومتوز املــايض، ذكر أحد مســؤويل االدعــاء األمريكيني 
أن وزارة العــدل تســعى للحصول عىل تفويض أوســع من 
الكونغرس ملصادرة أصول شــخصيات مقربــة من الرئيس 

الرويس فالدميري بوتني.
وردا عىل الحــرب التي شــنتها عىل أوكرانيــا بداية من 
ها يف  24 شــباط املايض، فرضت الواليات املتحــدة وحلفا
أوروبــا وخارجها عقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماســية 
غري مسبوقة عىل روســيا، مبا يف ذلك تجميد حوايل نصف 
احتياطاتها من الذهب والعمــالت األجنبية التي كانت تناهز 

640 مليار دوالر.
ها األوروبيون 0 مليار  كام جمدت الواليات املتحدة وحلفا
دوالر من األصول التي ميلكها أثرياء لهم صالت ببوتني، منها 
يخوت وطائرات مروحية وعقارات وأعامل فنية، وفقا إلدارة 

الرئيس األمرييك جو بايدن.
يذكر أن مســؤولني غربيني كبارا، بينهم منســق السياسة 
الخارجية باالتحاد األورويب جوزيب بوريل، اقرحوا مصادرة 
إعادة  للمســاعدة يف متويل  املجمدة  الروسية  االحتياطيات 

إعامر أوكرانيا بعد الحرب.

وأضاف »هذا يشــمل القيام بعمليات عبور بحرية وجوية 
اعتيادية يف مضيق تايوان يف األسابيع املقبلة«.

ومل يتطرق إىل نوع االنتشــار املــؤازر للمناورات، قائال ال 
»تعليق بشــأن طبيعة عمليات عبورنا عرب مضيق تايوان أو 

توقيتها«.
وردا عىل إعالن كامبل أن الواليات املتحدة ستجري »عمليات 
عبــور بحرية وجويــة« يف مضيق تايوان يف »األســابيع 
املقبلة«، أعربت وزارة الخارجية يف تايوان أمس الســبت عن 
شكرها لواشــنطن عىل اتخاذها إجراءات ملموسة للحفا 

عىل األمن يف املضيق واملنطقة.
ولفت كامبل إىل أن بالده ســرد عىل »االستفزاز« الصيني 
بشــأن تايوان، من خالل تعزيز التجارة مع الجزيرة املتمتعة 
بحكم ذايت، عىل أن تكشــف عن خطة تجارية بني واشنطن 

وتايبيه خالل األيام املقبلة.
وقال لصحفيني إن الصني اســتخدمت الزيارة املثرية للجدل 

لرئيســة مجلس النواب األمرييك نانيس بيلويس إىل تايوان 
كذريعة »لشن حملة ضغط مكثفة عىل تايوان ملحاولة تغيري 
الوضع الراهن فيها، معرضة بذلك الســالم واالستقرار عرب 

مضيق تايوان ويف املنطقة األوسع نطاقا للخطر«.
ولكنه لفت إىل أن واشــنطن »لديها وسيظل لديها خطوط 

اتصال مفتوحة مع بكني«.

 لقاء محتمل بني الرئيسني 
وأشــار كامبل إىل أن الرئيس األمرييك جو بايدن ونظريه 
الصيني  جني بينغ طلبا إعداد قمة حضورية، لكنه رفض 
التعليق عىل تقارير مفادها أن اللقاء بني الرئيسني قد يحصل 
خالل قمة مجموعة الـ20 يف بايل يف ترشين الثاين املقبل.

وتابع »ليس لدينا أي تفاصيل أخرى حول التوقيت أو املكان«. 
وقد ذكرت صحيفة وول سريت جورنال الجمعة أن مسؤولني 
صينيني يخططون لرحلة من املحتمل أن يقوم بها الرئيس  
جني بينغ إىل جنوب رشق آسيا يف ترشين الثاين، فيام ميكن 
أن تكون أول رحلة خارجية له منذ بداية جائحة كوفيد-19، 

وتشمل لقاء مع الرئيس األمرييك جو بايدن.

)تتمة ص1( 

ــن والـــشـــرطـــة تـــحـــدد هـــويـــة املــهــاجــم ــطــع ــل ــة املــــشــــددة بـــعـــد تـــعـــرضـــه ل ــاي ــن ــع ــل رشــــــدي يــخــضــع ل

»األنباء ليســت جيدة ومن املحتمل أن يفقد ســلامن إحدى 
عينيه. أعصاب يديه انقطعت وتعرض كبده للطعن وترضر«.

 يخضع للجراحة 
وقال املتحد باســم الرشطة األمريكية جميس أوكاالجان 
الجمعة يف مؤمتر صحفي إن الكاتب ســلامن رشدي يخضع 

لجراحة بعد تعرضه لهجوم.
وقد حددت الرشطة يف والية نيويورك شــخصية مهاجم 
الكاتب سلامن رشــدي، وأفادت بأنه أمرييك من نيوجرييس 
يدعى هادي مطر، ويبلغ من العمر 24 عاما. وأضاف أوكاالجان 

يف مؤمتر صحفي أن الدافع وراء الجرمية مل يتضح بعد.

 تفصيل الهجوم 
وكان رشدي تعرض لهجوم خالل مؤمتر يف نيويوك وأصيب 
يف رقبتــه، وعىل الفور نُقل مبروحية إىل أقرب مستشــفى 
حيث خضع لجراحة طارئة، بحسب ما قال وكيله أندرو وييل 
عــىل توير، واعدا بتوفري معلومات منتظمة بشــأن الوضع 
الصحي للروايئ البالغ 75 عاما والذي يعيش يف نيويورك منذ 

سنوات عدة.

وقال كارل ليفان وهو أســتاذ علوم سياسية كان موجودا 
يف القاعة، لوكالة الصحافة الفرنسية عرب الهاتف، إن رجال 
هرع إىل املنصة حيث كان رشدي جالسا و«طعنه بعنف مرات 

عدة«. وروى الشاهد أن املهاجم »حاول قتل سلامن رشدي«.
وقام عنرص مكلف بضبط أمن املحارضة باعتقال املشــتبه 
به، يف حني تعرّض محاور رشدي إلصابة يف الرأس. وأظهرت 
تســجيالت فيديو تم تداولها عىل وسائل التواصل االجتامعي 

أشخاصا يسعون لنجدة الكاتب بعد تعرضه لالعتداء.

 تضامن من بريطانيا وأمريكا وفرنسا 

وندد رئيس الوزراء الربيطاين بوريس جونســون بالهجوم 
»املروع« الذي تعرض له الكاتب الربيطاين.

ودان جونســون يف تغريدة االعتداء عىل رشــدي »أثناء 
مامرسته حقا علينا أال نتوقف عن الدفاع عنه« يف إشارة إىل 

حرية التعبري.
ومــن جهته، أعلــن الرئيس الفرنــيس إميانويل ماكرون 

تضامنه مع رشدي.
وكتب ماكرون عىل توير »منذ  عاما، يُجســد ســلامن 
رشدي الحرية ومحاربة الظالمية نضاله هو نضالنا، وهو 
.» نضال عاملي. اليوم، نقف إىل جانبه أكرث من أي وقت م

وبدوره قال مستشار األمن القومي األمرييك جيك سوليفان 

إن الهجوم عىل الكاتب سلامن رشدي »كان مروعا«. وأضاف 
يف تغريدة له عــىل توير »نصيل جميعا من أجل الشــفاء 

العاجل له«.

 آيات شيطانية 

وذاع صيت رشدي البالغ حاليا 75 عاما بعدما أصدر روايته 
الثانية »أطفــال منتصف الليل« يف عــام 1981 التي حازت 
تقديرات عاملية وجائزة بوكر األدبية، وتتناول الرواية مسرية 

الهند من االستعامر الربيطاين إىل االستقالل وما بعده.
لكن روايته »آيات شــيطانية« التي صدرت يف عام 1988 
أثارت جدال كبريا، واعتربت مســيئة لإلســالم، وعىل إثرها، 
أصدر مؤسس الجمهورية اإلسالمية آية الله الخميني فتوى 
بهدر دمه، وعرضت إيران أكرث من  ماليني دوالر مكافأة ملن 

يقتله.
واضطر رشدي إىل التواري بعدما رصدت تلك الجائزة املالية 
مقابل قتلــه، ووضعته الحكومــة الربيطانية تحت حامية 

الرشطة.
وبقي رشــدي متواريا نحو عقد وقد غرّي مقر إقامته مرارا 

وتعّذر عليه إبالغ أوالده مبكان إقامته.
ومل يستأنف رشدي ظهوره العلني إال يف أواخر تسعينيات 

القرن املايض بعدما أعلنت إيران أنها ال تؤيد اغتياله.

ورشدي مقيم حاليا يف نيويورك وهو ناشط يف الدفاع عن 
حرية التعبري، وقد دافع بشــدة عن صحيفة »شاريل إيبدو« 
التي نرشت رســوما مســيئة للنبي محمد، وأثارت ردود فعل 

غاضبة يف العامل اإلسالمي.
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