«كورون ــــــا» 4 :ح ــــــاالت وف ــــــاة
و  1446إصابـــــــــــة جديـــــــــــدة

نــــــجــــــاد عــــــصــــــام فــــــــارس
ُ
أطــــلــــق مـــــــبـــــــادرة ص ــح ـ ّـي ــة

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس ،حول
مستجدات فريوس كورونا املستجد ،تسجيل  1446إصابة
جديدة بالفــروس ،ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات
.»1197041
وأوضحت الوزارة أنه «تم تســجيل 4حاالت وفاة ،وبذلك
يصبح العدد اإلجاميل للوفيات .»10576

فــــــــــــــــــــــــي عــــــــــــكــــــــــــار
جهاد نافع
ص4

 5000ل.ل.

5000 L.L.

ّ
ّ
الســــــــيدة العــــــــذراء ...يــــــــوم وطنــــــــي جامــــــــع لــــــــكل اللبنانييــــــــن
عيــــــــد إنتقــــــــال
ّ
ّ
رســـــالة ميدانيـــــة قويـــــة مـــــن املقاومـــــة الـــــى العـــــدو اإلســـــرائيلي  :إحـــــذروا املغامـــــرة!
الواقــــــــع املعيشــــــــي للبنانييــــــــن يعيــــــــش علــــــــى وتيــــــــرة دوالر الســــــــوق الســــــــوداء

السنة الرابعة والثالثون ـ العدد 11961

املحلل السيايس
إنــه يوم عطلة رســمية ،عيد إنتقال الســيدة العذراء إىل
الســاء .وهو عيد يجمع كل اللبنانيني من مسلمني ومسحيني
حول شخصية السيدة مريم التي ك ّرمها الله يف الكتاب املُقدّ س
وخصها بســورة كاملة يف القرآن الكريم .أنه يو ٌم يُجمع عليه
ّ
اللبنانيــون يف ظل إنقســامات عامودية وأفقية عىل امللفات
السياسية واإلقتصادية والنقدية واملالية .فح ّبذا لو أن اإلجامع
جم إجام ًعا عىل املواضيع األساســية التي
يف هــذا اليوم ،يُرت ّ
تطال املواطن اللبناين ولقمة عيشه وطبابته وعمله والخدمات
جب عــى الدولة تأمينها له .وعىس أن يتفق
العامــة التي يتو ّ
املســؤولون عىل اإلستحقاقات الرئيســية من إنتخاب رئيس
ً
وصول إىل اإلصالحات اإلقتصادية ومرو ًرا بتشكيل
للجمهورية
حكومة قادرة عىل إعادة الكرامة اإلنسانية لهذا املواطن.

} مواطن يحترض وسلطة غائبة }

وعشــية الذكرى األوىل عىل إنفجار خ ّزان للوقود يف بلدة
التليل يف منطقة عكار الشــالية ،يبقــى هذا امللف مثل كل
حا ومل تُحدّ د فيه املســؤوليات .ثالثون
امللفات األخرى ،مفتو ً
ضح ّيــة قضت يف هذا اإلنفجار الــذي عصف مبنطقة نائية
جار الدم واملافيات الذيــن ُيه ّربون املحروقات واملواد
نتيجــة تُ ّ
الغذائية ويحرمون الشــعب منها .وحتــى يومنا هذا ،ال تزال
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قدم وســاق وتطال باإلضافة
عمليــات التهريب قامئة عىل ٍ
كل من تركيا واألردن والعراق! نعم هذا هو الحال
إىل ســوريا ٌ
السلع امل ُهربة مدفوع من
عمليات التهريب ُمستم ّرة ومثن هذه
ّ
إحتياطات مرصف لبنان من العمالت األجنبية.
عقل أن لبنان إســتورد محروقات قبل شهر عىل وقوع
هل ُي ّ
كارثــة بلدة التليــل العكارية ومل يكن يف الســوق اللبنانية
محروقــات؟ ماذا فعلــت الحكومة ال يشء بإســتثناء رفع
األســعار وتحميل املواطــن عبء هذا اإلرتفــاع مع تصنيف
بــروت كأغىل املدن من ناحية كلفة املعيشــة يف آخر تقرير
صدر عن مؤسسة numbeo (www.numbeo.com/cost-of-
)/living؟ هيكلية األســعار تقيض عىل املواطن وتُنهكه بني
طوابري الخبز الذي أصبح مادة تهريب كغريه من الســلع ،وبني
أدوية الرسطان املفقودة من السوق عىل الرغم من دفع مرصف
لبنان كلفتهــا ،وبني املصارف التي ال ت ُعطي املودعني أموالهم،
وبني أصحاب املولّدات الذي تخصصوا بـ «السلخ» ،وبني التجار
يارسون أبشــع أنواع املامرسات بحق املواطن ،يعيش
الذين ُ
هذا األخري عىل وترية دوالر السوق السوداء الذي أصبح رهينة
املافيــات التي تتالعب به كام يحلوا لها! واألصعب يف األمر أن
يتم عىل مرأى ومسمع السلطات الرسمية من دون أن
كل هذا ّ
تُح ّرك ساك ًنا!

(تتمة املانشيت ص)12

احتفاالت عيد السيدة يف جزين

ُ
ّ
ّ
عمليـــة بطوليـــة فـــي القـــدس تســـتهدف حافلـــة للصهاينـــة ...وإصابـــة  9مســـتوطنين
أصيب  9مستوطنني ،بعملية إطالق نار بطولية ،وقعت فجر
امس ،بالقــرب من البلدة القدمية يف القدس املحتلة ،وتحديدا
بالقرب من ما يسمى «الحائط الغريب».
وبحســب قناة «ريشــت كان» العربية ،فإن  3من املصابني
بحال حرجة ،ورابع بحال الخطر ،و 4وصفت جروحهم ما بني
متوسطة وطفيفة.
ويــدور الحديث عن إطــاق نار تجاه حافلــة كانت تقل
مجموعة من املســتوطنني ،إىل جانب إطالق نار تجاه مركبة،
وتجاه املارة يف محيط شارع معاليه هشالوم.
ومتكن منفذ العملية من االنســحاب من املنطقة ،وســط
مالحقــة كبرية له من قوات صهيونية اقتحمت حي ســلوان
جنوب املســجد األقىص ،الذي يعتقد أن املنفذ وصل منه وعاد
إليه بعد تنفيذ العملية.
والحقا ،زعمت وســائل إعالم العدو أن جيش االحتالل ألقى
القبــض عىل منفذ العملية ،لتقول إذاعة «الجيش اإلرسائييل»
بعدها أنه ليس مؤكدا بأن الشــخص الذي سلم نفسه لقوات
األمن هو منفذ هجوم القدس ،وبحسب موقع «والال» العربي،

سيارات االسعاف تنقل املصابني ..ويف االطار صورة منفذ العملية أمري الصيداوي

ً

(التتمة ص)12

 41قتيـــــا وعشـــــرات اإلصابـــــات بحريـــــق كنيســـــة أبـــــو ســـــيفين فـــــي القاهـــــرة
فاجعــــــــة أظهرتهــــــــا قوائــــــــم الضحايــــــــا ...وفــــــــاة أطفــــــــال وأســــــــر كاملــــــــة

شــهدت مرص صباح امس ،حادثا مأساويا بعد اندالع حريق
هائل داخل كنيسة أبو سيفني يف منطقة إمبابة يف محافظة
الجيزة ،أسفر عن وقوع عرشات القتىل والجرحى.
كانــت البداية بإعالن وزارة الداخليــة أنه تم إبالغ األجهزة
األمنية بحدوث الحريق داخل الكنيســة ،وتلقت غرفة عمليات
الحامية املدنية يف الجيزة إشارة من إدارة رشطة النجدة بتصاعد
أدخنة داخل إحدى دور العبادة بنطاق إمبابة .ودفعت السلطات
بسيارات اإلطفاء للســيطرة عىل الحريق وإنقاذ املواطنني يف
مكان الحادث .و أعلنت الكنيســة القبطية األرثوذكســية ،يف
بيان رسمي وفاة 41
شخصا ،وإصابة  14آخرين ،جراء الحريق.
ً
كام أعلنت وزارة الصحة املرصية عن إصابة  55شــخصا،
مشرية إىل أن العمل جار عىل حرص عدد الوفيات إثر الحادث.
وقالت يف بيان إنه تم «نقل  55حالة للمستشفيات ،وأضافت
أنه تم «الدفع بـ  30سيارة إسعاف ملوقع حادث الحريق».

} البابا توارضوس :نصيل
من أجل الضحايا واملصابني }

وقــدم البابا توارضوس الثاين بابا اإلســكندرية وبطريرك

(التتمة ص)12

النريان تتصاعد من داخل الكنيسة

«الــــــدفــــــاع» الــــســــوريّــــة :مــقــتــل  3عــســكــريــيــن وإصـــــابـــــة 3
ُ
فــي قصف «إســرائــيــلــي» على ريــف دمــشــق ومــحــافــظــة طرطوس
أعلنت وزارة الدفاع الســورية مســاء امس عن «مقتل 3
عســكريني ســوريني وإصابة  3آخرين ،جراء قصف جوي
«إرسائييل» عىل ريف دمشق ومحافظة طرطوس».
ونقلت وكالة األنباء السورية عن مصدر عسكري قوله ان
العدو اإلرسائييل نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من
جنوب رشق بريوت مســتهدفاً بعض النقاط يف ريف دمشق،
وتزامن هذا العدوان مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفاً
بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس».
وأضاف املصدر أن «وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ
العدوان وأســقطت بعضها ،وقد أدى العدوان إىل استشــهاد
ثالثة عســكريني وجرح ثالثة آخرين ووقوع بعض الخسائر
املادية».
وكان مصدر أمني ســوري رفيع املســتوى ،قال يف وقت
ســابق ،إن «الدفاعات الجوية الســورية تصــدت لعدوان

(التتمة ص)12
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صواريخ الدفاعات السورية تتصدى للعدوان

مــــهــــنــــد حــــــيــــــدر ي ــك ــت ــب
عـــــــن أنـــــــطـــــــون ســـــعـــــادة

(التفاصيل صفحة )5

إي ـ ـ ـ ــران :الح ـ ـ ـ ــرس الث ـ ـ ـ ــوري يحتج ـ ـ ـ ــز
س ـــفينة ته ــ ّـرب الوق ـــود ف ـــي الخلي ـــج

أعلــن رئيس محكمة «هرمزكان» يف جنوب إيران ،مجتبى
قهرمــاين ،عن احتجاز ســفينة تحمل وقــودا مهربا مبياه
الخليج.
وأشــار مجتبى قهرمــاين إىل أن «كوادر اللــواء البحري
«ذوالفقار  »412التابع للقوة البحرية للحرس الثوري اإليراين
حددوا ســفينة من طراز «لنش» تحمــل وقودا مهربا مبياه
الخليــج الفــاريس ،وأقدموا عىل احتجازها بالتنســيق مع
الدائرة القضائية ملدينة بارسيان».
وأوضح قهرماين أنه «بعد تفتيش الســفينة ،تم كشــف
وضبــط أكرث من  22ألف لرت من الوقود املهرب».

عىل طريق الديار
الهيئــة الناظمة ملصلحــة كهرباء
لبنان هي اكرث من رضورية يف ســبيل
االصــاح الحقيقي ،وتعطــل تعيينها
بســبب عدم تشكيل الحكومة الجديدة
وبقاء حكومة ترصيف االعامل.
كــا ان حكومــة الرئيــس نجيب
ميقايت تعطلت كليا ،وانقطع التواصل
بني فخامة رئيــس الجمهورية العامد
ميشــال عون والرئيــس املكلف نجيب
ميقايت ،فال اجتامع وال موعد...
ويف وقــت يحتــاج لبنان اىل بعض
االصالحات الرسيعة ال توجد حكومة
لتقــوم بهذا االمــر واملجلس النيايب ال
يســتطيع اقرار قوانني وتحويلها اىل
مراســيم يوقعها الــوزراء املختصون
ورئيــس الجمهورية طاملا مل يتم الفرز

يف املجلس ملعرفــة االكرثية واالقلية
واملواالة واملعارضة.
هــل علينا ان ننتظــر انتخاب رئيس
الجمهوريــة الجديد وضياع شــهرين
ونصف الشهر بهذه الطريقة؟
ان صندوق النقد الدويل مستاء منا،
والبنك الدويل يوجه للسياســيني اشد
اللوم ،وحرب اوكرانيا – روســيا ابعدت
االهتــام االورويب عــن لبنان كام ان
الرصاع الفلسطيني مع العدو االرسائييل
جذب كل االهتامم.
وما مل يتفق الرؤســاء الثالثة عون
وبري وميقايت عىل الحد االدىن الصدار
بعض القرارات الهامة فاننا ســنميض
اىل الجحيم تحت جهنم.

«الديار»
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

ه ــل تــحــســم « »spicesحــقــيــقــة م ــا جـ ــرى ف ــي بــحــر طــرابــلــس؟
ميشال نرص
يف بلد تهتم «مرىت الدولة بأمور
كثرية فيام املطلوب واحد ،يســهل
فيه تعميــم التوصيفــات وفرز
املناطق» غب الطلب» ،متاما كام
متر الكوارث» واملصايب» كزوبعة
يف فنجان ،رغــم ان الضحايا يف
كل الحاالت بــر وحجر ال ناقة
لهم وال جمل ،ذنبهم انهم لبنانيون
بالوالدة ،مصيبتهم هي هي طبقة
سياســية حاكمة» مــا كلت وال
ملت» ،من الرقص عىل قبورهم.
ومن عجائب التاريــخ ان البلد
الذي اعتــاد اســتقبال الالجئني
الساعني للحامية عىل أرضه ،بات
يخرس شــيبه وشــبابه واطفاله
يف البحر ،تائهني بحثا عن «شــط حياة»  ،بعدما كانوا
يبحرون يف طول البحار وعرضها ،وما بعدها ،حاملني
معهم الفكر والعلــم والحلم ،رافعني لواء بالدهم أينام
حلوا ،لتتحول «قوارب املوت» املدارة من شبكات تهريب
والتجار بالبرش إىل القشــة التي يتعلــق بها البعض
للنفاذ «بجلدهم» من جهنم ،ليموتوا غرقا يف بحرها
ال حريقا يف نارها ،وســيان بني االثنني «تشنشط عا
طريقها».
مشهد تختزل صورته شــواطئ طرابلس التي أصبح
«جســمها لبيس» لكل انواع املصائب ،وبات» ســيطها»
ومحيطها يف الهجرة غــر الرشعية ال يعىل عليه ،فبني
مركب «زمط» ،وآخر غرق ،واحد «وقع بايد الدولة « يف احدى
عملياتها االستباقية املدوزنة عىل إيقاع اجندات معينة،
تتضارب فيها وعندها يف الكثري من املرات مصالح األمن
والسياسة،لتكونالنتيجةوالثمنمنكيس«املعتمرين».
من بني هــؤالء ضحايــا املركب االخري الــذي اثار
«فضائح» بالجملة لعبت فيها ومعها السياســة دورا
اساســيا ،بعدما عملت جهة سياســية معروفة عىل
تحريك الشارع وتأليبه ضد قائد الجيش ألهداف ترتبط
باالنتخابات الرئاســية ،متخطية الخطوط الحمر يف

«دفشــها «املطالب نحو االرصار عىل تحويل القضية
أمام املجلس العديل ،مســتفيدة من أمل أهايل الضحايا
وضياعهــم ،يف ســابقة قضائية ال تحمــد عقباها
بالنسبة لتداعياتها عىل مستقبل املؤسسة العسكرية،
يف ظل القوانني املرعية اإلجراء حاليا.
يف كل األحوال ،وبعيدا عن االستثامر السيايس لكل
مصيبة والذي ميتهنــه البعض ،يعيش أهايل الضحايا
«جهنم يومية» ال من يخفف من نارها  ،يف دولة نفض
رعاتها يدهم من أبنــاء الرعية ،احياء واموات ،ليتكفل
بهم اللــه ومن وفقه بعبور البحــر إىل ما ورائه آمنا،
ليقدم اهل الخري يف اوسرتاليا الدعم واملساعدة ،حيث
نجحت مجموعة يف االغرتاب من تأمني املبالغ الالزمة
الستئجار غواصة مخصصة لعمليات إنقاذ مامثلة.
املفاوضات مع الرشكة املشــغلة مل تكن ســهلة،
خصوصــا يف ظل األوضاع الدوليــة الراهنة وارتفاع
كلفة التأمــن البحري ،خصوصا لعمليــات مامثلة.
ووفقا للمعطيات املتوافرة ،فــان العقبات التي حالت
دون وصول الغواصة والباخــرة التي تنقلها قد ذللت،
وبالتايل ينتظــر ان تصل إىل بريوت يف غضون ثالثة
ايام المتــام بعض اإلجراءات اإلداريــة الروتينية قبل
االنتقال إىل مقابــل مدينة طرابلــس للبدء مبهمتها

مبســاعدة القــوات البحرية يف
الجيش اللبناين ،بعدما ابدت الريزة
كل االنفتاح والتعاون واالستعداد
لتقديم كل دعم قد يلزم يف حدود
االمكانيات املتوفرة.
وتشري املعطيات إىل أن العملية
التي ستبدأ مع إنزال الغواصة إىل
البحر لن تكون سهلة ،وستواجهها
الكثري من العقبات وفقا للخرباء،
إذ مــن املعــروف ان تنفيذ هكذا
مهامت عىل أعامق كبرية هو معقد
ويستلزم مهارات وامكانات تقنية
عالية ،يؤكد العاملون انها متوافرة
يف الفريــق الذي ســيتوىل رفع
املركب وانتشال الجثث ،فالغواصة
« »spicesمن أحــدث الغواصات
املجهــزة يف هذا املجــال ،وفريق
العمل ميلك خربة واسعة يف إدارة

هكذا مهامت.
اال ان املشكلة األكرب تبقى يف تحديد مكان املركب،
إذ بحسب الخرباء تستلزم العملية رضورة درس حركة
التيارات البحرية تحت املاء يف كامل الرقعة ،فاالكيد
ان املركب الغارق قد تغــر موقع تواجد حطامه ،بعد
هذه الفرتة الطويلة نســبيا ،خاصة انه يعترب صغريا
نســبة إىل قوة دفع التيارات ،ما قد يكون قد تسبب
يف «تفككه» ،إذ سبق لكامريات البحث التي أنزلت ان
انفجرت عىل عمــق  ٣٥٠مرتا ،وعليه فان العملية قد
تطول وال ميكن تحديد سقف زمني قصري لها ،كام أنه
ال ميكن الجزم مبا ستكون عليه النتيجة  ،فكل األمور
حتى الساعة تبقى يف دائرة التخمني ،اال ان األكيد هو
أن الجهــة املمولة نجحت يف تأمني مبلغ إضايف عىل
ســبيل االحتياط لتمديد مدة العقد مع الرشكة املالكة
للغواصة يف حال استدعى األمر ذلك.
مطالب االهــايل كثرية ،وهي حــق وواجب ،اال ان
الوقائع بعد خمســة أشهر لن تســهل األمور ،وسط
تضارب املعلومات ،حول حال االدلة وســامتها .فهل
تكشــف بقايا املركب الحقيقة التي يســعى الكثريون
وراءها ف ُينصف الضحايا؟

املرتضى لـ «اإلسرائيلي» :نحن شعب لن نهزم
َ
َ
ُ
ومقتدرون ال لردعك بل وإلجتثاثك من أرضنا

صدر عن وزيــر الثقافة القايض
محمد وسام املرتىض بيان ،ملناسبة
ذكرى انتصار حرب متوز ورد فيه:
«مهام تقــادم عليــه الزمان يظل
طعم االنتصار حلوا يف مذاق الكرامة
الوطنيــة ،خصوصــا وأن بيننا وبني
عدونــا رصاع وجود ال يزال مســتمرا
إىل اليوم .ففي الرابع عرش من شــهر
آب عام  ،2006انصاع الصهاينة قهرا
إلعالن انتهاء أعاملهــم الحربية ضد
لبنان ،فكان ذلك بالفعل إعالنا النهيار
أحالمهــم العدوانيــة ،ومرشوعهم
التوســعي عــى حســاب الحقوق
اللبنانية والعربية».
اضاف املرتــى يف بيانه« :اليوم
تأيت هــذه الذكرى لتنبــه اللبنانيني
إىل أنهــم ،بتضامنهــم وقــوة
جيشــهم ومقاومتهم ،اســتطاعوا
اســرجاع أرساهــم من ســجون
االحتالل ،وحولوا شــعبه وجنوده
وقادتــه األمنيــن والعســكريني
والسياســيني ،إىل أرسى خوف دائم
من ســوء املصــر الــذي ينتظرهم
بال ريــب .ولتقــول للبنانيني كذلك
أنهــم ،بتضامنهــم وقوة جيشــهم

ومقاومتهــم ،قادرون عــى تحرير
حقوقهم مــن العدو الــذي يحاول
االســتيالء عليها يف عمــق مائهم،
وعىل تحرير حارضهم ومســتقبلهم
من الحصــار والضائقات ،باالعتامد
عــى ثرواتهــم الخاصــة املاديــة
واملعنوية والعسكرية».
وختــم« :كان الصهاينة يتبجحون
بأن فرقة موســيقية من جيشــهم
تســتطيع احتــال لبنــان .اآلن
يخافون هبــة النســيم يف مارون
الراس ،وتدحــرج الحجر يف ميس،
وال يســمعون من املوسيقى إال أنني
عســكرهم منهارا أمــام املقاومني،
وإال عويــل دباباتهــم يف وادي
الحجري ،وزفري بارجتهم وهي تلتهب
وســط املاء ،وإال صفــر الكوابيس
يف أخيلتهم مام يخبئــه لهم لبنان،
بشــعبه وجيشــه ومقاومتــه....
ولالرسائيــي نقــول نحن شــعب
لــن نهزم...فنحن واعــون ملكائدك
متحســبون لــرورك ومقتدرون ال
لردعك بل وايضا إلجتثاثك من ارضنا
املقدسة اما رس االرسار عندنا فيكمن
يف أن ما يقاتل فينا هي الروح».

عوده  :نحتاج الى رئيس ُم ّ
تحرر من أثقال املصالح
ويـــضـــع مــصــلــحــة ل ــب ــن ــان ن ــص ــب عــيــنــيــه

ّ
كــل املــكـ ّـونــات السياسيةّ
مــســار اإلنــفــتــاح ينطلق مــن الــبــرملــان بــاتــجــاه

هيام عيد

فإن األوســاط النيابية املطلعة ،تتوقع أن تتطور هذه
األجــواء بعد لقاء كليمنصو األخــر بني رئيس الحزب
«التقدمي اإلشرتايك» وحزب الله ،باتجاه أكرث من جهة
سياســية ،بهدف فتح الباب أمام انطالق الحوار سواء
من املجلس النيايب ،أو من أي مكان آخر ،ويف ســياق
جه الثابت نحو تحضري األجواء السياسية من أجل
التو ّ
العمل عىل التوافق عىل خارطة طريق الحل والخروج
من اإلنهيار الحايل ،خصوصاً عىل املستوى اإلقتصادي
واإلجتامعي.
ومن هنا ،فإن املرحلة املقبلة ستحمل تطورات عملية
عىل هذا الصعيد ،وتصب يف خانة تشــجيع اتجاهات
الحوار بني القوى السياسية واملك ّونات النيابية كاف ًة،

ومن دون اســتبعاد أي فريق ،كام
تُضيف األوساط النيابية نفسها،
مشــر ًة إىل أن املصلحة الوطنية
تقتيض تالقي كل القوى تحت ق ّبة
الربملان من أجل الوقوف يف وجه
ما ينتظر الســاحة الداخلية من
تحديات ،وهي ال تقترص فقط عىل
تحدّ ي التوافق مــن اجل انتخاب
رئيس جيد للجمهورية ،بل التخاذ
ٍ
زمام املبــادرة يف إطــاق آليات
العمل اإلنقاذية يف لحظ ٍة داخلية
بالغة الدقة والخطورة.
ويف سياق متصل ،فإن األوساط
النيابية نفســها ،تؤكــد أن قنوات
التواصــل قد فُتحــت ،انطالقاً من
الربملان الذي يشكل املجال الطبيعي
اللتقاء كل الكتل النيابية التي متثّل
كل املك ّونات السياســية اللبنانية
واملنتخبة منذ أشهر معدودة ،والتي تقع عليها مسؤولية
النهوض بالواقع املرتدّي الحاصل اليوم ،وتركيز العمل من
خالل الترشيعات الرضورية ،والتي اشــرطها صندوق
النقد الدويل من أجل الســر يف املفاوضات املرتقبة قبل
توقيع أي اتفاق عىل برنامج متويل للبنان النتشاله من
اإلنهيار الحاصل.
ومن هنا ،تعترب هذه األوساط ،أن مسرية الحوار ما
زالت يف بداياتها ،وإن اإلتصاالت قد انطلقت كام أن كل
األطراف املحلية ،قد وصلت إىل نقطة القرار بالنســبة
لإلتجاهات املقبلــة أكان عىل الصعيد الســيايس أو
اإلقتصادي أو املايل.

} أكد رئيــس املجلس التنفيــذي يف حزب الله
هاشم صفي الدين ،خالل االحتفال التكرميي الذي
أقامه حزب الله ،وذلك يف حسينية بلدة ديرقانون
النهــر الجنوبية« ،أننا ســنكمل العمــل من أجل
إفشال وإحباط املشــاريع األمريكية واإلرسائيلية
التي تســتهدف بلدنا ومنطقتنا ،ونحن نعلم متاما
كيف نواجه هذه املشــاريع ونفشــلها من خالل
تجربتنــا ومقاومتنا وتوكلنا عــى ربنا» ،مضيفا
«ان األمرييك سيصل إىل مرحلة يقف فيها عاجزا
متاما كــا عجز يف االنتخابــات النيابية وخالل
ثالث ســنوات من الحصار ،ويف الضغط اإلعالمي
والدعايئ ،ويف الحصار الســيايس واالســتهداف
العسكري واألمني ،وعليه ،فإذا صمدنا واستمررنا رعد يلقي كلمته
ونحن صامدون ومستمرون بإذن الله  ،لن يتمكن ال
يريد أن يحقق مســتقبال للمنطقة عىل حساب لبنان،
أن
والخليج
األمرييك وال اإلرسائييل وال كل أموال العرب
من توطني ونازحني وغريهام دون املقاومة».
يفعلوا شيئا ،ألننا نعتمد عىل الله ،الذي اعتمدنا عليه،
} قال نائب رئيس املجلــس التنفيذي يف حزب الله
فانجز لنا وعده ،ونرصنا يف متوز عام .« 2006
الشــيخ عيل دعموش ،خالل احتفال تأبيني يف بلدة
وشــدد عىل «رضورة أن يعلم الجميع أن البلد أصبح
تفاحتا« :نحــن نعمل من موقــع الحريص عىل البلد
أمام وقائع جديدة ،ونحن نريد أن نكون مع رشكائنا يف
موقع بناء وطن مستقل سيادي مقتدر قادر عىل الدفاع واســتقراره ومســتقبله ،ومقتنعون باننــا بالحوار
عن نفسه ،وقادر عىل بناء نفسه ،فهذا هو الوطن الذي والتفاهم مع كل املخلصــن قادرون ان نبني بلدنا وان
نطمح إليه ويجب أن نصل إليه ،والذي ال ميكن أن يكون نصنع مســتقبال مزدهرا لبلدنا ،ولكن يجب ان تتوافر
وطنا دونه ،أال وهو وطن يؤمن باملقاومة ،ألن املقاومة اإلرادة الصادقــة واملخلصة والنوايا الطيبة ،وان نكون
تعطي لهــذا الوطن قيمة إضافيــة ،ومعنى حقيقيا ،أقوياء وشجعانا نعتمد عىل انفسنا وخرباتنا وتجاربنا،
وان ال نرهن بلدنا للخارج وان ال ننتظر االمرييك وغريه
وتحقق له سيادة واستقالال حقيقيني».
وتوجه صفــي الدين للبعض الذيــن يهجمون عىل ليقدم لنا الحل».
أضــاف« :إذا أردنا أن ننتظر األمرييك ليقدم لنا الحل
املقاومــة ويريــدون أن يحملوهــا كل يشء يف هذا
البلد ،بالســؤال« :كيف نســتعيد أرضنا املحتلة دون ويساعدنا فلن نحصل عىل يشء ،ألن األمرييك ال يعنيه
املقاومة ،وكيف ســنحصل عىل ثرواتنا من نفط وغاز أن يكون لبنان بلدا قويا ومزدهرا اقتصاديا ،وما يعنيه
دون املقاومة ،وكيف ســنكون بلدا معتربا يف املنطقة هو كيف يؤمن الغاز والنفط ألوروبا ،وكيف يستقطب
دون املقاومة ،والعــامل كله يتحدث عن إعادة خريطة دول املنطقة اىل التطبيع مع العدو ،وكيف يؤمن تفوق
املنطقة وتقسيمها عىل قواعد ومعادالت جديدة ،وكيف الكيان الصهيوين يف املنطقة .نحن يف هذا امللف كام
يكون للبنان حضور ومعنــى يف الضغط عىل كل من قال االمني العام جادون اىل أبعد الحدود ،ولن نتسامح

بنهــب ثرواتنا ،وجاهزون لــكل االحتامالت؛ الننا
نعتقد ان الطريق الوحيــد لبقاء لبنان وانقاذه من
الجوع واالنهيار الشامل ،هو باملعادلة التي فرضتها
املقاومة ،ومن لديه حل أخر فليتقدم به» ،مضيفا
«نحن لســنا هواة حــرب ،لكــن اذا فرضت علينا
الحرب فنحن أهلها .إن املســؤولني اللبنانيني الذين
ال يتفاعلون مع املبادرات االيرانية ،وآخرها مبادرة
الفيول ،ويراهنون عىل أمريكا لتساعدهم يضيعون
الوقت ويساهمون يف تفاقم األزمات .الرهان عىل
امريكا يف مســار الحل هو رهان عىل رساب ،ألن
أمريكا ال تريد مساعدة لبنان وإمنا إنهاكه بالحصار
والتجويع والتضييق».
} قال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد
رعد ،خالل احتفــال تأبيني يف بلدة قعقعية الجرس
«نعيش يف بلدنا أزمة نتجت عن سياســات خرقاء يف
الداخل وعن انتهاز بعض الــدول النافذة فرصا من أجل
التضييق علينا ومحارصتنا علنــا نتنازل عن النهج الذي
نلتزمه .إذا كان املطلوب إسقاط خيار املقاومة لدى شعبنا
فشعبنا عرف أن طريق عزته وتحقيق اإلنتصار عىل أعدائه
هو عرب هذا الطريق ولن يتخىل عن طريق املقاومة وال عن
نهجها وال عن خيارها وال عن سالحها».
وســأل :ماذا يعني أن نســقط خيار املقاومة من
حياتنــا؟ معنى ذلــك أننا يجب أن نصبــح عبيدا لدى
اإلرسائييل واألمرييك .األمرييك بــدأ بالكالم عن أنه
كيف ميكن أن نســمح للبنان باستخراج الغاز ويوجد
مقاومة ،نحن سنســتخرج الغــاز ألن هناك مقاومة
تحميه» ،مضيفا «إذا كان الكالم األمرييك الذي تسلل
عرب وســائل اإلعالم يف األيام األخرية بشأن استخراج
الغاز فنحن نقول لن تســتطيع إرسائيل أن تســتخرج
الغاز إذا أردتم أن تضعوا رأسكم برأس املقاومة ،فإما أن
نعيش حياة كرمية وقرارنا فيها مســتقل ومنلك القوة
الرادعة لعدونا وإما أن يراد لنا أن نستسلم لكن قناعتنا
وعقيدتنا تقول لنا هيهات منا الذلة».

مل يعد خافيــاً أن مناخ اإلنفتاح
بهــدف التهيئة لإلســتحقاقات
الدســتورية املقبلة ،وعىل رأسها
رئيس جديد
ٍ
اســتحقاق انتخــاب
للجمهورية ،قد بدأ يسود يف أكرث
من مجال يف ضــوء الحراك الذي
انطلق من عني التينة تحديداً ،وفق
ما تكشف أوساط نيابية مطلعة،
يف معــرض اإلشــارة إىل أن كل
املعطيات السياســية الداخلية ،قد
باتــت تدفع باتجــاه التح ّرك نحو
تشــجيع كل مبــادرات التواصل
والتنسيق والحوار بني كل األطراف
السياســية ،مــن أجــل مواكبة
وتطويــق األزمات التي تشــهد
ارتفاعــاً وتطــ ّورات دراماتيكية،
وذلــك يف ضوء غياب كل املعالجــات الجدية من أجل
وضع قطار الحلول عىل السكة الصحيحة.
وتتحدّ ث األوســاط النيابية نفســها ،عن إشارات
برزت يف اآلونة األخرية مــن املجلس النيايب ،تتمحور
حول الدفع نحو اإلنفتاح بني الخصوم السياسيني ،كام
التنســيق بني الحلفاء ،وتخطّي كل ما رافق اإلنتخابات
النيابية األخرية من انقســامات وسجاالت وحمالت،
عىل أن تكون املرحلــة الفاصلة عــن انتخاب رئيس
الجمهورية العتيد ،مساح ًة للنقاش والحوار حول هذا
اإلستحقاق ،وما هو مرتقب يف سياق بدء عه ٍد جديد،
ظل الظروف الصعبة عىل كل املســتويات ،ولذا،
ويف ّ

ّ
حـــــزب الــــلــــه :لــــن ن ــت ــس ــام ــح ب ــن ــه ــب ثــــرواتــــنــــا وجـــــاهـــــزون لـ ــكـ ــل اإلحـــتـــمـــاالت
ّ
ُ
أمـــيـــركـــا ال تـ ــريـ ــد مــــســــاعــــدة لـــبـــنـــان وإنـــــمـــــا إنـــهـــاكـــه بـــالـــحـــصـــار وال ــت ــج ــوي ــع

عوده يلقي عظته

ترأس مرتوبوليت بــروت وتوابعها
للــروم االرثوذكس املطران الياس عوده،
قداساإلهيايفكاتدرائيةمارجاورجيوس
يف بريوت بحضور حشــد من املؤمنني.
وألقــى عظة قال فيهــا« :كثريا ما يتم
لقاؤنا مع املســيح يف خضم عواصف
األحوال السيئة والظروف الصعبة .يتم
هذا اللقاء عىل أرض ال يثبتها إال اإلميان.
فقلة اإلميان تفتح الهوة وتغرق كل من
يوجــه انتباهه نحو الريح املعاكســة،
فريى اضطراب عنارص الطبيعة ،وبسبب
منطقه البرشي املحدود يشك بقوة الكلمة
التي أبدعت الطبيعة .إن لقاء املسيح يف
التجارب الكبرية يحتاج إىل جرأة ونكران
للذات .علينا أال ننىس أن التالميذ ،داخل
اضطراب األمواج ،مل يتعرفوا عىل وجه
معلمهم .فحضوره الضابط الكل مألهم
خوفا ،وظنوا أن املحبة املتجســدة ،اإلله
الوديع املتواضع القلب ،هو مجرد خيال،
ومن الخوف رصخــوا .إذا ،نحن ال ندرك
بســهولة وجه املسيح البهي يف خضم
األحوال الصعبــة ،ألن حضوره يخيفنا.
نقاوم رؤيته بالــراخ ،وهذا ال يعني
بالصالة ،بل بصوت الفزع واليأس اللذين
ال يأتيان بنتيجة .طبعا ،املسيح ال يرتكنا
يف اضطــراب أمواج األفــكار املظلمة،
بل يعطينا الشــجاعة بكلمته وقوله:
تشــجعوا ،أنا هو ،ال تخافــوا .وألننا ال
نستطيع أن ندركه بأعني نفوسنا».
وقــال« :بلدنا بحاجــة إىل إميان
يصنــع العجائب .لبنان بحاجة إىل أن
يتجاوز أبناؤه ومســؤولوه أنانياتهم
ومصالحهــم وأال يعملــوا إال من أجل
مصلحته ،ألن كرامتهــم من كرامته،
ومصريهم مــن مصريه .لــذا ،وكام
يتطلب اإلميان جــرأة ونكرانا للذات،
يتطلب الوطن جرأة من أبنائه ليتخلوا
عــن مصالحهم وغاياتهــم ،وينكروا
ذواتهــم من أجل إنقــاذ وطنهم .هنا
ال بــد مــن التذكري أن عــى مجلس

النواب أن يحزم أمــره ويلتئم من أجل
انتخاب رئيس للجمهورية ،يف املهلة
الدســتورية املحددة ،عل روحا جديدة
تنســل إىل لبنان وتعيده إىل الحياة.
والرئيس الــذي نريده هو رئيس قريب
من شعبه ،يعي هموم الشعب ،ويعمل
عىل تحقيقها .عاشق لوطنه ،متخليا
عن ذاته وأنانيته ومصلحته .صاحب
هيبة يعيد للدولة هيبتها وســيادتها
واستقرارها ،ويحسن قيادتها بحكمته
وعلمه وخربته ال بأتباعه .رئيس يعيد
للبنان مركزه يف قلوب أبنائه أوال ،ثم
يف محيطه والعامل ،يبني مســتقبله
عىل ركائــز متينــة ال تزعزعها أدىن
العواصــف ،صاحب رؤيــة واضحة
وشــخصية قوية بتواضــع ،محاور
ذيك يحســن اإلصغاء إىل محاوريه،
ويحســن اختيار وقيادة فريق عمله،
يستبق األحداث ويسترشف املستقبل.
شــجاع حيث تدعو الحاجــة ووديع
حيث يجب ،ال تحيــز عنده وال انتامء
إال للبنان ،يحرتم الدســتور والقوانني
وال يتســاهل مع من يخالفها ،يطبق
املبادئ الدميقراطية ،يحرتم القيم وال
يســاوم أو يتنازل عن حق .باختصار،
نحــن بحاجة إىل رئيــس متحرر من
أثقــال املصالــح واإلرتباطات ،يضع
مصلحة لبنان نصب عينيه ،وال يعمل
إال من أجل تحقيقها ،فيلتف الشــعب
حوله ويقتدي به».
وختم« :دعوتنــا اليوم أن نتكل عىل
الله وأال نخــاف يف كل املصاعب .عىل
أبناء هذا البلد أن يتشــبثوا باإلميان ،ال
بالزعامء ،ألن اإلميان بالله يخلص من
املوت ،لكن التمسك بالزعيم ،ال يوصل
إال إىل دركات الجحيــم .ال تدعوهــم
يزعزعــون ثقتكم بالله ،بــل واجهوا
بثبات وإميان راســخ ،والله سينجينا
من الرشير».

الــســفــيــر اإليــــرانــــي  :لــتــعــزيــز الــعــاقــات
بــــــــيــــــــن طـــــــــــهـــــــــــران وبـــــــــيـــــــــروت

السفري االيراين مع الوفد

شــدد الســفري االيــراين مجتبى
أمــاين ،امام وفد من اتحــاد بلديات
الضاحية الجنوبيــة والعمل البلدي
يف حزب الله ،عــى «رضورة تعزيز
العالقات بني طهــران وبريوت أكرث

من أي وقت مىض».
واكد الســفري اإليراين الجديد «انه
سيبذل قصارى جهده لتعزيز العالقات
الثنائية بــن البلدين أكرث من أي وقت
مىض».
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سياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبناني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ّ
ّ
الفرنسيون يُ ّ
ـس للجمهوريّة فــي املــوعــد املــحــدد
ـ
ـي
ـ
رئ
ـاب
ـ
ـخ
ـ
ـت
ـ
ان
على
ون
ــصــر
ٍ
أوســـــــاط ُم ّ
ـــقـــربـــة مــــن م ــي ــق ــات ــي :تــــواصــــل دائــــــم بــيــنــه وبـــيـــن ب ــاري ــس
فادي عيد
يُتوقع وفق املعلومات واملعطيات
التــي تتناقلها جهات سياســية
بارزة ،بأن تشــهد األيــام املقبلة
أكرث من حراك داخــي وخارجي
تحت ســقف العنــوان الرئييس
وهو اإلستحقاق الرئايس ،بعدما
تيقّن الجميع أنه مثة اســتحالة
لتشــكيل حكوم ٍة جديــدة ،وهذا
بات محسوماً وتؤكد عليه أوساط
مقربة مــن الرئيس املكلف نجيب
ميقايت ،إذ تــرى أن الحمالت التي
يتعرض لها من قبل «التيار الوطني
الحــر» ،إمنا هي لدفعه لتشــكيل
حكومة جديدة يكــون لـ»التيار
الوطني» فيها كتلة وازنة ،تجنباً للفراغ الرئايس ،ويك
ال ميسك ميقايت بزمام األمور بعد انتهاء والية الرئيس
ميشال عون ،كام تؤكد االوساط بأن ما صدر عن رئيس
«التيار الوطني الحر» النائب جربان باسيل بعد زيارته
البطريرك بشارة الراعي  ،ومن الدميان ،هو دليل عىل ما
يتخ ّوف منه باسيل ،يف الوقت الذي يرص فيه ميقايت،
رئيس يف املوعد الدســتوري املحدد ،وال
ٍ
عىل انتخاب
يفكر بأي مسألة أخرى ،خصوصا اإلمساك بالحكم يف
حال حصل فراغ رئايس.
وتتحدث األوساط ،عن أجواء فرنسية،ـ وعن تواصل
دائــم بني باريــس والرئيس املكلــف ،ومفادها بأن ال

مشكلة إذا استمرت حكومة ترصيف األعامل إىل نهاية
العهد ،ولكن الفرنســيني وكام كانت مواقفهم حاسمة
ومشددة عىل إجراء اإلنتخابات النيابية يف أيار املايض،
رئيس للجمهورية يف املوعد
ٍ
رصون عىل انتخاب
فهم ي ّ
املحدد  .ومن هنا فإن ما قاله النائب باســيل ،ال يعدو
كونه كالماً شــعبوياً يهدف إىل رفع ســقف رشوطه
قبل انتخاب الرئيس بعدما حــدد املواصفات ،وبالتايل
تعترب األوساط نفســها ،وهنا بيت القصيد ،أن حلفاء
باسيل تحديداً ،يؤكدون عىل رضورة إجراء اإلنتخابات
يف موعدهــا املحدد ،ولهذه الغايــة ليس مبقدوره أو
باستطاعته أن يفرض رشوطه.
من هذا املنطلق ،فإن األيام املقبلة ستشهد املزيد من

اإلصطفافات إذ هنــاك أجواء عن
لقا ٍء قريــب لنواب املعارضة الذين
التقوا األسبوع املنرصم يف املجلس،
ومثة من يشــر إىل أن اللقاءات
التي جرت بعيــداً عن األضواء من
أجل إقناع باقي نــواب «التغيري»
لإلنضامم إىل هذا اللقاء ،قد بدأت
تثمر واألمور يف ملساتها األخرية،
إذ س ُيصار إىل عقد لقا ٍء جديد هذا
األســبوع بني أحد نواب «القوات
اللبنانية» ،وثــايث «التغيري» أي
النواب :بوال يعقوبيــان وحليمة
قعقور وابراهيــم منيمنة عىل أن
مم
ينضم نواب مستقلون إليهمّ ،
يعطي هذا اللقاء حجامً ،من شأنه
أن يؤثر يف انتخاب الرئيس العتيد.
وعليه ترى األوســاط نفسها ،أن هذه اإلصطفافات
بدأت تعيد خلط األوراق وســط التســاؤالت ،حول ما
إذا كان نــواب «اللقاء الدميوقراطي» ســيتخلون عن
حلفائهم أو ما يس ّمى بالفريق السيادي يف اإلستحقاق
الرئايس املقبل ،أم ســيكونون إىل جانب الفريق اآلخر،
ألنه باملحصلة ،فإن األكرثية ليســت بحوزة أي طرف،
ربطــاً بأجواء تيش بأن الكل يحــاول مع «التغيرييني
لجذبهم إىل جانبهم ،وعىل هذه الخلفية من الصعوبة
مبكان تحديــد مكامن القوة ومن سيحســم خياراته
الرئاسية ،وهذا ما ســتبلوره األيام القليلة املقبلة يف
ضوء اجتامع نواب املعارضة.

إطاللة بــري وتفاصيل إحياء الــذكــرى الـــ 44لتغييب الصدر تحسم خــال أيّــام
ّ ُ
ّ
املتابعة القضائية مستمرة ..وكشف عــن دع ــاوى جــديــدة بين لبنان وفرنسا

عيل ضاحي
بعد «خضة افرتاضية» وشائعات
وســجاالت عرب مواقــع التواصل
االجتامعي ،حســمت «حركة امل»
الجدل ،واعلنت عــن إحياء ذكرى
تغييــب االمــام مــوىس الصدر
ورفيقيه الشــيخ محمــد يعقوب
والصحايف السيد عباس بدر الدين.
وتكشــف اوســاط قيادية يف
«حركة امل» ان الحركة مل يســبق
لها انهــا مل تحيي ذكــرى تغييب
االمام الصدر منذ تأسيسها ،ومنذ
الذكرى االوىل للتغييب وحتى خالل
االعــوام املاضيــة  2020و2021
اســتعاضت عن املهرجان املركزي
بسبب جائحة «كورونا» بإطاللة متلفزة لرئيس الحركة
ومجلس النواب نبيه بري ،ويف كلمة شاملة يحدد فيها
الخطوط العريضة لتوجهات الحركة وآخر مســتجدات
قضية االمام الصدر.
وتستغرب االوســاط الحملة التي شنت عرب مواقع
التواصل االجتامعي ،والتي شككت بإحياء هذه املناسبة،
ويف محاولة للتشويش عىل االحياء الناجح واملسريات
باآلالف يف يوم العارش من محرم التي شــهدها لبنان ،
خصوصاً الجنوب والبقــاع والضاحية ،وكذلك الوحدة
والتالحم بني انصار «الثنايئ الشيعي» ،والحامسة غري
املسبوقة للمشاركة يف ذكرى عاشوراء ،ال سيام مسرية
العارش من محــرم والتي شــهدتها مدينة صور وهي
االضخم عىل اإلطالق منذ عقود.
وتؤكد االوســاط ان قيادة الحركة تحســم خالل
ايام التوجه العام وشــكل احياء املناسبة ،فهل يكون
مبهرجان مركزي يف صور ويتحــدث فيه بري ،حيث
جرت العادة ان يحرض شــخصياً االحتفال املركزي قبل

جائحة كورونا؟ ام انها ستكتفي مبهرجانات متعددة
يف املناطق واالقاليم «الحركيــة» ،ويتحدث بري عرب
الشاشة مع منارصي وجامهري الحركة.
وعن املضمون الســيايس املتوقع لكلمة بري ،حيث
اعتــاد ويف ذكرى الصدر عىل إطالق مبادرة سياســية
ســتحقا ق
وحوارية وحكومية ،ومع تصدر اال
الرئايس واجهة االحداث اللبنانية ورضورة دعوة بري اىل
جلسة االنتخاب ،تؤكد االوساط عدم نضوج اية مبادرة
رئاسية لربي ،وهو ينتظر الفرصة السانحة لتدخله يف
االســتحقاق ،ولكنه يتابع بدقة ما يجري ،وحتى الدعوة
اىل جلسات االنتخاب لها وقتها ،وهي قيد الدرس لديه.
كام تكشــف االوســاط  ،ان ال نقاش جدياً بعد بني
«حركــة امل» وحزب الله يف امللــف الرئايس ،ومل يجر
الدخول بعد ال يف االسامء وال يف املرشحني.
يف املقابل ،تأثر امللف القضايئ لقضية االمام الصدر
بالظروف التــي تعصف بليبيا والحــرب الدائرة هناك،
والفشــل يف الخروج من االزمة السياســية واالمنية.
كذلك تأثر امللف لبنانياً بجائحــة كورونا والتعطيل يف

الجسم القضايئ وارضاب املحاكم
وموظفــي القطاع العــام خالل
العامني املاضيني.
ويف جديــد ملــف التحقيقات
يكشــف امني رس اللجنة الوطنية
ملتابعة قضية اإلمام السيد موىس
الصدر القايض حســن الشامي
لـ»الديــار» ان التحقيقــات مع
معظم القيــادات االمنية لنظام
القذايف والتي اســتطاع الشامي
مقابلتها باســتثناء عبد السالم
جلــود ،تؤكــد احتجــاز االمام
الصدر ورفيقيــه يف جنزور منذ
العام  1978وحتــى العام 1982
وصــوالً اىل تأكيــد احتجازه يف
ســبها حتى العام  . 1998ويشري
اىل ان املحقق العديل يف القضية
القايض زاهر حامدة يواصل عمله يف امللف ويستكمل
ملف التبليغات.
ويكشف الشامي عن توجه إلقامة دعاوى قضائية
بني فرنسا ولبنان ،وستضم اىل امللف القضايئ املفتوح
يف فرنسا ،ضد لبنانيني متورطني يف اعامل «سمرسة»
يف قضية توقيف هنيبعل القذايف ،الذي ورغم الضغوط
املحليــة والدولية إلطالق رساحــه ،موقوف مبوجب
مذكرة توقيف دامئة لتكتمه عن معلومات يف القضية
خالل توليه االســتخبارات البحرية لعرشين عاماً يف
نظام والده ،وهو كشف عن معلومة خالل التحقيق معه
عن وجود وجود االمــام الصدر ورفيقيه يف «جنزور»
وهي منطقة تحتوي عىل مقــرات للمخابرات الليبية
يف ضواحي العاصمة طرابلس بني  1978و . 1982كام
كشف عن معلومات هامة يف قضية االمام ولو انها ال
تفيض اىل نتائج حاسمة ،واكد للمحققني ويل انه لن
يكشف عن باقي املعلومات اال وهو يف الطائرة العائدة
اىل بالده.

«لدى الدولة طرق كثيرة إلنقاذ أموال املصارف واملودعين»

ُ
الــــــراعــــــي :ال يــــجــــوز أن نـــســـمـــع بــــأســــمــــاء مـــرشـــحـــيـــن ل ــل ــرئ ــاس ــة
ّ ُ
ُ
وال نــــــــرى ّ
أي تـــــصـــــور
ألي مــــــــرشــــــــح ..فــــكــــفــــانــــا مــــفــــاجــــآت
ترأس البطريــرك املاروين
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعــي قــداس االحد يف
الرصح البطريريك الصيفي
يف الدميــان ،والقــى عظة
قال فيها« :من غري املمكن أن
يعيش لبنان هويته وطبيعته
ورسالته إذا مل يستعد حياده
الناشــط الذي هو يف جوهر
كيانه الدستوري .إن إعتامد
الحياد ال ينقذ فقط لبنان من
التورط يف رصاعات اآلخرين
وحروبهم ،بل يخفض أيضا
عدد القضايــا الخالفية بني
اللبنانيــن ،الســيام عىل الراعي يرتأس القداس
صعيد الخيارات الدســتورية
املختلفة .ليس الحياد موقفا
ظرفيا ومادة ســجال ،بل هو مصدر حوار مسؤول وبناء
بني القوى اللبنانية ،ألن عىل الحياد يتعلق مصري الوجود
اللبناين اآلمن والحر والدميقراطي والثابت من زمن إمارة
الجبل وصوال إىل دولة لبنان الكبري».
وأشار اىل أن «االنحياز مل يجلب إلينا جميعا ،بخاصة يف
تاريخ لبنان الحديث ،سوى األزمات التي تكاد تطيح الدولة
اللبنانية وصيغة العيش معا .لقــد اعتادت البطريركية
املارونيــة أن تكــون الصوت الذي يعــر عن مكنونات
اللبنانيني ،وعىل الجهر باملواقف الوطنية املصريية التي
يرتدد بعضهم يف الجهر بها ولو كانوا مؤمنني بها .دور
هذا الرصح عرب التاريخ أن يدافع عن جميع اللبنانيني وعن
الكيان اللبناين ،وأن يواجه التحديات ويصرب عىل الضيم
من دون الخضوع للضغــوط أو أي اهتامم للمزايدات .إذا
إلتزم املرشــحون الجديون لرئاسة الجمهورية بالسعي
إلعالن حياد لبنان ،لكسبوا ثقة غالبية الرأي العام اللبناين
والعريب والدويل .الشعب يحتاج رئيسا يسحب لبنان من
الرصاعات ال أن يجدد إقامته فيها».

وقال« :يف هذا الســياق ،طبيعي أن يطلع الشــعب
اللبناين عىل رؤية كل مرشح جدي لرئاسة الجمهورية.
صحيــح أن الرئيس يف لبنان ليــس حاكام منفردا ،إذ
يرتأس الجمهورية برتفع وحيادية مع مجليس النواب
والوزراء وسائر املؤسسات الدستورية واإلدارية .لكن
هذا ال يعفي املرشــح لهذا املنصب مــن إبداء تصوره
للمشاكل واألزمات والحلول ،وإعالن مواقفه الواضحة
من القضايا املصريية ،من مثل :الســبيل الذي يسلكه
إلجراء مصالحة وطنية عىل أســس وطنية؟ أولوياته
الوطنية واإلصالحية للنهــوض اإلقتصادي واملايل؟
املسار الذي يتبعه لضامن الكيان اللبناين ومنع بعرثته؟
كيفية العمل لتطبيق الالمركزية املوسعة؟ موقفه من
عقد مؤمتر دويل خــاص بلبنان وتحديد نقاطه ،ومن
بينها القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان؟ كيفية إعادة
دور لبنــان يف محيطه العريب واإلقليمــي والعامل؟
الخطة لديه لحل قضية الالجئني الفلسطينيني ،وإعادة
النازحني السوريني إىل بالدهم؟ اقرتاحه لتنظيم عودة
اللبنانيني الذين اضطروا إىل اللجوء إىل إرسائيل ســنة

2000؟ يف ضوء كل ذلك نقول :ال يجوز
يف هــذه املرحلة املصريية ،أن نســمع
بأسامء مرشحني من هنا وهناك وال نرى
أي تصور ألي مرشح .كفانا مفاجآت».
وتابع« :إن الواقــع الخطري يف البالد
يســتوجب انتخاب رئيــس للجمهورية
ضمن املهلة الدستورية ،يكون ذا خربة يف
الشأن العام ومواقف سيادية .إن اإلرساع
يف إجراء اإلصالحات املالية واالقتصادية
الرضورية تنقــذ لبنان وتعيــد النظام
املرصيف اللبنــاين إىل دورته الطبيعية.
إن اعتبار عملية شــارع الحمراء يف هذه
األيام األخرية أمر حصل وعرب ،ســيفاقم
الوضع العام يف البالد ويهدد أمن العمل
املرصيف ،وقد يشــجع مواطنني آخرين
عىل تحصيل حقوقهم مبنأى عن القانون.
إن لدى الدولة طرقــا كثرية إلنقاذ أموال
املصارف واملودعني ،لكنها مع األسف ترفض استعاملها
ألسباب باتت معروفة ،وتروح نحو حلول وخطط تعاف
تستلزم املراجعة والتصحيح والتعديل».

} استقباالت }

واســتقبل الراعي وفد الجامعــة اللبنانية الثقافية
يف العامل ،حيث تســلم الراعي دعوة لحضور املؤمتر
االقتصادي االغرتايب االول من اجل لبنان ،والذي تنظمه
الجامعة يوم الخميس  18الحايل ،يف قاعة مؤمترات
جامعة الروح القدس  -الكسليك.
واستقبل الراعي ايضا كاهن رعية حرصون الخوري
القايض انطونيوس جبارة والخــوري الدكتور جورج
يرق ،واملهندس جان مارك حكيم والكاتب جاك فيكتور
الســيد وعقيلته ،وقدموا له املجلد االول من سلســلة
كتب «صفحات من تاريخ حرصون» ووجهوا له الدعوة
ملباركــة حفل توقيع الكتاب يف  27آب الحايل يف فيال
شمعون  -حرصون.

اإلثنني  15آب 2022

األب نص ــــــــر  :مل ــــــــاذا ال تك ــــــــون أس ــــــــعار
الكت ــــــــب عل ــــــــى دوالر  12أل ــــــــف لي ــــــــرة؟

اعتــر األمــن العــام للمــدارس
الكاثوليكية األب يوسف نرص ،أننا «ال
ميكن أن نقبــل أن تكون تكلفة الكتب
املدرســية تتجاوز نصف القسط للعام
الدرايس ،فمثال يتم الحديث عن ســعر
رصف الدوالر الجمريك عىل أساس 12
الف لرية ،ملاذا ال تكون أســعار الكتب
عىل  12الف لرية أسوة بذلك؟».
وتابع يف مقابلة تلفزيونية «نريد أن
نســهل األمور عىل األهل ،وهذا يحتاج
اىل اجتامعات لنســهل األمور عليهم،
هناك كمية كتب من السنوات القدمية
عىل ســعر الــرف القديــم ،ويجب
الوصول اىل حل وسطي وسواء يجمع
ما بني كل املعنيني بهذا امللف».
ودعا األب نرص «املدارس أن تتعامل
بكثري مــن الليونة واملرونة وأن نكون
واقعيــن ومتفهمــن ألننا يف ظرف
غري طبيعــي وبأزمة ،وهناك رشيحة

من األهل تعــاين األمرين وحقهال أن
ترســل أوالدها اىل املدارس ،ليس اآلن
وقت تبديل كافة الكتب ضمن الالئحة
الواحدة ،يجب أن نكون منطقيني وأن
نقف اىل جانب األهل حتى نحرتم حق
الطالب بالتعلم ،وحتى تبقى مدارسنا
الكاثوليكيــة مفتوحة أمــام كافة
الطالب ولــكل املجتمــع اللبناين وال
تكون حكرا عىل طبقة دون أخرى».
وردا عىل ســؤال حــول تخوفه من
الترسب املدريس ،رأى أن «عىل القطاع
الخاص أن يأخــذ املبادرة ويفتح أبواب
مدارسه دون اســتثناء ،وعىل القطاع
الخاص أن يبحث عــن الحلول ،والحل
الوســطي واملنطقي هــو أن ال يخرس
أي طالب املدرســة ،ومــن املبكر جدا
الحديث عن التــرب املدريس ،وأدعو
املدارس اىل استعامل الرحمة والشفقة
الستيعاب كل الطالب».

قبالن  :الــكــوارث الطاحنة في طريقها إلينا
ألقــى املفتــي الجعفــري املمتاز
الشــيخ أحمــد قبــان كلمة خالل
أســبوع أقيم يف روضة الشهيدين،
حيث قــال« :وإذا كان ال بد من كلمة
بهذا العزاء فليس عــن أن الدنيا دار
فناء وبالء ،بــل عن دنيــا املعذبني
واملظلومني والكيانــات التي تحولت
بفعل الظلــم اإلجتامعي اإلقتصادي
إىل مذبــح للنــاس وســبب خصب
ملجموعة من األمــراض التي تتكاثر
بســبب الفســاد الغــذايئ والبيئي
والصحي وغــره .واليوم الوجع مر
جدا واآليت قد يكون أمر ،وفلســفة
وجودنا حتام ال تنفصل عن فلســفة
حياتنا التي نعيشها ،والطموح يشء
والواقــع يشء آخــر .كل هذا فضال
عن الكارثة التــي تصيب الناس ،ألن
النظــام الصحي مدمــر ،وهناك من
يريد إنهــاك البلد عمــدا ،واملصارف
ورشكات التأمــن يف هــذا القطاع
جزء رئييس مــن الكارثة اإلنهاكية،
فضال عن فشــل الســلطة والجشع
الذي كشف األســاطيل التجارية عن
حيتان ليــس لها حــد يف طغيانها
وأنانيتهــا .كل ذلــك وســط كارثة
تطحن ناســنا التي نهبــت ودائعها
وتركت ملصريهــا املخيف ،لدرجة أن
املريض اليــوم يدفع  80يف املئة من
الفاتورة اإلستشــفائية وإذا ما معك
موت ،رغم أن املعايري اإلستشــفائية
اليوم منكوبة متاما كنكبة البلد».
وتابع« :األرض كطبيعة تناســب
اإلنسان جدا إال أن األنظمة السياسية
اإلجتامعية ميكنهــا تحويل األرض
إىل كيانــات تتحكــم بهــا أنظمة
رعايــة وبرامج وحقــوق وخدمات
تضمــن حاجات اإلنســان املختلفة،
كــا ميكنهــا تحويلها إىل مســلخ
ومشــاريع إبــادة كام هــي بأغلب
الــرق ،وهذا ما نعاين منه وســط
مرشوع دولة يتفــكك ونظام صحي
مهرتء ونظام مرصيف يترصف وكأنه
الســلطة التي تحكم البالد .هنا الله
تعاىل يقــول للقطاعــات املختلفة،
خاصــة القطاعــات التــي تتعاطى
مع الوعي وبنــاء العقل اإلجتامعي،
وهــذا يعني القطــاع اإلعالمي أوال
والرتبــوي ثانيــا ،الله يقــول لهم:
واجبكــم تأســيس منــط إعالمي
ضاغط باتجــاه بناء عقل موحد لهذا
الشــعب املنهوب ،عقل يوحد الناس
بخصوص قضايا نكبتهــا والكارثة
التــي تطحنهــا ،فضال عــن قضايا
السلطة والرثوة والتجارة والطريقة
التــي تتم بهــا مصادرة األســواق
والحاجــات األساســية للنــاس.
والخيانة هنا كبرية جدا ،ألننا نعيش
وســط إعالم مدجج باإلرتزاق املايل
والعمولة السياســية لتدمــر البلد

ومتزيق لحمته الوطنية .ولذلك نحن
أمام كارثــة أخالقيــة ،كارثة دور
ومنطق أين نحن مــن الله والضمري
واإلنسانية؟ كارثة يبدو فيها األقوى
ماليا ونقديــا يف مثابة وحش يحدد
مصري شــعبنا دون أي رحمة ،كارثة
تضــع الفقــر بوجــه الفقري كام
حصل حني تم وضــع الجيش والدرك
بوجه املودع الذي كان يرصخ إلنقاذ
وديعته املرصفية».
وقال قبالن« :ويأيت بهذا الســياق
كارثة عدد كبري جدا من طالبنا الذين
تركوا املدارس والجامعات بسبب عدم
قدرتهــم عىل دفع األقســاط ،وهذه
الســنة النكبة أعظم وأخطر ،خاصة
أن الجامعــات فاجأتنــا بأقســاط
خياليــة وســط ســلطة تعيش بني
اليخت والطائرة .لذلــك للمرة األلف
أقول :الناس تلفظ أنفاســها ،وهناك
من يقتــل الناس ويقتلــع وجودها
مبدافع بال صوت ،والكارثة األســوأ
عامليــا التي تنزل عىل ناســنا وبلدنا
بطريقــة ال ســابق لها تقــوم بها
كارتيالت مالية وتجارية وسياسية
تفعل ذلك عمــدا ،والحل يبدأ باإلنقاذ
السيايس ،وبال إنقاذ سيايس ال حل
أبــدا إال الفوىض والحــرب األهلية.
لذلك ال بد من اتفاق سيايس رسيعا،
ومن يحيد نفســه خائــن ،والوقت
ضيــق جــدا ،والكــوارث الطاحنة
بطريقهــا إلينــا .وبرصاحــة أكرث
أقول :هناك عصابات ســوق سوداء
مرتبطة مبراكز موجودة بالســلطة،
وهناك كيانات مالية تلعب دور عدو
مايل للبلد ،وهناك قوى متارس دور
واشــنطن بالداخل وتقدم خدماتها
السياســية بخلفيــة فليســقط
البلد ويعــاد ترتيبه وفقا للتقســيم
الطائفــي ،وهنــاك قــرار برضورة
تصفيــة النــاس عن طريــق لعبة
الدوالر واألســعار والفيول والنفط
والعتمــة والجــوع واليــد العاملة
غري اللبنانية والدواء واإلستشــفاء
والفلتــان وتفكيــك قطاعات الدولة
وتفريغ قوتها ووجودها ،والحل قبل
فــوات األوان يبدأ وينتهــي باإلنقاذ
الســيايس ،ونحــن اليــوم بأمس
الحاجــة للموافقة السياســية عىل
العرض الصينــي واإليراين إال أن من
بيــده القرار الســيايس ال يريد ذلك.
وهنا أردد للمرة األلــف :هناك أزمة
محليــة الصنع وناســها معروفون
جدا ،لذلك أقول لهــذا الصنف :إياكم
واملقامــرة مبصري البلــد ورشاكته
الوطنية واســتقراره ،ألننا منلك كل
أسباب القوة لحامية الدولة والعيش
املشــرك ولن نقبل أبدا بلعبة فوىض
أو فلتان أو تقســيم ،وعمر لبنان من
عمر التحرير ال من عمر اإلحتالل».

بــاســيــل  :مــنــع الــتــهــريــب وضــبــط الــحــدود
مــن ش ــروط قــيــام الــدولــة وحــمــايــة مــواردهــا

غــرد النائب جــران باســيل عرب
«تويــر»« :الرقيــب الشــهيد محمد
الحســيني ورفيقــه الجريــح ،رمز
للجندي املناضل يف سبيل بسط سيادة

الدولة عىل ارضهــا ،ومقاومة تفكيك
مؤسســاتها وتســيب حدودها .منع
التهريب وضبط الحدود من احد رشوط
قيام الدولة وحامية مواردها».

طالل املرعبي  :أنقذوا مرضى غسيل الكلى
طالب رئيس تجمع النواب السابقني
الوزير والنائب الســابق طالل املرعبي
ب»انقاذ مــرىض غســيل الكىل يف
عــكار الذيــن يعانــون االمرين مع
املستشــفيات للحصول عىل جلسات
للغســيل ،بعد تعرث بعض املستشفيات
يف عــكار ومعاناتها من النقص الحاد
باملستلزمات واملحروقات».
كالم املرعبــي جــاء خــال لقاء
عــكاري جامع شــاركت فيه هيئات
دينيــة وبلدية واجتامعيــة ،وقال:
«نرفــض مــا يجــري يف القطاع
الصحي مــن اهامل بحــق املرىض
وخصوصا االمراض املزمنة والنقص
الحــاد باالدوية» ،معتــرا ان «هذه

القضية يجــب ان تكــون االولوية
عند وزير الصحــة والحكومة وكبار
املسؤولني».
أضاف «إن خطة النهوض االقتصادي
التي يحىك عنها ما هي اال ذر الرماد يف
العيون» ،الفتا اىل ان «حقوق املودعني
وجنــى اعامرهم ال يجب التعامل معها
باستخفاف».
وأشــار اىل ان «لبنــان ينتظــر
االســتحقاق الدســتوري املفصيل
الــذي يقيض بانتخــاب رئيس جديد
للجمهورية ،وعــى جميع االفرقاء
وضع مصلحة لبنــان ونهوضه من
أزماته فوق أي اعتبارات شــخصية
او آنية».
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هـــــل بــــــــــادرة نــــجــــاد عــــصــــام فــــــــارس الـ ــصـ ــحـ ـ ّـيـ ــة فـــــي ع ــك ــار
إســتــئــنــاف ملــســيــرة والــــده أم خــطــوة فرضتها ظـــروف عــكــار الــقــاهــرة؟
جهاد نافع
كانت الفتة البادرة الصحيــة التي أطلقها نجاد
عصام فارس يف عكار ،وقد اتت يف الزمن االصعب
الذي يعيشــه لبنان عامة ،وعــكار خاصة ،هذه
املنطقة املهمشــة والتي تعيش تحت خط الفقر،
ويعاين مرضاها من غــاء املعاينات الطبية ،وما
يشبه االستحالة يف االستشفاء وتأمني الدواء.
جــاءت البادرة يف الوقت املناســب حني وضع
نجاد فارس اصبعه عىل جراح عكار النازفة املتأملة،
وحني سمع أنني املواطنني املوجوعني الذين يشكون
من االستشفاء ومن صعوبات تأمني الدواء وغالء
اسعاره ،وهي بادرة شــكلت بارقة أمل للعكاريني
الذيــن أعربوا عن متنياتهم بعــودة عصام فارس
ونجله اىل لبنان ،واىل مسقط رأسه عكار ،ال سيام
وان عصــام فارس معروف بشــدة تعلقه بعكار،
ولطاملــا رصح يف املحافل الدوليــة ان ذرة تراب
من بالده اغىل من كنوز الدنيا ،وان عكار تســكن
وجدانه ،ومتابع دؤوب لكل تفاصيلها.
ولعل بادرة نجاد عصام فــارس قد اتت يف هذا
الســياق ،حيث نشــأ يف البيت الذي يعشق ارض
عكار واهلها ،وتعلم حب الوطن ،وعشق املبادرات
االنســانية ،وعىل خطى والده وتعليامته يواصل
نشاطه االجتامعي واالنســاين من خالل البادرة
الصحية التــي اعتربت عالمة فارقــة يف العمل
الصحي املتعطشة اليه عكار.
وقد اثــارت خطوة نجاد فارس تســاؤالت يف

االوساط العكارية وسط ترحيب شعبي
عكاري واسع ،ابرزها:هل هي الخطوة
االوىل الســتئناف نشــاط مؤسسة
عصام فارس وعودتها اىل العمل؟ وهل
هي خطوة ومقدمة للولوج اىل الحياة
السياســية واالجتامعية والخدماتية
ولدور بــارز ينتظر نجاد فــارس؟ أم
هي خطوة فرضتهــا اوجاع العكاريني
واوضاعهــم املعيشــية والصحيــة
واالقتصادية؟
يف كل االحــوال ،بــرأي مختلــف
االوساط العكارية ،هي خطوة مباركة،
وموقع تقدير فائق ،ودليل ساطع عىل
تعلق ومحبة نجاد فارس وفق تعليامت
والده لعكار واهلها،
مع دعوات ومتنيــات الن يعود اىل
عكار النها تفتقد اىل مرجعية ال ميكن
ان يكون يف موقعها إال الفارس.
وكان رجل االعامل نجاد عصام فارس
قد اطلق مبــادرة صحية البناء الجومة
ومختلف انحاء عكار ،منسقا مع النائب
ســجيع عطية ،حيث نفذ فريق طبي من االطباء
االختصاصيــن االمريكيني مــن جمعية HOME
يوما صحيا طويال يف قاعــة مخائيل فارس يف
كنيسة القديس ثيودوروس  -بينو  ،تضمن اجراء
معاينات وتوزيع ادوية مجانية للمرىض حســب
حالــة كل مريض ،وتجاوز عددهــم  200مريض

جرت معاينتهم ،بالتعاون مع كاهن رعية بينو االب
حنا الشــاعرالذي شــكر لفارس مبادرته ولعطية
اهتاممه ،مرحبا باملرىض ،ومتمنيا لهم الشفاء.
ونوه الشــاعر باداء فريق العمل الذي ضم اطباء
امريكيــن وطالب طب وممرضــن وصيادلة من
جامعتي البلمند واالمريكية ،واملرشف عىل الفريق
الدكتور روي هاشم.

ُ
إتـــــــــصـــــــــاالت مـــــكـــــثـــــفـــــة لـــــجـــــمـــــع املــــــــزيــــــــد مــــــــن نــــــــواب
ّ
املـــــعـــــارضـــــة و<الــــتــــغــــيــــيــــريــــيــــن» ...هـــــل تـــنـــجـــح املـ ــهـ ــمـ ــة؟
صونيا رزق
بعــد املشــاورات التــي
نشــطت عىل خــط نواب
املعارضة و»التغيري» وبعض
«املستقلني» ،للبحث يف امور
مصريية وقواسم مشرتكة،
إجتمع  16نائباً من املعارضة
و»التغيرييني» للمرة االوىل،
وبعد جهد جهيد يف مجلس
النواب ،يف محاولة لتقريب
وجهات النظر يف ما بينهم
قبيل االســتحقاق الرئايس
املنتظر ،عــى ان ينعقد هذا
االجتامع اســبوعياً ،إال ان
بعض املعارضني مل يشاركوا
النهم غري مقتنعني بإمكانية
ظهور نتائــج إيجابية ،خصوصاً انّ من بني هؤالء
َمن هو طامح للفوز بالكريس الرئايس ،او بقيادة
املعارضة  ،وهو حلم تواجد لديه منذ ســنوات مل
يســتطع تحقيقه لغاية اليوم ،االمر الذي مل يرق
للعديد م َمن حرضوا اللقاء ،فيام الهدف االول يبقى
توحيد املواقف يف القرارات املصريية ،كاالستحقاق
الرئايس الذي بات امللف االول عىل الرغم من تراكم
القضايا وامللفات.
ويف هذا الســياق ،إعترب وزير سابق بأنّ اللقاء
املذكور الذي عقد االسبوع املايض ،مل تكن صورته
ايجابيــة وفق ما قيــل ،النّ اغلبيــة الحارضين
تصافحوا وتبادلوا القبل والســامات ،فيام عينهم
عىل الرئاســة فقط  ،تحت عنوان» منن أحسن من
يليل عم يرتشــحوا» ،فيام املطلوب مغاير متاماً،
الن وضــع البلد عىل املحك ،وهو مهــدّ د بالزوال،
حد الحارضون ويشــارك العدد االكرب
امالً ان يتو ّ
منهم إلتخاذ موقف واحد ،وان يســروا عىل خط
«لقاء الربيســتول» ،او يشــكلوا تحالفاً سياسياً

عىل غرار قوى  14آذار ،التي تشــكلت من األحزاب
الكبرية والسياســيني الفاعلــن ،الذين ثاروا عىل
الوجود السوري بعد اغتيال رئيس الوزراء الشهيد
رفيق الحريــري ،فإنبثقت حينها «ثورة االرز» التي
القت دعامً سياســياً دولياً ،وإســتطاعت تحقيق
بعض مطالبهــا ،ومنها خروج الجيش الســوري
واملحكمة الدولية ،مشدّ داً عىل رضورة ان يتالقى
النواب املعارضون الحاليون ،كام تالقوا زمالؤهم
وبعضهم ممن شــارك يف تلك «الثورة» ،ما زال يف
مجلــس النواب الحايل ،لكن عليهم ان يتامثلوا ب
«ثورة االرز» يف مطلعها فقط  ،النهم ساروا الحقاً
يف خط متع ّرج وفوضوي تبعته املصالح الخاصة
 ،فيــا املطلوب اليوم إســتعادة ذلك الخط ضمن
«جبهة ســيادية» تحــوي كل الطوائف واملذاهب،
أي تشكيل جبهة سياســية تضّ م ايضاً شخصيات
مثقفة فكرية واعالمية ،قادرة عىل إحداث تغيري
كبري ملصلحة لبنان اوالً ،وإال ســتبقى تلك القوى
مرشذمة يف توقيت زمني مخيف يتطلب وحدة يف

القرار.
اىل ذلــك يبــدي الوزير
السابق إستياءه الشديد مام
يجري من خيبات امل ،عىل
صعيد الصف املعارض بسبب
عدم تنســيقه وتشتته ،مام
أضاع فــرص التغيري ،قائالً:
«عشــت مراحل عــدة من
السياســة اللبنانيــة ،بكل
طلعاتهــا ونزالتها ،لكني مل
اشهد مثل هذه الخيبات التي
تعود اىل املواالة واملعارضة
معــاً ،الن الجميع كان وما
زال يتطلّــع نحــو النتائج
الخاصة التي ســ ُيحققها،
وليــس النتائــج االيجابية
ملصلحة الوطن اوالً «.
ووصف املصدر املعارضة
بالباهتة وغري املتامســكة  ،خصوصاً بعد الفشل
بجلب االحــزاب الفاعلة اليها ،وما نراه اليوم ليس
ســوى تح ّركات غري قادرة عىل فعــل اي يشء،
مستبعداً جداً تحقيق ما تصبو اليه املعارضة اليوم،
يف حال بقيت عىل إتباع سياسيتها الحالية.
ورأى بــأنّ الجمهــور مل يعد يتأثر باملشــاهد
واملرسحيــات ،فهم خُذلوا يف الســابق من خالل
عدم إتخاذ زعامئهم القرار الســيايس الصائب يف
العديد من املسائل ،لذا نأمل اليوم وضع خطة عمل
والســر بخارطة طريق جديدة ،مــن قبل الفريق
املعارض مع رصخات ثورية قادرة عىل إعادة لبنان
اىل ســابق عهده ،الن «الخطاب الثوري السيادي»
غائب ،ووحده قادر عىل إعادة الحامسة يف نفوس
اللبنانيني التواقــن اىل التغيري عن حق وحقيقة،
واىل تحقيق حلمهم بلبنان الســ ّيد الحر املستقل،
وكل هذا يتطلــب من جميــع املعارضني محاولة
اخرية إليقاظ النامئني منهم من سباتهم العميق.

هــل تنجح عــمــلـ ّـيــة إزالــــة الــعــربــات والــبــســطــات مــن شــــوارع طرابلس
ً
ّ
اللبنانية؟
حفاظا على أرزاق أصحاب املحال التجاريّة واليد العاملة
دموع األسمر
بضعة امتار تفصل مدينة
طرابلس عن مناطق شاملية
اخرى محاذية لها لتتوضح
الفــوارق ،ومــدى االهامل
الغارقة فيــه عاصمة لبنان
الثانية السباب ليست خافية
عىل احد ،وضعها املراقبون
يف عهدة الطبقة السياسية
واالدارات املسؤولة عن امناء
املدينة.
يوم امس ،تحركت بلدية
طرابلس باتجــاه العربات
والبســطات التــي تغــزو
الشــوارع منذ ثالثة اعوام،
لكن املحاسبة شملت العامل
السوريني الذين يشغلون بسطات وعربات ميلكها
طرابلسيون ،وانهالت عليهم محارض الضبط ،مع
ازالــة املخالفات واقفال بعــض املحالت املخالفة
بالشمع االحمر.
مل تعد ساحة جامل عبد النارص املعروفة بساحة
التل يف وســط املدينة ساحة للفنون والنشاطات
الشبابية ،بل اضحت ســاحة للعربات واالكشاك
والبســطات حتى املارة يجدون صعوبة يف عبور
الشــوارع الزدحام الباعة والعربــات املتالصقة
بعضها بالبعض االخر.
ثالث ســنوات مضــت والفوىض تعــم املدينة
بغياب الرقابة واملحاســبة ،ما دفع بكل عاطل عن
العمل اىل جر عربة هنا وكشــك هناك ،وحالة من
عب عنهــا اصحاب املحالت الذين يدفعون
الغضب ّ

اجــور باهظة مع فواتــر من ضمنهــا فاتورة
االشرتاك الكهربايئ االغىل يف لبنان ،واعتربوا ان
اصحاب البســطات اعتمدوا طريقة غري رشيفة
يف املنافسة ،حيث يحاولون جذب الزبائن بتقديم
اسعار ارخص من املحالت فكانت النتيجة كارثية
ادت اىل اقفــال البعض ،وافــاس البعض االخر،
ومن يحاول االستمرار يف ظل هذه الفوىض حتام
سيكون مصريه كباقي اسالفه.
هده الرصخــة التي اطلقها اصحــاب املحالت
واملؤسســات يف االســواق التجارية دفع ببلدية
طرابلس اىل اعالن النفري العام ،فارسلت االنذارات
لــكل املخالفني ،لكن مل تلق النتيجة ،فاســتعانت
رشطة البلدية بقوى االمــن الداخيل اليقاف هذه
الفوىض املسترشية يف املدينة.

كذلــك اعتــرت مصادر
متابعة ان اجــواء ايجابية
خرجت مــن غــرف نواب
املدينة تســعى اىل تنشيط
الحركة السياحية ،وليكون
العنوان الــذي اطلقه وزير
الســياحة «اهال بهالطلة»
فاعال عىل ارض الواقع ،لذلك
رفع نواب املدينة الغطاء عن
اصحاب البســطات الظهار
صورة حضارية عن املدينة
 ،خصوصــا يف هذه الفرتة
الصعبة التي متر بها املدينة.
واشــارت املصادر اىل ان
هناك توجها لبعض فاعليات
املدينــة اىل املشــاركة يف
تفعيل الحركة السياحية يف
املدينة عرب مشاريع امنائية
واقتصادية ،ورأت ان املطلــوب الي خطوة فاعلة
وضع حد للمظاهر التي شوهت املدينة منذ سنوات،
واعتربت ان ازالة بعض البســطات والعربات ليس
كافيا ،الن هذا االجراء لــن مينع آخرين من وضع
بســطات اخرى يف اماكن مختلفــة ،واكدت ان
املطلوب متابعة هذا امللــف بحذافريه مع االجهزة
االمنية بالتنسيق مع بلدية طرابلس.
من جهتها ،اعتــرت رشطة البلديــة ان هذه
الحملة مســتمرة وستشمل الشــوارع واألسواق
الرئيسية والفرعية يف املدينة وصوال اىل املناطق
الشــعبية واالحيــاء الفقرية حفاظــا عىل أرزاق
أصحاب املحال التجارية واليد العاملة اللبنانية يف
املدينة.

برقيات تعزي بضحايا حريق كنيسة ابو سيفين في الجيزة
توالت أمــس الربقيات املعزيــة بضحايا
الحريق الذي شــب يف أحــدى الكنائس يف
محافظــة الجيزة املرصيــة ،والذي أدى إىل
وفاة وإصابة عدد من املواطنني.
} ويف الســياق ،أجرى رئيس الجمهورية
العامد ميشــال عون ،اتصاال هاتفيا مســاء
امس بالرئيس املرصي عبد الفتاح الســييس
وقــدم له التعــازي بضحايــا الحريق الذي
استهدف كنيسة أبو ســيفني يف محافظة
الجيــزة يف جمهورية مرص العربية .ومتنى
الرئيس عون للجرحى الشفاء العاجل .وشكر
الرئيس املــري رئيــس الجمهورية عىل
تعازيه واطلعه عىل مالبسات الحريق.
كذلك ،اتصل الرئيس عون بالبابا توارضوس
الثاين ،بابا االقباط ،معزيا بضحايا الحريق،
سائال لهم الرحمة ،والشفاء العاجل للجرحى.
واعرب البابا توارضوس الثاين للرئيس عون
عن امتنانه للعاطفة التي ابداها تجاه املصاب
األليم الذي أصاب أبناء الطائفة.
} أبــرق رئيس مجلس النــواب نبيه بري
اىل الرئيس املــري ،معزيا ،وجاء يف نص
الربقيــة« :ببالغ الحــزن واألىس تبلغنا بنبأ
الفاجعــة األليمــة يف كنيســة املنرية يف
محافظة الجيزة ،باســم الشــعب اللبناين
وباسمي الشخيص وباســم املجلس النيايب
أتقدم من ســيادتكم ومن أرس الضحايا ومن
الشــعب املرصي بأحر التعازي سائلني املوىل
للجرحى الشــفاء العاجل وملرص دوام األمن
والتقدم واالستقرار».
كام أبرق بري اىل البابا توارضوس الثاين،
معزيا بالضحايا ومتمنيا للجرحى الشــفاء
العاجل.
} أبرق رئيس الحكومة املكلف نجيب ميقايت

اىل الرئيس املــري معزيا ،ومتمنيا للجرحى
الشفاء العاجل .وأجرى ميقايت اتصاال برئيس
وزراء مرص مصطفى مدبويل معزيا بالضحايا.
كذلك أبرق رئيس الحكومــة املكلف للبابا
توارضوس ،معزيا الكنيســة القبطية وذوي
الضحايا بالحادث الجلــل الذي اوقع ضحايا
وجرحى .
} أبــرق وزيــر الشــباب والرياضة يف
حكومة ترصيف األعــال جورج كالس اىل
البابا توارضوس ووزير الشــباب والرياضة
املــري أرشف صبحي ،معزيــا ،واعترب ان
«هذه الفاجعة التي رضبت الشــعب املرصي
بكل اطيافه ،هي خســارة كبرية للكنيســة
القبطية وللمؤمنني بشــكل عام» ،وسائال
الســيدة العذراء يف عيد انتقالها «ان ترحم
نفوس الشــهداء وتلهم أهاليهم الصرب عىل
رجاء القيامة املجيدة».
} غرد رئيس الحزب الدميقراطي اللبناين
النائب الســابق طالل أرسالن عرب «تويرت»:
«حادث مؤسف ومؤمل الحريق الذي شب يف
كنيسة أبو سيفني يف مرص .التعازي القلبية
للشــعب املرصي والرئيس الســييس والبابا
توارضوس الثاين ولعائالت الضحايا .الرحمة
ألرواح الضحايا والشــفاء العاجل للجرحى،
ألهم الله ذويهم الصرب والسلوان».
} تتقــدم وزارة الخارجية واملغرتبني يف
الجمهورية اللبنانية ،يف بيــان لها« ،بأحر
التعازي من جمهورية مرص العربية الشقيقة
حكومة وشعباً بضحايا الحريق الذي حصل
يف كنيسة ابو سيفني يف محافظة الجيزة.
كام تعرب عــن مواســاتها الصادقة ألرس
الضحايا وترجــو ألرواحهم الرحمة ،وتتمنى
الشفاء العاجل للمصابني».

قــــيــــادة ال ــج ــي ــش وأهــــالــــي ال ــغ ــب ــي ــري ّ
شــيــعــوا
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خالل مراسم التشييع

شــيعت قيادة الجيش وأهــايل منطقة
الغبريي الرقيب الشهيد محمد الحسيني ،الذي
استشــهد بتاريخ  2022/8/13بعد تعرضه
إلطالق نار أثناء اشــتباكات مع مهربني عند
الحدود الشاملية.
استهل التشــييع بإقامة مراسم التكريم
للشهيد أمام املستشــفى العسكري املركزي،
حيث أدت لــه ثلة من الرشطة العســكرية
وموســيقى الجيش التحيــة والترشيفات
الالزمــة ،وجــرى تقليده أوســمة الحرب
والجرحــى والتقدير العســكري من الدرجة
الربونزية ،ثم أقيمت الصالة عىل جثامنه يف
جبانة روضة الشهيدين -الغبريي ،بحضور
حشد من املواطنني ورفاق السالح.
وقد ألقــى العميد الركن جــورج الخويل
ممثال وزيــر الدفاع الوطنــي يف حكومة
ترصيف األعامل موريس سليم وقائد الجيش

العامد جوزاف عون ،كلمة نوه فيها مبناقبية
الشــهيد وتفانيه يف أداء واجبه العسكري،
ومام جاء فيها« :يف حرضة الشهادة املهيبة،
تبقى الكلامت قارصة عن التعبري ،سواء أمام
حجم الخسارة أو عظمة التضحية الكربى،
إذ نزف الرقيب الشهيد محمد الحسيني بطال
مقدامــا ينضم إىل قافلة شــهدائنا األبرار،
بعدما اغتالته يد الجرمية أثناء أدائه الواجب
الوطني بكل ثبات وإرصار ،دفاعا عن لبنان
وأرواح اللبنانيني».

} قيادة الجيش تنعاه }

وكانت قيادة الجيــش – مديرية التوجيه
نعت الرقيب الشــهيد محمد الحسيني ،الذي
استشــهد بتاريخ  2022/ 8/ 13بعد تعرضه
إلطالق نار أثناء اشــتباكات مع مهربني عند
الحدود الشاملية.

حــســن مــــــراد :أبــــعــــدوا الــســيــاســة عـــن الــتــربــيــة
ّ
فــالــســيــاســة تـــفـــرق ..والــتــربــيــة تــجــمــع وت ــوح ــد

مراد يلقي كلمته

أكد رئيــس لجنة الرتبيــة النيابية النائب
حســن مراد خالل رعايته حفــا تكرمييا
اقامتــه ثانويــة الصالح اإلســامية يف
بعلبك ،للناجحني يف الشهادات الرسمية ،أن
«املسؤولية تفرض علينا أن نكون أمناء ،ولن
أســتكني كرئيس للجنة الرتبية مع الزمالء
لنــرك بصمة إيجابية ،بالتعــاون مع وزير
الرتبية الحريص عىل الرتبية والتعليم وأمان
األجيال».
ووعد باســتكامل جوالته عــى مدارس
لبنان« ،التي كانت قد انطلقت من البقاع ،من
أجل االســتامع إىل الهموم الرتبوية إليجاد
حلول لتبقى الرتبية بأمــان» ،مؤكدا أنه «ال
يجوز أن يبقــى املعلم رهينة الوضع املرتدي،
ومدارســنا الرســمية مهملة وتعيش قلق
بدايــة العام الدرايس الجديــد .فال يجوز أن
يحرم أجيالنا فرصة املشــاركة العلمية ،وأن
يبقى طالبنا يف بيوتهــم لعدم قدرة ذويهم
عىل تأمني النفقات الدراســية .وإننا لن نرتك
التبية ضعيفة؛ ألنهم استضعفوا املعلم ،ولن
ّ

نرتك املدارس تقفل بسبب الهدر ،واألهل بقلق
واملسؤولون مطمئنون عىل مصري أبنائهم».
وطالب مراد ب «إعطــاء األولوية للقطاع
الرتبوي ،وتوحيد رؤيــة األجيال لبناء وطن
واضح الهوية» ،وقال« :أبعدوا السياسة عن
الرتبية ،فالسياســة تفــرق والرتبية تجمع
وتوحد».
وحذر مــن «مغبة الدوامة غــر املنتجة
التي نعيشها ،بســبب املحاصصة الطائفية
والتناحر الســيايس ،ومن مشكلة الخطط
التي تكمن يف تغري املســؤولني» ،مشريا إىل
أن «من ميلك املعلومات يســيطر عىل العامل
اقتصاديا وسياســيا ،والغرب يحاول إلهاءنا
إلبعاد أجيالنا عن أهدافهم السامية».
وختــم مبناشــدة املربــن «لالنتباه إىل
خطورة االنحراف املجتمعي ،فالنجاح العلمي
مقرون باألخــاق ،وهذا مــا يفتقده العدو
الصهيوين ،وما يحصــل يف غزة يدفعنا إىل
التمســك بالعلوم والتخطيط لــردع العدوان
الصهيوين».
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ّ
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دعــا الــى لبنــان أكبــر فــي محيــط أمــة كبــرى يتســع بهــا وطــن اللبنانييــن وحقوقهــم
مــن الســويس الــى األناضــول ومــن الباديــة الــى البحــر املتوســط فــي دولــة عظيمــة قويّــة
مهند حيدر
كنت يف الخامســة عرشة من العمر وكان عهد الرئيس
بشــارة الخوري قد شــارف عىل نهايته محاطا بأخبار
محســوبيات سادت كل قطاع من قطاعات الدولة يف ما
عرف يومها «مزرعة الســلطان ســليم» نسبة اىل سليم
الخوري شــقيق الرئيس بسبب ما اشتهرت به من منافع
وصفقات أدت يومها اىل ارضاب شامل يف كل لبنان ضد
العهد الذي سعى رئيسه اىل البقاء يف الحكم لكنه سقط،
ويف ظروف صعبة تحكم خاللها لبنان قلة سياســية -
مرصفيــة  -اقتصادية تطغى عىل الشــعب اللبناين كام
اليوم ،ولو بدرجة أقل سوءا بكثري مام نعاين به يف املحنة
الكربى الحالية من الرشاســة يف الفساد واملحسوبيات
واملزيد من الرصاعــات الطائفية واملذهبية واملناطقية..
ورغــم ذلك مل يكن هذا الوضع األقل ســوءا يوحي بأي
شكل من األشكال اىل فتى مثيل من بني كثريين من فتيان
وشباب ورجال ونساء لبنان بأنه بلد قابل عىل الصمود،
فكتبــت وأنا يف الرابعة عرشة مــن العمر كتيبا صغريا
أصدرته يف العــام  ١٩٥٢بعنوان «وطن جريح» توقعت
فيه ان النظام السيايس ـ االقتصادي السائد الذي يحكم
لبنان سوف يأخذ به حتام (حرفيا كام يف نص الكتاب)
اىل «االنهيار والزوال والفناء»!!!
وظلت هــذه الحتمية «النهيليســتية» تالزمني كام
الطــوق يف عنق الفكر ،وعىل مدى ســنوات ،اىل حني
طالعت صدفة مجموعة مقاالت ومداخالت ومحارضات
كتبهــا مفكر من لبنان عاش ردحا طويال من حياته يف
مهاجر مرص وأمــركا والربازيل واألرجنتني هو انطون
ســعادة (جمع أكرثها يف كتاب بطبعتني ١٩٧٦و١٩٩١
يف  ٢٦٤صفحة من الحجم الوسط عن دار فكر لألبحاث
والنرش بعنوان «انطون ســعاده :يف املسألة اللبنانية»)
أحسســت وللمــرة األوىل ان فيها من خالل فكر انطون
سعادة ما هو عكس «الضيق الفكري» الذي أعانيه بشأن
مصري لبنان( ،الذي قال عنه جورج قرم أخرياً يف مقابلة
راهنــة عىل التلفزيون انه عندما تعمق يف قراءته أخريا
«عرث عىل كنز فكري مثني» .كام قال عنه كامل جنبالط
(عىل أثر اغتيال ســعاده يف محاكمــة صورية وحكم
مبوجبها باالعدام خالل بضع ســاعات ونفذ االعدام يف
ليلة واحدة رميا بالرصاص)« :ان ســعادة هو مؤســس
أكرب مدرســة فكرية يف الرشق» ،ومن خالل هذا الفكر
تلمست ضوءا بأنه ميكن ،أن يبقى لبنان ويستمر ويكرب
ويلعــب دورا رئيســيا يف تطوير ذاته وكيانه واالنطالق
مــن هذا الكيان اىل تطوير محيطه وتقويته واالقتواء به
يف أمــة عظيمة كربى ذات قومية واحدة جامعة وذلك
يف حركــة نهضوية .وأنــا اآلن وبعد حوايل ثالثة أرباع
قرن من اغتيال سعاده ،ال أكتب هذا املقال من وجهة نظر
حزبيــة بل هي مبجملها قناعــايت الذاتية التي أعرب بها
عــن لبنان كوطن يف اطار أمة جامعة كربى لبنان فيها
«نطاق ضامن للفكر» كام يف تعبري سعادة ،يقرر مصريه
أبناؤه باستقاللية وبإرادة حرة ومبعزل عن أي ضغوطات
خارجية أجنبية أو استعامرية من أي نوع.

} نظرة سعاده اىل لبنان }

يف هذا املقال سأعتمد عىل ما كتبه انطون سعادة يف
مختلف املصادر ســواء يف كتابه «املســألة اللبنانية» أو
مصــادر أخرى يف مقاالته وخطبــه ،وذلك يف محاولة
إلقــاء نظرة جديدة ومعمقة قــد ال تتناقض بالرضورة
مــع العقيدة التي يلتزم بها القوميون االجتامعيون ،لكن
هدفها توســيع دائرة حــوار أمتنى أن يكون منطلقا يف
العودة لنظرة ســعادة اىل لبنــان والكيان اللبناين ،وذلك
بقصد تكثيف دائرة البحث وعمال مبقولة سعادة الشهرية
عــن دميوقراطية الحوار الــواردة يف مقاله يف جريدة
«الزوبعة»  ١٥آذار « :١٩٤٩ان الحزب (الســوري القومي
االجتامعي) يجمع عنارص متنوعة وال ميكن القضاء عىل
هذا التنوع وال يجوز قتله» و»أن الحزب من هو مجموعة
أفــراد تتنوع مذاهبهم ،وال ميكــن تحديد تفكري كل فرد
مــن أعضائه بطريقة تفكري زعيمه يف جميع املســائل
والقضايــا الجزئيــة أو التفصيلية ،أي أنه ال ميكن جعل
تفكري كل فرد من أفراده نسخة طبق األصل عن تفكريه»
(سعادة :األعامل الكاملة ـ الجزء  ٧صفحة  .)١٩اضافة
اىل ما قاله ســعاده يف رسالته اىل فخري املعلوف« :اين
ال أرغــب يف محو التنوع الفكري من تراثنا ،بل أرغب يف
املحافظة عليه وتنميته ألين أرى أنه الزم لفالحنا».
وقبــل التحدث عــن نظرة ســعادة اىل لبنان ،ينبغي
املالحظــة ان كثريا من مقــاالت مفكرين وترصيحات
سياســيني مل تكن تصف لبنان بأنه «وطن» بل «بلد» أو
«ساحة» .ويف عقائد أحزاب سياسية هو أحيانا جزء من
«أمة عربية» أو هو «أمة لبنانية» أو جزء من عامل أممي
عاميل تســوده حرب الطبقات حيث العامل رفيق العامل
بغــض النظر عن البلد الذي ينتمي اليه .لنصل أخرياً إىل
نظرة سعادة إىل لبنان من خالل ما كتب ورصح وخطب
وكيف انه مل يوافق ال عىل «لبنان الصغري» كام شــاءه
البعــض يف البداية وال عــى «لبنان الكبري» كام انتهى
اليه وشاءته تســوية دولية بني رجال دين أو مفكرين
مسيحيني أو مســلمني ،وال عىل «لبنان مترصفية جبل
لبنــان» كام جرى اختصاره يف العام  ١٨٦٠بتســوية
عثامنية ـ أوروبية .فإىل املقال:

ليــس يف فكر ســعاده عىل االطالق ضــم لبنان اىل
ســوريا كام يشيع عنه خصومه ال سيام الذين مل يقرأوه
أو قرأوه ارتجاال أو سطحيا أو ملجرد انتقاده ،حتى ان أحد
أهم رؤســاء الحزب السوري القومي االجتامعي عصام
املحايري قال يوما يف جواب عىل سؤال« :لو هجم جيش
من سوريا إىل لبنان لضمه اليها فسوف يطعنه القوميون
يف ســوريا يف الظهر ويطعنه القوميون يف لبنان يف
الصدر»!
وكان ذلك تأكيدا لقول سعاده يف «املسألة اللبنانية» ردا
عىل اتهام خصومه له بفكرة «الضم» ان هؤالء يروجون
مخاوف ال أســاس لها «اىل حد صاروا معه ينظرون اىل
ســورية نظرهم اىل غولة تريد ابتالعهم أو افرتاسهم»!
بينام يف كلامت لسعاده« :إذا كان يف لبنان نور فلامذا ال
يشع هذا النور يف سوريا كلها» .وهو القائل أيضا «نريد
لبنان نطاق ضامن للفكر الحر» أي منطلق من لبنان الفكر
والريادة إىل محيطه يك يســاهم يف تطوير هذا املحيط
ويقــوى به ويتحصن ويصبح أكرث قدرة عىل مواجهة ما
يتهدد الوطن اللبناين من مخاطر خارجية تحيط به كام
هو حاصل اليوم بـ «امتياز»!

} توسيع حدود لبنان }

ولعــل أوضح ما قاله ســعادة يف نقضه لفكرة الضم
عكســه متاما وهو يف ما يسميه «توسيع حدود لبنان».
فاللبنانيون باتحادهم مع محيطهم ،يتســع وطنهم وال
تعود حقوقهم منحرصة يف لبنان فقط ،بل يكون وطنهم
كل ســورية ،من ترعة السويس حتى بر األناضول ومن
البادية اىل البحر املتوســط ،يؤلفون دولة عظيمة ذات
شأن وقوة ينظر اليها العامل بعني االعتبار».
مضيفــا« :ان غورو مندوب وصيتنــا يقول للبنانيني
ان لبنان يقــدر أن يكون دولة ضخمة ذات قوة وعظمة
متناهيــة اذ انه أمنع حصون الرشق ،أما أنا فأقول« :انه
باتحــاد لبنان مع ســوريا يصبح دولة أضخم وذات قوة
وعظمة غري متناهية وال يعود أمنع حصون الرشق فقط
بل الدولة ذات األرايض الواســعة والجيوش الكثرية التي
تجعل حدا ملطامع فرنسا االستعامرية».
ويخاطب سعادة شعب لبنان سائال« :ما هو االستقالل
الذي نلته؟ أهو استقالل الثلوج عىل الكنيسة وصنني وفم
امليزاب وحرمون؟ ،وهذا كان دامئا وأبدا مســتقال ،أم هو
اســتقالل الصخور والرتاب والنبات وهي أيضا مستقلة
من قبل ،أم هو استقاللك انت أيها الشعب! لتكون حرا يف
تقرير مصريك واختيار أي وضع تريده؟ «ان اســتقاللك
هو يف ســيادتك وحريتك ،فــكل يشء يف لبنان هو لك،
أنت صاحبه وأنت صاحب الحق يف الترصف به ..وأنا أيها
الشــعب اللبناين منك ولك ولحامية سيادتك من كل ارادة
خبيثة تريد أن تحرمــك الحرية والحق وان تكبلك بقيود
الخنوع والذل .فانت وحدك صاحب هذا الكيان ،هو وقف
عليك وكل من يقول غري ذلك هو عدوك وعدو كيانك ،ألنه
عدو سيادتك وحريتك».
ويف بيان بتاريخ  ٣٠أيلول  ١٩٤٨ينتقد ســعاده الذين
يقولون انهم «عند حدوث املشــاكل االقتصادية بني لبنان
ومحيطه سوف نطحن صخور لبنان يف كالم يعترب «فشة
خلــق» ألنه يصعب أن نرى صخور لبنان الجميلة تتحول
إىل طحــن ،فذلك يتطلب تحويل معدنا (جمع معدة) اىل
باطون مســلح تهضم تلك الصخــور ..فالكيان اللبناين
الذي جاهرنا باحرتامه وعكس الخائفني عليه ،هو حصن
يساعدنا عىل تطوير األفكار نحو اتجاه الحياة الجديدة  ،ال
سجنا للبنانني ينزوون فيه بل يجب أن يكون لبنان نقطة
انطــاق لهذه النهضة ال مقربة للبنانيني ..ولدينا تقارير
عن تحركات طائفية التي تجعل أبناء لبنان واقفني ليشب
كل فريق منهم عىل اآلخر ..ان لبنان هو يف ذرى سورية
وفيه انبثق مبدأ الحياة للبنانيني ولجميع السوريني .وقد
انتبه اللبنانيون اىل ما علمهم اياه الفرنســيون ونسوا ما
قالــه لبنانيون خلصاء مثل أمــن الريحاين بأن عذوبة
مناظره وعبقرية أبنائه ال تزول».

} حاربنا النقاذ اللبنانيني }

ويف مقال آخر بعنوان «االنعزالية اللبنانية أفلســت»
يقول سعاده« :ان الفقر املايل والتقهقر االقتصادي اللذين
يصيبان لبنان ،هو بســبب عوامل االنعزال التام فيه نحو
القطيعــة النهائية ..واألخطــار العظيمة التي أصبحت
محيطة بلبنان ،خصوصا بعد كارثة فلســطني ،وبسبب
األحقاد التي توغر الصدور بها سياسة االنعزال التام ،تنذر
باشأم الكوارث وأسوأ أنواع االستعباد»..
ويف مقال لــه بعنوان «وحاربنا النقــاذ اللبنانيني»
يقول« :ان التلبنن الوهمي الفاســد والتغرير باللبنانيني
العاملني يف حقولهم ليتبعوا التلبنن األجنبي ،هام عامل
خطر عىل مصري اللبنانيني .وان االنعزال ومتكني املصالح
األجنبية من التحكم يف موارد حياة اللبنانيني ،هو أدهى
رش يصيب اللبنانيني فيطردهم من ديارهم ويرشدهم بني
مختلــف القارات ،وال يفيد اللبنانيني تأويل الهجرة بأنها
«فتح لألمصار ومتديــن العامل»! .ان األم اللبنانية التي
فقدت ابنها وراء البحار ال يعوضها شيئا هذا التلبنن ،وان
األب الذي يكدح عامال يف األرض وتهرب منه املواســم
وترهقه الرضائب ،ال يجد جزاء كبريا يف التلبنن الوهمي.
وقد بلغت الحامقة ببعض الصحف املتلببنة أن تنســب
«الخيانة العظمى» اىل اللبنانيني املســتقلني عن عبودية
االرســتقراطية وعــن االرادات األجنبية الذين يعربون

عن ارادة اللبنانيــن القومية ..انهم كتاب يحملون عار
الكتابــة بلغة الدولة التي احتلت جبال لبنان ،ودنســت
أديم لبنان بسنابك خيلها واقدام سنغالييها.
ويتابع ســعادة تحت عنوان يف مقال «املوارنة رسيان
ســوريون» :وحول ما يسمى بلبنان الفينيقي الذي كان
أكرب من لبنان الحايل ما يعطي الدليل عىل توســع حدود
لبنــان بدال مــن عزله وتقزميه ..اذا عدنا اىل األســاس
الفينيقــي ،وجدنــا ان الفينيقيني امتدوا من فلســطني
عىل طول الســاحل السوري وأعظم اآلثار الفينيقية التي
اكتشــفت مؤخــرا ما بــن  ١٩٢٩و ١٩٣٢كان يف رأس
شــمرا قرب الالذقية ،وليس عىل الساحل أمام فم امليزاب
أو صنني والكنيســة ..والبطريرك املاروين ليس بطريركا
لكريس لبناين أو لكريس ســوري عــام ،فهو بطريرك
انطاكية وســائر املرشق ..وقد خــص االنجيل املقدس
فينيقيا باالســم (متــى  ٤/٢٣ومرقص  )٧/٢٦وجربان
خليل جربان املاروين ،مل يســعه عندما رأى انشاء «لبنان
الســيايس» اال أن يقول يف مقالة انشأها خصيصا لهذا
املوضوع «لكم لبنانكم ويل لبناين» .واملطران املغفور له
يوســف الدبس يف كتابه «تاريخ سورية» اعترب سورية
كلها وطنه ،وســليامن البستاين املاروين ،األديب الكبري
قال وقد أرشف عىل الوفاة« :وأرض سورية محط األمل،
اىل حامها يسري الرفات ،وأهلها تلقى قبيل املامت مبرتع
الرغد وعيش خضيل ..فيا أيها اللبنانيون ال تخونوا أرواح
آبائكــم وأجدادكم وال تعطلوا خلودكم ان كنتم تعلمون ..
وليس املوضوع نقض الكيان اللبناين ،فهذا الكيان مسلم
بــه ولنفرق بني الكيان وســامته من جهة ،والحقائق
االجتامعية من جهة أخرى».

} لبنان يحيا بالحرية }

ويف مقال بعنوان «مشــكلة الحرية تحل بالحرية»
يقول ســعاده «يف خطاب يوم عوديت اىل لبنان (العام
 )١٩٤٧أعلنت اننا مل نكن ولســنا أعداء للكيان اللبناين..
بــل نعتــر ان هذا الكيان يجــب أن يكون نطاق ضامن
للفكــر وإلنطالق الفكر يف ســورية الطبيعية كلها..
وهذه العبارة اشــتملت عىل فكرة توطيد لبنان يف نرش
فكــرة ثقافية مدنيــة واحدة يف املنطقــة الجغرافية
الواحدة التي عرفت يف التاريخ بإســم ســورية والتي
تبقى منطقة جغرافية واحدة ،مهام نشأ فيها من دول،
وال يغري شيئا من حقيقتها استبدال تسمية استعامرية
جديدة كـــ «اللوان» مثال ( Levantاملرشق) بأســمها
الــذي عرفه التاريخ ..والكيــان اللبناين قائم فيها وقد
أعلنــا احرتامنا لهذا الكيــان باعتباره تعبريا صادقا عن
ارادة الشــعب ومل يصدر عنا أي عمل أو تدبري يرمي اىل
ازالته ،بل بالعكس كونه «نطاق ضامن للفكر وإلنطالق
الفكر فنحن مستعدون لحامية هذا النطاق ،ولتصطرع
فيه العقائد بحرية بني اعتباره عربيا أو ســوريا أو امة
وقوميــة جديدة فيه ،فهذه األمور تتعلق برصاع العقائد
وال عالقة لها بأي عمل ســيايس يتعلق بالكيان اللبناين
كدولة .ان مشكلة العقائد يف لبنان هي مشكلة الحرية
ومشكلة الحرية ال تحل اال بالحرية ولبنان يحيا بالحرية
ويندثر بالعبودية ونحن أكرث حرصا عىل لبنان بعيدا عن
املجازفات االعتباطية وحركتنا هي حركة الحرية ،حركة
الواجــب والنظام والقوة وبانتصارها يجد لبنان كل العز
وكل الخري ..وسياسيو الطائفية واالنعزالية يتمسكون
بـ «ســاح عظيم» يحاربون به هذه الحركة ،وليس هذا
الســاح يف نظرهم اال «غــول الوحدة القومية» :غول!
ال تنســوا املذابح الطائفيــة! انظروا التعصب الديني! ال
ميكننا ان نعيش مع املتوحشــن خارج لبنان»!
مضيفا« :هذا هو الســاح الســيايس السحري يف
«األوســاط اللبنانية الــرف» هو كلمة الرس وعالمة
املــرور يف «القوميــة الطائفية» يف لبنان التي تكونت
يف ربــع قرن (منذ االحتالل الفرنيس حتى كتابة املقال
يف العــام  ١٩٤٧تحت عنوان «دور الغول انتهى») نحن
يف لبنان حركة صيانة وخري للبنان واللبنانيني ال «غوال»
اال عند الجهال واملشعوذين« .ان الغول يحترض اآلن! وقد
انتهــى دور الغول وانتهى بانتهائه دور الوهم والخوف
وابتــدأ عهد الثقة بحركتنا التــي تقيض عىل املخاوف
وتحقق حياة عز وحق الشعب».

} نزال الحياة واملوت }

وكان من بــن أهم املخاطر التي ركز عليها ســعادة
لحامية لبنان الخطر االرسائييل ،محذرا يف ســنتني بعد
قيــام الكيان الصهيوين مــن ان لبنان «هو» األقرب اىل
مطامع اليهود الذين يســعون اىل التوســع باستمرار
واقامة دولة قوية وبعد ذلك يتوجهون اىل االســتعامر.
انــه نزاع الحياة واملوت بــن لبنان واألمة كلها واليهود
الذين الحظ ساستهم نجاح سياسة االحتالل األجنبي يف
ايجاد شــقة واسعة بني دول األمة أخذوا يسلكون طرق
تلك السياسة يف دعاوتهم يف محطتهم االذاعية يف تل
أبيب وبواســطة دعاتهم املنبثني ونرشاتهم مضيفا« :ان
الرجعيــة االنعزالية ال تتمكن من فهم القضايا القومية
وال القضايا االجتامعية الكربى مثل سعي ارسائيل وضم
لبنان اىل أمالكها»!.
وأخريا من خالل كل ما كتبه ســعاده عن لبنان الذي
وصلت به األمور اىل نظام ســيايس وصفه بأنه يعمل
عــى نهج «ارضب أوال ثم ابحث عن املربرات .ان (الثورة
التي أعلنها ســعادة يف  ٤متوز  )١٩٤٩ضد حكومة مل

ســعادة عنــد وصولــه مــن املهجــر  ١٩٤٧العــام الــذي
أعلــن فيــه موقفــه مــن لبنــان و «املســألة اللبنانيــة»

من أقوال سعادة
 لبنان هو يف ذرى ســورية ويجب أن يكوننطــاق ضامن للفكر الحــر معقال للنبوغ يطور
محيطــه حولــه يف اتجاه موافــق مع تطوره
ومتجانس مع أهدافه
 لست حربا عىل كيان لبنان بل قوة فيه وله آمنبــه جربان خليل جربان وأمني الريحاين واملطران
يوســف الدبس والشــعراء ســليامن البستاين
والياس فرحات وسعيد عقل يف بدايته ،يف اطار
أمة سورية كربى جامعة تحمي لبنان وتحصنه
ضد املخاطر الداخلية والخارجية
 ان لبنــان هو البلد األقرب اىل مطامع اليهودوهم يغذون االفتتان الطائفي ليتمكنوا منه
يف اعــان أهداف ثــورة  ٤متوز  ١٩٤٩قالســعادة :توطيد استقالل لبنان عىل أساس ارادة
الشــعب اللبناين الحرة ،وتطهري ادارة الدولة من
الرشوة والفساد والتحكم ،والقضاء عىل االحتكار
والطغيــان الرأســاليني ،وتخطيط سياســة
اقتصادية قومية ،وتنظيم االقتصاد القومي عىل
أســاس االنتاج ،وقيام نهضة صناعية ـ زراعية
وانشاء جيش قوي يكون ذا قيمة فعلية يف تقرير
مصري األمة والوطن .
تجــد أي مربرات لـ»حملة جارفة بكل هياجها وتعديها
يف مداهمة البيوت وتفتيشــها يف جميع جهات لبنان،
واخراج أبناء الشعب الغاضبني عىل االضطهاد واالرهاب
والطغيان املســلح ،وسوقهم اىل السجون بال ذنب ويف
مخالفة بربرية للمباديء الدميوقراطية وخرق لحقوق
أعضاء الدولة املدنية والسياســية وظلم ال يطاق».

} بيان اعالن الثورة }

وقــد جاء يف بيان اعالن الثــورة انها «ضد حكومة
طاغية ،خارجة عن ارادة الشــعب ،معرضة خري لبنان
للمحق وسالمته للخطر وبعد تزوير فاضح لالنتخابات
التي جرت ســنة  ١٩٤٧يف جو من مطاردة السياسيني
وارهــاب املعاكســن أوصلت اىل الحكم مجلســا ليس
رشعيا ،وال ميكن أن ميثل إرادة الشعب».
وقــد حدد البيان أهدافها بأنها« :ألجل تحقيق املقاصد
التالية» :توطيد االســتقالل اللبناين عىل أســاس ارادة
الشــعب الحرة ،اسقاط الحكومة وحل املجلس النيايب،
وتأليــف حكومــة تعيد اىل الشــعب حقوقه وحريته
وارادته املســلوبة ،ووضع دستور جديد يضمن املساواة
يف الحقوق املدنية والسياســية ألبناء الشعب ،ويجعل
التمثيل الســيايس عىل أســاس املصلحة القومية ،بدال
من أساس املصالح الطائفية والعشائرية الخصوصية،
وفصل الدين عن الدولة ،ومنع رجال الدين من التدخل يف
شؤون السياسة والقضاء القوميني ،وازالة الحواجز بني
مختلف الطوائف واملذاهب يف االجتامع والثقافة ،تطهري
ادارة الدولة من الرشــوة والفســاد والتحكم ،والقضاء
عىل االحتكار والطغيان الرأسامليني ،وتخطيط سياسة
اقتصاديــة صناعيــة  -زراعية تلغــي االقطاع وتنظم
االقتصاد القومي عىل أســاس االنتــاج وتنصف العمل
وتصــون مصلحة األمة والدولة ..وانشــاء جيش قوي
يكــون ذا قيمة فعلية يف تقرير مصري األمة والوطن».
ويف ختام بيان الثورة التي هي الثورة املسلحة الشعبية
األوىل يف تاريــخ لبنان عىل مســتوى كل لبنان خالفا
لالنتفاضات والعاميات الشــعبية املناطقية أو املحدودة
أو التحركات الحالية التي توزعت عىل اتجاهات سياسية
مختلفة ،جاءت العبــارة التالية« :ان الحكومة اللبنانية
الخائنة حرية الشــعب اللبناين ،العابثة بحقوق أبنائه،
قد فرضت بشــعبه ورعونتها ،الثورة للدفاع عن الحرية
املقدسة ،وعن حياة أبناء الشعب وارادته ،وقد قبلت حركة
الشــعب الكربى التحدي وأعلنت الثورة .فاىل الثورة عىل
الطغيان والخيانة أيها الشــعب النبيل» .مقر قيادة الثورة
العليا  ٤ -متوز .١٩٤٩
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مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

ّ
الوراثي ــــــــة
«لحظ ــــــــة حاس ــــــــمة» ف ــــــــي مج ــــــــال ط ــــــــب القل ــــــــب ..ع ــــــــاج ث ــــــــوري ألم ــــــــراض القل ــــــــب
تعتــر أمراض القلب من أكرث األمراض شــيوعاً بني الناس،
وواحدة من أبرز األسباب التي تؤدي إىل وفاتهم .يف بحث جديد
رائد ،ســيعيد العلامء كتابة الحمض النووي بهدف التوصل إىل
أول عالج يف العامل ألمراض القلب الوراثية ،فيام ميكن وصفه
بـ»لحظة حاسمة» يف مجال طب القلب واألوعية الدموية.
وبحســب ما نرشه موقع «بولدســكاي»  ،Boldskyتعاون
علــاء رائــدون عامل ًيا من اململكة املتحــدة والواليات املتحدة
وســنغافورة يف مرشوع «كيور هارت» CureHeart Project
لتصميم لقاح ملرىض القلب .وبحسب تقارير إخبارية ،خصصت
مؤسسة القلب الربيطانية مبلغ  30مليون يورو لهذا املرشوع
املنقذ للحياة .ومن املقرر أن يســتخدم الباحثون للمرة األوىل
تقنيات وراثية دقيقة ،تُعرف باسم التعديل األسايس ،يف القلب
لتصميــم واختبار أول عالج ألمــراض عضلة القلب املوروثة،
بهدف تعطيل الجينات املعيبة.
إن «أمراض القلب املوروثة» هو مصطلح يشمل جميع أمراض
القلــب التي تنتقل من اآلباء إىل أطفالهم ،أي عندما يكون لدى
أحد الوالدين أو كليهام جني معيب أو متحور ،فإن هناك احتامل
 50/50لنقله إىل األطفال .وتشمل بعض أمراض القلب املوروثة
اعتالل عضلة القلب الضخامي وفرط كوليسرتول الدم.
وميكــن أال يعاين بعض األفراد ،الذيــن يعانون من أمراض

القلب الوراثية من العديد من
األعراض ،بل وال يتم تشخيص
الحالة إال بعد اإلصابة بنوبة
قلبية مفاجئة أو اإلغامء أو
الوفاة بشكل مفاجئ .وتفيد
اإلحصائيات بأن حوايل 0.8
إىل  %1.2من األطفال حديثي
الوالدة يف جميع أنحاء العامل
يتأثــرون بأمــراض القلب
الوراثية.
اختارت لجنة استشارية
برئاســة الربوفسور السري
باتريــك فاالنــس ،كبــر
املستشــارين العلميــن
للحكومــة الربيطانيــة،
الفريق املسؤول عن الدراسة
بالغــة األهمية ،فيام أوضح
بروفيسور هوو واتكينز ،من
«جامعة أكســفورد» وهو باحــث رئييس يف مرشوع «كيور
ً
قائل إن مرض اعتالل عضلة القلب يعد حالة «شائعة»
هارت»،

حقًــا يف جميع أنحاء العامل ومن املعروف أنها تؤثر عىل واحد
من كل  250فردًا .ووصف واتكينز الدراســة بأنها فرصة «تأيت

ّ
الـــــى مرضـــــى الســـــكري ..إليكـــــم أســـــوأ  4عـــــادات لتنـــــاول الفطـــــور!

دامئاً ما نسمع مقولة« :وجبة
الفطور هي أهم وجبة يف اليوم»،
وبينام توجــد آراء متباينة حول
هذه العبارة الشــهرية ،إال أنه مام
ال شــك فيه أن عادات الفطور لها
تأثري عىل الجسم .يف حني يجب
أن يهتم مرىض الســكري بشكل
خاص بإدارة نســبة السكر يف
الدم ،فإنــه من مصلحة الجميع
تجنــب العادات التــي تجعل من
الصعب عىل أجســامنا الحفاظ
عىل مســتويات السكر يف الدم
الصحية.
بحسب ما ورد يف تقرير نرشه
موقع «إيت ذيس نوت ذات» Eat
 ،This Not Thatفإن أســوأ أربع
عادات لتناول الفطور بالنســبة
لسكر الدم هي:
 عدم تناول ألياف كافية :تعترباألليــاف من العنــارص الغذائية
القيمة ،التي تقــوم بالعديد من
الوظائف ،بداية من تحسني انتظام الجهاز الهضمي
ً
ووصول إىل زيادة الشعور بالشبع
وكوليسرتول الدم
وإبطاء إطالق الكربوهيدرات يف مجرى الدم.
وعندما يتناول املرء وجبة فطور منخفضة األلياف
وغنية بالكربوهيدرات ،مثل الخبز املحمص األبيض
مع املرىب ،فإن الكربوهيدرات يف الوجبة ســتصل
إىل مجرى الدم بشــكل أرسع مام لو كان يتم تناول
نفــس الكربوهيدرات مع محتوى أعىل من األلياف.
وميكن أن تؤدي الزيادة الرسيعة يف الكربوهيدرات
إىل ارتفاع وهبوط يف نســبة الســكر يف الدم بعد
الوجبة ،مام ميكن أن يؤثر عىل مســتويات الطاقة
والشهية.
بالنســبة لألشــخاص غري املصابني بالسكري،

ترأس قداس عيد
ّ
السيدة في البرجين

فإن الجســم مجهز جيدً ا باألنسولني للمساعدة يف
هــذه العملية؛ ولكن ،مبــرور الوقت ،رمبا تضعف
قدرة الجســم عىل االستجابة بكفاءة لهذه الزيادة
يف الســكر .لتخفيــف االســتجابة املطلوبة من
البنكريــاس ،ينصح خرباء التغذية بتضمني األلياف
يف وجبة الفطور.
 عــدم تنــاول وجبة الفطــور :الحظت إحدىالدراســات لألفراد املصابني بداء السكري من النوع
األول ،أن تخطي وجبة الفطور كان مرتبطًا بارتفاع
متوسط تركيزات الســكر يف الدم واحتامالت أقل
للســيطرة الجيدة عىل نسبة السكر يف الدم .وتعد
تلك املالحظات أم ًرا مقلقًا بشــكل خاص ألن ضعف
التحكم يف نسبة السكر يف الدم لدى مرىض السكري
يزيد من خطــر اإلصابة بأمراض القلب واألعصاب

الــــعــــمــــار :ن ــع ــي ــش فــــي قـــرانـــا
مــــع ع ــائ ــات ــن ــا بـــأمـــن وســــام

العامر يرتأس القداس

تــرأس راعي أبرشــية صيــدا ودير القمر
املارونية ،املطران مارون العامر ،يف كنيســة
الســيدة يف بلدة الربجني ،قداســا إحتفاليا
ملناسبة عيد إنتقال الســيدة العذراء وعاونه
رئيــس بلدية جدرا كاهن الرعية األب جوزيف
القزي ،وألقى عظة من وحي املناســبة ،هنأ
فيهــا أهــايل الربجني بالعيــد ،مترضعا اىل
السيدة العذراء ان «تبقى شفيعتنا واىل جانبنا،
وان تشفع بعائالتنا وبوطننا املعذب لبنان».
وتحدث عن الرسالة الساموية التي حملتها
العــذراء ،داعيــا اىل ان «نكون عىل مثال أمنا
العــذراء مريم ،ثم تنــاول الخري والرش ،الفتا
اىل «اننــا يف وطن يعاين الكثري من الويالت،
وهنــاك من ال يريــد له الخــر» ،معتربا ان
«صوتهم ورشيعتهم ليسوا من رشيعة ربنا»،
مشددا عىل «رســالة القديسني والعيش يف
قرانا مــع عائالتنا واخوتنــا جميعا ،بأمان
وسالم» ،شــاكرا البناء الربجني «محافظتهم
عىل اجواء الوئام واملحبة والسالم» ،ومتمنيا

ان «تبقــى الربجــن رمز الوحــدة الوطنية
والعيش املشرتك».
وأثنى العامر عىل «الدور املميز لألب جوزف
القزي ،الحارض دامئا يف املنطقة» ،متمنيا له
«النجاح والتوفيق الدائــم» ،وهنأه بتكرميه
من قبل نائب رئيس املجلس الشــيعي األعىل
الشيخ عىل الخطيب يف بلدة الوردانية ،تقديرا
لجهــوده ودوره الرائد عــى الصعيد الروحي
والوطنــي ،يف اقليم الخروب ،مؤكدا انه فعال
يستحق هذا التكريم.
من جهته ،شكر األب القزي للمطران العامر
زيارته الراعويــة لبلدة الربجني ،ومن ثم هنأ
األب القــزي أبناء الربجــن بالعيد ،مؤكدا ان
«الربجني واقليم الخروب مثال العيش املشرتك
واإلنصهار الوطني» ،ومؤكــدا ان «لبنان لن
تقــوى عليه املصائب واملحن ،طاملا الســيدة
العذراء شــفيعته وحامية شــعبه» ،شاكرا
للجميــع تلبية الدعوة .وبعد القداس ،تم تقبل
التهاين بالعيد يف صالون الكنيسة.

«أمل» :للمشاركة الواسعة في الذكرى الـ 44إلخفاء اإلمام الصدر

صــدر عن قيادة «حركة أمل» البيان التايل:
«تتوجه قيــادة الحركة بتحية إعتزاز وتقدير
اىل جامهري اإلمام القائد السيد موىس الصدر
يف مختلــف املناطق اللبنانيــة عىل تلبيتهم
ومشاركتهم الواسعة والراقية يف إحياء مراسم
ذكرى عاشوراء مؤكدين للقايص والداين أنهم
بحق موج بحر ال يهدأ وأنهم األوفياء األوفياء
لرصخة اإلمام الصدر املدوية عرب األجيال «أمل
إرثها يف ثورتك يا وارث األنبياء».
اضــاف البيان« :واليــوم وعىل مقربة من
الذكــرى الرابعة واألربعــن لجرمية إخفاء

اإلمــام القائد موىس الصــدر «إمام الوطن
واملقاومة» ورفيقيه فضيلة الشــيخ محمد
يعقوب والصحايف عبــاس بدر الدين ،تدعو
قيادة الحركة جامهري اإلمام وسائر اللبنانيني
اىل املشــاركة الواسعة يف كل الفعاليات التي
ســوف تطلقها الحركة يف هذه املناسبة يف
كافة املناطق اللبنانيــة ويف مختلف القرى
والبلدات واملدن ،وصــوال اىل إحياء الفعالية
املركزية يف يوم الواحد والثالثني من آب ،والتي
سيحدد تفاصيلها وترتيبات إحيائها يف بيان
يصدر عن قيادة الحركة يف اليومني املقبلني».

وتلف الكىل ،باإلضافة إىل ضعف
األعضاء واألنسجة األخرى.
بالنسبة ألولئك الذين ال يعانون
مــن مرض الســكري ،ميكن أن
يكــون لتخطي وجبــة الفطور
تأثــر معاكس .أثنــاء الصيام
لفــرات طويلة ،مثلام هو الحال
عنــد تخطى وجبة الفطور ،فمن
املرجح أن تنخفض مســتويات
السكر يف الدم .بالنسبة للبعض،
رمبا ال يكون هذا التغيري ملحوظًا؛
بالنسبة لآلخرين ،ميكن أن يؤدي
انخفاض نسبة السكر يف الدم إىل
أعراض نقص السكر يف الدم ،مثل
رسعة رضبات القلب واالرتجاف
والتعرق والتهيج والدوخة.
 نســبة قليلة من الربوتني:إن الوجبــة املتوازنــة هي التي
تحتــوي عــى الكربوهيدرات
والربوتني واألليــاف والدهون.
يف حالــة افتقــار الوجبة لكل
هذه املكونات ،فإن مستويات الفيتامينات واملعادن
ستصبح أقل ،مام ميكن أن يؤدي إىل ارتفاع نسبة
السكر يف الدم.
 نقــص الدهون الصحية :وعىل غرار الربوتني،تعمل الدهون أيضً ا عىل إبطاء هضم الكربوهيدرات،
مام يســاعد عىل تقليل احتاملية ارتفاع السكر يف
الــدم .كام أن الدهــون الصحية تعترب من العنارص
الغذائية املشــبعة ،مام يعني أن الشخص سيشعر
بالشــبع لفرتة أطول بعد وجبة الفطور .بســبب
الفوائد املشبعة للدهون ،فإن الوجبات املتوازنة مبا
يف ذلــك هذه املغذيات قــد تحد من تناول الوجبات
الخفيفة وأحجام الوجبات للمســاعدة بشكل أكرب
يف إدارة نسبة السكر يف الدم.

مــرة واحدة لكل جيل وتهدف إىل تخفيف القلق املســتمر من
املوت املفاجئ وفشل القلب والحاجة املحتملة لزرع القلب».
ً
قائــا إنه «بعد  30عا ًمــا من البحث ،تم
ورشح واتكينــز
اكتشاف العديد من الجينات والعيوب الجينية املحددة املسؤولة
عن اعتالالت عضلة القلب املختلفة وكيفية عملها .ويُعتقد أنه
حا لبدء االختبارات والتجارب
ســيكون هناك عالج جيني متا ً
الرسيرية خالل السنوات الخمسة املقبلة».
ومن املأمول أن يقوم برنامج البحث الجديد بتصحيح الطفرات
الجينية املسؤولة عن التسبب يف مشاكل القلب بشكل دائم.
ويف هذا الســياق ،أوضحت كريســتني سيدمان ،األستاذة
بكلية الطب بـ»جامعة هارفارد» والباحثة الرئيسية املشاركة
يف املرشوع ،أن الهدف كان «إصالح القلوب» واستعادة أدائها
لوظائفها الطبيعية ،موضحة أن «معظم الطفرات التي ظهرت
بني املرىض تؤدي إىل تغيري حرفًا واحدً ا وبشكل متكرر من رمز
الحمــض النووي ،مام يعني أنــه هناك التوصل إىل عالج من
خالل تغيري حرف واحد فقط واستعادة الرمز».
ووفقًا للباحثني ،الرواد من ثالث قارات واملتميزين يف مجال
التحرير الجيني الجديد والدقيق للغاية املشاركني يف الدراسة،
فإنــه مل يتم إجراء تجارب عىل البرش حتى اآلن ،لكن التجارب
عىل الحيوانات كانت ناجحة وواعدة.

ً
«حــــــــتــــــــى ولــــــــــــو كــــــــــــان مـــــــــــــحـــــــــــــدودا»..
ّ
اإلحــــــــتــــــــرار الـــــعـــــاملـــــي يُـــــــهـــــــدد الـــــغـــــابـــــات!
يُحتمل أن يتســبب أي تغيري يف درجات
الحرارة وكمية املتســاقطات حتى لو كان
محدوداً ،بأرضار عىل الغابات املوجودة يف
النصف الشــايل من الكرة األرضية وعىل
تن ّوعهــا البيولوجي الغنــي ،وقدرتها عىل
تخزيــن الكربون ،عىل ما ذكرت دراســة
نرشت يف مجلة «نيترش».
ووفقــاً لوكالة الصحافة الفرنســ ّية،
تشــكل الغابــات التي تغطي مســاحات
شاسعة من روسيا وأالسكا وكندا ،مصارف
مهمــة للكربون ،لك ّنهــا مع ّرضة للخطر
نتيجة الحرائق املتزايدة التي يعزز االحرتار
املناخي حصولها.
وبهــدف معرفــة عند أي مســتوى من
أي كمية محدودة من
االحرتار ،ويف ظــل ّ
األمطار تترضر األنواع األكرث شــيوعاً يف
هذه الغابات ،أجرى الباحثون تجربة امتدت
عىل خمس ســنوات ونُرشت نتائجها يف
مجلة «نيترش» العلمية.
وتوىل الباحثون بني سنتي  2012و2016
زرع  4600شــجرة من تســعة أنواع بينها
التنوب الشوحي والشــوح والصنوبر يف
شامل رشق والية مينيسوتا ،ثم استخدموا
كابــات ثبتوها تحــت األرض ،ومصابيح
تبعــث األشــعة تحت الحمــراء لتعريض
الرباعم الصغرية لدرجتي حرارة مختلفتني،
إذ تخطت األوىل درجة الحرارة السائدة بـ
 1,6درجــة مئويــة والثانية بـ 3,1درجة
مئوية.
ووضــع الباحثون أقمشــة عىل نصف

ل ــج ــن ــة األســــيــــر ســــكــــاف :املـــقـــاومـــة
الـــخـــيـــار الـــوحـــيـــد ملـــواجـــهـــة ال ــع ــدو

اعتربت «لجنة أصدقاء األســر يحيى سكاف» ،أن «انتصار املقاومة
يف  2006أسس لالنتصار الكبري الذي سيتحقق عىل العدو ،إذ سيتحرر
أرسانا وأراضينا ومقدســاتنا من االحتالل بفضل تضحيات املقاومني،
ألن العــدو الصهيــوين ال يفهم إال بلغة املقاومة والكفاح املســلح»،
مضيفة «ســنبقى يف خط املقاومة مع فلســطني وشــعبها املظلوم
وقضيتها املحقة مبواجهة العدو وأعوانه ،حتى تتحرر كامل فلســطني
من البحر إىل النهر ،ألننا نؤمن بأن ما أخذ بالقوة ال يسرتد بغري القوة».
وتوجهت اللجنة «بتحية الفخر واالعتزاز للشــاب الفلســطيني أمري
صيداوي الذي نفذ العملية الفدائية البطولية يف القدس املحتلة ،والتي
تأيت يف ســياق الرد الطبيعي واملرشوع من الشــباب الفلسطيني عىل
الجرائم الرببرية التي يرتكبها العدو بحق أبناء الشــعب الفلســطيني
يف غزة ومخيم جنني ويف باحات املســجد األقىص تحت مرأى املجتمع
الــدويل وجامعة الــدول العربية الذين مل يحركوا ســاكنا لوقف تلك
االعتداءات».

املســاحة اللتقاط ميــاه األمطار وجعل
النباتــات خاضعة للتغيــر الحاصل يف
كميات األمطار امل ُتســاقطة والذي يُفرتض
التغي املناخي.
أن يتسبب به
ُّ
وأُعيقت عملية منو األشجار عندما كانت
معرضة لدرجة حرارة تفوق السائدة بـ1,6
درجة نتيجة تزايد نفوقها وانخفاض معدل
منوها ،وأدى االحرتار املناخي وحده أو مع
كميات أمطار قليلة ،إىل زيادة معدل نفوق
األشــجار الصغرية من بني األنواع التسعة
التي خضعت للدراسة.
وكانت الدراســات السابقة توصلت إىل
التغي املناخي قد يتسبب بآثار إيجابية
أن
ُّ
وســلبية عىل الغابــات يف نصف الكرة
األرضية الشــايل ،كتســببه مثالً بفرتة
منــو أطول يف الغابــات املوجودة أقىص
الشامل.
وشــهد منو نوعي القيقــب والبلوط،
وهام نــادران حاليــاً يف غابات النصف
الشاميل ،تسارعاً عند االحرتار املناخي بـ
 1,6درجة مئوية ،بينام منت الصنوبريات
بشكل أبطأ.
وقال معدّ الدراسة الرئييس ،بيرت رايش،
لوكالــة الصحافة الفرنســية إنّ ارتفاع
مستويات ثاين أوكسيد الكربون يف الغالف
الجوي قد يحمل آثاراً إيجابية محدودة عىل
بعــض األنواع ،لك ّن النباتات التي قد تصبح
مشبعة بثاين أوكســيد الكربون ستطلقه
منها الحرائــق املتزايدة مجدداً يف الغالف
الجوي.

ّ
ُ
مؤتمــر لـ«التجمــع العاملــي لدعــم خيــار املقاومــة»
بعنوان «املقاومة ومحورها بين الدفاع والهجوم»

عقــد «التجمع العاملــي لدعم خيار
املقاومة» مؤمتراً مبشــاركة عـــدد
كبري من ســـفراء الـــدول وفصائل
املقاومة الفلســطينية وشــخصيات
نضالية علامئية وسياســية واحزاب
ومن قوى املقاومة.
عقد املؤمتر حول االعتداء عىل غزة
وخطاب االمني العام لحزب الله السيد
حسن نرصالله ،تحت عنوان  :املقاومة
ومحورها بني الدفاع والهجوم ،وذلك
يــوم األربعــاء يف  10آب  2022يف
فندق الساحة طريق املطار.
وقد اجمعت الكلامت التي القيت يف
املؤمتر ،عىل شجب االعتداء عىل غزة،
وما يتعرض له الشــعب الفلسطيني،
مؤكــدة «عىل دعم خيــار املقاومة،
وان الســبيل الوحيد لتحرير فلسطني
هو خيار املقاومة وباالخص الكفاح
املسلح».
كام اكدوا «أن شــعبنا الفلسطيني
املقاوم قاتل وصمد وســجل اساطري
وحقق معجــزات لتحويــل غزة اىل
قاعدة ردع وحامية وحدت الساحات،
وقــد قدم إنتصار ابطال حركة الجهاد

االسالمي واخوتهم املجاهدين يف غزة
والضفة وال ٤٨درسا وامثولة لألمم
والشعوب واملقاومات يف معركة ربط
الساحات وفرض االرادات.
وأكدت الكلامت عىل «أهمية تهديد
السيد نرص الله للعدو الصهيوين اذا لن
يحصل لبنان عىل حقوقه يف ترســيم
الحدود واستخرج نفطه وغازه» .
ومثنــوا «التنســيق القائم وتراكم
االنتصارات بني محور املقاومة ودول
املامنعة الــذي نقل املحور من الدفاع
اىل بناء اســراتيجية الهجوم وفرض
املعادالت ورشوطها و قد شكل بنيانا
مرصوص يف وجــه الكيان الغاصب
املؤقــت و االســتكبار واالمربيالية
والصهيونيــة والتي شــكلت تهديدا
لالســتقرار العاملــي برمته ،وبفضل
الصمود والصرب وتضحيات شــعوب
محور املقاومة واحرار العامل يرتاجع
دورهــا وأصبح العــامل اليوم متعدد
االقطــاب وخاصة بعــد االنتصارات
التي تحصدها روســيا االتحادية يف
اوكرانيا».

ُ
ّ
ّ
الضنيــــــــــــة
ســــــــــــتمر… وهطــــــــــــول رذاذ فــــــــــــي جــــــــــــرود
آب اللهــــــــــــاب» م

شهدت أمس البلدات والقرى يف جرود
الضنية هطوال لألمطار عىل شــكل رذاذ،
وسط تدن يف درجات إىل دون معدلها يف
مثل هذه الفرتة من العام ،ويف ظل ضباب
كثيف غطى أغلب جرود املنطقة.
وتسبب الرذاذ املتساقط يف تشكل طبقة
لزجــة عىل الطرقات ،ما دفع الســائقني
إىل قيادة ســياراتهم بهدوء خشية وقوع
حوادث انــزالق .وقد وجهت نصائح عىل
منصات وسائل التواصل اإلجتامعي تدعو
املواطنني إىل الرتوي يف قيادة سياراتهم.

} مصلحة األرصاد الجوية }

مــن جهتها ،توقعت دائــرة التقديرات
يف مصلحــة األرصاد الجوية يف املديرية
العامة للطريان املدين ،أن يكون الطقس اليوم قليل
حا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة
الغيوم صبا ً
عىل الســاحل بينام ترتفع عــى الجبال والداخل،
يتح ّول إىل غائم جزئيا بد ًءا من بعد الظهر مع تشكل

ضباب محيل عىل املرتفعات.
وجاء يف النرشة اآليت:
الحال العامة :طقس صيفي معتاد يســيطر عىل
الحوض الرشقي للمتوســط ،مــع درجات حرارة
دون معدالتها املوســمية عىل الســاحل حتى يوم

الثالثاء حيث تتعــرض املناطق الداخلية
لكتل هوائية حارة نسبيا تؤدّي اىل ارتفاع
ملحوظ بدرجات الحرارة.
الطقــس املتوقع يف لبنــان :اإلثنني:
قليــل الغيوم صباحا من دون تعديل يذكر
بدرجات الحرارة عىل الساحل بينام ترتفع
عــى الجبال والداخــل ،يتحول إىل غائم
جزئيا بدءا من بعد الظهر مع تشكل ضباب
محيل عىل املرتفعات.
الثالثــاء :قليل الغيوم خــال الفرتة
الصباحية مــن دون تعديل يذكر بدرجات
الحرارة عىل الســاحل ارتفاعها بشــكل
ملحــوظ يف املناطــق الداخلية ،يتحول
إىل غائم جزئيا بعد الظهر مع تشــكل ضباب عىل
املرتفعات .أما األربعاء :قليل الغيوم مع اســتمرار
االرتفــاع بدرجات الحرارة خصوصــاً عىل الجبال
والداخل ،يتحول إىل غائم جزئيا بدءا من بعد الظهر
مع تشكل ضباب محيل عىل املرتفعات.
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عسيران  :خطة الهيئات االقتصادية للتعافي املالي ّ
تتطرق الى كيفية استعادة كل الودائع
ً
النموذج االقتصادي القديم لم يعد موجودا وهناك مجموعات ترغب االستثمار في املطار
حاوره جوزف فرح
اعلن رئيس املجلس الوطني لالقتصاديني اللبنانيني وعضو
الهيئات االقتصادية صالح عسريان ان هذه الهيئات تعمل عىل
خطة للتعايف املايل ستعرضها للمسؤولني حيث ستتطرق اىل
مسألة استعادة الودائع عىل فرتة من الزمن دون ان تؤثر عىل
مالية الدولة او عىل خطــة النهوض االقتصادي او ضياعها
مدى العمر.
واكد عســران ان اول ١٠٠الف دوالر ســتؤمن عىل مدى
خمس سنوات موزعة بني الدوالر واللرية اللبنانية اما بالنسبة
للودائع التي تتجاوز هذا الرقم فحقوقها محفوظة وســنعيد
تواجدهــا بعدة مقاربــات من خالل ايجــاد صناديق الدارة
املوجودات او االصول املنتجة
واعترب عســران ان الحكومة مل تعلن عن خطتها العادة
هيكلة القطــاع املرصيف بينام يف خطتنــا يتوجب عىل كل
مــرف يريد البقــاء ان يضخ ٣مليــارات دوالر واال تعرض
للتصفية خصوصــا ان هناك مجموعات ومصارف راغبة يف
االستثامر يف القطاع املرصيف.
جاء ذلك يف حوار مع عسريان عىل النحو االيت :
} ما هي الخطة التي تعملون عليهــا كهيئات اقتصادية بحيث
يقال أنكم ســتدخلون بعض التعديالت عىل خطة التعايف الخاصة
بالحكومة رغم أن نائب رئيس الحكومة أكد عدم الرجوع عن الخطة
وما رأيكم بذلك؟
{ أنا ضمن فريــق مصغر اختارته الهيئــات اإلقتصادية
للعمل عىل الخطة ِ ونحن نعمــل بجهد نابع من خربة عملية
يف السوق وليس من خلفية أكادميية فقط.اننا نعطي افكارا
إلنعاش القطاع اإلقتصادي وخصوصا الجزء املايل واملرصيف
الذي يؤثر بشكل كبري عىل حياة اإلقتصاد يف لبنان .ان الخطة
ليســت خطة تعاف اقتصادي ألن ذلك يتطلب جهدا كبريا جدا
امنا هي خطة وتعاف للقطاع املايل دون ان تكون إعادة هيكلة
أو خطة مرصفية .لقد اختارت الهيئات اإلقتصادية استشارة
بعض الخرباء من خارجها وقد قمنا مبعيتهم بجهد كبري أدى
اىل اإلنتهاء تقريبا من الخطة ونحن نعتقد أنها أفضل املوجود
عىل الســاحة اللبنانية لكن نظرا لعمق األزمة الغري مسبوقة
أو معهودة رمبا يشــوبها بعض النقص إذ ال أحد لديه خطة
كاملة لكن أن نيضء شــمعة خري لنا ليك نرى الدرب أمامنا
بدل عدم القيام بأي شــئ فالدولة حتى اآلن مل تقم بأي شئ
لوقف االنهيار املتزايد ونحن اذا مل نســتطع وضع عتبة عىل
األقل لتخفيف رسعة االنهيار فلن نستطيع النهوض ابدا .نحن
اليــوم بانتظار توقيع رئيس الجمهوريــة عىل قانون تعديل
الرسية املرصفية الذي أقــره املجلس النيايب كام ننتظر إقرار
املوازنة والكابيتال كونرتول وســواهام من قوانني إصالحية
مطلوبه لكن عىل أرض الواقع مل يتم يشء حتى االن .ما هي
أبرز النقاط التي ستضيفونها عىل الخطة؟
إن أبرز النقاط هي إعطاء أمل فعيل وواقعي ومحســوس
الســتعادة الودائع عىل مدار مدة من الزمن دون أن نؤثر عىل
مالية الدولة أو عىل خطة النهوض اإلقتصادي.
} كيف ذلك؟
{ إن لهذه العبارة حســابات عميقة والجواب عليها ال يكون
بجملتني وهي ســتكون موجودة ضمن الخطة التي سنعرضها
قريبا  .علينا أال ننىس أنه يوجد مدة  10سنوات وأكرث الستعادة
بعض الودائع وسيكون املجال لعودة بعضها اآلخر بالكميه األكرب
منها ضمن خطة متدرجه ما بني  5و 7سنوات وما بني  10و12
سنة وهذا باعتقادي أفضل من ضياعها كاملة ملدى العمر .إن هذا
املوضوع لن يحدث إال إذا وجد حد أدىن من الثقة بكالم اللبنانيني
الذين سيعلنون التزامهم بحد أدىن من اإللتزام بالخطة.

} تعهدات الحكومة }

لقد تعهدت خطة الحكومة بإعادة  100000دوالر وما دون
فام رأيكم وهل تختلفون عنها يف ذلك؟
أجــل إن اول  100000دوالر يوجد لها حل عىل مدى خمس
ســنوات موزعه ما بني اللريه والدوالر وبالنسبة للودائع التي
تتجاوز هذا الرقم فحقوقها محفوظه وستســرد مع الزمن
وهذا أفضل من ضياعها وسط خصم هائل ميارس عليها اليوم
ما بني  85و . %95إذن من ال يتمنى اسرتجاع وديعته عىل مدى
عدة سنوات بدل أن يخرسها ملدى العمر.

} لقد ســبق وقلت أن الودائع غري موجودة فكيف ســتعيدها
إذن؟
{ سنعيد تكوين الودائع إذ أن الحقوق موجودة لكن السيولة
غري متوفره وســنعيد تواجدها بعدة مقاربــات ال تقارب بيع
أصول الدولة أو التخصيص يف الوقت الحارض رغم أنني أؤمن
شخصيا بالتخصيص لكن ال ميكن اللجوء اىل التخصيص يف
أصعب أيام اإلقتصاد إمنا مع الوقت نســتطيع التحســن فيه
وحاليــا الظروف غري مثالية للتخصيــص وخروج الدولة من
النشاطات غري األساســية للبناين .أعتقد بأنه يوجد وسائل
أخرى غري التخصيص فقد اقرتحنا تكوين عدة صناديق إلدارة
املوجودات أو األصول املنتجة يف الدولة اللبنانية عىل أن يديرها
ويرشف عليها متخصصــون من خارج عامل السياســة من
األجانب واللبنانيني .كلنا نعــرف أن هذه األصول هي الكازينو ِ
املطار ِ املرفأ ِ الريجي ِ وطريان الرشق األوسط ويشرتط أال تتم
اإلســتفادة من األرباح إال بعد توزيعها عىل املؤسسه لتطوير
ذاتها ورفد الخزينة ببعص املال وما يتبقى يوزع عىل املودعني
ولهذا قلنا أن الوقت الستعادة الوديعة هو ما بني  10و 12سنة
 .لكن علينــا القيام بخطوات اوىل إيجابية كتنفيذ اإلصالحات
وتوقيع اإلتفاق مع صندوق النقد الدويل وهذا سيشكل صافرة
البداية الستثامرات أكرث باالقتصاد اللبناين مام سريفع األصول
املنتجة لزيادة انتاجها وتقوية زخمها للســيولة .لقد قلنا يف
الخطة بأنه ال يجب إعادة إحياء سيدر إال ضمن  p.pاي الرشاكة
الرشاكــة بني القطاعني الخاص والعــام وليس ضمن قروض
سيادية كام هو مطروح حتى اآلن يف سيدر وذلك ليك ال نحمل
الدوله املزيد من القروض ستمنعها من تسديد التزاماتها تجاه
صندوق النقد واليوروبوندز بعد التفاوض مع حاميل السندات.
} أنتم يف الخطــة مل تتطرقوا اىل األصول غــر املنتجه مثل
الكهرباء فلامذا؟
{ تعــد الكهرباء أحد أعمــدة اإلصالحــات يف لبنان إذا
مــا قمنا بالتوازي مــع اطالق خطة التعــايف املايل وباقي
اإلصالحات ومع إشارة فعلية لخطة إنقاذ يف مجال الكهرباء
فعبثا نحاول إذ أن اي إقتصــاد لن يقوم اال إذا اوجدنا كهرباء
مستدامة مستقرة وســعرها معقول وبدون ذلك لن يوجد اي
انتاج تجاري أو اقتصادي أو صناعي او إنرتنت الذي يعد أكرث
أهمية لالنتعاش اإلقتصــادي .إن اإلنرتنت وإقتصاد املعرفة
عىل درجه عالية من األهمية بالنسبة لقدرات شبابنا واذا مل
يوجد لدينا انرتنت رسيع ورخيص فمن املستحيل ان نستطيع
تغيري منوذجنا اإلقتصادي نحــو األفضل وعلينا اإلعرتاف ان
النموذج االقتصادي القديم الــذي ال يتمتع بأية معامل مل يعد
موجودا وقد كان يرتكز عىل عدم اإلنتاج.
} هل تقصد النمــوذج اإلقتصادي الذي كان يرتكز عىل القطاع
املرصيف؟
{ القطاع املرصيف قطاع رضوري ومنتج لكنه كان متفلتا
اذ مل يســتطع احد وضع الضوابط الالزمه لالقتصاد املنتج.
إننا ال نستطيع املتابعه عىل هذا النحو وأن نكون غري منتجني
ونعتمد عىل املغرتبني أو عىل الودائع الخارجيه فهذا أمر غري
صحي وقد ثبــت أننا كنا نرصف من أمــوال املودعني وبدون
رحمة.
} أنتم تعملون عىل خطتكم بينام الحكومة ماضية يف إتجاه آخر
فام رأيكم بذلك؟
{ إن مــروع خطة الحكومة مل يظهــر بعد ومل ير أحد
هذه الخطة بعــد لذا علينا بذل الجهــود لتعديلها أو املوافقة

عليها .يوجد تشــابه بني خطتنا وخطة الحكومة بالنســبه
ألول  100000دوالر لكننا نحن نجد حلوال أخرى بدل شــطب
دين الدولة مبرصف لبنان مام ســيضطره لشطبها ايضا عن
املصــارف .إننا نضع حلوال خاصة بهذا الجــزء وال اعتقد أن
الحكومة وصندوق النقد ســرفضان الحل البديل الذي يفيد
اللبنانيني ويفيد جاذبية لبنان للمستقبل واجتذاب االستثامر
الخارجــي دون الحاق الرضر بالبلد .اننا ايضا مع االصالحات
وقانون تعديــل الرسية املرصفيه عىل ان يضاف اليه املفعول
الرجعي .أما يف موضــوع املوازنه فنحــن أكرث املترضرين
كقطاع خاص من عدم اقرارها .كام أن أقىس رضبه يتلقاها
القطاع الخاص هي يف موضوع الكهربــاء حيث أن الكلفه
باهظه عليــه اىل جانب التلوث غري الطبيعــي  .إننا نطالب
بخطة للكهرباء نطالب الحكومة ولو كانت حكومة ترصيف
أعــال أن تنجز مرشوع خطة الكهرباء وقد كان يوجد بوادر
خطة أعدتهــا اللجنة التي كلفتها الحكومه قبل اســتقالتها
بايجاد حلول منطقيه للكهرباء وقد توصلت أنا والسيده كارول
عياض اىل حل ضمن مرشوع ينقــذ جزءا من الودائع مقابل
القيام مبرشوع كهرباء .انا آمل ان يتم تنفيذ هذا املرشوع.
} عىل اي أســاس تعطون األمل يف خطتكم الصحاب الودائع
التي تزيد عن  100000دوالر؟
{ يوجــد عدة رشائــح خاصة مبا فــوق  100000دوالر
كاعطاء ســند ليس له تاريخ استحقاق ليك ال يرتب التزامات
ماليه عىل الدولة وعندما تتحقــق االرباح توزع أما اذا كانت
الســنة جوفاء ومل يتم تحقيق اي ربح فال توزع .أما بالنسبه
للودائع التي تفوق 100مليون فلها معالجه مختلفه حيث أن
القطاع املرصيف سيساهم وكل بنك ملزم بضخ املال لالستمرار
وإال ســيذهب اىل التصفية وهو ملزم بضــخ  3مليار دوالر
فريش من الخارج ويقابلها إعادة تعويم املرصف ومن ال يريد
ذلك فمرصف لبنان يأخذ امللكية ومع الوقت يوزع مسؤوليات
املرصف عىل املصارف الباقيــة او عىل املصارف الجديده التي
ستدخل الســوق اللبناين .انا أعرف عدة مصارف ومجموعات
دولية تريد اإلســتثامر يف السوق اللبناين حاليا لكن املطلوب
لذلك تنظيف الســاحة  .وبخصــوص املودعني مبا فوق 100
مليــون فلديهم خيار الرشاكه يف املرصف الذي لديه املالءة او
أخذ سندات.

} اعادة هيكلة القطاع املرصيف }

} هل يتناقــض مرشوع إعادة هيكلة القطــاع املرصيف مع ما
تطرحوه يف خطتكم؟
{ ال يوجد حتى اآلن مرشوع إعادة هيكلة القطاع املرصيف
لدى الحكومة .إن خطتنا أوضح وهي خطة متقدمة نساهم
بهــا طوعا  ..لقد كان وفد الصندوق خــال اجتامعاتنا معه
مصمام عىل تصفري كل رســاميل املصارف بالكامل وهو من
الناحية املحاســبية أمر صحيح فعندمــا يصل املرصف اىل
مرحلة ال يقــدر فيها عىل دفع االيداعات ويدعي اســتمراره
بالحياة فهذا أمر غري طبيعــي أو مقبول وقد متكنا من إقناع
وفد الصندوق بأن وضع لبنــان خاص إذ أن الخلل الذي حدث
هو خلل بنيــوي وال يختص مبرصف معني لوحده طاملا أن كل
النظام قد وقع.
} اذن كيف ستوزع الخسائر؟
} أول  100000ســتدفع كاملة لكل شــخص وليس لكل
حساب وســيضع مرصف لبنان  500مليون دوالر فريش لهذا
الغرض .أما الحسابات التي حولت من اللريه اىل الدوالر بسعر
رصف  1500لريه فحجمها كبري جدا وســتعاد اىل اللريه عىل
ســعر رصف معني اذ ان الحســاب لن يبقى بالدوالر ألن هذا
الدوالر غري مدعم.
} لكن تعميم  158أدى اىل تصفية املودعني فام رأيكم؟
{ هذا صحيح إذ أن أعداد املودعني اىل تناقص .يوجد حاليا
 14مليارا ضمن  private sectorوهي ستدفع عىل سعر رصف
 1500أو بشيكات اللوالر وانا أعتقد بأنه عندما تصدر الخطه
متكاملة ســيتم تســديد  13مليارا من أصل  14ألن ما تبقى
عىل الناس من ديون ستســدد بعد الخطه عىل سعر السوق
وستتدىن الخسائر مبعدل  13مليارا .
} برأيكم هل ســتقر الخطة وســط التجاذبات السياســية
الحاصلة؟
{ ال خيارات كثريه امام السياســيني قبل أن تنفجر األمور
بهم ومن األفضل لهم التوصل اىل حل.

اقبال اللبنانيين على بيع الذهب ...و حتى على «محابسهم» بسبب االنهيار املالي

ُ
ّ
حديديان  :مليار دوالر مــن اصــل « ١٠مــلــيــارات املــنــازل» حــولــت الــى الذهب
رشا يوسف
يعترب نائــب رئيس نقابــة الصاغة يف لبنان فاســكني
حديديان ان مليار دوالر من االموال املخزنة يف املنازل اشرتى
اصحابهــا الذهب بعد تراجع اســعاره عامليا وتخوفا من اي
حريق قد تتعرض له هذه االموال الورقية .
وكانــت محالت الصاغــة والذهب قد شــهدت اقباال من
املواطنني الذين ســارعوا اىل رشاء الذهــب يف املقابل عمد
البعض منهم اىل بيع ذهبهم ومجوهراتهم ومنها محابسهم
لحاجتهم اىل االموال بســبب االنهيار املــايل وتراجع القوة
الرشائية يف ســعر رصف اللرية التي خرست ٩٥يف املئة من
قيمتها.
هذه التجارة يف العملة الذهبية موجودة منذ القدم حتى
ان البعض يتباهى مبقتنياتــه الذهبية ويعتربها ثروة لوقت
الحاجة والضائقة ولكن ما ســلط الضوء عليها هو ارتفاع
سعر االونصة اىل ٢٠٤٤دوالر منذ حوايل الشهرين لكنه عاد
وتراجع اىل حدود ال ١٨٠٠دوالر بأعتباره مالذا امنا وموضع
ثقة ال ميكن التفريط به وهو قــد يكون»املنقذ «يف اوقات
الشدائد.
ويرشح حديدان اسباب التهافت عىل رشاء الذهب يف لبنان
فيعزو السبب اىل الوضع االقتصادي املتأزم ووضع املصارف
التي احتجزت اموال املودعني وهذا ما ادى اىل احجام البعض
من ايــداع اموالهم فيها وفضلوا تخزينهــا يف املنازل ولكن
تخوفا من رسقة اموالهم او احرتاقها لجاء البعض من هؤالء
اىل رشاء الذهــب حيث تم رشاء خالل الفرتة الســابقة ما
قيمته مليار دوالر من اصل ٨اىل ١٠مليارات دوالر يف املنازل
بعد ان احتجزت املصارف ودائعهم.

ويضيف حديدان :عامليا تهافــت الناس والبنوك املركزية
عىل رشاء الذهب الن كل مالية الدول ركيزتها الذهب ومنها

ارتفاع اسعار الذهب عامليا

ً

ارتفعت أســعار الذهب ،مدعومة برتاجع عوائد سندات
الخزانة األمريكية فيام يرتقب املستثمرون الحذرون تقرير
وظائف القطاع غــر الزراعي األمــريك املقرر صدوره
هذا األســبوع للبحث عن مزيد من اإلشارات بشأن موقف
مجلس االحتياطي االتحادي من رفع سعر الفائدة.
وارتفع الذهب يف املعامالت الفورية  %0.3إىل 1769.74
دوالر لألوقية .كام زادت العقــود اآلجلة األمريكية %0.5
 1785.60دوالر لألوقية.

البنك الدولي يُوبخ السياسيين :لضرورة فصل السياسة عن االقتصاد !!

ال تنفــك دوائر القرار الدويل تدعو املســؤولني اللبنانيني اىل
االهتامم بشــؤون البالد ومعالجة اوضاع العباد الذين تحولوا
يف غالبيتهم بني ليلة وضحاها اىل معدمني بفعل سوء ادارتهم
للسلطة وتقاســمهم لرثوات الدولة ومغامنها ،ومن ضمن هذه
الحمالت جاء اتهام البنك الدويل منذ ايام السياســيني بالقسوة
لتأكيدهم ان الودائــع يف القطاع املــريف املنهار يف البالد
مقدسة ،مؤكدا ان مثل هذه الشــعارات تتعارض بشكل صارخ
مع الواقع.
ويشــر التقرير اىل ان لبنان للســنة الثالثة يعيش انهيارا

الصني وروســيا ،وقد ارتفع ســعر الذهــب من ٣١دوالر
يف العام ١٩٧٠ادى ١٧٩٠دوالر حاليــا واللرية االنكليزية
٤١٠دوالرات .
وبعرتف حديدان ان تصدير الذهب اىل الخارج تراجع بسبب
املنافســة ودخول بعض الدول يف املضاربة ومنها تركيا لكن
صناعة لبنان تبقى االفضل نظرا التقان العمل يف هذا املجال.
حظــي الذهب عىل مر التاريخ باهتــام البرش وكان هو
عملة التبادل التجاري الشــائعة بني الدول واألفراد عىل مدار
عــرات القرون .لكن هذا النظام اســتبدل بعد ذلك مبا بات
يعرف باملعيار الذهبي أو قاعدة الذهب ،وهو نظام نقدي يتم
فيه ربط قيمة العمالت الورقية بالذهب مبارشةً .وفقا لهذا
املعيار ،فإن البلدان توافق عــى تحويل أموالها الورقية إىل
كمية من املعدن النفيس.
لكن يف العام  ١٩٧١سقط كلياً هذا النظام وتم استبدال
هذا النظام بنظام العمالت الرسمية الخاصة بكل حكومة
عىل حدة ،والــذي يضمن قبول النقود الورقية كوســيلة
للدفع.
واليــوم يحمل الذهــب عنوانا اكرث مــن صيته وميكن
اســتخدامه ضمن اطار تنويع مخاطر الرثوة لكن اللبناين
مازال مؤمنا بهــذا املعدن بأنه الخــاص الزمتنا من هنا
مطالبة البعــض ببيع الذهب املوجــود يف مرصف لبنان
او تأجريه خصوصــا ان الكثريين مــن اللبنانيني ما زالوا
يقدمون عىل رشاء الذهب تحوطا وتحسبا وتخوفا وتزينا
ولوقت الحرشة.
وكام ان الدوالرات مخزنة يف املنازل كذلك االمر بالنســبة
للذهب حيث تؤكد املعلومــات ان املنازل تحتوي عىل كميات
كبرية من الذهب واملجوهرات.

ماليا متعمدا مخلفا مثانية من كل عرشة اشــخاص فقراء ،وقد
يكون واحدا من اسوأ ثالثة انهيارات مالية يف العرص الحديث.
والتقرير الجديد هو الثاين هذا العــام يوبخ فيها البنك الدويل
السياسيني وأهل الســلطة والنافذين بعدما اتهمهم يف كانون
الثاين املــايض بتدبري االنهيار االقتصادي الــكاريث للبالد من
خالل قبضتهم االستغاللية عىل املوارد.
وختم التقرير معتربا الشــعارات السياســية حول قدسية
الودائــع جوفاء وانتهازية .وان اســتخدام السياســيني لهذا
املصطلح امر قاس.
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وزير الزراعة :حتى لو زرعنا القمح
سنبقى نحتاج لالستيراد من الخارج
رأى وزيــر الزراعة يف حكومة ترصيــف االعامل عباس
الحاج حسن أنه يف حال وضعت لنا الجهات املانحة القدرات
املالية بالنسبة لزراعة القمح قد نوفّر عىل املواطن  50باملئة،
الفتاً اىل أن «من قال إنــه ال يتم زرع القمح الطري يف لبنان
هو شيطان فهناك مصلحة معينة السترياد القمح».
وأكد وزير الزراعة يف حديث تلفزيوين أنه «حتى لو زرعنا
القمح سنبقى نحتاج لالسترياد من الخارج ولكن بكمية اقل».
وشــدد عىل أنه «ال يجب التالعب باألمــن الغذايئ» ،الفتاً
اىل ان «اليوم عامد االقتصاد اللبناين هو اســتدامة الطاقة
الكهربائية ومن الرضوري ان تتوافر هذه الطاقة».
وأعلن وزير الزراعــة اننا «نعاين من أزمة ثقة بني الخارج
ولبنان والبعض يصفها ويقول إنها سياسة م ّتبعة لخنق لبنان
وهذا جزء منها صحيح والبعض اآلخــر يقول إننا كلبنانيني
كحكومات متعاقبة مل نعمل ملصلحة لبنان مبا فيه الكفاية»،
مشدداً عىل ان املطلوب اليوم تعزيز الثقة.

بوشكيان وبري والزعني نحو جولة
ميدانية في البقاع الثالثاء ..وهذه ابعادها
يقوم وزير الصناعــة يف حكومة ترصيف األعامل النائب
جورج بوشكيان ،واملديرة العامة للتعليم املهني والتقني هنادي
بري ،ورئيس مجلس ادارة جمعية الصناعيني اللبنانيني سليم
الزعني ،وعدد من أعضاء مجلس االدارة وصناعيني بجولة يف
البقاع ،تبدأ الســاعة الحادية عرشة قبل ظهر الثالثاء املقبل
وتأخذ الزيارة أبعاداً أربعة:
أوالً -تفعيل التعــاون الثاليث بني وزارة الصناعة واملديرية
العامة للتعليم املهني والتقني وجمعية الصناعيني اللبنانيني
من خالل تأمــن التعليم والتدريب املهنــي والفني والتقني
للطــاب أصحاب االختصاص قبل التحاقهم بســوق العمل،
واكسابهم املهارات والخربات العالية املطلوبة.
ثانياً -تأكيد الروابط والعالقات القوية بني وزارة الصناعة
وغرفة التجارة والصناعة والزراعة يف زحلة والبقاع وجمعية
الصناعيني.
كل من وزارة الصناعة
ثالثاً -التواصل والتعاون املستمر بني ّ
وجمعية الصناعيني وتج ّمع صناع ّيي البقاع.
رابعاً -جولة ميدانية عىل عــدد من املصانع للوقوف عىل
حاجات الصناعيني واالطالع عىل التحديات التي تواجههم.

<أوجــــيــــرو»  :إصــــاح املـــــوزع الــرئــيــســي
للخطوط فــي ش ــارع األوقـ ــاف فــي صيدا

عملت فرق الصيانة التابعة لقطاع شــبكات الجنوب يف
هيئة «أوجريو» عىل اصــاح األرضار واألعطال التي لحقت
باملوزع الرئييس لخطــوط الهواتف االرضية التابعة لها يف
شارع األوقاف يف سوق صيدا التجاري ،والذي كان قد تعرض
ليال لإلعتداء والتخريب من قبــل مجهولني ما أدى اىل قطع
العديد من الخطوط الهاتفية عن عدد كبري من املؤسســات
واملحال يف الســوق التجاري ،ومتكنت فــرق «أوجريو» من
إعادة ربط عدد كبــر من الخطوط عىل ان يتم اســتكامل
اصالح االعطال املتبقية يوم الثالثاء القادم.

بلدية مشمش العكارية اعلنت انجاز
الخريطة السياحية التابعة للبلدة
أعلنت بلدية مشــمش العكارية يف بيــان ،أنه «تم انجاز
الخريطة الســياحية التابعة للبلدة ،بالتعــاون مع منظمة
 SKL Internationalالســويدية واتحاد بلديات جرد القيطع
وجامعة البلمند».
كام ،أعلنت أنها وضعت هــذه الخريطة عىل موقع البلدية
لإلطالع عليها وابداء الــرأي ،و»ابالغنا عن اي نقص أو خطأ
حتى نتمكن من إعادة النظر فيه قبل ان تصبح الخرائط نهائية،
ونحن جاهــزون ألخذ اية مالحظة يف االعتبــار ،وكذلك ملن
يرغب باملساعدة ومل يتمكن من االطالع جيدا ،نحن مستعدون
ألرسالها له عىل الـ»واتس اب او أي بريد آلكرتوين».

مــعــمــل الــــزهــــرانــــي الـــــى الــعــمــل
ً
ً
مـــجـــددا بـــــدءا مـــن مــنــتــصــف الــلــيــلــة

أكّدت مصادر مطلعة يف معمل الزهراين أنه سيعاد تشغيل
املعمل بدءاً من منتصف ليل األحد ،مبا سيســمح باالستمرار
أي لغاية تاريخ
يف إنتــاج الطاقة الكهربائية ملدة  10أيــامّ ،
 2022/08/25كحد أقىص.
ويفرتض أن يعاد تشــغيل املعملني كاملعتــاد بعد وصول
الشحنة األوىل من الفيول العراقي بعدما ق ّرر العراق أن يجدّ د
عقــود توريد الفيول إىل لبنان لزوم معامل الكهرباء من دون
أي مليون طن يف الســنة ،مبا يعني أن املعامل
زيادة الكمية ّ
ستبقى تعمل مبعدل أقصاه أربع ساعات كهرباء خارج الذروة
وساعتان يف الذروة.
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جهاز املخابرات العراقي
يُؤكد مقتل أحد ّ
ضباطه

دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

مــجــلــس الـــقـــضـــاء األعــــلــــى الـــعـــراقـــي:
ّ
لــيــس لــديــنــا صــاحـ ّـيــة ح ــل مجلس الــنــواب

أكّد مجلس القضاء األعىل
يف العراق امــس ،أنّه ليس
حل
لديه صالحيــات تخ ّوله ّ
مجلس النــواب يف البالد،
ودعــا يف بيــان ،رداً عىل
طلب زعيم «التيار الصدري»
مقتــدى الصدر ،األســبوع
املــايض ،إىل عــدم
الــزج
ّ
باســم املجلس يف التنافس
السيايس.
وأضاف البيان أنّ املجلس
ناقش طلب الصدر ،وأنّه «ال
ميلك الصالحية لحل مجلس
النواب» ،كام شــدد املجلس
عــى أنّ «القضاء يقف عىل
مسافة واحدة من الجميع،
ألنّ األســاس الــذي يرتكز
عليه هو تطبيق الدســتور
والقانون».
يف املقابــل ،رفض زعيم ائتالف دولــة القانون يف العراق
نوري املالــي ،دعوة الصدر إىل حل الربملان وإجراء انتخابات
مبكرة ،مشــرطاً عودة الربملان إىل االنعقاد ومناقشــة تلك
املطالب.
بحل الربملان ،وبأن
وكان مقتدى الصــدر ،قد طالب القضاء ّ
يحدد رئيس الجمهوريــة موعداً إلجــراء انتخابات برملانية
مبكرة ،وذلك يف ظل حالة االنسداد السيايس التي تعاين منها
البالد.
كام دعا الصدر إىل حل الربملان الحــايل وإجراء انتخابات

مبكرة ،معــراً عن رفضه الدخول يف الحــوار الذي دعا إليه
رئيس الحكومة ،مصطفى الكاظمي ،لحل الخالف السيايس
حول تشكيل الحكومة الجديدة.
عىل صعيد آخــر ،نعى جهاز املخابــرات الوطني العراقي،
امس ،أحد ضباطه الذين «وافتهم املنية» يوم السبت.
وقال يف بيان صحايف« :ننعــى الفقيد املقدم مهند حميد
جبار الربيعي الذي وافته املنية مســاء يوم السبت يف بغداد
إثر حادث جنايئ مؤســف» .وأضاف »:ويف الوقت الذي نعرب
فيه عن عميق أسفنا لفقد أحد ضباط الجهاز املخلصني ندعو
الباري عز وجل أن يتغمده بواســع رحمته ويلهم أهله وذويه
ومحبيه الصرب وعظيم املواساة».

توقف عمل قطار األنفاق

قـ ــتـ ــيـ ــل وعـــــــشـــــــرات الـــــجـــــرحـــــى بـــانـــفـــجـــار
فــــــــي مـــــــركـــــــز تــــــــجــــــــاري فــــــــي يـــــريـــــفـــــان

لقي شخص مرصعه وأصيب ما ال يقل عن 45
آخرين بجروح جراء انفجار وقع يف أحد املركز
التجارية يف العاصمة األرمنية يريفان امس.
وقــال املتحــدث باســم الــوزارة هايك
كوستانيان إن االنفجار رضب مركز التسوق
«ســورمالو» يف املدينة وتســبب يف اندالع
حريــق ،مضيفا أن فرقا مــن رجال اإلطفاء
واإلسعاف تعمل يف املوقع.

وذكر أن االنفجار خلــف إصابات ،وقالت
الوزارة يف وقت الحــق إن حصيلة الضحايا
بلغت قتيال و 20جريحا عــى األقل ،قبل أن
يرتفع عدد املصابني إىل  45شخصا.
وأعلنــت وزارة الطــوارئ يف أرمينيا ،عن
«توقف عمل قطار األنفاق يف يريفان وتقوم
بإخالء الركاب بعد تلقي بالغات بشــأن زرع
عبوات ناسفة يف محطاته».

أعربــت املتحدثة باســم
وزارة الخارجية الروســية
ماريا زاخاروفا ،عن استعداد
روســيا التخاذ إجــراءات
ملموســة وتســهيل تبادل
املوقوفــن مــع الواليات
املتحــدة ،رشيطة إمتام هذا
التبادل بكفاءة.
وأضافــت زاخاروفا عرب
قناة «روسيا « :»1-أريد أن
أؤكد مــرة أخرى ،أن الجانب
الرويس مستعد ملفاوضات
مهنية وإجراءات ملموســة يف هذا االتجاه
ولكن بشــكل احرتايف فقــط ،ومع من هم
مؤهلــون إلدارة مثل هــذه العمليات التي ال
تجرى عرب مكربات الصوت».
وشددت زاخاروفا عىل أن نجاح املفاوضات

ال يعتمد عىل شــخص واحد ،أو هيكل واحد،
وإمنا عىل فريق عمل محرتف».
وختمت قائلة« :مــن الجانب الرويس ،كل
يشء جاهز لذلــك ،لكن إذا اســتمر الجانب
األمرييك يف املكائد واملشاحنات السياسية،
فليعرف املواطنون األمريكيون حينها أبطالهم».

أكــد وزيــر الدفــاع
الســلوفايك ياروسالف ناد
أن مقاتالت ميغ  29التابعة
لســاح الجو الســلوفايك
مــا زالــت موجــودة يف
الجمهورية ،لكنــه قال إن
املفاوضات بشــأن مصريها
ما زالت جارية.
وكتــب وزيــر دفــاع
ســلوفاكيا ياروســاف
ناد عىل تويــر امس« ،أن
مقاتالت ميــغ  29التابعة
لسالح الجو الســلوفايك ما زالت موجودة
يف الجمهورية» ،لكنــه قال «إن املفاوضات
بشــأنها ما زالت جارية» ،يأيت هذا ردا عىل
ما تداولته بعض وســائل االعالم والشبكات
االجتامعية من أن املقاتالت قد تم تســليمها
بالفعل للجانب األوكراين.
واشــار اىل ان «مقاتالت ميغ  29ما زالت
متواجدة يف قاعدة ســيلياتش الجوية (يف
وسط سلوفاكيا) ،وســتظل تحرس مجالنا
الجوي حتــى نهاية أغســطس ،وباإلمكان
رؤيتهــا يف  28-27اب (يف أيــام الطريان
العاملي) يف قاعدة كوهينيــا الجوية (غرب
البالد) ،حيث ســننفصل عنها رسميا هناك.
حتى اآلن مل يتم اتخــاذ قرار نهايئ ،وعندما
تتغري األوضاع ،سنبلغكم بذلك».
وكان الوزير ياروســاف ناد قد ذكر يف
 25متوز ،أن املباحثات مستمرة حول الجانب

املايل لتســليم  11مقاتلة من طراز ميغ 29
متلكها ســلوفاكيا إىل أوكرانيا ،كام أكد أن
سلوفاكيا توصلت التفاق مع سلطات الدول
املجاورة (جمهورية التشــيك وبولندا) ،عىل
أن تتوىل طائرات ســاح الجــو التابع لهام
حراسة املجال الجوي لسلوفاكيا اعتبارا من
 1ايلول ،يف حال تم االتفاق عىل نقل طائرات
ميغ  29السلوفاكية إىل أوكرانيا.
يشــار اىل ان االتفاقية مع وارسو وبراغ
يفرتض ان تظل ســارية حتــى نهاية عام
 ،2023ولكــن إذا لزم االمر ســيتم متديدها
لحني حصول ســلوفاكيا عىل الــ  14طائرة
مقاتلة من طراز إف  16التي اشــرتها من
الواليات املتحدة .تســليم هذه الطائرات كان
من املفــرض أن يبدأ يف هــذا العام ،ولكن
بســبب عدم توفر املكونات اإللكرتونية لدى
الرشكة الصانعة ،تأخرت عملية التسليم ملدة
عامني.

ُ ّ
زاخاروفا :موسكو مستعدة لتبادل املوقوفين مع واشنطن

ّ
وزيـــــر دفـــــاع ســلــوفــاكــيــا  :لـــم نــســلــم طـــائـــرات
«مــيــغ  »29ألوكــرانــيــا ..ولكننا بــصــدد الــقــيــام بذلك

مـــــــســـــــؤول إيـــــــــرانـــــــــي :الـــــقـــــمـــــر الـــــصـــــنـــــاعـــــي «خــــــيــــــام»
بـــــــدايـــــــة لـــــتـــــعـــــاون أوســـــــــــع بـــــيـــــن مـــــوســـــكـــــو وطــــــهــــــران

أكد مســؤول إيــراين أن
التعاون بني روســيا وإيران
يف إطــاق القمر الصناعي
«خيام» إىل املدار هو رشاكة
مفيدة ،ويعترب بداية لتعاون
أوسع بني البلدين.
وقــال محمــد جــواد
الريجــاين ،مديــر معهد
« »IPMألبحــاث العلــوم
األساســية ،يف ترصيحات
لوكالــة األنبــاء اإليرانية
(إرنــا) ،اليوم األحــد ،إن
«روسيا هي واحدة من أكرث
الــدول تقدمــا يف صناعة
الطريان ،فضال عن الفيزياء
والرياضيــات وتكنولوجيا
«النانــو» وعلــم الفلــك
والحوسبة الكمومية».
وأردف« :وبالتــايل ،فإن إطالق القمــر الصناعي «خيام»
يعد تعاونا مهام للغاية ،وميكن أن ميهد مزيدا من التنســيق
يف املســتقبل ،وميكّن للعلامء اإليرانيني االستفادة من هذه
الفرصة».
وردا عــى بعض االنتقادات بشــأن قضية إرســال القمر
الصناعي «خيام» إىل الفضاء عن طريق صاروخ «ســويوز»
الرويس ،الذي انطلق من قاعدة «بايكونور كوزمودروم» يف
كازاخســتان ،قال الريجاين إن «أولئك املنتقدين ال يعرفون أن
إطالق القمر الصناعــي يف الفضاء وتعقبه من محطة عىل
األرض ليس ببساطة السفر بواسطة طائرة».

بـــــوتـــــيـــــن يُـــــهـــــنـــــئ بــــاكــــســــتــــان
بـــــالـــــذكـــــرى الـــــــــــ 75لـــاســـتـــقـــال

هنأ الرئيس الرويس فالدميري بوتني امس ،قادة باكســتان
بالذكرى الـ 75الستقالل بلدهم ،مشيدا بالتعاون بني موسكو
وإسالم آباد يف مكافحة اإلرهاب والشأن األفغاين.
ويف برقيــة تهنئة وجههــا للرئيس الباكســتاين عارف
علوي ورئيس الوزراء شــهباز رشيف ،أشــار بوتني إىل أن
باكستان «حققت يف العقود املاضية تقدما كبريا يف التنمية
االقتصاديــة واالجتامعية» ،كام أنهــا «تلعب دورا مهام يف
معالجة القضايا امللحة عىل جدول األعامل الدويل».
وأشــاد بوتني بـ»املســتوى العايل» للعالقت بني روسيا
وباكســتان ،منوها إىل أنهام تتعاونان بنشــاط سواء عىل
أســاس ثنايئ أو ضمن أطر متعددة ألطراف ،مبا يف ذلك يف
مجال مكافحة اإلرهاب والشأن األفغاين.
وأعرب الرئيس الــرويس عن ثقته بإمكانية «تحقيق مزيد
من التطور الشامل للعالقات الروســية الباكستانية البناءة
ملصلحة شعبينا ومن أجل تعزيز األمن واالستقرار اإلقليميني».

ّ
ّ
قديروف للغرب  :تعلموا حفظ الود
مع روسيا لتبقى أسنانكم سليمة

دعا رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف ،السياسيني
الغربيني إىل إعادة النظر يف مواقفهم تجاه روسيا وتعلم كيفية
بناء التعاون معهــا  .وذكر قديروف ،أن العامل الغريب ال يزال غري
قادر عىل فهم أن روسيا الحديثة مل تعد منذ فرتة طويلة «اتحاد
جمهوريات غورباتشوف» و «أرايض يلتسني املبنية عىل االنقالب
العسكري وفقدان املواد املختلفة واإلفالس».
وقال« :هذه بالفعل روسيا أخرى ،مختلفة وقوية وقادرة،
ويجب عليكم أيها الساســة يف الغرب أن تعيدوا النظر ليس
يف اسرتاتيجية انهيار االتحاد الرويس ،بل يف مواقفكم من
الدولة التي تحولت من بالد تتعرض للنهب والذل من قبل الغرب
خالل العرشين عاما املاضية ،إىل دولة ذات أســاس سيايس
قوي متت إعادة تنظيمها مع مراعاة األهداف االسرتاتيجية،
لتصبح صلبة العود ال ميكن إرضاخها».
ونصــح دول الغرب بعــدم الخصام مع روســيا ،مذكرا
بكلامت الرئيس فالدميري بوتــن الذي قال إن كل من يحاول
قضم أرايض روسيا سيفقد أسنانه حتام  .وأضاف قديروف:
«تعلموا حفظ الود مع روسيا لتبقى أسنانكم سليمة».

ّ
أمــــيــــركــــيــــة :بـــايـــدن
بـــرملـــانـــيـــة
لـــــن يــــتــــرشــــح لـــــواليـــــة ث ــان ــي ــة

أعربت كارولني مالوين رئيسة لجنة الرقابة واإلصالح يف
مجلس النواب األمرييك ،عن اعتقادهــا بأن رئيس الواليات
املتحدة الحايل جو بايدن ،لن يشارك يف االنتخابات الرئاسية
املقبلة عام .2024
وأضافت مالوين ،يف مقابلة مع صحيفة «نيويورك تاميز»،
ردا عىل ســؤال هل يجب عىل بايدن املشاركة مرة جديدة يف
االنتخابات الرئاســية« :ال تسجلوا ما سأقوله اآلن .اعتقد أنه
لن يرتشح لوالية ثانية».
بعد ذلك طلب الصحايف من مالوين الرد عىل نفس السؤال
مع تسجيله ،فقالت« :ال ،ال يتعني عليه الرتشح مجددا».
وكانت املتحدثة باسم البيت األبيض كارين جان بيري أكدت
 ،نية الرئيس األمــريك الحايل عىل التنافس مرة أخرى عىل
منصب الرئاسة.
من جانبها ،كتبت وســائل اإلعالم أن بايدن تحدث عن ذلك
شخصيا إىل الرئيس األسبق باراك أوباما.

وأوضــح أن «هناك العديد من القضايــا الفنية يف مرحلة
اإلطالق وما يعقبها» ،مضيفا أن «التنسيق والتعاون بني الدول
من أجل متهيد الطريق إلطالق قمر صناعي أمر شــائع جدا،
لذلك حتى الدول املتقدمة تستخدم حامالت األقامر الصناعية
من دول أخرى».
ولفت محمد جواد الريجاين إىل أن «تعاون إيران مع روسيا
يف تكنولوجيا حامالت األقــار الصناعية وتصنيع األقامر
الصناعيــة ومحطــات التتبع والتتبع عــى األرض وتحليل
البيانات سيكون ذا فائدة كبرية» ،منوها إىل أن «إيران تتمتع
بقدرات جيــدة وميكنها تحقيق املزيد يف هــذا الصدد ،لكن
النقاد ليسوا عىل علم بالحقائق».

ّ
الروسية :تحرير بلدة في منطقة خاركوف
«الــدفــاع»
ً
ً
وم ــق ــت ــل  275جـــنـــديـــا أوكــــرانــــيــــا خـــــال ي ــوم

أعلنــت وزارة الدفاع الروســية امس ،أن
قواتها حررت بلد أودي يف منطقة خاركوف
بالكامل ،كام أنها قتلت نحو  275عنرصا من
القوات األوكرانيــة يف مناطق متفرقة من
أوكرانيا خالل يوم.
واوضــح املتحــدث باســم وزارة الدفاع
الروسية إيغور كوناشــينكوف ،أن رضبات
مستهدفة نفذها سالح الجو وغريه من قوات
الجيش الــرويس ،أدت إىل مقتل ما يصل إىل
 240قوميا متطرفا وتدمــر  24قطعة من
املعدات العســكرية األوكرانيــة يف أرايض
جمهورية دونيتســك ،إضافــة إىل تصفية
 35قوميا وتدمــر  15قطعة من املعدات يف
منطقة خريسون.
ويف منطقتي أوبيتنويه وبريفومايسكويه
يف دونيتســك ،رفض أكرث مــن  200جندي
من لواء املشاة اآليل األوكراين رقم  56تنفيذ
املهــام القتالية وتركــوا مواقعهم دون إذن،
وذلك بسبب خسائرهم الفادحة ،حيث مل يبق
يف الكتيبة الثالثة من هذا اللواء إال  140فردا
من أصل .580
ونتيجــة رضبــات جويــة وصاروخية
ومدفعية ،تم تدمري محطة رادار يف مقاطعة
نيكواليف ،ومســتودع وقود ،ومستودعني

للذخرية ،ومستودعني ألســلحة الصواريخ
واملدفعيــة ،و 5مراكــز قيــادة يف مناطق
متفرقــة .ويف املجموع متــت إصابة قوات
وأسلحة ومعدات عسكرية أوكرانية يف 151
منطقة خالل يوم.
ويف إطار مكافحــة البطاريات ،تم قمع
فصيلة من راجــات الصواريــخ «غراد»،
وفصيلــة مــن مدافــع «غيســينت-يب»،
باإلضافــة إىل ســبعة فصائل مــن مدافع
الهاوتزر من طــراز  30-Dيف مواقع إطالق
النار يف دونيتسك.
وأســقطت الدفاعات الجوية الروســية
طائرتــن بــدون طيــار أوكرانيتــن ،كام
اعرتاضــت يف الجو صاروخا باليســتيا من
طراز «توشــكا-أو» و 15قذيفة من راجامت
الصواريخ.
ووصــل إجاميل ما تم تدمــره منذ بداية
العملية العســكرية الخاصة إىل  267طائرة
أوكرانيــة ،و 148مروحيــة ،و 1837طائرة
بدون طيار ،و 365منظومة صواريخ مضادة
للطائــرات ،و 4303دبابات ومدرعات أخرى،
و 798راجمة صواريــخ ،و 3298قطعة من
املدفعية امليدانية ومدافــع الهاون ،و4888
مركبة عسكرية خاصة.

ُ
ُ
بــــــــدء مـــــــــنـــــــــاورات عــــســــكــــريّــــة مـــشـــتـــركـــة
بـــيـــن الـــصـــيـــن وتــــايــــانــــد بـــعـــد تــــوقــــف ط ــوي ــل

أعلن الجيــش التايالندي امس ،عن بدء
مناورات عسكرية مشرتكة مع الصني يف
شامل رشق تايالند ،هي األوىل بعد توقف
طويل بسبب جائحة كورونا.
وأوضح قائد القوات الجوية التايالندية،
باباس سورنشــايدي ،أن هــذه املناورات
التي تجرى مــن  14إىل  25آب ،تهدف إىل
«تعزيــز العالقات والتفاهــم» مع الصني،
حيث كانت املناورات املشــركة مع تايالند
تجــري كل عام منــذ العــام  2015حتى
انتشار فريوس كورونا.
وهذا األســبوع ،أعلنــت وزارة الدفاع
الصينية أن الصني ترســل طائرات مقاتلة

وقاذفــات وطائــرات إنذار مبكــر ،الفتة
إىل أن املنــاورات ستشــمل تدريبات عىل
«الدعــم الجوي ،والرضبــات الجوية عىل
أهداف أرضيــة ،ونرش عدد أكرب أو أقل من
القوات».
وتأيت منــاورات «هجــوم الصقر» بعد
أكرب مناورات صينية أجريت حول تايوان،
ردا عــى زيارة رئيســة مجلــس النواب
األمرييك نانيس بيلويس إىل تلك الجزيرة.
من جهتها ،أعربت واشــنطن عن قلقها
من وجود الصني املتنامي يف املنطقة ،كام
أطلقت هذا األسبوع مناورات مشرتكة مع
حلفائها يف إندونيسيا.

9

دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
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ّ
بس ــــــــبب الح ـــــــ ّـر والجف ــــــــاف اإلس ــــــــتثنائي ..حرائ ــــــــق الغاب ــــــــات تخل ــــــــف
ً
ً
رقمـــــــــــــــا قياســـــــــــــــيا مـــــــــــــــن املناطـــــــــــــــق املحروقـــــــــــــــة فـــــــــــــــي أوروبـــــــــــــــا
عىل الرغم من أن موســم الحرائق املفرتض مل
ينت ِه بعد فــإن الحصيلة األولية للحرائق ما فتئت
تتفاقــم يف القــارة األوروبيــة ،إذ أتت النريان
عىل أكرث من  660ألــف هكتار منذ كانون الثاين
املايض ،وهو رقم قيــايس لهذه الفرتة من العام
منذ بدء تســجيل بيانات األقــار الصناعية عن
الحرائق يف العام .2006
ومنــذ بداية العام الحــايل قضت الحرائق عىل
 662ألفــا و 776هكتارا مــن الغابات يف أوروبا
وفــق البيانات التــي حدّ ثها اليــوم األحد نظام
املعلومــات األورويب حول حرائق الغابات ،والذي
يحتفــظ بإحصائيات قابلــة للمقارنة منذ العام
 2006بفضــل صور األقــار الصناعية لربنامج
«كوبرنيكوس» ( )Copernicusاألورويب.
وشهدت فرنســا أعواما أسوأ يف السبعينيات،
قبــل البيانــات األوروبية املوحدة ،لكن ســنة
 2022تعــد األخطر منــذ  16عامــا وفقا لهذه
األرقــام ،ويرجع ذلك إىل حــد كبري إىل حريقني
كبرييــن متتاليني يف جريوند جنوب غرب البالد،
حيث وصــل رجال اإلطفاء األملــان والبولنديون
والنمســاويون هذا األسبوع لتقديم الدعم.
والوضع اســتثنايئ أيضا يف وســط أوروبا،
حيث اســتغرق رجال اإلطفاء أكــر من  10أيام
يف متــوز املايض للســيطرة عىل أكرب حريق يف
تاريخ سلوفينيا الحديث ،مبساعدة السكان الذين
حشــدوا أنفســهم لدرجة أن الحكومة اضطرت
إىل مطالبة الســكان بالتوقف عن التربع لرجال
اإلطفاء.
ويف العاصمــة األملانية برلني اندلع حريق كبري
األســبوع املايض انطالقا من مســتودع ذخرية
للرشطــة يف غابة رضبهــا الجفاف ،ورسعان ما
متت الســيطرة عليه ،وحتى اآلن ال تزال العاصمة

مبنأى عن مثل هــذه الحرائق إال أنها باتت مهددة
بشكل متزايد بسبب مساحاتها الحرجية الشاسعة.
لكن املنطقة األشد ترضرا من الحرائق هي شبه
الجزيرة اإليبريية ،فقد شــهدت إســبانيا -التي
ســيطر عليها الجفاف مثل فرنســا بســبب عدة
موجات حر هــذا الصيف -دمار  245ألفا و278
هكتــارا جــراء الحرائق ،خصوصا يف غاليســيا
بالشــال الغريب ،ومع ذلك تحســن الوضع مع
انخفاض درجات الحرارة.
كذلك ،تكافح الربتغال منذ أكرث من أسبوع حريقا
يف املحمية الجيولوجيــة العاملية املعرتف بها من
قبل اليونســكو يف منطقة جبل سريا دا إسرتيال.
وتســجل إسبانيا أكرب مســاحة من األرايض
املحروقــة ،تليهــا رومانيــا ( 150ألفــا و528
هكتــارا) ،والربتغال ( 75ألفــا و 277هكتارا)،
وفرنسا ( 61ألفا و 289هكتارا).
وقال منســق نظــام املعلومات األورويب حول
حرائق الغابات خيســوس سان ميغيل إن «العام
 2022يعد عاما قياســيا بالفعــل» يف ما يتعلق
بفرتة الصيــف وحدها ،ويعــود الرقم القيايس
الســابق يف أوروبا إىل العــام  2017عندما أتت
النــران عــى  420ألفا و 913هكتــارا يف 13
أغســطس/آب ،وعــى  988ألفا و 87هكتارا يف
العام كامال.
ومــا يســاهم يف انــدالع الحرائــق الجفاف
االســتثنايئ يف أوروبا ،إىل جانب موجات الحر.
ولوحظت الظروف الشــديدة الجفاف يف كثري
مــن األحيان يف البلدان املطلة عىل البحر األبيض
املتوسط ،لكن خيســيوس سان ميغيل أشار إىل
أن «هذا بالضبط ما حدث يف وسط أوروبا» التي
كانــت تعــد حتى اآلن مبنأى عن هــذه الظواهر
الجوية.

ّ
الجف ــــــــاف األس ــــــــوأ من ــــــــذ  500س ــــــــنة ..مل ــــــــاذا ش ــــــــحت املي ــــــــاه ف ــــــــي أوروب ــــــــا؟
ظلــت كلمة «الجفاف» مصطلحا غريبا عىل األوروبيني إىل
غاية األســابيع القليلة املاضية بعد أن تحولت القارة العجوز
إىل كرة من اللهب تســجل درجات حرارة قياسية أدت لرتاجع
منسوب املياه يف األنهار الكربى يف القارة ،وتحويل املساحات
ٍ
أراض جرداء.
الخرضاء إىل
وتعيش القارة األوروبية حالة من الجفاف غري املسبوق هو
األسوأ منذ  500سنة ،وفق ما أعلن مركز األبحاث املشرتك التابع
للمفوضية األوروبية.
وحسب توقعات املصدر نفسه ،فإن «الجفاف الحاد» أصاب
 %47مــن القارة األوروبية ،كام أن ثلثي مســاحة القارة باتت
مهددة بالجفاف ،علام أنه لحدود منتصف يوليو/متوز املايض
كانت  %15من مساحة أوروبا ضمن تصنيف «الجفاف الحاد».

} الوضع يف أوروبا }

فرنسا :أعلنت رئيســة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن عن
تشــكيل فريق للتعامل مع موجة الجفاف األســوأ يف تاريخ
البالد منذ  64عاما ،كام أن  100منطقة يف فرنسا باتت تعاين
من غياب تام للمياه الصالحة للرشب ،ومن املتوقع أن يســتمر
الوضع خالل األشهر املقبلة.

وأعلنت رشكة الكهرباء الفرنســية «إي دي إف» ( )EDFعن
تخفيــض حجم الطاقة التي ينتجهــا أحد مفاعالتها النووية
بســبب ارتفاع درجة حرارة املاء الذي يتم اســتعامله لتربيد
املفاعالت.
إســبانيا :أصبح مخزونها من امليــاه  %40فقط ،وهو أدىن
مستوى له بالتاريخ ،وتتناقص هذه النسبة بحوايل  %1.5مع
كل أسبوع تستمر فيه الحرارة املفرطة وتغيب فيه التساقطات
املطرية ،وحسب الحكومة اإلسبانية فإن هذه السنة هي األكرث
جفافا منذ  60عاما.
إيطاليا :رسميا ،أعلنت الحكومة اإليطالية أن هذه السنة هي
أكرث ســنة جافة يف تاريخ البالد ،وحسب الجمعية اإليطالية
لألرصاد الجوية فإن ما يحدث يف البالد مل يتم تســجيله منذ
أكرث من  230سنة.
ومــن أبرز مظاهر حالة الجفــاف يف البالد الحالة املزرية
لنهــر «بو» الذي كان يبلغ طول تدفقه  652كيلومرتا ،وتراجع
إىل  %10عن املعتاد.
أملانيــا :يعترب نهر «الراين» من أهم األنهار يف العامل ،وعربه
متــر أكرب حركــة تجارية يف أوروبا ،ويربــط أملانيا باملوانئ
الكــرى ،خصوصا روتردام يف هولندا ،واملوانئ يف بريطانيا،

وتراجع مستوى املياه يف النهر أدى لتباطؤ حركة السفن فيه،
وبلغ مســتوى التأخري حوايل  132يوما ،وباتت بعض السفن
تســتوعب  %25فقط من قدرتها تجنبا للجنوح يف النهر ،وهو
ما يؤدي الرتفاع تكاليف الشحن.
بلجيكا :سجلت بلجيكا أكرث سنة جافة يف تاريخها منذ سنة
 ،1885كام تراجع منسوب املياه يف عدد من أنهارها.
بريطانيــا :أعلنت الحكومة الربيطانية عن دخول  8مناطق
بالبالد يف حالة «جفاف حاد» ،كام تم تســجيل أسخن صيف
يف تاريخ بريطانيا منذ سنة  ،1976وكان يوليو/متوز املايض
الشــهر األكرث حرارة منذ ســنة  1935بعد أن تجاوزت درجة
الحرارة  40درجة مئوية يف بعض املناطق ،وحســب صحيفة
«غارديان» الربيطانية فإن بعض منابع نهر «التاميز» قد جفت،
وذلك ألول مرة يف تاريخ البالد.

} ما أسباب الجفاف؟ }

الجــواب األول الذي يقدمه العلامء هــو التغريات املناخية
التي أدت الرتفاع درجات حرارة األرض بنســبة درجة واحدة،
إضافة إىل تراجع التســاقطات الثلجية خالل فصل الشــتاء،
مــا أدى لرتاجع حجم املياه التي تتدفع عادة من الجبال ،كام
ارتفع منسوب استهالك النباتات للامء ألنها تعاين من الجفاف
وتراجع خصوبة األرض.
لكن دراسة أخرى نرشت يف موقع «نيترش» ( )Natureتقول
إن درجات الحرارة املرتفعة يف أوروبا وما يصاحبها من جفاف
سببه التغريات يف التيارات الهوائية التي تدفع الهواء الساخن

مقتل  5أشــخــاص وإصــابــة  16آخرين
بتفجير نفذته العصابات في اإلكــوادور

أســفر انفجار يف مدينة غواكيــل اإلكوادورية عن مقتل
 5أشــخاص ،وإصابة  16آخرين بتفجــر نفذته العصابات
املتناحرة يف اإلكوادور.
وذكرت خدمــة الطوارئ الوطنية أن «مثانية مبان دمرت،
وأصيب ستة عرش شــخصا ،وقتل خمسة ،ودمرت سيارتان،
جراء انفجــار يف مدينة غواكيل ،وأن رجال االنقاذ يواصلون
العمل يف املنطقة».
وحمل وزير الداخلية اإلكوادوري باتريسيو كاريلو عصابات
الجرمية املســؤولية عــن االنفجار ،دون تقديــم مزيد من
التفاصيل.

من شامل أفريقيا نحو أوروبا.
كام أن الوضع قد يزداد ســوءا بســبب مــا يبدو أنه تراجع
أورويب عن هدف تقليص انبعاثات الغاز بنســبة  %55بحلول
عــام  ،2030ذلك أن أزمة الطاقــة تدفع الحكومات األوروبية
إىل العودة لألســاليب القدمية ،مبا فيها االعتامد عىل الفحم
والوقود األحفوري.

} ما التكلفة
االقتصادية للجفاف
والحرارة؟ }

تتســبب درجات الحرارة
العالية وموجــات الجفاف
يف خســائر كبرية لالقتصاد
األورويب ،وحســب دراسة
لعدد من الخرباء االقتصاديني
األوروبيــن ،فــإن موجات
الحرارة الطويلة ستؤثر عىل
الناتج الداخيل الخام ألوروبا،
وتوقعت الدراســة نفسها أن
منــو الناتــج الداخيل الخام
األورويب ســيرتاجع بنسبة
 %0.5مقارنــة بالســنوات
العرش املاضية.

تــــرامــــب يـــخـــوض م ــع ــرك ــة أخــــيــــرة مــــع عــــدوتــــه الـــــلـــــدودة ل ــي ــز تــشــيــنــي

تواجه الجمهورية ليز تشيني املنتخبة لتمثيل والية وايومينغ املحافظة جدا
يف الغــرب األمرييك ،واحدة من أصعب الحمالت إلقناع الناخبني باختيارها،
بينام ال يزال دونالد ترامب متقدما عليها.
ويقول مايك شــيفر أحد سكان عاصمة الوالية شايني ،الذي ال يستحسن
أن تكون تشــيني ( 56عاما) «معاديــة إىل هذه الدرجة لرتامب ..إن نهايتها
اقرتبت».
والســبب هو أن الربملانية تشارك يف رئاسة لجنة يف واشنطن تحقق يف
الــدور الذي لعبه ترامب خالل هجوم أنصاره عىل الكونغرس األمرييك يف 6
يناير .2021
ومنذ أكرث من عام ،تتصدى تشيني بنربة حازمة لنظرية ترامب بأن انتخابات
«سقــت» منه ،وهي فكرة ما زال املاليني من أنصاره مؤمنني بها عىل
ُ 2020
الرغم من األدلة التي ال تعد وال تحىص عىل عكس ذلك.
وتؤكد ليز تشيني أن «أمريكا ال ميكن أن تبقى حرة إذا تخلينا عن الحقيقة»،
وتعد بأن تفعل ما بوســعها حتى ال يقرتب الرئيس السابق من البيت األبيض
مرة أخرى.
وســتحاول الثالثاء املقبل البقــاء يف مقعدها بوايومينغ التي صوت أكرث
من ســبعني باملئة من
ناخبيهــا لرتامب يف
االنتخابات الرئاســية
املاضية ،ضد جو بايدن.
وردا عىل دورها يف
لجنــة التحقيق هذه،
جعل دونالد ترامب من
ليز تشيني عدوه األول،
وهو ال يوفر أي فرصة
ملهاجمة الســيدة التي
وصفها بأنها «خائنة
ومتيل إىل الحرب».
وألقــى بــكل ثقله

لدعم منافســتها املحامية هارييت هايغامن ( 59عاما) وقد شاركها حملتها
يف نهاية مايو.
يهم أن تكون ليز تشيني ،وريثة ميني تقليدي جدا واملعروفة بكونها ابنة
ال ّ
نائب الرئيس السابق ديك تشيني ،مؤيدة لحمل السالح أو مناهضة لإلجهاض،
ففي وايومينغ الوالية التي تضم أقل عدد من السكان يف البالد ،مل يعد فوزها
أمرا محسوما.
ومنــذ أن بــدأ التحقيق بشــأن ترامب
اعالنات رسمية
ومحيطه ،تلقت تهديــدات بالقتل ومل تعد
تتنقل من دون مواكبة من الرشطة.
اعالن عن فقدان سند
وهذه املرأة الشــقراء التي تضع نظارات،
متليك بحري
نبذها الحزب الجمهوري يف وايومينغ الذي
تفيد املديريــة العامة للنقل
شارك رئيسه بنفســه يف التظاهرات يوم
الربي والبحري ان السيد خرض
اقتحام مبنى االكابيتول.
محمد أمهز بالوكالة عن السيد
الحزب
رئيســة
مارتن
وتقــول مــاري
محمد حبيب محمود حشيشــو
قد تقدم بطلــب الحصول عىل
الجمهــوري يف مقاطعة تيتــون الجبلية
ســند متليــك بحري بــدل عن
حيث تقيم تشيني إن «ليز تدافع عن ناخبني
ضائع ملركب الصيد املسمى KIL
يف ذهنها وهم ليســوا ناخبي
 I FISHذي املواصفات التالية:
رقم تسجيل املركب/8277 :ب
وايومينغ».
تاريــخ ومكان االنشــاء:
الرأي
اســتطالعات
وتشري
2004 – England
األخريةإىلأنمنافستهااملحامية
نوع املشرتكVolvo – Penta :
قــوة 310x2 :حصــان رقــم:
هارييتهايغامناملواليةلرتامب
 2006000876ـ 2006000854
تتقدم عليها بعرشين أو ثالثني
االسم السابق للمركب :جديد
نقطة.
ميكن ملــن لديه اي اعرتاض
التقدم من رئاســة مرفأ بريوت
ونشأت هايغامن يف مزرعة
خالل مهلة خمسة عرشة يوماً
وهــذا بــرأي مــاري مارتن،
مــن تاريخ نرش هــذا االعالن،
يجســد «روح رعاة البقر يف
لالتصال هاتف03/878103 :
رئيس مرفأ بريوت
وايومينــغ»« :مجتهــدون»
أمين كركر
و»صادقــون» و»مرتبطــون
بأرضنا».

اعالنات مبوبة

عامل
مطلــوب موزعــون مع خربة
التقل عن  3سنوات يف بيع املواد
الغذائيــة واملرشوبات ملناطق
املنت ـ كرسوان ـ جبيل ـ بريوت
والضاحية ت01/680680:
ــــــــــــــــــــــــــ
مطلــوب ســائق متدين فوق
االربعــن ألرسة ما بني بريوت
وصور راتــب 3.000.000ل.ل.
مع منامة ت03/940014:
ــــــــــــــــــــــــــ
مطلوب موظف لصيانة ماكنات
القهوة خربة ال تقل عن  3سنوات
ملنطقة البقاع ت01/680680:
ــــــــــــــــــــــــــ
ادارية
مطلوب انســة تجيد املحاسبة
مــع خــرة ســنتني أو اكرث
لرشكة تعمل يف مجال الطاقة
الشمســية يف منطقة اللوزة.
الرجاء ارسال السرية مع صورة
عىل ( 03/278477ابتداء من 8
مليون لرية).
ــــــــــــــــــــــــــ
املنت
مختلف
محــل صناعــي اول الطريق
العام املنت الرسيــع 350م.م.
مكاتــب ديكــور 250.000$
ت 03/026969:ـ 76/911075
ــــــــــــــــــــــــــ
الجنوب
شقق
للبيع أو للمقايضة عقار مكون
مــن  4طبقات ويحتوي عىل 7
شــقق جاهزة للسكن منطقة
جبــاع العقاريــة للمراجعة:
 79/115359ـ 81/728486
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ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

حفل إستقبال تكريمي حاشد لبعثة التايكواندو في صالون الشرف

أقامــت اللجنــة األوملبيــة اللبنانية حفل
إســتقبال تكرميي يف صالون الرشف مبطار
رفيــق الحريري الــدويل عــى رشف بعثة
التايكوانــدو إىل دورة التضامــن والتي عادت
فجر أمــس األحد إىل بريوت تقديــراً للنتائج
رشفــة التي ســجلها األبطال والبطالت يف
امل ّ
الدورة .وحرض حفل اإلســتقبال رئيس اللجنة
األوملبية اللبنانيــة الدكتور بيار جلخ واألمني
العام للجنة األوملبية العميد املتقاعد حســان
رســتم وممثل عن رئيس إتحــاد التايكواندو
الدكتــور حبيب ظريفة املوجــود خارج لبنان
عضــو الهيئة اإلدارية جو خوري وعضو لجنة
الصحافــة واإلعــام يف إتحــاد التايكواندو جلخ ورستم وخوري يتوسطون بعثة التايكواندو يف صالون الرشف
فالرييا جالكيــان وأهايل الالعبني والالعبات
وكانت كلمة ترحيب وتقدير من جلخ ح ّياً فيها
أفراد بعثة التايكواندو واألبطال والبطالت الذين
رفعوا إســم لبنان ورايته يف الدورة وأعطونا
شــعور الفخر واإلعتزاز وهي مناسبة للتنويه
بجهود رئيس اإلتحاد الدكتور ظريفة واألعضاء
واألندية عــى الجهود التي يقومون بها وإننا
يف اللجنــة األوملبية كنا وســنبقى إىل جانب
اإلتحادات الرياضيــة متعاونني ومتضامنني
خصوصاً اإلتحادات الناشــطة داعياً ملزيد من
اإلنجازات الالحقة .
كام ألقــى خوري كلمة نقــل فيها تحيات
وتهــاين الدكتــور ظريفة وهنــأ الالعبني الثاليث طارق موصليل يتوسط زميلتيه ليتيسيا عون وورد سلامن
غالياً دعم األهايل ونقل تحيات وزير الشباب والرياضة جورج
والالعبات األبطال وشــكر للجنــة األوملبية
مبادرتها يف إستقبال البعثة وأكد أن اإلتحاد يعمل وفق خطط كالّس موضحاً بأنه ســيلتقيهم يف مكتبه بالوزارة لتكرميهم
نهــوض للعبة وتحقيق املزيد مــن الطموحات واألهداف يف كــا هنأ إتحاد األثقال بامليداليــة الربونزية املحققة من قبل
الرباعة أليكسا مينا وآمالً املزيد من امليداليات يف ألعاب أخرى .
اإلستحقاقات الخارجية .
وتكلــم املدرب رالف حرب الذي عرض للتحديات التي تواجه
ويف كلمته أشار العميد رستم بأن ما حققه أبطال وبطالت
التايكوانــدو جاء مبثابة نقطة ضــوء وأمل يف هذه املرحلة الالعبني والالعبات الذين يســتحقون مبادرات الدعم ليواصلوا
الصعبة وإشــاعة أجواء فرح للشــعب اللبناين منوهاً بجهود إنجازاتهم شاكراً اللجنة األوملبية عىل ما وفرته ألجل املشاركة
الالعبني والالعبات وقيــادة اللعبة إتحاد وأجهزة فنية مقدراً بالدورة .

ّ
ال ــت ــاي ــك ــوان ــدو الــلــبــنــانــيــة ت ــت ــق ــدم عــلــى دول عــريــقــة
وحـــــــبـــــــيـــــــب ظـــــــريـــــــفـــــــة يـــــــفـــــــي بـــــــــوعـــــــــوده

انتهت منافســات رياضة
التايكوانــدو ضمــن دورة
التضامــن االســامي التي
تقــام يف قونيــا (تركيا)
باحراز لبنان ثالث ميداليات
كاآليت  :ميدالية فضية عرب
ورد ســلامن (وزن تحت 73
كلغ) وميدالية برونزية عرب
ليتيسيا عون (وزن تحت الـ
 57كلغ) وميدالية برونزية
عرب طــارق موصلليال(وزن
تحــت الـ  87كلــغ) .هذه
امليداليات وضعت لبنان عىل بعثة التايكواندو
«خارطة» جدول امليداليات
للــدول اضافة اىل احراز الربّاعة اليكســا ماري مينا ميدالية
برونزيــة يف رفع األثقــال (وزن  64كلغ) مع األمل ان ينجح
رياضيــو ورياضيات وطن األرز يف احراز املزيد من امليداليات
يف األيام املقبلة.
ومــرة جديدة ،نجحت رياضة التايكواندو اللبنانية يف رفع
العلــم اللبناين يف املحافل الخارجية وحصــد ميداليات عدة
بفضــل الخطة املحرتفة والواضحة املعــامل لالتحاد اللبناين
للعبة برئاسة الدكتور حبيب ظريفة الذي وىف الوعود الكثرية
التي اطلقها خالل مؤمتره الصحايف الحاشــد الذي عقده يف
ترشيــن الثاين من عام  2016والــذي اعلن خالله عن رؤيته
وبرنامجه لتطوير اللعبة يف حال انتخب رئيســاً لالتحاد وهذا
مــا حصل اذ نقل ظريفة واعضاء االتحاد اللعبة من مكان اىل

مكان آخر عرب مشاركات خارجية عىل مدار السنة واستضافة
البطوالت والدورات الدولية وتنفيذ روزنامة االتحاد بحذافريها
ومن دون نقصان.
ويف قــراءة هادئــة لرتتيب الدول التــي احرزت ميداليات
بلعبــة التايكواندو يف دورة التضامن األســامي احتل لبنان
املركز الســابع متقد ّماً عىل دول قوية وعىل رأســها األردن
وكازاخســتان وقطر وهي دول قوية يف اللعبة الكورية املنشأ
يف دليــل ان لبنان بات يف مصاف دول النخبة يف التايكواندو
بفضــل االحتكاك الخارجي املبارش ورعاية املنتخبات الوطنية
بكافة فئاتها.
يبقى الهدف املشاركة عرب التأهل اىل دورة األلعاب األوملبية
التي ستقام عام  2024يف باريس وتحقيق ميدالية للبنان طال
انتظارها.

دورة نــادي برمانا في التنس تدخل أدواره ــا النصف نهائية

دخلت دورة نادي برمانا الســنوية املفتوحة بالتنس (كأس
األرز) التي ينظمها عىل مالعب «مدرســة برمانا العالية» عىل
مدى اســبوعني بارشاف االتحاد اللبناين للعبة ومبشاركة 346
العبا والعبة ،أدوارها النصف نهائية .والدورة مخصصة للفئات
التاليــة  :ذكور واناث (تحــت الـ  12وتحت الـ  14وتحت الـ 16
وتحت الـ  ،)18فردي رجال ،فردي ســيدات ،قدامى (فوق الـ 35
سنة) ،قدامى (فوق الـ  45سنة) وزوجي الرجال.
ويف ما ييل نتائج اليوم الثالث عرش :
 الذكور :نصف نهايئ  12ســنة ومــا دون  :فاز الياس أبو رحال عىل
عمر جابادو ( )3-5و( ،)0-4وفيليب الحاج عىل سامي أبو جمرا
( )3-5و(.)1-4
 16سنة وما دون :
الربع نهايئ  :فاز طارق الشعبي عىل أنطوين تني ( )1-4و(-4
.)2
النصف نهايئ  :فاز زاهي فرحات عىل طارق الشعبي ()4-6
و(.)4-6
 18سنة وما دون :
الربع نهايئ :فاز ليونيل بحليس عىل ادي عويس ( )0-4و(-4
.)2
النصف نهايئ :فاز مارك مهنا عىل بيو مسعد ( )2-6و(.)4-6
فردي الرجال :
الربــع نهايئ  :فاز متيم حالق عىل أرمان غارابيديان ()6-7
و( ،)5-7وجيوفاين ســاحة عىل جاد صليبي ( )3-6و(،)3-6
وهايك داويديان عىل كارلوس شمص ( )3-6و( )6-3و(.)7-10

توالــت إنجازات البعثة اللبنانيــة إىل دورة ألعاب التضامن
اإلسالمي الخامسة التي تقام يف مدينة قونية الرتكية وهذه
املرة عرب الرباعة أليكســا ماري مينا ( 64كلغ) حيث إنتزعت
امليداليــة الربونزية بعد تنافس رشس مع رباعة تركية وبذلك
إرتفع رصيد لبنان يف الدورة إىل  ٤ميداليات (برونزيتان وفضية
يف التايكوانــدو وبرونزية يف األثقال) وهو إنجاز لبناين غري
مسبوق يف سجل الدورة  .ويف أبرز أصداء هذا الفوز للرباعة
مينــا وجه وزير الشــباب والرياضة الدكتــور جورج كالّس
التهنئــة إىل الرباعة مينــا عىل هذا اإلنجاز كام هنأ الالعبات
والالعبني الذين يشــاركوا يف الدورة وحققوا نتائج رائعة يف
فئاتهم ويف األلعاب التي خاضوا منافساتها .
وتقدم كالّس من إتحاد التايكواندو ومن الالعبات والالعبني
الذيــن متايزوا بتحقيقهم إنتصارات يفخر بها لبنان وتعتز بها
الرياضة اللبنانية .
كــا تقدم مــن اإلتحادات واألندية الرياضية املشــاركة
بخالــص التهاين والتقدير عىل مــا تم تحقيقه والذي أضاف
رصيــداً متاميزاً إىل تراث الرياضــة اللبنانية متمنياً للجميع
مستقبالً واعداً .
بدوره أجرى رئيس اللجنة األوملبية الدكتور بيار جلخ إتصاالً
برئيس البعثة الغراند ماســر ســامي قبالوي وهنأه بإسمه
وبإســم أعضاء اللجنة وطلب إليــه نقل التهنئة للرباعة مينا
وألفــراد البعثة كذلك إتصل بعضو اللجنة أمني الصندوق خرض
مقلد وشــكر ملواكبته لالعبة خالل املباراة كذلك إتصل برئيس
اإلتحاد سهيل القييس للغاية نفسها .
مــن جانبــه رأى إداري بعثة األثقــال يف البعثة اللبنانية
عضو اللجنة األوملبية أمني الصندوق خرض مقلد أن ما حققته
الرباعة ميناً كان نقلة نوعية يف مسار األثقال اللبنانية ورهان
يف موقعه الصحيح وكشــفت عن خامة واعدة حيث متكنت
من إحراز املركز الثالث يف رفعة الخطف واملركز الرابع يف النرت
وكذلك املركز الرابع يف مجموع الرفعتني .
وكشــف مقلد أن اإلتجاه حالياً نحــو وضع برنامج إعداد
وتحضري لكل من الرباعات الثالثة وهن محاسن فتوح وأندريا

الرباعة مينا بعد تتويجها بامليدالية الربونزية

ألطون وأليكسا مينا لبطولة آسيا العام املقبل متوجهاً بالشكر
واإلمتنان إىل املدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي
منح الرباعة مينا جواز ســفر إستثنايئ يك تشارك يف الدورة
كذلك بدورها الرباعة املذكورة شكرت اللواء إبراهيم عىل موقفه
الوطني املسؤول وأهدت فوزها إىل الشعب اللبناين عموماً وإىل
اللواء إبراهيم خصوصاً.

جــــزيــــنــــي وابــــــــي نــــــــادر يــــكــــرمــــان بــــطــــل الـــــــــufc
بــــــيــــــريــــــرا بـــــحـــــضـــــور آل دبــــــــاجــــــــة وعـــــاصـــــي

برييرا مع الدرع وبدا جزيني وأيب نادر وآل دباجة وعايص

جزيني وبرييرا خالل االرشاف عىل التدريبات

كــ ّرم االتحــاد اللبنــاين للفنون
القتالية املختلطة  MMAبطل الـ ufc
األســطورة الربازييل  أليكس برييرا
الــذي يزور لبنان حالياً بدعوة من آل
دباجة .وســيكون لبنان أول محطة
له قبل نزاله مــع خصمه النيجريي
اديســانيا حامل اللقــب حاليا يف
الخريف املقبل.
برييــرا الــذي تغلب عىل خصمه
اديســانيا مرتني يف السابق بالكيك
بوكسينغ ،ســيواجه النيجريي يف
شهر ترشين الثاين املقبل يف نيويورك
(الواليات املتحــدة االمريكية) ولكن بوسرتاملواجهةبنيالربازييلوالنيجريي نيكوال عايص
الالعبني وابدى اعجابه مبستواهم.
هذه املرة يف رياضة الـ .MMA
وخــال الزيــارة ،ك ّرم االتحاد اللبنــاين للفنون القتالية
وخص برييرا «االتحاد اللبناين للفنون القتالية املحرتفة»
ّ
املختلطة بشــخص نائب الرئيس حســن جزيني وأمني الرس
ً
ً
ا
نشــاط
حرض
اذ
كرمية
بلفتــة
اللعبة
ابطال
والتقى
ا
رياضي
وســام ايب نادر الالعب برييرا وعائلة دباجة ونيكوال عايص
شــاركهم
حيث
بريوت»
ليبانون
آي
أم
«أم
نادي
يف
لبنان
يف
ونقــا اليه تحيات رئيســش االتحاد محمــد داغر املوجود
تدريباتهم وتحضرياتهم بارشاف اتحاد اللعبة.
خــارج لبنان .بعدها اقيم حفــل غداء عىل رشف الضيف يف
كام قام برييرا بزيارة عدد من االندية واطلع عىل مستوى «سنرتومول».

تورونتو  :اللبنانية األصــل حــداد مايا الــى املــبــاراة النهائية

أحد الالعبني خالل إحدى املباريات

النصف نهايئ  :فاز متيم حالق عىل جيوفاين سامحة ()3-6
و(.)3-6
ربع نهايئ القدامى  35ســنة وما دون  :فاز غســان األشقر
عىل جهاد الجميل ( )1-6و( )6-2و( ،)9-11والياس شــديد عىل
وســيم صيقيل ( )6-4و( )4-6و( ،)4-10ورواد أجيب عىل زياد
غاريوس ( )3-6و(.)0-6
ربع نهايئ القدامى  45سنة وما دون  :فاز سهيل زكا عىل مارك
كرسواين ( )8-7وانسحاب ،وجهاد الجميل عىل بيار جلخ (.)5-9
 اإلناث :نصف نهايئ  12سنة وما دون  :فازت هيفا طه الجندي عىل
صوفيا طبيب ( )1-6و(.)3-6
ربع نهايئ  18ســنة وما دون  :فازت يارا مايض عىل باميال
يونس ( )0-6و(.)1-6
وتنطلق مباريات اليوم الثالث عرش عند الساعة العارشة والربع
صباحاً.

 4ذهبي ــــــات وفضي ــــــة واح ــــــدة لكول ــــــن
الش ــــــرتوني ف ــــــي بطول ــــــة لبن ــــــان
واصــل الســباح املتألق كولن شــادي الرشتوين تألقه يف
بطوالت لبنان ،وجديده احرازه  5ميداليات ( 4ذهبيات وواحدة
فضيــة) يف بطولة لبنان للفئات العمرية داخل حوض الـ 50
مرت التي نظمها االتحاد اللبناين للســباحة عىل مسبح نادي
الرحاب.
وجاءت نتائج كولن عىل الشكل اآليت:
ذهبية يف سباق الـ  50مرت حرة.
ذهبية يف سباق  100مرت حرة.
ذهبية يف سباق الـ  50مرت فراشة.
ذهبية يف سباق الـ  100مرت فراشة.
فضية يف سباق الـ  50مرت صدراً.
يشــار اىل أن كولن يبلغ من العمر  13ســنة يعد من الجيل
الجديد ملســتقبل السباحة يف لبنان ،وهو من نادي la collina
 ،country club -Mtaylebويرشف عىل تدريبه مدربه الوطني
فرنســوا غطاس ،علامً أن كولن ال دعم له ،وأهله يؤمنون له
مصاريف رياضته من جيبهم الخاص.

الرباعـــة مينـــا تنتـــزع برونزيـــة األثقـــال بـــدورة التضامـــن اإلســـامي
وترفـــــــــع رصيـــــــــد لبنـــــــــان إلـــــــــى  ٤ميداليـــــــــات ّ
ملونـــــــــة

تأهلــت الربازيليــة اللبنانية االصل بياتريــس حداد مايا،
املصنفة الـ  24عامليا بني العبات التنس املحرتفات ،إىل نهايئ
بطولة تورونتو عىل حساب التشــيكية كارولينا بليسكوفا،
لتخوض أول نهايئ ببطولة ذات ألف نقطة يف مشوارها.
وتغلبت حداد مايا ،عىل بليســكوفا ،املصنفة الـ  14عامليا،
بنتيجة  4-6و )7-9( 6-7يف ســاعتني ودقيقتني ،لتصبح أول
برازيلية تبلغ نهايئ بطولة ذات ألف نقطة.
وتواجه حداد مايا يف النهايئ الرومانية ســيمونا هاليب،
املصنفة الـ  16عامليا واملتوجة مرتني بلقب تورونتو يف عامي
 2016و.2018
وأطاحــت هاليــب باألمريكية جيســيكا بيغوال املصنفة
السابعة عامليا ،بالفوز عليها  6-2و 3-6و.4-6
وسبق وتواجهت حداد مايا وهاليب يف  3مباريات ،حسمت
الرومانية اثنتني لصالحها مقابل انتصار لالعبة الربازيلية.

} مونرتيال }

رضب اإلسباين بابلو كارينيو موعدا مع البولندي هوبريت
هوركاتــش يف نهايئ بطولة مونرتيــال ليخوض أول نهايئ
بطولة أســاتذة ذات ألف نقطة يف مشــواره وذلك بعد تغلبه
بصعوبة عىل الربيطاين دانييل إيفانز يف نصف النهايئ.
واحتــاج كارينيو ،املصنف الـــ  23عامليا بني العبي التنس
املحرتفني ،إىل ساعتني و 58دقيقة ليتمكن من هزمية إيفانز،

بياتريس حداد مايا

املصنف ال 39عامليــا بنتيجة  5-7و )9-7( 7-6و 2-6يف أول
مواجهة تجمع بينهام.
ويواجــه كارينيو يف النهايئ هوركاتش ،املرشــح الثامن
للقب واملصنف العارش عامليا ،الذي أطاح بالرنويجي كاســر
رود املرشــح الرابع للقب واملصنف السابع عامليا بنتيجة 7-5
و 3-6و 2-6يف ساعتني ودقيقتني.
وســبق وتواجــه كارينيو وهوركاتــش يف مباراتني فاز
اإلسباين بواحدة والبولندي بأخرى.

كريستيانو رونالدو ..قطبا ميالنو يصدمان نجم مانشستر يونايتد

كولن شادي الرشتوين

تلقى الربتغايل كريســتيانو رونالدو نجم مانشسرت يونايتد
اإلنكليزي ،ردا صادما من عمالقي الكرة اإليطالية؛ ميالن وإنرت
ميالن .وقال الصحايف اإليطايل الشــهري تانكريدي باملريي،
إن ممثــي رونالدو عرضوا خدمات األخري عىل قطبي ميالنو،
لبحث موقفهام من التعاقد معه هذا الصيف.
وأوضــح املصــدر أن الفكرة مل تحــظ بالقبول من جانب
مسؤويل الناديني ،وتشري تقارير إىل أن السبب الرئييس وراء
ذلك هو ارتفاع راتب رونالدو.
وتشري العديد من التقارير إىل أن رونالدو يتمسك بالرحيل
عن مان يونايتد خالل صيف العام الحايل ،مع غياب الفريق عن
املشاركة يف دوري أبطال أوروبا ملوسم .2023-2022
وأوضحــت التقارير أن خدمات رونالدو ُعرضت أيضا عىل
بايرن ميونيخ األملاين وتشيليس اإلنكليزي وأتلتيكو مدريد يف
إسبانيا ،لكن تلك األندية مل توافق عىل ضم صاحب الـ 37عاما.
ولعــب رونالدو بــن عامــي  2018و 2021بني صفوف

رونالدو

يوفنتوس ،وحقق معه العديد من األلقاب املحلية ،لكن مل ُيكتب
له النجاح عىل الصعيد القاري خالل تلك الفرتة.
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اعداد  :فيليب شامس

من هو
من هي؟

االثنين  15آب 2022

؟

أديب وفيلســوف عبايس .كان من مشــاهري البلغاء
الفصحــاء الذيــن يرضب بهم املثــل يف البالغة .ومن
الفالســفة الذين يشــار اليهم بالبنان يف علم املنطق
والفلسفة.
إسمه مؤلف من  11حرفا .إذا جمعت:
 -5+2+8+3+4ممثلة مرصية راحلة.
 -6+3+1+9من الطيور.
 -8+6+7+4مدينة سورية.
 -5+11+2جوهرة.
 -1+11+10و ّز َع عىل.
 -6+8+11شهر هجري.
 -2+7+10غصن.
 -4+1مدينة يف ايران.

افقيا:

الحل السابق

عموديا:

1ـ ملــك عــريب راحل،
ضجركُم ومللكم،
إقرتب.
َ
2ـ نائب لبناين راحل.
دعــم وق ّوى ،ال يُباح
3ـ
َ
بــه ،مارســت وعالجت
العمل.
4ـ عبــوري ،شــاعر
فرنيس راحل ،ت َعب.
هجــم ،نهر أورويب،
5ـ
َ
ما يتألأل من األشياء.
6ـ ث َرى ،حصان ،نقاش
وخصام ،الفيل.
7ـ ضــد حليــف ،رفيق
مسامر ،تطرحون السؤال
عىل ،أعرب.
8ـ شــقيق األب ،االسم

الثــاين لوزيــر لبنــاين
راحل ،ما يرى الناس فيها
انفسهم.
9ـ معاوِنــه ،العبــر،
مدينة فرنسية.
10ـ طبخــة معروفة،
متشــابهان ،نغادر إىل بلد
آخر.
11ـ بنى ،أشَ دّ الغضَ ب،
الخاص.
إسم فيل طرزان
ّ
12ـ للنفــي ،نهايــة
الحديــث ،شــاعر أملاين،
مدينة يف شامل الهند.
13ـ ممثل لبناين ،شهم
ورشيف ،من الحبوب.

الحل السابق
1ـ االسكا ،غرام ،مر
2ـ روبل ،مدوٍ ،بيدرو
3ـ نرييري ،الو ّر ،يم
4ـ سد البورشية ،سام
5ـ تجــ ّز ،ينتــأ ،مرصف،
حالَك
6ـ هــو ،قــس ،الخــال،
خيزران
7ـ مرمرّ ،
ينط ،أرتب ،مد

ســيف ،نوع من البالط،
1ـ َ
عرف.
َ
2ـ ممثل لبناين ،أحد امللوك.
3ـ يحســبون،
مســالك
َ
وممرات.
4ـ ضمري متصل ،أق َّر بالحق،
وقع رصيعا.
َ
5ـ مادة غرائية ،بيتك األنيق.
6ـ ماعَ ،ساملهم ،أصل البناء.
7ـ األنفاق والدهاليز،
جرف
َ
اليشء.
8ـ عني غزيرة الدمع ،رشكة
طريان آسيوية.
9ـ خــرق يف الحائــط،
غ ّنجوها.

افقيا:

عموديا:

8ـ نجاوبك ،ود ،عامر ،ف ّتة
9ـ األشبال ،السا
10ـ وهران ،ليوناردو ،ليل
11ـ آل ،يكتب ،رس ،نيحا،
ر ّو
12ـ مي ّولونهــم ،ابــان،
معاش
13ـ يدَ يك ،واشنطن ،نافع

االبراج

الحمل
( 21آذار  20 -نيسان)

1ـ ارنست همنغواي
2ـ لويد جورج ،هل ّمي
3ـ ابراز ،ماهر ،و ّد
4ـ سليل ،قرو ،اييل
5ـ ربيس ،بانكوك
يكل ،تن
6ـ أميونّ ،
7ـ ش ّتان ،البو
8ـ غوار الطويش ،ما
9ـ يل ،دبور

الثور
( 21نيسان  21 -أيار)

الرسطان
( 22حزيران  23 -متوز)
قرارات ارتجالية مترسعة يف مسائل األعامل

قــد يبدو ان بعــض األصدقاء يقودونك يف
الطريق الصحيح والســليم ،ولكن يف الوقت واملال .ال تدع مشــكلة صغرية قد تعرتضك أن
الحاسم ستضطر اىل اتخاذ القرار املناسب لك تكون حجر عرثة يف طريق نجاحك وتقدمك.
بنفسك.

االسد
( 24متوز  23 -آب)

العذراء
( 24آب  23 -أيلول)

أنت يف هذه اآلونة يعمك الهدوء والطأمنينة.
أنــت يف مواقف جيدة لتثبيت شــخصيتك
ومركزك الحســن .تودع الرتابة والخمول يف قد تتعرف اىل أحد األشــخاص املهمني ،وهذا
حياتــك ،ورمبا تلتقي فتــاة أحالمك املميزة األمر ســيؤثر ايجابيا عــى وضعك العميل
واملادي.
املناسبة لك.
ّ

امليزان
( 24أيلول  22 -ت)1

العقرب
( 23ت21-1ت)2

عواطــف عميقة جدا مســتندة اىل تقارب
تشــعر هــذه اآلونة بالضغــط الكبري يف
عالقاتــك االجتامعية .ســتظهر شــجاعة جدي هذه املرة .الحــظ اىل جانبك فال تفوت
وسرتى نفســك مضطرا للدفاع عن مصالحك هذه الفرصة الثمينة ،واستغلها جيدا لصالحك
بفطنتك املعهودة.
الشخصية بحزم وقوة.

القوس
(22ت 21 - 2ك)1

الجدي
(22ك 20 - 1ك)2

تتلهــف ملعرفة كل الخفايا والزوايا .أفكارك
تفاؤل وامكانية اتخاذ قرارات جريئة جديدة
مناسبة لشــخصيتك .قوة بصريتك الخارقة رائعة للغاية وتقرأ بني السطور ،لكن مشاكلك
سســتيح لك التمتع ببعض جوانب الجامل يف العاطفية تبدو خارج الحلول املعهودة ،فاعمل
عىل تسويتها.
هذه الحياة.

الدلو
( 21ك 19 - 2شباط)

10ـ أبو متام ،إنسان
صل ،عال ،بط
11ـ مريّ ،
12ـ رس ،أم ،رنّان
13ـ مريم فخر الدين
14ـ روما ،يرتاوح
15ـ حزب ،أ ّما
عف
16ـ آر ،فألَّ ،
17ـ المت ،يراع
18ـ كندة علّوش

اخترب معلوماتك
1ـ ما إسم الفنانة والراقصة واملمثلة املرصية الراحلة
وغيت إسمها
التي إســمها األصيل بدرية محمد كريم،
ّ
بناء عىل طلب املتعهد الف ّني؟
ـــــــــــــــــــــــــ
2ـ مــا إســم املرسحية التي هي مــن أعامل األخوين
رحباين ،وبطولة الســيدة فريوز والفنان وديع الصايف،
وقدمت يف مهرجانات بعلبك سنة 1973؟
ـــــــــــــــــــــــــ
3ـ يف أية ســنة تأسست يف ضبية رشكة ضخ املياه
اىل مدينة بريوت؟
ـــــــــــــــــــــــــ
4ـ ما اسم الطائر الشديد الحذر الذي يتغذى باألسامك
ويلقّب بـِ مالعب ظلّه؟
ـــــــــــــــــــــــــ
5ـ مــن كان رئيس الحكومــة اللبنانية عندما أعطيت
املرأة حق االنتخاب والحقوق السياسية؟
ـــــــــــــــــــــــــ
6ـ مــن هو املخرج اللبناين الذي أخرج األفالم التالية:
عيب يا رستم ،الزوجة املفقودة ،و أيام اللولو؟
ـــــــــــــــــــــــــ
7ـ ما اســم العاصمة األوروبية املشهورة مبتاحفها
وقصورها ،وتكونت سنة  1872من اتحاد مدينتني؟
ـــــــــــــــــــــــــ
8ـ ما إسم أول عائلة صنعت األجراس يف لبنان؟
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افقيا:

عموديا:

1ـ شاعر أملاين.
2ـ يكــرون ويدقّون
اليشء.
3ـ خصب ،قصدَ املكان.
4ـ أسالَت وأماعت.
5ـ قصدَ هم وجا ِءهُم.

1ـ مدينة يف إيران.
2ـ لق َّب باالسخريوطي.
3ـ أكل الطعام ،نهر يف
سويرسا.
4ـ ريقهُ ولُعابه.
5ـ ط ّرب ُتم الصوت.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ تشييل.

1ـ ترياق.

2ـ ريفون.

2ـ شيللر.

3ـ يالعب.

3ـ يفاوض.

4ـ الوهن.

4ـ ل ّوعها.

5ـ قرضاب.

5ـ ينبنب.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ ريجني ديفورج.
2ـ عبد الخالق حسونة.
3ـ اللغة الالتينية.
4ـ سنة 1895
5ـ آرثر كونان دويل.
6ـ اليوبيل الكهرماين.
7ـ ماليزيا.
8ـ املمثل أحمد زيك .

من ستة حروف:

انفــراج مادي مرتقب يضــع حدا لضائقة
ترغب وتحلم بتحول ما يف طريقة عيشــك
ويف منــط حياتك .بعض املشــاريع القدمية ماليــة تعانيها منذ فــرة غري قصرية .تتمتع
تطرح أمامك مجددا فام عليك اال إختيار األفضل بالنشاط والحيوية مام يدفعك للقيام بأعامل
عديدة منتجة.
لصالحك.

الجوزاء
( 22أيار  21 -حزيران)

10ـ أديــة لبنانيــة راحلة،
موسيقى األغاين.
11ـ صا َر ســهال ،االســم
الثاين لنائب لبناين ،سقيِي لـِ.
12ـ جزيرة هندية ،الزوج.
13ـ حجر كريم ،قابلتها.
14ـ بحــر متفــرع مــن
املتوسط ،متشابهان.
شح َ،العسكري.
15ـ َّ
16ـ أعانَ  ،ينشد.
منح.
17ـ البلّورَ ،
18ـ مغنية لبنانية صاحبة
الصورة ،من الورود.

جرجي زيدان

ال ــش ــب ــك ــة الــصــغــيــرة

الحوت
( 20شباط  20 -آذار)

موقف أكرث إيجابية سيساعدك عىل التغلب
دقيق أنت يف حياتك الخاصة ،والعامة أيضا.
وهذا مييزك عن اآلخرين .همومك كثرية لكنك عــى صعوبات صغرية .الجو العائيل يتيح لك
تنجح دامئا يف تخطي املشــاكل بفطنة كبرية يف هذه املرحلــة فرصة التفكري يف مرشوع
يزيد يف ربحك.
وبراعة.

دولة أوروبية
الربتغال
أنهار
اعتزاز
القاهرة
اختبار
انجذاب
أمطار
بوغوتا
براغ
بلغراد
بروكسل
بوخارست
تنزانيا
جريدة
جرش
جندل
جنوى
جامايكا
غوته
غامبيا
غابون
غزة
غينيا
فلوريدا
فند
كاتو
كامريون
كهف
كتيبة
كولومبيا

SUDOKU

كرز
كولورادو
لبنان
ليمون

ليامسول
ليبرييا
لوز
ماجدة

طريقة الحل:
امأل املربعات باألرقام
املناســبة مــن  1اىل 9
رشط عــدم تكرار الرقم
اكــر من مــرة يف كل
مربع صغــر (املؤلف
مــن  9خانــات) ،ويف
كل خط افقي وعمودي
يف املربعــات الصغرية
واملربع الكبري.

هيثم
ورد
ورزازات.

الحل السابق

الحل السابق
رواندا

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

االثنني  15آب 2022

ّ
ّ
عيــــــــد إنتقــــــــال الســــــــيدة العــــــــذراء ...يــــــــوم وطنــــــــي جامــــــــع لــــــــكل اللبنانييــــــــن
ّ
ّ
رســــــــالة ميدانيــــــــة قويــــــــة مــــــــن املقاومــــــــة الــــــــى العــــــــدو اإلســــــــرائيلي  :إحــــــــذروا املغامــــــــرة!
الواقــــــــع املعيشــــــــي للبنانييــــــــن يعيــــــــش علــــــــى وتيــــــــرة دوالر الســــــــوق الســــــــوداء
(تتمة ص)1
هذه الســلطة إعتزلت دورها املنصوص عليه بالدستور وهو
حفظ األمن وإدارة الشأن العام ،تركت املواطنني يف مواجهة مع
املصــارف ومع التجار ودفعتهم إىل تحصيل حقوقهم بأيديهم.
نعــم هذا ما حصل مع املــودع يف فرع أحد املصارف الخميس
املايض .وهــا هم حتى الســاعة ،يتصارعون عىل الحصص
الحكومية وعىل الرئاســة األوىل يف مرسحية عقيمة أدانها
البنك الدويل يف تقريره األخري وع ّرى هذه الســلطة من خالل
كشف مامرساتها – باألرقام – عىل مدى عقود!

} رسالة حزب الله إىل العدو اإلرسائييل }

تُشري املعلومات امل ُتداولة بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية
بني لبنان و»إرسائيل» إىل أن لبنان تســلّم رسم ًيا من الوسيط
األمرييك عاموس هوكشتاين خالل زيارته األخرية إىل بريوت،
رفضً ا إرسائيل ًيا عىل الطرح الذي قدّ مه لبنان بشأن ملف ترسيم
الحدود.
وينص الطرح اللبناين عىل إعتامد الخط  23كحدّ فاصل
ّ
بني املنطقــة اإلقتصادية الخالصة التابعــة للبنان واملنطقة
اإلقتصاديــة الخالصة التابعة لفلســطني باإلضافة إىل كامل
جا)؛ يف حني يُطالب
حقــل قانا (وهو ما يجعل منه خطًا متع ّر ً
«اإلرسائييل» بقسم من البلوك رقم ُ 8مقابل إعطاء لبنان كامل
حقل قانا.
خالل امل ُحادثات األخرية يف بريوت بني الوســيط األمرييك
هوكشــتاين واملســؤولني اللبنانيــن ،رفض لبنــان «الطلب
اإلرسائييل» بالكامل ،وشــدّ د عىل أهمية أن يحصل لبنان عىل
الخط  23وكامل حقل قانا .وهنا إقرتح هوكشتاين – بنا ًء عىل
طروحات أوروبية – أن تبدأ رشكة «توتال» الفرنســية التنقيب

عــن الغاز يف الحقل رقم ُ 9مقابل إســتخراج «إرسائيل» للغاز
يف حقــل كاريش .هذا اإلقرتاح املبنــي عىل ُمعادلة املقاومة
أن ال إســتخراج للغاز من كاريش من دون ضامنات إستخراج
الغاز من حقل قانا ،رفضه لبنان نظ ًرا إىل عدم وجود ضامنات
ف ّعلية كام حصل يف البلوك رقم  ، 4حيث قالت الرشكة أنها مل
تجــد غازا بك ّميات تجاريــة ،يف حني مل يصدر التقرير التقني
حتى الســاعة ،وهو ما يعني بشكل مبارش أن الرشكة تع ّرضت
لضغوطات كبرية لوقف عمليات التنقيب ولجم اإلندفاع اللبناين.
أحد املســؤولني امل ُطلعني عىل امللف قال ال يوجد شفافية يف
التعاطي مع الرأي العام اللبناين وكل تصاريح املســؤولني تقول
بأنهــم ال ميتلكون الكثري من املعلومــات ،والذين ميتلكونها ال
يتحدّ ثون إىل اإلعالم .وبالتايل هذا يسمح بطرح فرضيات عديدة
عىل رأسها ُمقايضات سياسية وعسكرية  ،أغلب الظ ّن لن يرىض
بهــا لبنــان .وأضاف أن امللف اآلن يف حال جمود كامل ،حيث أن
التطــورات اإلقليمية والدولية هــي الوحيدة القادرة عىل إعادة
تحريكــه – أي إعادة إحياء املفاوضات غري املبارشة يف الناقورة
يتوصل إليه هوكشتاين مع الجانبني.
تحت سقف االتفاق الذي قد
ّ
وبالفعل ،تُشــر املعلومات إىل أنّ عودة الوسيط االمرييك
عاموس هوكشتاين اىل بريوت مؤكدة اعالمياً ،لكنها ُمستبعدة
الحصول نظ ًرا إىل وصول األمر إىل تصلّب الفريقني وتشبثهام
مبوقفهام.
هــذا األمر دفع «اإلرسائييل» إىل التح ّرك عســكريًا يف غزة
عرب عدوان حصد عرشات الشهداء الفلسطينني ،ح ّذر خالل هذا
التحرك األمني العام لحزب الله السيد حسن نرص الله «إرسائيل»
بأن أي محاولة إلغتيال مسؤولني من حركة الجهاد اإلسالمي يف
لبنان سيتم الر ّد عليها .ويرى البعض أن هذه العملية هي رسالة
خصوصا أن العدو
تُحــاول «إرسائيل توجيهها إىل حزب اللــه،
ً

ّ
ّ
بطوليــــــــة فــــــــي القــــــــدس تســــــــتهدف
عمليــــــــة
ُ
حافلــــــــة للصهاينــــــــة ...وإصابــــــــة  9مســــــــتوطنين

مسيات يف مرتفعات «ميفدون» القت ردًا بالغ
اإلرسائييل أرسل
ّ
الدقة من الدفاعات األرضية – الجوية من األعرية الثقيلة التابعة
لحزب الله .هذا الر ّد الحازم بالغ األه ّمية يف التوقيت والشــكل
مع مقال ورد يف صحيفة الـ «جريوزاليم بوســت اإلرسائيلية»
(النســخة اإلنجليزية) تقول فيه إن الحادث يأيت وسط تصاعد
التوتــر بني حزب الله و»تل أبيب» حول املحادثات الجارية حول
الحــدود البحرية بني البلدين ،وإحتامل قيام «إرسائيل» بعملية
عسكرية محدودة ضد لبنان ،قبل التوصل إىل اتفاق عىل ترسيم
الحدود ،تفاديًا إلعتبارها مســاومة من قبل «إرسائيل» ،وهو ما
يرض رئيس الوزراء الحايل يف االنتخابات.
فاملعادلة التي فرضها حزب الله يف موازين القوى مع العدو
اإلرسائييل ،أعطت مثارها .فبحسب املعلومات وصل إىل لبنان
رســالة أمريكية عرب الكويت ،أن الواليــات امل ُتحدة األمريكية
حصلت عىل ضامنات من العدو اإلرسائييل بأنه سيعطي لبنان
ما ُيطالب فيه بعد إنهاء االنتخابات النيابية يف «إرسائيل».
وبغض النظر عن املســار الحقيقي لألمور عىل األرض ،من
ّ
الواضــح أن لبنان دخل يف معادلة «من النــدّ للندّ » مع العدو
اإلرسائييل ،وخري دليل عىل ذلك هو التأجيل الحاصل يف إستخراج
الغاز «اإلرسائييل» ،وهو ما إعتربته صحف «إرسائيلية» خسارة
لـ «إرسائيل» أمام أمني عام حزب الله الســيد حســن نرص الله
(املسيات) يف الوقت
الذي نجح بتوجيه الرســائل العسكرية
ّ
والزمان املناسبني .أيضً ا كان ملوقع «القناة  14اإلرسائييل» مقال
ذكرت فيه أن املفاوضات تذهب بإتجاه تسوية دامئة ،لكن هناك
تنازالت مؤملة من الجانب «اإلرسائييل» يف تفاصيل االتفاق.

} ترسيم الحدود واإلستحقاق الرئايس }

وإذا كانــت امل ُعطيات تُشــر إىل أن العدو اإلرسائييل يتذ ّرع

ً

 41قتيــــــــــا وعشــــــــــرات اإلصابــــــــــات بحريــــــــــق
كنيســــــــــة أبــــــــــو ســــــــــيفين فــــــــــي القاهــــــــــرة
(تتمة ص)1
الكرازة املرقسية ،التعازي ألرس ضحايا الحريق.
وقال البابــا توارضوس يف بيان :نتابع بكل األىس الحادث
األليــم الذي وقع صباح اليوم يف كنيســة الشــهيد العظيم
مرقوريوس أيب ســيفني» .وأكد البابا عىل تواصله املستمر مع
القيادات املحلية باملحافظة ووزارة الصحة وكافة املسؤولني.
أضاف»:إذ نعزي أرس الضحايا فإننا نصيل من أجل املصابني
واملجروحني واثقني أن يد الله ترحمنا جمي ًعا».

} السييس يتابع ..واألزهر ينعى الضحايا }ْ

رشطة االحتالل تعاين الحافلة املستهدفة

(تتمة ص)1
فإن الشــاب الفلســطيني أمري الصيداوي ،وهو من ســكان
القدس الرشقية ،قد سلّم نفســه لرشطة العدو عىل أنه منفذ
عملية القدس.
وقد باركت فصائل املقاومة الفلســطينية العملية ،واعتربت
أنها تأيت يف سياق الرد الطبيعي عىل عدوان االحتالل ،ال سيام
املجازر األخرية التي ارتكبها يف غزة ونابلس.

} حامس :العملية رد عىل جرائم االحتالل }

وأكد املتحدث باســم حركة حامس عن مدينة القدس محمد
حــادة ،أن عملية إطالق النار البطولية بالقدس تأيت ردا عىل
جرائم االحتالل يف غزة ونابلس.
وقــال حامدة إن هذه العملية تتجىل فيها الصورة الحقيقية
لواقع الشــعب الفلسطيني املتمســك بخيار املقاومة والويف
لوصية الشهداء ويف مقدمتهم إبراهيم النابليس.
وأضاف أن زمان ومكان العملية رسالة قوية للرد عىل عدوان
االحتــال يف القدس ،منوها أن العملية حطمت كل مراهنات
االحتــال عىل وقف مد العمليات مبا يســمى عملية «كارس
األمواج».
وشدد عىل أن املقاومة ال زالت مشتعلة ،والشباب الثائر يف
الضفة والقدس وغزة جاهز ملقاومة هذا االحتالل.
وبــن حامدة أن العملية توجه صفعة كبرية لكل من يراهن
وميارس التنسيق األمني مع االحتالل.
ٍ
ماض يف مقاومته ومقارعته
كام أشــار إىل أن «شــعبنا
للمحتل ،بكل الوســائل واألســاليب التــي تفاجئ االحتالل،
وسيظل يقاوم االحتالل حتى زواله».

} الجهاد اإلسالمي :االحتالل لن يشعر
باألمان ما دامت املقاومة مستمرة }

وقال املتحدث باســم حركة الجهاد اإلســامي عن الضفة
الغربية ،طــارق عزالدين ،إن عملية القدس تأيت يف ســياق
استمرار مقاومة االحتالل يف وحدة الساحات ضد هذا املحتل.

وأضاف «تأيت العملية لتؤكد أن االحتالل ليس له مكان عىل
أرضنا ولن يشعر باألمان ما دامت املقاومة مستمرة».
واعتــر أن مكان العملية يف قلــب القدس املحتلة له داللة
كبرية أنها ســتبقى إسالمية عربية فلسطينية ،وكل محاوالت
التهويــد واملصادرات واالجرام ضدنــا أهلها لن يغري من واقع
فلسطينيتها.

} الجبهة الشعبية :املقاومة
مستمرة بكافة األشكال }

وأشــادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني بعملية القدس،
وقالت إنها « تؤكّد من جديد أنّ مقاومة شعبنا مستمرة بكافة
األشكال وعىل امتداد األرض الفلسطين ّية املحتلّة».
وأضافت «العملية جاءت كرد طبيعي من أبناء شــعبنا عىل
جرائــم االحتالل املتصاعدة بد ًءا من غزة ونابلس مرو ًرا بباقي
املدن واملخيامت الفلسطين ّية».

} حملة اعتقاالت واسعة }

ويف السياق ،شــنت «القوات اإلرسائيلية» حملة اعتقاالت
واسعة ببلدة سلوان بحثا عن منفذ العملية املسلحة بالقدس.
وأفــاد مركز معلومــات وادي حلوة بأن «قــوات االحتالل
حارصت بلدة سلوان ومنعت الدخول أو الخروج منها ،واقتحمت
مجموعــة كبرية من املنــازل ،وأخضعت ســكانها لتحقيق
ميــداين» ،الفتا إىل أن «أعدادا كبرية مــن مخابرات االحتالل
والرشطــة والقوات الخاصة ووحدة «اليامم» اســتنفرت يف
أزقة حي البســتان ،وعلني اللوزة ،والحارة الوســطى ،وبطن
الهوى ،واقتحمت عرشات املنازل وفتشتها وأخضعت قاطنيها
لتحقيقات ميدانية لساعات».
وأوضــح املركز أن «رشطــة االحتالل ،معــززة بالوحدات
الخاصة ،اعتقلت مجموعة كبرية من ســكان سلوان ،وخاصة
يف صفوف الشــبان» ،وذلك لالشتباه بأن منفذ عملية إطالق
النار يف القدس ،والتي أدت إلصابة  10مســتوطنني ،هو من
سكان البلدة ،كام أن من بني املعتقلني ،املرابطة املقدسية أسامء
الشيوخي ،وابنتها ،و 3من أبنائها الشبان.

باإلنتخابــات النيابية «اإلرسائيلية» لتأجيل التوقيع عىل إتفاق
مــع لبنان خوفًا مــن أن يؤثّر هذا اإلتفاق عىل نتائج انتخابات
«الكنيست» ،إال أن السؤال هو عن مدى تأثري هذا االتفاق – يف
حال ُوقّع – عىل اإلستحقاق الرئايس يف لبنان؟
ملفي ترســيم
مــن البديهي القول إن الواقع اللبناين يجعل
ّ
الحدود البحرية واإلستحقاق الرئايس مرتبطان بشكل عضوي.
التوصــل إىل إتفاق عىل
فالرئيس ميشــال عون ُيشــدّ د عىل
ّ
ترسيم الحدود قبل إنتهاء واليته نظ ًرا إىل التداعيات اإليجابية
عىل فريقه الســيايس .ويف املقابل ،أشــار بعض امل ُحلّلني أن
الرئيس ب ّري يرت ّيث يف الدعوة إىل عقد جلســة إلنتخاب رئيس
للجمهوريــة بإنتظار معرفة مصري املفاوضات عىل ترســيم
الحدود ،الذي قد يرى النور قبل املهل الدســتورية .فأي إتفاق
عىل ترسيم الحدود يضع لبنان يف نقطة تقاطع دويل ستؤثّر
قص عددًا من
حكم عىل اإلســتحقاق الرئايس ،وهو ما ســ ُي ّ
ً
املرشحني بشكل تلقايئ وجعلهم خارج اللعبة.
لكن هــذا اإلقصاء الحتمــي لبعض املرشــحني ،يوازيه
«فيتــو» واضح مــن قبل البطريركيــة املارونية عىل بعض
الشــخصيات ،حيث أبدى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي
يف عظتــه أمس ،حرصه عىل حيــاد لبنان وعدم اإلنغامس
فسه البعض اإلتيان برئيس
يف رصاعات اآلخرين ،وهو ما يُ ّ
حا عىل
يكــون من خــارج اإلصطفافات السياســية ومنفت ً
الجميع ،ويحظى بإجامع ســيايس داخــي ،باإلضافة إىل
قدرتــه عىل التواصل مــع املجتمع الدويل وفرض – بالحوار
يكن للتقارب
– رؤيته اإلصالح ّية سياس ًيا وإقتصاديًا .فهل ُ
«اإلشــرايك» مع حزب اللــه أن يُحقّق هذه الرشوط ويأيت
برئيس يرىض عليه الجميع؟ وحدها األيام املقبلة قادرة عىل
اإلجابة عىل هذا السؤال.

وكتب الرئيس املرصي عبد الفتاح الســييس -عىل صفحته
الرسمية يف فيسبوك« -أتابع عن كثب تطورات الحادث األليم
بكنيســة املنرية مبحافظة الجيــزة» ،مضيفا القول« :وجهت
كافة أجهزة ومؤسســات الدولة املعنية باتخاذ كل اإلجراءات
الالزمة ،وبشكل فوري التعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم
كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابني».
كام اتصل الســييس هاتفيا ببابا األقباط توارضوس الثاين،
بحسب املتحدث الرسمي باسم الرئاسة املرصية بسام رايض،
وأكد له «قيام كافة مؤسســات الدولــة بتقديم الدعم الالزم
الحتواء آثار هذا الحادث األليم».
أما شــيخ األزهــر اإلمام أحمد الطيب فقــد نعى ضحايا
الحريــق ،وأكــد -يف بيان -عىل اســتعداد األزهر «لتقديم
كل أوجــه الدعم إىل جانب مؤسســات الدولــة للمصابني،
وجاهزية مستشــفيات األزهر الستقبال املصابني مع تقديم
الدعم النفيس لهم».

متــاس كهربايئ مبولد كهرباء الكنيســة ،مام أدى إىل تدافع
ّ
املصلني الذين بلغ عددهم أكرث من  5آالف شخص.
وحجبــت النريان باب الخروج من قاعــة الصالة مام أدى
لتفحــم بعض الجثث ،كام ذكرت املصادر أن غالبية القتىل من
األطفــال ،وأن من بني اإلصابــات ضابطني و 3من أفراد قوات
الحامية املدنية.

} مساعدات ألرس الضحايا }

ودعــت وزيرة التضامن االجتامعي نيفــن القباج للتحرك
برسعة ورضورة تكثيف الجهود نحو مساعدة األهايل.
وتقــرر رصف مبلغ  50ألف جنيه يف حالة وفاة رب األرسة،
ومبلــغ  25ألف جنيه يف حالة وفاة أحد أفراد األرسة ،ومبلغ 5
آالف جنيــه لكل حالة إصابة ،ودعم أُرس الضحايا ملدة عام ،مع
رصف معاش شــهري لألرس التي فقدت عائلها ،باإلضافة إىل
تقديم كل أوجه املســاعدات التي تحتاج إليها األرس املنكوبة،
وتقرر رصف  50ألف جنيه أخرى ألُرس الضحايا من ِقبل األزهر
الرشيف والجمعيات األهلية.

} رئيس الوزراء يعاين املوقع }

وزار رئيس الوزراء املرصي الدكتور مصطفى مدبويل موقع
الحريق ،الفتا إىل أنه ســيقوم بزيارة املصابني ،باملستشفيات
التي يتلقون فيها العالج.
وأكد مدبويل أن الحكومة تعمل من خالل أجهزتها عىل توفري
كافة سبل الرعاية والدعم للمصابني وأرس ضحايا هذا الحادث
املؤمل ،من أبناء الشــعب املرصي ،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد
الفتاح السييس.

} فتح تحقيق يف الحادث }

بدأت األجهزة األمنية ،بعد االنتهاء من السيطرة عىل الحريق،
تحقيقات موسعة ،وقررت ندب خرباء األدلة الجنائية ،لفحص
موقع الحريق ،وبيان أسبابه.
وكلفــت جهات التحقيق رجال األدلة الجنائية بكتابة تقرير
ٍ
واف حول الخسائر التي خلفها الحريق.
وقالت الداخلية املرصية يف بيان رسمي لها« :أسفر فحص
أجهزة األدلة الجنائية عن أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثاين
مببنى الكنيســة ،والذى يضم عدد من قاعات الدروس نتيجة
خلل كهربايئ ،وأدى ذلك النبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت
السبب الرئييس يف حاالت اإلصابات والوفيات».
وتابعت أنه «تجرى حاليا أعامل التربيد داخل مبنى الكنيسة،
وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية».
وأمــر النائب العام املرصي حــادة الصاوي ،بفتح تحقيق
بشــأن حادث الحريق ،وذكرت النيابة العامة املرصية يف بيان
رســمي لها أن «النائب العام أمر بتشــكيل فريق تحقيق كبري
للتحقيق يف واقعة حريق كنيسة املنرية بإمبابة ،والذي انتقل
عىل الفور ملعاينتها وبدء إجراءات التحقيق وســتعلن النيابة
العامة عن نتائجه كلام تسنى ذلك».

متاس كهربايئ }
}
ّ

ونقلــت مصادر أمنية أن الحريق الذي اشــتعل كان نتيجة

} قوائم الضحايا تكشف
عن «مفاجأة مفجعة» }

وأظهــرت قامئة الوفيات يف حادث الحريق كنيســة أبو
سيفني يف منطقة إمبابة مبرص ،أن  3توائم أطفال يف عمر
 5ســنوات قضوا يف الحريق ،بينام تويف  3أطفال أشــقاء
آخرين .وتبني من القامئة وفاة كل من مهرائيل باســم أمري،
ويوسف باسم أمري ،وفلوبتري باسم أمري ،وجميعهم يف عمر
 5سنوات.
وأيضا تويف كل من مريم تامر وجيه 5 ،ســنوات ،وبارسينا
تامر وجيه 5 ،ســنوات ،وإبرام تامر وجيه 3 ،ســنوات ،فيام
توفيــت يف الحــادث كل من إيرينا عاطف رمزي 34 ،ســنة،
وشقيقتها مرينا عاطف رمزي 25 ،سنة.
وكشف مصدر طبي مســؤول ،ملوقع «سكاي نيوز عربية»
أن الحادث أســفر عن وفاة أرس كاملــة ،نظرا ألن هناك أرس
كانت تؤدي الصالة يف الكنيسة بينام يتواجد أطفالها يف دار
الحاضة املوجودة بها.
وحســب املصدر ،فإنه جــرى اســتخراج تصاريح الدفن
للجثامني بعد مناظرة النيابة والطب الرشعي لها ،مشــرا إىل
أن مقابــر دفن العديد من حاالت الوفاة توجد يف أماكن خارج
القاهرة والجيزة ،حيث ســيتم دفن بعض املتوفني يف مساقط
رؤوس عائالتهم بالرشقية وأســيوط واإلسكندرية والفيوم
وبني سويف واملنيا.

«الدفـــــــاع» الســـــــوريّة :مقتـــــــل  3عســـــــكريين وإصابـــــــة 3
ُ
فــي قصــف «إســرائيلي» علــى ريف دمشــق ومحافظــة طرطوس

(تتمة ص)1
إرسائييل قبالة السواحل السورية».
وأضاف املصدر ملراسل وكالة «سبوتنيك» أن «العدوان تم عرب
طائرات إرسائيليــة أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض

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

املواقــع يف محيط مدينة طرطــوس» ،مضيفا أن «الطواقم
الطبيــة وفرق الدفاع الوطني وصلت إىل موقع االســتهداف
وبدأت عملها».
وأشــار املصدر إىل أن «الفرق الهندسية تعكف عىل تقييم
األرضار الناجمــة عن هذا العدوان متهيدا لإلعالن عنها».
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