األمــــــــــــــم املـــــــتـــــــحـــــــدة :

«كـــورونـــا»  :حــالــتــا وفــاة
و 174إصـ ــابـ ــة ج ــدي ــدة

ثــــلــــث ســـــكـــــان الــــعــــالــــم
مـــــا زال بـــــا «إنــــتــــرنــــت»
ص 12
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حقيقة الديار

امل ــت ـ ّ
ـرب ــع عــلــى كــرســي الــفــســاد والــتــعــتــيــر
ً
بــــديــــا عــــن شـــعـــار اإلصـــــــاح والــتــغــيــيــر
يرتبع الرئيس العامد ميشــال عون
عىل كريس الفســاد والتعتري ،بعد ان
كان شعاره ووعده للشعب اللبناين هو
االصالح والتغيري ،فأصبح االصالح هو
الفساد يف عهده ،واصبح التغيري يف
عهده ايضا هو التعتري %95 .من الشعب
اللبناين يف عهد الرئيس العامد ميشال
عون اصبحوا فقراء ،و %70منهم تحت
خط الفقر اىل حــد الجوع والتفتيش
يف النفايــات عــن طعــام يأكلونه.
عندما تم انتخاب الرئيس العامد ميشال
عون رئيســا للجمهوريــة ،بعد فراغ
رئايس مقصود ملدة سنتني و 4اشهر،
كتبــت افتتاحية وقلــت فيها انه من
ُ
الرضوري اعطاء رئيس الجمهورية 6
اشهر سامح ليك ينتج ويعطي ويضع
برنامجه مع الحكومة العتيدة .وبعدما
رأينا مامرسات الرئيس العامد ميشال
عون ال تدل عىل انه رجل املســؤولية
ورجل الدولة ،وان االقتصاد اىل تراجع،
كتبت مانشيت يف الصفحة االوىل يف
ُ
الديار بعد  8اشهر ،وكان عنوانها «عهد
الرئيس العامد ميشــال عون يفشــل
يف حل مشــكلة الوضع االقتصادي
واملعييش».
فقامت قيامــة القرص الجمهوري،
واقامــوا دعوى ضدي لدى الرئيســة
املدعية غادة عون ،التي تأتيها االوامر
مــن القرص الجمهــوري ومن جربان
باسيل  ،الين كتبت القطعة الرئيسية
عن فشــل العهــد يف حل املشــكلة
االقتصادية واملعيشــية .وحصل ذلك
بعد ان اعطينا  6اشــهر سامح لرئيس
الدولة العــامد عون وحكومته االوىل
التي كان لــه فيها الثلث املعطل ،وكان
«ميون» عىل كل الوزراء تقريبا  ،وطبعا
عىل الرئيســة غادة واملدعية العامة
لجبل لبنان ،والتي ســرتحل حتام مع
رحيل الرئيس العامد ميشال عون اىل
مركز آخر ،وطبعا ليست مدعية عامة
ملنطقة كام كانت مدعية ملنطقة عامة
لجبل لبنان ،وعندئذ يصبح قرص العدل
يف بعبــدا محررا من السياســة التي
اتبعتها غادة عون ،وكانت تقول دامئا
اسألوا جربان باسيل ،واذا قال نعم فال
مشكلة عندي ان احل املشكلة وتنتهي.
وهذا ما حصل ايضا معي ،انا شارل
ايوب ،وقالت يل بالحرف الواحد« :قم
بزيــارة الوزير جربان باســيل وحل
املشــكلة معه ،ومن عندي ال مشكلة
يل معك» .فاجبتها« :هل تعملني باسم
القانون وباســم الشــعب اللبناين ام
باسم جربان باســيل»؟ فاجابت« :ال
يل ،قم بحل املوضوع
تتفلسف كثريا ع ّ
مع جربان وتنتهــي الدعوى» .مل انفذ
قرارها ،ومضت هــي يف اضطهادي،
واقــام العهد ضدي  9دعــاوى مل يتم
تحويلهــا اىل محكمة املطبوعات كام
يقول القانون.
اما رئيس الجمهورية العامد ميشال
عون الذي جاء عىل اســاس محاربة
الفســاد واجراء االصالح ،فرتبع عىل
كريس الفســاد ،فســاد املؤسسات،
والفساد الجزيئ يف القضاء ،والفساد
الكبــري يف وزارة الطاقة ،والفســاد
االكرب لدى كل املنظومة السياســية
املشــرتكة يف الحكومة  ،حيث رسق
وزراء امواال عامــة من وزاراتهم دون
ان يحاســبهم احد ،ومل تكن االحزاب
لترسق امواالً ،لوال مل تر هذه االحزاب
وزراء الرئيس عــون يرسقون امواال
ويقومون بصفقات مالية.
اما بالنســبة لشــعار التغيري ،فقد
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حصل فعــال واصبح شــعار التعتري،
حيث ان الشــعب اللبناين يعيش كله
يف تعتري من الجوع ،وفقدان االدوية،
وفقــدان الكهرباء ،وفقــدان املياه ،
وفقدان االقســاط املدرسية ،وفقدان
الرواتب ،وفقــدان الودائع وغريها من
االمور الحياتية واملعيشية الرضورية،
واصبح الشــعب اللبناين فقريا تحت
خــط الفقــر اىل مســتوى  %90من
الشعب اللبناين.
حكم الرئيس العامد ميشــال عون
لبنان  6ســنوات  ،وحكمه كان وفق
مــزاج الوزير جربان باســيل الذي ال
يعرف من السياســة اال القليل القليل،
وهو حديث العمر يف السياسة ،وكان
يطبخ املشــاريع السياسية واملواقف
مع عمه ،اذ كانت الجلســات بني العم
والصهر مســتمرة دامئا ،حتى اختلف
العهد مع كل االطــراف ،ومل يلب احد
دعوة الحــوار التي دعــا اليها رئيس
الجمهورية يف القــرص الجمهوري ،
النهم قطعوا االمل مــن عهد الرئيس
العامد ميشال عون ومن وجود جربان
باســيل رئيس الجمهورية الثاين يف
لبنان.
امــا الصفقات فكثــرية .صفقات
البواخر ،صفقة كهربــاء دير عامر،
صفقة تلزيم اصالح ومتديد الخطوط
لحليف الوزير جربان باسيل السيد نزار
يوسف وتسليمه هذا االمر له ،وشعار
التعتري يظهر جليــا عندما منر ونرى
شبانا ونساء يفتشــون بني النفايات
عن طعــام ليأكلوه .يا للعــار ،فلبنان
الذي كان غنيا ومزدهراً انحدر اىل ادىن
مستوى يف عهد الرئيس العامد ميشال
عون.
طبعا ليــس العامد ميشــال عون
مســؤوال عن الدين العــام وحده ،بل
العهــود التي مرت مســوؤلة ايضا ،
لكن الرئيس العامد عون استلم رئاسة
الجمهورية وكان النمــو االقتصادي
 ، % 2وكان االحتيــاط االلزامــي اكرث
مــن  50مليــار دوالر ،ويف عهــده
هبط النمــو االقتصادي اىل  % 3تحت
الصفر ،وهبــط االحتياط االلزامي اىل
 10مليارات دوالر مل يعد يوجد غريها
يف مرصف لبنــان املركزي ،بســبب
سياســة الرئيس العامد ميشال عون
والحكومات التي ألّفها والطريقة التي
حكم بهــا ،وبخاصــة الطريقة التي
حكم فيها جربان باسيل ،حيث هو كان
رئيس الجمهورية الفعــيل ،اما عمه
الرئيس العامد ميشال عون فكان يلقي
بكل املسؤوليات ويسلم مقاليد الحكم
للوزير جربان باسيل.
هــذا العهد الذي جاء عىل اســاس
شــعار االصالح والتغيري اصبح عهد
الفساد والتعتري.
وختامــا نقــول ان الرئيس عون ال
يتحمل وحده مســؤولية الدين العام
واالنهيار الكبري الحاصــل ،بل ان 80
 %من الطبقة السياســية واملنظومة
السياسية مسؤولة ايضا ،النها رسقت
اموال وزاراتها ،وعقدت صفقات خارج
القانــون ،واســتغلت نفوذها لقبض
االموال ،واطاحت كل الخطوط الحمراء
يك ترسق اموال الشــعب واملال العام ،
وهم معروفون من الشــعب اللبناين،
ومع ذلك ينتخبهم الشعب اللبناين الن
الوعي الحقيقي ليس موجوداً بنسبة
كبرية لدى الشعب اللبناين.

شارل أيوب

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس،
حول مســتجدات فريوس كورونا املســتجد ،تسجيل
 174إصابة جديدة بالفريوس ،ليصبح العدد اإلجاميل
لإلصابات .»1213902
وأوضحت الوزارة أنه «تم تسجيل حالتي وفاة جديدة,
وبذلك يصبح العدد اإلجاميل للوفيات .»10659

 12صفحة

ّ
ّ
ّ
خلفية دعم سياسي ب ِعدة احتماالت
والتحركات أتت على
ال لشيطنة املودعين..
هذه السيناريوهات املتوقعة بعد فتح املصارف أبوابها ..والجيش « :الكلمة لي»
دوالر السوق السوداء الى ارتفاع كبير ..إال إذا ضخ «املركزي» دوالرات في السوق
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عــىل الرغم من املشــهد
املبيك الذي حصل األسبوع
املايض ال لشيطنة املودعني.
هذا املشهد الذي ال ميكن أن
يحصل مــن دون غطاء من
جهــات نافــذة يف الدولة،
والكل يعلم ذلك ،إذ ليس من
الســهل اقتحام مرصف يف
وضــح النهار مع أســلحة
مــن دون أن يكــون هناك
غض نظر عن هذه العملية.
والالفت ،أن هذه التحركات
حصلت كلهــا يف يوم واحد
ويف مناطــق مختلفــة
بطريقة مدبّــرة واضحة،
أو أقل ما يقال مســ ّهلة من
قبل جهات سياســية بهدف
االســتفادة منها سياســ ًيا

(التتمة ص(12

طهران  :دور موســــــكو داعم باإلتفاق النووي ..ونهج املفاوضات رفع العقوبات
أكّد املتحدث باســم وزارة الخارجيــة اإليرانية
نارص كنعاين ،أنّ الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
«لن تضحي باستقاللها السيايس من أجل عالقاتها
مع أي دولة» ،مشدداً عىل أنّ «االستقالل السيايس
إليران مهم لدرجة ال ميكن أن نجعله يتأثر مبوقف
سيايس ألي جهة أخرى».
وتابــع كنعاين أنّ هذا النهــج «قائم يف عملية

املفاوضات لرفع العقوبات» ،موضحاً أنّ «روســيا
هي أحد أطــراف االتفاق النــووي وال تلعب دوراً
رادعاً يف عملية استعادته ،ومن الطبيعي أن تكون
حارض ًة دامئاً يف عملية املفاوضات وتعلق عليها».
وشدد عىل أن «روسيا والصني كانتا وال تزاال من
بني الدول التي ســاعدت يف عملية املفاوضات»،
الفتــاً إىل أنّ «املواقف الرســمية لهذيــن البلدين

تدعم بشكل كامل مســار املحادثات وكذلك موقف
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية».
وأكّد كنعــاين «أنّ اإلدارة األمريكية هي الطرف
الذي غادر عملية املفاوضــات وال تزال تعرقل يف
مسار االتفاق واســتكامله» ،مضيفاً «إذا تحملت

(التتمة ص)12

هجوم صاروخي هــــــو األعنف على أكبر قاعدة للجيش األميركي في ســــــوريا

أفاد مراسل وكالة «ســبوتنيك» يف سوريا مساء
امس ،بحدوث هجوم صاروخي هو األعنف من نوعه،
اســتهدف أكرب قاعدة للجيش األمرييك املوجود يف
أحد أضخم حقول النفط السورية شامل رشق البالد.
وأشــار مراســل «ســبوتنيك» إىل أن الهجــوم
الصاروخي استهدف القـاعدة األمريكية يف املنطقة
الخرضاء داخل حقل العمر النفطي ،حيث تم استهداف
مواقع حساسة ،وسمعت أصوات االنفـجارات داخل
القـــاعدة األمريكية التي تعترب األكرب يف ريف دير
الزور الرشقي ،ويعترب الهجوم هو األعنف.
وقال مصدر محيل ملراســل «ســبوتنيك» يف دير
الزور إن «أصوات انفجارات من داخل املدينة السكنية
سمعت بعد ســقوط عدد من الصواريخ عىل قاعدة
حقل العمر النفطي أكــرب قواعد االحتالل األمرييك
الهجوم الصاروخي عىل القاعدة
رشق دير الزور.

ُ
ُ
ّ
مقاومــــــون يطلقون النار تجاه طائرة اســــــتطاع «إســــــرائيلية» في أجواء نابلس
قوات االحتــــــال تنصب حواجز في الضفــــــة ...وحملة اعتقــــــاالت في القدس

أطلق مقاومــون النار تجاه طائرة اســتطالع
إرسائيلية كانت تحلق يف أجواء مخيم بالطة رشق
مدينة نابلس.
وأفــادت مصــادر محلية بــأن مجموعة من

املقاومني استهدفوا طائرة استطالع تابعة لجيش
االحتالل اإلرسائييل كانت تحلق يف ســامء مخيم
بالطة رشق مدينة نابلس بعدد من األعرية النارية.
وقالت مصادر «إرسائيلية» إن «مسلّحني متكّنوا

من إسقاط طائرة مسرية تابعة للجيش اإلرسائييل
كانت تحلّق فوق مدينة نابلس».

ب ــي ــل ــوس ــي  :الـــــواليـــــات املــــتــــحــــدة ق ــل ــق ــة عـــلـــى أمـــــن أرمــيــنــيــا
«الناتو» يعترف  :خططنا لتوســــــيع وجــــــود ّ
قواتنا قرب روســــــيا منذ أعوام

(التتمة ص)12

(التفاصيل
ص (8

عـــــــىل طــــــريــــــق الــــــديــــــار
انعدمــت كليا الكهرباء يف لبنان ،والذين يقولون انها تأيت ســاعتني يف
اليوم ،نطالبهم بان يرشدونا اين تأيت ساعتني يف اليوم ،النه طوال  24ساعة
ال تأيت الكهرباء دقيقة واحدة ،اال يف مناطق هي رمبا لنخبة مالية عالية ،او
لكبار مسؤولني يف قصور كبرية.
حالة الكهربــاء يف لبنان ال تشــبه حالة الكهربــاء يف افقر دولة يف
العامل ،واملســؤول عن االمر هو التيــار الوطني الحر ،الذي اســتلم وزارة
الطاقة والكهرباء  12ســنة ،وقام باســتئجار باخرتني النتــاج الكهرباء
بقيمة  2مليــار دوالر ،ومل يحصــل اي تقدم بعد اســتئجار البواخر .مع
العلــم ان رشكة «ســيمنز» االملانيــة ،وهي ثاين اكرب رشكــة كهرباء يف
العــامل ،عرضت عىل لبنان اقامــة معميل كهربــاء ،كل معمل يكلف 850
مليــون دوالر فقط ،وليس مليارا كام اســتئجار البواخر ،ويتم تقســيط
دفع مثن املعملني عىل عرش ســنوات لكل معمــل ،اي  85مليون دوالر يف
الســنة بدال من ملياري الدوالر التي اعطوها وهدروهــا للبواخر الرتكية.
فلو اتفقوا مع رشكة «ســيمنز» التي رفض عرضها سيزار ابو خليل واضاع
عىل اللبنانيني هذه الفرصة الكربى ،لــكان هناك اليوم معمالن كهربائيان

ميلكهــام لبنان ،وينتج كل معمل منهام  1000ميغــاوات ،اي يصبح عندنا
 2000ميغاوات مع انتاج لبناين  1300ميغاوات ،وبهذا الشكل تأيت الكهرباء
 24ساعة عىل  24ساعة.
لكن ماذا تفعل بالوزير الجاهل مثل الوزير ســيزار ابو خليل الذي قال ان
املستشارة االملانية مريكل -التي ملعت بني اكرب رؤساء الدول من الرئيس بوتني
اىل الرئيــس ترامب اىل الرئيس الفرنيس اىل كامل اوروبا -قال عنها الوزير
ابو خليل انها تتكلم وتحيك كثريا وال تفعل شــيئا ،وان العرض الذي قدمته
ليس منطقيا.
فقام مدير رشكة «سيمنز» ،جو كايزر ،بالرد عىل ابو خليل الذي زار بريوت
مع املستشــارة االملانية مريكل ،وقال :ان الوزير ايب خليل يكذب وفق املجلة
االملانية االوىل «دير شــبيغل» .واوضح ان العرض الذي قدمته املانيا للبنان
هو لتعمري وانشــاء معميل كهرباء ينتجان  2000ميغاوات ،واكد استعداد
املانيا حاليا وبعد زمن ،النشــاء معملني ســاعة يقرر لبنان  ،ومع ذلك فان
الوزير سيزار ابو خليل اعترب املستشارة االملانية التي يلقبونها باملرأة الحديدية
والقوية  ،انها ثرثارة حيك.

«الديار»
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

لبنان لن يُ
أقحم الحدود البريّة بالبحريّة بعد فصلهما قب بدء التفاو
كون
الجديد
«اإلسرائيلي»
العر
على
واف
ّ
ّ
ّ
ّ
العوامات» ...وخشية من فخ «إسرائيلي» في إيقاع لبنان باتفاقية  17أيار جديدة
موقف الجيش معروف من «خ
دوليل بشعالين
يُنتظــر أن يتخــذ لبنــان الرســمي موقفه مــن العرض
«اإلرسائيــيل» األخري الذي أبلغه الوســيط األمرييك آموس
هوكشــتاين اىل املسؤولني اللبنانيني خالل زيارته األخرية له
يتم نقل هذا املوقف اىل
يف التاســع من أيلول الجاري .وقــد ّ
الوسيط األمرييك قبل عودته يف جولة مكوكية جديدة لحسم
سيتم التوقيع عليها بني لبنان والعدو
أمر ن ّ اإلتفاقية التي
ّ
وهوكشــتاين بصفته الوسيط بينهام .غري أنّ البعض ال يزال
يُحــ ّذر من أن تكــون اإلتفاقية املرتقبة عىل غرار إتفاقية 17
ثم رفضهــا ،وقيل يومها بأنّها
أيّــار  1983التي قبلها لبنان ّ
« ُولدت ميتة».
وتقول أوساط ديبلوماسية عليمة بأنّ املقرتح «اإلرسائييل»
األخري مفخّخ ،يهدف اىل أحد أمرين أساســيني :إ ّما لحصول
كل ء يف املياه اإلقليمية ،ســيام
العــدو اإلرسائييل عىل ّ
وأنّ لبنان ،من وجهة نظره ،مســتعجل مثله عىل الرتســيم
لبدء عمليات االســتخراج والتنقيب يف بلوكاته واالســتفادة
من ثروته النفطية لتحســني وضعه اإلقتصادي ،وإما لعرقلة
اإلتفاقيــة وتأجيلهــا اىل ما بعــد اإلنتخابــات الترشيعية
«اإلرسائيليــة» التي تجري يف األول من ترشين الثاين املقبل،
وإن كان األمــرييك و»اإلرسائييل» ينفيان ذلك ،واتهام لبنان
بالتــايل بهذه العرقلة ألنّ الكرة اليوم باتت يف ملعبه.
فالعرض «اإلرسائييل» األخري ،عىل ما أضافت االوســاط،
والــذي يتض ّمن مطالبة العدو االرسائييل بالنقطة الربّية ، 1
واعتامد الخط  23من الكيلومرتات الخمسة األوىل أو ما يُعرف
ب «خط الع ّوامات» أو «خط الطفّافات» الذي هو امتداد للخط
يتمسك لبنان بالخط 23
األزرق الربّي الذي يريد اعتامده ،فيام
ّ
كامالً ،إمنا يهدف اىل حصوله عىل النقطة  1التي مل يتمكّن
من أخذها بعد اإلنســحاب يف العام  .2000علامً بأنّ لبنان قد
متكّــن من منعه آنذاك ومن تثبيت هــذه النقطة ،اىل أن عاد
«اإلرسائييل» واختلق فيام بعد ما يُس ّمى بـ «خط الع ّوامات»،

حجة أنّهم
وبــدأ ب طالق النار عــىل الصيادين ب ُ
يتعدّ ون عىل حقوقه البحرية.
ولهذا تتوقّع األوســاط نفسها ،رفض لبنان
لهــذا املقرتح الذي أدخل الحدود الربيّة عىل خط
املفاوضــات غري املبارشة ،يف الوقت الذي جرى
الفصل بينهام قبل الجلوس اىل طاولة الناقورة
للمــرة األوىل يف  14ترشيــن األول من العام
مرسمة
 ،2020سيام أنّ إحداثيات الخط األزرق
ّ
منــذ العام  ،2000فلامذا طرح مســألة الحدود
حــل عادل ومقبول من
ّ
الربيّــة ،بدالً من إيجاد
الجانبني للمنطقة البحرية املتنازع عليها؟ وإذا
رص عىل إقحام الحدود
كان العــدو اإلرسائييل ي ّ
الربيّة قبل ترســيم الخط البحري ،فلامذا ال يلجأ
اىل الدراسات والتقارير والخرائط التي تؤكّد أنّ
الحدود البحرية اللبنانية متتدّ اىل جنوب الخط
كل الحقول النفطية جنوبه
 ،29ما يجعل بالتايل ّ
تابعة للحقوق اللبنانية؟
وأشارت االوساط اىل أنّ «اإلرسائييل» يتذ ّرع
بأنّه يريد الحصول عىل الـ 1بهدف عدم متكّن
لبنان من اإلطاللة عىل املنتجعات السياحية التي
يؤ ّمها رجال سياسيني ورجال أعامل يهود وعرب
وأجانــب حفا اً عىل نوع من الخصوصية ،يف
حني أنّه يف الواقع يسعى اىل تأمني «الضامنات
كل إتفاقية
األمنيــة» التي غالباً ما يعتمدها يف ّ
يوقّعهــا مع أي طــرف آخر .فهو بحصوله عىل
هذه النقطة التي تحجب الخمســة كيلومرتات،
يُثبت مسألة منع لبنان من وضع برج مراقبة فيها ،وهو يفعل
ذلك منذ العام  ،2000فيام يتمكّن هو من وضعه ومن مراقبة
مرســمة منذ اتفاقية
ككل.علامً بأنّ الحدود الربيّة
املنطقــة ّ
ّ
بوليــه -نيوكومب يف العام  ، 1923وال تحتاج إال اىل التثبيت
وليس اىل إعادة ترســيمها ،عىل ما يطمح «اإلرسائييل».

أ ّمــا موقف الجيش اللبناين فمعروف من مســألة الحدود
الربيّة ،عىل ما أكّدت األوســاط عينها ،وهو لن يقع يف الفخّ
«اإلرسائييل» ،فهو يعتب ،عىل ما أوضحت األوســاط عينها،
أنّ «خط الع ّوامات» املستحدث من العدو اإلرسائييل هو اعتداء
من قبله عىل الســيادة الللبنانيــة .ولطاملا دعا األمم املتحدة
اىل إنهاء هذه املســألة منذ العام  .2000ولهذا فال داعي اليوم

تـ ـ ل ــي ــف ال ــح ــك ــوم ــة يــضــبــ حـــركـــة الــــشــــارع واالحـــتـــجـــاجـــات
إنــــفــــراجــــات ال ــتـ ـ ل ــي ــف ال تــنــســحــب ع ــل ــى املـــلـــف ال ــرئ ــاس ــي
ابتسام شديد
اقتحامــات املصارف عىل
أنواعهــا ودوافعها ،وبغض
النظر عــن مرشوعية عملية
الدخول اىل مرصف السرتداد
وديعة ،أثارت تســاؤالت عن
أســباب االندفاعة املفاجئة،
بعد فرتة من الصمت الشعبي
وعىل أبواب اإلســتحقاقات
باالنتخابــات
املتعلقــة
الرئاســية وملف الرتســيم،
كام طرحــت هواجس حول
االنفالت األمني نحو القو
اإلجتامعية واإلقتصادية.
بالنســبة اىل العديــد من
املحللني ،فمشــهد االحتجاج
يف الشــارع ال ميكن فصله
عن التوترات السياســية عشــية اإلستحقاقات
الدستورية ،ومع الحديث عن شبح الفراغ الرئايس
الذي صار شــبه مؤكد ،كام انه وسيلة من وسائل
الضغط إلنتــاج حكومة ،حيث تدل املؤرشات اىل
إمكانيــة التوصل اىل تفاهــم بني بعبدا والرساي
بعد تراجــع رئيس الجمهورية عن مطلب الوزراء
الســتة ،مقابل تعديل يتنــاول وزيري اإلقتصاد
واملهجريــن يوافق عليهام التيار الوطني الحر.
إال ان االنفراج يف امللف الحكومي ال يعني حلحلة
رسيعة يف امللــف الرئايس الذي يزداد تعقيدا مع
الوقت ،ومل يعد ممكنا تبيان املســار الذي ستذهب
اليــه البالد ،مع أرجحية مؤكدة لدخول البالد يف
الفراغ املربك الذي ســيفاقم األزمات االجتامعية
واالقتصاديــة ،مام انعكس توتــرا يف الخطاب
الســيايس عشية الدخول يف مرحلة االستحقاق،
حيث يحاول كل فريق ان يكســب النقاط الرابحة

 .فرئيس التيار الوطني الحر جربان باســيل وضع
خطا أحمــر حول حكومة غري كاملة املواصفات
تستلم صالحيات الرئاســة ،وبالنسبة اىل التيار
الوطني مســألتان ال ميكن القبول بهام :تســليم
حكومــة ترصيف األعامل صالحيات الرئاســة،
ورئيس جمهورية ال متثيل شــعبي له ،مام يعني
عمليا عدم قبول باســيل تجيري الرئاسة لفرنجية،
بحجــة رفض وصول رئيس له نائب واحد.
شــبح الفراغ الذي يتم التــداول به ،يرتافق مع
تال حظو املرشــحني املســيحيني األقوياء ،
فرئيس «تيار املردة» ســليامن فرنجية الذي كان
متوقعا ان يشــكل نقطة تالقي بني شخصيات 8
آذار ،بــرزت يف وجهه «فيتــوات» التيار الوطني
الحــر ،وبات فرنجية الذي احتل قبل فرتة «الرتاند
الرئايس» ،وطرح ترشــيحه بقوة يف الصالونات
السياسية مرشحا مع وقف التنفيذ.
يتحــدث املطلعون عىل ما يجري رئاســياً ،ان

الفراغ واقع حتام ،ألن فريق 8
آذار لن يسمح بوصول مرشح
«سيادي» متاما ،كام لن يقبل
«السياديون» وصول مرشح
من فئــة ســليامن فرنجية
سياسيا .
ومن جهــة التيار الوطني
الحــر ،ال يبــدو ان النائــب
جــربان باســيل استســلم
بعد رئاســيا ،وهــو انضم
مؤخرا اىل الئحة املرشحني،
بعدما كان اســمه يف الفرتة
املاضية يف الخطوط الخلفية
نظرا للعقوبــات األمريكية
و»الفيتوات» الداخلية عليه،
يف حــني ان إطالــة الفراغ
األمنية
املتزامنة مع الفو
قــد تســمح برتشــيح قائد
الجيش العامد جوزف عون.
الدخــول يف مرحلة الفراغ تكاد تصبح واقعا،
مام جعل السياســيني يتســابقون لرفع ســقف
الخطاب ،مع محاولة قطع الطريق أمام املرشحني
األقوياء ،فالنائب جربان باســيل ال يرى نفســه
ملزما انتخاب ســليامن فرنجيه ،الوضع نفســه
يسود بني باســيل وقائد الجيش جوزف عون اذا
ارتفعت أسهم األخري.
وعليه تؤكد مصادر سياســية ،ان اإلفراج عن
الحكومــة ينعكــس إيجابــاً يف ضبط تحركات
الشــارع ،التي بدأت عىل شــاكلة اقتحام مرصف
ومرشحة ألن تطال القطاعات العامة واملؤسسات
واملستشــفيات ،لكــن اذا مل يحصل اإلنفراج يف
ملــف الحكومة فكل التوقعات تشــري اىل املزيد
من جوالت العنف الكالمية والذهاب اىل مسارات
وسيناريوهات خطرة.

ّ
ســــيــــدة إيــلــيــج
تــــــرأس قــــــداس «شــــهــــداء املـ ــقـ ــاومـ ــة ال ــل ــب ــن ــان ـ ّـي ــة» مــــن

ّ
ُ
الـــراعـــي  :لــتــشــكــيـ حــكــومــة وان ــتــ ــاب رئ ــي ــس مــتــمــكــن قــب ـ  1تــشــريــن األول
ّ
ُ
ل ــح ــم ــاي ــة الـــقـــضـــاء مــــن كـــــ تــســيــيــس أو ارتـــــهـــــان أو مــــســــاومــــة لــلــنــافــذيــن
ترأس البطريــرك املاروين
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي القداس السنوي لراحة
أنفــس «شــهداء املقاومــة
اللبنانيــة» ،الــذي تقيمــه
«رابطــة ســيدة ايليج» ،يف
املقر البطريريك يف كنيســة
ســيدة ايليج يف بلدة ميفوق
 القطــارة  -قضــاء جبيل،وألقى عظة بعنوان «ملاذا أنتم
خائفون هكــذا؟» قال فيها:
«العاصفــة العظيمــة التي
رضبت سفينة تالميذ يسوع
وهو معهم هي عاصفة تتكرر
القدا
بشــكل آخر وأنــواع متعددة ،ال اعي
عندما
عىل املستوى الشخ
مير االنسان يف مرحلة تغيري
يف مجــرى حياته ،وعىل مســتوى العائلة عندما
تعصــف الصعاب يف الحياة الزوجيــة والعائلية،
وعىل مســتوى املجتمع عندما تعكــره النزاعات
واالنقسامات  ،وعىل مستوى الدولة عندما تتهاوى
مؤسساتها الدســتورية ويقع ضحيتها املواطنون
االبرياء ،وعىل املستوى الدويل عندما تعصف ويالت
الحروب واملجاعات والقتل والتدمري والتهجري ،فكل
هذه العواصف تزرع الخوف يف النفوس ،لكن الرب
يســوع الحارض معنا ورفيق دربنا يردد لنا ما قاله
لتالميــذه :ملا انتم خائفون هكــذا وملا ليس فيكم
اميان»؟
أضاف «نلتقي اليوم يف ل ســيدة ايليج وقرب

رضائح شهداء املقاومة اللبنانية لنقدم هذه الذبيحة
لراحة نفوســهم وشــفاء اخوتنا الشهداء االحياء
الذيــن ال يزالــون يحملون يف اجســادهم عالمة
الشهادة واالستشــهاد ،ولعزاء اهاليهم واستمرار
شــعلة املحبة واالميان بلبنان الوطن والرســالة
يف هذا املرشق والعامل .شــهداء املقاومة اللبنانية
الذين استشهدوا يف سبيل لبنان وحموه من الزوال
يقولون لنا اليوم يف هذا الظرف العصيب والشــديد
الخطورة «ملا أنتم خائفون هكذا؟» ويدعون الجميع
للتشدد يف اإلميان لتوحيد املقاومة اللبنانية حفا ا
عــىل لبنان الواحد وحاميته مــن أي تعد خارجي،
ولبناء وحدة شــعبه ومكوناته املتعددة ،ومواصلة
رفع الصوت من أجل قيام دولة لبنان».

وطالب «بتشــكيل حكومة
جديدة قــادرة وانتخاب رئيس
للجمهورية قبــل نهاية عهد
الرئيــس أي قبــل  31ترشين
األول ،يكون رئيسا متمكنا من
كل املواصفات التي يجمع عليها
جميع اللبنانيــني ،وبحامية
القضــاء من كل تســييس أو
ارتهان او مســاومة للنافذين
ومن اي قــرار ميس مببادئه
الجوهريــة ،ونصــب أعيننا
حامية التحقيــق يف انفجار
مرفأ بريوت ،هــذه الجرمية
الكربى يف التاريخ».
ورأى أن «املقاومة ال تقترص
عىل السالح بل تشمل الصمود
يف الوحــدة الداخلية والوالء
الــكيل للبنــان الوطن والتحيل باألخــالق والقيم
والحفا عىل رسالة لبنان ومنوذجيته».
وتحدث عن «مســرية البطاركة عرب التاريخ يف
الدفاع عن الوطن وشــعبه وعدم الخوف والصمود
يف وجه الصعاب» ،مؤكدا «مواصلة هذه املســرية
من اجل قيام دولة لبنان عىل االســس الدستورية
وامليثاقية».
وختم «نضع هذه األمنيات يف عهدة امنا العذراء
مريم ســيدة ايليج ،متكلني عىل صلوات بطاركتنا
القديســني وحق دماء شــهدائنا االبطال ،شهداء
املقاومة اللبنانية ،فالله قدير يســتجيب صلواتنا
ويسمع رصا شعبنا».

يتغري .ولهذا ف نّ
اىل إعــادة أخذ موقف الجيش منــه ألنّه لن
ّ
لبنــان لن يُوافق عىل ما ســبق وأن رفضه ،وإن جاء من باب
املقايضة ،ألنّه لن يحصل عىل حقوقه البحرية بل ســيخرس
الكثــري منها ،إذ يكفي أنّــه تخىل عن الخط  29واعتمد الخط
 23بهــدف رفــع الحظر عن رشكة «توتــال» ،ليك تعود اىل
عملهــا يف التنقيب واالســتخراج يف البلوكات اللبنانية ،بعد
ان جرى منعها من اســتكامل عملها يف البلوك  4البعيد متاماً
عــن املنطقة الحدودية املتنازع عليها ،وهو لن يتنازل أكرث.
وذكرت االوســاط بأنّه يف حال وافــق لبنان عىل العرض
«اإلرسائيــيل» الجديد ف نّه ســيخرس جزءاً مــن البلوك 10
املالصق لرأس الناقــورة ،فضالً عن الجزء الجنويب من حقل
«قانا» ،أو حتى التعويض عنه ،كام رأس الناقورة الذي يُشكل
نقطة عســكرية أمنية مهمة جدّ اً للجيش اللبناين ،إذ متكّنه
مــن مراقبة الحدود الربيّة والبحريــة ،وكذلك اإلطاللة عىل
خليــج الناقورة الجنويب .كام ســتؤدّي هذه املقايضة الحقاً
اىل خسارات أخرى يرسم لها «اإلرسائييل» ،كونه ال يقبل يف
يتمســك به إثر
األســاس ب عطاء لبنان ما دون الخط  1الذي
ّ
ترسيم خاطىء مع قربص.
بناء عليه ،تخ األوســاط الديبلوماســية أن نكون أمام
اتفاقية  17أيّار جديدة أمنياً وسياسياً ،تعطي العدو االرسائييل
الضامنات األمنية ،والســيطرة الكاملة عىل الحدود واألجواء
اللبنانيــة ،بعد آالف االعتداءات الربيّة والبحرية والجوية التي
ميارســها عىل الســيادة اللبنانية منذ القــرار  1701وال من
يردعه ،مقابل اإليحــاء ب عطاء لبنان الخط  23كامالً وحقل
«قانا» كامالً ،وببلوكاته الحدودية .فيام الحقيقة هي عكس
ذلك ،ســــيام وأنّ «االرسائييل» مح ّنــك يف عقد الصفقات،
وغالباً ما يُحاول االستفادة من بعض الثغرات ،كام من بعض
الظروف لتحســني رشوطه واإلستــــيالء بالتايل عىل أكرث
مام يعتربها حقوقاً له .علامً بأنّه يف اتفاقية  17أيّار
بكثــري ّ
 ،1983أق ّر العدو اإلرسائييل بأنّ املياه اإلقليمية تقع اىل جنوب
الخط .23

ُ
عـــــــــــــــــوده  :الــــــــــــدولــــــــــــة تــــــســــــتــــــعــــــاد
بــــــــــــــــــــــاإلرادة واحـــــــــــتـــــــــــرام الــــــدســــــتــــــور
تــرأس مرتوبوليت بريوت
وتوابعهــا للروم األرثوذكس
املطــران الياس عوده ،قداس
األحــد يف كاتدرائية القديس
جاورجيــوس» ،وألقى عظة
املسيح ،قبل
قال فيها« :وصف
ُ
أن يصــل إىل ا الم والصلب،
حياة التلميذ ُمستخد ًما صورة
املحكوم عليــه ،الذي يحم ُل
صليبــه .فمن يُريــدُ أن يتبع
املســيح عليه أن يُنكر نفسهُ ،
أي أن ين ُبذ جــذر كُل األهواء
الذي هُو األنانية ،وهذا يعني عو ة خ القدا
أن ين ُبذ محبــة الذات ،ثُم أن
مبا ُيــريض من منحه إ ّياهــا؟ أم ُيعطي ما
يحمــل صليبه ،بأن يأخُذ عىل
عاتقــه الجهاد من أجــل حف وصايا الرب جمعه من ألقــاب وما وصل إليه من مراكز
وتطبيقهــا .أن أتبع املســيح يعني أن أقتدي داس بواسطتها الفقري ،واضطهد الضعيف،
جلــة املحبة .ونصــب نفســه قاضياً وديّانــاً لكثريين؟
جل ُ
بحياتــه ،وأن أتبعــهُ إىل ُ
صلــب من أجلنا .مــات ألنّه أحبنا
ُصبح ذبيح ًة ليك
ليب هُــو املحب ُة التي ت
املســيح ُ
ُ
ُ
الص ُ
العالم حيــا ًة حقيقية .وفيام يتحر ُر وشــاء خالصنا .وعندمــا يدعونا إىل حمل
يعيش
ُ
حب الذات ،يتقد ُم الصليــب ،صليب الخطيئة ،هو ال يدعونا إىل
اإلنسانُ امل ُؤم ُن من عقاالت ُ
جحود العذاب بل إىل الحياة ،ألنّ من داس خطيئته،
يف معرفة املســيح ،ويرى ب ُوضوح ُ
نوح ومحا أنان ّيته ،وتجرد من كربيائه وأخطائه،
العالم .ي ُ
عيش مأساة الكون شخصيا ،في ُ
الحقيقي ،ويُعاي ُن نور
ويُصيل من أجل العالم ،ويحم ُل صليب إخوته هــذا يدخ ُُل يف الفرح
ّ
البهي».
القيامة
الذين ال يفصلُ ُهم عن نفسه».
ّ
وقال« :لبنانُ يســتحق الحياة ،وشــع ُبه
أضاف»إن كتابات القديسني وسري حياتهم
ف خربة الذين يتبعون املسيح ب خالص ،امل ُبد ُع ال يســتحق ما هو فيه .ال يكا ُد ينق
تص ُ
ين،
حي ُث نتب ُ
ني كيف يج ُب عىل اإلنســان أن يأخُذ أســبوع دون أن نسمع بتفوق طبيب لبنا ّ
صليبهُ ويتبع املســيح .هُنــا يظه ُر أمر ُمهم أو نجــاح جمعية لبنانيــة ،أو إبداع ف ّنان أو
ين ،أو
ين ،أو اكتشــاف باحث لبنا ّ
جــدا .إن حمــل الصليب هُــو طريق ُة حياة أديب لبنا ّ
امل ُؤمنــني الحقيقيــني كُلهم ،بغــض النظر متيز مؤسســة تربويــة لبنان ّية ،أو ريادة
عــن أمناط حياتهم .فحيا ُة الصليب ليســت أُخــرى ط ّبية ،أو تألق فرقة فن ّية أو رياض ّية
النجاح الكبريُ الذي
حك ًرا عىل الكهنة وال ُرهبان ،بل هي ســم ُة لبنان ّية ،وآخ ُر اإلبداعات
ُ
كُل مؤمــن أكان من أصحاب املهن ،أو أرباب حققته فرق ُة م ّياس ،كل ذلك بجهود اللبنانيني
العمل أو ال ُع ّامل ،أو ممن يتولّون مســؤولي ًة وحدهــم الذين يفتقــرون إىل الفُرص يف
حكام أن
وميارسون السلطة يف امل ُجتمع .ويف إنجيل بالدهم ،وقــد أ هروا أن ب مكان ال ُ
ُ
ء منهم ،إال أحالم ُهم .هؤالء
رسقوا كُل
اليــوم تأكيد من الرب يســوع أن من أراد أن ي ُ
حكّامهم
يُخل نفســه يُهلكُها ،ومن يُهلكُ نفسه من اللبنانيني الذين يدفعون مثن أخطاء ُ
خلصها .فكيف يُخل ُ وسوء إدارتهم وقلة إحساسهم باملسؤول ّية،
أجل الرب وإنجيلــه يُ ُ
الخالص ببعض والذين يُعانون اليــأس وال ُذل واملرارة ،فيام
اإلنســانُ نفسه؟ هل يكونُ
ُ
يليق
اإلدعاءات والشــعارات ،وباإلنتامء
اللفظي هم يســتحقون حيا ًة كرمي ًة يف وطن ُ
ّ
الجواب يُعطيه الرب يســوع بهــم وبطموحاتهم وإبداعاتهم ،وهم الذين
إىل املســيح؟
ُ
نفســه عندما يقول« :مــن أراد أن يتبعني يعطــون صور ًة مرشق ًة عــن لبنان .الدول ُة
ُ
تُســتعا ُد بــاإلرادة ،إرادة العمل والتضحية،
فليكفر بنفســه ويحمل صليبهُ ويتبعني».
وتابــع «حياتُنا إذاً هي مرآة إلمياننا ،ومن باحرتام الدُ ســتور وتطبيقه ال تشــويهه،
يؤم ُن أن من أراد أن يُخل نفســه يُهلكُها ،بالنزاهــة والقدوة الحســنة ،بالت ّ
خيل عن
عليه أن مينع عنها كُل ما يُيس ُء إىل تنقيتها املصالــح ،بالعدالة تُطب ُق عىل الجميع ،وهذا
ات وانتفت املصالح».
وخالصها ،فال تعو ُد تكرت ُث للامل والسلطة ســهل إذا صفت الن ّي ُ
وختم «صالتُنــا أن يُلهم الرب اإللهُ ن ّواب
واملجد وكل أشــياء العــامل الفانية ،إذ «ماذا
ينتف ُع اإلنســانُ لو ربــح العامل كله وخرس الشعب يك ال يعملوا إالّ من أجل خري الشعب،
ميليه
نفســه» كام سمعنا يف إنجيل اليوم؟ وماذا وأن يقومــوا بواجباتهم بحســب ما ُ
ف يف عليهم ضمريُهم ،وأن ينتخبوا رئيســاً للبالد
يُعطي اإلنسانُ فدا ًء عن نفسه عندما يق ُ
حــرضة الله يوم الدينونة الرهيب؟ هل يُقد ُم يف أرسع وقــت ليتحمل مســؤولية إخراج
ثروته الطائلة التي مل يُحســن استخدامها البلــد من لمة املوت إىل نور الحياة».

ّ
أحـــــمـــــد قـــــبـــــان  :لــــحــــكــــومــــة ســــــــد فــــــرا
ّ
رئـــاســـيـــة مــقــبــولــة
ك ــم ــم ـ ّـر إجــــبــــاري لــتــســويــة

طالــب املفتــي الجعفري املمتاز الشــيخ
أحمد قبالن ،بـ»تشــكيل حكومة ســدّ فراغ
كممر جربي لتســوية رئاســية» ،وقال يف
بيان« :ألن كل النفقــات باتت مدولرة ،وألنّ
األزمة املعيشــية تعصف بالبلد ،وألنّ الحلول
غامضــة وبطيئة ومجمركــة دولياً ،وألنّ
الكــوارث تجتــاح البلد بطريقة مدروســة
ومنظمــة ،وألن اللــويب الــدويل اإلقليمي
بقيادة واشنطن يتعامل مع لبنان كبلد متوتر
ومســتنزف مالياً ونقدياً ومعيشياً ،وألن نار
الدوالر تضع الناس عىل عتبة املذبح ،املطلوب
رسيعاً تشكيل حكومة سدّ فراغ كممر جربي
لتســوية رئاســية مقبولة فضالً عن مترير

موازنة الرضورة القصوى ألن الدولة مباليتها
وناسها ووجودها مهددة».
مكب أزمات دولية
وتابع «البلد ا ن مجرد
ّ
وحالتــه الصحية صعبة ومعقــدة للغاية
وتفري املؤسسات الدستورية مبثابة كارثة
وطنية ،وخاصة أنّ أغلب مفاتيح الحلول متر
بالخــارج وذلك بخلفيــة إرصار البعض عىل
تدويل الحلــول وجمركة الخيارات الداخلية،
وبهذا الســياق يجب عىل جمعية املصارف أن
تفهم أن الجوع كافر ،وأن املال يساوي الروح،
وأن التعامــل مع ودائع النــاس بطريقة أنا
القانــون والقانون أنا يأخذ البلد نحو فو
اجتامعية مدمرة».

االثنني  19أيلول 2022
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ً
ّ
ُ
ّ
ّ
برتقالية رفضا للفرا ومصادرة الصاحيات  ..ماذا عن الرد ب حياء «17تشرين»
تحضيرات
صونيا رزق
قبل اســبوع وخــالل مقابلة
تلفزيونية مع البطريرك املاروين
بشــارة الراعي ،طلب االخري من
رئيس الجمهورية ميشــال عون،
الخروجمنقرصبعبدانهايةالشهر
املقبل كبرياً كــام دخل كبرياً ،يف
وقت كرثت فيه االخبار والروايات
عن كيفية مغادرة الرئيس عون ليل
 31ترشين االول املقبل ،الن «التيار
الوطنيالحر»سيكونمنترشاًعىل
الطرقــات املؤدية اىل قرص بعبدا
والجوار ،رفضاً لخروجه يف حال
كان الفراغ الرئايس ســائداً ،وهذا
يعني اســتالم حكومة ترصيف
االعامل ورئيســها نجيب ميقايت
صالحيات الرئاســة ،االمر الذي
يرفضه«التيار»بقوةويعتربهكمصادرة،نتيجتهاتوترات
يفالشارع التعرفنتائجها،لكنهيبالتأكيدخطرة،كام
تقول مصادر سياسية ،بغياب التطمينات التي ينتظرها
اللبنانيون ووسط االخبار التي يسمعونها منذ فرتة عن
مدى االخطار التي تنتظرهم يف ترشين االول ،خصوصاً
بعد قول الرئيس عون منذ ايام انه ســيغادر قرص بعبدا
يف ذلك التاريخ اذا كان الوضع طبيعياً ،االمر الذي فهمه
البعــض فو يف الشــارع ،قابال للتطور اىل خالف
طائفي عىل وقع الصالحيات واالشــتباك الدستوري،
فيــام البعض ا خر وتحديداً معاريض العهد ،إعتربوا انّ
كالم رئيس الجمهورية حول الوضع الطبيعي ،يعني يف
مفهومه تأمني انتخاب النائب جربان باسيل رئيساً ،االمر
الذي لن يتحقق ،النّ باســيل بات خارج السباق الرئايس
منذ فرتة طويلة ،وتحديداً منذ فرض العقوبات عليه.
اىل ذلــك ،يبــدو العهد و»التيــار الوطني الحر» غري
مطمئنني عىل الوضع خالل االسابيع القليلة املتبقية،
يتحرض
ّ
خصوصاً بعد تلقيهام معلومات بأنّ شــيئاً ما
يف مواقع كانت حليفة يف السابق ،وباتت منذ سنوات
ضمن خانة الخصوم ،والهدف منها إسقاط أي محاولة

لبقــاء الرئيــس عون يف قرص بعبــدا ،وقد بات هؤالء
املعارضون ضمن رزمة حليفة ب ستثناء حزب الله ،النّ
عدد خصوم العهد وتياره بات كبرياً منذ سنوات ،واملصيبة
جمعتهم لكنها مل تحقق نتيجة مرضية ،اذ عبثاً حاول
حــزب الله امام الواقع االنتخايب الرئايس املرتقب جمع
هؤالء املتخاصمني ومل يفلح  ،النّ خالفات بري وميقايت
وفرنجية مع العهد و»التيار» تكاد تنفجر ،والسبب االول
رشوط باســيل وطلباته التي ال تنتهي ،وكل هذا محتاج
اىل جلسات مصارحة وتفاهم وثقة كبرية ،يف حني انها
مفقودة منذ بدء العهد مع الثال املذكور.
وتقول املعلومات انّ الوســاطات تتك ّرر كل فرتة من
قبل اصدقاء مشرتكني بني رئيس املجلس النيايب ورئيس
«التيــار» وبدفع من حزب الله ،لكن النتيجة تأيت دامئاً
ســلبية ،النّ بري ال يثق بباسيل منذ يوم تعارفهام كام
يشــري االصدقاء  ،الذين جهــدوا للوصول اىل حل تحت
عنوان«الللتباينالسيايسيفالزمناالنتخايبالرئايس»
 ،والواقع يتطلب توافقاً يف ارسع وقت بني هذا الفريق،
عىل ان يتبع ذلك الحقاً وساطة تخفف من حدّة العالقة
املتوترة ،بني باسيل ورئيس «تيار املردة» سليامن فرنجية،
عىل الرغم من صعوبة هذه املحاولة ،مع اإلشارة اىل انّ

ّ
ُ
ّ
خيــــــر ال طائيــــــن التوابــــــون
جنبــــــا :
ّ
أتحم ـــ ُ وزر املاضــــي ومس ـــ ولياتّ
ووحــــدي
أكد رئيس الحزب «التقدمي
االشــرتايك» وليد جنبالط
ُ ،عقد قران العروســني داليا
جنبالطوجويالضاهر،مساء
الجمعة يف قرص املختارة ،يف
حفل اقترص عــىل عدد قليل
من املدع ّوين والحضور« ،من ُذ
يل،
عام عىل ما أعتقد ،دخال ع ّ
أيت يف عيونهام ســؤاال،
ور ُ
وقلت لهام:
ُ
فاســتبقيتهام
عندما تقرران فأنا جاهز .سريا
وال تخافا .وهكذا كان .وعىل
مشــارف اإلنتخابات ،سألني خ عقد الق
جوي إذا كان من األفضل تأجيل
الحدث ملا بعد اإلستحقاق و روفه وضغوطاته،
قدّرت له هذه اإلشارة».
ُ
وهكذا كان أيضاً .كم
واشار جنبالط يف كلمة وجدانية ،اىل أن يف
األســبوع الفائت ،السبت يف  10أيلول ،2022
إجتمعــت عائل ُة الضاهر وجنبــالط ،وجرى
ً
قائال:
جه إىل جوي وداليا،
ُ
الزواج املــدين .وتو ّ
«قد تســمعان كالماً مغرضاً أحياناً أو جارحاً
مــن خالل الهمس عــرب التخريب اإلجتامعي
أو ما شــابه .ال تكرتثا .أنتام أقوى وأسمى من

ا
الرد واملســتقبل لكام» ،مضيفا «وحدي أتح ّم ُل
قمت ببعض
ُ
وزر املايض ومســؤولياته ،وقد
من املراجعة ومــع البطريرك صفري عقدنا،
وبرعايته ،هنا ،املصالحة .وإنني عىل استعداد
ألي مســاءلة أو نقد ذايت مجدداً إذا لزم األمر.
جمها بحجر
ومن كان منكم بال خطيئة ،فلري ُ
وكُل بني آدم خطّاء ،وخريُ الخطّائني الت ّوابون».
يف الختام ،مت ّنى جنبــالط ،أن «تكون هذه
املناســب ُة جامعة للمحبة وللخري ،ومربوك لنا
جميعاً».

املرتضــــى لـــ «اإلســــرائيلي»« :كــــد كيــــد »
ّ
فوالل ــ ال تمي ـــت لبنانن ـــا وم ـــا أيّام ــ إال ع ـــدد

ا

قي

أكدوزيرالثقافةالقايضمحمدوساماملرت
أن «أخطر حرب يخوضها ضدنا العدو االرسائييل
هي الحرب الثقافية ،فهذا الكيان الغاصب يشعر
وشعوره يف محله ان لبنان التنوع مع الوحدة،
لبنان االميان واالنفتاح والقيم ،لبنان الرســالة
اإلنسانية هو االخطر عىل ارسائيل ألنه النقيض
لهذا الكائن العنرصي املتوحش الظامل االلغايئ
عدو االنسانية ولهذا يسعى سعيه ويكيد كيده
لبثالفرقةبنياللبنانينيولتيئيسهممنوطنهم،
لكن سعيه سيخيب وعىل ما قالت السيدة زينب
نقوللالرسائييل:كدكيدكواسعىسعيكفوالله
ال متحو ذكرنا،وال متُ يت لبناننا وما ايامك اال عدد
ومــا رأي من يدعو اىل التطبيع معك اال فند وما
جمعك ومن وراءك اال بدد».
جاء خــالل إفتتاحه معرضا
كالم املرت
دوليا للفن التشــكييل يف قرص االونيسكو يف
بريوت مبشــاركة فنانني تشكيليني لبنانيني
واجانب ،واســتهل كلمة االفتتاح انطالقًا من
رمزية املكان الذي يستضيف املعرض ،وقال« :ان
أصعب الحروب مع العدو االرسائييل هي الحرب
الثقافية وليس فقط حرب الصواريخ ،وما يتهدد
هذاالكيانالغاصبويقلقههويةلبنانالثقافية
،التنوع مع الوحدة ،لبنان الرســالة اإلنسانية .
طاملا لدينا من هم عىل درجة عالية من التنوع
والوحــدة يف مشــاربهم الفكرية واإلميانية
املتعددة،هذاوحدهمصدرتهديدلهذاالكيان،الننا
نقيض للنموذج العنرصي اإللغايئ القهري الذي

يطرحــه والهادف اىل تدمري الثقافة التي متيز
لبنان التنوع مع الوحدة ،وان وجودنا اليوم يف
ل االوضاع والظروف الراهنة هو فعل مقاومة
بكل ما للكلمة مــن معنى» معتربًا ان «تنظيم
مثــل هذه الفعاليات الثقافية يف هذه االوقات
الصعبةهوعىلدرجةكبريةمناالهميةخاصة
لالشــخاص العاديني حيث تعترب املتنفس لهم
للشــعور باالمل  ،إما بالنسبة اىل الفنانني ف ن
االهمية مضاعفة الن معاناة الفنان مضاعفة
بفعل حساسيته التي تفوق بأضعاف غريها لدى
االشخاص العادي  ،فيسعدين ان ارى الفرحة
مقيمة اليوم يف محيــا كل فنان وهذا مورش
لنجاحالفعالية».
وحيا املرت الراحل الفنان اسعد رنو وولده
الحــارض برنار ،وقال« :هناك من يرث عن والده
الرثوات املادية الطائلة ،اما برنار فقد انتقل اليه
ً
موروث راق يحسد عليه اذ اخذ بركة سيدة التلة
يف دير القمر لتميزه ووالده برســم جداريات
مطبوعــة عىل قبب الكنائس» ،مضيفا «قالها
أســعد رنّو يوماً أنّ الكالسيك ّية يف الفنون هي
الصخــرة وعليها بنيت عامريت» .وأنا أقول لكم
ّ
الصخرة وب بداعكم نبني وطن
يا أبناء الف ّن أنتم ّ
الوعيوالحريةوالحساإلنساينوالجامل.بددوا
السامء بألوان
بريشتكم الظلم والظالم ول ّونوا ّ
الحق والعدل والحريّة ليكون لنا يف القريب من
الزمان مســتقبل عنوانه هو ذاته عنوان لوحة
أسعد رنّو لبنان القيامة والسالم».

هذا املطلب ا مبباركة ســورية،
لكنها مل تفلــح لغاية اليوم ،بعد
إعالن باسيل وبالفم امل ن ،انه لن
يص ّوت لفرنجية ولن يوصله اىل
قرص بعبدا عىل طبق من فضة.
ويف ســياق مختلف ،ورداً عىل
ما يرتدّد عــن حصول توتر امني،
رفضاً ملغادرة الرئيس عون القرص
الجمهوري بعد ما يقارب االربعني
يوماً ،تشــري مصادر سياســية
معارضــة اىل انّ الفريق املعارض
لن يقف مكتوف االيــدي ،إزاء ما
يحرض له «التيار» ،النّ الســكوت
ّ
التحــدي مل يعد وارداً ،الفتة
امام
ّ
اىل انّ الناشــطني يف «انتفاضة
 17ترشين» يعملون عىل إحيائها
من جديد ،ضمــن طابع مختلف
النهــا ســتجمع كل املعارضني
و»التغيريين» وبعض «املستقلني» ،وكل اطياف املجتمع
اللبنــاين الرافض للجوع والعوز والفقر ،مع إمكانية ان
يكون تاريخ  17ترشين االول املقبل هو الرمز الذي سيعيد
تلك االنتفاضة اىل ساحة الشهداء ومختلف املناطق ،كام
يقول الناشــطون يف  17ترشين» ،لتشمل النزول اىل
الشوارع بأعداد كبرية  ،والقيام باإلعتصامات والعصيان
املدين ،وطالب هؤالء الناشطون املواطنني مبواكبتهم يف
كل املناطق اللبنانية« ،مع تنايس الطائفية واملناطقية
والوالء املطلق للزعيم ،وإبعاد الطابور الخامس امل ُرســل
من قبل البعض لخربطة «الثورة» وإلغائها ،والتنســيق
رتبصني
الدائــم والوعي والتيق اىل أبعد الحدود ،ضد امل ّ
بهم إلنجاح «ثورة الشــعب» ،وإســقاط الفاسدين يف
الشارع ،وإال ستكون نهاية لبنان الوشيكة» ،فالتضامن
مطلوب بقوة ،يؤكد الناشطون ،وليس اعتصام عدد قليل
من املواطنني ،وإقفال بعض الطرقات لساعات كام كان
يحصل سابقاً ،النّ مشاركة كل فئات الشعب بطوائفهم
ومذاهبهم ،هي التي ســتحقق مــا نصبو اليه جميعاً،
وعندها نســتطيع إزاحتهم وصوالً اىل تحقيق التغ ّيري
وخلق لبنان جديد ،عىل حدّ قول الناشطني.

شـــــــــرف الـــــــديـــــــن عـــــــن مـــــلـــــف الـــــنـــــازحـــــيـــــن:
طـــاقـــمـــي جــــاهــــز لـــلـــتـــعـــاون مــــع األمـــــــن الـــعـــام
أشــارت وزير املهجرين يف حكومة
ترصيــف األعامل عصــام رشف الدين،
تعليقًــا عــىل ملــف عــودة النازحني
الســوريني ،إىل أنّ «منسقتي تعمل عىل
كف يدي
منطقة عرســال ،لكن حني يتم ّ
ال ميكنني أن أفرض نفيس ،وطاقم عميل
جاهز للتعاون مع املديرية العامة ل من
حــا أنّ عملية العودة تتم
العــام» ،موض ً

أوال باللجوء إىل العودة الطوعية ثم إىل
املنظامت الدولية.
وشــدد يف ترصيــح تلفزيوين ،عىل
أنّ «عددًا كبــريًا من النازحني يبيك ليك
يعود إىل سوريا ،لكنه مل يكن هناك آلية
للتعاطي معهم» ،مشــريًا إىل أن «هناك
أناس يحملون أغراضهم معهم ،ما يعني
أنهم يعودون إىل سوريا بثقة».

كـــــــنـــــــعـــــــان :لـــــــــن نــــــنــــــاقــــــش املـــــــــوازنـــــــــة
فــــي أيــــلــــول مــــا لــــم تــصــلــنــا أرقـــــــام ج ــدي ــدة
رأى رئيــس لجنة املــال واملوازنة النائب
إبراهيمكنعان،أننا«أمامموازنةتجميعأرقام
بال رؤية».
ولفتيفحديثإذاعي ،إىل أنه«اليجوز أن
نكونأمامتركيبطرابيشلتأمنياإليرادات»،
مؤكدا أن «لجنة املال واملوازنة قامت برقابة
مشددة واســتثنائية وفندت مكامن الخلل
ورفضــت غياب الرؤيــة وفرض الرضائب
والرسوملتسكريالعجز».
وكشــف أنه طرح املشــكلة يف جلسة
املوازنة بســؤاله رئيــس الحكومة نجيب
ميقايت من أين ســيأيت باألموال للزيادات
املطلوبــة يف موازنــة  ،2022مضيفــا
«هل يعقل اللجــوء اىل الدوالر الجمريك
والرضيبي ل خذ من الناس بيد ما سيعطى
لهم من حقوق بيد أخرى؟».
وأشار إىل أن «هناك إرباكا عىل مستوى
الحكومة» ،كاشفا أن رئيس الحكومة وعد
ب رسالأرقامجديدةبحسب االقرتاحاتالتي
قدمها يف جلسة املوازنة وتتعلق بالزيادات
والدوالرالرضيبي»،مضيفا«إذاملتصلناهذه

االقرتاحاتفالميكنأننناقشيف 26أيلول،
ونرفض إعطاء شيك عىل بياض للحكومة
لتفعلماتريد».
وســأل كنعان« :هل يعقل أن الحكومة
ومرصف لبنان واملصارف ال تزال تشــرتي
الوقــت بينام ودائع النــاس تنهار وما من
خطــوات عملية لط نة النــاس وإعادة
حقوقهملهم؟»،مطالبا«بخليةأزمةتتضمن
املودعني واملصــارف لبحث مطالب الناس
وطرح كيفية الحلول واملساعدة ،معتربا أن
«بقاءالوضععىلماهوعليهينذرباألسوأ».
واعتربأن«تشكيلحكومةجديدةمصلحة
وطنية وأمر رضوري وملح ،بالرشاكة مع
رئيس الجمهورية لتفادي الفراغ الكامل»،
كاشفا أن «املعطيات تشري إىل مسعى جدي
لتشــكيل الحكومة بعد عودة ميقايت من
نيويورك».
وأعلن كنعان أن تكتل لبنان القوي سيبدأ
ورشة عمل األســبوع املقبل للوصول اىل
الخيارات املتاحة والرؤية يف أكرث من ملف
من بينها امللف الرئايس.

ّ
ُ
ُ
ّ
ـــســـتـــمـــر ...والــــحــــ ــي ــر م ــت ــواف ــر
إق ــت ــح ــام املــــصــــارف م

ميشال نرص

حركــة غــري اعتيادية قد
تشهدها البالد ،ومع الضخ
االعالمي غري الربيء الذي
أغرق الشارع يف تحليالت
سوداوية ليست بعيدة كثريا
عن األمر الواقع.
يف كل األحوال سارعت
وزارة الداخليــة إىل تلقف
كرة النار العتبارات كثرية،
فارضة ايقاعها عىل باقي
القوى املعنية ،رغم انه يف
األيــام العادية ال ُيعدّ ما حصل من اختصاصاتها،
ذلــك أن الوزيــر ال يريد أن يتحمــل وقوى األمن
الداخيل ،العاجــز اصال عن التحرك ،وزر الكارثة
املقبلــة ،محاوال رشعنة خطته من خالل مجلس
األمن املركزي ،الذي سبق أن اكتفى املشاركني فيه
بالقول ان األوضاع األمنية يف البالد ليســت عىل
ما يرام ،وفقا ملداخالت القادة ا منني بحســب ما
ينقل احد الحارضين.
ووفقا ملصــادر متابعة ،فان تحرك الداخلية لن
ينجــح ما مل يتكامل مع إجراءات قضائية ومالية
بتغطية سياســية لسحب فتيل التفجري ،واال فان
االعتامد عــىل املعالجة األمنية فقط ،ســيفاقم
املشــكلة ويزيد من حدتها ونقلها إىل مواجهة لن
يكــون مبقدور احد ان يتكهن بنتائجها ،مع تحول
املســألة إىل اعتبار األجهزة األمنية والعســكرية
كحاميــة املصــارف ،وهي «واقفــة عا صوص
ونقطة» ،دون نســيان ان إحدى عمليات االقتحام
نفذها ضابط يف الجيش اللبناين ،سارعت قيادته
إىل اتخــاذ التدبري املســلكية حيالــه ،قطعا ألي

محاوالت مستقبلية قد يعمد لها البعض.
مصــادر مرصفيــة اعتربت ان االمــور وصلت
اىل هــذا الحد نتيجة تقاعس الدولــة منذ البداية
عن القيام بواجباتهــا بحامية املمتلكات الخاصة
وأرواح املواطنني ،متســاهلة منذ العملية األوىل،
ما دفع إىل االستسهال لتكر سبحة العمليات ،دون
أن تنفــي املصادر تعاطفها مــع املودعني ،محذرة
من أن تداعيات فلتان هذه االعتداءات ســيضطرها
إىل األقفال التام ،ما ســيعرض مصالح املواطنني
واملو فني إىل الخطر ويؤدي إىل شلل البالد التام،
وهو ما ال يرغب احــد ،يف ل األوضاع املتدهورة
اصال.
اوســاط متابعة ،أشارت إىل أن قرارات مجلس
األمني املركزي ليســت الحل ولــن تكون ،بل عىل
العكــس ،إذ مثة قناعة لــدى الكثريين من أن اي
انفجــار جدي لن يكون اال من خالل اســتهداف
القطاع املرصيف ،حيث باتت اكرث من جهة تتقاطع
عىل استهداف مســتفيدة من عمليات التحريض
املنظمة ،والتي ســتأيت يف النهاية عىل حســاب
املودعني واموالهم ،فغدا لنا ره قريب....

أكد رئيس املجلس التنفيذي يف حزب الله
هاشم صفي الدين« ،أن أمريكا ترتكب جرمية
أكرب وأعظم من جرمية حصارها للبنان ،حيث
إنها متنع لبنان من أن يتقدّم إىل األمام ،وتعمل
عىل وضع العراقيل أمام أي حل ،وبتسامل جميع
اللبنانيني ،ف ن لبنــان إىل اليوم هو ليس بلداً
مفلســاً ،وهذا يعني أن لديه أمالك ومقدرات
وإمكانات ،وإذا وضعت الخطط ونفذت ،ميكن
للبنــان أن ينهض من جديــد وأن يتغلّب عىل
املصاعب ،ولكن أمريكا متنعه من خالل الضغط
عىل بعض السياسيني املرعوبني أو املوعودين،
ي الد قي
من أجل أن ال يسريوا بخطط إنقاذية حقيقية
إصالحية أو عملية يف مختلف األبعاد.
واالســتقالل والحدود ،وسنحصل إن شاء الله عىل
كالم صفي الدين جاء خالل االحتفال التأبيني الذي ثرواتنا يف املياه من النفط والغاز ،وبالتايل ،ال ميكن
أقيم يف حسينية بلدة حداثا الجنوبية ،وقال« :نحن أن نقبــل بعد كل هذه التضحيات بأن يأخذنا رشذمة
نفهم أن أمريكا تقوم بكل هذا الضغط وترتكب جرائم جاهلــة انفاعلية إىل فو أو إىل تقســيم أو إىل
التجويع والعوز والفو يف لبنان من أجل إرسائيل،
أي مــرشوع يخدم املصالح األمريكية وتالياً املصالح
ونحن ال نقبله ،إالّ أنه من غري املفهوم أن هناك بعض
اإلرسائيليــة ،فهذا ال ميكــن أن نقبل به ،وهذا الذي
اللبنانيني ميشون مع األمريكيني ويتحدثون بلغتهم
سنعمل عليه يف كل وقت وآن».
ويبرشون مبشاريعهم ويضغطون باتجاه أن ال يكون
واعترب صفي الدين «أنه ال يوجد هناك إنسان عاقل
هناك مقاومة وال ســالح لها ،وبكل قصة وحكاية،
ّ
يتخىل عن
نــرى أن موقفهــم يتامهى مع موقف الســفارة ميكــن أن يفكــر يف أي يوم من األيام أن
األمريكية ،وبالتايل ،ف ننا نسأل ،ما مصلحة هؤالء املقاومة أو عن سالحها أو عن قضيتها أو عن أهدافها
يف أن يصل لبنان إىل هذا الدرك عىل مستوى الوضع مقابل كل الضغوط التي متارس علينا ،ال ســيام بعد
أن رأى بعينيــه ما وصلنــا إليه بعد كل هذه العقود،
االقتصادي واملعييش واملال».
واعترب «أن خطاب الكراهية والتحريض املذهبي وملــس هذه النتائج الطيبــة وهذا النهوض العظيم
والطائفــي ورفع الصوت كثــرياً من قبل مجموعة ألبناء شعبنا املقاوم».
لفت نائب رئيس املجلس التنفيذي يف حزب الله
من اللبنانيني سياســيني أو أحــزاب أو قوى ،واللوذ
باألمــرييك والغريب وعدم االهتــامم ب نقاذ البلد الشيخ عيل دعمو  ،اىل ان «املقاومة التي واجهت
وســوق البلد إىل الفو  ،هــو خطاب يقصد به العدو وحمت لبنان وأفشــلت حروبــه واعتداءاته
الوصول إىل التقسيم ،ونحن نقول لهؤالء ،كام فشل العسكرية تقف يف الخط االمامي ملواجهة وافشال
من سبقكم ،أنتم ستفشلون أيضاً ،فهذا البلد سيبقى حرب من نوع اخر هي الحرب االقتصادية واملعيشية،
حداً ،وســتعود إليه قوته وقدرته عىل املستوى مــن خالل فرض معادلة كاريش ،هذه املعادلة التي
مو ّ
االقتصــادي ،مع كثري من الصرب» ،مشــددا «عىل متكن لبنان من انتزاع ثرواته وحقوقه واســتخراج
أننا بذلنا التضحيات من أجل الحفا عىل الســيادة النفط والغاز الذي ميثــل اليوم الفرصة التاريخية

الوحيدة النقاذ لبنان واخراجه من نفق االزمات
االقتصادية والحياتية التي يعاين منها».
ولفت خالل احتفال تكرميي حاشد أقامته
جمعية «قولنا والعمل» يف بر الياس البقاعية،
اىل ان «املقاومة تحملت مســؤولياتها يف كل
املراحل يف مواجهة االحتالل والعدوان والف ،
وهي تتحمل مســؤولياتها اليوم يف مواجهة
الحــرب االقتصادية واملعيشــية عىل لبنان
بالعمل الجاد والدؤوب ،من أجل املساعدة عىل
معالجة كل مشــاكل البلد ،وتفتح كل األبواب
من أجــل الوصول إىل معالجات حقيقية لكل
االزمــات» ،مؤكدا ان «املقاومة لن ترتاجع عن
معادلتها وماضية يف املســارات التي حددتها
النتزاع الحقوق ولن ينفع اســلوب التهديد والوعيد
الــذي ينتهجه العدو ،مــا ينفع هو اذعان االمرييك
واالرسائييل للمطالب اللبنانية وعدم تضييع الوقت
بفرض رشوط جديدة».
رأى عضو املجلس املركزي يف حزب الله الشيخ
نبيل قاووق ،أن «الفرصة الوحيدة للخروج من األزمة
االقتصادية واملالية واملعيشية والحياتية ،تكمن يف
استعادةلبنانلرثواتهالنفطيةوالغازية،وبدءالتنقيب،
وإن الذي يضمن استعادة هذه الرثوات والحقوق ،ليس
الوسيط األمرييك ،وإمنا معادلة املقاومة».
وخالل احتفال تأبيني أقيم يف حسينية بلدة رامية
الجنوبية ،شدد قاووق عىل أن «تشكيل الحكومة هو
مصلحة لجميع اللبنانيني ،ألن مواجهة هذه األزمات
والتخفيــف منها ال ميكــن أن يتم من دون حكومة
كاملة األوصاف والصالحيات ،وهي مصلحة لبنانية
لجميــع اللبنانيني واألحزاب والقوى ،ال ســيام وأن
لبنان يف أسوأ مراحله وأزماته ،وال يحتمل مزيدا من
افتعال أي أزمات جديدة ،لذلك ،بذل حزب الله جهودا
مهمــة يف األيام األخــرية لتذليل العقبات وترسيع
الجهود لتشــكيل حكومة جديدة كاملة األوصاف
والصالحيات ،ونأمل قبل نهاية شهر ايلول أن تشكل
هذه الحكومة».

عيون وزيــر الداخلية والبلديــات عىل الداخل،
بعدمــا صحت التوقعات التي حملها البعض ،من أن
مثة من يح ّرض عــىل تحرير الودائع من املصارف
بالقــوة ،حيث وجدت تلك النــداءات آذانا صاغية،
محولة يــوم الجمعة إىل جمعة املصارف العظيم،
الــذي انتهى عىل خــري دون اراقة دماء ،اقله حتى
اللحظة ،إذ «مش كل مرة بتسلم الجرة» ،تاركا وراءه
عرشات األسئلة التي تحتاج إىل إجابات ،تسببت بها
بعض اإلشارات التي اوحت بها االحداث.
فيوم الجمعة غري العــادي ،الذي ميزته حركته
الرسيعــة بــني «البوليــس والحرامية» ،شــهد
مجموعة من املؤرشات التي فتحت الباب واســعا
أمام االجتهــادات يف اإلعالم ،كام يف الصالونات
السياسية ،أبرزها:
 التوقيــت الفاصل بني العمليات واالســلوبنفســه املتبع ،والذي أوحــى بأن مثة غرفة واحدة
تديــر العمليات ،رغم ان التحقيقات مل تتوصل إىل
أي خيوط عىل هذا الصعيد حتى الساعة.
 الهوية املذهبية واملناطقية ألكرث من  %90منهــذه العمليات التي اســتهدف فروع مصارف يف
مناطق معروفة الصبغة دينيا وسياســيا ،وهو ما
حمل الكثري من عالمات االســتفهام ،مع ربط هذا
األمر بتحركات سياسية منتظرة ،عىل وقع الحديث
عن الحاجة إىل زعيم سني ليلم هذا الشارع املفتت
واملحبط.
 رسعــة تدخل وزارة الداخليــة الالفت ،والذيجــاءت حركتها بالتنســيق مع الــرساي ،يف ل
تقاريــر أمنية رسية محلية وخارجية تتحدث عن

ّ
حزب الل  :أميركا تمنع لبنان من أن يتقدم وتعرق الحلول  ..ولن نتراجع عن معادالتنا
ّ ً
خطابالتحري املذهبيوالطائفييُقصدب الوصولالىالتقسيم..ونقولله الءلبنانسيبقىموحدا
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ّ
اإلســــامــــيــــة» تــســل ـ «درب اإلنـــفـــتـــاح» عــلــى «مـــحـــور امل ــق ــاوم ــة»
«ال ــج ــم ــاع ــة
لـــقـــاءات دوريّــــــة و «عــمــيــقــة» م ــع حــــزب ال ــلـ ـ ...
عيل ضاحي
عىل خــط «إخوان تركيا» واملتمثلة بحزب «العدالة والتنمية»
والرئيس رجب طيب ارودغان ،والذي ينطلق من حسابات انتخابية
ورئاسية ،ولتقلي الخسائر السياسية واالمنية والعسكرية يف
اعادة تقاربه مع روسيا وايران وسوريا ،يسلك «إخوان فلسطني»
واملتمثلني بحركــة «حامس» وكذلك «إخــوان لبنان» املتمثلني
بـ»الجامعة االســالمية» ،خط إســتعادة االنفتاح عىل محور
املقاومــة واملامنعة ،والذي بدأ يحصــد مثار صموده يف اليمن
والعراق وسوريا ولبنان ،بأن اصبح «شوكة يف حلق» الصهاينة
واالمريكيني ،ويكرس معــادالت الردع الرضبة مقابل الرضبة ،
وصوالً اىل معادلــة التنقيب مقابل التنقيب ،والتي يؤكدها يف
كل خطاب االمني العام لحزب الله السيد حسن نرصالله.
هذه املعطيات التي تنطلق منها اوساط قيادية بارزة يف محور
املقاومة ،لتؤكد ان التوجه الحواري والســعي الدائم لحزب الله
لتوحيــد قوى املقاومة يف املنطقــة ،وتوجيه بوصلة بندقيتها
نحو صدر العدو الصهيوين حرصاً ،بدأ يثمر ،باالضافة اىل سعيه
الدؤوب اىل تقريب وجهات النظر بني القوى االســالمية ولعب
دور الجامع والحاضن والراعي للوحدة االســالمية -االسالمية
والتقريب بني املذاهب االسالمية وبني السنة والشيعة عىل وجه
الخصوص.
ويف السياق ،تكشف االوساط ان التواصل الدائم بني حزب الله
و»حامس» وبني حزب الله و»الجامعة االسالمية» يف لبنان ،قد
نجح يف استعادة الحرارة واالنفتاح بني «حامس» و»الجامعة»
عىل محور املقاومة وسوريا .وتشري اىل ان إنتخاب «الجامعة»

ألمينهــا العام الجديد الشــيخ
محمدطقو «الوجهاالسالمي
البريويت واملعتدل» واملحبوب،
كــام تصفه االوســاط ،يؤكد
التوجه اإلنفتاحي لـ»الجامعة»
عىل حزب الله ومحور املقاومة،
حيث تستمر اللقاءات الدورية
بــني «الجامعــة» والحــزب،
لتتحــول اىل بعــد االنتخابات
النيابيــة اىل «لقاءات عميقة»
فيهــا الكثري من االنســجام
والتنســيق والتفاهــم ،حول
القضايا االســالمية والوحدة
والحوار ومواجهــة التطبيع
وتهويــد القدس ،والوقوف يف
وجه تصفية القضية الفلسطينية.
يف املقابــل ،يؤكــد مطلعون عــىل «الورشــة االنتخابية»
لـ»الجامعة االسالمية» ،ان انتخاب الشيخ طقو منذ اسبوع
تقريباً ،اميناً عاماً لـ»الجامعة» خلفاً ل مني العام السابق عزام
األيويب ،والذي توىل االمانة العامة لدورتني وال يحق له بثالثة وفق
نظامها الداخيل ،يأيت ليدحض كل اإلشــاعات والسيناريوهات
املختلقة وغري الصحيحة عن إنشــقاقات وانسحابات وإنشاء
اجنحــة واحزاب جديدة داخــل «الجامعة» ،وفصل بني التوجه
الديني والســيايس ،ليؤكد وحدة «الجامعة» ومتاســك بنيتها
وصالبة قرارها .وان انتخاب مجلس شــورى «الجامعة» الـ،40

يف انتخابات امل ُحافظات ،التي جرت يف شهر متوز  2022اكد ايضاً
الحس الدميوقراطي للناخبني ،وعدم صحة اي ســيناريوهات او
اعرتاضات عىل توجهات «الجامعة» وخياراتها السياسية.
وتكشف االوساط نفسها ان الورشة التنظيمية واالنتخابية
مل تنته بعد ،فلدى األمني العام الجديد ُمهلة أسبوعني من تاريخ
انتخابه الختيار نائبني له ،وتشــكيل مكتب األمانة العامة ،الذي
يضم مسؤولني مركزيني عن كل القطاعات داخل «الجامعة» ،يف
طليعتها :السيايس ،التنظيمي ،املايل ،اإلعالمي والدعوي ،حيث
ســيقرتح أســامء لكل منها ،تُعرض عىل مجلس الشورى الذي
يختار من بينها .ومن ثم ييل ذلك انتخاب أعضاء املكتب السيايس
واملسؤولني يف امل ُحافظات.

ُ
من يُنقذ عكار من مســــــتنقع اإلهمال والحرمان أين مشــــــاريع اإلنمــــــاء  ..وأين نوابها
جهاد نافع
اكــرث املناطق حرمانا يف لبنان هي محافظة
عكار ،واكرث املناطق اهامال هي محافظة عكار...
يف املواســم االنتخابية اغدقت الوعود عىل
العكاريــني ،وتواضع املرشــحون الطامحون،
ومنهــم من فاز بامواله ،ومع انتهاء املواســم
تتبعرث الوعود ،ويتنا النواب عكار ،ومن سنة
اىل أخرى يرتاكم االهامل والحرمان ،حتى باتت
عكار منوذجا صارخا لالهامل والحرمان...
منــذ اكرث من شــهر مل تعرف عــكار التيار
الكهربايئ ...اصــوات املولدات تهدر يف معظم
البلدات والقرى ،وفواتري االشرتاك تبتلع الرواتب
الهزيلة أصال.
كالم عن تسلم معمل كهرباء البارد وتشغيله،
مل يتعد الكالم والربوباغندا االعالمية ...طرقات
محفرة ورديئــة للغاية ،وليس من يحاســب
املتعهدين الذين مل ينفذوا يوما ،طريقا بالحد االدىن من املواصفات
الفنية...
جــوالت بعض الوزراء بقيت يف نطاق الســياحة ومل يتخط
القول اىل دائرة الفعل...
امس تفاقمت مخاطر ترسيب النفط من انابيب برتول رشكة
نفط العراق ،فاندلعت النريان يف محيط مزروع بالقصب وبني
رسب مزمن نتيجة اعتداءات عليه منذ اكرث من سنة
االبنية ،وهو ت ّ
ويف تكرار متعمد ،دون عالج جذري لهذه االزمة ،ولتلك املخاطر

الناجمة عن ثقوب مفتعلة يف االنابيب ،عدا عن اهرتائها ،وهو
يف سياق االهامل املتامدي لشؤون عكار.
اما القطاع الزراعي ،فحدث وال حرج يف الزمن االصعب ،وحيث
التصدير متوقف ،واالســعار تــكاد ال توازي الحد االدىن لكلفة
الزراعة ،وبعد أن كان ســهل عكار سهل الذهب ،بات سهل املحل
واليباس والفقر...
منذ زمن صدرت مواقف تطالب بانشــاء مجلس امناء واعامر
عىل غرار مجلس الجنوب ،وهذه املواقف مل ترتجم منذ خمســة
عرش ســنة ،ومل تلق ا ذن الصاغية ،فيام كان املفروض بنواب

ّ
الــــحــــلــــبــــي  :نــــتــــعــــهــــد بـــتـــحـــســـيـــن مــعــيــشــة
ّ
ورواتـــــــــب امل ــع ــل ــم ــي ــن وتـــ مـــيـــن مــــــــدارس مــنــة
أشــار وزيــر الرتبية والتعليــم العايل يف
حكومة ترصيف األعــامل عباس الحلبي ،إىل
أنه «منذ ثالث ســنوات ون ّيف ،يعاين لبنان من
أزمات متعددة غري مسبوقة ،صحية جراء وباء
كوفيد واقتصاية جراء األزمة املالية التي تعصف
بالبالد واجتامعية إنسانية جراء كارثة انفجار
مرفأ بريوت».
ولفــت ،يف كلمتــه خالل مشــاركته يف
قمة تحويــل التعليم التــي نظمتها منظمة
«اليونســكو» يف مبنى األمــم املتحدة ،يف
نيويوركـــ إال أنّ «وزارة الرتبيــة والتعليــم
جهات
العــايل يف لبنان ،وانســجاماً مع تو ّ
الحكومــة اللبنانية ،وعــىل الرغم من هذه
األزمــات الوجودية التي يعــاين منها لبنان
واللبنانيــون عىل الصعد كافة ،وبخاصة من
تداعياتهــا عىل قطاع الرتبيــة والتعليم يف
لبنان ،تتعهد بأن تبقى الرتبية أوىل األولويات
مهام تعدّ دت األزمات ،فالرتبية أوال والرتبية
ال ميكنهــا االنتظــار وال يعلو أي اهتامم آخر
عــىل الرتبية .كام تتعهد الوزارة بـ»مواصلة
حق لجميع األوالد:
تحقيق سياسة أن التعليم ّ
املقيمــون والالجئون واملهاجــرون ،اإلناث
والذكور ،ذوو الصعوبات التعلّمية واملتف ّوقون،
األقليات واألكرثيات ،ساكنو األرياف أو املدن،

وعــىل الرغم مــن كل الصعوبات واملعوقات
االجتامعيــة أو االقتصاديــة التي تحول دون
توفري التعليم للجميع».
وأكّد الحلبي «العمل املتواصل من أجل تأمني
مــدارس شــاملة ومنصفة وآمنــة وصحية
من خالل برامج الصحة املدرســية والتغذية
والصحة النفسية ،والرفاه ،والتعليم ا من يف
حاالت الطوار واألزمات املمتدة» ،مشريا «إىل
أن الــوزارة تعهدت مواصلة العمل عىل متهني
التعليم وترســيخ املعلمني يف رسالتهم ،وعدم
هجرهــا تحت ضغط ما أو إغــراء ما ،والعمل
عىل تحسني أوضاعهم عىل الرغم من املعوقات
االجتامعية واالقتصادية غري املســبوقة التي
يعاين منها لبنان ،وتدريبهم وتطوير قدراتهم
وتحسني معيشتهم ورواتبهم و روف عملهم،
ومراعــاة توزّعهم الجغــرايف وانتقالهم إىل
عملهم مبا يتوافق مع الصعوبات الراهنة».
وشــدد عىل «متابعة ورشة تحديث املناهج
لتوفري تعليم متقدم يكــ ّون طالباً ميتلك فكراً
ناقــداً ومبدعاً وممتلكاً للمهــارات ،ومواطناً
ّ
املحيل وقادراً عىل
لبنان ّياً راســخاً يف واقعــه
التعامل مع األزمات مبختلف أنواعها ،ومواطناً
عاملياً منفتحاً قادراً عىل مواكبة تحديات العوملة
يف كل رف وزمان ومكان».

ّ
ُ
باســــــي « :ثورة  17تشــــــرين» ...عطلــــــت م ططاتنا

خ

الجول

تفقد رئيــس «التيار الوطني الحر» النائب
جربان باسيل شارع  minoيف ميناء طرابلس،
وأشــار يف بداية جولته الشــاملية ،إىل أنه
«كان مــن املفــرتض أن نزور هذا الشــارع
مســبقاً ونعمل به منذ ترشين ّ ،2019إال أن
ثورة « 17ترشين» بدلــت مخططاتنا ،ويف
هذه األيام الصعبة ،سنبدأ مرحلة جديدة من
العمــل فيه ألن هــذا واجبنا تجاه أهلنا بهذه
املدينة العزيزة».

أضــاف «اليوم ،وبهاأليام الصعبة ،منبلّش
مرحلة جديدة من الشــغل فيه وهيدا واجب
تجاه اهلنا بهاملدينة العزيزة مبســاهمة من
ناسها .ما بينقصه كتري ليستقطب اكرت».
كام نرش باســيل فيديو عرب حساباته عىل
مواقع التواصــل االجتامعي ،هر فيه وهو
ميارس رياضــة الغوص يف جزيرة األرانب،
ُ
الفتاً «إىل جامل املنطقة ورضورة تســليط
الضوء عليها اجتامعياً وسياحياً».

املنطقة ان يضغطوا النشــاء هذا املجلس ،يك
تنهض عكار أســوة باملناطق اللبنانية االخرى،
وعىل ســبيل املثال ال الحرص الجنوب الذي كان
صنو عكار بالحرمان واالهامل اىل أن شهد نقلة
نوعية بفضل قياداته التي عملت الجله.
وآخر ما يعانيه العكاريون ،هو الظلم الالحق
مبودعي فروع املصارف يف عكار ،وبشكل خاص
مع ( )fnbالذي اقفل ابوابه ونقل كافة سجالته
اىل فــرع طرابلس ،وبات عىل املودع العكاري أن
يدفــع بدل نقل يقارب الخمســة مئة ألف لرية
ليقبض راتبا ال يتجاوز املليون وخمســمئة الف
الــف لرية ،هــذا اذا متكن مــن قبضه ،يف ل
االزدحام الخانق والطوابري الطويلة امام فرع(
 )fnbيف طرابلــس ،والذي غالبا يكون مقفال،
حيث ال يفتح ابوابه اال لثالثة ايام يف االســبوع
ولســاعات ال تتجاوز الثالث ساعات يف النهار،
مــام يؤدي اىل اذالل املواطنني وقهرهم ،خاصة
وان الرصاف ا يل الوحيد يف الشامل لهذا املرصف فارغ من املال
وال يعمل يف معظم االوقات ،وليســت الفروع االخرى باحسن
حــال ،ومودعي عكار اكرث من يعاين من هذه الفروع التي تذل
مو في القطاع العام والعسكريني بشكل خاص.
يف املحصلة ،عــكار مهملة ،مرتوكــة ملصريها ،ومختلف
مرافقهــا تتفاقم فيها االزمــات ،وليس يف االفق ما يبرش بحل
قريب ،وامنا اىل مزيد من االزمات يف ل االنهيار املايل واملعييش
واالقتصادي الذي تشهده البالد عامة.

أبــــــــي املـــــنـــــى  :ســـنـــبـــقـــى حــــلــــقــــة الــــوصــــ
ً
الــــــجــــــامــــــعــــــة ولــــــــــــن نــــــ ــــــاصــــــم أحــــــــــــدا

ا

ا

را ا

أكد شــيخ العقل لطائفــة امل ّوحدين الدروز
ســامي ايب املنى ،خالل جولــة قام بها عىل
عــدد من قرى وبلدات منطقة راشــيا ورافقه
فيهــا وفد ضم اضافة اىل مشــايخ من الجبل
أعضاء يف املجلس املذهبي من منطقة راشــيا
أن «امل ّوحدون الدروز واسطة العقد واملؤسسون
للبلد وسيبقون حلقة الوصل الجامعة بني كل
الطوائف ولن يتواجهوا مع احد صونا للوطن،
ومهمتنا الجمع ال التفرقة ورســالة الوطنية
واالخ ّوة ال الخصام والتنافر».

وذكر ،أن «نهجنا عريب اســالمي ووطني،
ومهام قست الظروف وكرثت املطالب وتعددت
التحديّات فلن نحيد عن هذا النهج وتلك الثوابت،
امــا املطالب العامة فهي لــكل املواطنني ،يف
وطــن ينهار ويتال  ،واقعنا مؤمل للمودعني
واملو فنيوالعسكرينيوكلالرشائحوالقطاعات
بعدمــا وصل اىل ما هــو عليه ،بفعل عوامل ال
مجال لتعدادها ،،مضيفا «مهام اشتدت الصعاب
وتخلّت الدولة فنحن متمسكون ب مياننا وقيمنا
ومتامسكون يف مجتمعنا».

ّ
وزع شــــــهادات علــــــى أطفال امل ّيــــــم الصيفي

ّ
فـــرنـــجـــيـــة  :جـــــــراح الـــشـــعـــب عــمــيــقــة
طــــونــــي

ج

ا ا ا

قال النائب طوين فرنجية ،خالل مشاركته
يف االحتفــال الختامي للمخيم الصيفي لكرة
القــدم الــذي نظمه «تيار املــرده» بالتعاون
مع «نادي الفجر الريايض» ،وشــاركت فيه
مجموعة من األوالد من بلدات بشنني وعرجس
وداريا« ،يف هــذه الظروف الصعبة التي متر
فيها البالد والتدهــور املعييش الحاصل ،من
الجميــل أن نرى أوالدنــا يلتقون ويجتمعون

بعيــدا عن مشــاكل وباء كورونــا والهموم
السياسية العديدة».
ووزع فرنجية شهادات املشاركة عىل األوالد
وقال« :القوى السياسية تعمد اىل التناحر يف
ما بينها من أجل العناوين السياسية العريضة
والكبرية ،متناســية ان هناك شــعبا يعيش
واحدة من أبشــع ازماته ما يؤدي تلقائيا اىل
تعميق جراحه».

الفلســــــطيني فــــــي وطنــــــ
ُ
عامة وجود وثبات نصر موعود
مصطفى يوسف اللداوي
ال ء أعظم مقاوم ًة يف فلســطني املحتلة ،وأدعى إىل
النرص والتحرير ،وأقرب إىل العودة والتمكني ،وأكرث أملاً للعدو
ووجعاً له ،وأشــد خوفاً عىل مصــريه وقلقاً عىل وجوده،
من ثبات الفلســطينيني يف أرضهم ،ومتسكهم بحقوقهم،
وصمودهم أمام مامرسات العدو وسياساته ،وإرصارهم عىل
مواجهته ،وتحديهم لجربوته ،وإذاللهم لجيشــه ،وصربهم
عىل معاناتهــم ،ويقينهم بانتصارهم ،وثقتهم مبقاومتهم،
واطمئنانهم إىل حتمية انتصارهم وزوال االحتالل ورحيله،
وطي صفحته وتفكيكه.
الفلسطينيون الباقون يف وطنهم بقاء جبالها وسهولها،
وبحرها وســامئها ،واملتجذرون يف عمقها تجذر أشــجار
زيتونهــا ،واملنترشون فيها انتشــار زعرتها وعوســجها،
واملتضوعون عطراً يف أرجائها عبق ياسمينها وأريج زنبقها،
ســيبقون أبداً شوك ًة يف حلق االحتالل حتى يرحل ،وصخر ًة
يف وجهه حتى يتفكك ،وســداً منيعاً يفشــل مشاريعهم،
ويبــدد أحالمهم ،ويحبط آمالهــم ،وينهي وجودهم مهام
كانت قوتهم وعظمت قدراتهم تفوقت أســلحتهم ،وأياً كان
حلفاؤهم ورعاتهم ومؤيدوهم ومنارصوهم.
الفلسطينيون باقون يف حيفا ويافا ،ويف عكا والنارصة،
ويف الخضــرية والعفولة ،ويف اللــد والرملة ،ويف القدس
والنقب ،ويف الضفة الغربية وقطاع غزة ،ويف املثلث ووادي
عارة ،ويف كل مكان يف فلســطني سيبقون ،ويف كل بقعة
من أرضها سيكونون ،ويف جنباتها سينترشون ،ولن يوقف
امتدادهم عدو ،ولن يحول دون بقائهم يف أرضهم عســف أو
لــم ،ولن يقوى متطــرف صهيوين أو مييني إرسائييل من
طردهم وترحيلهم ،وســيتبدد حلمهــم يف قطار الرتحيل،
وســيموت مرشوع «الرتانســفري» ،وســيولد مكانه حق
الفلســطينيني يف أرضهم وحدهم ،وحينها سيخلق مرشوع
الرتحيل املضاد و»الرتانسفري» املعاكس ،الذي سيكون يهودي
الوجه صهيوين الهوية.
تراقــب اإلدارة املدنية اإلرسائيليــة يف القدس والضفة
الغربيــة وقطاع غــزة أعداد املواليد الفلســطينيني ،وترفع
تقاريرهــا اليوميــة إىل حكومتها وســلطاتها الحاكمة،
وتكشــف لهم عن عمق قلقها وشديد استغرابها من املتوالية
الهندســية يف أعداد املواليد الفلسطينيني ،ويزيد يف قلقها
عدد املواليد الذكور الذين يفوقون بصورة الفتة أعداد املواليد
اإلناث ،وتذكر تقاريرهم أن هذه الظاهرة تشــري إىل اهرة
عامة وليســت خاصة ،وأنها حالة دامئة ومتجددة وليست
طارئة أو عابرة ،وأن أعداد الفلسطينيني يف «مناطق الرصاع»
ستتجاوز يف السنوات القليلة القادمة أعداد «اليهود» عموماً
يف فلسطني املحتلة.
أمــا عني وزارة داخليــة االحتالل فهي مفتوحة كلياً عىل
الفلســطينيني القابضني عىل الجمر يف األرض املحتلة عام
 ،1948فهؤالء ال يقلون خطراً عن فلســطينيي العام ،1967
بل إنهم أشد خطراً عىل كيانهم ،وأعدادهم املتزايدة كامً ونوعاً
تقلقهم أكــرث ،فهم ميثلون اليوم نســب ًة تتجاوز ألــــــ
 %10من ســكان الكيان ،ولهــم ممثلون وطنيون عنهم يف
«الكنيست اإلرسائييل» ،وقد يصل عدد نوابهم إىل أكرث من 13
نائباً ،وهم كبقية شعبهم يف فلسطني التاريخية ،يتزوجون
مبكراً ،وينجبون أكرث ،ويعتزون بعدد أوالدهم وزيادة نسلهم،
ويفتخرون بكرثة أنسبائهم وسواد عشائرهم.
الهوية الوطنية الفلســطينية اليوم يف فلســطني كلها
تتشــكل بقوة كام مل تكــن يف أي وقت م  ،وتتعمق يف
األرض كام مل تكن يف تاريخها ،وعياً وفهامً وعقيد ًة وانتام ًء،
فهــم يصبغون أرضهم ويلونون بالدهم ،وينغرســون فيها
عميقاً ،وينترشون فيها بعيداً ،وسحناتهم تتقدم ،وأزياؤهم
الوطنية تســود ،ولغتهم العربية تعلو ،ودينهم اإلســالمي
واملسيحي يسمو ،وال يفت يف عضدهم جرائم القتل اليومية
التي ميارســها العدو ضدهم ،وال عمليات التصفية واإلعدام،
أو قرارات التوقيف واالعتقال ،والطرد واإلبعاد ،ولسان حالهم
يقول أن الشهيد يعوض بألف طفل وطفل ،واألسري من خلف
الجــدران ومن زنازين العزل يهرب نطفه ويرســل بعضه،
فينجب من ســجنه أطفاالً يحملون رسالته ،ويرثون هويته،
ويثبتون حقه ،ويقارعون العدو بقوة وبسالة أكرث منه.
ن العدو أن ثقافة اللجوء عند الفلســطينيني باقية ،وأن
سياســة النزوح عندهم موجودة ،وأنهــم عند كل حرب أو
معركــة ،أو خالل أي عدوان أو اجتياح ،يهربون من بالدهم،
ويتخلــون عن دورهم ،وأنهم ســيكررون من جديد تجربتي
اللجوء والنزوح كام يف حريب النكبة والنكســة ،وما علموا
أن الفلسطينيني قد شطبوا من حساباتهم وأخرجوا من دائرة
تفكريهم مثل هذه األفكار.
فهــم لن يكرروا أبــداً تاريخهم ،ولن يعيــدوا أخطاءهم،
وســيبقون يف أرضهم ولــو زلزلها العدو تحــت أقدامهم
بســالحه ،أو أحرقها ودمر بنيانها بصواريخه ،ولعل العدو
قد أيقن متاماً أنه لن يتمكن من طرد الفلسطينيني مجدداً من
أرضهم ،ولن ينعم بتحقيق حلمه القديم «أرض أكرث وسكان
أقل» ،فهذا الشــعب سيبقى ،وأرضهم ستعود ،وشعبهم إليها
سيعود ،ودولتهم فيها ستعلن ،وعلمهم يف سامئها سريفع،
وأذانهم يف أقصاها ســيصدح ،كام أجراس كنائســها فيها
ستقرع.

مفتي صور  :لبنان يحتا لجهود املغتربين

أكد مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله ان «اموال
املودعني امانة يف ذمة املصارف ،ومســؤولية الدولة اعادتها
للمواطنــني ب طار منهجية علمية بعيــدة عن مباد توزيع
الخسائر وعدم تحميل جلها للناس».
وشــدد يف جولة اغرتابية يف اوروبا كانت محطتها االوىل
يف ميالنــو يف ايطاليا ،حيث التقى قنصل لبنان خليل محمد،
عىل ان «االغرتاب يلعب دورا رئيسيا يف عملية صمود املقيمني،
وهــو افضل بكثري ممن يعرقلون عملية انطالق مؤسســات
الدولة من اجل سياســات مذهبية وطائفية تزيد لبنان ازمات
وال تضع حلوال ناجعة».
ورأى أن «االمــام القائد الســيد مــو الصدر يف نهجه
وســلوكه قوال وعمال ،ســعى اىل العناية املميزة باملغرتبني،
واعتــرب ان املغــرتب اللبناين هو امان الوطــن وان املغرتبني
اللبنانيني يســتطيعون ان يلعبون دورا مميزا يف تطور الوطن
واستقراره ومنعته».
ودعا املغرتبــني اىل «النظر اىل االزمة اللبنانية ومعالجتها
بعيدا عن السياسية وما يحصل يف اروقة الحكم».

مشــــــنتف هن فرقة «ميــــــاس»  :الفوز
أ هــــــر أن لبنــــــان هو وطــــــن اإلبداع

هنأ رئيس حزب «الحركة اللبنانية» نبيل مشــنتف يف بيان،
فرقة «مياس» للرقــ بفوزها يف مباراة للفرق العاملية يف
امريكا ،ورأى أن «هذا الفوز الكاســح أ هر ان لبنان هو وطن
اإلبداع والثقافة والجامل رغم مساوىء املنظومة الحاكمة يف
إدارة شؤون البالد ورسقة أموال الشعب».
وحيــا املدرب نديم رشفان وكل فرد يف الفرقة «ألنهم رفعوا
اســم لبنان وأ هروا ان الشعب اللبناين من األرقى يف العامل
ويستحق الحياة الكرمية».
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وخارجيــة متوقفــة
داخليــة متع ــرة
األمـ يغيــب عنــد املزارعيــن مــع كســاد رزقهــم ...سياســة
ُ
ُ
ً
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امل ــزارع يعي ــش روف ــا صعب ــة :اقتلع ــت دون ــم مزروع ــة بالك ــرز ..وحول ــت األش ــجار حطب ــا
حسني درويش
يغيب األمل عند املزارعني مع كساد رزقهم،
وهم يتفرجون عىل إنتاجهم وهو يتساقط.
هذا هــو حال كل املزارعــني اللبنانيني ،كام
مزارعي التفــاح يف البقاع يف بلدات النبي
عثــامن وجبولة واللبوة والقاع وبعض قرى
البقاع الغريب.
اما العنب الذي مل يكن حاله افضل من حال
التفاحيفالبقاعنياالوسطوبعلبكوالشاميل
والغريب ،يعاين بدوره من كساد شبه تام مع
بداية نهاية املوسم.
علــت رصخــة مزارعي الكرمــة نتيجة
الخســائر املرتاكمة ،من مثن ديون األدوية
واملحروقات التي ســجلت عليــه بالدوالر
األمرييك للمحطــات ،ورشكات األدوية ،مع
كساد اسواق العنب املحلية عىل انواعه بسبب
سوء ترصيف اإلنتاج  ،وبيع الكيلو يف السوق
املحيل بخمسة آالف لرية يف أسواق املفرق ،وبـ  4000يف اسوق
الجملة .ومل تساو رشحة العنب زنة  17كل مبردود قطافها.
يعاين املزارع البقاعي الذي يعتمد عىل الزراعة من كساد شبه
تام يف مواسمه وانتاجه
يف املناطق التي تعتمد عىل زراعة الفاكهة من التفاح والعنب
والدراق والخو عىل انواعها.
أرتبط اســم الفواكه والخضار كالتفــاح والعنب والبطاطا
فســدّت األسواق
والربتقال واملوز ،ارتباطا تاماً بقانون قيرصُ ،
الداخلية ،وكســدت أمام الزراعات اللبنانية ،فتمنعت أســواق
الخليــج والدول العربية واالوروبية من اســتقبال املنتوجات
اللبنانيــة ،التي كانت تعترب من أجود أنواع اإلنتاج ،كام توقفت
األســواق الخارجية عن استقبال املنتجات اللبنانية ،اال ما رحم

ريب وبالقطارة.
سياســة داخلية متعرثة ،وخارجية متوقفة ،جعلت املزارع
يعيش يف أحلك الظروف واصعبها،
وكأنه ال يكفيه انســداد رشايني التصدير ،ليقابل بتدين يف
األسعار وتراجع يف قيمة اللرية امام الدوالر.
هناك اكرث من عرشات آالالف من صناديق التفاح تنتظر نقلها
إىل الربادات او بيعها باألســواق الداخلية ،بأسعار ال تفي كلفة
اإلنتاج والدواء الذي يباع بالدوالر األمرييك.
اما املازوت فحدث وال حرج ،فهو يباع يف السوق السوداء الذي
وصل إىل مليون وخمســني ألف لرية بفضل احتكار الرشكات،
فيام سعره الرسمي ال يتجاوز العرشين دوالر .فبعض املزارعني
ممن ليس لهم القدرة عىل تركيب الواح الطاقة الشمسية أوقفوا
ري أشجار بساتينهم
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ّ
ّ
الروحية
املرجعيات
اإليطالية تتابع جوالتها على
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زار وفــد البعثة اإليطاليــة بطريرك أنطاكيا
للرسيانالكاثوليكماراغناطيوسيوسفالثالث
يونان يف املقر الصيفي للكريس البطريريك يف
دير سيدة النجاة -الرشفة ،درعون-حريصا.
وضم وفد البعثة رجال دين ومســؤولني يف
كاريتاسإيطاليا،أبرزهم:رئيستجمعالشاممسة
الدامئني إنزو بيرتولينو ممثالً أبرشــية ريجيو
كاالبريا مقرهم روما ،فابريزيو فوساري ممثالً
أبرشــية ريجيو إميليا ،لويجي فيدوين ممثالً
أبرشيةتريست،جورجيوأغلياينممثالًأبرشية
تورين ،املســؤولة يف قسم اإلعالم لكاريتاس
إيطاليا كيارا بوتــاري ،مدير برنامج كاريتاس
إيطاليا يف الرشق األوسط دانيلو فيليسيا نجيل،
وميثلون أكرث من أربعة آالف ومثان مئة شامس
دامئني يف جميــع أنحاء العامل ،تابعني ملجلس
األساقفةالكاثوليكيفإيطالياوحولها.
ورافق الوفد املنســق العام لشبيبة كاريتاس
لبنان بيــرت محفو ممثالً رئيس الرابطة األب
ميشــال عبود الكرميل ،املنســق امليداين روي
بشعالين،مستشارالعالقاتالعامةواإلعالميف
شبيبةكاريتاسلبنانالصحايفجوزافابراهيم
محفوض ،املنســق اإلداري طوين حداد ،رئيس
اللجنة الوطنية الروحية شاريل خليل ،مسؤول
وحدةالنشاطاتالخاصةجاكشمعونوعددمن

مسؤويل الوحدات ورؤساء اللجان.
ثم وضع وفد البعثة البطريرك يونان ،بأجواء
مهمتم اإلنســانية واإلجتامعية للبنان يف هذه
املرحلة،مستمعنيإليهمتمننيبأنتكونزيارتهم
مكللةبالنجاحوالتوفيقملصلحةالوطن.
بعدها ،أخذت صورة تذكارية من وحي اللقاء،
ثم شكر البطريرك يونان للوفد مبادرته وخطوته
املتواضعة«املفعمةباملحبةتجاهلبنانوشعبه».
كام زار وفد البعثــة اإليطالية ،مرتوبوليت
بريوت وجبيل وتوابعها للروم امللكيني الكاثوليك
املطران جورج بقعوين يف مقر املطرانية بريوت
ممثالً بطريرك الروم امللكيني الكاثوليك االنطايك
يوسف عبيس ،لوجوده خارج لبنان.
وقدراملطرانبقعوينب سمالعبيس،تضحيات
البعثة يف هذه الظروف اإلستثنائية يف لبنان،
منوهاً بدورهم اإلنساين واإلجتامعي والوطني،
كام وضع الوفد بأجواء النشــاطات اإلنسانية
والروحية التي تقوم بها األبرشية.
وزار وفــد البعثة اإليطالية ،راعي أبرشــية
أنطلياس املارونية يف دار املطرانية الصيفي يف
قرنة شهوان ،وتأيت هذه الزيارة يف إطار اإلطالع
عىل األوضاع املعيشية والصعوبات اإلجتامعية
التي مير بها لبنان ،من أجل طلب مؤازرة املجتمع
الدويل والوقوف إىل جانب الشعب اللبناين.

عقد وزير العمل يف حكومة ترصيف االعامل
مصطفى بريم ،عــىل هامش فعاليات مؤمتر
العمل العــريب املنعقد يف القاهرة ،لقاء مهام
جمعه بوزير العمــل القطري الدكتور عيل بن
صليخ املري ،وتم االتفاق عىل خطوات تنفيذية
رسيعــة ،تتمثل باســتقبال وفد تقني قطري
يف بريوت يقدم لوزيــر العمل اللبناين الئحة
باملهــارات واملهن واألعامل التي تحتاجها قطر
من العاملة اللبنانية ،وتفعيل مذكرة التفاهم بني
الدولتني ،لضامن الوضعية القانونية للعامل.

كــام اجتمــع باملدير العــام ملنظمة العمل
العربيــة فايز عيل املطريي ،الــذي أثنى عىل
اطالق بريم ملســار ملف التدريب املهني املعجل
يف مختلــف املناطق اللبنانية ،متعهدا بتقديم
الدعم اللوجستي الالزم إلقامة دورات تدريبية
مهنية عدة ذات مستوى رفيع وبشهادة تصدر
عن املنظمة ووزارة العمل اللبنانية.
وقدتخللحفلافتتاحالدورةالثامنةواالربعني
ملؤمتر العمل العريب تقديم درع تكرميية للوزير
بريم.

نظم مجلــس محافظة بريوت يف «حركة
النارصيني املستقلني -املرابطون» ،يف الذكرى
الـــ  40لدحر العدو اليهودي عن بريوت ،ويف
ذكرى جامل عبدالنارص ،مسرية بحرية باتجاه
صخرة الروشة ،حيث تم تالوة قسم االنتساب
إىل «املرابطون» من قبل ثلة من الفتيان الجدد.
وألقى أمني الهيئة القيادية يف «املرابطون»
العميــد مصطفى حمدان كلمة أشــار فيها
اىل أن «زمــن املرابطــون املايض والحارض
واملســتقبل ،هو زمن االلتــزام بقضايا أهلنا
اللبنانيني املعيشــية من الناحية االقتصادية
واالجتامعيــة ،ومل يكــن املرابطــون يف
تاريخهــم املرشف جزءا مــن نظام فيدرالية
املذاهب والطوائف ،ال يف املجلس النيايب وال
يف مجلــس الوزراء ،وهذا رشف ندعيه ،ألن

زمن هذا النظام منذ نشــأته هو زمن الفساد
واإلفســاد والالســيادة الوطنية واالرمتاء
يف أحضان الخارج ،ومامرســة دميقراطية
زائفة ،وكرنفــاالت انتخابية مزورة مكللة
برتهيــب املذاهب والطوائف من خالل قانون
انتخايب مســخ ،أدى إىل ما نعيشه اليوم من
مأساة تهدد وجودية الوطن اللبناين».
وشــدد حمدان أن «جيشنا الوطني وكافة
األجهــزة األمنية هــم اليوم املؤسســات
الدســتورية التــي تتحصــن بالرشعيــة،
وتحمل املســؤولية الوطنية ،حيث أن غالبية
مؤسسات الدولة قد انهارت بفعل املامرسات
املذهبية والطائفية ،ملن اســتلم الحكم عرب
هذه الســنني ،وصوال حتى يومهم األســود
هذا».

ُ
بيرم كــرم في القاهرة والتقى ن يره القطري
ُ
وامل ــدي ــر الــعــام ل مــن ـ ــمــة الــعــمـ الــعــربـ ّـيــة»

حمدان في مسيرة بحريّة باتجاه ص رة الروشة:
زمــن هــذا الن ام منذ نش ت هو زمــن الفساد

حتى دب اليباس يف عروقها ،نتيجة ارتفاع
ســعر صفيحة املازوت واحتكار بيعها يف
الســوق السوداء ،فيام لجأ البعض ا خر اىل
اقتالعها عىل أبواب فصل الشــتاء ،عىل أمل
أن يســتفيد منها حطباً ،بدل ان يتفرج عىل
خسائره اليومية وعىل مثاره التي تتساقط
وتتدحرج.
املزارع حســن د .قال :لقد سويت بستاين
باالرض واقتلعــت  25دونم كانت مزروعة
بالكرز من سهل بلدة طليا بسبب اليباس الذي
اتلف عروق الشجار وح ّولها اىل يباس ،اضاف:
لقد تعاقدت مع بعض تجار الحطب الذي اقتلع
االشجار من جذورها البيعها حطباً.
مل يفقد بعض املزارعني األمل باملســتقبل
امام خرب فتح كوة يف جدار التشاؤم واليأس
 ،زفهــا مدير عام الزراعــة املهندس لويس
لحود خالل متثيله حكومة ترصيف االعامل
الدكتورعباس الحاج حسن يف معرض العنب
واملونة الرابع يف بلدة كفرمشــيك يف البقاع الغريب ،كاشفاً
انه عاد من العراق ببشــارة للمزارعني ،ب ن أسواق العراق سوف
تفتح امام اإلنتاج اللبناين من املوز والعنب والتفاح والحمضيات
والبطاطا وغريها اعتبارا من مطلع االسبوع املقبل.
ودعا لحود الرشكات للتصدير اىل العراق ،وقال :سوف ترسل
لوائح بالرشكات واملســتوردين حتى يتم توزيعها والعمل من
خاللها.
وكان رئيس بلدية القاع بشــري مطر قــد دعا يف مهرجان
العنب األول يف القاع وزراة الزراعة لتحمل مسؤولياتها بتصدير
املنتوجات الزراعية اللبنانية من العنب والتفاح اىل العراق ،بدل
مثــن الفيول الــذي تزودنا به من أجل إنارة لبنان ،وقال :فلتكن
زراعاتنا منارة تنري لبنان وتنقله من العتمة اىل النور.

قيـــــــــــــــادة الجيـــــــــــــــش نعـــــــــــــــت
النقي ــــــــب الش ــــــــهيد ج ــــــــور طربيــــــــ
نعــت قيــادة الجيش ـ
مديريــة التوجيــه ،النقيب
الشهيد جورج طربيه ،الذي
استشهد أمس االول.
«ويف مــا يــيل نبذة عن
حياته:
مواليــد
مــن
 -1989/08/08جبيل.
 تطــوع يف الجيــشبتاريــخ ،2008/10/14
ورقي إىل رتبة مالزم بتاريخ
 ،2011/08/01ثــم تدرج
يف الرتقية حتى رتبة نقيب
اعتبارا من .2019/01/01
 حائز عدة أوسمة وتنويه العامد قائد الجيش وتهنئته عدةمرات.
 تابع عدة دورات دراسية يف الداخل والخارج. -متأهل.

ت ــوق ــي ــف أشــــ ــــا بـــجـــرم ســرقــة
ّ
كهربائية فــي عــدد مــن املناط
كــابــات
أعلنت املديريّـــة العـا ّمـة لقــــوى األمــن الـدّ اخيل ـ
شــعبة العـالقـــات العـا ّمـــة يف بالغ لها انه« :يف إطار
املتابعة املســتمرة التي تقوم بها شــعبة املعلومات يف قوى
األمن الداخيل لعمليات رسقة األسالك الكهربائية عن الشبكة
العامة ملؤسســة كهرباء لبنــان يف مختلف املناطق اللبنانية
ومالحقة املتورطني بهــا وتوقيفهم ،توافرت معلومات حول
قيــام مجهولني برسقة الكابــالت الكهربائية يف العديد من
مناطق الشــوف وعاليه وزحلة ،ويســتخدمون لهذه الغاية
سيارة نوع «شيفروليه» لون ف .
عىل أثر ذلك ،بارشت القطعات املختصة يف الشعبة إجراءاتها
امليدانية واالستعالمية لكشف هوية املتورطني بهذه العمليات.
وبنتيجة االستقصاءات والتحريات املكثفة ،متكنت من تحديد
هويتهــم وهم كل من الســوريني :م .م( .مواليد عام ،)1994
) ،أ .ع( .مواليد عام  ،)1986م .ح.
أ .ق( .مواليــد عــام
) ،ع .ع( .مواليد عام  ،)1999ت .د( .مواليد
(مواليد عام
عام )1998
أعطيت األوامر للعمل عىل تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم.
بتاريــخ  2022-09-14وبعد عمليات رصد ومراقبة دقيقة،
نفذت قوة من شعبة املعلومات كامئن ومداهامت يف مناطق
عاليه وبشــامون وبر الياس ،نتج عنها توقيفهم ،وتم ضبط
ســيارة «الشيفروليه» التي كان يستقلها االول والثاين ،وعرث
بحوزتهام عىل مق حديدي « قطاعة».
بالتحقيــق معهم ،اعرتفوا مبا نســب إليهم لجهة قيامهم
بتنفيذ عرشات عمليات رسقة الكابالت الكهربائية عن الشبكة
العامة من مناطق :زحلة ،وبحمدون ،وبشامون ،وعني عنوب،
والدلهمية ،ويقومون بتقطيعها وبيعها لقاء مبال مالية كبرية.
القانــوين بحقهم وأودعوا مع املضبوطات
أجري املقت
املرجع املخت بناء عىل إشارة القضاء.

إنـــ ـــفـــا

عبدالل ـــ  :إلعطــــاء األولويّــــة لتدهــــور
ّ
ّ
واإلجتماعيــــــة
الصحيــــــة
األوضــــــاع
غــرد النائــب بالل عبد الله عرب «تويرت»« :مبا أن األســتعصاء
السيايس قد بل درجة عالية من التعقيد ،عىل إيقاع شهوة السلطة
والطمع بالكريس والجنــوح نحوالحص  ،ف ن معالجة تدهور
األوضــاع الصحية واالجتامعية والرتبوية والخدماتية للمواطن،
يجب أن تعطى األولوية القصوى ،وإال ف ن التفلت األمني سيكون
سيد املوقف يف املرحلة املقبلة».

أبــــي رميــــا :الن ــــام اللبنانــــي تعطيلــــي
ويجــــب انت ــــاب رئيــــس قب ـــ  1تشــــرين1
أشار النائب سيمون أيب رميا اىل ان «اللبناين يعيش واقعا مريرا من
معاناة اجتامعية وانهيار مايل يفوق فيه الدين العام التسعني مليار
دوالر ،ولكن لبنان يستطيع ان يتعا اقتصاديا اذا وجدت ارادة لذلك».
وقال خالل لقاء يف «دار الروابط» يف إده  -جبيل« :تغيري هذا الواقع
يبدأ بتشكيل حكومة جديدة مكتملة األوصاف دستوريا ووضع خطة
تعــاف اقتصادية واقرار االجراءات االصالحية منها التدقيق الجنايئ
وصــوال لالتفاق مع صندوق النقد الدويل ،والقضاء هو االســاس
لالصالح اذ هنــاك آالف القضايا العالقة يف القضاء ،منها اخبارات
محولة من التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية».
ودعا اىل «احرتام املهل الدســتورية وانتخاب رئيس جديد قبل 31
ترشين االول» ،موضحا ان «التيار لن يكون عائقا امام انتخاب رئيس».
وقــال« :الكفاءات داخل التيار موجودة لتويل هذا املنصب من رئيس
التكتــل اىل اعضاء فيه باالضافة اىل مقربني من التيار ،ويف مطلق
االحوال اي رئيس جمهورية يجب ان يشارك التيار يف وصوله».
وتطــرق اىل صالحيات الرئيس ،رافضا مقولة «عهد فاشــل الن
صالحيات الرئاسة االوىل بعد الطائف أصبحت منقوصة ،اضافة اىل
ان النظام التعطييل هو اساس كل املشاكل».
وعن العالقة مع حزب الله أجاب« :ال أحد يستطيع ان يلغي احدا يف
لبنان ،وهذه العالقة يجب ان تبنى عىل الشفافية واملصارحة املتبادلة.
اعرتى مسار العالقة الكثري من الشوائب عربنا عنها بكل رصاحة».

ّ
تــــعــــر دوريــــــــة إلطـــــــاق نـــار
الـــجـــيـــش:
وضـــبـــ حـ ــوالـ ــى م ــل ــي ــون ّ
حـــبـــة كــبــتــا ــون

صــدر عن قيــادة الجيش ـــــ مديرية
التوجيــه البيــان ا يت« :بتاريــخ 9/ 17
 2022/حــواىل الســاعة  ،22,30أثنــاء
مالحقة دورية من الجيش لعدد من املهربني
يف مزرعة النهري يف جرد معربون -بعلبك،
تعرضــت إلطالق نار فــردّت عىل مصادر

النريان باملثل .بعدها ف ّر املهربون إىل داخل
األرايض السورية.
وقــد ضبطت الدورية حواىل مليون حبة
كبتاغــون تركها املهربون يف املكان.
ســلمت املضبوطات اىل املراجع املختصة
ُ
وبورش التحقيق».

ت ـ ــريــج «دورة الــبــحــث واإلنـــقـــاذ الــجــبــلــي»
فـــــي كـــتـــرمـــايـــا بــــرعــــايــــة س ــف ــي ــر تــركــيــا
أقامت جمعية «الوعي واملواساة
الخرييــة» ،يف مركزهــا يف بلدة
كرتمايا ،برعاية ســفري تركيا عيل
بار أولوصوي ،حفل تخريج دورة
البحــث واالنقاذ الجبيل يف لبنان،
والذي يضم فرقــا من الجمعيات:
الوعي واملواساة ،الجمعية الطبية
اإلســالمية ،جمعيــة الشــفاء
للخدمــات الطبية واإلنســانية،
ال ور
فضــال عــن مشــاركة فريق من ا
جمعية اإلسعاف اللبنانية .وتقدم
الحضور ،منسق مكتب بريوت يف
أنه «أ يف الوقت املناســب ،خاصة يف ل
التي
«تيكا»
وكالة التعاون والتنسيق الرتكية
ما مير به لبنان».
املدربني
وفد
رعت الدورة أورهان آيدن ،رئيس
بــدوره ،أكــد ألتينتا أن هــذه الدورات
اإلنســان
وحقوق
من مؤسســة الحريات
ستشــمل اإلنقاذ فضال عن األماكن الجبلية،
التدريب.
وفريق
ألتينتا
الرتكية  IHHأردال
املدن والبحــر ،حتى إعداد كادر مؤهل لتنفيذ
بعد عــرض فيديو تاله دعاء والفاتحة عن
العمليات أوال ،وتدريب فرق إضافية ثانيا.
روح امره يــريل الذي تويف أثناء قدومه اىل
كام جدد السفري الرتيك تأكيد «وقوف تركيا
لبنان ملتابعة املرحلــة األوىل من الدورة قبل
أســابيع عدة ،تحدث رئيــس جمعية الوعي الدائــم إىل جانب لبنــان يف الرساء والرضاء
محمد قداح عن أهمية إنشاء هكذا فرق يف ل وعىل كافة الصعد واملستويات» ،وشدد عىل
ما يتعرض له لبنان من م س وكوارث ،خاصة «متانة العالقة التي تربط البلدين».
ويف الختــام ،تم توزيع الشــهادات عىل
يف ل األزمة االقتصادية التي تعصف بالبالد
والتي أثرت سلبا عىل تنفيذ املهامت العمالنية .الخريجني ،فضال عن شهادات تكرميية لفريق
من جهته ،شــكر الدكتــور مجدي كريم التدريــب ،ودروع عربون شــكر وتقدير لكل
باســم االتحاد للجهود املباركة لوكالة «تيكا» من السفري الرتيك ،وكالة «تيكا» ومؤسسة
واهتاممها بتشــكيل هذا الفريق ،مشددا عىل .IHH

بــــدرجــــات الـــــــحـــــــرارة ...وأمــــطــــار يـــــوم الــ ــمــيــس املــقــب ـ

توقعت دائرة التقديرات يف مصلحة
االرصــاد الجوية ان يكــون الطقس
اليــوم يف لبنان ،غامئــا جزئياً اىل
غائم بســحب ركامية منخفضة مع
إنخفاض اضــايف وملموس بدرجات
الحرارة خاصــة يف املناطق الجبلية
والداخلية ،وجــاء يف النرشة ا يت:
طقــس صيفي معتدل يســيطر عىل
لبنــان حتى مســاء اليوم االحد حيث
يتقلــب تدريجــاً اعتبــاراً من غد مع
انخفاض يف درجات الحرارة بســبب
تأثــري منخفض جــوي متمركز غرب
البحر األسود يدفع بكتل هوائية باردة
نحو الحــوض الرشقي للمتوســط.
معدل درجات الحرارة لشهر أيلول عىل
الساحل بني  24و  32درجة.
الثالثاء :غائم بســحب ركامية منخفضة يتحول
خالل النهار اىل غائم جزئياً مع استمرار االنخفاض
بدرجــات الحرارة خاصة عــىل الجبال ويف بحيث

أما األربعاء :غائــم جزئياً اىل غائم
بســحب ركامية منخفضــة و رياح
ناشــطة تصل لحــدود الـ 60كلم س
مع ارتفــاع يف موج البحر وانخفاض
اضــايف وملموس بدرجــات الحرارة
خاصة يف الداخل وعىل الجبال بحيث
تصبــح االجواء خريفيــة مع درجات
حرارة دون معدالتها.

«مصلحة األبحاث العلمية»

تصبح دون معدالتها كام يســتمر هور الضباب
عىل املرتفعات وتتســاقط أمطار خفيفة متفرقة
أحيانــاً خاصة الداخل خالل الفــرتات الصباحية
واملسائية.

من جهتها ،أعلنت «مصلحة األبحاث
العلمية الزراعية  ،»Lari -يف بيان ،أنّ
درجات الحرارة ستبدأ باالنخفاض اليوم
اإلثنــني تدريجياً ولغاية يوم الســبت،
بحيث ترتاجــع الحرارة من  35اىل 25
درجة.كام توقع « ،»Lariهطول أمطار
متفرقة يــوم الخميس املقبل ،وطلبت من أصحاب
الكروم تحضري النايلون الســتعامله عند الحاجة
عند التأكد من هطول األمطار.

االثنني  19أيلول 2022

مـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــات

بــيــدا ــوجــيــا ال ــل ــع ــب ...تــوســيــع األفــــ املــعــرفـ ّـيــة
هل يشــكل اللعب طريقة مهمة يف تعليم األطفال؟
ما التأثري الذي ترتكــه هذه الطريقة يف تحقيق الهدف
التعليمــي املطلوب؟ وما هي األســاليب التي من املمكن
اعتامدها لتحقيق التعليم املمتع؟
بيداغوجيا اللعب هي طريقة يف التدريس تعمل عىل
دمج تجــارب اللعب عند األطفال باملناهج ،وحث الطفل
أو املتعلم عىل اإلستكشــاف ،والتجريب ،وإيجاد الحلول
للمشــاكل .وهذا عن طريــق إرشاك التالميذ يف ألعاب
هادفــة ،ذات مغــزى وهي تتعدى فكــرة األلعاب ألجل
اللعب بل تهدف لخلق التحفيز للحالة الذهنية للمتعلمني،
فتجعلهم يف حالــة من اإلبداع والحرشية املتزامنة مع
جو من املرح املريح.
وانطالقا مــن أهمية هذه املقاربة يف التعليم ،قامت
جهــات ثقافية ومؤسســات عديدة ب طــالق األبحاث
لتطوير الوســائل التي تخــدم يف وصول هذه الطريقة
التعليميــة إىل أهداف متميزة يف مضامر التعليم بحيث
يكون أول أهدافها صقل شــخصية املتعلم وإرشاكه يف
التفكري وسرب أغوار اإلبداع يف جو من التحفيز املريح.
وتوصلت األبحاث عرب السنني إىل تحديد ستة مراحل
يتفاعل خاللها املتعلم من خالل اللعب وتتمثل بالتايل:
 املرحلة األوىل :يبدأ الطفل بالحركة دون سبب معنيكأن يحرك رجليه ويديه ويستكشــف نفسه ومحيطه،
ومن ثم يبــدأ بالزحف أو امليش .واملفيد يف هذه املرحلة
أنها تؤمن له املساحة ا منة دون تقييده.
 املرحلــة الثانية :هي مرحلة اللعــب املنفرد ،حيثيبــدأ الطفل يف عمر معني باللهو بألعابه ،وهي األلعاب
الهادفة التي تناسب العمر الستكشاف األلوان واألصوات
وملمس األشياء وغريها.
 املرحلــة الثالثة :هي مرحلة املراقبة التي يقوم فيهاالطفل مبراقبة لعب األوالد ا خرين دون املشاركة.
 املرحلة الرابعة :هي التي يلعب فيها الطفل بالتوازيمع طفل آخر إمنا دون أندماج.
املرحلة الخامسة :هي االنتقال إىل التفاعل واملشاركة
باللعب مع أطفال آخرين ،مع هامش أن لكل منهم أفكار
مختلفة ،وطريقــة لعب مختلفة وهي آخر املراحل قبل
الوضول إىل مرحلة االندماج والتعاون يف اللعب .اعتبارا
من سن الحضانة ومرورا بكافة األعامر ،ميكن للوسائل

الرتبويــة أن تحتوي عىل
أنــواع كثرية مــن اللعب
البيداغوجي ،بحيث يكون
التحفيــز هو املحرك األس
اس.

انواع اللعب
البيداغوجي

اللعب الحيس -الحريك:
يف حني يتعرف الطفل عىل
العامل من خالل حواســه،
تشكل األلعاب التي تحفز
حواس الطفل أهمية بحيث
متكن الطفل من اســتيعاب كميات هائلة من املعلومات
وتحويلها إىل معرفة .فيام يســاهم اللعب الحريك يف
تعزيز صحة الطفل العقلية والجســدية ،يطور عالقاته
االجتامعيــة ،وينمي ثقته بنفســه .وتشــمل األلعاب
الحســية الحركيــة أمثلة كثرية جــدا كاللعب باملاء ،أو
تحضري العجني للخبز ،إكتشاف الزرع والرتاب ،التأرجح،
السباحة ،واأللعاب اإللكرتونية...
اللعــب االدرايك :يربط الطفــل هذه االلعاب مبواقف
مشــابهة للواقع ،ويكتســب من خاللهــا الكثري من
املفاهيــم واملباد العقلية .ومثال عىل هذه األلعاب هي
ألعاب التجميع والتصنيف،ألعاب تركيب الصور ،األشكال
وغريها...
اللعــب اإلبداعي :وهو اللعب الحر غري املقيد  ،والذي
يشــكل منطلق واسع لإلبداع والتميز ،منها لعبة األدوار
واملرسح وغريها ،والجدير بالذكر أن هذه االلعاب خاضعة
للتطور املستمر يف ل التطور التكنولوجي الحاصل ،إذ
يفــرتض أن تجاري هــذه البيداغوجيا التطور الحاصل.
وتنهل منه أسليب وأمثلة جديدة.

 تعزيز القدرات الحركية الحسية. تعزيــز التعاطي اإلجتامعي والعالقات االجتامعيةالقامئة عىل احرتام القوانني والقواعد.
 تشكيلها مساحة للتعبري عن الذات وتفري الطاقاتالســلبية ،مبا فيها الضغوطات النفسية التي قد يكون
الطفــل او املتعلــم متعرضا لها ما يفســح املجال أمام
القيمني عىل التعليم للمالحظة واالنتقال إىل املســاعدة
واالحتواء.
تتفاوت نســبة إعتامد بيداغوجيا اللعب يف املدارس
اللبنانية ،من مدرســة إىل أخرى .فبينام يعتمد عدد من
املــدارس الخاصة تطبيق هــذه البيداغوجيا ومالحقة
تطورها لالستفادة القصوى منها ،تقوم مدارس أخرى
باعتامدهــا مبا تيرس ،وهذا هو حــال معظم املدارس
الرســمية كذلك .والنقطة األســاس يف هذا املوضوع
تنــدرج يف أهميــة تأهيل وتحضري الــكادر التعليمي
القادر ،املطلع ،املتمرس واملدرب عىل الجديد واملســتجد
يف هــذه املياديــن ،علام أن التعليــم والتدريب عملية
مستدامة ومستمرة .ولعل الحاجة امللحة يف هذا اإلطار
هي سعي الوزارة إىل تعديل املناهج لالنتقال من الوضع
االهداف
الحــايل املقترص عىل التقييــم والحف واالمتحان .إذ
يضفي
الذي
النفســية
 خلــق جو من املرح والراحةيجــب خلق مناهج تحفز األجيال الصاعدة نحو االنجاز
املمتنع.
السهل
قالب
يف
تنويعا عىل التعليم ويقدم الفكرة
واالبــداع لتظهر مواهبهم وقدراتهم وعدم حرصها يف
وتحفيزهم
املتعلمني
لدى
 تنميــة القدرات واملهاراتأشــكال تقييم تقمع طاقاتهم وذكائهم ملجرد تقييدها
نحو التميز واإلبداع.
باألطر الحالية.

«صـــــــــورة الــــجــــســــد» مــــــر جــــســــدي ن ــف ــس ــي يُــســيــطــر
بــشــك ـ كــبــيــر عــلــى املـــراهـــقـــيـــن ...مـــــاذا عـــن الـــعـــا

ماليني مــن املراهقني يف دول عديــدة ال يتمتعون بصورة
إيجابية عن أجســامهم ،وقد وصلت نســبهم إىل الـ %50أو ما
يقربها يف عدة بلدان ،لينتج منها حدوث إضطرابات ســلوكية
غذائية قد تد ّمر صحة الشــخ النفســية والجسدية .تعترب
اضطرابــات األكل واحدة من األمراض النفســية الخطرة التي
تنطــوي عىل اختالالت تصيب ســلوكيات األكل ،مثل :مرض
فقدان الشــهية ،والرشه املريض العصبي ،ونوبات األكل الرشه.
فام هي صورة الجسد؟
صورة الجسد هي صورة فكرية يك ّونها الشخ عن جسده
بغض النظر عن صورة الجســد الحقيقة ،فهي باختصار نظرة
ّ
الشــخ لجسده .فعىل ســبيل املثال ،ميكن أن يكون جسد
الشــخ متناسقا وال يشوبه أي عيوب ،ولكن برإيه ونظرته،
هو ميتلك جسامً غري متناسق ويرى نفسه سمينا.

العوامل املؤثّرة بصورة الجسد

الــــــــقــــــــطــــــــاع الــــــــــعــــــــــام يـ ــتـ ــمـ ــلـ ــم ـ ـ
ر ــــــــم الــــــــزيــــــــادة عــــلــــى الــــــرواتــــــب

بحسب االختصاصية النفسية يف السلوكيات واإلضطرابات
الغذائيــة جوانا جلياليت ،تعترب أهــم العوامل املؤثّرة بصورة
الجسد وبخاصة لدى املراهقني ،هي التالية:
 أوالً :عدم الثقة بالنفس والجسد و«تقدير الذات». ثانياً :االمتصاص الكبري لثقافة «الدايت» املنترشة يف يومناهذا ،والحرص الدائم عىل الحصول عىل جســد مثايل كعاريض
األزياء واملؤثّرين يف وسائل التواصل اإلجتامعي.
 ثالثاً :املقارنة يف املدرسة والنوادي بني املراهقني. رابعاً :األهل الذين يهتمون بشدة بوزن أوالدهم ومظهرهم.هذا وتتمثّل السلوكيات املضطربة من خالل بعض األنشطة
مثل مامرسة الرياضة لساعات طويلة جداً ،حمل أثقال تفوق
قدرتهم الجســدية ،مامرسة الرياضة حتى يف أصعب أوقاتهم
وأوقات مرضهم ،االنتباه املفرط عند تناول الطعام ،االمتناع عن
تناول أطعمة عديدة ،االمتناع عن الذهاب إىل أي مكان قد يقدّ م
طعامــا ال يتوافق مع نظامهــم الغذايئ .باإلضافة إىل مراقبة
الوزن عدّ ة مرات يف اليوم ،خوفاً من اكتســاب بعض الغرامات
الزائدة ،والوقوف أمام املرآة ملراقبة جسمهم.
فضــالً عــن العواقب غري املبارشة التي يــرون فيها هروبا
من مشــكلتهم كالتدخني أو املكمالت الغذائية املرضة للشباب
وتطلعهم لتغيري مظهرهم مبنتجات التجميل أو إجراء عمليات
تجميلية وغريه .وعدم االهتامم بالدراسة والتقدم والرتكيز عىل
شكل جسدهم فقط.
لكن ،لطاملا هؤالء األشــخاص هم غري مقتنعني وغري راضني
وتحســن
بصورة جســدهم ،لن يتمكّنوا من مالحظة تط ّور
ّ
مام
جسمهم ،وسيبقى إحساس عدم االكتفاء مسيطراً عليهمّ ،
يؤدي إىل تفاقم حدّ ة السلوكيات املضطربة لديهم.

منطقية» حول الجســد ،والتأثّر الشديد بالصورة النمطية التي
تصدّ رها «الفاشنيســتاز» والشخصيات العامة أو «البلوغرز».
وبحســب «جلياليت» ،قد يكون هذا التأثّر خطراً نوعاً ما ،ألنّ
كل شخ اتّباع نظام
األجسام ال تتشابه يف تكوينها ،لذلك عىل ّ
خاص به يتالءم مع طبيعة جسمه وعمره ،وبالتايل عدم
غذايئ
ّ
اختصاصيني .فيمكننا
اإلنجراف وراء «الرتند» دون اللجوء إىل
ّ
القول ان وســائل التواصل اإلجتامعي هي سيف ذو حدّ ين ،لها
فوائدها ولها ســلب ّياتها التي تتمثل يف إنشــاء بيئة حاضنة
ل فكار والسلوكيات املضطربة.
هذا وأثبتت دراســة سابقة أجرتها جامعة «فلوريدا ستيت»،
ونرشتها املجلة الدولية الضطرابات األكل ،أنّ النســاء اللوايت
طُلب منه ّن تصفّح فيسبوك ملدة  20دقيقة ،شعرن بعدم الرضا
حيال أجســامه ّن أكرث من تلك اللــوايت قضني  20دقيقة عىل
اإلنرتنت يبح عن صور لسنوريات تعيش يف الغابات املطرية.
حب الذات والجسد
أ ّما حول اهرة تشــجيع األشخاص عىل ّ
ولو كانوا يعانون من الســمنة املفرطــة ،فعلّقت األخصائ ّية
النفسية يف السلوكيات واإلضطرابات الغذائية قائل ًة« :إنّ حب
الذات والجسد جميل جداً ،ولكن هذا املوضوع يقسم إىل شقّني.
ففي حال كانت طبيعة جســد الشخ ال تتق ّبل فقدان الوزن
رغم املحاوالت الحثيثة ،هنا علينا أن نتق ّبل جســدنا وندعو إىل
حب الذات والجسد .أما يف حال كان الشخ قادراً عىل إنقاص
ّ
وزنــه حفا ــاً عىل صحته ،وبخاصــة يف ل وجود حاالت
جع عىل التخلّ
مرض ّية ناتجة من الســمنة ،فأنا بالطيع أش ّ
حة وليس بهدف التجميل».
من الوزن الزائد إلنقاذ الص ّ
الصحة الجسدية« ...ال وزن أو شكل محدد لها»
ســلّطت جلياليت الضوء عىل خطأ شــائع يقوم به الناس
وهو الظ ّن أنه كلّام كان الوزن منخفضا ،كانت صحة اإلنســان
جيدة والعكس صحيح .فعىل ســبيل املثال ،هناك أشــخاص
أوزانهم مرتفعة ،ولك ّنهم ال يعانون من أي مشــكالت صحية
كالكوليسرتول ،السكري ،وغريها .بينام آخرون ،تكون أوزانهم
ال تتعدّ ى الـ  50والـ ،60لك ّنهم ال يتم ّتعون بصحة ج ّيدة .وقالت:
معني لها».
«الصحة الجسدية ال وزن أو شكل
ّ

نصائح للطالب

مع اقرتاب بدء العام الدرايس والجامعي ،نالح دامئاً وجود
روح املنافســة بني عنرص الشــباب بخاصة يف مسألة صورة
الجسد ،إن يف التسابق إلنقاص الوزن واكتساب العضالت .يف
هذا السياق ،أعطت االختصاصية نصائح عديدة أهمها:
فكل شخ يتمتع
 عدم مقارنة جســدكم بجسد ا خرينّ ،ببنية جسدية وتكوين مختلف عن غريه.
 عدم اإلنجراف وراء وسائل التواصل اإلجتامعي دون اللجوءتغذية يف حال أردتم إنقاص وزنكم.
اىل اختصا
تأثري وسائل التواصل االجتامعي
حســنوا صورة جسدكم عندما «أنتم» تصبحون حارضين
 ّويف هذا الصدد ،شــددت جلياليت عىل تأثري مواقع التواصل وليس تش ّبهاً با خرين.
اإلجتامعــي وبخاصة يف املراهقــني ،يف تكوين صورة «غري
 -تق ّبلوا أنفسكم واعمدوا إىل تطوير الذات.

أقر مجلس النــواب زيادة  3اضعاف
عــىل رواتــب مو في القطــاع العام
واملتقاعدين واملتعاقدين يف جلسته التي
عقدت يــوم الجمعة يف ،2022/9/16
والتي تم تأجيلها إىل السادس والعرشين
من الشهر الجاري بسبب تطيري النصاب
نظرا العرتاض بعض النواب عىل مرشوع
املوازنة.
أكدت «روابط التعليم» يف وقت سابق
عىل اختالفها ،أن األســاتذة لن يكونوا
قادريــن عىل البدء بالعام الدرايس دون
تصحيــح الرواتــب يف ــل االوضاع
االقتصادية القامئة وتفاقم أزمة الدوالر.
وعىل صعيد آخر نفذ مو في اإلدارة يف
القطاع العام عــدة ارضابات ،مطالبني
بتصحيح أجورهم التي ما عادت تكفيهم
بدالت نقل للوصول إىل و ائفهم.
«رابطــة التعليــم الثانــوي»
ويف هذا املجال  ،أكدت رئيســة رابطة
التعليم الثانوي الرسمي ملوك محرز لـ
«الديار» أنهم بانتطــار جالء ما قررره
مجلس النواب يف ّل تطيري الجلســة،
مشرية أىل تســاؤلهم حول ربط القرار
باملوازنة من عدمه .وأضافت  :نحن بصدد
عقد اجتامع مع الزمالء وبناء عليه نحدد
موقفنــا .وأضافت» أنه ويف ل األزمة
الخانقة واالرتفاع الجنوين يف ســعر
الدوالر ،لن تشكل أي زيادة تصحيحا مبا
ان الزيادات تضاف باللرية اللبنانية ».هذا
ولفتت محــرز إىل إيجابية وحيدة يف
القرار والتي هــي العدالة يف تصحيح
األجور بني القطاعات دون متييز قطاع
عن أخر.

األسايس» حســني جواد لـ «الديار» أن
األســاتذة مبعاناتهم لن يعودوا للتعليم
بهــذه الظروف القاســية ،وبأنه يجب
أن يســبق العــودة اىل التعليم إجراءات
تنفيذيــة أو بالحــد األدىن معرفة متى
سيتم ترجمة القانون اىل واقع يستفيد
منه املعلمون.

«حراك املتعاقدين»

ورأى منسق «حراك املتعاقدين» حمزة
منصور أن الســبيل الوحيــد لبدء العام
الدرايس يف املدارس الرســمية هو من
خالل دفــع الدولة لحقوق األســاتذة
املتعاقديــن من ضمن ســلة الحقوق
املقدمة  .تجدر اإلشارة إىل ان املتعاقدين
مل يقبضوا مستحقاتهم منذ أشهر ،وهذا
ما يجعل وضعهم اإلنســاين صعبا جدا
يف ل هذه الظروف .وأضاف منصور:
«إن هدر حقوق األســاتذة املتعاقدين ال
يتعلــق فقط بوزارة الرتبية بل بالدولة
ككل من رئيس الجمهورية وصوال إىل
وزير املال ،موضحا أن الحقوق ليســت
تعجيزية».
ينظــر املتعاقدون ،كــام الذين يف
املالك للزيادة بكثري من القلق .فالوضع
املعييش متفاقم بنســبة تفوق الزيادة
بأضعــاف ،ما يجعلها دون مســتوى
التوقعات .ولقــد رصح الناىب نعمة
افــرام بالقول :تفوق نســبة التضخم
العرشيــن يف املئــة ،يجــب أن تكون
الرواتب عىل األقل ســتة عرش ضعفا
لتكون عادلة وتؤمن حياة كرمية .فام
بالك بالثالثة االضعاف يف بلد أصبحت
مليون اللرية فيه ال تشــرتي حاجيات
«رابطة التعليم األسايس»
يومني من األكل ،وتفــوق فيه فاتورة
وأوضــح رئيــس «رابطــة التعليم «املوتور» خمسة ماليني.

الــــــــــى مــــــرضــــــى الــــــســــــكــــــري مـــــــن الـــــــنـــــــوع ...
ً
إلـــيـــكـــم فــــوائــــد تــــنــــاول كــــــوب مــــن ال ــح ــل ــي ــب يـــومـــيـــا
كشفت دراسة أن رشب كوب من الحليب ،وتناول الزبادي كل
يوم قد يســاعد يف درء مرض الســكري من النوع  .2لكن ،يبدو
أن تناول الكثري من اللحوم الحمراء واملعالجة وحتى البيضاء لها
تأثري معاكس ،وفقا للدراسة نفسها.
باحثون إيطاليون ا ن باألســامك والبيض «كبدائل
وأو
جيدة» ملحبي اللحوم ،بناء عىل النتائج الجديدة التي توصلوا إليها.
وتأيت هذه النتائج وسط هور بدعة صحية ملكافحة منتجات
األلبان ،والتي شــهدت دعاة يحذرون من أن الحليب كامل الدسم
والزبدة والج غنية بالســعرات الحرارية والدهون املشــبعة،
وميكن أن تؤدي إىل مجموعة من املشاكل الصحية.
وتــو نصائح التغذية الحاليــة الصادرة عن  NHSلتقليل
مخاطر اإلصابة مبرض الســكري من النوع  ،2بتناول األطعمة
النباتية ،مثل الحبــوب الكاملة والخرضوات والفواكه والبقول
والحليب والزبادي قليل الدسم .ويجب أن يكون استهالك املنتجات
الحيوانية محدودا أيضا.
ومع ذلــك ،يجادل خرباء جامعة نابــويل فيديريكو الثاين،
بأنه ليست كل مصادر الربوتني الحيواين متساوية من الناحية
التغذوية .ويجب تحديث اإلرشادات لتعكس ذلك ،ما يسهل عىل
األشــخاص اختيار أفضل األطعمة لتقليل مخاطر اإلصابة بهذه
الحالة.
ويحدث مرض السكري النوع  2عندما تصبح الخاليا مقاومة
ل نســولني ،الهرمون املسؤول عن الحفا عىل استقرار نسبة
الســكر يف الدم .وإذا تركــت دون عالج ميكن أن تكون مميتة،
ما يســبب مشــاكل خطرية مبا يف ذلك أمراض القلب وفقدان
األطراف وحتى العمى .وسيتم تقديم البحث يف االجتامع السنوي

للجمعية األوروبية لدراســة مرض الســكري يف ستوكهومل،
السويد األسبوع املقبل.وقام املرشوع بتقييم  13تحليال سابقا،
ويف املجموع ،تضمن  175دراسة.
ونظرت جميع الدراســات يف  12نوعا مختلفا من األطعمة
الحيوانية والتأثري الواضح عىل اإلصابة مبرض السكري من النوع
 .2وعند النظر إىل استهالك اللحوم الحمراء ،ف ن األشخاص الذين
تناولوا  100غرام يوم كانوا أكرث عرضة بنســبة  %22لإلصابة
بهذه الحالة ،مقارنة باألشخاص الذين تناولوا كميات أقل .وكان
الخطر  %30بالنسبة لـ  50غرام يوم من اللحوم املصنعة.
ويف الوقت نفســه ،واجه األشخاص الذين تناولوا  50غراما
يوميا من اللحوم البيضاء خطرا أكرب بنســبة  %4فقط ،مقارنة
بأولئــك الذيــن تناولوا أقل مــن ذلك .وكان األشــخاص الذين
يســتهلكون  200غرام من الحليب يوميا  -ما يعادل كوبا  -أقل
عرضة للتشخي بنسبة  ،%10مقارنة باألشخاص الذين تناولوا
كمية أقل .وكان هناك خطر أقل بنسبة  %6بني األشخاص الذين
تناولــوا  100غرام مــن الزبادي كل يوم .ولكن ،يبدو أنه مل يكن
هناك أي تأثري مريئ لـ  30غراما من الج يوميا.
ومــن املعروف أيضــا أن الربوبيوتيك لها تأثريات مفيدة عىل
استقالب الغلوكوز ،وهو ما قد يفرس سبب اكتشاف أن االستهالك
املنتظم للزبادي يرتبط بانخفاض خطر اإلصابة بالنوع الثاين من
داء السكري.
ومع ذلك ،أشار الباحثون إىل أن جودة األدلة كانت منخفضة
بالنسبة لجميع األطعمة باستثناء اللحوم.
لذلــك ،يجب أن تُعامل النتائج املنشــورة يف مجلة Diabetes
 Research and Clinical Practiceقبل الكشف عنها ،بحذر.

تــزداد شــعبية األطعمة
الو يفيــة بســبب قدرتها
العالجية ضــد أمراض القلب
واألوعيــة الدموية .وتشــري
األبحاث إىل أن بذور الكتان ،قد
تكــون من بني أفضل األطعمة
لوقف انســداد الرشايني ،بعد
أن أ هرت دراســة أنها تقلل
من تكوين الصفائح (البالك)
بنســبة  .%40وتُعــزا هــذه
التأثــريات إىل عــدة مركبات
تنفرد بها هــذه البذور .وتعد
بذور الكتان قوة تغذية صغرية
توفر ثروة من الدهون الصحية
والفيتامينات واملعادن.
وقــد اســتخدمت عــىل
نطاق واســع كطعام تقليدي
وعــالج يف ثقافــات البحر
األبيــض املتوســط منذ آالف
الســنني .وتشــرتك البــذور
وزيتها (املستخرج من البذور
املطحونة) يف العديد من الخصائ الصحية التي أثبتت فائدتها
يف الوقاية من األمراض املزمنة .وأحد مكوناتها الرئيسية SDG
 lignanمضاد لاللتهابات ،وبوليفينول الكوليســرتول معروف
أنه يقاوم آثار تصلب الرشايني.
ويف دراســة نرشت يف املجلة األمريكية لعلم و ائف القلب
وعلم و ائف األعضاء الدموية ،الح الباحثون انخفاضا حادا
يف تكوين اللويحات يف القوارض التي تستهلك البذور .وخل
الباحثون إىل أن« :بذور الكتان الغذائية هي اسرتاتيجية ق ّيمة
لترسيع انحدار نســبة لويحات تصلــب الرشايني» .وأ هرت
محسنا واسرتخاء يف األوعية ،ما يستدعي
الحيوانات انكامشا
ّ
مزيدا من البحث حول إمكانات بذور الكتان يف إزالة انســداد
الرشايني لدى البرش.
وعــىل الرغم من وجود أدلة موثوقة عىل أن هذه البذور قد
تقلل من مســتويات الكوليسرتول وتك ّون البالك ،إال أن هناك

القليــل من األدلة عىل أنها تحمــي من أمراض القلب .وتعرف
هذه البذور الذهبية الصغرية بأنها أغنى مصدر طبيعي لحمض
ألفا اللينولينيك ( ،)ALAالذي ميكن أن يساعد يف الحفا عىل
إيقاع صحي للقلب ودرء األمراض.
ويقول « :WebMDبذور الكتان املطحونة  -ولكن ليس زيت
بذور الكتان  -قد تساعد أيضا يف عالج أعراض انقطاع الطمث.
كام تم عرضه يف بعض األبحاث لتحســني و ائف الكىل لدى
األشخاص املصابني مبرض الذئبة» .وقد يكون فعاال أيضا ضد
اإلمســاك والسكري وارتفاع ضغط الدم وآالم الحيوانات ،عىل
الرغم من أن هناك حاجة إىل مزيد من البحث لتأكيد ذلك.
ويحذر  WebMDمن أن مســتخل البذور قد ينتج عنه آثار
جانبيــة عند تناوله بجرعات أعىل .وعىل الرغم من كون هذه
ا ثار بســيطة ،إال أنها قد تشمل االنتفا والغازات وآالم املعدة
والغثيان .ومع ذلك ،ف ن املستخلصات التي تحتوي عىل قشور
بزر الكتان متيل إىل أن تكون آمنة.

ّ
فــــــــوائــــــــد بــــــــــزر الـــــــكـــــــتـــــــان لـــــلـــــكـــــولـــــيـــــســـــتـــــرول
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ا قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د
تداعيــــــات حــــــرب االقتحامــــــات علــــــى املصــــــارف  :اقفــــــال وخســــــائر كبيرة
الحا لـ «الديار»  :حريصون على املو فين واالقتحامات تبعد االســــــت مارات املصرفية

اميمة شمس الدين

كرت سبحة االقتحامات عىل
املصــارف فبعد ســايل حاف
التــي اقتحمت منــذ يومني بنك
لبنــان واملهجر يف الســوديكو
واستطاعت ان تحصل عىل جزء
من وديعتها وكانت حاف بررت
تحركهــا بانها تريد املال ملعالجة
شــقيقتها التي تعاين من مرض
الرسطان.
وباالمس اســتمرت عمليات
اقتحام املصارف من قبل املودعني
يف محاولــة للحصــول عــىل
ودائعهــم ووصل عدد املصارف
التي تعرضت اىل االقتحام لحوال
الستة يف بريوت واملناطق.
اال يجب ان يعي املســؤولون
رضورة ايجاد الحل لهذه املعضلة؟
وهــل ميكن تحميل املصــارف وحدهم نتيجة ما
يحصل منذ ثالث سنوات يف الوقت الذي تبقى الدولة
غائبــة وال تقدم عىل اي خطوة باتجاه االصالحات
املالية والنقدية واالقتصادية املطلوبة؟
يف الســياق نتيجة هذه التحركات اعلنت جمعية
املصارف يف بيان االرضاب العام ملدة ثالثة ايام .
من جهة اخرى قال وزير الداخلية للمودعني بعد
اجتامع طار ملجلــس االمن الداخيل :إنّ حقوقكم
ال ميكن أن تســرتدوها بهــذه الطريقة ألنّها تدهم
النظام املرصيف وتؤدي إىل خســارة بقية املودعني
لحقوقهم».
وتوجه للمودعني بالقول« :انتم اصحاب حق ولكن
ال ميكنكم اســرتداد حقوقكم بهذه الطريقة النها
خارج القانون.
ويف هذا االطار اكد رئيس اتحاد مو في املصارف
جورج الحاج يف حديــث للديار ان االزمة التي مير
بها لبنان والقطاع املرصيف هي ازمة عابرة وس ُتحل
يوماً ما حتى لو استغرق الحل وقتاً طويالً.
وعــن تداعيات هذه االقتحامات عىل املصارف اكد
انه ســيكون لها اثار ســلبية عىل االستثامرات يف
القطاع املرصيف مشــرياً اننــا قادمون عىل مرحلة
نحتاج خاللها اىل استثامرات اجنبية داخل القطاع
املرصيف وخارجه يك نســرتجع نهوض االقتصاد
الوطني متســائالً كيف ميكن للمستثمر ان يأيت من
الخارج اىل لبنان ويرى املصارف يقتحمها املودعون
و يهدد املو فون يف املصارف
واكــد ان قضية املودعــني قضية محقة وقضية
وطنية ويجب ان يكون لها االولوية يف هذه الظروف

التــي متر بها البالد وقال الناس مل يعد لديهم القدرة
عىل التحمل بعد ثالث ســنوات من املامطلة اليجاد
حل لهذه االزمة.
واذ شــدد عىل احقيــة املودعني بالحصول عىل
ودائعهم رأى ان هذا االســلوب يف التعاطي مع هذا
امللف اســلوب خاط يرض القطاع املرصيف ويرض
بقية املودعني واالهم من كل ذلك يشــوه ســمعة
لبنان يف الخارج معترباً مصداقية القطاع املرصيف
اصبحت ( يف االرض).
وعــن اقفال املصارف لثالثة ايام اكد ان هذا االمر
ســيكون له تداعيات ســلبية فــاىل توقف منصة
صريفة التي متكن اللبنانيني من االستفادة من فرق
ســعر رصف الدوالرعىل املنصه وسعره يف السوق
السوداء اىل عدم التمكن من االستفادة من التعميم
 151مؤكــداً ان االقفال يؤذي كل البلد لكن ال يوجد
خيــارات اخرى يف ل ما شــهدناه من اقتحامات
للمودعني الــذي يحمل بعضهم االســلحة ويهدد
املو فني متخوفاً من حصول دم.
وقال الحاج التهديد متواصل واملودعون يشــنون
حرباً عــىل املصارف وكأن املصــارف هي الوحيدة
املســؤولة عن خــراب البلد علــامً ان البلد (وقفت
عىل قدميها ) منذ اتـــــفاق الطــــائف اىل اليوم
ألن املصارف ســاهمت يف منــو االقتصاد الوطني
و يف تو يــف  25الف مو ف اي حواىل  100الف
لبناين يعتاشــــون من القطاع املرصيف باالضافة
اىل القــروض التي اعطيــت للمواطنني من قروض
اســكان وقروض تجزئة وقروض خاصة فضالً عن
ان الدولة اللبنانية كانت تقرتض من املصارف بفوائد
مرتفعة واملصارف بدورها كانت تدفع فوائد مرتفعة
للمودعني.

ً

كام اشار اىل ان اقفال املصارف
سيرض باملودعني انفسهم.
ورداً عىل سؤال حول الخطوات
التــي ميكن ان تتخذها املصارف
يف املســتقبل قال نحن ال ميكن
ان نلجأ اال للقوى االمنية مشيداً
ببيان وزير الداخلية متوقعاً انه
اذا ترجم هذا الكالم عىل االرض
ممكن ان بحل االشكالية.
وكشــف الحاج انه لو مل تعلن
املصارف االقفــال كان مو فو
املصارف ســيضطرون لالعالن
عــن التوقف عن العمل اىل حني
ان يســتتب االمــن يف مراكز
عملنــا اذ ال ميكننــا ان ندخلها
ونحن مهددون وقال يف املايض
تعرضنــا لالهانات اللفظية ومل
نعرتض الننا حريصون عىل عدم
اقفال القطاع املرصيف.
ولفت الحــاج اىل انهم عندما اعلنوا االرضاب يف
ترشيــن  2019اتهمنا باننــا ازالم ادارات املصارف
لكن يومذاك كان الوضع املايل خطرا جداً واملصارف
وصلت اىل مرحلة تعلن فيها التوقف عن الدفع ولو
تــم هذا االمر وقتذاك كانــت الودائع كلها ( طارت)
مشــرياً انه مل يكن هناك عام  2019مؤسسة ودائع
تدفع  75مليون لرية بل كانت فقط تدفع  5ماليني.
وحذر الذين يتحدثون عن افالس املصارف بانه ال
ميكن للمودع حينــذاك ان يحصل عىل اكرث من 75
مليــون لرية من املرصف املفلس متمنياً التعاطي مع
هذه القضية بهدوء وروية مشــدداً عىل رضورة ان
تزيد القوى االمنية من اجراءاتها وتحقيقاتها ملعرفة
االسباب وراء التحركات االخرية للمودعني.
كــام طالب ادارات املصارف ان تقوم بزيادة االمن
داخل املصارف بشــكل مينع دخول مســلحني اىل
الفروع.
وختم الحــاج بالقول للمودعني :قضيتكم محقة
ونحــن كمو في مصــارف ايضــاً مودعون لكن
االشــكالية تكمن يف ان الدولة افلست واملسؤولني
اهدروا املال العام دون حســيب او رقيب واليوم كلنا
ندفع الثمن.
ولالســف الكثري من اللبنانيني عــادوا وصوتوا
للمنظومة التي شــاركت يف ضياع ودائعهم مشدداً
عىل رضورة املحاسبة مشرياً ان هناك نوابا صالحني
لكــن هناك وزراء ونوابا فاشــلني وهناك حكومات
صدّ قت عــىل موازنات كانت فيها النفقات اكرث من
الــواردات وما شــهدناه يف مجلس النواب باالمس
صورة مامثلة ملا حصل سابقاً.

فــيــا ل ــن يــنــتـ ــر ط ــوي ــا لـــزيـــادة الــتــغــذيــة الـ ًـكــهــربــائــيــة ..ورفــــع الــتــعــرفــة
ُ ّ
ماذا اســــــتجد مع البن الدولي الذي كان متحمســــــا للتموي واصبح يضع الشرو
رشا يوسف
يبدو ان وزيــر الطاقة واملياه
يف حكومة ترصيــف االعامل
وليــد فياض لــن ينتظر طويال
موافقــة البنك الــدويل متويل
لبنان الســتجرار الغاز من مرص
واالردن والذي كان متحمسا لكن
طرأ عامل ســيايس يف الربيع
املايض غري اندفاعه ومســاره
واضعا رشطني يجب ان يطبقهام
لبنان :االول زيادة سعر التعرفة
والثاين تشكيل الهيئة النا مة،
ولن ينتظر زيادة ساعات التغذية
لرفع ســعر التعرفة الكهربائية
الن االمــور وصلت اىل وضع لن
يقبل ان يســتمر بهذا التدهور
وما ينطبق عىل قطاع االتصاالت
ينطبق ايضا عىل قطاع الكهرباء
وال ميكــن ان يتعامل وزراء بســمنة ووزراء بزيت
خصوصا ان البعض ما زال مرصا عىل ابقاء التعرفة
دون تغيري وعىل مامرســة الكيد الســيايس الذي
اســتنزف خزينة الدولة وسبب عجزا باملليارات من
الــدوالرات ولن ينتظر اســتمرار اصحاب املولدات
الخاصــة يف التحكم مبســار املواطنني حيث باتوا
يطالبون بالفــرا دوالر وعدم تقيدهم بالتعرفة
التي تصدرها وزارته وهو يرى بأم العني كيف يتحكم
هؤالء بجيوب املواطنني وبالتايل لن يكون شــاهد
زور عــىل ما يجري وان كان رئيس حكومة ترصيف
االعامل نجيب ميقايت يريد تغيريه بوزير اخر .
والوزيــر فياض لن يعدم وســيلة من اجل زيادة

ســاعات التغذية فهو يتحرك يف كل اتجاه :الكويت
والجزائر لتأمني املزيد من الفيول بأســعار مخفضة
ملعامل الكهرباء ويستعد الرسال وفد تقني اىل ايران
لدراســة الفيول املعروض عىل لبنان كهبة اذا ميكن
ان يكــون صالحا للمعامل اللبنانية واالرساع بايفاد
الفيــول العراقي بعد ان تأخر وصوله مقابل خدمات
لبنانية.
وأكّد فياض أن الهبة املوعودة «تكتســب أهمية
اســرتاتيجية ألنها ســتوفر نقطة إنطالق لتنفيذ
خطــة الكهرباء التي وضعتها الوزارة وحصلت عىل
موافقة مجلس الوزراء وتلتها خطة الطوار وهي
تنطوي عىل زيادة ســاعات التغذيــة متهيداً لرفع
التعرفة وتأمني التوازن املايل ملؤسسة كهرباء لبنان

ليك تغطي احتياجاتها مستقبالً
بنفســها .ويف الوقت نفســه
تؤمن كهربــاء للمواطنني أوفر
من املولــدات الخاصة ما يضع
قطاع الطاقة عىل سكة التعايف
والنهوض وبشكل مستدام».
وعن وضــع الكهرباء حاليا،
وعن وعود البنــك الدويل ،قال
وزير الطاقة انه «مل يرتك سبيال
أو جهدا بذله لتأمني الحد االدىن
من الحقوق للمواطنني بالكهرباء
«التــي ال يجب ان تكون مجانية
امنا باقل سعر ممكن نسبة للذي
يتكبــده املواطن اليــوم لتأمني
الطاقة عرب املولدات او غريها.
وشــدد فياض عىل أن «أوىل
االولويــات هي زيــادة التغذية
من كهرباء لبنان النها أقل كلفة
من املولدات عــرب تأمني الفيول
االضايف املتصل برشطني ،أوال زيادة التعرفة لتغطية
كلفتــه وثانيا أن نحصل عــىل دعم البنك الدويل أو
جهة اخرى لدفع مثن الفيول يف ل شــح االموال
يف الخزينة».
لكــن كام يبدو فان املصادر املطلعة تؤكد ان البنك
الدويل الذي كان متحمســا لتمويل استجرار الغاز
اصبــح يضع رشوطا عىل لبنــان وبالتايل ال ميكن
معرفة ما اذا كان البنك الدويل وضع هذين الرشطني
للعرقلة او لنفض يديه من التعهد لكن وكام يبدو فأن
الوزير فياض مــرص عىل تحريك الركود الكهربايئ
ولعــل ما يقوم به حاليا ليس اال محاولة لتحســني
التغذية الكهربائية او يستمر النكد السيايس.

الغاز الروســــــي يصــــــ الى العمــــــ االوروبي من خــــــال الصــــــادرات الصينية
منــــذ اندالع أزمة أوكرانيا يف فرباير املايض،
بــدأت دول االتحــاد األورويب والواليات املتحدة
وغريها تطبيق عقوبات كبرية ضد روسيا ،امتدت
إىل قطاعــات مختلفة ،مبا فيهــا قطاع الطاقة
الرويس.
وبرغم توقف اإلمدادات عرب خط «نورد ســرتيم
 ،»1ومحــاوالت الدول األوروبيــة إليجاد بدائل
مختلفــة ،إال أن الغاز الرويس ال يزال يجد طريقه
إىل أوروبا عىل األرجح ،ولكن هذه املرة عرب الصني.
وذكر تقرير نرشه موقع «دويتشه فييل» األملاين،
أن بعض البيانات تشري إىل أن الغاز الرويس يصل
إىل أوروبــا ،ولكن من خالل الصادرات الصينية.
وقال مدير أبحاث الطاقة يف مركز االستشارات
«غريينامنتــل» ،نيكــوالس كوملي  ،إن ســوق
الغاز الطبيعي املســال يتســم بالتكامل ،ما يعني
أن تحــوالت الطلب اإلقليميــة تعمل عىل تحقيق
التوازن بني األســواق ،وتقوم ب عادة توجيه الغاز
املسال إىل األطراف التي تحتاجه.
وذكــر التقرير أن مخزونات الغاز يف أوروبا قد
وصلت إىل مســتوى  80باملئة قبل فصل الشتاء،
ويرجع الفضل بشــكل جزيئ يف ذلك إىل صادرات
الصني من الغاز املسال.

وأوضــح التقريــر أن صادرات الغــاز الصيني
ل ســواق الخارجية قد ارتفعت ،بســبب الطلب
القوي عىل الغاز ،إذ قامت الرشكات الصينية ببيع
نحو  4ماليني طن من الغاز الطبيعي املســال يف
األسواق الدولية منذ بداية العام الجاري.
ومتثل هذه النســبة نحو  7باملئة من استهالك
الغــاز يف أوروبا خالل النصف األول من العام.
وذكــرت مجموعة «جوفــو» الصينية ،والتي
تعمل كوســيط لبيع الغاز الطبيعي املســال ،أنها
باعت شحنة من الغاز الطبيعي بقيمة  100مليون
دوالر إىل أحد املشرتين يف أوروبا.
وقالت مجموعة «ســينوبك» ،وهي أكرب رشكة
لتكرير النفط يف الصــني ،إنها تقوم ببيع فائض
الغاز املســال يف السوق الدولية ،وبحسب وسائل
إعالم محلية ،فقد باعت املجموعة  45شــحنة من
الغاز الطبيعي املســال ،ب جاميل نحو  3 15مليون
طن.
مــن جانبها ،قالت آنا ميكولســكا ،املتخصصة
مبركز دراسات الطاقة يف معهد «بيكر» للسياسة
العامة ،إنه إذا كانت أوروبا تشرتي الغاز الطبيعي
املسال من الصني ،فرمبا يكون البعض منه قد جاء
من روســيا ،وذلك إذا كان الغاز املسال قد جاء من

مصادر مختلفة.
ووفقًــا للتقرير ،فقد يعترب هــذا التفافا عىل
العقوبات التي فرضتها دول يف االتحاد األورويب
عــىل روســيا ،وعىل الرغم مــن أن العقوبات مل
تصل إىل الغاز عىل وجه الخصوص ،إال أن روسيا
خفضــت إمداداتها من الغــاز إىل القارة العجوز
بشكل كبري.
وأضافت ميكولســكا أنــه ال يوجد ء ميكن
لالتحاد األورويب أن يفعله إال أن يقوم مبنع رشاء
الغــاز من الصني ،ولكن هــذا يعرض دول االتحاد
لخطورة تراجــع احتياطياتها من الغاز قبل فصل
الشتاء.
ميكولســكا أكدت أن املســتفيد األكرب من هذه
العملية هو الصني.
وتقــوم الصني بالفعل بزيادة وارداتها من الغاز
الرويس ،إذ قزت مبيعات الغاز الرويس إىل الصني
عرب األنابيب بنحو  65باملئة عىل أساس سنوي يف
النصف األول من العام الجاري.
وبحســب بيانات وكالة بلومبريغ ،فقد ارتفعت
قيمــة واردات الصني من الغاز الرويس يف نفس
الفــرتة إىل  35مليار دوالر ،مقابل  20مليار دوالر
يف العام السابق.
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وفد من مكاتب شركات الطيران جال على مواقع سياحية في طرابلس

الصمد  :ما ّ
تم إنجازه خال «أها بهالطلة» ي ِعد بمواسم زاهرة

أكّــد صاحب املبادرة الســياحية يف «أهال
بهالطلة» ،ورئيس مجلس إدارة رشكة الصمد
لالســتثامر الســياحي مصطفى الصمد ،أن
تم إنجازه خالل شــهر الســياحة يف
«مــا ّ
طرابلس ،يؤســس ملرحلة مرشقة ســياحياً
للعاصمة الثانية» .وقال «إنّ طرابلس خالفت
كل التوقعات الســلبية حول املدينة ،وأعطت
الصــورة الصحيحة التي كان يجب أن تُعطى،
فطرابلس هي مدينة الحب والسالم والعطاء،
وبالطبع هذا ما ســينقله زوار طرابلس خالل
الشــهر السياحي ،ا تني من بريوت واملناطق،
وكذلك الس ّياح األجانب من غري اللبنانيني».
كالم الصمــد ،جاء زيارة وفــد يربو عىل
 60شــخصاً من رشكات الطريان العاملة يف
بريوت ،بحضور اللجنة املنظمة للحدث والتي
تضم عدداً مــن الفعاليات وممثيل الجمعيات
املهتمة بالشأن السياحي.
وكان وفد رشكات الطــريان ،قد بدأ جولته
يف الصباح الباكر انطالقاً من معرض رشــيد
كرامي الدويل ،واألسواق القدمية والحاممات
القدمية ومحطة القطــار يف امليناء ،وبلدية
طرابلس.
ثــم كانت كلمة الصمــد ،وقال فيها« :بذلنا
الجهد الــكايف حيث بل عدد القادمني 1648
قاد ًما واليوم زيادة بنسبة  60وبعده بنسبة 62
وننتهي غداً إن شاء مع استقبالنا للعاملني يف
رشكة طريان الرشق األوسط «ميدل إيست».
أضاف الصمد« ،هذا سيؤسس ألن تستقبل
طرابلس عددًا كبريًا من السياح ،سواء السياح
من الداخل اللبناين او الخارج».
وختم «فرحنا كثرياً باألشخاص الذين أتوا،
وأطلب منهم أن ينقلوا صورة املدينة كام رأوها.
ونريد ان نراكم انتم واحبابكم هنا».
وعىل هامــش االحتفــال التكرميي ،قال
املهنــدس املعامر وســيم ناغــي ،الذي رافق

الوفد« ،أهال بهالطلة اكــدت املؤكد أننا منلك
ذخرية ســياحية وازنة نراهــا بعيون الناس.
فنحن نعرف مدينتنا ولكن نريد أن نراها بعيون
الخارج».
واضاف «أنه من أجل عقد مؤمتر ســياحي
استثامري ،ف ن ذلك يتطلب رؤية ووضع البلد
امليلء باألزمات وآخرها جائحة كورونا مل يكن
مشج ًعا.
وختم «نحن نعيد اكتشاف املدينة من خالل
تجربة أهــال بهالطلة وبرأي عدد من الخرباء
واملهندســني األجانب طرابلس من أجمل املدن
من ناحية الروح والعامرة والنسيج التاريخي
ً
أصيال
الــذي وبعد كل الســنني التي مرت بقي
بنسبة  70يف املئة».
ورأى أن «تجربة» بل «مغامرة» أهال بهالطلة
يف طرابلــس لصيــف  ،2022تعترب محطة
تاريخيــة برهنــت عىل القــدرات والطاقات
املهولة التي تختزنها املدينة والتي ال تحتاج إال
لقيادة ومبادرة صادقة .وأجمل ما فيها تضافر
الجهــود وتكامل القــدرات والعمل الجامعي
كفريــق متناغم وعطاء من القلب ،برغم عدم
وجود تجارب ســابقة وبرغم تنوع الخلفيات
الفكرية والسياسية .وبرغم كل السواد املحيط
بنا ،طرابلس ما زالت بخري بفضل هذه الوجوه
الطيبة وهذه الطاقــات اإليجابية ،وعىل أمل
اإلستمرار والتطور يف املرحلة املقبلة».
ومــن جهتها قالت رئيســة قطاع يف تيار
العزم جنان ســكاف« :غدً ا اخر يوم .اليوم زرنا
شارع الكنائس ،حامم العبد وبلدية التل».
ولفتــت إىل «أن الشــهر الســياحي كان
ناجحاً بشــكل غري متوقع ،وشــهد إقباال من
جميع املناطق اللبنانية ،وهذا يشــجعنا عىل
االستمرار .وكانت الدهشة تعلو وجوه الزوار ملا
شاهدوه يف طرابلس من تراث وشعبها الطيب
وما يرويه اإلعالم مغاير للواقع».

ً

حـــــمـــــيـــــة يــــلــــتــــقــــي وفــــــــــــــــدا مــــــــن الــــبــــنــــ
الـــــــــــدولـــــــــــي وخـــــــــــبـــــــــــراء هـــــولـــــنـــــديـــــيـــــن
يعقد وزير األشــغال العامــة والنقل يف
حكومة ترصيف األعامل عيل حميه اجتامعا
يف مكتبه يف الوزارة مع وفد من البنك الدويل
وخرباء واستشــاريني من الرشكة الهولندية
 ،Royal haskoningDHVالتي أعدت دراســة
عن املهــام والرؤية االســرتاتيجية للموان
اللبنانية ،والنقا يف خطة إعادة إعامر مرفأ

بريوت وذلك عند الثانية عرشة من هر اليوم
االثنني.
ويأيت ذلك ضمن إطالق النقا املفتوح من
قبل الوزارة بالتعــاون مع البنك الدويل وملدة
عــرشة أيام مع العديد من الوزارات والنقابات
والهيئــات اإلقتصادية وأصحاب العالقة مع
املرا اللبنانية.

فرنجيــــــة وابو زالة بح ا ســــــب تطوير القطاع الرقمي

الو د ع د

ج

استقبل رئيس لجنة تكنولوجيا املعلومات
النائب طــوين فرنجيه يف مكتبه يف ضبيه،
رئيس «مجموعة أبو طالل أبو غزالة» طالل
أبو غزالة ،يرافقه رئيس مجلس املديرين صالح
أبــو عصبة واملدير التنفيذي مروان صهيون،
واملســؤول االعالمي برهان األشقر ،ومنسق
عام شــبكة التحول والحوكمة الرقمية نديم
منصوري ونقيب تكنولوجيــا الرتبية ربيع
بعلبــيك وأمينة رس النقابة نورا املرعبي ،يف
حضور منسقة مرشوع الحوكمة بني الشبكة
وفرنجيه وديعة األميوين.
وأشار بيان للمجتمعني إىل أن «اللقاء تناول
شــؤون تكنولوجيا املعلومــات واالتصاالت

وسبل التعاون يف مجال تطوير القطاع الرقمي
يف لبنان ،وال سيام أن املجموعة بدأت بافتتاح
عدد من محطات املعرفة التي من شأنها رفع
الوعي املجتمعي وبناء القدرات ومحو األمية
الرقمية ،من خالل دورات تدريبية ،ســيعلن
عنهــا قريبا مع الجامعــة اللبنانية ووزارة
الثقافة والعديد من املؤسســات الرســمية
والخاصة».
وأبدى فرنجية كامل تعاونه ،شــاكرا ألبو
غزالة «زيارته القيمة» التي متنى أن «تستكمل
بلقاءات مستقبلية ملزيد من التنسيق وال سيام
أن الواقع اللبنــاين يحتاج إىل مثل املبادرات
الرائدة التي يقدمها أبو غزالة».

شــــــقير بحث تعزيــــــز التعــــــاون االقتصــــــادي مع مصر
إلتقــى رئيــس الهيئــات
االقتصادية الوزير الســابق
محمد شقري خالل زيارته إىل
مرص عضو مجلس الشــيو
املــرصي خالد عبــد اللطيف
عيــش ،وبحــث معه ســبل
تعزيز التعاون االقتصادي بني
البلدين.
وأشارشقريبعداللقاءاىلانه
«إطلع من عيش عىل اإلجراءات
املنــوي اتخاذهــا لتســهيل
االستثامرات األجنبية» ،الفتا
ق
اىل ان «التطــورات اإليجابية ق
التــي حصلــت يف مرص يف
الفرتة املاضية مكنتها من تجاوز أزمتها املالية،
وإن األمور ستأخذ منحى ايجابياً» ،داعياً رجال

ع
األعامل اللبنانيني اىل «مواكبة هذه التطورات
باعتبار مرص إحدى أهم الوجهات اإلستثامرية
بالنسبة لرجال االعامل اللبنانيني».
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قــــتــــلــــى وجـــــــرحـــــــى فـــــــي قـــــصـــــف وهــــجــــمــــات
ّ
ّ
الــتــركــيــة
جـــانـــبـــي الــــحــــدود الــــســــوريّــــة
ع ــل ــى

قتل  3عسكريني سوريني وجندي تريك ،بعد
اشتباكات وهجامت وقعت عىل جانبي الحدود
الرتكية -السورية ،فيام كثفت أنقرة والفصائل
املوالية لها قصف مناطق «اإلدارة الذاتية» يف
الحسكة شامل رشقي سوريا.
وقالت وزارة الدفاع الرتكية »،إن مســلحني
شــنوا هجوما صاروخيا عىل موقع عسكري
تريك قرب الحدود الســورية ،مام أسفر عن
مقتل جندي وإصابــة آخر» .ومل تحدد الدفاع
الرتكية هوية املسلحني.
لكــن القوات الرتكية تخــوض رصاعا يف
املنطقة مع وحدات حامية الشــعب الكردية

السورية التي تعتربها أنقرة جامعة إرهابية،
رغم أنها تشكل العمود الفقري لقوات سوريا
الدميوقراطية «قسد» املدعومة من الواليات
املتحدة.
وقالت الــوزارة إن القــوات الرتكية ردت
بعد تعرض موقع يف رسوج ب قليم شــانيل
أورفا لهجوم ،وتتـــاخم هــذه املنطقة بلدة
عني العرب» كوباين» السورية ،التي تسكنها
غالبية كردية.
وأضافت يف بيان أنه «تم تحديد أهداف يف
املنطقة وإطالق النار عليها عىل الفور ،وتحييد
 12إرهابيا بحسب للمعلومات األولية».

شـــهـــيـــد وجــــريــــح
الــــيــــمــــن  :أكــــ ــــر مـــــن
منذ بــدء الــهــدنــة ج ــراء األلــغــام والــقــنــابـ العنقوديّة

تــتــمــات

دولـــــــــــيـــــات

بـــيـــلـــوســـي  :الـــــــواليـــــــات املـــــتـــــحـــــدة قـــلـــقـــة عــــلــــى أمـــــــن أرم ــي ــن ــي ــا
ّ
ســـيـــاســـيـــة
وبــــــاكــــــو تـــتـــهـــمـــهـــا بــــتــــ جــــيــــج الـــــــصـــــــراع أل ــــــــــــرا

بعد أيام من القتال العنيف بني أرمينيا وأذربيجان،
زارت رئيسة مجلس النواب األمرييك نانيس بيلويس
أرمينيــا واكدت موقــف بالدها تقديم «مســاعدة
عملية».
وقالت بيلويس ،يف مؤمتر صحايف يف العاصمة
األرمنية يريفــان ،إنّ الواليــات املتحدة قلقة عىل
أمن أرمينيا وتريد املســاعدة يف هذا األمر .أضافت:
«الدميوقراطية والســيادة ووحــدة أرايض أرمينيا
مهمة لنا جداً ،نحن هنا لتقديم مساعدتنا العملية،
والخيار ألرمينيا .نحن هنا للتعبري عن استعدادنا».
وتابعت« :بالنيابة عن الكونغرس ،أدين الهجامت
املميتة التي تشنها أذربيجان عىل أرمينيا» ،مضيفة
أن الواليات املتحدة طاملا رصحت بأن «الرصاع ال يُحل
عسكرياً».
وقالــت :إن الواليات املتحدة ال تعلّق عىل عضوية
أرمينيا يف منظمة معاهدة األمن الجامعي وإمكان
انسحابها من املنظمة ،مشرية إىل أن يريفان وحدها

ميكنها اتخاذ مثل هذه القرارات.
السالم الهش يف املنطقة ،بل تزيد من التوترات بني
ودانت وزارة الخارجية األذربيجانية ،ترصيحات البلدين».
بيلــويس عن األوضــاع عىل الحدود بــني أرمينيا
الديبلوماسية الروسية
وأذربيجان ،مؤكدة أن تلك الترصيحات ال أساس لها
من الصحة ولها أهداف سياسية وتزيد من التوترات
من جهة أخرى ،قــال الكرملني «إن بوتني تحدث
يف املنطقة.
هاتفيا مع الرئيس القرغيزي صدر جباروف والرئيس
لترصيحات
أسفها
عن
بيان،
يف
الوزارة،
وأعربت
الطاجييك إمام عيل رحمن أمس» ،مؤكدا «أن بوتني
وصفتها
ما
بسبب
أذربيجان
فيه
دانت
التي
بيلويس
حث الجانبني عىل منع املزيد مــن التصعيد واتخاذ
أن
وأضافت
أرمينيــا.
ضــد
«املميتة»
بالهجــامت
إجراءات لحل املوقف «بالوسائل السلمية والسياسية
«اتهامات بيلــويس باطلة وغري عادلة ،وليســت والديبلوماسية فحسب ويف أرسع وقت ممكن».
مقبولــة أيضً ا ومدفوعة سياســيا يف ل اقرتاب
أضاف الكرملني «أن بوتني أكد اســتعداد روســيا
انتخابات التجديد النصفي (للكونغرس) يف الواليات لتقديم املســاعدة الالزمة لضامن االســتقرار يف
املتحدة ،ومحاولتها الستاملة اللويب األرميني هناك» .املنطقة الحدودية بني قرغيزستان وطاجيكستان».
وتابعت الخارجية األذربيجانية أن حديث بيلويس
وكان دعــا األمني العام ل مــم املتحدة أنطونيو
خالل زيارتهــا إىل يريفان« ،ميثــل رضبة خطرة غوترييــش ،قادة الطرفني إىل «تشــجيع حوار من
للجهود املبذولة لتطبيع العالقــات بني الجانبني» ،أجل وقف دائم إلطالق النار» ،بحســب ما قال ناطق
وحذرت من أن تلك الترصيحات «ال تسهم يف تعزيز باسمه.

اعرتف «الناتو» رســمياً بأنّه «بــدأ التخطيط
لتوســيع وجوده قرب الحدود مع روسيا منذ عدة
أعوام» .وقال رئيس اللجنة العســكرية للتحالف،
األدمريال الهولندي روب باور ،يف مؤمتر صحايف
عقب اجتامع رؤساء أركان «الناتو» يف العاصمة
اإلستونية تالني ،إنّ «من املخطط نرش مجموعات
قتالية عىل مســتوى األلوية يف البلدان املتاخمة
لروسيا» ،مشرياً إىل أنه «إذا لزم األمر ،ف نه ميكن
تحويلها إىل تشكيالت أكرب».
وأضاف« :ناقشــنا إعادة الهيكلة األكرث شموالً
لهياكلنا العســكرية منذ عام  ،»1949مؤكداً أنه
«بدأ التخطيط لذلك قبل بضعة أعوام .وا ن ،نضع
هذه الخطط موضع التنفيذ» .ويف نيسان املايض،
قال روب باور ،إنّ «النتيجة الرئيسة ل حداث يف
أوكرانيا كانت تعزيز حلف شامل األطليس بالقرب
من الحدود الروسية».

مناطق يتجاوز مجموع مساحتها  3000كيلومرت
مربّع هذا الشّ هر ،يف إطار هجوم مضاد يرتكّز يف
شامل رشق البالد.
وكانت إيزيوم التابعة ملقاطعة خاركيف جبهة
قتال رئيسية بني القوات األوكرانية والروسية يف
األشهر املاضية قبل أن تســيطر عليها موسكو،
ثم تنســحب منها يف األيــام القليلة املاضية بعد
تحقيق القوات األوكرانية تقدما رسيعا يف وقت
ســابق من أيلول الجاري يف جبهة خاركيف ،مام
أدى إىل استعادة كييف ألكرث من  20بلدة.

«الــنــاتــو» يــعــتــرف  :خططنا لتوسيع وجـــود قـ ّـواتــنــا ق ــرب روســيــا مــنــذ أع ــوام
ّ ّ
موســــــكو ت ّص رواتب عالية لتعزيز ّ
سنحرر ك أراضينا
قواتها ..زيلينســــــكي :

مكاتب للتجنيد

أكّــد املركز التنفيذي للتعامــل مع األلغام
يف حكومة صنعاء ،استشهاد وإصابة 324
مدنياً منذ رسيان الهدنة يف الثاين من نيسان
عام  2022جــ ّراء األلغام والقنابل العنقودية
من مخلفات تحالف العدوان.
وأوضح املركز يف بيــان له ،أنه جرى منذ
بداية الهدنة تسجيل استشهاد  108مواطنني
وإصابة  216ج ّراء األلغام والقنابل العنقودية
ومخلفات الحرب األخرى ،مشــرياً «إىل تزايد
الضحايا ج ّراء مخلفات الحرب بسبب اتساع
نطاق التلوث وعودة النازحني إىل مناطقهم،
يف حني كان املعول أن يكون هناك معالجات
إنســانية خالل الهدنة فيــام يخ توفري
األجهــزة الكاشــفة ل لغام واملســتلزمات
الالزمة للمركز التنفيذي».
وجدد املركز «املطالبة بتوفري املســتلزمات
امليدانية للقيام بأنشــطة تطهري املناطق يف
اليمن من األلغام والقنابل العنقودية».
وبحســــب املركــز ،فقــد كان للقنابل
العنقودية التي قصفت بهــا قوات التحالف

الســعودي مناطق مينية متفرقة ،النصيب
األكرب من الضحايا نتيجة االنتشــار الواسع
لها بفعل الغارات الجوية حيث بلغت حصيلة
ضحاياها  75مواطناً بينهم  18شــهيداً و57
مصاباً.
يذكر أن األمم املتحدة أعلنت ،يف شــهر آب
املايض ،نقالً عــن مبعوثها إىل اليمن هانس
غروندبرغ ،أنّ «األطــراف املتحاربة وافقت
عىل متديد الهدنة شــهرين إضافيني ،وفقاً
للرشوط نفسها».
وتتضمن بنود الهدنة الســارية يف اليمن،
ايقــاف العمليات العســكرية الهجومية براً
وبحــراً وجواً داخــل اليمن وعــرب حدوده،
وتيســري دخول  18سفينة تحمل الوقود إىل
موان الحديدة ،خالل كل شهرين.
وتشمل الهدنة الســامح برحلتني جويتني
عرب مطار صنعاء الدويل أســبوعياً ،فضالً
عن عقد اجتامع بــني األطراف لالتفاق عىل
فتح الطرق يف تعــز وغريها من املحافظات
لتحسني حرية حركة األفراد داخل اليمن.

كشفت صحيفة عربية النقاب ،أمس ،عن
واقعة عسكرية «إرسائيلية» خطرية جرت يف
قاعدة عسكرية بالنقب ،األسبوع املايض.
وذكرت صحيفة «معاريف» العربية ،صباح
أمس ،أن حادثة عســكرية خطــرية وقعت
خالل األســبوع املايض يف قاعدة عسكرية
تسمى «شبتا» تقع يف النقب ،حيث استوىل
مجهولون عىل  3بنادق من جنود مشاركني يف
دورة تدريبية ،وهم نامئون.
وأوضحت الصحيفة أن مجهولني اقتحموا
القاعــدة العســكرية ومتكنوا مــن اخرتاق
بواباتها ،واستولوا عىل  3بنادق لجنود كانوا

مشاركني يف دورة ضباط يف سالح املدفعية
وهم نامئون ،مضيفــة «أن تلك الواقعة متثل
خطرا أمنيا كبريا».
وأكــدت الصحيفة العربيــة عىل موقعها
اإللكــرتوين «أن الجيــش اإلرسائيــيل فتح
تحقيقا يف الواقعة ،خاصة أنها ليست األوىل
من نوعها خالل الفرتة املاضية ،ولكن سبق أن
اخرتقت قواعد عســكرية إرسائيلية ورسقت
بعض األسلحة منها من قبل مجهولني».
وقــرر «الجيش اإلرسائيــيل» منع الجنود
املشاركة يف دورة الضباط بدعوى أنهم ليسوا
مؤهلني عىل حامية مئات الجنود اإلرسائيليني.

من جهة أخــرى ،ذكرت وكالــة «رويرتز» أن
الجيش الرويس نرش شــاحنات تجنيــد متنقلة
لجذب متطوعني للمشــاركة يف الحرب الروسية
عىل أوكرانيــا ،ويعرض الجيش عىل املتطوعني ما
يقرب من  3آالف دوالر شهريا لتحفيزهم ،وهو ما
يفوق متوسط األجر يف روسيا  3مرات.
ووضعت وحدة خاصة إحدى هذه الشاحنات يف
حديقة مركزية يف مدينة روستوف جنوب غرب
روسيا أمس السبت ،وأزالت جانبني منها لتكشف
عن مكتب متنقل .و هر جنــود يرتدون مالبس
مموهة وأقنعة ســوداء أســلحتهم للفت أنظار
املارة ،ووزعوا نرشات إعالنيــة بعنوان «الخدمة

العسكرية بتعاقد -اختيار الرجل الحقيقي».
وقــال الضابط املســؤول عن الشــاحنة يف
روســتوف ،إنه ميكن للــروس واألجانب الذين
ترتاوح أعامرهم بــني  18و 60عاما ممن أكملوا
التعليم الثانــوي عىل األقل التقــدم للتعاقد ملدة
 3أو  6أشــهر للمشــاركة يف العملية العسكرية
الخاصة ،يف إشارة إىل الحرب عىل أوكرانيا.

أدلة عىل تعذيب قتىل

ويف السياق  ،قالت الســلطات األوكرانية إنها
توصلــت إىل أدلة عىل تعذيــب قتىل وضعوا يف
مقابــر جامعية ببلــدة إيزيوم (رشقــي البالد)
بعد انســحاب القوات الروســية منها ،يف حني
تلجأ موسكو إىل شــاحنات متنقلة لتجنيد جنود
متعاقدين للمشاركة يف الحرب عىل أوكرانيا.
وأكد الرئيس األوكراين فالدميري زيلينســيك،
«اننا ســنحرر كل أراضينا كــام حررنا خاركيف
والروس لن يكون لهم وجــود يف بالدنا» ،ولفت
زيلينسيك إىل «أنّني أشكر القوات األوكرانية الّتي
خ ًرا باالكليا
ح ّررت املئات مــن مدننا وبلداتنا ،ومؤ ّ
وإيزيوم وكوبيانسك» ،يف إشارة إىل ثالث مناطق
اســرتاتيج ّية واقعة يف رشق أوكرانيا ،استعادها
يف ا ونة األخرية الجيش األوكراين«.
و ذكر الرئيس األوكراين« ،أن بالده حصلت عىل
أدلة جديــدة ،تظهر تعذيب األشــخاص املدفونني
يف هذه املقابر ،وأوضح زيلينســيك «أن استخراج
الجثث وفحصها مستمران يف املوقع الذي اك ُتشفت
فيه املقابر الجامعية عىل مشارف مدينة إيزيوم».
وكان قائــد الجيش األوكراين قــد أعلن صباح
أمس ،أنّ جنوده اســتعادوا من القوات الروسية

حـــزب الــرئــيــس الــفــرنــســي ّ
ــيــر إســمـ
ً
رســــمــــيــــا الــــــى حــــــزب «الـــنـــهـــضـــة»

غرف تعذيب

وتحدث الرئيس األوكراين عن اكتشاف أكرث من
 10غرف تعذيــب يف مختلف البلدات والقرى التي
استعادتها القوات األوكرانية مبنطقة خاركيف»،
مضيفا «أن الســلطات عرثت عىل مقربة جامعية
بها جثث  17جنديا يف إيزيوم  .واألسبوع املايض،
قال مســؤولون أوكرانيون إنهم عرثوا عىل 440
جثة يف الغابات القريبة من إيزيوم ،مشريين إىل
أن معظم الجثث ملدنيني».
وكانت دعــت الرئاســة التشــيكية لالتحاد
األورويب ،إىل إنشــاء محكمــة دوليــة خاصة
بجرائم الحــرب يف أوكرانيا ،إثر العثور عىل مئات
الجثث يف مقابر جامعية قرب إيزيوم.
يف املقابــل ،اتهم رئيــس اإلدارة املتحالفة مع
روســيا ،التي تركت منطقة إيزيوم هذا الشــهر،
األوكرانيني بتلفيق الفظائــع يف مدينة إيزيوم.
وقال فيتايل جانتشــيف ملحطة «روســيا»24-
ء عن
التلفزيونية الرســمية «مل أســمع أي
عمليات دفن».

ُ
ّ
عملية أمــنـ ّـيــة مشتركة
الــقــوات الــعــراقـ ّـيــة أطــلــقــت
مـــــع «الــــحــــشــــد الـ ــشـ ــعـ ــبـ ــي» جــــنــــوب ســــامــــراء

ســرقــة قــاعــدة عسكريّة «إســرائــيــلـ ّـيــة» والــجــنــود نيام

البـــــيـــــد وأردو ــــــــــــــــان يــــعــــتــــزمــــان عــــقــــد لـــقـــاء
األســـــــبـــــــوع املــــقــــبــــ فــــــي األمــــــــــم املــــتــــحــــدة
اعلــن رئيــس الــوزراء»
اإلرسائييل» يائــري البيد عن
نيته للقاء الرئيس الرتيك رجب
طيب أردوغــان ،عىل هامش
اجتــامع الجمعيــة العامة
ل مــم املتحــدة الثالثاء ،مع
عودة الدفء اىل العالقات بني
البلدين.
وذكــر مكتــب البيــد انه
«سيغادر مســاء االثنني إىل
نيويورك حيث مــن املقرر أن
يلقي خطابا أمــام الجمعية
العامة الخميس ،واالجتامع مع
أردوغان سيعقد الثالثاء».
وكانت قد أعلنت تركيا و»ارسائيل» الشــهر
املايض عن استئناف العالقات الديبلوماسية
بالكامل ،بعد توتر شاب عالقاتهام لسنوات،
ويف أيار أصبح مولود تشــاويش أوغلو أول
وزيــر خارجية تريك يــزور إرسائيل منذ 15
عاما.
يذكــر ان العالقات بــني «إرسائيل» وتركيا
شــهدت تحوال يف ا ونة االخرية ،بعد زيارة
الرئيس «االرسائييل» اسحق هرتسوغ لرتكيا
يف آذار ،يف أول زيارة لرئيس «إرسائييل» إىل
هذا البلد منذ .2007

غري حزب الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون «الجمهورية
ّ
إىل األمام» اسمه رسمياً ،ليصبح حزب «النهضة».
واجتمع النشطاء يف كاروسيل اللوفر يف باريس ،عىل بعد
أمتار قليلة من الهــرم ،حيث احتفل أصغر رئيس للجمهورية
الخامسة بأول فوز له يف عام .2017
وأنشــ الحزب قبل عام واحد من وصول ماكرون إىل
اإلليزيــه يف  ،2017وشــــكّل أدا ًة إلعــادة انتخابه يف
 .2022ويعيد الحزب تشــكيل نفســه بينام لــن يتمكن
مؤسسه من الســعي للحصول عىل فرتة رئاسية ثالثة يف
العام .2027
وقد ح ّذر ماكرون الذي بات الرئيس الفخري لـ»النهضة»،
من أنّه «بدون الوحدة ،ف نّ املتطرفني سيفوزون».
وأعيد انتخاب ماكرون يف أيار املايض بعد خوضه السباق
يف مواجهة مرشحة التجمع الوطني (ميني متطرف) مارين
لوبان التي حصلت عىل أكرث من  %41من األصوات.
وخالل االنتخابات الترشيعية يف حزيران ،خرس ماكرون
الغالبية املطلقة يف الجمعية الوطنية الفرنسية ،بينام حصد
اليمني املتطرف عىل  89مقعد.

أبـــو زي ـ ًـري ــرة يُـــــ دي الــيــمــيــن الــقــانــونـ ّـيــة
ّ
الــلــيــبــيــة الــعــلــيــا
رئ ــي ــس ــا لــلــمــحــكــمــة

وتدهورت العالقات بني البلدين عام 2008
اثر شن «ارسائيل» عملية عسكرية عىل غزة،
قبل أن يتم تجميدها عــام  ،2010يف أعقاب
هجــوم كوماندوس ارسائييل عىل ســفينة
مايف مرمــرة الرتكية ،التــي كانت جزءا من
قافلة مســاعدات متجهة اىل غزة ،أسفر عن
مقتل عرشة مدنيني.
وجرت مصالحة بني البلدين ،استمرت من عام
 2016اىل  ،2018عندما سحبت تركيا سفريها
وطردت السفري االرسائييل بسبب مقتل عرشات
الفلسطينيني من سكان غزة خالل احتجاجات
عىل الحدود يف عامي  2018و .2016

أدى املستشــار عبد اللــه أبوزيريرة ،صبــاح أمس اليمني
القانونية ،رئيســا للمحكمة العليا يف ليبيا .وأعلن عبد الله
بليحق املتحدث باســم مجلس النواب يف بيان ،أن أبو زيريرة
أدى اليمــني القانونية أمام رئيس مجلس النواب املستشــار
عقيلة صالح.
وكان مجلس النواب صوت باإلجامع عىل اختياره رئيســا
للمحكمة ال ُعليا يف جلســته الرسمية يف مدينة بنغازي يوم
الخميس املايض.
وقال بلحـــــيق إن «ذلك جــاء بعد أن تم تزكــــية أبو
زيريرة من مجلس الدولة االستشــاري والجمعية العمومية
للمحكمة».
واملستشار عبد الله أبو زيريرة ،الذي تم التوافق عليه رئيسا
للمحكمــة العليا هو عضو دائــرة باملحكمة العليا وعمل يف
وقت سابق رئيسا ملركز الخربة القضائية.
وكان الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله
بلحيق أعلــن ن القانون الخاص ب عــادة تنظيم املحكمة
العليا ،الذي وافق عليه املجلس يف وقت ســابق وين عىل
أن «يؤدي مستشــارو املحكمة العليــا اليمني القانونية أمام
مجلــس النواب» ،وذلك يف ل رفض رئيــس املحكمة العليا
محمد الحايف يف طرابلس قرار مجلس النواب.

أعلنت القوات العراقيــة امس ،عن إطالق
عملية أمنية مشرتكة جنوب سامراء .ونقلت
وكالة األنباء العراقية عن بيان لهيئة الحشــد
الشــعبي العراقي قوله« :إن قوة مشــرتكة
انطلقت بعملية لتفتيــش مناطق الحضرية
الرشقيــة والغربية جنوب ســامراء ،وتأيت
ضمن الخطط املوضوعــة ملنع أي خرق أمني
للمجاميع اإلرهابية يف تلك املناطق».
أضاف البيان «انطلقت قوة مشــرتكة من
الجيش ورشطة الطوار ومبشــاركة اللواء
 43التابع لعمليات صالح الدين يف الحشــد

الشــعبي ،بعملية لتفتيش مناطق الحضرية
الرشقية والغربية جنوب سامراء املقدسة».
وعن دواعي مثل تلك العمليات ،أوضح البيان
أن «هذه العملية تأيت ضمن الخطط املوضوعة
لتأمني طرق زائري اإلمامني العسكريني وإدامة
الجهد األمني والعمليايت وملنع أي خرق أمني
للمجاميع اإلرهابية الستهداف الزائرين».
وكانت القوات العراقية املشرتكة أعلنت يف
الـ  13من الشــهر الجاري عن انطالق عملية
أمنية واسعة يف محافظة نينوى شامل البالد
ملالحقة فلول إرهابيي «داعش».

≥
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دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
ـوب
دولـــيـــــــــــات ـ مبـــــــــ

ّ
ّ
ّ
أميركي ــــة :الوالي ــــات املتح ــــدة تقت ــــرب م ــــن كارث ــــة وطني ــــة
صح ــــف
بســــــبب سياســــــة بايــــــدن ..وتك يــــــف الجهــــــود إل ــــــاق وانتانامــــــو
كتبت الصحفية شــرييل
تشــاميل ،يف صحيفــة
«واشنطن تاميز» أن الواليات
املتحدة تقــرتب برسعة من
كارثة وطنية بسبب سياسة
الرئيس األمرييك الحايل جو
بايدن .وجاء يف مقالة جديدة
لهــا« :توعد بايــدن بتوحيد
البالد أثناء حملته االنتخابية،
لكن وعــوده مل يتم تنفيذها
حتى ا ن .إنه فشل».
وأشــارت املقالة «إىل أن
سياسة الحزب الدميقراطي
زادت التضخــم إىل أعــىل
مســتوى منذ  10ســنوات،
وأدت إىل ارتفــاع رسيــع
ألسعار الوقود» ،مضيفة «أن
الدميقراطيني ال يخفون بعد
ازدراءهم للواليات املتحدة واألمريكيني الوطنيني».
وأوضحــت «أصبح هذا االزدراء أكرث بشــاعة أثناء رئاســة
اإلدارة الحاليــة يف البيت األبيض .ما كان يتم الهمس به فقط
يف السابق ،بدأوا ا ن يتحدثون عنه برصاحة».
ويدل بيان صحفي جديد ملكتــب التحليل االقتصادي بوزارة
التجــارة األمريكية عــىل أن الناتج الداخيل اإلجاميل للبالد يف
الفصل الثاين من العام الجاري انخفض بشــكل مفاج  ،وفق
تقييامت متهيدية ،مبقدار  %0,9عىل أساس سنوي .ويعني ذلك
أن االقتصاد األمرييك ينخفض للفصل الثاين عىل التوايل.
اىل ذلك ،كشــفت وسائل إعالم أمريكية أن إدارة الرئيس جو
بايــدن ،كثفت جهودها إلغالق املعتقــل املوجود عىل أرايض
القاعدة البحرية األمريكية بخليج غوانتانامو يف كوبا.
وذكــرت صحيفة «وول ســرتيت جورنال» ،أن الســلطات
األمريكية عينت املســؤولة بوزارة الخارجية تينا كايدانوف ،يف

منصب املندوبة الخاصة لغوانتانامو حتى تتمكن من مراجعة
قضايا بعض الســجناء الحتامل إطالق رساحهم أو نقلهم إىل
سجون يف دول ثالثة.
وأشــارت الصحيفة أن كايدانوف ،التي لديها خربة يف إدارة
مكافحة اإلرهاب بوزارة الخارجية ،لن تتمكن من تقديم تقارير
مبارشة إىل وزارة الخارجية بشأن عملها.
وقالت الصحيفة إن  36سجينا يوجدون يف غوانتانامو ،بينام
تكلفاملحافظةعىلالسجنالحكومةاألمريكية 540مليوندوالر
سنويا .وصل آخر سجني إىل غوانتانامو عام  ،2008وقد تبني أن
العديد من السجناء محتجزون هناك بدون محاكمة منذ  20عاما.
تم إنشاء سجن خليج غوانتانامو يف عام  2002يف عهد رئيس
الواليات املتحدة آنذاك ،جورج بو األبن.
فقد جرى نقل األشخاص الذين تم أرسهم خالل العملية يف
أفغانســتان آنذاك ،وعمليات أخــرى ملكافحة اإلرهاب ،إىل هذا
املعسكر.

إرتف ــــــــاع حصيل ــــــــة ضحاي ــــــــا األمط ــــــــار
ّ
ضحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي إيطالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى 11

≥

ّ
زلزال يضرب سواح تايوان ...واليابان تحذر من خطر تسونامي

أدى الزلــزال الــذي رضب
ســواحل تايوان ،امس ،إىل
أرضار ماديــة متثلــت يف
انهيار بعض املباين وتشــقق
الطرقات ،ومل تتحدث األنباء
عن وقوع خسائر برشية.
ووفقــا لوكالــة األنباء
التايوانية ،فقــد انهار مبنى
من ثالثة طوابق يحتوي عىل
محل تجــاري يف مقاطعة
هوالني الرشقية ،وحتى ا ن،
ال يزال ثالثة أشخاص من بني
زوار املتجر تحت األنقاض.
وأنقذ رجال اإلطفاء شخصا
آخر ،بينام متكــن أحد باعة
املتجــر من مغادرة املبنى قبل
انهياره.
ويف نفــس املقاطعــة،
خرجت عربة قطار عن مسارها ،وكان عىل متنها  20راكبا ،ومل
يصبوا بأذى.
وتسببت الهزات األرضية أيضا يف إلحاق أرضار بالطرق والبنية
التحتية يف الجزء الرشقي من جزيرة تايوان .وتم اإلبالغ عن انهيار
جرس يف مقاطعة هوالني ،كام رصدت انهيارات أرضية يف أجزاء
من الطرق الجبلية.
ورضب زلزال بقوة  7 2درجة ساحل جنوب رشق تايوان ،اليوم
األحد ،وفق ما أفاد به مركز املسح الجيولوجي األمرييك ،ما دفع
اليابان إلصدار تحذير من خطر حدوث تســونامي ،قبل تعلن يف
وقت الحق عن استبعاد خطر حدوثه.
كذلك،حذرخرباءاألرصادالجويةيفاليابانمنخطرتسونامي
يف محافظة مياغي ،مشريين «إىل أنه بالقرب من الساحل الذي
يقع فيه مركز الهزات ،قد يصل ارتفاع األمواج إىل مرت واحد».
وقالت إنه يف الوقت الحايل ،ال توجد معلومات حول ما إذا كان
قد وصل إىل شواط مياغي ،وحذرت سكان املناطق الساحلية من
خطر االقرتاب من الساحل.

ّ
ّ
العامليـــــة» تحـــــذر مـــــن انتشـــــار
«الصحـــــة
األم ـــرا ف ـــي باكس ـــتان بس ـــبب الفيضان ـــات

هذا وقد شــكلت الحكومة اليابانية غرفة عمليات للطوار
تحسبا ألي طار .
وبحسب وكالة «كيودو» ،ف ن الزلزال مل يؤد إىل حاالت طارئة
يف املنش ت النووية املوجودة يف تلك املنطقة.
» بأن إعصار «ناندامول»
كام أفادت صحيفة «
اجتاح ،اليوم األحد ،املناطق الجنوبية الغربية لليابان» ،مضيفة
«أن سلطات البالد دعت نحو  3ماليني شخ يف جنوب جزيرة
كيوشوإىلاإلجالءمنمنازلهم.وقدانتقلالعديدمنهمإىلمخاب
خاصة».
من جانبها ،وجهت هيئــة األرصاد الجوية اليابانية «تحذيرا
خاصا» لســكان واليتي كاغوشيام وميادزايك ،من خطر الرياح
العاتية التي قد تبل رسعتها  250كيلومرتا يف الساعة ،واألمواج
العالية.
وذكرت الصحيفة أن مثل هذه التحذيرات ال تصدر إال مرة واحدة
خالل عدة عقود .وقد بقي العديد من املنازل يف هاتني املنطقتني
دون كهرباء ،كام توقفت يف املنطقة حركة الســكك الحديدية
والطائرات والعبارات.

ً
مـــــصـــــرع  7شــــ ــــصــــا فـــــي حـــــــــاد انــــقــــاب
حـــــــافـــــــلـــــــة ركــــــــــــــــاب جــــــــنــــــــوب الـــــصـــــيـــــن

أعلنت الرشطة الصينية مبرصع  27شخصا
عىل األقل جراء حادث انقالب حافلة ركاب يف
والية قويتشو بجنوب الصني.
أضافت الرشطة «أن حافلة ركاب كانت تحمل
 47شخصا انقلبت صباح أمس ،يف طريق رسيع
ب قليم سيانان بوي مياسكوم بوالية قويتشو».

ارتفعت حصيلــة ضحايا األمطار
الغزيــرة التي رضبت منطقة مار
يف وســط إيطاليا ،ليــل الخميس-
الجمعــة ،إىل  11ضحية ومفقودين
اثنني ،وفق ما أفادت السلطات.
وأورد بيــان ملركز رشطة أنكونا ،أن
«عمليات البحث تتواصل للعثور عىل

املفقودين» .وذكرت الصحافة املحلية
أنهــام طفل يف الثامنــة وامرأة يف
السادسة والخمسني.
وانهمــرت أمطار غري مســبوقة
تعادل كميتها منسوب ستة أشهر من
املتســاقطات ،عىل منطقة مار
متسببة بفيضانات وسيول من الطني.

خريــــــن
مصــــــرع أش ـــــ ا وفقــــــدان
بس ــــبب األمط ــــار الغزي ــــرة ف ــــي كوس ــــتاريكا

لقي ستة أشخاص مرصعهم وفقد
 30آخرون ،يف حوادث متفرقة ناجمة
عن األمطار الغزيرة يف كوستاريكا.
ونقلتوكالة«رويرتز»عنمسؤولني
محليــني قولهم يف بيان« ،إن ســتة
أشخاص لقوا مرصعهم الليلة املاضية
إثر تحطم حافلة كانوا يستقلونها جراء
الهطل املطري الغزير يف جميع أنحاء
البالد فيام تسببت االنهيارات األرضية

وفاة

التــي وقعت عىل بعد  70كيلومرتا من
العاصمة سان خوسيه والفيضانات
بفقدان  30شخصاً».
ولفــت البيان «إىل أنــه تم إجالء
مئــات العائــالت مــن منازلهم إثر
األرضار الجســيمة التــي ســببتها
األمطار الغزيرة يف مناطق مختلفة
مــن البالد وال تــزال عمليات البحث
جارية عن املفقودين».

ً
ش صا بسبب انهيار أرضي رب نيبال

لقي  22شخصاً مرصعهم وأصيب
آخــرون جراء انهيــار أريض نجم عن
هطول أمطار غزيرة غرب نيبال.
ونقلــت «رويرتز» عن مســؤولني
محليــني قولهم« :إن انهيــاراً أرضياً
تســببت به األمطار الغزيرة أدى إىل
مــرصع  22شــخصاً وإصابة عرشة
آخرينيفمنطقةأتشامغربالعاصمة
كامتاندو فيــام تواصل فرق اإلنقاذ

عملها يف املناطق املترضرة».
وتقع السيول واالنهيارات األرضية
بشكل متكرر يف نيبال ذات التضاريس
الجبليةخاصةخاللاألمطاراملوسمية
السنوية بني شــهري حزيران وأيلول
حيث أشارت بيانات رسمية إىل إن ما
ال يقل عن  70شــخصاً لقوا حتفهم،
وفقد  13يف أنحاء البالد يف فيضانات
وانهيارات أرضية خالل هذا العام.

دقت منظمــة الصحــة العاملية
ناقوس الخطر بشأن «كارثة ثانية»
يف أعقــاب الفيضانات القاتلة التي
رضبت باكستان هذا الصيف.
وبــدأت ميــاه الفيضانــات يف
االنحســار هذا األســبوع يف أكرث
األقاليــم الباكســتانية ترضرا ،لكن
العديد مــن النازحني ،الذين يقيمون
ا ن يف خيــام ومخيــامت مؤقتة،
يواجهون بشكل متزايد خطر اإلصابة
بالتهابــات الجهاز الهضمي ،وحمى
الضنــك ،واملالريا التــي تتزايد .كام
أصبحت امليــاه القذرة والراكدة أرضا
خصبة لتكاثر البعوض.
وتســببت األمطار املوسمية غري
املســبوقة منذ منتصــف حزيران،
والتي يربطها العديد من الخرباء بتغري
املنا  ،والفيضانات الالحقة ،مبرصع
 1545شــخصا يف جميــع أنحــاء
باكستان ،كام غمرت ماليني األفدنة
مــن األرايض ،وأثرت عىل  33مليون
شخ  .ولقي ما يصل إىل  552طفال
مرصعهم جراء الفيضانات.
وعــىل الصعيد الوطنــي ،دمرت

الفيضانات  1 8مليون منزل ،وجرفت
الطرق ودمرت ما يقرب من  400جرس،
وفقا للهيئة الوطنية الباكســتانية
إلدارة الكوارث.
إىل هذا ،قــال املدير العام ملنظمة
الصحة العاملية تيــدروس أدهانوم
غيربيســوس« :أشــعر بقلق شديد
إزاء احتــامل وقــوع كارثــة ثانية
يف باكســتان ،موجة من األمراض
والوفيــات يف أعقاب هــذه الكارثة
املرتبطــة بتغري املنــا  ،والتي أثرت
بشــدة عىل النظم الصحية الحيوية
وتركت املاليني عرضة للخطر».
أضاف « لقد تعطلت إمدادات املياه ،ما
أجربالناسعىلرشباملياهغرياملأمونة.
ولكنإذاتحركنابرسعةلحاميةالصحة
وتقديم الخدمات الصحية األساسية،
فيمكننا الحد بشكل كبري من تأثري هذه
الكارثةالوشيكة».
كذلك ،أوضح أن زهاء ألفي منشأة
صحية إما ترضرت كليا أو جزئيا يف
باكستان ،وحث املانحني عىل مواصلة
االستجابة بسخاء حتى ميكن إنقاذ
املزيد من األرواح.

كشـــــــف ســـــــبب
ترامـــــــب
ً
إرســـــــال علمـــــــا أبيـــــــ
ملي ــــرك  :تنب ات ــــي تحقق ــــت
قـال الرئيـس األمـرييك السـابق دونالـد
ترامـب ،إنـه سـبق وأرسـل إىل املستشـارة
األملانيـة السـابقة أنغيـال مـريكل ،علـام
أبيـض لتستسـلم إىل روسـيا.
وأشـار ترامـب ،خـالل اجتـامع حاشـد
ألنصـاره يف أوهايـو« ،إىل احتـامل أن
يبقـى األملـان بـال دولـة ،بسـبب انخفاض
إمـدادات الطاقـة الروسـية ،عـىل خلفيـة
الـرصاع يف أوكرانيـا» ،مضيفـا «أنـه
حـذر أملانيـا منـذ فـرتة طويلـة مـن مثـل
هـذا الخطـر ،وقـدم للمستشـارة آنـذاك
أنغيـال مـريكل علـام أبيـض ،مـام يعنـي
«االستسـالم» لروسـيا».
وقـال« :لقـد أرسـلت لهـا العلـم...
وعندمـا سـألت عن الغرض منـه ..قلت لها
انظـري إىل التاريـخ بـني روسـيا وأملانيـا،
هنـاك العديد من األشـياء التـي حصلت ،إذا
حصلـت عـىل  %72من طاقتك من روسـيا،
خـذي العلـم األبيـض ،ألنـه سـيتعني عليك
االستسـالم برسعـة كبـرية .ومـن كان
يعتقـد أن ذلـك سـيحدث بهـذه الرسعـة».
كـام تذكـر ترامـب كيـف ضحـك األملـان
عـىل كالمـه ،مشـريا «إىل أن أملانيـا تعـود
ا ن إىل األشـياء القدميـة ،مبا يف ذلك إىل
ا لفحم » .
تجـدر اإلشـارة إىل أن الـدول الغربيـة،
مبـا فيهـا أملانيـا والواليـات املتحدة ،بادرت
بعـد بـدء العمليـة الخاصـة يف أوكرانيـا،
بفـرض جملـة مـن العقوبات ضد روسـيا،
مـن بينهـا عقوبـات اسـتهدفت قطـاع
الطاقـة ،مـام أدى إىل زيـادة أسـعار
الكهربـاء والوقـود واملـواد الغذائيـة يف
أوروبـا والواليـات املتحـدة.

وفيـــــــــــــــات
انا لله وانا اليه راجعون
انتقلت اىل رحمــة الله تعاىل
املرحومة

الحاجة
زهرة حسني غدار

ارملة املرحوم حسني مصطفى
ايوب
اوالها :الســفري عفيف زوجته
د .رىل مهنا
واالستاذ مصطفى زوجته آمنة
نرصالدين
واملحامي رشيد زوجته سوسن
برجي
والخبري بشــارة زوجته مريم
غيث
والربوفســور فؤاد زوجته د.
هيام مروة
واملرحومة لينــا زوجة يحيى
حمدان
ومنى ايوب
ووريــت الرثى يــوم الخميس
الواقــع فيه  15ايلــول  2022يف
بلدة الدوير
تقبــل التعــازي بوفاتها نهار
الثالثــاء يف  20ايلول يف بريوت ـ
الرملة البيضاء ،يف قاعة جمعية
التخصــ والتوجيه العلمي قرب
مقر امن الدولة ،بني الساعة الثالثة
عرصاً والسادسة مساء.
يتقبل ابناء الفقيدة التعازي عرب
الرسائل القصرية والواتساب عىل
ارقام الهاتف التالية:
الســفرية عفيــف ايــوب
03725191
األســتاذ مصطفــى ايــوب
03940290
املحامي رشيد ايوب 70002500
الخبري بشارة ايوب 81285556
الربوفســور فــؤاد ايــوب
03215290
ا ســفون :آل ايــوب ،وغدار،
ومهنــا ،ونرصالديــن ،وبرجي،
وغيث ،ومــروة ،وحمدان واهايل
بلديت الدوير والغازية.

وجاء يف بيان صدر عن الرشطة ونرش عىل
صفحتهاالرسميةيفشبكة«»Weiboللتواصل
االجتامعي« :حتى الســاعة  12:00بالتوقيت
املحــيل من امس لقي  27شــخصا مرصعهم،
وأصيب  20آخرون بجروح ،وهم يتلقون العالج
حاليا».

املسيح قام ....حقا قام
ابنهــا :العميد الركن املتقاعد غســان وزوجته صونيا
سامره وعائلتهام
بناتها :امال زوجة كريستوفر باس وعائلتهام
انعام زوجة جورج كحاله
هدى زوجة الياس اسرب وعائلتهام
ناديا وعائلتها
اشــقاؤها :منى حداد ارملة املرحــوم الياس العكاري
واوالدها
توفيق العكاري
شــديد العــكاري زوجته املرحومة مــاري ايب حبيب
وعائلته
سمري العكاري زوجته جوليات بريه وعائلتهام
بشارة العكاري زوجته لينا العكاري وعائلتهام
شقيقتها :روز ارملة املرحوم جون الفيل وعائلتها (يف
املهجر)
وعائالت :العكاري ،عطاالله ،مزهر ،ســامره ،باس ،
كحاله ،اســرب ،حــداد ،ابيب حبيب ،بــريه ،الفيل وعموم
عائالت قنابة رمانا ونابيه وبرمانا وانسباؤهم يف الوطن
واملهجــر ينعون اليكــم مبلء الرجاء واالميــان واملحبة
فقيدتهم الغالية املأسوف عليها املرحومة

متيل عقيل العكاري
ارملة املرحوم نخله نرص عطاالله
والدتها املرحومة اليس مزهر
الراقدة عىل رجاء القيامة املجيدة يوم السبت الواقع فيه
 17ايلول  2022مزودة باالرسار املقدســة ،احتفل بالصالة
لراحة نفسها الساعة الرابعة من بعد هر االحد  18ايلول
 2022يف كنيسة مار ميخائيل نابيه
لكم من بعدها طول البقاء
تقبل التعازي اليوم االثنني  19الجاري ابتداء من الساعة
الثانية بعد الظهر لغاية الساعة السابعة مساء يف صالون
الكنيسة
نظرا للظروف الصحية الراهنة وحفا ا عىل ســالمة
الجميع يرجى االلتزام بالتدابري الوقائية
للتعازي :العميدغسان 03/233400
امال 24/961336
انعام 71/980075
هدى 71/686669
ناديا 71/348525
الرجاء ابدال االكاليل بالتربع للكنيسة

اعالن رسمية
اعالن

شطب رشكة توصية بسيطة
صادر عن الســجل التجاري
يف جبل لبنان
بتاريــخ  2022/9/1وبناء
للطلب تقرر شــطب قيد رشكة
كورب بروفشنلز اونيل توصية
بسيطة والكائنة يف عني سعاده
واملسجلة برقم عام 2024927
بعبدا ألصحابها السادة ميشال
عقل مخائيل نديــن اييل حداد
وجوين ميشال مطر.
فعــىل كل ذي مصلحــة ان
يقــدم اعرتاضــه ومالحظاته
خالل مهلة عرشة ايام من تاريخ
اخر نرش.
رئيس قلم السجل التجاري
يف جبل لبنان

ليليان متى

مطلــوب الوتيــل يف بريوت
FEMALE
EXECUTIVE
 HOUSEKEEPERالخــربة
رضورية :Send CV to
info@younganddynamic.com

03/279988 :or WhatsApp
ــــــــــــــــــــــــــ
مهندسون
مطلــوب مو ــف مبيعــات
ماكينات
(مهندس اختصا
تلحيــم صناعــي) للعمل يف
كازاخســتان راتب اســايس
عمولة ارسال السرية الذاتية:
adminatyrau@crts.kz
ــــــــــــــــــــــــــ
لاليجار
شقق
شقة لاليجار يف عشقوت ،غري
مفروشة مســاحة 280م.م.
ط 500 3.شهرياً دفع  6أشهر
سلف ت03/304041:
ــــــــــــــــــــــــــ
سيارات
م 2007
للبيع جيب 9
حالة جيدة ت03/346935:
ــــــــــــــــــــــــــ
مطلوب
cherchons voiture 4*4
mazda, cherokee, Hummer,
Landrover, Mitsubishi,
Toyota et autre bud.
Tel:03/357374
ــــــــــــــــــــــــــ
متفرقات
فرار مستخدمني
هربــت العاملــة مــن
Sierraleone
الجنســية
 Sarah Hawanatu Lahaiملــن
يعــرف عنها شــيئا االتصال:
70/332565
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ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
بـــــطـــــولـــــة لـــــبـــــنـــــان فـــــــي كـــــــــرة الـــــــقـــــــدم املـــــرحـــــلـــــة الــــ ــــالــــ ــــة
انــــــتــــــصــــــارات ل ــل ــن ــج ــمـــة واالنـــــــصـــــــار والــــــســــــام ز ــــــرتــــــا والــــصــــفــــاء

اتفاقية بين اتحاد كرة السلة وجامعة القديس يوسف
تــتــنــاول احــصــائــيــات االصــابــات فــي املاعب
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ي والد ا
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ال و

ور
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و الجا

وقّع النائب األول لرئيس االتحاد ا سيوي
رئيس االتحاد اللبناين لكرة السلة أكرم حلبي
ورئيــس جامعة القديس يوســف (بريوت)
األب ســليم الدكاّ اتفاقيــة تعاون ملدة 3
سنوات تجري خاللها الجامعة املذكورة عرب
قسم العالج الفيزيايئ التابع لها احصائيات
حول االصابات التي يتعــ ّرض لها الالعبون
والالعبات خالل التامريــن وااملباريات يف
كافة بطــوالت لبنان لكافة الدرجات (رجال
وســيدات) .وجاء توقيــع االتفاقية خالل
حفل اقيــم يف مقر الجامعة بحضور حلبي
والدكا وأمني عام االتحــاد اللبناين لكرة

الســلة املحامي رشبل ميشال رزق ورئيس
قسم العالج الفيزيايئ يف الجامعة الدكتور
باســكال بريدي واملعالج الفيزيايئ ملنتخب
لبنان للرجال واالستاذ املحارض يف الجامعة
الدكتــور خليل نصار وعدد من مســؤويل
الجامعة.
وتأيت هذه الخطــوة الفريدة من نوعها
ضمن تعزيز البحــث العلمي حول االصابات
يف مالعب كرة السلة .
وأعــرب حلبــي ودكا عن رسورهام
لهذا التعاون الثنايئ بني اتحاد كرة الســلة
وجامعة القديس يوسف.

دورة كروية للقدامى على ملعب الشرق في فرن الشبا
فـــــوز األهــــلــــي صـــربـــا ع ــل ــى شـــبـــاب الــســاحــ
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حقــق فريق األهيل رصبــا فوزاً الفتاً عىل
شباب الســاحل ( )0-3يف املباراة التي جرت
عىل ملعب فرن الشــباك ضمن دورة الالعبني
القدامى بكرة القدم التي ينظمها جمهور نادي
الراسين .
وسيلتقي األهيل رصبا يف مباراته املقبلة
مع األنصار يوم الســبت املقبل يف املجموعة
األوىل التي تضم أيضاً فريق الرشق.
أمــا املجموعة الثانية فتضم الراســين
والحكمة والربج.

ال

ووا

وضمن هذا اإلطار أكد قائد فريق االهيل
رصبــا «صخرة الدفاع» الالعــب التاريخي
لنــادي االهــيل (رصبا) جورج شــقري أن
املباراة مع الســاحل كانت صعبة ألن شباب
الســاحل كان فريقا جيدا إال أننا كنا األكرث
فعاليــة ،متمنيــاً الفوز عــىل األنصار يف
املبــاراة املقبلة ،علامً أن نادي االهيل بدوره
ميلك فريقاً قوياً.
يشــار اىل أن رسجون طاور يرشف عىل
تدريب قدامى األهيل رصبا.

إشــادة عاملية بفيدرر ــداة إعان االعتزال
غداة إعالن اعتزاله ،أشادت الصحف العاملية
بالسويرسي روجيه فيدرر الفائز بعرشين لقباً
يف البطوالت األربع الكربى بكرة املرضب ،بدءاً
بعنوان «فليحف الله امللك» عىل غالف صحيفة
«ليكيب» الفرنسية» ،وصوالً إىل هيئة اإلذاعة
الربيطانية «يب يب يس» التي اعتربت أنه «بل
الكامل الريايض».
يف فرنسا ،حيث يحظى السويرسي شعبية
كبرية رغم أنه مل يفز بلقب روالن غاروس سوى
مرة واحدة ،عنونت صحيفة «لو فيغارو» مقالها
أيضاً «روجيه فيدرر ،اعتزال األسطورة».
وأضافت «ليكيب» من جهتها أن «مســريته
اقتــرصت عىل عىل الفــن والروعة .أال ميكن
اعتبار فيدرر أعظــم ريايض يف كل العصور،
متقدماُ عــىل (الربازييل) بيليه أو (األمرييك)
محمد عيل كالي ،أو (الجاماييك) أوساين بولت
أو (األمرييك) مايكل جوردان؟».
وسلّطت صحيفة «سيدين مورنين هريالد»
األســرتالية الضوء عىل البعد الف ّني ألسلوب
فيدرر الفائز ســت مرات يف بطولة أســرتاليا
املفتوحــة ،قائلة إن فيدرر ارتقى بالتنس «إىل
شكل فني».
وأضافــت «كلام درســته أكرث ،الحظت أن
أي عنــرص مل يكن وليد عجلة أو اضطرار» يف
إشارة إىل االنسيابية الكبرية يف أدائه واالنطباع
بالسهولة الذي يقدمه يف امللعب.
يف ســويرسا موطن األســطورة ،أشارت
صحيفة «لو تان» (الوقت) يف افتتاحيتها إىل
أن فيدرر «سيبقى دامئاً يف الذاكرة بحبه للتنس
وأســلوبه الفريد الذي يتسم بالراحة والجامل
والسكون».
وكتبــت صحيفة «بازل تســايتون » يف
املنطقة التي يتحــدّر منها فيدرر «ا ن ،انتهى
األمر» ،مضيفة أن «األمر يبدو كوداع لقريب».
مــن جهتها ،ودّعــت صحيفة «تريبون دو

جنيف» فيدرر بالقول إنه «لن يلعب مرة أخرى،
إال يف قلوبنا وذكرياتنا».
أما يف إسبانيا ،فأكدت صحيفة «إل باييس»
أن إعالن اعتزال الرجل صاحب  103ألقاب إن مل
يشــكّل مفاجأة بحد ذاته ،ف نه «ال يجعل األمر
أقل إيالماً».
يف بريطانيا ،أعادت «يب يب يس» استخدام
صيغة الــرصيب نوفــاك ديوكوفيتش الذي
كان أحــد أكرب منافيس فيدرر خالل العقدين
األولني من القرن الحادي والعرشين« :يجب أن
تتساءلوا ما إذا كان قد جاء من الكوكب نفسه».
وأكدتالهيئةالربيطانيةيفمعرضإشادتها
بالريايضوالرجلاملحرتموالراقيحسبوصفها
أن فيدرر «برضبة أمامية رشيقة ،وإرسال دقيق
للغاية ،ونظرة لطيفــة للجمهور ،فاز بقلوب
الجامهري كام مل يسبقه أحد».
موجــة الصدمة الناجمة عن إعالن فيدرر
اعتزاله ،بعد فرتة وجيزة من أســطورة التنس
األمريكية سريينا وليامس ( 41عاماً) ،وصلت
إىل الصني.
واعتربتصحيفة«بايرب»يفشنغهاي،حيث
فاز فيدرر ببطولتي ماســرتز ،أن السويرسي
«صديق قديم لشعب شنغهاي».
أما بالنســبة إىل «إنديان إكســربس» يف
نيودلهي ،فقد «طُويــت صفحة للتو» ب عالن
فيدرر ،بعد ثالثة أيام من فوز اإلســباين اليافع
كارلــوس ألكاراس ( 19عامــاً) ببطولة أمريكا
املفتوحــة وتربعه عىل عر صدارة التصنيف
العاملي.
ووفقاً لصحيفة «نيويورك تاميز» التي تروي
كيف «تحول ملتقط كــرات إىل واحد من أكرث
الرياضيني تألقاًيف العامل» ،فال ميكن لإلسباين
رافايل نادال وديوكوفيتش حتى لو فازا مبزيد من
بطوالت غراند سالم ،أن ينافسوا فيدرر من حيث
والرقي.
اللباقة
ّ

ج و

او ا ور

ع

حقق النجمة فوزا مثريا عىل حساب اإلخاء األهيل
عاليه بنتيجة  ،0-2يف املباراة التي جرت عىل ملعب
مجمع املرداشية يف زغرتا ،ضمن منافسات الجولة
الثالثة من الدوري اللبناين لكرة القدم .ورفع النجمة
رصيده إىل  7نقاط يف املركز الثالث ،يف حني تجمد
رصيد اإلخاء دون نقاط يف ذيل الرتتيب.
وشــهدت املباراة تفوق النجمة يف الدقيقة 29
عرب جان باالك ،الذي سجل أول أهدافه مع الفريق.
ويف الدقيقة  ،36سجل خليل بدر هدفا عامليا من
مسافة  35مرتا لصالح النجمة.
وطــوال الشــوط الثاين ،ســعى الفريقان لهز
الشــباك ،لكن باءت كل املحاوالت بالفشل ،لتنتهي
املباراة (.)0-2
وحقق األنصار فوزا كبريا عىل حســاب طرابلس
بنتيجــة  ،0-6يف املبــاراة التي جــرت عىل ملعب
طرابلــس .ورفع األنصــار رصيده إىل  7نقاط يف
املركز الثاين ،يف حني تجمد رصيد طرابلس عند نقطة
واحدة يف املركز األخري.
وافتتح األنصار التسجيل بواسطة حسن معتوق
يف الدقيقة  ،24والذي استفاد من عرضية حاسمة
من نصار نصار ،أودعها داخل املرمى.
ويف الدقيقــة  ،38أضــاف غازي حنينة الهدف

اراة ال ج وا خا

ا خا

الثاين للزعيم من رأســية رائعــة ،بعد عرضية من
نصار أيضا.
وعزز األنصار تفوقه يف الدقيقة  46عرب الحاج
مالك تال ،والذي سجل هدفا رأسيا بتمريرة نصار.
وسجل الزعيم الهدف الرابع يف الدقيقة  ،52إثر
مراوغة من حســن معتوق الذي مرر كرة عرضية،
حولها الحاج مالك برأسية يف الشباك.
وأضــاف األنصار الهدف الخامس يف الدقيقة ،68
عرب حسام اللوايت الذي تلقى هدية من الحاج مالك تال.
ويف الدقيقة  ،86حول خالد محسن كرة عرضية
الحاج مالك تال برأســه إىل داخل الشــباك ،لينتهي
اللقاء (.)0-6
وحقق الســالم زغرتا فــوزا مثريا عىل الحكمة
بنتيجة  ،0-1عىل ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب
يف جونية.
ورفع الســالم زغرتا رصيده إىل  3نقاط ،ليهرب
من ذيل الرتتيب إىل املركز السابع ،فيام تجمد رصيد
الحكمة عند نقطة وحيدة ،يف املركز العارش.
وحاول الحكمة تســجيل هــدف التقدم ،خالل
الشــوط األول ،لكــن دون النجــاح يف ذلك ،حيث
متاسكت دفاعات السالم برباعة.
ومع انطالق الشــوط الثاين ،لعب السالم زغرتا

بقيادة الداهية أحمد حاف بذكاء.
وبالفعل استطاع الفريق الشاميل اقتناص هدف
الفوز ،يف الدقيقة  ،75عرب فيليب أيوب.
وحقق الصفاء فوزا صعبا ومثريا عىل حســاب
التضامــن صور بنتيجة  ،0-1يف املباراة التي جرت
عىل ملعبه يف وطى املصيطبة.
ورفــع الصفاء رصيــده إىل  7نقاط ليتقدم يف
ســلم الرتتيب إىل املركز الثالث ،يف حني تجمد رصيد
التضامن صور عند نقطتني يف املركز الثامن.
وتفوق الصفاء يف أوىل لحظات املواجهة ،حيث
ســجل السنغايل ادرامي ديالو الهدف األول ،بعد كرة
طويلة من حبيب شويخ ،حولها بتسديدة قوية يف
الشباك.
وحــاول التضامن صور العودة رسيعا إىل أجواء
املباراة ،إثر متريرة من عدنان ملحم ،ســددها عدنان
ســلوم بقوة ،لكن الحارس ربيــع الكاخي أنقذها
برباعة.
ومع انطالق الشوط الثاين ،حاول الفريق الجنويب
العودة من خالل تبديالت املدرب مالك حسون ،الذي
عزز هجومه بالنيجريي كريســتيان أوبيزور ،لكن
دفاعات الصفاء وحارسه ربيع الكاخي تصدت لهذه
الهجامت.

ّ
نــــــــــــــــــــــادي «ليتــــــــــــــــــــــز ران» ن ــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــباق  1كلــــــــــــــــــــــم
لقــــــــــــب الرجــــــــــــال لزيــــــــــــد الســـــــــــ ّـيد والســــــــــــيدات لجــــــــــــوان مــــــــــــكاري
نظّم نــادي «ليتــز ران»
النســخة الســنوية الثانية
لسباق ركض ملسافة  10كلم
تحت ارشاف االتحاد اللبناين
أللعــاب القوى وبرعاية «ليا
أســوريكس»(( liaassurex
ّ
مبشاركة  650عداء وعداءة
يف جميع الفئــات العمرية
لالناث والذكور .ففي الرتتيب
العام ،احرز زيد الس ّيد من نادي
ليتز ران لقب الرجال وجوان
مكاري من ليتز ران ايضاً لقب
السيدات يف «دوبليه» للنادي ال ا و وال ا ا
الذي تأســس يف السنوات
االخرية وبــدأ يحصد النجاح
الكبريعــىل صعيد البطوالت
الرسمية واملسابقات الودية.
وأعطت رئيســة النادي
املنظّم ماري ترييز سابا اشارة
انطالق السباق.
االناث
ويف ما ييل النتائج:
اناث
الرتتيب العام:-1جوان مــكاري (ليتز
ران)
ال دا
و
-2كارينا رشيم (ليتز ران)
-3جينيفر تومازو (انرت ليبانون)
تحت ال 20سنة-1فويب كامب
-2نغم حسن (القلعة)
-3كليا ارابغيان (رايز اند ريز)
 34-20سنة-1جوان مكاري (ليتز ران)
-2جينيفر تومازو (انرت ليبانون)
-3ياسمني اشقر (ليتز ران)
 39-35سنة-1كارين رشيم (ليتز ران)
-2بريوين شاين
-3هال املر (انرت ليبانون)
 44-40سنة-1ميساء شريازي (انرت ليبانون)
-2جامنة صفا (ايليت)
-3هال املر(انرت ليبانون)
 49-45سنة-1نرسين خوري (فورتيس تيغريس)
-2صويف شابل (فرورتيس تيغريس)
-3غيدا قديح (ران تو رايز)
 54-50سنة-1ندى الجرس (انرت ليبانون)
-2ياسمني املرصي (ايليت)
-3هبة شه ّيب (فريق رواد)
 59-55-سنة

ورة

ار

ا ا

وا
-1فرنسواز عازوري (ليتز ران)
-2رويب غزايل (فريق عاليه)
-3لينا صالومي (سويفيز ضبية)
فوق ال 60سنة-1رفقا محفو (فورتيس تيغريس)
-2مهى شاهني خليفة (فورتيس تيغريس)
-3وفاء عالو(فريق وليد)
الذكور
الرتتيب العام:-1زيد الس ّيد (ليتز ران)
-2بالل عواضه (الجيش اللبناين)
-3رشبل سجعان (ليتز ران)
تحت ال 20سنة:-1جوزيف ايب عبود
-2سمري سبع اعني (ليتز ران)
-3عيل زينب (الجبش اللبناين)
 34-20سنة-1زيد الس ّيد انرت ليبانون)
-2رشبل سجعان (ليتز ران)
-3زاهر زين الدين (الجيش اللبناين)
 39-35سنة-1بالل عواضة(الجيش اللبناين)
-2صالح زعيرت(ليتز ران)
-3حسني قيس(الجيش اللبناين)
 44-40سنة
-1حسن برجاوي(انرت ليبانون)

ال ا

ار

ج ا خ الو و

-2خليل االسمر(انرت ليبانون)
-3قاسم جابر(قوى االمن الداخيل)
 49-45سنة
-1عي خرضا(ليتز ران)
-2عيل خزعل(قوى االمن الداخيل)
-3جورج نخلة(ايليت)
 54-50سنة-1طارق فرج(الجيش اللبناين)
-2مروان نرصالله(فورتيس تيغريس)
-3مصطفى آغا(ران تو رايز)
 59-55سنة-1حمدان حمدان(ايليت)
-2عيل ميك(انرت ليبانون)
-3زياد بستاين(ايليت)
فوق ال 60سنة
-1ياسني عرب ّيه(قوى االمن الداخيل)
-2جوزيف سعادة(انرت ليبانون)
-3رميون رزق
ويف الختام ،وز ّع الرئيس التنفيذي وعضو مجلس
ادارة الرشكــة الراعية لبيب نــرص ومديرة املوارد
البرشية زينة كريياكوس ونائبة رئيس اتحاد العاب
القوى ناديا نعمه وامني عام االتحاد وســيم الحويل
الكؤوس وامليداليات عىل الفائزين والفائزات.
ووج ّهت سابا الشكر اىل كل من ساهم يف انجاح
السباق من القوى األمنية والصليب االحمر اللبناين
واىل اتحاد العاب القوى الرشافه عىل السباق.

الـــــبـــــطـــــوالت األوروبـــــــــيـــــــــة  :أرســـــــنـــــــال يـــســـتـــعـــيـــد نـ ــغـ ــمـ ــة الــــفــــوز
استعاد ارسنال نغمة الفوز ومعها صدارة بطولة
انكلرتا لكرة القدم بفوزه الرصيح عىل مضيفه وجاره
برنتفورد  3صفر أمس االحد يف املرحلة السابعة.
ورفع ارسنال رصيده اىل  18نقطة متقدما بفارق
نقطة واحدة عىل كل من مانشسرت سيتي وتوتنهام.
وكان فريق شــامل لندن بدأ املوســم بطريقة
مثاليــة بفوزه يف مبارياتــه الخمس االوىل يف
الدوري املحيل قبل ان يتعرض لخسارته االوىل هذا
املوسم عىل يد مانشسرت يونايتد  3 1قبل اسبوعني.
وثأر ارســنال بالتايل لخسارته امام برنتفورد
بثنائية نظيفة يف افتتاح املوسم املايض.

ايطاليا

تابع اودينيزي مفاج ته هذا املوسم فحقق فوزه
الخامــس تواليا وكان عىل إنرت  1-3أمس االحد يف

املرحلة السابعة من بطولة ايطاليا.
ورفع اودينيزي رصيده اىل  16نقطة.
يف املقابل ،بقي إنرت بطل املوســم قبل املايض
يف املركز الســادس بعد تلقيه خسارته الثالثة هذا
املوسم مقابل  4انتصارات.
وحقــق مونزا الصاعد حديثا للدوري اإليطايل،
أول فوز له باملوسم الجاري بعد إسقاط يوفنتوس،
بهدف دون مقابل.
وأحرز كريستيان غيثكيري هدف املباراة الوحيد
يف الدقيقة  74من عمر اللقاء.
وبهــذا الفوز ،حقق مونــزا أول  3نقاط له هذا
املوسم ،لريفع رصيده إىل  4نقاط باملركز ال  ،18فيام
تجمد رصيد يوفنتوس عند  10نقاط باملركز الثامن.
وفاز فريق التســيو عىل مضيفه كرميونيزي
بنتيجة -4صفر.

وسجل أهداف التسيو شريو إميوبييل (هدفني)
يف الدقيقتــني  7و 21من ركلة جزاء ،وســريغي
ســافيتش يف الدقيقة األخرية من الشوط األول،
وبيدرو رودريجيز يف الدقيقة .79
ورفع التســيو رصيده إىل  14نقطة يف املركز
الخامس ،وتوقــف رصيد كرميونيزي عند نقطتني
يف املركز التاسع عرش قبل األخري.
ويف مبــاراة أخرى ،فــاز فيورنتينا عىل فريونا
بهدفني نظيفني سجلهام جوناثان إيكوين ونيكوالس
غونزاليس يف الدقيقتني  13واألخرية من املباراة.
وأهدر كريستيانو برياغي ركلة جزاء لفيورنتينا
يف الدقيقة .26
ورفــع فيورنتينا رصيده إىل  9نقاط يف املركز
العارش ،وتوقف رصيد فريونا عند  5نقاط يف املركز
السابع عرش.
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تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة
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اعداد  :فيليب شامس

ال ــش ــب ــك ــة الــصــغــيــرة

من هو
من هي

2 1

1

4

3

5

2
أديــب وكاتب وروايئ ومؤر وصحفي لبناين راحل.

إشتهر برواياته التاريخية .أصدر مجلة وقام بتحريرها

بنفسه ،ثم أصبحت من أوسع املجالت إنتشارا.
إسمه مؤلف من تسعة حروف .إذا جمعت:

 -2+8+9+4+7عملة عربية.
 -9+4+5+1قضاء لبناين.

 -9+8+2+7من أسامء الثعلب.
 -2+6+2+3شاعر أموي.

1ـ والية أمريكية تلقّب
بوالية القطــن ،ناقضها
وخالفها يف كالمها.
2ـ ممثل مرصي راحل،
نوع من البلوط.
3ـ موســيقي فرنيس،
عملة عربية ،حرف عطف.
حــى ويتباعد عن
4ـ يتن ّ
املــكان ،تضامن مع ،فيلم
لفريد شوقي.
5ـ للتفســري ،جامعة،
شهر مرصي ،عتب عليهم.
6ـ برش ،االســم الثاين
لوزيــر العمــل ،واليــة
أمريكية ،عائلة.
7ـ جليــيس وندميي،
افتقر اىل ،بلدة يف البقاع.

8ـ وبّــخ ،تقطــع،
عاضدكم.
9ـ أحــد بــروج الح ،
صاحب موهبــة خاصة،
رجع وعاد.
10ـ فريــق كرة لبناين،
عطفهم وشــفقتهم عىل،
مناص.
11ـ للتمني ،مكتشــف
التلقيــح ضــد الجدري،
طلبتك إىل.
12ـ تنام ،يزيل ويشطب
األثــر ،بلــدة يف البقاع،
خل من.
حــت ،غضبوا
ُ
رص
13ـ ّ
عىل ،رسور ،رئيس القوم
ومقدامهم.

الحل السابق
1ـ انعام محمد عيل
2ـ لسانك ،نقوال ح ّنا
3ـ نريودا ،د ّر ،متجر
قرتوا
4ـ مببا ،لهوّ ،
5ـ أم ،رأف ،نساهم ،ديباج
6ـ تج ّر ،ليبرييا ،كازينو
7ـ وديع الصايف ،مديد ،آر
نلف ،ييل ،أنتمي ،إهمج
8ـ ّ

1ـ والية أمريكية ،مدينة يف
األرجنتني.
2ـ واليــة أمريكيــة تلقّب
بوالية البجع ،لقب غريب.
3ـ أكسب ،دار عرض األفالم،
نقيض كرث.
4ـ االسم الثاين لعامل فيزياء
منســاوي ســويرسي ،شتم،
مطار دويل يف فيجي.
5ـ خــان وغــش ،إحــدى
االمارات ،أمنع الهجوم.
6ـ رس ُت ،االسم الثاين ملمثل
كوميدي لبناين.
أهــم أنهــر ســويرسا،
7ـ
ّ
صنعتي ،مدينة يونانية.
8ـ يشــاهدكم ،مرتفــع،
فسيح.
خرية ،فيلم لفريد
9ـ طاهرة ّ

افقيا:

عموديا:

ينم
9ـ أواكب ،من ،و ّرّ ،
10ـ ق ّننــت ،يفلتون ،جن،

رسب
يا

11ـ ري ،كاندي ،مستلحم،
12ـ ناب ،رابض ،األهواز
13ـ بادلوا ،ردّت ُهم ،زاول

االبراج

الحمل
) 21آذار  20 -نيسان)

1ـ ألن باتون ،قريب
2ـ نسيم مجدالين
3ـ عارب ،ريفون ،ندّ
4ـ أنوار ،إتّكال
5ـ مكدّ  ،االيك ،أبو
6ـ الفيليبني
7ـ حن ،بصل ،فدر
8ـ مقدونيا ،مليار
9ـ دور ،رسفانت ،بدّ

الثور
) 21نيسان  21 -أيار)

الرسطان
) 22حزيران  23 -متوز)

مكافأة معنوية يف طريقها اليك ،لكن ذلك
تخف الضغوط نســبيا هذه ا ونة وترتاح
ّ
تدريجيــا .كن متفائال وال تــدع الحرية تؤثر ســيزيد من مسؤولياتك العملية الحالية ،اال
فيك يف العمل .اســتقرار وهدوء يف العاطفة أنــك متتلك املوهبة ،والقــدرة املطلوبة عند
اللزوم.
حب.
وال ُ

االسد
) 24متوز  23 -آب)

العذراء
) 24آب  23 -أيلول)

اعتمد عىل نفســك يف أمــورك الخاصة.
حــاول أن تقرص املســافات مــع الرشيك
اللطيف ،فهو قادر أن مينحك الط نينة والحب العالقات العاطفية التي نشأت يف هذه الفرتة
الكبري الذي تحتاج اليه يف هذه املرحلة ،وحتى ســتكون متقلبة بعض الــيشء وغري ثابتة،
ولكنها ستستق ّر بعد فرتة قصرية.
مستقبال.

امليزان
) 24أيلول  22 -ت(1

العقرب
) 23ت21-1ت(2

تحلم برشاء أشياء جديدة جميلة أو بالسفر
روف مؤاتية لك يك تحقق مبتغاك .خفف
من حامســك الشديد وال تترسع ،امنا األفضل اىل مــكان بعيد مريح .يف الواقع أنت بحاجة
الراحــة لبعض الوقت ،وســوف تزول أزمتك اىل الحنان ،وحب شــخ مميز يكون قريب
منك.
قريبا.

القوس
)22ت 21 - 2ك(1

الجدي
)22ك 20 - 1ك(2

الدقة أســاس النجاح .التعب الذي ينتابك
تتمتــع بجاذبيــة كبرية يف هــذه الفرتة
وبحضــور رائع يلفت األنظــار .اعلم انك بعد من جراء مســؤولياتك املتعددة ســيزول يف
فرتة من التعب ســتصل اىل السعادة الكاملة وقت قريب .عليك أن تشــارك يف املناسبات
السعيدة.
التي تحلم بها.

الدلو
) 21ك 19 - 2شباط)

10ـ عل ،قايني ،ومضت
11ـ المتها ،تونس
12ـ يحرتم ،مم ّر ،تا ّم
13ـ نجو ،كدّ ي ،جلل
14ـ فاراداي ،ينحاز
15ـ يزدان ،مها
16ـ يب ،همس ،وو
17ـ أنام ،ريال
18ـ جورج خباز

1ـ دولــة يف أمــريكا

3ـ يداعب وميازح.

ميغيل دي اونامونو

اخترب معلوماتك
1ـ من هي الروائية واألديبة والكاتبة الفرنســية التي
يطلق عليها لقب االســطورة ،وصاحبة رواية الشيطان
ما زال يضحك؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ من كان ثاين رئيس لجامعة الدول العربية؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ ما إســم اللغة التي كانت تســتعمل يف فرنسا قبل
أن يق ّر امللك فرنسوا األول الفرنسية ،لغة رسمية للبالد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تم إبتكار لعبة الكرة الطائرة؟
4ـ يف أية سنة ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ مــا إســم الكاتــب واألديب املرسحــي والطبيب
رسي صفر
االســكتلندي الذي كتب مرسحيــة العميل ال ّ
صفر؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ ما إسم اليوبيل الذي يُحتفل فيه لدى مرور  34سنة
عىل الزواج؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ ما إسم الدولة ا سيوية التي إستقلت سنة ،1957
وتُعتــرب األوىل يف العــامل ب نتــاج القصدير ،وأيضا
املطّاط؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ مــن هو املمثل املرصي الراحل الــذي مثّل يف أول
مسلسل تلفزيوين له شخصية األديب املرصي طه حسني؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9ـ ما إســم الشاعر العبايس املشهور يف زمانه ،ولقّب
بـ غبار العسكر؟

4ـ الضعف.
5ـ من أسامء السيف.

1ـ دواء دفع السموم.
2ـ شــاعر وفيلسوف
املاين.
3ـ يبــادل الــرأي بغية
الوصول إىل إتفاق.
ح ّب.
4ـ أمرضها وعذبها ال ُ
5ـ يتكلّــم ويصيــح
بغضب.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ ايالف.

1ـ أسالف.

2ـ سليال.

2ـ يلتوي.

لت ،سد.
3ـ ّ

رس.
3ـ يلّ ،

4ـ أوسلو.

4ـ السلو.

5ـ فريوز.

5ـ فادوز.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ الشاعر توفيق بركات.
2ـ محمد عبد الوهاب.
3ـ طوين حنا.
4ـ عيل حليحل.
5ـ مايا يزبك.
6ـ سنة 1959
7ـ الشاعر محمد حمزة.
8ـ أغنية محالها عيشة الفالح.

من أربعة حروف:

ال تدع الشــك من أي نوع كان يستحوذ عليك
أمور كنت غافال عنها ستظهر اليوم بوضوح
يف هــذه الفــرتة الدقيقة ،ووا ب بنشــاط
وتجعلك تعيد النظر مبواقفك السابقة .حاف
عــىل خطواتــك الثابتــة يف تحقيق بعض عــىل امل قدما يف القرارات الجيدة التي قد
تتخذها.
طموحاتك.

الجوزاء
) 22أيار  21 -حزيران)

شوقي.
10ـ األرض املخصبــة يف
جل.
الصحراء ،أرسع الر ُ
11ـ أرض الصحــراء ،ممثل
أمرييك راحل.
12ـ زل ومل يهتــد إىل ،أدعم
وأق ّوي الحائــط ،رئيس وزراء
هندي راحل.
13ـ ّ
ذل ،أبدان ،رسب.
ح ّب،
14ـ
املتحري من شدة ال ُ
ّ
صار الوقت ،طعن.
15ـ وقــت وحني ،صب املاء
بكرثة.
16ـ بلدة يف قضاء عاليه.
17ـ حدّ اد ،تسحب.
18ـ مطــرب وملحن لبناين
راحل صاحب الصورة.

عموديا:

2ـ مصيف لبناين.

 -1+7أرخى السرت.

افقيا:

5
الجنوبية.

 -9+6+2نهر أورويب.

عموديا:

4
افقيا:

 -2+3+6+9دولة افريقية.

الحل السابق

3

الحوت
) 20شباط  20 -آذار)

ان الحــرية تعقد األمور وال تؤدي إىل حلها.
حــاول أن تضبط مزاجك اليوم وال تظهر ما
يصيبــه من تقلبات رسيعة .ثبت الفوائد التي تعاين من بعض القلق والخوف من دون سبب
حصلت عليها مؤخرا ،وسيكون النجاح الكبري واضح .ثــق بأنك قادر عىل تحويل األمور اىل
حيوية رائعة.
حليفك.

دولة افريقية
إليزابيت
إنكلرتا
أشواق
أثري
األرز
أبقراط
بندورة
تحية
ترششل
تايوان
متوز
جز
حم
حوض
دانتي
دانوب
رافائيل
زميل
زف
زنبق
سيارة
ساغان
رشوق
شائك
صورة
صنديد
صحراء
صمت
طبل
طهارة
عناوين
فقيه

SU D O K U

فصائل
فيلم
قرطاجة
كاميكاز
كول

كهرباء
كتيبة
كلامت
لوز
مق

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

مهرجان
نريون
هاندل
هيغل
هيرثو.

الحل السابق

الحل السابق
باناما

1
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

االثنني  19أيلول 2022

ّ
ّ
ّ
ال لشــــــيطنة املودعيــــــن ..والتحــــــركات أتــــــت علــــــى خلفية دعــــــم سياســــــي ب ِعــــــدة احتماالت
(تتمة المانشيت)
ملامرســة ضغط واضح عــىل فريق آخــر .والالفت أكرث هو
التغطية اإلعالمية الشــبيهة بتلك التي قامت بها الـ «يس أن
أن» يف العام  1991حني احتلت القوات األمريكية العراق ،والتي
خطفت األنظار عن كل ما يحدث حولنا.
مصادر سياسية اشــارت لـ «الديار» اىل إن بعض الجهات
اســتغلّت وجع املودعني ودفعتهم إىل النــزول إىل املصارف،
يف عملية تطرح الكثري من األســئلة عــن النيات خلف هذا
االســتغالل ،ولفتت هذه املصادر إىل أن هناك أكرث من احتامل
عىل هذا الصعيد:
 االحتامل األول :جهات قريبة من العهد أرادت الضغط عىلالرئيس نجيب ميقايت بهدف التنازل يف ملف تشكيل الحكومة،
عام ســتؤول إليه األمور يف حال
وبالتايل حاولت إعطاء ملحة ّ
وصلنا إىل فراغ رئايس حتمي يف ل حكومة ترصيف األعامل
ّ
لتــويل صالحيات رئيس
غري املؤهلة ،بحســب فريق العهد،
الجمهورية .وبالتايل يريد هــذا الفريق أن يتنازل ميقايت عن
موقفــه ويوافق عىل تعديالت حكوميــة تعطي فريق رئيس
الجمهوريــة تأثرياً أكرب يف القــرارات الحكومية يف مرحلة
تكتل
ّ
الفراغ املتوقّعة .ويدعم هذا الســيناريو تهديدات رئيس
يف
لبنان القوي النائب جربان باســيل الــذي هدّ د بالفو
ترصيحه التلفزيوين األخري.
 االحتامل الثــاين :هناك جهات تضغط مــن أجل متريراملوازنــة والقوانني املطلوبة من قبل صندوق النقد الدويل ،يف
ل سيناريو يســلط االضواء عىل الحدث األمني ،أي اقتحام
يتم فيه مناقشــة املوازنة .وهذا
املصــارف ،يف الوقت الذي ّ
الســيناريو بحسب املصادر سقط مع ســقوط إقرار املوازنة
األسبوع املايض ،وهو ما يعني أنه قد يتك ّرر بعد عودة املصارف
إىل فتح أبوابها.
 االحتــامل الثالث :هناك نيات مبطّنــة لخلق مناطق أمنّ
تتوىل من خاللها األحزاب فرض األمن كل يف منطقته،
حزبية
جة أن الدولة عاجزة
يف مشــهد اهر وواضح إىل العلن ،بح ّ
عن تأمني حامية األمالك الخاصــة ،وبالتايل يصبح الوجود
الحزيب امل ُســلّح أم ًرا مفروضً ا ،مع ازدياد نسبة تسلح بعض

األحزاب الفاعلة يف ا ونة األخرية ،وهو ما يشــكّل متوض ًعا
حكام التطورات األمنية
بهدف التحضري ملفاوضات ستفرضها
ً
عىل األرض.
 االحتامل الرابع :يراد من هذه التحركات إرســال رســالةقوية إىل املصارف برضورة التنازل يف ملف توزيع الخســائر،
جه رسالة
وبالتايل تستغل بعض الجهات وجع املودعني ليك تو ّ
تهديد واضحة :ان وقتكم قد انتهى ،وإذا لزم األمر ســننزل إىل
بيوتكم (هذا ما ورد عىل لسان إحدى جمعيات املودعني).
وبغض النظر عن االحتامالت املطروحة ومدى مصداقيتها ،
نيس املعنيون أن الجيش مل يقل كلمته األخرية .وتقول املصادر
إن الجيش اللبناين الذي رفض ويرفض الدخول يف الرصاعات
تم اإلخالل
السياسية العقيمة ،لن يبقى مكتوف األيدي يف حال ّ
جه إىل
وتو
باألمن ،وكان هناك من مؤرشات عىل تدهور األمر
ّ
مزيد من الفو  .وبالتايل تجــزم املصادر أن الجيش ينتظر
القرار السيايس للتدخل يف ضبط األمن ،ويف حال مل يأت هذا
خصوصا أن قائد
القــرار ،ف ن الجيش لن يقف مكتوف األيدي،
ً
الجيش العامد جوزف عون لن يساوم عىل السلم األهيل.
والالفــت ان املصارف التي أعلنت إقفال فروعها لثالثة أيام،
ل ّوحت إىل إمكان تو يف عنارص مســلّحة (رشكات حامية)
لتأمني حامية فروعها ،وهو ما يعني يف حال حصول تصادم
أكيد بني مودعني مســلّحني وعنارص الحامية قد يسقط عنه
ضحايا ،وهنا تظهر وجهتا نظر قانونيتان متضاربتان:
رصح يف
 األوىل طرحها املحامي السابق رامي عليق الذي ّحديث تلفزيوين ،أن ما يقوم به املودعون من عمليات اقتحام
للمصارف « ُمربّر» باملادتــني  184و 228من قانون العقوبات،
والتــي تدخل ضمن «التع ّرض إىل النفــس أو امللك» ،داع ًيا كل
املودعني إىل النزول إىل املصارف.
 الثانية طرحهــا املحامي بول مرق يف حديث تلفزيوينايضا ،والذي أدخل عمليات االقتحام ضمن إطار «إستيفاء الحق
بالذات» و «إســتخدام العنف والتهديد» ،مشيدً ا مبوقف املدعي
العام عويدات مبالحقة املقتحمني.
إال أن األكيد ،بحسب رأي العديد من املحلّلني ،أنه وعىل الرغم
من أحقية مطالــب املودعني ،هناك خطر كبــري نتيجة هذه
التحــركات التي تفتح املجال النتقال مــا يحصل يف املصارف

إىل قطاعات أخرى مثل «السوبرماركات» واألفران وغريها من
حصل به
القطاعات ،حيث ســيجد املواطن نفسه يف موقف يُ ّ
حقه بيده من هذا املنطلق ،ال بــد للحكومة ،إذا مل يكن هناك
من تدخالت سياســية ،أن تعطي األوامر للجيش اللبناين ليك
حكام ابتدا ًء من الخميس
التي ستتك ّرر
يضبط حالة الفو
ً
املقبل بعد فتح املصارف أبوابها أمام املودعني.
موقف رئيــس الحكومة نجيب ميقايت مــام يحصل ،قاله
بشكل غري مبارش النائب السابق عيل درويش حيث اشار اىل
انه «ال ميكن أن يتحمل جميــع اللبنانيني أخطاء غريهم ،مع
األخذ بعني االعتبار حق املودعني يف اســرتجاع ودائعهم بعيداً
عن األساليب القمعية واســتخدام السالح الذي قد يؤدي اىل
سقوط أبرياء ال ذنب لهم ،مقرتحاً معالجة األزمة عىل مستوى
كل املودعني وليس عىل أساس بعض املبادرات الفردية» .وهو
ما يعني بشكل مبارش أن رئيس الحكومة املكلف قد يوعز إىل
األجهزة املختصة للقيام بواجباتها يف حامية األمالك الخاصة،
وهو ما قد ال يجد ترجمة فعلية نظ ًرا إىل تراجع القدرات املالية
ل جهزة األمنية.
عام سيحصل بعد فتح املصارف أبوابها يوم
ويبقى الســؤال ّ
الخميــس امل ُقبل؟ يف الواقع ،إعالن املصــارف عن إقفال ملدة
ثالثة أيام له تداعيات كبرية عىل كل األصعدة:
 أوالً :مــن املتوقع أن يرتفع ســعر رصف دوالر الســوقالســوداء إىل ما فوق األربعني ألف لرية للــدوالر الواحد بني
اليوم والخميس ،بحكم أن املصارف العب أسايس عىل منصة
صريفــة .وبالتايل ،وبغياب هذا الالعب ،ســيعمد التجار إىل
الذهاب إىل السوق الســوداء ،وهو ما سريفع األسعار بشكل
ملحو  ،خصوصاً أن للتجار مصلحة برفع الدوالر يف السوق
السوداء من ناحية تحقيق أرباح طائلة عىل حساب املواطنني.
هــذا األمر قد ال يتحقّق يف حال ق ّرر مرصف لبنان التدخل عرب
ضخ دوالرات يف السوق (للرصافني فئة أوىل) لتغذية السوق.
 ثانياً :خالل هذه األيام الثالثة ،لــن يتمكّن املودعون منســحب أموالهم من املصــارف ،وهو ما قد يضــع العديد من
العائــالت يف موقف صعب ،نظــ ًرا إىل حاجتهم لرشاء طعام
ومحروقات وأدوية وغريها من األمور الحياتية.
حكام بتوقف
 ثالثاً :حركة االســترياد من الخارج ستتأثرً

املصارف عن العمل ،وهو ما قد يجعل بعض القطاعات يف حال
من القصور من ناحية تأمني بعض السلع والبضائع.
 رابعــاً :ارتفاع مطّرد ألســعار كل الســلع والبضائع يفاألســواق ،نتيجة ارتفاع ســعر رصف دوالر السوق السوداء
ونتيجة النق يف بعض املواد .وهو ما يعني مزيدا من القهر
والتعذيب لرشيحة واسعة من اللبنانيني.
عملياً ،من املتوقّع بحســب الكثري مــن املحلّلني ،أن تعاود
هجامت بعض املودعــني عىل املصارف إبتــدا ًء من الخميس
املقبل ،وبالتايل هذا األمر سيؤدّي إىل إعادة إقفال املصارف من
جديد .لكن مصادر تشري إىل اتصاالت تجري بعيدا عن األضواء،
خصوصاً مــع وزارة الداخلية وبعض املرجعيات السياســية
حل لهذه املشــكلة .وتتوقّع املصادر أن تتم إعادة فتح
إليجاد ّ
املصارف أبوابها ،إذا ما تــم االتفاق عىل صيغة مع ّينة تُطم
املصارف.
لكن املنحى األخطر بحســب هذه املصــادر ،أن يكون يوم
كبرية تبــدأ بعمليات اقتحام من قبل
الخميس بداية لفو
مودعني ،وتنتهي مبواجهات يف الشــارع بهدف خلق فو
حقيقية قبــل أن يُطلب إىل الجيش التدخل الســتعادة زمام
األمور .وتضيف املصادر أن قيادة الجيش تعي هذا األمر ،وهي
عىل أتم استعداد لفرض السيطرة عمالً مبعادلة «األمر يل».
حكومياً ،تشــري امل ُعطيات الجديدة إىل أن هناك تقدّ ما عىل
صعيد تشــكيل الحكومة ،حيــث ان كالم ميقايت األخري يف
القرص الجمهوري عن استعداده للنوم يف قرص بعبدا لتشكيل
الحكومة ،يأيت من منطلق قطع الطريق عىل النائب الســابق
جربان باســيل ،ومن منطلق أن التباعد بني رئيس الجمهورية
التوصل إىل
ورئيس الحكومة أصبح ضيقاً ،وهناك أمر كبري يف
ّ
تشكيلة تُريض الطرفني وتؤدّي إىل إصدار مراسيم الحكومة.
وهذا األمر ســيتم بحســب املعطيات فور عودة ميقايت من
جح املصادر أن تكــون الحكومة مؤلفة من 24
نيويورك .وتر ّ
وزيرا مع توســيع مروحة أســامء الوزراء املرشحني للتغيري
لتشــمل وزير املال ،وزير الخارجية ،وزيــر املهجرين ،وزير
ويتم الحديث عن طرح توزير بعض
الطاقة ووزيــر االقتصاد،
ّ
األسامء العونية.

طـــــهـــــران  :دور مـــوســـكـــو داعــــــــم بــــاإلتــــفــــاق الـــــــنـــــــووي ..ونــــهــــج املـــــفـــــاوضـــــات رفــــــع الـــعـــقـــوبـــات
(تتمة ص)1
اإلدارة األمريكية املســؤولية حقاً ،وقبلــت نتائج املفاوضات
كاتفاقية واستعدّ ت إلكاملها ،فلن يلعب أي من أوروبا وروسيا
والصني دوراً رادعاً يف هذا املسار».

رئييس

ويف وقت ســابق ،قال الرئيس اإليراين إبراهيم رئييس ،إنّ

«األمر ا ن بيد الواليات املتحدة التخاذ القرار النهايئ بشــأن
التوصل إىل اتفاق يف مفاوضات رفــع الحظر» ،مؤكداً عزم
طهران «عىل الدفاع بحزم عن حقوق شعبها».
أضــاف «أنّ رفع العقوبــات عن طهران يجــب أن يكون
مصحوباً بتحقيق الضامنات» ،موضحاً أنّ «مشكلة الضامنات
قدماً يف املفاوضات».
يجب أن تحل للم

مستعدون لتبادل السجناء مع واشنطن

من جهــة أخرى ،أعلن كنعاين أنّ «إيران ال تزال مســتعدة

لتبادل الســــجناء مــع الواليات املتحدة» ،مؤكــداً أنّ بالده
مســتعدة للتعامل مع هذا امللف «كملف إنساين مع االتفاق أو
بدونه».
وأشــار إىل أنّه «جرت املفاوضات بطرق مختلفة متعلقة
وتوصل الطرفان إىل اتفاقات مطلوبة» ،مشــدداً
بهذا امللف،
ّ
عــىل أنّ «اإلدارة األمريكيــة يجب أن تتخذ قــراراً لتنفيذ هذا
االتفاق أو عدمه».
وكان كنعاين أكّد املوقف نفســه أنّ «إيران مستعدة لتبادل

الســجناء مع الواليات املتحدة» ،داعياً إدارة الرئيس األمرييك
جو بايدن إىل «التحرك بــدالً من العروض املرسحية» من أجل
جح أن تفــرج الواليات املتحدة من
تحقيق ذلك» ،مضيفا «نر ّ
دون أي رشوط عــن املواطنني اإليرانيني املحتجزين» ،لدورهم
يف «االلتفاف عىل العقوبات األمريكية».
ويف ســياق آخر ،دعا املتحدث باســم الخارجية الحكومة
السعودية إىل التحرك بجدية بشأن اإلفراج عن املعتقل اإليراين
يف السعودية خليل درمند.

ُ
ُ
ّ
مـــــقـــــاومـــــون يـــطـــلـــقـــون الـــــنـــــار تــــجــــاه طـــــائـــــرة اســــتــــطــــاع «إســــرائــــيــــلــــيــــة» فـــــي أجـــــــــواء نــابــلــس
قــــــــــوات االحـــــــتـــــــال تـ ــنـ ــصـ ــب حــــــواجــــــز فــــــي الــــــضــــــفــــــة ...وحــــمــــلــــة اعـــــتـــــقـــــاالت فــــــي الــــقــــدس
كذلك ألقى شــبانّ زجاجات حارقة نحو مستوطنة «بيت
إيل» املقامة عىل أرايض الفلسطينيني شامل رشق البرية.
واســتهدف مقاومون حاجز الجلمة شــامل جنني بعبوة
محل ّيــة الصنع ،يف وقت أصيب فيه مســتوطن بجروح بعد
رشق سيارته بالحجارة يف الضفة الغربية.
ومنذ أيام ،تنفذ قوات االحتالل اإلرسائييل حملة اعتقاالت
ضد الشبان الفلسطينيني يف مناطق فلسطينية مختلفة.
عىل صعيــد آخــر ،نصب جيــش االحتــالل اإلرسائييل
حواجز عســكرية يف عدة مناطــق يف الضفة الغربية ،مام
تسبب بعرقلة حركة الفلســطينيني ،يف حني عزز مشاريعه
االستيطانية يف منطقة األغوار.
وقالت وكالــة األنباء الرســمية الفلســطينية «وفا» إن
«الجيش اإلرسائييل عرقل حركة الفلســطينيني عىل شــارع
جنني ـ حيفا ،بعد أن نصب حاجزا عســكريا عند مدخل قرية
رمانة ، ،يف محافظة جنني شــاميل الضفــة» ،مضيفة أن
«الجيش نصب الحاجز وأعاق حركة الفلسطينيني بعد إيقاف
مركباتهم والتدقيق يف بطاقاتهم واستجوابهم».
ويذكر ان العديــد من الحواجز العســكرية «اإلرسائيلية»
تنترش عىل مشارف املدن الفلسطينية ،حيث يتم إيقاف مركبات
الفلسطينيني وتفتيشهم ،ويف بعض األحيان اعتقالهم.

فلســطينيني من رام الله وجنني يف الضفة الغربية املحتلة،
بينهم أرسى محررون وقيادي يف حركة الجهاد اإلسالمي.
ومن رام اللــه ،اعتقلت قوات العدو املحــرر والقيادي يف
الجهاد االســالمي جمعة التايه ،بعد مداهمة منزله وتفجري
أبواب عدة شــقق يف العامرة التي يسكن فيها ،كام صادرت
األجهزة اإللكرتونية لعــدد من أفراد عائلة التايه بعد مداهمة
املنزل الكائن يف سطح مرحبا والعبث مبحتوياته.
كام اعتقلت األســري املحرر عبد الرحمن الجليس من مخيم
الجلزون برام الله ،بعد مداهمة منزله والعبث مبحتوياته.
ومن جنني ،اعتقلت قوات االحتالل محمد صايل الســعدي
ووسيم سعد السعدي من السيلة الحارثية.
وســلمت قوات االحتالل ،عددا من الشبان بالغات ملراجعة
مخابراتها أثناء اقتحامها بلدة تقــوع جنوب رشق بيت لحم
املحتلة.
فيام أصيب شاب فلســطيني برصاص االحتالل يف الفخذ
خالل مواجهات يف قرية حوسان غرب بيت لحم.
كام اقتحمت قوات االحتالل بلديت عالر وصيدا يف طولكرم،
وجامعني جنوب نابلس.
ويف القدس املحتلة ،اعتقلت قوات االحتالل الشــابني عمر
وفريد أبو الهــوى ،خالل اقتحام بلدة الطــور رشق القدس،
واقتحمت منزل الشــهيد أحمد صالح مبخيم شعفاط شامل
رشق املدينة.

إىل ذلــك ،اعتقلــت قوات االحتــالل الصهيــوين ،أربعة

عىل صعيد آخــر ،تفاجأت طالبات فلســطينيات خالل

(تتمة ص)1

اعتقاالت

االختناق بقنابل غاز

الطابــور الصباحــي بقنابل غــاز كثيفــة ألقاها جنود
االحتالل عىل مدرســـــتهن «بنـــــات عناتا الثانوية»
شــامل رشق القدس املحتلة ،ما أدى إلصابــة  5طالبات

ومعلمتــــني باالخـ ــتناق .يأيت هذا االعتداء بعد اقتحام
قوات االحتــالل بلدة عناتا وإطــالق القنابل الغازية عىل
األهايل.

األمـــــــــــــــم املـــــــتـــــــحـــــــدة  :ثــــــلــــــث ســــــــكــــــــان الـــــــعـــــــالـــــــم مـــــــــا زال بـــــــــا «إنـــــــتـــــــرنـــــــت»
برغم التقدم التكنولوجي الكبري الذي يشهده العامل ،ال يزال
نحو ثلث ســكانه يف عام  2022مــن دون اتصال باإلنرتنت،
وسط تباطؤ تشهده وترية توسع االتصاالت الجديدة ،بحسب
أحدث إحصاءات نرشتها األمــم املتحدة .وقال االتحاد الدويل
لالتصاالت يف بيان ،إن عدد املتصلني باإلنرتنت يف العامل يف
الفرتة الحالية يقدر بحواىل  5 3مليارات شخ .
وبينام ال يزال النمو يف األعداد مشــجعاً ،يشــري التقرير
إىل أنه يف ل غياب اســتثامرات جديدة يف البنية التحتية،
وتراجع الزخم الســتقطاب مهارات رقمية جديدة ،ف ن فرص
ربط سكان العامل بشــبكة االنرتنت حتى عام  2030ترتاجع
بشكل متزايد.
وفيام ال يزال  2 7مليار شــخ غري قادرين عىل الوصول
لإلنرتنت هذا العام ،فقد كان عددهم عند  3مليارات يف 2021
و نحو  3 6مليارات عام  ،2019قبل جائحة كوفيد.19-
وشدد األمني العام لالتحاد الدويل لالتصاالت هولني جاو،
عىل أن زيادة أعداد املتصلني بشــبكة اإلنرتنت يف الســنوات
املاضية قــد أعطى دفعة جيدة من التفــاؤل لالتحاد ،إال أنه
يجب الحفا عىل الوترية عينها لضامن استفادة الجميع من
الخدمات الرقمية.
أضاف :أنه ال ميكن تحقيق ذلك إال من خالل زيادة االستثامر
يف الشبكات والتقنيات الرقمية ،وإقرار ترشيعات مستوحاة
من أفضل النامذج وعمليات التدريب.

شارل ايوب رئيس التحرير العام
نـائـــب رئــيس التحرير  :حــنـا ايــــوب
نائــبة رئــيـــس التحرير  :نــور نعمة
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وحــدد االتحاد الدويل لالتصاالت عقبتني رئيســيتني أمام
هدفها املتمثل يف جعل ســكان العامل متصلني بشــكل كامل
باإلنرتنــت ،أولها أن الســكان الذين ال يزالــون غري متصلني
بالشــبكة ،هم أيضاً أكرث السكان الذين يصعب الوصول إليهم
بالتكنولوجيــا ،وثانيــا صعوبات االنتقال من نفاذ بســيط
للشبكة إىل وصول منتظم وسهل ومستقر.
ويعتــرب االتحاد أن العقبات املتمثلــة يف رسعات االتصال
البطيئة للغاية ،واألسعار املرتفعة جداً للمعدات واالشرتاكات،
واالفتقار إىل الثقافــة الرقمية أو حتــى الحواجز الثقافية
واللغوية ،تعترب عقبات حقيقيــة ،إال أن هناك عقبال أخرى
أكرث صعوبة تتمثل يف التمييز بني الجنســني وأحياناً النق
يف الحصول عىل الكهرباء.
وأوضح جــاو أن إفريقيا ال تزال األقــل اتصاالً بني مناطق
االتحاد الســت ،مع نســبة تقدر بنحو  40باملئة من سكانها
فقط هم من يتمتعون باتصال باإلنرتنت ،فيام يبل هذا املعدل
يف البلدان العربية نحو  70باملئة.
ويف منطقة آســيا واملحيط الهاد  ،ارتفع معدل انتشــار
اإلنرتنت من  61باملئة يف عام  2021إىل  64باملئة هذا العام.
وتسجل األمريكيتان ورابطة الدول املستقلة وأوروبا معدالت
تزيد عن  80باملئة.
وتــأيت «القارة العجوز» يف املرتبــة األوىل مع اتصال 89
باملئة من سكانها باإلنرتنت.
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