
5000 L.L.  5000 ل.ل.

ــــــــاط؟ ــــــــد.. مــــــــاذا عــــــــن اإلحتي ــــــــدوق النق ــــــــع املعيشــــــــي وضغــــــــوط صن ــــــــن الواق ــــــــة 2022 بي ُموازن
املوازنــــــــة والحكومــــــــة والترســــــــيم .. ثالثــــــــة ملفــــــــات ســــــــُتبصر النــــــــور قبــــــــل انتهــــــــاء واليــــــــة رئيــــــــس الجمهوريّــــــــة
ــــــــّكل مدخــــــــاًل لخطــــــــوات ُمســــــــتقبلّية ــــــــد تُش ــــــــدة ق ــــــــات جدي ــــــــح فروعهــــــــا بآلّي ــــــــاود فت املصــــــــارف تُع
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ــاة ــ ــ ــ ــ ــة وفـ ــ ــ ــ ــ ــا«: حالـ ــ ــ ــ ــ »كورونـ
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة   157 و 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 157 إصابة 
جديدة بالفــريوس، ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات 

.»441090
وأوضحــت الوزارة أنه »تم تســجيل حالة وفاة جديدة، 

وبذلك يصبح العدد اإلجاميل للوفيات 10671«.

مواجهات بني فلسطينيني وجيش العدو يف نابلس

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( )التتمة ص12( 

جاسم عجاقة

أصبح شبه محســوًم عدم إنتخاب رئيس للجمهورية يف 
املواعيد الدســتورية. هذا ما يُشّدد عليه الخرباء السياسيون 
الذيــن يــرون يف الترسيع بتشــكيل الحكومة خطوة مللء 
الفــراغ الذي ســُتخلّفه نهاية والية الرئيس ميشــال عون. 
وإذا كان تشــكيل الحكومة أمــر جيد وبرشى خري باملطلق، 
إال أن الغموض الــذي يلف عملية إنتخاب رئيس للجمهورية 
ســيكون له حكاًم تداعيات عىل الواقع اإلقتصادي واملعييش 
يف ظــل إنقســام حاد، ومتّتع كل وزيــر يف هذه الحكومة 
بجزء من صالحيات رئيس الجمهورية، وهو ما يعني ترشذم 
القرار اإلقتصادي وبروز تصفية حسابات من باب اإلعرتاض 
و«الفيتوات« عىل العديد من القرارات التي ستكون الحكومة 

العتيــدة ُملزمة إتخاذها يف املرحلة املُقبلة.
هــذه املُقّدمة تهدف قبــل كل يشء إىل القول إن أي قرار 
إقتصــادي ُمســتقبيل ســيكون خاضًعا بدون أدىن شــّك 
للتســويات السياســية عىل الطريقة القدمية، ولن يكون 
نتــاج رضورات الواقع املعييش واإلجتامعي، ونتاج ُمقاربة 
علمية تأخذ مصلحة املواطن من بني املُســلّامت التي ال مُيكن 

املّس بها.
عىل الصعيد الرئايس، يربط املعنيون الدعوة إىل جلســة 
إنتخــاب لرئيس الجمهورية بإقــرار املوازنة )األولوية لهذا 

امللف( وبتشــكيل حكومة. ويُشكّل هذان امللفان مع ترسيم 
الحــدود امللفات الثالث التي ســُتّبرص النور قبل نهاية والية 

الرئيس ميشال عون.

{ املوازنة {

عــىل صعيد املوازنة، تُشــري املعلومــات املُتداولة اىل أن 
االتصاالت السياســية نشــطت بعد إســقاط نصاب جلسة 
املوازنــة األخرية، بهدف تأمني النصاب لجلســة اليوم، مع 
أغلبيــة إلقرارها بالتعديالت التي ســيتوافق عليها النواب، 
والتي هي بالدرجة األوىل ســعر رصف الدوالر املُعتمد والذي 
ســيتّم إقراره عىل عرشين ألف لــرية لبنانية للدوالر الواحد 

مبا فيه الدوالر الجّمريك.
إعــرتاض بعض الكتل النيابية عــىل مرشوع املوازنة لن 
يؤيت نفًعــا، خصوًصا أن حجم هذه الكتل غري كاٍف لتعطيل 
النصــاب، مع موافقة إحدى الكتــل الكبرية املُعرتضة عىل 

املوازنة. والتصويت لصالح  النصاب  تأمني 
هذه املوازنة املنوي مناقشــتها وإقرارها اليوم يف الهيئة 
العامة للمجلس، ســيتّم تطبيقها من تاريخ صدور القانون، 
أي عىل فرتة شــهرين من السنة فقط. وبالتايل حتى ولو تّم 
إقرار موازنة مثالية، فإنها لن تُغري يف الواقع الكاريث الذي 

شـــــهيد فلســـــطيني وثالثـــــة جرحـــــى خـــــالل اقتحـــــام قـــــوات اإلحتـــــالل لنابلـــــس 
ـــــه« ـــــذ احتالل ـــــى األقصـــــى من ـــــة  »أخطـــــر عـــــدوان عل ـــــاس« تدعـــــو الفلســـــطينيين ملواجه »حم

زيلينســـــكي دعـــــا الـــــروس لرفـــــض التجنيـــــد.. الفـــــروف: ردود الفعـــــل الغربّيـــــة »هســـــتيريّة« 
ــة ــ ــ ــ ــلحة النوويّ ــ ــ ــ ــتخدام األس ــ ــ ــ ــن اس ــ ــ ــ ــن م ــ ــ ــ ــا الكرملي ــ ــ ــ ــدة: حذرن ــ ــ ــ ــات املتح ــ ــ ــ الوالي

استشــهد شــاب فلســطيني، وأصيب ثالثة آخرون فجر 
امس، برصاص قــوات االحتالل الصهيوين يف مدينة نابلس 
يف الضفة الغربية املحتلة. وأكدت مصادر أمنية فلســطينية 
استشهاد الشاب سائد الكوين يف العرشينيات من العمر خالل 

مواجهات مع قوات االحتالل يف منطقة الطور  باملدينة.
وذكــرت املصادر ذاتها، أن ثالثة مواطنني عىل األقل أصيبوا 
برصاص االحتالل الحي، وجرى نقلهم لتلقي العالج. وأضافت 
أن قــوات االحتالل اعتقلت الشــابني أرشف كوســا من حي 
التعاون، وتقي الدين بوشــكار من حي املساكن الشعبية، يف 

مدينة نابلس.
وأعلنت كتيبة نابلس يف رسايا القدس، أن مجاهديها تصدوا 
لقوات االحتالل التي اقتحمت حي املســاكن، وقالت يف بيان 
لهــا »كمن مجاهــدو رسايا القدس - كتيبــة نابلس للقوات 
الصهيونيــة التي اقتحمت املدينــة، وامطروها بصليات من 
الرصاص والقنابل املتفجرة بالقرب من عسكر اثناء انسحابها 
من حي املساكن رشق مدينة نابلس، وقد عاد مجاهدونا بسالم 

بفضل الله«.

{ »حامس« {
هذا، ودعت حركة »حامس« مســاء امس، الفلســطينيني 
إىل االحتشــاد يف املسجد األقىص ملواجهة »أخطر عدوان منذ 

دعا الرئيس األوكراين فولودميري زيلينسيك املواطنني الروس 
إىل رفض التجنيد اإلجباري والهروب من التعبئة العسكرية، يف 
حني حذرت واشــنطن من أن روسيا ستواجه عواقب كارثية إذا 

سلكت »املسار املظلم« واستخدمت األسلحة النووية.
وقال زيلينسيك إن روسيا تجرب املواطنني عىل املشاركة يف ما 
وصفه باالستفتاءات الزائفة، وإنها ستستخدم نتائج االستفتاءات 
لتقــول إنها تتعرض لهجوم من الغــرب، داعيا املواطنني الروس 
للهروب من التعبئة العســكرية الجزئيــة التي دعا إليها بوتني، 

ورفض التجنيد اإلجباري.
وأكد أن املفاوضات مع بوتني ستكون مستحيلة بعد امليض قدما 
يف االســتفتاءات وإعالن نتائجها. وقال إن قواته سرتد عىل أي 
هجوم رويس يف جميع املناطق، وستحرر البالد بالكامل، متعهدا 

بعدم السامح ملن وصفه »باملحتل« باإلفالت من العقاب.
وتأيت تلك الترصيحات يف وقت تتواصل فيه لليوم الثالث عىل 
التوايل عمليات التصويت يف االســتفتاء بشأن انضامم املناطق 

التي تسيطر عليها روسيا إىل منظومة االتحاد الرويس.
وتعهد وزير الخارجية الرويس ســريغي الفروف بأن تكون 
املناطــق األوكرانية التي توافق عىل االنضامم لالتحاد الرويس 
تحت الحامية الروســية الكاملة. وانتقد الوزير الرويس يف هذا 
الســياق ردود الفعل الغربية، إزاء االســتفتاءات التي تجرى يف 
مناطق رشق أوكرانيا ووصفها »بالهستريية«، وقال إنها تدل عىل 

عبـــد اللهيـــان: اإلتفـــاق النـــووي 
ـــات واشـــنطن مرهـــون بحســـن نّي

كشــف وزير الخارجية اإليراين حسني أمري عبد اللهيان، أن 
»األمريكيني بعثوا رسالة إليران خالل األيام األخرية بأن لديهم 
حسن النية من أجل التوصل إىل اتفاق«، بخصوص املفاوضات 

النووية.
 ويف ترصيحــات صحافية، قال عبــد اللهيان: »أكدنا لهم 
)لألمريكيــني( أن يربهنوا عرب التحــيل بالواقعية عىل توفر 
اإلرادة وحسن النية لديهم بهدف التوصل إىل االتفاق املنشود«، 
الفتــا إىل »أن معظم املباحثات التــي أجراها مع نظرائه يف 
نيويــورك عىل هامش الجمعية العامة لألمم املتحدة، تناولت 

محور إلغاء الحظر عن إيران«.
وتابــع »إن فريقنا وزمالءنا أجــروا يف نيويورك مباحثات 
مع ممثل االتحاد األورويب والدول املعنية مبفاوضات االتفاق 
النــووي، مضافا إىل اللقاءات التــي أجريتها أنا مع االطراف 
املختلفة خالل اليومني األخريين، حيث أن هذا امللف شكّل احد 

املحاور الرئيسية املدرجة يف جدول األعامل«. 
وأردف: »لقــد أكدت خالل هذه املباحثــات أننا بحاجة إىل 
إرادة حاســمة من أجل التوصل اىل اتفاق، ويف الواقع يتعني 
اليوم عىل الطرف األمرييك أن يتحىل بالشجاعة التخاذ القرار 
الذي ســيتيح لنا الحديث عن الحصول عىل اتفاق جيد ومتقن 

ومستدام«.

اعلنــت الدولة اللبنانية الحداد عىل موت امللكة اليزابيت 
ملكة بريطانيا.

تــويف 82 لبنانيا يف مركــب يف البحر، وهم يحاولون 
الهروب من وضعهم املأساوي، ففضلوا املوت الرسيع عىل 

املوت البطيء يف بلدهم .
هؤالء الذين يأسوا من االوضاع املعيشية واالقتصادية... 
كانــوا يرتشــفون القهوة صباحا، فلــم يعد عندهم مثن 
علبــة بن، ومل يعودوا ميلكون مثــن الدواء ومثن الطعام 
لعائالتهــم، فقرروا الهجرة يف البحر، يف رحلة محفوفة 
باملخاطر واملوت املحتم، النهم مل يعودوا يستطيعون تحّمل 

الظلم والعذاب يف لبنان.
 اذا كانت الدولة اعلنت الحداد يوما عىل امللكة اليزابيت، 
فقد كان من واجبها ان تعلن الحداد عىل موت 82 مواطنا 
لبنانيا بينهم رجال ونساء وصبايا وشبان واطفال صغار. 
انــه من العــار ان ميوت 82 لبنانيــا، وال تعلن الدولة 

اللبنانية الحداد عليهم وتنكيس االعالم.

عىل طريق الديار

»الديار«

ابتداًء من اول تشرين االول

ثمن العدد من جريدة »الديـــار«

10 آالف ليرة



صونيا رزق 

لرمبا مل يكن التوقيت مناســباً 
لوصول العامد ميشــال عون اىل 
قرص بعبدا قبل ست سنوات، هذا 
مــا يقوله بعــض مؤيديه الذين 
الحكم  يعتربون تســلّمه مقاليد 
يف العام 2016 مل يكن يف محله، 
وكان من االجدى لو اىت يف توقيت 
اذ يرى مؤيدوه  وظرف مغايرين، 
بأّن معارضتــه التي إنطلقت يف 
الثامنينات من »قرص الشــعب«، 
وتواصلت من الرابية كانت االبرز 
يف حياته، حني كان املعارض االول 
يف البلد، والناس بطبيعتها تسري 
مع الخط املعارض، الذي ترى فيه 
صوتاً صارخاً ضد الســلطة، التي 
مل تســتطع منذ عقود من الزمن 
تقديــم واجباتهــا اىل املواطن، 
االمان  اليــوم عن  لغاية  الباحث 

ومل يجده.
اىل ذلــك، ينقل زوار رئيــس الجمهورية عنه قوله 
»بأنــه يتحّض إلطالق خطاب معــارض، مع لهجة 
شــديدة مغايرة عن خطاباته يف القرص الجمهوري، 
حيث كان مقّيداً النه يتوىل املركز االول يف الدولة، عىل 
ان يكون الكالم الذي ســيفضح به بعض السياسيني 
واملعرقلني مدّوياً، النه ســيقول الحقائق كام هي، أي 
مــا بعد تاريخ31 ترشين االول ســيكون مختلفاً عام 
ســبقه، الّن العامد عون ســيكون مغايراً عن الرئيس 
عون، اذ سيصبح حّراً من قيود الرئاسة، وفق ما يقول 
مؤيدوه وبعض املســؤولني يف« التيار الوطني الحر« 
الذين يُعتربون من املقّربني جداً منه، ويشــريون اىل 
انــه ميتلك ملفات عن صفقات قام بها بعض االفرقاء 

السياسيني، مؤكدين اّن الرئيس عون الرصيح والجريء 
ستكون له مواقف تذكّر بحقبة الثامنينات، أي ستعود 
شعبيته اىل سابق عهدها، وسوف يستعيد منارصوه 
تلــك  الصورة املتمردة ، عىل ان يكون الرئيس الفخري 
لـــ » التيار الوطني الحــر«، وبالتايل رأس حربة يف 

املعارضة يف وجه اي فاسد.
يف غضون ذلك، تشري مصادر »التيار الوطني الحر« 
اىل اّن املنارصين سيواكبون الرئيس عون لحظة خروجه 
من القرص الجمهوري، يف نهاية شــهر ترشين االول 
املقبل، عىل ان يستعيدوا خطهم السيايس الذي عايشوه 
عىل مدى عقود من خالل التحركات التي سيقومون بها 
يف الشارع قريباً، دعامً لحقوق املواطنني والوقوف سّداً 
منيعاً امام الفســاد الذي سيواصلون محاربته، مهام 

عال شأن هوية مرتكبيه.

العوين  االنقســام  إطار  ويف 
داخل »التيار« حيث توجد اجنحة، 
منها للرئيس عون وأخرى للنائب 
باسيل، وبعضها معارض بصمت، 
وآخر الخالفــات ما حصل خالل 
اجتــامع تكتل« لبنان القوي« يف 
منــزل النائب أســعد درغام يف 
جبيــل قبل فرتة وجيــزة، حينها 
ُوصــف اللقاء بالعاصف بســبب 
االختــالف يف وجهات النظر بني 
نواب التكتــل، الذي رفض بعضه 
رئيس  يتبعهــا  التي  السياســة 
خصوصاً  باسيل،  جربان  »التيار« 
تلــك املتعلقة بتأليــف الحكومة 
والــرشوط التي يضعهــا، والتي 
ادت لغايــة اليوم اىل التعطيل، إال 
اّن باسيل ووفق املعلومات إستمر 
التعليقات  رافضــاً  عىل موقفه، 
واملقرتحــات، عىل ان يؤدي قدوم 
العامد عــون اىل الرابية  اىل حل 
الخالفات واملشــاكل،  كام سيعمل عىل املصالحة مع 
معاريض باســيل، خصوصاً املسؤولني السابقني الذين 
شاركوا يف تأسيس »التيار«، وسوف تكون هذه العودة 
تحت عباءته ، التي ستشجع عىل إستاملتهم من جديد، 
وفق املصادر العونية التي شــّددت عىل رضورة إعادة 

اللحمة كام كانت.
 وحــول ما يُحىك عن خالف بني نائب بارز يف تكتل 
»لبنان القوي« مع باسيل، عىل خلفية زيارته البطريرك 
املاروين بشارة الراعي، وبروز إسمه كمرشح رئايس، 
لفتت املصادر اىل اّن الخالفات ســوف تنحرس عىل يد 
رئيس الجمهورية قريباً، النه لن يســمح بأي تباين بني 
نوابه،  فهو راجع يف مهمة محّددة هي إعادة » التيار« 

اىل سابق عهده.

2
ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ

االثنني 26 أيلول 2022

 عـــون يتحّضـــر إلطـــاق خطـــاب ُمعـــارض من الرابيـــة بلهجة تذّكر بحقبة »قصر الشـــعب«
الرئيـــس الفخـــري لــــ »التّيـــار الوطنـــي الحّر« ســـيفضح املســـتور ويقـــول الحقائق كما هي!

ــة ــ ــ ــة طبيعّي ــ ــ ــو نتيج ــ ــه هــ ــ ــا نعيشــ ــ ــ ــى: م ــ  املرتضــ
للحصــــــار بهــــــدف النيــــــل مــــــن قــــــّوة املقاومــــــة

تســــــونامي ألســــــوأ  يتعــــــّرض  البلــــــد   قبــــــان: 
املّتحــــــدة الواليــــــات  بقيــــــادة  إقليمــــــي  دولــــــي 

قال وزير الثقافة يف حكومة ترصيف 
االعامل القايض محمد وســام املرتىض، 
خالل رعايته االحتفال الذي نظمته حركة 
»أمــل« يف بلدة حومــني التحتا، تكرميا 
للطالب الناجحني يف الشهادات الرسمية 
والجامعية واملهنية يف ملعب البلدة،«إن ما 
نعيشــه هو نتيجة طبيعية للحصار الذي 
يتعرض له لبنان والذي يهدف أساســاً  اىل 
النيل من قوة املقاومة وموقفها العسكري 
والســيايس واالمني وذلك لقهر الشعب 
بهدف االنقضاض عىل املقاومة وذلك ليس 
الســبب الوحيد ، فلبنان بطبيعة تكوينه 
يشكل الصورة املعاكسة للكيان العنرصي 

االرسائييل القائم عىل الجرائم بكل انواعها ، 
ان لبنان بلد االمام موىس الصدر، بلد التنوع 
والعيش الواحد يناقض الكيان االرسائييل 
القائم عىل التعصــب، فكلام قوي لبنان 
كلام انكرست ارسائيل، لهذا يُضيق الحصار  
عىل لبنان النه يف معركة وجود مصريية 
مع ارسائيل، وهذا ما نبه منه االمام السيد 
موىس الصدر قبل 70 عاما عندما قال : اذا 
التقيتم العدو االرسائييل قاتلوه باسنانكم 
وسالحكم مهام كان متواضعا فكيف االن 
لنا مــن القوة ما لنا، من هنا الدعوة دامئا 
اىل التثبت بالوحدة الوطنية وهذا ما نحياه 

بفضل من الله كثنايئ وطني«.

قــال املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ 
أحمد قبالن يف ترصيح أن »البلد يتعرض 
بقيادة  إقليمي  ألسوأ تســونامي دويل 
واشنطن التي تقود سيناريوهات فوىض 
وفلتان وتجويع، وتريد أن تقرر من يأكل 
ويجــوع، وبالتايل هي تتعامل مع لبنان 
كساحة اســتنزاف، والضورة الوطنية 
يف حاميــة األمــن املجتمعي، ومن هنا 
نرى موجة اإلنهيارات والفوىض وتفليت 
الدوالر مرشوع مقصود وخطري، والحل 

ال يكون بالتنظري وال بطمر الرأس«. 
وتابع: »أما ما نــراه من قوارب املوت 
فأنها كارثــة وطنية تدمي القلب، إال أن 
العالج بحامية ســوق العمل والحاجات 
األساسية ودعم الجيش والقوى األمنية 
وإنعــاش املرفق العام ووضع حد رسيع 
للنــزوح، وإال فإن املزيد مــن الكوارث 

بانتظارنا. وهنا أتوجه بالقول  للحكومة 
اللبنانية املقرصة بأن  الغافلة والقــوى 
اللبنــاين يتعــرض لــإذالل والتجويع 
والرتويع وسط مجزرة معيشية تقودها 
قلة مالية تحتكــر اقتصاد البلد، والحل 
بإنقاذ املواطــن إلنقاذ الوطن، واملوازنة 
رضورة مبقــدار إنقاذهــا ملالية املرفق 

العام«. 
وختم قبالن: »سياسيا لبنان يف أمس 
الحاجة لحكومة تخفف من وطأة رسطان 
الفراغ، والعني عىل تسوية رئاسية إنقاذية 
قبل أن يتحول البلد إىل كومة خردة. ومهام 
يكــن من أمر ال يجوز ترك البلد للعصابات 
واملافيات أبدا، والنزوح كارثة وطنية والحل 
بقمع جيش جمعيات مفوضية الالجئني 
وإغالق لبنان بوجه أسوأ مؤامرة تقودها 

األمم املتحدة«. 

ــري: ــ ــري ــ ــح ــ ال بـــهـــّيـــة  زار  إبــــراهــــيــــم  ــواء  ــ ــ ــل ــ ــ  ال
ــح ــ ــري ــ ــج ــ ــري ال ــ ــك ــ ــس ــ ــع ــ ــل ــ ــر زيــــــارتــــــهــــــا ل ــ ــك ــ ــش ــ ن

ــــي« ــ ــ ــ ــ ــل »النياب ــ ــ ــ ــ ــ ــتمّر التعطي ــ ــ ــ ــ ــان... إذا اســ ــ ــ ــ ــ ــ ــار لبن ــ ــ ــ ــ ــ ــول بانتظ ــ ــ ــ ــ ــ املجه

ـــه ـــان وثروات ـــى لبن ـــاظ عل ـــة الحف ـــو معرك ـــه نح ـــع التوّج ـــى الجمي ـــوش: عل  دعم
ــان ــؤم للبنـ ــر شـ ــي نذيـ ــتحقاق الرئاسـ ـــي اإلسـ ــفارات ف ـــات السـ ــاووق: تدّخ قـ

شـــــينكر: لبنـــــان نـــــال 100% مّمـــــا طلبـــــه بالترســـــيم البحـــــري
قانــــــــا« »حقــــــــل  مــــــــن  ســــــــتنتفع  و»إســــــــرائيل« 

ابراهيم يزور الحريري

دعموش يلقي كلمته

زار املديــر العــام لألمن 
العــام اللواء عباس إبراهيم 
عــىل رأس وفد من املديرية 
مســاء الســبت، رئيســة 
للتنمية  الحريري  مؤسسة 
بهية  املســتدامة  البرشية 
الحريــري يف دارتهــا يف 
مجدليــون. وجــرى خالل 
اللقــاء التداول يف األحداث 
عرص  صيدا  شــهدتها  التي 

وتداعياتها. الجمعة 
اللقاء  اثر  واشار إبراهيم 
رداً عىل سؤال حول الوضع 
األمني يف املدينة، إىل »اننا 

مطمئنــون للوضع األمني، وجئنا نشــكر 
اتخذتــه صباحاً  الذي  املوقف  بهية عــىل 
وزيارتها للعســكري الجريح يف املستشفى 
وهذا اليشء يثبت أن بيت الحريري هو بيت 

فعالً«. الدولة 
وضم الوفد املرافق »العميد يوسف مدور، 
العقيد خطار نرص الدين، العقيد عبد الرحمن 
عيتاين، العقيــد عيل حطيط، املقدم جورج 

موىس والرائد زياد األسطة«.

هيام عيد 

املجلس  يســتعد  بينام 
النيــايب ملعــاودة نقاش 
مــرشوع موازنــة العام 
عن  ومبعــزٍل  الحــايل، 
املالحظــات التي أجمعت 
عليها كل القوى السياسية 
مــن دون اســتثناء عىل 
تعترب  بنودهــا،  بعــض 
مصــادر نيابية يف كتلٍة 
أمام  املجلس  إن  وسطية، 
ورشــٍة  إطالق  تحــدي 
ترشيعية يف االيام القليلة 
إقرار  فقط  وليس  املقبلة، 
املوازنة العامة والتي باتت 
ملفاً خالفيــاً، مؤكدًة أن 
عنــوان املرحلة، وتحديداً 
يف ضــوء املباحثات التي 

أجراهــا وفد صندوق النقد الدويل يف بريوت خالل 
اإلســبوع املايض، هو إقرار كل مشــاريع القوانني 
اإلصالحيــة املطلوبة من صندوق النقد والتي عاود 
التشــديد عليها، كمعرٍب إلزامي إىل أي اتفاق يؤمن 

التمويل للبنان.
 ووفــق هذه املصــادر النيابية، فــإن كل الكتل 
النيابية، قد ســبق وأقرّت علنــاً أو وراء الكواليس، 
بوجــوب تعديل عدة بنــود يف اقرتاحات القوانني 
والترشيعــات اإلصالحيــة ويف مقدمها املوازنة، 
لكنها استدركت الفتًة إىل أنه مل يبق من العام الحايل 
إالّ ثالثة أشهر، وبالتايل فإن التأخري لن يؤدي سوى 
إىل اســتمرار الرصف وفق القاعدة اإلثني عرشية، 
كام أن عدم إقرار املوازنة ســيعرقل املفاوضات مع 
صنــدوق النقد، يف الوقــت الذي ال ميلك فيه لبنان 

سوى ورقة الدعم املايل منه ليك يتمكن من مبارشة 
مسرية التعايف.

وتكشــفت املصادر نفسها، أن اإلستهانة بحجم 
الدعم املايل من الصندوق، ليس يف مكانه أو موقعه 
الصحيح، ألن حصول لبنان عىل ثقة صندوق النقد 
وعىل 3 مليارات دوالر وفق ما هو متوقع ســيفتح 
الباب أمام  التعايف كام أمام املســاعدات الدولية . 
ومن هنا، فإن الورشــة النيابية املرتقبة، تكتسب 
أهميــًة قصوى نظراً لتوقيتهــا الدقيق يف لحظة 

سياسية مأزومة عىل املستويات كافًة.
ومهمــة املجلس النيايب، يف األســابيع القليلة 
الفاصلة عــن نهاية املهلة الدســتورية النتخاب 
رئيٍس جديــد للجمهورية هي أكرث من دقيقة، كام 
أضافــت املصادر النيابية الوســطية، التي اعتربت 
أنه عىل اللجــان النيابية أن تعمل أكرث من طاقتها 

وأن تســاعد عىل مقاربة 

الحلول، خصوصاً يف حال 

استمر التأخري يف تشكيل 

الحكومة الجديدة. 

وتشدد املصادر بالتايل، 

التنســيق  أهمية  عــىل 

والتعــاون بــني املجلس 

بالنســبة  والحكومــة  

ملــرشوع املوازنة، ألن أي 

هذا  يف  ناقصــة  خطوة 

املجــال ســتقود الوضع 

الداخيل إىل املجهول، ذلك 

الحاصل يف  التخبــط  أن 

النقاشــات  ويف  امللفات 

النيابية كام  اللجان  داخل 

ترصيف  حكومــة  داخل 

األعامل، قــد جعل من أي 

وموضوعي  علمي  نقاٍش 

للموازنة، خاضعاً للتجاذبات السياســية واملزايدات 

مــن قبل بعض األطراف، بينام املخرج واضح اليوم 

وهو إقرار هذه املوازنة واإلعداد ملوازنة العام املقبل، 

خصوصــاً وأن األهّم حاليــاً هو إعادة اإلنتظام إىل 

عمل املؤسســات الرسمية والقطاع العام من خالل 

إنصاف املوظفني فيه، ولو بنســبٍة محدودة يف ظّل 

الظروف الصعبة التي متّر بها البالد.

كذلــك تجد هذه املصــادر، أن الوقت بات يضغط 

عــىل املجلس الــذي مل يعد أمامه الكثري من أجل أن 

يتحول إىل هيئة ناخبة النتخاب رئيس الجمهورية، 

ولذلك، فإن استمرار واقع اإلنقسام النيايب، سيرتك 

تداعيات بالغة الســلبية عىل الترشيع املفرتض أن 

يستمر إلنجاز املهمة املطلوبة من املجلس النيايب.

{ رأى نائب رئيــس املجلس التنفيذي يف 
حزب الله الشيخ عيل دعموش، أن »املقاومة 
يف أوج قوتهــا وحضورها وعطائها رغم كل 
الضغــوط والتحديات، وهي عصية عىل كل 
واإلرسائييل  األمرييك  االستهداف  محاوالت 

والسعودي وأدواتهم يف الداخل«. 
وقال خالل احتفال تكرميي أقامه الحزب 
والحوزة العلمية للراحل السيد جعفر مرتىض 
العاميل يف باحة رضيحه ومكتبته يف بلدة 
عيتا الجبل: »ستخيب كل املحاوالت واألحالم 
واآلمال واألماين والرهانات الخبيثة، وتبقى 
املقاومــة حارضة بقوة يف وجدان شــعبها 
ويف املشهد اللبناين واإلقليمي ويف الخطوط 
األمامية، لتحمي لبنان وتدافع عنه، ولتصنع 

معادالت القوة التي تعيد للبنان ثرواته وحقوقه«، 
مضيفــا »لبنــان يعيش أســوأ أزمــة اقتصادية 
ومعيشــية يف تاريخه ويواجــه أوضاعا صعبة، 
واملمــر اإللزامي إلنقاذ لبنان وإخراجه من أزماته، 
هو اســتعادة الرثوات البحرية والســعي إليجاد 
حلول حقيقية، وبناء اقتصاد مســتقل باالعتامد 
عــىل الذات بعيدا عن االرتهــان للخارج. وبدل أن 
يتلهى بعــض اللبنانيني مبعارك جانبية وخالفات 
وســجاالت عقيمة ال توصــل إىل أي نتيجة، يجب 
أن يتوجــه الجميع نحــو املعركة الحقيقية، وهي 
معركــة الحفاظ عىل لبنان وثرواته، واســتعادة 
ثقة اللبنانيني بوطنهم، وجعلهم يتمسكون بالبقاء 
يف بلدهــم، فال يفكروا بالهجرة ليواجهوا املخاطر 

واملوت غرقا يف البحر«. 
وتابع »من يتحمل مســؤولية املآيس واملعاناة 
واالذالل وسقوط عرشات الضحايا غرقا يف مركب 
املوت الجديــد، هو األمرييك وأدواتــه وحلفاؤه 
الذيــن أوصلوا اللبنانيني إىل مرحلة الفقر والجوع 

واليأس، وعطلــوا الحلول وأقفلــوا األبواب أمام 
املساعدات، وأغرقوا البلد بالفساد. فأعظم جرمية 
ترتكبهــا الواليات املتحدة األمريكية بحق اللبنانيني 
أنها تحارص لبنــان ومتنع الحلول وتضع العراقيل 
أمــام أي حــل، من خــالل الضغــط عىل بعض 
املسؤولني يك ال يسريوا بخطط إنقاذية حقيقية، 
أو يقبلوا بعروض جدية من دول صديقة تســاعد 
عىل خــروج البلد من أزماتــه. أمريكا متارس كل 
هــذا الضغط وترتكب كل هذه الجرائم يك ال يكون 
لبنان قويا، بل ضعيفا وخاضعا للرشوط األمريكية 

واإلرسائيلية«. 
وأســف لكون »بعض اللبنانيــني املرعوبني من 
العقوبــات يتامهون مع املوقف األمرييك بل ومع 
املوقــف اإلرسائييل كام حصل يف املوقف من هبة 
الفيول اإليراين خالفا للمصلحة اللبنانية. وشــدد 
عىل أن »املقاومة لن تتخىل عن مســؤولياتها يف 
الحفاظ عىل هذا الوطن، وهي عىل اســتعداد لبذل 
أغىل التضحيات والدماء يف ســبيل الحفاظ عليه 

وعىل حدوده وسيادته واستقالله وثرواته«.

{ رأى عضو املجلس املركزي يف حزب الله 
الشــيخ نبيل قاووق أنه »لوال املقاومة لكان 
العدو اإلرسائييل ومن معه قد اســتخرجوا 
النفط والغاز ومل ينتظروا أحدا، وما كان أحد 
يعبأ بلبنــان أو بحقه وثرواته، ولكن عندما 
تدخلــت معادلة املقاومة، نجحت يف تعزيز 
موقع وموقــف املفاوض اللبناين، ووضعت 

لبنان عىل مسار تحقيق نرص جديد«.
وخالل احتفال تأبيني أقيم يف حســينية 
بلدة ميس الجبل، أشار قاووق إىل أن »األزمة 
يف لبنان تزداد ســوءا، واالنهيار صار بوترية 
متســارعة، وهناك جهات وقوى يف لبنان 
ودول خــارج لبنان ال تريد للبنان أن يتعاىف، 
وال أن يخــرج مــن أزماته، وإمنــا تريد أن 
تســتغل أوجاع اللبنانيني، وتوظفها وتعمقها من 
أجل تحقيق أهداف سياســية«، مؤكدا أن »أولوية 
حزب الله هــي العمل بكل جهد لتحقيق معالجات 
ملموسة وحلول حسية تخفف من معاناة اللبنانيني 
الحياتية واملعيشــية واملالية واالقتصادية، ونأمل 
يف األيــام القادمة أن يشــهد لبنان سلســلة من 
االنفراجات عىل مســتوى إقرار املوازنة وتشكيل 
الحكومة وترسيم الحدود البحرية وتأمني ساعات 

من الكهرباء«.
وأوضــح أن »مــال الذيــن يدعــون الصداقة 
واألخــوة مع لبنان هــو للتحريض عىل املقاومة، 
وليس ملســاعدة الدولة، وهــؤالء يتدخلون اليوم 
باالنتخابات الرئاســية بشكل واضح وعلني وأمام 
الكامــريات بالصوت والصورة، وكفى بذلك انتهاكا 
للســيادة والكرامة الوطنية«، معتربا أن »تدخالت 
الســفارات يف االســتحقاق الرئايس نذير شؤم 
للبنــان، ألنه يبعد اللبنانيني عــن التوافق، ويعقد 

االستحقاق الرئايس أكرث فأكرث«.

لفت مســاعد وزير الخارجية األمريكية 
السابق لشؤون الرشق األدىن ديفيد شينكر، 
يف حديث مع شــبكة »الرشق«، إىل »انني 
أعتقد أن الوقت حان للعديد من الفرقاء يف 
لبنان لتحمل مســؤولية فشلهم، والكف عن 
لوم الخارج بكونه مســؤوالً عن فشلهم«، 
مشــريًا إىل أّن »جربان باســيل عىل سبيل 
املثــال، المني عىل خســارته بعض املقاعد 
يف االنتخابــات النيابيــة، واتهمني بأنني 
مّولت مرشــحي املعارضة. ما الذي يقوله 
هذا الشــخص؟ لقد تركُت اإلدارة األمريكية 
قبل عام من االنتخابات النيابية يف لبنان«.

وذكر شــينكر، أّن خطاب أمني عام حزب 
الله الســيد حســن نرصالله األخري »أعطى 
الضوء األخــض للحكومة اللبنانية بتوقيع 
االتفاق«، حــول الحدود البحرية الجنوبية، 
و«بحسب معلومايت فإن لبنان نال مكاسب 
يف االتفاق، تقريباً نال مئة يف املئة من كل 
مــا طلبه لبنان، هناك نقاط خالفية صغرية 

بسهولة«. تخطيها  ميكن 
وعــن اخضــاع إرسائيل ملطالــب لبنان 
خوفاً من تهديدات نرصالله«، أجاب شــينكر 
بـ«ال«، مشــريًا إىل »أنني أعتقد أن إرسائيل 
مل تقم بــأي عمل ميكن أن يضيف تعقيدات 
ال طائــل منهــا، وأعطــت املوضوع بعض 
الدبلوماسية.  أمام  املجال  إلفســاح  الوقت 
وإرسائيل ســتنتفع من حقل قانا، وإن عرب 
الرشكــة املنقبة. وقد أرادت أن تتخلص من 
إحدى مشكالت ترســيم الحدود مع لبنان، 
يف خطوة تفرغ سالح حزب الله من قيمته 
وذريعة وجوده، مبا يلقي بثقل هذا السالح 

اللبناين«. الداخل  عىل 
وكشــف »أننــي أعتقــد أن التوقيع بات 
قريباً. ما يؤســفني أن لبنان ســيوقع هذا 
االتفاق، مــن دون أن يكون هناك أي تغيري 
باملشهد اللبناين. ويف ظّل غياب اإلصالحات 
االقتصادية، من املؤســف رؤية أن الطبقة 
املســؤولة عن انهيار البلد، ســتقوم بإدارة 
هــذه العملية التي ميكنها مســاعدة لبنان 

كبري«. بشكل  اقتصادياً 
ولفت شينكر تعليًقا حول امكانية تسبب 
اســترياد الفيول من إيــران بعقوبات عىل 
لبنــان، إىل »أنني ال أظــن أن إدارة الرئيس 
األمــرييك جو بايدن ســتعاقب لبنان، لقد 
وصلت ســفينَتْي فيول من إيران، ونقلت تلك 
املادة من ســوريا عن طريق الرب. والجميع 
تناول املوضوع عــىل أنه أمر عظيم وحدث 

ضخــم، ونرصالله أعلن أنه ينقذ لبنان، وقد 
دامت الكمية لثالثة أيام. إن هذا األمر مثري 
للشفقة والســخرية. ما الذي ميكن إليران 
أن تقدمه، إيران بلد مفلس وشــعبه جائع«.

واعتــرب شــينكر، أنه »ال دخــل لإدارة 
األمريكية باالنهيــار الحاصل يف لبنان، إذا 
قــرأِت تقرير صندوق النقــد الدويل والبنك 
الدويل فســتجدين أنه يصف ما جرى بأنه 
أكــرب كارثة اقتصادية مــن صنع برش يف 

العامل«.

 { الكل مسؤول

عن االنهيار يف لبنان {
ويف رد عىل ســؤال »هل املســؤول عن 
االنهيــار يف لبنان هــو الحكومة، أم حزب 
الله، أم الفســاد؟«، رأى أّن »الكل مسؤول، 
الحكومــة ال تتخــذ أي قرارات حاســمة، 
تتواطــأ يف تلزميات يطبعها الفســاد، وال 
يوجــد أي رقابة عــىل مرافقها، والكهرباء 
أكرب دليل. وحزب الله مســتفيد من الفساد 
وغيــاب الدولة ومــن النظام املرصيف ألنه 
يقــوم بتبييض األموال عرب بعض املصارف، 
الكبتاجون.  صناعــة  ومتويــل  وترصيف 
والفساد املسترشي الذي يتغذى بالتسويات 
وتوزيــع الحصص. يجــب تغيري القيادات، 

الفساد«. ألنها جزء ال يتجزأ من 
وأكّد »اننا نقدم املســاعدات بشكل دوري 
إىل لبنــان، ولكن ليــس للحكومة، ألنه ال 
أحد يثق بالحكومة. وال أحد يريد مســاعدة 
لبنان، ولن يســاعد أحد لبنان ما مل يســاعد 
لبنان نفســه. ومن دون أدىن شــك الدولة 
ضمــن الدولة التي يديرها حزب الله عالمة 

البلد«. صارخة بأن ال ثقة بهذا 
وأوضح، رًدا عىل سؤال بشأن ما سيحصل 
إذا تــم انتخاب باســيل، املــدرج يف لوائح 
للجمهورية،  رئيســاً  األمريكية،  العقوبات 
أنه »ميكن للبنان أن ينتخب جربان باســيل، 
متاماً كام انتخب اإليرانيون الرئيس اإليراين 
إبراهيــم رئييس الذي قتل آالف املدنيني، هذا 
رئيســهم  هذا  وســيكون  اللبنانيني.  خيار 
الثــاين عىل التــوايل الحليف لحــزب الله. 
وهنــاك العديد من األصــوات يف الواليات 
املتحدة تعارض مســاعدة لبنان. عىل اعتبار 
أن لبنــان هو حزب اللــه، وإذا قام الربملان 
ملشكالت  مؤرشاً  فسيكون  كهذه  بانتخابات 

أعمق، وستكون مؤرشاً خطرياً«.
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اإلثنني 26 أيلول 2022

تــحــذيــرات دولــّيــة مــن عــدم إقـــرار ُمــوازنــة2022
فادي عيد

يدخل البلد األسبوع الجاري يف محطاٍت ال تخلو 
من الصعوبة نظراً لدقتها وخطورتها يف آن، أكان 
عىل صعيــد املوازنة إىل الوضــع الحكومي ومن 
ثم اإلســتحقاق الرئايس، وما بينهام من أوضاع 
اقتصاديــٍة وإجتامعية مريبة، مــع إمكانية أن 
تختلط الفــوىض العارمة التي تتزامن مع انطالق 
اإلستحقاقات الداهمة إجتامعياً وحياتياً وتربوياً.

فعىل صعيد املوازنة، تكشــف أوساط سياسية 
عليمة بأن اإلتصاالت التي جرت يف األيام القليلة 
املاضية، أدت إىل إقرارها ولــو بأصواٍت خجولة، 
وذلك مرّده إىل تحذيراٍت وصلت إىل الكتل النيابية 
واملعنيني، مؤّداها أن صنــدوق النقد الدويل يحذر 
من خطورة عدم إقرارها، هذا ما تنقله األوســاط 
السياســية عن أحد النواب العائدين من واشنطن، 
والذي كان قد اجتمع مبسؤولني إقتصاديني وماليني 
أمريكيني، حيث ســمع كالماً كبرياً وتحذيرات من 
املؤسسات  لبنان والصندوق وكل  الحوار بني  وقف 
والصناديــق الضامنة، ألنــه كان من املفرتض أن 
ينطلق املجلس إىل مناقشــة موازنة العام 2023 
وأن تكون قد انتهت منذ أشهر موازنة العام الحايل. 
لذلك تؤكــد هذه األوســاط، أن هــذه املوازنة 
ستقّر مع تســجيل مواقف تأخذ الطابع السيايس 
والشــعبوي، ولكن يف نهاية املطاف، ليس بوسع 
اي طرف أن يعطلها النــه،ا وعىل الرغم من كّل ما 
يعرتيها من شــوائب، تبقى حاجــة يف ظل واقع 
التعديالت  إجــراء بعض  إمكانية  الراهن مع  البلد 
االجتامعيــة، وهذا مــا ســتظهر معامله خالل 

الساعات املقبلة بعد معاودة املجلس مناقشتها.

الرئايس،  الخّط الحكومي واإلستحقاق  أما عىل 
فتقول األوساط السياسية، إن امللف الحكومي يبدو 
يف مراحله األخرية، إالّ يف حال اســتجّد طارىٌء، 
ما يعيد األمور إىل املربع األول إذا حصلت مفاجأة 
وأدت إىل خربطة كل ما تم التوافق عليه، ال سيام 
من خالل قــراءة مواقف رئيس »التيــار الوطني 
الحر« النائب جربان باســيل، الذي يبدو حتى اآلن 
خارج األجواء التوافقية بحسب مواقفه اإلعالمية 
األخرية، حيث بدا غري مستعد لدعم حكومة الرئيس 
نجيب ميقايت وتســهيل ما يؤّمــن لها الرشعية 
الدســتورية بعد التعديالت التي ســتطاول بعض 

الوزراء.
من هنا، إن هذه املســألة ويف حــال مل يتوّجه 
ميقايت للقاء الرئيس ميشــال عون يف قرص بعبدا 
بعد عودته من نيويورك، فان الحكومة ســتبرص 
النــور يف نهاية األســبوع وليــس يف بدايته، 
حيث تقول األوســاط إن كل ذلك مرتبط باألجواء 

السياســية الراهنة والتي قد تنفجر ألي ســبب، 
ورمبا مــن املجلس النيايب، يف حــال رأى بعض 
األفرقاء أن املوازنة ستفّجر الوضع اإلجتامعي نظراً 

لرتدي األوضاع عىل األصعدة واملستويات كافًة.
أن اإلســتحقاق  أّما رئاســياً، فيظهر بوضوح 
الرئــايس خــارج حســابات املوازنــة والوضع 
الحكومي، وفق األوساط السياسية نفسها، مبعنى 
أن هذا اإلستحقاق دخل يف لعبة التدويل بعد البيان 
الثاليث األمــرييك - الســعودي - الفرنيس، وما 
ترافق معه من مواقف دولية عىل هامش الجمعية 
العامة لألمم املتحدة. ومبعنى أوضح فإن التوافق 
عىل رئيٍس جديد للجمهورية، ســيكون من ضمن 
اتفاق دويل - إقليمي، وليس عرب تفاهامت داخلية 
ملا لذلك من صعوبات وتعقيدات، علامً أن أي تسوية 
خارجية تأيت برئيٍس عتيد ليست باالمر املستغرب، 
عىل اعتبــار أن ذلــك حصل مع معظــم العهود 

املتعاقبة عىل الرئاسة.

ــثــاثــي«... ال »الــبــيــان  أهـــداف  لكشف  أول  إمــتــحــان  الحكومة  تشكيل 
وحـــــوار؟ تــهــدئــة  أم  ــراع  ــ ــص ــ ال تــصــعــيــد 

محمد علوش

كام جــرت العادة عنــد كل اســتحقاق يتعلق 
ببورصة  البعــض  يتالعب  الحكومة،  بتشــكيل 
التأليف، متحدثني عن إيجابيات وســلبيات، تقدم 
وتراجع، خالف عىل اســم واختالف عىل حقيبة، 
لكن ما يجري يف مسألة تشكيل الحكومة الحالية 
يتعلق بأمور داخلية بعيدة عن األسامء والحصص، 
وخارجية تتعلق باملوقف من املستجدات اللبنانية.

اللبناين  الوضع  عىل  مطلعة  مصادر  بحســب 
برّمته، فإن تشكيل الحكومة قبل إقرار املوازنة مل 
يكن أمراً مستحباً بالنسبة للمعنيني بالتشكيل، لذلك 
أصبح إقرار املوازنة أمراَ رضورياً بالنســبة لوالدة 
الحكومة من جهة، وبالنسبة للدعوة اىل الجلسة 
األوىل النتخاب رئيس للجمهورية من جهة ثانية، 
وترى املصادر أن إقرار املوازنة هو الخطوة األوىل 

التي يجب أن تسبق إنجاز االستحقاقات التالية.
وبناء عليه، تعتــرب املصادر أن إقرار املوازنة يف 
الساعات القليلة املقبلة ســيعطي مؤرشاً إيجابياً 
تجاه املسألة الحكومية، والتي ستكون سهلة بحال 
توافر القــرار بتأليفها، وهو ما يجب التوقف عنده 
بعد البيان الثاليث األمرييك- الفرنيس - السعودي.

حتى اليــوم مل تظهر مفاعيــل واضحة للبيان 
املشــرتك، وبالتايل مل تظهر بعد النوايا الحقيقية 
التــي أدت إىل صــدوره، فهل يتعلــق فقط بحّث 
األطــراف عىل انتخــاب رئيــس للجمهورية قبل 
الدخــول يف الفراغ، أم لــه مفاعيل تطبيقية عىل 

أرض الواقع؟
بالنســبة اىل املصادر، فإن الحكومة ســتكون 
املؤرش األول، معتربة أن تأليفها ســيعطي انطباعاً 

ان البيــان الثاليث يحمل إيجابيــة بالتعاطي مع 
االســتحقاقات، أما بحال مل تُشكل الحكومة وتم 
االعالن عن عراقيل إضافية يف التشكيل، فإن ذلك 
يؤكد أن للبيان مفاعيل تطبيقية تدفع باتجاه انجاز 
لو  الرئايس بأرسع وقت ممكن، حتى  االستحقاق 

أدى ذلك اىل أزمة دستورية وفوىض أمنية.
يعلم الخارج أن تشكيل حكومة حالياً، يعني أن 
الجميع قد ســلّم بالفراغ الناتــج عن غياب رئيس 
للجمهوريــة، وهذه الحكومة مل تكن لتولد لو كان 
احتامل انتخاب رئيس جديــد موجوداً بقوة، لذلك 
فإن النجاح بالتأليف هــو العكس متاماً ملضمون 
البيان الثاليث بالنسبة ملسألة االنتخابات الرئاسية، 
وترى املصادر أن هذا هو االمتحان األول لهذا البيان.

الفريق السيايس  إن تأليف الحكومة ســيجعل 
الذي يضم حزب الله مرتاحاً ملسار التفاوض حول 
انتخابات الرئاســة، فهو ســبق أن انتظر لعامني 
ونصــف العام ألجل إيصال الرئيس ميشــال عون 

اىل بعبدا، أما الفشــل بالتأليف والوصول اىل 31 
ترشين األول دون حكومة قامئة، يعني الدخول يف 
ازمة دســتورية تطال كل املؤسسات الدستورية، 
ســيلحقها فوىض أمنية بدأت تظهر تباشــريها 
عىل األرض يف أكرث من منطقــة، وعندها يكون 
للجميع، مبن  أســهل  والتنازالت  التفاوض حامياً 

فيهم حزب الله. 
إن كل ما سبق يؤكد التايل: إذا كان البيان الثاليث 
بيانــاً هجومياً ضد حزب الله والفريق الســيايس 
العريــض املتحالف معــه، وهناك نيــة بتصعيد 
الرصاع مع هذا الفريق عىل الساحة اللبنانية، فإن 
الحكومة لن تُشــكل قريباً ورمبا لن تُشكل، أما اذا 
كان البيان إيجابياً كام قرأتــه بعض املصادر يف 
فريق 8 آذار، فإن الحكومة ستكون موجودة خالل 
أيام لتتحمل مســؤولية الفراغ الرئايس ريثام يتم 
االتفاق عىل رئيس يُريض الجميع مبن فيهم إيران 

والسعودية.

الــرئــاســي اإلســـتـــحـــقـــاق  لــتــعــطــيــل  ســعــي  أّي  الــــراعــــي: 
ــســلــطــة يـــهـــدف الـــــى إقــــصــــاء الــــــــدور املـــــارونـــــي عــــن ال

»لبنان يحتاج الى حكومة
جديدة لكي ينهض حياً<

ترأس البطريــرك املــاروين الكاردينال مار 
بشــارة بطرس الراعي قداس األحد يف الرصح 
البطريريك الصيفــي يف الدميان، وألقى عظة 
قال فيها: »مجتمعنا اللبناين يحتاج إىل ثقافة 
اإلنجيل، إنجيل املحبة واألخوة والعدالة والسالم، 
إنجيل قدســية الحيــاة البرشيــة وكرامتها، 
إنجيل النور لهداية ضامئر املســؤولني عندنا. 
فنتســاءل: بأي راحة ضمري، ونحن يف نهاية 
الشهراألول من املهلة الدستورية النتخاب رئيس 
للجمهورية، واملجلس النيايب مل يدع بعد إىل إي 
جلسة النتخاب رئيس جديد، فيام العامل يشهد 
تطورات هامة وطالئع موازين قوى جديدة من 
شــأنها أن تؤثر عىل املنطقة ولبنان؟ صحيح 

أن التوافق الداخيل عىل رئيــس فكرة حميدة، لكن 
األولوية تبقى لآللية الدميقراطية واحرتام املواعيد. 
إن انتخاب الرئيــس رشط حيوي لتبقى الجمهورية 
وال تنزلق يف واقع التفتــت الذي أمل بدول محيطة. 
ال يوجــد ألف طريق للخــالص الوطني واملحافظة 
عىل وحــدة لبنان بل طريق واحد، هو انتخاب رئيس 
للجمهورية باالقرتاع ال باالجتهاد، وبدون التفاف عىل 

هذا االستحقاق املصريي«. 
أضاف »لبنان يحتــاج اليوم ليك ينهض حيا إىل 
حكومة جديدة تخرج عن معادلة اإلنقسام السيايس 
القديم بــني 8 و 14 آذار، ومتثل الحالة الشــعبية 
التي برزت مع انتفاضــة 17 ترشين، ومع التنوع 
الربملاين الذي أفرزته االنتخابــات النيابية 15 أيار 
املايض. إن الظروف تتطلب حكومة وطنية سيادية 
جامعة تحظى بصفة متثيلية توفر لها القدرة عىل 
اإلقتصادي، وإجراء  البالد، والنهوض  ضامن وحدة 
اإلصالحات املطلوبة. فال ميكــن والحالة هذه أن 
تبقى الحكومة حكومة فئوية يقترص التمثيل فيها 
عىل محور ســيايس يتواصل مــع محور إقليمي. 
وال تستقيم الدولة مع بقاء حكومة مستقيلة، وال 
مع حكومــة مرممة، وال مع شــغور رئايس، ألن 
ذلك جرمية سياســية وطنية وكيانية. إن أي سعي 
لتعطيل اإلستحقاق الرئايس إمنا يهدف إىل إسقاط 
الجمهورية مــن جهة، ومن جهــة أخرى إقصاء 
الدور املســيحي، واملاروين تحديدا عن السلطة من 

جهة أخرى، فيــام نحن آباء هذه الجمهورية ورواد 
الرشاكة الوطنية. لــذا، إذا كان طبيعيا من الناحية 
الدســتورية أن متأل حكومة مكتملة الصالحيات 
الشــغور الرئايس، فليس طبيعيا عىل اإلطالق أال 
السلطة  الرئايس، وأال تنتقل  يحصل االســتحقاق 
من رئيس إىل رئيــس. وليس طبيعيا كذلك أن مينع 
كل مرة انتخاب رئيس ليك تنتقل صالحياته كل مرة 
إىل مجلس الوزراء. فهل أصبح االستحقاق الرئايس 
لزوم ما ال يلزم؟ ال، بل هو واجب الوجوب لئال ندخل 

يف مغامرات صارت خلف األبواب.« 
وقال الراعي: »ماذا يفضل البعض تســليم البالد 
إىل حكومة مستقيلة أو مرممة عىل انتخاب رئيس 
جديد قادر عىل قيادة البالد باألصالة؟ أال يعني هذا 
أن هناك من يريد تغيري النظام والدســتور، وخلق 
تنافس مصطنع بني رئاســة الجمهورية ورئاسة 
الحكومة، فيام املشــكلة هي يف مكان آخر وبني 
أطراف آخرين؟ ونسأل: من يستطيع أن يقدم سببا 

موجبا واحدا لعدم انتخاب رئيس للجمهورية؟«.
أضاف »أمل تجر االنتخابات النيابية منذ أشــهر 
قليلة وفاز نواب متأهبني النتخاب رئيس؟ أال يوجد 
حشــد من املرشــحني ينتمون إىل كل االتجاهات 
واملواصفات؟ أال تستلزم الحياة الدستورية وامليثاقية 
والوطنية انتخــاب رئيس يســتكمل بنية النظام 
الدميقراطي؟ أال يســتدعي إنقاذ لبنان وجود رئيس 
جديد يحــي العالقات الجيدة مع الدول الشــقيقة 

والصديقة واملنظامت الدولية؟ أال يســتوجب 
التفاوض مع املجتمــع الدويل وعقد اتفاقات 
أال تقتيض  انتخاب رئيس؟  ثنائية أو جامعية 
العامل  لبنان نداءات قــادة  أن يلبــي  األصول 
النتخاب رئيس يقود املصالحة الوطنية، ويرمم 
وحدة البالد؟ أال يحتمل أن يؤدي عدم انتخاب 
رئيس إىل أخطار أمنية واضطرابات سياسية 
وشلل دســتوري؟ متارس قوى سياسية هذا 
األداء التدمريي عىل صعيدي تشكيل الحكومة 
وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فيام أمست 
املآيس خبز اللبنانيني اليومي. لقد هالنا غرق 
عرشات األشخاص يف البحر، وهم يستقلون 
البحار مســافات  لعبور  زوارق غري صالحة 
طويلة. لكن ســوء األحوال دفع بهــم إىل الهرب 
والهجرة بأي مثن. إن البحث عن الحياة يؤدي أحيانا 
إىل املوت. واألخطر من ذلك أن مأساة األمس ليست 
األوىل، فأين اإلجراءات األمنية الرادعة التي اتخذتها 
الدولة ملنع انطالق زوارق املوت؟ الدولة مسؤولة عن 
هذه املآيس لتقاعصها عن إنهاض البالد من األزمة 
اإلقتصادية واملاليــة واإلجتامعية. إنا معكم نعرب 
عن تعازينا القلبية لعائالت الضحايا، ونسأل الله أن 
يعزي قلوبهــم بوافر رحمته. ونرى من جهة أخرى 
بعض املودعني يقومون بعمليات الستعادة أموالهم 
مبارشة وبالقوة ألن الدولة أهملت املودعني وتخلت 
عن مســؤولياتها يف اســتثامر مواردها وتغطية 
ديونها وإفراج شــعبها، وألن املصارف متادت يف 
تقنني إعطاء املودعني الحــد األدىن من حقوقهم، 
وبات املواطنون ضحية تقاذف املسؤولية بني الدولة 

واملصارف«. 
السياسية واألمنية  السلطات  »إن  الراعي:  وختم 
مدعوة باملقابل إىل توفري الحامية للمصارف لتعود 
وتســتأنف عملها، ألن إغالقها عمــل غري جائز. 
فاملصارف ليســت ملك أصحابها فقط، بل هي ملك 
املودعني والناس والحركــة التجارية واالقتصادية 
أيضــا. لكنها تحتاج إىل حاميــة أمنية ليك تؤدي 
دورها الحيوي يف البالد؟ إننا بالرجاء نرفع صالتنا 
إىل الله ليك ينــري الضامئر والقلوب بنور اإلنجيل، 

من أجل العيش بسكينة وسالم ».

الراعي يلقي عظته

ــروا ــاجـ ــهـ تـ ال  و  ــروا  ــ ــافـ ــ سـ  : لـــلـــشـــبـــاب  كـــــاس 

خالل وضع حجر االساس ملجمع ريايض يف جويا
أكد وزير الشــباب والرياضــة يف حكومة 
ترصيف االعامل جورج كالس، ان »الرئيس نبيه 
بري حامي الدستور واالمني عىل عدالة الترشيع 
والحريص دامئا ان تبقى نوعية لبنان بتنوعه 
وان يكون االستقرار الدستوري والترشيعي اعدل 
من تعدديــة االراء واهم من مصالح الجامعات 
وارفع من اي اهتامم، فلبنان يستحق كل جهد 
وجهاد تشاورا وتشكيال وثقة وترسيام وزعامة 

وطنية نهائية الخيار صلبة القرار«.
كالم كالس جاء خالل رعايته وضع حجر 
االســاس ملجمع عيل حبيب جعفر الريايض 
يف بلدة جويا بدعوة من نادي جويا الريايض، 
وقــال: »ان االمناء بالرياضــة والثقافة هو 
استثامر للشباب وثقة بقدراتهم ويعزز التعلق 
باالرض التي متثل الرتاث والعراقة، واعترب ان 
هذا االنجــاز الحضاري  له عدة ابعاد واهمها 

انه يحصن الشباب ويثبتهم يف ارضهم«.
ويف إطار جولته يف الجنوب، إلتقى كالس، 
يف قاعة الشهيد محمود فقيه يف مقر قيادة 
اقليم الجنوب لحركة »أمل« يف مدينة النبطية 
الفاعليات الرياضية، وتحدث كالس يف كلمة 

عن معاين املحبة للجنــوب والتقدير للجهود 
التي تقــام يف اطار تعزيــز الرياضة ودعم 
الشباب، وقال: »وزارة الشباب والرياضة هي 
وزارة للشــباب وليســت فقط للرياضة وما 
يعنينــا يف عملية امنــاء الرياضة وتحصني 
الشباب هو الخطر الناعم الذي يهدد مجتمعاتنا 
الشــبابية والتي علينا كإتحادات وتنظيامت 
ان نقاومها  ونحصن شــبابنا تجاه االدمانات 
املتعددة وليس فقط املخدرات وغريها، فشبابنا 
معرضــون للكثري من التحديــات واملغريات، 
ووظيفتنا أن نحصنهم وان نكون اىل جانبهم 
وان نســبقهم من اجل بناء مجتمع متكامل 
ومتضامن، وللرئيس بري الذي أرفع له تحية 
إكبار واحرتام وتقدير مــن هذا املقر، فعندما 
كان يقال ان لبنان مجتمع تعددية تحدث عن 
التكاملية يف مجتمعنا حيث ان لكل شــخص 
يف املجتمع دورا ال ميكن انتقاصه، وهذه من 
اهم وظائف األندية واالتحادات الرياضية التي 

تالقي الشباب اىل منتصف الطريق«.
أضاف »نحن ال نقول للشباب ال تسافروا بل 
نقول لهم ال تهاجروا، اجعلوا لبنان يف قلوبكم«.

وردعهم املــوت  قــوارب  تّجار  مُلاحقة   : الله  حــزب 
وتشديد العقوبات ضّدهم ووضع حّد لعملّيات التهريب

أشــار حزب الله إىل »أنّه يعرّب عن عميق 
الكبرية  بالفاجعــة  الّشــديد،  واألمل  الحزن 
لغــرق عدد كبري مــن املواطنــني اللّبنانّيني 
والفلسطينّيني والّسوريّني يف مركب »املوت« 
مقابل ميناء طرطــوس، ويتقّدم من ذويهم 
بأحــّر الّتعازي واملواســاة، ســائاًل الله أن 
يتغّمدهم برحمته ويســكنهم فسيح جنانه 
ويلهم أهلهم الّصرب والّسلوان، وأن ميّن عىل 
الجرحى بالّشــفاء العاجل، وعىل املفقودين 

باألمن والّسالمة«.
وأثنــى، يف بيان، عىل »املبــادرة الفوريّة 
الّتي بذلتها الســلطات  والجهــود املمّيــزة 
الســورية واألجهزة املختّصــة، يف عملّيات 
ومساعدة  الجثث  وانتشــال  والبحث  اإلنقاذ 

املستشــفيات  الجرحــى ومعالجتهــم يف 
»األجهزة  إىل  بالّشــكر  متوّجًها  الّسوريّة«، 
الّصحّيــة واألمنّية اللّبنانّيــة، عىل تحركّها 
واملســاعدة  اإلغاثة  أعــامل  يف  الّسيــع 

اإلنسانّية والطّبّية«.
ودعا حزب الله الدولة اللبنانية إىل »القيام 
بواجباتهــا تجاه املواطنــني الّذين قضوا أو 
ترّضروا يف هذه املأســاة الكبرية، واحتضان 
عائالتهــم يف الظّروف املعيشــّية الّصعبة 
الّتــي ميّر بها بلدنا«، داعًيــا الجهات املعنّية 
إىل »مالحقة تّجار قــوارب املوت وردعهم، 
واتّخاذ  القضائّية ضّدهم،  العقوبات  وتشديد 
الكفيلة بوضــع حّد نهايئ  كّل اإلجــراءات 

لعملّيات الّتهريب الخطرية وعدم تكرارها«.

الجميع حوله  يلتف  رئيس  بانتخاب  لــقــرار  ــوده:   عـ
اســتــقــراره ويحفظ   .. الــكــابــوس  مــن  لبنان  ــخــرج  ويُ

بريوت  مرتوبوليت  ترأس 
وتوابعها للــروم األرثوذكس 
خدمة  عوده،  الياس  املطران 
القداس يف كاتدرائية القديس 
جاورجيوس، وألقى عظة قال 
فيها: »كثريون من املسيحيني 
أشواق  لديهم  ليســت  اليوم 
يلهبهم  وال  تحركهم،  روحية 
التفتيش عن شخص املسيح، 
بل يعيشــون حياة مسيحية 
واجباتهم  يتممــون  عادية. 
الدينيــة بهــدف إســكات 
ضامئرهم، وليك يتسنى لهم 

أخرى يحسبونها جوهرية.  االنشغال بقضايا 
هكذا، يبقى البرش يف الخطيئة، ساترين إياها 
بقناع دينــي، إذ ال ميكن ألحــد أن ينعتق من 
الخطيئة إال بتنمية العالقة الشــخصية مع 
املسيح. اإلهتامم بشخص املسيح رس يتحقق 
يف قلب اإلنسان، ومينحه قوة الله التي تتعلق 
أيضا بتوجهات شخصية اإلنسان، وباختياراته 

الحرة«. 
أضاف »من البديهي أن عدم اإلستعداد لسامع 
املعاين الصالحــة هو دليل مرض داخيل، وهو 
من العوارض املشــرية إىل موت القلب. طبعا، 
ميكن أن يأيت عدم اإلستعداد من أسباب عديدة، 
مثل اليأس الذي يجربنا أحيانا، أو التلهي باألمور 
السطحية الزائلة. الفشل يف بلدنا ال يؤدي إال إىل 
مزيد من الفشل. الناجحون غادروا البلد، باحثني 
عن فرص للهرب من الفساد واإلنهيار، وتثمري 
مواهبهم يف أماكن تحرتم قدراتهم. ما وصلنا 
إليه يف لبنان سببه أن ال أحد يتعلم من الفشل 
أو ممن فشلوا. والدليل أن ال أحد يحاول معالجة 
مكامن الخطأ وبؤر الفشل. فشل معالجة أزمة 
الكهرباء املســتعصية عىل اللبنانيني وحدهم، 
وفشل معالجة املشــاكل املالية واإلقتصادية، 
وتدهور الظروف املعيشية، ومشاكل الطرقات 
والســالمة املرورية، وبطء تنفيذ اإلصالحات 

والفساد، ووضع  الهدر  الرضورية، ومكافحة 
خطة مالية تضمن إرجاع أموال املواطنني، هذا 
عدا عن املشكلة األهم: مشكلة تأليف حكومة 
تتوىل إخراج البلد مام هو فيه، وانتخاب رئيس 

للجمهورية يف املهلة املحددة يف الدستور«.
وقال عوده: »مســؤولونا ال يضعون كلمة 
الله أمامهم، وال يستنريون بهديها، بل يتبعون 
أناهم ومصالحهم، واملؤسف أن جزءا كبريا من 
الشــعب ال يزال يهلل لهم، ويأمل منهم خريا. 
عىل املســؤولني، إن كانوا حقا مسؤولني، أن 
يرصخوا مع الرســول بطرس: يا رب، قد تعبنا 
طوال الليل ومل نصطد شــيئا. عليهم أن يلقوا 
همهم عىل الرب وهو ينري طرقهم ويبعد الرش 
عن الشــعب بواســطتهم، إن تبعوا وصاياه. 
التأخري والرتدد وعدم اتخاذ القرارات الرضورية 
يف الوقت املناســب ال يحصد منها الشعب إال 
اآلالم، فصبــوا زيت الرأفة عىل املواطنني الذين 
أثخنوا جراحا وذال. نحن بحاجة إىل الشجاعة 
من أجل تخطي األنــا وإيجاد حل جذري، وإىل 
قرار بانتخاب رئيس يلتف حوله الجميع إلخراج 
لبنان من الكابوس، والعمل عىل حفظ سيادته 
واستقالله واستقراره، محتكمني إىل الدستور 
ومطبقني القوانني ولو عىل حساب مصالحهم 

وكربيائهم«. 

عوده يلقي عظته

الــــيــــوم  ــة  ــ ــس ــ ــل ــ ج نــــقــــاطــــع  لــــــن   : عـــــــــــدوان 
ــا ــه ــارضــت ــع ــاقــشــة املــــوازنــــة وُم ــن ــم ــّر ب ــم ــت ــس وســن

قــال رئيس لجنة اإلدارة والعــدل النيابية 
جورج عــدوان، »نحن كتكل جمهورية قوية 
جلسة  نقاطع  ولن  وجمهوريون  دستوريون 
الغد، ســنحرض جلسة وسنسنتمر مبناقشة 

املوازنة ومعارضتها«.
أّن  وأشــار يف حديــث تلفزيــوين، إىل 
»املوازنــة هي شــكلية وليســت إصالحية 
وتستمر بالنهج الذي كان سابقاً مبخالقاتها 
نتمنى  »كنا  والدستورية«، مضيفا  القانونية 
لو أن الحكومة قدمت منذ سنة خطة مالية 

اقتصادية شاملة للتعامل مع الوضع الصعب، 
لكنها لألســف تتهرب ألن ما لديها من أفكار 
وليس خطة، ال يجيب كيف سيتم رفع النمو 
أو كيف سرتد الودائع وكيف سيعالج الوضع 

االقتصادي املرتدي«.
ورأى عــدوان، أّن »عــىل األرجــح هناك 
لتعويم  لتشكيل حكومة، واالتجاه هو  اتجاه 
حكومة فشــلت ســابقاً يف تقديم الحلول، 
وبذلــك ماضون بنفس املســار وهذا ال يحل 

املشكلة«.
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االثنني 26 أيلول 2022

ٍّ األهلية الــحــرب  باتجاِه   الــدفــع 

اإلحــتــال مــع  للمواجهِة  بــديــاً 
سعادة مصطفى أرشيد

جنني- فلسطني املحتلة  

 
يقــرُب موعد االنتخاباِت الترشيعيــة )اإلرسائيلية(، 
ويقرُب أكرث بدء األعيــاِد اليهودية، حيث يرافُق عاميّل 
السياســة والديــن املذكوريِن آنفاً مع ازديــاد اقتحاماِت 
املستوطنني لرحاِب املسجد األقىص، فيام تحذر شخصياٌت 
مقدسيٌة غري رسمية من تطور هذه االقتحامات وصوالً إىل 
تقســيم املسجد األقىص مكانياً وزمانياً بني الفلسطينيني 
واليهــود، من جانٍب آخر يتغوُل االســتيطان ويتســارع 
كام اعتداءات املســتوطنني عىل الفلسطينيني بأرواحهم، 
وممتلكاتهم، وأراضيهم، وحرق مزروعاتهم، ورسقِة كروِم 
الزيتوِن الذي حّل موسُمه، والردُّ الفلسطينّي غريُ الرسمّي 
جــاَء بارتفاعِ وترية التصدي للعدوان بعملياٍت ضدَّ الجيِش 

واملستوطنني.
اتســاُع رقعِة املناطق التي تجــري فيها أعامُل املقاومة 
ونجاحهــا يف إيقاعِ األذى بجيِش االحتالل، دفَع فضائياٍت 
عربيٍة ووزيَر الدفاعِ وقائَد جيِش االحتالل للحديِث عن عمليٍة 
عســكريٍة واسعٍة يف شامل الضفة الغربية، وخاصًة يف 
جنني ومخيمها ونابلس ومحيطها، بهدِف سحق املقاومة، 
كام أّن التهديدات شــملت الســلطَة الفلسطينية والرئيس 
محمود عباس الــذي تتهمُه )إرسائيل( بالتقاعِس والعجز 
هو والســلطة التي يرأسها، ألنها ال تقوُم حسَب قوِل قائد 
الجيش بكبح املقاومة، وأضاف: »الرئيُس الفلســطيني ال 
يقوُم بواجبِه والتزاماتِه، وأّن عليه أْن يَرْشَع بعمليات اعتقال 
املقاومني ومصادرة أسلحتهم وحتى قتلهم كام طلبنا منه«.

يبــدو أنَّ الســلطَة الفلســطينية قد أخــذت التهديد 
)اإلرسائيــيل( عىل محمــِل الجد أكرث مــام كانت تفعل 
بالســابق، فقامت باعتقــاِل اثننِي من الشــباب املقاوم 
املطلوبــني لالحتالل يف نابلس، وهام من أصدقاِء ورفقاِء 
الشهيد إبراهيم النابليس، فثارت ثائرُة املجموعاِت املقاومة 
ومعها املدينة وهــددوا بالعصيان املديّن وقاموا باقتحام 
دوائر السلطة الرسمية وأشعلوا اإلطارات بالشوارع، األمر 
الــذي تحول رسيعاً إىل فوىض عارمٍة طالت مؤسســاٍت 
ومراكَز تجاريٍة وأتلفت ممتلكاٍت لبلدية املدينة، تضامنت 
جنني ومخيمها مع نابلس فأطلق املقاومون النار بكثافة 
عىل مراكز الســلطة، ثّم لحقت بها مدينُة طوباس حيُث 
أُغلَقْت الطرُق وامتدت هذه الحالة لتشــمَل مناطَق عديدٍة 
يف وسط الضفة وشاملها، أدت االشتباكات يف نابلس إىل 

مقتل مواطن وإصابة عدد آخر بإصابات بعضها حرجة.
أوقاٌت عصيبٌة مرت بها نابلس وشامل الضفة، مورست 
خاللهــا الفوىض بأقبح أشــكالها والقوة املفرطة بديالً 
للحوار، توقفت االشــتباكاُت بعد جهد جهيد ووساطاٍت 
من أهل املدينة وكبارها حيث تم االتفاُق عىل رشوٍط يشكُّ 
الجميُع أّن أحداً ســيلتزم بها، وبناًء عىل ذلك عادت الحياة 
إىل طبيعتها، ويبقى السؤال، هل ما جرى كان حدثاً عابراً 
تطّوَر إىل ما شاهدناُه؟ أْم أّن تراكامٍت وأسباَب قادت إليه؟ 

وأّن املعالجاِت القرشيِة مل تَنُفذ إىل أعامِق األسباب؟
هذا قرٌع لجرس إنذاٍر وعىل قيادة السلطة الفلسطينية 
قراءة هذه الرسالِة بجديٍة وبعيداً عن الرغبوية واالتهامية 
وعن حججٍ ومفرداٍت مل تعد تقنُع أحداً كاتهام جهاٍت بأنّها 
وراَء املؤامرة الخارجية أو جهاٍت معارضٍة ذات أجنداٍت غري 

وطنيٍة وما إىل ذلك من خطاٍب أكَل الدهر عليه ورشب.
ال ميكُن إدارة الشــؤون الفلسطينيِة بهذه الطريقة، وال 
ميكــن قيادُة الضفة الغربية عىل هــذا النحو، بعيداً عن 
املشــاركِة وعن االنتخابات التي تم تأجيلها ألسباٍب كانت 
قامئــًة عندما تم اإلعالن عن مواعيدها وقد أصبح واضحاً 
أنهــا لن تجري يف القريــب، حتى قراراُت املجلس املركزي 
الذي ينوب عن املجلس الترشيعي ويشمُل الكل الفلسطيني، 
أصبحت حرباً عىل ورق وَفَقَد مربرات اجتامعاتِه القادمة 

ما مل تنفذ قراراُت اجتامعاته السابقة.
عمليُة ترحيِل أمور اليوم الخطريِة إىل الغد، وسياســاِت 
االنتظار من شــأنها تعميُق املأزق يف وقٍت مل يعْد للسلطِة 
مــن مرشوعٍ وطنــيٍّ إال تدبريُ بعض الشــؤون الحياتية 
اليومية كالطّلِب من )اإلرسائييل( إصداَر أذوناِت عمٍل ألهل 

الضفة الغربية يف االقتصاد )اإلرسائييل(.
خالصُة القول، إن ما جرى كان انتفاضًة قصريًة ولكنها 
يف هذه املرِّة كانت ضدَّ السلطة ال يف مواجهة )اإلرسائييل(، 
وتم وقفها يف معالجٍة قرسيٍة ال تعالج أسبابها املوجبة، 
وهي مرشحٌة ألن تتكرر، فـ  )اإلرسائييل( يريُد دفعنا نحو 

الحرب األهلية كبديٍل للمواجهة معه.

 أهالي شهداء وجرحى وُمتضّرري املرفأ
ــوت ــ ــب املـ ــ ــرك ــ ــي م ــ ــالـ ــ يُـــــعـــــزون أهـ

ــــــة ــ ــ ــــــروع املوازن ــ ــــــنرفض مشــ ــ ــــــراد: ســ ــ ــ ــــــن م ــ حســ

املوت: قارب  بضحايا  عّزى   األسمر 
ما يجري هو مشروع تهجير جماعي

ــــــــــة ــــــــــكك للدول ــــــــــة تف ــــــــــش مرحل ــــــــــزري: نعي  الب
ــة ــ ــ ــ ــ ــــي جريم ــ ــ ــتحقاق الرئاســ ــ ــ ــ ــر اإلســ ــ ــ ــ ــ وتأخي

تقدم تجمع أهايل شــهداء وجرحى ومترضري انفجار مرفأ 
بريوت، من »أهايل شــهداء مركب املوت بعظيم العزاء واألسف 
لفقــدان أحبائهم وفلذات أكبادهــم بهذه الفاجعة املؤملة التي 

اصابتنا جميعا بالصميم«.
واســتهجن التجمع يف بيــان »غياب الدولــة عن القيام 
بواجباتها لجهة إحتضان ذوي الضحايا شهداء البحث عن لقمة 
العيش«، داعيا »املعنيني للقيام بواجباتهم واعالن الحداد العام 
وتنكيس األعالم فوق املؤسسات الرسمية كام إلزام املؤسسات 
اإلعالميــة ببث برامج تليق بهذه الفاجعة بدل ما نراه من عىل 

الشاشات من برامج فكاهية وغنائية كأن شيئا مل يحصل.«

النائب حسن  كشــف 
ســريفض  »أنه  مــراد 
املقرح  املوازنة  مرشوع 
أمــام املجلــس النيايب 
اليــوم، ألنه مل ير فيه أي 
تغيري جدي للسياســات 
التي أوصلت البلد إىل ما 

هو عليه منذ 30 عاما. 
وطالــب يف مهرجان 
لغياب   52 الذكــرى  يف 
الرئيــس جــامل عبــد 
النــارص يف قاعة قرص 
»بتشكيل  »األونيسكو«، 

حكومة وانتخاب رئيــس جديد للجمهورية 
يؤمــن بعروبة لبنان وســيادته وحقه يف 
اســتعادة أراضيه، وحاميــة ثرواته وأولها 
املقاومة، ويستكمل التحقيق الجنايئ ويكرس 
استقاللية القضاء ويوقف الهدر والفساد«. 

ودعــا إىل »تطبيق كامل التفاق الطائف، 
الدولة  الطائفية السياســية، وبناء  وإلغاء 
الواحــدة يف إطــار الالمركزيــة اإلدارية، 
وإنشــاء مجلس للشــيوخ، وســن قانون 
انتخــايب عادل يعتمــد الدوائر الكربى عىل 
قاعدة النســبية«. وقال: »ال ميكن للمواطن 
أن يصمد يف دولة تتخىل عن مســؤولياتها 
وترعى مصالح املصارف عىل حساب حقوق 
املودعني املحقــة، لذا ال ميكن أن نبني دولة 
يف ظل الالعدالة وعدم وجود جهة تستعيد 

للمواطن حقوقه«. 
وشــدد عىل »إقامة أفضــل العالقات مع 

ســوريا دون االتخاذ من لبنان ممرا أو مقرا 
أمنها واستقرارها«، مجددا »املطالبة  لتهديد 
بإقامــة أفضل العالقات مع الدول الخليجية 
والعربية وتحديدا سوريا، والدعوة إىل وقف 
الوطنية،  اســتنزافها وللحوار بني قواهــا 
وعودتها إىل الجامعة العربية«. وحيا مرص 
املمنهج«،  اإلرهاب  يواجه  »الذي  وجيشــها 
وحذر الســودان وليبيــا والعراق واليمن من 

الوقوع يف فخ االقتتال وسفك الدماء«. 
وقال عــن عبدالنــارص: »يبقى الحارض 
بنهجه الذي يرســم للشــباب الغد األفضل، 
وأمل األمة ووحدتها، ومصدر إلهام لألوطان 
الطامحة إىل التنمية. نســتذكر مسرية عبد 
النارص لنتعلم منها بناء املؤسسات واملرشوع 
النموذج يف مواجهة أســالك العدو وكلمة 
الحق التي أخرجت جامهري األمة من سباتها 
نحو الحريــة والتنمية والوحدة والحياد عن 

الرصاعات الدولية«.

عزى رئيس االتحاد العاميل العام يف لبنان بشــارة األسمر، 
يف بيان، »أبناء الشعب اللبناين والفلسطيني والسوري بشهداء 
قــارب املوت، الذين دفعوا حياتهم بحثا« عن غد أفضل، يف ظل 
الضغوط اإلقتصادية واإلجتامعية املتزايدة التي ترك تداعياتها 
عىل الفقراء والعامل وذوي الدخل املحدود، وتدفعهم إىل املخاطرة 
بعيالهم ورزقهم مع تجار البرش الذين ال يتوانون عىل دفعهم إىل 

املصري املحتم، بعد تشليحهم أموالهم وتعب وجنى عمرهم«.
ودعا األســمر الدول العربية واملنظامت الدولية إىل »تحمل 
مســؤولياتها واملبادرة فورا  إىل املســاعدة يف تحسني ظروف 
الحياة التي يعيشــها الشعب اللبناين، والتي تنعكس سلبا )من 
ماء وكهرباء ومواد أساســية( بكل مفاصلها عىل كل القاطنني 

عىل األرض اللبنانية«.
ورأى األسمر أن »ما يجري هو مرشوع تهجري جامعي للعامل 
والفقراء والشــباب واليد العاملة الفنية والجامعيني، وسيؤدي 
إىل جعل لبنان بلدا عجوزا ال يســكنه سوى من طعن بالسن«، 
مطالبــا الدولة ب »اإلرساع يف إجــراء اإلصالحات الرضورية 
عــرب القوانني املعدة يف مجلس النواب واملبادرة إىل دعم الفئات 
األكرث هشاشــة، عرب تفعيل املساعدات والخدمات والتقدميات 
اإلجتامعية والصحية والحياتية، حتى يتمكن الشعب اللبناين 
من مواجهة مشــاريع الحصــار املفروضة عليه من كل حدب 

وصوب«.

أشــار النائب عبد الرحمن البزري إىل أننا 
»نعيش مرحلة التفكك الكامل للدولة«، الفتا 

إىل أنه يجب حل املوضوع من جذوره«. 
واعترب يف حديث اذاعي، أن هناك تناقضا يف 
البيان األمرييك السعودي الفرنيس«، مؤكدا 
أن »الزخم الذي يعطى لتشكيل الحكومة هو 
مؤرش مبطن لعدم إجراء االنتخابات الرئاسية 

يف موعدها«. 
وطالب باالنفتاح عىل القوى السياســية 
كافة، داعيا إىل »التعامل مع الرئيس املقبل 
بأنه رئيس يدير البالد سواء انتخبناه أم ال«. 
ولفــت البــزري »إىل أن أي لقــاء خارج 
إطــار محاولة انتخاب رئاســة الجمهورية 

هو مضيعة للوقت«، مشــريا إىل أن »تأخري 
االستحقاق الرئايس جرمية بحق لبنان«. 

وكشــف أن »لقاء دار الفتوى ليس طائفيا 
وهو تعبري عن رغبة جمهور ســاحة معينة 
بأن تكــون فاعلة وعدم إهــدار طاقاتها«، 
مشــريا إىل أن »األفكار طرحت بحرية والبلد 

يحتاج إىل كل أصدقائه«. 
ويف ملف ترســيم الحدود البحرية، أبدى 
البزري تفاؤله بهــذا الخصوص، وقال: »إن 

احتامل الرسيم مرتفع«. 
وأكد البزري أن »املوازنة هزيلة وهي أشبه 
بالشعر. النقطة الخالفية انها مربطة بعدد 
من القوانني وهذه املوازنة ال تستحق الثقة«. 

 وفـــــد »حمســـــاوي« قريبـــــاً الـــــى ســـــوريا..ونصرالله يُواكـــــب شـــــخصياً هـــــذا امللـــــف
»لقـــــاء مارثونـــــي« لــــــ7 ســـــاعات بيـــــن أميـــــن عـــــام حـــــزب اللـــــه وحمـــــود... الحكومـــــة باتـــــت ُمنجـــــزة

ــــع ــ ــ ــــل أن تدف ــ ــ ــــب قب ــ ــ ــــب تنه ــ ــ ــادات الروات ــ ــ ــ ــــمال ... زي ــ ــــف الشــ ــ ــــوت تخطــ ــ ــ ــــوارب امل ــ ــ  ق
فقــــــــر وجــــــــوع وعجــــــــز عــــــــن تســــــــديد إيجــــــــار منــــــــزل وفاتــــــــورة كهربــــــــاء

 باســـيل: »يللـــي متلـــي مـــش خـــرج يعمـــل رئيـــس جمهوريّـــة«
ونريـــد رئيســـاً خـــال املهلـــة الدســـتوريّة.. وال نريـــد فراغـــاً

أكــد رئيس »التيار الوطنــي الحر« الّنائب 
جربان باســيل، خالل افتتاح بيت الّشباب يف 
بشنني- زغرتا، »أنّنا أمام شهر مهّم وحّساس 
ومفصيل، فيه اســتحقاقات كبرية وكثرية«، 
مشــريًا إىل أّن »الحكومــة ال أريد أن أعطيها 
أهمّيــًة، ألنه كان يفــرض أن تكون مبثابة 
»تحصيل الحاصل« وأمر بديهي، إذ ال يحّق ألحد 
أن يتعّســف بالدستور إذا »ركب« يف مزاجه أو 
رأسه أمر، أو إذا كان يريد وضع يده عىل البلد 

من خارج الدستور وامليثاق«.
وشــّدد عىل أّن »وضع اليد عىل الّدســتور 
وامليثاق من األمور الّتي كانت تحصل سابًقا، 
لكن ما دام التّيار موجوًدا، ال أحد يســتطيع 
أن يتعّسف ال بالّدســتور وال بامليثاق وال به. 
ورأى أّن املوازنــة »ما بتســوى يش«، لكن 
بالعقــل ما هو األفضل للبلد؟ موازنة ســّيئة 
أو غيــاب موازنة؟ علينــا أن نختار عىل هذا 
األساس«، مبّيًنا أّن »القوانني اإلصالحّية الّتي 

يعــدون بها، يتأخرون بها عمًدا، فاملنظومة ال 
تريــد صندوق النقد الدويل ألّن »حاكم لبنان« 

ال يريده«.
وأوضح باسيل أّن »صندوق الّنقد ليس خياًرا 
جمياًل تصل إليه الّدول، بل من عالمات العجز، 
لكّننــا اعتربنا أنّه إذا كانت الرّشوط تناســبنا، 
ميكــن أن نســتعمله وســيلًة للّضغط عىل 
للقيام  الحاكمة  األكرثيّة واملنظومة والطّبقة 
باإلصالح«، مركّزًا عىل أّن »االســتحقاق األهم 
هو املعادلة الّتي يرسيها لبنان مبوضوع الغاز 
ليكــون بلًدا نفطيًّا، ليس ألنّنا تأكّدنا من وجود 
النفط منذ عرش سنوات، وال ألنّنا أقّرينا املراسيم 
يف أّول العهد، وال ألنّنا وّقعنا العقود يف نصف 
العهد، بل ألنّنا نكرس حاجزًا أساسيًّا كان مينعنا 

من استخراج غازنا ونفطنا«.
وذكر أنّه »عندما تسألون ملاذا انتظر لبنان إىل 
هــذا الوقت، الجواب هو أنّه كان ممنوًعا عليه 
منذ عرشات الّســنني اســتخراج النفط والغاز 
بقــرار أكرب منه، يك ال يكون لديه اســتقالله 
املايل والّذايت، وليظّل خاضًعا اقتصاديًّا للقوى 

األكرب منه ».
وأعلن باســيل أنّه »لنا الرّشف اليوم أن نقول 
إّن قــّوة لبنان يف قّوتــه ال يف ضعفه... قّوة 
لبنان بقّوة جيشــه وشعبه ورئيسه وأحزابه. 
بفضــل قّوة لبنان ومعادلــة القّوة الّتي نؤمن 
بها ووضعناها، نرغــم اليوم إرسائيل والعامل 
ليس فقط عىل ترســيم الحدود، بل عىل تأمني 
استخراج النفط والغاز، ومن كان يقول ال أريد 

أن أسمح لكم باالستخراج، يقّدم اليوم الوعود 
من دول ورشكات كربى بأنّكم إذا وّقعتم فنلتزم 

املجيء لبدء الّتنقيب«.
وأفاد بأّن »ما ينطبق عىل الّنفط والغاز ينطبق 
عىل الكهرباء... تذكّروا أّن الخطّة الّتي وضعها 
ذ بالحرف  التّيــار للكهرباء عام 2010، ســتنفَّ
ليصري هناك كهرباء يف لبنان، ألنّه ليس هناك 
سواها. وكشــف أنّنا وضعنا سياسة طاقويًّة 
للبنــان حّتى عام 2050، لكن لألســف نعمل 
مــع أناس يفكّرون »اليــوم وبكرا وكيف بدور 
املوتور وكيف بيطفي«، مشــريًا إىل أنّه »سواء 
ُوّقع اتّفاق الّرســيم قبل نهاية العهد أو بعده، 
ســيكون يف كّل الحاالت انتصاًرا سّجله رئيس 
الجمهوريّة ميشــال عون يف تاريخ لبنان... 
سيســّجل انتصاًرا لنــا مبقاومتنا ومامنعتنا، 
وعندما يقوم حزب الله باألمر الّصح نقول ذلك 
وال نخجــل... ومعادالت القّوة الّتي نســتطيع 
رسمها نحن وإيّاه »يا ريت« بيعملها معنا ضّد 

الفساد«.
مــن جهة ثانية، ركّز باســيل عىل أنّه »من 
دون الّدخول يف ديباجة املواصفات، أقول لكم 
إنّنا نريد رئيًسا خالل املهلة وال نريد فراًغا وال 
نرغــب باالعتياد عىل »خربيّة« الفراغ«. وعن 
الرّشــح للرّئاسة، قال: »يلّيل متيل مش خرج 
يعمل رئيس جمهوريّة... فمن يخانق الجميع، 
هل تريدونه رئيًسا يراضيهم؟ يأخذون علينا أنّنا 
»نخانق«... إذا »خانقنا« يقولون »بتخانقوا«، 
وإذا سكتنا يقولون »ساكتني«، وإذا »خانقنا« 

يوًما وسكتنا يوًما، يسألون عن الّسبب«.

باسيل يلقي كلمته

خالل املهرجان

عيل ضاحي 

عادت لقاءات االمني العام لحزب الله السيد 
حســن نرصالله لتنشــط يف اآلونة االخرية، 
ال ســيام انها تأيت بعد توقف لعامني بســبب 
»كورونا« والظروف االمنية املحيطة بالسيد 
نرصاللــه، واالهم من كل ذلــك تظهري هذه 
اللقاءات اعالمياً بحســب ما تقول اوســاط 

واسعة اإلطالع عىل اجواء حزب الله.
وتكشف االوســاط ان اللقاء الثاين خالل 
اســبوع، الذي جمع الســيد نرصالله برئيس 
اإلتحاد العاملي لعلامء املقاومة الشــيخ ماهر 
حمــود، بعــد لقائه بالنائب الســابق طالل 
ارســالن، يكتسب اهمية كبرية لجهة تشابك 
امللفات التي يتابعها الشــيخ حمود يف ملف 
املقاومة والعالقة الفلسطينية –الفلسطينية، 
والعالقــة بني املقاومــة يف لبنان واملنطقة 
بالقضية الفلســطينية، وصوالً اىل العالقات 

االســالمية- االســالمية، والتنوع العلاميئ يف اتحاد علامء 
املقاومة ونشــاطاته املتواصلة عىل مدار العام، والتي يوضع 

يف صورتها حزب الله والسيد نرصالله.
وتؤكد االوســاط ان اللقاء »املاراثوين« بني السيد نرصالله 
والشــيخ حمود يف حضور الشــيخ عبد املجيد عامر مسؤول 

ملف العالقات االســالمية يف حزب الله واملحامي محي الدين 

نجل حمود ومدير مكتبه، امتد اىل اكرث من 7 ســاعات ونصف 

الســاعة، وتطرق اىل معظــم امللفات العامة والسياســية، 

باالضافة اىل ملفات خاصة وتفصيلية واجرائية.

وتكشف االوساط ان حزب الله ينتظر تطورات ملف الرسيم، 

وقرار السلطة السياسية التي تتابع امللف والتفاوض للبناء عىل 

اليشء مقتضاه، لكن الحذر هو سيد املوقف، 
فال تفاؤل وال اغــراق يف التفاؤل او املبالغة 

فيه.
ويف ملف الرئاســة، تؤكد االوســاط ان 
البحــث كان يف العموميــات وال يزال امللف 
»بارداً«، ومل يطرح امللف بشكل جدي مع حزب 
الله الذي مل يتطرق اىل امللف او االستحقاق او 
االسامء، ومل يعقد حزب الله اية لقاءات حول 

االستحقاق الرئايس ال علنية وال رسية.
ويف ملف الحكومة، تكشــف االوساط ان 
حزب اللــه دخل عىل خط ترتيب العالقة بني 
الرئيسني ميشال عون ونجيب ميقايت منذ 15 
يوماً فقــط وليس قبل ذلك، وهو ما امثر يف 
اعادة القنــوات الحكومية اىل العمل لتعويم 
الحكومة الحاليــة واجراء تبديالت طفيفة، 

قد تفيض اىل والدة قريبة.
وتشــري االوساط اىل ان العالقة بني حزب 
الله وحركة »حامس« وباقي فصائل املقاومة 
الفلسطينية تتقدم، وتشهد عودة الحرارة اىل 
العالقة بني »حامس« و«االخوان« ومحور املقاومة، ويف السياق 
تكشــف االوساط ان الســيد نرصالله يتابع شخصياً »عودة« 
حامس اىل ســوريا، اذ تشهد العالقة تقدماً الفتاً بوساطة من 
الســيد نرصالله، وهي ســترجم بزيارة وفد »حمساوي« اىل 

دمشق قريباً لتطلق ترتيبات هذه العودة وتفاصيلها.

جهاد نافع 

ينظم االتحــاد العاميل العام صباح اليوم، 
اعتصاما امام مجلــس النواب  رفضا ملوازنة 

االفقار وتجويع اللبنانيني.
افقــار اللبنانيني وتجويعهم حصل، وباتت 
معظم العائالت تحت خط الفقر، وابرز نتائج 
هذا الفقــر والتجويع ما نشــهده من مآس 
تصيب اكرث ما تصيب الشامل املقهور، املفتقد 
اىل مرجعية سياسية وازنة قادرة عىل انتزاع 

حقوق اهاليه.
يف الشامل، من احياء طرابلس الشعبية اىل 
اقــايص عكار، مثة نقمة ومظاهرغضب يف 
هذه االيام، نتيجــة فاجعة مركب املوت التي 
تخيم بظاللها السوداء فوق الشامل املظلوم.

املآيس والفواجع تتواىل عىل ابناء الشامل، 
وليســت قوارب املوت إال احدى هذه الفواجع 
لعائــالت مقهورة تعيش تحــت خط الفقر، 

فاندفعت اىل البحر تغامر علها تحظى بحياة أفضل.
يتحدث الشــيخ عبد الكريم النشــار، احد نشطاء وفاعليات 
طرابلس السياسية واالجتامعية،  عن هموم عائالت طرابلس 
يف االحياء الشــعبية، وهو الوجه املعروف باملدينة الذي يلتقي 
يوميا بعائالت تبثه لواعجها فيقول:  تصور ان ايجارات املنازل 
باتت بالدوالر، ومن كان ايجاره مئة دوالر اصبح مئتان واكرث، 
وفاتورة االشراك باملولد الكهربايئ تبدأ من مئة وتسعني دوالرا 
لثالثة أمبري لتصل اىل اربعامئة وخمســني دوالرا، فيام الراتب 
ملوظف يف القطاع العام او املؤسسة العسكرية بات ال يتجاوز 

الخمســني دوالرا اىل تسعني دوالرا يف احسن االحوال،  فكيف 

يعيش هذا املواطن املوظف، بل كيف يؤمن قوت عياله من ليس 

لديــه وظيفة او مورد رزق، ومــا اكرثهم يف طرابلس وعكار 

وباقي مناطق الشامل؟..

يضيف النشــار: النواب يناقشون املوازنة وزيادة الرواتب، 

وهي زيادات ال تغني وال تســمن من جوع ، اذ يحتاج املواطن 

اىل ســتامئة دوالر يف الحد االدىن ليستطيع ان يكمل حياته 

لنصــف الشــهر، واذا افرضنا ان مواطنــا يدفع 200 دوالر 

ايجار منزل، و150 دوالرا اشــراك كهرباء الضاءة براد وملبة 

او اثنتــني، فاملجمــوع 350 دوالرا، فمن هو 
يف الشــامل او لبنان من يقبض راتبا اليوم 
قــدره 350 دوالرا؟ ... وكيف يســتطيع هذا 
املواطــن ان يؤمن ربطة الخبز وقوت عائلته 

االساسية؟؟ واحتياجاتها 
يرى النشار ان النواب يعيشون يف ابراجهم 
العاجيــة، وال يتحسســون معانــاة الناس 
والفقراء، ويشــري اىل ان من موقعه، كرئيس 
لحركــة يف طرابلس والشــامل، عىل اطالع 
واســع بان عائالت تعجز عــن رشاء ربطة 
الخبــز التي بات مثنها 15 ألف لرية وتصل اىل 
عرشيــن ألف لــرية، وان عائالت يف مناطق 
شعبية تنام جوعى ال تجد ما تطعم به اوالدها، 
وان جمعيــات عاملية وعربية مل تدرج الكثري 
من هذه العائالت عىل جداول مساعداتها، إما 

لتجاهل متعمد او الهامل منها...
وقــال : يناقــش النواب اليــوم املوازنة، 
ومطــروح الــدوالر الجمــريك، فمن يلجم 
التجار واصحاب »السوبرماركات« واملحالت التجارية بحجة 
رفع الــدوالر الجمريك؟.. واين هي الرقابة والوزارات املعنية 
واالجهزة املختصة العاجزة عن لجم جشع وطمع التجار ؟؟..

فالفــوىض عارمة، واملواطن هو الضحية، والنواب غائبون 
عن الوعي، يعومون فوق ثروات بدال من توظيفها يف مشاريع 
تقــيض بها عىل البطالة، وتســاهم يف النهوض االقتصادي، 
وتنقــذ العائــالت من الفقر والجوع ومن قــوارب املوت التي 

تخطف الشباب والعائالت.
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ــة ســـريـــعـــاًشارك في تدشين مشروع إنارة »بيت اليتيم« الدرزي ــومـ ــكـ ــل حـ ــي ــشــك ــت ــي املــــنــــى: ل ــ ــ أب
د ــد املـــحـــدَّ ــوعـ ــي املـ وانـــتـــخـــاب رئـــيـــس جـــديـــد فـ

الدروز  املّوحدين  لطائفة  العقل  شيخ  دعا 
املنى، اىل »تشــكيل  الشــيخ ســامي ايب 
حكومــة رسيعــا وانتخاب رئيــس جديد 
د يعيد الثقَة  للجمهوريــة يف املوعد املحــدَّ
لعلَّ عجلة اإلصالح  بالدولة ومؤسســاتها، 
واإلمنــاء تنطلق إىل األمام«، مشــددا عىل 
وتعزيز  مبؤسساتنا  الثقة  »ترسيخ  رضورة 
أمــل النــاس مبســتقبلهم وتثبيتهــم يف 
التحديّات  بالرغم مــن كل  أرضهم ووطنهم 

والصعاب«.
كالم ايب املنــى جاء خالل حفل تدشــني 
بيت  مؤسســة  مباين  جميع  انارة  مرشوع 
بشكل  الشمسية  الطاقة  عىل  الدرزي  اليتيم 
كامل، هبة من ابناء املرحوم عبد الله ذبيان: 
الدكتور آصف، املهندســان آرس وايوب وآمر 
قبل  من  املرشوع  وتنفيــذ  وتصميم  وامين، 
رشكــة I Energy، وذلك بدعــوة من ادارة 
مؤسسة بيت اليتيم الدرزي يف عبيه، وقال: 
»كم نحــن معنيون وُمطالَبــون باالهتامم 
كالقضايا  االجتامعيــة،  القضايا  مبعالجة 
الدينية  الرتبية  وقضايا  والزوجية،  األرسية 
املبادرات  وبتشــجيع  التوحيدية،  والثقافة 
واملشــاريع اإلنتاجية والزراعية وســواها، 
بالتعــاون مَع اإلدارات املحليــة واملنظّامت 
الثقة  ترســيخ  خــالل  ومــن  الداعمــة، 
مبؤسســاتِنا وتعزيز أمل الناس مبستقبلهم 

بالرغم من  أرِضهــم ووطِنهم  وتثبيتهم يف 
كل التحديــات والصعاب. إنَّها مهمٌة صعبة، 
ولكنَّها تســتحُق بــذَل الجهــِد والتخطيط 
املحافظة عىل  نتمكَّن مــن  لــي  والعمل، 
هويِّتنا الوطنية واالجتامعية والروحّية التي 
دوَن عرب التاريخ، يف  رســمها أجداُدنا املوحِّ
خضمِّ ما نشــهُده من تجاذبات ومناكفات، 
وثقافاٍت  أفــكاٍر  مــن  إلينا  يُســتوَرُد  وما 
ومعتقداٍت غريبٍة تتسلَُّل بلطافة وهدوء إىل 

عقول وقلوب شباِبنا.« 
التقديرية  الــدروع  تقديم  جرى  وختاما، 
ملنفّذي املرشوع، وازاح شــيخ العقل وافراد 
عائلــة املرحــوم عبــد الله ذبيــان وادارة 
املؤسســة الســتارة عن اللوحة التذكارية 
تخليدا للمبــادرة، كام قّص أيب املنى رشيط 

االفتتاح ايذانا باطالق مرشوع االنارة.
وكان ايب املنــى قد تــرأّس قبل االحتفال 
اجتامعــا ملجلس أمناء كلية األمري الســيد 
للعلوم التوحيديــة يف مركزها املجاور ملزار 
وقد  الــدرزي،  اليتيم  ولبيت  الســيد  األمري 
أكّد ايب املنى »ثقته بــإدارة الكلية وبالدور 
الثقــايف - الرتبوي االيجايب الذي تقوم به، 
ودعمه لها، أمالً يف »توســيع نطاق عملها 
لتطــال عدداً أكرب من الطــالب الراغبني يف 
كافة  من  التوحيديــة  بالعلوم  ــص  التخصُّ

املناطق«.

خالل ازاحة الستار عن اللوحة التذكارية

بــحــراً املـــوت  الـــى  ــاً  املـــوت جــوع ــن  م ــوا  ... هــرب بــأبــنــائــهــا  الثكلى   طــرابــلــس 

املبالية الحكومة في سياساتها غير  الهجرة سيتضاعف في حال استمرت  ُمسلسل 
دموع األسمر

امس عاد اثنان من آل حمد اىل التبانة بعد نجاتهام من الغرق 
يف بحر طرطوس، وعولجا يف مستشفى الباسل، ثم قام وفد 
علاميئ من طرابلس قوامه رئيس »حركة التوحيد االسالمي« 
الشيخ بالل شعبان والشيخ مصطفى ملص بزيارة طرطوس 

ومرافقة الناجيني واعادتهام اىل ذويهام يف التبانة.
شهداء البحر، يعودون اىل الشامل من عكار وطرابلس ومن 
مخيم نهر البارد التي فقدت اكرث من ثالثني شــهيدا يف قارب 
املوت. كام عاد الناجي وســام التالوي اىل بلدته القرقف يف 
عكار، وقــد فقد عائلته بكاملها املؤلفة من الزوجة ســلوى 
التالوي وابنائه االربعة، ففاجعة التالوي كبرية وهي برسم 
شبكات تهريب البرش الذين يســتغلون فقر وجوع املواطنني 

وطموحاتهم اىل حياة كرمية بالهجرة اىل بالد جديدة.
طرابلس املفجوعة بشــبابها، هي مفجوعة ايضا بنوابها، 
وفق رأي عدد من نشطائها، ومفجوعة بغياب الكهرباء واملاء 
والدواء واالستشفاء، وهي لوحدها كافية ألن تكون سببا يف 

دفع العائالت اىل الهجرة.
وبعد ميض شــهرين عىل انقطاع التيــار الكهربايئ يف 
طرابلس، فوجئ ســكان املدينة بعودة التقنني املتعارف عليه 
ســاعة او ســاعة ونصف خالل االربع وعرشين ســاعة، 
واملفاجــأة الثانية ان اول منطقة حصلــت عىل التغذية هي 
منطقة املحرم، حيث تم تشييع اربعة من ضحايا املركب الذي 

غرق قبالة سواحل طرطوس. 

بعد ذلك، بــدأت تغذية الكهرباء تعــود اىل حي تلو اآلخر، 
رغم انها ال تتعدى الســاعتني، اال انها كافية آلالف املواطنني 
الذين يعيشــون منذ اشهر عىل نقل املياه اىل بيوتهم وتشغيل 

السخانات الباردة. 
اما عن اختيار هذا الوقت لعودة التغذية تكشــف اوســاط 
اهلية، ان مدينة طرابلس تغرق يف ظالم دامس منذ شــهرين 
وعاىن اهلها طيلة هذه املدة، ومل يســع نــواب املدينة عىل 
تحســني هذا الوضع، االمر الذي ادى اىل استحالة العيش من 
دون ماء وكهرباء، خصوصا للمواطنــني الذين يعجزون عن 
دفع فاتورة االشرتاك التي تتجاوز املائة دوالر لثالثة امبري. ما 
يعني ان املواطن دفع مبلغ يرتاوح بني الثالثة ماليني للحصول 
عىل ست ســاعات كهرباء من املولدات الخاصة، وهذا املبلغ 

غري متوفر لدى االف من سكان طرابلس.  
واعتربت االوســاط االهلية »ان هذه الحالة ادت اىل ارتفاع 
حالة التململ من فقدان كل مقومات الحياة من كهرباء وماء 
وطبابة وحتى التعليم الذي اصبح متوفرا للعائالت امليســورة 
فقط، مام دفــع بالعديد من املواطنــني اىل البحث عن وطن 
آخر يوفر لهم ادىن مقومات العيش بكرامة، فارتفعت نســبة 
املطالبــني بالهجرة خصوصا يف صفوف الشــباب العاطلني 
عن العمل، وعائــالت تعجز عن توفري حياة كرمية الطفالها، 
فقرروا بيع ما ميلكون من بيت او سيارة او جمع مبلغ من هنا 
وهناك والبحث عن آلية الخروج من البلد بعد وصول اخبار عن 

خروج املئات ووصولهم اىل ايطاليا. 
ولفتت هذه االوساط اىل ان معظم الذين غادروا يف االشهر 

االخرية حجزوا يف مخيامت 
ويتعرضون  سيئة،  بظروف 
النــواع من الــذل واملهانة، 
عرب  ظهروا  هــؤالء  وبعض 
االجتامعي  التواصل  مواقع 
تجاربهم  عــن  يتحدثــون 
ابناء  ويناشــدون  السيئة، 
مغادرة  عن  التوقف  الشامل 
البالد وخــوض املخاطر اىل 
حيث الــذل واملهانة، خاصة 
الدول  يف  العمــل  فرص  ان 
املقصودة مل تعــد متوافرة، 

وليس سهال  اللجوء اىل تلك البالد.
وتشري االوساط اىل انه مىض اشهر عىل انتهاء االنتخابات 
النيابية، ومنذ ذلك التاريخ عمد النــواب الفائزون اىل اقفال 
مكاتبهم يف وجه املواطنني، وغابت كل اشــكال املســاندة 
واملســاعدة البناء املدينة الذين تُركوا يواجهون أقدارهم سواء 
عرب قوارب املوت او بالضياع والســعي الحثيث لتأمني لقمة 
العيــش املفقودة يف زمــن االنهيار املعيــي واالقتصادي، 
حتــى ان هؤالء النواب مل يحركوا ســاكنا لتأمــني الكهرباء 
واملاء، ولزيادة ســاعات التغذية الكهربائية، بل تركوا الناس 
يغرقون يف الهموم اليومية ويف رشاء صهاريج املاء او نقلها 

بالغالونات عىل االكتاف اىل منازلهم.
اللبنانيون انهكهم انهيار اللرية اللبنانية بني ساعة واخرى، 

وادى اىل حرمان آالف العائــالت من رشاء حاجاتهم اليومية 
من طعام وادوية ومســتلزمات الحياة، ومل تتنبه السلطات 
اللبنانية اىل خطورة االوضاع االجتامعية التي ســتؤدي يف 

نهاية املطاف اىل انفجار اجتامعي. 
ويؤكد طرابلســيون ان اســباب الهجــرة اليومية كثرية 
ومختلفة، ويف حال اســتمرت الحكومة يف سياساتها غري 
املبالية لخطورة الوضع، فان مسلســل الهجرة ســيتضاعف 
ومشــاهد اخرى من غرق املراكب التي تفتقد اىل ادىن رشوط 
السالمة العامة، خصوصا ان مافيات تهريب البرش  ال يهمها 
ســوى جني االموال  والطمع ســيد املوقف، وكأنهم يرمون 
الحجارة يف البحر ال ارواح نســاء واطفال وشباب باعوا ما 
ميلكون من بيت وســيارة وذهب يك يغادروا اىل بالد جديدة، 

اوهموهم انها االفضل وانهم يجدون فيها الحياة الكرمية.

ــحــاســب ويــســتــعــيــد مــكــانــتــه الــقــضــاء ســُي
روجيه شاهني

الدولة واحدة  يغرق لبنان بانهيارات مؤسسات 
تلوى االخرى بســبب سياسات بعض السياسيني 
غريالجديرين باملسؤولية التي تسلموها عىل مدار 
السنوات الخمسة عرش املاضية، حيث أوصلوا كل 
وزارة او مؤسسة رسمية اىل االنهيار عن سابق 
تصور وتصميم، وقد اصبح االمر مكشوفاً بسبب 
جشــعهم وفســادهم وفقدناهم الحس الوطني 
التي  واالنساين، وكل همهم مصلحتم  واالخالقي 
تطغى عىل املصلحة الوطنية ومصلحة املواطنني 
الذين أصبحوا مهجرين يف وطنهم بسبب الحالة 
االقتصاديــة املزريــة التي وصلــوا اليها ، حتى 
بالوطن هجــرة، هكذا اصبح  الفقر  القول  يصح 
اللبنانيني الجئني يف وطنهم، ففضلوا املوت  حال 

والهجــرة بقوارب املوت، النهــم مل يروا أمانًا عىل 
أرض الوطن .

يقول مصدر قضايئ رفيع املســتوى ان القضاء 
عىل طريق  االنهيار، ومل يبــق منه اال القليل قبل 
السقوط املدوي،  وإذا مرت االيام املتبقية من عهد 
الرئيــس عون كام هو الحــال، فرمبا يعود ويقف 
ويسرتد موقعه بعد ان اصبح   القايض يعاين من 
ضائقة مادية  ومعنوية صعبة وانســانية باتخاذ 

قراراته بتطبيق القانون بحق املواطنني.
 ويقول املصــدر ان القضاة يعانون وعانوا كثريًا 

من بعض زمالئهم القضاة املحســوبني عىل العهد 
الذي اوصلنا اىل هذه الحالة ، حيث التعطيل والهدر 
والفســاد واالفســاد هو ســيد الحال، فالوزارات 
واملؤسسات التي تسلموها كلها تعطلت وانهارت ، 
كونهم مل يحققوا اي انجاز او تقدم ال بل تراجعت 

وانهارت،  وكل هذا موثق.
واشــار املصدر اىل ان بعض القضــاة التابعني 
للغرفة الســوداء يف القرص يتدخلون يف كل ملف 
لجامعتهم، وهــذا مل يحصل يف اي عهد ، والالفت 
انهم يقولون انهم ضد الفساد وضد التدخالت يف 
القضــاء، اال انهم يفعلون العكس، واملثال عىل ذلك 

تعيني قاض رديًف للمحقق العديل، والهدف اخراج 
املحســوب عليهم بدري ضاهرالذي هدد بكشــف 
املستور وفضحهم، فابتدعوا قصة القايض العديل 

الرديف، وهذا كله مخالف للقانون.
 ويختم املصدربالقول ان هناك عددا من القضاة 
انتهاء عهد  ومنتظرين  وبالقانون،  بلبنان  مؤمنني 
الرئيس ميشال عون الذي مل يوقع عىل التشكيالت 
القضائية ، فهم ينتظرون عهد جديد لتتم تشكيالت 
جديدة وان يتم محاسبة اي قاض عليه شكاوى يف 
هيئة التفتيش القضايئ، وعندها يســرتد القضاء 

مركزه ومقامه امام املجتمع اللبناين والدويل.   

ــة ــس ــي ــن ــي كـــــــــّرس جــــــدرانــــــّيــــــات ك ــ ــس ــ ــب ــ ــع ــ ال
ــر فـــي األشـــرفـــّيـــة ــي ــب ــك ــوس ال ــي ــل ــاســي الـــقـــديـــس ب

العبيس يرتأس القداس
تــرأس بطريرك انطاكية وســائر املرشق 
للــروم الكاثوليك يوســف العبــي، حفل 
تكريــس الرهبانية الباســيلية الشــويرية 
باسيليوس  القديس  دير  كنيســة  جدرانيات 
يف االرشفية، يف حضــور لفيف من رجال 
السياسية والعسكرية  الدين والشــخصيات 
واملدنية وأبناء الرهبانية الشــويرية وحشد 

من املؤمنني واملتربعني. 
وباملناســبة، ألقى الرئيس العام للرهبانية 
كلمة  توما  برنار  االرشــمندريت  الشويرية 
ترحيبية، وتطــرق اىل تاريــخ هذا الرصح 

يف  ورســالتها  الرهبانية  وحضور  الروحي 
قلب العاصمة بريوت. 

بعدها، بارك العبي جدرانيات الكنيســة 
املكتوبة من قبل رســام يوناين، ويف نهاية 
رتبة التربيك كانت كلمة للعبي تطرق فيها 
اىل »رســالة املحبة التي تطبع الكنيســة«، 
واشــاد ب«الجهود الدامئة التي حققت هذا 
االنجاز الكني الذي يســهم يف االبقاء عىل 

الرتاث املسيحي«. 
الذين عملوا عىل  وختم مثنيا عىل »جهود 

تحقيق هذا املرشوع«. 

البعثة اإليطالّية الرسمّية زارت وادي قنوبين وبقاعكفرا

خالل الجولة
زار وفــد البعثــة اإليطالية الرســمية 
خالل زيارتهم الرســمية لبنان، دير سيدة 
قنوبــني، وكان يف اســتقبالهم رئيســة 
الديــر األخت جانيت فنيانــوس وعدد من 
الراهبــات األنطونيات، ضــم الوفد رئيس 
بيرتولينو  إنزو  الدامئني  الشاممسة  تجمع 
ممثالً أبرشية ريجيو كاالبريا مقرهم روما 
وممثيل األبرشــيات املنبثقــة من مجلس 
فابريزيو  إيطاليا،  يف  الكاثوليك  األساقفة 
فوســاري ممثالً أبرشــية ريجيو إميليا، 
تريست،  أبرشــية  ممثالً  فيدوين  لويجي 
تورين،  أبرشــية  ممثالً  أغلياين  جورجيو 
اإلعالم  بوتاري مســؤولة يف قسم  كيارا 
لكاريتاس إيطاليا، دانيلو فيليســيا نجييل 
مدير برنامــج كاريتاس إيطاليا يف الرشق 
األوســط وأفريقيا، ورافق الوفد كاريتاس 
لبنان وضم: منســق عام شبيبة كاريتاس 
لبنان بيرت محفــوظ ممثالً رئيس الرابطة 
مستشــار  الكرميل،  عبود  ميشــال  األب 
العالقــات العامــة واإلعالم يف شــبيبة 
ابراهيم  جوزاف  الصحايف  لبنان  كاريتاس 
محفوض، املنســق امليداين روي بشعالين 
شاريل  الوطنية  الروحية  اللجنة  ،مسؤول 
خليل، مســؤول وحدة النشاطات الخاصة 
جاك شمعون وعدد من مسؤويل الوحدات 
ورؤساء اللجان يف شبيبة كاريتاس لبنان.

جال الوفد يف أنحاء الدير، متفقداً املعامل 
الدينيــة واألثرية وقاعة البطاركة ومخبئ 
البطريرك، وتم رشح مفصل عن تاريخ الدير 
من األخت جانيــت فنيانوس. بعدها متت 
الضيافة اللبنانية، ثم قدمت رئيســة الدير 

للوفد الزائر صورا كبرية لسيدة قنوبني، كام 
تفقد الوفد مزار القديســة مارينا ومدفن 
البطاركة القديسني، بعدها شكر الوفد لألم 
الرئيســة فنيانوس أستضافتها، كام شكر 
األب ميشال  الرابطة  بإسم رئيس  محفوظ 
عبــود الكرمــيل رئيس الديــر والراهبات 
التحية إىل الرئيســة  األنطونيات، موجهاً 
للراهبات األنطونيــات األم نزها  العامــة 

خوري، بعدها أخذت صورة تذكارية. 
كــام زار الوفد دير مار رشبل بقاعكفرا، 
وكان يف اســتقبالهم يف الصالون الكبري 
رئيس الديــر الجديد األب رشبل يوســف 
الرهبانية  العام الســابق ملــدارس  واملدير 
اللبنانية املارونية األب يوســف ســليامن 
وأقنوم الدير األب الياس شــكري وعدد من 

الرهبان.  
وقــد جالت البعثة عىل املعــامل الدينية 
واألثريــة وقاعــات اإلجتامعــات وبيت 
القديس رشبل واملتحف وذخائر القديسني. 
بعدها قــدم األب الرئيس يوســف درعني 
يرمزان إىل أرزة لبنان لكل من رئيس تجمع 
يف  إيطاليا  كاريتاس  ومدير  الشاممســة 
الرشق األوسط . ثم شكر الوفد لرئيس الدير 
مبادرته وخطوته املتواضعة التي ترمز إىل 

املحبة والعطاء والتضامن مع الكنيسة. 
ثم ألقى محفوظ كلمة بإســم كاريتاس 
لبنان ورئيسها، شــاكراً فيها رهبان الدير، 
واإلنســاين  الروحي  ب«عملهــم  منوهاً 
ومقدمــاً لهــم التهنئة القلبيــة والحارة 
بالرئيــس الجديد«. وأخــريا،ً اخذت صورة 

رسمية من وحي اللقاء.

كّرمه املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم في مصر
القصيفي: العالقة التاريخّية بين بلدينا

جرب يسلم القصيفي الدرع
كرم املجلس األعىل لتنظيم االعالم يف جمهورية مرص العربية 
وملناســبة اجتــامع وزراء االعالم العــرب يف القاهرة وضمن 
اللبنانية جوزف  الصحافــة  احتفالية خاصة، نقيــب محرري 
القصيفــي مع عدد من النقباء الصحافيني العرب وشــخصيات 
صحافيــة واعالمية عربية. وقد ســلم رئيــس املجلس األعىل 
لتنظيم االعالم يف مرص كرم جــرب، القصيفي واملكرمني دروعا 

تكرميية توجت بشعار: »االعالم الحر... للشعوب حياة«.
ويف كلمة له، شــكر القصيفي جرب عــىل التكريم والحفاوة 
التي أحاط بها املشــاركون يف االحتفالية، مشددا »عىل العالقة 
التاريخية بني لبنان ومرص منــذ زمن الفراعنة إىل اليوم، وهي 
مل تنقطــع، بل ظلت متواصلــة بالتبادل االنســاين والثقايف 
والحضاري«، مضيئا »عىل دور لبنانيني ماهدين، انشأوا كربيات 
الصحف واملجالت يف مرص التي افســحت لهــم مبا وفرته من 
مساحة حرية وعمل يف القرن التاسع عرش، ليبدعوا يف املهنة 

التي ارتقت بهم، كام ارتقوا بها«.

حميد: ندعو الى التواضع من الجميع
لفت عضــو كتلة التنمية والتحرير النائــب ايوب حميد، خالل 
مهرجان جامهريي شــعبي وحريك وكشــفي حاشد يف الذكرى 
الســنوية لشــهدائها القادة داوود داوود، محمود فقيه وحسن 
سبيتي والذي اقيم يف ساحة بلدة كفرتبنيت، »اىل ان االستحقاق 
الرئايس وانجازه يف مهلته الدســتورية هــو اوجب الواجبات ملا 
ملوقع الرئاسة االوىل من دور يف انتظام عمل املؤسسات وتعاونها 
لخدمة الوطن، وان انجاز هذا االمر يحتاج اىل تواضع من الجميع، 
فنتائج االنتخابات النيابية االخــرية اظهرت كم ان الجميع يحتاج 
اىل الجميع، وقد حددت الحركة بشــخص رئيســها يف الحادي 
والثالثني من آب املنــرصم املعايري الوطنية ملــن يريد ان يتصدى 
لهذا االســتحقاق وأولها إن ارسائيل هي رش املطلق وال اعرتاف وال 
تطبيع، كام والســعي اىل التمسك بحق لبنان برثواته يف املنطقة 
االقتصادية الخالصة وال تنازل عن اي مقدار منها مهام صغر، كام 
التأكيد عىل حدوده الدولية املرسومة منذ عرشينيات القرن املايض 
واتفاق االطار الذي اعلنه رئيس الحركة يبقى املعول عليه للوصول 
اىل حقنا يف ثرواتنا النفطيــة والغازية وهو حق ال تراجع عنه«. 
وتابع يف الشأن املتصل بضحايا مركب املوت، قال: »وال يفوتنا هنا 
اال الرتحم عىل شهداء لقمة العيش الذين يبتلعهم بحر املتوسط بني 
كل رحلة وأخرى، يبحرون نحو املجهول طمعا بحياة افضل وحالهم 

حال الغالبية من ابناء الوطن وقاطنيه من النازحني والالجئني«.
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االثنني 26 أيلول 2022

بيـــــن النعمـــــة والنقمـــــة... النســـــيان: فقـــــدان اإلدراك املعرفـــــي
قلّام تلتقي بأحد إال ويبدي استغرابه من كرثة النسيان الذي 
يعاين منه. كأن تهم ملناداة شــخص باســمه وتتلعثم ناسيا 
اســمه رغم معرفتك به، أو تدخل غرفتك الحضار يشء وتقف 
حائرا وسطها ناسيا ما جئت تبحث عنه، وقد تتوقف يف وسط 
حديث لنسيانك ما كنت تود قوله. ومن أكرث املواقف طرافة هو 
إضاعتــك لجوالك مثال، وبحثك عنه دون جدوى لتلتفت وتجد 

أنك تخرب صديقك عربه أنك عبثا تحاول إيجاده.
قد يبدو األمــر عاديا وطريفا أحيانا، ولكنه بالحقيقة يثري 
الخوف والقلق عند الشــخص باألخــص إن تكرر األمر. تقول 
إحدى الســيدات: » خرجت من منــزيل قاصدة جهة معينة، 
ولفرتة ال تتعدى النصف دقيقة نســيت أين أنا، من اكون، إىل 
أين أذهب.. شعرت بالرعب وكأنني مخطوفة، حتى بدات أرسح 

أفكاري فكرة تلو األخرى وتذكرت من جديد«.
إن موضوع النسيان أمر طبيعي مع التقدم بالعمر، ويصيب 
الكثريين يف أعامر متقدمة ويتطور إىل الخرف أو االلزهامير 
... ولكن الالفت والخطري انتشار النسيان كظاهرة مطردة بني 
الشــباب واملراهقني وحتى أعامر أصغر، يف وقت من الطبيعي 
ان تكون ذاكرة هذه األعامر قوية ومتنبهة. فام  هي عوارض 
النسيان لدى املراهقني والشباب ؟ هل من مسببات؟ ما تأثريه 
عــى التحصيل العلمي؟ هــل للتكنولوحيا والضغط النفيس 
وحتى كورونا عالقة باألمر؟ وما الســبل لتحســني الذاكرة و 

تفادي تفاقم النسيان؟

{ أسباب كرثة النسيان وعدم التذكر {
تشري ابحاث متعددة قامت بها جامعات معروفة اىل أسباب 

عدة قد تكون وراء حصول النسيان وهي: 
- سوء التغذية: تلعب للتغذية دورا مهام يف تحسني الصحة 
البدنية والذهنية لإلنسان. فالتغذية السيئة غري الصحّية تُعيق 
وظائــف الدماغ، وتُعيق القدرة عــى التفكري وترّض الذاكرة.

وتعتــرب التغذيــة الصحيحة هي تلك املدعمــة بالفيتامينات 
واملعادن املفيدة لحسن عمل وظاىف الجسم وال سيام الدماغ  
وهــي فيتامني ب12 الذي يلعــب دورا كبريا يف صحة الدماغ 
واالعصاب.وحمــض الفوليك الذي يلعب دورا كبريا يف تحفيز 
الرتكيز. ميكن الحصول عى الفيتاكينات هذه من الغذاء أو عرب 

أخذ املكمالت الغذائية. 
- اإلفــراط يف تنــاول الطعــام: بقدر ما يشــكل الطعام 
والتغذيــة أهمية لعمل الدماغ ووظائفه، يشــكل االفراط يف 
تناول االطعمة وال ســيام الرسيعة الفاقــدة للقيم الغذاىية 
رضرا  يؤثر عى وظاىف الدماغ كالتفكري والتذكر، ويزيد من 
احتامل اإلصابة باأللزهامير. وتشــمل هذه األغذية الوجبات 
الرسيعة، االطعمة املقلية، الطعام املعلب، الســكاكر املحتوية 

مواد حافظة وملونة...
- إصابات الرأس: قد تتسبب اإلصابات يف الرأس يف التأثري 
عى وظــاىف الدماغ ومنها الذاكرة، فيــؤدي موت الخاليا 
الدماغية إىل انســداد االوعية الدمويــة الصغرية يف الدماغ 

وبالتايل ضعف يف الذاكرة. كام وأن األمراض التي قد يتعرض 
لها الدماغ من أورام او سكتات تشكل سببا من أسباب النسيان 

وضعف الذاكرة.
- الكحول: يســهم اإلدمان عى الكحول أو تناوله بكرثة يف 

إتالف خايا الدماغ ويزيد من عارض النسيان.
- االدوية: تشــكل بعض األدوية مبا تحتويه من مواد سببا 
من أسباب ضعف الذاكرة والنسيان. وهو نوع من العوارض أو 
النتائج الدوائية التي قد تذهب مع توقيف الدواء وقد تستمر.

- النوم: يؤثر النوم يف الذاكرة والرتكيز، فبحيث تسبب قلة 
النوم االرهاق والتوتر ينعكس االمر عى صحة الدماغ والرتكيز 
والذاكــرة، فيصبح الشــخص مرهقا غري قــادر عى تخزين 
واســرتجاع الذكريات. كام وتلعب نوعية النوم دورا مهام، إذ 
قد يعاين بعض االشخاص من توقف التنفس خالل النوم، وهذا 
يؤثر مبارشة عى الذاكرة املكانية ويضعف القدرة عى تحديد 

االتجاهات.
- التدخني: تشــري دراســات حديثة إىل أنه إىل جانب تأثري 
التدخني عى الصحة البدنية بشكل عام، فله تأثري مامثل عى 

الصحة الذهنية لناحية الرتكيز والتذكر . 
- اضطرابــات الغدة الدرقية: من خــالل الهورمونات التي 
تفرزها هذه الغدة وتأثريها عى الوظاىف الحيوية للجســم، 

مبا فيها وظاىف الدماغ والرتكيز والذاكرة.
- االكتئــاب والتوتر: إن الوضع النفيس للشــخص وكرثة 
الضغــوط التي يتعرض لها تؤثر بشــكل مبارش عى ذاكرته 

ودماغه، ما يؤدي بالتايل إىل النسيان وضعف الرتكيز.
- االلتهابات: تؤدي عدة امراض وااللتهابات التي تســببها 
إىل ترضر الدور الوظيفي للدماغ وبالتايل النسيان . ومن هذه 
االمراض »اإليدز« السل الزهري وغريها... هذا وتشكل أمراض 
أخرى كالســكري والتهابات الجهاز البويل والربو والفشــل 

الكلوي أرضارا عى أعضاء الجسم ومن خاللها عى الدماغ .
- القلــق والوحــدة واالنعزال الجتامعــي: إن التواصل مع 
اآلخرين ،والحديث االجتامعي، ووجود األصدقاء والناس يجعل 
الشخص يف حالة  تنشيط دماغية  وهذا ما يساعد عى عدم 

النسيان.

{ هل النسيان احد تأثريات »كورونا«؟ {
يتحــدث الكثريون عن تأثري كورونا ، كون حالة النســيان 
والرتكيز تفاقمت بعد جائحة كورونا. وخلصت دراسة أجرتها 
جامعــة أكســفورد إىل أن فريوس كورونا ميكن أن يســبب 
انكامش املخ وتقليل املادة الرمادية يف املناطق التي تتحكم يف 
العاطفة والذاكرة وإتالف أجزاء تتحكم يف حاسة الشم.ولقد 
اوضحت الدراســة أنه فيام يتعلق  بحاســة الشم عاد املريض 
ليستشعرها بعد مدة ترتاوح بني األسبوعني إىل األربعة بحسب 
األشــخاص، ولكن ضعف الذاكرة وكرثة النسيان بقيت عارضا 

يرافق بعض املرىض بشكل الفت.
فلقد أكد الباحثون يف دراســتهم، أن«هناك أدلة قوية عى 

مرتبطة  تشــوهات  حدوث 
باملخ« عند مرىض كوفيد-19. 
وتحدث املشاركون يف البحث 
عن رصد »تدهور يف الوظائف 
التنفيذيــة« املســؤولة عن 
الرتكيــز والتنظيم حتى يف 
الحــاالت املرضية الخفيفة، 
وتقلص أحجــام الدماغ يف 
باملئة  بــني 0.2  املتوســط 

واثنني باملئة.
هذا فيام خــص كورونا، 
غري أن االبحاث ال زالت جارية 
حول املفعــول الطويل االمد 
للقاحات كورونا، وما سببته 
مــن رضر يف هذا الشــأن 
بالذات، بحيث شــى الذين 
عوارض  من  اللقــاح  أخذوا 

كثرية مســتدامة أبرزها النسيان،وضبابية يف الدماغ وضعف 
يف القدرة عى الرتكيز.

{ طرق لزيادة القدرة عى الرتكيز { 
تفادي تعدد املهام والرتكيز عى أمر واحد: صحيح أن املهام 
املطلوبة من اإلنســان كثرية، غــري أن التعامل مع املعلومات 
واســرتجاعها والرتكيز فيها بحاجــة لصفاء معني. ومن هنا 
ميكــن للفرد القيام بعدة أعامل ســهلة يف آن وتحديد تركيزه 

عى مهمة واحدة بتفاصيلها:
- التكــرار عن طريق تجزئة املعلومــات وتنظيمها: يعترب 
التكرار وســيلة لتثبيت املعلومة، أو السلوك وما إليه، وهذا ما 
مينع نســيانها ويسهل اســرتجاعها. وقد يفيد يف هذا االمر 
تقســيم املعلومات وتجزيئها إىل وحدات بحيث يصبح الدماغ 

قادرا عى تحليلها وحفظها وبالتايل تذكرها.
- اســتعامل الحــواس الخمس: كلــام ازداد عدد الحواس 
املســتخدمة وقت تلقــي املعلومات ، كلــام اصبحت عملية 
ترســيخها يف الدماغ واسرتجاعها أســهل. فإذا اخذنا رشابا 
ساخنا وحار مثال ،يســاعد املذاق واالحساس بالسخونة من 
خالل التجربة يف تثبيت األمر. وهذا ما يربط املعلومة برائحة 

أو مذاق وإحساس معني.
- اســتخدام الروابــط: وهي من الطــرق املفيدة يف التذكر 
واالسرتجاع عن طريق ربط املعلومة مثال بأغنية، لون، حديث، 

صورة، فيتم اسرتجاع املعلومة بطريقة اسهل وأرسع.
- مامرســة العاب تنمية الذاكرة: وهــذه االلعاب منترشة 
وخاصــة عرب املواقع التكنولوجية أو حتى الورقية كالكلامت 

املتقاطعة ،وهي تحفز الدماغ بشكل كبري.
- مامرسة الرياضة: للرياضة دور أساس يف صحة الجسم 
واللياقة البدنية ككل، وهي ثؤثر يف نفس الوقت عى الصحة 

الذهنيــة ملا لها من قدرة عى تقليــل التوتر، وتحفيز كميات 
االوكســيجني بالدخول إىل الخاليا عامــة والخاليا الدماغية 

كذلك .
- الغــذاء الصحيح: للتغذية دور أســاس يف عملية التذكر 
ومحاربة النسيان. تشــكل األغذية املضادة لألكسدة. الغنية 

بالفيتامينات  دعام كامال للدماغ وحالته الصحية.
- التعرض الشــعة الشــمس: الشــمس مصــدر للطاقة 
والنشــاط، وقلــة التعرض لها يــؤدي اىل االكتئاب والنقص 
يف الفيتامــني د وبالتــايل ميل نحو النســيان وقلة الرتكيز.                                                                                       
- االنتباه عند اســتخدام ساّمعات االذن: أو التعرض ألصوات 
مزعجة عالية طيلة الوقت ملا تســببه من  ضعف القدرة عى 

التخزين.

{ النسيان بني النعمة والنقمة {
يعترب النسيان يف مرات كثرية نعمة، فهذه القدرة التي خص 
بها الخالق االنسان متكنه من االستمرار بحياته بطريقة متكنه 
من التعامل مع مصاعب الحياة ورصاعاتها. فالشــعور بالفقد 
جــراء موت أو فراق، الشــعور بالوجع جراء مرض أو حادث، 
الشعور بالخذالن وغريها من األحاسيس التي سببتها املواقف 
وتركت الكثري من االمل، وأي من االشياء التي يعمل النسيان عى 

طي جزء منها او كلها فيتمكن اإلنسان بأن يحيا بأعباء أقل.
وعى املقلب اآلخر ، يشكل النسيان وضعف الذاكرة مشكلة 
حقيقية لإلنســان تؤثر يف شــتى جوانــب حياته الصحية، 
املعرفية، العملية، العقليــة والوجودية ككل. فالذاكرة تراكم 
معــارف وفيها  القــدرة العظيمة للكم والنوع والشــكل من 
املعلومات التي يتداخل فيها املنطق والحواس والتحليل واإلدراك، 

وحتى اإلسترشاف لخوض الحياة برصاعها.
الذاكرة لإلنسان متاما كالهواء، دونها اإلنسان مخطوف ملا 

خلف قضبان النسيان يف فقدان لإلدراك  املعريف.

لتنمية ذكاء طفلك..
إّتبع هذه الخطوات!

يُعتقد أن األشخاص الناجحني لديهم معدل ذكاء أعى ومن 

الطبيعي أن يرغب اآلباء يف أن يكون لدى أطفالهم معدل ذكاء 

مرتفع أيًضــا. ولكن هل يولد األطفال مبعدالت ذكاء أعى أم 

ميكن تنميته من خالل مامرسة بعض األنشطة؟

{ تعزيز ذكاء الطفل {
بحسب ما ورد يف تقرير نرشته صحيفة »تاميز أوف إنديا« 

Times of India، ميكــن تعزيز ذكاء الطفل إىل حد كبري يف 

السنوات التكوينية من خالل مامرسة األنشطة التالية:

 - مامرســة الرياضــة: أظهرت العديد من الدراســات أن 

مامرســة الرياضة تعزز نشاط الدماغ الذي يفرز اإلندورفني 

يف الجســم، وبالتايل يعزز وظائف املخ وقدرته. اجعل طفلك 

ميــارس أي رياضة وتأكد من أنه يســتمتع بها متاًما أيًضا 

للحصول عى أقىص الفوائد.
- حسابات رياضية عشوائية: ميكن أن يطلب أحد الوالدين 
من الطفل حل بعض املســائل الحســابية البسيطة بشكل 
عشــوايئ عى مدار اليوم، مع مراعــاة عدم املبالغة حتى ال 
يحدث نفور. ميكن أن تصبح تلك الطريقة نشــاطًا ممتًعا مع 
مالحظة أنها ميكن أن تكون مجرد حســابات بسيطة مثل 1 

+ 1، مام سيحسن وظائف الدماغ بشكل كبري.
- العزف عى آلة موسيقية: تحتوي اآلالت املوسيقية عى 
الكثري من العمليات الحسابية يف أدائها العام، وعندما تجعل 
طفلك يتعلم آلة موســيقية، فإنه يتعلم أيًضا الفروق الدقيقة 
ومهارات التفكري املــكاين. علمًيا، ثبت أن العزف عى اآلالت 
املوســيقية مثل والكامن والبيانو والطبول كلها أشياء رائعة 

لنمو الطفل وثقته بشكل عام.
- حل األلغاز: إن قضاء الطفل حتى 10 دقائق يومًيا يف حل 

األلغاز ميكن أن يكون مفيًدا للغاية لصحة دماغه. 
- تدريبات التنفس: إن مامرســة تدريبات التنفس العميق 
تعد مفيدة للغاية لألطفال، كام للبالغني. يسمح التدريب عى 

التنفــس لألطفال بتصفيــة أفكارهم والحصول عى تفكري 

أوضح. كام أنه يعزز قوة تركيزهم.

{ مامرسة األطفال التأمل ملدة 10 دقائق {
كام كشفت دراسة حديثة أنه عندما ميارس األطفال التأمل 

ملدة 10 دقائق، فإن أدمغتهم تتطور وتنمو بشكل جيد، بحسب 
ما أظهرته نتائج مســح الدماغ. وينصح الخرباء بأن ميارس 
األطفــال تدريبات التنفس العميق والتأمل يف الصباح الباكر 

وقبل النوم.
- مامرســة املهارات اليدوية: بعض األلعاب اليدوية التي 
تنمي الذكاء مثل تجميع البازل أو تكوين أشــكال معينة من 
املكعبات أو وضع أشــكال يف قوالبها الخاصة وجميع هذه 

األلعاب متني القدرات الذهنية وقدرات التفاعل لدى الطفل.
- إبعادهم بقدر املســتطاع عــن الهواتف الذكية: من أكرث 
األشــياء التي قد تؤثر ســلبا عى نسبة الذكاء لدى االطفال، 
وهذا الهاتف الذي ســلب عقول الكبــار والصغار، وخاصة 
الرضع ! أعرف شــخصيا كثريا من األمهات الاليت ال يستطيع 
أطفالهن النوم إال وهم ممســكون بالهاتف، أو يستمعون إىل 

أنغام املوسيقى من خالله. 
واملصيبة أن هذا األمر سيجعلهم يتعلقون بالهاتف ويتطور 
منوهم من خالله، فتخبو لديهم القدرات واملهارات اإلبداعية، 

ناهيك عى ما تسببه هذه الهواتف من أرضار صحية لهم.

»عـــــــــــــــاج واعـــــــــــــــد«.. بشـــــــــــــــرى ملرضـــــــــــــــى الســـــــــــــــرطان!دراســـة صادمـــة عـــن آثـــار »كورونـــا« املدّمـــرة علـــى صّحـــة الدمـــاغ!
كشــف باحثون أمريكيون أن األشــخاص الذين سبق أن أصيبوا 
بكوفيــد-19 هم أكرث عرضة لإلصابــة مبجموعة من اإلصابات 
الدماغيــة بعد عام مــن تعافيهم مقارنة باألشــخاص الذين مل 
يصابوا قط بفريوس كورونا. وركزت الدراســة التي استمرت ملدة 
عام، ونرُشت يف مجلة »نيترش ميديسني« عى تقييم صحة أدمغة 
مرىض يعانون من 44 اضطرابا مختلفا باالســتعانة بالســجالت 

الطبية ملاليني املحاربني القدامى يف الواليات املتحدة.
وعــاىن مرىض ممــن أصيبــوا بكوفيد-19 يف الســابق من 
اضطرابات دماغية واضطرابات عصبية أخرى بزيادة ســبعة يف 
املئــة عن مجموعة مامثلة من املحاربني القدامى الذين مل يصابوا 
أبــدا باملرض. وقال فريق البحث إن نتائج الدراســة ميكن ربطها 
بإصابة ما يقرب من 6.6 مليون أمرييك بإعاقات دماغية متعلقة 

بإصابتهم بكوفيد-19.
وقــال كبري الباحثني الدكتور زياد العيل من كلية الطب بجامعة 
واشــنطن يف بيان، إن النتائــج تظهر اآلثار املدمرة الطويلة املدى 
لإلصابــة بكوفيــد-19. ودرس العيل وزمــالؤه يف كلية الطب 
بجامعة واشنطن بالتعاون مع إدارة شؤون املحاربني القدامى يف 
منظومة سانت لويس للرعاية الصحية السجالت الطبية الخاصة 
بنحو 154 ألفا من قدامى املحاربني األمريكيني الذين ثبتت إصابتهم 
بكوفيــد-19 يف الفرتة مــن أول آذار 2020 إىل 15 كانون الثاين 
2021. وقارنوا هذه الســجالت مــع بيانات 5.6 مليون مريض مل 
يصابوا بكوفيد-19 خالل اإلطار الزمني نفسه، ومجموعة أخرى 
من 5.8 مليون شــخص يف الفرتة التي ســبقت وصول الفريوس 

إىل الواليات املتحدة.
وكانت اضطرابات الذاكرة، التي يشــار إليها عادة باسم الضباب 
الدماغي، أكرث األعراض شــيوعا. ومبقارنة املجموعات املختلفة، 
خلصت الدراسة إىل أن األشخاص املصابني بكوفيد-19 أكرث عرضة 
لإلصابة مبشــاكل يف الذاكرة بنسبة 77 باملئة. كام أن األشخاص 
الذيــن أصيبوا بالفريوس أكرث عرضة بنســبة 50 باملئة لإلصابة 
بالســكتة الدماغية الناتجة عن جلطات الدم، مقارنة باملجموعة 

التي مل تصب أبدا.
إضافة إىل ذلك، فإن املرىض الســابقني بكوفيد-19 أكرث عرضة 
بنســبة 80 باملئة لإلصابة باضطراب يف كهرباء املخ، و43 باملئة 
أكرث عرضة ملشــاكل الصحة العقلية، مثل القلق أو االكتئاب، و35 
باملئة أكرث عرضة لإلصابة بالصداع و42 باملئة أكرث عرضة لإلصابة 

باضطرابات الحركة، مثل الرعشة، مقارنة باملجموعات األخرى.

{ أعراض متالزمة {
هذا وتشــمل أكرث أعراض متالزمة ما بعد اإلصابة بكوفيد 19 

املبلغ عنها شيوًعا ما ييل:
- اإلرهاق.

- أعراض تتفاقم بعد مامرسة النشاط البدين أو الذهني.
- الُحّمى.

- األعــراض الرئوية  وتشــمل صعوبة التنفس أو ضيق النفس 
والسعال.

- األعراض العصبية  أو أمراض الصحة العقلية، وتشمل صعوبة 
التفكري أو الرتكيز، والصداع، ومشاكل النوم، والدوخة عند الوقوف، 
والشــعور بوخز يشبه وخز اإلبر، وفقدان حاسة الشم أو التذوق، 

واالكتئاب أو القلق.
- أمل يف املفاصل أو العضالت.

- أعراض مشاكل القلب أو أمراضه، وتشمل أملًا يف الصدر وزيادة 
رسعة رضبات القلب أو قوتها.

- أعراض مشــاكل الجهاز الهضمي، وتشمل اإلسهال وآالم يف 
املعدة.

- مشاكل تجلط الدم واألوعية الدموية، وتشمل جلطات دموية 
تنتقل إىل الرئتني من األوردة العميقة يف الســاقني وتعوق تدفق 

الدم إىل الرئتني )االنصامم الرئوي(.
- أعراض أخرى، كالطفح الجلدي وتغريات يف دورة الحيض.

يعترب الرسطان سببا رئيسيا للوفاة يف جميع أنحاء 
العامل، وقد أزهق أرواح 10 ماليني شــخص تقريباً يف 
عــام 2020، أو ما يعادل وفاة واحدة تقريباً من كل 6 
وفيات.من أكرث أنواع الرسطان شيوعاً رسطان الثدي 
ورسطان الرئة ورسطان القولون واملستقيم ورسطان 
الربوستات. وتُعزى حوايل ثلث الوفيات الناجمة عن 
الرسطــان إىل تعاطي التبغ، وارتفاع منســوب كتلة 
الجسم، وتعاطي الكحول، وانخفاض مدخول الجسم 
من الفواكه والخرضوات، وقلّة مامرســة النشــاط 

البدين.
ويف هذا الصدد، كشــف علامء بريطانيون أن نوعاً 
جديداً من العالج باســتخدام فريوس يصيب الخاليا 
الضــارة ويدمرها، أظهر نتائج واعــدة يف التجارب 
املبكرة. فقــد أوضح العلامء أن العالج بهذا الفريوس 
أدى الختفاء رسطــان أحد املرىض، بينام رأى آخرون 
تقلــص أورامهم، وفق تقرير نرشته شــبكة »يب يب 

يس« الربيطانية.
وأشاروا إىل أن الدواء هو شكل ضعيف من فريوس قرحة 
الربد )herpes simplex( الذي تم تعديله لقتل األورام، فيام 
أكــد خرباء أن الحقن بهــذا الفريوس قد يوفر يف النهاية 
رشيان حياة ملزيد من األشــخاص املصابني بالرسطانات 

املتقدمة، رغم الحاجة إىل دراسة أطول وأكرث. 
كذلك بّينت التجارب التي أجراها معهد أبحاث الرسطان 
 ،Royal Marsden NHS Foundation Trust ومؤسسة
أن الحقن الذي يُعطى مبارشة يف الورم يهاجم الرسطان 
بطريقتني، األوىل عن طريــق غزو الخاليا الرسطانية 
وجعلهــا تنفجــر، والثانية عن طريق تنشــيط جهاز 

املناعة.
يف حــني جــرب العالج عى حــوايل 40 مريضاً حيث 
أُعطــي البعض حقنة الفريوس، التي تســمى RP2، من 
تلقاء نفسها، كام تلقى آخرون عقاراً آخر للرسطان يسمى 
نيفولوماب. وأظهرت النتائج التي قدمت يف مؤمتر طبي 
يف باريس، بفرنسا أن ثالثة من كل تسعة مرىض عولجوا 
بـ RP2 فقط، ورأوا أن أورامهم تتقلص. كام يبدو أن سبعة 
من أصل 30 ممن خاضوا العالج املشــرتك قد اســتفادوا 

وكانت اآلثار الجانبية، مثل التعب، خفيفة بشكل عام.
بدوره، قال الربوفيســور كيفــني هارينغتون، كبري 

الباحثني، إن اســتجابات العالج التي شــوهدت كانت 
»مثــرية لإلعجاب« عــرب مجموعة مــن الرسطانات 
املتقدمــة، مبا يف ذلك رسطان املــريء ونوع نادر من 

العني. رسطان 
من جهتها، قالت الدكتورة ماريان بيكر، من مركز أبحاث 
الرسطان يف اململكة املتحدة، إن النتائج املشجعة قد تغري 
مســار عالج الرسطان. أضافــت:  إن »العالج الفريويس 
الجديد يبــدو واعداً يف تجربة مبكرة عى نطاق صغري«، 
مشــرية إىل رضورة إجراء مزيد من الدراسات ملعرفة مدى 

نجاحه.
وأوضحت أن »األبحاث تشري إىل أن الجمع بني عالجات 
متعددة هو اســرتاتيجية قوية، وأن عالجات الفريوسات 
مثل هذه ميكن أن تصبح جزءاً من مجموعة أدواتنا للتغلب 

عى الرسطان«.
يشــار إىل أنها ليســت املرة األوىل التي يستخدم فيها 
العلامء فريوساً ملحاربة الرسطان، إذ وافقت خدمة الصحة 
الوطنية الربيطانية )NHS( عى عالج قائم عى فريوسات 
الربد، يسمى T-Vec، لعالج رسطان الجلد املتقدم وذلك قبل 
بضع ســنوات. واكتشف العلامء أن الفريوسات ميكن أن 
تســاعد يف عالج الرسطان منذ 100 عام، ولكن كان من 

الصعب االستفادة منها بأمان وفعالية.
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االثنني 26 أيلول 2022

»القطاعات السياحية راضية عّما تحقق هذا الصيف.. والنتائج وعلى قدر توقعاتها«
االشـــــقر لـ»الديـــــار« : مـــــا حصدنـــــاه احرقنـــــاه فـــــي شـــــراء املـــــازوت وانتـــــاج امليـــــاه

املصــــــــارف تعــــــــاود اليــــــــوم اســــــــتئناف عملهــــــــا ضمــــــــن ضوابــــــــط معينــــــــة
فحيلي وعالمة يُؤكدان على اهمية القطاع املصرفي وضرورة املفاوضة مع املودعين

جوزف فرح

لقد انتهى موســم الصيف وانتهى معه املوســم السياحي 
ليحل فصل الخريف مبرشا بسلســلة من األزمات التي تتتابع 
عىل لبنــان ويرزح تحتها بالتايل املواطــن اللبناين لكن يف 
مراجعة للموســم السياحي تقول املراجع السياحية أنه كان 
مثمــرا وقــد ادخل اىل لبنان ما بني 3 و4 مليار دوالر فهل هذا 

صحيح؟ 
وماذا يقول رئيس فنادق لبنان بيار األشقر يف هذا الشأن؟ 
وهل يوجد موســم سياحي مبرش يف فصيل الخريف والشتاء 
ومــاذا عن القطاع الفندقي وكيــف هي أحواله اليوم؟ ما هو 
تقييمكم للموسم السياحي خالل فصل الصيف وهل كان جيدا 

كام يقال؟
يقول رئيس اتحاد القطاعات الســياحية بيار االشقر :

لقد انقسم الســياح خالل املوسم اىل فريقني األول مؤلف 
مــن املغرتب اللبناين الذي لبى النــداء واثبت وطنيته العاليه 
بحيث ان الســياحة لديه تحولــت اىل قضية لكن من ناحية 
ثانية يوجــد آالف اللبنانيني الذين اضطروا اىل هجرة وطنهم 
خالل الســنوات الثالث األخرية نتيجة أزمته وهؤالء يعيشون 
يف الخارج ولديهم شــوق لوطنهــم وقد حملوا معهم نوعية 
الحياة والعادات املوجودة يف لبنان وهم يثابرون عىل العوده 
اىل الوطن كل صيف وهم ميضونه بداية يف بيوتهم ال الفنادق 
. بطبيعة الحــال هؤالء حملوا معهم النقد النادر وقد تجولوا 
سياحيا يف املناطق اللبنانيه وهو أمر جديد علينا ألن السياحه 
يف لبنان كانت مقترصة عىل املناطق الســياحيه املعروفه يف 
بريوت وجبل لبنــان وبعض املناطق الرائجة وقد امتدت هذه 
السياحة حاليا عىل كل مساحة الوطن إذ تم خلق منتج جديد 
يف الســوق هو بيوت الضيافة التي انترشت خالل الســنوات 
الخمس األخرية وبلغت حوايل 300 بيت ضيافة وقد ســاعد 
يف هــذا اإلنتشــار الوباء الذي اســتجد ورضب العامل ودفع 
الناس اىل اإلقبال عىل الســياحة الداخلية يف املناطق النائية 
بحثــا عن الهدوء واالبتعاد عن الضجيج والتلوث وملامرســة 
رياضــات باتت رائجة مثل رياضة امليش والتســلق وركوب 
الخيــل والدراجات وغريها وهي باتت أقــوى من الرياضات 
األخــرى ولهذا بتنا نجد بيوت ضيافة يف مناطق مثل الضنيه 
ورأس بعلبك وغريها وهي تستقبل الناس التي باتت تقصدها 
ألنــه اصبح فيها بيوت إيواء وفنادق مبقدورها الراحة فيها . 
أما املنتج الثاين الذي نزل اىل الســوق فهو RBNB اي البيوت 
املؤجرة خالل املوســم واملوجهة ملن ال قدره لديه عىل تحمل 
نفقة الفندق وقد ســهلت هذه البيوت للناس اإلنتشــار يف 
املناطــق بحيث أنها موجوده يف كل املناطق اللبنانية. هذا هو 
الوضع العام باختصار لكن عىل صعيد الســياحة الدولية فقد 
اقترصت عىل الســياح الغربيني بأعــداد قليلة جدا واألغلبية 
منهم لديهم تواصل مع اللبنانيني املقيمني يف الخارج والبعض 
من السياح سبق وقدم اىل لبنان واعجب به لهذا تكرر مجيئه 
إليه. ان لبنان لديه كل املقومات للنجاح يف الســياحة وأولها 
القــوة البرشيــة فاللبناين مضياف محــب للغريب ويتميز 
بكرمه ونوعية اســتقباله وحــرارة تواصله مع اآلخرين كام 
لدينــا مناطق خالبه ونوعيــة خدمات مميزه تتضمن اندفاع 
املوظف وصاحب املؤسسة لالستقبال والحفاوة بالزائر بشكل 

أكرب من اي مناطق موجوده يف الرشق األوســط ولهذا تعترب 
السياحة يف لبنان العمود الفقري القتصاده.

{ هل صحيح أن املوســم الســياحي قد أدخل حواىل 5 مليارات 
دوالر عىل حد تعبري وزير السياحه؟

}  رمبا وزير الســياحة لديه معطيات ومعلومات أدق من 
غريه لكن املشــكلة يف األرقام أنها غري دقيقة يف لبنان فهي 
تختلــف ما بني املرصف املركــزي ووزارة املاليه وكذلك نجدها 
مختلفــه ما بني وزارة اإلقتصاد ووزارة املالية وبني سلســلة 
الرتب التي أقرت ســابقا واكتشف فيام بعد أن الرقم الحقيقي 

لها قد تضاعف أكرث من ثالث مرات . 

{ بيوت الضيافة {
أال تشــكل بيوت الضيافة والبيوت املســتأجرة منافســة 
قويــة للقطاع الفندقي وهل خــف اإلقبال عىل هذا القطاع؟ 
هذه البيوت ال تشــكل منافسة للقطاع الفندقي ألن اغلبيتها 
موجــوده يف املناطق النائية التــي ال يوجد فيها فنادق وقد 
ســاهمت تاليا يف توســعة نطاق السياحة يف كل لبنان وقد 
أصبح مبقدور الســائح أن يسوح وينام يف 90% من املناطق 
اللبنانيــة . اننا نرى هذا األمر ايجابيا وكلام دخل منتج جديد 
أو حدثت مضاربة ما كلام ســاعد ذلك عىل تحســني الوضع 
ونوعيــة الخدمات وما يتبعهــا ونحن نعترب أنه كلام زاد عدد 
املؤسسات يف منطقه معينة كلام ساعدها ذلك عىل أن تكون 
وجهة سياحية أكرب ونحن نقول ذلك من منطلق ما بدأنا به يف 
منطقة برمانا يف العام 2014 حيث فتحت سلسله من املطاعم 
ما لبث ان تزايد عددها ليبلغ اليوم 100 مطعم وقد امتد األمر 
اىل مناطق أخرى مثل البرتون وجبيل واهدن وسواها . وقد تم 
فتح بعض الفنادق وبيوت الضيافه يف منطقة صور وجزين 
والبقاع وانا اقول بأن الكثافة يف هذا األمر غري مخيفة ألنها 

تسهم بخلق وجهة سياحية جديدة. 
{ كيــف تقيمون القطاع الفندقــي يف ظل تزايد بيوت الضيافه 
وبيوت اإليجار وكيف تصفون الحركة فيه خالل موســم الصيف؟ 

} كانت الحركة جيدة. لقد انقســم األســبوع اىل قسمني 
مبعدل ثالثة أيام كانت نسبة التشغيل فيها ضعيفة اي مبعدل 
25 أو 40% واأليــام الثالثة األخرى وهي الويك أند فقد ارتفعت 
نسبة التشغيل والسبب الذي اكتشفناه نتيجة دراساتنا الدقيقة 

هي ان الطبقه املتوسطة التي تعيش يف لبنان قد انتهت أو تم 
رضبهــا بحيث انعدمت قدرتها ومل يعد أجرها يكفي حاجاتها 
اليوميــة فكيف باألحرى بأجر فندق؟ ان من بقي لديه القدره 
عىل السياحة جال عىل املناطق داخل لبنان والغالبيه العظمى 
فقدت القدره حتى عىل السياحه الداخلية لكن املضاربة الكربى 
شكلتها السياحه الخارجيه..ان شعب لبنان شعب مبدع والدليل 
مــا نــراه من انجازات عىل هذا الصعيــد ان يف الفن او الطب 
وغريه .لقد كان املوســم عىل قدر توقعاتنا رغم اننا كنا ننتظر 
قسام كبريا من العملة النادرة التي دخلتنا وذلك من خالل توليد 
الهرباء وانتاج املاء لقد اصبح هذا االمر عبئا علينا خصوصا يف 

ظل ضعف لنسبة التشغيل الذي تنتج عنه الكوارث.
{ مبا أنكم رئيس مجلس اإلمناء الســياحي هل تعدون شــيئا ما 

ملوسمي الخريف والشتاء عىل هذا الصعيد؟ 
} ال يوجد أي شئ يف الخريف والشتاء لكن رمبا يتم يشء 
ما يف موســم األعياد. إن من بقــي يف لبنان هو املقيم الذي 
أفتقر ومل يعد لديه قدرة مالية.عموما ان الطبقة املتوســطة 
قد تقلصــت يف العامل كله ولبنان بلد يتبع اإلقتصاد العاملي . 
لقد تضاعف سعر البرتول عىل الجميع يف العامل وكذلك يعاين 
العامل مشــكلة غذاء ونحن نزيد عليه بالفوىض التي نعيشها 

بينام يوجد يف دول العامل نظام وقانون .
يقال أن أزمة الغاز يف أوروبا قد دفعت الكثري من األوروبيني 
للحجز يف فنادق تركيا لتمضية الشــتاء فلامذا ال تفعلون مثل 
تركيا وتشــجعون عىل ذلك ومن الذي ســيرتك بلده ويذهب 

لتمضية الشتاء يف تركيا؟ ..
 إنه املتقاعد حتام ثم أن تركيا وجهة سياحية مهمة وليس 
فيها أية مخاطر وهي تســتقبل ما بني 35 و36 مليون سائح 
ســنويا بينام الســائح يف لبنان هو املغرتب الذي يلبي نداء 

الشوق اىل بلده وأهله. 
كل يشء متوقف يف البالد فال الوضع السيايس أو األمني 
أو اإلقتصادي أو السياحي الرتفيهي أو التعليمي او حتى الطبي 
يشــكل عنرص جذب إذ ال يوجد اي نوع سياحي يف البالد كام 
أنه يوجد حظر عىل البالد إذ أن بعض الدول متنع رعاياها من 
القدوم اىل لبنان وقد كانت تشــكل العمود الفقري للسياحه 
لدينا ســابقا باإلضافة اىل أن الــدول الغربية كلها تحذر من 
القــدوم اىل لبنــان . يجب تأمني املقومــات الصالحه لعودة 
الســياحة كانتخاب رئيس جمهوريه جديد وإجراء مصالحة 
مع الدول العربية وإطالق اإلصالحات املطلوبة وحل املشكلة 
املالية مع املؤسســات الدولية وذلك لخلق صندوق ميول البلد 
مــن جديد ويتم حل ازماتــه خصوصا أنه ليس لدينا أية بنية 
تحتيه متوفرة بشكل جيد حاليا.املطلوب معجزة إلعادة إنطالق 
الحياة يف البالد. إن الكل اليوم مفلس انطالقا من الدولة اىل 
الشعب واملرصف املركزي والكل يعيش أكرب كارثة موجوده يف 
العامل. أرى أنه يجب استبدال النظام املوجود بآخر أكرث واقعية 
بعد قراءة املشاكل التي وقعنا بها خالل 100 سنة اي منذ يوم 
تأسيس لبنان فإذا قمنا بحل مشاكلنا األساسية وبنينا نظاما 
جديدا ستعود العجلة للدوران بشكل صحيح. برأيكم هل تعلم 
الشعب اللبناين من مشاكله أم بعد؟ يوجد أنانية كبرية وعدم 
محاسبة يف البالد كام أن مشكلتنا األساسية أو علة العلل هي 
الطائفية املوجودة يف البالد والتي تتســبب كل عرش سنوات 

مبشاكل جديدة أنا أمتنى الخالص منها.

اميمة شمس الدين

بعد اقفال املصارف طيلة االســبوع املايض اعلنت جمعية 
املصارف اســتئناف املصارف مزاولــة أعاملها ابتداء من اليوم 
وذلك عرب قنــوات يحددها كل مرصف لعمليات املؤسســات 
التجارية والتعليمية واالستشفائية وسواها وعرب الرصافات 
اآللية للجميع، مام يسمح لهم بإجراء ايداعاتهم وسحوباتهم 
كام يسمح بتأمني رواتب القطاع العام إثر تحويلها إىل املصارف 

من مرصف لبنان ورواتب القطاع الخاص املوطنة لديها .
وميكــن ألي زبون عند االضطــرار االتصال باالدارة العامة 
للمرصف املعني أو بقســم خدمة الزبائن لديه ليك يتّم تلبية 

أية حاجة ملّحة اخرى له بالرسعة املمكنة.
مع االشارة اىل انه خالل االقفال كانت منصة صريفة تعمل 
وان كان يف وترية أقل وكذلك الرصافات االلية كانت مبعظمها 

تلبي الخدمات للمواطنني.
فهــل هذا القرار يعني فعالً العودة عن االقفال أم هو إقفال 
مــن نوع آخر ومــا الذي تغري يف هذا اإلطار. اعترب الخبري يف 
املخاطــر املرصفية والباحــث يف اإلقتصاد محمد فحييل يف 
حديــث للديار أن املصارف أقفلــت فعلياً يوماً واحداً وهو يوم 
اإلثنني 19 أيلول مشرياً اىل ان املوظفني حرضوا إىل عملهم يوم 
الثالثاء ولكن أقفلت األبواب أمام عمالء الســحوبات النقدية 
وأستبدل ذلك بالرصاف اآليل. حتى خدمات صريفة يتم تأمينها 
عرب الرصاف اآليل، كام يتم فتح إعتامدات وتحاويل لتيســري 
التجــارة الخارجية وكذلك األمر تتم هذه اإلجراءات يف اإلدارة 

العامة.
وقــال : إقفال وليس إرضابا وهنــاك فرق كبري بني اإلثنني. 
إقفال أبــواب فروع املصارف أمام الزبائــن لتقديم الخدمات 
اليوميــة هذا ال يعني توقف املصــارف عن العمل حيث تابعت 
املصارف تأمني الســيولة من لرية لبنانية ودوالر يف الرصاف 
اآليل، وإســتمرت بتقديــم كل الخدمات التي هي متوفرة عرب 
الرصاف اآليل، إضافــة إىل املتابعة يف فتح إعتامدات للتجار 
وتحقيق تحاويل إىل الخارج وإســتقبال تحاويل من الخارج 
للداخل اللبناين. ورأى انه لهذا الســبب فإقفال أبواب املصارف، 

حتى اليوم، ترك آثارا جد خفيفة.
اذ أنه من الواضح أن املفاوضات بني وزارة الداخلية وجمعية 

مصارف لبنان مل تنتج إتفاقا 
حتــى اآلن، ودخــول نقابة 
خط  عىل  املصارف  موظفي 
تعقيداً  األمــور  زاد  اإلقفال 
معترباً انــه قد يكون توزيع 
أدوار بني إدارات املصارف )أي 
أصحاب املصــارف( ونقابة 

املوظفني.
وعن تأثري اقفال املصارف 
عىل االقتصــاد اللبناين قال 
: تحــول لبنــان إىل إقتصاد 
األكــرب  بالقســم  يعتمــد 
مــن متويــل النشــاطات 
اإلقتصادية ووســائل الدفع 
)دوالر  النقدية  األوراق  عىل 
ولبنــاين( يخفف من التأثري 
اإلقتصــادي املدمر من جراء 

اإلقفــال؛ ولكن تهميش دور املصــارف يف الدورة اإلقتصادية 
يفشل أي محاولة لإلنقاذ والتعايف اإلقتصادي.

ورأى انــه مــن الخطأ إلقــاء اللوم عىل املصــارف لجهة 
اإلضطرابات يف سوق الرصف فهي كانت موجودة عندما كانت 
أبواب املصارف مفتوحة وإستمرت خالل إقفالها. وإذا إزدادت 
هــذه اإلضطرابات أثناء اإلقفال، فاملســؤولية تقع عىل غياب 
الرقابة واملساءلة واملحاسبة وليس عىل املصارف واملرصفيني.

وقــال :الوضع األمني يف فروع املصارف بات يهدد بالخطر 
ملا له من تداعيات ســلبية عىل تقديم هذه الخدمة األساسية 
للمواطن واإلقتصاد اللبناين وكأنه ال يكفي ما تتسبب به زيارة 
املــودع لفرع املرصف من قلق بســبب الضوابط والتغيري يف 
قواعد اإلشتباك كل يوم، أصبحت السالمة مصدر قلق إضايف، 

ويف هذه ال لوم عىل املرصيف.
اضــاف املصارف تُطالب الســلطة صاحبــة اإلختصاص 
واملؤمتنــه عىل أمن وســالمة املواطنــني )وزارة الداخلية 
والقضاء( توفري األجــواء والظروف يف فروع املصارف ليك 
تستطيع األخرية باإلستمرار بتقديم الخدمات للمواطنني.الفتاً 
اىل أنه مهام إزدادت الضوابط واملعاملة الســيئة الذي يتعرض 
لهــا ويتحملها املودع من مرصفه، ما زلنا بحاجة إىل خدمات 
مرصفية للبعض مّنها قد تكون عىل شــكل يومي.مشدداً عىل 

انه يجب أن تنطلــق عجلة التفاوض بني املودعني واملصارف. 
وهــذا يبدأ بإطــالق رشارة التواصل اإليجــايب للوصول إىل 

التواصل املنتج ومن ثم التفاوض املثمر.

{ عالمة {
من جهته أكد الخبري املايل واالقتصادي الدكتور بالل عالمة 
يف حديــث للديار ان عمل املصارف اســايس لتحريك العجلة 
االقتصاديــة يف ظل النظــام االقتصادي الحر املتبع يف لبنان 
مشــرياً انه بعد االنهيار الحاصل وبعد الخسائر املالية الكبرية 

تغري دور املصارف ضمن االقتصاد اللبناين.
ورأى عالمــة ان اقفال املصارف له تداعيات ســلبية كبرية 
خصوصــاً عــىل حركة االســترياد والتصديــر وعىل حركة 
التحويالت املالية التي هي باالساس معلقة بانتظار حل األزمة 
واعادة هيكلة املصارف وعودة املصارف اىل الرسملة وتفعيل 

دورها كام هو مطلوب منها.
واشــار عالمة اىل أن اقفال املصارف ســيؤثر ســلباً عىل 
الرواتب واالجور املوطنة باغلبيتها لدى املصارف كام ســيؤثر 
سلباً عىل الحركة التجارية بشكل كبري جداً مشرياً ان هذا االمر 
 cash economy(يفتح املجال امام السوق السوداء يك تتحرك و
( الذي هو خارج نطاق السيطرة و الرقابة يك يتفعل وهذا االمر 
يفتح الباب امام زيادة عمليات التهريب و الفوىض التجارية.

كام رأى عالمة ان اقفال املصارف وتشجيع السوق السوداء 
والــدورة اإلقتصادية خارج نطاق الســيطرة ســبيل للتهرب 
الرضيبي والتهرب من تســجيل االعامل واخراج كل العمليات 
التجاريــة من دائرة الرقابة فضــالً عن انعكاس االقفال عىل 
كتلة السيولة وحركة النقد يف السوق وهذا يؤدي اىل الضغط 
عىل ســعر رصف الدوالر وارتفاعــه خصوصاً وأنه مع اقفال 
املصارف تتأثر منصة صريفة ســلباً وهي كانت تســاهم يف 
ضخ الدوالريف الســوق بطريقة مربمجة ومراقبة وبعمليات 

مسجلة حسب االصول.
ووفــق عالمة إقفال املصارف ينعكس عىل املواطنني وعىل 
التجار وعىل البــطء يف الحركة التجارية نتيجة تأخر حركة 
االسترياد وقد يؤثر عىل انخفاض االستهالك من قبل املواطنني 
وبالتايل ســيتأثر التجار متخوفــاً اذا طالت عملية االقفال أن 
نشــهد فقدان أو شحا لبعض الســلع واملواد األساسية ويف 
حالة الندرة األسعار ستجنح صعوداً. وأكد عالمة أن ليس من 
مصلحــة اإلقتصاد اللبناين 
وال الحركــة التجاريــة أن 

يستمر إقفال املصارف.
واذ رأى أنــه قد يكون ما 
مربراً  املصارف  تجاه  حصل 
الذين  املودعــني  لناحيــة 
يطالبون بودائعهم شدد عىل 
النظــام املرصيف  أن رضب 
االقتصاد  بحــق  كاريث  هو 
الوطنــي متخوفاً ان يكون 
النظام  ما حصل هو لرضب 
املرصيف  والقطاع  املرصيف 
بالكامل قبــل ظهور خطة 
هيكلــة املصــارف وإعادة 
تفعيل دورها ورسملتها من 

جديد.

املصـــــارف تفتـــــح ابوابهـــــا اليـــــوم... والعمـــــل حســـــب اوضـــــاع كّل مصـــــرف
اعلنــت جمعية مصارف لبنــان يف بيان، أنها »عقدت 
اجتامعــا تداولت فيه وجوب تأمني اســتمرارية خدمة 
الزبائن مع االخــذ يف االعتبار األوضاع االمنية الصعبة 
الراهنــة ورضورة املحافظــة عــىل ســالمة الزبائن 
واملوظفني عىل حد ســواء، بغيــاب الحامية الكافية من 

الدولة«. قبل 
وقررت الجمعية »اســتئناف املصــارف مزاولة أعاملها 
ابتداء من يوم غــد االثنني )اليوم(يف 2022/9/26، عرب 
قنوات يحددها كل مرصف لعمليات املؤسســات التجارية 
والتعليمية واالستشفائية وسواها وعرب الرصافات اآللية 
للجميع، مام يســمح لهم بإجراء ايداعاتهم وسحوباتهم 
كام يســمح بتأمني رواتب القطــاع العام إثر تحويلها إىل 

املصارف من مرصف لبنان ورواتب القطاع الخاص املوطنة 
لديها. وميكن ألي زبــون عند االضطرار االتصال باالدارة 
العامة للمرصف املعني أو بقســم خدمة الزبائن لديه ليك 

يتــم تلبية أية حاجة ملحة اخرى له بالرسعة املمكنة«.
اعلم بنك املوارد عمالءه بان فروعه يف عاليه وانطلياس 
والعدلية والحمرا وشــحيم وبعقلني وطرابلس وشــتورا 
وحاصبيا ستفتح ابوابها االثنني وطامنت ان مدراء الفروع 
املذكورة جاهزون للمســاعدة وكذلك تطبيقه االلكرتوين 
ورصافاته االلية ومركــز خدمة الزبائن عىل 1210 وهذا 
يعني ان فروع بنك املوارد عىل اســتعداد الستقبال الزبائن 
بينــام ذكرت مصادر اخرى ان بعض املصارف  عاود العمل 

عرب قنوات يحددها كل مرصف .

الحـاج حسـن من عمـان : االمن الغذائي ال 
يعـرف حـدوداً بل هو هّمنا املوّحد لجهودنا

اكد وزير الزراعة يف حكومة ترصيف األعامل الدكتور عباس 
الحاج حسن أن »األزمة أكرب من كل الحسابات وأن األمن الغذايئ 

ال يعرف حدودا وال تناقضات، بل هو همنا املوحد لجهودنا«.
وأشار يف كلمة خالل مشاركته يف اإلجتامع الرباعي لوزراء 
الزراعــة يف لبنان والعراق  وســوريا واالردن، الذي عقد يف 
العاصمة االردنية عــامن، أن »هذا األمر دفعنا لنلتقي مجددا 
بعد قمة بريوت وبغداد، لنؤكد أن مخرجات قمة بريوت تشكل 
أول مدماك لبناء رشاكة رباعية نطمح أن تتوســع لتشمل كل 

الدول العربية«.
وأضاف: »أمننا الغذايئ يتهدده أكرث من أزمة ما يحتم وجود 
سبل تضع األولويات لإلســتدامة والرؤية العلمية للعالقات 

البينية بني دولنا«.
وتابــع: »للتغيري املناخي حصته الوازنة يف ما تم وســيتم 
االتفاق عليــه بيننا، إضافة إىل انســياب املنتجات الزراعية 
وكيفية االســتثامر يف القطاع الزراعــي كأولوية للنهوض 

باإلقتصادات الوطنية«.
وقال: »محكومــون بالتالقي والرشاكــة. رشاكة عربية 
جامعة موحدة للجهــود، ليس املطلوب اإلنصهار بل التفاعل 

والتكامل«.
وكشــف أن »رفع مستوى األمن الغذايئ هو هدف لنا كدول 
مجتمعة. هذا اللقاء نعول عليه كثريا يف  صناعة رؤية وحدوية 

تراعي الرشاكة بني القطاع العام والخاص«.
وقال: »إضافة إىل رشاكة بني منظامتنا العربية واملنظامت 
األممية العاملة يف بلداننا. إننا ندعو إىل تأطري الجهد الدويل 
املســاعد من خالل التنســيق املطلق معنا بغية الوصول إىل 
النتائج املرجوة«، مؤكدا أن »توقيع اتفاقية تفاهم يف القطاع 
الزراعي يشكل أولوية ملحة لنا جميعا لننطلق يف عمل عريب 
جامــع يفتح األبواب أمام تطويــر هذا امللتقى بانضامم باقي 

األخوة األشقاء العرب«. 
وختم سائال: »اســمحوا يل أن أقتبس أسئلة أطرحها عىل 
نفيس وعليكم؛ كيف لآلباء واألمهات أن يتمكنوا من تنشــئة 
أطفال أصحاء؟ كيــف للطلبة أن يتمكنوا من تلقي تعليمهم؟ 
كيــف للعامل أن بنجزوا املهــام وهم يواجهون اليأس وانعدام 
األمن الغذايئ!؟ أســئلة طرحها جاللة امللك األردين الهاشمي 
عبدالله الثاين يف األمم املتحدة ليعيل الصوت. أن األمن الغذايئ 
هو هم مشرتك وعلينا جميعا أن نتفاعل لنتمكن من العبور إىل 

مرحلة مستقرة لحارضنا ومستقبلنا«.
وختم الحاج حســن كلمته بالتطرق اىل االوضاع اللبنانية، 
وقــال: »منر مبرحلــة صعبة، لكننا بتنــا يف نهاية الطريق 
وسنخرج قريبا أقوياء كام يف كل مرة، نحمل عقولنا وقلوبنا 
ومحبتنا عىل أكفنا وننرشها يف وطننا العريب والعامل لنستحق 

بجدارة هذه الحياة«.

ــوم  ــ ــ ــ ــ تق  23 الـــــــــــ  ــات  ــ ــ ــ ــ البواب ــة:  ــ ــ ــ ــ حمي
بدورهــــــــــا علــــــــــى أكمــــــــــل وجــــــــــه

غــرّد وزير األشــغال العامة والنقــل يف حكومة ترصيف 
األعامل عيل حمّية عرب »تويرت« كاتبا: »لســبع سنوات مضت 
كانت مشكلة الترسب من األنابيب التي تغذي الطائرات بالوقود 
واملمتــدة لـ 5 كم تحت أرض املطار، والتي كانت من املمكن أن 
تهدد الســالمة العامة يف أحد أهم املرافق الحيوية يف لبنان، 
وألجــل ذلك تم العمل الدؤوب عــىل صيانتها، ولتصبح اليوم 

البوابات الـ 23 تقوم بدورها عىل أكمل وجه«.

»تاتـــــش« :اعـــــادة العمـــــل بمحطـــــة االرســـــال
فــــــــي القبيــــــــات  بعــــــــد تعّرضهــــــــا
للســــــــرقة مــــــــن قبــــــــل مجهوليــــــــن

اعلنــت رشكة »تاتش«، يف بيان، ان »محطة إرســالها يف 
القبيات تعرضت للرسقة حواىل الساعة الثانية من فجر نهار 
األحد حيث قام مجهولون برسقة البطاريات األساســية التي 
تشــّغل املحطة األم مام أدى إىل توقف اإلرسال لبعض الوقت 
يف جــزء من منطقة عكار التــي تغذيها هذه املحطة والقرى 
املجــاورة مبا فيها جبل أكروم، العّبودية، أطلبة، شــدرا، حلبا 
الساحة، كفرتون، ماشتا، عودين، رسار، سويسة، تل حمرية، 
وادي خالد، القبيات وتيشاع. إال أن فرق العمل التقنية سارعت 
فوراً إىل املوقع  وعملت طوال ســاعات الفجر األوىل، فأعادت 
إرسال الشبكة إىل طبيعته يف متام الساعة السادسة صباحاً، 
من خالل استخدام حلول بديلة ومبتكرة باتت تعتمدها يف هذه 
الظروف االستثنائية ومن شأنها إحداث فرق كبري عىل صعيد 

تجربة مشرتكيها لخدماتها بكل فئاتها«.
وأضافت: »تلك هي املرة الثانية التي يتم فيها رسقة محطة 
القبيــات حيث رسق من قبــل مولد الكهرباء، وهو ما يتعرض 
له عدد من املحطات نفسها التي تتكرر فيها عمليات الرسقة، 
لذا تتعاون تاتش مع وزارة االتصاالت للوصول إىل آلية تضمن 
من خاللها أمن محطاتها األساســية للحد من عمليات التعدي 

والرسقة، كونها تنعكس سلباً عىل خدماتها«.
وأكــدت »تاتش« أنها »تلتزم تحقيق خطة الحل املتفق عليها 
مــع وزارة االتصاالت لتأمني اســتمرارية قطــاع االتصاالت 
وتحســني الخدمات، وأن كل الخطوات التي تتخذها عىل واقع 
األرض تصب ضمن اإلجراءات اآليلة إىل بلوغ توفر شــبكتها 

نسبة الـ 95% ضمن األسابيع القليلة املقبلة«.

ــــة  ــ ــ ــ ــــذر : كلف ــ ــ ــــل« تحــ ــ ــ ــ ــاء جبي ــ ــ ــ ــ ــداً»كهرب ــ ــ ــ ــ ــة ج ــ ــ ــ ــ ــتكون باهظ ــ ــ ــ ــر ســ ــ ــ ــ املحضــ

حذرت رشكة »بيبلوس« للطاقة الكهربائية التابعة المتياز 
كهرباء جبيل، مشرتكيها من رسقة التيار، تحت طائلة تسطري 
محارض ضبط يف حقهــم، »رأفة بهم وبعائالتهم، الن كلفة 
املحرض ســتكون باهظة جدا عليهــم«، مؤكدة رفضها قبول 

املراجعة من اي كان بحق اي سارق مهام عال شأنه.
واشارت يف بيان اىل ان »فرق التفتيش لديها تسطر اسبوعيا 
عرشات املحارض، وهي مستمرة يف عملها عند ابالغها عن اي 
رسقة«، الفتة اىل ان »هذه االعامل ستزيد من ساعات التقنني«.

واكدت انها ستعلن الحقا عرب وسائل االعالم وصفحتها عن 
إسم كل شــخص يرسق التيار »السيام وان االسامء اصبحت 
معروفة من ارقام العدادات«، مجددة دعوتها للمشــرتكني اىل 

»اعتامد التقنني الذايت بدال من رسقة التيار«. 
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اإلثنني 26 أيلول 2022

ــة اإليـــرانـــّيـــة تــتــواصــل ــهــوريّ ــجــم ــل ــة الـــداعـــمـــة ل ــّي ــشــعــب املـــســـيـــرات ال
ــات اإلرهــابــيــيــن ــئـ ــبـــض عــلــى مـ ــقـ ــلــف املـــحـــافـــظـــات.. والـ فـــي مــخــت

باشينيان مـــع  ُمــحــتــمــل  ــاء  ــق ل عـــن  ــن  ــل أع أردوغــــــان 
وزيلينسكي بــوتــيــن  بــيــن  ــمــاع  اجــت عــقــد  يُــريــد  ــيــس  ــرئ ال أوغـــلـــو: 

يستمر اإليرانيون يف مســراتهم الشعبية من 
للجمهورية  تأييــداً  اإليرانية  املحافظات  مختلف 
اإلســامية، ورفضاً ألعامل الشغب التي شهدتها 
بعض املــدن اإليرانية يف األيام األخــرة، والتي 
تخللتها إهانة املقدسات والقرآن الكريم، واالعتداء 

عىل املمتلكات العامة.
الشغب  بأعامل  منددة  هتافات  املشاركون  وردد 
الرشطة  األعامل، وطالبوا  لهذه  األخرة، ورافضة 
هذا  ويف  حاســمة.  إجراءات  باتخــاذ  والقضاء 
السياق، قال املدعي العام يف طهران عيل صالحي، 
إن »األمن واالستقرار أولوية السلطات القضائية، 
ومن يُرِد أن يلحق الرضر باألمن، فســنتعامل معه 

بشكل حاسم«.
وشــملت التظاهرات ُمدناً عديدة، هي: طهران، 
أصفهان، كاشان، شراز، مازندران، ياسوج، بندر 
عباس، قم، قزوين، جيان، بجنورد.. ومدن أخرى.

وجاء يف بيــان ختامي عــن املتظاهرين يف 
طهــران، رفــض أي أعامل شــغب وتخريب ضد 

مصالح الشعب اإليراين. 

{ »تضخيم إعامي ملا يجري« {
وقال الباحث يف الشــؤون السياسية أحمد عبد 
الرحمن، يف حديث صحفي إن »هناك دوراً إماراتياً 
وسعودياً يف افتعال الفتنة يف إيران، واألخطر هو 
الدور اإلرسائييل«، مؤكداً أن »السبب الرئييس وراء 
افتعال االضطرابات يف إيران هو دعمها للمقاومة 

يف فلسطني«.
الشــؤون  يف  الخبــر  رأى  الســياق،  ويف 
االسرتاتيجية مسعود أســد اللهي أن »التظاهرات 
الحاشدة اليوم يف طهران وغرها ستشكل نهاية 

ألعامل الشغب التي شهدتها بعض املدن«. 

وقال أسد اللهي إن »وســائل اإلعام الخارجية 
ومواقع التواصل تشن حملة لتضخيم ما يجري يف 
إيران، وهو غر صحيح، وكلّه افرتاءات«، مشــراً 
إىل أنه »ظهر يف الصور التــي تبثها حتى مواقع 
املعارضة أن التظاهرات التي شــهدت أعامل شغب 

مل تجمع أكرث من عدة مئات«.
كام لفت إىل أن »املــدارس والجامعات اإليرانية 
فتحــت أبوابها أمــس االول، ومل تتأثــر بأعامل 

الشغب«. 

{ القضاء اإليراين {
اىل ذلــك، أعلــن محمد كرميي رئيــس النيابة 
العامة ومحاكم الثورة اإلسامية يف مدينة ساري 

مبحافظة مازندران شــامل إيــران، القبض عىل 

عدد من عنــارص تنظيم »داعش« وحزب »كوملة« 

اإلرهابيــني خال أعامل الشــغب التي شــهدتها 

املحافظة خال األيام األخرة.

وأشــار كرميي يف ترصيح له »إىل اعتقال 450  

شخصاً من مثري الشغب يف محافظة مازندران 

وإحالتهــم إىل القضاء عىل خلفيــة الجرائم التي 

مارسوها خال األحداث األخرة«.

وكان الحرس الثوري اإليــراين أعلن أمس األول 

إحباط محاولة لتنفيــذ عمليات تفجر يف مدينة 

تربيــز مركز محافظة أذربيجان الرشقية شــامل 

غرب الباد تزامنا مع أعامل الشغب األخرة.

أعلن الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان، أنه قد 
يجتمع مع رئيس الوزراء األرمني نيكول باشينيان 
عىل هامش قمة االتحاد األورويب يف براغ عاصمة 

التشيك.
وقال أردوغــان للصحفيني يف البيت الرتيك يف 
الوزراء  رئيس  لحضــور  احتامل  »هناك  نيويورك: 
األرميني قمة االتحاد األورويب يف براغ، ويقال إنه 

فكر يف لقائنا هناك، وقد نجتمع معه«.
وتابع: »رمبا نلتقي به باشينيان ولكن سيكون 
لدينا بعــض التحركات فيام يتعلق بقضايا منطقة 
القوقاز«، مضيفا »يف الوقت الحايل نحن فقط يف 
مرحلة تخطيط، لكن ســنتحدث مع شقيقنا إلهام 
علييف )الرئيس األذربيجاين( ونتخذ خطواتنا بناء 

عىل ذلك«.
من جانبه، قال املتحدث باسم الخارجية األرمنية 
فاهــان هونانيــان، »إن االجتــامع يف براغ بني 

باشينيان وأردوغان ليس مستبعدا«.

ومع ذلك، أشار هونانيان إىل أن مثل 
هذا االجتامع »مل يتم تأكيده يف الوقت 
الحــايل«، مضيفا »إذا تــم تأكيد هذا 
الوقت  يف  الجمهور  فسنبلغ  االجتامع، 

املناسب«.
وكان أردوغان قال »إن باده ترى أن 
هناك إمكانية للتوصل إىل سام شامل 
بني أرمينيا وأذربيجان عقب تجدد القتال 

بني البلدين هذا الشهر«.
عىل صعيــد آخر، قال وزيــر الخارجية الرتيك 
الهدف األســايس  مولود تشــاووش أوغلو، »إن 
للرئيس رجب طيب أردوغان يف األزمة األوكرانية، 
هو الجمع بني الرئيسني، فادمير بوتني وفادمير 

زيلينسيك«.
وخال زيارتــه القنصلية العامــة الرتكية يف 
مدينة لــوس أنجلوس األمريكيــة، رصح مولود 
تشاووش أوغلو بأن »تركيا تبذل جهودا حثيثة من 

أجل إنهاء الحرب الروسية ـ األوكرانية، ومل تفقد 
األمل عىل الرغم من ابتعاد الطرفني عن الحل«.

وقال وزير الخارجية الرتيك: »الهدف األسايس 
لرئيســنا هو الجمع بني بوتني، وزيلينسيك، ومن 
الرضوري اتخاذ خطوات لزيادة الثقة يف هذا اإلطار 
لحل العملية السياســية، وقد أدينا دورا مهاًم يف 
قضية تبادل األرسى أخرا«، مشــرا إىل أن »الدور 
الذي قامت به تركيا يف أزمة تصدير الحبوب أحدث 
انفراجة يف العامل، وســاهم يف خفض أســعار 

الحبوب ألول مرة منذ أزمة عام 2008«.

اإلجتماعّية أثيوبيا  لتدمير أسس  تعمل مع جهات خارجّية  »تيغراي«   : أبابا  أديس 
قال نائــب رئيس الوزراء 
إثيوبيا  خارجيــة  ووزيــر 
جبهة  إّن  ميكونني،  دميييك 
تحرير تيغراي الشعبية،التي 
تصنفهــا حكومته جامعة 
»تدمر  عىل  تعمل  إرهابية، 
االجتامعــي  األســاس 

إلثيوبيا«.
الدورة  يف  كلمته  وخال 
الـ77 للجمعية العامة لألمم 
إن  ميكونني  قــال  املتحدة، 
ال  اإلرهابية  تيغراي  »جبهة 
تزال مصممــة عىل زعزعة 
استقرار األسس االجتامعية 
بالتواطؤ مع جهات خارجية 
التنموية  التطلعات  تعارض 
للباد«، مضيفــا »مع ذلك، 

إثيوبيا بجدية تجنب هذا الرصاع،  حاولت حكومة 
لكن لألســف، مل تنجح الجهــود املبذولةيف منع 

اندالع الرصاع ».
وأكّد املســؤول اإلثيويب أنّه »رغم ذلك، وبفضل 
تصميم إثيوبيا، فإّن مخططات خصومها ضّد تقدم 
باده قد أُحبطت«، مضيفــاً: »مّهدنا أيضاً طريقاً 
الشــعب  قدرة  باالعتامد عىل  والتعايف  للســام 
اإلثيويب املحّب للسام عىل املصالحة وبدء عملية 

التعايف«.
وشــّدد دميييك عــىل أّن »أّي نهج آخر، مبا يف 

ذلك تسييس حقوق اإلنسان والتدابر القرسية من 
جانب واحد، لن يسفر عن أي نتائج إيجابية«.

وأعلنت جبهــة تحرير تيغــراي، يف 11 أيلول 
»اســتعدادها لانخراط يف محادثات جدية تحت 
رعاية االتحاد األفريقي«، فضاً عن وقف مشرتك 
»لألعــامل القتالية«، وذلك يف أعقاب تجدد القتال 

بني الجبهة والحكومة اإلثيوبية يف حينها.

{ أديس أبابا ترفض اتهامات بارتكاب

 جرائم ضد اإلنسانية يف تيغراي {
املتحدة  الدائم لــدى األمم  إثيوبيا  وكان مندوب 

كيبيدي،  زينبــي  الســفر 
انتقد تقرير محققني تابعني 
لألمم املتحدة يّتهمون أديس 
جرائم  »بارتــكاب  فيه  أبابا 
محتملة ضد اإلنســانية يف 
تيغراي، واســتخدام الجوع 
كســاح حرب«، مشراً إىل 
أنــه »ال يوجد دليــل واحد 
يُظهر أّن الحكومة اإلثيوبية 
املســاعدات  اســتخدمت 

اإلنسانية أداة حرب«.
من  مكّونة  لجنــة  ورأت 
3 خــرباء، وضعــت تقريراً 
ملجلس حقوق اإلنسان التابع 
أيلول،   20 يف  املتحدة  لألمم 
معقولة  »أســباباً  هناك  أّن 
الحكومــة  أّن  لاعتقــاد 
الفيدراليــة وحكومات الــدول اإلقليمية الحليفة 
ارتكبت وتستمّر يف  إريرتيا(  لها )بصورة رئيسية 
ارتكاب جرائم ضّد اإلنســانية عىل أساس عرقي، 

وأعامل أخرى غر إنسانية«.
وأشــار الخرباء إىل الوضع الكاريث يف تيغراي، 
حيث حرمت الحكومة الفيدرالية وحلفاؤها نحو 6 
مايني شخص من الوصول إىل الخدمات األساسية 
ألكرث من عام، إذ أدت القيود الشــديدة عىل وصول 
املساعدات اإلنسانية إىل ترك 90% من السكان يف 

حاجة ماسة إىل املساعدة.

انــفــجــار إثـــــر  ــاً  ــحـ ــريـ جـ و11  قــتــيــل  ــن:  ــمـ ــيـ الـ
ــي الــبــاد ــوب غــرب ــوة نــاســفــة فـــي تــعــز جــن عــب

الســلطة  يف  مصدر  أكد 
تعز  مبحافظــة  املحليــة 
مقتــل  أمــس،  اليمنيــة، 
مدين وإصابــة 11 آخرين، 
املحافظة  يف  انفجــار  إثر 

الواقعة جنوب غريب الباد.
املحيل«  مصــدر  وأفــاد 
بأن عبوة ناســفة انفجرت 
يف حافلــة لنقل الركاب يف 
الرُتبة  مبدينة  العام  الشارع 
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كم( جنوب مدينة تعز، ما أدى إىل ســقوط 
قتيــل و11 جريحا مــن ركابها، بعضهم يف 
حالة خطــرة، جرى نقلهم إىل مستشــفى 

خليفة يف املدينة«.
ووقع االنفجار بعد مرور آلية عســكرية، 
يعتقد أنها كانت هي املستهدفة بالعبوة، وهو 
ما دعا الســلطات اليمنيــة إىل فتح تحقيق 
املتورطني يف  الواقعة لكشــف هويــة  يف 

االستهداف.
يشــار إىل أنه يف الثاين من متوز املايض، 

أصيــب 4 جنود يف اســتهداف مامثل آللية 
اليمنية  باملديرية  الرُتبة  عسكرية يف مدينة 

نفسها الواقعة.
وتشــهد الســاحة اليمنية أعــامل عنف 
وتفجرات واغتياالت، يف ســياق حالة من 
الــرتدي األمني بفعل معــارك متواصلة منذ 
نحو 8 ســنوات بني الجيــش اليمني التابع 
بتحالف  للحكومة املعرتف بها دولياً مدعوماً 
عســكري عريب تقوده السعودية، من جهة 
وبني جامعة أنصار اللــه »الحوثيني« وقوى 

متحالفة معها من جهة أخرى.

ــارة ــ ــزي ــ ــان: ُمـــســـتـــعـــّد ل ــ ــرهـ ــ ــبـ ــ الـ
دعــوتــي ــّمـــت  تـ إذا  ــل«  ــ ــي ــ ــرائ »إســ

نقــل موقع »إرسائيــل ديفنس« عــن رئيس مجلس 
السيادة االنتقايل الســوداين عبد الفتاح الربهان، قوله 
»إنّه مســتعدٌّ لزيارة »إرسائيل« إذا متّت دعوته من جانب 

حكومة االحتال اإلرسائيلية«.
وأشــار املوقع »اإلرسائيــيل« إىل أّن الربهان، الذي 
املتحدة،يف  لألمم  العامة  الجمعية  شــارك يف مؤمتر 
العامل »من  نيويورك، مســتعٌد لاجتامع مع قادة من 
أجل كرس العزلة التي يُعاين منها السودان«، منذ تغر 

الخرطوم. يف  الحكم 
نقلــت وكالة  زيــارة »إرسائيل«،  وعن رغبتــه يف 
»أسوشــيتد برس« عن الربهان قوله: »لســنا يف حالة 
حرب مــع إرسائيــل. يف بادي ال يوجــد يشء ميكن 
الدولية هو  العاقــات  أســاس  معاٍد.  بأنّــه  تصنيفه 
املصالحة. إذا تلقيت دعوة، بالفعل فسأدرســها كخيار 

وسأسافر إىل هناك«. 
ويف وقٍت ســابق، قال الربهان، »إّن الزيارات املتبادلة 
بني باده و«إرسائيل« تجرى ألغراض »عسكرية وأمنية« 

وليست سياسية«.
وكان الســودان وافــق عــىل تطبيــع عاقاته مع 
»إرسائيل«، يف ترشيــن األول 2020، برعاية من الرئيس 

األمريك السابق دونالد ترامب.

ــان أكـــــــــدا أهـــمـــّيـــة ــ ــي ــ ــه ــ ــل ــ ــد ال ــ ــبـ ــ املــــــقــــــداد وعـ
ــا وإيــــــــران ــ ــوريـ ــ اســــتــــمــــرار الـــتـــنـــســـيـــق بـــيـــن سـ

صـــهـــريـــجـــاً  79 تــــخــــرج  املــــّتــــحــــدة   الــــــواليــــــات 
ــي الــعــراق ــن الــنــفــط الـــســـوري بــاتــجــاه قــواعــدهــا ف م

ــد مــن األطــفــال ــجــاب املــزي الــبــابــا دعـــا اإليــطــالــيــيــن إلن

ــقــا ــش الـــعـــراقـــي أطــل ــيـ ــجـ  الـــحـــشـــد الــشــعــبــي والـ
ــوصــل ــرب امل ــ ــّد »داعـــــــش« غ ــ ــات تــطــهــيــر ض ــّي ــل ــم ع

الخارجية  بحــث وزيــر 
اإليــراين حســني أمر عبد 
السوري  نظره  مع  اللهيان، 
تطورات  املقــداد،  فيصــل 
كام  املنطقة.  يف  الوضــع 
هامش  عىل  الوزيران،  بحث 
العامة  الجمعية  اجتامعات 
املتحدة، عــدداً من  لألمــم 
القضايا الثنائية املشــرتكة، 
مؤكديــن أن »هذه العاقات 
ومتينــة  اســرتاتيجية 
مصلحة  وتخــدم  ومتميزة 

شعبي البلدين«.
وقد نــّوه الوزيران مبســتوى التنســيق 
والتشاور القائم بني سوريا وإيران يف مختلف 
املجاالت ويف املحافل الدولية، مؤكدين أهمية 
استمرار ذلك ملواجهة السياسات الغربية التي 

تستهدف البلدين.
كذلــك، أكد عبد اللهيــان واملقداد دعمهام 
صيغة أســتانة لتحقيق املزيد من االستقرار 
واألمن يف ســوريا،كام شــّددا عىل أهمية 

اإلرهاب يف سوريا  استمرار جهود مكافحة 

إىل النهاية.

اللهيان »استمرار دعم  أكد عبد  من جهته، 

باده لسوريا سياسياً واقتصادياً، ويف مجال 

مكافحة اإلرهاب«.

فيام أكد املقــداد »دعم ســوريا للموقف 

محّماً  النــووي«،  امللــف  بشــأن  اإليراين 

»الواليات املتحدة مســؤولية عرقلة التوصل 

إىل اتفاق حتى اآلن«.

االحتال  قــوات  أخرجت 
األمــريك رتــاً محمــاً 
املرسوق  الســوري  بالنفط 
غر  املحمودية  معــرب  عرب 

الرشعي إىل شامل العراق.
محلية  مصــادر  وأفادت 
من ريــف العربية، بأن رتاً 
مؤلفاً من 79 صهريجاً معبأ 
املرسوق  الســوري  بالنفط 
الجزيرة  منطقة  حقول  من 
أخرجتها  الرشقية  واملنطقة 
األمريك  االحتــال  قوات 
غر  املحمودية  معــرب  عرب 

الرشعي باتجاه قواعدها يف الشامل العراقي.
رسقت  األمريك  االحتــال  قوات  وكانت 

خال الفرتة املاضية مئات الصهاريج املحملة 

بالنفط عــرب املعرب ذاتــه إىل قواعدها يف 

األرايض العراقية.

توجه البابا فرنســيس إىل جنوب إيطاليا 
أمس للمشــاركة يف ختام قداس للكنيســة 
اإليطاليــة تزامنا مع االنتخابــات الوطنية، 
املحلية  القضايــا  تناولــت  وألقى رســالة 

األساسية مبا يف ذلك الهجرة.
إىل  مســتضيفوه  وال  البابــا  يــرش  مل 
االنتخابات خال القداس الذي أقيم يف الهواء 
الطلق، عىل الرغم من أن مؤمتر األســاقفة 
قد حث اإليطاليني يف وقت مبكر عىل اإلدالء 
بأصواتهم يف االنتخابات التي متت متابعتها 
بشــغف والتي ميكن أن تجلــب إليطاليا أول 
العاملية  الحرب  منذ  حكومة ميينية متطرفة 

الثانية.

ويف نهايــة القداس يف مدينــة ماترا، 
طالــب بابا الفاتيكان فرنســيس اإليطاليني 
بإنجاب املزيد من األطفــال، بقوله: »أود أن 
أطالب إيطاليا: باملزيد من املواليد، واملزيد من 

األطفال«.
وإيطاليا فيها واحد من أقل معدالت املواليد 
يف العامل، وقد عرب فرنسيس كثرا عن أسفه 

لـ »الشتاء الدميوغرايف«.
كام دعت زعيمة اليمني املتطرف جيورجيا 
ميلوين التي أطلقت حملتها تحت شعار »الله 
واألرسة والوطــن‹‹ إيطاليــا إىل أن تعكس 
اقرتاح  خال  من  الدميوغرافيــة  اتجاهاتها 

حوافز مالية أكرب لألزواج إلنجاب األطفال.

أعلنت قيــادة عمليات نينوى يف الحشــد 
الشعبي العراقي، أن قطعاتها ومبشاركة قوات 
الجيش، بدأت عمليات تفتيش واســعة غرب 

املوصل.
وأضافت قيادة العمليات أن العملية انطلقت 
مبشــاركة اللواء 53 يف الحشــد الشــعبي، 
والفرقة 15 يف الجيــش العراقي، إىل جانب 
فوج الطوارئ الســادس، بهدف تفتيش قرى 
مال، ويران، وإبراهيم ســنجار، ومر قاسم، 
ومقتل خنزيــر، وتأمينها مــن فلول تنظيم 

»داعش«.
وقبل أيام، قال املتحدث باسم قيادة العمليات 
الخفاجي،  اللواء تحسني  العراق  املشرتكة يف 
إّن عدد عنــارص تنظيم »داعش« اإلرهايب يف 
الباد بات »قلياً جداً«، مشراً إىل أّن عددهم 
يصل إىل أقل من 1000 عنرص أغلبهم محليون.

وكشفت هيئة الحشد الشعبي العراقي، يوم 
األحد الفائت، بدء عملية أمنية مشــرتكة بني 
الجيش العراقــي والرشطة جنويب محافظة 

سامراء.
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االثنني 26 أيلول 2022

ــــول 2022 ــ ــ ــد 25 أيل ــ ــ ــــروت األحــ ــ ــ ــدان بي ــ ــ ــ ــــن مي ــ ــ ــــل م ــ ــ ــباق الخي ــ ــ ــــج ســ ــ ــ نتائ
الشوط االول - املسافة 1000 مرت

الشوط الثاين - املسافة 1000 مرت

الشوط الثالث - املسافة 1600 مرت

الشوط الرابع - املسافة 1000 مرت

الشــوط الخامس - املسافة 1000 مرت

1- ســاهر 1.90 ل.ل – 1.50 ل.ل – عدنان 

54 ك – 1.90 ل.ل

2- حبيــب لبنان – 1.150 ل.ل – وديع 54 

ك – 1.30 ل.ل

3- جبل   - بدر 52 ك – 20 ل.ل

4- زلزال  - عصام 54 ك – 16 ل.ل

5- ابجر  - عالء 53 ك – 108 ل.ل

فاز بخمســة اطــوال، وعرشين طول – 

وبوقت: 1.08 د

الفوركست: 3-1-2 ل.ل

الثالثية: 3-1-5- 30000 ل.ل

مالكه: كميل كرم، مضمره: عيل حسني

1- مغــرورة – 1.10 ل.ل – عدنان 52 ك – 
1.10 ل.ل

2- املنصورة – نديم 52 ك – 7.50 ل.ل
3- سمورة – رشيف 51 ك – 52 ل.ل

فازت بخمسة عرش طول، وببعيد، وبوقت: 
1/5 1.09 د

الفوركست: 2-4- 1.20 ل.ل
الدوبليه: ساهر عىل مغرورة- 2.70 ل.ل

الثالثية: 2-4-5- 30.000 ل.ل – البونيص: 
11 ل.ل

االنسحابات: منر لبنان – جميل االوصاف
مالكه: الياس زهرة – مضمره: مروان دبور

كأس هرني فرعون وخمسة ماليني لرية
1- فرمان 1.80 ل.ل  - بدر 54 ك – 1.80 ل.ل

2- بحر – عدنان 54 ك – 1.70 ل.ل
3- جرير – وديع 54 ك – 5 ل.ل

4- بركان – نديم 52 ك – 82 ل.ل
– وبوقت:  وببعيد  اطــوال،  بثالثة  فاز 

1.53 د  4 /5

الفوركست: 4-2- 1.80 ل.ل

الدوبليه: مغرورة عىل فرمان- 1.50 ل.ل

الثالثية: 4-2-3- 30.000 ل.ل

االنسحابات: العامر

مالكه: الياس زهرة – مضمره: عيل ســيف 

الدين

1- عــريب 9 ل.ل – 3.50 بالســيه – وديع 
54 ك – 9 ل.ل

2- ســمر – 2.30 ل.ل بالسيه – بدر 52 ك 
– 5 ل.ل

3- زي القمر – عدنان 54ك – 1.10 ل.ل
4- مشاعر – رشيف 53 ك – 167 ل.ل

5- رسادار – وحيد 54 ك – 172 ل.ل

فاز برقبة قصرية – وبستة اطوال – وبوقت: 
2/5 1.08د

الفوركست: 3-5- 10 ل.ل
الدوبليه: فرمان عىل عريب- 10 ل.ل

الثالثية: 3-5-1- 110.000 ل.ل
مالكه: ميشــال فرعــون – مضمره: عيل 

سيف الدين

1- حبيــب يوهانا 1.20 ل.ل – 1.10 ل.ل – 
عدنان 52 ك – 1.20 ل.ل

2- رجوى – 1.10 ل.ل – بدر 52 ك – 2.40 
ل.ل

3- اوليتشكا  - عالء 53 ك 
اطــوال، وببعيد – وبوقت:  باربعة  فاز 

1.10 د  2/5
الفوركست: 4-2- 1.10 ل.ل

الدوبليــه: عريب عىل حبيب يوهانا- 8.50 

ل.ل

البونيص: 1.90 ل.ل

الثالثية: 4-2-1- 18.000 ل.ل

االنسحابات: بارود – مليح

مالكه: حسني حمود – مضمره: عيل سيف 

الدين

اعداد : لوران ناكوزي

الشيخة  »مغرورة« 
الطايع  مريم  الهاوية 
التذكارية  بالصــورة 
مغــرورة  بالفــرس 
الفائزة بالشوط الثاين 
بقيــادة الخيال عدنان 
بخمســة عرش طول، 
»املنصورة«  ضاربــة 
مــروك  وســمورة. 
ونأمل ونتمنى ان تعود 
اىل ميدان بريوت نفحة 
النظيف  اوكســجني 
ليعــود اىل ماضيــه 
الغابــر مع الخليجيني 

والعرب...

الخيال وديع
صحيح انه اســمه وديع، 
متواضــع – ولكــن عنــد 
»املحزوزيــة« صاروخ بعيد 
بالشوط  نرصه  حقق  املدى- 
الرابع بفوز بالجواد »عريب« 
ملالكيه ميشــال فرعون بعد 
رصاع قــوي مــع الفــرس 
الوزير  اسطبل  ومن  »سمر« 
ميشال فرعون حيث استطاع 
الفوز عليها برقبة قصرية... 

برافو وديع...

الجواد ساهر

املضمر عيل حسني ونجله حسني والهاوي روجيه كرم وجورج نادر بصورة 

تذكارية مع الجواد الفائز ساهر وبقيادة الخيال عدنان الظافرة

الخيال عدنان..
حقق بحفلة امس 
انتصارات  ثالثــة 
بالشوط االول حقق 
»بساهر« نرص ببعيد 
بعــني  ل.ل  و1.90 
احســن من 20+ او 
30 قرش اوكسجني 
ثــم  للمراهنــني، 
عــاد وفاز بالفرس 
»مغــرورة« فــوز 
وتلتها   – وببعيــد 
»حبيب  بالجــواد 
يوهانا« بالشــوط 

االخري ملالكها حســني حمود وارشاف املضمر عيل 
سيف الدين

بقيادة الخيال ابو 
الصالحاين  شفيق 
حســني  واملضمر 
ونجله  الدين  سيف 
وصاحب  هاشــم 
الجــواد ابن الطري 
 – كنفاين  مصباح 
صورة من 25 عاما

ذكــــــــريــــــــات
عــــــبــــــرت...

 مـــــــــــصـــــــــــرع شـــــــخـــــــصـــــــيـــــــن بـــــــــحـــــــــادث
ــي أملــانــيــا ــ ــيــن ف ــت ــف ــي اصــــطــــدام طـــائـــرتـــيـــن خــف

دوالر مـــلـــيـــاري  ــو  نـــحـ قــــــّدم  ــي  ــ ــدولـ ــ الـ ــنـــك  ــبـ  الـ
ــان بــــعــــد فــــيــــضــــانــــات ُمــــــدّمــــــرة ــ ــت ــ ــس ــ ــاك ــ ــب ــ ل

إعـــــــصـــــــار »تــــــــــــــــاالس« تـــــســـــّبـــــب بـــمـــصـــرع 
ــي الـــيـــابـــان ــ ــاء ف شــخــصــيــن وانـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـ

مصـــــرع 23 شـــــخصاً بســـــبب غـــــرق مركـــــب فـــــي بنغـــــادش

أعلــن حاكــم واليــة فلوريدا 
األمريكية رون ديســانتيس »حالة 
الطــوارئ يف الوالية مع اشــتداد 
قوة العاصفة االستوائية إيان فوق 

منطقة البحر الكاريبي«.
برس«  »أسوشيتد  وكالة  ونقلت 
عن ديســانتيس قوله يف بيان له: 
»إن هذه العاصفة لديها القدرة عىل 
التحول إىل إعصار كبري ونشــجع 
جميع ســكان فلوريدا عىل القيام 
باســتعداداتهم«، مضيفــاً »نحن 

ننســق مع جميع رشكاء الحكومة 
املحلية لرصــد اآلثار املحتملة لهذه 

العاصفة«.
وأشــار املركز الوطني األمرييك 
لألعاصري إىل أنه مــن املتوقع أن 
تتعزز قــوة العاصفة إيان برسعة 
قبــل االنتقــال فوق غــرب كوبا 
واالقرتاب من فلوريدا بقوة اإلعصار 
الرئيسية، حيث من املتوقع أن تجلب 
أمطــاراً غزيرة ورياحــاً قوية إىل 

الوالية منتصف األسبوع املقبل.

مرصعهام  شخصان  لقي 
طائرتــني  اصطــدام  إثــر 
خفيفتــني بالقرب من مطار 
لومينيتــس يف مدينة جريا 

يف والية تورينغن األملانية.
ونقل املتحدث باسم هيئة 
اإلطفاء قولــه »إن طائرتني 
مصممتــني لأللعاب الفنية 
بالقرب  البهلوانية اصطدمتا 
من مطار لومينيتس مســاء 

أمس االول يف الهواء«.
التفتيــش  إدارة  وقالــت 
»إن  جــريا  يف  بالرشطــة 

الرشطة وهيئــة اإلطفاء وخدمــات اإلنقاذ 

هرعت إىل مكان الحادث بأعداد كبرية ومل يتم 

بعد تحديد تفاصيل الحادث وهوية الضحيتني«.

قال البنك الدويل، أمس، إنّه ســيقّدم نحو 
ملياري دوالر من املســاعدات لباكستان، بعد 
ما شــهدته من فيضانات مدمرة أودت بحياة 
أكرث من 1600 شــخص هذا العام، وهو أكر 

تعهد باملساعدة حتى اآلن.
والفيضانات غري  املوسمية  األمطار  وأّدت 
املســبوقة هذا العام، والتــي يعزوها العديد 
من الخــراء إىل تغري املناخ، إىل إصابة نحو 
13 ألف شــخص يف جميع أنحاء البالد منذ 

منتصف حزيران.
كام تسببت الفيضانات يف نزوح املاليني، 
ودّمرت املحاصيل ونصف مليون منزل وآالف 

الكيلومرتات من الطرق.
وأعلــن نائب رئيس البنــك الدويل لجنوب 
آســيا، مارتن رايزر، عن هذا التعهد يف بيان 
صدر خالل الليل، بعد اختتام زيارته الرسمية 

األوىل للبالد يوم السبت.
وقال رايزر: »نشعر بحزن عميق للخسائر 

يف األرواح وســبل العيش بسبب الفيضانات 
الفيدرالية  املدمرة، ونعمــل مع الحكومــة 
وحكومات املقاطعات لتوفري اإلغاثة الفورية 
ألولئك األكرث ترضراً«، مضيفا »كاســتجابة 
فورية، نعيد تخصيص األموال من املشــاريع 
الحاليــة التــي ميّولها البنك الــدويل لدعم 
االحتياجــات العاجلــة يف مجاالت الصحة 
والتحويالت  التأهيل  وإعادة  واملأوى  والغذاء 

النقدية«.
والتقى رايزر وزراء اتحاديني ورئيس وزراء 
مقاطعة الســند الجنوبيــة، املنطقة األكرث 
ترضراً، حيث أجرى جولة تفقدية يف منطقة 

دادو التي ترّضرت بشّدة.
وأقيمت آالف املعســكرات الطبية املوقتة 
للناجني من الفيضانات يف املقاطعة، وقالت 
الهيئــة الوطنية إلدارة الكــوارث إن تفيش 
التيفوئيد واملالريا وحمى الضنك أودى بحياة 

300 شخص عىل األقل.

لقي شــخصان مرصعهام واعتر ثالث يف 
عداد املفقودين أمس، بسبب اإلعصار »تاالس« 
الــذي يرضب وســط اليابان وتســبب أيضاً 

بانقطاع التيار الكهربايئ .
ونقــل مصدر مســؤول يف فــرق اإلغاثة 
اليابانية قوله: »إن أحد القتيلني من ســكان 
كاكيغاوا يف مقاطعة شيزووكا جرف منزله 
بانــزالق للرتبــة والثاين من ســكان مدينة 
فوكوروي املجــاورة غمرت املياه بيته فيام ال 
يزال شخص ثالث مفقوداً بعد سقوط سيارته 
يف حفرة ظهرت فجأة يف وســط الطريق يف 

كاوانيهونشو يف مقاطعة شيزووكا”.
وأوضح املصــدر أن الكهرباء انقطعت منذ 

يوم أمس االول عن أكرث من 120 ألف منزل يف 
مقاطعتي شيزووكا وشيبو كام قطعت املياه 
الجاريــة عن نحو 55 ألف منزل يف مقاطعة 
شيزووكا، وكان شخص لقي مرصعه وأصيب 
ثالثة آخرون أمس االول جراء انزالق للرتبة مع 
اقــرتاب اإلعصار من رشق اليابان حامالً معه 
أمطاراً غزيرة بعد أســبوع عىل عاصفة كبرية 

أخرى رضبت البالد.
وتشــهد اليابان نحو عــرشة أعاصري كل 
عام بني الصيــف والخريف، حيث قتل أربعة 
أشخاص وأصيب 147 آخرون بجروح األسبوع 
املــايض جراء اإلعصــار نامنادول يف جنوب 

غرب األرخبيل الياباين.

أعلنت رشطة بنغالدش، أن »23 شخصا عىل األقل قتلوا 

وفقد العرشات بعد انقالب قارب يف نهر كاروتوا قرب بلدة 

بودا يف شامل البالد«.

وأوضح املســؤول بالرشطة املحلية شفيق االسالم، يف 

ترصيحٍ لوكالة الصحافة الفرنسية »أ.ف.ب«، »أننا انتشلنا 

23 جثة، ورجال اإلطفاء والغواصني يبحثون عن مزيد من 

الجثث«.

وذكرت الرشطة، أن »القارب كان يقل 50 حاجا هندوسيا 

كانوا يف طريقهم إىل معبد تاريخي عندما انقلب القارب«.

وأشــار رشطي آخر إىل أن »ما يصل إىل 25 شخصا ما 

زالوا يف عداد املفقودين«.

وتشهد الدولة الفقرية حوادث غرق قوارب بشكل متكرر 

نتيجة سوء صيانتها واالكتظاظ.

ــة الــــطــــوارئ ــ ــال ــ ــة تـــعـــلـــن ح ــ ــّي ــ ــرك ــ ــي ــ ــدا األم ــ ــوري ــ ــل ــ  واليـــــــة ف
ــة »إيــــــــان« ــ ــّيـ ــ ــوائـ ــ ــتـ ــ ــداد قــــــوة الـــعـــاصـــفـــة اإلسـ ــ ــ ــت ــ ــ مـــــع اش
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ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر

االثنني 26 أيلول 2022

ـــــــــــــــلة ـــــــــــــــرة الس ـــــــــــــــيدات بك ـــــــــــــــة للس ـــــــــــــــة العربي ـــــــــــــــة األندي ـــــــــــــــب بطول ـــــــــــــــاظ بلق ـــــــــــــــى االحتف ـــــــــــــــادر عل ـــــــــــــــروت ق ـــــــــــــــادي بي  ن
ـــــــــــــــدة وســـــــــــــــالكة نحـــــــــــــــو املبـــــــــــــــاراة النهائيـــــــــــــــة األربعـــــــــــــــاء والعـــــــــــــــودة مكّلـــــــــــــــاً بالذهـــــــــــــــب وطريقـــــــــــــــه معّب

جالل بعينو

تواصل ســيدات نادي بريوت تألقهــن يف بطولة األندية 
العربية الـ 23 بكرة الســلة التي تقام حالياً يف تونس بعدما 
أنهني الدور األول من دون اي خسارة وسيخضن مباراة الدور 
ربع النهايئ ضد سيدات نادي الشارقة االمارايت عند الساعة 
الرابعة من بعد ظهر اليوم االثنني بتوقيت بريوت وعينهن عىل 
الفوز والتأهــل اىل الدور نصف النهايئ يف البطولة العربية 
التي احرزت سيدات نادي بريوت اللقب يف نسختي عام 2019 

و2021 )نسخة العام 2020 مل تقم بسبب جائحة كورونا(.
  وتســعى ســيدات النادي اللبناين اىل احراز اللقب العريب 
الكبــري للمرة الثالثة عىل التــوايل وابقاء الكأس يف الخزائن 
اللبنانية سنة جديدة وتبدو جميع الفرص مهيأة امام سيدات 
نادي بريوت لالحتفاظ باللقب اذ ميلك النادي تشــكيلة قوية 
ومرعبــة قادرة عىل الذهاب بعيــداً يف البطولة العربية اىل 
جانب امتالك النادي ادارة واعية برئاســة »الجنتلامن« نديم 
حكيم )نائب رئيــس االتحاد العريب( نجحت يف حجز مكان 

للنادي اليافع الذي أبرص النور منذ سنوات قليلة »عىل الخارطة 
املحلية والعربية« ونجح يف تحقيق األلقاب املحلية والعربية.

{  ملحة تاريخية {
  ويف ملحة تاريخية، احرزت خمســة اندية لبنانية بطولة 
االندية العربية للســيدات وهــي توالياً الحكمة )عام 2002( 
و2015(   2014( والريــايض  و2007(   2006( وانرتانيــك 

وهومنتمن )2017 و2018( وبريوت )2021-2019(.
  ويف حال نجح فريق بريوت يف احراز لقب النسخة الـ 23 
فســتكون يف جعبته 3 القاب ليصبح النادي اللبناين الوحيد 
الذي يحرز اللقب ثالث مرات وهو انجاز كبري ســيضاف اىل 
االنجــازات التي حققها نادي بريوت عــىل صعيدي الرجال 
والســيدات مع العلم ان نادي بريوت أحرز لقب بطولة لبنان 
للرجال ملوسم 2021-2022 بينام احتلّت سيداته املركز الثاين 

وراء النادي الريايض )بريوت( يف املوسم عينه.

   {  »دوبليه« عربية؟ {
  ويف حال نجحت ســيدات نــادي بريوت يف احراز اللقب 

العريب للمرة الثالثة فســيعطي هــذا االمر دفعاً كبرياً لرجال 
نادي بريوت الذين سيشاركون يف بطولة األندية العربية التي 
ستقام الشهر املقبل يف الكويت ليكون الهدف أحراز »دوبليه« 

عربية لنادي بريوت وهو أمر فريد ونادر.
  ولقد وضعت ادارة نادي بريوت الخطة للمنافســة عىل 
لقبي بطولة األندية العربية للرجال والســيدات لعام 2022 
يف اسرتاتيجية الحراز اللقبني وتزيني خزانة النادي بكأسني 
جديديــن والبدء برحلة  الدفاع عــن لقب الرجال يف بطولة 
لبنان ملوســم 2022-2023 واملشــاركة يف بطولة »وصل« 

الهامة.
  ويف العودة اىل مباريات الدور ربع النهايئ الذي ســيقام 
اليوم االثنني فان املواجهات األربع ســتجمع سموحة املرصي 
مــع األرثوذكيس األردين، كرســيدار الجزائري مع شــباب 
الفحيص األردين، بريوت اللبناين مع الشارقة االماريت، األمل 

الريايض التونيس مع الثورة السوري.
  يف قراءة دقيقة للمستوى الفني لألندية الثامنية املتأهلة 
اىل الدور ربع النهايئ فان حظوظ نادي بريوت كبرية للذهاب 

بعيداً يف االســتحقاق العريب الكبري وملا ال االحتفاظ باللقب 
للمرة الثالثة عىل التوايل والعودة اىل لبنان بكأس املركز األول 
يف تتمة لالنجــازات املحققة عىل صعيد املنتخبات الوطنية 
لكرة السلة يف العام الحايل )الرجال وتحت الـ 18 سنة وتحت 
الـ 16 سنة( خاصة ان منتخب لبنان للرجال سبق ان احرز ألول 
مــرة لقب بطولة العرب التي جرت يف ديب )االمارات العربية 

املتحدة( يف اوائل العام الجاري.
  فاحراز ســيدات نادي بريوت اللقب العريب يعني ان لبنان 
احتكر املســابقات العربية التي جــرت حتى اآلن عام 2022 
بانتظار معرفة هوية الفائز يف بطولة األندية العربية للرجال 
التي ســتقام الشهر املقبل مع مشاركة ناديني لبنانيني وهام 

بريوت والريايض.
  نتمنى ان تعود بعثة ســيدات نادي بريوت متّوجة باللقب 
العــريب ومواكبة بطولة األندية العربية للرجال مع األمل ان 
ينافس رجال النادين اللبنانيني عىل لقب االســتحقاق الكبري 
خاصة ان ناديي بريوت والريايض ميلكان تشــكيلتني قويتني 

قادرتني عىل انتزاع اللقب من باقي الفرق العربية.

فرحة العبات نادي بريوت بالفوز يف احدى املباريات سيدات نادي بريوت

مشجعو ليفربول يقاضون »يويفا« بسبب فوضى نهائي دوري األبطال ــة ــوحــ ــ ــت ــ ــف ــ ــان لــــلــــمــــيــــاه امل ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــة لـ ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــج بـ ــ ــائـ ــ ــتـ ــ نـ

البرازيـــــل عقـــــدة مســـــتعصية ملنتخبـــــات الجزائـــــر وتونـــــس واملغـــــرب

كبار الحضور مع املشاركني يف السباق

منتخب الربازيل

ــة: ــ ــاري ــ ــن ــ ــرى لـــــلـــــدراجـــــات ال ــ ــب ــ ــك ــ ــان ال ــ ــابـ ــ ــيـ ــ  جـــــائـــــزة الـ
ــام ــ ــع ــ ال هـــــــذا  ــر  ــلـ ــيـ مـ جـــــــاك  ــي  ــ ــرال ــ ــت ــ ــاس ــ ل أول  فـــــــوز 

ن رقمه القياسي العاملي ماراثون برلين: الكيني كيبتشوغي يحسِّ

يعتزم قرابة 2000 من مشــجعي فريــق ليفربول اإلنكليزي 
مقاضــاة االتحاد األورويب لكرة القدم »يويفا« بدعوى تعرضهم 
إلصابات ومعاناة نفسية يف الفوىض التي شهدها نهايئ دوري 

أبطال أوروب..
وقال محامو املشجعني إن الهيئة الكروية األوروبية ستواجه 
قضية جامعية بشأن مباراة نهايئ دوري أبطال أوروبا أمام ريال 

مدريد، التي جرت يف باريس يف أيار املايض.
  وقد أخر االتحاد األورويب لكرة القدم املباراة 35 دقيقة »ألسباب 

أمنية«.
  وذكرت رشكة املحاماة بينغام يف ليفربول أن املوكلني تحدثوا 

عن »مشاهد مرعبة« يف ملعب فرنسا.
  وتتعاون رشكــة بينغام مع رشكة املحاماة العاملية بوغيس 

غودهيد يف متثيل 1450 مشجعا يدعون أنهم تعرضوا لإلهامل.
  وقال املحامون إنهم سيقاضون االتحاد األورويب لكرة القدم 
بسبب خرق رشوط العقد فيام يتعلق ببيع التذاكر، وبسبب اإلخالل 
مبســؤولية الرعاية، ألن املشــجعني تعرضوا لإلهامل واملعاناة 
النفسية والبدنية.   وتحدث الكثري من مشجعي الفريق اإلنكليزي 
عن طوابري طويلة قبيل املباراة، وعن استعامل القوة املفرطة من 

قبل أفراد الرشطة.

{  »تجربة مروعة« {
  وقــال جريارد لونغ من رشكة بينغام: »كمشــجع لفريق 

ليفربــول، أفزعتني أخبار ما جرى يف تلك األحداث، التي ميزت 
املوسم الكروي«.

  »تحدث مشجعون مثيل، وأصدقاء وأقارب، حرضوا املباراة، عن 
مشاهد مروعة يف محيط ملعب فرنسا قبل وحتى بعد املباراة«.

  وتعتزم رشكة محاماة أخرى تدعى الي داي مقاضاة االتحاد 
األورويب لكــرة القدم، مدعية أن الهيئة الكروية »أخلت بواجب 

توفري أجواء السالمة واألمن« للمشجعني.
  وتقــول كلري كامبل وجيل باترســون، الخبريتان يف قانون 
املســتهلك والسفر يف رشكة الي داي: »كانت صور املعاملة التي 

تعرض مشجعو ليفربول وأخرون صادمة يف املباراة وبعدها«.
  »فقد رســمت رواياتهم صورة عن ظــروف مروعة جعلت 
املشجعني يخشون عىل حياتهم«.   ومتثل رشكة الي داي من خالل 

فرعها يف ليفربول 400 مشجع.
  وجمع نادي ليفربول شــهادات لـ8500 مشجع عن األحداث 
التي تعرضوا لها من أجل تسليمها إىل لجنة مراجعة أمر بتشكيلها 

االتحاد األورويب لكرة القدم.
  وقــال املدير التنفيذي يف النادي، بييل هوغان إنهم »تعرضوا 

ملعاناة مروعة«.
  وكان االتحاد األورويب لكرة القدم اعتذر ملشــجعي ليفربول 
وريال مدريد بسبب ما حدث يف مباراة نهايئ دوري أبطال أوروبا، 

وقال إن هذا األمر ال ينبغي أن يتكرر.
  وجرى االتصال باالتحاد من أجل الحصول عىل تعليق منه.

نظــم االتحــاد اللبنــاين 
للمياه  لبنان  للسباحة بطولة 
املفتوحة لعام 2022 ملسافة 5 
كلم من النادي اللبناين للسيارات 
مبشاركة  واليه،  والســياحة 
سباحني وسباحات من 11 نادياً 

اتحادياً.  
واألندية هي: املون الســال، 
العهد، فوريب، كولينا، النجاح، 
الجزيرة، باملا، الجمهور، املطيلب، 
والسياحة  للسيارات  اللبناين 

والجيش اللبناين.
  وجاءت النتائج الفنية عىل 

الشكل التايل:
  *فئة الصغار 12 -13 سنة 

2500 مرت تقريباً
  كولني رشتــوين )كولينا( 

37.49.60 دقيقة
  ريــان ارقــدان )فوريب( 

39.28.18د
)الجزيــرة(  الحــاج  آدم    

43.18.15د
  *فئة الصغــريات 12 -13 

سنة 2500 مرت تقريباً
ابراهيم)املطيلــب(    كارن 

38.12.48دقيقة
  كريا فاخوري)مون السال( 

40.45.18د
  مليس فارس)مون الســال( 

1.01.28.17 ساعة
  *فئة الذكور 14 -15 ســنة 

5000  مرت تقريباً

زيدان)الجمهور(  فريــد    
1.13.30.20ساعة

كيلو)فــوريب(  احمــد    
1.25.54.10س

  ســمري غطيس)النجاح( 
1.27.28.05س

  فئة االناث 14 -15 ســنة 
5000  مرت تقريباً

  لنــا حجازي)النجــاح( 
1.13.45.12ساعة

  ليــا صالــح )الجزيــرة( 
1.21.44.13س

  نــور حداد )مون الســال( 
1.53.12.23س

  *فئة الفتيان 16 -17 سنة 
5000  مرت تقريباً

  ماجــد حجازي)النجاح( 
1.12.27.34 ساعة

الشــاب)الجمهور(    ريان 
1.15.38.12س

  محمــد يونس)العهــد( 
1.24.28.12س

  *فئة الفتيات 16 -17 سنة 
5000  مرت تقريباً

  وفــاء صبلــوح )باملــا( 
1.11.27.13 ساعة

  *فئة الرجال- 18سنة 5000  
مرت تقريباً

  إيهاب شــيباين )النجاح( 
1.07.36.67ساعة

  إبراهيــم مراد)فــوريب( 
1.14.49.10س

فارس)مــون  مــارك    
السال1.28.43.11س

  *فئة سيدات  18 سنة وما 
فوق 5000  مرت تقريباً

 ( عــون  رفقــا    
الجمهور(1.25.20.11ساعة

  *فئــة القدامى الرجال 30 
سنة وما فوق5000  مرت تقريباً
)الجيش(  عجمــي  محمد 

1.21.38.23ساعة
  لويــس داغــر )الجيش( 

1.21.40.15س
  عيل عــز الدين)الجيش( 

1.34.45.22س
  *فئــة القدامى الرجال 40 
سنة وما فوق 5000  مرت تقريباً
دمرجيــان  ســيفاك    

)الجزيرة(1.21.20.30ساعة
  كريستيان فاخوري )مون 

السال( 1.55.07.80س
  *فئــة القدامى الرجال 50 
سنة وما فوق 5000  مرت تقريباً

  رامــي نصــار )النــادي 
اللبناين للسيارات والسياحة ( 

1.33.27.15 ساعة
  أالن جرجــوره )النــادي 
والسياحة  للسيارات  اللبناين 

(1.36.20.69س
  *فئة القدامى ســيدات 50 
سنة وما فوق 5000  مرت تقريباً
جرجــورة  كنديــس    
)النــادي اللبناين للســيارات 

السياحة(1.39.03.10ساعة
    ويف الختــام تــم توزيع 
امليداليــات عــىل الفائزيــن 
والفائزات مــن قبل امني رس 
االتحاد فريد ايب رعد وعضوي 
االتحاد الدكتــور جورج جلخ 

وروال الخطيب.
  وقد تــوىّل مهام التحكيم 
طاقــم من الحــكام الدوليني 
العام ساشا  الحكم  برئاســة 
عازار ومحمــد دعبول، احمد 

منصور ونارص مشورب.

لطاملا شكّل منتخب الربازيل لكرة القدم عقدة مستعصية أمام 
املنتخبات املغاربية التي فشلت بالفوز عليه أو حتى التعادل معه 
يف مباريــات ودية أو رســمية، وذلك قبل لقائه منتخب تونس 
الثالثــاء يف مباراة دولية ودية عىل ملعــب »بارك دي برانس« 

الخاص بنادي باريس سان جرمان الفرنيس.  
وحسب صحيفة »ليكيب« الرياضية الفرنسية، دّشنت الجزائر 
بداية املواجهات بني الربازيل واملنتخبات املغاربية عام 1965، أي 
بعد ثالث سنوات عىل نيلها استقاللها من فرنسا وقبل عام من 

اقامة مونديال 1966 يف إنكلرتا.
  أقيمت املباراة يف مدينة وهران التي شــهدت حامسة نادرة 
الستقبال املنتخب الربازييل املتوج بآخر نسختني من كأس العامل 
عامي 1958 يف السويد و1962 يف تشييل، بقيادة »امللك« بيليه 
وغارينشــا وجريسون.   يف املقابل، كان املنتخب الجزائري يضّم 
يف صفوفــه آنذاك بعض نجومه الذيــن يتألقون يف البطوالت 
االوروبية، وتحديدا رشــيد مخلويف مع ســانت اتيان الفرنيس 

وأحمد أوجاين العب لنس الفرنيس أيضاً.
  حسم منتخب السامبا النتيجة يف أقل من 30 دقيقة باهداف 

حملت توقيع بيليه ودودو وجريسون )3-صفر(.

   {  الرئيس الجزائري يف غرف املالبس  {
  شــهدت املباراة بني شــوطيها نزول رئيس الجزائر وقتها 
أحمــد بن بلة اىل غرف مالبس »سيليســاو«، ليتبادل الحديث 
مع بيليه وقد أعلمه حينها بانه سبق له ان دافع عن الوان نادي 
مرسيليا الفرنيس كالعب محرتف عام 1940. وللمفارقة، بعد 
تلك الحادثة بيومني، أطاح انقالب عسكري بالرئيس الجزائري.

  بعدها بثامين ســنوات وتحديدا عام 1973، ويف إطار جولة 
يف شامل افريقيا، عاد املنتخب الربازييل لزيارة الجزائر لكن هذه 
املرة يف العاصمة وتحديدا ملعب 5 جويلية، وانتهت املباراة بفوز 

الربازيل بهدفني سجلهام ريفيلينو وباولو سيزار.
  توّجه املنتخب الربازييل إىل تونس ملواجهة منتخبها الوطني، 

بعد ذلك بثالثة ايام يف 6 حزيران 1973.
  صمد »نسور قرطاج« طوال الشوط االول بقيادة حارس النادي 
اإلفريقي الشهري الصادق سايس »عتوقة«، قبل ان يجهز املنتخب 
الربازييل عليه يف الشــوط الثاين بتسجيله رباعية بينها ثنائية 
لباولو سيزار. أنقذ هداف النجم الساحيل عبد السالم عظومة ماء 

الوجه بتسجيله هدفاً رشفياً لتونس، ليدخل التاريخ كونه الوحيد 
حتى االن من العبي املنتخبات املغاربية الذي زار شباك السامبا

{  مواجهتان يف املونديال {
  مرّة جديدة، التقت الربازيل مع الجزائر لكن هذه املرة يف مونديال 
مكســيكو 1986 يف دور املجموعــات. وكانت الجزائر حققت 
مفاجــأة مدوية يف مونديال إســبانيا 1982، بفوزها التاريخي 
عــىل املانيا الغربية 2-1 قبل ان تطيحها مؤامرة مزعومة ما بني 
املنتخب األخري ونظريه النمســوي.   انتهت املباراة بفوز الربازيل 
بهدف املهاجم أنتونيــو كاريكا، يف مباراة كانت الجزائر بقيادة 

صالح عصاد نداً عنيداً للمنتخب األمرييك الجنويب.
  انتظــر املنتخب املغريب حتى عــام 1997 ملواجهة أوىل ضد 
الربازيــل، لكنه الوحيد التقى األخــرية عىل ارضها وتحديدا يف 
بيليم يف مباراة دولية ودية. قّدم املنتخب املغريب عرضا جيدا قبل 
أن يســقط بهدفني نظيفني يف الدقائق العرش األخرية سجلهام 
دينيلسون )80 و88(.   بعدها بسنة واحدة، التقى املنتخبان يف دور 
املجموعات يف مونديال فرنسا 1998. وللمفارقة اقيمت املباراة 
يف مدينة نانت التي دافع عن الوانها مدرب املغرب انذاك الفرنيس 
هرني ميشال. حقق املنتخب الربازييل فوزا سهال بثالثية نظيفة 

تناوب عىل تسجيلها رونالدو وريفالدو وبيبيتو.
  ثم سقطت الجزائر للمرة الرابعة امام الربازيل بثنائية نظيفة 

يف مباراة دولية ودية يف مونبلييه عام 2007.
  عموماً، واجهت الربازيل املنتخبات املغاربية 7 مرات، فحققت 
الفوز يف جميعها وســجلت17 هدفا مقابــل واحد فقط دخل 

مرماها. فهل تقلب تونس املعادلة عىل ملعب بارك دي برانس؟

أحرز األســرتايل جاك ميلر )دوكايت( املركز األول يف سباق 
جائــزة اليابان الكربى، املرحلة السادســة عرشة من بطولة 
العامل للدراجات النارية موتو جي يب، األحد يف موتيغي، فيام 
تنفــس الفرنيس فابيو كوارتارو بطل العامل ومتصدر الرتتيب 
العام الصعداء بانسحاب مطارده املبارش اإليطايل فرانشيسكو 
بانيايــا ضحية ســقوط من دراجته.  وهــو الفوز األول مليلر 
هذا املوســم والرابع يف مسريته االحرتافية فصعد اىل املركز 
الخامس يف الرتتيب العام برصيد 159 نقطة.   وقال ميلر الذي 
انطلق من املركز الســابع »سارت األمور بشكل أفضل مام كان 

متوقًعا، شعرت بالقوة طوال عطلة نهاية األسبوع«.
  وقطع ميلر مسافة السباق بزمن 42:29.174 دقيقة، أمام 
زميله العام املقبل يف »كاي يت إم« الجنوب إفريقي براد بيندر 

واإلسباين خورخي مارتني )دوكايت براماك(.
  وخيَّــب دراج ياماها كوارتارارو اآلمال مجددا بحلوله ثامنا 
بعدما كان انســحب من اللفة االوىل لســباق جائزة أراغون 

الكربى االحد املايض.
  ولحسن حظ كوارتارارو أن مطارده املبارش بانيايا سقط من 
دراجته يف اللفة االخرية عندما كان ينافسه عىل املركز الثامن.

  وعزز الفرنــيس صدارته الرتتيب العام برصيد 219 نقطة 
بفــارق 18 أمام بانيايــا و25 نقطة أمام اإلســباين أليكس 
إســبارغارو )أبريليا( الذي أنهى الســباق الياباين يف املركز 

السادس عرش.
  وأنهى اإلســباين مارك ماركيس، بطل العامل ســت مرات، 

السباق يف املركز الرابع بعدما انطلق من املركز األول.

ن العداء الكيني إليود كيبشتوغي أمس األحد رقمه القيايس  حسَّ
العاملي يف سباق املاراثون بإحرازه املركز األول يف برلني مسجال 

ساعتني ودقيقة واحدة وتسع ثوان.  
ومحــا البطل األوملبي مرتــني والبالغ من العمر 37 عاًما الرقم 
القيايس الســابق والذي كان حطمه يف العاصمة األملانية أيضا 
يف 16 أيلول 2018 عندما قطع املســافة بزمن ساعتني ودقيقة 
واحدة و39 ثانية محطام رقم مواطنه دينيس كيميتو )ساعتان 

ودقيقتان و57 ثانية(.
  وبدأ كيبتشوغي الذي يعترب أعظم عداء ماراثون يف التاريخ، 
الســباق بقوة ونجح يف قطع نصف مسافة السباق يف أقل من 
ساعة )59 دقيقة و51 ثانية( لكنه تباطأ قليالً يف النصف الثاين 
من الســباق وبالتايل مل ينجح يف إنهائه تحت الســاعتني عند 

وصوله بالقرب من بوابة براندنبورغ.
  وعــاد املركز الثاين إىل مواطنه مارك كورير بزمن ســاعتني 
وخمــس دقائق و58 ثانية، فيام احتل اإلثيويب تادو أبايت املركز 
الثالث بزمن ساعتني وست دقائق و28 ثانية متقدماً عىل مواطنه 
أندامالك بيليهو الذي نافس كيبتشوغي يف ثلثي السباق قبل أن 

يتباطأ ويرتك الكيني يغرد خارج الرسب مبفرده.
  وقال كيبتشوغي »تقدمنا برسعة كبرية يف الجزء األول. كنا 

نتوقع 60 )دقيقة( و50 )ثانية( يف النصف األول«.

   {   »العمل الجامعي« {
  ونســب كيبتشوغي الفضل فس إنجازه إىل فريقه، وقال يف 
ترصيح للتلفزيون األملاين »كنت سعيدا جدا باستعدادايت. الرقم 

القيايس العاملي هو بسبب العمل الجامعي الحقيقي«.
  وردا عىل سؤال عام إذا كان قد عاد بالفعل إىل برلني من أجل 
النزول تحت حاجز ساعتني، أكد كيبتشوغي إنه يركز عىل االحتفال 

بإنجازه.   وقال »دعونا نخطط ليوم آخر. أنا بحاجة لالحتفال بهذا 
الرقم القيايس العاملي الجديد«.

  وكان كيبتشوغي العداء الوحيد الذي نجح يف النزول عن حاجز 
الساعتني يف سباق املاراثون عندما فعلها عام 2019 يف فيينا لكن 

بظروف سباق مختلفة وغري معتمدة رسمياً.
  انذاك، سجل 1:59:41 ساعة، مبساعدة من 41 »أرنباً« تناوبوا 
مبجموعات من سبعة حوله يف املسافة البالغة 42.195 كيلومرتاً.

  وكان كيبتشوغي قلل األسبوع املايض من فرصه يف النزول 
تحت حاجز الساعتني. وقال »لن أركض أقل من ساعتني يف برلني، 
أتوقع سباقا جيدا جدا وإذا قمت بذلك سأحطم رقمي الشخيص«.   
وهي املرة الرابعة التي يتوج فيها كيبتشوغي مباراثون برلني وعادل 
بالتايل رقم االثيويب هاييل جربيسياليس يف ماراثون العاصمة 

األملانية.
  ويُعّد ماراثون برلني مالمئاً لتحطيم االرقام القياسية، بسبب 
مساره املسطح. ُحطّم الرقم القيايس اليوم للمرة الثامنة يف القرن 

الحادي والعرشين.
  وعزز كيبتشــوغي بهذا الرقم القيايس العاملي الجديد سجله 
املرصع بألقاب كثرية. فاز أوالً مبيداليات عىل مسافات أقرص )ال 
سيام الربونزية ثم الفضية يف 5 آالف م يف األلعاب األوملبية 2004 
يف أثينا و2008 يف بكني( قبل تركيز إمكاناته الكاملة عىل مسافة 
42.195 كيلومرتا بالفوز بامليدالية الذهبية يف أوملبيادي ريو عام 

2016 وطوكيو عام 2021.
  ولدى السيدات، كان الفوز من نصيب اإلثيوبية تيغيست أسيفا 
بزمن ساعتني و15 دقيقة و37 ثانية يف ثالث أفضل توقيت يف 
التاريــخ بأقل من دقيقة و33 ثانيــة عن الرقم القيايس العاملي 
املســجل بحوزة الكينية بريجيت كوســغي وقدره ساعتني و14 

دقيقة وأربع ثوان.



1ـ الكامريون، داَحس
، كاليفورنيا 2ـ بعَّ

3ـ دليل، فمي، باطون
4ـ جام، ورد، نارا

5ـ ما، لون، سبيل، ينبجس
6ـ الوأم، بر، ثريا، دّربت

7ـ ليبرييا، ِجت، إلق، أرّي
8ـ أخ، تو، راٍو، حمّيد
9ـ يارا، براديل، نورا

 ، 10ـ يعلم، ديوجينس، مهَّ

ان

11ـ أمم، بكر، ين، الدارمي

12ـ نيوتــن، ســا، طن، 

الجّب

الهند،  13ـ يــدّن، داِمس، 

بون

11
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 عموديا: 

 عموديا:

 من خمسة حروف:    االبراج 

   دولة آسيوية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  جرجي نقوال باز 

اخترب معلوماتك

1ـ ما تدوم وترسخ. 

2ـ ســوء الحــال تحت 

وطأة. 

3ـ مدحه واطرائه لـِ.

4ـ فّزَعا وخّوَفا.

5ـ طائرة قتال.

1ـ الذي يكرث الكام با 
لزوم. 

حجمهــا  مقــدار  2ـ 
وثقلها.

3ـ أعاِهد وأصادق.
4ـ ضّد مشرتياً.

5ـ تنزل عليه بالرضب.

روايئ ومؤلّــف وأديب وكاتب فرنيس راحل. له العديد 

مــن األعامل  والقصــص الطويلة، وأيضــا القصرية. 

وإمتزجت يف أعامله اللوحات الواقعية للحياة اليومية 

بالخيال. 

إسمه مؤلف من عرشة حروف. إذا جمعت: 

6+5+8+5+4- من الطيور. 

10+7+10+9- من الطيور. 

2+5+7+5- عاصمة أوروبية. 

2+1+8+6- دولة آسيوية. 

3+8+2- من الحبوب. 

10+5+8- وقت. 

3+7- رفَع صوته. 

1ـ ما إســم األديب والشــاعر اللبنــاين صاحب درب 
القمــر، والقناديل الحمراء، وكان يوّقع كتاباته بـِ متوز، 

ومتّوزيات، وتويف العام 1951 ؟ 
ــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما إسم املرأة التي عاشت يف عرص الجاهلية، وُضَب 
بها املثل يف حّدة البرَص؟ 

ــــــــــــــــــــــــ
3ـ يف أية ســنة أصبحت برازيليا عاصمة الربازيل بدال 

من ريو دي جانريو؟ 
ــــــــــــــــــــــــ

4ـ من هو الرّســام االسباين الذي أصبح رّسام الباط 
املليك ســنة 1786 واقرتن إسمه بإسم دوقة إلبا مبعظم 

لوحاته؟ 
ــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما إسم النبتة التي تحمل أكرب زهرة لها رائحة طّيبة؟ 
ــــــــــــــــــــــــ

6ـ من هو الشاعر الفرنيس الذي أدمَن الكحول، واشتهَر 
بـِ القصائد اللعينة؟ 

ــــــــــــــــــــــــ
7ـ ما إســم الوهج الذي يرتاءى للماحني عند هبوب 

العاصفة وُهم عىل سواري الُسفن؟ 
ــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إسم الكتاب الذي وضعه وليم الفاتح قبل تسعة 
قرون؟ 

ــــــــــــــــــــــــ
9ـ من هو الشاعر األموي الذي إشتهر يف عرصه، ولّقَب 

بـِ األبجر؟ 

1ـ أبدأ، األرياين
2ـ لعل، مليخ، عميد

3ـ يجاوب، يلّمون
4ـ أكلّم، أيتام

5ـ ما، املرور، بند
6ـ يلّف، أدّك

7ـ رميون بار، يرسم

8ـ وفري، أبو، لسَّ
9ـ نو، دّس، جورجيا

10ـ رب، بّثت، أين
11ـ دنانري، بدن، طل

12ـ إيطاليا، لسانه
13ـ حاوَر، الحّي

14ـ ناي، قم، مداد
15ـ ينهال

16ـ برادو، رجب
17ـ جرب، رامبو

18ـ ستيفاين صليبا

؟ من هو
من هي؟

1ـ من ملوك فرنسا، ضمري 
متصل. 

2ـ سلسلة جبال بني أوغندا 
والكونغو، مدينة يف سويرسا. 
3ـ نرضب بقبضة الَيد، تنكر 

معرفة األمر، قَصت. 
4ـ عاصمــة مملكة أرمينيا 
الصغرى قدميا، سكان املنطقة 

القطبية، الِصق النَسب. 
5ـ معركة خاضها نابوليون، 

مقَولها. 
6ـ أوالد األرانــب، صنفــه، 

سئَم. 
7ـ جرم  يدور حول الشمس. 
الوجه تخالف  8ـ نقط عىل 
لونه، نجم كرة ارجنتيني راحل. 
9ـ يُضيئــان، لســان النار، 

يخصك. 

10ـ ممثلة أمريكية، عاصمة 

أوروبية. 

11ـ للتذمــر، نطلب تنفيذ، 

أرِشد. 

12ـ أجــادوا وتفّوقــوا يف 

الِعلم، فّزعهم وخّوفهم األمر.

13ـ َمن يف الطليعة، ذرية، 

رسب. 

الليل،  14ـ شقيق، يقيم يف 

الدواء. 

15ـ تقابــل وتقاتل، مقهى 

لييل. 

16ـ ُدّر، حرف جر. 

17ـ نَدى، فطنتي. 

لبنانية  وممثلة  مغنية  18ـ 

صاحبة الصورة. 

1ـ مــن ملوك فرنســا، 
امرباطور روماين.

2ـ امرباطورة رومانية، 
موسيقي أملاين. 

بريطانية،  مدينــة  3ـ 
مدينة أمريكية. 

4ـ يربط ويشّد، شاهدك، 
مدينة ايطالية. 

5ـ نهــر أورويب، دولة 
افريقيــة، فصل يف األمر، 

ألف كيلو. 
ايطاليــة،  مدينــة  6ـ 
ماركة آآلت تصوير، مدينة 

إيطالية. 
7ـ يغمز باألجنبية، نفي 

بالوعد، مقاطعة ايرانية. 
الثــاين  االســم  8ـ 
لرســام بلجيــيك راحل، 

ماركة  املحافظات،  احدى 

سيارات. 

9ـ نائب لبناين ســابق، 

الفراعنة،  آلهــة  من كبار 

لعلع الرصاص، لإلستدراك. 

باألجنبية،  إثنــان  10ـ 

يكســو  وضعيف،  خاِفت 

النب،  مع  يستعمل  الجمل، 

من الجواهر. 

11ـ يف القميص، ُعمر، 

بيت ديفء، ولدها. 

اليشء  أعطاهــم  12ـ 

بالَيد، من أعامل البحر، ثبَت 

ورسَخ، قطَع. 

13ـ إتّخاذه صفة الغري، 

والية أمريكية. 

الثور

)21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

)22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

)24 آب - 23 أيلول(

العقرب

)23 ت1-21ت2(

الجدي

)22ك1 - 20 ك2(

الحوت

)20 شباط - 20 آذار(

ال تجعل األمور الصغرية تتضخم بينك وبني 

أحد األشخاص من زماء العمل. ميكنك أن تزيل 

سوء التفاهم بقليل من الدبلوماسية والرتّوي. 

املرحلة الحالية ليست مناسبة لتغيري بعض 

املواقف التي اعتمدتها قبل أســابيع. ال تقطع 

وعودا ال تستطيع االلتزام بها يف األمور املادية. 

ال تتوتــر ألتفــه األمور واألســباب، وكن 

متبرصا يف تسيري شؤونك الحياتية اليومية. 

كن متسامحا وال تغضب أحدا بسبب أمور غري 

جوهرية. 

الحياة العاطفية واالجتامعية يف أحســن 

حالة اليوم. الزيارات الودية ممتعة. اســتفد 

مــن الظروف املحيطة بــك لتحقيق ما تصبو 

اليه من أمور. 

طريقتك السهلة يف التعبري اللطيف تسلط 

عليك األضواء واألنظار. أفكار طيبة وتبادل آراء 

بناءة للغاية. اســتمع جيدا اىل ما سينقله لك 

أحد األشخاص. 

تشــعر بالغرية الشديدة هذه اآلونة عىل من 

تحب وســتجري تغيريات يف مســائل أمورك 

اليومية. عالج األمور بروية وســتجد النتائج 

املرجوة لصالحك. 

أفــكارك تلقى آذانا صاغية فحاول أن تكمل 

مشوارك الطويل بكل همة ونشاط. حافظ عىل 

صداقاتك، فالصداقة تؤمن لك املزيد من الدعم 

النفيس. 

قم بأعاملك بشــكل جيد فهــذا كفيل ألن 

يحّسن وضعك املادي بعض اليشء. الرصاحة 

تساعدك عىل حلحلة ما يعكر عاقتك بالرشيك 

هذه الفرتة. 

رمبا عليك أن تتحمل مسؤوليات جديدة يف 

العمل. ال ترتدد وابق متفائا ولبقا. ســعادتك 

العاطفية تتطلب الكثري من املرونة مع الحبيب 

اللطيف. 

متلك قوة خارقــة هذه اآلونة وتعرف جيدا 

مــاذا تطلب وتريد. ثقتك بنفســك تدفعك اىل 

استغال الفرص الثمينة بذكاء، وفكرة تعطيك 

انطاقة ممتازة. 

ســتحقق أمنياتك عــىل الصعيد العاطفي، 

وتغمرك السعادة يف جميع األوقات. التنقات 

الصغرية والرحات القصرية مفيدة لك وتشعرك 

بالراحة. 

القرارات الحاســمة تحتاج اىل قوة عزمية 

ونّية صافية لتطبيقها. ال تســتند عىل دعائم 

ركيكــة فهي تخيب اآلمال. الفلك يعدك بأخبار 

عاطفية حسنة. 

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(

االسد

)24 متوز - 23 آب(

امليزان

)24 أيلول - 22 ت1(

القوس

)22ت2 - 21 ك1(

الدلو

)21 ك2 - 19 شباط(

اليابان
إيران
أملانيا

اليونان
براغ

بلغاريا
بزق

تيفويل
جان بول

حقل
حوران
حبيبة
خيوط

ديكارت
ربابنة
سامبا
سهل

شوبان
شص
صقر

غادستون
غينيا

قربص
كمبوديا
كاترين
كيمبو

كوبا
كامريا
كابول

كولورادو
لوز

مناورة

مركز
مهرقان

نجوى
منرود

هريوشيام

هايدن
هولندا

وردة
ياوندي.
ياسمني.

الحل السابق

الحل السابق

آالباما

االثنين 26 أيلول 2022

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ إبراهيم املوصيل. 

2ـ عبد الرحمن عزام. 

3ـ عواصمها تحمل أسامء دولها. 

4ـ دولة نروج. 

5ـ يوبيل اكاجو. 

6ـ سنة 1938

7ـ مرص. 

8ـ سهري رمزي. 

9ـ مدينة سيدان. 

1ـ كواال. 

2ـ لفاف. 

3ـ مرميس. 

4ـ أْوننا. 

5ـ تأييد. 

1ـ كلامت. 

2ـ وّفروا. 

3ـ آلَمني. 

4ـ الِيني. 

5ـ افساد. 
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)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1(  )تتمة ص1( 

امتد عىل فرتة عرشة أشهر من السنة، ومن املتوّقع أن تستمر 
مفاعيله حتى أواخر العام. من هنا نقول إن مفعول املوازنة 
يف حال أقّرت اليوم ســيكون مفعول تضّخمي عىل الشهرين 
الباقيــني من هذا العام، خصوًصا مــع اإلرتفاع الكبري يف 
النفقات بعد إقرار الزيادات يف األجور، ومع التأكيد عىل أن 
املداخيل املتوّقعة من الدوالر الجمريك لن تكون عىل املوعد، 
نظًرا إىل أن التجار قاموا بإسترياد كّميات كبرية يف املرحلة 
السابقة )10 مليار دوالر أمرييك يف األشهر السبعة األوىل 
مــن هذا العام(، ونظــًرا إىل أن عمليات التهريب من الخارج 
إىل الداخل اللبناين أصبحت ناشــطة وستزداد وتريتها بعد 

املوازنة. إقرار 
مــن هذا املُنطلق، ال فائدة من الرصاع عىل موازنة العام 
2022، بــل أن الرصاع يجب أن يكون عــىل موازنة العام 
2023 بحكــم حجم التحّديات التــي تواجه هذه املوازنة، 
خصوًصــا إذا مل يتــم االتفاق مع صنــدوق النقد الدويل. 
الفائــدة الوحيــدة التي ُيكــن التعويــل عليها من إقرار 
موازنة العام 2022 هو التدقيق املحاســبي الذي ســيقوم 

الحًقا. املحاسبة  ديوان  به 
 وبالحديث عن ديوان املحاسبة، فقد أصبح من الرضوري 
عىل الســادة النواب إلزام الحكومة بشــكل حــازم تقديم 
قطوعات الحســاب للمجلس النيايب عن األعوام املُمتّدة من 
2003 وحتى العام 2021 ، يف مهلة ال تتجاوز السّتة أشهر، 
وعدم القيام بهذا األمر يعني بكل بساطة أن ال جّدية يف أي 

ُمستقبلية! موازنة 
إًذا اليوم ســيلتئم املجلس النيايب يف جلســتني صباحية 
ومســائية إلقرار موازنة العام 2022 من دون قطع حساب، 
وسيتّم إقفال شارع املصارف كلياً طيلة فرتة انعقاد الجلسة، 
يف ظــل ُمخاوف من قيام مواطنــني بالتظاهر أمام املجلس 
إعرتاًضــا عىل الواقع املعييش الــكاريث وعىل التأخري ببّت 

موضوع الودائع يف املصارف.

{ موازنة تتأرجح بني الواقع 
املعييش وضغوطات الصندوق {

إًذا موازنــة العــام 2022 تتأرجح بــني الواقع املعييش 
وضغوطــات صندوق النقد الدويل، ولكن كيف ُيكّن للدولة 
متويل عجزها املرتاكم منذ بداية هذا العام، والذي تّم تقديره 
من قبل النواب بني 12 و14 ألف مليار لرية لبنانية )تقديراتنا 
هــي ضعف هــذا الرقم!(؟ الجواب عند مــرصف لبنان نظًرا 

إىل أن الحكومــة عاجزة عن اإلقــرتاض وعاجزة عن تأمني 
موارد تسمح بإســتمرارية املرفق العام حتى أخر السنة من 
دون اإلعتامد عىل املرصف املركزي الذي ســُتلّزمه الحكومة 

بإقراضها عمًل باملادة 91 من قانون النقد والتســليف.
املُشــكلة تكمن يف أن رفع األجور بثلثة أضعاف، وزيادة 
املوازنات للعديد من املؤسســات، وزيادة اإلنفاق العام بحكم 
ارتفاع سعر دوالر الســوق السوداء ودوالر منصة صريفة، 

يعني أن املرصف املركزي أمام خياريني:
- األول : اإلســتمرار بإستنزاف إحتياطاته إلمتصاص هذا 

العجز.
- الثاين : طبع اللرية اللبنانية وهو ما سيكون له تداعيات 

عىل سعر الرصف وبالتايل عىل املوازنة.
أرقام املوجودات من العملت األجنبية لدى املرصف املركزي 
أصبحت تُقاس ببضعة أشهر من اإلسترياد، وهو ما يُربّر إىل 
حــٍد كبري توقف املركزي عن تأمني الدوالرات لإلســترياد مع 
العلم أن نصف هذا اإلســترياد يذهب إىل التهريب! وهذا األمر 

جيًدا. الحكومة  تعلمه 
إًذا عىل ماذا اإلعتامد لتمويل اإلســترياد خصوًصا يف ظل 
غيــاب إتفاق مع صندوق النقد الدويل؟ يف الواقع، هناك من 

يعتقد أن الســوق اللبنــاين يحوي عىل حجم دوالرات يفوق 
بأقــّل تقديرات الـ 15 مليــار دوالر أمرييك موجودة خارج 
القطاع املرصيف. ومبا أن اإلســترياد هو إنفاق خاص، فإن 
دوالرات اإلســترياد ســيتّم تأمينها من الدوالرات املوجودة 
يف الســوق. لكن كيف ســُيَموِّل من ال مدخول لديه بالدوالر 
إستهلكه الخارجي؟ أغلب الظن أن هؤالء سيكونون موضع 
مســاعدات مالية مبارشة من قبل الحكومة و/أو الجمعيات 

الخريية.
إذا مام تقّدم، نرى أن الجمود السيايس الحاصل يف موضوع 
اإلصلحــات اإلقتصادية واملالية والنقدية واملرصفية، وعدم 
إستيفاء رشوط صندوق النقد الدويل إلبرام اإلتفاق النهايئ 
الذي عىل أساســه ســيتّم إقراض الدولــة اللبنانية ثلثة 
مليارات دوالر أمرييك عىل مدة أربع سنوات، سيؤّديان حتاًم 

إىل تعاظم الكارثة املعيشــية من باب سعر الرصف.
الجديــر ذكره، أن قــرض صندوق النقد الدويل يف حال تم 
توقيع إتفاق معه، ســيذهب حرًصا إىل متويل توحيد ســعر 
الــرصف ومتويل اإلصلحات املنوي القيام بها، عىل أن تكون 
الحكومة قادرة يف نهاية األربع ســنوات عىل بدء سّد دينها 

املوازنة. للصندوق من مداخيل 

{ الدين العام {
املعضلــة األساســية التي تواجه أي إصــلح مهام كان 
نوعه هــو الدين العام. فصندوق النقد الدويل يعلم جيًدا أن 
الدين العام يُشــكّل عبًئا كبريًا عىل الحكومة وعىل االقتصاد 
وبالتايل مع حجم دين عام إىل الناتج املحّل مبستوى حجم 
الدين العام اللبناين، هناك إستحالة إلستعادة العافية املالية 
للدولــة. من هنا كان رشط الصنــدوق تخفيض الدين العام 

إىل أقــّل من 100% من الناتج املحّل اإلجاميل.
البدعة التــي قامت بها الحكومة لخفض الدين العام هو 
عرب شــطب ديونها للمرصف املركزي الذي نقلت إىل موازنته 
ُمعظم دينها وللمصارف التجارية! واملعروف أن 85% من هذا 
الدين هو داخل ويعود بقســم كبري للمودعني يف املصارف 
اللبنانيــة. فكيف لها أن تكــون َحكَاًم بني القطاع املرصيف 
وبني املودعني يف وقت هي ســبب هذه األزمة؟ للتذكري فإن 
الخارس األكرب يف عملية شــطب ديون الدولة، هم املودعون 
يليهــم املصارف التجارية ومن ثم املرصف املركزي. وكل هذا 
من دون قطوعات حســاب منذ العــام 2003 وحتى العام 
2019 تاريــخ بدء اإلنهيار املــايل للدولة ترُبّر أين تّم رصف 

العام؟ الدين 
املصــارف التي قّررت فتــح فروعها بدًءا من اليوم، ولكن 
بقنوات يحّددها كل مرصف وفرع، ســُتعاود عملها من دون 
أي تعديل يف املعطيات املالية أي أنها ستســتمر بالعمل عىل 
أســاس تعاميم مرصف لبنان، مع فارق بســيط أن األسباب 
التــي أّدت إىل إقفال الفروع األســبوع املــايض مل تندثر، 
وبالتــايل ويف حال حصول أي إقتحام جديد، هل ســُتقفل 
املصــارف فروعها من جديد خصوًصا أننا عىل أواخر شــهر 

أيلول أي فرتة ســحب الرواتب من املصارف؟
بإعتقادنــا وبغض النظر عــاّم إذا أقفلت فروع املصارف 
أبوابها أم مل تُقفلها، عملية إقتحام املصارف شــكّلت مدخًل 
لخطوات مســتقبلية، إن من ناحية طريقة عمل املصارف أو 
مــن ناحية قراراتها الوجودية. وإذا كان بعض القيمني عىل 
هــذا القطاع يضعون أمااًل عىل حّل يأيت من الحكومة، إال أن 
املرحلة القادمة محفوفة بغموض ســيايس كبري ســيكون 
ُمكلًفا جًدا وســيدفع مثنه املواطن واملودع ولن يكون تشكيل 
الحكومــة وال إقرار املوازنة وال ترســيم الحدود ذات منفعة 

بعد ذلك.
من هنا نرى أن الحســابات السياسية التي تحظى بأولوية 
يف التعاطي الحكومي عىل حســاب مصلحة املواطن، يجب 
أن تتوّقــف فوًرا تحــت طائلة جّر البلد إىل مزيد من املآيس 

االجتامعية.

احتلله« عام 1967.
جــاء ذلك يف بيان للمتحدث باســم الحركــة عبد اللطيف 
القانوع، عىل وقع تخطيط جامعات استيطانية متطرفة لتنفيذ 
اقتحامات جامعية لســاحات املســجد األقىص خلل األعياد 
اليهودية. وتعهد القانوع بأال تتخىل »املقاومة الفلســطينية 
عن مســؤولياتها إزاء ما يحدث يف املسجد األقىص«، محمل 
»إرسائيل املسؤولية الكاملة عن كل ما يحدث داخله«، بحسب 

موقع »فلسطني نيوز«.
واعترب املتحدث باســم حامس أن »األقىص يتعرض ألخطر 
وأوســع عدوان منذ احتلله، واقتحامات املســتوطنني تشكل 
مرحلة جديدة من تهويد املســجد«، ودعا الفلســطينيني إىل 
»شــد الرحال إىل املســجد األقىص والتواجد فيه لحاميته من 
االقتحامات«، معتربا أن »االحتلل يســعى إىل تقسيم املسجد 
األقــىص زمانيا ومكانيا، مبينا أنه يتقدم بخطوة جريئة تجاه 
املسجد األقىص«، وشدد القانوع عىل أن »التطبيع مع االحتلل 
منحه الرشعية القتحامات املستوطنني للمسجد األقىص«.اشارة 
اىل انــه من املقرر أن تبدأ اليوم االثنني، احتفاالت رأس الســنة 
العربية، تليها احتفاالت يوم الغفران، يف 5 ترشين األول املقبل.

{ املقاومة يف جنني: ندعو 
إىل أقىص درجات التأهب {

ودعــا بيان فصائــل املقاومة يف مخيــم جنني، إىل »عدم 
االنجــرار وراء تحركات آليات االحتــلل الذي ينصب الكامئن 
الســتدراج املقاتلني«، وإىل »رفع الجاهزية إىل أقىص درجات 

التأهب واالستعداد«.
وتحدثت املقاومــة يف جنني، عن اجتامع ممثل الفصائل، 
ملناقشــة »الوضع الراهن وحالة اإلعداد والتجهيز ألي عدوان 

عىل أبناء شعبنا«.  وتأيت هذه الترصيحات، بالتزامن مع أخبار 
متداولة يف اإلعلم اإلرسائيل، عن دعوة الرشطة املستوطنني 
للمجيء بأســلحتهم الشــخصية للصلة يف الكنس، يف ظل 

استمرار االستنفار.
وذكرت وسائل إعلم »إرسائيلية« أن االحتلل اإلرسائيل يف 

ذروة استنقارة يف ظل »أعياد ترشين اإلرسائيلية«.
وأفــادت بأن رئيس حكومة االحتلل اإلرسائيل يائري البيد، 
اجتمع امس مع كبار مســؤويل املؤسســة األمنية إىل جانب 
وزيــر األمن بيني غانتس ورئيس حكومة االحتلل الســابق 

نفتايل بينيت، »متناولني الوضع العمل للتقديرات االستخبارية 

وخطط العمل قبيل فرتة األعياد«.

{ مستوطنون يقتحمون »األقىص« {
واقتحم مئات املســتوطنني، باحات املسجد األقىص بحامية 

أمنية مشددة من الرشطة »اإلرسائيلية«.

وأفــادت دائرة األوقاف اإلســلمية يف القــدس، بأن 332 

مســتوطنا اقتحموا باحات املســجد األقىص منذ الصباح، من 

جهة باب املغاربة، ونظموا جوالت استفزازية يف باحاته.

وكشف تقرير عربي امس، عن تسجيل رقم قيايس القتحام 
املستوطنني »اإلرسائيليني« املسجد األقىص يف القدس الرشقية 
املحتلة، خلل الـ 12 شهرا األخرية. ونقلت صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« العربية عن ما تســمى »إدارة جبل الهيكل« التابعة 
التحاد منظامت املعبد املتطرف أن 47988 مســتوطنا اقتحموا 
املسجد األقىص خلل العام العربي األخري )من أيلول 2021  اىل 
ايلول الجاري(. وأضافت أن العدد الجديد يشكل ارتفاعا بنسبة 

65% مقارنة بعدد مقتحمي املسجد خلل العام الذي سبقه.

{ 30 معتقلً يُرضبون عن الطعام

 رفضاً العتقالهم {
اىل ذلــك، بدأ 30 معتقلً يف ســجون االحتلل اإلرسائيل، 
إرضاباً مفتوحاً عن الطعام، رفضاً الستمرار اعتقالهم اإلداري.

وكان املعتقلــون اإلداريــون، قد وجهوا رســالة قبل عدة 
أيــام، أكدوا فيها أن مواجهة االعتقال اإلداري مســتمرة، وأن 
مامرســات إدارة سجون االحتلل اإلرسائيل »مل يعد يحكمها 
الهــوس األمني كمحرك فعّل لــدى أجهزة االحتلل، بل باتت 

انتقاماً من ماضيهم«.
وكان أعلن مكتب إعلم األرسى الفلسطينيني مطلع الشهر 
الحايل ، أن 1200 أســري يف سجون االحتلل اإلرسائيل بدأوا 
إرضاباً عن الطعام كدفعة أوىل، وذلك ضمن خطوات املواجهة 
التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للحركة األســرية ضد إجراءات 
إدارة ســجون االحتلل بحق األرسى.  وتأيت هذه الخطوة يف 
ظل اســتمرار االحتلل يف تصعيده عمليات االعتقال اإلدارّي، 
واتســاع دائرة االستهداف، حيث تجاوز عدد املعتقلني اإلداريني 
يف ســجون االحتلل 760 معتقلً إدارياً بينهم أطفال ونساء 
وكبار الّســن ومرىض، علامً أّن 80% من املعتقلني اإلداريني هم 
أرسى ســابقون أمضوا سنوات يف ســجون االحتلل، وجل 

عمليات االعتقال التي تعرضوا لها كانت اعتقاالت إداريّة.

{ زادة: الرئيسان الفرنيس 
والسويرسي  حّمل رسائل 
أمريكية للرئيس اإليراين {

اىل ذلــك، أعلن رئيــس لجنة األمن 

الخارجية يف  والسياســة  القومــي 
الربملــان اإليراين وحيد جليل زادة، »أن 
الرئيسني السويرسي والفرنيس اللذين 
التقيا بالرئيس اإليراين ابراهيم رئييس 
عىل هامش اجتــامع الجمعية العامة 
لألمم املتحدة، حمل رسائل امريكية.«

واوضــح جليل زادة الذي رافق الوفد 
االيراين اىل نيويورك يف لقاء متلفز أن 
»الرئيس الفرنــيس إيانويل ماكرون 
كان يرغــب بشــدة أثنــاء لقائه مع 
الرئيس االيراين  يف التفاوض بشــأن 
امللف النووي وكان يحمل رسائل ايًضا، 
وكان يقــول بأنه اذا اتبعت إيران بعض 
االســاليب فنحــن بامكاننا أن نريض 
الجانــب األمــرييك باحيــاء االتفاق 
النــووي«، مضيفا »أن الرئيس االيراين 
قــد اكد اثنــاء لقائه مــع ماكرون أن 
الترضر مرة واحدة من االتفاق النووي 
يكفي، وال تطلبوا منا أن نترضر ثانية«.

وتابع: »الرئيس السويرسي ايًضا حمل 

رسالة أمريكية لعقد لقاء ثنايئ مع إيران، 
لكن رئييس قــال إن ايران مل تنتفع من 
اللقاءات الثنائية املاضية، وإن األمريكيني 
يريدون التفاوض من أجل التفاوض يف 
وقت يفرضــون الحظر تلو الحظر عىل 
والحقوقيني يف  الحقيقيني  االشخاص 
ايران.« كام اكد »أن رئييس أكد بحزم اثناء 
لقاءاته أن ايران لن ترتاجع عن مســألة 
الضامنات التابعة للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية«، مشريا »اىل أن رئييس قد التقى 
برئيس الوزراء األرميني واكد له رصاحة 
رفض ايران ألي تغيري يف الحدود، مضيًفا 
أن وزير الخارجية االيراين حســني أمري 
عبــد اللهيان قد نقل هذه الرســالة اىل 

الجانب االذربيجاين ايًضا«.

{ البيد: ال نرفض أّي اتفاق 

مع ايران.. لكننا نعارض 

اإلتفاق الحايل {
مــن جهته، أشــار رئيــس الوزراء 
»اإلرسائيل« يائــري البيد، إىل »أننا ال 
نرفــض أي اتفاق نووي، لكننا نعارض 
االتفاق الحايل، بســبب ضعف الرقابة 
وألن اإليرانيني يخادعون طوال الوقت«، 
مشــريًا إىل أنّه »يكــن التوصل إىل 
االتفــاق النــووي رشط وضع الخيار 

العسكري عىل الطاولة«.

أن الغرب مل يعد يقيم وزنا لإلرادة الشعبية التي رّوج لها يف 
املايض، وفق تعبريه.

وكانت الحكومة األوكرانية طلبت -عرب بعثتها يف األمم 
املتحدة- عقد جلســة طارئــة ملجلس األمن الدويل لبحث 
مســألة االســتفتاءات يف رشق أوكرانيا. وحددت جلسة 
مفتوحــة لهذه الغاية يف مجلس األمــن الثلثاء املقبل، 
ومــن املتوقع أن يقدم األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 

غوترييش إفادة إىل أعضاء املجلس بشأن هذه القضية.
سوليفان: واشنطن حذرت الكرملني 

ويف السياق ذاته، قال مستشار األمن القومي األمرييك 
جيك ســوليفان امس، إن إدارة الرئيــس جو بايدن أبلغت 
الكرملني رسا أن أي استخدام لألسلحة النووية يف الحرب 

يف أوكرانيا ستكون له »عواقب كارثية« عىل روسيا.
وكان الرئيس الــرويس فلديري بوتني جدد تحذيراته 
األســبوع املايض بوجود تهديد نووي، وقام بتعبئة مئات 
اآلالف من قوات االحتياط، بعدما استعادت القوات األوكرانية 

مساحات من األرايض التي سيطرت عليها روسيا بالبلد.
ووفقا لوكالة بلومبريغ لألنباء، فقد قال سوليفان ، يف 
مقابلــة مع برنامج »واجه األمة« عىل شــبكة »يس يب 
إس« )CBS( التلفزيونية األمريكية امس،  إن تلك التهديدات 

النووية »مسألة يجب أخذها عىل محمل الجد«.
وقال ســوليفان »نتواصل مع الكرملني بشكل مبارش 
وخاص، وعىل كل املســتويات، بأن أي استخدام لألسلحة 
النووية سيقابل بعواقب كارثية عىل روسيا، وأن الواليات 
املتحدة وحلفاءها ســريدون بشكل حاسم، وكنا واضحني 

ومحددين بشأن ما سيستتبعه ذلك«.

{ ال تنصتوا لطبول الحرب {
من جهتها، قالت رئيسة الوزراء الربيطانية ليز تراس إن 
بريطانيا وحلفاءها يجب أال ينصتوا إىل »طبول الحرب التي 
يقرعها« الرئيس الرويس فلديري بوتني بشــأن أوكرانيا، 
بعد أن أمر بتعبئة جزئية للقوات وأثار احتامل نشوب رصاع 
نووي. وقالت تراس لشبكة »يس إن إن )CNN( » يف مقابلة 
أذيعت امس، »ال ينبغي أن نســتمع إىل أحاديثه عن الحرب 
وتهديداته الجوفاء، وبدل ذلك ما نحتاج إليه هو االستمرار 
يف فرض عقوبات عىل روسيا ومواصلة دعم األوكرانيني«.

{ انفجار يف كراماتورسك {
ويف التطورات امليدانيــة يف أوكرانيا، وقع انفجار يف 
كراماتورسك شامل دونيتسك أوبلست )رشقي أوكرانيا(، 

وإن صافرات اإلنذار دّوت يف أرجاء املدينة.
ويف خريسون )عاصمة مقاطعة خريسون أوبلست 
جنويب أوكرانيا(، قالت السلطات املوالية لروسيا إن القوات 
األوكرانية قصفت جرس أنتونوفســي عىل نهر دنيربو 

)شاميل املقاطعة(.
وأعلنت وزارة الدفاع الروســية امــس، عن إحباط 
محاولــة من القــوات األوكرانية الســتهداف محطة 
زاباروجيــا للطاقة الذرية )جنوب رشقــي أوكرانيا( 
بـــ8 مســريات مفخخة.وقال املتحدث باســم وزارة 
الدفاع الروســية إيغور كوناشينكوف إن كل املسريات 

األوكرانية أُسقطت خارج أرض املحطة.

{ استدعاء متقاعدين ومرىض {
من جهة أخرى، تعهدت الســلطات الروسية بإصلح 

»األخطاء« التي ارتُكبت يف إطار إعلن الرئيس فلديري 
بوتني التعبئة، بعد استدعاء أشخاص للقتال يفرتض أنهم 

معفيون؛ مام أثار جدال.
ومــع إعلن بوتني »تعبئــة جزئية« لعنارص االحتياط 
األربعــاء املايض للتوجه إىل أوكرانيا، أوضح أنه ســيتم 
استدعاء األشــخاص الذين يتمتعون بخربة عسكرية أو 
مهارات »ذات صلة« دون ســواهم، لكن استدعاء أشخاص 
تجاوزوا سن القتال أو مرىض أو معفيني ألسباب أخرى أثار 
ردود فعل غاضبة عــىل مواقع التواصل االجتامعي؛ مام 

أحرج السلطات.
ويف منطقة فولغوغراد )جنوب غريب البلد(، استدعي 
عسكري يف سن التقاعد يبلغ 63 عاما ويعاين من السكري 
ومن مشاكل يف رأسه إىل مركز للتدريب قبل أن يُسمح له 

باملغادرة.
ويف املنطقة نفســها، اســتدعي ألكسندر فالتني )58 
عاما(، وهو مدير مدرسة ريفية صغرية، علام بأنه مل يخدم 
يف الجيش من قبل. وبعد أن نرشت ابنته مقطع فيديو عىل 
مواقع التواصل االجتامعي تم تداوله عىل نطاق واسع متكن 

من العودة إىل منزله.
وبعد إقرار غري معهود بحصول أخطاء، المت رئيســة 
مجلس الشــيوخ يف الربملان الرويس فالنتينا ماتفيينكو 
السلطات اإلقليمية املرُشفة عىل التعبئة. ونددت يف بيان 
عــىل موقع »تليغرام« بـ »حاالت اســتدعاء غري ملمئة 
أثــارت جدال محتدما يف املجتمــع وعىل مواقع التواصل 
االجتامعي«. وأضافت »يرى البعض عىل ما يبدو أن تقديم 
تقرير برسعة أهم من تأدية مهمة بالشكل الصحيح للدولة. 

هذه التجاوزات غري مقبولة عىل اإلطلق«.

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جلل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دولل بشعلين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العلقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعلنات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com
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