إطـــاق نــار كثيف فــي منطقة
القبة  -طرابلس والجيش يتحرك

«ك ــورون ــا»  :حــالــة وف ــاة واحــدة
و  197إصابـــــــــــــــة جديـــــــــــــــدة

تشــهد منطقة الريفا يف طرابلس اشتباكات مسلّحة
عنيفة واحتدمت األوضاع شامالً ،بعدما تح ّرك أهايل ركاب
ظل إطالق نار كثيف واشــتباكات مع
«زورق املوت» ،يف ّ
القوى األمنية.
تم استقدام تعزيزات عسكريّة للجيش يف طرابلس
كام ّ
استعداداً للتدخل لوقف االشتباكات العنيفة التي تشهدها
بعض أحياء املدينة.

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس ،حول
مســتجدات فريوس كورونا املستجد ،تسجيل  197إصابة
جديدة بالفــروس ،ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات
.»1104268
وأوضحــت الوزارة أنه «تم تســجيل حالة وفاة ،وبذلك
يصبح العدد اإلجاميل للوفيات .»10455
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ســـــاعات حاســـــمة قبـــــل التكليـــــف :ميقاتـــــي يعتـــــذر اليـــــوم فـــــي حـــــال تقـــــدم حظـــــوظ ســـــام
تنفي ــذ االتف ــاق النهائ ــي م ــع مص ــر وس ــوريا الس ــتيراد الغ ــاز الطبيع ــي ينتظ ــر الضمان ــات االميركي ــة
اشــــــــتداد أزمــــــــة الخبــــــــز واضــــــــراب القطــــــــاع العــــــــام يهــــــــدد األمــــــــن الغذائــــــــي

بوال مراد

ســاعات حاســمة تفصلنا عن موعد االستشارات النيابية
امللزمة التي يفرتض ان تنتهي اىل تكليف رئيس لتشكيل حكومة
جديدة يوم غد الخميس .وبعدما كان املشــهد شــبه محسوم
االســبوع املايض ملصلحة اعادة تكليف نجيب ميقايت ،انقلبت
األمور رأســا عىل عقب يف الساعات املاضية مع اقرتاب قوى
املعارضة وما ُيعرف بالقوى «الســيادية» من االتفاق عىل اسم
ســفري لبنان السابق يف األمم املتحدة نواف سالم ،ما قد يعيد
انتاج مشهد انتخابات نائب رئيس للمجلس النيايب حني انقسم
الربملان اىل تكتلني ،اال ان ما قد يقلب النتائج هذه املرة هو رفض
«التيار الوطني الحر» اعطاء أصوات نوابه لصالح ميقايت.

} ميقايت يعتذر اذا} ...

وبــات محســوما ان نواب «اللقــاء الدميوقراطي» ونواب
«التغيــر» الـــ 13اضافة لنواب «الكتائب» ســيصوتون غدا
ملصلحة ســام ،فيــا ال يبدو ان القواتيــن بعيدون عن هذا
الخيار عىل ان يحسموا خيارهم بعد اجتامع تكتل «الجمهورية
القوية» اليوم األربعاء .وبحسب معلومات «الديار» فان معراب
تنتظر ربع الســاعة االخري قبل اعالن دعمها سالم لتتأكد من
ان ورقتــه رابحــة وانها لن تتكبد خســارة جديدة كام حصل
بانتخابات نيابة رئاســة الربملان .وتشري املعلومات ايضا اىل
انه اذا تبني مليقايت ان ســام متقدم عليه بالـ ،pointageفهو

مستعد العالن انسحابه من هذه املعركة مساء اليوم ،علام ان
رئيــس املجلس النيايب كان قد أعطاه الضامنات الالزمة لجهة
حصوله عىل نحو  65صوتا تلحظ عددا من االصوات املسيحية
التي تؤمن له «امليثاقية» املطلوبة.
أما «التيار الوطني الحر» والذي مل يحسم حتى ساعة متأخرة
من مساء يوم أمس قراره ،فهو يتجه بحسب معلومات «الديار»
لعدم تسمية أحد ،باعتباره يرفض اي كالم بخصوص التصويت
مليقايت خاصة وان رئيســه النائب جربان باسيل كان قد أعلن
بوضــوح ان نــواب تكتل «لبنان القوي» لــن مينحوا ميقايت
اصواتهم ،كذلك فــان العونيني لن يدخلوا مبعركة كرس عضم
بوجه حليفهم حزب الله من خالل مالقاة قوى املعارضة بدعم
ترشيح نواف سالم.
من جهتها ،قالت مصادر يف «الثنايئ الشيعي» لـ»الديار» ان
هناك منافســة جدية بني ميقايت وسالم تُحسم يف الساعات
القادمــة ،اال ان مــا هو مؤكد ان تكليف ســام لن يؤدي اىل
تأليف حكومة ،باعتبار ان موقفنا واضح ومحسوم لجهة عدم
املشاركة يف حكومة يشكلها سالم.
باملقابل ،تعترب قوى املعارضة وما يُعرف بالقوى «السيادية»
انها قادرة عىل اعادة تثبيت االكرثية النيابية لصالحها بعد فشلها
بذلك يف استحقاق رئاسة املجلس النيايب ونيابة الرئاسة ،ل ُتعد
بذلك األرضية لالستحقاق الرئايس املقبل .وتقول مصادر هذه

(تتمة املانشيت ص)12

س ــامة :ق ــرارات الدول ــة الخاطئ ــة س ــبب األزم ــة املالي ــة
وقطاع الطاقة أخذ من «املركزي» ما يزيد عن  24مليار دوالر

أكد حاكم مرصف لبنان رياض سالمة ان
اموال مرصف لبنان تراجعت مليارين ومئتي
مليون دوالر منذ بداية العام .2022
وقال ســامة يف مقابلة مــع برنامج
«حوار املرحلة» عرب  lbciإن االموال رصفت
بــن منصة صريفة والتعميمني  161و158
وبني متويل البنزين وحاجات الدولة.
واضاف «قطاع الطاقة أخذ من «املركزي»
مــا قيمته  24مليارا و 537مليون دوالر يف
الفرتة املمتدة ما بني العامني  2010و.»2021
وتابع ســامة :اســتطعت ومبساعدة
املســؤولني يف املركــزي تأمــن الثبــات

(التتمة ص)12

رياض سالمة

توتـــر ووعيـــد بيـــن أنقـــرة وأثينـــا ...أردوغـــان
يعــد بــرد حاســم علــى تســليح الجــزر اليونانيــة

خالل توقيع االتفاقيتني مع مرص وسوريا

بوتيـــــن يلـــــوح بنشـــــر صواريـــــخ «الشـــــيطان» نهايـــــة العـــــام
وكييـــــف تتســـــلم مـــــن أملانيـــــا أول دفعـــــة مـــــن مدافـــــع هاوتـــــزر
أعلن الرئيس الرويس فالدميري بوتني أن موســكو ستنرش
قريبــا صواريخ «ســارمات» العابرة للقــارات والقادرة عىل
حمــل رؤوس نووية ،فيام وصلت أوىل قطع املدفعية الثقيلة
(هاوتزر) من أملانيا إىل أوكرانيا بعد نحو  4أشهر من بدء الحرب.
وقال بوتني خالل كلمته أمس الثالثاء يف احتفال بالكرملني
إن بالده ســتواصل تطوير وتعزيز قواتها املسلحة مع مراعاة
التهديدات واملخاطر العسكرية املحتملة.
وأكد أن موســكو ســتنرش بحلول نهايــة العام صواريخ
«ســارمات» الباليســتية العابرة للقارات الروســية امللقبة
بـ»الشيطان» التي اختربت حديثا والقادرة عىل حمل أكرث من
 10رؤوس حربية.
ويــأيت تلويح الرئيس الرويس بالتصعيد العســكري فيام
طغت عىل أحداث اليوم األزمة بني روسيا وليتوانيا ،حيث قال
ســفري االتحاد األورويب لدى روسيا إنه طلب من موسكو حل
مشكلة العبور إىل كالينينغراد ديبلوماسيا.
وكانت الخارجية الروســية قد اســتدعت ســفري االتحاد

(التتمة ص)12

حشود عسكرية اوكرانية يف ليسيتشانسك

االحتالل اإلســرائيلي يشــن حملة اعتقاالت واســعة في الضفة الغربية
مســــتوطنون اســــرائيليون يهاجمــــون قريــــة فــــي جنــــوب نابلــــس
شــ ّنت قوات االحتالل اإلرسائيــي امس ،حملة اعتقاالت
واسعة شــملت نحو  20مواطناً من الضفة الغربية املحتلة
يف إطــار عملية «كــر املوجة»واعتدت عــى مواطنني
وخ ّربــت ممتلكاتهم .وأفيد بأن «غارات» الجيش اإلرسائييل
شــملت بشــكل خاص «قرى بيت فوريك وبيت عمرة وعدنا
وخربة كرمة وكوبر وســدرة والرام ومخيم ألتا».
وكشــف مكتب إعالم األرسى بأن «قوات االحتالل دهمت
مناطــق يف شــال رام الله واعتقلت محمــد الصايف من
بلدة رسدا ،والشــيخ محمد خروب ،واملح ّرر يوسف غوامنة،
ومحمد نخلة ،واملحرر يوســف إيهــاب الزبيدي من مخيم
الجلزون ،وعيل زاهي الربغويث من بلدة كوبر وهو شــقيق
األسري الجريح إسامعيل الربغويث».
وأوضــح املكتــب أنّ «الجنود اعتقلوا الشــاب محمد أبو
غربية من بلدة الرام شــال القدس ،وهيثم غوادرة من بلدة
بري الباشا غرب جنني ،ومحمد عمر جوابرة من بلدة قباطية
جنوبــاً ،ودهموا كذلك بلدة تقوع رشق بيت لحم ،واعتقلوا 6
مواطنني ،بينهم الطفــل مصطفى عامر صباح ( 13عاماً)،
والفتى محمد ياســن صباح ،وعمر ذياب العمور ،وإبراهيم

تعزيزات عسكرية يف بحر ايجة
تتصاعد حدة التوتر بني الجارتني الحليفتني
يف حلف شــال األطليس «ناتو» (،)NATO
تركيا واليونان ،بعد اتهام أنقرة أثينا بتســليح
 12جزيرة يف بحر إيجة بالقرب من األرايض
الرتكيــة ،إىل جانب الخالف املزمن حول ملف
التنقيب عن الغاز الطبيعي يف رشقي املتوسط.
ووصل التوتر إىل حد تهديد الجرنال اليوناين
املتقاعد ،يانيــس إيغولفوبولوس ،بإمكانية

قصف جســور إسطنبول الحيوية ،األمر الذي
قوبل بانتقادات تركية ،أبرزها كان عىل لسان
زعيم حزب الحركة القومية ،دولت باهتشيل،
الــذي قال «يبدو أن اليونانيني نســوا مصري
أجدادهم الذين دفنوا يف قاع بحر إيجة».
وبلــغ التصعيــد ذروته بعــد اتهام رئيس

(التتمة ص)12

اعتقاالت قي الضفة

إيــــران :اعتقــــال ثالثــــة عمــــاء للموســــاد يخططــــون الغتيــــال علمــــاء نوويــــن ايرانييــــن
توتــــر بميــــاه الخليــــج ...ثالثــــة زوارق ايرانيــــة تعرضــــت لســــفينتين اميركيتيــــن

أعلنت السلطة القضائية اإليرانية القبض
عىل شبكة تجسس تعمل يف محافظات البالد
املختلفة لصالح جهاز املوســاد اإلرسائييل،
مشــرة إىل أن الشبكة كانت تخطط الغتيال
علامء نوويني إيرانيني .وأضافت السلطة أن
الشــبكة التي تعمل للموســاد تتكون من 3
عمالء ،وأن القبض عليهم جاء بعد  8أشــهر
من الرصد واملتابعة األمنية.
مــن جهتهــا ،نقلت وكالــة الجمهورية
اإلســامية اإليرانية لألنباء عن املســؤول
القضايئ مهدي شمس عبادي قوله امس إن
إيران ستحاكم قريبا من قالت إنهم  3عمالء
عىل صلة باملخابرات اإلرسائيلية (املوســاد)
يف إقليم سيســتان وبلوخســتان جنويب
رشقي إيران اعتقلوا يف نيسان املايض.

وأكد عبــادي أن الثالثة «كانوا يخططون
الغتيــال علامئنا النوويني وفقــا لتقديرات
املخابرات» ،دون أن يحدد جنسية املعتقلني.
ويأيت اإلعالن عن القبض عىل الشــبكة
وسط تصاعد التوتر بني إيران وإرسائيل ،عىل
وقع تعــر مفاوضات فيينا وإرجاء التوقيع
عىل اتفاق نووي جديد إىل أجل غري مسمى.
وبــرزت مظاهر هــذا التصعيد من خالل
تكــرار قصف الطريان الحريب اإلرسائييل ما
توصــف بأنها أهداف عســكرية إيرانية يف
سوريا ،إضافة إىل كشف اإلعالم اإلرسائييل
عن نرش منظومة رادارات إرسائيلية بالخليج.
كام تأيت يف سياق التهديدات التي ساقها

(التتمة ص)12

بحرية الحرس الثوري االيراين

(التتمة ص)12

عىل طريق الديار
مــن أفضل الحكومات التي مــرت يف تاريخ لبنان هي
الحكومــة الحالية التي اصبحت يف حالة ترصيف اعامل،
ليت الدستور يسمح باستمرار حكومة فاعلة وناشطة بعد
اجراء االنتخابات النيابية ،لكن الدستور ال يسمح باستمرار
الحكومة .لقد حقق وزراء الحكومة الحالية انجازات كبرية
يف املجاالت املالية واالقتصاد والســياحة والنقل والطبابة
وخصوصاً «الداخلية» ،ومن املؤســف ان يخرس الشــعب
اللبناين هــذه الحكومة بتأليف أخرى سياســية بدالً من
حكومة التكنوقراط القامئة حالياً .حتى وزارة الطاقة التي
هدرت املليارات طوال عرش سنوات ،فلقد وقع الوزير فياض
مع االردن ومرص اتفاقيات الستجرار الكهرباء والغاز رغم
عدم تسهيل االدارة االمريكية للمسار التطبيقي.
ان اي حكومة سياسية ستأيت ستكون خرابا عىل لبنان،
والحل هــو يف حكومة تكنوقراط كام الحالية ،وغري ذلك
تكــون حكومة محاصصة سياســية وصفقات حقائب
وزارية.

«الديار»
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ّ
املاكرونية
دولتنا الثكلى بســــــقوط
نبيه الربجي
لــكأن الوباء اللبناين،
انتقل من ساحة النجمة
اىل قرص البوربون ،حيث
مقر الجمعيــة الوطنية
(الربملــان)  .رئيســة
الــوزراء اليزابت بورن
وصفت نتائج االنتخابات
بـ»الخطر عىل فرنسا» .
وزير الداخلية الســابق
كريســتوف كاســترن
رصخ ،بأعىل صوته «لقد ضاعت فرنســا».
التعليق األكرث اثارة «لعل اميانويل ماكرون شــعر،
يف تلــك اللحظة ،بأن حجــارة القرص ،ورمبا أحذية
لويــز دو بوربون ،ابنة لويس الرابع عرش ،تنهال عىل
رأسه»!
وقيــل ان الرجل كان يريــد ،يف الوالية الثانية ،أن
تقــرع له الطبول مثلــا قرعت لنابليــون بونابرت،
أو مثلام قرعت لشــارل ديغول .هنا ـ أيها الســادة ـ
االليزيــه ،وحيث كل يشء .الجــدران ،املرايا ،املقاعد،
توحــي بأن من يوجد يف املكان مخلوق من طراز آخر،
ما حمل جان بول ســارتر عىل التساؤل «كيف لهؤالء
أن يعيشــوا يف القبــور ،ولو كانــت القبور املرصعة
بالذهب «.
ال مجــال اآلن للكالم عــن املاكرونية مثلام يحىك
عن البونابرتية ،أو عن الديغولية  .خمس ســنوات من
الضوضــاء «كام لو أنك تضع ثعباناً بينك وبني زوجتك
يف الفراش « .هكذا رأى أحد ك ّتاب «لوكانار انشــينه»،
ليضيــف «تصور أن تكون عشــيقتك امرأة تكره حتى
ظلها»...
املســاكنة البشــعة ال املســاكنة املــ ّرة كام كانت
حال فرنســوا ميرتان مع جاك شــراك .حزب الرئيس
بحاجة اىل االئتالف مع حزب «الجمهوريون» لتشكيل
حكومــة .انه الخيار الصعب« .أولئك الذين لن ميتطوا
ظهورنا فحســب ،بل قد ميتطون أرواحنا» .
عادة ،يف لبنان ،دولة الالدولة ،نفتقد رجال الدولة.
الرئيس فؤاد شــهاب اســتعار وصف شــارل ديغول
للساسة بـ»أكلة الجبنة ( .« ) Les fromagistesعندنا
أكلة لحوم (بل أكلة عظام) البرش .يف فرنســا ،وحيث
الدولــة هي الدولة ،كالم عن غياب دراماتييك لرجال
الدولة ،ال يتحدثون عن مناذج مثل ريشــليو أو كولبري
أو مــازاران ،وامنا عن مناذج مثل بومبيدو وديســتان
وميرتان.
املشــكلة ،كام تشــر «اللوموند» باللغــة املتزنة
واملتوازنة ،أن فرنســا ،ووســط تلك الرياح الهوجاء
التــي تهب من كل حدب وصــوب ،بحاجة اىل «حالة
أوركســرالية» متكّن البالد من الوقوف عىل قدميها.
اآلن جوقة من قارعي الطناجر الذين يحرتفون صناعة
الضجيج وال يشء غري الضجيج.
صحيــح أن دســتور الجمهورية الخامســة أناط
بالرئيس صالحيات شــبه ملكية ،ال ســيام ما يتعلق
بصياغــة السياســات الخارجيــة .لكــن أي خطوة
تســتدعي آليات تنفيذيــة يف حكومة ال تكون عبارة
عــن «مجموعة من القطط داخل غرفة مقفلة»...
الــكل يريــد االنقضاض عــى االليزيه .من أقىص
اليمــن ،وحيــث مارين لوبن «أدولــف هتلر  ...امرأة
« ،اىل أقىص اليســار ،وحيث جان ـ لوك ميالنشــون
«جوزف ســتالني ال بشــاريب القيرص وامنا بنظاريت
ذئب عجوز»!
مثــة من يقول «فتشــوا عــن أمــركا»  ....مثلام
كانت وراء ســقوط ديغول ،يف اســتفتاء عام ،1969
ألنــه صاحب نظرية «أمــركا هي أمريكا وأوروبا هي
أوروبا» ،هي وراء سقوط ماكرون يف انتخابات 2022
كونه دعا اىل تشــكيل جيــش أورويب يكون منفصالً
عن األطليس اي عن أمريكا.
صحف أمريكية تساءلت ما اذا كان ماكرون يضطلع
بــدور «العميل املزدوج» عىل املرسح األوكراين ،وحيث
االلتحام بالسالح األبيض بني البيت األبيض والكرملني.
لبنــان لكأنه الدولة الثكىل أمــام الحدث الفرنيس
(الفجيعة الفرنســية) .اميانويل ماكرون هو الوحيد
الــذي يبذل قصــارى جهده من أجــل أن تفتح أمامنا
األبواب املوصدة .املهمة تكاد تكون مســتحيلة يف ظل
الرصاعات الراهنة .
اآلن ،ال وقت لديه ســوى ملواجهة «أعداء الداخل».
قــد يصبح أكرث متاهياً مع السياســات األمريكية .من
يعرفونــه عن كثب يقولون انه لن يرتدد يف التنحي اذا
الحــظ أنه يدور يف حلقة مفرغة .انتخابات مبكرة قد
تأيت بنتائج أكرث كارثية.
«ليرباســيون» كتبت عن «الرتاجيديــا املاكرونية»
لكأنها الرتاجيديا االغريقية .عندنا ،ومن ست سنوات،
الرتاجيديا العونية» .يا لها من كوميديا ســوداء» !!

ّ
تلقى تهنئة من رئيس منظمة فرســــــان مالطا

بــــــري اســــــتقبل وزيــــــر الدفــــــاع وبخاري

بري مستقبالً بخاري		

(حسن ابراهيم)

اســتقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف مقر الرئاســة
الثانية يف عني التينة ســفري رومانيا يف لبنان رادوا كاتالني
مــاردار ،وبحث معه يف االوضــاع العامة والعالقات الثنائية
بني البلدين .
كام استقبل بري سفري اململكة العربية السعودية يف لبنان
وليــد بخاري الذي قدم التهنئة للرئيس بري بانتخابه رئيســا
للمجلــس لوالية جديدة ،مؤكــدا «الدور الوطني الجامع الذي
يلعبه الرئيس بري».
وتطــرق البحث يف خالل الزيارة يف األوضاع العامة وآخر
املستجدات يف لبنان واملنطقة.
وبعد الظهر ،اســتقبل وزير الدفــاع يف حكومة ترصيف
األعامل موريس ســليم ،وعرض معه املســتجدات السياسية
واألوضاع العامة يف البالد ،سيام االمنية منها .
عــى صعيد آخر ،تلقى بري برقية تهنئة من رئيس منظمة
فرســان مالطا ألــرت فرايهر فون بوزلجرد ملناســبة اعادة
إنتخابه رئيساً للمجلس.

سياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبناني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ُ ّ
ملف النازحين من جديد الى الواجهة ...وميقاتي يهدد املجتمع الدولي بإعادتهم بالقانون
ً
ً
ّ
ّ
والقضية تتطلب حوارا عاجال بين بيروت ودمشق ...هل يتحقق؟
فعلية للعودة...
ال خطة

صونيا رزق

يعود ملف النازحني الســوريني كل فرتة اىل
التداول ،مــن دون ان يتوصل املعنيون فيه اىل
حل ،عىل الرغم من مرور كل تلك السنوات عليه،
بعد ان بدأت االزمة السورية يف العام  ،2011إال
انّ حــل العودة اىل ديارهم ما زال يتلقى الرفض
ألســباب غري مقنعة ،فيام ظهرت بوادر الحل
منذ سنوات ،بعد ان ساد الهدوء معظم املناطق
الســورية ،االمر الذي فتــح ابواب العودة عىل
مرصاعيها ،لكنهــا بقيت خجولة اذ مل يتحقق
سوى القليل منها.
وإنطالقاً من هذا املشــهد ،عاد امللف املذكور
ليربز من جديد ،خــال إطالق رئيس حكومة
ترصيف االعامل نجيــب ميقايت «خطة لبنان
لالســتجابة لألزمــة لعــام ،»2023 -2022
متحدثاً «عن ازمة غري مســبوقة يعاين منها
لبنان ،وهي إستضافة نسبة كبرية من النازحني
السوريني قياساً اىل عدد سكان لبنان ،الذي يعاين من انهيارات
عــى كل االصعدة ،االمر الذي يتطلّب إعطــاء االولوية لدعم
اداراته ومؤسساته والبنى التحتية فيه ،يف ظل تراكم االزمات
االقتصاديــة واملالية واالجتامعية يف لبنان ،الذي مل يعد لديه
القدرة عىل تح ّمل كل تلك االعباء» ،مطالباً «الحكومات الصديقة
والفاعلة واألمم املتحدة ،اىل مضاعفة الجهود لتحقيق العودة
اآلمنة للنازحني اىل سوريا».
من ناحية اخرى ،هدّ د ميقايت بإعادة النازحني الســوريني،
إذا مل يتعــاون املجتمع الدويل مع لبنان يف تأمني عودتهم اىل
سوريا ،وإال فسيكون له موقف ليس مستحباً عىل دول الغرب،
وهو العمل عىل إخراج الســوريني من لبنان بالطرق القانونية،
من خالل تطبيق القوانني اللبنانية بحزم».
وكان وزير الشــؤون االجتامعية هيكتور الحجار ،قد تحدث
عن امللف يف االطار عينه قبل فرتة ،مؤكدأً «عدم متكّن لبنان من
اســتضافة هذا العدد الكبري من النازحني ،خصوصاً انّ الوضع
مل يعد يحتمل ،ومل تعد الدولة اللبنانية قادرة عىل تح ّمل كلفة
ضبــط األمن يف مخيامت النازحــن واملناطق التي ينترشون
فيها ،إضافة اىل الخدمات الرئيســية من وقود وطبابة وتعليم

وكهرباء وغريها».
بــدوره ،وزير املهجرين عصــام رشف الدين تط ّرق ايضاً اىل
امللف عينه ،داعياً «اىل العمل بالتنســيق مع الدولة الســورية
والجهــات املانحة واملنظامت املختصة ،عىل تأمني عودة آمنة
وكرميــة للنازحني اىل بالدهــم ،خصوصاً يف ظل الظروف
الصعبــة التي من ّر بها يف لبنان ،ومــا يتك ّبده البلد من أعباء
كارثية بسبب ملف النزوح».
هذه املواقف التي توالت خالل االيام القليلة املاضية ،اطلقت
العنان لرضورة االرساع يف إنهاء هذا امللف الشائك ،الذي يرهق
لبنان من كل النواحي ،خصوصاً انّ البلد غري قادر عىل تأمني اقل
متطلبات العيش وحقوق املواطنني اللبنانيني ،االمر الذي يشري
اىل إستفاقة متأخرة جداً للمسؤولني اللبنانيني ،عىل الرغم من
طرحها مراراً من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون يف املحافل
الدولية ،ومن قبل االحزاب املســيحية بصورة عامة ،لكن طرح
هذه املســألة وبطريقة جدية ،مع تهديد اطلقه ميقايت يطرح
اسئلة حول تلك االستفاقة اليوم؟.
انطالقاً من هنا ،وككل مسألة ينقسم عليها السياسيون يف
لبنان ،تبدو هذه املشكلة عالقة اىل امد طويل ،بحسب ما ترى
مصادر سياسية مطلّعة عىل امللف ،خصوصاً ان بعض االفرقاء

ّ

دعــوا اىل التفاوض بــن الحكومتني اللبنانية
والســورية لحل هذه االزمــة ،التي تضخّمت
كثرياً ومل يعد مقبوالً الســكوت عنها ،يف حني
اعترب البعــض اآلخر أنّ التفاوض مرفوض مع
دمشق ألسباب سياسية خالفية معها من قبل
هذا البعض ،ما دفع بهذه املصادر اىل الســؤال
حول هــدف الرافضني للتفاوض؟ فهل يريدون
اكل العنب ام قتل الناطور؟ يف ظل غياب الخطة
الفعلية مللف النازحني.
ورأت املصــادر أن ال حل مرتقباً عىل ما يبدو
يف ظل الخالفات الدامئة بني اركان الســلطة
يف لبنان ،معتربة أن االفق مســدود ،إال يف حال
وجود الحل الســيايس الدويل لهذه االزمة ،مع
ان ذلك مستبعد حالياً وفق املعطيات.
ودعت املصادر املذكورة الســفري الســوري
يف لبنان عيل عبــد الكريم ،اىل البدء بالحركة
الديبلوماسية بني الحكومتني ،ونقل وجهة نظر
بالده يف هذا االطار ،ليك تبدأ حركة التفاوض
الن املشــكلة باتت كالقنبلة املوقوتة القابلة لالنفجار يف أي
لحظــة قبل فوات االوان .وذكّرت املصادر بأن رئيس الحكومة
الســابق متام ســام ،عرض حني كان يف السلطة خطة يف
قمــة األمم املتحدة يف نيويورك ،بشــأن التعامل مع النازحني
واملهاجريــن ،معلناً يف كلمة له حينهــا «بأنّ التدفق الضخم
واملفاجئ لالجئني الذي بدأ يف العام  ،2011طرح مخاطر شديدة
عىل استقرارنا وأمننا واقتصادنا ،واقرتح منظومة تتيح العودة
اآلمنة للســوريني دون ترحيلهم عنوةً» .كام توالت االقرتاحات
حينها بهذا الشــأن من قبل بعض السياسيني اللبنانيني ،ومنها
عودتهم اىل املناطق اآلمنة يف ديارهم ،مع تأمني ميزانية مالية
مــن الدول العربية والدول املانحــة ،لتغطية تكاليف مرشوع
العودة ،لكنها القت الرفض خصوصاً من السياســيني الس ّنة،
ويف طليعتهم نواب «تيار املستقبل» تحت راية املذهبية.
وختمت املصادر عينها« :بعيداً عن هذا الحل ســيقف لبنان
عاجــزاً أمام تداعيــات هذه االزمة ،فلن يجد أي دور يف تنظيم
رشع حــدوده وعليه ان ينظر اىل
إيــواء النازحني ،النه اصالً ّ
مصلحته اوالً ،وان يختار الحوار العاجل والديبلوماسية النهام
الحل االنسب له يف هذه الظروف الصعبة».

الوســــــيط األميركــــــي لن يعــــــود الــــــى لبنان إال بعــــــد تصديــــــر «اســــــرائيل» لنفطها
ال ــغ ــم ــوض مـــوقـــف امل ــس ــؤول ــي ــن الــلــبــنــانــيــيــن ..واملـ ــقـ ــاومـ ــة تــنــتــظــر جــوابــهــم
كامل ذبيان
غادر منسق االدارة االمريكية المن الطاقة آموس هوكشتاين
لبنان ،بعد استدعائه اليه من قبل املسؤولني اللبنانيني للبحث يف
ترسيم الحدود البحرية مع العدو االرسائييل ،وهو لن يعود اليه
يف فرتة قريبة ،كام مل يزر فلسطني املحتلة للتباحث مع قادة
العدو يف ما طرحه وما ســمعه من اركان الســلطة يف لبنان،
ال ســيام ما يتعلق باملناطق البحرية املتنازع عليها ،والحقول
النفطيــة املتداخلة يف امليــاه االقليمية بني لبنــان والكيان
الصهيوين.
عاد الوسيط االمرييك املس ّمى من ادارته ،ملتابعة ملف النفط
بني لبنان و»ارسائيل» التي حصلت عىل ضوء اخرض امرييك اوال
ثــم اورويب ثانيا ،يف تصدير النفط والغاز من حقل «كاريش»
يف ظل ازمة املحروقات التي تعانيها القارة االوروبية من جراء
الحرب الروســية – االوكرانية ،وتداعياتها عىل النفط والنظام
الغذايئ العاملي خاصة ،واالقتصاد الدويل عامة.
ف «ارسائيــل» تحاول ان تســتغل االنقســام العاملي ،كام
تســتفيد من حاجة اوروبــا اىل البرتول عامة والغاز خاصة،
وهــي تنتظر زيارة الرئيــس االمرييك جو بايدن للمنطقة يف
منتصــف متوز املقبل ،حيث يحرض مؤمترا اقليميا ،للبحث يف
التحديات االيرانية والنفوذ الذي بدأ يتسببه توسع الجمهورية
االسالمية عرب «اذرعها املسلحة» ،كام تدعي أ مريكا ،وامتالكها
لصواريخ باليستية واخرى دقيقة وبعيدة املدى ،اذ يحمل معه
بايدن مرشوعا للمنطقة يقيم تحالفا سياســيا – عســكريا
ضــد ايران ،تكون «ارسائيــل» نواته ومعها دول عربية اقامت
معاهدات ســام وتطبيع عالقات معها ،حيث تكشف مصادر
ديبلوماسية عىل ان لكل رئيس امرييك مرشوعه سواء للعامل،
او ملنطقة الرشقني االدىن واالوسط.
فــكان مــروع الرئيس االمــريك دوايــت ايزنهاور يف
الخمسينات ملحاربة الشــيوعية ،وجورج بوش االبن «الرشق
االوســط الجديد» ،وباراك اوباما وصول «االسالم السيايس»
اىل الحكم ،ودونالد ترامب «صفقة القرن» ،وبايدن اقامة حلف
اقليمي تكون «ارسائيل» فيه عنوانه «مواجهة التمدد والنفوذ
االيراين».
وتحــاول امريكا عرب االدارات املتعاقبــة فيها حامية العدو
االرسائييل ،وضــان امنها ،وكانت دامئا تنجدها يف حروبها
عــى الدول العربية التي كانت يف حرب مع «الدولة العربية»،
وما زالت تساندها ضد لبنان والفلسطينيني يف حروب متتالية
عىل لبنــان منذ العام  1978اىل العام  ،2006مرورا بغزو عام
 ،1982واالعتداءات يف  1993و ،1996وكذلك االمر يف غزة التي
تحررت عام  2004بعد اربع سنوات من االنسحاب «االرسائييل»
من لبنان.
والوســيط االمرييك هوكشــتاين ،الذي قاتل مع «الجيش
االرسائييل» كيهودي ،لن يخرج عن سياسات بالده ومشاريعها
يف ضــان مصالــح «ارسائيل» ،فهو مل يقــدم اثناء زيارته
االســتطالعية للبنان اي جديد عام كان طرحه ســابقا ،وانه
كرر عىل مســمع املسؤولني اللبنانيني ان يستفيدوا من النفط
مبشــاركة «ارسائيل» الحقول املتنــازع عليها ،وعدم التوقف
عند ترسيم الحدود سواء عند الخط  23او  ،29بل اتخاذ القرار
الجريء ،بانشــاء صندوق مشــرك بني الدولتني برعاية االمم
املتحدة او واشنطن ،وتوزيع الحصص عليهام ،وخارج ذلك فان
لبنــان لن يتمكن مــن الحصول عىل نفطه ،وفق ما ترسب من
معلومات ،التي يخفيها املسؤولون اللبنانيون عن الشعب الذي
هو صاحب الرثوة ،اذ كانت املحادثات ضبابية ،الن هوكشتاين
مل يقــدم افكارا جديدة ،ومل يرد عىل ســؤال حول مصري حقل
قانا الذي يدخــل ايضا ضمن املياه االقليمية ل «ارسائيل» ،يف
وقت ابلغ لبنان ان حدوده البحرية هي عند الخط  23وث ّبته يف
املرسوم  6432الذي اودع االمم املتحدة ،ومل يلجأ اىل تعديله مع
ظهور الخط  29وتجاهله املسؤولون اللبنانيون ،دون املقايضة
بني قانا للبنان وكاريتش ل «ارسائيل» هو ما طرحه لبنان.
فهوكشــتاين ذهب ولــن يعد خالل هــذا الصيف ،لتكون
«ارسائيــل» افتتحت التصدير الذي حــددت موعده يف ايلول
القادم ،حيث ستسهل السفينة اليونانية «انرجني باور» عملية
االســتخراج ،عىل مرأى الشــعب اللبناين الذي ينئ من الجوع
والفقــر ،والتدهور االقتصــادي واملايل ،وقد توجه اليه رئيس
حكومة العــدو نتايل بينيت ،ان يســأل حكومته ،عن ثروته

النفطية التي يتقاتلون عليها داخل لبنان ،وليســت «ارسائيل»
معنية سوى بحقولها.
فالغمــوض هو ما يكتنف املوقف اللبناين الرســمي ،الذي
حاول البعض تظهريه موحدا ،دون ان يعلن اي مســؤول ،عن
نتائج االجتامعات مع الوسيط االمرييك ،سوى ان لبنان ينتظر
جواب الكيان الصهيوين ،ينقله اليه هوكشتاين وهذا مل يفعله،
بل ادار ظهــره وتوجه اىل بالده تاركا لبنان دون جواب ،وهذا

عمــل مقصود وفق ما تؤكد مصادر متابعة مللف النفط ،حيث
يلعــب الوقت ضد لبنان ولصالح «ارسائيل» التي اصبحت دولة
ذات نفوذ يف املنطقة ،وهي باتت رشيكة مع العديد من الدول
العربية.
واذا تأخر الوســيط االمرييك يف العودة اىل لبنان ،بجواب
«ارسائييل» ،واســتؤنفت املفاوضات ،فان املقاومة لن تنتظر
كثريا.
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ّ
ُ ّ
ّ
ع ــــــودة ميقات ــــــي ليس ــــــت عل ــــــى املح ــــــك بق ــــــدر ع ــــــدد أص ــــــوات الن ــــــواب الذي ــــــن س ــــــيكلفونه التش ــــــكيل
ّ
اإلتص ــــــاالت اس ــــــتمرت حت ــــــى رب ــــــع الس ــــــاعة األخي ــــــر ..والوق ــــــت القصي ــــــر ال يس ــــــمح الش ــــــتراط الكت ــــــل
دوليل بشعالين
ال تزال املشــاورات السياسية مســتمرة بني الكتل النيابية
لتسمية الرئيس املكلّف تشكيل الحكومة الجديدة بعد اإلنتخابات
النيابية األخرية ..وذلك قبل موعد اإلستشارات النيابية امل ُلزمة
يــوم غ ٍد الخميس يف  23حزيران الجاري يف قرص بعبدا ،رغم
ارتفــاع حظوظ رئيس حكومة ترصيف األعامل الحايل نجيب
ميقــايت بالبقاء يف الرساي الحكومي ،كونه «األكرث معرفة»
حاليــاً بوضع لبنان وبتفاصيل األزمة املالية واإلقتصادية التي
ميــ ّر بها ،وببنود اإلتفاق مــع صندوق النقد الدويل ،غري أنّ ال
يشء بــات مضموناً بعد نتائج اإلنتخابات األخرية التي أنتجت
مجلســا نيابياً غري متجانس عىل شكل الـ «موزاييك» املتعدّ دة
األلوان واإلتجاهات.
وتقول مصادر سياسية مطّلعة بأنّ الرهان يف اإلستشارات
النيابيــة امل ُلزمة املرتقبة غــداً ،لن يكون عىل عودة ميقايت أم
عدمها ،سيام وأنّ الساعات األخرية قد شهدت اتصاالت مكثّفة
بني بعض الكتل لتأمني إعادة تكليفه تشــكيل الحكومة للمرة
ظــل رفض تك ّتل «لبنان
ّ
الثانيــة واألخرية يف هذا العهد ،يف
القوي» إعادة تســميته حتى الســاعة ،واشرتاط بعض الكتل
األخرى حصولهــا عىل عدد من الوزارات مقابل تســميته...
فالرهان ســيكون حول كم سيبلغ عدد األصوات التي سينالها
ميقايت ج ّراء اإلستشارات ،عىل غرار ما كان عليه املوقف لدى
ظل
انتخــاب رئيس مجلس الن ّواب وهيئة املكتب ،خصوصاً يف ّ
انتفاء وجود «أكرثية وازنة» يف مجلس الن ّواب بعد اإلنتخابات
النيابية األخــرة ،واإلختالف يف الرأي ووجهات النظر القائم
ضمن الفريق السيايس الواحد.
ً
ويبدو شــبه مؤكّد حتى اآلن أنّ مث ّة  58نائبا سوف يلتقون
عىل تســمية ميقايت ،ويُحاول أن يرفع هذا العدد اىل أكرث من
 60أو  65بهدف الحصول عىل اصوات «األكرثية املطلقة» التي
استطاع رئيس مجلس الن ّواب نبيه ب ّري تأمينها ،ما أبقاه رئيساً
للمجلس لوالية ســابعة ..فيام يرفــض «تك ّتل لبنان القوي»
تســميته ،و»التقدّ مي اإلشــرايك» يدرس األمــر ،و»الق ّوات
اللبنانيــة» قد متنحه أصــوات ن ّوابها يف حال حصلت عىل ما

تريده يف الحكومة الجديدة،
و»نــ ّواب التغيري» ضدّ إعادة
تكليفه كونه ركناً من أركان
السلطة التي انتفضوا عليها
يف  17ترشين األول من العام
 .2019أ ّما األسامء التي يقوم
هؤالء بطرحها مثل مارك ضو
(غري الس ّني) أو سواه ،فليست
جديّة ،ونُذكّــر بالهمروجة
التي قام بها «ن ّواب التغيري»
خــال انتخاب رئيس وهيئة
املكتب يف الجلســة األوىل
التي ُعقدت.
كل كتلة
ظــل تحديد ّ
ّ
ويف
نيابيــة موقفهــا ،وتوزيع
جدول مواعيد اإلستشــارات
النيابية امل ُلزمة غداً يف قرص
بعبدا ،يأمل رئيس الجمهورية
العامد ميشال عون ،عىل ما
أضافت األوساط نفسها ،أن يحوز ميقايت أو أي شخصية أخرى
س ُتس ّمى للتكليف عىل عدد الئق من أصوات الن ّواب ،األمر الذي
تتم
من شــأنه أن يُساعده عىل تشكيل الحكومة رسيعاً ،ال أن ّ
تســمية الرئيس املكلّف بأصوات قليلة ،أو أن تنقصه امليثاقية،
سيام وأنّ الحكومة التي سريأسها قد تكون «حكومة الفراغ»،
يف حال وصلنا اىل اإلستحقاق الرئايس يف ترشين املقبل ،ومل
يتم التوافق عىل انتخاب الرئيس الجديد للبالد .علامً بأنّ الدعوة
ّ
اىل انتخاب الرئيس تبدأ يف أواخر آب املقبل أي قبل  60يوماً من
انتهاء والية الرئيس عون ،وســيكون عندها الجميع مستنفراً
لإلستحقاق الرئايس.
وبرأي االوساط ،إنّ الجدل الذي سيقوم بعد التكليف عىل نوع
الحكومة (سياسية ،أو تكنوقراط أو تكنوسياسية ،أو حكومة
يكن أن يســتمر طويالً بني الكتل النيابية،
وحدة وطنية) ال ُ
ألنّ عمر هذه الحكومة ،يف حال شُ ــكّلت سيكون قصرياً جدّ اً،

ما يجعلها غري قادرة عىل تحقيق اإلنجازات ،بقدر ما ســيكون
حل بعض املشاكل الحياتية اليومية التي تستنزف
املطلوب منها ّ
املواطنني .ولهذا ترى دول الخارج ،وعىل رأسها فرنسا أنّ ميقايت
هو من الشــخصيات القادرة عىل تشكيل الحكومة يف غضون
 20يوماً ،عىل ما فعل يف حكومة سابقة ،يف حال كانت غالبية
الكتل واقفة يف صفّه ،ومل تضع العيص يف دواليب مه ّمته.
وفيام يتعلّق بالرشوط التي قد تفرضها بعض الكتل للحصول
عىل حقائب مع ّينة دون ســواها ،مثــل احتفاظ «تك ّتل لبنان
القــوي» بوزاريت الخارجيــة والطاقة ،أو «حركة أمل» بوزارة
املال ،ومطالبة «الق ّوات اللبنانية» بتقاســم الحقائب السيادية
مــع «الت ّيار الوطني الح ّر» ،أو مطالبة «ن ّواب التغيري» بحقيبة
ما دون ســواها ،كام «الن ّواب املســتقلّني» وسوى ذلك ،فتجد
االوساط بأنّها قد تُعيق مه ّمة التشكيل ،ا ّياً يكن الرئيس املكلّف.
لهذا ال بدّ من التوافق أوالً عىل نوع الحكومة وإطارها العام أوالً،
قبل توزيع الحقائب عىل الكتل النيابية .علامً بأنّ هذه امله ّمة لن

ّ
ض ــي ــاع وإربـــــــاك عــلــى خـــط الــتــكــلــيــف ...وكـــــل امل ــف ــاج ــآت واردة

فادي عيد
ما زالت اإلستشــارات النيابية
امللزمــة تطغى عىل ما ســواها
مــن ملفات أخــرى ،نظــراً ملا
يحيــط بعمليــة التكليــف من
ضبابيــة وحالة إربــاك وضياع
لــدى كل األفرقاء السياســيني،
ويف ظل تشــ ّتت الكتل النيابية
واملســتقلني و»التغيرييني» ،يف
حني تشــر املعلومــات ،إىل أن
اإلجامع عىل إعادة تكليف رئيس
حكومة ترصيف األعامل نجيب
ميقايت ،قد تراجع ،وبالتايل كل
اإلحتامالت أضحت واردة يف حال
نجحت اللقاءات واإلتصاالت واملشاورات الحاصلة
إىل التوافق حول شــخصية ،قــد تكون الحصان
األســود للتكليف ،وهذا ما يتمحور عرب اإلتصاالت
الجارية تحديداً بني حزب «القوات اللبنانية» والحزب
«التقدمي اإلشرتايك» ،اللذين قد يحجامن ،ال سيام
«اإلشرتايك» ،عن تسمية ميقايت بعد معلومات عن
جههام إىل تســمية السفري السابق ن ّواف سالم
تو ّ
يف حال نجحت مســاعيهام إىل تكوين أكرب تكتل
نيايب لتسميته.
وربطاً بذلــك ،تابعت املعلومات نفســها ،فإن
الســاعات القادمة من شأنها أن تبلور الصورة ،إذ
توصلت املختارة ومعراب إىل تأمني إجامع
يف حال
ّ
عىل تسمية السفري سالم ،فإن هذا الخيار سيعتمد،
ربطاً مبا نادى به الناس من رضورة التغيري الشامل،
حيث أداء الحكومة امليقاتية ورئيسها مل يكن عىل
حجم األزمات التــي يعاين منها البلد ،ومثة وزراء

اتّســم أداؤهــم باليسء ،ومبعنى آخــر فإن هذه
الحكومة مل تعالج األوضاع اإلقتصادية واملعيشية
بشــكل صحيح ،مام فاقم من حجم الكوارث التي
يرزح تحت عبئها البلد.
من هنا ،السؤال املطروح ،هل يقبل الفريق اآلخر
بتسمية سالم ،من الطبيعي وفق املعطيات املتوافرة
من أكرث من مصدر سيايس متابع لهذه األجواء ،أن
هناك «فيتو» عىل السفري السابق يف األمم املتحدة،
حتى لــو كان هناك إجامع عــى عملية التكليف
هــذه ،إذ قد يتم تعطيل اإلستشــارات أو تأجيلها،
مبعنى أن األمور غري محســومة يف كال الحالتني،
إن لجهة عودة ميقايت أو تســمية ســام ،ورمبا
يف نهايــة املطاف ،إذا كان هناك من نوايا للتعطيل
ونســف اإلستشارات ،عندها قد يصار إىل التفتيش
عن شخصية توافقية تحظى بقبول الجميع ،وإال،
وهنا األرجحية ،بتعويم حكومة ميقايت أو تكليفه،

ولو بنسبة ضئيلة من األصوات،
واملؤكد أنه لن يتمكن من التأليف
يف هــذه األوضــاع والظروف
املعقّــدة ،ويف ظــل الــروط
والرشوط املضادة ،بحيث سيدخل
البلــد يف لعبــة املحاصصة من
جديد.
وعىل هــذه الخلفية ،تابعت
املعلومات نفســها ،لن تُحســم
عملية التســمية حتى اآلن ،يف
حني ســيلتئم خالل الســاعات
املقبلــة أكرث من تكتــل نيايب
التخاذ القرار الحاســم ،وأمام
هذه املعطيات ،فإن البلد قد يغرق
يف الفراغ الحكومي ،أو ي ّتجه إىل
صدام سيايس من خالل حالة اإلنقسام وصعوبة
اختيار شخصية س ّنية ،إن بفعل القرار الذي اتّخذه
الرئيس سعد الحريري بتعليق مسريته السياسية،
وصــوالً إىل تفــكّك «نادي رؤســاء الحكومات
السابقني» ،ومن ثم ما أفرزته اإلنتخابات النيابية
ســ ّنياً بني نواب ينتمون إىل هذا الفريق ،وآخرين
لذاك ،ما يعنــي أن ما جرى خالل اإلنتخابات عىل
صعيــد حالة الضياع لدى الطائفة الســ ّنية ،فهذا
املشــهد هو عينه اليوم عــى صعيد كل ما يحيط
بعملية التكليف بصلة.
لذلك ،أشــارت املعلومات ،إىل أنه ال ميكن ،ومن
خــال هذه األجواء الســائدة اليوم حســم عودة
ميقايت أو عدمه ،بانتظار ما ستؤول إليه اإلتصاالت
التي مل تقترص عىل املستوى الداخيل ،بل هناك تح ّرك
خارجي ،ال ســيام من قبل الفرنسيني ،الذين ال زالت
لديهم رغبة بتكليف الرئيس ميقايت.

ّ
ُ
ّ
النهائيات
عون اطلع على أوضاع البقاع الغربي وهنأ أعضاء منتخب لبنان بعد تأهلهم الى
خـــــوري« :الـــعـــدل» ف ــي صـــدد وضـــع م ــش ــروع الســتــقــالـ ّـيــة الــســلــطــة الــقــضــائـ ّـيــة

كشــف وزيــر العــدل يف حكومة
وبعض املواد القانونية التي طرحت علينا والتي
متكــن الوفد اللبناين من وضع بعض األســس
ترصيف االعامل القايض هرني خوري،
ال ســيام منها ما يتعلق باســتقاللية السلطة
ان «ال جديد بعد بالنسبة اىل التعيينات
القضائية».
يف محاكــم التمييز» ،ولفــت اىل ان
واعلن ان وزارة العدل «يف صدد وضع مرشوع
«املــروع ذا الصلة ال يــزال يف وزارة
الســتقاللية الســلطة القضائية ينطلق من
املاليــة» ،وجدد التأكيد ان «وزارة العدل
القانون الحايل ويتناول مواد بحث فيها مطوال
وفور تبلغها بالحكم الذي صدر أخريا عن
امام لجنة البندقية مع التمســك بالخصوصية
املحكمة الدولية الخاصة بلبنان ستقوم
اللبنانيــة التي اقر بها الجميــع .وكذلك تناول
باإلجــراءات املطلوبة والتي التزم لبنان
الحديث مع رئيس الجمهورية شــؤونا قضائية
بها تجاه املحكمة».
هي موضوع الســاعة وقد اطلعني فخامته من
كالم خوري جاء بعــد زيارته قرص
جهته عىل بعض األمور».
بعبدا ظهر امس ،حيث اســتقبله رئيس
(دااليت ونهرا)
الجمهورية العامد ميشال عون واطلع عون مجتمعا مع خوري
كام اســتقبل الرئيس عــون نائب منطقة
البقاع الغريب وراشــيا رشبــل مارون الذي
منه عىل وقائع اجتامع لجنة البندقية
الذي عقد األسبوع املايض يف إيطاليا باإلضافة اىل وســبق ان تلقيت دعوة لحضــوره بعد اجتامعات
شكر رئيس الجمهورية عىل «الدعم الذي يوليه
عقدت عرب تطبيق «زوم» ومع وفود أتت من البندقية لحاجات املنطقة ال سيام اإلمنائية منها والحياتية»،
عمل وزارة العدل.
وبعــد االجتامع ،رصح خوري للصحافيني فقال :ملناقشــة قانون استقاللية السلطة القضائية .لقد ولفت اىل انه بحث أيضا «يف وضع بحرية القرعون
«زرت الرئيس عون بعد عوديت من إيطاليا اثر اجتامع تبادلنــا األفــكار منذ بدء االتصــاالت حتى انعقاد وعدد من املشاريع التي تهم املنطقة».
لجنة البندقية التي تشكل الهيئة االستشارية العليا االجتامع يف البندقية األسبوع املايض ،وهي تتعلق
من جهة اخــرى ،هنأ رئيس الجمهورية أعضاء
ملجلس أوروبا املؤلف من وزراء الخارجية األوروبيني .بتشكيل مجلس قضاء واجراء التشكيالت القضائية منتخب لبنان للذكور يف كرة الســلة تحت ســن
السادسة عرشة بعد تأهلهم
اىل نهائيات كأس العامل يف
اللعبــة ،وكتب عىل صفحته
يف «تويرت» االيت« :مع عودة
أعضاء منتخب لبنان للذكور
يف كرة الســلة تحت ســن
السادســة عرشة إىل أرض
الوطن ،رافعني انجاز تأهلهم
إىل نهائيــات كأس العــامل
الشــهر املقبل ،تضاء شمعة
أمل جديدة بقدرة شباب لبنان
عىل ابتكار مســتقبل مشع
لهــم ولبلدهــم .كل التهنئة
والتوفيق ملنتخب األرز».

ستتم
تكون سهلة ،ال عىل ميقايت وال عىل أي شخصية أخرى
ّ
تسميتها لتشكيل الحكومة الجديدة .األمر الذي ييش بإمكانية
بقاء حكومة ترصيف األعامل يف حال مل يتمكّن الرئيس املكلّف
مــن إرضاء جميع الكتل النيابية حتى نهاية العهد الحايل ،مع
«امتياز» يتم ّتع به الرئيس املكلّف أنّه «يحتفظ بورقة التكليف
يف جيبه» ،عىل غرار ما فعل رئيس الحكومة األســبق ســعد
الحريري ألشــهر طويلة مع ّ
تعثه يف تشكيل حكومة تُريض
جميع األطراف..
ويف مطلق األحوال ،ومهام عال ســقف رشوط بعض الكتل
النيابية لإلنضامم اىل الحكومة واملشــاركة فيها ،ال سيام من
قبل «تك ّتل لبنان القوي» ،و»كتلة الجمهورية القو ّية» ،عىل ما
رأت األوساط عينها ،فإنّه ال وقت لدى الرئيس املكلّف لتلبيتها ّإل
يف غضون شهرين كحدّ أقىص ،إذ تدخل البالد بعدها يف أجواء
التحضري لإلستحقاق الرئايس املرتقب .يف الوقت الذي تشري
فيه اىل أنّه ليس املطلوب من الحكومة املقبلة ســوى أمرين
مهم من اإلصالحات
أساســيني :أ ّولهام تأمني الكهرباء ،كجزء ّ
املطلوبــة ،وقد قامــت وزارة الطاقة باألمــس بتوقيع عقد
اســتجرار الغاز املرصي مع نظريتها املرصية ..يبقى أن يُفرج
صندوق النقد الدويل عن التمويل للحكومة اللبنانية ،وأن ترفع
الواليات املتحدة األمريكية العقوبات ال ســيام «قانون قيرص»
عن ســوريا لتأمني وصولها عربها اىل لبنــان .واألمر الثاين
هــو بطبيعة الحال ،توقيع اإلتفاقية مع صندوق النقد الدويل
ليك يحصل لبنان عىل األموال لتمويل املشــاريع اإلصالحية،
فضالً عن مواكبة اإلستحقاق الرئايس وعملية انتخاب رئيس
الجمهوريــة الجديد يف مجلس النــ ّواب ،والحفاظ عىل األمن
واإلستقرار يف البالد حتى موعد انتخاب الرئيس.
وأشــارت األوساط اىل أنّه ال بدّ للحكومة الجديدة من إعادة
تحســن عالقات لبنان مع العامل العريب ،ومن تعزيز ســبل
انفتاحه عىل العامل الغريب من ب ّوابة النفط والغاز ،الســتعادة
الثقة الدولية به ومساعدته عىل النهوض من أزمته اإلقتصادية
واملالية ،غري أنّ التشــ ّتت ال يزال يســود مواقف الكتل النيابية
الجديدة ،األمر الذي قد ال يؤدّي اىل
التوصل اىل تشكيل حكومة
ّ
بعد التكليف.

ّ
ّ
ّ
حسن فضل الله :التدخالت الخارجية تتم على املكشوف

أكد عضــو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب
حسن فضل الله ،أن «هناك معايري وأسسا تحكم
موقف حزب الله يف مقاربته لتســمية رئيس
للحكومة ومن ثم تشكيلها ،تنطلق من رؤيته
ملصلحة لبنان وللظروف املالية واالقتصادية
التي مير بهــا وللتحديات السياســية ،كأن
يكون الشــخص املكلف قادراً عىل تشــكيل
الحكومة ،ويحظى مبستوى معني من تالقي
الكتل النيابية ،وأن تكون له حيثية سياســية
وشــعبية ،وأن يعمل وفق األسس الدستورية
بالتفاهم مع رئيس الجمهورية العامد ميشال
عون ،لإلرساع بتشكيل الحكومة».
وأشار فضل الله ،خالل لقاءين شعبيني يف
بلــديت صفد البطيخ ورصبني ،اىل أن «النواب
معنيون باإلصغاء لصوت الشعب وآالمه نتيجة
تفاقــم الوضع املعيــي ،وتحكيم مصلحة
البلد ،وعدم إعطاء آذانهم لوســاوس منتهيك
الســيادة الوطنية ،الذين يتدخلون يف شؤون
بلدنــا ،ألن التدخل الخارجي يف اســتحقاق

رسا ،وهو يتم عىل املكشــوف،
وطني مل يعد ًّ
ولكن مثل هذه التدخالت لن تســتطيع فرض
معــادالت جديدة ،أو تعديــل موازين القوى،
فإرادة اللبنانيني ومتسكهم بقرارهم الوطني
أقوى من محاوالت سلبهم استقالليتهم».
وذكر فضل الله ،أن»حزب الله طرح برنامجاً
عنوانه بناء دولة قادرة وعادلة لتتوىل معالجة
املشكالت القامئة ،وتدير البلد بطريقة سليمة،
وتُعيــد التعايف إليه ،وبالتايل ،علينا جميعاً أن
نعمل من أجل هذه الدولة وأن نســعى لبنائها،
ألنه ال أحد قــادر أن يأيت بالكهرباء وال باملياه
للبنانيــن ،وال بإقرار خطة تعايف ،وال بإعادة
أموال املودعني ،وال بتثبيت ســعر الرصف ،وال
باســترياد األساسيات ،وال مبكافحة االحتكار
والغــاء ّإل مؤسســات الدولــة والوزارات
املختصة ،وال أحد يســتطيع أن يحاسب فاسداً
أو سارقاً للامل العام أو يستعيد ماالً منهوباً ّإل
القضاء ألنه جزء من مؤسسات الدولة».

شــــرف الـــديـــن عــــرض مــلــف عـــــودة الــنــازحــيــن
استقبل وزير املهجرين يف حكومة ترصيف
األعــال عصام رشف الديــن يف مكتبه يف
الوزارة ،ممثل مكتب املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني يف لبنان أيايك إيتو،
ومسؤول اإلتصاالت لدى املفوضية دومينيك
طعمــة ،وجرى عرض مللف عــودة النازحني
الســوريني إىل بلدهم ،والدراسة التي أعدّ ها
رشف الدين يف مجلس الوزراء.
وأكد رشف الدين خالل اإلجتامع «عدم قدرة
لبنــان عىل تحمل أعبــاء النازحني ،ورضورة
العمل بالتنسيق مع الدولة السورية والجهات
املانحة واملنظامت املختصة عىل تأمني عودة
آمنــة وكرمية لهم إىل بالدهم ،خصوصاً يف
ّ
ظل الظروف الصعبة التي من ّر بها ،وما يتكبده
من أعبــاء اقتصادية ومالية وصحية وأمنية

واجتامعية وتربوية بســبب ملف النزوح»،
ّ
معتربا أن
«الحل الوحيد لعودتهم هو بالخطّة
التــي أعدت وأقرت يف الحكومة الســابقة،
باإلضافــة إىل التعديالت التي قمنا بإدخالها
يف الحكومة الحالية».
وأشــار إىل أن «الدولة الســورية قدمت
مرشوعــا عىل مراحل لعودة النازحني عىل أن
يكون التعاون مشــركاً مع الهيئات الدولية
املعنية ،ليكون الجدوى لكل األطراف والتعاون
مبني عىل ثقة بني األطراف املعنية لعودة آمنة
وكرمية للنازح السوري».
وقدم كتابا إليتو من محرض جلسة مجلس
الــوزراء والخطة التي لحظــت برنامج عمل
يريض الجهات املعنية كافة ،عىل أن يستكمل
البحث يف امللف.

ًّ
باسيل ردا على ميقاتي :تذكروا بعد  ١١سنة أن هناك
ّ
قانونية تمنع النازحين من استغالل أزمتهم
وسائل

اشار رئيس التيار الوطني الحر جربان باسيل
ردا عىل ترصيح رئيس حكومة ترصيف األعامل
نجيب ميقايت حول عودة النازحني الســوريني
دون أن يســميه ،اىل انه «تذكروا اليوم ،بعد ١١
ســنة ،أن هناك وسائل قانونية متنع النازحني
من اســتغالل أزمتهم لتحقيق مكاسب مادية
عىل حساب املجتمع املضيف وتسمح بعودتهم
بكرامة وأمان ،وأن هذا ليس تعص ًبا وال عنرصية،

بل هو وطنية وانسانية».
وسأل باسيل «أين هم من تنفيذها واين كانوا
منها حني شجعوا دخولهم؟» ،الفتا اىل ان «هذه
جرمية عىل ايديهم بحق الوطن» .وكان ميقايت
دعاخاللرعايتهإطالق«خطّةلبنانلالستجابة
لألزمة لعــام  2022ـ  ،»2023املجتمع الدويل
للتعاون مع لبنان إلعادة النازحني السوريني وإال
فسنعمل عىل إخراجهم بالطرق القانونية.

ُ ّ ً
سفير سلطنة عمان زار عــون وأبــي املنى مودعا

زار سفري ســلطنة عامن
بدر بن محمــد املنذري رئيس
الجمهورية العامد ميشــال
عــون يف قرص بعبــدا ،يف
زيارة وداعية ملناســبة انتهاء
مهمته الديبلوماسية يف لبنان
وانتقاله قريبا اىل الســفارة
العامنية يف لندن.
ونقل املنذري للرئيس عون
«تحيات ســلطان عامن هيثم ايب املنى مستقبال املنذري
بن طارق آل ســعيد ومتنياته
وزار املنذري شــيخ العقل لطائفة امل ّوحدين
االســتقرار»،
وعودة
له وللبنان بدوام التقدم
الدروز ســامي ايب املنــى يف دار الطائفة-
واعرب عــن امتنانه للتعاون الذي لقيه خالل
بريوت ،للغاية نفســها ،وكانت مناسبة جرى
وجوده يف بريوت.
ورد الرئيس عون منوهــا بـ»الجهود التي خاللها استعراض مواضيع عامة وذات صلة
بذلها املنذري لتعزيــز العالقات األخوية بني بالعالقــات الثنائية بني البلدين .وقد متنى أيب
لبنان وسلطنة عامن» ،متمنيا له «النجاح يف املنى للمنذري التوفيق يف مهامه الجديدة ،بينام
مهمته الديبلوماسية الجديدة».
أكد السفري العامين محبته للبنان وشعبه.
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لـــهـــذه األســــبــــاب نــجــيــب مــيــقــاتــي «مـــــش مـــرتـــاح»
ميشال نرص
يف انتظــار انقشــاع رؤية التكليــف بعد ظهر
الخميس ،تزداد حدة الخالفات والتباينات بني الكتل،
كام رمادية املشــهد املتشــائم مع ارتفاع حظوظ
املواجهة ،مــع طرح اشــكالية امليثاقية واملظلة
املســيحية غــر املتوافرة حتى الســاعة للرئيس
ميقايت ،ما يجعل املهمة اصعب والتكليف أبعد.
فبعد ان كان قد حســمت خــال االيام املاضية
بالنســبة للكثريين ،ان استحقاق التكليف بات يف
جيب تحالــف الثامن مــن آذار وتحديدا ميقايت،
واملســألة باتت حرب «الســكور االعىل» ،يبدو ان
صورة املشــهد تبدلت خالل الساعات املاضية مع
دخــول اطراف جديدة عىل الخــط ،مع وضع كل
االطراف اوراقها عــى الطاولة ،مع خلط االوراق
من جديد وفقا لسلسلة معطيات ابرزها:
 «تجميــد» املباحثات بني باريس وحارة حريك،بعدما كانت بلغت شــوطا متقدما ،خصوصا فيام
خص الفــرة االنتقالية القادمة ،حيث تكشــف
مصادر ديبلوماســية ان الدخول االمرييك املبارش
عىل الخط احبط املســعى الفرنيس لدى الضاحية،
املرصة عىل سلســلة ضامنــات يف اكرث من ملف،
عجــز الفرنيس عن تأمينها راهنا ،زاد من طني تلك
املســتجدات بلة نتائج االنتخابات الترشيعية التي
وضعت االدارة الفرنســية يف حال من االرباك ،رغم
محدودية تأثري ذلك عىل امللف اللبناين.
 -الحديــث عن ان ملف لبنان لن يكون مطروحا

عىل جــدول اعامل اجتــاع صندوق
النقد الــدويل يف لقائــه املرتقب ،ما
يعني عمليــا تأجيل كل املفاوضات اىل
ما بعــد االنتخابات الرئاســية ،وهي
نقطة اساسية قد تشكل رضبة قاضية
ملرشوع «امليقاتية» السياسية.
 «التقــارب املصلحــي» بني فريقاملعارضة والتيــار الوطني الحر ،الذي
تؤكد اوســاط سياســية متابعة يف
اطاره ،ان الربتقايل قرر خوض املعركة
حتى النهاية ضد بقاء ميقايت يف الرساي ،وقد عزز
هذه القناعة توجه كتلة «اللقاء الدميوقراطي» عىل
رسب اىل عدم تســميته ،ما سيســمح للتحالف
ما ّ
الجديد من تسمية رئيس مكلف ،وقد تكون النتيجة
حكومة «بالنص» بني العهد واملعارضة ،رغم ان مثة
وجهات نظر تجزم بان الحكومة القادمة ســتكون
حكومــة مواجهة نتيجة التطــورات عىل جبهة
«الجنوب الغازية».
ويف وقت تكشــف فيــه املعلومات ،ان التفاهم
ميكــن ان يحصل عىل اســم نواف ســام ،املرص
حتى الســاعة عىل رشوطه لقبول التشــكيل ،او
اي اســم آخر ،تتوقف املصادر عند العب اســايس
يف االســتحقاق ،عنوانه موقف النواب الســ ّنة،
مؤكدة ان الســفري الســعودي وليد البخاري الذي
التقى وســيلتقي هؤالء النواب ،مل يس ّوق السم أي
مرشــح ،امنا يحمل معه رسالة واضحة تحضهم
عىل التعاون والتنسيق ما بينهم ،معتربة ان اململكة

صادق النابليس

ال تدخل بازار التسميات ،وليس من شأنها ذلك ،رغم
انها تــرى رضورة توافر حد ادىن من الصفات يف
الشــخصية املختارة لجهة دورها عىل صعيد اعادة
لبنان اىل محيطه العريب.
مــن جهته ،تخطى حزب الله هوية الرئيس الذي
ستســ ّميه كتلة الوفاء للمقاومــة ذاهبا ابعد اىل
تحديد مواصفاته اوال ،واىل تحديد شكل الحكومة
التــي يريد من الرئيس العتيد ان يؤلّفها ،ومها َمها،
ما طرح الكثري من عالمات االستفهام حول سهولة
التأليــف يف حال مر التكليف ،ســواء كان االتجاه
لحكومة وحدة وطنية ،او حكومة مواجهة يشكلها
اي من الطرفني.
عليه ،فان يوم االستشــارات قد ينتهي مبفاجأة
تعيد بعض التوازن اىل املعادلة اللبنانية املختلة منذ
سنوات ،وتعطي درسا يف اهمية التنسيق والتعاون
الحداث الفرق .فهل نحن فعال امام هكذا ســيناريو
؟ الســاعات القادمة كفيلة باالجابة عىل كل تلك
االسئلة.

ّ
الوطنيــة» لفريقــه
حــزب اللــه علــى خــط األكثريّــة ملرشــح يُحافــظ علــى «النكهــة
ً ُ ّ ً
ريفــي لـ«الديــار» :مســاع لكتلــة ثالثيــة ...وال إســما موحــدا مــع «الفريــق الســيادي»
عيل ضاحي
فتح الدخول الســعودي املبارش عىل خط تأمني
االكرثية ملرشح يبقيه السفري السعودي يف لبنان
وليــد البخاري «قيد املجالــس املغلقة» ،ومحاولة
تحقيق «إنتصار معنوي وسيايس» عىل حزب الله
والثنايئ الشــيعي والتيار الوطني الحر ،الباب امام
حزب الله لخوض «معركة سياســية ودستورية»
عنوانها الحفاظ عىل «النكهة الوطنية» للمرشــح
اىل رئاســة الحكومة ،كام تؤكد اوســاط واسعة
اإلطالع عىل اجواء حزب الله و «الثنايئ الشيعي».
وتكشــف االوســاط ان صحيحاً ان «الرســم
التشــبيهي» للمرشح املذكور يشــبه اىل «حد ما»
الرئيس نجيب ميقايت ،وهو االكرث قبوالً الســباب
كثرية داخلية وخارجية ،ولكن فريقنا ال يستبعد اي
اسم آخر يحمل املواصفات نفسها ،وتشري االوساط
اىل ان هنــاك محــاوالت واضحة من الســعودي
وحلفائه ،لتسجيل انتصار سيايس ويكون «وحدة
بوحــدة» ،ورداً عىل االنتصــار يف معركة انتخاب
الرئيس نبيه بري رئيســاً ملجلــس النواب باكرثية
موصوفــة ،وكذلك فوز التيار الوطني الحر وتكتله
النيــايب بفوز احد اعضائــه البارزين وهو النائب
الياس بوصعب.
وتلفــت االوســاط اىل انه لوال وجــود اتفاق و
«تقديــر موقف ومصلحة صحيحني» بني حزب الله
والنائب جربان باســيل ،ولوال وجود اتفاق بني بري
وبوصعب و «كيمياء شخصية وسياسية» ،ملا كانت
هزمية «القوات» و «االشــرايك» و «التغيرييني» و
«املستقلني» يف معركة نيابة رئيس مجلس النواب،

فاطمة شكر

وكذلك يف اللجان النيابية.
وتكشــف االوســاط انه ومن ضمن «الروحية»
واملنهجية السياســية التي خيضت عىل اساســها
االنتخابــات النيابية ،وعقدت تحالفات بني الثاليث
«امــل» وحزب الله و «التيــار الوطني الحر» ،كانت
معركــة املجلس النيايب ،وســتكون معركة تكليف
رئيس حكومة مكلف لتأليف حكومة تكمل املرحلة
االنتقالية بسالســة وهــدوء ،وتكمل ما بدأته من
ملفات مع صندوق النقد الدويل.
وتشــر االوســاط اىل ان حــزب الله عىل خط
التواصــل مــع حلفائــه يف  8آذار ،وعىل تواصل
وتشــاور متواصل مع باســيل للوصول اىل تأمني
اكرثية للمرشــح ،والذي يضمن الحفاظ عىل الخط
الوطني والســيادي واملقاوم ،وال يُسلّم البلد ال اىل
الســعودي وال االمــريك ،وال يضــع الجميع يف
مواجهة سياسية يف الحكومة.
وتشدد االوساط عىل انه حتى الساعة مل يحسم

باســيل وتكتله ملن ســيصوتون مليقايت او ضده،
رغم التلميحات يف هذا الشــان ،اال انها تبقى غري
رسمية .وتغمز االوســاط من «سذاجة» البعض
عندمــا يعتقدون ان باســيل و «نكاية» مبيقايت
سيســر مبرشــح معاد لحزب الله او يضع عليه
«فيتو» كنواف سالم او غريه.
وتشــر االوســاط اىل ان الكل سريفع سقفه
الســيايس ،ويحدد املطالب واالهداف التي يريدها
مــن الرئيس املكلف ســواء اكان ميقايت او غريه.
لذلك مل تحســم الكتــل بعد كـ «التيــار الوطني
الحر» و «القوات» و «االشــرايك» واملستقلون و
«التغيرييون» باستثناء «حزب تقدم» هوية املرشح
وهو نواف سالم ،اسم مرشحهم.
ويتوقع ومع ارتفاع ســقف املواجهة السياسية
والدســتورية مع الدخول السعودي عىل الخط ان
تكون استشارات الخميس «حامية»!
يف املقابــل ،ومــع تأكيــد العديد مــن النواب
«املســتقلني» ســعيهم اىل تكتل او كتلــة نيابية
صغرية ومتوســطة ،يكشــف النائب اللواء ارشف
ريفــي لـ»الديار» عن العمل عىل تكتل نيايب صغري
يجمعه باالضافة اىل النائب فؤاد مخزومي مع نائب
ثالث مل يكشف عن اسمه ،ويشري اىل ان االتصاالت
معه مستمرة النجاز االمر يف وقت قريب واعالنه.
ويؤكد ريفي انه مل يســم والتكتــل املذكور بعد
مرشــحه اىل رئاسة الحكومة ،وكذلك مل تفعل كل
الكتــل االخرى و «الســيادية» التي يتواصل معها،
ويلفــت اىل ان الجميع يدرس خطواته وتوجهاته،
ولكن ال اســاً موحداً او محدداً بعد لتسميته بشكل
جامعي يف «استشارات الخميس».

بعض القوى السياسية اللبنانية وتح ّرض اللبنانيني
عــى بعض القوى الفاعلــة األخرى ،وهي ال زالت
تضغط وتعطل املشاريع كجزء من الحصار من أجل
إخضاع لبنان وفرض الرشوط عليه.
ويؤكدُ املصدر أن اإلستشارات ستتم يف موعدها
يوم الخميــس ،إال أن حالة اإلنقســام بني القوى
السياســية تســو ُد املشــهد ،رغم أن اسم الرئيس
ميقايت هو األبرز حتى هذه الســاعة ،كام أن هناك
رىض فرنسيا عىل اعادة تسميته.
ويف املعلومات ،فإن ميقايت مســتعدٌ لتشــكيل
حكومــ ٍة يف املرحلة املقبلة ،لكن األجواء املرشذمة
التي تســود الطائفة السنية انعكست بشكلٍ كبريٍ
عىل تســميته لرئاســة الحكومة ،مام جعله غري
متحمس لتكليفه.
ويف التفاصيل ،فــإن ميقايت هو ضمن أصوات
النواب الشــيعة من حزب الله و»حركة أمل» ،رغم
ارصار الحــزب عــى عدم اعــان موقفه النهايئ
بشــأن التســمية واإلعالن عنه يوم الخميس أي
يف الجلســة ،أما النواب الســنة فيبدو أن  18اىل
 20نائباً ســيص ّوتون لــه ،فيام لن تص ّوت له كتلة

«التيــار الوطني الحر» و»القــوات اللبنانية» ،أما
الحزب «التقدمي االشــرايك» فهو مل يحسم أمره
حتى هذه الســاعة ،ولديه رشوط محددة يف حال
لــو بقيت الحكومة الحالية وتم تعديل  3أو  4وزراء
منها ،يف حني أن «تيار املردة» وبعض الشخصيات
النيابية «التغيريية» ســوف تنتخب ميقايت ،وبذلك
يكون قد حصل عىل  65صوتا ،وهو العدد الذي حصل
عليه الرئيس نبيه بري و النائب الياس بو صعب يف
جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه.
رئيس
ٍ
مــن الواضــح ،أن األمور بشــأن تكليف
للحكومة غري سلسلة وغري مرنة ،حيث أن املرحلة
ٍ
السياسية الداخلية دقيق ٌة جداً ،بسبب وجود
ملفات
بارزة أهمها ملف ترسيم الحدود مع العدو اإلرسائييل
واإلنهيار اإلقتصادي واملعييش املســتمر منذ ثالث
سنوات ،والذي مل يعالج بطريقة ممنهجة ،إضافة
اىل معالجة أزمة الكهرباءالتي تتفاقم يوماً بعد يوم.
عامــان يصنعــان حكومــة لبنانية ،رىض
وموافقة خارجية عىل اإلسم املطروح ،وانتخاب
رئيــس للجمهورية يف املوعــد املحدد ،وإال فإىل
رس.
حكومة ترصيف أعامل ّ

ّ
حكومـــــــــــــــة املمكـــــــــــــــن  ..قـــــــــــــــد ال تتشـــــــــــــــكل

ككل امللفــات الصعبة يف لبنــان ،التي تنخرها
الطائفيــة واملحاصصــة واملناكفات السياســية
وتصفيــة الحســابات ،بدأ الحديــث منذ فرتة عن
العرقلة يف تشكيل الحكومة اللبنانية التي ستتوقف
عن العمل بعد انتهاء عهد رئيس الجمهورية العامد
ميشــال عون ،يف حال لو تــم تأليفها قريباً ،لكن
األجواء تنبىء عن بقاء الحكومة الحالية مع إجراء
بعض التعديالت عليها.
وفيــا يكرث الحديث عن إعــادة انتخاب الرئيس
نجيــب ميقايت للحكومة وعــن قبوله بالتكليف،
قريب منه أنه بات غري
يؤكد مصد ٌر سيايس خاص
ٌ
متحمس بسبب األجواء السائدة ،ويتابع املصدر أن
السفري السعودي وليد البخاري يروج لغياث فياض
من شــبعا ،وفياض يعمل يف صندوق النقد الدويل
وتدعمه الواليات املتحدة ،كام أن هناك تدخال واضحا
من قبل السفرية األمريكية يف بريوت ،التي تدخلت
باالنتخابات النيابية يف أيار ،واليوم تتدخل بتأليف
الحكومة ،ال بل و متارس تحريضاً يف جلساتها مع

جــال على املسؤولين..
ونــــقــــل ت ــه ــن ــئ ــة ل ــب ــري
بـــــــإعـــــــادة إنـــتـــخـــابـــه

ّ
ُ
قــائــد الجيش النيبالي :مــســتــعــدون لتعزيز الــتــعــاون مــع لبنان
ســلــيــم :نشكركم عــلــى الــجــهــود الــتــي تبذلونها باليونيفيل

زار وزير الدفاع يف النيبال كريان راج شارما
وقائــد الجيش النيبايل الجــرال برابهو راج
شارما ،عىل رأس وفد رئيس حكومة ترصيف
األعامل نجيب ميقايت .وتم خالل اللقاء بحث
العالقات بني البلدين  ،كام ح ّيا الرئيس ميقايت
الدور الذي تقوم به الكتيبة ال ّنيبال ّية العاملة
يف اطار قوات اليونيفيل يف جنوب لبنان.
والتقى قائد الجيش النيبايل رئيس مجلس
النواب نبيه بري يف مقر الرئاسة الثانية يف
عني التينــة ،ونقل اليه تهنئة نظريه النيبايل
ملناسبة اعادة انتخابه رئيسا للمجلس النيايب
لوالية جديدة» ،مؤكدا «اســتعداد الربملان يف
مملكــة النيبال تعزيز التعاون الترشيعي مع سليم مستقبالً قائد الجيش النيبايل
املجلس النيايب اللبناين».
كــا وزار قائد الجيــش النيبايل عىل رأس وفد ،موريس سليم .ومث ّن قائد الجيش ال ّنيبايل «ال ّتعاون
وزيــر الدّ فاع الوطني يف حكومة ترصيف األعامل العســكري القائم يف إطار العالقات الوطيدة بني

ً
ّ
ســـــــيـــــــد األربـــــــعـــــــيـــــــن ربــــــيــــــعــــــا ..

البلدين ،الّتي تعود إىل مطلع ستين ّيات القرن
العرشين».
جه ســليم بالشّ كر لـ»مشاركة
بدوره ،تو ّ
النيبــال يف الق ّوة الدّ ول ّية العاملة يف جنوب
لبنان «اليونيفيل» املستم ّرة منذ العام ،1978
والجهــود وال ّتضحيات الّتــي تبذلها الكتيبة
تضم أكرث مــن مثاين مئة
ال ّنيبال ّيــة الّتــي
ّ
الســام يف إطار
حفظ
عنارص
عنــر من
ّ
«اليونيفيــل» ،كام نــ ّوه بـ»ال ّروابط املتينة
القامئة بني الجنود ال ّنيبال ّيني واملواطنني يف
منطقة عملها».
والتقى قائد الجيش النيبايل والوفد املرافق،
قائد الجيش العامد جوزاف عون يف مكتبه يف
الريزة ،بحضور القنصل العام الشيخ محمد غزيّل
مــع وفد مرافق ،وجرى البحث يف عالقات التعاون
بني جييش البلدين.

عندما اجتاح العــدو اإلرسائييل لبنان
عام  ،1982بدأ الشباب الثوري امللتزم بنهج
اإلمام الخميني الراحل يف بريوت والجنوب
والبقــاع ومناطق أخرى ،يفتش عن إطا ٍر
مقــاوم ال يخطئ طريقه عن فلســطني،
ٍ
وال يكــون طُعامً ملــوت عبثي يف دروب
يســلكها تجار الحروب واألحقاد ،ويكون
تعبــراً عن رغبة حــا ّرة يف التع ّرف عىل
كل ما يتصل باإلسالم ومبادئه ،وعىل كل
ما يدور يف النفس النضالية من مشــاعر
الوطنيــة والحب للوطن .نســائم الثورة
اإلسالمية اإليرانية التي هبت شتاء 1979
بدأت تنضّ ج صــورة أول ّية عن هذا اإلطار
ازدادت وضوحــاً مع اإلعالن عن الوثيقة
التأسيســية التي تالهــا رئيس املجلس
الســيايس الحايل الســيد إبراهيم أمني
الســيد عام  .1985اإلطار عكس انفعاالت
الناس يف األرض التي احتلها العدو ،واهتز
له وجدان الذين عاشــوا خارج تلك األرض
حني بدأوا يســمعون عن جهاد املنتسبني
إليه وتضحياتهم ونشــاطهم وعملياتهم
البطولية يف وجه االحتالل.
لقد تحولت قضية تحرير األرض قضية
حــزب الله األوىل بعد أعــوام طويلة من
القحــط الوجداين الرســمي عاىن فيها
الجنوبيــون عىل وجه التحديــد ظروفاً
نفســية ومادية قاســية ومل تكن حتى
الصورة اإلنســانية البســيطة ترقى إىل
مســتوى التعاطف الجدّ ي من قبل الدولة
التي حرمتهم من جميع الفرص الطبيعية
التــي كان مــن املمكــن أن متنحهم قوة
جامعية وقدرة عىل الدفاع عن أنفســهم
يف وجه االحتالل.
مل تؤهــل الدولة الجنوبيني إىل أي دور،
ومل تتــح لهم أي فرصة لتأهيل أنفســهم
تحت رعايتها ونظرها ومساندتها املعنوية
ويكفي أن نعرف مستوى األم ّية التي كانت
تزيد يف الستينيات عن مثانني باملئة لنعرف
املعاملة الســيئة التي تعرض لها ســكان
الجنوب يف تلك الفرتة املظلمة .لقد كانت
الدولة محايدة متاماً ومل تشــعر بعطف
إزاء واقــع يضج بالصعوبات واملشــاكل
واآلالم اليوميــة العنيفة ،ثم كان ما كان
من االحتالل الذي حــارب الجنوبيني يف
أرزاقهــم وثقافتهم وتعليمهم وعقائدهم
الدينية.
الثورة اإلسالمية يف إيران كانت القطرة
التي أفاضت الكأس ،واجتياح العام 1982
فتــح الباب عىل أوىل التدابري .فيام البالد
كلها كانت معلّقة عىل شــعار « املقاومة
هي الرد ...وقوافل الشهداء تصنع النرص».
املؤسســن األوائــل كانــوا يريدون
كأنّ
ّ
أن يروا الشــمس التي انتظروها بشــغف
طويــل .زادت حرارة العمــل .مهرجانات
واعتصامات ولقاءات وأسفار إىل طهران،
وحامســة الجهاد التي متــأ الناس أمالً
وتفاؤالً بلحظة قد أزفت ،وبكون الخطوات
حدة إىل املكان نفسه.
متيض مو ّ
مل يظهــر حزب الله فجــأة ،ومل يظهر
منوذجه بــا مقدمات ،بــل كان يرتبط
أشدّ االرتباط بجذور حركة اإلمام موىس
الصدر والســيد عبد الحسني رشف الدين
من الجهة اللبنانية ،وبالســيد محمد باقر
الصدر وحزب الدعوة من الجهة العراقية،
وباإلمــام الخميني وواليــة الفقيه من
الجهــة اإليرانية .هــذا التالزم الرضوري
يف الخطــوط واملنابع امتاز به وحده يف
تشــكيل كينونة ال تضيــق بالروافد وال
تتمسك بحرصية املشاعل .إذ سيكون القفز
عنها برتاً للذاكرات والجهود واألجيال التي
يجب أن ميــ ّر الجهاد ضد الظلم والظاملني
من خالل استحضار تجربتها واإلفادة من
خرباتها .لكــن هناك نقطة تجرب الجميع
أن يترصفوا بطريقة مختلفة .ما عاشــه
البعــض يف صفــوف أحــزاب دينية أو
ثورية من انقسامات وانشقاقات ال يفتح
أمام األمة أي مســتقبل .معضلة تحايش
الخيبــات واليأس والتعــرات يجب حلها
بقوة مشــركة وبــإرادة املتعاقدين عىل
نهج مختلف.
بســبب ظــروف بعــض الحــركات
اإلســامية «الشــيعية» خارج وداخل
لبنان واملشاحنات السلطانية ذات النزعة
االنفصالية أو االرتدادية سواء كانت تحت
ظــل «املرجعية الدينيــة» أو مل تكن ،كان
خطر البقاء واالســتمرار هاجســاً يومياً
ِ
لديها .معضلة
املؤسس والجامعة والقيادة
معضلة حزبية مقيمــة أينام وجد حزب
ووجد مؤســس وقائد وقيادة ،والحركات
اإلسالمية بشــقّيها السني والشيعي مل
تشذ عن قاعدة االنشــقاقات والتقلّبات،
وظلت عرضة الهتزازات خطرية عندما كان
يداهام استحقاق مصريي أو حني تتعرض
ملخاطر كربى.
هــذا األمــر مل يتوفّر له منــاخ مريح
ومــروع داخل الحــزب ،ال ألنّ الحزب
أقوى من األشــخاص وال ألنّ إيران متنع
ذلــك ،بل ألنّ مرشوعية كل فرد من الحزب
يف أي موقع كان ،تعتمد بدرجة أساس ّية
عىل كثافة جهــاده ضد العدو اإلرسائييل
وإخالصه يف هذا السبيل ال بكونه محرتف
فكــر وثقافة ودهاء ســيايس كام لو أنّ
االنتــاء إىل فئة االنتليجنســيا مينح له
امتياز أن ينفصل وينشــق ليؤسس فرعه
الجديد إن مل يُعمــل برأيه أو مل يج ِر تبني
طروحاته.
األمــر اآلخــر الذي حمــى الحزب من
خطــر النزعات االنفصالية هو شــخص
األمني العام السيد حسن نرص الله نفسه.
ســيجادل أحدهم بدعم «املرشــد» له أو
باإلمكانــات التي ُوضعت بــن يديه ومل

توضع لغــره ،أو أنّ توافقاً براغامتياً بني
النخبة القيادية كان مينحه االســتمرار
فينسب لها ولو بنسبة مع ّينة فضل الوحدة
وفضــل بقائه يف ســدة األمانة العامة
محم ّياً مــن أي منغصات من هذه الجهة.
بالتأكيد قد تكون هذه وغريها من املؤيدات
عىل سالمة الحزب من شائبة التقسيم كل
مدد واليته ولكنها ليست العوامل الحاسمة
التي تردع أي شخص من استعامل حقه يف
االعرتاض واالنفصال.
قد يقول قائل إنّ القيادة مبســتوياتها
املختلفة كانت ملتزمة العقالنية واملهنية
ومحصنة بالوعي الدينــي يف اختيارها
«السيد» ومتسكها بالوحدة الداخلية وهذا
صحيح ،لكن الحق يقال :إنّ «السيد» نفسه
بزهده وورعه وتفانيه وجهاده واستقامته
ومؤهالته ومواهبه القياد ّية االستثنائية
هو الذي فرض عىل كل العوامل أن تخضع
له والحشــود العاطفيــة أن تتوجه إليه.
اســتمراره يف منصب القيادة كان عمالً
طوعيــاً ال تســامحياً ،وقناعات ال يعتمل
داخلهــا التنازل أو االستنســاب املؤقت،
جهاً يأخذ بعني االعتبار املعيار الصحيح
وتو ّ
دينياً والالئق سياسياً.
لكــن قد يقول قائل أيضاً :إنّ من شــأن
بقائــه طويالً يف ســدة األمانة أن يج ّذر
أركان نفــوذه أو يصبــح لــه منارصون
ومؤيدون ،وبهام يســتطيع الحفاظ عىل
موقعــه من دون أن يقــرب منه أي أحد
بخطــوات مزعجة .لكن ال هذه وال تلك من
منعــت أن يتطور أي اعــراض إىل حالة
انشــقاقية .السالم والوئام الداخيل الذي
أساله يف أروقة وقنوات الحزب الداخلية
ودقة التوازنات التي عمل عىل بناء قواعدها
ومرشوعية ما يقوم به يف مواجهة العدو
اإلرسائييل وتجاه قضايا متنوعة ال سيام
القضية الفلسطينية بلغت مبلغاً أصبحت
معه الفــرص نادرة إلطــاق «انتفاضة
غضــب» كام يحصل عادة لــدى حركات
وأحــزاب مختلفة بفعل تجاذبات القانون
أو التنازع عــى الصالحيات أو االختالف
حول قضايا مصريية.
حتى عندما كانت هناك آراء متباينة من
قبل «اليســار اإللهي» الذي مثّله املرحوم
الشــيخ حســن كوراين يف شأن قضية
املشــاركة يف االنتخابات النيابية األوىل
بعــد توقيــع اتفاق الطائــف ،أو من قبل
«اليســار االجتامعي» الذي مثّله الشــيخ
صبحي الطفييل يف شــأن قضية «ثورة
الجياع» ،مع الفارق الكبري بني القضيتني،
فلــم تكن األمور تســر كام لو أنّ تصدّ عاً
يف الطريــق .كيف يكون ذلك و «الســيد»
هو أفضل من ميثّل خط «اليســار اإللهي»
بإميانه وعرفانه وأفضل من ميثل «اليسار
االجتامعي» بدفاعه املستميت عن الفقراء
واملحرومني واملستضعفني.
قد يجد أي مراقب من فسيفساء األقليات
التي وفدت إىل الحزب يف بدايات تأسيسه
وحملــت معها أنفاســاً لبنانية وعراقية
وإيرانيــة مــادة للتشــظي ،أو أنها تج ّر
بنفســها قليالً أو كثرياً من االرتباك .لكن
ذلك مل يحصل ومل يظهر ما يدل حتى عىل
رؤى متنافرة وقراءات متناقضة لألحداث،
بل مل يســمع أحد ما أنّ رصاعات داخلية
حادّة وعميقة تعصف بالحزب أو أنّ أخطاراً
تتهدد عمره ومســرته وانجازاته سوى
من اإلعالم األمــريك الخليجي وجرائده
الصفراء.
نجح السيد نرص الله ال عرب تقنية الراعي
فحســب الذي يقود الجامعة إىل حوض
يف صحــراء ،بل أيضــاً عرب تقنية الحائك
الذي يشــابك برباعة ومهارة السلســلة
واللُحمة يف النسيج ليصنع من املؤسسني
رس
والوافدين جيالً بعد جيل قامشاً واحداً ي ّ
الناظرين.
ســألت أحد القياديني السابقني
ُ
عندما
عن أهم انجاز لألمني العام هل هو تحرير
جنوب لبنان أو انتصار عام  2006أو دحره
التكفرييني؟ أجاب :أهم أعجوبة للســيد
جل له فحسب هو متك ّنه
وليس انجازاً يُس ّ
من الحفاظ عىل وحــدة الحزب وإبقائه
شعلة املسرية متقدة كام لو أن الحزب بدأ
مشــواره األمس .ولد البطل (حزب الله)
بني حدثني ،الثورة اإليرانية واجتياح العدو
اإلرسائييل للبنان عام  .1982ووالدته مل
تكــن بدون ذلك .ولكــن بعد أربعني عاماً
ســيكون هو الخيط املوصل الكتشــاف
أرسار املجد والعظمة ،وسيكون املئة ألف
مقاتــل أو يزيد فيضاً لحياة جديدة وعمر
أطول.
مع إطالق حملة «األربعون ربيعاً» جادل
صحفيون مســؤول العالقات اإلعالمية
الحــاج محمــد عفيف خــال مؤمتره
الصحفي مبســألة شــيخوخة الحزب.
أجاب »:والله أنا واألخوة بالحزب منشوف
جه آخرون عرب وسائل
حالنا شــباب» .و ّ
إعالميــة مختلفة كل ذكائهم للتنبيه عىل
أنّ الحزب كســائر األحزاب دخل يف ســن
الشــيخوخة .ال يريدون أن مينحوه درجة
نجــاح طاملا أحزاب أخرى مل تســتطع أن
تُكمــل عقودهــا األوىل إال وهي ممتلئة
باإلحباط والترشذم.
صحيــح أنّ الحزب يكرب كثــراً ولكن
محيطــه الذي من حوله هو الذي شــاخ
وتوقف عنــد أول خطر داهــم .األحزاب
عندنا ال تعمــر طويالً ،تنتحر بالصفقات
واملساومات واألنانيات أو تسحبها سكتة
قلبية برسعة بفعل «دهنيات ومشــاكل
صحية أخــرى» .أما حزب الله فيشــعر
شيوخه أنهم شــباب بالحوافز اإلميانية
التي ال تنقطــع وال تبىل باأليام ،وبصوت
«ســيد» يحمل مصباح األمل والفرج من
بيت إىل بيت!
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ّ
«القواتية» باملشاركة في الحكومة
في هذه الحالة فقط تصبح املصلحة
محمد علوش
شــاركت «القوات اللبنانية» يف
حكومة العهــد األوىل بناء عىل
اتفاق «معــراب» الشــهري الذي
ســاهم بوصول الرئيس ميشــال
عون اىل قــر بعبدا ،ومع انهيار
االتفاق بني «القــوات» و «التيار
الوطني الحــر» ،فضّ لت «القوات»
عدم دخول حكومات العهد الحايل،
حتى وصلت مطالباتها بتشــكيل
حكومــة مــن االختصاصيني ال
عالقة للقوى السياسية بهم ،فهل
تكمــن مصلحتهــا بالبقاء خارج
الحكومة املقبلة أم داخلها؟
ال ميكــن النظــر إىل موقــف «القــوات» من
اإلستشــارات النيابية امللزمة من دون النظر إىل
املعركة التي ال تزال قامئة حول األحجام يف الربملان
الحايل ،خصوصاً عىل الساحة املسيحية ،فالحزب
يريد ،من خالل تسمية رئيس الحكومة املكلف ،أن
يثبت نظريته حول وجود أكرثية نيابية جديدة يف
املجلس النيايب ،تتألف من قــوى الرابع عرش من
آذار والنواب «املستقلني» و «التغيرييني» ،إال أن هذا
األمر يتطلب توافق هؤالء عىل إسم موحد يذهبون
به إىل القرص الجمهوري يوم الخميس ،يف حني أن
أي إنقسام فيام بينهم ،من املمكن أن يعيد تكريس
قدرة قــوى الثامن من آذار عــى تأمني األكرثية
التي تحتاج إليها لكسب الرهان يف االستحقاقات

السياسية.
يف هذا الســياق ،يســتفيد حزب «القوات» من
الخالف القائم بني قــوى الثامن من آذار و «التيار
الوطني الحر» حول تسمية رئيس حكومة ترصيف
األعامل نجيب ميقايت ،نظــراً إىل أن حزب الله و
«حركة أمل» يفضالن تسمية ميقايت ،بينام يرفض
«التيار الوطني الحر» هذا األمر بشكل مطلق ،األمر
الذي يفتح الباب أمام خــوض معركة قادرة عىل
إيصال مرشــح آخر ،لكن يف املقابل هناك معركة
أخرى يسعى الحزب إىل خوضها يف املرحلة املقبلة.
منذ صدور نتائــج اإلنتخابــات النيابية ،أعلن
«القوات» موقف مبديئ يقوم عىل أســاس رفض
املشــاركة يف أي حكومة مــن حكومات الوحدة
الوطنيــة ،األمر الــذي يصب يف صالــح «التيار
الوطني الحر» الذي يف هذه الحالة ،يســتطيع أن

يطالب بالحصة املسيحية الكاملة،
أو األقــل الحجم األكرب منها ،وهو
ما ال ميكن أن يحصل فيام لو قرر
الحزب تبديل موقفه والذهاب نحو
املشــاركة يف الحكومة ،من هنا
برزت العديد مــن اإلتصاالت معه
من أجل تبديل موقفه ،بغض النظر
ســيكلف أو قد
عن االســم الذي ُ
يختاره يف اإلستشارات النيابية.
هنا ،قد يكون من املفيد الحديث
عن مصلحة «قواتية» مبارشة يف
الذهاب إىل املشاركة يف الحكومة
الجديــدة ،نظــراً إىل أن هذا األمر
ســيضعف موقف «التيار الوطني
الحــر» يف الحكومــة األخــرة يف والية رئيس
الجمهورية ميشال عون ،ال سيام إذا ما نجحت هذه
الحكومة بأن تبرص النور ،عــى إعتبار أنها عىل
األرجح ستتســلم صالحيات رئيس الجمهورية،
يف حال الوصول إىل فراغ عىل مســتوى الرئاسة
األوىل ،وبالتايل وجــود التيار يف موقع الضعيف
فيها قد يدفعه إىل تقديم تنازالت رئاســية مل يكن
يفكر فيها سابقاً.
مصلحة «القوات» بأن تشارك بالحكومة املقبلة،
يف حال وصلت إشــارات بشــأن تأجيل انتخابات
رئاسة الجمهورية ،أما إذا كانت اإلشارات معاكسة
وتؤكد حصول االنتخابات الرئاســية يف موعدها،
فتكون مصلحــة «القــوات» بأن تبقــى خارج
الحكومة بانتظار العهد الجديد.

ّ
ّ
تعديــــات فــــي التفاهمــــات ترجــــح تســــمية «هزيلــــة» للرئيــــس املكلــــف
هيام عيد
يف الوقت الذي تدور فيه حلقات التشاور داخل
الكتــل النيابية وبني هذه الكتل ،حيال اســتحقاق
اإلستشارات النيابية امللزمة الختيار رئيس مكلف
تشــكيل الحكومة ،تتوقع مصادر نيابية يف كتلة
بارزة ،حصول بعــض التعديــات يف املقاربات
واملواعيد كام التفاهامت  ،حيث أن تغيريات عدة قد
طرأت عىل التسميات التي كانت قد تكرست خالل
األسبوع املايض ،عىل قاعدة ترجيح خيار الرئيس
نجيب ميقايت ،وإن كان لن يحصل عىل عد ٍد وازنٍ
من األصوات النيابية.
وتالحظ املصادر النيابية أن تســارع اللقاءات
السياسية والحزبية منذ توجيه رئيس الجمهورية
ميشــال عون الدعوة إىل هذه اإلستشارات ،عىل
ّ
أكرث من
خــط داخيل وديبلومايس يف آن ،قد أدى
إىل عملية خلط لألوراق الداخلية ،ولكن من دون أن
ينجح يف إرساء تفاهامت واسعة ،نتيجة التباينات
داخل فريقي األقليــة والنيابية يف املجلس ،والتي

امتدت إىل معســكر «التغيرييني» ،الذين انقسموا
رغم تأكيدهم عىل التعاون يف مقاربة اإلستحقاق
الحكومي ،وإن كانوا ســيذهبون إىل اإلستشارات
بعد غد الخميس منفردين.
ومن هنا تقول هذه املصادر ،إن البحث النيايب قد
انتقل إىل مرحلة ما بعد التسمية ،وتتمثل بكيفية
التوفيق بني الرشوط التي تحارص الرئيس املكلّف،
وبرصف النظــر عن هويته ،وبني الواقع الحكومي
تم تكليف شخصية سياسية
الذي سينتج يف حال ّ
بتشكيل الحكومة ،وبقيت هذه املهمة عالقة عند
عتبة الرشوط املتداولة يف أوســاط الكتل النيابية
كلها من دون اســتثناء ،وبالتايل تأثري هذا الواقع
عىل مجمل مشهد الســلطة ،وسط تراكم األزمات
املعيشية والخدماتية.
تعــر عنها أكرث من
ومبعــزل عن العقبات التي
ّ
كتلة ،والتي ســتؤدي إىل حصول املرشــح األكرث
حظاً أي ميقايت عىل تسمية «هزيلة» ،فإن املصادر
النيابية نفسها ،تكشــف عن مناخٍ بدأ يتك ّون عىل
املستوى السني يف هذا اإلستحقاق ،ولكنه لن يظهر
قبل ال 48ســاعة املقبلة .وتوضح هذه املصادر ،إن

عــــــــــــدوان يــــــســــــأل :أيــــــــن ذهـــــبـــــت أمــــــــوال
تـــــثـــــبـــــيـــــت ســــــعــــــر صــــــــــــرف الــــــــــــــــــدوالر؟

عقد رئيس لجنة اإلدارة والعدل النائب جورج
عدوان مؤمتراً صحافياً ،بعد اجتامعه ورئيس
لجنة املال واملوازنة النائب ابراهيم كنعان مع
املمثل املقيم الجديد لصندوق النقد الدويل يف
بريوت فريديريكو ليام يف املجلس النيايب.
وتوجه عــدوان بالســؤال إىل الحكومة
ووزيــر املال ،وإن «كانــت حكومة ترصيف
أعامل ،عن املســار الدائم لتبديــد ما تبقى
الــدوالرات الذي يحصل مــن خالل املرصف
املركزي» ،وســأل إن «كانت السياســة التي
يعتمدها الحاكم رياض سالمة تندرج ضمن
سياسة الحكومة وخطتها املالية».
وقــال« :يف الوقت الــذي «نرتجى» فيه
صندوق النقد الدويل ،وضمن رشوط طويلة،
حتى نستدين  3مليارات دوالر ونصف مليار،
صف منذ بداية العام الحايل ملياران و285
ُ
مليون دوالر عىل تثبيت سعر رصف الدوالر،
ويف آخر  15يوما فقط من هذا الشهر رصف
نصف مليار أيضاً عىل تثبيت ســعر الرصف،
فلمن تذهب هذه الدوالرات؟ هل تتم املضاربة
عىل العملة؟ هل تذهب للرصافني املحظيني أم
للمضاربني؟» ،مضيفا «مــن أين نأيت بهذه
الدوالرات؟ هل مــن االحتياطي اإللزامي أي
من األموال املتبقية للمودعني والتي تشــكل
ضامنة صغرية جداً مــن كل ودائعهم؟ فيام

سياسة الدعم كلفتنا منذ بدء األزمة  23مليار
دوالر أي سبع مرات ما نطلب أن نستدينه من
صندوق النقد الدويل اليوم».
ووضع عدوان كل هذه األســئلة برســم
الحكومــة وإن «كانــت حكومــة ترصيف
أعامل» ،سائال« :يف الوقت الذي نحاول فيه
أن نستنهض بالوضع االقتصادي كيف تسكت
الحكومة عىل ذلــك؟ أو أنهم يهمهم فقط أن
نقول للناس إن كل يشء «مايش» وإن سعر
الرصف مثبت؟».
وانطالقاً من الوضع املتدهور الذي يعانيه
القطاع الصحي ومرىض األمراض املستعصية
وفقدان األدويــة ،قال عدوان« :رصف نصف
مليــار دوالر يف  15يومــا ،مــن هو أحق
بهذه األموال؟ أليس مــن يعاين من أمراض
مســتعصية وال ميتلك مثن الدواء؟ أو الناس
الذين ال يستطيعون دخول املستشفيات التي
تعاين وتقفل؟».
وختم «يكفي أن يبيعونا كالماً وخطابات،
وليتفضلــوا ويواجهونا بهــذه األرقام ،من
أين أتــوا بها وأين رصفوهــا ،أين هي أموال
املودعني؟ وأين هي أمــوال الـ omtالتي يتم
تحويلها؟ كل هذه امللفات ســتكون موضع
رقابة ومحاسبة ومســاءلة ،إمنا أردنا اليوم
أن نتطرق إليها نظراً لخطورتها».

لـــــــــــــقـــــــــــــاءات نــــــقــــــيــــــب املــــــحــــــامــــــيــــــن
اســتقبل نقيب املحامني
يف بــروت نارض كســبار
النائــب ملحــم خلف نقيب
املحامــن الســابق يرافقه
املحاميــان نــري دياب
وشــكري الحــداد ،والذين
وضعــوه يف آخر التطورات
املتعلقة مبلف جرمية املرفأ
يف لبنان والخارج.
بعدها ،استقبل املحاميني
الكسندر نجار عضو مجلس كسبار وزواره
النقابــة وأكرم عــازوري،
واللذين وضعــاه يف أجواء نشــاط اللجنة
املرشفة عىل تعديل قانون أصول املحاكامت
الجزائيــة ،بعد إنجاز عــرات املواد املهمة،
متهيداً لعرضها عــى اللجنة الترشيعية يف
النقابة لتقدميها أصوالً أمام مجلس النواب.
وتلقى النقيب كســبار إتصــاالً من رئيس
مجلس شــورى الدولة القايض فادي الياس
وضعه فيه يف جو عمل القلم بصورة عادية.
أما اإلســتحصال عىل صورة صالحة للتنفيذ
أو طبق األصل ،فال يستعاض عنها بالطوابع
بل يجب تنظيم إرسالية ودفعها يف صندوق
املالية املقفل.
وعىل األثر ،أجرى النقيب كســبار إتصاالً
مبستشار وزير املالية حسن مزيحم ،والذي

التســمية ،ال تتوقف عند املزاج السني يف املجلس
النيايب ،كون اإلستشــارات والتسمية تبقى عملية
برملانية ،خصوصاً يف ضوء غياب كتلة «املستقبل»
ٍ
النيابية وخروجها من املشهد ،ولكن
جل
اتصاالت تُس ّ
عىل أكرث من مستوى ،من أجل جمع النواب الس ّنة،
عىل موقف واحد لتســمية مرشح من دون تحديد
هويته ،ولكن عىل أســاس عدم تكــرار اية تجارب
سابقة يف هذا املجال ،وذلك لجهة امتالك أي فريق
سيايس حق «الفيتو» عىل طاولة مجلس الوزراء.
لكن الحســابات السياســية قد ال تنطبق عىل
الواقع بشكل ّ
كل ،وفق ما تكشف املصادر النيابية
نفسها ،ذلك أن الكتل النيابية الحالية ال تزال تعمل
ضمن األطر التقليدية يف مقاربة اإلســتحقاقات،
و»الدم التغيــري» الجديد مل يدخل بعد إىل مطبخ
القرار ،وبالتايل فإن املشــهد يــوم الخميس يف
اإلستشــارات ،لن يغري الواقع الســيايس الحايل،
كام الواقعني املــايل واإلقتصادي ،يف ضوء العجز
عن تشــكيل حكومــة يف فرتة زمنيــة قصرية
رغــم التحديات ،باإلســتناد إىل كل تجارب تأليف
الحكومات يف السنوات املاضية.

ُ
ســفــيــر مــصــر :مــلــتــزمــون دعـــم لبنان
حــــتــــى الـــــــخـــــــروج مــــــن أزمــــتــــه

ميقايت مستقبالً السفري املرصي

(دااليت ونهرا)

زار سفري مرص يف لبنان يارس علوي ورئيس مجلس ادارة
الرشكة املرصية القابضــة للغازات الطبيعية « »Egasمجدي
جالل ،رئيس حكومــة ترصيف االعامل نجيب ميقايت عرص
امس يف الرسايا الحكومية.
وقال علوي بعد اللقاء« :التقينا الرئيس ميقايت ملناســبة
توقيع العقــد لتوريد الغــاز اىل لبنان .مــر لديها التزام
اسرتاتيجي اتخذ عىل أعىل مســتوى ،بدعم الدولة اللبنانية.
يف وقت انفجار مرفأ بريوت كنا معا ،واليوم نحن اىل جانب
لبنان ملساعدته عىل الخروج من هذه االزمة .تذكرون بالطبع
املسعى االســايس الذي قام به الرئيس ميقايت عندما التقى
الرئيس عبد الفتاح الســييس مرتني ،االوىل يف شهر كانون
االول والثانية يف شهر شــباط ،وتم االتفاق عىل اطالق هذا
املســار ،وانجزنا كل التفاصيل الفنية والتعاقدية والتجارية،
والكلمة االخرية باملعنى املجازي ،الن الســعر الذي تم االتفاق
عليه لتوريد الغاز هو اقل بنســبة ثالثني يف املئة من ســعر
الســوق العاملي ،وهذا الســعر لدعم لبنان وجزء من االلتزام
املرصي الدائم بدعم لبنان اىل ان نخرج سويا من هذه االزمة
الصعبة».
وكان الســفري املرصي التقى وزير االعــام يف حكومة
ترصيف االعــال زياد املكاري يف مكتبــه يف الوزارة ،وتم
عرض العالقات الثنائية بني البلدين.

الــخــطــيــب غــــــادر ع ــل ــى رأس وف ــد
ّ
الــى النجف لــزيــارة املــراقــد املقدسة
وعده بإيجاد حل لهذه املسألة.
بعدها ،اســتقبل وفداً من جامعة A.U.T
ضم الدكتور رياض حنني واملحامي محمد بو
ضاهر ،وتم البحث يف إمكانية التعاون كام
يف السابق.
كل من النقيب كســبار
وبعد الظهر ،ألقى ّ
واملطران حنا علوان كلمة يف قاعة املؤمترات
يف بيــت املحامي وجرى توزيع الشــهادات
للمحامني الذين تابعوا الدورة املتعلقة بقوانني
وأنظمة املحاكم الروحية.
هذا ويــزور النقيــب وأعضــاء مجلس
النقابة األربعــاء وزير العدل القايض هرني
خوري للبحــث يف عدة مواضيــع حيوية
تتعلق بأوضــاع املحاكم والقضاة واملوظفني
ومحامي الدولة.

من املطار

غادر نائب رئيس املجلس اإلسالمي الشيعي األعىل العالمة
الشيخ عيل الخطيب بريوت عىل رأس وفد ضم :املفتي الشيخ
حسن عبد الله ،القايض الشيخ محمد مهدي اليحفويف ومنري
مرتىض ،متوجها اىل النجف االرشف لزيارة املراقد املقدســة
يف العــراق ،ولقاء املرجعيات الدينيــة يف النجف وعدد من
الشخصيات الدينية يف العراق.
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ترأس افتتاح سينودس كنيسة امللكيين الكاثوليك

العبس ــي  :عل ــى ج ــدول أعمالن ــا إنتخ ــاب أس ــاقفة ج ــدد

العبيس يرتأس الجلسة
أعلن بطريرك انطاكية وسائر املرشق للروم
امللكيني الكاثوليك يوســف العبيس ،يف كلمة
القاها خالل ترؤســه جلســة افتتاح اعامل
ســينودس كنيســة الروم امللكيني الكاثوليك
املنعقد يف املقر البطريريك يف سانتا ماريا دي
كوزمادين يف روما« ،ان انعقاد هذا السينودس
يف املدينة الخالــدة روما جــاء بالتوافق بني
االساقفةاملشاركني».
وقال« :عام مىض متكنا فيه بتعاوننا ،بعضنا
مع بعض ،من أن نتابع معا مســرة كنيستنا
بخطى ثابتة وآمنة ولو تعرثت يف بعض األحيان
وبعض املجاالت ،ولو كانــت موجعة من هذا
الجنب أو ذاك .وأجمل ما كان يف هذه املســرة
هو األساقفة الجدد الذين انتخبهم السينودس
املقــدس ووافق عىل انتخابهم قداســة البابا
فرنسيس :أبرشية كندا ،أبرشية زحلة ،أبرشية
حلب ،أبرشية الالذقية».
أضاف «خــال العام املنرصم شــاركنا يف
أعامل كنسية متنوعة :شــاركنا يف املجلس
الســنوي لبطاركة وأســاقفة لبنان وسوريا
ومــر .ويف املؤمتر القربــاين العاملي يف
بودابست بهنغاريا يف صيف  .2021كذلك يف
االجتامع العام لكنائس الــروم الكاثوليك يف
أوروبا يف مدينة بودابست بهنغاريا وترأست

الليرتجيــا اإللهية .وقمنــا يف خريف 2021
بزيارة إىل الكنيســة الرشقيــة يف رومانيا،
األرثوذكسية والكاثوليكية ،وإىل بعض املراجع
الدينية الرومانية .وشــاركنا يف شباط 2022
يف اجتامعــات الهيئة العامة ملجمع الكنائس
الرشقيــة يف روما يف إيطاليــا وكان لنا يف
أثنائها مع سائر البطاركة والرؤساء الكنسيني
الرشقيني لقاء مع قداســة البابا .ويف التاريخ
عينه شــاركنا يف املؤمتر الليرتجي الذي كان
مجمع الكنائس الرشقية قد دعا إليه أيضا».
واردف« :ويف شباط  2022شاركنا يف لقاء
كنائس البحر املتوسط يف مدينة فلورنسا يف
إيطاليا ،وكان لهذه الكنائس لقاء مع رؤســاء
بلديات من بلــدان البحر املتوســط .واالهم
مشــاركتنا يف مؤمتــر املانحني الكنســيني
واملســيحيني األجانب واملؤسســات الخريية
واإلنسانية املسيحية يف ســورية الذي عقد
يف شهر آذار  2022يف أوتيل إيبال يف دمشق
والذي كان له أثر وصدى كبريان .كام شــاركنا
يف انعقاد الهيئة العامة ملجلس كنائس الرشق
األوســط وقد جرى يف هــذه الهيئة انتخاب
املجلس األعىل والهيئة التنفيذية».
وختــم «عىل جــدول أعاملنا لهــذا العام،
باإلضافة إىل انتخــاب مطارنة ،تثبيت الرشع
الخاصبكنيستنا>.

ً
ُ
التقى وفـــدا مــن مجلس كنائس الــشــرق مهنئا

ً

يوحنا العاشر زار عـــوده :لنكون الــى جــانــب شعبنا
استقبل مرتوبوليت بريوت
وتوابعها للــروم االرثوذكس
املطران الياس عوده بطريرك
انطاكيا وسائر املرشق للروم
االرثوذكس يوحنــا العارش
الذي قال بعــد الزيارة« :نحن
موجودون لنتشاور يف أمور
كنيستنا وشــعبنا وأوضاعنا
وظروفنا وبالدنا بخاصة يف
هذا الظرف الصعب .العامل كله
اضطرابات وحروب ومشاكل يوحنا العارش يزور عوده
وقد أصبحت األوضاع صعبة
كنائس الرشق االوســط ميشال عبس مرتئسا
نحمل
ككنيســة
عىل الجميع .لذلك نحن
هم
ّ
كنيستنا ،هم شــعبنا وبلدنا بخاص ًة يف هذه وفدا رسم ّيا من املجلس ،يف املقر البطريريك يف
ّ
الظروف املعيشــية بشــكل خــاص والعامة البلمند بعد انتهاء اعامل الجمعية العامة الثانية
والسياسية .ال شك أن كنيســتنا ،ونشكر الله عرشة ملجلس كنائس الرشق األوسط ،وانتخاب
عىل هذا ،بتوجيه رعاتها وقيادة كل رعاتها يف رؤساءاملجلسوأعضاءاللجنةالتنفيذية،لتقديم
نتحسس التهنئةله.
كل األبرشيات ويف كل املناطق ،كلنا
ّ
ورشح البطريرك للوفد التحد ّيات التي تواجه
هذه الظروف واملعاناة التي يعانيها شعبنا نتيجة
الظروف ،وه ّمنا األول أن نكون إىل جانب شعبنا ،الكنيسة ،وشدّد عىل «دور العائلة يف تحصني
نحث شعبنا عىل البقاء ،وأن ال يرتك هذه الديار مناعة بيئتنا الرشق ّية من التأثريات الســلب ّية
أن ّ
بش به املسيح إلهنا يف
الغريبة عن اإلميان الذي ّ
وهذه البالد».
وكانيوحناالعارشاستقبلاالمنيالعامملجلس هذا الرشق».

ُ ّ
«ال ــل ــق ــاء ال ــدي ــم ــوق ــراط ــي» :ســنــســمــي نــــواف ســام

أعلنت كتلــة «اللقــاء الدميقراطي» انها
ســوف تس ّمي السفري الســابق نواف سالم
لتكليفه تشكيل الحكومة ،مع تأكيدها عىل
خيار عدم املشــاركة بالحكومة العتيدة مع
الحرص الكامل عىل القناعة بأن يتم التأليف
دون أي إبطــاء أو تعطيــل للتفرغ للمهامت
الصعبة امللقاة عىل عاتقها.
وبعد اجتــاع يف كليمنوصــو ،بحضور
رئيــس الحــزب التقدمي اإلشــرايك وليد
جنبالط ورئيس الكتلة النائب تيمور جنبالط،
اكدت الكتلة عىل أحقية املطالب التي يرفعها
موظفو القطــاع العام الذيــن باتوا الحلقة
األضعف أمام أثقال األعباء املعيشية الهائلة،
ويف الوقت نفســه لفتت الكتلة اىل رضورة

اال يطــال اإلرضاب املفتوح للموظفني بعض
االمــور الحيوية التي تخص الناس بشــكل
مبــارش يف قطاعــات أساســية كالصحة
والطبابة واملواد الزراعية املوجودة يف مرفأ
بــروت واملعابر الرشعية ،والتي من شــأن
ميس باملزراعني بالدرجة األوىل
تعطيلها أن
ّ
ومختلف املواطنني.
وجددت الكتلة «مطالبتها لألجهزة املعنية
يف القوى العســكرية واألمنية والجمركية
بالعمــل الجاد لوقف التهريب املســتمر اىل
ســوريا ،وذكّرت باإلخبارات القضائية التي
ســبق وقدمتها ،داعية القضــاء إىل إثبات
سلطته املســتقلة والتحرك لوقف هذا النزف
القاتل يف رشيان الحياة االقتصادية».

ُ
ّ
ّ
الــروحــيــة:
نــقــابــة ت ــج ــار ومـــســـتـــوردي امل ــش ــروب ــات
نــرفــع ال ــص ــوت إلي ــج ــاد حــلــول ملــشــكــلــة اإلســتــيــراد

أصدرت نقابة تجار ومســتوردي املرشوبات
الروحية برئاسة ميشال ايب رميا ،بيانا جاء فيه :
اوال :يف احقيــة مطالــب املوظفني :معاســتمرار االزمة االقتصادية واثرها عىل كل
املواطنني ،ويف حــن ان القطاع الخاص اكرث
مرونة يف ردم الهوة بني الدخل الزهيد وكلفة
املعيشــة التي ارتفعت بوترية حــادة ،قامت
رشكاتنا بكل ما تستطيع لدعم املوظف وتأمني
استمراريته الجتياز االزمة  .لكن القطاع العام
يعاين من دعم وجود افق لحل قضية الرواتب
واالجور ،ما يجعل الخناق يضيق عىل املوظفني
يف االدارات العامــة وعىل حياتهم .لذلك تدعم
النقابة مطالب املوظفــن لتأمني عيش كريم
عرب زيــادة الرواتب والتقدميــات ،واقله يف
تأمني مساعدات اجتامعية دورية او بطاقات
مدعومة لتغطية بدالت النقل .
ثانيــا :يف االكالف الباهظــة الناتجة عنالتأخــر يف انجاز املعامالت  :تتحمل الرشكات
املستوردة رســوما ومصاريف باهظة ناتجة
عن تسديد كلفة الشحن اىل الرشكات االجنبية
بالعملة الصعبة وكذلك رسوم ارضيات املرفأ التي
اصبحتمنذ 2022/6/1تدفعبالعملةاالمريكية
ايضا .ويؤدي ذلــك اىل نتيجتني احالهام مر:
اما تكبيد الرشكات خسائر فادحة نتيجة عدم
امكانية رفع االســعار بالتوازي مع التضخم

املتسارع،واماتحميلاملستهلكهذهالكلفة.
أضاف «ان االرضاب املفتوح الذي بدأ منذ حوايل
عرشة ايام ملوظفي االدارة العامة وهو مستمر
الجل غري مسمى جعل البضائع واملستوعبات
تتكدس عىل املرفأ دون امكانية انجاز التأشريات
الخاصة من العديد من الــوزارات ومنها وزارة
االقتصاد ووزارة الصحــة ودون امكانية اجراء
معامالت التحليل للبضائع او الكشــف عليها.
ورغم ان هذا التأخري خــارج عن ادارة الرشكات
املستوردة ،فان االدارة الرسمية ورشكات الشحن
غري مستعدة لتحمل اي مبلغ من الخسائر .
ثالثــا :يف وجــوب ايجاد آليــة الترسيعمعامالت االســترياد :تطلب النقابة من وزارة
االقتصاد ومن ادارة املرفأ ومن الجامرك اللبنانية
استثناء معامالت استرياد املرشوبات الروحية
من اي قيد وايجــاد آلية النجاز هذه املعامالت
الخراج املستوعبات والبضائع وادخالها السوق
املحيل منعا لهدر املال والخسائر التجارية ،وختم
البيان «بناء عليه ،اننا كنقابة لتجار ومستوردي
املرشوبات الروحية ،مــع وقوفنا اىل جانب
املطالــب املحق ملوظفــي االدارة العامة ،نرفع
الصوت مطالبني بإيجاد حلول ملشكلة االسترياد
التي تضع رشكاتنا عىل مشــارف الخســارة
التجاريــة يف وقــت نحاول دعــم موظفينا
الستمرار مقاومتهم هذا الظرف الصعب».
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مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

ّ
تــــحــــرك لـــلـــمـــزارعـــيـــن مــــع كــــســــاد املـــــواســـــم وتــــدنــــي األســــعــــار
هليُفرجعنالقانونالراميبترخيصزراعةالحشيشلإلستخدام ّ
الطبيوالصناعي؟

املـــــلـــــحـــــق الـــــثـــــقـــــافـــــي اإليـــــــــرانـــــــــي زار
هــــبــــة الـــــــقـــــــواس وبــــحــــثــــا فــــــي الــــتــــعــــاون
زار امللحق الثقايف االيراين
محمد رضا مرتضوي ،مركز
املعهد العايل للموســيقى
الكونرسفتــوار الوطنــي
والتقى الرئيســة الجديدة
ملجلــس االدارة الدكتــورة
هبة القــواس ،وتم البحث
يف شــؤون ثقافيــة ويف
امكانيــات التعاون الثقايف
يف املجال املوســيقي بني
املعهــد الوطنــي والجهات
املعنيــة يف الجمهوريــة
اإلسالمية يف ايران.

حسني درويش
علــت رصخــة املزارعني
يف ســهل رسعــن التحتا
عىل خلفيــة انتكاســات
القطــاع الزراعي ،وشــهد
الســهل تحــركاً الفتا عىل
خلفيــة كســاد املواســم
وارتفاع سعر املازوت وتدين
اســعار الفاكهة والخضار.
اإلنتاج محارص بني الســهل
واملستودعات وتدين األسعار
وتوقــف أبــواب التصدير.
آالف االطنــان الزراعية من
الفاكهة والخضــار تنتظر
حــل املطالــب العالقة بني
الحكومة وموظفي االدارة.
ارضاب موظفــي االدارة
انعكس ســلبا عىل عمليــات تصديــر الخضار
والفاكهة ،وتحولت املواســم من نعمة اىل نقمة
بسبب فائض اإلنتاج.
املســتفيد الوحيد هو بائع املفرق واملســتهلك،
بعدما تدين سعر البندورة والخيار والبطاطا ما بني
خمسة اىل ســتة آالف لرية لبنانية للكيلو الواحد
لدى التجار وبائعــي الجملة ،واملترضر الوحيد هو
املزارع الذي يتعرض اىل املزيد من الخسائر اليومية
التي تضعه امام خيارين :إما تح ّمل أعباء الخسائر
بانتظار بصيص امل بفــرج قريب ،أو برتك أرضه
بور واالقالع عن الزراعة ،ما يهدد بتحويل األرض
الخصوبة واملنتجة اىل ارض قاحلة.
علت رصخة املزارعني :مل يعد مبقدورنا ان نصمد
او نقــاوم ،كل الطرقات أمامنــا مقفلة ،حكومة
ص ّمت آذانها ومزارع محارص.
املزارع حسني شومان يف سهل بلدة رسعني قال:

املك  60خيمة زراعية يف ســهل رسعني التحتا،
ولكن مل يعد لدي القدرة عىل الصمود.
شكا تراجع األسعار وكساد املواسم وارتفاع سعر
صفيحة املازوت اىل  750الف لرية ،وقال مرشوعي
الزراعي يتطلب  6ماليني لرية بدل مازوت ،ناهيك
عن أجرة العامل ،فأجرة العامــل يوميا ما بني 70
اىل  80الف لرية ،وقد لجأت االســبوع املايض لبيع
خيمتني بـ 50مليون لرية يك اسدد مثن املحروقات
للمحطة ،فــاذا بقي الحال عىل مــا هو عليه من
تراجع يف األسعار وكســاد يف املواسم ،ساستمر
حتى شــهر أيلول وبعدها ســاقلع نهائيا عن هذه
املهنة وساترك اريض بدون زراعة.
امني عام العالقــات العامة التحــاد النقابات
الزراعية يف لبنان عيل شومان ناشد الدول العربية
ودول الخليج ،وبخاصة اململكة العربية السعودية،
بفتح اســواقها امام املنتجات الزراعية اللبنانية،
بعد ان بات القطاع الزراعــي يف لبنان مهدداً وال

يحسد عليه بعد أن المس الهاوية ،نتيجة استفحال
االزمات التي يواجهها هذا القطاع ،بعد تفلت سعر
الدوالر والغالء الفاحش ألســعار املحروقات التي
وصلت إىل اسعار خيالية مل تكن بالحسبان ،وبعد
ارتفاع كلفة اليد العاملة واملصاريف التي يتكبدها
املزارع باملزيد من الخسائر ،مقارنة بنسبة األرباح
املتدنية التي ال تغطي هذه التكاليف.
وطالــب املســؤولني بالخــروج مــن لعبة
املحاصصــة واملناكفات السياســية ،وباالرساع
لوضع اقرتاح القانون املقر مــن مجلس النواب
واملوقع مــن رئيس الجمهورية حيــز التطبيق،
والذي يســمح بزراعة القنب الهندي لالستخدام
الطبي والصناعي عــى األرايض اللبنانية ،كام
عدلته اللجان النيابية بتاريخ  2022 - 6 -26قبل
اقراره يف مجلس النــواب ،فالقنب الهندي يرفد
خزينــة الدولة مببلغ يفوق الـــ  16مليار دوالر
امرييك من العملة الصعبة.

مرتضوي وهبة القواس

الــســفــارة الــلــبــنــانـ ّـيــة فــي جــنــوب إفــريــقــيــا :شحنة
ّ
عملية
مــن أدويــــة الــبــنــج إلجــــراء أكــثــر مــن أل ــف

أعلنــت الســفارة اللبنانيــة يف جنوب
أفريقيا ،يف بيان ،انه «إستكامال لحملة جمع
وإرسال األدوية مجانا اىل لبنان التي أطلقها
ســفري لبنان يف جمهورية جنوب أفريقيا
قبالن فرنجية مــع قنصل لبنان الفخري يف
مدغشقر ميشال عازار ،وذلك بسبب الظروف
الصعبة التي مير بها لبنان والتي أثرت ســلبا
عىل القطاع الصحي .
ونظرا النقطــاع أدوية البنــج يف لبنان
واستحالة إجراء عمليات جراحية وصلت اىل
لبنان يف  2022/6/20شحنة جديدة تكفي
الجــراء أكرث من  120ألــف عملية جراحية،
قدمتها رشكة  ASPEN Pharmacareاململوكة
من الجنوب افريقيي اللبناين االصل ستيفن
سعد ،قادمة من بلجيكا عن طريق البحر يف

حاوية  /40/قدما قدمتها مجانا للســفارة
رشكة .CMA-CGM
وهذه الشحنة هي الشــحنة الرابعة من
سلســلة الشحنات التي ارســلتها السفارة
اىل لبنان وهــي تحتوي عىل  80الف وحدة
بنج.
وقــد وصل مجموع ما تم إرســاله خالل
الستة أشــهر املاضية حوايل  150ألف وحدة
بنــج وتخدير تكفي إلجراء أكرث من  240ألف
عملية جراحية .وكذلك جرى ارسال شحنات
أدوية ملعالجة األمــراض املزمنة ومضادات
حيوية ،آخرها شــحنة إستلمتها بتاريخ 13
أيــار  2022وزارة الصحــة العامة وجمعية
 Lebanon Needsوســيتم توزيعها بإرشاف
الوزارة».

ّ
ّ
جــــدري «الــــقــــردة» يــحــط رح ــال ــه ف ــي ل ــب ــن ــان ...ه ــل نــحــن أمــــام وبــــاء فــتــاك؟
إنّه عام الفريوسات بامتياز ،فكلّام ق ّررنا تجاوز الفريوس
األول يظهــر الثاين يك يحبــط عزميتنا ويثــر القلق يف
نفوسنا من جديد .بعد انتشاره يف بلدان عدّ ة ،وصل «جدري
القردة» إىل لبنان ،وأعلنت وزارة الصحة تســجيل أول إصابة
يف البالد اإلثنــن ،مام أثار مخاوف مــن تفيش املرضّ .إل
أن الــوزارة طأمنت يف بيان صحــايف ،أن الحالة وافدة من
الخارج ،وتتبــع حالياً العزل املنزيل ،ووضعها مســتقر من
الناحية الطبية ،مشــرة إىل أنها تعمل عىل تحديد ومتابعة
املخالطني املقربني.
ويف حديث خاص لـــ «الديار» ،عــ ّرف االختصايص يف
األمــراض الجرثوميــة واملعدية الدكتور جــاك مخباط ،عن
«جدري القردة» قائالً« :هو مرض فريويس حيواين املنشــأ
يظهر بشــكل رئييس يف مناطق الغابات االستوائية املطرية
يف وســط وغرب إفريقيا وينتقل أحيانًــا إىل مناطق أخرى.
وتشــابه أعراضه كثريا تلك التي شــوهدت يف املايض لدى
مرىض الجدري ،عىل الرغــم من أنها أقل خطورة من الناحية
الرسيريــة .وظهرت أوىل الحاالت املنتقلة إىل اإلنســان يف
سبعينات القرن املايض ،عن طريق السفر وانتقال الحيوانات
من بلد إىل آخر».
أما الالفت هذه امل ّرة ،فكان تزايد عدد هذه الحاالت الناجمة
عــن احتكاك مبارش بني األشــخاص ،والعالقات الجنســية
املتعددة ،حتى باتت مبثابة حلقة تزايدية رسيعة بســبب هذا
اإلحتكاك املبارش والحميم.
أما مرض الجدري املياه املتعارف عليه ،فشــدد الربوفيسور

جاك مخباط أن ليس له أي عالقة مبرض جدري القرود أو أي
نوع آخر من أنواع الجدري ،كام أن نسبة الوفيات فيه ضئيلة
جداً.

تحمل الفريوس .وتابع « :جدري
القرود ال يشبه كورونا أبداً ،فال
داعي للقلق ،ولكن علينا االنتباه».

وبحسب مخباط ،تبدأ األعراض بالظهور عىل الشخص بعد
مرور أسبوعني أو ثالثة عىل إصابته بالفريوس ،أه ّمها :حمى
 آالم يف العضالت  -صداع  -بثور وطفح جلدي  -تورم العقدالليمفاوية.
وكشــف مخباط أنه يف حال عدم ظهــور أي أعراض عىل
الشــخص فال يعترب مع ٍد ،حتى ولــو كان يف فرتة حضانة
الفريوس .فتحصل العدوى من خالل الرذاذ التنفيس يف حال
كانت البثور قد بدأت بالظهور يف فم املصاب ،وكانت املسافة
تقل عن مرت واحد ،مشــدداً عىل
بينه وبني الشــخص اآلخر ّ
أهمية ارتداء الكاممة لحامية أنفسنا من التقاط عدوى جدري
القردة.
فيمكن للمريض ان ينقل الفريوس إىل اآلخرين مبجرد بدء
ظهور البثور ،لكن وعندما تجف هذه البثور وتتساقط كاشفة
عن برشة سليمة أسفلها يصبح الفريوس غري معدي.

وألن «الوقاية خري من قنطار
عــاج» ،يرتتّب عــى الجميع
االلتزام باإلجــراءات الوقائية
تفش الوباء والبقاء
ّ
للحدّ مــن
يف وضــع صحي آمــن نوعاً
مــا .إليكم إذاً أبــرز اإلجراءات
الوقائية التي نصح بها مخباط
لتطبيقها :
 تجنب مالمســة الحيواناتالتي ميكــن أن تحمل الفريوس،
وتج ّنب مالمسة أي أدوات المسها حيواناً مريضاً.
 عزل املرىض املصابــن بالفريوس عن اآلخرين املعرضنيلخطر اإلصابة.
 غســل اليدين باملاء والصابون واســتخدام معقّم اليديناملك ّون من الكحول.
 إستخدام أدوات الوقاية الشخصية كالكاممات والقفازاتعند رعاية املرىض.
 التعامل السليم مع مالءات األرسة واإلنتباه عند استخدامفوط اإلستحامم ألن الفريوس يعيش ملدة طويلة عليها.

} اعراض الفريوس }

} «جدري القرود» ال يشبه «كورونا» }

هذا وأشــار مخباط إىل أن هذا الفريوس بطيء االنتشــار
بعكس فريوس «كورونا» ،وفرص انتقاله من شــخص آلخر
ضئيلة ،ألنه يتطلّــب التالصق الجلدي الحميم مع البثور التي

خــــــطــــــر داهــــــــــــــم يُــــــــــواجــــــــــه الـــــــــغـــــــــاف الــــــجــــــوي
ُ
إرتــــــــفــــــــاع مـــــخـــــيـــــف لـــــثـــــانـــــي أكـــــســـــيـــــد الـــــكـــــربـــــون!
بلــغ تركيز ثاين أكســيد
الكربون يف الغالف الجوي
يف أيــار املايض مســتوى
أعىل بنســبة  50يف املائة
مــا كان عليه خالل حقبة
ما قبل الصناعة ،ومل يسبق
جل له مثيل عىل كوكب
س ّ
أن ُ
األرض منــذ نحــو أربعة
ماليني سنة.
وأفــادت إدارة املحيطات
والغالف الجــوي الوطنية
األمريكية ،بأن ســبب هذا
االرتفاع الجديد هو االحرتار
املناخي العاملــي الناجم عن
األنشطة البرشية ،وأهمها
وســائل النقــل ،وإنتــاج
األســمنت ،وإزالة الغابات،
وإنتاج الكهرباء باستخدام
الوقود األحفوري.
ورشحت إدارة املحيطات والغالف الجوي أن مســتوى ثاين
أكسيد الكربون كان ثابتاً قبل الثورة الصناعية عىل نحو 280
جزءاً يف املليون ،وبقي األمر عىل هذا املنوال خالل الفرتة التي
سبقتها والبالغة نحو ستة آالف عام.
جل اليوم قريب من
وأشــارت يف بيان إىل أن املستوى املس ّ
ذلــك الذي كان قامئاً قبل  4.1إىل  4.5ماليني ســنة ،عندما
كانت مســتويات ثاين أكســيد الكربون نحو  400جزء يف
املليون أو أكرث .يف ذلك الوقت ،كان مســتوى ســطح البحر
أعىل مام هو اليوم مبا بني خمســة أمتار و 25مرتاً ،وكانت
غابات شاســعة موجودة يف أجزاء من القطب الشــايل،
بحسب الدراسات.
والحظ الخبري بيــر تانس ،يف البيان ،أن «الجنس البرشي
مل يعرف من قبل مثل هذه املستويات املوجودة اليوم من ثاين
أكسيد الكربون» ،وأضاف «نعرف ذلك منذ نصف قرن ،وفشلنا

} اإلجراءات الوقائية}

} ماذا عن العالج؟ }

بالنســبة للعالج ،لفت مخباط إىل أنه ما من عالج لجدري
القردة حتى الســاعة ،بل يكمن العــاج من خالل تخفيض
حرارة املريض والسيطرة عىل جفاف الجسم من خالل إعطاء
املريض السوائل.
أما نسبة الوفيات فهي ضئيلة جداً وال تزيد عن نسبة حالةٍ
باأللف
وبخاصة يف البلدان التي يتم ّتع شعوبها بنظام غذايئ
ّ
ج ّيد ،فيمكن للجهــاز املناعي أن يقــاوم الفريوس وبالتايل
يشفى الشخص املصاب.

ّ
ُ
حـــــلـــــول تـــخـــلـــصـــكـــم مـــــن مـــشـــكـــلـــة تــــســــاقــــط ال ــش ــع ــر

تعدّ مشــكلة تساقط الشــعر من أكرث املشكالت شيوعاً،
تنترش بني الكثري من النســاء والرجال وقد تصل املشكلة إىل
الصلع .ففكرة تســاقط الشــعر تؤثّر نفسياً عىل الشخص،
إال أن تعدد أســبابه يجعل من عالجه صعبــاً ونتائجه غري
ربا إىل وضع الشعر
مم يدفع الشــخص للجوء ّ
مضمونةّ .
املستعار أو عمليات زرع الشعر يف أسوأ الحاالت.
لذلك تلعب الوقاية يف هذا املجال دوراً أساسياً يف تجنب هذه
املشكلة ،كام تلعب املكونات الطبيعية أحياناً دوراً أساسياً للحدّ
من تفاقم هذه املشكلة ،وتكون أحياناً عامالً مساعداً يف توقّفها.

} ما هي أبرز أسباب تساقط الشعر؟ }

 استخدام املستحرضات الكياموية الضارة بالشعر مثلصبغات الشــعر ،باإلضافة إىل اســتخدام أدوات تصفيف
الشعر ذات الحرارة املرتفعة كاملجفف (السيشوار).

يف القيام بأي يشء ُيذكر .إال َم نحتاج إليقاظنا؟».
جل فيه كل سنة أعىل
ومايو هو عادة الشــهر الذي تُســ ّ
مستويات ثاين أكســيد الكربون ،وتجاوز تركيز ثاين أكسيد
الكربــون يف مايو  2022عتبــة الـ 420جــزءاً يف املليون
( ،)ppmوهي وحدة القياس املستخدمة لتحديد كمية التلوث
يف الهــواء .أما يف مايو  ،2021فــكان املعدل  419جزءاً يف
املليون ،ويف  2020كان  417جزءاً يف املليون.
وتؤخذ هذه القياســات بواســطة مرصد «ماونا لوا» يف
هاواي ،واملبني يف موقع مرتفع مــا يج ّنبه التأثر بالتلوث
املحيل.
ويُعترب ثاين أكسيد الكربون أحد غازات الدفيئة التي تساهم
يف حبس الحرارة ،مام يتســبب تدريجياً يف االحرتار العاملي،
وهو يبقى يف الغالف الجوي واملحيطات آلالف السنني.
وذكّــرت إدارة املحيطات والغالف الجــوي أن هذا االحرتار
بــدأ يؤدي إىل عواقب وخيمة ،منهــا تكاثر موجات الحرارة،
والجفاف ،والحرائق ،والفيضانات.

تبــن أنّ النظام الغذايئ
 إعتــاد نظام غذايئ غري متوازن:ّ
رسع ترقّق الشــعر عن طريق استنفاد
الغني بالدهون ( )HFDي ّ
 HFSCsالتي تعيد تغذية الخاليا الناضجة التي تسبب منو الشعر.
 الضغــط النفيس والتوتر :يلعبان دوراً أساســياً يف هذااملجال .بشكل طبيعي يحصل تســاقط الشعر مبعدل حواىل
 100شــعرة يف كل يوم واملعظم ال ينتبــه إىل هذا ،لكن أثناء
التوتر الشــديد قد يُحدث تغيريًا يف هذا الروتني الفسيولوجي
يف الجسم ويتضاعف مقدار تساقط الشعر مرتني وأكرث مام
يجعل األمر مقلق.
 اإلصابــة بالثعلبة البقعية :هي من املشــكالت الصحيةالتي ترتبط مبشكالت الجهاز املناعي ،وميكن أن يصاب الفرد
بالثعلبة البقعية يف كافة املراحــل العمرية ،وتؤدي الثعلبة
البقعية إىل تساقط الشعر.
 االضطرابات الهرمونية ومشــكالت الغدة الدرقية سواءالقصور أو اإلفراط يف نشــاط الغدة الدرقية -.إصابة بعض
النساء مبتالزمة تكيس املبايض ،نتيجة عدم التوازن الهرموين
املزمن ،وإنتاج نسبة كبرية من هرمون االسرتوجني ،وبالتايل
تساقط الشعر ،وترققه.
 اســتخدام حبوب منع الحمل يؤدي إىل تســاقط الشعروترقق الشعر.
 -اســتخدام بعض األدوية التي تــؤدي إىل اآلثار الجانبية

ومنها أدوية ضغط الدم ،وأدوية سيولة الدم ،وأدوية األمراض
القلبية ،وأدوية التهابات املفاصل ،وأدوية االكتئاب.
ولكن هناك أيضاً عوامل أخرى تزيد من حدة هذه املشكلة أو
تتسبب يف ظهورها ،منها :فقر الدم ،االضطرابات الهرمونية،
النقص يف حمض الفوليك والفيتامني .B6

} أساليب الوقاية }

إن الرس يف املعادن والفيتامينات املعنية بالصحة والجامل
لذا ينبغي إمداد الشــعر ببعــض الفيتامينات واملعادن يك
يتمتع بالصحة والجامل .فالشــعر يحتاج إىل الحديد ،ألنه
يدعــم العديد من عمليات النمو ،ومنها منو الشــعر ،وذلك
بفضل قيامه بنقل األوكسجني يف الجسم.

 تجنب ترسيح الشعر وهو رطب ،وتغليفه مبنشفة جافةتساهم يف تخليصه من الرطوبة بعد االستحامم.
 تدليك فروة الرأس أثناء غسل الشعر وبعده لتنشيط الدورةالدموية يف فروة الرأس.
 رشب  8أكواب من املاء يومياً لتأمني حاجة الجسم من هذاالعنرص الحيوي.
 تناول نظام غــذايئ غني بالفيتامينــات ،والربوتينات،والحديد ،واألحامض الدهنية.
 عدم اســتخدام الشامبو مبارش ًة عىل الشعر ولكن خلطهبالقليل من املاء قبل تطبيقه عىل الرأس.
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ا قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د

 6أســــــباب إقتصاديــــــة ّ
تحبذ عودة ميقاتي الى تشــــــكيل الحكومــــــة الجديدة :
إســــــتئناف املفاوضــــــات مــــــع صنــــــدوق النقــــــد  ..تنفيــــــذ خطــــــة التعافي
..تأميــــــن الكهربــــــاء  ..واســــــتمرار العالقــــــات ّ
الجيدة مع املجتمــــــع الدولي
جوزف فرح
بغض النظر عن االستشــارات النيابية التي
سيجريها رئيس الجمهورية العامد ميشال عون
غدا فأن املصلحة االقتصادية قبل السياســية
مجيء نجيب ميقايت لتكليف الحكومة الجديدة
حسب بعض الخرباء االقتصاديني واملاليني الذين
يؤكدون ان املصلحة االقتصادية هي يف عودة
ميقايت وذلك لالسباب التالية :
 -١ركــزت حكومة ميقايت التي تقوم اليوم
بترصيف االعامل عىل املفاوضات مع صندوق
النقــد الدويل حيث وقعت اتفاقا اوليا ينتظر ان
تتم متابعته ليك يسلك الطريق الصحيح بإتجاه
التعــايف االقتصادي والدفاع عنه امام املجلس
النيايب الجديد خصوصا يف ما يتعلق باالصالحات
املوعودة واعادة هيكلــة القطاع املرصيف وتعديل
يف قانون الرسيــة املرصفية ومترير املوازنة التي
اقرها مجلس الوزراء واقرار الكابيتال كونرتول ولو
جــاء متأخرا الن صندوق النقد يشــرط اقرار هذه
القوانــن ليقرض الدولــة اللبنانية ٤مليارات عىل
مدى ثالث ســنوات من املفــروض ان ال تتأخر من
اجل معالجة االنهيار املايل الن الولوج اىل صندوق
النقد سيؤدي اىل فتح االبواب للبنان امام الصناديق
املالية واالســتثامرية العربية والدولية مع العلم ان
نائب رئيس الحكومة ســعاده الشامي رفض تغيري
اي بنــد من االتفاقية مرصا عىل تنفيذها منعا لهدر
الوقــت والعودة اىل االنتعاش االقتصادي حتى ولو
قامت الدنيا ومل تقعد .
 -٢متابعة اقرار خطة التعايف التي وافقت عليها
حكومة» معا لالنقاذ «وتحميل الخسائر للمصارف

وكبــار املودعني وهذه الخطــة بجب متابعتها يف
املجلــس النيايب التي قد تحتــاج اىل تعديالت الن
املصارف ترفضها كام بعض القطاعات االمر نفسه
ومن الرضوري ان تســلم مسارها بإتجاه وضعها
موضــع التنفيذ ويبدو ان الرئيس ميقايت االحرص
عىل تطبيقها بعد ان عقد سلســلة من االجتامعات
خلص اىل هذه النتيجة .
 -٣معالجة موضوع الكهرباء خصوصا ان الرئيس
ميقايت كان قد اطلق سلسلة من الترصيحات ركزت
عىل وجود اكرث من رشكة عاملية مســتعدة لتأمني
مصانع جديــدة يف الزهراين وديــر عامر لزيادة
االنتاج كام ان مرشوع امداد لبنان بالغاز والكهرباء
من مرص واالردن يبدو انه سيســلك طريق التنفيذ
خصوصا بعد توقيع االتفاق اليوم مع مرص .
ويعلم ميقايت مدى اهمية تأمني ســاعات تغذية
اضافية يف ظل ارتفاع ســعر طن املازوت الذي يباع
بالــدوالر االمرييك لذلك سيســعى يف الحكومة

بعــد املذكرة األوىل التــي رفعها إىل مجلس
جه عدد من الشــخصيات
النواب الســابق ،و ّ
االقتصادية واملالية والديبلوماسية والقانونية
(ســمري مقديس – جورج قرم ـ ناصيف حتي
– نقــوال تويني ـ غســان العياش ـ لينا التنريـ
عادل معكرون ورياض ســعاده )مذكرة ثانية
إىل مجلس النــواب الجديد بعنوان «الدولة هي
املسؤولة عن الخســائر الجسيمة يف مرصف
لبنان» ،وجاء فيها« :تبدأ االستشــارات النيابية
لتشــكيل الحكومــة الجديــدة بعدما دخلت
الحكومة املســتقيلة ،منذ شهر تقريبا ،مرحلة
ترصيف األعامل ،وهي مرحلة ميكن أن تطول،
مام يلقي عىل املجلس النيايب الكريم مسؤولية
التحــرك واملبادرة إلنقاذ االقتصاد ،منعا لهدر الوقت
ومضاعفة الخســائر .فالبالد يف أشد الحاجة اىل
قرارات رسيعة وشجاعة للخروج من األزمة املالية
واالقتصادية غري املسبوقة.
وإننا نن ّوه بتح ّرك لجنة املال واملوازنة ولجنة اإلدارة
والعدل اللتني اجتمعتا ووضعتا برنامج عملهام للفرتة
املقبلة ،وهو يتضمن مشــاريع القوانني األساسية
ومنهــا :قانون موازنــة  ،2022قانون الســلطة
القضائية ،قانون الضوابط املؤقّتة عىل التحويالت
املرصفية والسحوبات النقدية ،ومشاريع القوانني
األخرى املتعلّقة باالتّفاق مع صندوق النقد الدويل.
ونو ّد أن نلفت نظر أعضاء املجلس النيايب الجديد
اىل رضورة إعطاء األولوية ملعالجة األزمة املرصفية
واملالية .فقد انقــى وقت طويل منذ بدء االنهيار
املرصيف والنقدي دون ان تتخذ الســلطات أي تدبري
ف ّعال ملعالجة انعكاساته االقتصادية واالجتامعية.
إن الــدول التي تع ّرضت ألزمــات مامثلة بادرت منذ
اليوم األ ّول إىل القيام بإجراءات شــاملة وموجعة
لوقف االنهيار والخروج من األزمة يف أرسع وقت.
ّ
أهم
شــهدت البالد مبادرات
متعثة لإلنقاذ ،من ّ
أهدافها ســدّ الخســائر الكبرية يف النظام املايل،
التــي تقدّ ر بحوايل  %350مــن حجم الناتج املحيل
اإلجاميل ،ونشــر هنا بالتحديد إىل خطّة التعايف
حسان دياب وخطّة التعايف
األوىل لحكومة الرئيس ّ
الثانية لحكومة الرئيس نجيب ميقايت .ومع ذلك ،مل
تهتد الدولة حتى اآلن اىل طريق التعايف املنشود ألجل
استعادة الثقة بالنظام املرصيف وإعادة الودائع اىل
أصحابها .فقد شــكل توزيع الخسائر عىل األطراف
املعنية موضــوع اختالف كبري بني عــدّ ة جهات:
الحكومة واملجلس النيايب ومرصف لبنان واملصارف
والهيئات االقتصادية ووسائل اإلعالم ،مام عطّل وال
زال يعطّل التوصل اىل قرار بشأن خطة اإلنقاذ.
من واجب املجلــس النيايب الجديد أن
ينكب عىل
ّ
درس هذه املســألة وب ّتهــا دون إبطاء للتعجيل يف
إعادة الحقوق اىل أصحابها وإحياء النظام املرصيف
مــن جديد ،مع الحفاظ عىل امللكية
الخاصة وركائز
ّ
الح ّريــة االقتصادية .وبرأينا فــإن الدولة تتحمل
املسؤولية الكربى عن املصري الذي وصل اليه النظام
املــايل واالقتصادي ،وقد شــاركها يف ذلك مرصف
لبنان الذي مل يتــوان عن متويل العجوزات املتزايدة
للموازنة عىل مر السنني ،وهدر االحتياطات الوطنية
بالعمالت األجنبية دعام لسياســة ســعر الرصف
املنفصلة عن الواقع.
فالســبب األول للكارثة ،إذا ،يكمن يف سوء إدارة
املالية العامة وتراكم عجوزات املوازنة سنة بعد سنة
دون أن تبــدي الحكومات املتعاقبة الحدّ األدىن من

اإلرادة والتصميــم عىل وقف الحلقة الجه ّنمية يف
تراكم عجــز املوازنة وتعاظم الدين العام .من جهة
أخرى ،فإن خســائر مرصف لبنان نتيجة تسليفاته
املتواصلة للدولة وسياســة سعر الرصف املته ّورة
قدّ رتها الخطــة الحكومية األخرية مببلغ  60مليار
دوالر أمرييك ،وهي أكرب فجوة يف امليزانية املوحدة
للقطاع املايل.
ونحن نعتقد أن الدولة تتحمل املسؤولية الكربى
عن خسائر املرصف املركزيّ ،مام يلزمها باملساهمة
مساهمة رئيسية يف ردمها حامية لحقوق املودعني
يف املصارف اللبنانية.
أهم األسباب ايل تحملنا عىل االعتقاد
ويف ما ييل ّ
بأن الدولة تتح ّمل املســؤولية الكاملة عن خسائر
مرصف لبنان:
خص بها قانون النقد
 .1رغم االســتقاللية التي
ّ
والتســليف مــرف لبنان ،تبقى للدولة ســلطة
معنوية عىل عمل القطاع العام وسائر مؤسساته،
مــا يفرض عليها واجب مراقبة هذه املؤسســات
ّ
وتوجيهها ضمن سياسات الدولة ،وملصلحة املجتمع
اللبناين ككل .إن استقاللية مرصف لبنان التي كفلها
قانون النقد والتســليف ووسع إطارها ال تحول دون
مامرسة الدولة واجب الرقابة والتوجيه والتنسيق
بني السياسات العامة.
 .2إن الصالحيات الواســعة التي أناطها قانون
النقد والتســليف مبفــوض الحكومة لدى مرصف
لبنان تجعل الحكومة رشيكا فعليا للمرصف املركزي
يف قرارتــه الكربى وتوجهات سياســته النقدية،
وكذلك يف سياســة ســعر الرصف التي اتّبعت يف
األعوام األخرية ،ال ســيام منذ ســنة  ،2015عندما
استنفد املرصف احتياطاته
الخاصة بالعمالت وبدأ
ّ
باستعامل توظيفات املصارف لديه لتثبــــيت سعر
الرصف .فرقابة مفوضية الحكومة ،التابعة لوزير
املالية ،تشمل حق الرقابة عىل أدق التـــــفاصيل
يف املرصف املركزي وتستطيع وقف قرارات املجلس
املركزي وإحالتها اىل وزير املالية (املواد من  41حتى
 46نقد وتسليف).
 .3إذا كنت سياســة سعر الرصف التي اتّبعت يف
السنوات األخرية مسؤولة عن تبخّر الودائع وانزالق
النظــام املرصيف نحو الكارثة ،فيجب التنبيه إىل أن
قانون النقد والتسليف جعل الحكومة من خالل وزير
املالية رشيكا يف قرارات التدخّل يف سوق القطع ،إذ
نصت املادّة  75نقد وتسليف عىل أن املرصف «يعمل
ّ
يف الســوق باالتفاق مع وزير املالية مشــريا او
بائعــا ذهبا أو عمــات اجنبية» .إال أن وزير املالية،
ّ
تخل عن تح ّمل املســؤولية
ومن ورائه الحكومة،
ومشاركة املرصف املركزي هذه الصالحية الخطرية،
خصوصا يف السنوات القليلة التي سبقت االنهيار.

الجديــدة يف حال اعيد اىل رئاســة الحكومة
الرتكيز عىل ذلك ملا فيه من مصلحة للمواطنني
الذين يكتون بأسعار نارية من املولدات الخاصة
.
 -٤من املعروف ان الرئيس ميقايت عالج هذه
امللفات ومســتمر فيها بينام يف حال تم اختيار
رئيس الحكومة من االســاء الجديدة التي يتم
التــداول بها فكم بحاجة مــن وقت لالطالع
عليها ودراســتها والحكومــة مصريها اربعة
اشهر فقط لذلك اسهم ميقايت مرتفعة يف هذا
املجــال ويفضل ان يكون هو علو رأي الحكومة
الجديدة.
 -٥العالقة الجيدة التي ينسجها مع الهيئات
االقتصادية واالتحــاد العاميل العام حيث يتم
مشاورات دامئة بينه وبينهم وقد حصل العامل من
هذه الحكومة عىل زيادة يف تعويض النقل وتأمني
املســاعدات االجتامعية ورفع الحد االدىن لالجور
اىل مليونــن و٦٠٠الف لرية رغم ما تعانيه موازنة
الدولة اللبنانية كام ان رئيس االتحاد العاميل العام
شكر ميقايت اكرث من مرة عىل تجاوبه مع املطالب
العاملية وكذلك االمر بالنسبة للهيئات االقتصادية
ورئيسها محمد شقري .
-٦العالقــات الجيدة التي نســجها مع املجتمع
الــدويل وخصوصــا مع الدول املؤثــرة عىل لبنان
والتــي ترحب لعودته متهيدا لالنتعاش االقتصادي
التي ترغب فيه وتبدي اســتعدادا ملساعدة لبنان يف
هذا االطار.
عىل اية حال نحن بإنتظار االستشــارات النيابية
لتحديد اســم الرئيس املكلــف الن ترف الوقت ليس
لصالح لبنان واقتصاده.

ُ
مـــــذكـــــرة ث ــان ــي ــة مــــن ش ــخ ــص ــي ــات م ــال ــي ــة الـــــى امل ــج ــل ــس ال ــن ــي ــاب ــي:
الــــــدولــــــة هـــــي املــــســــؤولــــة عـــــن الـــخـــســـائـــر فـــــي مــــصــــرف لــبــنــان

بـــــاألرقـــــام  :ارتــــفــــاع صــفــيــحــة ال ــب ــن ــزي ــن  16ضــعــفــا
لفتــت «الدولية ملعلومات» يف تقريرها الجديد إىل
أنّ «سعر صفيحة البنزين عيار  95أوكتان وصل يوم
األربعاء يف  15حزيران  2022إىل  691ألف لرية بينام
كان الســعر قبل سنة يف  17حزيران 43500 ،2021
أي بارتفاع خالل ســنة مقــداره 647500لرية
لريةّ ،
أي  16ضعفاً» .وب ّينت «أسباب
ونسبة  1,488يف املئة ّ
االرتفاع الكبري عىل الشكل اآليت:
– ارتفاع سعر برميل النفط عاملياً من نحو  25دوالراً
إىل  125دوالراً.
– وقف دعم البنزين الذي كان يوفره مرصف لبنان.
– زيــادة حصة املحطات ورشكات النقل والتوزيع

ً

 .4نستغرب تراكم الخسائر يف مرصف لبنان،
وبالتايل املصارف التجارية التي امدته بالسيولة
كليــا ،تقريبا ،دون معرفة الحكومة عرب وزارة
املالية .فقد فرض القانون نفســه (مادّة )117
عىل حاكم مرصف لبنان ان يقدم «لوزير املالية
قبل  30حزيران من كل ســنة امليزانية وحساب
األرباح والخسائر عن السنة املنتهية وتقريرا عن
قص الحاكم يف
عمليات املرصف خاللها» .فهل ّ
تقديم هذه البيانات أم أن وزير املالية اســتلمها
وأهمل التدقيق فيها ومل يالحظ بالتايل التدهور
املتامدي سنة بعد سنة يف ميزانية البنك املركزي؟
 .5القاعــدة يف األنظمــة املالية يف العامل
أن املصارف
الخاصة مســؤولة عن الخســائر
ّ
الناجمــة عــن قروضهــا للقطاع الخــاص وعن
اســتثامراتها األخرى ،لكن الدولة هي املسؤولة عن
خسائر املرصف املركزي .وانسجاما مع هذه القاعدة،
نص قانون النقد والتســليف بشكل ال لبس فيه عىل
ّ
موجب تسديد أي عجز يف ميزانية املرصف من أموال
الخزينة .فقــد ورد يف املادّة ( )113انه «إذا كانت
نتيجة ســنة من السنني عجزا تغطى الخسارة (يف
املرصف) من االحتيــاط العام وعند عدم وجود هذا
االحتيــاط او عدم كفايته تغطى الخســارة بدفعة
موازية من الخزينة».
ولذا فإننا نحذر من تحميل املودعني العبء األكرب
من هذه الخســارة مع كل تبعاتها السيئة عىل تدفق
أموال املدّ خرين مســتقبال نحو املصارف اللبنانية،
حتى يف حال إصالح القطاع املرصيف.
إننا نقرتح إعادة النظر بخطة التعايف التي أعدّ تها
تبي األرقام املحدّ دة لإلجراءات
الحكومة ،علام إنها مل ّ
والفرضيات التي تنطــوي عليها .وندعو لالعرتاف
بــأن الجزء األكرب من عــبء خطة التعايف يجب أن
تتحمله الدولة مبا يف ذلك الســلطة النقدية ،وذلك
بغض النظر عن أي تخطيط إلعادة هيكلة املصارف
العاملة يف لبنان.
كام نقرتح عىل السلطات املسؤولة أن تعدّ جدوال
زمنيا لتسديد التزامات مرصف لبنان تجاه املصارف،
والتي بدورها تضع جدوال زمنيا موازيا لتسديد ودائع
زبائنها بالعمالت األجنبية.
ويكــون ارتــكاز عىل صندوق ســيادي يتوىل
ادارته خرباء مســتقلون ،وتكــون من مهامه إدارة
بعض موجودات الدولة (ال بيعها) لتساهم عائداته
جزئيا يف تســديد ديون مــرف لبنان للمصارف
التجارية حســب الجدول الزمني املشار إليه .وإننا
نــرى أن صندوق النقد لن ميانع بأن يكون الصندوق
السيادي املقرتح من ضمن الخطة املالية التي يعدها
لبنــان ،رشط أن يتوىل ادارته خرباء ذوو مصداقية
ومستقلون عن املصالح السياسية .ويف هذه الحال
فــإن املوارد املنتظرة من صنــدوق النقد وغريه من
املؤسســات الدولية ،إضافة اىل عائدات الصندوق
السيادي ،ستعيد ثقة املدّخرين يف الجهاز املرصيف
اللبناين ،وستشــكل كلها األرضية املالية املطلوبة
لتطبيــق الجدول الزمني املقرتح لتســديد التزامات
مــرف لبنان .ونضيف هنا رضورة التخطيط أيضا
لدعــم املواطنني ذوي الدخل املحــدود الذين ال قد ال
ميلكون حسابات مرصفية.
وميكن تغذية الصندوق الســيادي بنسبة محدّ دة
مــن عائدات النفط والغاز إذا ب ّينت عمليات التنقيب
املنتظرة وجود هذه الرثوة يف باطن األرض اللبنانية
واملياه اإلقليمية.

من  5540لرية عن كل صفيحة إىل  28500لرية.
– زيــادة قيمة الرضيبة عىل القيمة املضافة التي
تتقاضها الدولة ونسبتها  11يف املئة من  4310لريات
إىل  67ألف لرية من كل صفيحة بنزين.
انخفض امس سعر صفيحة البنزين  95و 98أوكتان
 8000لرية ،واملازوت  13000لرية والغاز  10000لرية.
وأصبحت االسعار كااليت:
البنزين  95أوكتان  679000لرية
البنزين  98أوكتان  689000لرية
املازوت  738000لرية
الغاز  350000لرية.

االربعاء  22حزيران 2022

توقيــــــع اتفاق اســــــتيراد الغاز من مصر وســــــوريا..

خالل توقيع االتفاقية
وقع لبنان اتفاقاً مع ممثل عن رشكة مرص
القابضة للغاز الطبيعي يف وزارة الطاقة يف
حضور السفري املرصي.
وقــال وزير الطاقة وليد فياض بعد توقيع
االتفاق :ما كان هذا االتفاق ليحصل لوال تبني
مرص للمرشوع من اللحظة االوىل ومتابعته
بتفاصيلــه ودعم كافــة مراحله وصوال اىل
تأمني زيادة للكمية.
اضاف :سيؤمن هذا االتفاق تغذية كهربائية

تصــل اىل  4ســاعات اضافية يف لبنان وهو
بأمس الحاجة اليها.
من جانبه ،قال ممثل الســفري الســوري:
جاهــزون لتمرير الغاز املرصي اىل لبنان دون
أي تأخــر وال يوجد أي مشــكلة قانونية او
تجارية امام تنفيذ االتفاقية.
ووفق املعلومات ،لن يكون التنفيذ يف الوقت
القريب بانتظار الحصول عىل الضوء األخرض
األمرييك وإنجاز لبنان التحضريات التقنية

راســلت الرشكة الصينية CNEECكالً من
رئيس حكومة ترصيف االعامل نجيب ميقايت
ووزير الطاقة فيها وليد فياض ورئيس مجلس
ادارة مدير عام مؤسســة كهرباء لبنان كامل
حايــك ،معلنة اهتاممها باملشــاركة يف أي
مناقصة النشاء معملني النتاج الطاقة بقدرة
يل الزهراين ودير عامر
١٦٠٠ميغاوات يف مع َم ّ
وفق أي نظام تريــده الحكومة اللبنانية من
حيث بناء وتشغيل وادارة املعملني وتحويله اىل
الدولة اللبنانية بعد فرتة من الزمن  ،بحســب
مصادر متابعة لـ»املركزية».
وتوضــح أن «عــرض الرشكــة الصينية
التي أبدت اســتعدادها لبنــاء امل َع َملني وصنع
التوربينات حسب الطلب اللبناين والذي يايت
يأيت ضمن املعايــر واملواصفات االوروبية
الالزمة ،وادارتهام ايضــاً ،بعدما أبدى البنك

الصينــي اســتعداده لتمويــل املعملني ،مع
العرضــن اللذين اعلن عنهام الرئيس ميقايت
لرشكتي «سيمنز» و»جرنال إلكرتيك».
وتُلفت املصادر إىل أن «الفارق بنب الرشكة
الصينية والرشكتني األخريني أن االوىل قدّ مت
تســهيالت كبرية لتأمني الكهرباء يف لبنان،
وذلك إليجاد موطئ قدم لها يف لبنان».
وتؤكد مصادر الرشكة أن يف إمكانها تشييد
املصنعني وادارتهام خالل سنة واحدة أي ميكن
زيادة ١٦٠٠ميغاوات عىل الشبكة بحيث يزيد
عدد ساعات التغذية عىل ١٢ساعة وأكرث .
ويف ضوء ذلــك ،من املنتظر ان تتشــكل
الحكومــة الجديــدة يك يبنــى عىل الىشء
مقتضاه ،خصوصاً املناقصة التي ســتجريها
الحكومــة لتأمــن الزيــادة يف التغذيــة
الكهربائية.

ُ
اهتمــــــام صينــــــي باملشــــــاركة فــــــي مناقصــــــات
إنشــــــاء معامــــــل إلنتــــــاج الطاقــــــة فــــــي لبنــــــان

امليــــــاه مقطوعــــــة فــــــي بيــــــروت وضبيــــــه
نفــذ أهــايل ضبيــة ذوق الخراب
اعتصاما امام رشكة املياه يف ضبيه،
احتجاجــاً عــى انقطــاع املياه منذ
شــهرين .وقطع املعتصمون الطريق
امام مرشوع االســمر السكني لبعض
الوقت.
الجدير ذكره ان اهايل بريوت وبعض
املناطق شــكوا من انقطاع املياه منذ
فــرة دون ان تحــرك مصلحة مياه
بريوت وجبل لبنان ســاكنا بل تصدر
البيانات تطالب بتسديد االشرتاكات.

ُ
غريو التقــــــت ممثل صنــــــدوق النقد فــــــي بيروت :
نؤكد التزام الصندوق تجاه لبنان والشــــــعب اللبناني
اســتقبلت سفرية فرنســا آن غريو املمثل
املقيم الجديد لصندوق النقد الدويل يف بريوت
فريديريكو ليام.
حبت غريو بـ»تعيني الســيد ليام يف هذا
ور ّ
املنصب بعد  10ســنوات من شغوره ،ال س ّيام
أن هــذه الخطوة تؤكد إلتــزام صندوق النقد
الدويل تجاه لبنان والشعب اللبناين» ،وأكّدت
أن «فرنسا ،شأنها شأن املجتمع الدويل بأرسه،
مــا زالت عازمة عىل مواكبــة اللبنانيني يف
تنفيذ التدابري الطارئة واإلصالحات البنيويّة
تم التفاوض
الرضورية للنهوض بالبالد ،كام ّ
بشأنها يف شهر نيسان املايض».
وذكّرت بأنّ فرنســا «ســتواصل حشــد
كل طاقاتهــا من أجل الحــرص عىل احرتام
ّ
نــص عليها االتفاق ،أي
االســتحقاقات التي
ّ
قــرارات الحكومة واملــرف املركزي حول
إعادة هيكلة القطاع املرصيف وتوحيد أسعار
الرصف ،والتصويــت يف مجلس النواب عىل
القوانني األربعة التي جرى تحديدها بوصفها
خطوات مســبقة (موازنة  2022والكابيتال
كونــرول ورفع الرسيّــة املرصفية وإعادة
هيكلــة القطاع املرصيف) ثم موافقة مجلس
إدارة صندوق النقد الدويل عىل الربنامج ،مام
سيتيح إجراء الدفعات األوىل من القروض».
ولفت بيان للســفارة الفرنســية ،اىل أنه
«بالنظــر إىل التدهــور املســتم ّر للظروف
املعيشــ ّية للبنانيني ،أصبح استقرار الوضع
حة من أجل
االقتصــادي واملــايل رضورة مل ّ

وضع البالد عىل سكّة التعايف .وحده صندوق
النقد الدويل لديه القدرة ،بدعم من مجموعة
املم ّولني املتعدّ دي األطراف والثنائ ّيي األطراف،
عــى وضع لبنان عىل هذه الســكّة .فام من
خيار آخــر يف مصلحة جميع اللبنانيني .ذلك
أن برنامج صنــدوق النقد الدويل هو الوحيد
الذي يقدّ م متويالً جديداً (قرض من الصندوق
بقيمة  3مليار ومساهامت من الجهات املم ّولة
تناهز  7مليار من أجل ســدّ حاجة التمويل)،
ويف الوقت نفسه ،إن خطوات اإلصالح األوىل
التي ستضع حدّ اً للتضخّم املفرط سيكون من
س وتأمني
شــأنها تثبيت القدرة الرشائية لألُ َ
بيئة أكرث هدوءاً للقطاع الخاص».
اضــاف البيــان« :لقد وضعــت الحكومة
الحالية ،ال س ّيام بفضل العمل الذي أنجزه نائب
سساً لإلتفاق
رئيسها السيد سعادة الشامي ،أُ ُ
الذي وافق عليه الرؤســاء الثالثة للسلطات
التنفيذية والترشيعية والذي سيعالج األزمة
ال ُنظُم ّية الحالية مبختلف أبعادها .يجب إقرار
مشاريع القوانني كلّها املذكورة أعاله من دون
تأخري ثم وضعها ح ّيز التنفيذ بطريقة عاجلة،
وفقــاً للجدول زمني الذي اتفــق عليه لبنان
وصندوق النقد الدويل يف شهر نيسان الفائت.
وفرنســا ،بالتعاون مع رشكائها األوروبيني
كل الوسائل املتاحة لها
والدوليني ،ستستخدم ّ
مــن أجل أن تواصل دعمها إلقرار هذه التدابري
حسن تطبيقها من جانب كافّة
بشكل كامل ولِ ُ
األطراف املعن ّية».

شقير بحث سبل تنمية العالقات االقتصادية مع قطر

اســتقبل رئيس الهيئات اإلقتصادية الوزير
السابق محمد شقري عضو مجلس إدارة غرفة
قطر عقيلة السفري القطري يف لبنان إبتهاج
محمد األحمداين يف مقر غرفة بريوت وجبل
لبنان ،حيث تناول البحث سبل تنمية العالقات
اإلقتصاديــة وتعزيــز التعاون بــن القطاع
الخاص يف البلدين.
بداية ،رحب شقري باألحمداين ،مؤكداً» عمق
العالقات التاريخية واألخوية بني لبنان وقطر
واإلهتامم الشــديد بتقوية التعاون والرشاكة
بني رجال األعامل يف البلدين».
واعترب ان «التاريــخ الطويل من العالقات
اإليجابيــة بني رجــال االعــال اللبنانيني
والقطريــن والنجاحات املشــركة التي تم
تحقيقها تؤســس لزيادة هذا التعاون وخلق

رشاكات عمل بني الطرفــن للعمل يف لبنان
وقطر أو خارجهام «.
من جهتها ،نوهــت األحمداين بالعالقات
املميــزة بني قطــر ولبنان وبني شــعبيهام
الشــقيقني ،كام أكدت «إهتــام غرفة قطر
بتعزيز وتقوية العالقات مع القطاع الخاص
اللبناين» ،مشــرة اىل أنها «ستواصل العمل
من ضمن اإلمكانات املتاحة للميض قدماً يف
تقوية التعــاون والرشاكة بني رجال األعامل
يف البلدين» .كام تم اإلتفاق عىل التنســيق
إلنجاح الزيارة التي سيقوم بها وفد إقتصادي
من القطاع الخاص اللبنانية برئاسة شقري اىل
قطر قبل نهاية العام الجاري.
يف نهايــة اللقاء قدم شــقري كتاب غرفة
بريوت اىل األحمداين.
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إيــــــــران :نـــديـــن االعــــــتــــــداءات الــصــهــيــونــيــة ع ــل ــى س ــوري ــا

انتقد سفري ومندوب إيران الدائم لدى منظمة األمم املتحدة،
مجيد تخت روانجي ،التزام مجلس األمن الدويل الصمت تجاه
انتهاك االحتالل اإلرسائييل املستمر لسيادة ووحدة األرايض
السورية.
وخــال اجتامع ملجلس األمن الــدويل عقد للبحث يف
التطورات اإلنســانية يف ســوريا ،ندد تخــت روانجي
بـ»االعتداءات والهجامت اإلرهابية عىل ســوريا من قبل
الكيان الصهيوين».
وقال مندوب إيران الدائم لــدى منظمة األمم املتحدة:
«إيران تدين بشــدّ ة االحتالل طويل األمد لهضبة الجوالن
الســورية من قبل الكيان اإلرسائيــي وكذلك االنتهاكات
العديدة لســيادة ووحــدة االرايض الســورية ،مبا يف
ذلك الهجامت األخــرة التي اســتهدفت املدنيني والبنية
التحتية ،والســيام الرضبات األخرية عىل مطار دمشــق
الدويل.
وأوضــح أنّ «هذه األعــال الرشيــرة واإلرهابية من
قبــل الكيان اإلرسائييل تنتهــك القانون الدويل والقانون
اإلنســاين الدويل وســيادة ســوريا وتُع ّرض استقرار
املنطقة وأمنها للخطر».
وشــدد عىل أنّ «إيران تعرتف بحق ســوريا املرشوع يف
الدفاع عن نفســها وفقــاً للقانون الــدويل وميثاق األمم
املتحدة» ،مؤكــداً أنّ إيران «تطالب مــن مجلس األمن نبذ
معايريها املزدوجة وإدانة األعــال العدوانية اإلرسائيلية
رصاحة ومســاءلة هــذا الكيــان املتمرد عــى اعتداءاته
ومامرساته العدوانية».
وأشــار إىل أنّ «العقوبات املفروضة عىل ســوريا أخلّت
حتى بإيصال املســاعدات اإلنسانية بشــتى الطرق ،وأخّرت
عودة الالجئني والنازحني إىل ســوريا ،كــا وأنها أضعفت
قدرة الحكومة الســورية عىل تحقيق االستقرار االقتصادي
واالجتامعي ،فضالً عن تحســن الظروف املعيشية للشعب
السوري».
وبي تخت روانجي أنّــه وفقاً لتقرير األمم املتحدة فهنالك
ّ

« 14.6مليون شــخص بحاجة إىل مســاعدات إنسانية يف
عام  ،2022وهو ما يزيد مبقدار  1.2مليون شخص عن عام
 .2021فالخدمات األساســية مثل املياه والكهرباء والرعاية
الصحية آخذة يف التدهور بشكلٍ متزايد».
وأشــار مندوب إيران الدائم لدى منظمــة األمم املتحدة
إىل االجتــاع الثاليث األخري ملمثيل إيران وروســيا وتركيا
يف إطار عملية أســتانة ،قائالً :إنّ الــدول الضامنة لعملية
أســتانة أعربت خالل اجتامعها األخري عــن قلقها العميق
تجاه األوضاع اإلنســانية يف سوريا ،مؤكد ًة «رضورة إزالة
العقبات وزيادة املســاعدات اإلنسانية لجميع السوريني يف
أي رشوط
جميع أنحاء ســوريا دون متييز أو تســييس أو ّ
مسبقة».
ولفت إىل أنّ «املندوبني املذكورين أدانوا العقوبات أحادية
الجانــب التي تنتهــك القانون الدويل والقانون اإلنســاين
الدويل وميثاق األمم املتحدة» ،معربني عن «معارضتهم ألي
إجراءات متييزية».
يذكر أنّ كبري مســاعدي وزير الخارجية اإليراين للشؤون
ٍ
السياســية الخاصة ،عيل أصغر خاجــي ،طالب ،يف
وقت
ســابق ،برفع كامل الحظر عن ســوريا ،فوراً ومن دون أي
جه أو متييز.
رشط مو ّ

أعلن قائد القوات البحرية لحــرس الثورة اإليراين ،العميد
عيل رضا تنغسريي ،دخول قطع بحرية وعتاد حديث الخدمة
يف هذه القوات خالل العام اإليراين الحايل (بدأ يف  21آذار).
وقال العميد تنغسريي لـ»وكالة أنباء فارس» :إن «منتجات
دفاعية جديدة ســتدخل الخدمة يف القوات البحرية لحرس
الثورة يف املستقبل القريب».
وتزامناً ،نقلت صحيفة «واشنطن بوست» األمريكية ،عن
مسؤولٍ عســكري أمرييك رفيع املستوى أن  3زوارق إيراني ٍة
اقرتبت من سفينتني أمريك َّيتني يف منطقة الخليج عىل نحو
الفت .وســبقه إعالن حرس الثورة يف إيران ،احتجاز ناقلتي
النفط اليونانيتني« ،دلتا بســويدن» و»برودنت وريور» ،يف
مقابل ساحيل بندر لنغه وعسلوية.
وقبل أيام ،قام تنغسريي بزيارة تفقدية للوحدات املتمركزة
يف جزيرة طنب الكربى يف ميــاه الخليج ،ووقف عىل حال
التحصينات واملنشآت الهندسية والدفاع املدين ،وتع ّرف كذلك
الجاهزية القتالية يف الجزيرة ،وقال :إنّ «وجود إرسائيل عىل
أرايض دول مجاورة يهدّ د أمن املنطقة».

وكان قائد القــوة البحرية يف الجيش اإليراين ،شــهرام
إيراين ،قال يف وقت ســابق :إنّ جدول أعامل القوة البحرية
للجيش لهذا العام يتض ّمن ضم سفن حربية جديدة يف الشامل
والجنوب ،معترباً أن الحضــور يف املياه الدولية والبعيدة هو
أحد أهداف بالده.

ّ
ســــنــــتــــزود بـــقـــطـــع بـــحـــريـــة جـــديـــدة
حــــــرس الــــــثــــــورة :

لـــيـــبـــيـــا  :حــــكــــومــــة الـــــــوحـــــــدة تــــســــتــــعــــرض ّ
قــــوتــــهــــا

شهدت العاصمة الليبية طرابلس استعراضا مسلحا ألرتال
من السيارات العســكرية واألمنية التابعة للمجلس الرئايس
ولوزاريت الداخليــة والدفاع يف حكومــة الوحدة الوطنية
برئاسة عبد الحميد الدبيبة عقب أنباء عن متركز قوات موالية
لرئيس الحكومة املكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا غرب
املدينة ،يف وقت أعرب فيه رئيس املجلس األعىل للدولة خالد
املرشي عن استعداده للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح
ملناقشة نقاط الخالف يف املسار الدستوري.
وجابت األرتال العسكرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية
مناطق من العاصمة طرابلس ،يف تحركات جاءت عقب أنباء
عن متركز قوات موالية لباشــاغا يف منطقة ورشفانة غرب
طرابلس بعد أن قدمت من مدينة الزنتان .
ويرفض الدبيبة متديد العملية االنتقالية ،وقد أكد مرارا أنه
لن يسلم السلطة إال لحكومة منبثقة عن انتخابات ،يف حني
يقول باشاغا ورئيس مجلس النواب وعقيلة صالح إن حكومة
الوحدة الوطنية انتهت صالحيها.

} لقاء يف غدامس }

يف األثناء ،أعرب رئيس املجلس األعىل للدولة يف ليبيا خالد
املرشي عن استعداده للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح
يف مدينة غدامس ( 600كلم جنوب غرب العاصمة طرابلس)
ملناقشة نقاط الخالف يف املسار الدستوري.
ويف رســالة وجهها إىل مستشــارة األمني العام لألمم
املتحدة الخاصة بليبيا ســتيفاين وليامز ،قال املرشي إنه بعد
ذلــك تتم إحالة النقاط العالقــة إىل مجليس الدولة والنواب
ليقوال كلمة الفصل فيها.
وتأيت هذه الترصيحات عقب فشل عقد اجتامع كان مقررا
بني رئيس املجلس األعىل للدولة خالد املرشي ورئيس مجلس
النواب عقيلة صالح يف القاهرة ،إذ ذكرت مصادر أن ســبب

بوتين :سارمات سيدخل الخدمة نهاية العام

رصح الرئيــس الــرويس ،فالدميري بوتني ،أنّ «روســيا
ّ
ستواصل تعزيز وتطوير قواتها املسلحة وفقاً للتهديدات».
وقال بوتــن يف كلم ٍة ألقاهــا خالل لقائــه مع خريجي
األكادمييات العسكرية يف موسكو إنّ «صاروخ سارمات سيدخل
الخدمة يف القوات املسلحة الروسية نهاية العام الجاري».
وتابع بوتني« :الجميع يعــرف الظروف الجديدة التي تضع
الصعوبــات والعراقيــل أمام جميع القطاعــات يف الدولة،
ومن بني ذلك الجيش واألســطول الروسيان» ،مضيفاً« :رغم
الصعوبات إال أنّ الجيش واألســطول ســيواصالن مسرية
التنمية والتطور يف أنظمة األسلحة الجديدة عىل الرغم من
كل الصعوبات والعوائق».
ونفّذت روســيا أول إطالق للصاروخ الباليســتي العابر
للقارات «ســارمات» من قاعدة بليسيتســك الفضائية يف
منطقة أرخانغيلسك يف  20نيسان املايض.
ووفقاً للخــراء ،فإنّ صــاروخ  28-RSســارمات قادر
عىل توصيل رأس حربية نووية قابلة لالنقسام يصل وزنها
إىل  10أطنان إىل أي مكان يف العامل.

ً
ُ ّ
ّ
ّ
بلجيكا تتسلم  16طفال و 6أمهات من أسر مسلحين في سوريا

أعادت بلجيكا من مخيم يف شــال رشقي سوريا يخضع
وست أ ّمهات هم أفراد أرس مسلحني
ّ
لسيطرة الكرد 16 ،طفالً
بلجيكيني ،وذلك عىل منت طائرة تابعــة لوزارة الدفاع .وأكد
مصدر قضايئ املعلومات التي كشفتها وسائل إعالم بلجيكية.
وأشــار املصدر نفســه إىل أنّ األطفال جميعاً هم ما دون
الست من مخيم
ّ
الثانية عرشة من العمر وأُخرجوا مع النساء
الهول لعبور الحدود العراقية براً قبل ركوب الطائرة البلجيكية
يف أربيل.
وقالت شــبكة اإلذاعة والتلفزيــون البلجيكية الناطقة
بالفرنسية « »RTBFإنه هؤالء األمهات أُ ِدنّ يف بلجيكا بتهمة
وسلّمن إىل القضاء
املشاركة يف نشاطات مجموعة إرهابيةُ ،
فور وصولهنّ ،فيام يُرجح أن يخضع األطفال لفحوص طبية
قبل تسليمهم إىل هيئة حامية الشباب.
وأوضحت النيابة البلجيكيــة الفدرالية يف بيان أنّ «الليلة
املاضية شهدت املرحلة األخرية من عملية تهدف إىل إعادة 16
طفالً بلجيكياً من سوريا مبرافقة أمهات بلجيكيات».
وأضافت أنّ «طائرة تابعة لوزارة الدفاع هبطت عند الساعة
 1,30صباحاً» .وأعلنت أنها ستعقد مؤمتراً صحافياً قبل الظهر
يف بروكسل للكشف عن مزيد من التفاصيل.
وهذه أبــرز عمليــة تنظّمها بلجيكا منذ ســقوط تنظيم
«داعــش» عام  2019الــذي نجم عنه توقيف مئات النســاء
واألطفال مــن جميع الجنســيات واحتجازهم يف مخيامت
تسيطر عليها القوات الكردية.
يف الرابع مــن آذار  ،2021غداة إعطــاء أجهزة مكافحة
اإلرهاب الضوء األخرض ،وعد رئيس مجلس الوزراء البلجييك

ألكســندر دو كرو «ببذل كل ما يف وسعه» إلعادة األطفال ما
دون  12عاماً الذين يتبث أنهم بلجيكيون.
ورأت هيئــة «أوكام» البلجيكيــة املكلفــة تحليل التهديد
اإلرهايب ،أنّ األطفال واأل ّمهات الذين كانوا يقطنون يف هذه
املخيامت ،يحتاجــون إىل «متابعة دامئــة» وهو أمر ميكن
توفريه عىل نحو «أسهل بكثري» يف بلجيكيا.
يف متــوز  ،2021أعيد عــرة أطفال من أبنــاء مقاتلني
وست أمهات إىل بلجيكا قادمني من
ّ
مسلحني
مخيم روج يف
ّ
شامل رشقي سوريا.
وتُعدّ بلجيكا إىل جانب فرنسا من بني الدول األوروبية التي
شهدت مغادرة أكرب عدد من مواطنيها لالنضامم إىل صفوف
املقاتلني األجانب املســلحني ،بعد بدء العدوان عىل سوريا عام
 .2011واعتباراً من  ،2012غــادر أكرث من  400بلجييك إىل
سوريا للقتال يف صفوف التنظيامت املسلحة.

قال الرئيس التونيس قيس ســع ّيد ،إنه سيتم تغيري الفصل
األول من الدستور الجديد لتونس لينص عىل أن اإلسالم دين
األمة وليس دين الدولة ،ورأى أن الدولة ذات معنوية يف حني
أن الدين يرتبط باإلنسان ،حسب تعبريه.
وأضاف ســعيد ،يف كلمة خالل إرشافه عىل انطالق أول
رحلة للحجيج التونسيني من مطار تونس قرطاج الدويل ،أن
الدولة تسعى إىل تحقيق مقاصد اإلسالم والرشيعة ،عىل حد
قوله.
ونقلت عنه مواقع إخبارية تونســية قولــه «الدين دين
األمــة ،وليس دين الدولة ،فهذه األخــرة رشكة عمومية ال
ميكــن أن متر عىل الرصاط أو تُح َمــل زقفونة لتدخل الجنة
أو النار»( ،زقفونة تعبري ورد يف رســالة الغفران أليب العالء
املعري الذي عاش يف القرن الخامس الهجري).كام نقلت عنه
مواقع إخبارية قوله إنه ال ميكن تطهري البالد من دون تطهري
القضاء.
وكان املنسق العام لـ»الهيئة االستشارية من أجل جمهورية
جديدة» يف تونس ،الصادق بلعيد ،سلم أمس االثنني النسخة
األولية ملرشوع الدســتور الجديد للرئيس قيس سعيد ،للنظر
فيه قبل نرشه للعموم يوم  30حزيران الجاري.
وقال بيان للرئاسة التونسية إن اللقاء تطرق إىل مجريات
الحوار الذي جرى يف الفرتة املاضية ،وأكّد ســعيد أن مرشوع
الدستور ليس نهائيا وأن بعض فصوله قابلة للمراجعة.
ووفقا لبعض املشاركني يف جلســات الحوار األخرية ،فإن
الدستور الجديد سيعتمد النظام الرئايس ،بدال من النظام شبه
الربملاين الذي أرساه دستور عام .2014
ومن املقرر إجراء اســتفتاء عىل الدســتور الجديد يوم 25
متوز املقبل ،وأعلنت قوى سياسية عدة -بينها حركة النهضة-
مقاطعتها االستفتاء ،مؤكدة أن نتيجته معلومة مسبقا.
مقاطعة االستفتاء
يف هذه األثناء ،دعا رئيس حركة النهضة التونســية راشد
الغنويش إىل مقاطعة االســتفتاء الشــعبي عىل الدستور،

معتربا أن الطريق الذي مييض فيه قيس سعيد طريق مسدود.
وقال الغنويش إن سعيد يدعو ملا يسميها جمهورية جديدة
بإرادة فردية تجمع الســلطات يف يد حاكم مطلق ،مضيفا أن
الدساتري ال تكتب عىل عجل وإمنا عىل نار هادئة.
وقال رئيس حركــة النهضة إن الحركة ال تســعى للعودة
إىل السلطة ،وإمنا الستعادة املســار الدميقراطي ،معتربا أن
مؤسســات الدولة ال ميكن أن تقبل ما وصفه باالنقالب عىل
الدستور طويال.
اتحاد الشــغلمن جهته ،قال األمني العــام لالتحاد العام
التونيس للشــغل (أكرب نقابة عاملية يف تونس) ،نور الدين
الطبــويب ،إن االتحاد رقم صعب ،وال ميكــن تجاوزه يف أي
مرحلة من املراحل.
وأضاف الطبويب يف كلمة ألقاها يف افتتاح مؤمتر محيل
التحاد الشغل بوالية القريوان (وسط تونس) أنه رغم التخوين
والتشــويه ،فإن اإلرضاب الذي نفذه االتحاد يف القطاع العام
الخميس املــايض -كان ناجحــا بامتياز.وتابع أن املنظمةالنقابية لن ترتاجع عام وصفه بحقها يف اإلرضاب.
وشدد الطبويب عىل أن االتحاد لن يكون «شاهد زور» ،يف
إشــارة إىل رفض االتحاد املشاركة يف جلسات إعداد مسودّة
الدستور الجديد للبالد.

ً
ّ
الــرئــيــس الــتــونــســي :اإلسـ ــام دي ــن األمــــة بـــدال مــن دي ــن الــدولــة

لـــــعـــــمـــــامـــــرة بـــــحـــــث مـــــــع أبـــــــــو الـــــغـــــيـــــط الـــتـــحـــضـــيـــر
لــــلــــقــــمــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة املـــــزمـــــعـــــة فـــــــي الـــــجـــــزائـــــر
الفشــل هو طلب صالح مناقشة ملف الســلطة التنفيذية
لتســهيل دخول الحكومــة املكلفة من مجلــس النواب إىل
طرابلس.
واختتمت لجنة ليبية مشرتكة من مجليس النواب واألعىل
للدولة اجتامعاتها يف القاهرة من دون أن تنجر ما كُلفت به،
وهو وضع قاعدة دســتورية تُجرى عىل أساسها االنتخابات
يف أقرب وقت ممكن.
وأعلنت وليامز رفع ما تبقى مــن نقاط الخالف يف لجنة
املسار الدســتوري إىل رئييس مجليس النواب واألعىل للدولة
إلمتام القاعدة الدستورية.
ودعت املسؤولة األممية رئاســة مجليس الدولة والنواب
الليبيني لالجتامع خالل  10أيام لتجاوز النقاط العالقة بشأن
قضايا محل خالف ،وقالت إن الخالفات ال تزال قامئة بشــأن
التدابري التي ســتقود إىل انتخابات ،إال أنها أشــارت إىل أن
اللجنة املشرتكة حققت الكثري من التوافق عىل املواد الخالفية
يف مسودة الدستور الليبي.

أجــرى وزيــر الخارجيــة
الجزائــري رمطــان لعاممــرة
محادثات ثنائية مع األمني العام
لجامعة الدول العربية أحمد أبو
الغيط ،الذي وصــل إىل الجزائر
يف زيارة عمل تستغرق يومني.
وأوضحــت وزارة الخارجية
الجزائرية يف بيان لها أن «هذه
الزيارة تندرج يف إطار التنسيق
املســتمر بني الجزائــر وأمانة
الجامعة بخصــوص التحضري
للقمــة العربية التي ســتنعقد
بالجزائر يومــي األول والثاين
من نوفمــر املقبل ،وكذلك حول
مسائل أخرى تخص مستجدات
األوضاع يف املنطقة العربية عىل ضوء التوترات الحالية عىل
الســاحة الدولية وما خلفته من انعكاسات سلبية عىل دول
املنطقة».
وأضافت أنه «من املنتظر أن يعقــد لعاممرة مع أبو الغيط

الـــواليـــات املــتــحــدة واملـــغـــرب يُــطــلــقــان تــدريــبــات
عـ ــسـ ــكـ ــريـ ــة هــــــي األوســـــــــــع فــــــي إفـــريـــقـــيـــا

أطلقت الواليــات املتحدة
واملغــرب تدريبات «األســد
اإلفريقــي  ،»2022التي تعد
األوسع من نوعها يف القارة
اإلفريقية.
وأعلنت القيادة العسكرية
إلفريقيــا
األمريكيــة
«أفريكــوم» ،أنه إىل جانب
املغرب يقام جــزء من هذه
التامرين أيضــا يف تونس
والســنغال وغانا ،وتستمر
حتى  30حزيران ،مبشاركة
أكرث مــن  7آالف جندي من
عرشة بلدان ،بينها الربازيل
وتشــاد وفرنســا واململكة املتحدة بحضور
مراقبني عســكريني من حلف «الناتو» ومن
« 15بلدا رشيكا» ،بينها إرسائيل التي تحرض
للمرة األوىل.
وأوضحت أن هــذه التدريبات إىل «تقوية
قدراتنــا الدفاعية املشــركة يف مواجهة
التهديدات العابرة للبلدان واملنظامت املتطرفة
العنيفة».
مــن جهته أشــار املفتش العــام للقوات
املســلحة امللكيــة املغربية الجــرال بلخري

الفاروق إىل «تضافر املقاربات يف مواجهة
التحديات األمنية» ،خــال افتتاح التدريبات
يف مدينة أكادير.
ويتضمن برنامج «األسد اإلفريقي »2022
مناورات عســكرية بريــة وجوية وبحرية
ومتاريــن للتطهري البيولوجي واإلشــعاعي
والنــووي والكيميــايئ .وتحتضنها مدينة
القنيطرة ،شــال الرباط ،باإلضافة إىل عدة
مواقع يف الجنوب بينها منطقة املحبس عند
الحدود مع الجزائر ،بحسب ما أفادت القوات
املسلحة امللكية يف بيان.

جلسة عمل موســعة تشــمل وفدي الجانبني ملناقشة هذه
املواضيع بإسهاب ،والوقوف عىل التقدم الذي أحرزته مختلف
املســارات التحضريية لهذا الحدث العريب الهام الذي سيعقد
بالجزائر ،تزامنا مع الذكرى الثامنة والســتني الندالع الثورة
التحريرية الجزائرية».
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دولـــيـــــــــــات ـ مبــــــــــوب

تــــــصــــــريــــــحــــــات قـــــــائـــــــد الــــــجــــــيــــــش الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي
تــــثــــيــــر مـــــــخـــــــاوف مـــــــن انــــــــــــــدالع حــــــــــرب عـ ــاملـ ــيـ ــة
مل يفوت قائد الجيش الربيطاين
الجرنال باتريك ســاندرز فرصة
ظهــوره األول أمــام جنوده ليدق
ناقــوس الخطر بشــأن إمكانية
مواجهة روسيا مبشاركة الحلفاء
األوروبيني.
وأثار القائد العسكري الربيطاين
الذي استلم منصبه حديثا ،الكثري
من الجدل عندما دعا كل قوات بالده
إىل أن تكون عىل أهبة االســتعداد
للفــوز بأي معركــة قد تخوضها
عــى األرض .وزاد مــن حــرارة
حديث القائد العسكري الربيطاين
إشارته إىل أن أي مواجهة مبارشة
مع روســيا ستعني اندالع الحرب
العاملية الثالثة.
وإذا كان العــداء العســكري بــن لندن وموســكو قد بات
مستحكام ،فإن نربة أرفع مسؤول عسكري يف اململكة املتحدة
تظهر أن الوضع الحايل وصل لنقطة غري مســبوقة يف مسار
التصعيد العسكري بني الغرب وموسكو.
ومبجــرد انتهاء رئيــس أركان الجيش الربيطاين من كلمته
املثرية للجدل ،انطلقت التعليقات والتحليالت بشأن مدى واقعية
اندالع مواجهة مبارشة مع روســيا ،ورضورة تحضري الجيش
الربيطاين نفسه من أجل «هزمية روسيا يف أرض املعركة».
وحســب شــبكة «يب يب يس» ( )BBCالربيطانية نقال عن
مسؤولني يف وزارة الدفاع الربيطانية ،فإن هذا الخطاب مل يكن
مفاجئا لبقية املســؤولني العسكريني الذين يتابعون تطورات
املعركة يف أوكرانيا ويعرفون أن األمور تسري يف اتجاه مقلق.
واســتنفر قائد الجيش الربيطــاين كل قوات بالده من أجل
الدخول يف مرحلة التحضري ألي معركة وشيكة ،ويتامىش هذا
الخطاب مع اإلسرتاتيجية التي وضعتها الحكومة الربيطانية
لرفع اإلنفاق العسكري بحوايل  3مليارات جنيه يف كل سنة.
ويحمــل القائد الجديد للجيش الربيطاين والذي ســبق له
هم إعــادة تكوين الجيش
أن خدم يف أفغانســتان والعراقّ ،
الربيطــاين خصوصا بعــد الخروج من االتحــاد األورويب،
والرتاجع يف عديد الجيش الذي يبلغ نحو  72ألف جندي ،وهو

أضعف رقم منذ عقود طويلة.
من جانبه ،وصــف مدير مجلس التفاهم العريب الربيطاين
كريــس دويل احتامل مواجهة مبــارشة بني الجيوش الغربية
والجيش الرويس بأنه «ســيناريو الرعب وأســوأ ما ميكن أن
يحدث للعامل ألن هذا يعني اندالع حرب عاملية».
واســتبعد املتحدث الربيطــاين ،احتامل أن تكــون الدول
األوروبية راغبة يف أي مواجهة مبارشة مع روســيا «بل عىل
العكس ما زالت تبحث عن أي حلول سياسية لهذه الحرب».
وعن الحرب العاملية الثالثة وإن كانت مستبعدة ،اعترب كريس
دويل أن التاريخ يخربنا أن هذه الحروب قد تأيت بأشكال مختلفة
«مثل رصاع نووي أو انتشار الحروب خارج أوكرانيا بدول الجوار
وعودة تفجر الرصاعات املسلحة إىل الرشق األوسط».
وقــال إنه من الصعب التكهــن بتطورات الحرب يف أوكرانيا
وال مدتها ،فهذا أمر مرتبط باإلمدادات العســكرية التي تحصل
عليها أوكرانيا من الغرب ،وكذلك مبدى تحمل موسكو الخسائر
البرشيــة واملادية ،ويبدو أنها باتت مقتنعة أن الســيطرة عىل
أوكرانيا أو تغيري نظام الحكم بات أمرا صعبا جدا ،عىل حد قوله.
ولفــت األكادميي الربيطاين إىل أن رئيس الوزراء الربيطاين
بوريس جونســون يحرض الرأي العام لحرب طويلة األمد «ألنه
لحد اآلن ال وجود ألي حل ســيايس ،ومــن غري الواضح متى
ستقتنع الدول املتحاربة بأنه ال وجود ملنترص يف هذه املعركة،
وعىل الغرب أن يتخىل عن فكرة هزمية روسيا».

مـــــــاكـــــــرون يـــــرفـــــض اســــتــــقــــالــــة رئــــيــــســــة الـــحـــكـــومـــة

رفض الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون ،اســتقالة رئيسة
الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن« ،لتتمكن الحكومة من متابعة
رصف يف هذه األيام» ،عىل ما أعلنت الرئاســة
مهامهــا والت ّ
الفرنسية.
ويف أعقــاب االنتخابــات الترشيعية ،األحــد الفائت ،فقد
ماكرون غالبيته املطلقة يف الربملان .ويف هذا السياق ،سيجري
الرئيس «املشــاورات السياسية الالزمة من أجل تحديد الحلول
البناءة املمكنة لخدمة الفرنسيني» ،بحسب الرئاسة ،قبل لقائه
زعامء األحزاب يف قرص اإلليزيه.
وقبل أيام ،قالت رئيســة مجلس الوزراء الفرنيس ،إليزابيث
بورن إنّ نتائج االنتخابات الربملانية التي أجريت ،األحد املايض،
وأخفقت يف منح أي حزب األغلبية تشــكل خطراً عىل البالد،
لكنها تع ّهدت أن يســعى حزب الرئيــس ماكرون رسيعاً لبناء
تحالفات.
وبعد شهرين من االنتخابات الرئاسية التي فاز بها ماكرون
بوالية ثانية ،أخفق املعســكر الرئايس يف االحتفاظ باألغلبية
املطلقة يف الجمعية الوطنيــة والبالغة  289مقعداً من أصل
 577مقعداً.
وميكن أن يربم ائتالف «معاً» الرئايس ،الذي حصل عىل 245
مقعداً يف الجمعية الوطنية ،اتفاقاً مع املعارضة ،وال ســيام

األمم املتحدة  :األوضاع اإلنســــــانية في جنوب الســــــودان «كارثية»
ح ّذرت األمم املتحدة املجتمع الدويل من أن األوضاع اإلنسانية
يف جنوب السودان «كارثية».
وقال املمثل الخــاص لألمني العام لألمم املتحدة يف جنوب
الســودان ،نيكوالس هايسوم ،يف جلسة مجلس األمن الدويل
الخاصة بجنوب الســودان :إن «تبعات كارثية وعواقب بعيدة
املدى تواجه جنوب الســودان ،بعد بلــوغ عدد املحتاجني إىل
املســاعدة اإلنســانية هناك نحو  8.9مليون شخص وتضاؤل
املوارد» .وأضاف هايســوم« :تسلّمنا  %26فقط من مبلغ 1.7
مليار دوالر املطلوب لتنفيذ خطة األمم املتحدة اإلنســانية يف
جنوب السودان لهذا العام».
وحث هايســوم مجتمع املانحــن عىل «أال يغيب عن برصه
جنوب الســودان وأن يواصل مساعدته الحاسمة ،مبا يف ذلك
دعم أكرث من مليوين امرأة و  4.6مليون طفل».
جح اآلن حدوث فيضانات للسنة
وكشف هايسوم :أن «من املر ّ

ُ
مــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاروات روســــــــــــــيــــــــــــــة فــــــــــــــي بـــــــــحـــــــــر الــــــبــــــلــــــطــــــيــــــق

أفادت معلومات صحافية بأنّ «روسيا بدأت مناورات يف
بحر البلطيق رداً عىل إجراء ليتوانيا يف كالينينغراد».
وفرضــت ليتوانيا حظراً عىل عبور عدد من البضائع إىل
مقاطعة كالينينغراد الروســية ،من دون إشــعار الجانب
رصح وزير الخارجية الليتواين غابرييليوس
الرويس بذلك .و ّ
ســابق ،بــأنّ «ليتوانيا فرضت
الندســبريغيس ،يف وقت
ٍ
الحصار عىل عبور عدد من السلع الخاضعة للعقوبات عرب
أراضيها ،بعد مشاورة املفوضية األوروبية وبقيادتها».
من جهتها ،أعلنت وزارة الخارجية الروسية ،اســتدعاء
القامئة بأعامل ليتوانيا يف موسكو فريجينيا أومرباسيني،
وتسليمها احتجاجاً شديد اللهجة عىل خلفية ذلك.
ويف الســياق ،أعلنت املتحدثة باسم الخارجية الروسية
ماريــا زاخاروفا ،أنّ ليتوانيا تتــرف «بعدائية وعدوانية

تجاه روســيا» ،مشــر ًة إىل أنّ فيلنيوس تجاوزت الحدود
غري الودية بحظرها عبور البضائع إىل مقاطعة كالينينغراد
الروسية.
كذلك ،أعلن ســكرتري مجلس األمــن الرويس نيكوالي
باتروشــيف أنّ موسكو ســرد قريباً عىل قرار فيلنيوس
حظر العبور إىل مقاطعة كالينينغراد الروسية ،مشرياً إىل
أنّ الشــعب الليتواين هو من سيتأثر بعواقب التدابري التي
ستتخذها موسكو يف هذا الشأن.
وأيضاً قال  رئيس لجنة حامية ســيادة الدولة مبجلس
االتحاد الرويس أندريه كليموف ،إنّ «حلف الناتو يبدأ حصاراً
ألحد الكيانات الروســية يف أيــدي ليتوانيا ،وهو ما يعترب
عدواناً مبارشاً عىل روســيا يجربها عىل اللجوء إىل الدفاع
عن النفس».

لـ ــي ـــت ـــوانـ ــيـ ــا  :ال نـــــهـــــدف الـــــــى ال ــت ــص ــع ــي ــد
أعلنــت رئيســة وزراء ليتوانيــا ،إنغريد
شــيمونيتي ،أن بالدها ال تهدف إىل التصعيد
بفرض حظر عىل عبور البضائع إىل مقاطعة
كالينينغــراد ،وإمنا متتثل لقــرارات االتحاد
األورويب بشأن العقوبات ،مشرية إىل رسيان
االتفاق الثاليث بني بالدها وروســيا واالتحاد
األورويب بشأن نقل الركاب.
وقالــت شــيمونيتي للصحفيني« :لن يقع
حصار لكالينينغراد إطالقاً .نقل البضائع غري
املذكورة يف قامئة العقوبات سيستمر متاماً
كــا هو الحال مع نقل الركاب ،وهو ما لدينا
بشــأنه اتفاق ثاليث بــن االتحاد األورويب،
وروسيا وليتوانيا».
ترصيحات رئيســة وزراء ليتوانيا ســبقه
تهديدات روســية تصف ترصفــات لبتوانيا
«بالعمل العدايئ» ،حيث اعــــتربت املتحدثة
باسم الخارجية الروســية ،ماريا زاخاروفا
أنّ ليــــتوانيا تجاوزت الحــدود غري الودية
بحظرهــا عبــور البضائــع إىل مقاطعــة

كالينينغراد الروسية.
كذلك أعلن سكرتري مجلس األمن الرويس،
نيكوالي باتروشــيف ،أنّ موسكو سرتد قريباً
عىل قرار فيلنيوس إعــان حظر العبور إىل
مقاطعة كالينينغراد الروسية،ورأى أن الشعب
الليتواين هو من سيتأثر بعواقب التدابري التي
ستتخذها موسكو يف هذا الشأن.
ويف ســياق الرد الرويس ،أعلنت الخارجية
الروسية استدعاء القامئة بأعامل ليتوانيا يف
موســكو ،فريجينيا أومرباسيني ،وتسليمها
احتجاجاً شــديد اللهجة ،عىل خلفية فرض
بالدهــا حظراً عىل عبور عدد من البضائع إىل
مقاطعة كالينينغراد ،من دون إشعار الجانب
الرويس بذلك.
يف املقابل ،قال وزير الخارجية ،غابرييليوس
الندســبريغيس ،إن «ليتوانيــا فرضــت
الحصار عىل عبور عدد من الســلع الخاضعة
للعقوبــات عرب أراضيها ،بعد مشــاورات مع
املفوضية األوروبية وتحت قيادتها».

بعد رحلة شاقة محفوفة باملخاطر ،رست
ســفينة البحث واإلنقاذ «جيو بارنتس» التي
تديرهــا منظمة أطباء بــا حدود ،يف ميناء
بالريمو بإيطاليا وعىل متنها  367مهاجرا غري
نظامي ،وبينام متكّنت السلطات اليونانية من
إنقاذ  20آخرين ،ظل  7يف عداد املفقودين.
وكان املهاجرون يستقلون مراكب خشبية
وقوارب مطاطية لعبور البحر املتوسط ،ومن
بينهم  172قارصا ،وكلهم قادمون من ليبيا.
ووفقا إلحصائيات وزارة الداخلية اإليطالية،
فقد وصــل إىل املوانئ اإليطالية أكرث من 53
ألــف مهاجر حتى يوم الخميس املايض ،وهو
مــا يعادل ضعف عدد املهاجرين الذين وصلوا
إىل إيطاليا عام .2020
يــأيت ذلك يف وقت أشــارت فيــه بيانات
املفوضية الســامية التابعــة لألمم املتحدة
لشــؤون الالجئني إىل أن عدد املهاجرين الذين
لقوا مرصعهــم أو فُقدوا أثنــاء محاوالتهم
وصــول أوروبا ،بلغ نحــو  1300مهاجر غري
قانوين.
وقد متكنت السلطات اليونانية بدورها من
إنقاذ  20مهاجرا قبالة ســاحل جزيرة خيوس
رشقي اليونان بعد غرق زورق مطاطي رسيع

كان يقلهم انطالقا من تركيا.
يف الوقت ذاته ،بدأت فرق اإلنقاذ البحث عن
 7مهاجرين ما زالوا مفقودين يف البحر بدعم
من وكالة «فرونتكــس» ( )Frontexلحامية
حدود االتحاد األورويب ،واستعانت مبروحية
وسفينتني لحرس السواحل ،فضال عن زوارق
خاصة ،بحثا عن ناجني.
ومثلت اليونان نقطة عبور رئيسية لالجئني
واملهاجرين الســاعني لدخــول دول االتحاد
األورويب بــن عامي  2015و .2016لكن عدد
الوافديــن تراجع بشــكل كبري خالل العامني
املاضيني بســبب تشــديد إجــراءات مراقبة
الشواطئ.
وأدى تفاقم األوضاع االقتصادية والرصاعات
والحروب التي تشــهدها دول عدة يف منطقة
الرشق األوسط ،إىل إجبار كثريين عىل البحث
عــن طرق غري نظامية للهجرة إىل بلدان أكرث
استقرارا.
وبحســب بعض اإلحصاءات التي تداولتها
دول ومؤسســات بشــأن أعــداد املهاجرين
النظاميــن ،فإن أعــداد املهاجرين يف أملانيا
بلغت يف ترشين األول املايض فقط نحو 4898
مهاجرا غري نظامي.

ّ
إنقاذ مئــــــات املهاجرين غير النظاميين في ملتوســــــط

يعلــن رئيس بلديــة الخيام عن
وضع جداول التكليف االساســية
لكافة الرســوم البلديــة عن عام
 2022قيــد التحصيــل عمالً بنص
املــادة  104من القانون رقم 88/60
(قانون الرســوم والعالوات البلدية
وتعديالته) ويلفت النظر اىل ما ييل:
اوال :عمــ ً
ا بنص املادة  106من
القانون رقم ( 88/60قانون الرسوم
والعالوات البلدية وتعديالته) ،عىل
املكلفــن املبادرة فورا اىل تســديد
الرســوم البلديــة املتوجبة عليهم
خالل مهلة شــهرين مــن تاريخ
االعالن يف الجريدة الرسمية.
ثانيــاً :عمالً بنص املادة  109من
قانون الرسوم البلدية ىقم ،88/60
تفرض غرامة تأخــر وقدرها %2
(اثنان باملئة) عن كل شــهر تأخري
عن املبالغ التي مل تسدد خالل املهلة
املبينة يف البند األول اعاله ،ويعترب
كرس الشهر شهراً كامالً.
املهندس عدنان حسن عل ّيان
رئيس بلدية الخيام
ـــــــــــــــ

اعالن

تعلن بلدية طربجا وكفرياســن
عن وضع جداول التحقق االساسية
لرســوم القيمة التأجريية للسكن
ولغــر الســكن لعــام  2022قيد
التحصيل.
فعــى جميع املكلفــن املبادرة
اىل تسديد الرسوم املتوجبة عليهم
خالل مدة شــهرين من تاريخ نرش
االعــان يف الجريــدة الرســمية
( )2022/6/23وغريها من وسائل
االعــان وهي تعترب هــذا االعالن

الرابعة عىل التوايل ،يف واليتي الوحدة وجونقيل ،ومن النزوح
بتغي املناخ ،وانعدام األمن الغذايئ ،والنقص يف فرص
املرتبط
ّ
كسب العيش لدى الشباب» ،داعياً جنوب السودان إىل «االتفاق
عــى خريطة طريق للخروج من الفــرة االنتقالية التي تبلغ
مدّ تها ثالث سنوات».
يتبق سوى  8أشهر فقط ،ولذلك فإن كوة األمل
وأضاف« :مل ّ
أمام جنوب الســودان للوفاء باملعايري الحاسمة إلكامل الفرتة
االنتقالية تنغلق برسعة».
ويف أيلول  ،2018وقّع الفرقاء يف جنوب الســودان اتفاق
الســام النهايئ يف العاصمــة اإلثيوبية أديس أبابا ،بحضور
رؤساء الدول األعضاء مبنظمة «إيغاد».
ونص االتفاق عىل فرتة انتقالية مدتها  8أشهر ،إلنجاز بعض
املهام والرتتيبات األمنية واإلدارية والفنية ،التي تتطلبها عملية
السالم.

اعالنــات مبوبــة
بريوت
عامل
عامل
مطلــوب ســائق متدين فوق
االربعــن الرسة ما بني الجنوب
وبــروت مــع منامــة راتب
3.500.000ل.ل03/940014:
ــــــــــــــــــــــــــ

معروض

اعالنات رسمية
اعالن عن وضع جداول
التكليف االساسية قيد
التحصيل

حــزب الجمهوريني اليميني الذي فاز بـ  61مقعداً ،لتشــكيل
ائتالف يتم ّتع باألغلبية املطلقة يف الجمعية الوطنية.
وشــهدت االنتخابات الترشيعية اخرتاقاً غري مســبوق لـ
«التجمــع الوطني» (أقىص اليمــن) بزعامة مارين لوبان ،إذ
حصــل الحزب يف االنتخابات الترشيعية عىل  89مقعداً ،فيام
حصل «االتحاد الشــعبي البيئــي واالجتامعي الجديد» بقيادة
زعيم اليســار جان لوك ميالنشــون عىل  150نائباً عىل األقل،
بحسب تعداد أجرته وسائل إعالم فرنسية.

مبثابة تبليغ شــخيص لكل مكلف
وبحال التخلف ستضطر البلدية اىل
اتخاذ االجــراءات القانونية بوضع
غرامة قدرهــا  %2اثنان باملاية عن
كل شــهر تأخري وحجز عىل االموال
املنقولة وغري املنقولة وفقاً لقانون
الرسوم البلدية يف حال التخلف عن
الدفع.
رئيس بلدية طربجا وكفرياسني

املهندسنبيلخرياللهناكوزي
ــــــــــــــ

تبليغ دعوة

ان املحكمة االبتدائية الثامنة يف
جبل لبنان ،املــن ،الناظرة بالعقود
العقارية ،برئاســة القايض جامل
عبداللــه ،وعمــا باحــكام املادة
409أ.م.م .تدعو املدعى عليه رشبل
جــوزف مخلــوف املجهــول محل
االقامة للحضــور اىل قلم املحكمة
لتبلــغ اوراق الدعوى العقارية رقم
 2021/3026املقامــة من املدعيني
روين حنانيا والرا املعلويل بواسطة
وكيلهــا املحامي اييل قازان ،ويف
حــال تخلفه عــن الحضور خالل
عرشين يوما من تاريخ النرش يعترب
التبليغ حاصال ويحاكم اصوال ويعد
كل تبليغ اليه بواســطة رئيس القلم
صحيحا باستثناء الحكم النهايئ.

رئيس القلم كيوان كيوان

ـــــــــــــ

اعالن تبليغ فقرة
حكمية

بتاريــخ  2022/5/12صــدر
الحكــم رقم  2022/85عن املحكمة
االبتدائية يف املنت الغرفة الخامسة
الناظــرة يف قضايــا االحــوال
الشــخصية برئاسة القايض الياس
ريشا وعضوية القاضيتني املنتدبتني
سيلني الخوري وزينة الخوري ،يف

االستدعاء رقم  2022/5212املقدم
من شــحاده يوســف معلوف وقد
قىض الحكم باالتفاق:
اوال :باعتبار املفقودة الســيدة
راحيل ملحم توما ـ اســم األم متام
معلوف ،مواليد  ،1906رقم الســجل
/43كفرعقــاب ،والســيدة ماتيل
ملحم توما ـ اسم األم متام معلوف،
مواليــد  ،1908رقم الســجل /43
كفرعقــاب ،متوفيتــن يف تاريخ
صدور هــذا الحكم ،وابالغ من يلزم
الجراء املقتىض.
ثانيــاً :بنرش خالصة هذا الحكم
يف جريديت الجمهورية والديار.
ثالثــا :بالتأكيد عــى حق ورثة
املعلن وفاتهام يف االنتفاع بأموالهام
فقط ،دون ان يكون لهم حق الترصف
بها ترصفا ناقالً للملكية او منشــئاً
عليها حقوقــاً عينية اال بعد ميض
ســت ســنوات عىل نــر الحكم
وانقضاء ســتة اشــهر عىل النرش
املذكور.
رابعــاً :بتضمــن املســتدعي
النفقات كافة.
رئيس القلم

ميشلني ضو

ـــــــــــــــ

اعالن
من أمانة السجل
العقاري يف زحلة

طلــب جهــاد رميــون النداف
الفخري سندي متليك بدل عن ضائع
بكامل القســمني رقم  7ورقم  8من
العقــار  1628مــن منطقة حوش
االمراء أرايض العقارية.
للمعــرض املراجعــة خالل 15
يوماً
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط

اعالن
راك للورق والكرتون ش.م.ل

وفقا» للامدة  126من قانون التجارة اللبناين وعمال ً بالقرار الســابع املتخذ يف الجمعية
العمومية العادية السنوية للمساهمني يف رشكة راك للورق والكرتون ش.م.ل املنعقدة بتاريخ
 2022/4/13يعلن رئيس وأعضاء مجلس ادارة الرشكة املؤلف من السيدات والسادة:
 الدكتور نديم روفايل سامي روفايل		
 نبيل االسمر املهندس اييل روفايل فادي الخوري رشمني اسكندر طارق الحميص كريم االسمراملتخــذون محل اقامة مختار لهم يف مبنــى الرشكة الكائن يف الفنار  -املنت ،عن اصدار
مثامنئة ســند دين عادي لحامله بتاريخ  3ترشين الثاين  ،2022قيمة الســند الواحد منها
اربعة آالف دوالر أمرييك ،ويستحق االيفاء بتاريخ  3ترشين الثاين  2025وذلك بفائدة سنوية
معدلها  /6/باملاية.
علام» بأن رأســال الرشكة يبلغ  /8 800 000 000/لرية لبنانية مدفوع بكامله ،كام وان
االصدارات السابقة مفصلة كام ييل:
بتاريــخ  2019/11/1بقيمة ثالثة ماليني ومايتي الف دوالر أمرييك ويســتحق االيفاء
بتاريخ 2022/11/1
بتــارخ  2020/9/1بقيمــة مليون ومايتي الف دوالر أمرييك ويســتحق االيفاء بتاريخ
.2023/9/1
بتاريخ  2021/8/3بقيمة مليونني وســتامية الف دوالر أمرييك ويستحق االيفاء بتاريخ
.2024/8/3

رئيس مجلس االدارة – املدير العام
نبيل االسمر

Special lessons Math and all
Sciences for First to fourth
Intermediate offered by
:IC and AUB Graduate Tel
81/406078
ــــــــــــــــــــــــــ

مختلف
للبيع مستودع ،ط1500 ،2م.م.
/$500م.م .كورنيــش املزرعة
ت03/588885:
ــــــــــــــــــــــــــ

الشامل
اراض
أرض للبيع يف راشــا البرتون
450م.م .مزروعــة عنــب
فيتامــوين ضمنهــا قبو حجر
تحيط بها الطرقات الرئيســية
 $ 5000للمــر الواحــد
ت81/824885:
ــــــــــــــــــــــــــ

عقارات

لاليجار

املنت

شــاليه رائعة لاليجار Rabia
 70 Marine - safraم م
مجهزة نــوم  +صالون مطبخ
وتــراس مرشفة عــى البحر
موســم  $6600سنوي $9350
ت03/703943:
ــــــــــــــــــــــــــ

اراض
ارض للبيــع 3500م.م .حرجية
القصيبــة ـ املنت تلة كاشــفة
 $149000او ما يعادله شــيك
ت76/911075 - 03/026969:
ــــــــــــــــــــــــــ
مختلف
نهر املــوت املنت الرسيع ،محل
اوىل صناعة ديكــور مكاتب،
مدخــل كميــون350 ،م.م،.
 $250.000ت76/911075:
ــــــــــــــــــــــــــ

متفرقات
عصمت الجوهري
جميع انواع الديكور واالسقف
املستعارة وســتورات كهرباء
ت76/077988:

تدعو رشكة جيوفلنت ش.م.م .اىل حضور
جلسة مشاركة عامة مخصصة لعرض دراسة
تحديد نطاق تقييم االثر البيئي العائد ملرشوع
انشاء وتشــغيل خزانات للمشتقات النفطية
( )HIFعــى العقار رقــم  /337/الغازية،
صيدا الســاعة  11.00صباح يــوم االربعاء
( 6ـ متــوزـ  )2022يف مبنى الرشكة للعقار
املراد تطويره عىل طريق الزهراين الســاحيل
مبحاذاة املنشآت الكهربائية.
اعالن
لحضور اجتماع الشركاء
في شركة تربة ش.م.م.

تدعو الرشكــة لحضور اجتامع الرشكاء
الذي سيعقد نهار الثالثاء  26متوز 2022
الســاعة الثانية عرشة ظهــراً يف مركز
الرشكة يف بدارو .ان جدول االعامل يتضمن
املصادقة عىل حســابات الرشكة لسنتي
 2020و 2021وتحديد توزيع الحصص بني
الرشكاء.
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األربعاء  22حزيران 2022

ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الســـــــــــــــــــــــــــــــــباق األول فـــــــــــــــــــــــــــــــــي االنجـــــــــــــــــــــــــــــــــراف
األلـــــقـــــاب لـــهـــال وجــــابــــر وزوقــــــــي وصـــوفـــيـــة وس ــوي ــد

نتائج بطولة لبنان العامة لــانــاث فــي الــجــودو لعام 2022

تتويج احدى الفئات
تتويج ابطال فئة املحرتفني

...وأبطال فئة الهواة

...وابطال الstreet modified

كأس السيدات اليلينا سويد

بطالت عىل منصة التتويج
يف أجواء من االثارة واملنافسة الرشسة واملتعة ويف اجواء
رياضة ميكانيكية بامتياز ،نظم النادي اللبناين للســيارات
والسياحة السباق االول يف االنجراف (الدريفت) يف «مديار»
مبنطقة الدبية العقارية يف الشوف.
ويندرج الســباق يف اطار الجولة االوىل من بطولة لبنان
لالنجراف للعام الجاري وشــاركت فيه  72سيارة وحرضه
جمهور غفري.
ويف مجريات الســباق ،شــهدت فئة املحرتفني «معركة
رشسة» بني الثاليث كفاح هالل وجورج فارس واوليفر الكيك
ليحسمها هالل بفارق  3نقاط عن فارس و 8نقاط عن الكيك.
كام شــهدت فئة الـ  Hybridمواجهة طاحنة بني كريم
جابر وفادي جوهري اســفرت عن حلول جابر باملركز األول
بفارق  5نقاط عن جوهري الثاين.
ويف ما ييل النتائج:
*فئة السرتيت(الهواة):
-1عبود صوفيه عىل نيسان  350زد  285:نقطة
-2جان قازان عىل نيسان  350زد  220 :نقطة
-3جوان صالح عىل نيسان  350زد  170 :نقطة
*فئة السرتيت Modified
-1مايك زوقي عىل نيسان  350زد 200 :نقطة
-2محمد جعفري عىل نيسان  350زد 175 :نقطة
ونالت ايلينا ســويد عىل نيسان  350زد كأس فئة الهواة
للسيدات.
*فئة الـ Hybrid
-1كريم جابر عىل نيسان  350زد 258 :نقطة

صورة تذكارية
ابطال الـ hybrid
-2فادي جوهري عىل يب أم دبليو  253 :318نقطة
-3هيثم الزهران عىل يب أم دبليو  232: 335نقطة
*فئة املحرتفني:
-1كفاح هالل عىل يب أم دبليو  299 :328نقطة
-2جورج فارس عىل يب أم دبليو  296 :318نقطة
-3اوليفر الكيك عىل نيسان  350زد  291 :نقطة
تألفت لجنة الحكام من ميشــال زغيــب ونيقوال هندي
ويوسف باسيل.
ويف ختام السباق أقيم حفل توزيع الكؤوس والجوائز من
قبل ممثل رشكة «مديار» نديــم كازما ومدير مكتب الراليات
يف النادي املنظّــم كايب كريكر ومدير الســباق مارك حايك
ومسؤويل السباق.

بــعــثــة ل ــب ــن ــان ل ــل ــت ــاي ــك ــوان ــدو الـــــى كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة
لـــــلـــــمـــــشـــــاركـــــة فــــــــي اســــتــــحــــقــــاقــــيــــن دولــــيــــيــــن

غادرت بعثــة االتحاد اللبنــاين للتايكوانــدو اىل كوريا
الجنوبية للمشــاركة يف بطولة آسيا التي ستقام من  24اىل
 27حزيران الجاري ويف دورة كوريا الجنوبية املفتوحة التي
ستقام من  28حتى  30حزيران الجاري.
وتضم البعثة مدير املنتخبات الوطنية الغراند ماسرت رالف
حرب والالعبني طارق موصليل ورشبــل كرييللوس ومارك
خليفــة ورالف حنينه ومارك زينــون والالعبات مارييلال بو
حبيب وليتيسيا عون وورد سليامن.
وقبيــل مغادرة البعثــة ،اتصل رئيس االتحــاد اللبناين
للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة بحرب متمنياً التوفيق لها
يف االستحقاقني الدوليني الهامني.

بعثة لبنان للتايكواندو قبيل املغادرة اىل كوريا الجنوبية

بع ــد نيم ــار وميس ــي ...ه ــل يه ــزم باري ــس برش ــلونة بالهاتري ــك؟
دخل باريس ســان جريمان الفرنيس ســباق التعاقد مع
روبرت ليفاندوفســي ،نجم بايرن ميونيخ األملاين ،املطلوب
من برشلونة اإلسباين.
ويعترب برشلونة هو املرشح األول للتعاقد مع ليفاندوفسيك
الذي ينتهي عقده يف بايرن الصيف املقبل ،بعدما أخرب الالعب
إدارة البافاري بعدم نيته استكامل التعاقد.
ونقلت صحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلســبانية عن بوابة
«فوت مريكاتو» الفرنسية ،أن باريس يريد ضم مهاجم جديد
إىل جوار هداف الفريق كيليان مبايب ،مام جعل األنظار تتجه
صوب ليفاندوفسيك.
وكان باريــس خطــف مييس مــن برشــلونة الصيف
املايض ،بعد فشــل النادي يف تجديد عقده نجمه التاريخي،
ويف  2017خطف الربازييل نيــار بعد دفع الرشط الجزايئ
وقدره 222مليون يورو ،وقد يكون ليفا الصفقة الثالثة.
ورغم تأكيد ليفاندوفســي عىل أنه لن ينظر إىل عروض
أخرى بعيدا عن برشــلونة ،فإن باريس يتابع موقف البارسا

املايل والعرض الذي ســيتم تقدميه لبايــرن ميونيخ ،خاصة
يف ظل األزمة املالية التي يعاين منها البارسا ،وصعوبة دفع
مبلغ  50مليون يورو كدفعة واحدة بناء عىل طلب البافاري.
التقرير أشــار إىل أن باريس يريد ضم ليفاندوفسيك يك
يكمل الخط األمامي للفريق مع مبايب.
ويرتبــط هذا مبا تردد عــن نية املدرب القــادم لباريس
كريستوف غالتييه ،مدرب نيس الفرنيس الحايل ،والذي يعتمد
عىل خطة  ،2-5-3حيث يلعب بثنايئ هجومي.
ويف ظــل لعب ليونيل مييس ونيامر دا ســيلفا أكرث عىل
الطرفني وتحت املهاجم ،فقــد يحتاج املدرب جالتييه إىل ضم
مهاجم رصيح آخر إىل جوار مبايب.
يذكر أن باريس نجــح هذا الصيف يف حرمان ريال مدريد
بطل إســبانيا وأوروبا وغريم برشلونة األول ،من ضم مبايب
بتجديد عقــده حتى  ،2025رغم توصــل الالعب التفاق مع
املريينغي قبلها لالنتقال إليــه ،واآلن قد يوجه رضبة أخرى
للبارسا عرب ليفاندوفسيك.

احتفـــال مهيـــب لنجـــوم وريـــورز بعـــد التتويـــج بلقـــب الـــ NBA
سيطرت حالة من السعادة عىل شوارع سان فرانسيسكو،
صباح أمس الثالثاء ،يف ظل االحتفاالت بتتويج فريق غولدن
ستيت وريورز بلقب دوري السلة األمرييك .وتفوق وريورز
عىل بوسطن ســيلتيكس يف النهايئ بعد  6مباريات بنتيجة
( ،)2-4بعد أن أطاح بدنفر ناغتس وممفيس غريزليز وداالس
مافريكس ليهيمن عىل القسم الغريب.
وكانت آخــر مرة رفع فيها وريورز كأس الري أوبراين يف
 ،2018حــن كان كيفن دورانت ضمن تشــكيلة كل النجوم،
لكنه غادر الفريق بعدها ،بينــا احتفى بقية أعمدة الفريق
ســتيفن كري وكالي طومســون ودرميوند غرين وأندريه
إيغوداال باللقب الرابع.
واحتفل غولدن ستيت وريورز بلقبه الرابع خالل  8سنوات
يف دوري كرة السلة األمرييك للمحرتفني مبوكب ضخم ،طاف
سان فرانسيسكو صباح أمس الثالثاء ،وسط عرشات اآلالف
من املشجعني ،مع اكتساح لوين الفريق األزرق والذهبي.
وانضم إىل الحفل هذه املرة أندرو ويغينز الذي أصبح ركيزة
منذ انتقاله إىل غولدن ســتيت يف  ،2020وجوردان بول الذي
بلغ ذروة التألق يف موسمه الثالث بالدوري.
وبدأ بول  51مباراة بالدور التمهيدي ،أثناء تعايف طومسون
من إصابة طويلة ،وسجل متوســط  17نقطة ،بجانب 3.8
متريرة حاســمة كل مباراة يف األدوار اإلقصائية يف طريقه
للقبه األول.
وقــال بول« :هذا جنوين ،حني تعمل بجــد وتنال املكافأة
أخريا تجد هذا الشعور االستثنايئ».

وكان وريورز قد حقق أســوأ سجل يف الدوري يف 2020
وغاب عن األدوار اإلقصائية يف املوسم املايض ،وتوقع قليلون
أن يعود للقمة هذا العام ،لذا اســتمتع الالعبون بإثبات خطأ
املشككني.
وكتب كوري ،أفضل العب يف النهايئ ،عرب حسابه الرسمي
عىل موقــع التواصل االجتامعي «تويرت»« :ماذا ســيقولون
اآلن؟» ،ونرش صورة وهو يحتضن الجوائز ويضع الســيجار
بفمه يف حافلة املوكب.
وأكد كــوري للصحافيني أن لقبه الرابــع مختلف ،قائال:
«نعــرف ما تعنيه آخر  3ســنوات وما شــهدته من إصابات
وتغيريات بالتشكيلة ،انضم ويغينز ومتسك الالعبون الشبان
باإلميان بعودتنا ملنصــة التتويج رغم أن األمر مل يبد منطقيا
آنذاك ،اآلن حققنا أنا ودراي وكالي وأندريه اللقب الرابع وهذا
مميز».
وقال غرين لوكالــة أنباء «رويرتز» ،بينــا كان يتناول
مثلجات آيس كريم« :هذا أمتع مذاق ،زال الضغط اآلن».
أما عن خططه لهذا الصيف فقال مبتســا« :االسرتخاء
حول العامل ،االسرتخاء فقط».
وتخطــى نجاح الفريق حتى توقعات املدرب ســتيف كري
الفائز باللقب  5مرات العبا و 4مرات مدربا لوريورز.
وقــال كري« :عندما بدأنا املعســكر اعتقدت أن الفريق قد
يكون جيدا ،لكنني مل أعرف إن كان ميكننا الفوز بكل يشء».
وأتم« :من املذهل الشعور بالحب والوجود يف هذا املوكب
واالستمتاع به».

 ..وفئة أخرى

كبار الحضور مع بطالت إحدى الفئات

لقطة رائعة

نظــم االتحــاد اللبناين
للجودو وفروعــه ،تطبيقا
لروزنامته السنوية ،بطولة
لبنان العامــة يف الجودو
لالناث ،لعام  2022لجميع
الفئات واالعــار يف مقر
االتحاد املؤقت للجودو بنادي
بودا أدما بحضــور رئيس
االتحــاد املحامي فرنســوا
ســعادة وكل من االعضاء
السادة انطوان عصبو ،حنا
من احدى املباريات
اروادي وانطونيو سعادة.
البطولة
اشرتك يف هذه
 30كلغ الصغارالتالية:
االندية
اىل
منتميات
 122العبة
 -1ماريا عازار – بودا ادما
دوجو
بوشيدو
السال،
مون
بعلبك،
الربج
مل يوجد ســوى العبــة واحدة يف
ماريســت،
اللبناين،
الجيش
طرابلس،
نفس العمر والوزن
السيس الريايض ،مار روكز القليعات،
 34كلغ الصيصانغالدييتورز طرابلــس ،الوطني ،وبودا
 -1كايت حداد –مون السال
ادما.
 -2تيا كحوش –مون السال
الحكام
مــن
عدد
املباريات
ّــم
ك
ح
 34كلغ ما دون الصيصانالدوليني واملحليني د.كلود ســاروفيم،
 -1صويف نرص –مون السال
روين خــوام ،شــارل دانيــال ،فادي
مل يوجد ســوى العبــة واحدة يف
السيقيل ،انطونيو سعاده ،والياس حداد نفس العمر والوزن
باالضافــة اىل حــكام الطاولة .حرض
 34كلغ الصغاراملباريــات عدد من اهايل املشــاركات
 -1كريستي بالن – بودا ادما
واصدقائهن اتخــذت خاللها االجراءات
 -2شرييل حكيم – بودا ادما
الوقائية من كوفيد .19
 42كلغ ما دون الصيصانالوطني
بالنشــيد
بــدأت املباريات
 -1سلوى خوري – بودا ادما
االتحاد
رئيس
نهايته
اللبناين اعلــن يف
 -2ايدن املتني – سان روك
ذلك
بعد
لتبــدأ
البطولة
افتتــاح هــذه
 42كلغالنهائية
نتيجتها
اسفرت
املباريات التي
 -1ساره صابوين – بوشيدو طرابلس
عن االيت:
 -2رومي مخول –مون السال
كلغ
17 42كلغ الصغارالعبدالله-غالدييتورز
ياسمني
-1
 -1جاين علم –مون السال
يف
واحدة
العبــة
ســوى
يوجد
مل
 -2الكسا سعاده – سان روك
والوزن
العمر
نفس
 42كلغ الصيصانكلغ
20 -1ماريا عيد – بودا
 -1لني سويدي –مون السال
 -2انا ماريا خوري – السيس
 -2مارانا كريوز -بودا ادما
 46كلغ ناشئات 24كلغ -1رزان الشيخ – غالديتورز طرابلس
 -1ايه طعمه  -مون السال
 -2راما صابوين – بوشيدو
 -2مرييام الكيال  -الربج بعلبك
 46كلغ احداثأ 27كلغ -1االء بقســاطي – غالديتــورز
 -1كريستي ماتوسيان –مون السال طرابلس
 -2ايه مرتىض – الربج بعلبك
 -2اسيل الشامي – بوشيدو طرابلس
 30كلغ الصيصان 46كلغ الصغارالسال
مون
 -1كالرا طعمه –
 -1كريستا ماريا خوري – بودا ادما
ادما
بودا
–
بواريدي
 -2ماريتا
 -2تيا ماريا شهوان – بودا ادما
الصيصان
دون
ما
 30كلغ 50كلغ -1ميالنا ايب عازار – مون السال
 -1حال موىس – بودا ادما
مل يوجد ســوى العبــة واحدة يف
 -2جينيفر راجح – الجيش اللبناين
 55كلغ الصغارنفس العمر والوزن

 -1كريستي نادر – بودا
ادما
 -2ترييسا الشايب – بودا
ادما
 55كلغ ناشئات -1مــرا طالــب –
غالديتورز طرابلس
 -2ريم منر – الربج بعلبك
 55كلغ كبار -1ايليني كابوين–مون
السال
مل يوجــد ســوى العبة
واحدة يف نفس العمر والوزن
 57كلغ -1يارا طربيه – بودا ادما
 -2يــرب العبداللــه – غالديتورز
طرابلس
 63كلغ أناشئات -1سريين الشــيخ – غالديتورز –
طرابلس
 -2انجيليكا قدييس –مون السال
 63كلغ كبار -1فاطمــة الربجاوي – بوشــيدو
طرابلس
 -2مرينا حيدر – بوشيدو طرابلس
 66كلغ أ شابات -1اكويلينا الشايب – بودا ادما
 -2غاييل غلميه –مون السال
 66كلغ كبار -1جودي عبدالرحمن – غالديتورز
طرابلس
 -2ريبيكا باخوس– الجيش اللبناين
 73كلغ -1ماريلني طوق –مون السال
مل يوجد ســوى العبــة واحدة يف
نفس العمر والوزن
 78كلغ -1سيليستي اغناطيوس – الجيش
اللبناين
مل يوجد ســوى العبــة واحدة يف
نفس العمر والوزن
 78+كلغ
-1تقى بقسامطي – غالديتورز
 -2ناتاشا طربيه – بودا ادما
ترتيب االندية :
بودا ادما
مون السال
غالديتورز طرابلس
بوشيدو طرابلس
ويف النهايــة املباريات تســلمت
الفائزات امليداليات والشهادات من رئيس
واعضاء االتحاد الحارضين.

هـــــدافـــــو دوريـــــــــــات أوروبـــــــــــا  ...2022هـــــل تــغــيــر
نــــســــب املـــــشـــــاركـــــة صـــــاحـــــب الـــــــحـــــــذاء الــــذهــــبــــي؟
تفوق البولندي روبرت ليفاندوفســي نجم بايرن ميونيخ
األملاين تهديفياً عىل أقرانه هدايف دوريات أوروبا يف موسم
 2022-2021ليتوج بجائزة الحذاء الذهبي.
ومتنح جائزة الحذاء الذهبي لصاحب أكرب عدد من األهداف
يف الدوريــات األوروبيــة ،بناء عىل حســاب نقطي مينح
نقطتني للهــدف يف دوريات أوروبا الكــرى ،و 1.5نقطة
لهدايف الدوريات األقل.
عىل صعيد بقية دوريات أوروبا األربعة الكربى األخرى،
ســجل كيليان مبايب مهاجم باريس سان جريمان  28هدفاً
توج بهم هدافاً للدوري الفرنيس ،مقابل  27لتشريو إميوبييل
العب التسيو توج بها هداف للدوري اإليطايل ،ونفس الرصيد
لكريم بنزميا نجم ريال مدريد هداف الدوري اإلسباين.
أمــا محمد صالح مهاجــم ليفربول ورشيكــه الكوري
الجنويب هيونغ ســون مني العب توتنهــام ،فقد توجا بلقب
هداف الدوري اإلنكليزي مشاركة برصيد  23هدفاً لكل العب.
لكن بحســاب معدل األهــداف لكل العــب مقارنة بعدد
املباريات التي خاضها ،هل كان الوضع سيتغري ونجد متوجا
جديدا بالحذاء الذهبي األورويب؟
األرقــام تؤكد أن ليفاندوفســي يظل أيضا صاحب أعىل
معدل تهديف مقارنة بعدد املباريات التي خاضها ،مبعدل 1.02
هدف للمباراة الواحدة.
وســجل ليفاندوفســي  35هدفاً يف  34مباراة ،ليكون

من سيحرز جائزة الحذاء الذهبي؟
الوحيد من بــن هدايف دوريات أوروبا الكربى الذي يزيد عدد
أهدافه عىل عدد املباريات التي خاضها.
ويحــل ثانياً بنســبة  0.87هدف للقــاء إميوبييل هداف
الدوري اإليطايل ،بعدما شــارك يف  31مباراة سجل فيها 27
هدفاً ،أما كريم بنزميا الذي سجل نفس عدد األهداف فجاءت
نسبته  0.84بسبب مشاركته يف مباراة أكرث.
وحل رابعاً كيليان مبايب بنســبة  0.8هدف للقاء ،بعدما
ســجل  28هدفاً يف  35مباراة ،ثم يأيت محمد صالح بنسبة
 0.67هــدف يف املبــاراة الواحدة بتســجيله  23مرة يف 34
مباراة ،بفارق ضئيل للغاية أمام هيونغ سون مني الذي خاض
مباراة أكرث من صالح.
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من هو
من هي؟
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؟

مغن عريب قديم من الكبار ،إشتهر يف العرص األموي.
مات وهو يغني يف حفلة إزدحم فيها الناس لســاعه
وهو يغني .سقط الرواق ،فسلموا جميعا إال هو.
إسمه مؤلف من عرشة حروف .إذا جمعت:
 - 5+1+3+9+5مدينة فلسطينية.
 - 6+8+2+6+5نهر يف افريقيا.
 - 2+10+4+1صوت الناقة.
 - 6+5+10+6مغنية وفنانة لبنانية.
 - 9+5+7سا ِ
خن.
 - 9+5+6مدينة يف ايران.
 - 9+1طليق.

الحل السابق
افقيا:

اخترب معلوماتك

عموديا:

1ـ شــاعر جاهــي،
د خَلنا.
2ـ ممثلــة أمريكية
راحلــة ،حامر صغري ال
يكرب.
3ـ رئيــس وزراء
صيني راحل ،إهتامم لـِ .
4ـ شاركَ بـِ.
5ـ ســيف مشــهور
يف التاريــخ ،أحد بروج
الحظ ،سطل.
6ـ شــاعر لبنــاين
راحل ،أم ّر .
7ـ يكاتــب ،ظهــ َر ،
مدينــــة ايطاليــة
عريقة.
بــر ،نــوع من
َ
8ـ

األفالم األمريكية ،رخو
باألجنبية ،للنهي.
9ـ تــــفوز ،نــوع
مــــن األفاعــي ،بلدة
لبنا نية .
عاصــــمة
10ـ
آســيويةَ ،
ثبت ورسخَ ،
قذيفة نارية.
11ـ إختــرَ ،مغنية
وممثلــة أمريكية ابنة
فنان.
12ـ االســم األول
ملطــرب لبــــناين،
عـــملة عربية ،شكّه،
مرت ِفع.
13ـ قري َبتــه ،زعيم
رويس راحل ،الفأس.

الحل السابق
1ـ بعلبك ،بيدرو ،ري
2ـ الوالِه ،حمدان
3ـ جلسد ،رسم ،ارتحل
4ـ املهندس ،نجيع
5ـ ســكت ،اد ،ســابور،
تابع
6ـ فــرا ،أريد ،لتــــلتة،
لسب
الرحي ،قَومي
دك،
ري،
7ـ
ّ

1ـ األمــر املخا لِف للمعتاد،
يقرتعون.
2ـ مدينــة يف جنــوب
الســودان ،مدينة جزائرية،
َ
ذاق اليشء.
3ـ رفيــع الشــأن ،عــدم
رضايئ من .
لف ،قلب.
مسّ ،
4ـ ظه َر ّ ،
5ـ نتنــاول اليشء برسعة،
منطقة يف رشق فرنسا.
6ـ ســل َّم عىل ،روى ،شديد
األكل.
7ـ شاعر لبناين.
8ـ قــر َع الجــرس ،رغ َبت،
نطلب لنأخذ الجواب.
قاتل ،يأيت بعد.
َ
9ـ شاهده،
10ـ متام ،طائر مايئ.

افقيا:
8ـ يا ظاملني ،فل ،روما
9ـ دن ،منا ،ال تكذيب ،نال
ممل ،يحيا
10ـ مي ،لحّ ،
11ـ وليــام تافــت ،مز،
ا لنبه
12ـ قتاله ،لو ،داريوس،
ال
13ـ يــأس ،الهلفــوت،
الع ّناب

االبراج

الحمل
( 21آذار  20 -نيسان)

الثور
( 21نيسان  21 -أيار)

الرسطان
( 22حزيران  23 -متوز)

تأثــرات ايجابية مريحة .لقــد تجاوزت
ترتاكم عليك املسؤوليات والواجبات العائلية
ــم وتعتقد انك بلغت حالة
الكثرية ،فتتمنى لو تنهيها كلها رسيعا .ال تدع مرحلــة القلق وال َه ّ
الوقت الثمني مي ّر ســدى من دون أن تستفيد االستقرار .سيكون لك امكانية تسوية بعض
منه.
املسائل العالقة.

االسد
( 24متوز  23 -آب)

العذراء
( 24آب  23 -أيلول)

حالتك الخاصة هذه اآلونة مليئة بالحركة.
مفاجآت ســا ّرة متعددة رغم بعض التوتر
ورغبتك الصادقة يف التجديد تساعدك يف فك الذي ينتابك .األبواب الذهبية مفتوحة أمامك،
القيود التي تكبلك ،والتي منعتك حتى اليوم من وبامكانك أن تأخذ املبادرات وتقيم االرتباطات
املختلفة.
التقدم.

امليزان
( 24أيلول  22 -ت)1

العقرب
( 23ت21-1ت)2

ســيعاد طرح موضوع خــاص هام مبعد
ال تفقد حســن تقييمك لألمور أمام بعض
املواقــف الصعبة التــي تصادفك .كن ايجابيا منذ فرتة طويلة .حافظ عىل نفســك وهدوء
والجأ اىل اللباقة يف كل ما تفعل حتى يساندك أعصابك ،وال تفقد الصرب حتى ال ترجع مجددا
اىل الوراء.
الحظ السعيد.

القوس
(22ت 21 - 2ك)1

الجدي
(22ك 20 - 1ك)2

ال تهتــم كثريا مبا يدور حولك من مشــاكل
شــعور بالتعب واالرهــاق ال يلبث أن يزول
تدريجيــا يف فرتة غري بعيــدة .ال تفقد الثقة وصعوبــات متنوعة .احم نفســك من الذين
الكبرية بنفسك واستغل الحظ جيدا فانه يقف تتعاون معهم ألنك محسود منهم وال يريدون
اليوم بجانبك.
لك النجاح والتقدّ م.

الدلو
( 21ك 19 - 2شباط)

10ـ ردأ ،الحاتم ،دو
11ـ وارن بتي ،كلامت
12ـ نتج ّول ،ف ّذ ،زر
حيت قلبي ،يا
13ـ ّ
14ـ يطلع ،تو ،يحاول
15ـ مر ،يلسع
16ـ اليونان
17ـ بس ،ما ،بال
18ـ عبد الوهاب

1ـ ما اسم امليثاق الذي وضعه الرئيس األمرييك فرنكلني
روزفلت باالشــراك مع رئيس وزراء بريطانيا ونستون
ترششل يف آب 1941؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ مــا اســم أول فيلم للمخرج ألفرد هيتشــكوك يف
هوليوودِ ،علام بأنه نال عليه جائزة أوسكار ألفضل فيلم؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ يف أية ســنة قدمت كوكــب الرشق أم كلثوم أوىل
حفالتها يف لبنان؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ يف أية دولة يف أمريكا الشاملية يقع مطار ماريانو
اسكوبيدو؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ ما إسم الصناعي الفرنيس الذي أول من حاك الحرير
االصطناعي؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ يف أية ســنة نُصبت مســلة االقــر الفرعونية
املشهورة يف ساحة الكونكورد يف باريس؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ ما اسم العرص الذي يرجع اىل  15مليون سنة؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ ما إســم فريق كرة القــدم الذي أحرز بطولة كأس
أوروبا لألندية األبطال ،بعد فوزه برضبات الرتجيح عىل
بنفيكا الربتغايل  6ـ  5بتاريخ  25أيار عام 1988؟
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عموديا:

افقيا:
1ـ مطربة لبنانية.
2ـ أمري بريطاين.
3ـ عاصمــة دولــة
افريقية.
4ـ نحــن باألجنبيــة،
ت َعب.
5ـ عنرص كيميايئ.

1ـ عاصمة أوروبية.
2ـ شهر مرصي.
3ـ جوابك.
4ـ ابتعادي عن املعايص.
5ـ مدينة يف سويرسا.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ فرنسا.

1ـ فرويد.

2ـ ريبال.

2ـ ريايش.

3ـ وارسو.

3ـ نرباس.

4ـ يشاور.

4ـ ساسوا.

5ـ ديساي.

5ـ
الوري.
ّ

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ األديب او .هرني.
2ـ الشاعر رشيد أيوب.
3ـ يف األوروغواي.
4ـ طاغور.
5ـ نحو  200كيلو مرت.
6ـ أمين بن خريم.
7ـ تشييل.
8ـ مدينة جدّ ة.

من خمسة حروف:

الفلك يعدك بأمور هامة ســتكون لصالحك
أحد األصدقاء األوفياء يســاعدك عىل حل
رسك وال يف هذه الفرتة .وضعك الحايل يســاعد عىل
مشــكلة مالية مررت بها .احتفظ ب ّ
تتفــ ّوه بأي كلمة أمام الخبثــاء ،ألن العيون تحقيق بعض األعامل الصغرية ،فكن متفائال
وابتسم.
الحاسدة كثرية.

الجوزاء
( 22أيار  21 -حزيران)

11ـ خاصمــت خصومــة
شديدة ،ل َوى اليد ،سجيني.
12ـ وزير خارجية يف عهد
الرئيس كميل شمعون ،صوت
املريض املتأمل.
13ـ تجــاىف وتباعدَ برصه،
بلدة يف قضاء جبيل ،عادَ.
ألصقَتهــا
14ـ الســكرانَ ،
وض ّمتها.
15ـ قنــاة تلفزيونيــة
لبنا نية .
16ـ ســُــ ّم َي  ،خ ّوفــت
وف ّزعت.
17ـ أقــام باملــكان ،عامل
فليك فرنيس ،أحد الوالدين.
18ـ ممثلة لبنانية صاحبة
الصورة.

عموديا:
1ـ باجِ ل ،فريد شوقي
2ـ علل ،رسيان ،لتأ
3ـ لوساكا ،مياس
4ـ بادلت ،دانيال
5ـ كل ،أكلم ،مها
6ـ هرهار ،مالت
7ـ سنديان ،حاله
8ـ يحمد ،دليل ،فول
9ـ دم ،س س ،أمت

جورج صيدح

ال ــش ــب ــك ــة الــصــغــيــرة

الحوت
( 20شباط  20 -آذار)

تعيــش فرتة من الوعــي التام واالدراك يف
أخبــار جديدة يف العمل تفــرح بها كثريا.
اطار عالقتك العاطفية ،وتشعر بانسجام بني الطــرف اآلخر يعلم متاما ما تخبئه يف داخلك
األحاســيس واألفكار ،لكن ذلك لن يبعدك عن تجاهه فال تتجاهل مشاعره ،ألنه أيضا يحبك
أكرث مام تتص ّور وتظنّ.
نشاطاتك األخرى.

عاصمة عربية
الجزائر
السودان
الخرطوم
أوكرانيا
الدوحة
السويد
الربهان
انقالب
بوربون
بلزاك
بريستول
بريطانيا
بغداد
تانغو
ثوب
جونية
جبيل
جيبويت
جباع
حيفا
خرز
ديسم
دينامو
دراما
ذريعة
زند
سنانري
شص
صولجان
صك
عوينات

SUDOKU

غد
فلوريدا
فخ
كوع

كابول
كرز
كابيتول
لرية

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

مومباسا
مناقيش
وجاهة
وسامة.

الحل السابق

الحل السابق
سعد نايل
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

ســــــــاعات حاســــــــمة قبــــــــل التكليــــــــف :ميقاتــــــــي يعتــــــــذر اليــــــــوم فــــــــي حــــــــال تقــــــــدم حظــــــــوظ ســــــــام
(تتمة ص)1
القوى لـ»الديار»»:فشلنا برص صفوفنا وتوحيد موقفنا مجددا
ستكون له تداعيات خطرية يف املرحلة املقبلة ،باعتبار ان حزب
الله ســيعيد فرض ارادته ونفوذه وســنثبت كقوى يفرتض ان
اللبنانيــن وبأكرثيتهم أعطونــا اصواتهم اننا مل نكن عىل قدر
املسؤولية ،ما يُفقد من تبقى من لبنانيني يف الداخل األمل وميهد
ملوجة هائلة وجديدة من الهجرة».

} الكهرباء بانتظار واشنطن }

يف هذا الوقت ،انشغلت األوساط اللبنانية يوم أمس باعالن
وزير الطاقة يف حكومة ترصيف األعامل ،وليد فياض ،توقيع
االتفاق النهايئ السترياد الغاز الطبيعي من مرص عرب األرايض
السورية .وقال فياض خالل مؤمتر صحايف مبق ِر وزارة الطاقة
اللبنانية بحضور الســفري املرصي ،وممثل عن السفري السوري

يف لبنان« :تنطلق أهمية هذا العقد عىل املستوى الوطني كونه
سيؤمن عند تنفيذه تغذية كهربائية تصل إىل  4ساعات إضافية
يف لبنان وبأفضــل تكلفة».وأضاف فياض أنّ «هذا االتفاق ما
كان ليتــم إنجازه لوال تبني مرص للمرشوع من اللحظة األوىل
ومتابعتــه بتفاصيله ودعم كافة مراحله» ،معربا عن أمله يف
«الحصول عىل الضامنات النهائية من الواليات املتحدة املتعلقة
بقانون قيرص للعقوبات لتنفيذ مرشوع استرياد الغاز من مرص
عرب سوريا».
واعتــرت مصــادر مواكبــة للملف ان تحســن التغذية
الكهربائيــة باتت رهن قــرار امرييك ،وال حجج عىل االطالق
ميكن ان تقدمها واشــنطن ســتكون مقنعة لعدم موافقتها
فورا عــى اعطاء الضامنات الالزمة ملرص واالردن ملدنا بالغاز
الطبيعي .وال تستبعد املصادر يف حديث لـ»الديار» ان «تواصل
الواليــات املتحدة االمريكية الضغط عىل لبنان عرب هذه الورقة
ملواصلة تقديم التنازالت املرتبطة مبلف ترسيم الحدود البحرية،

ريـــاض ســامــة :قــــرارات الــدولــة الخاطئة سبب األزمـــة املالية
وقــطــاع الطاقة أخــذ مــن «املــركــزي» مــا يزيد عــن  24مليار دوالر
(تتمة ص)1
واإلطمئنان للبنانيني عىل مدى  27ســنة كام استطعنا تنفيذ
خطط عدّ ة عىل مر الســنني منها خطة اإلســكان التي أ ّمنت
 175ألف مسكن.
ولفــت :مل أتصور أن يقوم البعض بـ ،Defaultأو محاولة
تســكري البنوك وتحويل االقتصاد إىل  ،cash economyولدي
رسم بياين بسيط يظهر تأثري الـ.default
وقــال :القــرارات الخاطئة التي اتخذت مــن قبل الدولة
اللبنانيــة أدت إىل عواقب ســلبية عــى االقتصاد،كام أدت
إىل األزمــة املالية،ومن اتخذوا هــذه القرارات الخاطئة هم
انفســهم من يلقــون باللوم اليوم عــى املرصف وحاكمه
بالتسبب باألزمة.
رس استمرار مرصف لبنان هو أننا مل ننفّذ
وقال ســامةّ :

أي سياســة متهورة ،ومل نقم بإدارة البنك املركزي بطريقة
ســيئة وخاطئة كام يزعم البعض ،ولكننا اســتطعنا تأمني
التمويل للبلد.
وتابــع :لقد ابتدعنا الخطــط التي أدخلت الدوالرات عىل
مــرف لبنان ،ما ســمح له باســتخدام احتياطاته لتأمني
الدعــم ،يف حني أنه مل يســتخدم أكرث مــن مليارين ومئتي
مليــون دوالر ،منــذ نهاية ســنة  ،2021لغاية  15حزيران
 ،2022عىل الرغم من أن هناك قســا من احتياطات مرصف
لبنان باليورو ،الذي تراجع كثريا بالنســبة للدوالر.
يف الســياق ،أعلن أن الحكومة مل تتوقــف عن مطالبتنا
بتمويــل عدة أمور بالدوالر ،من دون تحمل املســؤولية مع
مرصف لبنان ،وألقت باملســؤولية علينا ،وسوف تقول هذه
الحكومــة باملســتقبل« :طلبنا من الحاكم بــس مني قلوا
يعطينا؟».

االحتالل اإلسرائيلي يشن حملة اعتقاالت واسعة في الضفة الغربية
مس ـــتوطنون اس ـــرائيليون يهاجم ـــون قري ـــة ف ـــي جن ـــوب نابل ـــس
(تتمة ص)1
ســمري صباح ،وأحمد عيل صباح ،ومروان نايف حميد».
وأضــاف مكتب إعالم األرسى :أنّ جنود االحتالل «اعتقلوا
الشــاب كاظم مراد حنني من بلدة بيت فوريك رشق نابلس،
ومنري فقها من مدينة طوباس ،والشــابني الشقيقني حسني
ومحمــد أبو ذراع من مخيم بالطة يف نابلس ،وأُفرج عنهام
بعدما استجوبهام جنود االحتالل».
وقالت مصادر محلية فلسطينية ،إنّ االحتالل اإلرسائييل
اقتحــم بلدة قباطية ،ودارت إثــر االقتحامات مواجهات مع
عرشات الفلسطينيني.
واســتخدم جنــود االحتالل ،الرصــاص الحي واملعدين،
وقنابل الغاز املســيل للدموع ،لتفريق الفلســطينيني الذين
رشــقوا القوات بالحجــارة واثر ذلك اصيب فلســطين َيني
برصاص االحتالل شاميل الضفة.
وقالت مصادر طبية فلســطينية :إنّ «فلسطين َيني ،أُصيبا
بالرصــاص الحي ،يف مواجهات دارت مع الجيش اإلرسائييل
يف بلــدة قباطية مبحافظة جنني»مشــرة اىل أنّ «أحدهام
أُصيب بالرصاص الحي يف الخارصة ،واآلخر يف القدم ،ونُقال
للعالج يف مستشفى جنني الحكومي».

} مســتوطنون ارسائيليون يهاجمون قرية
قريوت يف جنوب نابلس }

ذكرت وكالة أنباء «معا» أن مســتوطنني اقتحموا املنطقة
الغربيــة من بلدة قريوت ،الواقعة جنــوب نابلس ،وقاموا
مبهاجمة منازل املواطنني.

وذكــرت الوكالة أن شــبان القرية توجهــوا إىل املنطقة
الغربية« ،وقاموا بصد هجوم املســتوطنني» ،مشرية إىل أن
املواجهات ال تزال متواصلة «بني املواطنني واملستوطنني دون
أي تدخل من قبل جيش االحتالل».
ولفتت «معا» إىل أن املســتوطنني يقومون بشكل متواصل
بعمليــات مداهمة واعتداء عىل منازل املواطنني «يف القرى
الجنوبيــة من نابلس تحت حامية جيش االحتالل».

} «رسايا القدس»
تعلن اختتام مناورات }

بدورهــا ,أعلنت «رسايــا القدس» الفلســطينية التابعة
لـ»حركــة الجهــاد اإلســامي» اختتام منــاورات «عزم
الصادقني» التي شارك فيها املئات من عنارصها يف غــــزة،
مؤكدة تحقيق تقدم عىل مســتوى الجاهزية القتالية.
وقال الناطق العســكري باسم «رسايا القدس» أبو حمزة
يف بيــان له« :بحمد الله وتوفيقه اختتمنا يف رسايا القدس
مســاء اليوم مناورات «عزم الصادقني» ،التي شارك خاللها
مئــات املقاتلني يف عدة مســارح عملياتية عىل مســتوى
قطاع غزة ،وبفضل اللــه خلصنا إىل نتائج متقدمة لناحية
الجاهزيــة القتالية لــدى مجاهدينا ،وكذلك الدقة يف تنفيذ
الرمايــات ،زمانا ومكانا مبا يعزز القدرة ميدانيا».
وتابــع« :إننا بانتهاء مناورات «عزم الصادقني» ،نؤكد يف
رسايا القدس أننا ســنبقى دوما عند حســن ظن أبناء شعبنا
املجاهد وأمتنا العربية واإلسالمية ،وسنجابه عدونا األحمق
بكل بسالة وعنفوان ،وســنحمي أرسانا وأهلنا ومقدساتنا
بــكل ما أوتينا من قوة بإذن الله».

إيــــــــــــــــران :اعــــــتــــــقــــــال ثــــــاثــــــة عــــــمــــــاء لــــلــــمــــوســــاد
يـــخـــطـــطـــون الغــــتــــيــــال عــــلــــمــــاء نـــــوويـــــن ايـــرانـــيـــيـــن
(تتمة ص)1
رئيــس أركان الجيش اإلرسائييل أفيــف كوخايف ضد حزب
الله  ،والحديث عن إحبــاط محاولة إيرانية ملهاجمة أهداف
إرسائيلية يف تركيا ،وســبق ذلك اغتيال عدد من العلامء يف
طهــران وضباط بالحرس الثوري اإليراين خالل الســنوات
األخرية.
ويف املقابــل ،أكدت تل أبيب أنها أحبطت الشــهر املايض
محاولة شــن هجوم عىل أهــداف إرسائيلية داخل األرايض
الرتكية خططت له جهات إيرانية.

} وكالة الطاقة الذرية :إيران بصدد
استخدام أجهزة متطورة لتخصيب
اليورانيوم مبنشأة فوردو }

عــى صعيد اخر ،نقلت وكالــة رويرتز عن تقرير للوكالة
الدوليــة للطاقة الذريــة أن إيران ســتعزز وترية تخصيب
اليورانيوم ،إذ تســتعد لتشــغيل مجموعة من أجهزة الطرد
املركــزي املتطــورة «آي آر  )6-IR( »6يف موقــع فــوردو
تحت األرض ،والتي ميكنها التبديل بســهولة بني مستويات
التخصيب.
وجــاء يف التقرير الــري إىل الدول األعضاء أن مفتيش
الوكالة تحققوا يوم الســبت املايض من أن إيران اســتعدت
لضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم ،وهو املادة التي تخصبها
أجهــزة الطرد املركزي ،يف املجموعــة الثانية من اثنتني من
مجموعات آي آر  6يف منشأة فوردو ،التي تقع يف بطــــن
جبل.
وأبلغــت إيران الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية أول من
امس بأن «تخميل» السلســلة -وهي عملية تسبق التخصيب
وتتضمن أيضا ضخ ســادس فلوريد اليورانيوم يف األجهزة-
قد بدأت يوم األحد.

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

واألهــم من ذلك أن السلســلة املؤلفة من  166جهازا هي
الوحيــدة التي تحتوي عىل ما يســمى «الــرؤوس الفرعية
املعدلة» التي تســهل عمليــة التحول إىل التخصيب بدرجات
نقاء أخرى.
ويشــر دبلوماســيون غربيون منذ فرتة طويلة إىل هذه
األجهــزة باعتبارها مصدر قلق ،إذ إنهــا قد متكن إيران من
اإلرساع بتخصيب اليورانيوم ملستويات أعىل.
وقــال التقريــر -الذي أكدته وكالة الطاقــة الذرية -إن
«الوكالة مل تتلق حتى اآلن إيضاحات من إيران بشــأن وترية
اإلنتاج التي تنوي تنفيذها فيام يخص السلســلة الســالفة
الذكر بعد االنتهاء من التخميل».

} توتر يف مياه الخليج }

اىل ذلك ,نقلت صحيفة واشنطن بوست (The Washington
 )Postعن مسؤول عسكري أمرييك ،قوله إنّ  3زوارق تابعة
للحرس الثوري اإليراين اقرتبت من ســــفينتني عسكريتني
أمريكيتــن يف مياه الخليج «برسعة خطرة «.
وأوضــح املســؤول -الذي اشــرط عدم نرش اســمه-
أن الســــفينة الحربيــة «يــو إس إس ســروكو»(USS
 )Siroccoوســفينة النقل العسكرية «يو إس إن إس شوكتو
كاونتي»( )USNS Choctaw Countyكانتا يف عبور روتيني
بامليــاه الدوليــة يف الخليــج ،اول من امــس ،حني اقرتبت
الزوارق اإليرانية الثالثة -التي وصفها بأنها مصممة لشــ ّن
الهجــمــــات الخاطفة -من الســفينة سريوكو ،بصورة
مبارشة.
وأضاف املســؤول العســــكري األميــــريك أن الزوارق
حــــ ّولت اتجاهها بعد أن أصدرت الســفينة سريوكو إشارة
تحذير.
وكذلك اقرتبــت الزوارق اإليرانية إىل مســافة  50ياردة
( 45.7مرتا) من الســفينة شــوكتو كاونتــي ،وهو ما دفع
سريوكو إىل إطالق شعلة تحذيرية.
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خاصة بعدما تبني ان الجانب االرسائييل غري راض عىل متسك
لبنان بالخط  23وكامل حقل قانا».

} األمن الغذايئ بخطر؟ }

ويف الوقــت الذي يحتــدم الكباش الداخيل عىل رئاســة
الحكومة والذي يُتوقع ان يتوسع مع انطالق عملية التشكيل،
تتفاقم ازمات اللبنانيني املعيشية .اذ أفيد يوم أمس عن اشتداد
ازمة الرغيف يف عدد من املناطق شــال لبنان وبالتحديد يف
طرابلس وزغرتا والكوره والبرتون .وعاد مشــهد الطوابري اىل
الباحــات الداخلية والخارجية لألفران التــي قننت يف البيع
إلرضاء أكرب عدد ممكن من املستهلكني.
وال تقتــر املخاوف عىل االمن الغــذايئ عىل الخبز ،اذ انه
ومع دخول إرضاب موظفي القطاع العام أسبوعه الثاين ،األمر
شل عمل مؤسسات وإدارات الدولة وعطّل آالف املعامالت
الذي ّ
وأعامل الرشكات واألفراد ،رفع مستوردو املوا ّد الغذائ ّية ،الذين
علقت شــحناتهم يف حاويات املرفأ جــ ّراء إرضاب املوظفني

ين عىل املوا ّد الغذائ ّية واأل ّولية من وزارة
املكلّفني بالكشف امليدا ّ
شــح يف بعض املوا ّد الغذائية يف
من
الزراعة الصوت منبهني
ّ
السوق اللبنانية يف حال استمر الوضع عىل ما هو عليه.
ويبــدو حتى الســاعة ان كل محــاوالت وضع حد الرضاب
موظفي القطاع العام باءت بالفشــل .اذ أعلن رئيس اتحادات
ونقابات النقل الربي بســام طليس بعد لقائه ورئيس اإلتحاد
العاميل العام بشــارة األســمر الرئيس ميقايت «اننا ناقشنا
اإلتفاق الذي عقدناه برعاية رئيس الحكومة ،وأحد بنوده ينص
عــى دعم قطاع النقل الربي مــن أجل وضع تعرفة مخفضة
للنقل ،اذ ال تعرفة اساســا ،ألن آخر تعرفة وضعت عندما كان
سعر صفيحة البنزين  40الف لرية لبنانية .هناك إشكالية حول
املوضوع املايل ،أي موضوع الدعم ،وقد قال لنا الرئيس ميقايت
بأن أموال الدعم غري متوفرة .اتفقنا عىل البحث عن صيغ أخرى
وعىل عقد اجتامع يوم الثالثاء املقبل يف الرساي برئاسة دولته
وحضور وزراء املالية والداخلية واالشغال العامة والنقل».

بوتيـــــن يلـــــوح بنشـــــر صواريـــــخ «الشـــــيطان» نهايـــــة العـــــام
وكيي ـــف تتس ـــلم م ـــن أملاني ـــا أول دفع ـــة م ـــن مداف ـــع هاوت ـــزر
(تتمة ص)1
األورويب لديهــا لتقديم مذكرة احتجاج بســبب تقييد ليتوانيا
عبور الســلع إىل إقليم كالينينغراد الرويس ،واستدعت سفري
االتحاد األورويب لديها لتقديم مذكرة احتجاج أيضا.
من جانبه ،قال ســكرتري مجلس األمــن الرويس نيكوالي
باتروشــيف إن روسيا ســرد يف أقرب وقت عىل الحظر الذي
فرضته ليتوانيا عىل عبور البضائع والسلع إىل إقليم كالينينغراد.
وشــدد باتروشــيف عىل رضورة تعزيز حاميــة الحدود
الروســية يف ظل التهديدات الجديدة يف ظل إمكانية انضامم
فنلندا والسويد إىل حلف الناتو ،عىل حد قوله.

} دعم باألسلحة }

ويف ســياق مواز ،قال املستشــار األملاين أوالف شولتز إن
ما ســاها الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا هي رضبة
أساسية لنظام السالم األورويب وخرق صارخ للقانون الدويل.
وأكد شــولتز أن أملانيا ستســتمر يف إرســال األسلحة إىل
أوكرانيا ما دام ذلك رضوريا ،وأنها ســتقدم مســاعدات مالية
وإنســانية واسعة النطاق لها ،مشــرا إىل أهمية العقوبات
املفروضة عىل روســيا رغم إرضارها بالرشكات األملانية ،وفق
تعبريه.
وخالل كلمة لــه يف مؤمتر يوم الصناعة -الذي ينظم عن
تداعيات الحرب عىل أوكرانيا -أكد شولتز وقوف برلني بقوة مع
ليتوانيــا والحلفاء يف رشق أوروبا ،كام جدد دعم بالده لطلب
السويد وفنلندا االنضامم إىل الناتو.
وحسب بيانات أوكرانية ،وصلت أوىل قطع املدفعية الثقيلة
(مدافــع هاوتزر ذاتية الدفع) من أملانيا إىل أوكرانيا ،وذلك بعد
نحو  4أشهر من بدء الحرب.
ويف مجال العقوبات ،قالت وزيرة الخارجية الربيطانية ليز
تروس إن بالدها تعتزم فرض مزيد من العقوبات عىل موسكو.
وأوضحت تروس يف جلسة أمام الربملان أن بالدها ستواصل
تقديم مزيد من األســلحة ألوكرانيا لدعمها يف إخراج القوات
الروسية من أراضيها.
ويف املوضوع ذاته ،نقلت صحيفة «وول ســريت جورنال»
( )The Wall Street Journalعــن رئيــس هيئــة الصناعات
الدفاعية الرتكية إســاعيل دمري إشارته إىل حذر أنقرة يف ما
يتعلق بتسليم مزيد من األسلحة إىل أوكرانيا.
وحســب الصحيفة ،فإن دمري أوضــح أن تركيا ال ميكنها
التواصل مع الطرفني الرويس واألوكراين إن أرســلت أسلحة
ألحدهــا ،موضحا أنه يجب عىل تركيــا أن تكون قادرة عىل

التحدث لكال الجانبني.
ومــع ذلك ،أكد رئيس هيئــة الصناعات الدفاعية الرتكية أن
أنقرة ال ترتدد يف بيع معدات أخرى ألوكرانيا كمعدات الحامية.

} اشتباكات وقصف متبادل }

ميدانياً ،أشارت االستخبارات الربيطانية إىل متكن الدفاعات
األوكرانية من تحييد قدرة روسيا عىل السيطرة يف شامل غرب
البحر األســود بعد قصف سفينة روسية تقل أسلحة وجنودا
إىل جزيرة األفعى.
وتحدث أحد أعضاء مجلس االتحاد الرويس لجمهورية القرم
عن تواصل الحريــق املندلع يف منصة الحفر البحرية التابعة
لرشكة البحر األسود للنفط والغاز بعد تعرضها لقصف أوكراين
صباح االثنني الفائت.
وقد أفادت وزارة الدفاع الروسية بشن قواتها غارات عىل
مطار يف منطقة أوديســا باســتخدام صواريخ مجنحة ردا
عــى الهجوم األوكراين عــى منصات إنتاج الغاز يف البحر
األسود.
وأكدت موسكو صد قواتها لهجوم من القوات األوكرانية يف
جزيرة زميني وإسقاطها  13طائرة مسرية أوكرانية يف املكان.
كام تحدثت وزارة الدفاع الروســية عن تدمريها  15مدفعية
من طراز «هاوتزر» خالل يوم واحد ،إضافة إىل تدمري منصتني
إلطالق صواريخ منظومة «إس )300-S( »300-للدفاع الجوي
يف منطقتي أوتشــاكوفو وتوزيل ،وإســقاط طائرة حربية
أوكرانية من طراز «سوخوي  »25يف ضواحي خاركيف.
يف املقابــل ،اتهم املتحدث باســم وزارة الدفاع األوكرانية
أولكسندر شتوبن روسيا باستهداف البنية التحتية املدنية يف
مدينة أوتشــاكوفو ،مضيفا أن الغارات الروســية عىل مدينة
سيفريودونيتسك مل تتوقف.
وأكد ســرغي غايدي حاكم لوغانسك أن أكرث من  10مبان
ومنــازل عدة ومركزا للرشطة دمرت يف القصف الذي تعرضت
له بلدة ليسيشانسك خالل الـ 24ساعة املاضية.
إنســانيا ،قالت إيرينا فريشتشــوك نائبــة رئيس الوزراء
األوكراين إنه ســيكون من الصعب فتح ممرات إنســانية يف
حال تقدم القوات األوكرانية باتجاه املناطق التي تسيطر عليها
القوات الروسية يف مقاطعة خريسون جنويب البالد.
ودعت فريشتشــوك جميع ســكان تلك املناطق إىل رضورة
إخالء منازلهم عىل وجه الرسعة واالنتقال إىل شــبه جزيرة
القرم ،لتسهيل تقدم القوات األوكرانية باتجاه مزيد من املواقع
يف املقاطعة والسيطرة عليها.

توتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ووعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أنقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة وأثينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا...

(تتمة ص)1
الوزراء اليوناين ،كريياكوس ميتســوتاكيس ،تركيا بزعزعة
االســتقرار يف جزيرة قربص أمام أعضاء الكونغرس األمرييك
مؤخرا ،ومطالبته واشنطن بعدم بيع أنقرة مقاتالت «إف»16-
(.)16-F

} أردوغان :رد حاسم }

ورد الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان عليه ،خالل مشاركته
يف مناورات «أفس  »2022العسكرية ،بأن بالده جادة يف الرد
الحاسم عىل اليونان ،وأن عىل األخرية أن تدرك حدودها وتلتزم
بها.
وعىل إثر هذه الترصيحات ،بات الصدام العســكري حديث
الشارع واإلعالم لدى الطرفني.

} الخيار العسكري }

ويف ظل تصاعد وتــرة الترصيحات ،قال الجرنال الرتيك
املتقاعــد ،أردوغان قره قوش ،إن نشــوب حــرب بني تركيا
واليونان أمر ال مفر منه ،داعيا إىل وجوب تعزيز قوة ســاح
الجو الرتيك.
وقال قــره قوش -يف مقابلة مع إحــدى القنوات الرتكية
الخاصــة« -علينا الحصول عىل مقاتالت جديدة من طراز إف-
 16بأي وسيلة ،وصيانة املقاتالت املوجودة لدينا».
وأضاف أن تركيا ليســت لديها مشــكلة يف قواتها الربية
والبحرية« ،لكن علينا تعزيز قوة سالحنا الجوي ،ألنه يف حال
نشوب أي رصاع عسكري بني الدولتني ،فإن سالح الجو هو الذي
سيحسم املوقف ،ويف حال عدم حصولنا عىل مقاتالت جديدة
فإن الكفة سرتجح لصالح اليونان».
بدوره ،اســتبعد الخبري الرتيك يف الشــؤون العســكرية
واألمنيــة ،مته يرار ،نشــوب أي صدام عســكري مبارش بني
البلديــن ،مبينا أن أثينا تعتمد يف تصعيدها الكالمي عىل دعم
الغرب لها ،وأنها لن تتمكن من خوض مواجهة عســكرية ضد
تركيا ،نظرا «لتفاوت موازين القوى بني الجانبني».
ولفت يــرار -يف ترصيح لصحيفة «مليــت» الرتكية -إىل
أن أنقــرة تطالب اليونان بااللتزام باتفاقيتي لوزان عام 1923
وباريس عام  ،1947اللتــن تنصان عىل إبقاء الجزر املذكورة
منزوعة الســاح ،مشــرا إىل تعهد أثينا أمام القوى الكربى
حينذاك بااللتزام بهذا الرشط.

} توريط اليونان }

من ناحية أخرى ،يرى املحلل السيايس الرتيك بكري أتاجان أن
اليونان تخالف عل ًنا اتفاقيتي لوزان وباريس بتســليحها الجزر
املذكورة ،ال سيام بعد رفع مساحة مجالها الجوي إىل  12ميال،
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رغــم أن اتفاقية البحار التي ســنتها األمم املتحدة تنص عىل
وجوب موافقة الدولتني الجارتني عىل ذلك.
كــا لفت أتاجان إىل أن بعــض الدول يف االتحاد األورويب
وكذلك الواليات املتحدة األمريكية« ،تســعى إىل توريط اليونان
وزجها يف رصاع مستدام مع تركيا ،بغية تحقيق مصالحها يف
املنطقة ،وأن أثينا مخدوعة بالدعم الكالمي الذي تحظى به».

} حق سيادي }

يف املقابل ،قال املحلل السيايس اليوناين ،تايك باربراكيس،
يف مقابلة مع قناة «خرب ترك» الرتكية ،إن الحديث عن احتامل
صدام عســكري بــن أنقرة وأثينــا زاد يف اآلونة األخرية بني
الساسة اليونانيني وحتى بني عامة الشعب.
وأشار إىل وجود دعم شعبي كبري للحكومة اليونانية يف ما
يخص ملف تسليح جزر بحر إيجة ،وأن الرأي العام يف اليونان
يؤمن بأن تسليح الجزر حق سيادي ألثينا ناجم عن ميثاق األمم
املتحدة.
وحســب املحلل اليوناين ،فإن أثينا تستند يف تسليح جزر
بحر إيجة إىل املادة ( )51من ميثاق األمم املتحدة التي تنص
عــى «حق الدفاع عن النفس»؛ إذ أعلنت حكومتها مرارا أنها
قامــت بهذه الخطوة بغية التصــدي ألي تهديد محتمل من
تركيا.
وأشارت إىل أن جيش «بحر إيجة» الذي شكلته تركيا خارج
قيادة الناتو ،لديه أســطول إنزال عىل الســواحل القريبة من
الجزر.

} املعارضة الرتكية }

وبالتوازي مع الســجال بني أنقــرة وأثينا ،دخلت املعارضة
الرتكيــة عىل الخط ،إذ اتهمت حكومات حزب العدالة والتنمية
الحاكــم بإهامل قضية جزر بحر إيجة ،وذهبت إىل اعتبار أن
الرئيــس أردوغان وحكوماته مل يتخذوا اإلجراءات الالزمة يف
أوانهــا ،وأن اليونان كثّفت عمليات تســليح الجزر بعد وصول
العدالة والتنمية إىل السلطة يف البالد عام .2002
يف هذا الســياق ،يقول النائب الســابق عن حزب الشــعب
الجمهوري املعارض ،مصطفى بالباي ،إن اليونان بدأت بتكثيف
تســليح الجزر القريبة من الشواطئ الرتكية منذ عام ،2004
وقامت أيضا بإسكان مدنيني يف هذه الجزر.
وتســاءل بالباي «أين كانت حكومات العدالة والتنمية يف
ذلك الحني؟ وملاذا مل تتخذ حكومات أردوغان اإلجراءات الرادعة
آنذاك؟».
وبرأيه ،إن ترصيحــات الرئيس أردوغان األخرية بخصوص
االعرتاض عىل تســليح اليونان لجزر بحر إيجة ،ليست سوى
«دعاية إعالمية ،تحضريا لالنتخابات الرئاسية املقبلة» املزمعة
يف حزيران .2023
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