«كورونـــــــــــا» :حالتـــــــــــا وفـــــــــــاة
و  181إصابـــــــــــة جديـــــــــــدة

كـــأس ديــفــيــس  :لــبــنــان أط ــاح
بموناكو ( )2-3بعد عرض قوي
وانــجــاز جــديــد للتنس اللبناني
فــــــي املــــحــــافــــل الــــدولــــيــــة
ص 10
السنة الرابعة والثالثون ـ العدد 11994

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس ،حول
مســتجدات فريوس كورونا املستجد ،تسجيل  181إصابة
جديدة بالفــروس ،ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات
.»1213769
وأوضحت الوزارة أنه «تم تســجيل حالتي وفاة جديدة،
وبذلك يصبح العدد اإلجاميل للوفيات .»10657
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نصراللـــــه :فرصـــــة ذهبيـــــة الســـــتخراج النفـــــط والغـــــاز وعيننـــــا وصواريخنـــــا علـــــى كاريـــــش
هــــل اتخــــذ القــــرار باالتفــــاق علــــى حكومــــة اصيلــــة لتفــــادي تداعيــــات الفــــراغ الرئاســــي املحتمــــل؟
ع ـــون وميقات ـــي يقترب ـــان م ـــن حس ـــم التعدي ـــل املح ـــدود للحكوم ـــة الحالي ـــة والتش ـــكيل اواخ ـــر ايل ـــول

محمد بلوط
اىل اين تتجه البالد يف
ظل التصعيد عىل كل الصعد
واملستويات؟ وهل ستنجح
الجهود لفرملة او تفادي
الوقــوع يف الفوىض يف
ظل املؤرشات الحالية التي
ال تدل عىل انتخاب رئيس
جديــد البــاد يف املوعد
الدســتوي لالستحقاق
الرئايس؟
االنحدار الذي تشــهده
والتطــورات
البــاد
املتســارعة عــى صعيد السيد نرصالله متحدثا يف اربعني االمام الحسني
ويف ظل كل ما يجري نقل عن مرجع سيايس بارز قوله
ارتفــاع وتــرة التصعيد
الســيايس والوضع يف الشــارع واالهتــزازات االمنية ان هناك نوعا من السباق لالنزالق اىل املزيد من الفوىض
واالنهيــارات االجتامعية واملالية ،كلها تنذر مبضاعفات والفلتان اذا ما تعذر انتخاب الرئيس الجديد وبني املحاوالت
(تتمة املانشيت ص)12
خطرية تهدد االستقرار العام يف البالد .

ال جديد يف ملف الرتسيم

تقدم ألوكرانيا في الشرق وبايدن يحذر روسيا من استخدام السالح النووي
الكرمليـــن :سنســـتخدم الســـاح النـــووي بنـــاء علـــى عقيدتنـــا النوويـــة فقـــط
أعلن الجيــش األوكراين
اســتعادة املزيد من املناطق
يف مقاطعــة دونيتســك،
وواصلت روســيا استهداف
 4مقاطعــات ،فيام حذرها
الرئيس األمرييك جو بايدن
من استخدام أسلحة نووية،
يف حني يبحث حلف شــال
األطليس «ناتو» ( )NATOيف
اجتامع بإستونيا استعدادات
الجبهة الرشقيــة املحاذية
لروسيا.
وأعلنت الفرقة  66من لواء
اآلليات يف الجيش األوكراين
اســتعادة بلدة شوروفا عىل
بعد  6كيلومرتات من مدينة
ليامن مبقاطعة دونيتســك
رشقي أوكرانيا.
وأفــادت هيئــة األركان
العامــة بتعــرض املناطق
الرشقية والجنوبية ألوكرانيا
خالل الـ 24ســاعة املاضية

(التتمة ص)12

هل غري السالح االمرييك املعادلة يف اوكرانيا؟؟

عـــــــــــــــــدوان إســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي عــــــلــــــى مــــــــطــــــــار دمـــــشـــــق
أفــاد مصدر عســكري
ســــوري باستشــهاد 5
جنود ســوريني جراء قصف
إرسائيــي جديد اســتهدف
فــــي وقت مبكر الســبت
مطــــار دمشــق الدويل
ومواقــع أخــرى جنـ،وب
العاصمة السورية.
ونقلــت وكالــة األنباء
الســورية الرســمية عن
املصــدر قولــه إن الجيش
اإلرسائييل أطلق رشقات من
الصواريخ من اتجاه شــال
رشق بحرية طربيا مستهدفا
املطار وبعض النقاط جنوب
دمشق.
وأضــاف أن الدفاعــات
الجويــة الســورية تصدت
اإلرسائيــي،
للعــدوان
وأسقطت معظم الصواريخ،
مشريا إىل أن القصف أسفر
أيضا عن أرضار مادية.

(التتمة ص)12

عىل طريق الديار
تلقت روســيا وجيشــها هزمية كربى
يف اوكرانيا اذ اســرجع الجيش االوكراين
حواىل  5االف كيلومرت مربع  ،ونحن نقول
هذا الرقم النه تم توزيع عدة ارقام ما بني 4
آالف و  6600كيلومرت مربع ،ولذلك اعتمدنا
الـ  5000كيلومرت مربع.
اما الخطري يف االمر فهو ترصيح الرئيس
االمرييك جو بايدن من انه اذا اســتعملت
روسيا الســاح الكياموي او النووي فان
الواليات املتحدة سرتد بطريقة مناسبة دون
أن يحدد الطريقة.
وذكرت صحيفة «وول سرتيت جورنال»ان
روســيا متلك قنابل ذرية صغري جدا قادرة
عىل تدمري مدينة مبســاحة  2500كم دون
التاثري عىل بقية املناطق ،وذكرت الصحيفة
املوثوقة والقريبة من وزارة الدفاع االمريكية
واملخابــرات ان املعلومات تقول ان بوتني ال
يســتطيع ان يتحمل هزمية من هذا النوع

وانــه تم رفع تقاريــر اىل الرئيس بايدن،
لذلك قام بايدن بإنذار روســيا من استعامل
االسحلة النووية.
نحن يف عامل خطري حيث بدأت املواجهة
بني امــركا التي تقدم اســلحة الوكرانيا
وتقوم باستنزاف الجيش الرويس وإلحاق
الهزميــة به وبني الجيــش الرويس الذي
اعترب ان احتالل اوكرانيا سهل جدا وميكنها
الوصــول اىل العاصمة كييــف االوكرانية
خالل اسبوعني.
أزاء هــذا الوضع ،حيــث ان العامل ليس
مهتام بلبنان علينا ان ناخذ كل خطوة بحذر
وان نســعى اىل انتخاب رئيس قوي منفتح
عىل كافــة االطراف بالحوار الدميوقراطي
وان يكــون بعيدا عن الفســاد خاصة وان
ننتخبه برسعة يك ال يحصل فراغ رئايس.

«الديار»

ّ
العيشـية ّ
كرمــت
ابنها قائد الجيش
وأطــلــقــت اسمه
على ساحة البلدة
ص3

الـــكـــاظـــمـــي :الـــــعـــــراق يـــمـــر بـــأزمـــة
سياسية قــد تــكــون األصــعــب بعد 2003

رئيس الوزراء العراقي الكاظمي

العدوان عىل دمشق

قال رئيــس الوزراء العراقــي مصطفى
الكاظمي إن البالد متر بأزمة سياســية قد
تكــون األصعب بعد عام  ،2003واســتدرك
بالقول «لدينا أمــل يف إيجاد حلول لتجاوز

األزمة وامليض نحو عراق مستقر وآمن».
جاء حديث الكاظمي أمس الســبت ،خالل

(التتمة ص)12
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

ّ
هل يقدم ميقاتي تشكيلة جديدة من وحي القديمة ...ويرفضها عون؟
فادي عيد
بدأ التشــكيك مبــا قاله
الرئيس املكلّف نجيب ميقايت
لدى مغادرته قرص بعبدا منذ
يومني ،بأنــه وعندما يعود
إىل لبنــان ،لن يبارح القرص
إال بعــد تشــكيل الحكومة
الجديدة ،هنا تشري املعلومات
املستقاة من جهات سياسية
فاعلة ،بأن ميقايت وعندما
ســيعود إىل بــروت بعد
زيارتــه للندن للمشــاركة
يف جنازة امللكــة إليزابيت،
ومن نيويورك بعد املشاركة
يف أعــال الجمعية العامة
لألمم املتحدة ،سيزور بعبدا
عىل خلفيتــن ،أوالً ليضع
رئيس الجمهورية ميشــال عون يف أجواء لقاءاته
يف نيويورك ،ومن ثم ســيعرض عليه تشــكيلة
حكومية جديــدة ،قد تكون مــن  24وزيراً تضم
أســا ًء من التشكيلة التي كان ســبق وأن قدّ مها
لعون ،وقــد رفضها األخري ،ومبعنــى أوضح ،أن
ميقايت يدرك سلفاً أن التوليفة الجديدة لن يقبلها
رئيس الجمهورية ،وتحديداً رئيس «التيار الوطني
الحر» النائب جربان باسيل ،وتلك مسألة ال تحتاج
إىل اجتهــادات ،يف حني ينقل يف الوقت عينه من
الذين التقــوا الرئيس املكلّف ،بأنــه قد يعود أيضاً
إىل التعديــل الوزاري ،وإذا مل يصــل إىل أي نتائج
مع عون ،إن عىل مســتوى التشكيلة املتوقّع أيضاً
أن تكون من ضمن الخيارات التي ســيقدم عليها،
ســيبحث يف تعويم الحكومة الحالية مع تعديل

وزاري يطال فقط املوقع الدرزي ،أي أن يسمي عون
وزيراً درزياً ال يشــكّل أي اســتفزاز لرئيس الحزب
التقدمي اإلشرتايك وليد جنبالط.
ويف هــذا اإلطار ،علم من أوســاط الســفرية
الفرنسية يف لبنان آن غريو ،والتي عادت مؤخراً إىل
بريوت ،والتي بدأت تنقل موقف اإلليزيه للمسؤولني
اللبنانيني ،وحضّ هم عىل إجراء اإلستحقاق الرئايس
يف املوعد املحدّد ،فإنها أيضاً ،ومن خالل الذين التقوا
بهــا ،ال متانع بتعويم الحكومــة الحالية ودفعها
إىل اإلنتاجيــة وإعادة عقــد اإلجتامعات الوزارية
لتسيري شــؤون البلد والناس ،ما يعني أن ميقايت
عىل ب ّينة من املوقف الفرنــي والدويل ،وعطفاً
عىل ذلــك ،قد يناور ويعمل من خــال براعته يف
تدوير الزوايا عىل اســتهالك الوقت إىل حني إنتهاء
والية رئيــس الجمهورية ،باعتبــار أنه أيضاً عىل
دراية تامة بأن املجتمع الدويل ،وال ســيام فرنسا،

يهمهم وضمــن األولويات،
بأن يُنتخــب الرئيس العتيد
للجمهورية ،وهذا ما يسعون
إليه كونه املدخل إىل تشكيل
حكومة إصالحية ،ومن ثم
ال ميانعــون يف حصول أي
تعديــل وزاري ،وباملحصلة،
فإنهــم يعملــون يف هذه
املرحلة عىل عــدم الوصول
إىل الفراغ الرئــايس وعدم
اتخــاذ أي ذريعة بفعل بقاء
جج
الحكومة الحالية والتح ّ
بعدم دستوريتها ،وكل هذه
العناوين هي يف حوذة كبار
املسؤولني اللبنانيني مبا فيهم
رئيــس الجمهورية وفريقه
السيايس ،أي «التيار الوطني
الحر».
وتخلــص املصادر نفســها ،إىل أنه ،وإىل حني
عودة ميقــايت من الخارج ،وربطــاً بتأجيل إقرار
املوازنة إىل السادس والعرشين من الشهر الجاري،
فــإن األمور مرشــحة لتطــورات دراماتيكة مع
انطالق الفوىض العارمــة ،والتي قد تتح ّول ،وفق
ما ينقل عــن تحضريات واســتعدادات من لجان
املودعني والثوار والهيئات املطلبية وســواهم ،إىل
نزاعــات ورصاع مفتوح من شــأنه أن يطيح بكل
اإلســتحقاقات الداهمة ،ويف طليعتها اإلنتخابات
الرئاســية ،ويف ظل غياب املعالجات ،أو أن هناك
ما ييش بضبــط هذا الوضع املتفلّــت ،مبعنى أن
اللعبــة أضحت مفتوحة عىل كافــة اإلحتامالت،
وما يتوقعه البعض من املتابعني واملواكبني ملســار
األمور هو املزيد من اإلحتقان يف الشارع ،وارتفاع
منسوب الفوىض عىل كافة األصعدة.

ُ
مــــاذا كـــان مــصــيــر الــعــائــات لـــوال الــهــبــات وامل ــس ــاع ــدات الــشــهــريّــة؟
ّ
ُ
مــن يستفيد مــن مــســاعــدات قطر واإلمـ ــارات ومــن أعــد لــوائــح العائالت؟
دموع األسمر
اكتظت يوم امس محالت
الســوبر ماركت الكربى يف
طرابلــس وعــكار مبئات
العائــات التــي تتســوق
بكميــات متوينية لشــهر
واكرث..
املشــهد كان الفتا لكثافة
العائالت التي تحمل بطاقات
متوينيــة تواجه بها هجمة
الفقر والجوع اثــر انهيار
اللــرة اللبنانية التي مل تعد
تكفي لرشاء رغيف...
يف ســؤال لهذه العائالت
عــن مصــدر البطاقــات
اوضحــت ان دولة االمارات
العربية متنح هذه العائالت
منذ عدة اشهر مســاعدات مالية تبلغ لكل فرد من
العائلــة (  ٢٠٠دوالر) ،يك تواجــه بها الظروف
املعيشــية واالقتصادية املتهالكــة ،ويف اآلونة
االخرية ،بدأت فروع املصارف تعرقل عملية تسديد
املبالــغ بالدوالر الفريــش للمواطنني ومتتنع عن
تسديد االموال ملستحقيها ،فعمدت دولة االمارات
عىل تحويل املساعدات املالية النقدية اىل بطاقات
متوينية ترصف لدى محالت سوبر ماركت معتمدة
من قبلها..
ليســت االمــارات العربية وحدهــا التي تقدم
املســاعدات والهبات لعائالت طرابلسية وعكارية
وشاملية ،فدولة قطر ايضا تعتمد االسلوب نفسه،

والكثري من هذه العائالت تستفيد من الدولتني يف
الوقت عينــه ،االمر الذي جنب هذه العائالت مرارة
الجوع والفقر وانقذهم من الترشد والذل.
لكن الســؤال الذي يطرح نفسه ،وامام املراجع
املختصة يف قطر واالمــارات العربية وباقي دول
الخليج التي تقدم املساعدات هو:
اوال :مــن هو املكلــف باعداد اللوائح باســاء
العائالت املحتاجة والتي يجب ان تستفيد من هذه
املساعدات؟
ثانيــا :هل تم اعــداد اللوائح برسيــة او وفق
الوساطات واملحسوبيات؟
ثالثا :هل الجهات املكلفة باعداد اللوائح تقتنص
حصصا لها ؟

املــــــطــــــران عـــبـــد الــــســــاتــــر :دعـــــونـــــا ال ن ــي ــأس
ّ
نــتــمــســك بــهــم
ب ــل ــدن ــا وكــنــيــســتــنــا يــســتــحــقــون أن

رابعــا :هل املســاعدات
والهبــات مخصصة لجميع
العائالت الشاملية التي باتت
رواتبها ال تكفي لرشاء ربطة
الخبــز؟ ام ان لهــا موازين
وقواعد؟
ال يختلــف مواطــن يف
الشامل عىل توجيه الشكر
لالمارات وقطر وكل من ميد
يد املساعدة لطرابلس وعكار
والشــال ولبنــان عامة،
لكن عىل أمــل ان تصل هذه
املســاعدات اىل مستحقيها
ال ســيام وان معظــم ابناء
الشامل من عائالت ال متلك
مــورد رزق او من موظفي
ومتقاعدي القطــاع العام
الذين باتو تحت خط الفقر
وليس لهم من مورد رزق آخر.
ومن االهمية مبكان ان تجد هذه العائالت سندا
لها يف طرابلس وعكار واملنيــة والضنية بعد ان
تسلل الجوع اىل كثري من هذه العائالت وقد طرق
الفقر ابوابهم يف غياب للدولة بكل مظاهرها ،وبعد
ان اقفل نواب طرابلس وعكار ابوابهم واغلقوا كل
منافذ املســاعدات والهبات والدعم واالستشــفاء
والطبابة والدواء...
وقــد كان الفتا اقفال النــواب ابوابهم يف وجه
ناخبيهم عقب انتهاء املوسم االنتخايب ووصولهم
اىل كراسيهم النيابية ،بل حتى االتصاالت الهاتفية
باتت مقفلة يف وجه املواطنني والرد مقنن حسب
املتصل...

ّ
شرف الدين  :حذرت ابراهيم
من الوقوع بأفخاخ ميقاتي
اعترب وزيــر املهجرين يف حكومة ترصيف األعامل عصام
رشف الدين ،أن «املهم أن يعمل الوزيــر الذي يأيت من بعدي
عىل إعادة النازحني الســوريني» ،الفتاً إىل «أنني حذرت املدير
العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم من الوقوع يف أفخاخ
رئيس الحكومة املكلف نجيب ميقايت».
وأشــار رشف الديــن يف حديث إذاعــي ،إىل أن «ميقايت
خضع ويخضع لضغوط خارجية إليقاف العمل بخطة إعادة
النازحني».

عالمة  :إللتزام الحكومة قانون
ُ
ّ
الطبية
عصري للدواء واملستلزمات
عبد الساتر يلقي عظته

احتفل راعي أبرشــية بــروت املارونية
املطران بولس عبد الســاتر بالقداس اإللهي
ملناســبة عيد مــار ساســن يف رعية مار
جرجس ومار ساســن يف بيت مري ،وألقى
عظة قال فيهــا« :وجودنا اليوم يف هذا البلد
وهــذه املنطقة يعود الفضــل فيه أيضا إىل
أجدادنــا وآبائنا الذين عانــوا من االضطهاد
والجــوع والضيقة ولكنهم مل يستســلموا،
ويعود الفضل فيه اىل تضحيات الكنيســة
جمعاء ،والكنيســة املارونية وآبائها تحديدا،
الذين ســكنوا أعىل الجبال وقعــر الوديان
وفتتوا الصخر ليزرعــوا ويأكلوا .فأمام هذا
الكم مــن األمل املمزوج بــاإلرصار والرجاء،
هل نستســلم اليوم أمام أزماتنا؟ وهل نخاف
ونهرب؟ هل ننىس كل تلك التضحيات ونرتك
بلدنا ومنيض؟».
اضاف «دعونا ال نيأس وال ننهار ،ولنتذكر

أن أرضنا معمدة بدماء من استشــهدوا من
أجل املســيح ،وأنه مطلوب منــا أن نكمل
مســرة الصمود فنكون شــهودا للقيامة
وعالمة للرجاء يف هذا الرشق املتأمل .أرضنا
وكنيستنا وبلدنا يستحقون أن نتمسك بهم،
فنكمل مســرة املحبة ،ومســرة الشهادة
ليســوع القائم من بني األموات ،ومســرة
الصــدق يف الــكالم ،ومســرة الغفران،
ومســرة قول الحق واالبتعــاد عن املواربة
والكذب».
وختم عبد الســاتر« :لنصل دوما ولنطلب
شــفاعة مــار ساســن ليعطينــا القوة
والشــجاعة ،فنتغلب عىل القلــق والخوف
واليــأس ،ونتخىل عام هو دنيوي من أجل ما
هو ساموي وأبدي».
وبعد القــداس ،التقى عبد الســاتر أبناء
الرعية يف صالون الكنيسة.

غرد عضو «كتلة التنميــة والتحرير» النائب فادي عالمة،
ملناســبة «اليوم العاملي لســامة املرىض» عرب حسابه عىل
«تويرت»« :بني ارتفاع تكاليف العالج بســبب ارتفاع ســعر
رصف الدوالر وعجز املؤسسات االستشفائية عن االستمرار،
يكون العبء األكرب عىل املريض امل ُنهك أساســاً بفعل األزمة
اإلقتصادية ،من هنا كان ســعينا الدائم إلقرار ومن ثم إللتزام
الحكومة بقانون عرصي للدواء واملســتلزمات الطبية ُيخفف
من حدة األزمة ويؤمن األدوية واملســتلزمات بأســعار أقل
ما يُخفف من تكاليف العالج ويســمح للمؤسسات الصحية
االستمرار بتقديم الخدمة التي هي حق لكل مريض».

ّ
األمنية
درغام  :حذار من الفوضى
التي قد تكون شرارتها من الشمال

غــرد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب أســعد درغام عرب
حســابه عىل «تويرت»« :يل عم يصري بالشامل مقلق وخطري
للغاية ،حذار من الفوىض وانفــات الوضع االمني الذي قد
تكون رشارته من الشامل».

ن ــص ــرال ــل ــه ب ــح ــث مــــع أرســـــــان املــســتــجــدات

نرص الله مستقبال ارسالن والوفد املرافق

استقبل األمني العام لحزب الله السيد حسن
نرصالله رئيس الحزب «الدميقراطي اللبناين»
األمري طالل أرســان يرافقه الوزير السابق
صالح الغريب وعضو املجلس السيايس السيد
لواء جابــر ،يف حضور املعاون الســيايس

لألمني العــام الحاج حســن الخليل ،حيث
تم البحث يف آخر املســتجدات السياســية
واالوضاع العامة يف لبنان واملنطقة والعديد
مــن امللفات التــي تهم اللبنانيــن يف هذه
املرحلة.

ضبط أكثر من مليون ّ
حبة «كبتاغون» في املرفأ

ُ
مــولــوي  :مصممون على حماية مجتمعاتنا
ف ــي إطــــار تــعــزيــز األمــــن الــعــربــي املــشــتــرك
غرد وزيــر الداخلية والبلديات يف حكومة
ترصيف االعامل القايض بســام مولوي عرب
«تويرت»« :كمية كبرية من حبوب الكبتاغون
تفوق املليون حبة ،ضبطتها األجهزة األمنية
اللبنانية يف مرفأ بريوت ،كانت مخبأة داخل
شحنة من العنب ،وجهتها األوىل جمهورية
السودان ،ومن ثم دولة الكويت .التحقيقات
مستمرة».
وختــم بهاشــتاغ « :تجــار املــوت لكم
باملرصاد».
وأعاد مولــوي نرش تغريدتــه عن ضبط
كمية مــن الكبتاغون ،وأضاف «التنســيق
والتعاون بني وزارة الداخلية اللبنانية ووزارة
الداخليــة الكويتية ممثلة بــاإلدارة العامة
ملكافحة املخدرات ،أمثر ضبط كمية كبرية من
الكبتاغون كانت ســتهرب اىل دولة الكويت.
مصممون عىل حاميــة مجتمعاتنا يف إطار
تعزيز األمن العريب املشرتك».
بدورها ،أثنت وزارة الداخلية الكويتية يف
تغريدة عرب حسابها الرسمي عىل «التعاون
والتنســيق املشــرك بــن وزاريت الداخلية
الكويتية واللبنانية ،والذي أســفر عن ضبط
مليون حبــة كبتاغون قبل تهريبها اىل دولة

الكويت».
وكان وزير الداخلية علق عىل «اقتحامات
املصارف» ،مشريا اىل أن «مهمتنا حفظ األمن
والنظام وليس من مهامنا أخذ جانب ،ولبنان
ال يتحمل اإلخالل باألمــن والنظام ،والقوى
األمنية ليست سبب املشكلة ،فحلول املودعني
هي يف مجلس النواب ال يف وزارة الداخلية».
وأضــاف يف ترصيح تلفزيــوين« :نحن
واملودعــون يف خنــدق واحــد ندفع مثن
النتجية ،وهناك جهات تريد اســتغالل وجع
املودعني لخلق اضطرابات ،وسنتشدد بحفظ
األمن والنظام يف البالد».
ويف ترصيح تلفزيوين آخر ،قال مولوي:
«االقتحامــات املتزامنة تثري شــكوكا لدى
األجهزة املختصة بأنها قد تكون منســقة،
وعــى الســلطات األمنيــة أن تتحرى يف
البحــث عمن يقــف وراء هــذه الظاهرة،
فتزامن العمليات يوحي بالتنســيق والدليل
النهــايئ تبحث عنه األجهــزة املعنية ،ولن
نقبل بأن تكــون الســاحة مفتوحة أمنيا
الحتامالت غري محســوبة ،وعــى وزارة
الداخلية والقــوى األمنية حفــظ النظام
ولسنا طرفا مع املصارف».

مـــــكـــــاري مـــــن الـــــديـــــمـــــان :لــــعــــدم الــــوقــــوع
ُ
فــــــــي خـــــطـــــأ مـــــقـــــاطـــــعـــــة الــــجــــلــــســــات

استقبل البطريرك املاروين
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي يف املقر البطريريك
الصيفــي يف الدميان ،وزير
االعالم يف حكومة ترصيف
األعامل زياد مكاري يرافقه
العميــد انطــوان املكاري،
وعــرض معــه لســاعة
األوضاع العامــة املحلية،
وال ســيام موضوع انتخاب
رئيس جديد للجمهورية وما
يحصل يف املصارف.
بعد اللقــاء ،قال مكاري :الراعي مستقبالً مكاري
«تداولنا التطورات وبخاصة
يطول وبالتايل الوقت الذي مير مع الفراغ ال
أن
املؤكد
ومن
املصــارف.
ما حصل أمس يف
سمح الله سيكون قاتال للبنان .لذا نناشد كل
يشء
كل
إىل
املوضوع
متدد
هناك تخوفا من
االفرقاء والكتل النيابية وبخاصة الكتل التي
القامتة»،
الصورة
هذه
عن
نتكلم
واملؤسف أن
كانت تنتقد تلك التي كانت تقاطع الجلسات،
مضيفا «أهم موضــوع تداولناه هو انتخاب أال تقع يف الخطأ املميت عينه».
رئيس للجمهوريــة ورضورة عدم تأخري هذا
وعن إمكان تأليف حكومــة جديدة ،قال
االســتحقاق ألنه ســيزيد القهر واألزمات ،مكاري« :أشــعر بإمكان تشــكيل حكومة
وسيدنا مع انتخاب رسيع لرئيس جمهورية قريبا ،بطبيعة الحال ليســت حكومة جديدة
جديد ضمن املهل الدستورية ،ونحن نشاركه إمنا تعويــم للحكومة املوجــودة مع بعض
الرأي ووجهات النظر ،عىل امل ان يتم انتخاب التعديالت الطفيفة».
رئيس بأرسع وقت».
وعن رأيه مبا حصل يف جلســة املوازنة،
ورأى أن «املشكلة ال تتوقف عند عقد جلسة ختم «لألسف كان شيئا منتظرا ،ولكن املثري
انتخاب رئيــس إمنا عند اللعبة السياســية للشفقة اننا كنا نناقش موازنة  2022ونحن
الدســتورية التي تســمح بتعطيل النصاب عىل أبواب  ،2023من هنا نناشــد املسؤولني
من بعض األفرقاء ،فإذا اســتمر التعطيل هذا عدم املامطلة ألن كل يوم مير عىل لبنان بال
يعنــي أن ال انتخاب للرئيــس واملوضوع قد تقدم قاتل للبنان».

ّ
مــــثــــالــــيــــة
هـــــــاشـــــــم :املـــــــــوازنـــــــــة غـــــيـــــر
لــــــكــــــن األســــــــــــــــــوأ عــــــــــــدم وجــــــــودهــــــــا

شــدد عضو كتلة «التنميــة والتحرير»
النائب قاسم هاشم ،يف حديث اذاعي ،عىل
أن «الــكل مقتنع بأن املوازنــة غري مثالية،
فهي تفتقد للتوازن املطلوب ،إال أن األســوأ
هو عدم وجــود املوازنة نهائيــا» ،مضيفا
«نحن يف ظروف غري طبيعية ومتيقنون انه
ال ميكن تحسني واقع املوازنة لكن ميكن أن
نؤسس للمرحلة املقبلة مع بعض الخطوات
اإلصالحية تحضريا ملوازنــة  2023لتكون
مقبولة .الدولة مسؤولة عن احتجاز ودائع
الناس النها كانت غائبة».
وحمل «الحكومــات واملصارف ومرصف
لبنان مسؤولية ضامنة عودة حقوق املودعني
اليهم» .ولفــت اىل أن «رئيس مجلس النواب
نبيه بري من خــال تجربته وثقة اللبنانيني
بــدوره االنقــاذي الجامع وهــو االطفايئ
واالنقاذي ،يفتش دامئا عام يجمع .نســعى
للتوافق وال نقــارب االســتحقاق الرئايس
من باب األســاء .االتصاالت بدأت وحصلت

لقــاءات مع بعض املرشــحني لكن ال توجه
لاللتزام مع أحد حتى اللحظة .ال يكفي تأمني
النصاب والذهاب اىل معركة التحدي فاذا كان
البلد يفتقد للشخصيات التي لديها القدرة عىل
التواصل عىل املســتوى الداخــي واإلقليمي
والدويل فنحن عىل باب انهيار».
وعن مبادرة التغيرييــن ،قال« :قومناها
ايجابا ،إذ فتحت باب الحوار والتواصل الذي
يجب ان يتســارع ويقلل مــن حجم التباعد
للوصول يف لحظة للبحث يف األسامء».
وعن لقاء الســنة يف دار الفتوى ،اعترب
هاشــم أنه «ســيكون جامعا لتأكيد الدور
الوطنــي للســنة وتخفيف االنقســامات
وستكون النقاشــات بإطار وطني ،ورمبا
قد يتم التوصل اىل اتفاق عىل اســم مرشح
للرئاســة .ال عداءات لنا مــع أي فريق الن
اللعبــة الربملانيــة تتطلب منــا ان نكون
مرنني ،فغاية الربملان التفتيش عن مصلحة
الناس».
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ُ
مـــــــــــــداهـــــــــــــمـــــــــــــات الـــــــــجـــــــــيـــــــــش فـــــــــــــي طـــــــــرابـــــــــلـــــــــس:
ع ــم ــل ـ ّـي ــات إس ــت ــب ــاق ـ ّـي ــة لـــفـــرض األمـــــــــن ..مــــــاذا فــــي الــتــفــاصــيــل؟

جهاد نافع

فجــر امــس اســتيقظ
الطرابلســيون عىل هدير»
الســوبر توكانو» تحلق يف
سامء املدينة ،وهدير دبابات
تنفذ عمليات دهم دقيقة يف
زيتون ايب ســمراء بحثا عن
مطلوبني وفارين..
اســفرت العمليــة عن
توقيف خمســة مطلوبني
ومصــادرة اســلحة صيد،
وقنابل يدويــة وكمية من
املخدرات والعمالت املزورة،
وفق بيان قيادة الجيش.
املداهمة حســب املصادر
اســتهدفت اكرث من مزرعة
يف زيتون ايب سمراء ،وتأيت
يف ســياق التدابري واالجراءات التي ينفذها الجيش
اللبنــاين منذ حصول املجــزرة التي ذهب ضحيتها
اربعة مواطنني مبن فيهم احد املهاجمني املشرتكني
يف العملية.
منــذ حصول تلــك الجرمية ،وارتفاع منســوب
الجرائم ،وتفاقم الفلتــان االمني وتفيش عمليات
الســلب والنهب مرتافقة بعمليات ترويج املخدرات
وتعاطيها ،بادرت قيادة الجيش وقوى االمن الداخيل
واالجهزة االمنية اىل رفع مستوى االستنفار لديها
يف ظــل الظــروف الصعبة التي متر بهــا البالد،
وبارشت بتســيري دوريات ،ونصــب حواجز ثابتة
ومتنقلة يف شــوارع املدينــة ،يف خطوات امنية
تســتهدف ضبط االمن واعادة االمان اىل الشوارع

املســتباحة لعصابات ترسح وتعرتض سيارات او
ســيدات وانتزاع حقائبهن او هواتفهن ،حتى باتت
ليايل طرابلس حزينة وســط عتمة متواصلة منذ
حوايل الشهر دون أن يحرك نائب واحد ساكنا سواء
يف طرابلــس او يف عكار وكأن االمر ال يعنيهم من
قريب او بعيد...
مداهــات فجر امس ،تأيت يف ســياق املتابعة
والتحقيقات املستمرة يف قضية املجزرة التي اودت
بحياة محمود خرض والشــقيقني من آل الحصني،
واملهاجم عبد املجيد ،حيث توصلت التحقيقات اىل
توقيــف (عبد الكريم.ح)و متهم آخر ،فيام متكن(
ي .م) ،من الفرار ،وارســل تسجيال صوتيا يدعي
فيه براءته من تهمة املشــاركة يف الجرمية ،علام

ان عالقة وثيقة تربط بينه
وبــن املهاجم الذي قتل يف
العمليــة( خالد عبد املجيد)،
وفــق مــا ذكرتــه مصادر
متابعة.
واملداهــات الجاريــة
واملتواصلــة اســفرت عن
توقيف قرابة املئة شــخص
من االسواق الداخلية وبعض
االحيــاء ،ولــن تتوقف قبل
جالء كل الخيوط وتوقيف كل
املشاركني يف املجزرة تتفيذا
وتخطيطا وتغطية ومتويال،
عدا عــن مهــام املداهامت
تســتهدف توجيه رضبات
اســتباقية للخاليا النامئة
والبؤر التي تشــكلت مؤخرا
من وجوه جديدة بعد انكشــاف الكثري من الخاليا
املشــكلة مــن عنارص انتهت مهامتها وســقطت
اوراقها بعد انكشافها..
ومداهامت فجر امس اثارت تساؤالت يف االوساط
الطرابلســية كونها للمرة االوىل تدخل فيها القوات
الجوية بطائرة الســوبر توكانو لتأمني االستطالع
القريب حسب بيان قيادة الجيش.
وقد تركت العملية انطباعا ايجابيا لدى املواطنني
الذين أملوا بان ميســك الجيش بزمام املدينة ويعيد
االمــان اىل ربوعها ،بعد تفاقــم عمليات الرسقة
والنهب والفوىض العارمة التي تشــهدها وافقدت
شوارع املدينة كل مظاهر االمن واالستقرار.

ً
ً
ّ
«ح ــم ــاس» تــجــري نــقــدا ذات ــي ــا لعالقتها مــع ســوريــا أظــهــرتــه فــي بيان
هــل تفتح دمــشــق أبــوابــهــا بعد بــدء ع ــودة «اإلبـــن الــضــال» الــى حضنها؟

كامل ذبيان

بعــد قطيعــة مع ســوريا
لنحو  11ســنة تحاول «حركة
املقاومة االسالمية» (حامس)
العــودة اليها والتي غادرتها بعد
االحداث التي وقعت فيها مطلع
عــام  2011وتحولت اىل حرب
كونية عىل النظام الذي فاجأته
حركة «حــاس» بانها وقفت
ضده وقدمــت مصلحة التنظيم
بانتامئها اىل «االخوان املسلمني»
عىل املسألة الفلسطينية اذ من
اســباب االزمة الســورية انها
تحتضن املقاومة الفلســطينية
ومن ضمنهــا حركة «حامس»
اذ حــر اىل ســوريا وزير الخارجيــة االمريكية
االسبق كولن باول ،بعد غزو قوات بالده للعراق عام
 2003وطلب من الرئيس الســوري بشار االسد ان
يقفل مكاتب الفصائل الفلســطينية ويف طليعتها
«حامس» واقفال الطريق امام السالح «لحزب الله».
لكن الرئيس االسد رفض الرشوط االمريكية فتم
تهديده بعقوبات وصــدر القرار  1559عن مجلس
االمن الدويل يف مطلع ايلول  2004يطلب انسحاب
القوات السورية من لبنان.
والحرب عىل ســوريا هي بســبب موقعها يف
محور املقاومة حيث جرت محاولة تحريك الشارع
ضد النظام فيها مبا ســمي «ربيع الياسمني» وباء
بالفشــل حيث تزامن ذلك وقبل اعوام بدعوة سوريا
لسحب جيشها من لبنان والتي ظ ّهرته قوى  14اذار.
لذلك فان «حامس» شاركت يف الحرب عىل سوريا
ومتوضعت مع املعارضة ضدها واســقطت «مخيم
الريموك» لالجئني الفلسطينيني قرب دمشق فتخلت
عــن موقعهــا كحركة مقاومة حضنتها ســوريا
وفتحــت ابوابها لها فارتــأت ان تعمل كحركة يف
تنظيم «االخوان املســلمني» الذي سار يف ركاب ما
ســمي «الربيع العريب» من تونس اىل مرص وليبيا
واليمني فسوريا.
وهذا ما دفع بالقيادة السورية اىل ان تفتح الباب

امام «حامس» للخروج من سوريا بعد ان تصدت لها
فصائل فلسطينية مؤيدة لسوريا.
وخالل هذه السنوات ومع فشل املؤامرة باسقاط
النظام الســوري وبدء دول عربية اعادة العالقات
مع سوريا وفتح سفاراتها ،قامت حركة «حامس»
بتقييم العالقة مع سوريا بعد انتخاب قيادة جديدة
برئاســة اســاعيل هنية وابعاد خالد مشعل عن
موقــع القرار والذي تحملــه قيادات يف «حامس»
مســؤولية تدهــور العالقات مع ســوريا وخطأ
قراءته السياســية وتقديراته التي اسقطها صمود
النظام الســوري بالجيش والشعب والدول الحليفة
والصديقة كروســيا وايران وفصائل يف املقاومة
«لحزب الله».
والبيــان الذي اصدرته حركــة «حامس» خالل
االسبوع املايض حول العالقة مع سوريا كان الفتا
لجهة وقوفها اىل جانبها وادانة العدوان الصهيوين
املتكــرر عليها واعربت عــن تقديرها للجمهورية
العربية السورية قيادة وشعبا عىل دورها التاريخي
الفاعل ال ســيام عىل صعيد القضية الفلسطينية
فســوريا احتضنت شعبنا الفلســطيني وفصائله
املقاومــة لعقــود من الزمن ،وهذا ما يســتوجب
الوقوف معها يف ظل ما تتعرض له من عدوان غاشم
ودعم وحدة سوريا واستقراراها وسالمتها.

ّ
الـــعـــيـــشـــيـــة ّ
كـــــرمـــــت ابـــنـــهـــا قــــائــــد الــجــيــش
وأطــــلــــقــــت اســــمــــه عــــلــــى ســــاحــــة الـــبـــلـــدة

خالل ازاحة الستارة عن األرزة

نظمــت بلدية العيشــية احتفاال تكرمييا
البنها قائد الجيش العامد جوزاف عون ،حرضه
النائب السابق أمل أبو زيد ،رئيس اتحاد بلديات
جبل الريحان باســم رشف الدين وحشد من
الفاعليات واالهايل.
وألقى رئيس البلديــة العميد املتقاعد جان
عفيف كلمة قال فيها« :أعظم عالمات القيادة
الناجحةمحبةالناسوثقتها،وكلهذهالصفات
العظيمة من الوفــاء والطيبة والتواضع هي
التي أكسبتك محبة الشعب .نحن نترشف اليوم
بتكرميك ،والجميع يشــهد أنك وضعت نجاة
الوطن والحفاظ عىل املؤسسة العسكرية يف
هذه الظروف الصعبة يف مقدمة أولوياتك ،كنت
قائد فجر الجرود بامتياز واستحققت االحرتام
من جميع قادة العامل بحكمتك ودرايتك .قائدنا،
من ضيعتك أناديك ،إذ مبســاعدتك وحضورك

أعدت للعيشــية رونقهــا وجعلتها مفعمة
بالحياة .يف هذا النهار معنوياتنا مرتفعة جدا
بوجودك معنا ،ونحن نكرمــك ابنا بارا وقائدا
حكيام وجنديا باسال».
ويف ختــام االحتفــال ،أزاح قائد الجيش
الســتارة عن االرزة يف الســاحة عند مدخل
بلدة العيشية ،والتي أطلق عليها «ساحة قائد
الجيش العامد املغوار جوزاف عون».
وتسلم عون درعا تذكارية من رئيس البلدية.
اىل ذلك ،غ ّرد مستشــار رئيس الجمهوريّة
للشــؤون الروس ّية ،النائب الســابق أمل أبو
زيد عىل حســابه عرب «تويرت» ،كات ًبا« :يحلو
اللقاء دامئًا يف العيشية فكيف إذا كان عنوان
اللقاء افتتاح ساحة قائد الجيش املغوار العامد
جوزف عون» ،مضيفا «تحية إىل العيشــية
وأهلها األحباء».

هــذا املوقف النقــدي الذايت
لحركــة «حــاس» ودورهــا
السلبي من ســوريا هو مفتاح
للعالقــة معها من جديد بعد ان
رفضت اســتقبال اي مســؤول
منهــا يف الســنوات الخمس
االخرية كتكفري عن ذنب ارتكبه
مســؤولون يف «حامس» وفق
مصــادر قيادية فلســطينية
متابعة للملــف والتي اكدت ان
كل الفصائل الفلسطينية رحبت
بخطــوة «حــاس» االيجابية
باتجاه سوريا الستكامل محور
«املقاومة» الذي تعترب «حامس»
من مكوناته وقد سبق للرئيس ان
وجه بعد معركة «سيف القدس»
يف ايار  2021تحية تقدير ملقاومي الحركة يف اثناء
لقائــه قادة فصائل فلســطينية مل تكن «حامس»
من بينهــم واعترب كالم الرئيس رســالة ايجابية
اىل «حــاس» التي بادلته ببيان متأخر فيه الكثري
من التقدير والتأييد وعودة عن الخطأ حيث ســاهم
االمني العام «لحزب الله» الســيد حســن نرصالله
يف رأب الصــدع بني الطرفني ،ولعبت ايران دورا يف
تجديد العالقة كام ان روســيا شــجعت ايضا عىل
استعادة التعاون وهي التي استقبلت وفدا من حركة
«حامس» برئاســة هنية الذي اىت اىل بريوت اكرث
من مرة ليذهب منها اىل دمشــق ومل تكن الظروف
نضجت اذ تكشف معلومات بأن نائب رئيس الحركة
صالح العاروري تواصل مع مسؤولني سوريني اال ان
قياديا يف «حامس» مل يشأ ان يعلن اي موقف خارج
البيان واكد لـ «الديار» بأن ،كل يشء مرهون بوقته.
فعودة «االبن الضال» اىل الحضن الســوري بدأته
انظمــة عربية ودول اجنبيــة وان الرئيس الرتيك
رجب طيب اردوغان امل ان يلتقي الرئيس الســوري
يف قمة شــنغهاي لو حرضها ،حيث ارسلت انقرة
اشــارات ايجابية باتجاه دمشــق وبــارش البلدان
محادثــات امنية بعد القاء التحية من قبل الطرفني
لكن سوريا ما زالت متحفظة عىل العالقة مع تركيا
قبل سحب قواتها وعىل ترجمة «حامس» لبيانها.

«مـــشـــروع وطـــن اإلنــــســــان» :لــرســم
ّ
سياسة صحية تحفظ للمريض كرامته

ملناسبة اليوم العاملي لسالمة املريض ،نرش «مرشوع وطن
«يحل اليوم العاملي
ّ
اإلنسان» تغريدات عرب «تويرت» ،جاء فيها:
لســامة املريض واالنســان يف لبنان يواجه أزمات صحية
واستشــفائية غري مســبوقة ،ســببها الفوىض وعدم رسم
سياســات صحية مســتدامة .الطبابة والدواء واالستشفاء
حقوق بديهية للمواطنني عىل دولتهم .رســم سياسة صحية
تحفظ للمريض كرامته وصحته واجب عىل املسؤولني .والبداية
من بطاقة صح ّية شــاملة تعطي حاملها الحق باالستشفاء
وتصون الكرامة والراحة النفســية لإلنسان وتعيد لبنان اىل
مكانته عىل خريطة الرعاية الصحية».
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مــكــتــب وزيــــر الــســيــاحــة :احــتــرمــنــا رغــبــة
نديم شــرفــان بعدم تنظيم استقبال رسمي

من املطار

أشــار املكتب اإلعالمي لوزير الســياحة
نصار يف
يف حكومــة ترصيف األعامل وليد ّ
بيــان ر ّد فيه عىل بعــض املقاالت املغرضة
نصار
واملعروفــة املصــدر ،إىل أنّ «الوزير ّ
عمل منــذ اللحظة األوىل ملشــاركة فرقة
«م ّياس» اللبنانية يف مســابقة America’s
 Got Talentالعاملية عىل مواكبتها والق ّيمني
عليها لحني فوزها باملســابقة ورفع اســم
لبنان عالياً يف العامل أجمع».
الوزير
حضور
أضاف البيان «إنّ عدم
نصار
ّ
إىل مطار بريوت الدويل الســتقبال الفرقة
بعــد عودتها من الخــارج ،حصل بنا ًء عىل
رغبة قائد الفرقة نديم رشفان ،وذلك بهدف
التأكيد عىل إبعاد السياســة عنها بشــكل
كامل ،علــاً أنّ مواكبته لها لحظ ًة بلحظ ٍة

كان أمــام الرأي العام اللبنــاين والعاملي،
من خالل الوســائل اإلعالمية كافة ،وعرب
وســائل التواصل اإلجتامعي والحســابات
الخاصة به وبالــوزارة ،باإلضافة إىل بدء
التحضري ملناســبة تكرميية للفرقة من قبل
وزارة الســياحة تقديراً لهــا ولهذا الفوز
الكبري».
ومت ّنى املكتب اإلعالمي لوزير الســياحة
«من املواقع اإللكرتونيــة والصفحات التي
تعمل عىل اســتغالل أ ّية مناسبة أو فرصة
للتصويــب عــى الســلبيات أن تبقي عىل
إيجابية هذا الحدث واإلنجاز ،وتسلّط الضوء
عــى فرحة لبنــان واللبنانيني فيه ،بدالً من
اســتغالله ألهداف معروفــة بال فائدة وال
منفعة».

مــــــــــراد :لــــاحــــتــــكــــام الـــــــى الــــدســــتــــور
فـــــي إنـــــجـــــاز االســــتــــحــــقــــاق الـــرئـــاســـي

خالل حفل التخرج

أسف النائب حسن مراد ،يف ترصيح عىل
مواقــع التواصل اإلجتامعــي ،قائالً« :يف
الوقت الذي يــرخُ فيه الناس من الوجع،
نجتمع ملناقش ِة
واملودعون مهددة ودائعهم،
ُ
مــروع موازنة مجحفــ ٍة بأرقام وهمية
يف مقابــل مزايدات وحركات شــعبوية»،
مضيفاً «أعان الله لبنانَ وشــع َبه عىل البالء
السيايس واالقتصادي».
ِّ
وكان دعــا مراد ،خــال احتفال تخريج
طالب ثانوية لبايا الرســمية إىل «االحتكام
إىل الدستور يف إنجاز االستحقاق الرئايس،
وااللتزام بتطبيق بنود اتفاق الطائف الواضح
يف هذا اإلطار ،ألن تطبيقــه يجعلنا نجتاز
الكثري من املشاكل املوجودة».
وطالــب مــراد «السياســيني بوضع كل
الخالفات جانبا والتفرغ إلنقاذ البلد ،والعمل
ملصلحة لبنان املنهك بالغالء ،ألنه إن مل يكن
هنــاك مواطن فلن يبقى وطن ليحكموه»>

واشــار إىل «أننــا بلد منهــوب ومنهك
بالفســاد ،والناس مل يعد مبقدورها تحمل
الضغــط والرصاعات السياســية من أجل
الكرايس واملناصب ،فذلك هو مبثابة انفصام
عن الواقع».
وعشــية بدء العام الــدرايس ،قال مراد:
«نحــن نعايــش أزمة كبرية عىل مســتوى
املــدارس والجامعة اللبنانيــة ،والحكومة
اللبنانية لن تكون قادرة عىل تأمني متطلبات
املدارس أو الجامعة ،وتلبية حقوق األساتذة
إال إذا مــدت الدول الشــقيقة والصديقة يد
املساعدة للبنان»
وشــدد عىل أنــه يبذل أقــى جهد مع
وزيــر الرتبية لتأمــن انطالقة جيدة للعام
الدراســي ،وأن «البلد يحتاج إىل مؤسسات
تضــع خطط طوارئ اســتثنائية إلنقاذ ما
ميكــن إنقــاذه من مؤسســات وقطاعات
وأولها التعليم».

العبسي فــي زي ــارة راعــويّــة الــى مارسيليا
ً
بحث في أوضــاع الجالية وخصوصا الطالب

البــــزري اســــتقبل ترايســــي شــــمعون
وعرض ألهم نقاط مشروعها الرئاسي
خالل اللقاء

البزري وتراييس شمعون

إســتقبل النائب عبد الرحمن البزري ،املرشــحة لرئاســة
الجمهورية تراييس شــمعون ،التي طرحت أهم النقاط التي
تضمنها مرشوعها لرئاسة الجمهورية ،كام جرى النقاش حول
رؤياهــا للحلول الرضورية ملعالجة األزمة الوطنية الوجودية
التي تعصف بالبالد ،والتي يعاين منها املواطنون.

وصــل بطريرك انطاكية وســائر املرشق
للــروم امللكيني الكاثوليك يوســف العبيس
اىل مارســيليا قادما مــن بريوت يف زيارة
راعوية تســتمر عــدة ايــام ،والتقى يف
يومه االول رئيســة مقاطعة بوش دو رون
السيدة مارتني فاسال ،وبحث معها االوضاع
املعيشــية يف لبنان ومــا يعانيه اللبنانيون
يف ظــل تداعيات االزمة التي متر بها البالد،
وكانت جولة افق عامة وتبادل االفكار حول
السبل االيلة اىل تخفيف حدة االزمة ،السيام
لجهــة التخفيف من عــبء االزمة الطبية

والرتبوية واالجتامعية.
ثم التقى قنصل لبنان يف مرسيليا السيدة
صونيا بو عازار ،واطلع منها عىل شــؤون
واوضاع الجالية اللبنانية خصوصا الطالب
منهم .
بعدهــا ،انتقــل لزيارة كنيســة االقباط
االرثوذكــس وكان يف اســتقباله كاهــن
الرعية ،واســتتبعها بزيــارات عىل كنائس
املقاطعة واطلع عــى اعاملها من القيمني
عليها عىل ســر االعامل والصعوبات التي
يعانون منها .
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سياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبناني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ُ
ُ
ّ
ّ
نصــر اللــه :كل التهديــدات لــن تؤثــر علينــا وصواريخنــا علــى «كاريــش»  ..وإذا فرضــت املواجهــة فــا مفــر منهــا
نؤكــد أهميــة إجــراء االســتحقاق الرئاســي بموعــده ..وتشــكيل حكومــة فــي وقــت قريــب ..وعلــى الجميــع التنــازل
ّ
خليــة أزمــة إليجــاد حلــول ألزمــة املودعيــن ..وتعديــل مهمــات «اليونيفيــل» فــخ «إســرائيلي»
لتشــكيل

أكّد األمني العام لحزب الله الس ّيد حسن نرصالله،
يف
خطاب متلف ٍز خالل اختتام املسرية الكربى التي
ٍ
نظمهــا الحزب يف مدينة بعلبك ملناســبة أربعني
اإلمام الحســن والتي انتهت باحتفال حاشد أقيم
أمام مقام الســيدة خولــة« ،أ ّن لبنان أمام فرصة
ذهب ّية تاريخ ّية قد ال تتك ّرر ،وهذه فرصتنا الوحيدة
أن يتمكّن لبنان من استخراج النفط والغاز ،من أجل
معالجة أزماته االقتصاديّة واملعيش ّية والحيات ّية».
الصهاينــة قالوا إ ّن
وأوضــح «أ ّن املســؤولني ّ
االســتخراج من حقل كاريش سيحصل يف أيلول.
جلوا االســتخراج
وبعدها أىت أيلول ،وأعلنوا أنّهم أ ّ
مهم ،بل املهم ألّ
من كاريش .فسبب التّأجيل ليس ًّ
يحصل اســتخراج للنفط والغاز من حقل كاريش
املتنازع عليه ،إىل حني ترســيم الحدود البحريّة،
قبل حصول لبنان عىل مطالبه املحقّة ،الّتي لســنا
نحن من حدّدها؛ هذا شــأن الدولة اللبنانية .وجزم
أ ّن الخ ّط األحمر هو بدء استخراج ال ّنفط والغاز من
كاريش .ال ميكن أن نســمح باالستخراج من حقل

كاريش قبل حصول لبنان عىل مطالبه».
وكشــف الســ ّيد نرصالله «أنّنا منذ أيّام بعثنا
برسالة غري علن ّية للجانب اإلرسائييل وقلنا إنّه إذا
بدأ االستخراج من كاريش ،فمعنى ذلك أ ّن اإلشكال
بــدأ ،فحصل توضيح علني من اإلرسائل ّيني بأ ّن ما
جا لل ّنفط والغاز وال
يحصــل هناك ليس اســتخرا ً
را إىل أ ّن «هدفنا
مشــ
ضخًّا ،بل تهيئة األنابيب»،
ً
أن يتمكّن لبنان من اســتخراج ال ّنفط والغاز« ،بدنا
ناكل عنب».
وشدّد عىل أ ّن ّ
«كل تهديدات العدو لن تؤث ّر علينا
وال ته ّز شــعر ًة من لحيتنا ،ونحن لســنا جز ًءا من
املفاوضــات ،بل نواكب املفاوضات الّتي تقوم بها
الدّولة اللّبنان ّية ،وعيننا وصواريخنا عىل كاريش؛
إذا فُرضت املواجهة فال مف ّر منها».
من جهــة ثانية ،لفــت إىل أ ّن «القرار األخري
السيادة
بشأن «اليونيفيل» هو اعتداء وتجاوز عىل ّ
اللّبنان ّيــة ،وعالمــة من عالمات تر ّهــل الدّولة
وغيابها» ،مركّ ًزا عىل أ ّن « َمن فعل ذلك من اللّبنان ّيني

إ ّما جاهل أو متآمر ،أل ّن هذا القرار يفتح الباب أمام
مخاطر كبرية يف منطقة جنوب الليطاين ،وليست
من مصلحة لبنان».
ومبا
يخــص ملف الحكومة ،أعرب نرصالله عن
ّ
أمله أن «يتمكّن رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة
املكلّف من تشــكيل حكومة يف وقت قريب» ،مب ّي ًنا
«أنّنــا ال يجب أن نصل إىل وقت ،يكون هناك فراغ
رئــايس .وذكر أ ّن املســؤول ّية تتطلّب من الجميع
التّنازل من هنا وهناك لتشــكيل حكومة يف األيّام
القليلة املقبلة».
كام أكّد «أهم ّية إجراء االســتحقاق الرئايس يف
موعده الدّســتوري» ،معل ًنا تأييده «الدّعوات إىل
االت ّفاق حــول رئيس ،وأن تكــون هناك لقاءات
للحوار بعيدًا عن التّحدّي والفيتوهات املسبقة».
أ ّما تعليقًا عىل األحداث الّتي شــهدتها املصارف
يف األيّام الخرية ،فرأى أ ّن «املعالجة األمن ّية فقط ال
تكفي ،بل هناك رضورة إلنشاء خل ّية أزمة وطوارئ
حقيق ّية ،إليجاد حلول لهذه املسألة».

ّ
ّ
ـف ال يتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـأي مل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف آخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
هدفن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أن يتمك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن لبن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخراج النف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط والغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا املل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

اســتهل األمني العام لحزب الله كلمته بالقول« :من وحي
ذكرى الشهادة واملظلومية والغربة وأيضً ا الصمود واملقاومة،
أســتحرض بعض املناسبات من شهر أيلول .املناسبة األوىل،
ذكرى مجزرة صربا وشاتيال ،يف  18 – 17 – 16أيلول1982 /
حصلت مجزرة مهولة يف مخ َيمي صربا وشــاتيال واألحياء
املحيطة باملخيمني واملتصلة باملخيمني ،يف تلك املجزرة والذي
معــروف للبنانيني وللفلســطينيني وللعامل ،العدو
ارتكبها
ٌ
اإلرسائييل هو الذي كان يقوم برعاية هذه املجزرة وشــارك
يف تنفيذها ولكن املنفذين األساســيني الذين كان لهم الحظ
األكرب من الجرائم البشــعة التــي ارتكبت كانوا من الجهات
اللبنانية املعروفة ،والتي كانت متعاونة مع العدو ومتحالفة
مع العدو اإلرسائييل عســكريًا وأمن ًيا وسياس ًيا يف اجتياح
 .1982تلك املجزرة نســتعيدها ألننا ســنبني عليها قليالً –
بلغ عدد الشــهداء بحسب بعض اإلحصائيات الرسمية نحو
 1900شــهيد لبناين ،ألن كثــرون يقولون لك هذا موضوع
فلسطيني ،إنســان ًيا ليس هناك فرق بني فلسطيني ولبناين،
هنــاك إنســان قتل يف مخيــم صربا وشــاتيال ،لكن هناك
خطأ شــائع عند اللبنانيني أن هذه املجزرة هي مجزرة بحق
الفلســطينيني فقط 1900 ،شــهيد لبناين ،ما يقارب 3500
شهيد فلسطيني ،ومن  300إىل  500مفقودي األثر ،يعني مل
تظهر أجســادهم ،حتى اآلن غري معلوم إن ماتوا أو قتلوا ،أو
احتامل قوي أنهم اختطفوا ،قتلوهم أو رموهم بالكارنتينا أو
رموا عليهم «آسيد» ،سلموهم لالرسائيليني ،حتى اآلن ال أحد
يعرف .قد تكون مجزرة صربا وشــاتيال أكرب وأعظم وأخطر
وأبشــع مجزرة ارتكبت يف تاريخ الرصاع العريب اإلرسائييل،
واألغلبية الســاحقة بل الكل الذين قتلوا ،ألن العســكر كان
قــد غادر يف ذاك الوقت الذين قتلوا مدنيون وأغلبهم نســاء
وأطفــال ،أعظم مجزرة ارتكبتها جهات لبنانية كانت تتعامل
مــع العدو اإلرسائييل مل يحاســبها أحد ومل يســألها أحد،
خالل ثالثة أيام فقط 1900 ،شــهيد لبناين و 3500شــهيد
فلســطيني 300 ،إىل  500مفقود األثر ،وبقيت الجثث آليام
ال يســتطيع أحد أن يقرتب من املخيم .اليســت هذه حقائق
ووقائــع! ومع ذلك يخرج أحــد اليوم ويقول اآلن ،ومن مدة
سنة ،سنتني ،ثالثة ،نســمع لغة «يشبهوننا وال يشبهوننا»
ويشــبهوا لبنان ونشــبهكم ،وهذه تحدثنا عنها يف السابق
وقلنا أنه انتهينا منها .ال تشــبهوننا وال نشبهكم».

} لبناننــا ولبنانكم نغمة جديدة }

أضاف «لكن منذ مدة خرجت نغمة جديدة ،لبناننا ولبنانكم،
هــذا لبناننا وهــذا لبنانكم ،أنا أقول لكــم اليوم ،هذا بعض
مــن لبنانكم ،هذا بعض مــا اقرتفته أيديكم ،هذه صورتكم
الحقيقيــة .كل برهة كل مناســبة يقولون لك ثقافة الحياة
وثقافة املوت ،من ثقافــة الحياة ومن ثقافة املوت؟ ثقافة
املوت هم الذين ارتكبوا مجازر صربا وشاتيال ،وثقافة الحياة
هــم الذين حرروا الجنوب ودخلوا إىل الرشيط الحدودي ومل
يقتلــوا دجاجة .هذه ثقافة الحيــاة ،ثقافة الكرامة ،الذين
دخلــوا إىل الرشيط الحــدودي ومل ينتقموا من أحد ،ألنه ما
هي حجتهم مبجازر صربا وشاتيال أنهم دخلوا لالنتقام ألنه
مثال جرت عملية اغتيال للرئيس بشــر الجميل .هذا لبنانكم،
هــذا لبنان الذي تقولون لبناننا ولبنانكم ،ال نريد اســتهالك
الوقت بلبناننا ولبنانكم ولكن هذا جزء من املشــهد».
وســأل الســيد نرص الله« :ما هي جرميــة هؤالء الذين
تظاهــروا يف  13أيلول  93يف الغبــري عند جرس املطار؟
أنهــم كانوا مــن القلة يف العامل العريب واالســامي التي
وصفت لألمة كلها
خرجت لتندد باتفاقية أوســلو ،والتــي ّ
مخاطر وحقيقة اتفاقية اوســلو والتي وصلنا إليها اليوم.
اليوم الشــعب الفلسطيني كله وكثريون ممن صنعوا اوسلو
وشــاركوا يف اتفاقية اوسلو وأيدوا اتفاقية اوسلو اآلن إىل
أين وصلوا .الشــعب الفلســطيني كله ،االغلبية الســاحقة
من الشــعب الفلســطيني يف غزة ،يف الضفة ،يف القدس،
يف الداخل ،يف الشــتات ،وصلــوا إىل قناعة بأن هذا طريق
املفاوضات ال يؤدي إىل نتيجة وأن اوســلو فشلت وسقطت،
وأن الخيــار الوحيد املتاح أمام الفلســطينيني هو املقاومة،
املقاومة التي اســتطاعت أن تحرر غزة أيضا يف مناســبات
أيلول يف  12أيلول .»2005

} مجزرة صربا وشاتيال
أبشع مجزرة يف التاريخ }

أضاف «بني مجزرة صربا وشاتيال والخيارات الفلسطينية
يف اوســلو تعرفون أن منظمــة التحرير أصال حصلواعىل
ضامنات ،حصلوا عىل ضامنــات أممية وضامنات أمريكية
بأن ال يتعرض املدنيون يف املخيامت إىل القتل وإىل االنتقام.
الضامنات األمريكيــة مل تحم الفلســطينيني وال اللبنانيني
يف صــرا وشــاتيال والضامنات األمريكيــة ال تحمي اآلن
الفلســطينيني حتــى عندما التزموا باتفاقية اوســلو .هذا
أيضــا من دروس هذه الذكريات وهذه املناســبات ،لذلك نجد
أن خيــار غزة هو خيار الصمــود واملقاومة والثبات ،ونجد
اليــوم الضفة التي ترعب العــدو وكيان العدو والذي اضطر

أن يرســل بعدد كبري من كتائب جيشه إىل الضفة وإىل مدن
الضفة وإىل قرى الضفة ،واملشــكلة التــي يواجهها العدو
هنــاك باعرتافه هو أنه اليــوم ال يقاتل منظامت ،هو يقاتل
جيل شباب ،أي شباب؟ الشباب الذين راهنوا أنهم سينسون،
الشباب الذين راهنوا أن هؤالء جيل االنرتنت وجيل الفايسبوك
وأنهم ســيكونون من عامل آخر .فإذا بهذا الجيل من الشباب
الفلســطيني من شباب ال 18وال 19و 20و 21و 22وشباب
وصبايــا وغالبا ال ينتمــون إىل تنظيامت ،وهذا الذي يرهق
العدو ،ويشرتون السالح بأموالهم الشخصية من كد عرقهم
ويذهبون لينفذوا العمليات بكل شــجاعة وبكل جرأة».

} ترحيب بقرار حامس }

واعترب الســيد نــر الله «اليوم ،يوم  40الحســن ،يوم
املقاومــة والثبات والشــهادة والبطولة ،نحــن من بعلبك
نوجه ،نوجه إىل الشــباب الفلســطيني عموما وإىل شباب
الضفة الغربية خصوصا ،نوجه إليهم أســمى التحايا ونعرب
لهم عن تقديرنا واحرتامنا إلميانهم ،لتمســكهم بقضيتهم،
لشجاعتهم ،لروحهم االستشهادية ،البائهم للذل ،وحضورهم
يف امليدان ،ونقول لهؤالء الشــباب ،إن كل الرشفاء يف العامل
وإن كل املظلومني يف العامل ومن ابناء شــعبكم الفلسطيني
يتطلعون إليكم ويعلقون عليكم اآلمال .أيضا يف هذا السياق،
أيضا مــا يتصل باملوضوع الفلســطيني ،البيان األخري قبل
أيــام الذي أصدره اإلخوة يف قيادة حركة حامس حول إعادة
ترتيــب وتعزيز العالقات مع الجمهورية العربية الســورية
واإلشــادة التي صدرت يف بيانهم بحق ،بدور ســوريا قيادة
وشعبا واحتضانها للشــعب الفلسطيني ولفصائل املقاومة
الفلســطينية وللقضية الفلسطينية .أيضا هذا موقف متقدم
جداً .يجب أن نعرب اليوم عن احرتامنا لهذا املوقف ولهذا الخيار
وإن كنــت أعرف وأنا يف الجلســات واللقاءات الثنائية قلت
لهــم :كثريون قــد ال يتفهمون موقفكم من أولئك الذين كان
لهم مواقف وقراءات معينة خالل العرش ســنوات املاضية إن
أولوية فلســطني والقضية الفلسطينية واملواجهة مع العدو
الصهيوين هي التي يجب أن تحكم كل املواقف كام حكمت هذا
املوقف ،وســوريا التي يجب أن تعاد وتعزز وترتب العالقات
معها من قبل الجميع ،ستبقى الجمهورية العربية السورية
الســند الحقيقي لفلســطني وللقدس وللفلسطينيني ،كانت

مشــكلة ،لكن هذه هي املعادلة بالنسبة إلينا ،الخط األحمر
هو بدء االســتخراج للنفــط والغاز من كاريش .يف اليومني
املاضيني تناقلت أخبار أنه ســيبدأ االستخراج ولو التجريبي،
فبعثنا برســالة بعيداً عن االعالم ،بعثنا برســالة قوية جداً،
وقلنا إذا بدأ االســتخراج يعني وقع املشــكل ،وقع املشكل،
وحصــل توضيح علني من قبل اإلرسائيليني ،أنه ال ،هذا ليس
استخراجاً وليس ضخاً للغاز والنفط من كاريش إىل الساحل،
وإمنا هو بالعكس من أجل تهيئة األنابيب ليوم االســتخراج.
جيد ،إذا نعود لتثبيت املعادلة ،ال ميكن أن نســمح باستخراج
النفــط والغاز من حقل كاريش املتنازع عليه قبل أن يحصل
لبنان عىل مطالبه املحقة ،والتي دامئا أقول «لســنا نحن من
حددهــا ،ال نحن وضعنا خــط  ،23وال نحن تحدثنا عن حقل
قانا ،وال نحن طالعني طلوع وال نازلني نزول ،هذا شأن الدولة
اللبنانية».
وتابع «خالل األيام األوىل لهذا امللف تحدثنا ،وكان صوتنا
املسيات ،تذكرون بذلك
عالياً ،ومن أجل اثبات الجدية أرسلنا
ّ
الوقــت عندما بــدأت املفاوضات الجديــة هدأنا ،رصنا عدة
أسابيع بخطابنا «مل نهدد ومل نرعد وال عم نزبد» آخر خطابني
كنت بخدمتكم يف جنتا ويف الضاحية يف «االربعون ربيعا»،
مل أهــدد ومل ّ
أعل صويت ،وقلت أن موقفنا هو موقفنا ،ملاذا
ك ّنا هادئني يف االســابيع املاضية ،مل نقم بأي حركة بإتجاه
العــدو ،ألنه كنا نعطي فرصة حقيقيــة للمفاوضات ،كان
لدينــا تقدير ان املفاوضات يف أجــواء هادئة قد تؤدي إىل
نتيجــة جيدة ،وقيــل أيضا أنه تحت التهديد ميكن أن ال تصل
املفاوضات إىل نتيجــة ،التهديد الكايف حصل والباقي نحن
نريد نتيجة ،نحن هدفنا أن يتمكن لبنان من إستخراج النفط
والغــاز ،نحن نريد ان نأكل عنبا ،نحن ال نبحث عن مشــكل،
ولذلــك قلت أن هذا امللف ال يتصل بأي ملف آخر ،واليوم أيضاً
أ ّود أن الفت قادة العدو ،من املمكن أن يفهموا خطأ ،انه نحن
كنا هادئني و»رايقني» ،مل نرفع صوتنا وهم يف االســبوعني
الثالثــة التي مضت مل يبق أحــد يف الكيان إال وهدد وأرعد
وأزبد وأقام الدنيا وأقعدها ،يجب أن ال يشتبه عليكم املوقف،
هذا مل يؤثر فينا عىل اإلطالق ،ولن يخيفنا عىل اإلطالق ،ولن
يهز موقفنا عىل اإلطالق ،ولن يهز شــعرة ال يف لحيتنا وال
يف رأســنا عىل اإلطالق ،كل هذه التهديدات التي تطلقونها،

} التهديـــــدات اإلســـــرائيلية بخصـــــوص الترســـــيم ال قيمـــــة لهـــــا
} ال يجــب أن نصــل الــى فــراغ رئاســي ..فســندخل فــي حالــة مــن الفوضــى
} اإلخـــــوة فـــــي الجمهوريـــــة االســـــامية وعـــــدوا بمســـــاعدة لبنـــــان
ومازالت وتحملت ،وأيضا تتحمل ســوريا وتتعرض للمخاطر
الداخليــة والخارجية والعدوان الصهيوين بني الحني واآلخر،
ملاذا؟ بســبب موقفها والتزامها بالقضية الفلسطينية».
أضاف «ما نحتاجه اليوم يف منطقتنا هو أن تتوحد كل قوى
املقاومة وأن يتجذر محور املقاومة من دول وحكومات وحركات
وقوى وشــعوب ورجال ونساء وسواعد وبنادق ،ألن املقاومة
وباالستناد إىل محور املقاومة التي تقف فيه سوريا يف موقع
متقدم جدا إىل جانب الجمهورية االســامية يف إيران ،هذا
املحور هو الذي يشــكل األمل الوحيد ،األمل الوحيد ليســتعيد
اللبنانيون والسوريون والفلسطينيون أراضيهم ومقدساتهم
وخرياتهم ونفطهم وغازهم ،ال بالتســول وال «بالشحادة» وال
بالتمني وال بالتوسل ،وإمنا من موقع القوة ،ومن موقع العزة،
ومن موقع الكرامة ،ومن موقع األنفة ،وهذا ال ميكن أن يتحقق
إال من خالل هذه السواعد املرتاصة والقوية».

} ترسيم الحدود البحر ّية }

وقال الســيد نرص الله« :أنتقل إىل العناوين اللبنانية أيضا
باختصار .العنوان األول ،ترسيم الحدود البحرية واستخراج
النفــط والغــاز .لبنان أمام فرصة ذهبيــة وتاريخية قد ال
تتكــرر ،فرصتنا الوحيدة هو أن يتمكن لبنان من اســتخراج
النفــط والغاز ليعالج أزمته االقتصاديــة والنقدية واملالية
واملعيشــية« .املناقرة» التي ترونها يف مجلس النواب نتيجة
الٍقلــة ،القلة التي تأيت بالنقار .عىل كل حال ،املســؤولون
الصهاينة قالوا بأن االســتخراج من كاريش ســيحصل يف
أيلــول ولذلك تحدثنا عــن أيلول ،جاء أيلول ،أعلنوا أنهم أجلوا
االستخراج من كاريش .جيد ،سبب التأجيل فني ،تقني ،أمني،
سيايس ،ليس مهامً بالنسبة لنا ،املهم أن ال يحصل استخراج
مــن حقل كاريش املتنازع عليه إىل أن يتم ترســيم الحدود
البحرية وحصول لبنان عىل مطالبه املحقة».
أضــاف «اآلن هذا يحصل يف أيلول ،يحصل بعد أيلول ،ليش

نحن بالنســبة لنا ،اآلن نحن لســنا جزءاً مــن املفاوضات،
نحــن نواكب املفاوضــات التي تقوم بها الدولــة اللبنانية
وعيننــا ومعلوماتنا كلها عىل كاريــش ،عيننا عىل كاريش
وصواريخنا عىل كاريش ،وال يوجد من داعي اليوم ،ال أن نهدد
من جديد ،وال نتو ّعد ،وال ّ
نعل الصوت ،وأعتقد ان االرسائييل
لديــه من املعطيات الكافية هو واألمرييك واألوروبيني عىل
جدية موقف املقاومة وأن هذه ال حرب نفسية وال منزح مع
أحد وال شــيئاً من هذا القبيل .مددوا الوقت من أجل ان تتاح
الفرصة للمفاوضــات أن تؤدي اىل نتيجة .نحن قوم نصرب
ونعطــي الفرصة للمفاوضات ان تؤدي إىل نتيجة ،وهذا ما
نأمل أن يتحقق إن شــاء الله .العنوان اآلخر ،فإذا اآلن االمور
هادئــة ،ألنهم قالوا يل أن الناس متوترة ،االن فلتهدأ الناس،
وننتظر طاملا أن املفاوضات «ماشــية» ،ومن كاريش مل يبدأ
اإلســتخراج ،الوقت متاح للحلول بعيدا عن املواجهة ،ولكن
إذا فرضــت املواجهة ال مفر منها عىل اإلطالق».

} «اليونيفيل» }

وقال الســيد نرص الله :اما املوضــوع الثاين قرار مجلس
االمــن الدويل األخري حول اليونيفيــل بإعتقادي فيه اعتداء
وتجاوز عىل الســيادة اللبنانية ،وهــو عالمة من عالمات
ترهل الدولة اللبنانية وغيابها حتى عن قضايا بهذا املســتوى
مــن الخطورة واألهميــة ،الن هذا املوضــوع خطري جدا،
وتداعياتــه خطرية جدا ،وهذا لغم وفخ ،ينصبه االرسائيليون
منذ ســنوات طويلــة للبنان ،هذه املرة وقــع لبنان يف هذا
الفخ ،كل واحد من املســؤولني يلقي املســؤولية عىل اآلخر،
املســؤولون االساســيون يقولون ليس لديهم علم ،يقولون:
«عنجــد اخذوا هكذا قرار يف مجلــس األمن؟» قلت هذا من
عالمــات ترهل الدولة ،عــى كل حال ،حتى االن نحن تابعنا
هذا االمر لخطورته ،برصاحة أقول لكم مل نســتطع ان نعرف
من هو املسؤول ،ويف كل االحوال من فعل ذلك من اللبنانيني

هو إما جاهــل ،وإما متآمر ،الن هذا القرار يفتح الباب أمام
مخاطر كبرية يف منطقة جنوب الليطاين ،وعندما إستمعنا
إىل الرصخــة العالية لقيادات دينية وعلامئية وسياســية
وإعالمية حول مخاطر القرار املتعلق باليونيفيل هذا الصوت
العايل وهذه املواقف العالية كانت محقة ،النها تدرك بشــكل
جيــد حجم املخاطر املرتتبة عىل هــذه التعديالت وعىل هذا
القرار املشــؤوم ،وأعتقد أن هذا املوقف يف لبنان جعل قيادة
اليونيفيل تدرك املخاطر ،فأصدرت بيانا إحتفظت فيه بحقها
بنــا ًء عىل التعديل ،ولكنها أعلنت إلتزامها بأنها لن تقوم بأي
عمل يف جنوب الليطاين اال بالتنســيق مع الجيش اللبناين،
هذا بيــان جيد ،وموقف جيد ،ونحــن ندعوهم إىل االلتزام
بهــذا املوقف ،ألن هذا هو الذي يف ّوت الفرصة ،أما إذا أرادوا
ان يترصفــوا بعيدا عن الدولة وعــن الجيش اللبناين املعني
بالحركة يف جنوب الليطاين فإنهم يدفعون االمور إىل مكان
ليــس ملصلحتهم وليس ملصلحة لبنــان عىل االطالق ،نحن
جع قوات اليونيفيل عىل أن تفي مبا وعدت به يف بيانها
نشــ ّ
االخــر قطعاً لدابر ما يحرضه آخرون للبنان ولنا جميعا».

} ملف الحكومة }

أضاف «ويف قضية الحكومة ،نأمل ان يتمكن الرئيســان
رئيس الجمهورية والرئيس املكلف من تشــكيل حكومة يف
وقت قريب ،أستطيع أن أقول لكم اليوم ،أنه لدينا آمال كبرية
يف هــذا املجال ،يجب حكام ان تشــكل حكومة ،ال يجوز أن
نصــل إىل وقت يكون هنــاك فراغ رئايس وحكومة ترصيف
أعــال وينقســم البلد حول حق حكومــة ترصيف األعامل
يف القيــام مبقام الرئيس أو ال ،وندخــل يف نوع من انواع
الفوىض .املسؤولية الكربى اليوم تتطلب من الجميع التنازل
هنا وهناك والعمل بصدق وجهد لتشــكيل حكومة قبل ذلك
املوعــد ،وإذا أمكن يف األيام القليلة املقبلة».

} مسألة الرئاسة }

وقال الســيد نرص الله «ويف مســألة الرئاسة ،نحن نؤكد
عىل أهمية إجراء االستحقاق الرئايس يف موعده الدستوري،
نسمع الكثري من التهديد والوعيد والتحدي وهذا ال طائل منه،
هنــاك دعوات لإلتفاق حول رئيــس ،نحن نؤيد الدعوات إىل
اإلتفــاق حول الرئيس ،وان يكون هناك لقاءات للحوار بعيدا
عــن التحدي وعن الفيتوات التي تطلق مســبقا ،ويف نهاية
املطــاف يجب العمل ألن يأيت رئيس يحظى بأوســع قاعدة
ممكنة سياســية ونيابية وشعبية ليتمكن من القيام بدوره
القانوين والدستوري».

} موضوع املصارف }

وتابــع «يف موضوع املصــارف ،أقول للدولــة ال يكفي
املعالجــة األمينة ،ما جرى وما يجــري هذه األيام يجب أن
يدفع املسؤولني اىل تشكيل خلية حقيقية ،خلية أزمة ،خلية
طوارىء ،من املســؤولني يف الدولة ،البنك املركزي ،وجمعية
املصــارف ،وممثلني عن املودعني إليجاد حلول حقيقية لهذه
املســألة ،وإال ال يكفي أن نذهب إىل املعالجة األمينة يف هذا
األمر ،األمور ضاغطة ومبعزل عن بعض املصاديق التي يقال
أنه هناك حولها شــبهات ،ولكــن هناك مصاديق تنطلق من
حاجات وآالم حقيقية وواقعية».

} موضوع الفيول االيراين }

وقال الســيد نرص الله «يف موضوع الفيول االيراين الذي
كنا قد وعدنا وتحدثنا ،املسؤولون يف الجمهورية االسالمية
وعدوا يف املســاعدة للبنان يف مســألة الطاقة الكهربائية.
غداً أو بعد غد يعني خالل أيام ســيتوجه وفد ،طبعا الحكاية
تأخرت بعض االســابيع ،لها ظروفها ســنتكلم عنها الحقا،
ظروفهــا اللبنانية ،االخوة يف الجمهورية االســامية منذ
اليوم االول أبدوا إستعدادهم لتقديم العون واملساعدة للشعب
اللبناين وللحكومة اللبنانية ،ولكن االن يوجد ظروف لبنانية
نتكلــم عنها الحقا ،النــه اليوم يهمنا أن نأكل عنباً ،نحن يف
الحقيقــة ما نتطلّع إليه هو ان يحصل لبنان عىل مســاعدة
حتى يســتطيع ان يؤ ّمن الكهرباء التــي تدخل اىل كل بيت
واىل كل منطقة لبنانية بدون متييز ،عىل كل حال لن أستبق
األمور ،مبدأ املســاعدة هو وعــد حقيقي ،الوفد اللبناين من
وزارة الطاقة ســيغادر إىل طهران وهناك سيناقشــون يف
التفاصيــل والكميات والرشوط والنوعية ،وخالل أيام قليلة
سوف يتضح أفق هذا امللف».
وختم الســيد نرص الله «يف كل االحوال ،نحن وإياكم يف
لبنــان ونحن نواجه كل هــذه التحديات الداخلية واالقليمية
الصعبة والقاســية نســتمد من أربيعن اإلمام الحسني كام
نســتمد من عاشــوراء الحسني كل مشــاعر العزم واالرادة
والثقة واليقني ،كام بدأت بالثقة واالمل أختم بالثقة واالمل،
أياً تكن الصعوبات التي تحيط بنا جميعا ،بشــعبنا ومناطقنا
وبلدنا ودولنا يف املنطقة وشــعوبنا يف املنطقة ،يف لبنان
وســوريا وفلســطني والعراق واليمن وايران والبحرين ويف
كل دول املنطقــة ،يجب ان يكون أملنا بالله وتوكلنا عىل الله
وثقتنــا باللــه عظيمة وكبرية جدا ،ويجــب أن نعمل ونقف
ونواجه .ال يجوز ان نستســلم عىل االطالق ،وما هو أمامنا
لن يكون ســوى النرص والنرص ان شاء الله».
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سياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبناني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
كلامت يف زمن الغربة

خالـــــــــــــــد علـــــــــــــــوان

فهد الباشا
يف معايري النهضة التي ما قامت ّال «لِ ُتحرق وتيضء»،
كل ذكرى مت ُّر من دون ِعربة فاعل ٍة يف نفوس املحتفلني
أنّ ّ
ُعتب عبوراً مجان ّياً يف الزمن ،أو احتفاالً طقس ّياً ،من
ت
بها،
َُ
ات وثن ّي ٍ
طقســ ّي ِ
ات ،تتجدّ د ف ُتلبس األوهام لباس االميان.
وهي ،ا ّذاك ،ال تكون تهدف ّال اىل العبث بوجدان من امنوا
بــأنّ الحياة ،م ّتى تألّقت اختــرت ذاتها بوِقفة ع ٍّز ،عند
مفارق التاريخ الحاســم ِة اتّجاهاً دون ســواه يف مصري
ورف
الشــعوب .مناســبة الكالم الذكرى االربعون ملا تُ ُع َ
عىل تســميتها بِعمل ّية الوينبي ،التي قام بها خالد علوان،
الشهيد الحقا ،فاتحاً ،برصاصات اطلقها عىل ض ّباط العدو
وجنوده وهم يرتشفون قهوتهم يف مقهى الوينبي الشهري
ُ
يومها ،فاتحاً بالرصاص عهد لبنان الجديد .اليوم،
والحال
عىل ماهي يف لبنان ويف حزب خالد علوان ،ال ميلك مثيل،
تليق بخال ٍد قدوةً ،ال تنهض
انا الباحث يف الذكرى عن عربة ُ
الجامعــات من كبواتها ّال بالســرعىل خطاها وهداها،
كل املسافات
الميلك مثيل ّال ان يجاهر بالســؤال يخترص ّ
وكل املســاحات .والسؤال ،ايها املحتفلون املختلفون هو:
هل كان خالدٌ ليتابع سريه ،يومها باتّجاه الوينبي ،لو خطر
ِ
حلم
امتالك عقا ٍر يف وســط بريوت؟ هل كان ليحرص
له ُ
عــى موعد مالقاة االعداء بالنار لو انّه كان ينتظر انعاماً
تطل من «الروشة» عىل
مال ّياً لرشاء ش ّق ٍة له من تلك التي ّ
بم ،تراه ،كان يفكّر وهو يف طريقه اىل فتح
بحر بريوت؟ َ
الطريق الخراج الغُزاة من بريوت؟
خالد علوان ،سلكت طريق الع ّز
حق علينا،
ّ
والحق ...لك ٌّ
حق ال ميوت ،نستعيده يوم نتعاىف ،يوم ال تلهينا سياسات
ّ
التفاهات واحالم بعقارات يف الروشة او وسط بريوت.

ّ
اتفاقيـــــات
أرســـــان :نشـــــهد علـــــى
وتوقيـــــع مراســـــيم ..وال كهربـــــاء
غرد رئيس الحزب «الدميقراطي اللبناين» طالل أرسالن عرب
حسابه عىل «تويرت»« :دخلنا منذ أيام وللمرة األوىل يف العتمة
الشــاملة ،فالدولة أعجز من أن تؤمن الكهرباء ولو لســاعة
واحدة ،ومثة من يتحدث عن فريق تقني سيزور طهران للبحث
يف الهبة اإليرانية وقبلها العراق ومرص واألردن .نشــهد عىل
اتفاقيات وتوقيع مراسيم ومصافحة بني الوزراء املختصني وال
كهرباء! ومطمر الناعمة ال ينتج الكهرباء كام جاء يف مقررات
مجلس الوزراء أيضا بسبب التقصري واملامطلة ..والناس مل تعد
تحتمل .انفجار ما بعد اإلنهيار بات قريبا».

«أساتذة التعليم املهني» شكرت للحلبي
واملعنيين جهودهم بتحقيق مطالبهم

شــكرت رابطة اســاتذة التعليم املهني والتقني الرسمي،
لوزيــر الرتبية يف حكومة ترصيــف االعامل القايض عباس
الحلبي واملديرة العامة للتعليم املهني والتقني الدكتورة هنادي
ب ّري «جهودهام الحثيثة لتحســن أوضاع االساتذة وبدء دفع
مستحقات الذين شاركوا يف االمتحانات الرسمية عرب رشكة
الـ  OMTبالدوالر االمرييك».
كام شــكرت يف بيان للعاملــن يف وزارة الرتبية والتعليم
العايل واملديريــة العامة للتعليم املهني والتقني «الذين عملوا
عىل انهاء هذا امللف يف أرسع وقت ممكن ومعالجتهم األخطاء
التي شــابته» ،مؤكدة انها «ستبقى الحصن املنيع للدفاع عن
حقوق االساتذة ومتابعة كافة امللفات مع املعن ّيني».

في الذكرى  40النطالقة «جبهة املقاومة»

ســعد  :نثــق بقــدرة الشــعب علــى التغييــر

رأى األمني العام للتنظيم الشــعبي النارصي النائب أسامة
سعد يف كلمة له خالل االحتفال بالذكرى  40النطالقة جبهة
املقاومة الوطنية اللبنانية يف ســاحة الشــهداء  -صيدا« ،أن
شباب لبنان واجهوا بعزمية صلبة وإرادة ال تلني جحافل العدو
وأســلحته الفتاكة ...ومل يكونوا ينتظــرون أبدا أن تحكمهم
منظومة سلطوية فاسدة تحرمهم من أبسط مق ّومات العيش
الكريم ...كام تحرمهم من حقوقهم األساســية؛ يف الرعاية
الصحية ،والتعليم ،واملسكن الالئق ،واملياه ،والكهرباء ،والبيئة
النظيفة ،وفرص العمل ،وسواها من الحقوق»...
أضاف «انتفاضة  ١٧ترشين التي مألت الساحات وامليادين
باقيــة يف النفــوس والعقول واألفئدة رغــم القمع الدموي
والرتهيب ...وعىل رغم الثغرات واإلحباطات ...ال بد للشــعب
اللبناين ،ويف طليعته جيل الشباب ،أن يواصل النضال من أجل
تحقيق تعديالت أساسية يف موازين القوى تفتح الطريق أمام
التغيري .ومتهد السبيل أمام اإلنقاذ والخالص .وهو ما يفرض
عىل أصحاب املصلحة يف التغيري ،وبخاصة القوى السياسية
والنقابية واملدنية والشعبية وسائر املناضلني ،تنظيم صفوفهم
وخوض الرصاع الســيايس والشــعبي يف مواجهة املنظومة
الحاكمة مبختلف الوســائل الدميقراطية ،وتحت راية برنامج
نضايل للتغيري والخالص الوطني».
وختم «نجدد تأكيد الثقة بقدرة الشعب اللبناين عىل تحقيق
االنتصار عىل االنهيار وإنجاز التغيري».

الجيـــــــــــــــش  :عمليـــــــــــــــات دهـــــــــــــــم
وتوقي ــــــــف ف ــــــــي أب ــــــــي س ــــــــمرا

أعلنــت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه ،يف بيان لها انه:
«بتاريخ  ،2022 / 9 / 17نفذت قوة من الجيش عمليات دهم
وبحث عن مطلوبني يف منطقة الزيتون-أبو سمرا يف طرابلس،
بدعم من القوات الجوية التي أ َّمنت االستطالع القريب.
بنتيجة العمليات ،أو ِقف  5مطلوبني بأعامل رسقة وترويج
املخــدرات والعملة املــزورة وافتعال إشــكاالت يف املنطقة
وصو ِد َرت أســلحة صيد ورمانات يدوية وكمية من املخدرات
ســلمت املضبوطــات وبورش التحقيق مع
والعمالت املزورةُ .
املوقوفني بإرشاف القضاء املختص».

االحد  18أيلول 2022

ً

لق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء دار الفت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى «عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار» و 23نائب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوا حضوره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ّ
ارتي ــــــــاح س ــــــــني ..وميقات ــــــــي وحكومت ــــــــه الجدي ــــــــدة «أكب ــــــــر املس ــــــــتفيدين»
عيل ضاحي
فيــا يتأكد يومياً ان عودة الرئيس ســعد
الحريــري اىل لبنان واســتئناف نشــاطه
الســيايس والحــزيب وكذلك معــاودة تيار
املســتقبل نشــاطه التنظيمي ،من االمور
الصعبــة وبعيدة املنال ملنــارصي «االزرق»
وخصوصــاً بعد مغــادرة الحريري االمارات
للعيــش يف امريكا ،يبدو لقاء دار الفتوى يف
 24الجاري والذي خصصه مفتي الجمهورية
الشــيخ عبد اللطيف دريان للنواب السنة الـ
« 27متنفســاً» ،ومصدراً لطأمنة الجامعة
الســنية ،انها «محتضنة» ،وان لها مرجعية
دينية وقادرة عىل «مللمة» الجســد الســني
«املتشظي» مع تغييب الحريري وتياره وقسم
من السنة عن الحياة السياسية اللبنانية.
ووفق اوســاط سنية واسعة اإلطالع عىل
جو دار الفتوى ،فإن الدار والتي وجهت الدعوة
لـ 27نائباً ســنياً ،قد تلقت تأكيداً بالحضور
مــن  23نائباً ،بينام اعتــذرت النائبة حليمة
القعقــور فقط عن الحضور ،ويبقى تأكيد او اعتذار  3نواب.
وتؤكد ان حتى الســاعة ال جدول محــدداً ،او بياناً ختامياً
بعينه ومل يحدد شكل او برنامج االجتامع.
وتشــر اىل ان ال يشء مينع من خطوات الستكامل اللقاء
يف اجتامعات اخرى ،ولكن االمور كلها مرتوكة للتشاور بني
الحارضين واملفتي دريان.
يف املقابــل كان لقاء دار الفتوى محــط متابعة اعالمية
وسياســية ونيابية يف االيــام املاضية ،اذ تم التصويب عليه
من اكرث من جهة اعالمياً وسياسياً ويف الصالونات الضيقة،
وتكشف اوساط معارضة للقاء ،ان املفتي «اجهض» اللقاء قبل

انعقاده عرب حرصه بالنواب الســنة حرصاً ،وانه اختار النواب
الســنة الحاليني ألن لهم صوت نيــايب ومؤثر يف الحكومة
ومنحها الثقة وكذلك يف التصويت الرئايس.
ويرى هؤالء ايضاً ان «طأمنــة» املفتي ودوائره االعالمية
ان اللقــاء ليــس موجهــاً ضد احد ولن يصــدر عنه اي بيان
«اســتفزازي» او جديل ،قد خفف من وهجه وقد حرصه يف
إطار اللقاء الشكيل وللصورة التذكارية.
وتشــر االوساط نفسها اىل ان اكرب املستفيدين من اللقاء
سيكون العهد العوين وحزب الله ،وكذلك الرئيس املكلف نجيب
ميقايت ،وخصوصاً ان هناك كالماً جدياً عن اعالن مراســيم
حكومة ميقايت الجديدة وهي «نسخة كربونية» عن حكومته

الحالية نهاية ايلول الجاري.
فيــأيت اللقاء ليمنــح الحكومة وميقايت
«جرعــة دعــم» معنوية وكذلــك «تعوم»
الحكومة «التيار الوطني الحر» ومتنح رئيسه
النائب جربان باسيل فرصة «وضع فيتو» عىل
طاولة حكومة إدارة الشغور الرئايس.
بدورها تستغرب االوســاط املطلعة عىل
اجواء دار الفتوى كل هذا الكالم واالتهامات،
لتقــول ان دار الفتــوى مرجعية وطنية لكل
اللبنانيني واملســلمني ،وال ميكن حرصها يف
وظيفة مذهبية او طائفية.
وتشــر اىل ان مــن الطبيعي ومن موقع
الرعاية الدينية ،ان تجتمع اي مرجعية دينية
بأبناء طائفتهــا ونوابها ،واللقاء بني النواب
الســنة واملفتي دريان يأيت بعد اشــهر من
االنتخابات النيابية وللتشــاور يف القضايا
الوطنية واالستحقاقات السياسية وللوقوف
عىل آرائهم وافكارهم واقرتاحاتهم.
وتســأل هل عندما يجتمع املجلس املذهبي
للموحديــن الدروز ،او املطارنــة املوارنة او
املجلس الشيعي ،هل يدعون باقي الطوائف والنواب اآلخرين؟
وتقــول ان دار الفتوى يزورهــا يومياً ،كل النواب ومن كل
الطوائــف واالحزاب ،وهي مفتوحة لــكل اللبنانيني والعرب
واالجانب املقيمني عىل االرايض اللبنانية ،واملفتي صدره رحب
لالستامع للجميع وابداء الرأي يف كل القضايا.
وتشــر اىل ان كل الحمالت مردودة ،ألنها تسقط عند باب
الدار ،وخصوصاً ان من يهاجمون اللقاء قبل حصوله هدفهم
إفشــاله او التهويل عليه ،للخــروج بأجندة صدامية او طرح
افكار تتالءم مع مرشوعهــم للمواجهة مع القوى اللبنانية
االخرى.

ً
خيـــــار تعديـــــل الحكومـــــة يبقـــــى األكثـــــر حظـــــا بعـــــد مشـــــهدية اقتحـــــام املصـــــارف

هيام عيد
عشــية نهاية عهد الرئيس ميشــال عــون وتحت ضغط
اإلحتــاالت املتعلقة بالوصول إىل فراغ رئايس ،تســتحرض
مصادر وزارية سابقة ،تجارب الفراغ السابقة والشغور الذي
دام فرت ًة طويلة حيث اســتلمت حكومة الرئيس متام ســام،
وهي كانت حكومة فاعلة وليســت حكومة ترصيف أعامل،
صالحيات رئيس الجمهورية ولو بالحدود الضيقة ،وتشري إىل
أن ما من فراغ عىل مســتوى الســلطة وأن الحكومة ومبعزلٍ
رصف األعامل أو مكتملة
عن وضعيتها إذا كانت مســتقيلة وت ّ
الصالحيات ،وبالتايل فإن الحكومة الحالية ،ووفق املادة ،53
تســتطيع تسيري املرفق العام ولو بالحدّ األدىن ،وهو ما يُجمع
عليه خرباء ومرجعيات سياســية ودستورية ،وذلك يف حال
كانت اإلجتهادات الدســتورية ناشطة يف ذلك الوقت من أجل
عدم اعتبار حكومة الرئيس نجيب ميقايت ،قادرة ومن الناحية
الدســتورية عىل تســلّم الصالحيات الرئاسية وإدارة مرحلة

الشــغور الرئايس ،حيث أن ما من فراغ عىل مستوى السلطة
يف ظل وجود املؤسسات الدستورية.
وإذ تتوقع هذه املصادر حصول مامرسات ضاغطة ال تقترص
فقــط عىل القراءات واإلجتهادات القانونية بل ورمبا تتخطّى
امللح استيعاب وتطويق
هذه الحدود إىل الشــارع ،ترى أنه من ّ
أي خالف ســيايس ُينبىء بتحركات يف الشارع يجري الحديث
عنها يف بعض األوســاط الحزبية وذلك بالنسبة إىل ليل 31
ترشين األول املقبل .وتوضح أن الظروف الداخلية ال تســمح
بأي خروج عن األصول القانونية والدستورية ،يف ضوء التوتر
واإلحتقان عىل الساحة الداخلية حيث أن أي إشكالٍ مهام كانت
طبيعته وأســبابه ،قد يؤدي إىل انفالت الشارع إىل مستويات
خطــرة ،وقد يكون من الصعب عندها الســيطرة عىل األمور
من قبل األجهزة األمنية ،وذلك إذا امتدت التحركات اإلعرتاضية
وعمليات اقتحام املصارف من قبل املودعني امل ُحتجزة أموالهم،
إىل أكــر من منطقة أو حتى قطاع تجاري أو تربوي أو حتى
رسمي وعام.

ومــن هنا  ،تقول املصادر الوزارية الســابقة ،إنه ال ميكن
فصل هذا املشــهد املتفلّت عن التصعيد الســيايس عىل أكرث
من محور ،وخصوصاً محور تشــكيل حكومة جديدة ،والذي
يشــهد أعنف عمليات الرتاشق بني الرئاستني األوىل والثالثة،
والتي مل يســلم منها أيضاً رئيس املجلــس النيايب نبيه بري
يف اآلونة األخرية .وعىل هذا األســاس ،فإن الوقائع األخرية،
قد رســمت واقعاً سياسياً مختلفاً
ســرخي بتداعياته عىل
ُ
ٍ
عملية التأليف ،وتدفع نحو ترسيع الحســم يف موعد أقصاه
نهايــة أيلول الجاري ،وذلك لجهــة إعادة تفعيل خيار تعويم
حكومة ميقــايت وتغيري بعض الوزراء فيها ،أو اإلبقاء عىل
الصيغــة الحكومية الحاليــة ،عىل أن تنتقل إليها صالحيات
رئاســة الجمهورية وســط مناخات من التشنج واإلحتقان
ظل
كام اإلعرتاض يف الشارع كام يف بعض املؤسسات ،يف ّ
الخالفات حول دستورية انتقال هذه الصالحيات إىل حكومة
غــر مكتملة الصالحيات ،والتي قــد ترتدي أكرث من مظهر
سيايس وقانوين وشعبي ميداين.

ً
«الفيــــــــول اإليرانــــــــي» يســــــــلك طريقــــــــه رســــــــميا ..والعبــــــــرة بالتنفيــــــــذ

فاطمة شكر
هــي قصة إبريــق الزيت التــي ال تنتهي
فصولها ،أزمة الكهرباء يف لبنان تشتدُ يوماً
بعد يوم حيث تشــهد معظم املناطق اللبنانية
انقطاعاً عن التيــار الكهربايئ منذ اكرث من
شهر ،وما يزيدُ األمور صعوب ًة ارتفاع اسعار
النفــط عاملياً مــا أدى اىل ارتفاع كبريٍ يف
فواتري كهرباء اإلشــراك ،ما دفع الكثري من
الشعب اللبناين اىل قطع اإلشرتاكات والعيش
بال كهرباء .
عــى ٍ
خط موا ٍز ال يزال وزير الطاقة واملياه
اللبنــاين وليد فياض يقــوم بإجراء لقاءات
متابع ًة لجلب الفيول من إيران «الغري مرشوط
« بأي قرار ،عىل عكس الغاز املرصي الذي ُوعدَ
به اللبنانيون منذ أشه ٍر لكن دون جدوى بسبب
الضغوطــات األمريكية التي ربطت موضوع
اســتجرار الكهرباء من مرص بقانون قيرص
الذي فرضته امريكا عىل لبنان وسوريا رغم اكتامل اإلجراءات
السياسية واللوجستية كافة.
مصد ٌر خاص اكد ان «الرئيس نجيب ميقايت يتعاطى مع ملف
هبة الفيول اإليراين برتو إن مل نقل باستخفاف نتيجة الضغوط
الخارجية عىل لبنان اقتصاديًا وذلك ألســباب سياسية ،وكان
الرئيــس ميقايت قد تحدث أمام بعض الوزراء عن عملية قبول
املســاعدات والهبة االيرانية الغــر مرشوطة واصفاً العملية
باملربكة اتجاه بعض الدول العربية وغريها.
ويتحــر وفدٌ لبناين فني لزيارة العاصمة االيرانية طهران
كــا أعلن الوزيــر وليد فياض ،ملناقشــة مواصفات الفيول
والكمية التي يحتاجها لبنان ،والتجهيز لوجست ًيا لتأمني وصول
الفيول اىل لبنان .وكان السفري اإليراين يف لبنان مجتبى اماين
قال بعد انتهاء اللقاء مع وزير الطاقة اللبناين ان بالده مستعدة
«أيضاً ملساعدة لبنان يف كل ما يتعلق بقطاع الطاقة عموماً و

بناء محطات إنتاج الكهرباء خصوصاً عىل املدى املتوسط وفق
عقود الـ  BOTوإصالح شــبكات التغذية» ،الفتاً اىل أن «هذه
الهبة ســتأخذ طريقها لخدمة كل الشعب اللبناين» ومتنى أن
«تشكل بداية التعاون يف املجاالت كافة».
و اجتمــع وزير الطاقة وليد فياض مــع رئيس الحكومة
اللبنانيــة لترصيف األعامل نجيب ميقايت يف  9أيلول الجاري،
بحضور املدير العام ملؤسسة كهرباء لبنان كامل حايك ،واملديرة
العامة للنفــط أورور فغايل ،وجرى الحديث حول الزيارة اىل
ايــران ،و التقى بــدوره مع رئيس مجلس النــواب نبيه بري
وتواصال معا هاتف ًيا مع نائب رئيس الجمهورية اإليرانية يف
خطوة تؤكد أن املبادرة اإليرانية نالت موافقة سياسية من كل
القيادات اللبنانية .
ويف املعلومات فإن بعض القوى السياسية اللبنانية ال تزال
تسعى جاهد ًة اىل الوقوف كس ٍد منيعٍ يف وجه الفيول اإليراين،

والذريعــة إن الفيول املعــروض غري مطابق
ملواصفات املعامل اللبنانية ،وفيام تستم ُر هذه
القــوى املتآمرة مع االدارة األمريكية من أجل
الضغــط اكرث عىل لبنان ،أكد الوزير ف ّياض أن
«هذه املبادرة تكتسب أهمية اسرتاتيجية ألنها
ستوفر نقطة إنطالق لتنفيذ خطة الكهرباء
التــي وضعتها الوزارة وحصلت عىل موافقة
مجلــس الوزراء وتلتها خطة الطوارئ ،وهي
تنطوي عىل زيادة ســاعات التغذية متهيدا
لرفع التعرفة وتأمني التوازن املايل ملؤسســة
كهرباء لبنان ليك تغطي احتياجاتها مستقبال
بنفســها ،ويف الوقت نفســه تؤمن كهرباء
للمواطنني بكلفة اقــل من املولدات الخاصة
مــا يضع قطاع الطاقة عىل ســكة التعايف
والنهوض وبشكل مستدام».
وكان األمني العام لحزب الله الســيد حسن
نرص الله قد أطلق هذه املبادرة خالل مقابلته
مبناســبة أربعني سنة عىل انطالق حزب الله
مؤكــداً أنه «حارض بأن يأيت بالفيول االيراين ملعامل الكهرباء
اللبنانيــة رشيطــة أن تعلن الحكومــة اللبنانية جهوزيتها
الســتقبال هذا الفيول ،ليك ال يصل ويبقى مقابل الشــواطئ
اللبنانية» ،وعقب كالم األمني العام السيد حسن نرص الله أكدّ
الوزيــر ف ّياض «إننا كوزارة طاقة نرحب بأي هبة تأيت من أي
دولة صديقة يف العامل».
العرض اإليراين الذي ســبقته عروض أخرى مل تنجز بسبب
العقوبات األمريكية عىل لبنان ،ســيكون جزءاً مهامً يف حل
األزمة املستعصية فيام لو أنجز  ،إضافة اىل زيادة كمية الفيول
العراقي ،و التواصل مــع الجزائر ألن « معامل إنتاج الكهرباء
بحاجة لكل ليرت فيول» حسب ما أوضح ف ّياض.
يف املحصلة
تكتســب الهبة اإليرانية «أهمي ًة اسرتاتيجية «
ُ
كام أكد وزير الطاقة اللبناين وليد فياض فيام لو بدأ العمل بها،
وتبقى العربة يف التطبيق والخواتيم…

ً
جعج ــــــــع التق ــــــــى وف ــــــــدا م ــــــــن ن ــــــــواب التغيي ــــــــر
التقى رئيــس حزب «القوات اللبنانية» ســمري جعجع يف
معراب ،وفدا من نواب التغيري ضم النواب :وضاح صادق ،ملحم
خلف ،إبراهيم منيمنة ،نجاة صليبا ،مارك ضو وبوال يعقوبيان،
يف حضور أعضاء من تكتل «الجمهورية القوية» النواب :غسان
حاصباين ،ملحم ريايش ،فادي كرم ،غادة أيوب وجورج عقيص.
وعقب اللقاء ،قال صادق باسم الوفد« :سبب لقاءاتنا مع كل
الكتــل النيابية وتعد من صلب التغيري» ،امل صادق يف «نجاح
محاولتهــم يف ايصال رئيس جديــد للجمهورية ذات صناعة
لبنانية ،صناعة  128نائبا يف الربملان وعىل االقل من غالبيته»،
مؤكدا انه «تم رشح املبادرة ونقاشــها واهمية نجاحها النقاذ
البلد ،وكانت الرؤية مشــركة بني الطرفني يف جلســة كانت
األطول بني كل االجتامعات ،بحيث تطرقنا اىل املرحلة السابقة
املرتبطة بالوضع الحايل ،كام تم التشــديد عىل رضورة وضع
خطة شاملة إنقاذية ووقف النزيف الحاصل يف املدى القصري
النقاذ البلد بأرسع وقت ،ما يبدأ من خالل انتخاب رئيس انقاذي
يستويف املواصفات املذكورة يف املبادرة».
وأعلن أن «نواب التغيري سيقومون االثنني نتائج اللقاءات التي

عقدت لتبــدأ بعدها املرحلة
الثانيــة ،والتي من املمكن أن
تكون األصعب حيث ستشهد
الدخول يف االسامء والنقاش
بها وانتقــاء االفضل بينها
واالكرث تطابقا مع املبادرة»،
مشــرا اىل أن اللقــاءات جعجع ونواب التغيري
ستستكمل يف الجولة الثانية
مــع تكتل «الجمهورية القويــة» والكتل االخرى للوصول اىل
املرحلــة النهائية ».وذكر بالحاجة اليوم اىل «رئيس ميلك قدرة
إدارة البالد ويتمتع بشــخصية قوية تسمح له بالحفاظ عىل
سيادة لبنان واالنطالق بخطة اصالحية شاملة».
بدوره ،شــدد حاصباين عىل «اهمية عدم وصول رئيس من
اصطفافات معينة ومن ضمن الفريق القائم يف الســلطة او
املحــور املرفوض من الكثري من اللبنانيني من جهة ،ومن الدول
التي عىل لبنان نسج عالقات جيدة معها من جهة اخرى ،اذ انه
بأمس الحاجة اليها يف هذه الظروف».

ورأى أن «الرئيس االنقاذي ،بالفعل ،ال يخضع لســيطرة من
يســيطر عىل الدولة ومن اوصلنا اىل هنا ،وهو الرئيس الراغب
والقادر عىل حامية الدســتور والتمســك باعتامده كأولوية
االوليات» .انطالقا من هنا ،شدد حاصباين عىل «التزام التكتل
بهذه املواصفات وانفتاحه للنقاش مع الجميع».
والتقى جعجع ،وفدا من الكنيسة اإلنجيلية برئاسة القسيس
تشاريل قسطة يرافقه الدكتور سيليا خاطر وروبني ديبو ،وبحث
املجتمعون يف آخر التطورات السياســية يف البالد ،إضافة إىل
شــؤون الطائفة اإلنجيلية ،واتفقوا عىل ابقاء التواصل ما بني
الطرفني مفتوحا وتكثيف التعاون ما بينهام.
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مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

الـــــ« »BOTOXعــاج ألمــراض مختلفة وال يقتصر على «التجميل»
ّ
الــحــواط لـــ «الـــديـــار» :فــي أمــاكــن معينة يــبــاع الفيلر «بالكيلو»!
ندى عبد الرزاق
يقبل اللبنانيون بشكل كبري عىل القيام مبا يسمى حقن الـ
 FILLER AND BOTOXكحل رديف للعمليات التجميلية ،هذا
االجراء القى رواجاً واستحســانا كبريين يف السنوات العرش
األخرية وحقق شعبية واســعة لدى النساء والرجال عىل حد
سواء ويف أجزاء مختلفة وألغراض متنوعة قد تكون صحية
بحتــة .بحيث ان حقــن البوتكس يســتخدم كعالج لبعض
االمراض منها «كز او شد االسنان» بعضها عىل بعض نتيجة
الضغوطات« ،الصداع النصفي» واوجاع الكتفني والرقبة.
األوضاع الراهنة جعلت السوق ساحة ملا يسمى بـ FAKE
 PRODUCTSشأن تجار ادوية الشنطة التي تدخل اىل لبنان
بال حسيب او رقيب والتي لها تأثريات سلبية عىل الجسم وقد
تؤدي اىل الوفاة.
وعىل مقلب تهريبي آخر ،طال التهريب هذه املادة اىل السوق
السورية بفعل قانون «قيرص» الذي مينع الرشكات من توريد
املنتوجات املستوردة اىل سوريا ،ليقلّص من إمكانية استرياد
حها ولتنضم املستلزمات التجميلية اىل
هذه السلع وبالتايل ش ّ
قامئة تهريب املحروقات والقمح واملستلزمات الطبية وحتى
ادوية امراض مستعصية اىل الداخل السوري.

} الساحة «مستباحة» }

وما تجدر اإلشــارة اليه ،هو ان الســاحة باتت مستباحة
والســوق اللبناين أمــى مليئا باألنواع الـــ  FAKEومنها
الصيني والكوري املعروف بســاكته بأســعار زهيدة اال ان
رضرها يف جســم املحقون او الخاضع لهذه املادة له تأثريات
وارضار جسيمة.
طبيب التجميــل رالف حواط أخرب «الديار» عن ارضار حقن
هاتني املادتني ومدى الرضر الذي قد يلحق باملريض ،إضافة اىل
تهريبهام خارج لبنان ،وعن الذين ميارســون هذه «الهواية»
مع فقدانهم لصفة االختصاص بدافع الكســب املادي .مف ّنداً
االمور بأسلوب علمي ومنطقي عىل الشكل التايل:

} البوتكس «دواء» }

اعترب حواط ان البوتكس كان عبارة عن دواء وليس منتجا
تجميليا ،كام ان الوضع الراهن دفع برشيحة كبرية من الناس
التي تعاين من «الكز عىل االسنان» او وجع «الصداع النصفي»
او ما يســمى  MIGRAINESلحقن هــذه املادة كحل رسيع
وليس له ارضاراً جانبية .وأضاف ،هذه العملية كفيلة يف حل
املشــاكل الصحية مع صفر عوارض جانبية فبدال من تناول
دواء  MUSCEROLاو ادوية مرخية للعضل ميكن حقن ابرتان
من البوتكس .وأردف ،انا ذات نفيس اخضع لهذا االجراء.
وتابع حواط ،يخاف الكثريون من القيام بهذا الفعل والذي
يعد آمناً مئة يف املئة ،وعىل العكس أولئك الذين يفرطون يف
تناول االدوية معرضون لإلصابــة يف الكبد او الرئة كام يعد
«البوتكس» ف ّعال أكرث من تلك االدوية ملثل هذه الحاالت.

} األمور «فلتانة» }

جال
لفت حــواط بالقول :بداي ًة املنتج يجب ان يكون مســ ّ
يف وزارة الصحــة ،اال ان الوضع الراهن جعل من األمور أكرث
فلتانا فال أمن او قانون او مراقبــة لألنواع التي يتم إدخالها
تهريبا وهي مغشوشــة وغري خاضعة للرتخيص .وأشــار،
ميكن التفريق ما بني النوعية الجيدة وتلك املغشوشــة بحيث
ان املنتجني ليســا نسخة طبق األصل اال ان هذا االمر قد يكون

صعــب عــى املريــض او
الزبون العادي باعتباره ليس
مختصا ملعرفة الـ
طبيبا او
ّ
 ORIGINALمن الـ .FAKE
واســتكمل ،ميكن معرفة
املنتج الصحيــح من خالل
عدة أمــور منهــا :الورقة
الداخلية وحتى شكل االبرة
وغريها...

} الـ  FAKEوتأثرياته
الجانبية }

أرشــد حواط بالقول ،البوتكس إذا كان مرضوباً ميكن ان
يؤدي اىل االصابة بالحساســية فيتورم الوجه واألماكن التي
تم الحقن فيها ومنها العيون التي قد «تهدل او تقشــط» .من
جهة أخرى يتم ايهام املريــض ان هذا االمر طبيعي وإعطائه
«الكورتيزون» ويف حاالت محددة أشار حواط ،انه يتم ادخال
املريض اىل املستشفى وقد يؤدي اىل الوفاة.
وما يجدر االنتباه او التن ّبه اليه ،ان بعض األشخاص الذين
يحقنون أنواعا مغشوشة يبني جســمهم مناعة ضد املنتج
األصيل مشــرا اىل األنــواع «الصينية» بحيــث ان هؤالء مل
يعد يتفاعل البوتكس الجيد مــع برشتهم .وأضاف ،البوتكس
املغشوش ليس نظيفا ومخلوط بأشياء كثرية كام انه مبثابة
«ســم» وبالتايل ما بني الـ الجيد والـ  FAKEالجســم تصبح
مناعته اقوى ضد املنتج األصيل وأشار انه ميكن معرفة هذه
األنواع أيضا من األسعار واالسامء.

} «رسحانة والغش راعيها» }

أرمز حواط مبثال عــن زبونة اتته لحقــن البوتكس بعد
ان خضعت لنوع مغشــوش ،فبقيت لســنتني حتى استطاع
جسمها التخلص من املادة الرديئة .واستتبع ،االنىك ان أطباء
معدة وفيزيائيني وغريهــم مام ليس لهم معرفة بهذا االجراء
ميارسونه يف عيادتهم يف ظل غياب الوزارات املعنية.

} } LOW QUALITY

ص ّوب حواط عىل الفيلر الصيني او الكوري او ما يســمى
بالنوعيــة الرديئة بأنــه يتميز «بالســاكة» .وتابع ،ما ال
يعرفــه الناس ان هذه املادة تطــورت كثريا حتى اضحى انعم
وارق ليعطي مظهرا طبيعيا للمحقون وهذا ما اكتشــفه اثناء
ضغطي عىل االبرة فاملادة أكرث سالسة وليونة ،ولفت اىل ان
املغشــوش ال يذوب يف الوجه ومرة بعد مرة وعىل تكرار هذه
العملية بشكل دوري كل  6او  8أشــهر يبدأ الوجه باالنتفاخ
وهو ما يؤدي اىل تغيري جــذري يف املالمح وعليه فتأثريات
هذه األنواع ســيئة بشــكل اكرب مام يتصوره املريض او أي
شخص سيقدم عىل هكذا أنواع ،والنتائج قد ال تُحمد عقباها.
وأومأ اىل أولئك الذين نشــاهدهم لدى خروجنا اىل األماكن
العامة ونجد «شفاها كالبطة» او وجناتني منتفختني وغريها
باألغلب انهم اســتخدموا  LOW GENERATIONSاو الكوري
ومل ينجح .مشــرا اىل ان هذه األنواع قد تؤدي باملحقون اىل
التورم حتى من بعد  4أشهر عىل الحقن.

} } RISK

ينصح حواط املرىض باللجوء اىل العيادات املعروفة وذات
الســمعة الجيدة وهذا ما يقلل مــن احتاملية ان هذا الطبيب

ّ
قلد وسام االستحاق اللبناني للمخرج الراحل علويّة

املرتضى :أنت ال تزال من الفن في موضع الصدر
قلــد وزير الثقافــة القايض محمد
وسام املرىض باسم رئيس الجمهورية
العامد ميشــال عون املخــرج الراحل
برهــان علوية وســام االســتحقاق
اللبناين خــال حفل دعا اليه املرتىض
يف مقر املكتبة الوطنية يف الصنائع،
يف حضــور عائلة الراحــل «عقيلته
زينة وولديهام هشام وداود» ،شقيقه
وشــقيقاته وحشــد من محبيه من
الشــخصيات السياســية والثقافية
والفنيــة واالجتامعيــة التي عارصت
املخرج الراحل وواكبته خالل نجاحاته
يف كل ما قدمه اىل السينام اللبنانية.
وقال املرتىض كلمة باملناسبة« :برهان
علويــة ،كان الربهان الحــي عىل علو
اإلنجاز اللبناين يف املجال الســيناميئ،
الذي به اســتطاع أن يحول الجرح فام
يقول الحق ببالغــة الصورة ،وفصاحة
املشــهد .كانت أفالمه عميقة مبعنيني:
عمق انتامء مواضيعها إىل املكان؛ وعمق

وســائل معالجتها الفنية .فمن يشاهد
ما أخرجت يــداه من أعامل يعرف مقدار
التأثر املعريف فيها بالظلم الســيايس
واالجتامعي الذي عاناه شــعبه ،سواء
يف فلسطني املحتلة أو يف لبنان املثخن
بالحروب أو حتى يف مرص والخليج؛ تأثرا
دفعه إىل الرتكيز عىل التوق إىل مقاومة
الحروب واالحتالالت بالسعي إىل إزالة
أسبابها؛ وهو بهذا مثال الفتى الجنويب
العاميل امللتزم قضايا وطنه وإنسانيته».
وختــم املرتىض« :فيا أيهــا الراحل
املبدع ،أنت ال تزال من الفن يف موضع
الصــدر حيــث كان ينبغــي أن يعلق
الوسام .رحمك الله ،وجعل هذه األرض
رحام ولودا ملبدعني أمثالك كثريين».
ثم ،تم تسليم الوسام اىل العائلة التي
عرب باسمها داود عن الشكر واالمتنان .
وانتهى الحفــل بعرض فيلم وثائقي
ظهر فيــه املخرح الراحــل علوية من
اخراج نجله هشام.

او الحاقن يســتخدم موادا مرضوبــة .فالطبيب الذي يتحىل
بضمري مهني ال يلجأ يف عمله اىل الشــبهات بل عىل العكس
يقلق عىل مهنته .ولفت حواط ،اىل أطباء من الفئة األوىل يف
لبنان يستخدمون منتجات ملوثة ويس ّعرون باللرية مشريا اىل
األنواع الجيدة يرتاوح ســعرها بالفرش دوالر ما بني الـ 250
والـــ  300دوالر فكيف مبنتج ســعره  1500000هذا يجعلنا
نستنبط انه منتج غري سليم.

} اإلصابة بالرسطان }

اعترب حواط ،انه ما زلنا نفتقد اىل دراســات دقيقة تؤكد
ارتباط الفيلــر او البوتكــس املغشــوش باإلصابة مبرض
الرسطان ،اال ان هذا ال يعني انه لن يحدث ومع الوقت سيتبني
لنا وعىل املدى الطويل فال دراســات يف الوقت الراهن تثبت
هذا االمر.

} فيلر «بالكيلو» }

وأشــار ،اىل أنواع من الفيلر تباع بالـ  1CCاو  1MLأي ما
يقارب ربع ملعقة شاي صغرية يف لبنان يتم رشاؤهم بالكيلو
بحيث انه يوجد فتحة يف األعىل ويقوم املســتخدم بسحب
الكمية التــي يريدها وحقن الناس وهذا مــا يؤكد ان املنتج
غــر نظيف وغري خاضع للرشوط الصحيــة املعتمدة وحتى
التعقيمية او للنظافة والتربيد املطلوبني ما يضاعف احتاملية
اإلصابــة بالتهابات قد تؤدي اىل مضاعفــات صحية كبرية
ومنها عىل سبيل املثال اإلصابة برسطان الوجه او ما شابه.

} الحقن ليس «مزحة» }

وضّ ح حــواط ،ان من ميارس هذه املهنــة ال يحمل صفة
طبيب او مختص يف هذا املجال ،واملح اىل ان الرشكات الكبرية
التي تحرتم نفسها باعتبار ان منتجاتهم من الدرجة األوىل ال
يبيعونها لغري أطباء متخصصني.
وأردف ،األشخاص الذين ميارسون هذا العمل كل ما لديهم
من منتجات هي مغشوشــة وال تســتند ألي معايري طبية.
وارمز حواط إليهم بحســب الصفة املهنية ،كأطباء االسنان
واملعالجني الفيزيائيني ولن اقول أخصائيني البرشة بل اتحدث
عن مســتوى اعىل وجميعهم يســتخدمون األنواع الصينية
والكورية.
ودلّل حــواط ،ان هؤالء ليس لديهم الخربة الالزمة يف حال
تعرض مريضهــم ألي مضاعفات وباألخــص فيام يختص
بالفيلر ويعد أكــر خطورة ألنه مبثابة جــل وقد يؤدي اىل
تســكري الرشيان خاصة يف منطقة الشــفاه واالنف وح ّذر
بالقــول :الوقت قصــر إلجراء ما يســمى EMERGENCY
 PROTOCOLيف حــال حدث خطأ وحرفيا متوت الشــفة او
يحدث ما يسمى بالعمى فاملسألة ليست مزحة.

ُ
«أولـــــيـــــاء الــــطــــاب فــــي الـــــخـــــارج» :نـــنـــاشـــد م ــول ــوي
ُ
مــــســــانــــدة املـــواطـــنـــيـــن ل ــل ــح ــص ــول عـــلـــى ودائـــعـــهـــم

عقدت الهيئــة االدارية يف الجمعيــة اللبنانية
ألولياء الطالب يف الجامعــات االجنبية اجتامعها
الدوري الشــهري ،واســتعرضت تطــورات االزمة
املفتعلة من املصارف والسلطة الحاكمة مع التأكيد
«أن املسار التصاعدي لتحركات املودعني هو ردة فعل
طبيعية ومحتمــة للمطالبة بالودائع املرسوقة من
املصارف بعد ثالث سنوات من اذالل جمعية املصارف
للمواطنني وحرمانهم مــن أموالهم لتغطية نفقات
الطبابة وتعليم ابنائهم ال سيام الطالب يف الجامعات
يف الخارج الذين حرموا من ادىن حقوقهم االنسانية
بتغايض وتعامي السلطات القضائية وتواطؤها مع
املصارف وتجاوز قانون النقد والتســليف وقانوين
الدوالر الطالبي رقم  ١٩٣و.٢٨٣
وقد أبدت الجمعية «تأييدها ملواقف وزير الداخلية
والبلديــات يف حكومة ترصيــف االعامل القايض
بســام مولوي بعد اجتامع مجلس االمن املركزي مع
دعوته لعدم التضليل والخضوع لســلطة املصارف
واالعرتاف ان ما شهدته املصارف من عمليات اقتحام
هو ظاهــرة طبيعية يجب االعرتاف بأســبابها وال
وجود ألي دولة او قانون بالعامل يســمح للمصارف

برسقة الناس .لذلــك تدعو الجمعية الوزير لإليعاز
للقوى االمنية مبساندة املواطنني وتسهيل دخولهم
للمصارف للحصول عىل ودائعهــم مبا تنص عليه
القوانني وليس مســاعدة املصارف بإذاللهم وإذالل
العنارص االمنية والعســكرية واملتقاعدين واملرىض
والطالب وأوليائهم عىل ابواب املصارف وذلك افضل
لحامية النظام املتهالك والفاسد الذي يتوجب عليه
العمل وفقا للدستور والقوانني».
كام ناشــدت الجمعية «النائب العــام التمييزي
القايض غســان عويــدات االيعاز اىل الســلطات
القضائيــة البت بالدعاوى املرفوعــة من املودعني
واولياء الطــاب الذين يتابعون تعليمهم يف الخارج
وتطبيق القوانني بحذافريها مبؤازرة القوى االمنية
التي تهالكــت رواتبها وضاعت قيمــة تعويضات
ضباطها وعنارصها وتــرد متقاعدوها من العوز
والجوع جراء تغايض القضاء وليس مواجهة اصحاب
الحقوق ومساندة السلطة املالية الفاسدة باستنابات
قضائية استنسابية كرواتب القضاة ملالحقة الناس
الجائعني دفاعا عن املصارف التي نهبت الودائع واملال
العام بحامية هذه السلطة الفاسدة».

حفل زف ــاف جــويــل عــرمــونــي مــن ايــلــي عساكر
التقــى عدد كبري من نجوم الفــن والدراما يف حفل زفاف
رئيس قســم املجدل الكتائبي اييل عساكر واالعالمية جويل
عرموين ،بحضور نائب رئيس حزب الكتائب النائب د .ســليم
الصايــغ ونائب رئيس الحزب النقيب جــورج جريج والقائد
االســبق للقوات اللبنانية د .فؤاد ابو نارض والشيخ أمني بيار
الجم ّيــل ،رئيس إقليم جبيل الكتائبي رســتم صعيبي ،رئيس
بلدية املجدل  -جبيل ســمري عســاكر ،وحشــد من الوجوه
السياسية والفنية واالعالمية والجبيلية.
أقيم االكليل يف كاتدرائيــة مار يوحنا مرقس يف جبيل،
حيث بارك زواجهام االب فادي تابت مبشاركة االب جوزيف
الخــوري واالب رشبــل الخــوري ،كام رافقتهــم املرمنة
كريســتيان نجار بصوتها املالئيك عىل أنغام املايســرو
جميل توفيق ،لينتقل بعدها املدعوون اىل حفل العشــاء يف
بيبلوس باالس حيث كانت ســهرة فنية استمرت لساعات
الصباح االوىل.
سيف بحر املرسح الرحباين الفنان الكبري غسان صليبا أدى
باقة من اجمل اغنياته ال ســيام «زينوا الساحة» و»يا حلوة
شعرك داري» اىل جانب نجله الفنان وسام صليبا.
بدوره ،كان حارضا الفنان جو اشــقر الذي اشعل املرسح
بعدد مــن اغنياته الشــهرية كـ»أنا مغروم» و»الفســتان»
و»ج ّنوا بحاليك» و»مييل مييل» و»حبيبة قلبي» التي تفاعل
معها الحارضون بشكل كبري.
اما اغنية موســم هذا الصيف «يا عمي الدي جاي» للفنانة
الشــاملة كريســتينا صوايا فكانت حارضة بقوة خصوصاً
أن كريســتينا وكعادتها تخطف القلوب واالنظار منذ لحظة

دخولها وكانت رقصة مميزة عىل هذه االغنية جمعتها باملمثل
وجيه صقر.
كام كانت وصلة غنائية نقلت الحضور اىل األجواء الغربية
الرومانسية مع الفنانة سريينا موىس.
يشــار اىل انه حرض الحفل ملكة جامل لبنان الســابقة
رهف عبد الله واملمثل اســعد رشــدان واملمثل رودريغ غصن

الــسـ ُ
ـور الــواقــي في نسخ ِته الجديدة
وطـــــــبـــــــعـــــــ ِتـــــــه الـــــثـــــانـــــيـــــة
مصطفى يوسف اللداوي
أمام ســيل عمليات املقاومة الفلســطينية ،الشعبية
والفصائلية ،التي باتت تــزداد أعدادها وترتفع وتريتها،
ويتنوع منفذوها ،وتتشكل أســلحتها وتتطور أدواتها،
ويتوسع إطارها من شــال الضفة الغربية إىل جنوبها
ووســطها ،ويســقط فيها قتىل إرسائيليون وجرحى،
وتضطرب الحياة وترتبك الحركة ،ويشيع بني املستوطنني
القلق ويســود يف صفوفهم الخــوف ،وتعلن األجهزة
األمنية عجزها عن السيطرة وتراجع قدراتها عىل الضبط
وحفظ األمن ،ويحار املسؤولون اإلرسائيليون عن وصف
ما يجري وتفسري ما يقع.
تهدد حكومة يائري البيد الســلطة الفلسطينية بأنها
ستنفذ يف الضفة الغربية عملي ًة عسكري ًة جديدة ،تشبه
عمليتهــا األوىل التي نفذها أرئيل شــارون عام ،2002
وأطلق عليها اســم الســوار الواقي ،وفيها أعاد احتالل
مدن الضفة الغربية ،وبســط جيشــه السيطرة األمنية
الكاملة عىل املنطقة املصنفة « ،»Aفضالً عن ســيطرته
التامة عىل املنطقتني « »Bو « ،»Cوأخضع الضفة الغربية
بكاملها إلجراءاته األمنية وسياساته العسكرية ،وأصبح
الجيش يجتاح متى يشاء أي منطق ٍة فيها ،فيالحق ويقتل
ويعتقل ،ويقتحم ويدمر ويخرب.
يهدد جيش االحتالل املهزوزة صورته ،والراحلة قيادته،
ٍ
تهديدات متصاعدة شامالً من لبنان
والجديدة أركانه ،يف ظل
وسوريا ،وجنوباً من غزة ومقاومتها املرتبصة ،ونووياً من
إيران ومرشوعها ،بأنه سينفذ املهمة العسكرية بنفسه،
وسيجلب األمن ملســتوطنيه بيده ،وسيفرض االستقرار
والهدوء يف الضفة الغربية ،يف عملي ٍة جديد ٍة يطلق عليها
ٍ
عمليات
اسم «الســور الواقي  ،»2وكأنه قبل اليوم مل ينفذ
عسكري ٍة قاسي ٍة مل تنته ،فجيشه يجتاح ويقتحم ،وأجهزته
ٍ
عمليــات نوعي ٍة ،وفرقه املســتعربة تقوم
األمنية تنفذ
إعدام وتصفي ٍة علني ٍة يف الشــوارع والطرقات،
بعمليات
ٍ
ويقوم الجيش بتأمني دخولهم وضامن خروجهم ساملني
من مناطق املهامت الخاصة.
رغم هذه التهديدات املتصاعدة والترصيحات اإلرسائيلية
الالهبة ،التي ال يلتفت إليها الفلســطينيون وال يعبأون
بها ،فهــم يقولون للعدو «أعىل ما يف خيلك اركب» ،إذ لن
يصيبهم أكرث أو أســوأ مام أصابهم ،ولسان حالهم يقول
«أنا الغريق فام خويف من البلل».
فالعدو مل يوقف يف تاريخه حمالته العسكرية واألمنية
عليهم ،وما زالوا حتى اليوم يواجهون عمليته املســتمرة
املسامة «كارس األمواج» ،التي مل تحقق شيئاً من أهدافهم،
كسب
ومل متكن رؤســاء حكوماتهم من تســجيل نقاط
ٍ
لصالحهم ،بل عكس ذلك أصابهم ،إذ زادت عمليات املقاومة
الفلسطينية حدة ،وإن كانت أعداد شهدائهم يف ازدياد ،إذ
ال يجد العدو سبيالً ملواجهتهم إال املزيد من القتل واالعتقال،
سبيل سلكه من قبل ومل يتوقف عنه ،ومل يستفد منه
ٌ
وهذا
أو ينجح فيه ،وقد ذاق مرارته الفلســطينيون ومل يهزموا
أمامه أو ينكرسوا له ويخضعوا ،ومل يخافوا منه ويجبنوا.
يبــدو أن عيون العدو مفتوحة عــى جنني ،محافظ ًة
ومدين ًة ومخيامً ،ويريد أن ينفذ فيها ،رغم خسارته املؤملة
وخزيه الشــديد ،ما نفذه ضد مخيمها عام  ،2002فجنني
توجعه وتؤمله ،وتواجهه وتتحداه ،وتهزأ به وتتهكم عليه،
وتحرجه وتستخف به ،وتصمد يف وجهه وتبزه ،ورجالها
يجوبون اآلفاق يالحقون جنوده ومستوطنيه ،وينفذون
يف عمق املدن «اإلرسائيلية» أكرب العمليات ،ويســطرون
بشــجاعتهم أعظم املالحم ،وقد أعيتــه هذه املدينة التي
يرتبط اسمها باسم عز الدين القسام ،فتزداد بالنسب قوةً،
ويتعاظم دورها باألمل املعقود عليها عمالً ،ويخشــاها
العدو ورجالها فعالً.
إال أن جنني مل تعد وحدها ،فهذه نابلس تتنافس معها،
وتتقدم عليها وتدعمها ،ويخوض أبناؤها إىل جانب أبطال
ٍ
عمليات مرشف ٍة ،يرسلون من خاللها رسائل عديدة،
جنني
أوالها إىل العدو أن الضفة الغربية لن تخمد جمرتها ،وأن
مدينة جبل النار لن ينطفئ أوارها ،وأن املقاومة مستمرة،
والصمود باق ،وأن التضحيــات تزيدها قوة وال تقعدها،
وتجدد ثورتها وتضخ دما ًء جديد ًة يف مقاومتها.
أما أخــوات نابلس وجنــن ،فهن ضــواري مثلهن،
ويرتبصن كشــقيقاتهن ،ويتهيأ أبناؤها ألن يكون لهم
وســهم يف املقاومة ،فهم يعلمون أن
دو ٌر يف الصدارة،
ٌ
«ويف هذا فليتنافس املتنافســون» ،وقد قرروا املنافسة،
وأعدوا عدة املواجهة ،وأياً كانــت خطة العدو وعمليته،
كارس األمواج كانت أو ســوراً واقياً كررت ،فإن املقاومة
كفيل ٌة أن تنيس العدو برجالها وساوس السيطرة ،وأحالم
الهيمنة ،وأماين األمن ورجاء االستقرار.
الضفــة الغربية كام غزة وعموم فلســطني ،يقولون
بالدم والنار أنه لن يهنأ يف فلســطني عــد ٌو غازي ،ولن
يستقر يف بالدنا وافدٌ مســتوطنٌ ،و ِع َبُ الزمان حارضة
وســ ُبوا
ودروس التاريــخ ماثلة ،وكام ســادوا وبادواُ ،
وطردوا ،وأصبحوا ماملك ســابقة وهياكل ساقطة ،فإن
التاريخ ســيتكرر ،والطرد سيتحقق ،والســبي الجديد
سيكون ،والحق املرشوع لشعب فلسطني سيعود ،والنرص
املكني لهذه األمة سيتحقق ،وحينها سيعلم الذين ظلموا
عاقبة جرميتهم وخامتة عدوانهم.

ّ
متورطين
تحرير مخطوفين وتوقيف
بــمــداهــمــة ف ــي مــكــســة الــبــقــاعـ ّـيــة

واإلعالميتني رانيا زيادة أشقر وكاتيا خوري واإلعالميني بيار
البايع ولينا ديــاب ويارا متى وجويس الحويس واييل مكرزل
وعائلتي العروسني وأصدقاءهام.
ويف الختام ،أحيت الحفل الفنانة يارا قرقامز التي أشــعلت
األجواء بصوتها وأدائها الرائعني ،حيث قدّ مت باقة من اجمل
االغنيات اللبنانية ال سيام الرحبانية منها.

أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخيل ـ شعبة العالقات
العامة يف بالغ لها انه« :يف سياق املتابعة االستعالمية التي
تقوم بها شــعبة املعلومات يف قوى األمن الداخيل ملكافحة
جميع أنــواع الجرائــم يف مختلف املناطــق ،توافرت لديها
معلومات عن حصول عملية خطف شــخصني من الجنسية
العراقية يف البقاع ،بحيث كثفت قطعاتها املختصة إجراءاتها
لتحديد مكان تواجدهام وكشف املتورطني.
بنتيجة االستقصاءات والتحريات التي قامت بها الشعبة،
متكنت من تحديد مكان وجــود املخطوفني يف داخل إحدى
الشقق السكنية يف بلدة مكسة.
أعطيت األوامر للعمل عىل مراقبة املكان ،ووضعت الشعبة
خطة محكمة للمداهمة وتحريرهام ،وتوقيف املتورطني.
بتاريخ  2022-09-12وبعــد رصد ومراقبة دقيقة ،نفذت
دوريات الشــعبة مداهمة خاطفة للشقة املذكورة ،ومتكنت
من تحريرهام وأوقفت كل من الســوريني :م .ع( .من مواليد
عام  ،)1997م .ل( .من مواليد عام  ،)1988أ .ت( .من مواليد
عام  ،)2001ه .ت( .من مواليد العام )2006
بالتحقيق معهم ،اعرتفوا مبا نســب إليهم لجهة ضلوعهم
يف عملية الخطف ،باالشرتاك مع آخرين.
أجري املقتىض القانوين بحــق املوقوفني ،وأودعوا املرجع
املعني ،بناء عىل إشــارة القضاء املختص ،والعمل مســتمر
لتوقيف باقي املتورطني».
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ا قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د

ّ
«ح ــــــــرب االقتحام ــــــــات» ض ــــــــد ّ املص ــــــــارف ق ــــــــد تتج ــــــــدد إذا ل ــــــــم يت ــــــــم إع ــــــــادة هيكل ــــــــة القط ــــــــاع
ُ
املودع ــــــــون قلق ــــــــون م ــــــــن تبخ ــــــــر ودائعه ــــــــم بع ــــــــد غي ــــــــاب املعالج ــــــــات من ــــــــذ ث ــــــــاث س ــــــــنوات

جوزف فرح

ملاذا وصلت االمور اىل ما وصلت اليه يف القطاع املرصيف من
حيــث االقتحامات التي قام بها عدد من املودعني عىل عدد من
الفــروع املرصفية وادت اىل اعالن ارضاب املصارف ملدة ثالثة
ايام قابلة للتجديد يف حال مل تتم معالجة هذه االقتحامات ؟
مــن املؤكد ان الســبب يعود اىل تجاهــل مطالب املودعني
واذاللهــم يف بعض االحيــان وعدم صدور خطة التعايف التي
تحدد الخســائر واعادة هيكلة القطاع املرصيف الذي يحدد من
يبقى من املصارف ومن يشــطب من السوق املرصفية اللبنانية
اضافة اىل الشائعات املتداولة عن بقاء خمسة مصارف عاملة
مام زاد التوتر والقلق لدى املودعني .
كل ما كان يحري يف املصارف ان املودعني كانوا يشــاهدون
ودائعهم تتبخر يوما بعد يوم وهم غري قادرين عىل اسرتدادها
او حتــى نيلهم وعودا بإمكانية اســردادها ولو بالتقســيط
كحاميــة مطلقة للودائــع لغایة  100ألف دوالر أو أكرث حیث
میكن دفعھا بالدوالر أو باللریة عىل أساس سعر السوق او عىل
سعر صريفة او حســب االتفاق الذي سيتم ،ومحاولة توحید
الحسابات لكل مودع عىل مستوى القطاع املرصيف.
يوم الجمعة املــايض كان يوم االقتحامات بإمتياز حتى ان
امني عام االتحاد العاميل العام ســعد الدين حميدي صقر اكد
ان هذه االقتحامات ستســتمر طاملــا ان املودعني مل يحصلوا
عىل حقوقهم وبالتايل فإن هذه االقتحامات اســقطت التدابري
التي اتفق عىل اتخاذها يف املصارف ومنها التشــدد يف ادخال

املودعني اىل فروع املصارف
عرب مواعيد مسبقة وتفتيش
الداخلــن منعــا الدخــال
السالح حتى ولو كانت لعبة
واالتصال باملديرية اإلدارية
واالبالغ يف حال حدوث اية
مشــاكل والرتكيز عىل دور
الحرس الذين يجب ان يقوموا
بدورهم يف هذا الصدد.
وكانت املصارف قد زادت
مــن مزاجيتها عندما عمدت
اىل «تهشــيل «املودعني او
التعامل معهــم مبزاجية ال
تقرهــا االنظمة وال القوانني
وال تحــاول اعــادة الثقــة
املفقــودة لتعــود ومتارس
دورها الريادي.
فبعد احتجاز الودائع ها هي اليوم متنع التعامل بالشــيكات
املرصفية يف محاولة منها القضاء نهائيا عىل اللوالرات املتبقية
لديها لحســاب املودعني بعد ان مارست بحقها لعبة «الهريكات
«معرضة املودعني لخسائر جسيم ُة عىل الرغم من صدور أكرث
من مذكّرة وتعميم من مرصف لبنان يلزم املصارف «بعدم رفض
إيداع الشــيكات يف حساب العمالء» (مذكرة رقم )2020/14
كــا والتعميم الوســيط رقم ( 611قرار رقــم  13405تاريخ

 )2022/1/25الذي يلزمها بعدم رفض الشــيكات التي يودعها
العمالء يف حســاباتهم الجارية إال ألســباب جوهريّة تتعلق
بتبييض األموال ومتويل االرهاب ،اضافة اىل تقطري الدفع عرب
تعاميم مرصف لبنان وتراجع العمل بالكريدت كارت بحيث بات
السؤال ما دور املصارف اذن ؟
لكــن من املؤكــد ان الذي اوصل القطــاع املرصيف اىل هذا
املأزق هو االدارة غري السليمة للمصارف التي وضعت كل اموال
املودعني يف سلة الدولة الفاسدة التي اهدرت االموال وها هي

ّ
إقـــــتـــــصـــــاد لــــبــــنــــان نــــحــــو الـــــــــدولـــــــــرة الــــــشــــــامــــــلــــــة!....
ص ــق ــر  :م ــوظ ــف ــو الـــقـــطـــاع الــــعــــام يــعــيــشــون ت ــح ــت خــــط الــفــقــر
غـــبـــريـــل :هــــــــذا الـــــوضـــــع م ــس ــت ــم ــر طــــاملــــا لـــــم نــــبــــدأ الـــعـــاج

مارينا عندس

شامل يشهده لبنان
ٌ
انهيا ٌر
منــذ أكرث من عامني ونصف
العام ،ال نعرف مصريه لك ّننا
نتوقّعه.
ٍ
جلت
قياسات
البطال ُة ســ ّ
عامل ّيــ ٍة ،تح ّركت بني الـ 20
و % 25إىل أكــر مــن %50
يف العام  .2022وبحســب
الصادر عن
ال ّتقرير األخــر ّ
يل ،ازداد معدّ ل
البنــك الــدّ و ّ
الفقر وأصبح يطال أكرث من
 %70من املواطنني اللّبنانيني.
فكيــف ميكــن أن يعيش
املواطــن اللّبناين الفقري ،يف ظل اســتمرار تحليق
ٍ
الدّ والر إىل
مســتويات كبري ٍة عىل ال ّرغم من قبض
املوظفني اللّبنانيني رواتبهم باللّرية اللبنان ّية؟
هــل نحن م ّتجهون إىل دولــرة العيش يف لبنان
بشــكلٍ كاملٍ ؟ هل وصلنا إىل القعر؟
الجواب ليس
ُ
ً
املؤشات واضحــة فيام يتعلّق
ّ
ســهل أبدً ا ،لكــ ّن
يايس.
والس
املادي
مبستقبل لبنان
ّ
ّ
ّ
وعىل ما يبدو أنّ االقتصاد اللّبناين ســوف ي ّتجه
إىل الدّ ولــرة الكاملة مع نهاية هذا العام،
خصوصا
ً
الســلع
بعد تحليق الدّ والر وبال ّتايل أســعار جميع ّ
والبضائع واملوا ّد الغذائ ّية.
فانتبهــوا أيّها اللّبنان ّيون! الوضع يزدا ُد ســو ًءا،
والــدّ والر يُقارب الـــ  38ألف لرية لبنان ّية .فامذا لو
أصبح ً
مثل يقــارب الـ100الف والـ  200الف لرية
وصول ّ
ً
لل نهاية .هل سنشــ ّبه لبنان حينها
لبنان ّية
بفينزويال؟
منذ بداية األزمة ،يواصل ســعر رصف الدّ والر يف
مم أثّر ذلك عىل
لبنان اإلرتفاع مس ّ
ج ًل أرقا ًما عالي ًةّ ،
جميع القطاعات ،أه ّمها القطاع العام ومبا يف ذلك
العسكر.
وامل ُشكلة األساســ ّية يف لبنان ،هي الدّ ولرة يف
املرصوف ال املدخول ،الس ّيام عىل ُمستويات ال ّنفقات
األساس ّيةّ ،
وكل ال ّتكاليف التي عىل املواطن دفعها.
خمســيني
رجل
يقول إدمون للدّ يارٌ ،
عســكري
ٌّ
ٌّ
متقاعــدٌ  ،إنّ ال ّراتب الذي كان يتقاضاه يعادل األلف
دوالر أمــريك ،أ ّمــا اليوم الـــ 40دوالرا تخترص
هري ،له ولعائلته بأكملها.
مرصوفه الشّ ّ
الســابقة بالكرمية .ساف َر إىل بال ٍد
يصف حياته ّ
ين،
عديد ٍة مــع زوجته وأطفاله.
وكأي مواطنٍ لبنا ٍّ
ّ
يعيش حياته ال ّرفاه ّية ويقيض األوقات امل ُمتعة مع
عائلته يف عطلة نهاية األسبوع.
حي ٍة ال
أ ّمــا اليوم ،يعاين إدمون من مشــكل ٍة ص ّ
يســعه ح ّتى استشارة
طبيب ،ألنّ فاتورة الكهرباء
ٍ
تعادل راتبه ،عىل حدّ قوله.
خدمت يف الخدمة العسكرية حوايل
ُ
ويتساءل»:
الثامين عرشة سنة ،واليوم ال أستطيع تأمني لقمة
العيش يل وألطفايل .أحمد الله أنّ منزيل مليك ،وال
أدفع االيجارات شــهريًاّ ،
وإل لبقينا يف الشّ ارع أنا
وعائلتي».
ً
قائل »:متى سيستق ّر الدّ والر لنعلم
وأنهى كالمه
كيف سنتهي إلكامل شهرنا؟ وكيف سنبقى عىل قيد
الحياة والبالد نحو الهاوية؟
قصة إدمون تخترص الكثري من معاناة املواطنني
ّ
الذين يُســتصعب عليهــم ح ّتى العيش ،يف بالدهم
الذين دافعوا عنهُ طوال فرتات الحرب.
فكيف سيكون حال املوظفني لو استم ّر الدوالر يف
ين؟ وهل نحن م ّتجهون إىل الدّ ولرة
ارتفاعــه الجنو ّ
بشــكلٍ كاملٍ ؟ وماذا عن قــرارات اتّحاد موظّفي
بريوت حيال ما يحصل؟
ويف اتّصالٍ للدّ يــار ،يؤكّد رئيس اتّحاد موظّفي

بريوت شــفيق صقر ،أنّ رواتــب موظّفي اإلدارات
الســعر ال ّرسمي وهو  1500لرية
العا ّمة ال تزال عىل ّ
الســوق:
لبنان ّية ،يف ّ
ظل وجود ثالثة أســعا ٍر يف ّ
والسعر ال ّرسمي ،مشريًا
السوداء
ّ
ّ
السوق ّ
الصريفةّ ،
إىل أنّ موظّفــي القطاع العــام بأكمله اليوم ،باتوا
يعيشون تحت خط الفقر .وإذا أ ّمنوا قوتهم اليومي
لهم ولعائلتهم من مأكلٍ
ومرشب فهذا يعترب إنجازا.
ٍ
ال يعلــم صقر ،إىل متى سيســتم ّر هذا الوضع،
إجتامعي يرضب الواقع املرير
ومتى سيقع إنفجا ٌر
ٌّ
ويُس ِقط هذه الهياكل التي تتحكّم بسعر الدّ والر.
ر يواجهه موظفو
ٌ
وقال »:هنالك
مشــكل كبــ ٌ
يتم
القطاع العا ّم الســ ّيام بســبب رواتبهم التي مل ّ
التح ّرك بشــأنها ،أقلّه حسبانها عىل الـ 8000لرية،
أو تقايض ً
قسم منها بالدوالر الفريش».
مثل
ً
االقتصادي تدولر وبنسبة
القطاع
ا
ع
طب
وأضافً »:
ّ
خصوصا بعد رفع الدّ عــم عن البنزين
 %99منــه،
ً
السوداء».
وق
الس
بسعر
وارتباطه
ّ
ّ
وتابع صقر »:لألســف نحــن قادمون عىل رفع
ّ
الكل عن الطّحني وبال ّتايل ح ّتى ربطة الخبز
الدّ عم
ستصبح بالدّ والر».
وختم »:إذا بقي الوضع عىل حاله ،نطالب بتح ّر ٍك
لعل املسوؤلون يتح ّركون ويشعرون
يف الشّ ــارعّ ،
ً
بالصعوبات التي تواجه املواطن اللّبناين يف
قليــا
ّ
كل صباحٍ ومسا ٍء».
ّ
اعترب الخبري االقتصادي نسيب غربيل للدّ يار ،أنّ
دولرة اإلقتصاد يف لبنان ،هو موضوع قديم متجدّ د،
ألنّه ومنذ ال ّتســعينات« ،شاهدنا نس ًبا مرتفع ًة من
الودائــع وبال ّتايل القــروض املرصف ّية التي كانت
تُعطــى بالعمالت األجنب ّيــة وبال ّتحديد يف الدّ والر
األمرييك.
وقــال »:حاول يومذاك مــرف لبنان تخفيض
والصدمات
نسبة الدّ ولرة يف الودائع .لك ّن الخضّ ات
ّ
السياس ّية واألمن ّية أدّت إىل استمرار نسبة الدّ ولرة
ّ
ٍ
مبستويات مرتفع ٍة .ويف ذلك الوقت ،كانت الودائع
والقروض املرصف ّية مدولرة يف األسواق ال ّتجاريّة،
وكان الــدّ والر واللّــرة يتبادالن بشــكلٍ
طبيعي.
ٍّ
أي مشــاكلٍ من
وكانت املدفوعات تحصل من دون ّ
خالل بطاقات اإلئتامن وبطاقات الدّ فع وال ّتشيكات
وال ّتحاويل.
ومنذ اندالع األزمة ،شهدنا يف أوائل أيلول ،2019
ظهور ســوق موازي لســعر رصف الدّ والر ،وهذا
السوق املوازي يظهر ّ
السيولة
ألول م ّر ٍة نتيجة ّ
شح ّ
ّ
يف اإلقتصاد اللّبناين من ج ّراء تراجع تدفّق رؤوس
األموال إىل لبنان ال ّتدريجي .ويف آذار  2020التوقّف
بات شبه كاملٍ لتدفّق رؤوس األموال إىل لبنان».
السوق املوازي ،أدّى ذلك إىل
وأضاف »:عندما ظهر ّ
السيولة بالعمالت األجنب ّية .وبسبب عدم اتّخاذ
ّ
شح ّ
وخصوصا إجراءات فوريّة
اجراءات ملعالجة األزمة،
ً
مثل إقرار قانون الكابيتال كونرتول ،بدأ يرتفع سعر
السوق املوازي ،وتدريج ًّيا مع امتداد
رصف الدّ والر يف ّ

فرتة األزمة وتفاقمها .هذا ما
أدّى إىل تفاقم األوضاع وإىل
بدء بعض
املؤسسات رفضها
ّ
قبــول بطاقــات االئتامن
والشيكات  .وبال ّتايل أصبحت
فقط تطالب بالدّ فع ال ّنقدي
أكان باللّرية أو بالدّ والر.
وألنّ هناك اســترياد من
حتم سيكون
الخارج ،وهذا
ً
بالعمــات األجنب ّية ،ومبا
السيولة
أنّ هنالك شــ ّ
حا يف ّ
باإلقتصــاد اللّبنــاين ،تلجأ
بعض الجهات ال ّتجاريّة إىل
األقل
الســوق املوازي أو عىل ّ
ّ
السوق املوازي
تسعري سعر ّ
السوق لتستورد.
ألنّها تشــري الدّ والرات من هذه ّ
يســتغل هذا الوضع ليســ ّعروا
ّ
وهنالــك طب ًعا من
بالدّ والر».
من
يعاين
ّبناين
ل
ال
اإلقتصادي
أنّ
غربيل
وأكّد
شح
ّ
الســيولة بالعمالت األجنب ّية ،نتيجة متادي األزمة
ّ
ً
وصــول إىل ثالث
وعدم ايجــاد حلول إصالح ّية،
ٍ
الشح
سنوات منذ اندالع األزمة« .ومع استمرار هذا
ّ
الســيولة ،أصبح ً
أول ال ّتجار يتعاملون بالقبض
يف ّ
بال ّنقدي ألنهم بحاجة لــراء الدّ والرات وبال ّتايل
املؤسسات
استرياد املوا ّد األول ّية .وثان ًيا ،بدأت بعض
ّ
ال ّتســعري بالدّ والر وبشكلٍ مبارشٍ ،وال ترىض سوى
يتم الدّ فع لها بالدّ والر ،أو ما يعادلُه».
أن ّ
وتابــع »:مــع تأخّر الخروج مــن األزمة ،اتّجه
االقتصــاد اللّبناين إىل اقتصاد
نقــدي وبالدّ والر،
ّ
مم
أعىل
باتت
األقساط
لدرجة أنّ نسبة الدّ ولرة يف
ّ
كانت قبل األزمة .وهذا ســيكون مرشّ ح لالستمرار
طاملــا ليس هنالك معالجة لألزمة وال هنالك توحيد
الــرف وال لتدفّــق رؤوس األموال إىل
ألســعار
ّ
لبنان .وبال ّتايل ،هذه طريقة ال ّتجار لالستمرار ّية،
عــى ال ّرغم من وجود االســتغالل يف الكثري من
األحيــان .وطاملا مل يكن هنالك حلــول جذر ّية ،او
خطوات وأولو ّيات واضحة تؤدّي إىل إعادة العجلة
اإلقتصاد ّيــة إىل طبيعتها ،وإعادة العمل املرصيف
إىل طبيعته ،واحرتام القوانني وتطبيقها واستعادة
الثّقة ،سنبقى يف هذا الوضع الحايل».
رصح غربيل أنه وبال ّنسبة لسعر رصف الدّ والر
و ّ
السوق املوازي ،ال يفضّ ل ال ّتكلم عن
أرقام عالي ٍة
ٍ
يف ّ
أو تك ّه ٍ
نات ً
مثل لو اعتربنا أنّ الدّ والر ســيصل إىل
الـ 100والـ 200ألف لرية لبنان ّية ،ألنّ عىل حدّ قوله
الســوق املوازي هو سوق غري مقونن وغري
رشعي
ّ
ّ
ألي رقابة وال أليّــة قوانني ،وبال ّتايل
وال يخضــع ّ
يخضع للمضاربني وللمســتفيدين واملســتغلّني
الصف وتحقيق األرباح
بهدف ال ّتالعب يف ســعر ّ
بشكلٍ رسيعٍ.
الســوق
وأوضــح أنّ بهدف تخفيض اللّجوء إىل ّ
تعميم
املوازي لرشاء الدّ والرات ،أصدر مرصف لبنان
ً
منصة صريفة هدفها تحويل جزء من
أســس فيه
ّ
ّ
الســوق املوازي إىل
منصة
ّ
الطّلب عىل الدّ والر من ّ
صريفة إلضفاء الشــفاف ّية ومعرفة من يطلب ومن
يشرتي الدّ والرات.
وختم »:لتجنب اســتمرار السوق املوازي ،يجب
الصف بهدف
بدء العمل ّية اإلصالح ّية لتوحيد سعر ّ
العمل بشــكل طبيعي يف البلد ،وقف االســتنزاف
االحتياطــي ملرصف لبنــان بالعمــات األجنب ّية
وملحاولة إلغاء السوق املوازي .وهنا العرض والطلب
الــرف .لذلك يجب العمل
هام من يقرران ســعر
ّ
بأرسع وقــت ممكن إلنقاذ الوضع .وكلّام أرسعنا،
بــدأت تتدفّق رؤوس األمــوال من الخارج ،وتتوافر
الســيولة للعمالت األجنب ّية يف االقتصاد اللّبناين
ّ
وبال ّتايل استعادة حركته الطّبيع ّية».

لــقــاء بــيــن شـــرف الــديــن و<أم ــوال ــن ــا لــنــا» بــحــث فــي مــلــف املــودعــيــن
اجتمــع أعضاء من جمعية «أموالنا لنا» مع وزير
املهجرين يف حكومة ترصيف األعامل عصام رشف
الدين ،بحضور املدير العام أحمد محمود.
وأفادت الجمعيــة يف بيان ،أن «اللقاء بحث يف
ملف املودعني ،عىل ضوء خطة التعايف االقتصادي،
التي درســتها الحكومة ،مثنية عىل «مواقف رشف
الديــن ومالحظاته البناءة عىل الخطة ،ال ســيام
اعرتاضــه وتحفظه عىل قرار مجلس الوزراء رقم ٣
تاريخ .»٠٢٢٢/٥/٢٠
وأشارت إىل أنها «تب ّنت الحلول البديلة التي قد ّمها
إىل مجلس الوزراء من ضامن أموال املودعني كونها

املمر األسايس إلعادة ثقة املودع واملواطن بالقطاع
املــريف والدولة ،مرورا باقرار قانون اســتعادة
األمــوال املحولة إىل الخــارج بعد  ١٧ترشين األول
 ٢٠١٧مبوجب قانون United Nation convention
.».against corruption
واعتــرت أن «الحل األمثــل يكمن يف إعادة كل
األموال التي أخرجت من البلد من قبل كل الشخصيات
التي عملت يف مجال اإلدارة العامة ،وتلك التي احتلت
مناصــب يف الدولة اللبنانيــة بطريقة مبارشة أو
غري مبارشة» ،مثنية عىل «تراتبية املســؤولية التي
وضعها معايل الوزيــر أي الدولة ،املرصف املركزي

والبنوك» ،معتربا أن «املودع ال يتحمل أي مسؤولية».
ولفتــت إىل أنها «تالقت مع الوزير عىل أن خطة
التعــايف التي طرحتها الحكومة ،ليســت أكرث من
خطة لقوننة رسقة املودعني ،فهي ال تعلو اىل مرتبة
خطة تعاف ،واكــر دليل عىل ذلك ،أنها تنص عىل
هضم حقوق املودعني».
وأكــدت الجمعية «تبنيهــا رأي الوزير بوجوب
تحميل املصارف بني  ١٠و  ٢٠مليار دوالر من الفجوة
يف مرصف لبنان بســبب مسؤوليتها عن أخطائها
بتســليف حوايل  ٧٠يف املئة مــن الودائع للدولة
ومرصف لبنان».

تحمل القطاع املرصيف الخســائر كأن ما جرى ال يعنيها وان
املصــارف هي من يجب ان تتحمل مــا اقرتفت يداها حتى ان
حكومة الرئيس حســان دياب حملتها املسؤولية كاملة ضمن
خطــة التعايف االقتصادي التي اعلنتها ضاربة عرض الحائط
بكل القوانــن رافضة دفع ديونهــا باليوروبوندز ثم اكملت
حكومــة ميقايت ما بدأته حكومة دياب لكن جمعية املصارف
رشبت «حليب السباع «وقررت رفض ان تكون الضحية يف هذا
املوضوع املسؤولة عنه الدولة بحكوماتها املتعاقبة.
وكانت جمعية املصارف قد عقدت اجتامعا اســتثنائيا حيث
شــددت عىل نبذ العنف بكافة أشكاله ألن العنف مل ولن يكون
هو الحل .الحل يكون بإقرار القوانني الكفيلة مبعالجة األزمة
بــأرسع ما ميكن ،ألن معالجة أزمة انهيار نظامية Systemic
ٍ
خطط
 Failureكالتــي متــر بها البالد ال ميكن أن تُحل إال عرب
شــاملة تأخذ بعني االعتبار كافة املسببات وتقوم مبعالجتها
بشكل متكامل.
وتكشــف مصادر الجمعية أن «الدعوى ضدّ الدولة ال تزال
خياراً يتم درسه يف جمعية املصارف ،ذلك ألنها يف الحقيقة،
جبة عىل القيام بهذا اإلجراء للدفاع عن الحقوق.،خصوصا ان
ُم َ
كل الخطط الحكومية ال تزال تصوب بإتجاه املصارف وتحملها
الخسائر» .
يف هذه االحوال وعىل الرغم من االرضاب الذي اعلنته جمعية
املصارف ملدة ثالثة ايام فأن التخوف ملا بعد هذه االيام من تجدد
هذه االقتحامات يف ظل غياب املعالجات الرضورية التي تساعد
هذا القطاع عيل عودة الثقة الية وتعود الودائع ايل املودعني .

مـــــيـــــقـــــاتـــــي تـــــــابـــــــع ازمـــــــــــــة انـــــقـــــطـــــاع
الـــكـــهـــربـــاء واملـــــيـــــاه فــــي بــــلــــدات بــقــاعــيــة
إســتقبل رئيس حكومة
ترصيــف االعــال نجيب
ميقايت ،رئيس بلدية مجدل
عنجر سعيد ياسني ورئيس
بلدية املرج منــوِر الج ّراج،
حيث جرى عــرض لهموم
البقاعيني يف ظل هذه األزمة
االقتصاديــة واملعيشــية
خصوصا عىل مستوى تأمني
املاء والكهرباء.
وبحث ياسني والجراح مع
الرئيس ميقــايت ،موضوع
محطة شمســن وســبل ميقايت خالل االجتامع
تغذيتها بالكهرباء والوعود
النفايات يف البقاع الغريب وإقفال املكب االمر
التــي تلقّياها من دون ترجمــة فعلية لهذه
الــذي يضع البيئة الزراعية يف ســهل البقاع
الوعود ،االمر الــذي فاقم حالة انقطاع املياه
ِعرضَ ًة للتل ّوث إضافة إىل املياه املل ّوثة تلقائياً
لدى رشيحة كبرية من البقاعيني.
واعــرب ميقــايت عن تعاطفــه ومحبته من نهر الليطاين.
وملس ياســن والجــ ّراح تعاطفــاً كامالً
الخاصة ألهل البقــاع ،وأجرى اتصاال مبدير
عام كهرباء لبنان كامل حايك ،حضّ ه فيه عىل مــن الرئيس ميقايت وحرصــا عىل معالجة
رضورة تغذية محطة شمسني بالكهرباء عىل مطالبهام يف الجلسة ذاتها كام أكّد لهام بان
مدار  24ساعة يك يتسنى ملصلحة مياه البقاع بــاب مكتبه مفتــوح يف أي لحظة وعندَ أي
توزيع املياه لكل البلدات املستفيدة من املحطة .مشــكلة ونقل من خاللهام تحياته وتقديره
وأبدى ميقايت انزعاجه من موضوع تراكم للبقاع وأهله.

<بــنــك بــيــبــلــوس> بــعــد عــمــلــيــة الــســطــو :بــاشــرنــا
بــإتــخــاذ اإلجـــــراءات القانونية إلنـــزال العقوبات

أصــدر بنك بيبلوس بيانا جاء فيه« :تع ّرض
بنك بيبلوس فرع الغازية نهار الجمعة الواقع
فيه  2022/09/16حوايل الســاعة الثامنة
والنصف صباحاً ،لعملية ســطو مســلح من
قبل شخصني قاما عن سابق تصور وتصميم
وتخطيط بالهجوم عىل الفرع وشهر السالح
بوجه املوظفني وتهديدهم بالقتل وإلقاء مادة
البنزين مبارشة عليهم وعىل املكاتب ومن ثم
أقدمــا عىل رسقة مبلغ من املال عنوة وبقوة
الســاح .بعد ذلك ،خــرج أحدهام من الفرع
وســلّم املبلغ النقدي املرسوق اىل شخص آخر
كان ينتظره عىل منت دراجة نارية ،استلم منه
املبلغ وف ّر اىل جهــة مجهولة .وعىل الفور،
حــرت القوى األمنية ومتكنــت من إلقاء

القبض عىل هذين املعتدين وتوقيفهام.
لقد بــارش بنــك بيبلوس بإتخــاذ كافة
اإلجراءات القانونية إلنزال أشد العقوبات بحق
هؤالء املعتدين وهو يطالب كافة الســلطات
األمنية والقضائية إلتخــاذ كافة اإلجراءات
الوقائية واالســتباقية حفاظاً عىل سالمة
املواطنــن ومنعاً لتكرار هذه األفعال الجرمية
الخطرة التي تهدد السلم األهيل.
كــا قرر بنك بيبلوس إقفال جميع فروعه
يف محافظة لبنان الجنويب حتى إشــعار آخر
حفاظاً عىل ســامة موظفيه وزبائنه التي
تبقى من أولوياته وفوق كل اعتبار ،مؤكداً بأنه
لن يتهاون يف التصدّ ي للمعتدين ومالحقتهم
مبختلف الوسائل القانونية املتاحة».

<نقابة عمال املخابز>  :لزيادة أجور عمال االفران
دعــت نقابة عامل املخابز يف بريوت وجبل
لبنــان يف بيــان ،وزير العمــل يف حكومة
ترصيــف االعامل مصطفى بــرم واملعنيني،
اىل «االرساع بتشــكيل لجنة من ذوي الخربة
والكفاءة لدراسة وضع العامل بصورة شاملة
متهيــدا الصدار القرارات واملراســيم التي من
شــأنها تنظيم العالقة التعاقدية والقانونية
بني العامل واصحاب املخابز ،وخاصة ان عامل
االفران يعانون االمرين من عدم تطبيق قانون
العمــل والقوانني املرعية اإلجراء من بدل نقل
ومنح تعليمية».
وشجبت «السياسات االقتصادية املعتمدة
التــي ال تهتم بتنمية وتطوير االنتاج الوطني
وال تهتــم باملواطــن ولقمة عيشــه وعدم
مكافحة الهدر والفساد ومحاسبة الفاسدين
واملحتكريــن وتجــار االزمــات حيث مل يعد
باستطاعة املواطن تأمني الحاجات الرضورية

مــن حبز وغذاء ودواء ونحن عىل ابواب العام
الدرايس الجديد» ،الفتة اىل ان «عامل االفران
الطرف االســايس النتاج مادة الخبز والجنود
املجهولني يف السلم والحرب بسهر الليايل امام
بيوت النار لتامني الخبــز لكافة املواطنني»،
داعيــة اىل «زيادة أجــور العاملني يف هذا
القطاع».
وقالت« :آن األوان لتطبيق قانون العمل عىل
عامل األفران» ،مشــيدة بـــ «الدور االيجايب
الصحاب بعض االفران لشعورهم باملسؤولية
الوطنية واالنسانية بإعطائهم العامل نسبة
من اجورهم بالدوالر األمرييك وعىل ســعر
الرصف اليومى».
وختمت متوجهة اىل عامل املخابز واالفران:
«لاللتفــاف حول النقابة مــن اجل الحصول
عــى حقوقكم املرشوعة وما مات حق وراءه
مطالب».

مجلس نــقــابــة <اوجـــيـــرو> اعــلــن رف ــع االضـــراب
بعدمــا وقع رئيــس الجمهورية
ميشــال عون املرســومني املتعلقني
بحقــوق العاملني يف هيئة أوجريو،
جه املجلس التنفيذي لنقابة هيئة
تو ّ
أوجريو ،يف بيان ،بالشكر إىل كل من:
رئيس الجمهورية ،رئيس الحكومة،
وزير االتصــاالت ،املدراء العامني يف
وزارة االتصاالت ،الرئيس املدير العام
لهيئة أوجريو ،أعضاء مجلس اإلدارة،
االتحاد العاميل العام وكل من ساهم
يف الوصول إىل هذه الخامته السعيدة
عىل الجهود التي بذلوها لتحقيق ذلك.
وعليه ،أعلن املجلس التنفيذي للنقابة رفع

االرضاب داعياً الزمالء اىل بذل الجهد األقىص
ملعالجة االعطال و الشكاوى التي تراكمت أثناء
فرتة التوقف عن العمل.
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ً
ّ
قــــوة كـــرديّـــة تــعــتــقــل  226شــخــصــا فـــي مــخــيــم الــهــول

أعلنت قوات كردية انتهاء عملية أمنية نفذتها
عىل مدى  3أسابيع ضد مجموعات تابعة لتنظيم
«داعش» يف مخيــم الهول املكتظ يف شــال
رشق سوريا ،وأسفرت عن توقيف أكرث من 220
شخصاً.
ويشــهد املخيم الواقع يف أقــى محافظة
الحســكة ويــؤوي نحو  56ألف شــخص نحو
نصفهــم عراقيــون ،حوادث أمنيــة بني الحني
واآلخــر ،تتضمن عمليات فــرار أو هجامت ضد
حراس أو عاملني إنســانيني أو جرائم قتل تطال
القاطنني فيه.
وأفادت القوات الكردية (األســايش) يف بيان
عن «انتهــاء» العملية األمنيــة بتوقيف «226
شــخصاً من بينهم  36إمرأة متشددة شاركن يف جرائم القتل
والرتهيب» التي شهدها املخيم يف األشهر األخرية.
وقالت إنها عرثت عىل « 25خندقا ونفقا» ،وصادرت أسلحة
وأدوات تعذيب وأجهزة اتصاالت.
وأطلقت هذه القوات يف  25اب ،مبساندة من قوات سوريا
الدميوقراطية والتحالف الدويل بقيادة واشــنطن ،حملة يف
املخيم «إثر ازدياد عمليات القتل والتعذيب التي نفذتها الخاليا
اإلرهابية بحق قاطني املخيم».
وأحصت األمــم املتحدة أواخر يونيو مقتــل أكرث من مئة
شــخص ،بينهم عدد كبري من النساء ،منذ مطلع العام 2021
يف املخيم الذي ترشف عليه اإلدارة الذاتية الكردية ويقع عىل
بعد عرشة كيلومرتات من الحدود العراقية.
وذكرت األســايش أن التنظيم اعتمد «بشــكل خاص عىل
النساء واألطفال ( )...للحفاظ عىل فكره ونرشه» يف املخيم.
واتهمت النســاء التابعات له بـ»اســتخدام املوارد واملنتجات
املقدمة ،بشــكل خاص تحويل األمــوال واالتصاالت يف نقل
املعلومات وتحريض الخاليا وربطها مع بعضها داخل املخيم
وخارجه».
ومتكنت القوات الكردية خــال العملية من تحرير فتاتني
إيزيديتني «من قبضة نســاء داعش املتشددات ،ونقلتهام إىل
بيئــة آمنة» ،عدا عــن إطالق رساح أربع نســاء ُعرث عليهن

«مقيدات بالسالسل».
ويضــم املخيم قرابة عرشة آالف أجنبــي من أفراد عائالت
ّ
التنظيم ،يقيمون يف قسم خاص قيد حراسة مشددة.
وكررت السلطات الكردية مطالبة الدول باستعادة رعاياها
و»عدم تركهم عرضة لالستغالل والتجنيد» من قبل التنظيم.
ورغم النداءات املتكررة وتحذير منظامت دولية من أوضاع
«كارثيــة» خصوصاً يف مخيم الهول ،ترفــض غالبية الدول
اســتعادة مواطنيها .كام مل تســتجب لدعوة اإلدارة الذاتية
إىل إنشــاء محكمة دولية ملحاكمــة الجهاديني القابعني يف
سجونها.
وناشــدت القوات الكردية السبت «األطراف الدولية املعنية
رؤية العالقة العضوية التي ربطت خالل الفرتة املاضية بني
أجهزة االســتخبارات الرتكية وخاليــا التنظيم داخل وخارج
املخيم».
وأشارت اىل «تورط بعض موظفي املنظامت وبشكل خاص
موظفي منظمة (بهار) يف إدخال األسلحة واألموال وتهريب
عنارص ونساء داعش».
واملنظمة املذكورة هي منظمة غري حكومية تتخذ من تركيا
مقراً .وقد تأسســت وفق موقعها اإللكرتوين عام  2012من
قبل ســوريني عاملني يف املجال الطبي ،ممن فروا من الحرب
يف سوريا

«حــــــمــــــاس» :تــلــقــيــنــا دعـــــــوة رســـمـــيـــة مــــن الـــجـــزائـــر

قال املتحدث باســم «حامس» فوزي برهــوم إن الحركة
تلقت دعوة رسمية لزيارة الجزائر ،للتباحث حول سبل إنجاح
الحوار الوطني الفلسطيني.
وأوضــح برهوم يف بيــان « :تلقت قيــادة حامس دعوة
رســمية ،لزيارة وفد مــن قيادة الحركــة الجزائر ،للتباحث
حول ســبل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني ،والوصول إىل
املصالحة وترتيب البيت الداخيل الفلسطيني».
وأضاف أن الوفد ســيكون برئاســة خليــل الحية ،رئيس
مكتب العالقات العربية واإلســامية ،ويضم عضوي املكتب
السيايس ماهر صالح ،وحسام بدران ،وسينضم للوفد محمد
عثامن ممثل حركة «حامس» يف الجزائر.

مرسوم رئاسي تونسي بفرض عقوبات على نشر «األخبار الكاذبة»
نشطاء وصحفيون  :نعتبره اعــتــداء على حــريــة التعبير
أصدر الرئيس التونيس قيس سع ّيد مرسوما جديدا يفرض
عقوبات بالسجن عىل من ينرش أخبارا ومعلومات كاذبة أو
إشــاعات عرب شبكة االتصال وأنظمة املعلومات ،يف خطوة
ندد بها نشــطاء وصحفيون بوصفها «اعتــداء كبريا عىل
حرية التعبري».
وينص الفصل  24من قانــون جرائم املعلومات واالتصال
الذي صدر أمس الجمعة عىل عقوبة بالســجن  5ســنوات
لنرش أخبــار كاذبة أو معلومات كاذبة أو إشــاعات بهدف
االعتداء عىل اآلخرين أو اإلرضار باألمن العام أو بث الذعر.
وينص املرســوم -الذي نرشته الجريدة الرســمية -عىل
أن عقوبة السجن تصل إىل  10ســنوات إذا كان املستهدف
موظفــا عاما ،كام ينص عىل غرامة قدرهــا  50ألف دينار
تونيس ( 15ألفا و 500يورو).
ويف أول ردود األفعال ،رأى رئيس نقابة الصحفيني مهدي
الجاليص املرسوم انتكاسة جديدة للحقوق والحريات.
وقــال إن «عقوبــات النــر يف أي شــبكة هي رضبة
قويــة لقيم الثورة التي منحت الحريــة للصحفيني ولعموم
التونســيني» ،مضيفا أن القانون الجديد يُذكر بالقوانني التي
اســتخدمها الرئيس الراحل زين العابدين بــن عيل لتكميم
املعارضني.
كام انتقد نشطاء عىل مواقع التواصل االجتامعي مرسوم
ســع ّيد ،ووصفوه بأنه محاولة لتدمري تلــك الحريات التي
تم الحصول عليها بشــق األنفس بعد ثــورة أنهت  23عاما
من حكم بن عيل ،ورأوا أن الســلطات قد تستخدمه لتكميم
اإلعالم أو إسكات املعارضني.
وســخر آخرون عىل مواقــع التواصــل االجتامعي من

املرســوم الجديد ،قائلني إنهم منذ هــذه اللحظة لن ينرشوا
إال األخبار الرياضية أو مشــاهري الفن عىل حساباتهم عىل
وسائل التواصل االجتامعي.
وكان الرئيس ســعيد قال إنه ســيدعم الحقوق والحريات
التي نالها التونسيون يف ثورة  2011التي جلبت الدميقراطية
بعد أن تحرك الصيف املايض للســيطرة عىل معظم السلطات
وإغالق الربملان املنتخب.
وأعربت منظامت غري حكوميــة محلية ودولية عدة عن
أســفها لـ»تراجع» الحريات يف تونس منــذ تويل الرئيس
قيس ســعيد كامل السلطات يف  25متوز  ،2021يف خطوة
أدت إىل زعزعة الدميقراطية يف البالد.
ومنذ ثــورة  ،2011أصبــح اإلعالم يف تونــس من أكرث
وســائل اإلعالم انفتاحا يف أي دولة عربية ،حتى أن وكالة
األنباء اململوكة للدولة تنقل أخبارا منتقدة للسلطات وتعطي
مساحة للمعارضة.

هــيــئــة قــنــاة الــســويــس تــقــرر زيـــــادة رســــوم عــبــور السفن

قررت هيئة قناة الســويس املرصية ،زيادة رسوم العبور
لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة  %15فيام عدا سفن
الصب الجاف والســفن الســياحية فتزيد بنسبة  %10وذلك
اعتباراً من بداية عام .2023
وأعلن رئيس الهيئة أســامة ربيع ،يف بيان« ،زيادة رسوم
العبور لجميع أنواع الســفن العابرة للقناة بنسبة  %15خالل
عام  ،2023فيام تزيد رسوم عبور كالً من سفن الصب الجاف
والسفن السياحية بنســبة  ،%10عىل أن يبدأ تطبيق الزيادة
امل ُقررة بداية شهر كانون الثاين مطلع العام امل ُقبل».
وأضاف ربيع أنّ «القرار يأيت يف ضوء املتابعة املســتمرة
ملســتجدات املتغريات الســوقية لقطاع النقل البحري ،والتي
ترصد اســتمرار ارتفاع فئات التأجــر الزمني اليومي ملعظم
أنواع السفن ملستويات غري مســبوقة وتوقعات استمرارها
خالل العام القادم».
وأشار إىل أنّ «تحديد رسوم عبور السفن عرب قناة السويس
يتوقف عىل عدة عوامل ،أبرزها متوسط أسعار نوالني الشحن
ملختلف فئات السفن».
وبــن أنّ الزيادة تعــد «رضورة يف ظل ارتفــاع معدالت
ّ

أحيت إيران ،مراســم أربعينية اإلمام الحســن ،بحضور
املرشد السيد عيل خامنئي ،إضاف ًة إىل حشد من الطالب ،يف
حســينية اإلمام الخميني ،يف العاصمة طهران ،وفق وكالة
إيرنا اإليرانية الرسمية.
وأفاد املوقع االعالمي ملكتب الســيد خامنئي بأنّ «مراسم
عزاء بعض املواكب الطالبيــة الجامعية انطلقت من مختلف
أنحاء البالد ،ملناســبة أربعينية استشــهاد اإلمام الحسني،
بحضور السيد خامنئي».
وجاءت إطاللة املرشد اإليراين مع رسيان شائعات تتعلق
أطل عىل املشاركني وبدا بصحة جيدة.
بصحته ،وقد ّ
وتداول عدد من وسائل اإلعالم العربية واإلرسائيلية شائعات
مفادها بأنّ «خامنئي ألغى جميــع االجتامعات والفعاليات
العامة ،األسبوع املايض ،بسبب معاناته من مرض خطر».
وتســاءلت صحيفة «هآرتس» يف مقال نُرش « :أين توارى
الســيد عيل خامنئي؟» ،وزعمت أنّه ليس بصحة جيدة ،وأنّه
يج ّهز وريثاً له.

وأحيا ماليني املسلمني يف العامل ،أربعينية اإلمام الحسني،
فيام تقاطر الزائرون من مختلف الدول العربية واإلســامية
إىل محافظة كربالء العراقية ،يف ظل إجراءات أمنية مشددة
جنوب العاصمة بغداد.

قالت نقابة القضاة الجزائرية إنها قاطعت اجتامعا لالتحاد
الدويل للقضاة بتل أبيب« ،انســجاما مع املوقف الرســمي
الرافض للتطبيع وتضامنا مع الفلسطينيني».
وأفادت النقابة -يف بيــان أصدرته -بأنه «عىل إثر الدعوة
املوجهة إىل النقابة الوطنية للقضاة من قبل االتحاد الدويل
للقضاة ،لتعيني ممثليها للمشــاركة يف االجتامع الســنوي
املزمــع تنظيمه بتل أبيب يف األرايض املحتلة -يف الفرتة من
 18إىل  22أيلول (الجاري) ،تم بصفة رســمية إبالغ رئيس
االتحاد واملجموعة األفريقية لنقابات القضاة مبقاطعتنا لهذا
الحدث».
وأضافت النقابة أن «ذلك إميانا منا مببادئ العدالة وحقوق
اإلنسان ،وانسجاما مع املوقف الرسمي والشعبي للجزائر من
القضية الفلســطينية ،وتضامنا منا مع الشعب الفلسطيني
املضطهد».
وتعترب نقابة القضاة منظمة مستقلة ،وهي املمثل الوحيد
للقضاة يف الجزائر.

وترفــض الجزائر التطبيع مع إرسائيــل ،وتدعو إىل إنهاء
االحتالل وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الرشيف.
وسبق أن انتقد الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون ما أسامه
«الهرولة نحو التطبيع» ،مؤكدا أن الجزائر لن تنساق نحوه.

ً
ً
رفضا للتطبيع ..نقابة القضاة الجزائرية تقاطع اجتماعا دوليا بتل أبيب

حكوم ــة اليم ــن تطال ــب ب ــدور أوروب ــي لتثبي ــت الهدن ــة م ــع الحوثيي ــن

طالب رئيــس الحكومة اليمنية املعــرف بها دوليا ،معني
عبد امللك ،بدور أورويب وهولنــدي لتثبيت وقف إطالق النار
يف بالده ،وإلــزام الحوثيني بتنفيذ بنود الهدنة ،خصوصا فك
الحصار عن مدينة تعز.
وقال عبد امللك إثر لقاء عقــده بالعاصمة املؤقتة عدن ،مع
وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدويل الهولندية ،ليســجي
رشينامخر« :تحدثنا عن التعاون املشرتك ومسار عملية السالم
وما قدمته الحكومة من تســهيالت وحرص عىل اســتمرار
الهدنة ،والضغط الدويل املطلوب إللــزام الحوثيني بتنفيذ ما
يخصهم يف بنود الهدنة ،إضافة إىل وضع خزان صافر».
وأكد يف سلســلة تغريدات نرشها عىل صفحته الرسمية
يف «تويرت» عىل «التــزام الحكومة بإعالن الهدنة والتعاطي
اإليجايب مع كافة املســاعي األممية والدولية إلحالل السالم
واالستقرار مبوجب مرجعيات الحل السيايس املتوافق عليها
محليا واملؤيدة إقليميا ودوليا».
وأضاف« :سعدت مبا ســمعته من الوزيرة الهولندية حول
مواقف بالدها القوية ومساندتها للحكومة والشعب اليمني،
والتزامهــم الحريــص ملعالجة وضع خــزان صافر وتفادي
الكارثة ،وجهود حشــد التمويل املتبقي لخطة األمم املتحدة،
استكامال لدور هولندا منذ استضافة مؤمتر تربعات يف الهاي

يف مايو املايض».
ويف  2أغســطس املايض ،أعلنت األمــم املتحدة موافقة
الحكومــة اليمنية وجامعة الحويث عــى متديد الهدنة بني
الطرفني لشــهرين إضافيني «التزاما من األطــراف بتكثيف
املفاوضات للوصول إىل اتفاق هدنة موســع يف أرسع وقت
ممكن».
ومطلع يونيو املــايض ،وافقت الحكومة اليمنية وجامعة
الحويث ،عىل متديد الهدنة شهرين ،بعد انتهاء هدنة سابقة
مامثلة بدأت يف  2نيسان املايض.

الــــــــســــــــودان  :الــــعــــســــكــــر يـــــتـــــركـــــون ل ــل ــم ــدن ــي ــي ــن
اخــــتــــيــــار رئـــيـــســـي م ــج ــل ــس ــي الــــســــيــــادة والــــــــــوزراء
أعلن محمد حمدان دقلو «حميــديت» نائب رئيس مجلس
الســيادة الســوداين اتفاقه مع رئيس املجلــس عبد الفتاح
الربهان عىل ترك اختيار رئييس مجليس الســيادة والوزراء
للمدنيني.
جاء ذلك يف بيان نرشته وكالة األنباء الرســمية (سونا)
كشف فيه حميديت عن أنه اجتمع مع الربهان .
وقال البيان إن القائدين العســكريني أعــادا تأكيد التزام
قطعاه هذا الصيف «بخروج املؤسســة العسكرية من املشهد
الســيايس واالنرصاف متاما ملهامها املنصــوص عليها يف
الدستور والقانون» ،بعد تعيني حكومة مدنية.
وشــددا عىل أنهام أق ّرا بشــكل قاطع بأن يتوىل املدنيون
اختيار رئييس مجلس الســيادة والوزراء ،داعني قوى الثورة
للتوافق عىل تشكيل حكومة مدنية بالكامل الستكامل مهام
الفرتة االنتقالية« ،مبا يؤسس لتح ّول دميقراطي حقيقي».
وأشــار البيان إىل أهمية التنســيق والتعــاون بني جميع
الســودانيني «إلزالة املصاعب التي تواجــه عملية االنتقال،
تحقيقا لتطلعات الشعب يف بناء دولة دميقراطية مستقرة».
ويف الرابــع من يوليو/متوز املايض ،أعلــن الربهان عدم
مشاركة املؤسســة العســكرية يف الحوار الوطني برعاية
«اآلليــة الثالثية» ،معلنا إفســاح املجال للقوى السياســية
والثورية واملكونات الوطنية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية
مستقلة تتوىل إكامل مطلوبات الفرتة االنتقالية.
كام أعلن حميديت يف بيان صــدر يف  23متوز املايض أن

العسكريني قرروا ترك أمر الحكم للمدنيني ،وأن تتفرغ القوات
النظامية ألداء مهامها الوطنية.
وانطلقت عملية الحوار املبارش برعاية أممية أفريقية ،يف
الثامن من حزيران املايض إلنهاء األزمة السياسية يف البالد.
ومنذ  25ترشين األول  ،2021يشــهد السودان احتجاجات
شــعبية تطالب بعودة الحكم املــدين الدميقراطي ،وترفض
إجراءات الربهان االســتثنائية التي يعدّ ها الرافضون «انقالبا
عسكريا».
لكن الربهان نفى صحة اتهامه بتنفيذ انقالب عســكري،
وقــال إن إجراءاتــه تهــدف إىل «تصحيح مســار املرحلة
االنتقالية» ،وتع ّهد بتسليم الســلطة عرب انتخابات أو توافق
وطني.

كــــشــــف ســــبــــب تـــــوقـــــف تــــوربــــيــــنــــات <الــــنــــهـ ــضـ ــة>

التضخم العاملية الحالية إىل ما يزيــد عن  %8مام يؤدى إىل
زيادة تكاليف التشــغيل والصيانة وتقديم الخدمات املالحية
بالقناة».
يذكر أنّ يف  6شــباط/فرباير ،زادت هيئة القناة رســوم
العبور لجميع أنواع السفن العابرة لقناة السويس بنسبة ،٪6
باستثناء السفن السياحية وناقالت الغاز الطبيعي امل َُسال.

ّ
التحــــرش
املغــــرب :مقاضــــاة دبلوماســــيين إســــرائيليين بتهمــــة

أعلــن رئيس الجمعيــة املغربية لحقوق اإلنســان ،عزيز
غايل ،تقديم شــكوى لدى النيابة العامة ضد  3دبلوماسيني
إرسائيليني يف اململكة ،بســبب شــبهات التحرش الجنيس
مبواطنات مغربيات.
وقال غايل يف ترصيحات صحافية إ نّه أمام ما ســاه
«الصمــت الحكومــي إزاء ما وقــع ،اختــارت الجمعية
أن تضع شــكاية لــدى النيابة العامــة باملغرب من أجل
مطالبتهــا بفتح تحقيق حول الجرائــم املرتكبة ،وترتيب
الجزاءات».

خامنئـ ــي يشـ ــارك فـ ــي إحيـ ــاء أربعينيـ ــة الحسـ ــين بطهـ ــران

كام لفت إىل أن « 4موظفــات مغربيات تعرضن للتحرش
من طرف  3مسؤولني من الكيان الصهيوين» ،معترباً أن «هذه
الجرائم ترقى إىل اإلتجار بالبرش».
كذلك جدد رفض الجمعيــة فتح مكتب االتصال اإلرسائييل
باملغرب.
وكانــت صحيفة «يديعــوت أحرونوت» ،ذكــرت أنّ يف 6
أيلول الجاري ،اســتدعت وزارة خارجية االحتالل اإلرسائييل،
ديفيد غوفرين ،رئيس مكتب االتصال باملغرب ،بسبب شبهات
«تحرش جنيس وفساد».

كشــف خبري املياه املرصي ،الدكتور عباس رشاق ،ســبب
توقف توربينات سد النهضة اإلثيويب عن توليد الكهرباء.
وقال الخبري إن استمرار توقف التوربينني قد يكون بسبب
الطمى ،حيث تظهــر األقامر الصناعية للمــرة الرابعة عىل
التواىل منــذ األول من ايلول الجاري توقــف التوربينني عن
توليد الكهربــاء ،وكان يف البداية احتامل أن يكون التصوير
الصباحي يف غري أوقات التشــغيل ،ولكن ال ميكن ان يكون
صدفة ىف األربع مرات للتوربينني مجتمعني.
وأضاف أنه قد يكون ســبب التوقــف صعوبات فنية يف
التشــغيل خالل فرتة الفيضان ،التي تسببت كميات الطمى
الكبرية فيها مشــاكل يف تشــغيل التوربينات ،حيث تحتل
إثيوبيا املرتبة األوىل عامليا ىف شدة انجراف الرتبة ،ويتم نقل
أكرث من  150مليون م 3طمى ســنويا من خالل النيل األزرق
نظرا لشــدة األمطار ورسعة جريان املياه من ارتفاعات أعىل
من سد النهضة بأكرث من  4آالف مرت ،وضعف الصخور النارية
الربكانية (بازلت) مام ســاعد عىل تكوين األراىض الزراعية
الطينية ىف الســودان ومرص .كام تظهــر الصور الفضائية
أيضا اســتمرار غلق بوابتى الترصيف الذى تزامن مع توقف
التوربينني ىف األول من ايلول الجارى.
وأوضــح الخبري أنه رغم أن تشــغيل التوربينني يف صالح
مرص والســودان حيث متر املياه منهــا ،ولكن نظرا لضعف
التشــغيل فإن كمية املياه التي تخرج قليلة للغاية وال تشكل
أهمية كبــرة ،وهذا ما دفع اثيوبيا إىل فتح بوابتي الترصيف

يف  12اذار املاىض لتجفيف املمر األوسط .ومل تستفد اثيوبيا
حتى اليوم من ســد النهضة بعد مرور اكرث من  11عاما عىل
بدء البناء ،وتخزين  17مليار م 3عىل ثالث مراحل.
وقال إن فتح بوابتي الترصيــف أو غلقهام ليس له أهمية
أيضا يف الوقت الحايل ،نظرا الســتمرار تدفق مياه الفيضان
من أعىل املمر األوســط مبعدل حواىل  400مليون م/3يوم،
وكانت أهميتهام أثناء التخزين الثالث حيث كانتا املمر الوحيد
للمياه مبعدل حواىل  60مليون م/3يوم لتلبية االستخدامات
السودانية حتى ال يتكرر ماحدث من انخفاض مستوى النهر
وخروج بعــض محطات مياه الرشب عــى النيل األزرق ىف
السودان أثناء التخزين األول ( 21-1متوز .)2020
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ّ
فــي خــتــام أعــمــالــهــا ..قــمــة سمرقند تــؤكــد مكافحة اإلره ــاب

اختتــم قــادة منظمــة
شــنغهاي للتعــاون أعامل
قمتهم املنعقــدة يف مدينة
ســمرقند يف أوزبكستان،
مؤكديــن عزمهــم عــى
مواصلــة العمــل ملكافحة
اإلرهاب ،ومشــددين عىل
رفضهم القيــود التي تهدد
االقتصاد الدويل.
ودان بيــان صــادر عن
الزعامء املشاركني يف القمة
ما سموه األعامل اإلرهابية
يف جميــع أنحــاء العامل،
وأكدوا عزمهم عىل مواصلة
العمــل للحد مــن اإلرهاب
والقضــاء عــى عوامــل
انتشاره.
وأكد البيان أن دول املنظمة
تعارض اإلجراءات والقيود التي تهدد االقتصاد العاملي ،وتعمل
عىل تعزيز نظــام تجاري متعدد األطــراف قائم عىل مبادئ
وقواعد منظمة التجارة العاملية.
وأشار البيان إىل أن التوصل إىل تسوية يف أفغانستان من
شأنه أن يسهم يف تعزيز األمن يف منطقة منظمة شنغهاي
للتعاون.
كام تم االتفــاق يف نهاية القمة عىل أن الهند ســتتوىل
الرئاسة الدورية ملنظمة شنغهاي للتعاون يف دورتها -2022
.2023

} أزمة الغذاء }

وخــال القمة ،أعلن الرئيس الــرويس فالدميري بوتني أن
بالده عىل اســتعداد للعمل من أجل حل كثري من املشاكل يف
العــامل؛ وأهمها الطاقة والغذاء ،وأنها عىل اســتعداد لتقديم
مئات آالف األطنان من األسمدة الروسية للدول النامية.
وخالل اجتامعه مع الرئيس الــريك رجب طيب أردوغان
عىل هامش القمة ،قال الرئيس الرويس إنه سيتم دفع مقابل
 %25من إمدادات الغاز الرويس إىل تركيا بالروبل ،وإن اتفاقا
بهذا الشأن سيدخل حيز التنفيذ قريبا.
من جانبه ،قال الرئيس الرتيك إن بالده تبذل جهودا مخلصة
إليصال الحبوب األوكرانية إىل املحتاجني يف العامل ،ال سيام
يف أفريقيا.

} قمة بديلة عن الغرب }

وشــارك يف هذه القمة الرئيس الصينــي يش جني بينغ
-وهي أول رحلــة خارجية له منذ كانــون الثاين  2020مع

بداية جائحة كورونا -إضافة إىل الرؤساء الرتيك رجب طيب
أردوغان والرويس فالدميري بوتني واإليراين إبراهيم رئييس،
إىل جانب رئييس الوزراء الباكستاين شهباز رشيف والهندي
ناريندرا مودي.
كــا شــارك قــادة دول كازاخســتان وقرغيزســتان
وطاجيكستان وأوزبكســتان ،وعىل هامشها حفلت القمة
بعدد من اللقاءات الثنائية بني الزعامء املشاركني فيها.
وعقد بوتني ويش محادثات مبارشة بينهام منذ أرســلت
روسيا قواتها إىل أوكرانيا يف شباط املايض.
ورأى الكرملــن أن القمة بديل عن «املنظــات املتمركزة
حول الغرب» ،يف وقت يزداد فيه الضغط عىل موسكو بشأن
أوكرانيــا ،ويتفاقم غضــب بكني من دعــم الواليات املتحدة
لتايوان.
وقال يش للقادة املجتمعني إن الوقت قد حان إلعادة تشكيل
النظام الدويل و»التخيل عن املعادالت الصفرية والسياســات
يتعي عىل قادة العامل
القامئة عىل تشكيل كتل» ،مضيفا أنه
ّ
«العمل معا لدعم تنمية النظام الدويل يف اتجاه أكرث إنصافا
وعقالنية».
وتضم املنظمة -التي تأسســت يف حزيران  8 -2001دول،
هي :روسيا والصني وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان
وباكستان والهند وأوزبكستان ،بينام نالت تركيا صفة «رشيك
محاور» ضمن املنظمة عام .2012
وســبق أن اتهم الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون الصني
وتركيا يف نهاية آب املــايض باتباع «أجندة تقوم عىل النفوذ
اإلمربيايل واالســتعامري الجديــد» يف أفريقيا ،فردت أنقرة
منددة بأنه هذه ترصيحات «غري مقبولة».

سيحضره  500شخصية عاملية

هكذا ستؤمن الشرطة الحدث األمني األكبر في تاريخ بريطانيا

تعيش العاصمــة الربيطانية لندن حالة من االســتنفار
األمني غري املســبوق ،وذلك تحضريا ليــوم دفن نعش امللكة
إليزابيــث الثانية ،والذي يصادف بعد غــد االثنني ،وتم إقراره
عطلة رســمية يف عموم البالد وأعلنت جل املتاجر الكربى
إغالق أبوابها يف هذا اليوم.
ولن تخطئ عني أي متجول يف العاصمة لندن -وخصوصا
يف أحياء املركز -أعــداد رجال األمن املدججني باألســلحة،
والحواجز الحديدية ،إلغــاق كل الطرق املؤدية ملحيط قرص
باكنغهام أو مقر الربملان «ويستمنســر» ،حيث أصبحت كل
هذه الطرق ممنوعة عىل السيارات.
وتم وضع حواجــز حديدية بطــول  36كيلومرتا إلحكام
إغالق مركز العاصمة ،حيث ســتجري مراسيم الدفن ،كام تم
نصب أحدث أجهزة املراقبة لتأمني هذا اليوم الذي من املتوقع
أن يحــره  500رئيس وزعيم دولة وشــخصيات كربى من
حول العامل.

} حدث القرن }

مل تجــد الرشطــة الربيطانية ما تصف به جنــازة امللكة
إليزابيث الثانية إال بكونها «الحــدث األمني األكرب يف تاريخ
البالد» ،والسبب هو أن الرشطة ستكون مضطرة لتأمني 500
شخصية من أهم شخصيات العامل يف نفس التوقيت ،وتأمني
تنقلهم ووجودهم يف مكان واحد؛ وهو كنيسة ويستمنسرت
التي ستضم أكرب الشخصيات وقادة أغنى وأقوى دول العامل.
هذه املهمة الصعبة جعلت من رشطة لندن ،تستدعي دعام
من مراكز الرشطة من مختلف مناطق البالد ،إضافة للقوات
األمنية الخاصة التي ستكون قريبة من القادة والزعامء.
ووفق الرشطة الربيطانية فإنه مل يســبق لها أن تعاملت
مع حدث مشــابه «وهو أكرب عملية أمنية ستنجزها الرشطة
الربيطانيــة يف تاريخها» وفق نائــب املفتش العام للرشطة
الربيطانية ،وحتى خالل األلعاب األوملبية يف لندن عام ،2012
ذلك أن املظاهرات كانت متفرقة وموزعة عىل األيام ،أما يوم
الدفن فســيكون الضغط عىل رجال األمن لتأمني هذا الحدث
غري املسبوق.
وبالنظر لخصوصية الوضع وحساســيته فقد تم استدعاء
قوات الجيش التي خصصت أكرث من  4500جنديا ســواء من
الحرس املليك أو املشاة للمساعدة يف تأمني هذا اليوم ،ونرش

حســاب الجيش الربيطاين عىل تويرت صورا للتدريبات التي
تقوم بها عنارص الجيش املليك استعدادا ليوم دفن امللكة.
وســتعتمد الرشطة الربيطانية وأجهــزة املخابرات عىل
كامريات املراقبة املنترشة يف شوارع العاصمة ،علام بأن لندن
هي أكرث مدينة تنترش فيها كامريات مراقبة يف العامل.

} مشاكل الربوتوكول }

ورفض مكتب رئيسة الوزراء الربيطانية ليز تراس التعليق
عىل األنباء التي تحدثت عن نقل الحارضين للجنازة من زعامء
الدول وكبار الشخصيات عرب حافالت إىل كنيسة ويستمنسرت
التي تصل سعتها إىل ألفي شخص.
وأثار هذا الخرب الكثري من الجدل والتساؤل عن الطريقة التي
سيتم بها نقل امللك تشــارلز أيضا ،ووفق صحيفة «غارديان»
( )Guardianالربيطانية فإن عددا من امللوك ورؤساء الدول مل
يحبذوا هذه الفكرة.
أما األكيد فهو أن الرئيس األمرييك جو بايدن ســتكون له
إجراءات أمنية استثنائية ،وسيســمح له باستعامل سيارته
الخاصة امللقبة بـــ «الوحش» ،وكذلــك االعتامد عىل فريق
حاميته الخاص.
ومن املشــاكل الربوتوكولية التي تواجــه املنظمني ،هي
ترتيب صفــوف الزعامء ،فقرار املنظمني هو أن يكون الرئيس
األمرييك وقادة دول مجموعة الســبع إضافة إىل قادة دول
الكومنولث يف الصفوف األمامية والبقية خلفهم ،وهو ما مل
يرق لعدد من قادة دول العامل.

ّ
قــــبــــرص تـــــرحـــــب بــــرفــــع الـــــــواليـــــــات املــــتــــحــــدة حــظــر
ُ
األســــلــــحــــة املــــــفــــــروض ع ــل ــي ــه ــا  ..وتــــركــــيــــا تـ ــديـ ــن

رحب الرئيس القــريص نيكوس أناستاســيادس بقرار
الواليات املتحدة رفع حظر األســلحة املفروض عىل الجزيرة
املقسمة منذ ســبعينيات القرن املايض ،يف حني نددت وزارة
الخارجية الرتكية بقرار واشنطن.
وقال الرئيس القربيص -يف تغريدة عىل حســابه مبوقع
تويرت« -هــذا قرار تاريخي يعكس العالقات اإلســراتيجية
املتنامية بني البلدين ،مبا يف ذلك يف مجال األمن».
وكانت وزارة الخارجيــة األمريكية أعلنت أمس الجمعة أن
وزير الخارجية أنتوين بلينكن رفع قيود تجارة األسلحة عن
قربص برسم السنة املالية .2023
حرب أوكرانياوقال املتحدث باســم الخارجية األمريكية نيد
برايس إنه مع الرفع الكامل للحظر األمرييك عىل األســلحة،
يتوقع أن تواصل قربص تعاونها مع الواليات املتحدة ،ال سيام
من خالل «مواصلــة اتخاذ اإلجراءات الالزمة ملنع الســفن
العسكرية الروســية من الوصول إىل املوانئ للتزود بالوقود
والصيانة» ،وذلك عىل خلفية الحرب الروسية عىل أوكرانيا.
وكانت واشــنطن فرضت حظرا عىل توريد األســلحة إىل
قربص بأكملهــا عام ً ،1987
أمل يف تشــجيع إعادة توحيد
الجزيرة التي قسمت منذ ســيطرة القوات الرتكية عام 1974
عىل قسمها الشاميل ،ردا عىل انقالب نفذه قوميون قبارصة
يونانيون أرادوا إلحاق الجزيرة باليونان.
وكانت الواليات املتحدة تأمل من خالل حظر األســلحة أن
متنع حدوث ســباق تسلح وتشجع التســوية السلمية بني
األغلبية اليونانية واألقلية الرتكية يف جزيرة قربص.

اتـــــهـــــامـــــات مـ ــتـ ــبـ ــادلـ ــة بــــخــــرق وقـــــــف إطــــــــاق الـ ــنـ ــار
بـــــــيـــــــن قـــــــرغـــــــيـــــــزســـــــتـــــــان وطـــــاجـــــيـــــكـــــســـــتـــــان

انهارت الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها بني قرغيزستان
وطاجيكســتان ،وســط اتهامات متبادلة بخرقها ،يف حني
خلّفــت املواجهات الحدوديــة بني البلدين عــرات القتىل
والجرحى ،وتم إجالء اآلالف من مناطق النزاع.
واتهمــت وزارة الطوارئ القرغيزية القــوات الطاجيكية
بقصف  3بلدات حدودية  ،وأعلنت حالة الطوارئ يف مقاطعة
باتكني التي تشهد اشتباكات أسفرت عن مقتل  24شخصا من
قرغيزيا ،وفق ما أدىل به متحدث رسمي.
وتعهد الرئيس القرغيزي صدر جباروف بالدفاع عن مصالح
بالده ،مؤكدا أنها لن تتنازل عن مرت واحد من أراضيها.
يف املقابل ،اتهم حرس الحــدود الطاجييك قوات قرغيزيا
بقصف نقاط عدة عىل الجانب الطاجييك من الحدود ،مشريا
إىل أنه رصد استقدام قرغيزيا مزيدا من قواتها لدعم مواقعها
عىل الحدود.
وكانت قرغيزســتان قالت إن القوات الطاجيكية استهدفت
وسط باتكني ومحيط مطار املدينة براجامت الصواريخ ،واتهمت
طاجيكستان مبواصلة جلب معدات عسكرية إىل الحدود.
ونقلت وكالة اإلعالم الروســية عن كامشــيبيك تاشييف
رئيس لجنة األمن القومي يف قرغيزســتان قوله إن الخسائر
يف صفوف الجيش كبرية .وأضاف أن «الوضع صعب ،ويف ما
يتعلق مبا سيحدث غدا ال ميكن ألحد أن يعطي أي ضامنات».
كام نقلت وكالة أنبــاء «إنرتفاكس» ( )Interfaxعن وزارة
الطوارئ بقرغيزســتان قولها إنه تم إجالء أكرث من  136ألف
مدين من منطقة الرصاع.
وأفادت املعلومات أن قادة أجهــزة األمن يف البلدين بدؤوا
مفاوضات عــى الحدود بينهام بهدف العودة إىل اتفاق وقف
إطالق النار.
يف الســياق ذاته ،قالت منظمة معاهدة األمن الجامعي إن
من غري املقبول اللجوء للقوة لحل النزاع الحدودي بني البلدين.
ودعت األمانة العامة للمنظمة إىل خفض التصعيد واللجوء
إىل السبل الدبلوماسية لحل النزاع الحدودي.
من جهته ،قال مكتب رئيس قرغيزستان صدر جباروف إن
جبــاروف ونظريه الطاجييك إمام عيل رحمن اتفقا يف وقت
سابق عىل األمر بوقف إطالق النار ،وسحب القوات خالل قمة
قادة منظمة شنغهاي التي انعقدت بسمرقند يف أوزبكستان.

أعلنــت الخارجية اإلرسائيلية أن رفض الرئيس التشــييل
غابرييــل بوريك قبول أوراق اعتامد ســفري تــل أبيب ،جيل
رض «بشكل خطري» بعالقات البلدين.
أرتزييل ،ي ّ
جاء ذلك تعليقــا عىل رفض الرئيس بوريــك ،قبول أوراق
اعتامد السفري أرتزييل ،بســبب االنتهاكات اإلرسائيلية ضد
الفلســطينيني .وقالت الخارجية اإلرسائيلية ،يف بيان أمس
الجمعة ،إن تل أبيب «تأخذ عىل محمل الجد الســلوك املحري
وغري املسبوق لتشييل».
وذكر البيان أن وزارة الخارجية استدعت إىل مقرها سفري
تشــييل لدى تل أبيب للحضور األحد القادم «إلجراء محادثة
توبيخية» ،وفق تعبريه.
ويف وقت سابق أمس الجمعة ،قالت صحيفة «جريوزاليم
بوســت» اإلرسائيلية إن السفري أرتزييل كان موجودا بالفعل
يف القرص الرئايس لحضور اجتامعه املخطط له مع بوريك،
عندما أبلغته وزيرة الخارجية التشــيلية أنطونيا أوريجوال أن
جل إىل
أوراق اعتــاده لن تقبل يف ذلك اليــوم ،وأن الحفل أُ ّ
ترشين األول املقبل.
وذكرت الصحيفة أن موقع «إكس إن يت» التشييل اإلخباري
نقل عن مصادر حكومية أن بوريك قرر عدم مقابلة الســفري
«ألن اليوم هو يوم حساس جدا ،بسبب وفاة قارص يف قطاع
غزة».
وأوضحت الصحيفة اإلرسائيلية أنه «يف الواقع ،قُتل الشاب
املسيح قام ....حقا قام
ابنهــا :العميد الركن املتقاعد غســان وزوجته صونيا
سامره وعائلتهام
بناتها :امال زوجة كريستوفر باسنت وعائلتهام
انعام زوجة جورج كحاله
هدى زوجة الياس اسرب وعائلتهام
ناديا وعائلتها
اشــقاؤها :منى حداد ارملة املرحــوم الياس العكاري
واوالدها
توفيق العكاري
شــديد العكاري زوجته املرحومة مــاري ايب حبيب
وعائلته
سمري العكاري زوجته جوليات بريه وعائلتهام
بشارة العكاري زوجته لينا العكاري وعائلتهام
شقيقتها :روز ارملة املرحوم جون الفيل وعائلتها (يف
املهجر)
وعائالت :العكاري ،عطاالله ،مزهر ،ســاره ،باسنت،
كحاله ،اســر ،حداد ،ابيب حبيب ،بــره ،الفيل وعموم
عائالت قنابة رمانا ونابيه وبرمانا وانسباؤهم يف الوطن
واملهجر ينعون اليكــم مبلء الرجاء واالميــان واملحبة
فقيدتهم الغالية املأسوف عليها املرحومة

ارملة املرحوم نخله نرص عطاالله

ويف مقابل ترحيب نيقوسيا ،قالت وزارة الخارجية الرتكية
يف بيان لها -إن قرار واشــنطن «يتعارض مع مبدأ املساواةبني الجانبني ،وسيؤدي إىل سباق تسلح يف الجزيرة ،مام يرض
بالسالم واالستقرار يف رشق البحر األبيض املتوسط».
وأضافت أنقرة أن القرار األمرييك «سيزيد من تعنت الجانب
اليوناين من قربص ،ويؤثر ســلبا عىل جهود إعادة تســوية
القضية القربصية».
وتعرتف أنقرة بجمهورية شــال قربص الرتكية الواقعة
شــال الجزيرة ،وهي الدولة الوحيدة يف العامل التي تعرتف
بهــا ،يف حني تعرتف األمــم املتحدة وباقي الــدول األعضاء
بجمهورية قربص ذات األغلبية اليونانية.

أزمة مستمرةوعقد الربملان القرغيزي جلسة طارئة لبحث
التصعيد العســكري عىل الحدود ،يف حني دعت موسكو لحل
الرصاع بني الجانبني بالطرق السياسية.
وتشهد الحدود القرغيزية الطاجيكية منذ عام  ،2005وعىل
طول  984كيلومرتا ،اشــتباكات متقطعة بسبب الخالف عىل
الحدود وبشــأن الســيطرة عىل املراعي ومصادر املياه ،وقد
جل تقدم بطيء يتعلق برتسيم الحدود يف السنوات األخرية.
س ّ
ُ
ويف  28نيســان العام املايض ،اندلعت اشتباكات حدودية
قرب مقاطعتي باتكني وليليك القرغيزيتني ،اســتمرت يومني
وأســفرت عن مقتل ما ال يقل عن  41شــخصا من الجانبني،
ونزوح نحو  10آالف شخص.
وبعد يومني ،أعلن الطرفان وقف إطالق للنار عىل الحدود،
غري أن البلدين اشتبكا من جديد واتفقا عىل وقف إلطالق النار
جديد بعد يوم من ذلك.
ويف الثالث من أيار  ،2021أكمل البلدان انســحاب قواتهام
من مناطق االشتباكات عىل الحدود.
وبعد أسبوعني ،أعلن املسؤولون يف كال البلدين أنهم وافقوا
عىل ضوابط أمنية مشرتكة عىل طول الحدود املتنازع عليها.
ويف  27كانــون الثاين املايض ،اســتؤنفت االشــتباكات
الحدودية بني القوات القرغيزية والطاجيكية وأســفرت عن
قتىل وجرحى.
ويف  14أيلول الحايل اندلعت اشتباكات حدودية باألسلحة
الثقيلة بني الطرفني قتل فيها العرشات ،وفق ما أعلن الطرفان.

ّ
<إســــــــرائــــــــيــــــــل> تـــــعـــــلـــــق عـــــلـــــى حـــــــادثـــــــة رفـــــض
رئـــيـــس تــشــيــلــي اس ــت ــق ــب ــال س ــف ــي ــره ــا فــــي ســانــتــيــاغــو

متيل عقيل العكاري

} تنديد أنقرة }

األحد  18أيلول 2022

والدتها املرحومة اليس مزهر
الراقدة عىل رجاء القيامة املجيدة يوم الســبت الواقع
فيــه  17ايلول  2022مزودة باالرسار املقدســة ،يحتفل
بالصالة لراحة نفسها الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم
االحد  18ايلول  2022يف كنيسة مار ميخائيل – نابيه
لكم من بعدها طول البقاء
تقبــل التعازي يوم االحد قبل الدفــن وبعده ابتداء من
الساعة الحادية عرشة قبل الظهر لغاية السابعة مساء
ويوم االثنني  19الجاري ابتداء من الساعة الثانية بعد
الظهر لغاية الساعة السابعة مساء يف صالون الكنيسة
نظرا للظروف الصحية الراهنة وحفاظا عىل ســامة
الجميع يرجى االلتزام بالتدابري الوقائية
للتعازي :العميدغسان 03/233400
امال 24/961336
انعام 71/980075
هدى 71/686669
ناديا 71/348525
الرجاء ابدال االكاليل بالتربع للكنيسة

املعنــي يف عمليات للجيش اإلرسائيــي يف الضفة الغربية،
وليس يف غزة» .وقالت إنــه «لطاملا أعربت الجالية اليهودية
يف تشــييل عن مخاوفها بشــأن موقف بوريك الرصيح يف
عدائه إلرسائيل ،وقد وصف إرسائيل بأنها دولة قاتلة يف لقاء
مع الجالية اليهودية خالل حملته االنتخابية».
وأشــارت الصحيفة إىل أن مســؤولني بوزارة الخارجية
التشــيلية اعتذروا يف وقت الحق للسفري اإلرسائييل الذي رد
بأن الحادثة كانت «غري مريحة أبدا» له.
والرئيس التشييل بوريك معروف بأنه من منتقدي إرسائيل،
وحينــا كان نائبــا يف الربملان أيّد مــروع قانون يقرتح
مقاطعة البضائع اإلرسائيلية من املســتوطنات يف الضفة
الغربية والقدس ومرتفعات الجوالن املحتلة.

وفيـــــــــــات
إنّا لله وإنّا إليه راجعون
انتقلت إىل رحمــة الله تعاىل
املرحومة

الحاجة
زهرة حسني غدار

أرملة املرحوم حسني مصطفى
أيوب
أوالدها:
الســفري عفيف زوجته د .رىل
مهنا
واألستاذ مصطفى زوجته آمنة
نرصالدين
واملحامي رشيد زوجته سوسن
برجي
والخبري بشــارة زوجته مريم
غيث
والربوفســور فؤاد زوجته د.
هيام مروة
واملرحومــة لينــا زوجة يحي
حمدان
ومنى ايوب.
ووريــت الرثى يــوم الخميس
الواقع فيه  ١٥أيلول  ٢٠٢٢يف بلدة
الدوير
تقبــل التعــازي بوفاتها نهار
الثالثــاء يف  ٢٠أيلول يف بريوت-
الرملة البيضاء  ،يف قاعة جمعية
التخصــص والتوجيه العلمي قرب
مقر امــن الدولة ،بني الســاعة
الثالثة عرصا ،والسادسة مسا ًء.
يتقبل أبناء الفقيدة التعازي عرب
الرسائل القصرية والواتساب عىل
أرقام الهاتف التالية:
السفري عفيف أيوب 03725191
األســتاذ مصطفــى أيــوب
03940290
املحامي رشيد أيوب 70002500
الخبري بشارة أيوب 81285556
الربوفســور فــؤاد أيــوب
03215290
اآلســفون :آل أيــوب ،وغدار،
ومهنا ،ونــر الديــن ،وبرجي،
وغيث ،ومــروة ،وحمدان وأهايل
بلديت الدوير والغازية.

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

03/279988 :or WhatsApp
ــــــــــــــــــــــــــ
مهندسون
مطلــوب موظــف مبيعــات
(مهندس اختصايص ماكينات
تلحيــم صناعــي) للعمل يف
كازاخســتان راتب اسايس +
عمولة ارسال السرية الذاتية:
adminatyrau@crts.kz
ــــــــــــــــــــــــــ
لاليجار
شقق
شقة لاليجار يف عشقوت ،غري
مفروشة مســاحة 280م.م.
ط $500 3.شهرياً دفع  6أشهر
سلف ت03/304041:
ــــــــــــــــــــــــــ
سيارات
للبيع جيب  Mazda Cx9م 2007
حالة جيدة ت03/346935:
ــــــــــــــــــــــــــ
مطلوب
cherchons voiture 4*4
mazda, cherokee, Hummer,
Landrover, Mitsubishi,
Toyota et autre bud.
15000$ fresh
Tel:03/357374
ــــــــــــــــــــــــــ
متفرقات
فرار مستخدمني
هربــت العاملــة مــن
Sierraleone
الجنســية
 Sarah Hawanatu Lahaiملــن
يعــرف عنها شــيئا االتصال:
70/332565
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ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

كــــــــــأس ديـــــفـــــيـــــس  :لـــــبـــــنـــــان أطــــــــــــاح بـــــمـــــونـــــاكـــــو ( )2-3بـــــعـــــد عــــــــــرض قـــــوي
وانـــــــــــجـــــــــــاز جــــــــديــــــــد لـــــلـــــتـــــنـــــس الــــــلــــــبــــــنــــــانــــــي فـــــــــي املـــــــحـــــــافـــــــل الــــــدولــــــيــــــة

أوليفر وأعضاء االتحاد يحتفلون بالفوز

العبو لبنان يطوفون امللعب بالعلم اللبناين

الفرحة اللبنانية العارمة

حسم لبنان لقاءه مع موناكو وفاز عليه ( )2-3يف املواجهة
الهامة واملثرية التي جرت ضمن مسابقة كأس ديفيس بالتنس
التي نظمها االتحاد اللبنــاين للعبة عىل امللعب االول لجامعة
ســيدة اللويزة (ذوق مصبح) ( )NDUتحــت ارشاف االتحاد
الدويل للعبة وعىل مدى يومني ضمن املجموعة العاملية الثانية.
وع ّزز وطن األرز حظوظــه بالعودة اىل مصاف املجموعة
العاملية األوىل عىل ان يواجه خصمه املقبل الذي سيتحدّ د الحقاً
يف شهر آذار املقبل.
ومل يكن فريق موناكو لقمة ســائغة أمام الفريق اللبناين
فدارت خمــس مواجهات ( 4يف الفردي وواحدة يف الزوجي)

املدرب والالعبون يشجعون حبيب يف املباراة الحاسمة

الجمعة والســبت وليتحدّ د الفريق الفائز بعــد انتهاء املباراة
الخامســة والحاسمة يف ظل تشــجيع هستريي من عشاق
اللعبة وبحضور رئيس اللجنة األوملبية بيار جلخ ورئيس اتحاد
التنس أوليفر فيصل ورئيس اتحاد املبارزة جهاد سالمة.
وبفــوزه عىل موناكو ( )2-3خطا لبنان خطوة كبرية نحو
التأهل اىل مجموعة النخبة فقاتل العبوه ومعهم مدربهم فادي
يوسف ببسالة واثبتوا ان التنس اللبناين ما زال يحلّق عالياً يف
املحافل العاملية يف ظل اتحاد برئاســة اوليفر فيصل أثبت انه
يقود اللعبة بنجاح منذ ســت سنوات وخاصة رعاية منتخبات
جميع الفئات العمرية .وبعدما تقدّ م لبنان عىل موناكو ()0-2

بـ ــطـ ــولـ ــة لـ ــبـ ــنـ ــان فـــــي كـــــــرة الـــــقـــــدم :
فـ ــوز مـ ــدو لــشــبــاب الــســاحــل عــلــى الــعــهــد

حقق شــباب الســاحل فــوزاً مدوياً عىل
حساب العهد بنتيجة ( ،)0-1يف املباراة التي
جرت عىل ملعب مجمع الرئيس فؤاد شــهاب
يف جونية ،ضمن منافسات الجولة الثالثة من
الدوري اللبناين.
ورفع شــباب الساحل رصيده إىل  5نقاط،
يف حني تجمد رصيد العهد عند  4نقاط.
وأهدر محمد قدوح انفرادا تاما يف الدقيقة
الثالثة وذلك إثر متريرة من وليد شور ،سددها
قدوح خارج املرمى بعيدة.
ويف الدقيقة السادسة ،حول محمد قدوح
كرة عرضية قابلها أحمد زريق بتسديدة قوية
نحو املرمى وأنقذهــا إبراهيم املقداد برباعة
كبرية.
وأنقذ شــاكر وهبي مرمى شباب الساحل
من هدف مؤكد يف الدقيقة  ،42إثر انفراد تام
لالعب فضل عنرت الــذي راوغ دفاعات العهد
وسدد كرة أرضية أنقذها وهبي.
ومع انطالق الشــوط الثاين ،أجرى باسم
مرمر مدرب العهد ،تبديالت هجومية بدخول
محمود سبليني ومحمود الحاج  ،حيث سجل
األول هدفا ألغاه الحكم بداعي التســلل ،ومرر
األخري كرة عرضية حولها حسني دقيق تسديدة

كأس ديفي ــــس  :أل ــــكاراز يس ــــتهل مش ــــاركته بخس ــــارة أم ــــام الياس ــــيم

مل يكن كارلوس ألــكاراز موفقاً يف ظهوره
األول كأصغر مصنف أول يف التاريخ ،وذلك بعد
خســارته مباراة الفردي الثانية لبالده إسبانيا
ضد كندا الجمعة يف منافسات املجموعة الثانية
من كأس ديفيس لكرة املرضب.
وغاب ألكاراز عن املواجهة األوىل إلسبانيا يف
هذه املجموعة املقامة مبارياتها يف فالنســيا،
والتــي تغلبت فيها عىل رصبيا من دون نجمها
الغائب نوفاك ديوكوفيتش -3صفر.
لكــن البطل املتوج بلقب فالشــينغ ميدوز
عــن  19عاماً كان حارضاً الجمعة وأمام فرصة
منح بالده التقدم عىل كندا -2صفر وحســمها ألكاراز خالل مباراته مع ألياسيم
املواجهــة مع األخرية بعدمــا وضعها روبرتو
(الثالثة) وفالنسيا اإلسبانية (الثانية).
عىل
باوتيســتا أغوت يف املقدمة بفوزه بصعوبة
ويتأهــل صاحبــا املركزيــن األول والثاين يف
فاسيك بوسبيسيل  6-3و 3-6و.3-6
املجموعــات إىل األدوار اإلقصائيــة (ربع ونصف
إال أنــه مل يكن موفقاً يف مواجهته األوىل عىل
اإلطالق مع فيلكيس أوجيه-الياسيم ،إذ ،وبعدما فاز
باملجموعة األوىل بصعوبة بالغة  ،)3-7( 6-7عاىن
األمرين وخرس الثانية  6-4ثم الثالثة  6-2بعد لقاء
استغرق ساعتني و 50دقيقة.
وبذلك ،ســتكون مواجهة الزوجي ،حاســمة
لتحديد هوية الفائز من هذه املواجهة.
ومــن أجل تاليف عملية الدخول يف حســابات
معقدة لتحديد أصحاب أفضل مرك ٍز ثانٍ  ،تم تقليص
عــدد املنتخبات املشــاركة يف دور املجموعات من
 18يف النســخة املاضية إىل  16هذا العام ،وقد تم
توزيعها عىل أربع مجموعات بدأت مبارياتها الثالثاء
وتختتم األحد يف أربع مدن هي بولونيا (املجموعة
األوىل) ،غالسكو االسكتلندية (الرابعة) ،هامبورغ

من مباراة شباب الساحل والعهد

قوية يف العارضة.
وافتتح شباب الساحل التسجيل يف الدقيقة
 ،86عــر فضل عنرت ،إثر هجمة مرتدة قادها
محمد حيدر وحولها فضل عنرت مبارشة داخل
شباك شاكر وهبي.
وعىل ملعب اإلمام موىس الصدر ،فاز الربج
عىل الشــباب الغازية  0-2سجلهام ريتشارد
( )24وخرض حالق (.)1+90

الفيفا يؤكد مشاركة اإلكوادور في كأس العالم

رفضت لجنة االســتئناف باالتحاد الدويل
لكرة القدم (فيفا) ،طعن كل من تشييل وبريو
ضــد اإلكوادور ،عــى إرشاك الالعب بريون
كاســتيو مع املنتخب خالل مرحلة تصفيات
مونديال «قطر .»2022
وبذلك أكدت اللجنة تأهل منتخب اإلكوادور
للمشاركة يف غامر نهائيات كأس العامل.
وقالت اللجنة إنه «وفقا للمستندات املقدمة،
تم تقدير أن الالعب يجب أن يتم اعتباره حائزا
للجنسية اإلكوادورية بشكل دائم ،وفقا للامدة
 5من القســم األول بالئحــة تطبيق قواعد
فيفــا» .وأعلنت اللجنة إغالق القضية وأيدت
قرار لجنة االنضباط التي رفضت يف حزيران
املايض طعن تشييل وبريو.
وكانت كل من تشييل وبريو قد طعنت أمام
لجنة االســتئناف عىل قرار لجنة االنضباط،
بشأن احتامل انطباق قواعد استدعاء الالعبني

مع انتهاء اليوم األول ،اقيمت ثالث مباريات السبت.
ففــي فئة الزوجي فاز رومــان ارنييودو وهوغو نيس من
موناكو عىل اللبنانيني بنجامن حســن وحسن ابراهيم ()6-2
( )4-6( )6-7يف مباراة كانت مفتوحة عىل كافة االحتامالت
ودامت ساعتني و 22دقيقة لتقلص موناكو الفارق اىل (.)2-1
قاد املباراة الحكم االيراين عادل بورجاي.
وجمعت املباراة الرابعة اللبناين بنجامن حسن (املصنف رقم
 1يف فريقه) وفالنتني فاشــرو (املصنف رقم  1يف موناكو)
واسفرت عن فوز الالعب الضيف مبجموعتني لصفر (-7( )3-6
 )6وليتعادل الفريقان ( )2-2بعد مباراة استمرت ساعة ونصف

} خسارة }

فريق شباب الساحل الفائز عىل العهد ()0-1

عىل بريون كاستيو للمشــاركة مع منتخب
اإلكوادور .ويزعم منتخب تشــييل أن الالعب
ولد يف كولومبيا يف  25حزيران  1995باسم
بريون خابيري كاستيو ،وفقا لشهادة ميالده،
وليس باسم بريون ديفيد كاستيو ،املولود يف
 10ترشين ثان  ،1998كام يظهر يف الســجل
املدين لإلكوادور.
وكانت الشــكوك حول أصل كاستيو ،العب
ليون املكســييك ،حارضة يف اإلكوادور منذ
بداية مســرته ،ولكنها انتهت يف  2021حني
أمر قاض بتسجيله كمواطن إكوادوري وتأييد
مســتندات مولده اإلكوادوريــة .ومنذ ذلك
الحني ،تم اســتدعاؤه للمنتخب األول وشارك
يف  8مباريات يف تصفيات مونديال قطر.
ويلعب منتخــب اإلكوادور يف املجموعة
األوىل مبونديــال قطر مــع الدولة املضيفة،
وكذلك السنغال وهولندا.

البطل هادي حبيب عىل األرض لحظة فوزه

بقيــادة الحكم األمريكية ايزابيل ســنايدر وليخوض الفريقان
املباراة الخامسة والحاسمة بني اللبناين هادي حبيب (املصنف 2
يف فريقه) وهوغو نيس (املصنف  3يف موناكو) لينجح اللبناين
يف الفوز يف اللقاء الحاسم والفاصل مبجموعتني لواحدة ()2-6
( )2-6( )7-6يف مباراة دامت ساعة و 55دقيقة وقادها الحكم
االيــراين عادل بورجاي لتنفجر املدرجــات فرحاً بالفوز الغايل
والثمــن بعد مواجهة ضاريــة .ثم نزل رئيس االتحاد اللبناين
اوليفر فيصل مع اعضاء االتحاد وصافحوا بحرارة املدرب اللبناين
والعبــي فريق وطن األرز الذين طافــوا بالعلم اللبناين وح ّيوا
الجمهور عىل مؤازرته خالل يومني من املنافسة.

النهايئ والنهايئ) املق ّررة يف ملقة االســبانية من
 22اىل  27ترشين الثاين/نوفمرب املقبل.
وحرمت روسيا من الدفاع عن اللقب الذي أحرزته
العام املايض عىل حساب كرواتيا بطلة  ،2018وذلك
بعــد إقصائها عىل خلفية غزو أوكرانيا .وتخوض
إســبانيا االختبار األخري األحد ضد كوريا الجنوبية،
فيام تلتقي كندا مع رصبيا الســبت بعدما سبق لها
الفوز يف مواجهتها األوىل مع كوريا الجنوبية،

} سيرن }

وخالفاً أللكاراز ،عزز يانيك ســيرن ،املصنف 11
عاملياً ،حظــوظ إيطاليا ،مضيفة املجموعة األوىل
يف بولونيــا ،ببلوغ الدور ربع النهــايئ بقيادتها
لالنتصار الثاين عىل حساب األرجنتني.
وبعدما غاب عن املواجهة األوىل التي حسمتها

إيطاليا ضد كرواتيا -3صفر ،شــارك سيرن
الجمعة ضد األرجنتني وأهدى بالده التقدم
-2صفر بعد فوزه مببــاراة الفردي الثانية
عىل فرانسيسكو ســروندولو  5-7و6-1
و .3-6ومهــد ماتيو بريتيني الطريق أمام
بالده بحسمه مباراة الفردي األوىل بسهولة
عىل حساب سيباستيان بايس  2-6و،3-6
لتصبح بالتايل مباراة الزوجي التي يخوضها
الحقاً سيموين بولييل وفابيو فونييني ضد
ماكسيمو غونزاليس وهوراسيو سيبايوس،
هامشــية بالنســبة لهذه املواجهة لكنها
مهمة يف حسابات املجموعة.
وتعقدت مهمة األرجنتني بعدما ســبق
لها خســارة املواجهة األوىل ضد السويد الخارسة
الخميس أمام كرواتيا .وتلعب األرجنتني السبت ضد
كرواتيا ،فيام تلتقي إيطاليا اليوم األحد مع السويد.

} أملانيا }

ويف هامبورغ وبعد فوزها بني جامهريها عىل
فرنسا  1-2يف اختبارها األول يف املجموعة الثالثة،
حققــت أملانيا الجمعة فوزهــا الثاين بتغلبها عىل
بلجيكا 1-2بفضل كيفــن كرافييتس وتيم بوتس
اللذين حسام مواجهة الزوجي عىل حساب ساندر
جيليه ويوران فليغني  6-4و 2-6و.)5-7( 6-7
وهذه الخســارة الثانية لبلجيكا بعد األوىل أمام
أسرتاليا التي تختتم املجموعة األحد أمام أملانيا باحثة
عن فوز ثالث (تغلبت يف اختبارها الثاين عىل فرنسا
 .)1-2وودعت فرنســا مــن دور املجموعات قبل
مباراتهــا األخرية مع بلجيكا بعدما فقدت األمل بنيل
إحدى بطاقتي املجموعة نتيجة خسارتها مباراتيها
األوليني وفوز كل من أملانيا وأسرتاليا مبباراتني.

الــــــبــــــطــــــوالت األوروبـــــــــيـــــــــة املــــحــــلــــيــــة فــــــي كــــــــرة الــــقــــدم
فـــــوز ب ــرش ــل ــون ــة ومــانــشــســتــر ســيــتــي وخــــســــارة بـ ــايـ ــرن مــيــونــيــخ

واصل برشــلونة سلسلة انتصاراته ،بالفوز
عىل إلتيش بنتيجة ( )0-3أمس الســبت ،ضمن
منافســات الجولة السادســة من الليغا ،عىل
ملعب «ســبوتيفاي كامب نو» .وسجل أهداف
برشلونة ،ليفاندوفسيك هدفني يف الدقائق 34
و ،48وممفيس ديباي يف الدقيقة .41
وبهذا االنتصار يقفز برشلونة لصدارة ترتيب
الليغا بشكل مؤقت برصيد  16نقطة ،بينام تجمد
رصيد إلتيش عند نقطة وحيدة يف املركز األخري.

} انكلرتا }

تغلب مانشسرت سيتي بسهولة عىل مضيفه
وولفرهامبتون بثالثية نظيفة ،أمس الســبت فرحة ليفاندوفسيك مع زمالئه
عىل ملعــب مولينيو ،ضمن لقــاءات الجولة
توســن أدارابيويو يف الدقيقة ( ،)54وســجل يف
الثامنة من الدوري اإلنكليزي املمتاز.
الدقيقة ( )57جواو بالينيا ،الهدف الثاين لفولهام،
جاك
من:
كل
سيتي
وســجل ثالثية مانشســر
قبل أن يضيف زميله هاريسون ريد الهدف الثالث يف
يف
هاالند
وإيرلينغ
غريليــش يف الدقيقــة (،)1
الدقيقة ( .)60وسجل لويس أوبراين ،الهدف الثاين
(.)69
الدقيقة
يف
الدقيقة ( ،)16وفيل فودين
لنوتنغهام فورست يف الدقيقة (.)77
إىل
ســيتي
مانشســر
وبهذه النتيجة ،ارتقى
ورفــع فولهام ،رصيده إىل  11نقطة يف املركز
إىل
رصيده
رفع
بعدما
مؤقتا،
صدارة جدول الرتتيب
الســادس ،فيام تجمد رصيد نوتنغهام عند  4نقاط
نقاط،
6
عند
وولفرهامبتون
تجمد
 17نقطة ،بينام
يف املركز ال( 19قبل األخري).
عىل
مثريا
فوزا
فولهام،
وحقق
.16
يف املركــز الـ
ويف مباراة أخرى ،فاز أســتون فيال عىل ضيفه
(.)2-3
فورست
نوتنغهام
مضيفه
ساومثبتون (.)0-1
يف
أونيي
تاييــو
طريق
عن
نوتنغهــام
تقــدم
وســجل جاكوب رامزي ،هــدف املباراة الوحيد
الدقيقــة ( ،)11قبل أن يــدرك فولهام التعادل عرب

ألستون فيال يف الدقيقة (.)41
ورفع أســتون فيال رصيده إىل  7نقاط
يف املركــز الـــ  13بفــارق األهداف خلف
ساومثبتون صاحب املركز الـ .12

} أملانيا }

واصــل بايرن ميونيخ سلســلة عرثاته
املتتاليــة يف الــدوري األملــاين بتعرضه
للخســارة األوىل يف البوندســليغا ،أمس
السبت ،عىل يد مضيفه أوغسبورغ (،)1-0
ضمن منافسات الجولة السابعة.
هــدف املباراة الوحيد ســجله مريجيم
برييشا لصالح أصحاب األرض يف الدقيقة
 59من زمن املباراة.
الخســارة جاءت بعد  3تعادالت متتالية ،ليتجمد
رصيد بايرن عند  12نقطة يف املركز الرابع ،فيام قفز
أوغسبورغ للمرتبة  11بوصوله للنقطة التاسعة.
وحسم بوروسيا دورمتوند ديريب الرور لصالحه
بعدما تغلب عىل ضيفه شالكه بهدف دون رد.
هــدف املبــاراة الوحيد ســجله املهاجم البديل
يوسوفا موكوكو بعد ربع ساعة عىل مشاركته بدال
من أنطوين موديست.
ويف مباراتني أخريني ،فاز اينرتاخت فرانكفورت
عىل شتوتغارت ( ،)1-3وتعادل باير ليفركوزن مع
فريدر برمين (.)1-1

11

تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة
7

اعداد  :فيليب شامس

من هو
من هي؟

االحد  18أيلول 2022

؟

أديب وشاعر وكاتب وروايئ وفيلسوف إسباين راحل،
له مرسحيات عديدة مشهورة .وباالضافة إىل كتبه ،له
ما يزيد عىل ثالثة آالف مقالة قصرية.
إسمه مؤلف من  15حرفا .إذا جمعت:
 -8+2+14+7+3دولة افريقية.
 -10+13+7+5مدينة فرنسية.
 -8+14+4+6فنانة مرصية.
 -2+5+8+12دولة افريقية.
َ -5+9+11من يف الطليعة.
كتب.
َ -10+15+6
َ
بسط يده.
-6+1

ال ــش ــب ــك ــة الــصــغــيــرة

2 1

1

3

2
3
4
5
عموديا:

افقيا:

1ـ َمن كانوا قبل.

1ـ صحيفة الكرتونية.
2ـ ولدً ا.

2ـ
يعوج وينطوي.
ّ

فت
3ـ َّ
وسحق ،حاجز.
َ

فرح.
3ـ
يخصنيَ ،
ّ

4ـ عاصمة أوروبية.

افقيا:

الحل السابق

عموديا:

1ـ مخرجة ســينامئية
وتلفزيونية مرصية.
2ـ إذا صنتــه صانــك،
اعالمي ومذيع لبناين.
3ـ مــن أكرب شــعراء
تشــييل ،نفس ،مكان بيع
ِ
السلع.
4ـ جزيرة تنزانية ،لعب
ومــرح ،بخلــوا وض ّيقوا
عىل.
حم
ر
املــكان،
5ـ
قصدَ
َ
رضب
وعطف ،نشارك بـِ،
َ
ُ
من الثياب.
6ـ تســحب ،دولــة
افريقية ،مدينة إيطالية.
7ـ مطرب وملحن لبناين
راحــل ،طويــل ،مقياس
أريض.

ر ،جامعــة
8ـ نــ ّ
ِ
أمريكية،
أنتسب ،بلدة يف
قضاء جبيل.
9ـ أمــايش ،حرف جر،
ورِك ،يفسد.
10ـ وزّعــت األشــياء
بكميــات محــدودة يف
األزمــات ،يتخلّصون من،
رف من.
أظلم الليلّ ،
َ
11ـ ســقي ،مدينة يف
ِ
أسد ،للمنادى.
سي لنكاَ ،
أســد،
12ـ قام مقامَ ،
مدينة إيرانيــة يخرتقها
نهر.
13ـ قايضوا ،أرج َع ْتهم،
مارس العمل.
َ

الحل السابق
1ـ عيل عامر ،ساملهم
2ـ محمودعبد العزيز
3ـ رنني ،مح ،هان ،آب
4ـ وادي التيم ،وا
5ـ بل ،ال ،ه ّ
َش ،كاليدونيا
6ـ نخالفــه ،ابن ،شــن،
صباح
7ـ مل ،مرامهم ،أم ،الومل
8ـ عواصف ،يد ،االسكا ،يد

1ـ كاتب من جنوب افريقيا
راحل ،نسيب.
2ـ وزير لبناين راحل.
ِ
جته،
مفصــح
3ـ
ومبي ح ّ
ّ
مصيف لبناين ،شبيه.
4ـ أضواء ،إعتامد عىل.
5ـ مشــط ،الشــجر الكثري
امللتف ،والد فالن.
ّ
6ـ دولة آسيوية.
َ
7ـ
إشــتاق اىل ،مــن لوازم
التبولة ،وعل.
8ـ دولــة يف جنوب رشق
أوروبا ،ألف ألف.
9ـ منازل ،خا ِدم باألجنبية،
مناص.
10ـ
رشب تباعــا ،أول قاتل
َ
يف التاريخ ،مل َعت وبرقَت.

افقيا:

له

عموديا:

9ـ د د ،رحال ،نوبل ،قلم
10ـ بيري أنجيل ،اوار
11ـ كرس ،نانيس ،ابالل،

12ـ رومــا ،جون ملتون،
مرور
13ـ بر ،نوع ،كينيا ،سن

االبراج

الحمل
( 21آذار  20 -نيسان)

1ـ عمرو بن معد يكرب
2ـ لحن الخلود ،سور
3ـ مييد ،برم
4ـ عوين املرصي ،آن
5ـ مد ،الفرفحني
6ـ أعمل ،ها ،أراجع
7ـ ربحته ،ميالنو
8ـ يشاهد ،نسند
ساهم ،بم ،نجيم
9ـ
َ

الثور
( 21نيسان  21 -أيار)

الرسطان
( 22حزيران  23 -متوز)

عليك بقســط كبري من الراحة هذه الفرتة
ال تغضــب وال تكن قلقــا وجامدا يف هذه
ألنك بحاجة ماسة إليها يك تعود إىل نشاطك املرحلة الدقيقة .عليك أن تســر مع املوجة ال
السابق .نصائح من األهل واألصدقاء بإمكانها بعكســها .الحياة ترميك يف االبعاد وعليك أن
تكتشفها بفطنة ونباهة.
أن تساعدك كثريا.

االسد
( 24متوز  23 -آب)

العذراء
( 24آب  23 -أيلول)

الكلمة اللطيفة الطيبة تســ ّوي كل األمور
تســاهلك الكبري قد يتسبب بفوىض عارمة
يف مــكان العمــل .ال توافق قبــل أن تدرس املعقــدة .أفكارك تلقى آذانا صاغية فحاول أن
معطياتك جيدا ،وخصوصا انك لست محشورا تكمل مشوارك .لقاء قريب يجعلك يف سعادة
ال توصف.
يف الوقت.

امليزان
( 24أيلول  22 -ت)1

العقرب
( 23ت21-1ت)2

حاول التخفيف قدر االمكان من ارتباطاتك
فرصة نادرة ميكن أن متر بك بعد أيام قريبة
فال تفوتها .أخذت تكتشف انك أصبحت موضع والتزاماتــك الكثرية ،وكــ ّرس بعض جهودك
اهتامم الجميع بســبب جدارتــك ومواهبك ألشياء أساسية مفيدة قد تساعدك عىل التقدم
والنجاح.
العديدة.

القوس
(22ت 21 - 2ك)1

الجدي
(22ك 20 - 1ك)2

انّــه وقت تفتــح املواهب واظهــار للقوة
أنت هــذه الفرتة عىل موعد مع أمور كثرية
هامة كلها لصالحــك .العالقات االجتامعية الخفية التي يف داخلك .اتكل عىل ذكائك الحا ّد
ح ّب سالكة ،وأكرث وحدّ د خطواتــك يك تعرف بأي اتجاه صحيح
تسري بشكل جيد ،ودروب ال ُ
سيقودك قلبك.
متهيدا.

الدلو
( 21ك 19 - 2شباط)

10ـ اال ،كن ،أول ،لك
11ـ لعنوا ،الب ّيايت
12ـ مز ،الشامل ،بون
الني
13ـ ه ّيا ،ينّ ،
14ـ مزبود ،أكّدوا
15ـ وصال ،أمل
16ـ نب ّو ،قر ،رس
17ـ يا ليل ،لون
18ـ أحمد مظهر

اخترب معلوماتك
1ـ ما إسم الشاعر اللبناين الذي ألّف أكرث من ستة آالف
أغنية ،من بينها كلامت أغنية بدنا نتج ّوز عالعيد للمطرب
نهاد طربيه؟
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ من هو الفنان وامللحن الذي قام بتلحني أغنية سنة
حلــوة ياجميل للمطربة صبــاح ،والتي هي من كلامت
الشاعر محمد عيل فتوح؟
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ ما إسم الفنان الذي شارك املطربة سلوى القطريب
بغنائها طال السهر وليايل العيد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ح َن وغ ّنى أغنية
4ـ من هو الفنان اللبناين الذي كتب ول ّ
طل العيد؟
ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حة،
5ـ ما إســم الفنانة اللبنانية التي غ ّنت ِكيف الص ّ
والتي هي من كلامت الشاعر عبد الجليل وهبي؟
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ِ
سه فاكر،
6ـ يف أية سنة قدّ مت السيدة أم كلثوم أغنية ل ّ
التي هي من كلامت عبد الفتاح مصطفى ،وألحان رياض
السنباطي؟
ـــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ ما إسم الشاعر الذي كتب كلامت أغنية منبتدي منني
الحكاية التي غناهــا املطرب عبد الحليم حافظ ،ولحنها
املوسيقار محمد عبد الوهاب؟
ـــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ ما إسم األغنية التي غنتها املطربة السيدة أم كلثوم
يف فيلم يوم سعيد ،ومل تظهر فيه؟

4ـ النسيان.

5ـ مطربة لبنانية.

5ـ عاصمة أوروبية.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ درهام.

1ـ ديانا.

2ـ ياقوت.

2ـ راديو.

3ـ ادمان.

3ـ هقم.

نق.
4ـ ينّ ،

4ـ أوانا.

5ـ أوصال.

5ـ متنقّل.

الحل السابق الخترب معلوماتك
الحل السابق

1ـ والية مينيسوتا.

2ـ املخرج سيف الدين شوكت.
3ـ يف سلطنة ُعامن.

4ـ لبيبة هاشم.

5ـ فرانكلن روزفلت.
6ـ يف قضاء صور.
7ـ التيبت.

8ـ العرص النيوليتي.
9ـ رداء املوزيتة.

من ستة حروف:

الطريق الذي تشــقه بالغ الدقة ،خصوصا
ال تــردد أو تضطرب من ابداء رأيك برصاحة
يف املرحلة الحالية .بسمة كبرية سرتتسم عىل لشــخص تك ّن له الكثري من املودة واالحرتم،
ثغرك الجميل اثر لقاء ســار حميم مع الحبيب رمبــا هو بحاجــة اىل أن تقوم أنت بالخطوة
الوسيم واللطيف.
األوىل.

الجوزاء
( 22أيار  21 -حزيران)

11ـ ع َتبــت عليهــا ،دولة
عربية.
ويجــل ،درب
ّ
12ـ يهــاب
ض ّيقة ،كامل وناجِ ز.
س بني إثنني ،تعبي ،أمر
13ـ ِ ّ
كبري عظيم.
14ـ مكتشف البنزين ،مييل
إىل.
15ـ
يتحسن ويتج ّمل ،يُشَ ّبه
ّ
حسن العيون.
بها يف ْ
16ـ لفظة هجــاء أجنبية،
ّــم بصــوت منخفــض،
تكل َ
متشابهان.
17ـ أرقد ،عملة عربية.
18ـ ممثــل وفنــان لبناين
صاحب الصورة.

بريم التونيس

4

5

الحوت
( 20شباط  20 -آذار)

تصلك رسالة خاصة تنتظرها ،وأخبار سارة
أنت تهتم كثريا مبظهــرك الخارجي عادة،
وهذا أمر جيد رشط أن تقرنه باالعتناء بصحتك ،تزيل أوهاما تعقد أمورك .خفف من حدة كالمك
وخصوصا بالجهاز الهضمي يك تضمن راحة هذه الفرتة يف جلساتك مع حبيبك اللطيف يك
يسود التفاهم بينكام.
البال واألمان.

دولة أمريكية
انتصار
فريق
الساحل
أمس
أوليس
القدس
أنابيب
أسواق
املغرب
أوميا
اوار
احرتاس
اطناب
أرزة
باستور
بحر
بتار
باناما
بولس
تونس
تلة
ثناء
مثني
جريدة
حواالت
خطوط
خروف
دبلن
راديو
رقة
ريحان
سعاد

SUDOKU

رشاع
شفة
عواصف
فخ
فلوريدا

فرنسا
فاغرن
فييتنام
قوت
كولومبيا

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.

الغوس
محارضة
وندسور
وارسو

الحل السابق

الحل السابق
طوكيو

االحد  18أيلول 2022
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

نصراللــــــــه :فرصــــــــة ذهبيــــــــة الســــــــتخراج النفــــــــط والغــــــــاز وعيننــــــــا وصواريخنــــــــا علــــــــى كاريــــــــش
هـــــل اتخـــــذ القـــــرار باالتفـــــاق علـــــى حكومـــــة اصيلـــــة لتفـــــادي تداعيـــــات الفـــــراغ الرئاســـــي املحتمـــــل؟
عـــــون وميقاتـــــي يقتربـــــان مـــــن حســـــم التعديـــــل املحـــــدود للحكومـــــة الحاليـــــة والتشـــــكيل اواخـــــر ايلـــــول
(تتمة ص)1
الجادة ايل بدأت لتدارك تداعيات هذا االمر.
وحرص املرجــع عىل عدم الدخول يف التفاصيل ،لكنه
اكد ان عىل الجميع اليوم التحيل باعىل درجات املسؤولية
ملواجهة املوقف وعدم السقوط يف املحظور.
ويف هــذا املجال علمت «الديار» من مصادر مطلعة ان
نوعا من القرار قد اتخذ لتشكيل الحكومة الجديدة وعدم
ابقاء الوضع عىل ما هو عليه بالنسبة الستمرار حكومة
ترصيف االعامل ،وان هذا املوضوع وضع عىل نار قوية .
ووفقــا الجواء ومصادر الرئيســن عــون وميقايت
علمــت الديار انهام يف لقائهــا االخري يف بعبدا اتفقا
عىل استئناف بحث تشــكيل الحكومة بعد عودة الثاين
من نيويورك حيث سيشــارك يف الجمعية العامة لالمم
املتحدة.
وقد غادر ظهر امس اىل لندن للمشاركة يف وداع ملكة
بريطانيا قبل التوجه اىل نيويورك لهذه الغاية.
وتوقع مصدر مطلع للديار ان يحســم ملف الحكومة
ويتم تشــكيلها يف اواخر الشــهر الجــاري او مطلع
ترشيــن االول قبــل تحول املجلــس اىل هيئة ناخبة
النتخاب رئيس الجمهورية وبعد جلسة املوازنة املقررة
يف  ٢٦الجاري .
وردا عىل ســؤال حول الصيغــة املتوقع االتفاق عليها
قال املصدر املرجح ان يجري تعديل طفيف عىل الحكومة
الحالية يطاول وزير املهجرين عصام رشف الدين واستبداله
بالوزير السابق صالح الغريب بسبب توتر العالقة مؤخرا
بني الرئيس ميقــايت والوزير رشف الدين.كام يتوقع ان
يطاول ايضا وزير االقتصاد امني سالم الذي يبدو ان البحث
يف البديل عنه مل يحسم بعد ويؤمل ان يبت بهذا املوضوع
بعد عودة ميقايت من السفر .
واصاف املصدر انه ال يستطيع التاكيد او النفي ما اذا كان
التعديل سيطاول وزير املال يوسف خليل يف ظل معلومات
غري مؤكدة يف الرغبة باســتبداله بالنائب السابق ياسني

جابر الذي ورد اسمه يف التشكيلة االوىل للحكومة التي
قدمها ميقايت لعون .
ووفقــا للمعلومات فان الحكومــة الجديدة املرتقبة
لن تجــري تعديال مهام عىل البيان الــوزاري للحكومة
املســتقيلة ،وان جلسة الثقة بها يف حال شكلت ستحدد
بعد جلسة املوازنة املقررة يف  ٢٦ايلول الجاري .
ووفقــا للمعلومات املتوافرة للديار فان حزب الله دخل
مؤخرا عىل خط امللف الحكومي من باب املســاعدة عىل
تسهيل اتفاق عون وميقايت ،وان االجواء تحسنت يف هذا
االتجاه .
ولفتت مصادر سياســية اىل ان هذه االجواء االيجابية
املستجدة ظهرت ايضا يف التخاطب غري النافر ال سيام من
قبل رئيس التيار الوطني الحر جربان باســيل مع الرئيس
ميقايت يف جلسة املوازنة.
واضافــت ان اللقاء الذي جمع ميقايت مع رئيس كتلة
الوفــاء للمقاومة النائب محمد رعد وبعض نواب الكتلة
يف الربملان عىل هامش جلســة املوازنة جرى يف اجواء
ايجابية وتجاوز الحديث يف موضوع املوازنة .
ولفتت اىل كالم االمني العام لحزب الله الســيد حســن
نرصاللــه امس حول امللف الحكومي،وامله يف تشــكيل
الحكومة قريبا .
والجديــر بالذكر ان نرصالله اســتقبل اول امس رئيس
الحزب الدميقراطي اللبناين طالل ارسالن والوزير السابق
الغريب.وربطت املصادر بــن اللقاء ودخول الحزب عىل
مسار الجهود للمساعدة يف ترسيع تشكيل الحكومة.

} نرصالله :عيننا وصواريخنا
عىل كاريش }

ويف خطاب « االمل والثقة» خالل مسرية اربعني االمام
الحسني يف بعلبك امس رسم االمني العام لحزب الله السيد
حســن نرصالله معامل ملفات اساســية وحيوية ،فجدد
التاكيد عىل املعادلة التي كان اعلنها يف غري مناسبة بان
ال اســتخراج للنفط والغاز من حقل كاريش قبل حصول

لبنان عىل مطالبه املحقة ،مؤكدا « ان الخط االحمر لدينا
هو بدء اســتخراج النفط والغاز من كاريش ،وال ميكن ان
نسمح بذلك ما مل يحصل لبنان عىل مطالبه املحقة».
واكــد « ان كل تهديدات العدو االرسائييل لن تؤثر علينا
ولن تهز شعرة منا ،ونحن لسنا جزءا من املفاوضات التي
تقوم بها الدولة اللبنانية ،وعيننا وصواريخنا عىل كاريش
واذا فرضت املواجهة فال مفر منها».
وقال « ان لبنان امام فرصة ذهبية وتاريخية لن تتكرر،
وهــذه فرصتنا الوحيدة ان يتمكن من اســتخراج النفط
والغــاز من اجل معالجة ازماته االقتصادية واملعيشــية
والحياتية».
ويف الشأن الحكومي امل نرصالله يف ان يتمكن الرئيسان
عون وميقايت من تشكيل الحكومة يف وقت قريب.وقال
« لدينا امال كبرية يف هذا املجال ،ويجب ان تتشكل حتام
منعا لحصول نوع من انواع الفوىض.واملسؤولية تتطلب
التنازل من هنا وهناك لتتشكل الحكومة».
وشــدد عىل اهمية اجراء االســتحقاق الرئايس يف
موعده الدســتوري ،وقال « هناك دعوات لالتفاق حول
الرئيس ونحــن نؤيد االتفاق وان يكــون هناك لقاءات
للحوار بعيدا عن التحديات والفيتوات املســبقة « ،مشريا
اىل ان الرئيــس املقبــل يجب ان يحظى باوســع قاعدة
شعبية وسياسبة.
وبشــأن موضوع املصــارف واملودعني وما يجري قال
« ان ما جرى يجب ان يدفع املســؤلني اىل تشــكيل خلية
ازمة وطوارىء من املســؤلني يف الدولة ومرصف لبنان
واملصــارف واملودعني اليجاد الحلــول ،وال يجب االكتفاء
بالحلول االمنية».
واذ اشــار اىل توجــه وفد مــن وزارة الطاقة خالل
االيام املقبلة اىل طهران للبحث مع املســؤولني االيرانيني
يف تفاصيــل موضوع الحصول عىل هبــة من الفيول
للكهرباء ،وســيتضح افق هذا امللف خالل ايام بعد تاكيد
ايران اســتعدادها للمســاعدة يف هذا املجال (.تفاصيل
الخطاب يف الصفحة .)٤

} ملف الرتسيم البحري }

عىل صعيد آخر مل يتلق لبنان بعد من الوسيط االمرييك
آموس هوكشتاين اجوبة حول املالحظات التي ارسلها له
مؤخرا بعد االجتامع الذي ترأســه الرئيس عون يف بعبدا
منذ ايام للجنة التقنية واملتابعة مللف الرتسيم التي درست
االحداثيات املرســلة منه وقارنتها بالخرائط قبل اعطاء
مالحظات لبنان عليها.
وقالــت مصادر مطلعــة للديار انه من املفــــرض
ان يــتلـــقى لبنــان من الوســيط االمــريك اجوبة
عىل مالحظاتــه عىل االحداثيــات وموقفه من الطرح
االســــرائيل حول ما اسامه باملنطقة اآلمنة داخل خط
الرتسيم.
واضافــت ان لبنــان بعث مبواقفــه واقرتاحاته يف
هذا الشــأن وان املوضوع االن عند هوكشتاين وننتظر
اجوبته.
ولفتت املصادر ان لبنان ينتظر منه ايضا تقريرا رسميا
خطيــا حول النتائــج التي توصل اليهــا والذي يفرتض
ان يكــون جاهزا يف غضون ايــام اال اذا طرأ جديد عىل
املفاوضات التي يجريها.
ويف الســياق نفســه قال مصدر رسمي متابع للديار
اننــا ان االتفــاق اصبح جاهــزا او يف مرحلته النهائية
وفق التكهنات التي نســمعها ونقرأها.لكنه جدد التأكيد
بان تقدما ملموســا وحقيقيا قد تحقق مؤخرا بعد زيارة
هوكشتاين االخرية اىل لبنان.
واســـتدرك قائال ،عليـــنا ان نبـــقى حــذرين من
املنــــاورات االســـرائيلية حول بعــض التفاصيل لكن
موقــــف لبنان متني يف التفاوض الذي يتواله الوسيط
االمرييك.
وردا عىل سؤال قال :ميكن ان يحصل االتفاق يف غصون
اســابيع قليلة وميكــن ان يحتاج اىل فرتة اطول ،فاالمر
متوقف عــى القبول مبالحظات لبنان وعدم اللجوء اىل
املناورة واملامطلة.

تـــــقـــــدم ألوكـــــرانـــــيـــــا فـــــي الـــــشـــــرق وبــــــايــــــدن يـــــحـــــذر روســـــيـــــا مـــــن اســـــتـــــخـــــدام الـــــســـــاح الـــــنـــــووي
الـــــكـــــرمـــــلـــــيـــــن :ســــنــــســــتــــخــــدم الـــــــســـــــاح الــــــــنــــــــووي بــــــنــــــاء عـــــلـــــى عــــقــــيــــدتــــنــــا الــــــنــــــوويــــــة ف ــق ــط
} اجتامع الناتو }

(تتمة ص)1
لـ 4رضبــات صاروخية وأكرث من  20غارة جوية ،باإلضافة
إىل هجامت من منظومات القذائف الصاروخية.
وتركــزت الرضبــات الروســية عىل خاركيــف ومحيط
كراماتورسك وباخموت ،باإلضافة إىل قصف بلدات عىل طول
الجبهة الجنوبية.
وأشــارت الهيئة إىل أن القوات الروسية تحاول إعادة تركيز
جهودها الحتالل منطقة دونيتســك بشــكل كامل وتعطيل
محاوالت التقدم األوكرانية.
ونقلت صحيفة «وول سرتيت جورنال» (The Wall Street
 )Journalعن عســكريني أوكرانيني أن روسيا ألحقت أرضارا
جسيمة بالقوات األوكرانية باستخدامها طائرات «كاميكازي»
املسرية االنتحارية اإليرانية.
وأضاف العســكريون أن طائرات «شاهد  »136-التي زودت
بها إيران روسيا نفذت رضبات مدمرة يف خاركيف.

} الرواية الروسية }

يف املقابل ،قالت وزارة الدفاع الروســية أمس الســبت إن
مئات الجنود األوكرانيني قتلوا خالل قصف رويس عىل مواقع
أوكرانية يف مقاطعات خريســون وميكواليف ودونيتســك
وخاركيف ،مشــرة إىل أن القــوات األوكرانية نفذت هجوما
«فاشــا» بالقرب من برافدين يف خريسون ،وأنه تم إسقاط 8
طائرات مسرية أوكرانية.
وقال املتحدث باســم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن القوات
األوكرانية استهدفت مجددا منطقة محطة زاباروجيا النووية
بـ 15قذيفة مدفعية ،مؤكدا أنه تم اعرتاضها.
وأكد املتحدث أن الوضع اإلشعاعي يف زاباروجيا -وهي أكرب
محطة للطاقة النووية يف أوروبا -ما زال طبيعيا.
ونفى متحدث باسم وزارة الخارجية األوكرانية قيام القوات
األوكرانية بقصف بالقرب من املنشأة.
كام حذر الرئيس األمرييك جو بايدن روســيا من استخدام
أسلحة نووية يف حربها عىل أوكرانيا.

وأضاف بايدن «اســتخدام موسكو أسلحة نووية يف حربها
عىل أوكرانيا ســيغري وجه الحرب بصورة مل تحدث منذ الحرب
العاملية الثانية».
وردا عىل التحذيرات األمريكية ،قال الكرملني أمس السبت ،إن
روسيا «ستستخدم السالح النووي بناء عىل عقيدتها النووية
فقط» .ونقلت وكالة «ريا نوفوســتي» الروســية عن رئيس
بيالروســيا ألكسندر لوكاشينكو قوله إن «البرشية عىل وشك
الدخــول يف رصاع نووي» ،مضيفا أن واشــنطن تدفع أوروبا
للدخول يف حرب مع روسيا عىل أرايض أوكرانيا.

} مخاوف التسليح }

وبعد تحذيرات موســكو من إمداد أوكرانيا بصواريخ بعيدة
املدى نقلت شبكة «إن يب يس» ( )NBCاألمريكية عن مصدرين

عسكريني أن إدارة الرئيس جو بايدن أجلت تقديم صواريخ بعيدة
املدى إىل أوكرانيا ،خشية أن تتسبب يف رد رويس خطري ،وفق
تعبري املصدرين.
وأضاف املصدران أن املســؤولني يف وزارة الدفاع (بنتاغون)
أعربوا عن مخاوفهم من أن الصواريخ ميكن أن تســتخدم ضد
أهداف داخل األرايض الروســية ،ورمبا تفجر حربا أوسع مع
روسيا.
كام نصح مسؤولو البنتاغون بعدم إمداد أوكرانيا بالصواريخ
بعيدة املدى واملعروفة باسم منظومة الصواريخ التكتيكية.
ونقلت الشــبكة عن مســؤول أمرييك أن تســليم أوكرانيا
صواريــخ بعيدة املدى ليــس مطروحا عىل الطاولة يف الوقت
الحايل ،لكن ديناميكيات ســاحة املعركة قد تتغري ،ومع تطور
احتياجات أوكرانيا تتطور أنواع املساعدة ،عىل حد تعبريه.

وجاءت هذه املواقف فيام يواصل رؤســاء األركان يف دول
حلف شــال األطليس اجتامعاتهم يف العاصمة اإلستونية
طالــن لبحث ملفات عســكرية عدة ،من بينها اســتعدادات
الحلف وجاهزيته يف دول البلطيق والجبهة الرشقية املحاذية
لروســيا ،كام يبحث املجتمعون تجهيزات املجموعات القتالية
املقرر نرشها يف املنطقة العام املقبل.
ويشــارك يف االجتامعات للمرة األوىل رئيسا أركان فنلندا
والسويد بعد تقديم بلديهام طلب عضوية لالنضامم إىل الحلف
خالل قمته التي عقدت يف مدريد الصيف املايض.
وخالل االجتامع قال رئيس اللجنة العســكرية للناتو روب
باير إن موســكو تحاول تغيري النظام العاملي القائم من خالل
حربها عىل أوكرانيا ،مضيفا أن الحلف دخل مرحلة جديدة من
خالل هذه الحرب.
من جهتها ،قالت رئيســة الوزراء اإلستونية كايا كاالس إنه
يجب أن تستمر العقوبات عىل روسيا وعزلها دوليا ،كام يجب
العمل عىل استخدام كل األدوات إلنهاء الحرب.
وأضافت أن ما وصفتها بهزمية روســيا يف خاركيف دليل
عىل فائدة الدعم الغريب لكييف ،متهمة روســيا باســتخدام
الطاقة لالبتزاز.
وأشــارت كاالس إىل أن النظام الدويل سيكون يف خطر إذا
مل تتم مواجهة عدوان روســيا وطموحاتها التوســعية ،وفق
تعبريها.
أما رئيس األركان اإلستوين مارتن هريم فقال إن الحرب غري
بعيدة عن بالده ،وإن الجميع يف حلف شامل األطليس يتصور
احتامل أن تكون إستونيا هي الهدف القادم لروسيا.
وأضــاف هريم أن الحرب تجــري قريبا من حدود  4دول من
أعضاء الحلف ،وأن كل تأخري يف تقديم الدعم أو اتخاذ القرارات
سيؤثر بطريقة سلبية عىل الناتو.
ووصف روســيا بأنها الخطر األكرب واألبرز عىل أمن الناتو،
معتربا أن الحرب عىل القارة األوروبية بدأت منذ سنوات عندما
اجتاحت روسيا أجزاء من أوكرانيا.

الــكــاظــمــي :الـــعـــراق يــمــر بـــأزمـــة ســيــاســيــة قـــد ت ــك ــون األصـــعـــب بــعــد 2003
(تتمة ص)1
تقدميه الشــكر للقــوات األمنية عىل الجهــود التي بذلتها
لتأمني زيارة ذكرى أربعينية الحســن بن عيل.
وقــال الكاظمــي يف بيان نقتله وكــــالة األنبــــاء
العــراقيــــة (واع) «لقــد أحيا العراقيون وضــــيوفهم
األكــــارم ذكرى أربعيــــنية اإلمام الحســن وأهل بيته
وأصحابه.
وقد أرســل العراقيون رســالة معاين الصــر والفداء
والتضحية يف أروع صورها ،وقدموا للعامل دروســا يف كرم
الضيافة والشــجاعة».
وأضاف «وهـــنا أقدم خـــالص شـــكري وتقـــديري
لقـواتنـا األمـنية -بكل صـــنوفها -التي ما تزال تنـتشـر
يف ربـــوع العراق ملالحقة اإلرهابيني ،ويف الوقت نفســه
توفر الحامية للزائرين ،وأقدم شــكري إلدارات املحافظات،

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

والــوزارات الخدمية ،وأصحاب املواكــب يف تقديم الخدمة
للزائرين».
وتابع الكاظمي « وال نخفي عىل شــعبنا الصابر املقتدر أن
العراق مي ّر بأزمة سياســية قد تكون من أصعب األزمــــات
بعــــد  ،2003ولكــن لدينا أمــل وعزمية إليجــاد حلول
لتجــاوز هذه األزمة؛ من أجل العبور وامليض نحو عراق آمن
ومســتقر».
وقال «ندايئ لجميع القوى السياســية ،دعونا نســتلهم
مـــــن هــذه املناســبة األربعينيــة ،وأن نضــع العراق
والــعراقيــــن يف نصــب أعيننا… العــراق والعراقيون
يستحقون أن نضــــحي من أجلهم .العراق أمانة يف أعناق
الجميع».
ويف وقت ســابق قال الرئيــس العراقي برهم صالح يف
بيان« ،علينا أن نســتلهم من عبق ذكرى أربعينية الحســن،
املعاين النبيلة ،مســارا يف تطبيــق اإلصالح الحقيقي نحو
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دولــة قوية مقتدرة خادمة وحامية للشــعب تعكس إرادته
الحــ ّرة وتطلعاتــه نحو وطن يأخذ مكانتــه الحضارية يف
املنطقة والعامل.
ويعيـــش العراق أزمة سياسية منذ انتخـــابات تشـرين
األول  ،2021نتيجــة خالفــات حـــادة عــى تـشكـــيل
الحكــــومة بني الكتلــة الصدرية التي فازت بالكتلة األكرب
( 73نائبا) لكنها اســتقالت الحقا ،وأحزاب سياسية ممثلة
يف «اإلطــــار التنسيقي» للقوى الشــيعية باستثناء التيار
الصدري.
وتصاعدت األزمة مع إعالن أنصار الزعيم الشيعي مقتدى
الصــدر االعتصام املفتوح يف مبنــى الربملان احتجاجا عىل
ترشيح محمد شياع السوداين ( 52عاما) لرئاسة الحكومة،
قبل أن تتطور األحداث إىل اشتباكات داخل املنطقة الخرضاء
ببغــداد؛ قرر بعدها الصدر إنهاء االعتصام وطلب من أنصاره
االنسحاب.
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عـــــــــــــدوان إســــرائــــيــــلــــي
عـــــلـــــى مــــــطــــــار دمــــشــــق
(تتمة ص)1
من جهته ،أفاد املرصد السوري لحقوق اإلنسان بأن القصف
اإلرسائييل اســتهدف مواقع يف محيط مطار دمشــق الدويل
ومنطقة الســيدة زينب.
واشار إىل أن الصواريخ اإلســرائيليــــة أصابت أهدافها
رغم محاولة الدفاعات السورية إسقاطها.
ويــأيت الهجــوم اإلرسائييل بعد غارات اســتهدفت مؤخرا
مطار حلب الدويل (شــال سوريا) مام أدى إىل خروجه عن
الخــدمة.
وكان مطار دمشق تعرض بدوره للقصف قبل بضعة أسابيع،
مــا أدى كذلــك إىل خروجه عن الخدمــة مؤقتا قبل أن يعاد
تشغيله.
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