ّ
ُ
مــــوســــكــــو :مــــســــتــــعــــدون

«كورونـــــــــــا» :حالتـــــــــــا وفـــــــــــاة
و 178إصابـــــــــــة جديـــــــــــدة

ل ــل ــت ــواص ــل مــــع واشــنــطــن

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس ،حول
مســتجدات فريوس كورونا املستجد ،تسجيل  178إصابة
جديدة بالفــروس ،ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات
.1214064
وأوضحت الوزارة أنه «تم تســجيل حالتي وفاة جديدة،
وبذلك يصبح العدد اإلجاميل للوفيات .»10661

حـــــــــــــــــــول ســــــــــوريــــــــــا
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ُ
باري ـــس تفتت ـــح «الب ـــازار» الرئاس ـــي ..والري ـــاض تتحف ـــظ عل ـــى «مقايض ـــة» الرئاس ـــة بحكوم ـــة العه ـــد األول ـــى
ً
ّ
ـرائيلية» عبـــــر فرنســـــا :هامـــــش املنـــــاورة يضيـــــق و«الترســـــيم» قريبـــــا؟
تطمينـــــات هوكشـــــتاين ورســـــائل «إســــ
«تعويـــــم» الحكومـــــة دون «جوائـــــز» ترضيـــــة للعهـــــد ..وفـــــد الصنـــــدوق «يُ ّ
وبـــــخ» املســـــؤولين اللبنانييـــــن!
حقيقة الديار

ض ــــــرورة الدع ــــــوة النتخ ــــــاب
رئي ــــــس الجمهوريّ ــــــة الجدي ــــــد

حدد الدســتور اللبنــاين قبل نهاية واليــة اي رئيس
جمهورية يف لبنان مهلة شــهرين يتم فيها دعوة مجلس
النــواب النتخاب رئيس الجمهورية الجديد ،وقد بدأت فرتة
الشهرين يف  1ايلول ،وبذلك نكون قد خرسنا من هذه الفرتة
مدة عرشين يوما دون الدعوة اىل جلســة النتخاب رئيس
جمهورية جديد يتوىل رئاســة الدولــة بعد انتهاء والية
الرئيس العامد ميشال عون.
عرشون يوما مرت ،وال مشاورات علنية ملحاولة التوافق
عىل انتخاب رئيس للجمهورية .ولدى ســؤال النائبة بوال
يعقوبيان رئيس املجلس النيايب نبيه بري عن ســبب عدم
دعوة املجلس النيايب النتخاب رئيس جديد ،فاجاب دون اي
انفعال او عصبية :ان اجواء التوافق يف املجلس النيايب غري
متوافرة ،ولذلك يجب االنتظار حتى تستوي مراحل التوافق
داخل املجلس النيايب يك يدعو النتخاب رئيس الجمهورية
الجديد.
اننا نرجو من الرئيس نبيه بري ان يدعو النتخاب رئيس
للجمهورية وعدم االنتظــار  20يوما جديدا ،الن التوافق
داخل املجلس النيايب ،ويف ظل خريطة الكتل النيابية التي
ظهرت بعد االنتخابات النيابية االخرية ،يدل عىل ان التوافق
لن يحصل ،وستحصل معركة انتخابية بني فريقني كبريين
فريق املعارضة وفريق املامنعة.
قد ال يحصــل التوافق حتى نهاية الفرتة الدســتورية
النتخاب رئيس للجمهورية ،فهل يوافق دولة الرئيس نبيه
بري عىل ابقاء املجلس النيايب معطال عن دعوته النتخاب
رئيس جمهورية جديد  ،ام انه اصبح من الواجب الدعوة اىل
جلســة اوىل النتخاب رئيس جديد ،قد تظهر صورة اول ّية
عمن يريد ان يرتشــح ،وبذلك تظهر مواقف الكتل النيابية
عن الشــخصيات املرشحة لرئاسة الجمهورية ،اال اذا كان
املقصود الوصول اىل فراغ رئايس يف هذا الظرف الخطري،
الذي ال ميكن للبنان ان يتحمله كام تحمل الفراع الرئايس
قبــل انتخاب الرئيس العامد ميشــال ســليامن  ،والفراغ
الرئــايس الكبري الذي حصل قبــل انتخاب الرئيس العامد
ميشال عون ودام مدة سنتني و 4اشهر.
لبنــان يعيش ازمة خانقة وصعبة جدا جدا ،ومل يحصل
مثلها منذ  150ســنة ،ولذلــك خرسنا  20يوما من الفرتة
الدستورية النتخاب رئيس الجمهورية.
مجددا ،نرجو الرئيس بري ان ال ينتظر مجددا  20يوما
لدعــوة املجلس النيايب ،الن الــدوالر يقفز كل يوم 2000
لــرة لبنانية ،وتتهاوى قيمة اللرية اللبنانية امام ســعر
الدوالر ،حيث وصلنا خالل  4ايام اىل ســعر دوالر بقيمة
 39.300لــرة لبنانية ،واذا مل يدعو الرئيس نبيه بري اىل
جلســة النتخاب رئيس جديد للجمهورية ،وال سمح الله
حصل فراغ رئايس ،فنحن امام دوالر قد يتجاوز سعره 100
الف لرية ،وعندها ســتحصل اكرب ازمة معيشية وحياتية
للشعب اللبناين ،وستحصل فوىض كبرية جدا ،ولن يكون
االمن مستتباً ،الن االزمة ستشمل عنارص الجيش اللبناين
عىل كل مستوياته  ،وستشمل عنارص االجهزة االمنية من
املديرية العامة لالمن العام اىل شعبة املعلومات يف االمن
الداخــي اىل جهاز امن الدولة ،اضافة اىل كل القوى التي
تعمل عىل حامية الشعب اللبناين وتأمني االمن يف البالد.
ان الدعوة اىل انتخــاب رئيس جمهورية جديد امر ملح
للجميــع ،وللمرة االخرية ارجو مــن الرئيس نبيه بري ان
يدعو اىل جلسة استطالعية ملجلس النواب النتخاب رئيس
جمهورية جديــد  ،وطبعا لن يتم انتخابه يف هذه االجواء
غــر الوفاقية ،امنا قد تظهر الصــورة اكرث عن الخالفات
داخل املجلس النيايب ،وتظهر بعض اسامء املرشحني الذين
قد يتقدمون برتشــيحهم لرئاســة الجمهورية ،وهو امر
مفيد جدا للبالد ،ويعطي ثقة للشعب اللبناين بان املؤسسة
الترشيعية االوىل التي هي مجلس النواب تعمل عىل انتخاب
رئيس جمهورية  ،وبالتايل البالد ال تسري اىل فراغ رئايس.
ان الســعي لتأليف حكومة جديدة برسعة فائقة ،دون
العمــل عىل انتخاب رئيس جمهورية برسعة فائقة ايضا
 ،يعنــي ان الفراغ الرئايس ٍ
آت  ،الن الحكومة الجديدة التي
ستتألف حكام ستســتقيل فور انتخاب رئيس جمهورية
جديد ،ويبــدو ان العارفني باالمور يــرون عىل تأليف
حكومة قبل نهاية ايلول النهم يعلمون ان الفراغ الرئايس
آت ،بينام انتخاب رئيس جمهورية جديد هو الذي سيعمل
عىل تأليف الحكومة الجديدة واجراء االستشارات النيابية
النتخــاب الشــخصية الجديدة التي ســتؤلف الحكومة
الجديــدة ،ولن نكون محتاجني لحكومة جديدة اذا انتخبنا
رئيس جمهورية جديد.
اما الرتكيز عىل تأليف حكومة جديدة ،فيعني حكام لدى
املطلعني عىل االمور وكبار املسؤولني والشخصيات ،انه لن
يتم انتخاب رئيس للجمهورية ضمن الفرتة الدســتورية،
وبالتايل ســيحصل الفــراغ ،وان الحكومة الجديدة التي
يعملون عىل تأليفها قبل نهاية ايلول هي التي ستتســلم
مســؤوليات رئيس الجمهورية العامد ميشال عون التي
تنتهي واليته بعد حواىل  46يوما.
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الحلــول الرتقيعيــة للمعضلة الحكوميــة وضعت عىل
«الطاولة» دفعة واحــدة ،نتيجة العجز واالخفاق يف ايجاد
خطط االنقاذ املســتدامة لالوضاع السياسية واالقتصادية
املنهارة يف البالد عىل ابواب الفراغ الرئايس الذي بات يتعامل
معــه الجميع عىل انه امر واقــع ال محالة ،يف ظل التعادل
السلبي للقوى داخل الربملان «التعطييل» .وقد انطلقت ورشة
«الروتوش» عىل الحكومة دون اوهام كبرية بامكانية تغيري
واقع الحال مع تحولهــا اىل حكومة كاملة املواصفات ،من
اضــاع الوقت والفرص يف االشــهر القليلة املاضية يريد يف
«الربع الســاعة» االخرية «التســجيل» يف «مرمى» العهد،
الذي يجد نفســه ملزما بالرتاجع عن رشط تطعيم الحكومة
بوزراء سياســيني بعدما وصلت االمور اىل «حائط مسدود»،
فيــا املنترصون يرقصون حــول نعش الدولة املنهارة وفوق
قرب جثث اللبنانيني الالهثني وراء لقمة العيش التي تصادرها
مافيات الكهرباء ،واالفران ،واملدارس ،واملستشفيات ،وكل من

(تتمة املانشيت ص)12

مواجهات امام قرص العدل

ّ
ّ
تاريخيـ ـ ـ ــة
لنـ ـ ـ ــدن ودعـ ـ ـ ــت امللكـ ـ ـ ــة إليزابيـ ـ ـ ــث الثانيـ ـ ـ ــة خـ ـ ـ ــال مراسـ ـ ـ ــم تشـ ـ ـ ــييع
زعمــــاء العالــــم حضــــروا الجنــــازة ...وعشــــرات اآلالف رافقــــوا النعــــش فــــي الشــــوارع
ودعــت لندن والعامل امللكة الراحلــة إليزابيث الثانية ،خالل
مراسم تشييع تاريخية حرضها نحو ألفي ضيف رفيعي املستوى
عىل رأسهم زعامء العامل إىل جانب عرشات اآلالف الذين ودعوا
الجثامن يف الشوارع.
جــرت الجنازة عىل أنغــام األبواق والطبول ،وتم نقل النعش
املصنوع من خشــب البلوط واملغطى بالعلم املليك وفوقه تاج
اإلمرباطوريــة عىل عربة مدفع  -املســتخدمة يف كل جنازة
رسمية منذ جنازة امللكة فيكتوريا يف عام - 1901بواسطة 142
بحارا صغريا مجندا يف البحرية امللكية إىل كنيسة وستمنسرت
أيب.
وقرع جرس الكنيســة البالغة مــن العمر ألف عام  96مرة-
واحدة لكل عام من حياتها  -وتوقف قبل دقيقة واحدة من بدء
القداس .وســار نجلها األكرب ووريثها امللك تشارلز وكبار أفراد
العائلة املالكة وراء النعش .
أشاد رئيس أســاقفة كانرتبري جاسنت ويلبي بحياة امللكة
يف خدمة اململكــة املتحدة والكومنولث ،وقال لـ 2000ضيف:
«األشــخاص ذوو الخدمة املحببة نادرون يف أي مســرة يف

ّ
إيـــــران« :إس ــرائ ــي ــل» وراء اتــهــامــات الــوكــالــة الـــذريّـــة ضــدنــا
رئـــيـــســـي :ال م ــع ــن ــى لـــإتـــفـــاق الـــــنـــــووي دون ض ــم ــان ــات

قبيل ســاعات من سفره إىل نيويورك للمشــاركة بأعامل الجمعية
العامة لألمم املتحدة ،أكد الرئيس اإليراين السيد ابراهيم رئييس ،أنه لن
يلتقي املسؤولني األمريكيني ،وأن ال جدوى من لقاء مع نظريه األمرييك
جو بايدن ،مؤكدً ا أنه ال معنى لالتفاق النووي دون ضامنات ،يف اشارة
إىل االنتهاكات األمريكية.
ويف مقابلــة لربنامــج « 60دقيقــة» ملحطــة «يس يب اس نيوز»
األمريكية ،أوضح رئييس أن ايران جادة يف التوصل التفاق جيد وعادل،

ولكنــه يجب أن يحتوي عىل ضامنات ،بحيث ال تنســحب منه أمريكا.
وأضــاف أن «األمريكيني نقضــوا العهد» ،معتربًا أنه ال معنى لالتفاق اذا
مل يلتزمــوا به  .وقال :إنه ال ميكننا الوثوق بالواليات املتحدة األمريكية،
فقد جربناهم سابقًا.
وحــول امكانية لقائه الرئيس األمرييك جو بايدن عىل هامش أعامل

(التتمة ص)12

ُ
مـــقـــاومـــون اســتــهــدفــوا نــقــطــة لــجــيــش اإلحـــتـــال فـــي نــابــلــس
ّ
ّ
ّ
الفلسطينية»
القضية
قمة الجزائر «لتوحيد الصف العربي خلف

أكد ســفري فلسطني يف الجزائر فايز محمد
محمــود أبو عيطة ،يف نــدوة صحافية ،أنه
«سيكون هناك اجتامع يف الجزائر ،يف األسبوع
األول مــن ترشين األول بــن جميع الفصائل
الفلســطينية» ،واشار اىل أنّ «وفوداً من فتح
و حامس والجهاد اإلســامي سيشاركون يف
االجتــاع» ،مؤكداً أنّ «فلســطني تع ّول كثرياً
عــى نتائج القمة العربية املقبلة بالجزائر».
وتوقــع أبــو عيطة أنّ «مخرجــات القمة
العربية ستكون استثنائية» ،كاشفاً أنّ «وفداً
جزائرياً قام بزيارة عدة دول عربية للتشــاور

(التتمة ص )8

مواجهات يف الضفة

(التتمة ص )8

عىل طريق الديار
مع وصول سعر الدوالر اىل 39.300
لرية ارتفعت اســعار البضائع املعيشية
من مأكوالت ومواد استهالكية رضورية
للعائالت بشكل جنوين ،واصبح التجار
يســ ّعرون املواد عىل سعر  42الف لرية
لبنانيــة مقابل كل دوالر واحد ،الن كل
يــوم صباحا يرتفع الدوالر  2000لرية،
يف ظــل االزمة االقتصاديــة واملالية
واملعيشــية واالســتهالكية ورصاع
املؤسسات ضمن الدولة.
اننــا نحذر مــن هذا الوضــع ،فان
 %90من الشــعب اللبنــاين لن يكون
بامكانهم رشاء املــواد الغذائية واملواد
املعيشية واالســتهالكية الرضورية
جدا ،اذا اســتمر ارتفاع الــدوالر بهذا
الشــكل الجنوين يف ظل عدم انتخاب
رئيس جمهورية ،وان الفوىض االمنية
ســتعم لبنان ،ولن يستطيع احد ضبط
الوضع حتى املؤسسة العسكرية التي
هــي الجيش ،وال االجهزة االمنية النها
ســتكون فوىض شــعبية عارمة يف
كل املناطــق والقرى واملدن ،الن الناس
عندما يجوعون وال يستطيعون اطعام
اوالدهــم ،ال ميكن الحد ان يطلب منهم
الســكوت والهدوء امــام هكذا ازمة
اقتصاديــة خانقة ،وهم عاجزون عن
اطعام اوالدهم ولــو بالحد االدىن يك
يبقوا عىل قيد الحياة.

«الديار»

ّ
ّ
ّ
األميركي ــــــة ف ــــــي أوكراني ــــــا...
البيولوجي ــــــة
موس ــــــكو تق ــــــدم أدل ــــــة ماديّ ــــــة عل ــــــى األنش ــــــطة
عت ــــــاد أميرك ــــــي ف ــــــي طريق ــــــه لكيي ــــــف  ..وزيلينس ــــــكي يكش ــــــف ع ــــــن الخط ــــــط املقبل ــــــة
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بوتين في الغرفة النوويّة
نبيه الربجي
ماذا عســاه يفعل جو
بايــدن بعدمــا بلغه أن
فالدميري بوتــن قد يأمر
يف أية لحظة ،باستعامل
النوويــة
األســلحة
التكتيكيــة لوضــع حد
للحرب يف أوكرانيأ؟
مصادر ديبلوماســية
أوروبية تقــول ان وكالة
االســتخبارات املركزيــة
التي يفاخر رئيسها وليم
برينز ـ باملالمح التي تشبه شخصيات الكاتب االنكليزي
غراهام غرين ـ بأنها تفردت بتحديد موعد الغزو الرويس
ألوكرانيا ،مل تحصل عىل املعلومــات الخاصة بـ»الليلة
النووية» من موســكو وامنا من بكني التــي يبدو أنها
تع ّمدت ترسيب هذه املعلومات.
الدافع اىل االتجاه الرويس ما تؤكده الوقائع عىل األرض
من أن االدارة األمريكية ماضية يف التصعيد امليداين بتزويد
القوات األوكرانية باكرث األسلحة فاعلية ،ناهيك عن آالف
املستشــارين (وبينهم عــرات «االرسائيليني») .الهدف
استنزاف القوة العسكرية الروسية اىل حد تحطيمها.
ال مشكلة أخالقية هنا .هاري ترومان ،وكام ذكر مايلز
كوبالند ،صاحب «لعبة األمم» أمر بالقاء القنبلة (الصبي
الصغري والرجــل البدين) عىل هريوشــيام وناغازايك،
بعدما كان هناك داخــل الحكومة اليابانية من يدعو اىل
الخروج من الرصاع ،وذلك من أجل توجيه رسالة (الهية)
اىل العامل بأن تاريخاً آخر قد ولد مع أمريكا .الحصيلة ما
بني  129000و 226000ضحية خالل ثوان ...
آنذاك تذرع الرئيس األمرييك (وخليفة فرنكلني روزفلت)
بأن رئيس الوزراء الياباين كانتارو سوزويك رفض تنفيذ
اعالن بوتسدام باالستسالم الكامل دون قيد أو رشط.
وكانت أجهزة استخبارات أوروبية قد حذرت يف أوقات
مختلفة ،من أن بوتني لن يرتدد باللجوء اىل الخيار النووي
للحيلولة دون أي هزمية قد تطيــح به ،وحتى باالتحاد
الرويس .مجلس األمن القومي األمرييك كان يلقي بتلك
التحذيرات يف ســلة املهمالت بحجــة أن الروس ،وان
فوجئوا بـ»الرضبات عىل الرأس» ،لن يرتكبوا ذلك الخطأ
الذي قد يفيض اىل نهاية العامل.
املعلومات (الصينية) باتت عىل طاولة بايدن .رأي أنتوين
بلينكن أن الترسيب املربمج هو الرسال اشارة برغبة روسية
جادة يف فتح باب املفاوضات مع واشنطن ال مع كييف .هذا
ما تؤكده االنسحابات املتالحقة من آالف الكيلومرتات التي
استوىل عليها الجيش الرويس يف األشهر السبعة املنرصمة.
يف أوروبا ،غالباً ما يتخوفون من «القراءات األمريكية
العرجاء» .هذا ما ظهر ،وبشــكل صــارخ عىل األرض
األفغانية .القــرارات األمريكية العرجــاء أيضاً .الهروب
الكبري من هناك ،مــا يعيد اىل األذهان عنوان فيلم جون
ســتورغس ( The great escapeبطولة ستيف ماكوين)،
وان مع اختــاف يف املحتوى .ولكن أمل يكن الهروب من
أفغانستان لكأنه الهروب من معسكر لالعتقال؟
األوروبيون صدموا ألن ادارة بايدن مل تســترشهم يف
مسألة (وكيفية) االنسحاب  .املشهد يتكرر .تواصل شكيل
معهم حول مســار األوضاع عىل األرض األوكرانية .البيت
األبيض يستأثر بالقرارات ،وعىل القارة العجوز التنفيذ.
بطبيعة الحال ،الواليات املتحدة مل تبعث بأي جندي اىل
امليدان ،وهي تقاتل باألوكرانيــن ،وحتى آخر أوكراين،
تطبيقاً لنظرية باراك أوباما «القيادة من الخلف».
األمريكيون ليســوا يف وارد الرد عىل أي رضبة نووية
روســية .اميانويل ماكرون وأوالف شولتس واثقان من
ذلك ويحاوالن ،بعيداً من الضوء ،احداث ثغرة ديبلوماسية
ميكن أن تؤدي اىل املفاوضات .االثنان يتوقعان أن يكون
فالدميري بوتني قد دخل فعالً ،اىل الغرفة النووية .مل يعد
هناك سوى الضغط عىل األزرار الحمراء أمامه ...
انها الليلة التي تشــبه «ليلة الكاريبي « حني قرر جون
كنيدي غزو كوبا وتفكيك الصواريخ النووية التي نصبها
االتحاد السوفيايت عىل مسافة كيلومرتات من الشواطئ
األمريكية .اذ حبس العامل أنفاسه بانتظار الشتاء النووي،
كانت الصفقة الشهرية مع نيكيتا خروتشوف.
ال نتصور أن العامل يقرتب من نقطة البقاء أو الالبقاء.
أوكرانيــا بعيدة ،وال عالقــة لها باألمن االســراتيجي
للواليات املتحدة التي احرتفــت التخيل عن حلفائها يف
الســاعات الحرجة ،وال بد من أن تقبل يف نهاية املطاف،
بالتخيل عن فلسفة االستقطاب األحادي.
هي رقصة الفيلة حني تدوس الحيوانات الصغرية ...

ُ
ّ
ـــصـــر عــلــى إنــجــاز
بـــــري :املــجــلــس م
اإلص ــاح ــات وحــفــظ حــقــوق املــودعــيــن

بري مستقالً وفد الصندوق الدويل

(حسن ابراهيم)

وجدد الرئيــس بري التأكيد عــى «إرصار املجلس النيايب
تكثيف عمله إلنجاز ما هو مطلوب منه عىل صعيد الترشيعات
االصالحية والتعاون مع الســلطة التنفيذية يف هذا االطار
وحفظ حقوق املودعني».
واستقبل الرئيس بري ،سفري بلجيكا الجديد كوين فريفاييك
يف زيارة بروتوكولية ملناسبة توليه مهامه الجديدة كسفري
لبالده لدى لبنان .

شارك في مراسم جنازة امللكة اليزابيث

مــيــقــاتــي غــــادر الـــى أمــيــركــا لــتــرؤس
ّ
ّ
العمومية لألمم املتحدة
الجمعية
وفد

شــارك رئيس حكومــة ترصيف االعــال نجيب ميقايت
وعقيلته امس ،يف مراســم الجنازة الرسمية مللكة بريطانيا
إليزابيث الثانية التي اقيمت يف كاتدرائية وستمنسرت يف لندن.
كام د ّون يف سجل التعازي الكلمة اآلتية« :باسمي وباسم
الشعب اللبناين ،ومع املاليني يف كل أنحاء العامل ،نحيي ذكرى
امللكــة إليزابيث الثانية التي كانت رمــ ًزا لإلخالص وااللتزام
الوطنيني للمملكة املتحدة .نعرب عــن خالص تعازينا للملك
تشارلز الثالث ولعقيلته امللكة ولجميع أفراد العائلة املالكة».
ثم غادر الرئيس ميقايت لندن اىل الواليات املتحدة االمريكية
لرتؤس وفد لبنان اىل اعامل الجمعية العمومية لالمم املتحدة
يف نيويورك .ويعود اىل بريوت الخميس املقبل.

ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة
ُ ّ
جلسة اإلثــنــيــن :الــنــصــاب بــمــتــنــاول ال ــي ــد ...والــتــصــويــت مــؤمــن لــصــالــح املــوازنــة
هل أشهر تحالف «القوات» و<الكتائب» و<التغيير» سالح املقاطعة بوجه <الرئيس األكثري>؟
محمد بلوط
بعد ايام عىل جلسة املوازنة ،مل يعرف اي
كتلة بادرت اوال اىل اقنــاع الكتل املعارضة
االخرى بتطيري النصــاب ،لكن املؤكد ان اول
من اعلن هذا الخيار قبل الخروج من القاعة
العامة كان النائب جــورج عدوان عن كتلة
«القــوات اللبنانية» قبــل ان يؤيده يف هذا
املنحى رئيس كتلة «الكتائب» سامي الجميل
والناشــطة يف كتلة نــواب «التغيري» بوال
يعقوبيان.
يف الجلســة املذكورة ،وبعد االنتهاء من
مناقشــة واقرار النفقات يف املوازنة ،جرت
مشــاورات داخل وخارج القاعة العامة بني
هذه الكتل ومعها كتلة «التجدد» .ولوحظ ان
التنسيق يف ما بينها حول اسقاط املوازنة او
ردها كان ناشطا والفتا ،ما جعل احد النواب
يقول :ان ما شــهدناه يف هذه الجلســة يظهر كأنهم فريق
واحد».
وعندما وجد نواب هذه الكتل انه ليس باستطاعتهم ايقاف
مناقشــة املوازنة واقرارها ،وان املجلس ســائر اىل االمام،
بادروا اىل استغالل اللحظة وساروا يف خيار تطيري النصاب
مستفيدين من «تكاسل» الفريق اآلخر وغياب بعض نوابه.
هل ســتتكرر هذه التجربة يف جلسة االثنني املقبل؟ تقول
مصــادر نيابية من الكتل املؤيدة اقــرار املوازنة ان هذا االمر
مســتبعد للغاية ،فاالغلبيــة التي تريــد التصويت لها متلك
النصاب بشــكل مريح ،وقادرة عــى تأمينه بصورة طبيعية
النها تســتطيع تأمني حضور اكرث من  ٦٥نائبا مبا يزيد عن
الخمسة نواب عىل االقل.
وتشري املصادر اىل انه كان يلزم هذا الفريق  ٣نواب لتأمني
النصاب بعد خروج النواب املعارضني يف الجلسة املاضية ،مع
العلم ان عددا مضاعفا عىل االقل كان غاب عن الجلســة قبل
تلك اللحظة .لذلك فان نصاب جلسة االثنني هو يف متناول اليد
وال يحتاج اىل جهد.

ووفقا للمصادر ،فان املجلس سيســتأنف مناقشة املوازنة
من النقطة التي انتهى اليها كام نوه الرئيس بري ،قبل ان يعلن
تأجيل الجلسة االخرية .وهذا يعني انه سيستكمل املناقشة من
املادة  ٣من املوازنة يف الواردات وما يسمى بالدوالر الجمريك،
الذي تعود مسؤولية تحديده اىل الحكومة ،وال عالقة مبارشة
للمجلس بهذا الشــأن اال من باب حاميــة االمن االجتامعي
ودخل الفرد وعدم رفع نســبة الرسوم والرضائب بشكل يزيد
من ثقل واعباء االزمة عىل املواطنني.
وسريكز املجلس ،حسب املصادر ،عىل تصحيح االرقام يف
ضوء التعديالت والزيادة التي طرأت يف االنفاق جراء مضاعفة
رواتب موظفي القطاع العام واملتقاعدين واملتعاقدين  ٣مرات.
ووفقا للمعلومــات املتوافرة ،فان املجلس يتجه اىل االبقاء
عىل ما قرره يف هذا الصدد ،اي زيادة الرواتب  ٣اضعاف ،مع
التأكيد عىل مسؤولية الحكومة يف تأمني املبلغ االضايف دون
زيادة نسبة العجز املقدرة.
وبرأي احد اعضاء كتلة مؤيدة القرار املوازنة رغم الكثري من
املآخذ عليها ،ان هناك حاجة لهذه املوازنة باعتبار ان يف ذلك

خطوة رضورية ال بد منها ملعالجة االنتظام
املايل قدر املســتطاع او بالحد االدىن لتغذية
الخزينــة وتعزيز التقدميــات االجتامعية
والصحيــة بالحــد املمكن ايضــا يف هذه
الظروف الصعبة ،الن االستمرار عىل ما هو
الحال اآلن يعني املزيد من التدهور يف تأمني
الحدود الدنيا من التقدميات.
ويضيف املصدر انه بعيدا عن الشــعبوية
واملزايــدات ،نحن بحاجة ملحــة اآلن القرار
املوازنــة ،رغم اننا نعرف انهــا حل انتقايل
ترقيعي ،لكن كــا يقول املثل « الكحل احىل
من العمى».
ويرى ان الدولة ال تســتطيع االســتمرار
يف هذا الوضــع املتدهور للامليــة العامة
والخزينة ،وصحيح ان املوازنة ليست مثالية
وال تحقــق االهداف املنشــودة لكنها تعترب
خطوة رضورية ومطلوبة عىل غري صعيد،
فهي اىل جانب انها تلبي احد رشوط صندوق
النقد الدويل ،تساهم ايضا يف فرملة االنحدار الخطري لوضع
مالية الدولــة ،اذ ال يجوز ان تبقى الجباية والرســوم عىل
الواردات املصنفة غري غذائية ورضورية تحتسب عىل اساس
ســعر رصف الدوالر  ١٥٠٠لرية ،الن هذه الخســارة لخزينة
الدولــة تذهب للتجار والــركات التي تبيع الســلع واملواد
املستوردة للمواطن عىل اساس سعر رصف السوق.
ويلفت املصدر اىل ان ما شهدناه يف جلسة املوازنة االخرية
من تطيري فريق نيايب للنصاب ،له مدلوالت سياسية تتجاوز
املوازنة ،اذ ان ما جرى ميكن ان يلجــأ اليه هذا التحالف غري
املعلن كســاح لتطيري او الحيلولة دون تأمني نصاب جلسة
انتخاب رئيس الجمهورية اذا شعر ان الفريق اآلخر قادر عىل
انتخاب الرئيس بتأمني االكرثية املطلقة اي ٦٥نائبا وما فوق.
وبرأي املصدر ان ما جرى رمبا يكون «بروفة» من قبل هذا
الحلف ،رغــم تأكيد اطرافه حتى اآلن عىل انتخاب الرئيس يف
املوعد الدســتوري ،وقيام احدها مبا يسمى مبادرة النتخاب
رئيس وفاقي من خارج االصطفافات السياسية.

ّ
ُ ّ
تـ ــرقـ ــب لـــلـــقـــاءات مــيــقــاتــي فـ ــي نــــيــــويــــورك ..ومـــــؤشـــــر ال ــف ــوض ــى يــتــفــاقــم
فادي عيد
فرضت الظــروف الداخليــة والخارجية
إعادة تفعيل اإلتصاالت ،ال ســيام عىل خط
بعبــدا ـ الرساي ،وإنهــاء الوضع الحكومي
لجملة اعتبارات وظروف اســتوجبت إعادة
تحريك امللف الحكومي ،بعدما بلغت الفوىض
ذروتها وباتت تهدّ د السلم األهيل ،ومثة من
يشــر عرب تقارير ديبلوماسية ومخابراتية
محليــة وغربيــة ،إىل أن هنــاك أكرث من
مخطّط لرضب حالة اإلســتقرار والرشوع
يف الفوىض من خالل الدخــول إىل ما هو
أكرث مــن املصــارف ،وبالتــايل أن األجواء
الخارجية ،ويف املنطقة تحديداً ،بالغة الدقة
يف ظــل مخاوف من أن يصار إىل تســخني
الوضع امليداين ،وقيام «إرسائيل» باعتداءات
عىل ســوريا ،ورمبا اســتهداف للبنان قبل
اإلنتخابات «اإلرسائيلية» ،وغالباً ما يلجأ العدو االرسائييل إىل
هذه األســاليب عىل خلفية من سيكون رئيس وزرائها ،األمر
الذي يســتدعي قيامها بعمليات عسكرية من باب اإلنتخابات
الترشيعية «للكنيســت» ،وهذا ما تك ّرر يف أكرث من محطة
تستغل أجواء املنطقة
ّ
واســتحقاق ،خصوصاً أنها تحاول أن
الضبابية ،وما يحيط بها من حروب ونزاعات.
ويف السياق ،فإن مصادر سياسية عليمة ،تؤكد بأن عودة
التواصل عىل خط التأليف ،جاء عرب أكرث من لقاء وتشاور بني
رئيس املجلس النيايب نبيه بري والرئيس املكلّف نجيب ميقايت،
من خالل توافقهام عىل رضورة عدم إعطاء أي فرصة لرئيس
الجمهورية ميشال عون يك يبقى يف قرص بعبدا ،ولو لدقيقة

واحدة بعد انتهاء واليته الدستورية ،خصوصاً أنه يتذ ّرع بأن
الحكومة الحالية ال ميكنها أن تتســلّم مقاليد السلطة ،ألنها
برأيه غري دســتورية ،وهذا ما ينسجم ويتامهى مع مواقف
رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جربان باسيل.
هذا وكان هناك تشــاور بني بري وحزب الله الذي عمل عىل
تليني مواقف الرئيس عون وباســيل من خالل تعديل وزاري،
وهــذا ما تم التوافق عليه يف نهاية املطــاف ،ومن هنا أيضاً
طغت هذه املســألة عىل ما عداهــا ،ألن التعديل هو أبغض
الحالل يف خضم هذه الظروف التي ال تسمح بتشكيل حكومة
ثالثينية كام أرادها الرئيس عون ،ولكن السؤال يبقى إذا كان
ما تم التفاهم عليه بني عــون وميقايت قامئاً إىل حني عودة
األخري من نيويورك بعد مشــاركته يف أعامل الجمعية العامة

لألمم املتحدة ،حيث ينقــل بأنه حدّ د معظم
مواعيده مع الشــخصيات التي ســيلتقيها
عىل هامش هذه الجمعية ،وقد يلتقي بوزير
الخارجية األمرييك أنطــوين بلينكن ،ومن
الطبيعي فإن هذه اللقاءات ستوضح مواقف
الدول املعنية بالشــأن اللبنــاين ،وتحديداً
نظرتها إىل اإلســتحقاق الرئايس ،لذا وربطاً
بهذه اللقاءات ،ومبا سيســمعه ويتل ّمســه
تتغي
ميقايت يف نيويورك ،فــإن األمور قد
ّ
وتتبدّ ل عــى الصعيد الحكومي يف حال أُبلغ
مبواقف من شــأنها أن تعيد خلط األوراق إن
حكومياً أو رئاسياً.
لذلك ،فإن تشــكيل حكومــة جديدة أو
التعديل الذي بات شبه محسوم حول حقيبة
وزير شؤون املهجرين عصام رشف الدين ،ال
يلغي من إعادة األمــور إىل املربع األول بني
بعبــدا والرساي ،أو من خالل ما ســيحمله
ميقايت معه من معطيــات غربية وعربية،
عىل اعتبار أنه سيلتقي حرصاً ،وبشكل أسايس ،مع املولجني
بامللف اللبناين.
وعىل هذه الخلفية ،فإنه ليس مثة أي يشء محسوم حتى
اآلن ،أكان حكومياً أو عىل صعيد اإلســتحقاق الرئايس ،يف
ظل هذا الوقت الضائع ،ألنــه وإىل حني عودة الرئيس املكلّف
ومتغي يف خضم
من الخارج ،فقد يصــار إىل أكرث من تط ّور
ّ
التفلّت الذي مت ّر به الســاحة الداخلية ،وكل الدالئل تصب يف
خانة ارتفاع منسوب التصعيد يف الشــارع ،ربطاً باستمرار
تدهور العملة الوطنية وارتفاع أســعار املحروقات والســلع
الغذائية ،ودون تحقيق أي مكاسب إجتامعية للقطاعني العام
والخاص.

ّ
تـــــــطـــــــورات الــــتــــرســــيــــم وتـــشـــكـــيـــل ال ــح ــك ــوم ــة
فـــرونـــتـــســـكـــا بـــحـــثـــت مـــــع عـــــــون
ُ ّ
ســلــيــم  :حــــدودنــــا مـــرســـمـــة م ــن ــذ  ...1923وحـــــق ل ــب ــن ــان اإلســــتــــفــــادة مــــن ثـــرواتـــه
تنفيذ القــوة الدولية لدورياتها» ،مشــرا
ابلغ رئيس الجمهورية العامد ميشال عون
اىل «أن الجيش كان وســيبقى حريصا عىل
املنســقة الخاصة لألمم املتحدة يف لبنان
اقىص درجات التعاون مع «اليونيفيل» من
جوانا فرونتسكا خالل اســتقباله لها قبل
ظهر امس يف قــر بعبدا ،ان «املفاوضات
أجــل الحفاظ عىل االســتقرار يف الجنوب
لرتسيم الحدود البحرية الجنوبية باتت يف
وتالفيا ألي أحداث قد توتر األوضاع ايا كان
مراحلها األخرية مبا يضمــن حقوق لبنان
مستواها أو حجمها».
يف التنقيب عن الغــاز والنفط يف الحقول
وتــم التطرق خالل اللقــاء اىل «التعاون
القائم بني لبنان واالمم املتحدة يف مجاالت
املحددة يف املنطقــة االقتصادية الخالصة
عديدة ،ويف هذا اإلطار شــكر الوزير سليم
له» ،مشــرا اىل ان «التواصل مع الوسيط
األمرييك آموس هوكشــتاين مستمر حول
لفرونتســكا الدعم الذي تقدمــه املنظمة
بعض التفاصيل التقنيــة املرتبطة بعملية
الدولية للبنان».
الرتسيم».
بدورها ،اطلعت فرونتســكا ســليم عىل
واعــرب الرئيس عون عــن امله يف ان»
املداوالت التي رافقــت متديد مجلس االمن
يساهم التنقيب يف املياه اللبنانية يف إعادة
الدويل لليونيفيل والدعم الذي ســيقدم اىل
انهاض االقتصاد اللبناين الذي شهد تراجعا
الجيش ،وأكدت «أن األمم املتحدة مســتمرة
كبريا خالل الســنوات املاضيــة فضال عن
مبســاعدة لبنان يف املجاالت كافة ،سيام
تعزيز االمن واالستقرار يف الجنوب».
(دااليت ونهرا) دعــم الجيش اللبنــاين ومتتــن التعاون
					
عون مجتمعاً مع فرونتسكا
والتنســيق بني وحــدات الجيــش وقوات
وفيام جدد رئيس الجمهورية تأكيد التزام
مركزة عىل رضورة اجراء االســتحقاقات الدســتورية يف
اليونيفيل من أجل الحفاظ عىل اإلســتقرار
لبنان القرارات الدولية وال سيام منها القرار
 ،»1701لفت اىل «أهمية تطبيق كل مندرجاته» ،معتربا ان» موعدها.
ملا فيه خري لبنان وأبناء الجنوب بشكل خاص».
وبعد الظهر ،زارت فرونتســكا رئيس مجلس النواب نبيه
التنسيق بني القوات الدولية العاملة يف الجنوب «اليونيفيل»
وإذ تحدثت فرونتســكا عن أهمية توصل لبنان اىل اتفاق
والجيــش اللبناين امر رضوري لتأمني نجــاح مهمة حفظ بري يف مقر الرئاســة الثانية يف عــن التينة ،وتم عرض ترســيم الحدود البحرية حتى يتمكن من اســتثامر ثرواته
االمن والســام عىل الحدود» ،مشــددا عىل» وجوب توفري االوضاع العامة وآخر املستجدات .
الطبيعية يف البحر ،وشــدد سليم عىل «ان الحدود بني لبنان
كام زارت فرونتسكا وزير الدفاع الوطني موريس سليم يف وفلســطني املحتلة مرســمة منذ العام  1923يف اتفاقية
املناخات املالمئة ملنع حصول أي صدام بني األهايل والجنود
مكتبه يف الريزة ،الذي أكد «متسك لبنان بالقرارات الدولية« ،بوليه  -نيوكومب» وان حق لبنان الطبيعي هو االســتفادة
الدوليني».
وكانت فرونتسكا اطلعت الرئيس عون عىل املداوالت التي ســيام منها القرار  ،»1701الفتــا اىل «اهمية الحفاظ عىل من ثرواته».
رافقت متديد مجلس االمن الــدويل للقوات الدولية العاملة اإلســتقرار يف الجنوب يف ظل التعاون الوثيق بني الجيش
وحرض موضوع املســاعدة االمريكية لرواتب العسكريني،
يف الجنوب يف نهاية الشهر املايض والدعم الذي سيقدم اىل والقوة الدولية العاملة يف جنوب لبنان «اليونيفيل».
واوضحت فرونتسكا ،يف هذا االطار« ،ان تلك املساعدة باتت
وركز سليم ،بحسب بيان املكتب االعالمي يف الوزارة ،عىل يف مراحلها التنظيمية االخرية وستدفع للعسكريني عرب احد
الجيش اللبناين ،كام وبحثــت مع الرئيس عون يف تطورات
عملية ترســيم الحدود البحرية الجنوبية وتشكيل الحكومة ما «نص عليه قرار التمديــد لليونيفيل رقم  2650بخصوص برامج االمم املتحدة».
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ّ
ّ
تش ــــرين و «املحاول ــــة التجريبي ــــة» ّذريع ــــة لإلنت ــــاج!!
«إنرجي ــــن» تؤج ــــل العم ــــل ف ــــي حق ــــل «كاري ــــش» ال ــــى أواخ ــــر ّ
ُ
«اإلس ـــرائيلي» يأخ ـــذ تهدي ـــدات الس ـــيد نصرالل ـــه عل ـــى محم ـــل الج ـــد ..ويفت ـــش ف ـــي فرنس ـــا ع ـــن ح ـــل للن ـــزاع البح ـــري
دوليل بشعالين
تتســارع األمور يف مسألة ترســيم الحدود البحرية بني
لبنــان والعدو اإلرسائيــي ..ففي الوقت الــذي ينتظر فيه
الوســيط األمرييك يف املفاوضات غري املبارشة بني الجانبني
آموس هوكشتاين ر ّد لبنان عىل املقرتح «اإلرسائييل» األخري،
يجري الحديث عن محاولــة تجريبية لربط حقل «كاريش»
بشبكة األنابيب «اإلرسائيلية» متهيداً لتشغيل املنصة وإنتاج
الغــاز الطبيعي ،ويقوم رئيــس أركان الجيش «اإلرسائييل»
أفيف كوخايف هذا األســبوع بزيارة اىل فرنســا ..وتهدف
هذه الزيارة التي يلتقي خاللها مستشــار الرئاسة الفرنسية
لشــؤون األمن القومــي ،اىل البحث يف النــزاع عىل حقل
ظل إرصار
«كاريش» والتحديــات عىل الحدود البحرية ،يف ّ
جلته من أيلول
رشكــة «إنرجني» عىل بدء عملها فيه ،والذي أ ّ
الجاري اىل ترشين األول املقبل.
ويف املقلــب اللبناين ،ك ّرر األمني العام لحزب الله الســيد
حســن نرصالله تهديداته للعدو اإلرسائييل ،مشــدّ داً عىل أنّ
«عيننــا ومعلوماتنا وصواريخنا عىل كاريش» ،مشــراً اىل
ّ
ونعل الصوت ألنّ «اإلرسائييل»
أنّه «ما يف داعي نرجع نهدّ د
واألمــريك لديهــا املعطيات الكافية عــى جدية موقف
املقاومــة» .ويدخل «اإلســتخراج التجريبــي» ضمن هذه
التهديدات ،إذ أرسل الحزب رسالة اىل العدو اإلرسائييل بعيداً
عن اإلعالم تفيد بأنّ «بدء اإلســتخراج يعني بدء املشكل».
إذاً فالخــط األحمر اليوم ،عىل ما حدّ ده الســيد نرصالله
هو «بدء اســتخراج الغاز من كاريش» ،فيام بدء مدّ األنابيب
جة «اإلســتخراج التجريبــي» ،يبدو بوضوح أنّه محاولة
ح َّ
ِب ُ
لســحب بعض اإلنتاج الذي يحتاجه «اإلرسائييل» ليك ُيظهر
للــدول املتعاقد معها عىل تصدير الغــاز لها بأنّه قادر عىل
اإليفاء بوعــوده رغم تهديدات حزب الله .غري أنّ األمر ليس
بهذه الســهولة ،عىل ما تقول أوساط ديبلوماسية مطّلعة،
ّ
وإل ملا كان رئيس أركان الجيش «اإلرسائييل» ،يزور فرنســا
خالل هذا األسبوع ،عىل أن يلتقي هناك برئيس أركان الجيش
الفرنيس ومستشــار األمن القومي لدى ماكرون ،ملناقشــة

حل للنزاع
ملف ترســيم الحــدود البحرية ،وللتفتيش عــن ّ
ربا عىل بعض الضامنات
عــى حقل «كاريش» ،وللحصول ّ
األمنية التي تخ ّوله بدء اإلستخراج منه من دون أي مواجهة
عسكرية مع حزب الله  ،كون فرنسا تتعامل مع الحزب عىل
أنّــه رشيك يف الحياة السياســية يف لبنان .وهذا يعني بأنّ
التفاوض غري املبارش س ُيستكمل قبل أن تبدأ «إنرجني» عملها
يف «كاريش» يف أواخر ترشين االول املقبل.
ويأخذ «االرسائييل» كالم السيد نرصالله عىل محمل الجدّ ،
حل لدى
عىل ما عقّبت االوســاط ،ولهذا يحاول التفتيش عن ّ
الفرنســيني ،ال أن يذهب اىل مواجهة عسكرية ال تفيده يف
هذه الفرتة ،بل تخيــف رشكة «إنرجني» التي وعدها بالعمل
يف منطقــة آمنة بعيداً عن أي توترات أمنية ،وقد جاءت اىل
امليــاه اإلقليميــة ألنّها تثق به وبقدراته ،عىل ما ســبق وأن
أعلنــت .كام أنّ «اإلرسائييل» يريد اإلنتاج والتصدير من حقل
«كاريش» لســببني مه ّمني :أولهــا إقتصادي بحت لتصدير

الغاز واســتثامر الرثوة النفطية .وثانيهام ،ألنّه يريد تحقيق
الرشاكة يف الغاز ،واســتخدامها كورقة اســراتيجية مع
أوروبا ،ولهذا يجد أنّه من الرضوري تأمني الظروف املناسبة
ألن تستخرج سفينة «إنرجني» الغاز من «كاريش» يف أقرب
وقت ممكن.
وصحيح بأنّ العدو اإلرسائييل مســتعجل لتوقيع اتفاقية
الرتســيم البحري مع لبنان ،مبا يُناسب مصالحه ،وليك يبدأ
بإنتــاج الغاز وتصديره اىل الدول األوروبية التي تحتاج اليه
بصورة كبرية بعد وقف اســترياد الغاز الرويس بسبب الحرب
عــى أوكرانيــا والعقوبات األوروبية عىل روســيا ،غري أن
األمرييك ،عىل ما أضافت األوســاط نفسها ،يقوم بتقطيع
املرحلــة الراهنة اىل حني وضوح املشــهد املقبل .وهذا األمر
دفع الســيد نرصالله اىل الحديــث يف خطاباته األخرية عن
محاذيــر وتوقيت ،واىل معادلة «ال غاز من كاريش من دون
غــاز من قانــا» ،أ ُوقّع اإلتفاق أم مل يُوقّــع ،خصوصاً وأنّه

ّ
الحكوميـــة
حـــزب اللـــه يقطـــع الطريـــق أمـــام الفوضـــى بوســـاطته مـــع العهـــد إلنهـــاء األزمـــة
ّ
ّ
ُ ّ
ّ
ميقاتــي يســجل طابــة فــي مرمــى «الوطنــي الحــر» ...وباســيل يتحضــر لردهــا علــى طريقتــه!
صونيا رزق
تبدو االجواء الحكومية ايجابية وفق ما تشــر املعلومات،
وســوف تتبلور اكرث مع عــودة رئيس الحكومة املكلف نجيب
ميقايت من الخارج ،عىل ان يتصاعد الدخان االبيض من الرساي
مطلع الشهر املقبل ،نتيجة وساطة قام بها حزب الله وظهرت
يف كلمة االمني العام للحزب الســ ّيد حســن نرصالله قبل ايام
وقوله« :لدينا آمال كبرية يف تشــكيل الحكومة ،إذ ال يجوز أن
نصل اىل الفراغ الرئايس وحكومة ترصيف أعامل ،وندخل يف
نوع من أنواع الفوىض» ،خصوصاً بعد فوز وساطته بني رئيس
الجمهورية ميشال عون وميقايت ،للتقريب يف وجهات النظر،
ميض ما يقارب
والتخفيف من وضع الــروط املتبادلة ،بعد
ّ
االربعة اشــهر عىل التكليف ،من دون أي تقدّ م خالل الزيارات
التي قام بها ميقايت اىل قرص بعبدا ،وكان يف معظمها يخرج
متج ّهــم الوجه من دون أي كالم ،االمر الذي يؤكد مدى وجود
مسافات سياسية شاسعة بني بعبدا والرساي ،مع ما تض ّمن ذلك
ومنذ فرتة طويلة من صعود وهبوط يف العالقة السياسية بني
عون وميقايت ،بسبب التناحرات التي شهدتها أروقة القرص.
لكن هذه املرة ســاهم ميقايت يف بث اجــواء التفاؤل ،بعد
ترصيــح اطلقه خالل زيارته االخــرة اىل بعبدا للقاء رئيس
الجمهورية ،حيث قال « :مشوار الجايي رح إجي وضلني قاعد
حتى تشــكيل الحكومة ،وما رح فل ،رح نام هون» .وهذا يعني
انّ املرة املقبلة التي تيل قدومه اىل لبنان ،ستكون حافلة بإعالن
التشــكيلة املنتظرة منذ اربعة اشهر ،والتي سرتيح الوضع يف
البلد ،وتساهم يف هبوط سعر الدوالر بشكل كبري ،وفق ما تشري
مصادر اقتصادية ،تعترب بأنّ السياســة واالقتصاد مرتبطان

ببعضهام وال ميكن فصلهام ،واملطلوب إدارة جيدة للسياســة
تساهم يف خلق إدارة جيدة لالقتصاد.
اىل ذلك ،إعتربت مصادر سياسية مراقبة ملا يجري يف إطار
جل طابة يف مرمى «التيار
التأليــف املرتقب ،بأنّ ميقايت ســ ّ
يتحض لردّها عىل
ّ
الوطني الحر» ،فيام رئيســه جربان باسيل
طريقته ،ناقلة بأنّ باســيل أبلغ أحد الوسطاء الذي يعمل عىل
خط العهد  -ميقايت إلنهاء ازمة الحكومة ،أنه مستعد للتسهيل
رشط ان يكون له الدور االكرب ،والكلمة الحاســمة يف إنتخاب
رئيس الجمهورية املقبل.
وعىل خط حزب الله ،فالهدف من وســاطته قطع الطريق
عىل الفوىض التي ظهرت قبل ايام ،خالل سلســلة إقتحامات
قام بها مودعون ،طالت عدداً من املصارف يف مختلف املناطق

ّ
ســــــــفارة إيــــــــران فــــــــي بيــــــــروت :الســــــــفن املحملــــــــة بالفيــــــــول
اإليرانــــي ســــتكون جاهــــزة خــــال أســــبوع أو أســــبوعين لإلبحــــار

أعلنت الســفارة اإليرانيــة يف بريوت ،يف
ترصيح تلفزيوين ،أنّ «السفن اإليرانية املحملة
بالفيول اإليراين ،ستكون جاهزة خالل أسبوع
أو أســبوعني لالبحار باتجاه لبنان ،والرسو يف
امليناء الذي يحدده الجانب اللبناين».
ولفتــت الســفارة ،إىل أنّ الوفد اللبناين يف
طهــران ،يجري مباحثات مــع وزاريت الطاقة
والنفــط االيرانيتني ،مشــرة «إىل أن هناك 3
مواضيع مطروحة يف املباحثات ،هي «مساعدة
لبنــان يف مجال الفيــول وفق ما جرى االتفاق
عليه مع رئيس حكومة ترصيف األعامل نجيب
ميقايت ،ووزير الطاقة وليد فياض ،كام اصالح
شــبكات الكهرباء ،وبناء معامل لتوليد الطاقة
الكهربائية».

جنبــاط التقــى البخــاري :علينــا أن نحتــرم
ً
املواعي ـــد الدسـ ــتوريّة ..وننتخـ ــب رئيسـ ــا

جنبالط مستقبالً السفري السعودي

ً ُ
س ــــــــفير أوكراني ــــــــا :وجدن ــــــــا طرق ــــــــا موازي ــــــــة
لتزويـــــــــــــــد لبنـــــــــــــــان الحبـــــــــــــــوب والقمـــــــــــــــح

أكد الســفري االوكراين ايهور اوستاش ،خالل
رعايته افتتــاح مهرجان االفالم الســينامئية
االوكرانية الخامس يف صالة ســينام «ريفويل»
يفصور،يفحضوراعضاءمنالجاليةاالوكرانية
ومدعوين ،أننا «حاليا وجدنا طرقًا موازية لتزويد
لبنان الحبوب والقمح».
وقال« :يف الوقت الحايل ،تقريبا 62يف املئة من
جميع واردات الحبوب يف لبنان تأيت من أوكرانيا،
سندعملبنانوسنقفبجانبأصدقائنايفلبنان»،
مشريا «اىل ان لبنان اول من ندد بالعدوان الرويس
عىل بلدنا وشــعبنا إنها رســالة خاصة جدًا اىل
جميع األوكرانيني ،واىل كل البلدان ،وبالطبع من
جانبنا نحاول دعم لبنان».
أضاف «كام تعلمون أوكرانيا هي املورد الرئييس
للحبــوب والقمح إىل لبنان .أي أكرث من  %80من
حاجــات اللبنانيني .حاليا وجدنــا طرقًا موازية

اللبنانيــة ،وكادت ان تتطور
لتشــمل مؤسســات اخرى
كاملستشفيات ،بالتزامن مع
إمكانيــة حصــول عمليات
ارهابية ،بعــد االخبار التي
اشــارت اىل إستيقاظ خاليا
نامئــة ،قــادرة عىل رضب
االســتقرار االمنــي خالل
دقائق ،يف بلد يتسم بالطابع
الطائفــي واملذهبي ،لذا اىت
هــدف االرساع بالتشــكيلة
بوقته ،خصوصاً انّ االكرثية
تُجمــع عىل حــدوث الفراغ
الرئايس مطلع ترشين الثاين
املقبــل ،إال اذا اىت الضــوء
االخــر من الخارج ،وتم االتفاق عىل إســم الرئيس العتيد،
وبالتايل فكل يشء وارد يف لبنان حتى يف الســاعات االخرية،
واحياناً يف الدقائق االخرية ،بالتزامن مع أي تسوية قادرة عىل
ضبط الوضع اللبناين.
ووفق كواليس سياســية نقلت عن ديبلومايس غريب قوله:
« الفراغ الرئايس واقع ال محالة وقد ميتد أشــهراً ،ويف حال
طالت مــدة املباحثات واملفاوضات للوصول اىل التســويات
املرتبطة باملنطقة ،ســيمتد الفــراغ يف لبنان اىل ما بعد العام
 ، 2023ستتخلله دعوات من رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد
جلسات إلنتخاب رئيس للجمهورية ،من دون وجود نصاب بل
«خربطة» سياسية كالعادة.

لتزويد لبنان الحبوب والقمح .فقد أرسلنا بالفعل
 3دفعات من املســاعدات اإلنسانية من لبنان إىل
أوكرانيا».
وقال« :نقدر دور الحكومة اللبنانية التي كانت
األوىل عربيا التــي نددت بالعدوان الرويس عىل
بلدنا وشــعبنا ،إنها رسالة خاصة جدًا اىل جميع
األوكرانيــن واىل كل البلدان ،وبالطبع من جانبنا
نحاول دعم لبنــان والحكومة اللبنانية .كام اننا
نشعر بدعم قوي جدا من اللبنانيني».
وعــن االوضــاع يف اوكرانيــا ،قال« :كام
تعرفــون تدعمنا الــدول األوروبية ،وجميع
الــدول الدميوقراطية يف العامل ويف مقدمها
الواليــات املتحدة األمريكية وكنــدا واليابان
وأوســراليا وكوريا الجنوبيــة والعديد من
البلدان األخرى دعمت أوكرانيا .نحن نقدر حقًا
هذه املساعدة».

اشــار رئيس الحزب التقدمي االشــرايك وليد جنبالط بعد
لقائه الســفري السعودي وليد البخاري يف كليمنصو« ،اىل ان
الســفري الســعودي اكد له رضورة التزام املواعيد الدستورية
وانتخاب رئيس للجمهورية» .ولفت جنبالط اىل اننا «تداولنا
يف العديــد من األمور ،لكنه أكد حرص اململكة التاريخي عىل
االســتقرار اللبناين واتفاق الطائف والدســتور ،وعلينا نحن
اللبنانيني أن نحرتم املواعيد الدستورية وننتخب رئيساً».

كنعـــان :علـــى الحكومـــة أن تحســـم أمرهـــا بطـــرح
ُ
أرق ـ ــام موازن ـ ــة قب ـ ــل اإلثني ـ ــن ليدرس ـ ــها الن ـ ــواب
أشــار رئيس لجنة املال واملوازنة النائب
إبراهيــم كنعان ،اىل أن «الــكالم أنه كان
املقصــود تعطيل النصاب ال يجب أن نأخذه
كانقسام عمودي ،ما حصل بالجلسة ليس
ســهال والحظنا أن الحكومــة لديها إرباك
كبــر ورئيس حكومة ترصيــف األعامل
نجيــب ميقايت طرح تغيريا جذريا برتكيبة
املوازنة» .ولفت يف ترصيح تلفزيوين ،اىل
أن «لجنة املال مل تقر املوازنة بل حولتها كام
هي اىل الهيئــة العامة يك ال نعدم فرصة
الحوار بشأنها وكانت تشبه كل يشء اال ما
كنا نطمح اليه» ،مضيفا «ما حصل بالجلسة
أن ميقــايت قرر تحديد دوالر جمريك جديد
وعــرض  3أمور أرقامها ليســت موجودة،
كــا وطرح زيادات بالجلســة ،وكان من
الــروري أن نتكلم من أين ســنأيت بهذه

الزيادات إن كان للقطاع العام أو غريه».
وأكد أن «العجز املطروح بعد كل التعديالت
بلغ  13الف مليار ،وإن ذهبنا لزيادة الرضائب
لتأمني اإليراديات نكون قد ذهبنا بـ»شــيك
عىل بياض» للحكومــة وهذا غري مقبول،
نعب من الجلسة أن هذا املوضوع
ونحن كنا ّ
يفــرض أن يكون أفضــل ،وأن قلت مرارا
وتكرارا أن  90باملئة من املوازنة كان ممكن
أن يقر يف شــهر نيسان» ،معتربا أن «تغيري
األرقام بالجلسة النيابية غري مقبول ،وعىل
الحكومة أن تحســم أمرها عرب طرح واحد
قبل يوم اإلثنني يك يدرسها النواب ويكون
لنا موقف منها» .وتابع «التضخم بأي زيادة
بالعجز سيؤثر عىل سعر الرصف ،وهذا غري
مقبــول يف ظل اإلنهيار الذي يحصل أصال
بشكل كبري هذه األيام».

غــر معني بالتفاوض بل يواكب الدولة يف املفاوضات التي
تجريها بوساطة أمريكية.
وأشــارت االوســاط اىل أنّ لبنان ال يســتطيع أن ينتظر
أكــر ،ألنّ هناك فرصــة تاريخية ســانحة أمامه عليه أن
يستغلّها ،سيام وأنّ أوروبا تحتاج اىل استرياد الغاز للسنوات
املقبلــة لتعويض الغاز الــرويس .وإذا بدأ منذ اليوم عمليات
يكنه خالل السنوات
االستكشــاف والتنقيب يف البلوك ُ 9
األربع أو الخمس املقبلة أن ُيصدّ ر الغاز اىل أوروبا .ومن هنا،
يريد لبنان االســتفادة من الفرصة املتاحة لســببني مه ّمني:
أولهام ،ترســيم الحدود البحريــة .وثانيهام ،رفع «الفيتو»
يكن
األمرييك عــن التنقيب يف البلوكات الللبنانية .وعليه ُ
يكن تأجيل رفع الحظر
تأجيل اتفاقية الرتســيم ،ولكــن ال ُ
عــن الرشكات الدولية للمجيء اىل لبنان واســتئناف عملها
يف بلوكاتــه البحرية .علامً أنّ «توتال» الفرنســية لن تعود
اىل لبنان دون اتفاقية ترســيم ،ألنّها غري مستعدة للخسارة
مجــدّ داً ،عىل غرار مــا حصل معها عندما بــدأت بعمليات
التنقيــب يف البلوك  4يف العــام  ،2020ومن ثم ُمنعت من
استكامل أعاملها.
وتتســاءل األوســاط عينهــا ملــاذا يعمــل األمرييك
و»اإلرسائييل» عىل منع لبنان من االســتخراج والتنقيب عن
الغاز والنفط ،فيام يســبقه العدواإلرسائييل بســنوات يف
هذا املجال؟ ومن أي منافســة يخىش بالتايل ما دام الطلب
عــى هذه املواد مطلوب من دول عــدّ ة يف العامل عىل مدى
الســنوات املقبلة؟! وذكرت االوســاط بأن العقد املوقّع بني
ينص
رشكة «توتال» والدولة اللبنانية فيام يتعلّق بالبلوك 9
ّ
عىل أنّ مرحلة اإلستكشــاف األوىل مدّ تها ثالث سنوات تبدأ
بعــد موافقة وزارة الطاقة عىل خطتها .وقد ســبق للوزارة
أن وافقت عىل خطة االستكشــاف يف أ ّيار من العام ،2018
والتــي انتهت يف أ ّيار من العام املايض ( )2021من دون أن
جل
تبدأ «توتال» بحفر أي برئ يف البلوك املذكور ،بل راحت تؤ ّ
املهل وكان آخرها إرجاء عملها فيه اىل أ ّيار  ،2025وذلك قبل
أن تبدأ املفاوضات معها عىل أكرث من مستوى ليك تعود اىل
لبنان يف أقرب فرصة ممكنة.

قاس ـــم :لبن ـــان أصغ ـــر م ـــن أن يُ َّ
قس ـــم
وأكبــــر مــــن أن تســــتأثر بــــه ّ
أي فئــــة
غ ّرد نائب أمني عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم ،عىل حسابه
نسب إىل
عرب «تويرت»« :لبنان وط ٌن
ينتســب الناس إليه وال يُ ُ
ُ
أحــد ،فنقول :لبناين للمواطن ،وال نقول لبناننا ألنه ليس ملكاً
لجهة دون أخرى».
أضاف «إذا كان املقصود تقســيم لبنــان أو الفدرلة لرتميم
ضعف التأييد الشــعبي لجهة ما ،فالقرار لكل اللبنانيني الذين
يريدون لبنان موحــداً ووطناً نهائياً لجميع أبنائه ،وقد أثبتت
يقســم ،وأكرب من أن تستأثر به
األحداث أنَّ لبنان أصغر من أن َّ
أي فئة».

ً
ّ
تلقى اتصاال من نظيره الكويتي بالوكالة

مـ ــولـ ــوي :لــبــنــان لـــن ي ــك ــون م ــص ــدرا
لـــضـــرب أمـــــن املــجــتــمــع الــكــويــتــي

ً

تلقــى وزيــر الداخلية والبلديــات يف حكومة ترصيف
االعامل القايض بســام مولوي اتصــاالً هاتفياً من النائب
االول لرئيــس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية
بالوكالة يف دولة الكويت الشــقيقة الشــيخ طالل الخالد
األحمد الصباح ،يف إطار التنسيق الدائم بني الجانبني .وجرى
البحــث يف ضبط محاوالت تهريب املخدرات اىل دول الخليج
العريب وآخرها إحباط محاولة تصدير حبوب الكبتاغون اىل
الســودان كوجهة أوىل ومنها اىل الكويت داخل شحنة من
العنــب بالتعاون بني وزاريت الداخليــة اللبنانية والكويتية
املتمثلة باإلدارة العامة ملكافحة املخدرات.
وأثنى مولوي عىل التنسيق الحاصل ،مشدداً عىل «رضورة
تكثيفــه ملحاربة أي طريقة لتصديــر األذى اىل املجتمعات
العربية كافة».
وإذ شــدد عىل «العالقات املتينة بــن الجانبني اللبناين
والكويتــي» ،أكــد أن «لبنان لن يكون مصــدراً لرضب أمن
املجتمع الكويتي» ،مشددا عىل أن «األجهزة األمنية ستكون
كام دامئا باملرصاد منعاً ألي محاولة للمســاس بأمن لبنان
وأشقائه».

درغـــــــــــــــام :والدة الحكومـــــــــــــــة
قبـــــــــــــــل نهايـــــــــــــــة الشـــــــــــــــهر
أكد النائب اسعد درغام يف حديث إذاعي ،ان «اإليجابية يف
مســألة تأليف الحكومة جدية ،وان مساحة الخالفات باتت
ضيقــة جداً» ،وقال« :ال يزال هناك بعض التفاصيل التي لن
تكون عائقاً امام التأليف» ،متوقعا «والدة الحكومة العتيدة
بتعديــات طفيفة عىل حكومة ترصيف االعامل قبل نهاية
الشــهر الحايل ،إذا بقيت األمور عىل املنحى الذي تسلكه».
وحول التعديالت التي ســتطرأ ،أكد درغام ان «اســتبدال
وزيــري املالية واملهجرين قد يكــون صحيحاً ،أما موضوع
وزير االقتصاد فمرتوك ملا ســتؤول إليه املشاورات بعد عودة
الرئيس نجيب ميقايت ،ولكنه لن يكون عائقاً أمام التأليف»،
مضيفــا «يبدو ان الرئيس ميقايت والوزير امني ســام قد
اجتمعا وتفاهام».
ورداً عىل ســؤال عن االستحقاق الرئايس ،رأى درغام ان
«للعامــل الخارجي دوره يف موضوع رئاســة الجمهورية،
ال ســيام أن املجلس عبارة عــن مجموعة أقليات ،لذلك ال بدّ
مــن الوصول إىل تســوية داخلية لالتفاق عىل رئيس جديد
توافقي» ،كاشــفا عن «اجتامع لتكتــل لبنان القوي اليوم
ســيتطرق اىل االســتحقاقات املقبلــة ويف طليعتها امللف
الرئايس».
وهي سيوافق «التيار الوطني» عىل تعديل دستوري يسمح
بإيصال قائد الجيش العامد جوزف عون اىل ســدة الرئاسة،
قــال« :من املبكر الحديث عن هذه األمور ،وال لقاءات ثالثية
امريكية فرنســية سعودية يف واشطن حتى الساعة».
وسئل عن زيارة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جربان
باســيل لطرابلس ،فنفى ان تكــون «يف إطار الزكزكات او
توجيه الرســائل السياسية ألي جهة» ،وقال« :كانت مقررة
منذ فرتة ،وهي ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها باسيل
للمناطق اللبنانية كافة».
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ُ
ّ
األمني ـــة حص ـــرا
توقي ـــت لق ـــاءات أمي ـــن ع ـــام ح ـــزب الل ـــه مرتب ـــط بالظ ـــروف
ُ
إجتم ـــاع نصرالل ـــه  -إرس ـــان :مطالع ـــة ملرحل ـــة م ـــا قب ـــل اإلنتخاب ـــات وبعده ـــا
عيل ضاحي
إذا صحــت التوقعــات
والتمنيــات والرتجيحــات،
سيكون هناك حكومة جديدة
للبنــان خالل بضعــة ايام
عىل االقــل ،او  10ايام عىل
االكــر ،ولو كانت شــبيهة
بالحكومة املستقيلة الحالية
مــع تعديالت طفيفة .ولكن
حل مشكلة الحكومة ال يعني
حل كل مشكالت البلد والتي
تتفاقم وتتناســل مع غياب
اي اجنــدة او روزنامة حلول
لدى الســلطة وحتى القوى
السياسية املوالية واملعارضة.
ويف مقلب حزب الله وحلفائه ،التشاور والتواصل
يتم يومياً من خالل اجتامعات حزبية او نشــاطات
تضامنيــة ،وحتى لقــاءات لها طابــع لبناين او
فلســطيني ،وعىل هامشها يلتقي ممثلو حزب الله
والثنايئ الشــيعي بباقي املكونات الحزبية اللبنانية
والفلســطينية .وعىل املستوى الحكومي والنيايب
كل ضمن مهامه النيابية
يلتقــي ممثلو حزب اللــه ّ
والوزاريــة مبختلف القوى السياســية والحليفة
والصديقة .ومروحة التشــاور التي يقوم بها حزب
اللــه يومياً ودورياً مع الحلفاء واالصدقاء لها طعم،
وللقاءات امينه العام الســيد حسن نرصالله «طعم
مختلف» ،وفق ما تؤكد اوســاط مطلعة عىل اجواء
حزب الله.
ويف حني طغى لقاء السيد نرصالله بالنائب السابق

طالل ارســان ووفد حزيب مرافــق ،يف اليومني
املاضيني ،عىل االجواء الحزبية والسياسية املحيطة
باملقاومة ،تكشــف االوســاط ان لقاءات الســيد
نرصالله وتوقيتها وبرمجتها مرتبط حرصاً بظروفه
االمنية ،ووفق تقديره الخاص وظروفه الســانحة
يحدد توقيت هذا املوعد عن ذاك.
وتؤكد االوساط ان اللقاء مع ارسالن كان مطالعة
ملرحلة ما قبل االنتخابــات  ،خصوصاً انه مر وقت
طويــل قبل آخر لقاء بني الرجلني ،كام كان مطالعة
للمرحلة املقبلة .وتؤكد ان اللقاء تأكيد عىل متاسك
العالقــة بني الطرفني ،وثبات ارســان اىل جانب
املقاومة وسوريا وايران ومتسكه بالثوابت.وتنفي
االوســاط عالقة اللقاء بأي اعتبارات درزية ،فلقاء
كليمنصــو غري مرتبط بلقاء نرصالله -ارســان.
واذا التقى حزب الله بالنائب الســابق جنبالط ،فمن

ّ
ّ
ه ـ ــل تس ـ ــللت قي ـ ــادات «داعش ـ ــية» ال ـ ــى لبن ـ ــان؟

ً

الطبيعــي ان يلتقي الحلفاء
واالصدقــاء وارســان يف
طليعتهم.
ويف ملف االنتخابات ،تؤكد
االوساط ان تقييم االنتخابات
يفيد بأن خسارة بعض حلفاء
حــزب اللــه ،ال ســيام املري
طالل مرتبطــة بالتصويت
االغــرايب ،وبـ»تهريــب»
االصوات التفضيلية بشــكل
معاكس من «االشــرايك»
اىل «قوى التغيري»  .وتشــر
اىل ان رســوب اي حليف يف
االنتخاباتاليعنيخروجهمن
الحياة السياسية والحزبية،
وهو موجود ،ولكل معركــة انتخابية وكل منطقة
ظروفهاوحيثياتها،ونقاشهايتطلباملقاربةالشاملة
واملراجعة الذاتية الدقيقة.
وتشري االوساط اىل انه من الطبيعي ان يطل اللقاء
ايضــاً عىل ملف الحكومة والتمثيل الدرزي ،وصوالً
اىل امللــف الرئايس ،وليس انتهاءاً بامللف الســوري
وتطورات الوضع يف الرب والبحر.
وتكشــف االوساط ايضاً انه يف امللف الرئايس ال
تزال املقاربات كلها خجولة من كل القوى السياسية
والحزبيــة ،وحتى الســاعة ال يــزال النقاش يف
العموميات وحتى داخل مجالس حزب الله والحلفاء،
وما ميكن قوله ان حزب الله يرفض ان يكون املرشح
الرئايس معادياً للمقاومة او من الذين يتبعون اجندة
معينــة ضدها ،اما غــر ذلك فلم يطرح احد بعد اي
اسامء او مواصفات محددة للمرشح الرئايس.

جهاد نافع
يف املجالــس املحلية ،مثة تهامس عن تســلل
لكوادر «داعشية» اىل الساحة اللبنانية ،وتوزعهم
يف املناطــق اللبنانية ،خاصــة يف بعض القرى
الجبلية الشــالية ،وان بني هــذه الكوادر َمن هو
يف موقع املســؤولية القياديــة العليا ،وقد عمدوا
عىل االنتشار بني الشامل ،ومناطق لبنانية اخرى،
ومعظمهــم وصلوا برا عــر معابر وعرة ال يعرف
مسالكها اال املهربني املحرتفني.
ال تؤكــد وال تنفي املصــادر املتابعة لهذا امللف،
لكنها تشري اىل مخاطر محتملة جراء فرار قيادات
وكوادر من ادلب وشــال رشق سوريا اثر هجامت
«قوات ســوريا الدميوقراطية» (قسد) عىل اكرب
مخيامت «داعش» وابرزها مخيم الهول ،وان كلفة
تهريب هــؤالء القيادات بالغة االهمية ،ال تقل عن
عرشة آالف دوالر وما فوق عن الشخص الواحد.
تبــدي هذه املصادر مخاوفا من ان تســلل هذه
القيادات يجري بتدبري مربمج واستهداف للساحة
اللبنانيــة يف املرحلة املقبلة ،وخالل الفراغ املقبل،
وان الذيــن تغلغلوا يف الداخــل اللبناين ،بارشوا
بتشــكيل خاليا واســتقطاب وجوه جديدة ال تثري
الشكوك وغري مكشوفة أمنيا ،وال حتى يف الوسط
الشعبي ،لضامن رسية التخطيط والتحرك ،وتوجيه
الرضبات املفاجئة.
وتعتقد املصادر ،ان الذين تسللوا اختفوا ،وعمدوا

الخوري مستقبال وفد أهايل شهداء فوج اإلطفاء
التقــى وزير العــدل يف حكومة ترصيف
األعامل القايض هرني الخوري ،ظهر امس يف
مكتبه يف الوزارة ،وفدا من أهايل شــهداء فوج
اإلطفــاء الذي زاره بعد اجتامع عقده مع رئيس
مجلس القضاء األعىل القايض سهيل عبود يف
قرص عدل بريوت.
رصح وليم نون شقيق شهيد
بعد اإلجتامعّ ،
فوج األطفاء جو نون باآليت« :قمنا بجولة بدأت
من مكتب رئيس مجلس القضاء األعىل القايض
سهيل عبود ،بحيث أنه بعد كل ما حدث وما نُرش
يف اإلعالم ،وبعد أن تظاهر قســم من األهايل
أمام منزل الرئيس عبود ،وقسم آخر تواصل معه
عرب الهاتف ،قررنا الحضور اىل مكتبه للتباحث
معه بشــكل مبارش .نحــن ال منلك اال مطالب
محقــة ،وعبود يقول إنه دامئاً مع الحق ،ال مع
أهايل الضحايــا وال أهايل املوقوفني أو أي أحد
آخــر ،وما قلنا أمامه بأن مطلبنا واضح وهو أن
يتم السري بالتحقيق ،أما املوضوع املطروح راهناً
وهو القايض الرديف ،ففي حال تم تعيينه ،سيتم
تقديم طلب رد مــن قبل أحد األهايل ،وبالتايل
نعوداىلاملشكلةنفسها،أيالتشكيالتالجزئية
للهيئة العامة ملحكمة التمييز».
اضاف «مــن هنا ،فإن مطلبنا واضح يف ما
يختص بســر عمل الهيئــة العامة ،وهو حق
قانوين لنا نطالب به دامئاً ،ونحن لسنا ضد أحد
من املوقوفني من الناحية الصحية واإلنسانية،
كلمانريدهأنيُتابعالتحقيق،وبالتايلفالقضاء
هو َمن يقرر من يبقى يف الســجن و َمن يُخىل
سبيله».

وتابــع «يف لقائنا مع وزير العدل ،دار الجزء
األكرب من الحديث حول موضوع الهيئة العامة
ملحكمةالتمييز،وقدعلمنابأناملرسوموصلاىل
وزارة العــدل ،ودامئاً وزير العدل يوقع برسعة،
ما يعني أنه ســيتم التوقيع عليه ثم يُحال عىل
وزير املالية الذي كام نعلم ينتظر « الكلمة» من
الرئيس نبيه بري ،ألن القرار ليس بيده كام سبق
أن أخربنا .أما املوضوع الثاين فهو الشق املتعلق
مبا تم تداوله يف وسائل اإلعالم نقالً عن وزير
العــدل ،الذي أوضح لنا خالل هذا اللقاء أن وراء
هذا املوضوع طابور خامس ،وقد جرى توضيح
كل يشء يف هذا السياق .كل ما نريده من وزارة
العــدل ومن مجلس القضاء االعىل هو متابعة
التحقيق ،فنحن ال منلك مطلباً يتعلق بإسم ،كام
ال مشكلة لدينا مع أحد ،وليأخذ كل صاحب حق
حقه بالقانون».
ورداً عىل ســؤال حول رفض عدد من القضاة
تويل منصب املحقق العديل الرديف ،أجاب نون:
«نحن ندعو اىل تشكيل الهيئة العامة ملحكمة
التمييز بغض النظر عن القايض الرديف ،وسواء
تم السري بهذا اإلجراء أما ال ،فسنعود اىل املشكلة
ذاتها ،فكل األطراف منذ نحو أســبوعني أو أكرث
تدور يف نفس الحلقة املفرغة ،فليتفضل وزير
املالية ويتحمل مسؤوليته ،كونه املعرقل األول
بأمر من الرئيس نبيه بري «.
وعن عدم االجتامع بوزير املالية ،أجاب نون:
مل يســتقبلنا وزير املالية أبداً ،باســتثناء مرة
واحدة عندما التقى اثنني من املحامني من أهايل
الضحايا ،وقال لهام أنا وزير وصاية «.

أكد الســيد عيل فضل الله ،أن «ال خيار أمام
اللبنانيني إال اإلرساع يف انجاز االســتحقاقات
الدستورية ألن الوطن ال يتحمل أي فراغ» ،داعيا
«الجوانب السياســية اىل تحمل مسؤولياتها
والخــروج من مصالحها الخاصة» ،وحذر من
«خطورة عــودة املنطق القديم املتجدد الذي ال
يعترب العدو الصهيوين ميثل خطرا عىل لبنان»،
مؤكداً «أننا لسنا هواة حرب لكننا سنرص عىل
استعادة حقوقنا النفطية والغازية ولن نسمح
لهذا العدو أن يحقق أهدافه».
وأشــار إىل أنه «علينــا ان نكون يف موقع
املسؤولية يف أي مكان نتحرك فيه ،فالفكر الذي
نحمله يجب ان يكون مبنيا عىل قواعد صحيحة
ودقيقة وقناعات واضحة ،حتى ال تتسلل إىل
عقولنا أفكار بعيدة من واقعنا مغلفة بعناوين
معينة ،تهدف إىل رضب مجتمعنا ومفاهيمنا
وقيمنا وتسقطنا من الداخل وتجهض احالمنا
وقضايانا» ،الفتا إىل أن «البعض جرب يف هذا
الوطن التحالف مع العدو ،فامذا كانت النتيجة
إال الويالت واملصائب من حروب وفنت وتفتيت
من خالل العبــث مبكونات الوطن وتحريض
طوائفه بعضها عىل بعض ،فحذار من ان يعيد
احــداً املحاولة ثانية وتخدعه احالمه وأمانيه
غري الواقعية».

وشــدد فضل الله ،عىل «رضورة ان يكون
املوقف اللبناين واحدا يف مواجهة كل محاوالت
العدو منع لبنان من حقه يف استخراج ثروته
الغازية والنفطية من خالل محاوالت املامطلة
والتســويف وتقطيع الوقت ،ومن هنا إننا لن
نقبل أن يصادر أحد مستقبلنا وثرواتنا أو يعمل
لتبديد عنارص القــوة يف مجتمعنا والهادفة
إلسقاط هذا النموذج املقاوم ،والذي من دونه
لن نحرر أرضاً أو نســتعيد حقاً أو ثروة ،مشرياً
إىل أننا لسنا هواة حرب ولكننا لن نقبل بإعادة
عقارب الساعة إىل الوراء ولن نسمح لهذا العدو
أن يحقق أهدافه».
وأوضــح أنه «ال خيار امامنــا بني الفراغ
الــذي يؤدي إىل الفــوىض واملجهول ويخدم
اهداف العدو وبني تشكيل الحكومة وانتخاب
رئيــس للجمهورية إال اإلرساع يف انجاز هذه
االستحقاقات الدســتورية يف أرسع وقت،
فالوطــن ال يتحمل أي فــراغ ومن هنا ندعو
الجوانب السياســية اىل تحمل مسؤولياتها
والكــف عن املنــاورات واالبتعــاد عن لغة
االتهامات وتســجيل النقــاط والخروج من
مصالحها الخاصــة وانانياتها ،فالبلد مل يعد
يتحمل انهيارا ويكفي إنســانه ما يعانيه من
أزمات وذل».

فضـ ـ ـ ـ ــل اللـ ـ ـ ـ ــه :إنجـ ـ ـ ـ ــاز اإلسـ ـ ـ ـ ــتحقاقات الدسـ ـ ـ ـ ــتوريّة
يمنــــــــــع الفوضــــــــــى ويُحبــــــــــط أهــــــــــداف العــــــــــدو

عــى حلق اللحى ،يك ال يلفتــوا النظر ،وان منهم
مــن اختفى يف الضنية وعــكار ،ومنهم من اتجه
اىل مخيم عني الحلوة .وتربط املصادر بني تســلل
هذه الكوادر ،وما تم الكشــف عنه مؤخرا يف اكرث
مــن منطقة لبنانية ،وابرزها يف القرعون بالبقاع
الغريب ،ويف قرى جنوبية.
وتخىش املصادر ان تتسع الخاليا والبؤر املتشددة،
بانتظار ســاعة الصفر للتحرك واالنقضاض ،وان
ما تشهده الساحة الشاملية وخاصة طرابلس من
فوىض وفلتان ،امنا هو نتاج الغرف السوداء ،ويك
يسهل التحرك يف ظل الفوىض.
لكن يف الوقت عينه ،تبدي هذه املصادر ارتياحها

ّ
وبهيــــــة الحريــــــري مجــــــاالت التعــــــاون
غريــــــو بحثــــــت
ُ
البــــــزري :علــــــى املجتمــــــع الدولــــــي مســــــاعدة لبنــــــان
زارت ســفرية فرنســا يف لبنان
آن غريو يرافقها املستشــاران يف
الســفارة رومان كالغاري وكونتان
جانتيه ،رئيسة مؤسسة الحريري
للتنمية البرشية املستدامة النائبة
السابقةبهيةالحريرييفمجدليون،
وتــم يف خالل اللقــاء التداول يف
األوضاع العامة يف لبنان والعالقات
الثنائية ومجاالت التعاون ،والتطرق
اىل عدد مــن القضايــا الرتبوية
والتنمويــة واإلجتامعيــة ذات
الحريري مجتمعة مع سفرية فرنسا
االهتامم املشرتك».
والوفد
الفرنسية
وزارت السفرية
األزمات الوطنية التي عاىن منها لبنان عىل مدى
دارته.
يف
البزري
الرحمن
عبد
املرافق ،النائب
عقو ٍد من الزمن» .ولفت البيان اىل أن «البزري أكد
«البحث
أن
اىل
البــزري
ملكتب
بيان
وأشــار
عىل الدور الذي يجب أن يلعبه اللبنانيون وتحديداً
العميقة
والسياسية
اإلقتصادية
األزمتني
تناول
الربملــان اللبناين من أجل الخــروج من املأزق
املتاحة
والوسائل
والسبل
لبنان
منها
يعاين
التي
السيايس ،وتأمني اإلستحقاقات السياسية يف
لفرنسا
ميكن
الذي
والدور
األزمة،
هذه
من
للخروج
موعدهــا املقرر إن لناحية إنتخاب رئيس جديد
الصديقة أن تلعبه من أجل مســاعدة اللبنانيني للبالدأوتشكيلحكومةفاعلة.كامدعااملجتمع
للخروجمنمحنتهمودعمالتطلعاتاإلصالحية الدويل وأصدقاء لبنان وخصوصاً فرنسا ،لدعم
للشــعب اللبناين الذي يطمــح إىل بناء الدولة جهوداللبنانينيومساعدتهموالتعاونمعهممن
العادلــة ،الحديثة ،والقادرة من أجل منع تكرار أجل تجاوز هذه املحنة».

«أم ــل» :ال يجوز الــركــون الــى فكرة الشغور الرئاسي
ّ
ولـــإســـتـــفـــادة مـ ــن عــــــروض إيـــــــران
الــكــهــربــائــيــة
أشار املكتب الســيايس لحركة أمل إىل أنّ
«يف خضم املهلة الدستورية املتعلقة بإنتخاب
رئيس للجمهورية ،تشري الحركة إىل وجوب
تزخيم حركة االتصاالت للتوافق والدفع بإتجاه
إنجاز هذا اإلســتحقاق الدستوري والوطني
الكبري ،إذ ترى أن موقع رئاسة الجمهورية ال
يجوز عىل اإلطالق الركون إىل فكرة شغوره».
ودعــا يف بيان ،إىل «تح ّمل املســؤوليات
الوطنيــة والدســتورية ،وخلــق املناخات
اإليجابية بغية اإلرساع يف تشــكيل حكومة
قادرةعىلمواجهةالتحدياتالراهنةوالظروف
الضاغطة التي يعــاين منها اللبنانيون عىل
أكــر من صعيد خاصــة يف قضية املودعني
وأزمة القطاع املرصيف واإلنهيارات يف الواقع
النقدي».

ً
الــخــوري التقى وفــدا من أهالي شهداء فــوج اإلطفاء
ّ
ّ
نون :بحال ّ
سيتم تقديم طلب رد
قاض رديف
تعيين
تم
ٍ

وأكّد البيان ،أنّ «حركة أمل تنظر بإيجابية
إىل النقاش تحت قبــة الربملان يف ما يتعلق
باملوازنة التي يفرتض أن تؤمن موارد للبنانيني
عىل صعيد املعاشات ،ودعم قطاعات التعليم
والصحــة واالمــن ،وعــى الرغــم من كل
التســاؤالت املتعلقة باملوازنة ،إال أن االســوأ
واألخطــر هو عدم وجود موازنة تنتظم فيها
املالية العامة للدولة».
وختم «الحواجز املرفوعة أمام حل قضية
الكهرباء والطاقــة يف لبنان تحتم بذل كل
الجهود من أجــل ايجاد مخارج لهذا املأزق،
ورضورة االســتفادة من العروض املتتالية
مــن قبل الجمهورية اإلســامية يف إيران
وعدم االنصــات إىل إمــاءات املرتبصني
بلبنان رشاً».

الســتنفار الجيش اللبنــاين ،ومواصلته عمليات
الدهم وتســيري الدوريات ،وانه ال بد من وضع اليد
وكشــف الخاليا والبؤر ،وعدم إتاحة الفرصة الي
عمل تخريبي.
كام كشفت املصادر ان تسلل هذه القيادات ليس
نتيجــة الصدام مع «قســد» ،بل ان لهؤالء مهامت
ميكن تلمســها من حجم التداول بالدوالر ،وجذب
الشبان يف مقتبل العمر اليهم وتجنيدهم باغراءات
مالية وعينية.
ومل تســتبعد املصــادر أن يكون بني املتســللني
لبنانيــون التحقوا بـ «داعش» منذ ســنوات ،ومن
جنسيات سورية وعربية مختلفة.

مفتــــي الجمهوريّــــة واصــــل اســــتقبال
ّ
ُ
مؤيّــــدي دعوتــــه للقــــاء النــــواب الســــنة

كســــــبار :اإلعتــــــكاف ليــــــس الوســــــيلة الناجعــــــة
ّ
للوص ـــول ال ـــى اله ـــدف ..ب ـــل أس ـــوأ ح ـــل يتخ ـــذه الحاك ـــم
دريان مستقبالً السفري البابوي
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان
يف دار الفتوى ،السفري البابوي املونسنيور جوزف سبيرتي يف
زيارة وداعية ،وجرى يف خاللها البحث يف األوضاع العامة.
واســتقبل مفتي الجمهورية وفداً من املركز اإلســامي -
عائشــة بكار برئاسة املهندس عيل نور الدين عساف وحضور
رئيس املحاكم الرشعية السنية يف لبنان الدكتور الشيخ محمد
عساف.
بعد اللقاء قال عســاف« :أكدنا وقوفنــا إىل جانب املفتي
ودعمــه وتأييده املطلق يف مبادرته التي أطلقها بدعوة النواب
الســنة إىل االجتامع يف دار الفتــوى يف  24أيلول الجاري»،
واســتقبل دريان ،وفدا من «االتحاد األهيل البريويت» .والتقى
املحامــي زكريــا الغول الذي قدم له باكــورة مؤلفاته :كتاب
«بريوت .»1918-1887

جعج ــــــــع التق ــــــــى قنص ــــــــل الوس

جعجع مستقبال الوس
عــرض رئيس حزب «القوات اللبنانية «ســمري جعجع يف
معراب ،مع قنصل الوس جاك حكيم آلخر التطورات السياسية
عىل الســاحة اللبنانية ،فضالً عن شــؤون وشجون منطقة
كرسوان ،يف حضور منسقها الدكتور رشبل زغيب.

كسبار ونقيبة املحامني العراقيني وأعضاء النقابة
اســتقبل نقيب املحامــن يف بريوت نارض
كسبار نقيبة املحامني العراقيني أحالم الالمي،
ويف حضــور أعضاء مجلس النقابة أمني الرس
سعد الدين الخطيب ومفوض قرص العدل عامد
مرتينوس ومايا زغريني ،وجرى البحث يف عدة
مواضيع تتعلق بأوضاع املحامني وما يعانونه
يف ظل اعتكاف القضاة وإقفال املصارف .وأيدت
الالمــي رأي النقيب حول عــدم جواز إعتكاف
العدالة واملحاكم ،مضيفة أنه يف العراق ،ويف
عز األزمة وصل معــاش القضاة إىل أدىن حد
ممكن أن يتصوره أحد ومل يعتكفوا.
ووضــع كســبار النقيبــة الالمي يف جو
التحركات التي سوف تقوم بها نقابة املحامني

يف بــروت إذا اســتمر القضــاة باإلعتكاف
خصوصاً ،وأنه أبدى كل رغبة يف دعم القضاة
يف مطالبهم ،وهو يعتربهم من أهم قضاة العامل
علامً وثقافة ونزاهة وشجاعة .إال أن اإلعتكاف
ليس الوسيلة الناجعة للوصول إىل الهدف ،بل
هو أســوأ حل ممكن أن يتخذه الحاكم ،ويرض
مبصالحه ومبصالح املحامني واملتقاضني يف
جميع أنواع امللفات من أي نوع كانت.
ومن املتوقع ان يثري النقيب كسبار موضوع
إعتــكاف القضاة مع إتحــاد املحامني العرب،
خصوصاًيفكلمتهالتيسوفيلقيهايفإفتتاح
املكتب الدائم لألتحاد بحضور رئيسه والنقباء
العرب واألمناء العامني ومساعديهم.

ت ــق ــي الـــــديـــــن :لــــن يُـــطـــفـــىء غ ــض ــب امل ــودع ــي ــن
ّ
إال بــــــاســــــتــــــعــــــادة حـــــقـــــوقـــــهـــــم كــــامــــلــــة

غــرد رئيس حزب «الوفــاق الوطني» بالل
تقي الدين عرب حســابه عىل «تويرت»« :الحق
يؤخذ وال يعطى فلنأخذ حقنا بحد الســيوف..
املطلوب من املصارف والقيمني يف الدولة حل
مشــكلة املودعني وأن تقوم بواجباتها تجاه

جميع املودعني وحامية حقوقهم وأموالهم.
ال يشء يحــرك املودعــن ســوى ودائعهم
وحقوقهم .كفى تكاذبا وكفى تشــكيكا !  .لن
يطفىء غضب املودعني إال استعادة حقوقهم
كاملة».

5

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
الــحــكــومــة لــيــس ال ـّـخ ــط ــوة األولــــــى بــالــتــســويــة الــكــبــرى
تــشــكــيــل
ّ
ُ
وع ــون لــن يُــوقــع بشكل مــجــانــي ...مــحــاوالت إلرضــائــه بثمن مقبول

محمد علوش

مــع ارتفــاع وتــرة
الحديث عن اقرتاب تشــكيل
الحكومــة ،ال بد من العودة
بالذاكرة اىل مرحلة تشكيل
الحكومــة الحاليــة ،التي
شــهدت عمليات مدّ وجزر
كبرية وكثــرة ،فام يُحىك
عن اقــراب التأليــف ،وإن
كان مسنوداً عىل معطيات
جدية ،إال أنــه يبقى قارصاً
عن تأكيد النتائج ،ألن رؤية
األطراف املساهمة بالتأليف
ليســت متطابقة بالنسبة
ملستقبل لبنان القريب.
أكرث مــن مــ ّرة قيل أن
الحكومة س ُتشــكل قبل مرحلــة الفراغ الرئايس،
حلت أو
دون ان يعنــي هذا أن املشــاكل يف لبنان ُ
ســكلت طريق الحلــول ،فمن حيث املبــدأ ،تقول
مصادر سياسية ،ال ميكن النظر إىل أي إتفاق عىل
تشكيل حكومة جديدة عىل أســاس أنه جزء من
تسوية كربى منتظرة ،نظراً إىل أن القوى املعارضة
يف املجلــس النيايب ،بإســتثناء كتلــة «اللقاء
الدميوقراطي» ســتكون خارجها ،وبالتايل ميكن
وصفها بالتوافق عــى مترير املرحلة املقبلة بأقل
قدر ممكن من األرضار إىل حني الوصول إىل لحظة
اإلتفاق عــى إنتخاب رئيس جديــد للجمهورية،
خصوصاً أن فريق رئيس الجمهورية ميشال عون
كان قد هدد بالذهاب إىل خطوات غري متوقعة ،يف
حال الوصول إىل الشغور الرئايس يف ظل حكومة
ترصيف أعامل ،وهو ما ال يُناسب الفريق الشيعي
بالدرجة األوىل ،وال يُناسب ميقايت أيضاً.

حتى اآلن ،الصيغة التي ستكون عليها الحكومة
املقبلــة ،بغض النظر عن األجــواء اإليجابية التي
تضخها مختلف القوى ال تزال غري واضحة ،بحسب
املصادر ،نظراً إىل أن الخيارات ال تزال مفتوحة ،بني
الذهاب إىل تأليف حكومة جديدة أو إبقاء الحالية
عىل حالها بعد إدخال بعــض التعديالت عليها ،ال
سيام أن الكثري من عالمات اإلستفهام تُطرح حول
الثمن الذي ســيحصل عليه «التيار الوطني الحر»،
من أجل املوافقة عىل تســهيل عملية التأليف ،من
دون األخذ مبطلبه إنضامم  6وزراء دولة سياسيني
إليها ،األمر املروفض من قبــل العديد من الجهات
األخرى.
عىل هذا الصعيد ،هنــاك من يعترب أن الثمن من
املمكن أن يكون بني أمرين :األول هو عىل مستوى
القرارات التي قد تذهــب هذه الحكومة إىل أخذها
بعد تشــكيلها ،أما الثاين فهــو ضامنات متعلقة
باإلســتحقاق الرئايس ،وهو األمر األكرث ترجيحاً،

حيث أن حزب الله ،الذي كان
قد دخل عىل خط املفاوضات
الحكومية بقــوة يف األيام
املاضية ،يُعتــر هو الجهة
الوحيدة القادرة عىل تأمني
الضامنــات الالزمة التي قد
يكون التيار
بأمس الحاجة
ّ
إليهــا يف الوقــت الراهن،
مع العلــم أن الوصول إىل
األزمة الدستورية ،التي كان
الجميع يحذر منها ،سيكون
لــه تداعيات ســلبية عىل
موقع الحزب والتيار معاً يف
اإلســتحقاق الرئايس ،وهو
ما أكدته مصادر سياســية
عديدة يف الفرتة الســابقة،
حيــث أن التفــاوض عىل
وقع الفوىض أصعب بكثري من التفاوض الهادىء
نسبياً ،ولو أن الهدوء يف لبنان غري متوافر حالياً.
وترى مصادر متابعة ملشاورات تأليف الحكومة
أن عمليــة منح التيار الوطني الحــر ما يُريده لن
تكون ســهلة ،خاصة عىل مستوى تقبل ميقايت
وبــري لها ،معتــرة أنه ميكن الوصــول اىل حل
وســطي بني ما يريده التيار بامللف الرئايس ،وبني
ّ
ما ميكن تقدميه له من ضامنــات ،ألن كل أمر ال
يتضمن حصول الرئيس عون وباسيل عىل حوافز،
يعني أن القبول له ســيكون مستحيالً ،كون التيار
يرى أن مرحلة الفوىض ستكون أفضل للوصول اىل
أهدافه الكربى املتعلقة بتغيري النظام.
وتؤكد املصادر أنه فور صدور مرســوم تشكيل
الحكومة الجديدة ،فهذا يعني أن باسيل حصل عىل
ما يريده او عىل األقل عىل جزء كبري مام يُريده.

ال ــك ــام اإليــجــابــي ع ــن تــشــكــيــل الــحــكــومــة ل ــم يُــتــرجــم حــتــى اآلن
هيام عيد
مبعــزلٍ عــن كل الكالم
اإليجايب عن إمكان تشكيل
حكومــة قبــل  31ترشين
األول املقبــل ،فإن املشــهد
السيايس الداخيل ،وبشكلٍ
ّ
خط التأليف ،ما
خاص عىل
زال يراوح مكانــه ويفتقد
إىل أيــة عنارص تؤرش عىل
أن والدة الحكومــة العتيدة
باتت وشــيك ًة .وال يقترص
نائب يف
القلق الــذي يبديه
ٌ
كتلة وســطية ،من العودة
إىل الوضــع الســابق من
الجمــود يف هذا امللف ،عىل
الواقع الحايل والعالقات بني
املعنيني بتشكيل الحكومة ،بل يتخطاه إىل الوضع
اإلجتامعي املتد ِّرج نحو اإلنهيار يف زحمة األزمات
التي تتواىل ،يف الوقت الذي يســود انطباع ثابت
لدى غالبيــة الكتل النيابية ،بــأن امللف الحكومي
يتقدّ م عىل امللف الرئايس ،ولكن من دون أن يعني
هذا األمــر ،أن ظــروف والدة الحكومة ،وبصيغة
معدّلة عن الحالية ،قد نضجت.
ويكشف النائب الوسطي ،أن الضغوط التي تُبذل
بعدما فشلت الوساطات واملساعي السياسية ،قد
تضاعفت يف اآلونة األخــرة ،للتوصل إىل صيغة
معدّلة لحكومة الرئيس نجيــب ميقايت ،عىل أن
تنال الثقة من املجلــس النيايب فور إقرار مرشوع
لســبب بات واضحاً لدى الجميع،
املوازنة العامة،
ٍ

وهو تد ّرج الحديث عن شغور رئايس عىل الرغم من
كل املســاعي واملبادرات النيابية ،والتي كان آخرها
مبادرة تكتل نواب «التغيري» ،التي أتت تحت عنوان
ترسيع انتخابات رئاسة الجمهورية وقطع الطريق
عىل ســيناريوهات الشــغور يف موقع الرئاسة
األوىل.
وعليه ،يؤكد النائب نفســه ،أن األسبوع املقبل
سيشهد كلمة الفصل يف هذا املجال ،وتحديداً بعد
عودة الرئيس نجيب ميقــايت من لندن ونيويورك،
علامً أن ميقايت قد يعود نهاية األســبوع الجاري،
وبالتايل ،وما مل يطرأ أمر مستجدّ يؤدي إىل إعادة
خلط األوراق ،فإن الحكومة الحالية ســتنال ثقة
املجلس النيــايب مع بعض التعديــات عىل عد ٍد

محدود من الــوزراء ،وليس
توســيع الحكومة وزيادة
 6وزراء جدد إىل التشــكيلة
الحكومية.
وبالتــايل ،فــإن التعديل
الــوزاري املرتقــب يف حال
حصوله ،سيشــمل وزيرين
حتى الســاعة ،وفق ما يذكر
النائــب نفســه ،والهــدف
األســايس منه ،هــو مللمة
الوضع الســيايس الداخيل،
وقطــع الطريق عىل تدحرج
الشارع نحو الفوىض ،ولذلك
سيكون من الصعب عىل أي
جهة داخلية أن تضع العراقيل
اليوم أمــام هــذه الخطوة
املدعومةمنغالبيةاملرجعيات
السياسيةوالحزبية.
يف املقابل ،ال يتوقع النائب الوســطي ذاته ،أن
يؤدي التوافق عىل إنجاز امللف الحكومي ،إىل توافق
مامثل عىل اإلستحقاق الرئايس ،وإجراء اإلنتخابات
الرئاســية يف املوعد الدستوري ،وأيضاً قبل نهاية
والية الرئيس ميشال عون .ولذا ،فإن الرتكيز مجدداً
عىل وجوب تخفيض سقف الرشوط «الحكومية»،
من شأنه أن يفتح الباب أمام التواصل ،ورمبا إعادة
خلط األوراق السياسية املتعلقة بعنواين الحكومة
ورئاســة الجمهورية يف آنٍ واحــد ،نظراً للرتابط
الوثيق ما بني الشــغور الحكومي وخطورته عىل
الشغور يف موقع الرئاسة األوىل ،يف حال استمر
الفتور بني العديد من القوى السياســية والحزبية
إزاء اإلستحقاق الرئايس.

ّ
الـــى متـــى ســـيبقى الطرابلســ ّـيون يتحملـــون انقطـــاع امليـــاه والكهربـــاء؟
دموع األسمر
مل يكــرث ايــا مــن
نواب طرابلــس وقياداتها
السياسية واحزابها ولجانها
بأزمــة انقطــاع املياه يف
مدينــة طرابلــس منذ ما
يقارب الثالثة اشهر ،بل ايا
من هؤالء مل يلمح صهاريج
املياه وطوابري ملء الغالونات
تغزو شوارع املدينة.
هــل كان املطلــوب من
رئيس محطات توزيع املياه
يف طرابلس كــال مولود
تقديم اســتقالته منذ بداية
االزمــة ،لتتــواىل بيانات
القوى السياســية الواحدة
تلو االخرى .مل يتوان مولود
عن كشف املســتور خالل اعالن اســتقالته من
منصبــه بتحميل كامل املســؤولية اىل الحكومة
اللبنانية وكافة املســؤولني من املراجع املختصة،
واعتباره «ان هذا التلكؤ يف حل قضية انقطاع املياه
عن طرابلس ال يبــر بالخري» ،بل ويصف املرحلة
القادمــة «بانها صعبة وســتكون كارثة عىل كل
ابناء املدينة».
واكد انه «بتنا كمؤسســة عاجزين عن االنتاج
وضخ املياه للمناطــق يف طرابلس يف ظل انكفاء
املســؤولني عن اداء واجبهم ،وبتنــا نعيش عىل
املساعدات الشــهرية من بعض املؤسسات ،بينام
املســؤولون يرتاشقون املســؤوليات» .وتابع« :ال
احمل املسؤولية ال للمؤسسة وال كهرباء لبنان ،بل
املطلوب من الحكومة ان تأخذ دورها يف معالجة

حل ازمة الكهرباء لتزويــد املواطنني بالكهرباء».
واكد «ان مصلحة املياه ال ميكنها االســتمرار يف
ظل الوضع القائم بســبب ارتفاع ســعر الدوالر
وغالء املــازوت فضال عن تكاليف ال طاقة لنا بها.
والســلطة تعمل عىل افراغ املؤسســات لذا قررت
طلب اعفايئ من مهام العمل يف املؤسسة ،وقدمت
استقالتي بسبب ما وصلنا اليه ،والوضع صعب».
ينئ الشعب اللبناين من فقدان مقومات الحياة
(الكهرباء ،املياه) ،لكن يف طرابلس اشــد قساوة،
حيث طالت االزمة وتعدت االشــهر ومل يلحظ ايا
من نواب طرابلس معاناة اهل املدينة ،خصوصا يف
احياء القبة والتبانة واالسواق الشعبية من تفيش
امراض الريقان والكولريا بني االطفال والشــباب
وكبار الســن ،وارتفاع فاتورة االستشــفاء التي
دفعت باغلبية املرىض اىل االســتغناء عن دخول

املستشفيات وتلقي العالج
يف بيوتهــم ،االمــر الذي
يسهم يف انتشــار العدوى
بني املواطنني يف ظل غياب
وزارة الصحة واملعنيني يف
لجم هذه االمراض واالوبئة.
وتحدثت اوساط شعبية
عــن هــذه االزمــة حيث
اعتــرت ان الطرابلســيني
يتحملون وما زالوا انقطاع
التيار الكهربايئ ،يف املقابل
كانت املولدات الخاصة هي
البديل ،رغــم املعاناة التي
مل تنته فصولهــا بعد بدءا
من ارتفاع فاتورة االشرتاك
بشــكل دوري وصوال اىل
التقنني القايس من اصحاب
املولدات بعد انقطاع كهرباء
الدولة الكرث من شــهرين .وتضيف االوســاط ،
حتى الســاعة مل يفرس وزير الطاقة السبب وراء
غياب الكهرباء بشــكل نهايئ عــن طرابلس وال
رئيــس حكومة ترصيف االعــال نجيب ميقايت
الذي ناشــد املعنيني يف مجلس النواب ان مدينته
طرابلس تعيش بدون كهرباء منذ شهر ،واعتربت
االوســاط ان هــذه اللفتة من قبــل ميقايت عن
معاناة الطرابلســيني دليل عىل انه مل يرتك املدينة
بل يتابع القضايا املعيشية.
واكــدت هــذه االوســاط انه يف حــال وجد
الطرابلسيون البديل للطاقة ،هل من املمكن ايجاد
البديل للمياه يف املنازل غري وسيلة رشاء صهاريج
املياه؟! ..وهل ميكن النســان يف القــرن الواحد
والعرشين ان يعيش دون ماء؟!..

الثلثاء  20أيلول 2022

ّ
مــكــاري تسلم دع ــوة مــن وفــد «الــجــهــاد اإلســامــي»
ّ
اإلعالمية
لرعاية التكريم الذي ستقيمه الحركة للمؤسسات

استقبل وزير االعالم يف حكومة ترصيف
االعامل زيــاد مكاري يف مكتبه ،مســؤول
االعالم يف «حركة الجهاد االســامي» خالد
ابو حيط يرافقه مسؤوال العالقات االعالمية
يف لبنان عامد الرفاعي وحسني البطش.
واثنى ابــو حيط اثر اللقــاء عىل مواقف
املــكاري «الداعمــة للمقاومة وللشــعب
الفلسطيني ،فضال عن مواقفه عىل املستوى
الوطنــي العام» ،مشــرا اىل انهم قدموا له
دعوة لرعاية التكريم الذي ســتقيمه «حركة
الجهاد االسالمي» للمؤسســات االعالمية
التي كانت داعمة للموقف الفلســطيني يف
معركة وحدة الساحات».
واستقبل وزير االعالم يف حكومة ترصيف

االعامل زياد املكاري يف مكتبه ،النائب عدنان
طرابليس الــذي قال بعد اللقاء « :التقيت وزير
االعالم قبيل سفره للمشاركة يف مؤمتر وزراء
االعالم العرب يف القاهرة .وتطرق البحث اىل
جدول اعامل املؤمتــر .واكدنا له رضورة عودة
لبنان اىل الحضــن العريب ،خصوصا ان لبنان
تاريخيا كان متميزا يف مجال االعالم ،وهو مير
يف ظروف قاسية يف ظل االنهيارات الراهنة»،
مضيفا «تطرقنا اىل رضورة تشــكيل رسيع
للحكومة ،ومواصفات رئيس الجمهورية املقبل
املنفتح عىل البلدان العربية ،حتى يعود لبنان
اىل ســابق عهده من االزدهار ،ويستعيد قوته
وحضوره يف املحافل الدولية».

وفــــد غ ــان ــي زار وزيـــــر الــــدفــــاع وقـــائـــد الــجــيــش
زار نائــب وزيــر الدفاع
الغــاين Kofi Amankwa-
 ،Manuوزير الدفاع الوطني
موريس ســليم يف مكتبه
يف الريزة ،يف حضور رئيس
اركان الدفاع الغاين االمريال
 Seth Amoamaمــع الوفد
املرافق.
وقد نوه ســليم بـ»الدور
الذي تلعبه القــوة الغانية
املشاركة يف اليونيفيل منذ قائد الجيش مستقبال الوفد الغاين
العام  1978بشكل متواصل»،
اللبنانية-الغانيــة وتطويرهــا يف املجاالت
مقــدرا «تضحياتهــم يف
خالل تنفيذ مهامهم يف الحفاظ عىل االمن كافة» .ونــوه بـ»الخربات التــي يتمتع بها
واالســتقرار يف الجنوب» .وشــكر لغانــا الجيش اللبناين ،مقدرا التعاون والتنســيق
املساعدات االنســانية املتنوعة التي تقدمها القائم بني الكتيبة الغانية والجيش».
وزار الوفد الغاين ايضا ،قائد الجيش العامد
للسكان يف الجنوب.
اما نائب وزير الدفــاع الغاين فتحدث عن جوزاف عون يف مكتبــه يف الريزة ،وتناول
«سياســة بالده الثابتة يف تعزيز العالقات البحث عالقات التعاون بني جييش البلدين.

ّ
دشــن كنيسة القديس نيقوالوس في مرسيليا

العبســــي  :للتكامــــل بيــــن اإلغتــــراب والكنيســــة األم
ترأس بطريــرك انطاكية
وسائر املرشق للروم امللكيني
الكاثوليك يوســف العبيس،
الليتورجيــا االلهية محتفال
باليوبيــل املئويــة الثانية
ومدشنا كنيســة القديس
نيقوالوس يف مرسيليا بعد
االنتهاء من اعامل ترميمها،
يعاونــه رئيس اســاقفة
مرســيليا الكاردينال جان
مارك ايفيلني وخادم الرعية
االرشــمندريت الياس منور العبيس يرتأس القداس
واألرشمندريت إغناطيوس
املســاعدة والتعاون والنظر بعني االنسانية
حدّ اد ولفيف من الكهنة.
املجردة».
كلمة
العبيس
القى
املقدس،
وبعد االنجيل
وكان العبــي قــد زار كنيســة الكلدان
شدد فيها عىل «التعاون بني االغرتاب املليك
وكنيســة األرمن الكاثوليك وكنيسة املوارنة،
الكاثوليــي والكنيســة للمحافظــة عىل
والتقى مع أبناء الرعايا كام استقبل وفدا من
قيم الكنيســة الرشقية القامئة عىل املحبة
والتسامح» ،داعيا اىل «التزام القيم واالخالق أبناء رع ّية الرسيان الكاثوليك.
كام زار العبيس رئيس أســاقفة مرسيليا
املسيحية الســيام يف هذا الوقت حيث تشتد
الهجــرة القرسية باتجاه اوروبــا وبالتايل الكاردينــال جان مارك أفلــن ،وتناول معه
االندمــاج يف املجتمعــات الغربية ورضورة الشؤون الكنســ ّية والتعاون بني الكنيستني
االلتزام بسياســة املحبة والتعاون واالحرتام لخدمة أبنــاء الرع ّية يف مارســيليا .وختم
العبــي يومه الثاين من الزيارة بأمســية
املتبادل».
وختم مشــددا عىل ان» االزمــة التي مير ترانيم بيزنطية أحيتها مجموعة من مرنّ ي
بها مســيحيو الرشق تســتدعي من الجميع رع ّيتي باريس ومارسيليا ومنطقة فاالنس.

وفــد روحــي مــن مطارنة ومشايخ يــزور «الــعــرفــان»
ّ
ّ
ّ
الروحية
التمسك بالقيم
وتأكيد على
واإلنسانية

قــام وفد روحــي بزيارة
مؤسسة العرفان التوحيدية
يفالسمقانية،والتقىرئيسها
الشيخ نزيه رافع ،ضم :راعي
ابرشــية صيدا وديــر القمر
العمر،
املارونيةاملطرانمارون ّ
راعي ابرشية صيدا ودير القمر
للرومامللكينيالكاثوليكاملطران
اييل بشــارة حــداد ،النائب
البطريريك البرشــية بريوت
للرسيــان الكاثوليك ورئيس
اللجنــة االســقفية للحوار خالل الجولة
االسالمي املسيحي يف لبنان
املطران شــارل مــراد ،عضو
اللقاء الروحي يف لبنان االمام الشــيخ اياد عبد
الله ،مدير املركز الكاثولييك لالعالم االب عبده
ابو كسم ،كاهن رعية ســيدة الدر يف املختارة
االب اييل كيوان وعضو الهيئة الحربية املرميية
للحوار االسالمي املســيحي الشيخ عامر زين
الدين ،وكان يف استقبال الوفد اىل جانب رئيس
املؤسسة مشايخ اعضاء من الهيئتني االدارية
والعامة ومســؤولني تربويني واداريني ملدارس
العرفانواملركزالطبي.
وقد رافع «مبواقف اركانه يف جمع الشــمل
وزرع بــذور االلفــة واملحبــة والحفاظ عىل
العيش املشــرك ،وهو املدماك االساس يف بناء
الوطن الذي نطمح اليه جميعا .ولفت اىل «دور
املؤسسة التي احتفلت بيوبيها الذهبي هذا العام
كواحة للتالقي واالنفتاح ،واميانها مبد الجسور
التي تبقى خشبة الخالص للوطن لبنان ،والدور
الذي كان يلعبه احد اركانها سامحة شيخ العقل
لطائفة املوحدين الدروز الشــيخ ســامي ايب
املنى قبل تســلم مهاممه الجديدة يف التواصل
املطلوب».
بدوره ،قال املطران اييل بشــارة حداد باسم
الوفد املؤسسة« :بكل فخر واعتزاز زرنا مؤسسة
العرفانالكرمية،وكانتمناسبةلنعيشلحظات
لبنانية اخويــة نتمناها لكل لبنــان ،وبهكذا

مؤسســات يبنى الوطن ونحن ومسؤولو هذه
املؤسسة يف عهد مســتمر نعمل معا يدا بيد
لخالصلبنان».
ثم كانت جولة يف عدد من اقســام املؤسسة
عبواعنفرح
وصفوفالتالمذةوالروضاتالذين ّ
االستقبال بلوحات هادفة ،وكانت كلمة للمطران
العمر امام طالب الثانوية ،دعا فيها التالمذة اىل
ّ
«الرتكيزعىلالتعلّموتلقيالعلملصقلمستقبلهم
عىل التنشئة الصالحة وأسس القيم واملبادئ التي
تؤسس لألجيال التي تعزز رشف االنتامء اىل هذا
الوطن الذي هو رسالة بني الرشق والغرب» ،منبها
يفالوقتنفسهاىل«مخاطرمايتلقوهابنائنامن
خالل السوشال ميديا وبعض اجهزة االتصاالت
التيتبعداالنسانعنتلكاملبادئ».
وتبع ذلك جولة يف متحــف العرفان ألبرز
الشــخصيات الوطنية والفكريــة والثقافية
ومتحفالرتاث.
وبعد الزيارة ،تحدث املطران شارل مراد باسم
الوفد واللجنة االســقفية املنبثقة عن مجلس
البطاركة والكاثوليك يف لبنان ،وقال« :شــعرنا
خالل الزيارة اننا يف منزلنا ،وهذا ما ملسناه يف
لقاءات التالمذة الذين يتلقون علومهم بانفتاح
لخلقنخبحواريةتحرتماالخر،ونشاطاملعلمني
واملعلامت والشــخصيات املميزة التي يضمها
املتحف».
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ّ
ُ
ّ
ّ
والحي ...الى الشاشــــــة واملدرســــــة
جتمعية تبدأ من املنزل
التنمر آفة م
ســلوك عدواين هزيل متكرر ،يحمل
أشكاال من االســاءة ويتوجه به فرد أو
مجموعــة أفراد تجاه فــرد او مجموعة
أخــرى .يعتمد فيها املــيء عىل قوته
البدنيــة أو االجتامعيــة أو غريهــا من
املميزات بحيث تكون الفئة املعتدى عليها
ذات قدرة ضعيفة للدفاع عن نفسها.
تنترش آفة التنمر يف املجتمع وال سيام
املدارس وهي تأخذ حيزا مهام من املراقبة
والتوجيه واملعالجة ،مبساعدة املسؤولني
واالختصاصيني لحاميــة املتنمر عليهم
واملتنمر واملجتمع املدريس ككل ،ملا لهذه
اآلفة من تأثري سيىء وقاس ومدمر أحيانا
عىل الكل مبن فيهم املتنمر.

} أشكال التنمر }

 التنمــر اللفظــي :وهــو عبارة عناســتخدام أسامء او ألقاب و تقليد للصوت والحركات
يف قالب من الضحك والتنكيت.
 التنمر الجســدي باستخدام القوة والعنف :وهوعبارة عن التهديد والقيام باالعتداء الجسدي كالرضب
والتدافع.
 التنمر العنرصي والطائفي واملناطقي :وهو تنمرعىل هوية الشخص أحيانا ولون برشته أحيانا أخرى
وقد يكون عىل طريقة كالمه ولفظه.
 التنمــر اإللكــروين :يف ظل وســائل التواصلاالجتامعي ينشــط التنمر ويســتعان بهذه الوسائل
لتوجيه الكالم امليسء وإثارة السخرية تجاه الشخص
املســتهدف أمــام املجموعات التي ينتســبون إليها
بالشــكل الفردي او حتى بالشكل املعلن أمام كل من
يصله املحتوى عىل وســاىل التواصل كالفايسبوك
واإلنستغرام وغريها.
 التحرش الجنيس :وهو االسوأ ،وله آثار جد سلبيةعىل الضحية وحتى عىل املعتدي أو املتنمر.
غالبا ما يكون املتنمر عليهم من ذوي الشــخصيات
األقــل قدرة عــى املواجهة والتعبري ،أو يتحاشــون
الشــكوى لحرجهم مــن موضوع التنمر لشــدة ما
يزعجهم ويؤثر عىل نفسياتهم .لذا وجب عىل الهيئة
الرتبويــة واإلدارية ،واألهل كذلك ،أخذ ما يالحظونه
من تغيري مزعج يف التفاعل والسلوك عىل محمل الجد
للتقيص واملعالجة الصحيحة.

} الحاالت التي تستدعي
اإلنتباه عىل االوالد }

 ردات الفعل العدوانية والغضب واملشاجرة ،بحيثأن هذا السلوك ما كان موجودا أو ما كان بنفس الحدة.
 صعوبة يف النوم وعدم الشــهية عىل األكل أوحتى اإلفراط باالكل.
 االنطــواء والخوف وتفضيل الوحدة دون الرغبةيف املشاركة واالندماج.
 التوتر عند استخدام الحاسوب أو الهاتف والسعيإىل إخفاء ما يحصل.
 تقصري يف الدروس.وتغي املزاج بشكل الفت.
 االكتئاب والبكاءّ
 املــرض الجســدي الغري مربر ،وهــو ما يخلفهالضغط النفيس الحاد.
 التوتــر والتأتــأة والرتدد الدائــم .وما إىل ذلكمــن متغريات ،ال تخفى عىل أســتاذ الصف او األهل،
فيتنبهون لوجود املشكلة ويتجهون لحلها.

} طرق املواجهة واملعالجة }

كام يف املســائل التعلميــة ،قطبا العالج هم دوما
املدرســة واألهل ،وذلك يف املراقبة الدامئة لرصد اي
متغري او أمر الفت طرأ عىل التلميذ.
 رضورة إقامة ورشــات تدريبب نفيس وتوجيهوتثقيــف يف املدارس بواســطة أخصائيني لإلضاءة

عىل املوضــوع وإعطاء الحلول التي
متكن التلميذ نفسيا من التصدي لها
او اإلخبار عنها بالحد األدىن.
 ســعي االهل واملدرســة إىل بثالروح اإليجابية والتشجيع للتالميذ،
والرتكيز عىل إبراز مميزاتهم مام يزيد
من ثقتهم بأنفسهم.
 التوجيــه الدائم والتثقيف لتقبلاإلختــاف ونبــذ العنــف والتعدي
وترجيح التعاطي اإلنساين.
 وضــع قوانــن صارمة من قبلاملدرسة متنع التنمر وتعاقب عليه.
 االستعانة بإختصاصيني ملساعدةاملتنمر عليه وكذلك املتنمر.
 االســتامع الجيــد اإليجايب عندكل مــن األهل واملدرســن الحتواء
واستنتاج أي شكوى.
وغريها من الوساىل التي تقارب بطريقة تربوية
ومستدامة.

} أسباب تفيش الظاهرة }

أســباب عديدة تؤدي إىل تفيش ظاهرة التنمر يف
املــدارس ،وهــي تختلف من حالــة إىل أخرى ،وهذا
بعضها:
 أسباب إجتامعية أرسية ،شكلت جوا ضاغطا عىلاملتنمر كالعنف املنزيل األرسي ،الشجار الدائم ،حاالت
االنفصال عند األهل ،وغريها من املشــاكل التي ترتك
أثرا سلبيا.
 أســباب نفسية ســيكولوجية ،نتيجة معاناةاملتنمر من ظروف عديدة كالفقر مثال والحاجة،عدم
الثقــة مبظهره،عدم تقديره لنفســه ،وفقدان أحد
االبوين.
 أســباب مجتمعية وتشــمل البيىة املدرسية أوغري املدرســية التي يكرث فيهــا العنف والتنمر وعدم
االنضباط ،بحيث ال توضع فيها قوانني رادعة تحفظ
هيبة املدرسة وتجعل التلميذ يلتزم بالقوانني املرعية
الرتبوية التي تحميه وتحمي زمالءه.
يجدر الذكر أنه وبرغم تنامي هذه اآلفة املجتمعية،
تلجأ بعض الرصوح الرتبوية يف لبنان وبشــكل الفت
لالستعانة بالخرباء والجمعيات املتخصصة للتثقيف
والتوعية وعالج الحاالت املوجودة.

ّ
«الــــتــــرنــــد» ّ الــــجــــديــــد وتـــــحـــــدي «»Paqui
ّ
الــلــبــنــانــيــة؟
هــــل ي ــت ــس ــل ــل الـــــى املـــــــــدارس
ما هو تحــدي البايك؟
تحــدي الرشيحة الواحدة
كام وصــف .وكيف طغى
عــى مواقــع التواصل
اإلجتامعــي املختلفــة؟
وصل «الرتند» بعد انتشاره
الكثيفعىل«التيكتوك»إىل
لبنان ،منذ حواىل األربعة
أشــهر ،وبعد بدء املدارس
انتــرت الفكرة أكرث بني
الطالب ،ال سيام املراهقني
منهم ممن يحبذون فكرة
التحدي .وكانت قد أشارت
املعلومــات إىل حــاالت
تسمم تعرض لها عدد من
الطالب يف إحدى املدارس يف بريوت.
تحتــوي العلبــة عىل حبة «تشــيبس»
واحــدة ،والتي يرشح موقع تلبع ملصنعيها
بأنهــا تحتوي عىل أقوى أنواع الحر ،وأقوى
أنواع الفلفل ســخونة يف العامل من بينها
فلفل العقرب.
سعر هذه الســلعة مرتفع جدا ،فقد بلغ
يف نقــاط بيعه يف بريوت حواىل األربعني
دوالرا ،فيام تفاوت بني العرشين والثالثني
يف غريها ،علام أنّه يباع بســعر أقل خارج
لبنان .وهذا ما يبقيه حكرا عىل فئة معينة.
ويف حني يباع ملن هم فوق الثامنية عرشة ،ال
يشء يضمن عدم وصوله إىل من هم أصغر
ســنا ،وحتى ملن تدفعهم الحرشية للتجربة
بتأمني رشائه وإن كان سعره مرتفع.

} } Paqui one chip challenge

يسوق التحدي عىل هيئة سؤال مستفز:
هل تجرؤ عىل محاولة التحدي؟
عىل الذين يريــدون التحدي أن يتحملوا
هــذه الرشيحة الحارة أطــول وقت ممكن
قبــل أن يرشبوا املاء أو يأكلوا شــيئا آخر،
وهي تحول لســانهم إىل اللون األزرق كلام
أطالوا إبقاءها يف فمهم قبل البلع كعالمة
إلثبــات انهم أكملوا التحدي ،الذي ينرشون

ّ
املــــــــــــــزورة
نــــقــــيــــب الـــــصـــــيـــــادلـــــة لــــــــ «الــــــــــديــــــــــار»  :األدويــــــــــــــــة
ّ
تــــــجــــــتــــــاح لــــــــبــــــــنــــــــان ..وهـــــــــــــــذا هــــــــوالــــــــحــــــــل الــــــــــجــــــــــذري !
مع غرق لبنان يف أزمته اإلقتصادية الخانقة
حة
ورفــع الدعم تقريباً عن ّ
كل يشء ،باتت ص ّ
املواطــن اللبناين بخطــر ،إن من ناحية عدم
قدرته عىل تك ّبد تكاليف الدخول إىل املستشفى،
أو عــدم توفّر األدوية كلّهــا يف الصيدليات.
لهذا الســبب ،هــرع اللبنانيون إىل نرش صور
األدوية التي يحتاجونها عىل وسائل التواصل
اإلجتامعــي ،لتنترش معها ظاهــرة األدوية
املز ّورة وارتفاع سعرها يف السوق السوداء.

} كيف ميكننا التعرف
اىل الدواء املز ّور }

تواصل نقابــة الصيادلة يف لبنان حملتها
التحذيرية من األدويــة املزورة والتالفة التي
تنترش بطريقة غري رشعية .ويف هذا املجال،
أوضــح نقيــب صيادلة لبنان جو ســلوم لـ
جلة يف وزارة
«الديــار» أن األدوية غري املســ ّ
الصحة والتي تدخــل إىل لبنان بطرق غري رشع ّية تجتاح
البلد ،ونسبتها كبرية جداً .أما ملعرفة نسبة األدوية املز ّورة
تم تغيري توضيبها
واألدوية املنتهية الصالحية ،وتلك التي ّ
أو تعديل أي تفاصيل أخرى تتعلّق بها ،فال ميكننا إحصاءها
ّإل من خالل ضبط جميع األدوية وإجراء جميع الفحوص
الالزمة لها للتأكّد إن كانت مز ّورة أم ال .وهو األمر الذي مل
يتم القيام به حتى اآلن.
ّ
وأضاف« :من خالل ما نشهده عىل أرض الواقع ،ميكننا
التأكيد أن نسبة كبرية من األدوية هي مز ّورة ،وقسم كبري
منها محتفظ به بطريقة ال تراعي املعايري الطبية ،وقســم
آخر يُس َتع َمل بطريقة خاطئة.
كيف ميكننا التعرف إىل الدواء املز ّور؟ يجيب ســلّوم إىل
أنه ال ميكننا التع ّرف إىل الدواء املز ّور يف كثري من األحيان،
فهنــاك تفاصيل كثرية علينا معاينتها مثل «رقم التعريف»
ومقارنتــه برقم الدواء األصــي ،وح ّتى ميكن تزوير رقم
الحل هــو بإدخال الدواء بطريقة رشعية
التعريف .لذلكّ ،
وتسجيله يف وزارة الصحة ،واالحتفاظ به بطريقة سليمة
كل الرشوط واملعايري الطبية .ففي هذه الحال
مســتوفياً ّ
فقط ،ميكننا القول أن الدواء صالح لالستخدام.

أما حول مك ّونات الدواء املز ّور ،فقد يحتوي عىل أي مك ّون
غري ط ّبي وغري ف ّعال .إذ غال ًبا ما تحتوي عىل نشــا الذرة،
البطاطس ،الطباشــر ،أو امليــاه ،لكنها ميكن أن تتض ّمن
منتجات قاتلة وسامة.

} املراقبة عرب املكننة ...حل جذري }

هذا وســبق لــوزارة الصحة أن طرحــت خطة مراقبة
األدوية عرب املكننة ،ودخلت ح ّيز التنفيذ منذ حوايل الثالثة
أسابيع .والجدير بالذكر أن نقابة الصيادلة كانت من أوائل
الداعمني لهذا املرشوع.
وأشار نقيب الصيادلة إىل أنه بدأ العمل بهذه الخطّة عىل
عدد من أدوية الرسطان مع بعض املستشــفيات .ويف هذا
األســبوع ،ستبارش النقابة بتدريب الصيادلة عىل النظام
التت ّبعي الذي سيشــمل يف املرحلة األوىل أدوية الرسطان،
ليشمل الحقاً األدوية كافة.
الحل الجذري
وتابــع« :إنّ هــذه الخطوة هي مبثابــة ّ
واملدماك األسايس إلنشاء البطاقة الدوائية التي دعيت إليها
منذ حوايل الـ 10أشهر ،لضامن حصول املرىض عىل أدوية
سليمة تستويف الرشوط الصحية ،وتأمني األموال الالزمة
لهم من خالل هذه البطاقة لرشاء أدويتهم».

وعن واقع القطاع الصيديل اليوم ،متنى سلّوم أن
يتحسن
ّ
الوضــع قريباً رغم صعوبته الكبرية ،ودعا اىل وضع خطة
وسياســة دوائية مســتدامة بالتعاون بني وزارة الصحة
ونقابة الصيادلة.
وكان وزيــر الصحة يف حكومة ترصيف األعامل فراس
األبيــض اشارســابقاً اىل أنّ خطة املكننــة هي من اول
املشاريع التي كان حريص عىل القيام بها ،فهناك  6برامج
طورت من اجل القيام باملكننة ،والباركود ســتوزع مجانا
عىل الصيدليات وســيصدر قرار الزامي للتقيد به» ،الف ًتا
إىل أنّ سيكون بإمكان املريض من خالل تطبيق الكرتوين
مســاعدته يف الصيدليات من خالل باركود ،االطالع عىل
سعر الدواء واسامء الجينرييك والبدائل املمكنة».
مــع غرق لبنان يف أزمتــه اإلقتصادية الخانقة ورفع
الدعــم تقريباً عن ّ
حة املواطن اللبناين
كل يشء ،باتت ص ّ
بخطر ،إن من ناحية عدم قدرته عىل تك ّبد تكاليف الدخول
إىل املستشفى ،أو عدم توفّر األدوية كلّها يف الصيدليات.
لهذا الســبب ،هرع اللبنانيون إىل نرش صور األدوية التي
يحتاجونها عىل وســائل التواصــل اإلجتامعي ،لتنترش
معها ظاهرة األدوية املز ّورة وارتفاع ســعرها يف السوق
السوداء.

ّ
ّ
املـــضـــرة تــمــتــد عــبــر األجــــيــــال ...مــــاذا ع ــن الــنــســل؟
آثــــار الــتــدخــيــن

كشفت دراســة أن األطفال الذي يتعرض أباؤهم للتدخني
هم أكرث عرضة لإلصابة بالربو مع مرور الزمن .وأشــارت
الدراســة إىل أن األطفال الذين يقــوم أباؤهم بالتدخني قد
يكونوا أكرث عرضة لإلصابة بأمراض الرئة الشــائعة ،وتقدم
النتائج التي نرشت يف املجلــة األوروبية للجهاز التنفيس،
دليال آخــر عىل احتامل وجود «تأثري عــر األجيال» ،حيث
ميكــن للتدخني أن يرض بصحة األشــخاص الذين ولدوا بعد
جيلني.
قال جياتشــنغ ليــو ،من جامعة ملبــورن ،أحد املؤلفني
املشــاركني« :وجدنا أن خطر اإلصابة بالربو غري التحسيس
عنــد األطفال يزداد بنســبة  ٪59إذا تعرض آباؤهم للتدخني
الســلبي يف مرحلــة الطفولة ،مقارنــة باألطفال الذين مل
يتعــرض آباؤهم للتدخني» .أضاف ليــو« :كان الخطر أعىل
 ،بنســبة  ، ٪72إذا تعرض اآلباء للتدخني الســلبي ومارسوا
التدخني أنفسهم».
قال الدكتور دينه بوي ،مؤلف مشارك آخر« :تُظهر نتائجنا
كيــف ميكن أن يكون للــرر الناجم عن التدخني تأثري ليس
فقط عىل املدخنــن ،ولكن أيضا عىل أطفالهم وأحفادهم».
أضــاف أنه بالنظر إىل اســتنتاجاتهم ،يجــب عىل الرجال

محاولــة تجنب التدخني إذا كان ذلــك ممكنا لتقليل مخاطر
التأثري عىل صحة أبنائهم أو نســلهم.
وقال بــوي« :إن التغريات الالجينية الناتجة عن التدخني،
تعديــات يف الجينات التي ال يتغري فيها تسلســل الحمض
النووي لشخص ما ،كانت السبب األكرث ترجيحا لزيادة خطر
اإلصابة بالربو لدى األطفال الذين استنشــق آباؤهم الدخان
السلبي يف شبابهم».
من جهته ،قال جون فوســر ،مدير السياسة الصحية يف
« :Asthma + Lung UKهــذا البحث صادم حقا ،حيث يُظهر
أن اآلثار السلبية للتدخني ميكن أن تستمر ألجيال ،إن حقيقة
أن األطفال الذين يولدون اليوم معرضون بنســبة  ٪59لخطر
اإلصابة بالربو إذا تعرض والدهم للتدخني السلبي عندما كان
طفــا ،تظهر التأثري الهائل للتدخني عىل صحة اآلخرين».
هذا وتستند النتائج إىل تحليل الباحثني للبيانات التفصيلية
حــول صحة  1689زوجا من اآلباء وذريتهم التي تم جمعها
كجزء من دراسة الصحة الطولية الطويلة األمد يف تسامنيا
يف أسرتاليا.
تقــول الورقة البحثية« :تشــر النتائج التي توصلنا إليها
إىل أنه عندما يتعرض األوالد بشكل سلبي لدخان تبغ آبائهم

بعد تخطيه صورا أللســنتهم الزرقاء عىل
مواقع التواصل.
ميكنــك قراءة تحذير عــى العلبة مينع
الحوامل واألطفال ومن لديهم حساســية
عــى الح ّر من تناولها .ويشــر إىل إمكان
تســببها بالغثيان والقــيء وصعوبة يف
التنفس .ويف نفس الوقت توصية بعدم ملس
العينني وغسل اليدين جبدا بعد ملس املحتوى.
لــدى التحدث إىل شــقيقة أحد الطالب
يف مدرســة معروفة  ،قالت« :أحرض أخي
لــدى عودتنا من الواليات املتحدة يف أواخر
آب كميــة من علب الـ»باكيز» ،وكان أوصاه
أصدقــاءه عليها .تعرض أحد زمالئه لغثيان
وضيــق تنفس تطلّب إدخاله املستشــفى،
رمبا ألنه يعاين من حساســية تجاه الح ّر.
أما الباقون فلم يعانوا مضاعفات.
الجدير بالذكر أنه ســبق وسجلت حاالت
تســمم مختلفة يف الخارج ،نقل عىل أثرها
عددا ممن تناولوها إىل املستشفيات بحاالت
تراوحت بني األمل الشديد يف البطن إىل ضيق
التنفس والغثيان.
عىل األهل ،الطــاب والهيئات الرتبوية
املتابعــة واملالحقة عرب التوعية والتوجيه
من جهة واملالحظة من جهة ألخرى لتفادي
اي رضر ينتج عن هذا التحدي الذي من شانه
أن يعرض صحة أبنائنا للخطر.

مـــا ع ــاق ــة املـــشـــروبـــات الــســكــريّــة
ب ــاإلص ــاب ــة بــالــســرطــانــات الــقــاتــلــة؟
تعرف الخاليــا الرسطانية بأنها
تتغ ّذى عىل السكريات ،وأن التوقف
عن تناول الســكر وســيلة لخفض
نشــاط ومنو الورم الرسطاين .لكن
بالبحــث وجدت أن «مجمع البحوث
الرسطاين» الربيطاين قد تحدث عن
هذا األمر ،كاشــفاً أنه ال يوجد دليل
عــى أن اتباع نظام غــذايئ «خالٍ
من السكر» يقلل من خطر اإلصابة
بالرسطان ،أو يزيد من فرص البقاء
عىل قيد الحياة إذا جرى تشــخيص
اإلصابة به.
ويف هذا الصدد ،قدمت دراســة
حديثــة ســببا جديــدا يدفعنا إىل
تقليــص اســتهالك الكثــر من
املرشوبات الســكرية ،حيث وجدت
أن هذه املرشوبات قد تزيد من خطر
الوفاة بســبب الرسطان .وأوضحت
مؤلفة الدراسة الرئيسية مارجوري
ماكولو ،مديرة علمية أوىل ألبحاث
علم األوبئــة يف جمعية الرسطان
األمريكية« :لســوء الحظ ،يتجاوز
األمريكيــون الحــدود املوىص بها
الستهالك الســكر من قبل املبادئ
التوجيهيــة الغذائيــة األمريكية،
واملرشوبــات املحالة بالســكر هي
عوامل خطر معروفة لزيادة الوزن
والسمنة» .ويبدو أن النتائج مرتبطة
بارتفاع مؤرش كتلة الجسم (،)BMI
للمشاركني الذين يرشبون بانتظام
هــذه املرشوبات املحالة بالســكر،
وفقا للدراسة.
واســتخدم الباحثون بيانات من
دراســة للوقاية من الرسطان ،بحثا
عن االرتباطات بني هذه املرشوبات
وجميع أنواع الرسطان والرسطانات
املرتبطــة بالســمنة و 20نوعا من

قبل سن  15عاما ،فإن ذريتهم
تزيد من خطر إصابتهم بالربو
غري التحسيس عند األطفال،
ولكن ليس الربو التحسيس».
وقال الربوفيسور جوناثان
جريج ،رئيس لجنة مكافحة
التبــغ التابعــة للجمعيــة
األوروبيــة للجهاز التنفيس
»:هذه الدراسة أضافت دليال
عــى مخاطــر التدخني بني
األجيــال ،إن األطفال بحاجة
إىل املزيــد مــن الحامية من
الــرر من قبل الوزراء الذين
ينبغــي عليهم اتخاذ إجراءات
صارمــة أخــرى للحــد من
التدخني» ،ودعــا إىل «زيادة
خدمــات اإلقالع عن التدخني وعرض املســاعدة عىل اإلقالع
عن التدخني».
هذا وميكن أن تحدث التغريات الالجينية بســبب التعرض

الرسطان .وتابع الباحثون املشاركني
من عــام  ،1982عندمــا قدم أكرث
من  934ألف شــخص غري مصاب
بالرسطان معلومات عن اســتهالك
املرشوبات ،حتى عام  .2016ووجد
الفريق أن أكرث من  135ألف مشارك
لقوا حتفهم بسبب الرسطان بحلول
عام .2016
ويف حــن أن رشب أكــر مــن
مرشوبني محلني بالســكر يوميا مل
يكن مرتبطا بجميع وفيات الرسطان،
مقارنــة مبن مل يرشبوا أيا من هذه
املرشوبات ،فقــد ارتبط ذلك بزيادة
خطر اإلصابة بأمــراض الرسطان
املرتبطــة بالســمنة .ووقع إبطال
هــذه النتائج بعد تعديل مؤرش كتلة
الجسم .وارتبطت املرشوبات املحالة
بالسكر بزيادة معدالت الوفيات من
رسطان القولون والكىل ،والتي ظلت
متطابقة حتى بعد تعديل مؤرش كتلة
الجســم .كام كان املشاركون الذين
تناولــوا املرشوبات املحالة صناعيا
أكرث عرضــة لإلصابــة برسطان
البنكرياس ،حتى بعد تعديل مؤرش
كتلة الجسم.
ونُــرت النتائج يف  15ايلول يف
مجلــة Cancer، Epidemiology،
 ،Biomarkers & Preventionوالتي
ذكرت نقال عــن ماكولو« :يجب أن
تنظر األبحاث املســتقبلية يف دور
مؤرش كتلة الجســم يف دراســات
املرشوبــات املحالة وخطر اإلصابة
بالرسطان .وهــذه النتائج يجب أن
توجه السياســة العامة فيام يتعلق
باستهالك املرشوبات املحالة ،لتقليل
خطر اإلصابة بالرسطان لدى الرجال
والنساء يف الواليات املتحدة».

البيئــي مثل التدخني ،وقــد تكون موروثة لألجيال القادمة،
عىل وجه التحديــد عندما يتعرض الصبي لدخان التبغ ،فقد
يتسبب ذلك يف حدوث تغريات جينية يف الخاليا الجرثومية،
هذه هي الخاليا التي تســتمر يف إنتاج الحيوانات املنوية.
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ا قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د

خمســــــة اســــــباب للتعجيل في إقرار مشــــــروع قانون املوازنة العامــــــة للعام ٢٠٢٢

شـــــــــــروط صـــــــنـــــــدوق الـــــنـــــقـــــد الــــــــدولــــــــي تــــخــــضــــع لـ ــلـ ــمـ ــزاجـ ــيـ ــة
والـــــــبـــــــطء ب ــت ــط ــب ــي ــق ــه ــا رغــــــــم الــــخــــســــائــــر الـــجـــســـيـــمـــة ل ــل ــب ــن ــان
جوزف فرح
تأجل البت مبرشوع قانــون موازنة العام
 2022اىل ٢٦ايلول الجاري بسبب سفر رئيس
حكومة ترصيــف االعامل نجيب ميقايت اىل
االمم املتحدة ،وهذا يعني انه مل يبق سوى ثالثة
اشــهر لنهاية العام وبالتايل يطرح السؤال ما
النفع من اقرار موازنة ملدة ثالثة اشــهر فقط
بينام من املفروض ان تبدأ الحكومة يف دراسة
مرشوع قانون موازنة .٢٠٢٣
بغض النظر عن ســفر الرئيس ميقايت فأن
الرئيس نبيه بري مرص عىل اقرار املوازنة ولو
مل يبــق يوم واحد من العام الحايل الســباب
كثرية اهمها .
-١اقــرار املوازنة هو ضمن الرشوط االربعة التي
فرضهــا صندوق النقد الدويل القــراض لبنان وقد
ذكــر الصنــدوق هذه الرشوط اكرث مــن مرة النها
بوابة اساســية لالصالح رغم ان هذه املوازنة هي
موازنــة رضائبية بإمتياز وتزيد افقار اللبنانيني مع
العلم ان وفدا من الصندوق يتواجد اليوم يف بريوت
الستكشاف مدى تقدم ما يرغب به من لبنان مستهال
زيارته بلقاء يف وزارة املالية .
-٢ان اقــرار املوازنة يعيد االنتظام املايل العام بعد
ان كانت الحكومة تعتمد القاعدة االثني عرشية يف
رصفياتها .
-٣اقرار املوازنة ســيؤدي اىل توحيد سعر الرصف
ورفع سعر الدوالر الجمريك الذي ما زال يسعر عىل
دوالر ١٥٠٠لرية وبالتايل من املتفق عليه تغيرب هذا
الرقم ورفعه اىل مستويات الـ ١٢او١٤او١٥الف لرية
لبنانية مام يؤدي اىل زيــادة واردات الخزينة التي
تعاين من حالة شــبه افالسية ومتكني الحكومة
من زيادة مساعداتها للقطاع العام وتعيد العمل يف

اداراته املتوقفة عن العمل منذ اكرث من ثالثة اشهر .
لكن يف املقابل ال تعرف ردة فعل املجتمع اللبناين
الذي ســرتفع رضائبه بشــكل كبري لكن من املؤكد
ســتزيد نســبة االقتصاد غري الرشعي عىل حساب
االقتصاد الرشعي الذي ما زال يدفع رضائبه بإنتظام .
-٤اقرار املوازنة يعطي اشارة واضحة السواق املال
واملستثمرين وعامل ثقة العامل الخارجي باالقتصاد
الوطني.ويف هذا الصدد يقول االمني العام املســاعد
ومدير االبحاث يف اتحاد اسواق املال العربية الدكتور
فادي قانصو إىل أن املوازنة العامة يف املطلق ليست
فقط وسيلة لحرص احتياجات الحكومة وإيراداتها،
بل لها وظائف جوهرية أخرى وباألخص استخدامها
كوســيلة لضبط السياســة املالية للبالد ولتحقيق
أهــداف الدولة وتنفيذ سياســتها االقتصادية .كام
تكمــن أهمية املوازنــة العامــة يف دورها كأداة
رئيسية للتنمية االقتصادية واالجتامعية ،ويشكل
إعدادها رافداً أساسياً يف الجهد التنموي ويف تل ّمس
احتياجات الدولة ومواطنيها.
ويف هذا الســياق،رأى أن إقــرار املوازنة العامة
بحــدّ ذاته ليس كافيا إذ يجــب أن يرتافق مع تقدّ م

مرجو عىل مســار االصالحات الهيكلية التي
طــال انتظارها من االصالحــات االقتصادية
إىل املاليــة واإلدارية منها ،والتي من شــأنها
أن تعــ ّزز النمــو االقتصــادي وتحفّز كل من
اإلنتاجيــة والعجلة االقتصادية وتحدّ بالتايل
مــن االختالالت القامئة عــى صعيد القطاع
الخارجي واملالية العامة.
-٥اقرار املوازنة يعيد الفاعلية اىل حكومة
ترصيف االعامل التي ســتصبح يف االسبوع
املقبــل وقبل نهاية ايلول حيــث بإمكانها ان
تصدر املراسيم والقرارات وان تحل مكان رئيس
الجمهورية يف حال مل يتمكن املجلس النيايب
من انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية .
لكــن اذا اقرت هذه املوازنــة هل تريض رشوط
صندوق النقد الــدويل حيث يتبني ان هذه الرشوط
قد افرعت من مضمونها والدليل ما جرى بالنســبة
لقانون الرسية املرصفية حيث يقال ان الصندوق غري
راض عىل هذا القانون ويريد ادخال تعديالت عليه .
ويبدو ان لبنان غري مســتعجل عــى اقرار هذه
الرشوط رمبا بإنتظار عهد جديد او حكومة جديدة
تتمتع بصالحيات دستورية والدليل ترحيل مرشوع
قانــون الكابيتال كونــرول اىل ان تقدم الحكومة
خطتها للتعــايف املايل واالقتصادي وانتظار تقرير
مرصف لبنان حول موضــوع اعادة هيكلة القطاع
الخاص بينام الخســائر تتواىل واحتياطي املركزي
يتضاءل شــيئا فشــيئا حتى وصل اىل ما دون الـ
٩مليارات دوالر والقطاعات االقتصادية مستمرة يف
اســتنزاف نفسها والهجرة تتفاقم والتضخم يحطم
االرقام القياسية .
مهــا يكن من امر فأن البــطء يف املعالجة هو
االســاس اليوم رغم ما يتعرض له لبنان من خسائر
وعدم البت بخطة النهوض .

ّ
ّ
الدوالر يُحلق ..فماذا ســــــيحصل لو لم يعد هناك ســــــقف لضبطه؟

ً

ّ
أتـــــخـــــوف مـــــن أن ي ــص ــب ــح لـــبـــنـــان شـــبـــيـــهـــا ب ــف ــن ــزوي ــا
عـــجـــاقـــة :
 ...وعــــــلــــــى الـــــحـــــكـــــومـــــة أن تــــســــيــــطــــر عـــــلـــــى األســــــعــــــار
مارينا عندس
منذ بداية األزمة االقتصاديّة ،يواصل
ســعر رصف الدّ والر يف لبنان اإلرتفاع
ج ًل أرقا ًما عالي ًة ،حيث المس عتبة
مس ّ
مم أثّر ذلك عىل
الـ  38ألف لرية لبنان ّيةّ ،
جميع القطاعات يف البلد.
امل ُشكلة ليست آن ّية فمنذ عام 2019
الســاعة ،ال يعي املواطن اللّبناين
ح ّتى ّ
مصــره فيام يتعلّــق برواتبه ،حياته
اليوم ّية ومصاريفه.
يف لبنان ،امل ُشــكلة تك ُمن يف دولرة
املــروف ال املدخول ،الســ ّيام عىل
وكل
ُمســتويات ال ّنفقات األساس ّيةّ ،
ال ّتكاليــف التي عــى املواطن اللّبناين
دفعها .ومــن أكرث القطاعــات التي
الصف ،هام
رضرت بســبب عدم اســتقرار سعر ّ
ت ّ
قطاعا املحروقات والقطاع اإلستشفايئ.
مــن هُنا ،ميكننا القــول إنّ القطاعات اللّبنانية
والسبب األسايس يكمن يف عدم
بأكملها انرضبت،
ّ
استقرار سعر رصف الدّ والر.
فامذا ســيحصل لو حلّق الــدّ والر مصورخًا نحو
الالنهاية؟ وهل من ضوابط مع ّينة متنع ذلك؟
السيايس ،ويف ظل االنهيار
مع اســتمرار التأزم ّ
واالقتصادي ،يتواصل سقوط العملة الوطن ّية
يل
ّ
املا ّ
ٍ
معالجات .هذا ما أثّر وبشــكلٍ
أمام الدّ والر من دون
ٍ
وبسيط عىل القطاعات اللّبنان ّية كافّة ،وعىل
ح
واض ٍ
ُس
فكيف
واالستشفاء.
املحروقات
قطاعا
رأسها
ف
ّ
ذلك عىل أرض الواقع؟
كيف تأثّر قطاعي املحروقات واالستشفاء نتيجة
عدم استقرار الدّ والر؟
خصوصا
تّتجه أزمة املحروقات للمزيد من ال ّتأزّم،
ً
بعد االرتفاع امل ُســتم ّر لسعر رصف الدّ والر .هذا ما
سيولّد ضغطًا كبريًا لدى املواطنني اللّبنانيني بالدّ رجة
الخاصة بالدّ رجة الثانية.
االوىل ،وأصحاب املولّدات
ّ
ويبدو أنّ عدم االستقرار يف سعر رصف الدّ والر،
الخاصة ،إىل تقايض فواتري
أجرب أصحاب املولّدات
ّ
املولّدات بالدّ والر الفريش ،أو بحســب سعر رصف
الدّ والر ،وذلك بحسب ما أكّده رئيس صاحب املولّدات
يف طرابلس الضّ ن ّية األستاذ زهري شوك للدّ يار.
الســبب
وقالّ »:
يتم رشاء املازوت بالدّ والر ،لهذا ّ
نتقاىض فواترينا بالدّ والر ،مضيفًا أنّ الوضع صعب
جدً ا ،ليس فقط عــى املواطنني ،إنّ ا عىل أصحاب

الخاصة أيضً ا».
املولّدات
ّ
ومن ناحية أخرى ،مل يسلم القطاع االستشفايئ
من أزمة لبنان االقتصاديّة ،وعىل ما يبدو أنّه مايش
عىل نفس خُطى أزمة املحروقات.
فال شــكّ أنّ القطاع االستشــفايئ بدأ ينهار يف
الفرتة األخرية ،والعالج أصبح ترفًا يف البالد ،األمر
مؤشا إضاف ًّيا عىل ُعمق األزمة املال ّية
الــذي يُعترب
ًّ
واإلقتصادية ،ألنّ املريض يُرتك وحيدً ا وامل ُستشفيات
حة الّلبنانيــن يف قبضة اإلحتكار واإلفالس.
وص ّ
وكباقي القطاعات ،تتنفّس امل ُستشــفيات أنفاسها
األخرية بسبب الضّ يقة املال ّية ال ّتي تواجهها البالد.
ويف حديثهــا للدّ يار ،أكّدت املم ّرضة كريســتني
يف إحدى مستشــفيات البقاع» أنّنا ال نستطيع سدّ
ربع تكاليف امل ُستشفى» ،مشري ًة إىل أنّ امل ُستلزمات
الطّبية مفقودة لألســف ،وإذا كان املريض ال يحمل
حتم ســيبقى عىل عتبة باب
األوراق الخــراء،
ً
امل ُستشفى».
وتابعت »:باستطاعته اختيار القطاع الحكومي
جب عليه يف امل ُستشفى
لو َ
ص ُعبت عليه دفع ما يتو ّ
الخاصة ،لك ّننا نعلم سو ًّيا أنّ العديد من امل ُستشفيات
ّ
والسبب الرئييس
ال ّرســم ّية باتت مهدّ دة باإلقفال،
ّ
يعود النهيار اللّرية اللّبنانية ،وعدم االســتقرار يف
سعر رصف اللّرية .وبدوره يشكو املريض من انقطاع
الدّ واء ،ومن جلوسه يف العتمة أثناء فرتة متريضه،
ح ّتى أبســط احتياجاته اليوم ّية أصبحت مفقودة،
أي دول ٍة نتكلّم
الصابون وأوراق
مثــل ّ
ّ
الحمم..فعن ّ
ومرضانا عىل أبواب امل ُستشفيات؟
وختمت كريســتني »:نتم ّنى من املعنيني ،ال ّنظر

إىل القطاع الطّ ّبي بشــكلٍ ّ
أدق ،والعمل
عىل ايجــاد الحلول امل ُناســبة لتبقى
ُمستشــفياتنا تقــوم بواجبهــا نحو
كل موطنٍ أرا َد
مرضاهــا ،وليتعــاىف ّ
الحكمة».
الــدّ والر يحلّــق عال ًيــا ..فهل من
ضوابط؟
اعتــر الربوفيســور والباحــث
االقتصادي جاسم عجاقة ،أنّ امل ُشكلة
األساســ ّية ال ّتي تواجه لبنان ،هي يف
عدم استقرار سعر رصف اللّرية الل ّبنانية.
هذا ما يرضب ً
الشائ ّية لدى
أول القدرة ّ
املواطن ،ثان ًيا الهروب نحو االستثامرات
خوفًــا من تقلّب العمــات ،وثالثًا يف
رضب الهيكل ّية اإلجتامع ّية.
وتابــع »:ح ّتى ولو تديّنت الدّ ولة من
الصادرات باتت
الخارج ،مل يعد هنالك اإلمكان ّية ألنّ ّ
رضرت يف بالدهم.
ضئيلــة جدًّ ا ،والعملة ّ
الصعبة ت ّ
ً
سهل بتاتا» ،عىل
ومن هنا ،ال ّتمويل الخارجي مل يعد
حدّ قوله.
جاقة للدّ يار ،أنّ لبنان شــهد أكرب رض ٍر م ّر
وأكّد ع ّ
الصف،
عىل ال ّتاريخ ،وهو يف عدم اســتقرار سعر ّ
ومن هُنا كان من امل ُستحســن أن يتم االســتقرار
وامل ُحافظة عىل اللّرية.
ولكــن ،برأيه ،ال يزال اليوم مــرف لبنان لديه
القُــدرة ملنع هذا التحليــق واالرتفاع الجنوين الذي
ٍ
لفرتات طويل ٍة.
نتكلم عنه ،ولكن ليس
وأضاف »:هذا األمر يتطلّب من الحكومة تخفيف
ٍ
ملستويات
االســتهالك من الدّ والر .وإذا فلت الدوالر
عالي ٍة ،ستحصل عملية تآكل للمجتمع بشكلٍ كبريٍ
ّ
وسندق أكرث فأكرث بلقمة العيش والتي بطبيعة
جدًّ ا،
الحال تعترب من أسس حياة االنسان وصموده».
وأكمــل »:أتخــ ّوف من أن يصبح لبنان شــبي ًها
بفنزويال ،وندفع املليارات لنشرتي الف ّروج الواحد.
لذلك ،لوضع ضوابط لهــذه اللّعبة :عىل الحكومة
أن تســيطر عىل األســعار وأن تقوم بعملية ضبط
وخصوصا التهريب واالحتكار
الســتهالك الدوالر
ً
ٍ
استهالك كبريٍ للدوالر.
اللذين ساهام يف
الحــل الوحيد ملنع هذه ال ّنطات
ّ
وختم عجاقة»:
امل ُرعبة لدى الدّ والر ،هي بيد مرصف لبنان .ولنسرت ّد
الثقــة ،علينا ايقاف ال ّتهريب ،إعادة هيكلية القطاع
االقتصادي ،والعمل
املرصيف لضامن عودة ال ّنشاط
ّ
عىل االستثامرات لخلق النمو االقتصادي».

املــــــصــــــارف بـــــــــدأت إضـــــرابـــــهـــــا ملـــــــدة ثـــــاثـــــة ايـــــــــام بــــإقــــفــــال تــــام
بعــد سلســلة اقتحامات ملصــارف يف بريوت
واملناطقُ ،و ِ
صفت بـ»املنظمة» ،دخل لبنان امس يف
إرضاب عام للمصارف ،لـ 3أيام متتالية« ،استنكاراً
وشــجباً ملا حصل وبغية اتخاذ التدابري التنظيمية
الالزمــة» ،وفق ما أعلنت جمعية املصارف يف بيان
لها الجمعة.
والجمعــة ،شــهد لبنان  4اقتحامــات متتالية
ملصــارف ،يف الغازية ،الطريــق الجديدة ،الحمراء
والرملة البيضاء ،إذ اســتطاع أحد املودعني حينها
ســحب أموال له داخل املرصف ،فيام احتجز آخرون
رهائن داخل املرصف.
واكــدت مصادر مرصفيــة ان عددا من املصارف
قد طلب من عــدد محدود جدا من موظفي الفروع
التواجــد خالل فرتة االقفال داخل املصارف بداء من
يــوم امس بهدف تامني الســيولة باللرية اللبنانية
والدوالر للرصافات االلية ومترير الشيكات بالدوالر
التــي انجزت يوم الجمعة املــايض وبالتايل ميكن
للمودعني اســتخدام الرصافــات االلية وملوظفي
القطاع العام ســحب املســاعدة االجتامعية التي
حولت اىل حساباتهم.
ووفق املعلومات استمرت صريفة يف العمل حيث
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بيــــــرم في مؤتمــــــر <العمــــــل العربي> فــــــي القاهرة :
ال اســــــتخراج ّ
ألي أحــــــد اال باســــــتخراج لبنــــــان لنفطه

بريم يلقي كلمة لبنان يف املؤمتر
القى وزيــر العمــل يف حكومة ترصيف
األعامل مصطفى بريم كلمة لبنان يف املؤمتر
 ٤٨ملنظمــة العمل العربية املنعقد يف القاهرة
،يف حضــور  ١٦وزيــرا للعمل ووفود من ٢١
دولــة عربية حيــث نقل «الوجــع اللبناين،
ووجع انفجار مرفأ بريوت ووجع الصعوبات
واالنهيــار والحصار ،لكن أيضــا إرادة األمل
واإلنجــاز والصمود ،ولبنان التعددية والتنوع
والفرادة والرســالة ،كام لبنان الكرامة التي
صنعتهــا مقاومة شــعبه يف دحر االحتالل
الصهيوين واإلرهاب» ،داعيا إىل إسرتاتيجية
عربية مشرتكة من أجل قومة األمة (ألننا يف
زمن ال أحد يحرتم فيه الضعفاء ونحن لســنا
بضعفاء) وعنوانها :ال قدسية لنا بدون قدسنا،
وإال فلننتقل إىل مســتوى آخــر من التعاون
يتمثل بفصل السياسة وتشــعباتها ،وتركيز
إتفاقنا عىل قضايا التنمية البرشية املستدامة
ومواجهة الفقــر واألمية والعطالة والبطالة
وإعادة اإلعتامد عــى قدراتنا الذاتية ،فنزرع
أرضنــا ونتصالح مع الكوكــب ونعيد تأطري
موادنا املادية (وهي هائلة) والبرشية ( وهي
مؤثرة وفاعلة) ،عرب تشــكيل الكتلة النوعية
الحرجــة ،التي تعتمد التكوثر الذي يرتقي بها
إلحداث التغيري املنشــود عرب سياسة الرتاكم
يف إنجــازات هنا وأخــرى هناك من أجل خري
شعوبنا كلها».
كــا أكد الوزير بــرم « تأييد لبنان لثقافة

الوصل العريب بدال من الفصل الذي ال رابح فيه،
ودور لبنان الجاذب لقلوب الشعوب العربية «،
الفتــا كل الحارضين اىل ان» لبنان عىل موعد
مــع إنجاز تاريخي جديد يتمثل بوحدة املوقف
الرســمي والشعب يف انتزاع حقنا يف مياهنا
من غــاز ونفط ،ومرتكز عىل معادلة التوازن
و الــردع الحقاين  »:ال اســتخراج ألي أحد إال
باستخراج لبنان لنفطه وغازه›».
وطالب بـ»إعادة االعتبار لإلنسان عىل هذا
الكوكب وإعطائه األولوية التي كشفت جائحة
كورونا انه مل يكن كذلك .بل يف مكان آخر من
التسليع والتشييء واملصالح الضيقة وإنفاق
مخز عىل حروب برتيلونات الدوالرات وضحايا
مليونية جراءها ،يف وقت انه لو أنفق ثلثها ملا
بقي فقر وأمية وجوع وأمراض يف العامل».
ودعا إىل «إســترشاف املستقبل « ،مؤكدا «
أهمية الــذكاء اإلصطناعي والتحول الرقمي(
وهذا مــا بدأنــاه يف وزارة العمل عرب خطة
طموحة تــم وضعها من خــراء متطوعني
وجــاري تنفيذها مع جهات متنح عينا وليس
نقدا من أجل الحوكمة الرشــيدة والشفافية
بتكلفــة صفر من الخزينة العامة ،حيث جئنا
لنعطي ال لنأخذ) .بالتوازي مع حفظ االنسان
ودوره املحــوري يف الحيــاة يك ال ندخل يف
املجهول والقلق الوجودي يف مرحلة « امليتا -
إنســان « يك يبقى اإلنسان هو األساس وتلك
هي رسالتنا ومهمتنا املقدسة».

فـــــيـــــاض بــــحــــث ســــبــــل الـــــتـــــعـــــاون مــــــع قــطــر
إستقبل وزير الطاقة واملياه
الدكتور وليد فياض ســفري
دولة قطر يف لبنان ابراهيم
بن عبد العزيز الســهالوي،
وتم البحث يف سبل التعاون
بني البلدين ال ســيام متابعة
املســاعي القطرية ملساعدة
لبنان يف املواضيع املختلفة
ومن ضمنهــا قطاع الطاقة
واملوارد النفطية.

فياض مع السهالوي

شــــــقــــــيــــــر يُــــــــهــــــــنــــــــىء حـــــــمـــــــيـــــــدي صــــقــــر

غــرد رئيس الهيئــات االقتصادية الوزير
الســابق محمد شقري عىل حسابه  :تهنئتي
القلبية المني عام االتحاد العاميل العام سعد
الدين حميدي صقر لتكرميه من قبل منظمة
العمل العربية خــال مؤمتر العمل العريب

املنعقــد يف القاهــرة متمنني له اســتمرار
العطــاء خدمة للبنان وقضايا العمل العريب
كــا نقدر عاليا تكريــم الراحل خليل رشي
الــذي يعترب تكرميا لــكل صاحب عمل يف
لبنان.

تفاهمــــــات برعاية حمية بين <امليدل ايســــــت> وطياريها

خالل االجتامع
رعى وزير االشــغال العامــة والنقل يف
حكومة ترصيف االعامل الدكتور عيل حميه
اجتامعــا يف مكتبه يف الــوزارة امس ،يف
حضور املدير العــام للطريان املدين املهندس
فادي الحســن ،ضم كال مــن رئيس مجلس
ادارة رشكــة طريان الرشق األوســط محمد
الحوت ووفد من نقابــة الطيارين العاملني
يف الرشكة «برئاســة نقيب الطيارين ايهاب
ســامة ،وذلك استكامالً للنقاش الذي جرى
يف شــهر أب املايض حول تحسني األوضاع
املالية لطياري الرشكة.
واثنى حميه خالل االجتامع عىل «اإليجابية
التي أبداها الجميــع باإلنفتاح للوصول اىل
تفاهــات تلحظ مطالب نقابة الطيارين من

جهة ،ودميومة اســتمرار عمل رشكة طريان
الرشق األوســط من جهــة ثانية ،مبا يؤمن
عمــل مطار رفيق الحريــري الدويل وجميع
رشكات الطريان يف جميع املواسم ،كون ذلك
يدخل ايرادات اضافيــة اىل الخزينة العامة
وينشــط الحركة االقتصادية والسياحية يف
البلد».
واشــار حميــه اىل ان التفاهــات التي
حصلــت اليوم» راعت الواقــع الذي مير به
البلــد» ،الفتا اىل ان «التوصل اىل قواســم
مشــركة بني النقابة والرشكة الوطنية كان
بدافــع الحرص عىل دورها ودميومة عملها،
وكذلك تعزيز وضــع الطيارين ملا ميثله ذلك
عىل صعيد املصلحة الوطنية».

إرتــــــــفــــــــاع أســـــــعـــــــار الـــــبـــــنـــــزيـــــن واملـــــــــــــازوت

مصارف تلتزم باالرضاب
لبت طلبات املواطنني ضمن الســقوف الشــهرية
املحــــددة لكل عميل وتؤكد املصادر املرصفية ان
معظــم الرصافات االلية ســتتم تغذيتها بالدوالر

االمــريك لتلبية حاجات املواطنــن اال انها تعود
وتؤكــد ان كل الفروع مقفلة وال ميكن الي مواطن
الدخول اليها .

ارتفع امس سعر صفيحة
البنزيــن بنوعيــه  95و98
أوكـــــتان  6آالف لــرة
واملازوت  8آالف لرية والغاز
 3آالف لرية.
وأصبحت االسعار كااليت:
البنزيــن  95أوكتان 685
ألف لرية.
البنزيــن  98أوكتان 701
ألف لرية.
املازوت  835ألف لرية.
الغاز  390ألف لرية.
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تتمات ــ عربيات

بمراســـم مهيبـــة ...العالـــم يـــودع امللكـــة إليزابيـــث الثانيـــة
(تتمة ص)1
الحياة .قادة الخدمة املحبة ما زالوا أكرث ندرة».
وانتهت الجنازة بصمت شهدته الكنيسة واألمة ملدة دقيقتني.
وبعد ذلك ،بدأ نقل النعش مجددا عرب وسط لندن ،حيث مر مبقر
امللكة الرسمي قرص بكنغهام ،إىل قوس ولينغتون يف هايد بارك
كورنر ،حيث تبعه امللك تشــارلز وأفراد العائلة املالكة مرة أخرى
ســرا عىل األقدام ملسافة  2.4كم.ومن هناك ،تم نقله إىل قلعة
وندسور غرب لندن ،حيث أقيم قداس يف كنيسة سانت جورج.
ثــم أنزل النعش إىل مقــره األخري يف املقربة امللكية «رويال
فولت» يف كنيســة ســانت جورج يف قلعة وندسور  ،لتدفن
إليزابيث الثانية مع زوجها األمري فيليب ،الذي تويف العام املايض
عن عمر  99عاما ،معا يف مقصورة امللك جورج السادس ،حيث
دفن والداها وشقيقتها.

} عرشات اآلالف يف الشوارع }

واصطف عرشات اآلالف يف الشــوارع ملشــاهدة مرور نعش
امللكة من قاعة وستمنســر التاريخية يف الربملان إىل كنيسة
وستمنسرت القريبة ،ثم يف النهاية إىل قلعة وندسور حيث سيتم
دفنها إىل جانب زوجها الراحل .ووسط الحشود التي توافدت من
أنحاء بريطانيا ومن خارجها ،تسلق البعض أعمدة اإلنارة ووقفوا
عىل الحواجز إللقاء نظرة عىل املوكب املليك.
وشــاهد ماليني آخرون عرب شاشات التلفزيون يف منازلهم
الجنازة ،والذي أعلن عطلة رســمية .ومل يســبق بث جنازة مللك
بريطاين عىل التلفزيون من قبل.

} امللك تشارلز }

وكان امللك تشــارلز وجه الشكر للشعب الربيطاين ومختلف

شعوب العامل يوم األحد عىل رسائل التعاطف التي قدموها بعد
وفاة والدته امللكة إليزابيث.
وقال امللك تشارلز ،الذي جاب اململكة املتحدة منذ وفاة والدته،
يف بيــان «عىل مدى األيام العرشة املاضية ،تأثرت أنا وزوجتي
بشدة برسائل التعزية والدعم العديدة التي تلقيناها من هذا البلد
ومن جميع أنحاء العامل».
وأضاف «يف لندن وإدنربه وهيلزبورو وكارديف ،تأثرنا بدرجة
ال توصف بكل من تحمل عناء املجيء والتعبري عن تقديره للجهود
التي بذلتها والديت العزيزة ،امللكة الراحلة ،طوال حياتها».
ومىض يقول «بينام نســتعد جميعــا لوداعها األخري ،أردت
ببساطة أن أغتنم هذه الفرصة ألقول شكرا لكل هؤالء األشخاص
الذين ال حرص لهم والذين قدموا مثل هذا الدعم والراحة لعائلتي
ويل يف هذا الوقت الحزين».
أنزل نعش امللكة إليزابيث الثانية  ،إىل مقره األخري يف املقربة
امللكية «رويال فولت» يف كنيسة سانت جورج يف قلعة وندسور،
معلنا نهاية الحداد العام عىل أطول ملوك بريطانيا حكام.
أعلــن نهاية «العــر اإلليزابيثي الثاين» بشــكل رمزي
عندما كرس اللورد تشــامربلني أندرو باركر ،أعىل مســؤول
يف األرسة املالكــة ،عصــا منصبه ،حســبام أوردت وكالة
«فرانس برس».
كــا أزيلت «أدوات الدولة» التي توجــت بها امللكة يف عام
 ،1953والتي تشمل تاج الدولة اإلمرباطوري ،والجرم الساموي
والصولجان ،من التابوت ووضعت عىل املذبح العايل.
أنــزل النعش يف القبو املليك ،لتدفــن إليزابيث الثانية مع
زوجها األمري فيليــب ،الذي تويف العام املايض عن عمر 99
عامــا ،معــا يف مقصورة امللك جورج الســادس ،حيث دفن
والداها وشــقيقتها .مسرية يف الحياة .قادة الخدمة املحبة
ما زالوا أكرث ندرة».

ُ
مــقــاومــون اســتــهــدفــوا نــقــطــة لــجــيــش اإلح ــت ــال فــي نابلس

(تتمة ص)1
بشأن فحوى املصالحة الفلسطينية».
كام رأى السفري الفلسطيني أنّ الجزائر «قادرة عىل تحقيق
املصالحــة بــن الفصائل الفلســطينية» ،موضحاً أنّ «عدد
كل
الفصائل املشــاركة هو  ،»15وأشــار بشكل أسايس إىل ّ
من «فتح وحامس والجهاد».
وقال :إنّ «جهات إقليمية زرعت بذور الخالف بني الفصائل
الفلسطينية مادياً وسياسياً ومعنوياً »،خامتا «نحن بحاجة
إىل جبهة فلســطينية صلبة ملقاومة الكيان الصهيوين».
وتجدر اإلشــارة إىل أنّ الحكومــة الجزائرية أطلقت عىل
القمــة العربية هــذا العام «قمة فلســطني» ،وذلك بهدف
«توحيد الصف العريب خلف القضية الفلســطينية».

} قــوات االحتالل تطلق قنابل غاز
يف نابلس }

ميدانيا ،أطلقت قوات االحتالل اإلرسائييل قنابل الغاز يف
منطقــة جبل الطور ،جنوب نابلس ،بعد اســتهداف النقطة
ني استهدفوا
العسكرية التابعة له .ويف التفاصيل ،ان مقاوم َ
بالنــار نقطة لجيــش االحتالل عىل جبل جرزيم يف نابلس،
حيث اندلع اشتباك مسلّح ،ألقى خالله مقاومون قنبلة نحو
حاجز الجلمة شامل رشق جنني.
هذا ،واطلق مقاومون فجراً النار تجاه سيارة للمستوطنني
قرب نابلس.
كام شــ ّنت قــوات االحتالل حملة اعتقــاالت يف مناطق
متفرقة يف الضفة املحتلة ،بعد مداهامت واســعة ملنازل.
ويف ســياق االعتــداءات اإلرسائيليــة ،اقتحمت قوات
االحتالل بلدان الشــيوخ شامل مدينة الخليل ،وسنجل شامل
رام الله ،وجامعني جنوب نابلس.

} االحتالل يُفرج عن مدير املســجد األقىص}

عىل صعيد آخر ،أفرجت ســلطات االحتــال اإلرسائيلية
امس  ،عن مدير املســجد األقىص الشــيخ عمر الكسواين،
بعد التحقيق معه لنحو ســاعة يف مركز املســكوبية التابع
لرشطة االحتالل يف القدس.
وقال مصدر يف دائرة األوقاف اإلسالمية بالقـدس« :تــم
اإلفراج عن الشــيخ عمر الكسواين ،وهو يف مكتبه اآلن».
وكانــت قــوات االحتــال اإلرسائييل اعتقلت  ،الشــيخ
الكســواين صباح امس من منزلــه يف بلدة الطور بالقدس
الرشقيــة ،والذي اقتحمته بقوات كبرية ،وقامت بتفتيشــه
ومصادرة أجهزة حاســوب وهواتف نقالة من داخله.
وقالــت مصادر من عائلة الشــيخ الكســواين ،لوكالة
«ســبوتنيك» الروسية ،إنه «تلقى األسبوع املايض تهديدات

رصيحة من أحد ضباط رشطة االحتالل بســبب ترصيحاته
اإلعالميــة يف كشــف انتهاكات املســتوطنني والدفاع عن
املسجد األقىص».
وقال عبد الله الكسواين ،شقيق الشيخ عمر الكسواين ،إنّ
«هدف االعتقال هو رســالة ضغط عىل األوقاف واملقدسيني
ثم الفلسطينيني بشكل عام».

} اإلرضاب ي ّعم مدارس القدس الرشقية
احتجاجـاً عىل فرض املنهاج «اإلرسائييل» }

عم اإلرضاب الشامل كافة مدارس القدس
ويف مجال آخرّ ،
الرشقيــة امس ،رفضاً لفرض مناهج إرسائيلية عىل الطالب
املقدسيني .ويأيت اإلرضاب ،استجابة لدعوة القوى الوطنية
واإلســامية ،ولجان أولياء أمور يف القدس الرشقية.
وحملت القوى ،يف بيان مشــرك مــع لجان أولياء أمور
القدس ،إدارة أي مدرســة« ،املسؤولية الوطنية واألخالقية
والدينية بالخروج عن إجامع األهايل ،وخرق املوقف الوطني،
الرافض لتدريس املناهج اإلرسائيلية».
«متســك املقدســيني
وجددت القوى ولجان أولياء األمور
ّ
مبوقفهــم الثابــت بالرفض املطلق والتــام ملحاوالت فرض
منهــاج مزيف أو مســتحدث عىل أبنــاء القدس يف جميع
املدارس عىل اختــاف مرجعياتها األكادميية ،وعدم القبول
بغري املنهاج الفلسطيني».
وقــال البيان إن «رفض كل أشــكال االبتــزاز املايل ،الذي
متارســه وزارة املعــارف اإلرسائيلية وبلديــة القدس عىل
إدارات املدارس ،وسياســة التهديد العلني واملبطن تجاهها».
وأكّدت يف البيان املشــرك عىل حق الشــعب الفلسطيني
باختيار املنهاج الذي يتم تدريسه ألبنائه ،مطالبة املؤسسات
الدوليــة ذات الصلــة بالوقوف عند مســؤولياتها« ،وكبح
جامح تغول االحتالل وأذرعه التنفيذية ،وحامية املؤسسات
التعليمية الفلسطينية».
وطالبــت القوى الوطنية واإلســامية ولجــان أولياء
أمور يف القــدس ،الحكومة الفلســطينية ،بتوفري البدائل
الحقيقيــة ،وتأمني االحتياجات الفعليــة واملوارد الالزمة
لحامية املنهاج الفلسطيني« ،بعيدً ا عن الشعارات والعبارات
الفضـفـاضة».
وأكّدت القوى الوطنية واإلسالمية ولجان أولياء أمور يف
القدس يف بيانها املشرتك ،عىل أن «اإلرث الوطني والتاريخي
لــن متحوه كل محاوالت التزييــف والتزوير ،ولن تنال منه
كل أســاليب ومسلكيات الســطو عىل العقول ،ويك الذاكرة
الوطنيــة ألجيــال متعاقبة عانت وما زالــت تعاين ويالت
سياســات القمــع والتهجري القــري والتمييز العنرصي،
التي متارســها حكومة االحتالل وبلديتها يف عاصمتـــنا
املحتـلة».

ّ
ُ
موســـكو :مســـتعدون للتواصـــل مـــع واشـــنطن حـــول ســـوريا

أعلــن نائب وزيــر الخارجية الــرويس ،ومبعوث الرئيس
الرويس إىل الرشق األوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوغدانوف،
أن روسيا مستعدة للتواصل مع الواليات املتحدة بشأن سوريا.
وقــال يف ترصيــح صحــايف« :رمبا تكــون هناك بعض
االتصاالت عىل الصعيد العسكري ،ونحن مستعدون دامئاً ملثل
هذه االتصاالت « ،وأشار إىل أن «الواليات املتحدة مدعوة بصفة
مراقب إىل اجتامعات أستانا» ،وأن الجانب األمرييك ميتنع عن
الحضور مؤخراً».
كذلك ،أعلن بوغدانوف أن روسيا مستعدة لتنظيم اجتامع بني
وزيري خارجية سوريا وتركيا .وقال« :نعتقد أن اللقاء سيكون
مفيــداً .نحن نتحــدث عن إقامة اتصاالت حتى اآلن ،من خالل
األجهزة العســكرية واألمنية .كانت هناك مثل هذه االتصاالت.
نحن ندعمهم ونشجعهم عىل االلتقاء وإيجاد قواسم مشرتكة
يف املواقف».

وقال :إن «موســكو تدعو إىل تطبيــع العالقات بني أنقرة
ودمشــق كام هو الحال مع دول أخرى يف املنطقة» ،وأضاف:
«إذا أرادوا عقد االجتامع يف موسكو ،فنحن دامئاً عىل استعداد
الستقبالهم» ،موضحاً أن «العديد من االجتامعات تم تنظيمها
عىل مستويات مختلفة وبأشكال مختلفة».
ويف ســياق آخر ،قال بوغدانوف إن الواليات املتحدة مل تبد
حتــى اآلن أي اهتامم بعقد اللجنة الرباعية للرشق األوســط،
مبا يف ذلك االجتامع الذي ســيعقد األســبوع املقبل للجمعية
العامــة لألمم املتحدة .وعن إمكانية عقــد اللجنة الرباعية
للرشق األوســط األســبوع املقبل ،قال« :لألسف ،األمريكيون
ال يريدون العمل ،لذلك ليس هناك اهتامم» ،وأشــار بوغدانوف
إىل أن موســكو «تقرتح عقد رباعية ،ممثيل االتحاد األورويب
واألمــم املتحدة وروســيا والواليات املتحدة ،ألنه يف وقت من
األوقات أدت الرباعية دورها بشكل جيد للغاية».

اجــــــتــــــمــــــاع أمــــــنــــــي بـــــيـــــن الــــــــعــــــــراق وســــــوريــــــا

عقدت قيادة قوات حرس الحدود العراقية ،امس اجتامعاً مع
نظريتها السورية بشأن تحصني الحدود وإحباط أي «محاوالت
إرهابية».
ونقلت وكالة األنباء العراقية (واع) عن قائد حرس الحدود
العراقي ،الفريق الركن حامد الحسيني ،قوله إن «قائد حرس
الحدود الســوري اللواء الركن غسان محمود والوفد املرافق
لــه زارنا اليوم ،يف مقر القيادة ،وتم عقد اجتامع ملناقشــة
تأمــن الحدود املشــركة بني البلدين وتعزيــز التعاون ملنع
أي محاولة إرهابية وإرباك األمن املســتقر ،واالستمرار يف
عمليــات التحصــن التي أنجزتها قيــادة حرس الحدود يف
الجانب العراقي».
وأضاف أن «العــراق بذل جهوداً يف تأمني حدوده ومنع أي
عمليات تهريب بني البلدين» ،مشــراً إىل أن «الحدود العراقية
آمنة ومســتقرة بعد إنجاز منظومة مراقبة متكاملة ،تتضمن
وضع ســياجٍ وجد ٍر إســمنتية وكامريات مراقبة حرارية عىل
مدار الساعة».
وقــال املكتب اإلعالمي لرئيــس مجلس الوزراء العراقي يف
بيان ،إن «رئيس مجلس الوزراء ،القائد العام للقوات املســلحة

مصطفى الكاظمي ،تــرأس اجتامعاً للمجلس الوزاري لألمن
الوطني».
وأمر الكاظمي ،بتعزيز التنســيق بني مختلف املؤسســات
األمنية للحفاظ عىل املكتسبات األمنية وتعزيزها.
كام شــهد االجتامع املشرتك بني الوفدين مناقشة الوضع
األمني العراقي ،وتعزيز الخطط األمنية ملواجهة التحديات.

قتلى مــن «جبهة الــنــصــرة» بينهم قــادة فــي غــارة روسية

أعلن مركز املصالحة الرويس أنّ «القوات الجوية الروســية
شــ ّنت غارة جوية عىل معقل تنظيم جبهة النرصة اإلرهايب
يف محافظة إدلب السورية ،ما أسفر عن مقتل  45عنرصاً من
التنظيم بينهم قادة».
وقال نائب رئيس املركز الرويس للمصالحة أوليغ إيغوروف،
اليوم األحد ،إنه «يف  17أيلول ،ش ّنت القوات الجوية الروسية
غارة جوية جامعية عىل قاعدة تنظيم جبهة النرصة اإلرهايب
يف منطقة مستوطنة عش الشيخ يوسف يف محافظة إدلب،
وقُتل  45مسلحاً من التنظيم».
تم تدمري مســتودع
ووفقــاً لبيان ،فإنــه «نتيجة للغارةّ ،
وتم القضاء عىل أكرث
لألسلحة ومستودعني لألصول املاديةّ ،
من  45مســلحاً ،من بينهم القائدان امليدانيان بالل سعيد وأبو
دجانة الديري.
وأضاف أنّ «اإلرهابيني الذين متت تصفيتهم شــاركوا بشكل
مبارش يف الهجامت عىل األفراد العسكريني واملدنيني السوريني
يف منطقــة خفض التصعيد يف إدلــب ،وكذلك يف التحضري
ألعــال تخريبية وإرهابية يف األرايض التي تســيطر عليها
حكومة الجمهورية العربية السورية».
تم تســجيل
كام أشــار البيان إىل أنه «خالل اليوم املايضّ ،
خمس هجامت يف منطقة خفض التصعيد يف إدلب من مواقع
جامعة جبهــة النرصة اإلرهابيــة ،يف محافظة حلب ثالث
هجامت ،ويف محافظة الالذقية-هجومني».
وأعلن املركز الرويس للمصالحة يف ســوريا ،يف الـ  12من

الشــهر الجاري ،أنّ مسلحي «جبهة النرصة» نفّذوا  3عمليات
قصف يف منطقة إدلب لخفض التصعيد ،شامل سوريا.
ويف  9أيلول ،أعلن نائب رئيس مركز املصالحة الرويس ،اللواء
أوليغ يغوروف ،عن تصفية أكرث من  20مسلح من كباء أعضاء
«جبهة النرصة» ،من مســؤولني عن إعداد املســلحني ومتويل
التشكيالت املسلحة.
ويف  8أيلــول ،أعلن نائب رئيس مركز املصالحة الرويس يف
سوريا ،اللواء أوليغ يغوروف ،أن القوات الجوية الروسية قامت
اليوم بقصف معسكر للمسلحني يف منطقة الشيخ يوسف يف
مدينة إدلب السورية ،ما أدى إىل مقتل أكرث من  120مسلحاً.

ّ
بـــــــــــايـــــــــــدن حــــــــــــــــــذر روســـــــــــيـــــــــــا والــــــصــــــيــــــن

أكــد الرئيس األمرييك جو بايدن أن القوات
األمريكية ستدافع عن تايوان يف حال تعرضها
لغزو صيني «غري مسبوق» ،مشريا يف الوقت
ذاته إىل أنه حذر نظريه الصيني يش جني بينغ
مــن الرضر الذي قد يلحق مبناخ االســتثامر
إذا انتهكــت بكني العقوبات التي فُرضت عىل
روسيا.
ويف مقابلــة مع برنامج « 60دقيقة» عىل
شبكة «يس يب إس» ( )CBSاألمريكية ،سئل
بايدن عام إذا كانت القوات األمريكية ستدافع
عن الجزيرة املتمتعة بحكم ذايت ،والتي تعدّ ها
الصني إقليام تابعا لها؟ قال «نعم ،إذا حدث يف
الواقع هجوم غري مسبوق».
وعندما طُلب منه توضيح إذا كان يقصد أنه
عىل عكس الوضع يف أوكرانيا ستقوم القوات
األمريكية «رجاال ونســاء» بالدفاع عن تايوان يف حالة حدوث
غزو صيني ،قال بايدن «نعم».
ويف معــرض الحديث عن الحــرب يف أوكرانيا ،قال بايدن
إن أوكرانيا ال تخرس الحرب ،وهي بصدد تحقيق مكاســب يف
مناطق معينة.
وبشــأن التهديدات املتكررة من أن يُقــدم الرئيس الرويس
فالدميري بوتني يف مرحلة ما عىل استخدام وسائل غري تقليدية
سئل بايدن عام
مثل أسلحة نووية صغرية أو أسلحة كيميائيةُ ،
ســيقوله لبوتني إن كان يفكر يف استخدام مثل تلك األسلحة،
فرد بالقول «ال تفعل ،ال تفعل ،ال تفعل .هذا سيغري وجه الحرب
بطريقة مل يكن لها مثيل منذ الحرب العاملية الثانية».
وقال بايدن إنه حذر نظريه الصيني من أن انتهاك العقوبات
املفروضة عىل روســيا «ســيكون خطأ جسيام» ،غري أنه أكد
أنه ليست هناك مؤرشات عىل أن بكني زودت موسكو بأسلحة
«لغزوها أوكرانيا».

<النهضة> تتهم سعيد بتلفيق «قضايا كيدية»

قال الناطق باســم حركة النهضة يف تونس عامد الخمريي
إن استدعاء رئيس الحركة راشد الغنويش ونائبه عيل العريض
للمثــول اليوم االثنني أمام وحدة مكافحة اإلرهاب هدفه إلهاء
الرأي العام عن ارتفاع األسعار.
وكانت مصادر يف حركة النهضة أكدت -للجزيرة -استدعاء
الغنويش والعريض من دون تحديد سبب االستدعاء ،ورجحت
املصادر أن تكون الدعوة بســبب التحقيق يف ما يعرف مبلف
التسفري إىل بؤر التوتر.
وقد اتهمت النهضة الرئيس التونيس قيس ســع ّيد بتلفيق
«قضايا كيدية» للمعارضة ،وقالت الحركة -يف بيان لها -إنها
تحرتم القضاء واستقالليته ،ونبهت إىل ما وصفته «بخطورة
مســايرة ســلطة االنقالب ومحاوالتها استهداف املعارضني
بالتشويه ،والقضايا الكيدية ،والضغط عىل القضاء».
وأضاف البيان أن ما يحدث يندرج يف مسعى إلهاء الرأي العام
عن قضاياه ،وهمومــه االقتصادية واالجتامعية ،وأوضاعه
املعيشية املتدهورة.
كام أعلنت الحركة أنها ستكشف مزيدا من املعطيات .
وكانت السلطات أوقفت القيادي يف الحركة الحبيب اللوز يف
إطار التحقيقات يف هذه القضية ،كام أصدرت النيابة العامة
مذكرة توقيف بحق  3مســؤولني أمنيني ســابقني ،إضافة إىل
النائب السابق بكتلة «ائتالف الكرامة» رضا الجوادي ،وأطلقت
رساح آخرين ،بينهم وزير الشــؤون الدينية السابق نور الدين
الخادمي.
ومنذ إعــان الرئيــس التونيس قيس ســع ّيد اإلجراءات
االســتثنائية ،خضع الغنويش ،رئيس الربملان املجمدة أعامله،
للتحقيــق يف دعاوى أخرى بينها تبييض األموال يف ما يعرف
بقضية «جمعية مناء» واإلساءة للقوى األمنية.
ويعدّ راشد الغنويش من أبرز منتقدي الرئيس منذ أن سيطر
سع ّيد عىل السلطات التنفيذية العام املايض ،وأقال الحكومة،
حل الربملــان ،وبدأ الحكم مبراســيم ،يف خطوة وصفها
ثــم ّ
املعارضون بأنها انقالب.

ت ــظ ــاه ــرات شــعــبــيــة فـــي الــنــيــجــر
ع ّمــت تظاهــرات شــعبية شــوارع نيامــي عاصمــة
النيجر،احتجاجاً عىل الوجود العسكري لفرنسا يف البالد.
ووفقاً لوكالة األنباء الفرنســية ،فإنّه «ال يزال نحو 3000
عســكري فرنيس منترشين يف منطقة الساحل وال سيام يف
النيجر ،أحد الحلفاء الرئيسيني لباريس ،بعد انسحابهم الكامل
من مايل».
ويف ترشين الثاين املايض ،دعت فرنسا رعاياها يف النيجر
إىل توخي أقىص درجات الحذر وتج ّنب التجمعات والبقاء عىل
اتصال مع الســفارة ،عقب اعرتاض مواطنني لقافلة عسكرية
فرنسية غريب البالد.
وأوضحــت وزارة الخارجية الفرنســية يف بيــانٍ لها ،أنّ
األحداث التي وقعت يف مدينة تريا ،غريب النيجر ،قد تقود إىل
وقوع أعامل عنف ،داعي ًة املواطنني إىل «توخي أقىص درجات
الحيطة ،واالبتعاد عن التجمعات وتقليل التنقل لألماكن العامة
وتجنب الخروج يف املساء».
وقتل شخصان عىل األقل ،يف ترشين الثاين املايض ،خالل
صدامــات يف مدينة تريا ،جراء مظاهرات اعرتاضاً عىل عبور
قافلة عســكرية فرنســية كانت يف طريقها إىل مدينة غاوا
يف مايل.

} حرب باردة }

مــن جهة ثانيــة ،رفض بايدن فكــرة أن التحالف الصيني
الرويس يعني أن الواليات املتحدة تخوض نوعا جديدا من الحرب
الباردة ،وقال «ال أعتقد أنها حرب باردة جديدة وأكرث تعقيدا».
وخــال املقابلة ،أعلن الرئيس األمرييك أنه مل يقرر بعد إذا
كان سيرتشــح لوالية رئاســية ثانية عام  ،2024وقال إعادة
الرتشــح هي «نية» موجودة لديــه« ،لكن هل هو قرار نهايئ
بأنني سأترشح مجددا؟ يبقى أن نرى ذلك».
واعترب أن «من املبكر جدا» الحديث عن ذلك ،واصفا نفســه
بأنه شخص «يحرتم القدر كثريا».
وفيــا يتعلق بفــروس كورونا ،رأى بايــدن أن الجائحة
«انتهت» يف الواليات املتحدة ،وقال «ما زلنا نقوم بعمل الكثري
(…) لكــن الجائحة انتهت .إذا الحظتم ،ال أحد يضع كاممات،
يبدو الجميع يف حالة جيدة جدا».
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دفـــــــن املـــــلـــــكـــــة ..حــــفــــل مــــحــــفــــوف بــــاملــــخــــاطــــر الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة
رسدت صحيفــة «تاميــز» ( )The Timesالربيطانيــة ،وكذلك املخاطرة.
يف تقرير لها ،أهم املشــاهد املتوقعة يف حفل تشييع إليزابيث
} مدريد غاضبة }
الثانية ملكة بريطانيا الراحلة.
مدريد غاضبة من حضور امللك املنفي الفخري خوان كارلوس
واســتهلّت الصحيفة تقريرها بعبارات« :جاؤوا من أفريقيا
وآسيا ومن أمريكا وأسرتاليا»« ،كان هناك أمراء وأمريات ورؤساء الذي تلقى دعوة شــخصية باإلضافة إىل تلك التي ُوجهت البنه
امللك فيليبي رئيس الدولة الذي سيرتأس الوفد اإلسباين مع امللكة
وأباطرة».
وقالت إن رئيس أيرلندا جاء مع ملك وملكة إســبانيا السابقة ليتيزيا.
وكان قد ف ّر خوان كارلوس من إســبانيا إىل الخليج يف عام
يف مركبة واحدة ،وسيشارك ملك وملكة إسبانيا الحاليان ،اللذان
كانت عالقتهام بسلفهام متوترة ،مركبة مع ملك وملكة السويد 2020 .لالشــتباه يف وجود احتيال ،ومل ير ابنه منذ ذلك الحني.
واجتمعــت قيادات الــدول الصديقة والــدول األقل صداقة وبينام ســيبقى فيليبي وليتيزيا مع السفري اإلسباين ،س ُينقل
لتناول املرشوبات واملقبالت ،فقد استضاف قرص باكنغهام أحد خوان كارلوس إىل فندق مع زوجته املنفصلة عنه.
ومل يحــرم جميع املدعوين الطبيعة غري السياســية لهذه
أكرب تجمعات رؤســاء الــدول يف التاريخ ،متجنبا أي خالفات
دبلوماســية يف هــذا الحضور .وكان مــن املتوقع أن يحرض املناســبة ،إذ عقد الرئيس الربازييل بولســونارو ،الذي يواجه
الحفل بني  200و 250رئيس دولة وشخصيات كبرية ،إىل جانب معركة إعادة انتخابه يف الربازيل الشهر املقبل ،تجمعا مرتجال
أزواجهم ،حيث رحب بهم امللك تشــارلز الثالث قبل جنازة والدته يف ســفارته أمس األحد ،منتقدا من الرشفة أيديولوجية النوع
واملخدرات واإلجهاض وجريانه يف أمريكا الالتينية.
اليوم.
غضب إرسائيلومن املقرر أن يحرض الرئيس اإلرسائييل إسحاق
وكان هناك أيضا جدل يف داخل العائلة ،وســط تقارير تفيد
بأن دوق ودوقة ساسكس كانا «غري مدع ّوين» ،ألن صفة هاري هرتسوغ ،إىل جانب محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني الذي
ســيمثل الرئيس محمود عباس .وال تزال العالقات بني اإلدارتني
امللكية ليست سارية.
وكانــت وزارة الخارجية ترفض حتــى الليلة املاضية إصدار اإلرسائيلية والفلسطينية متوترة ،حيث ال يزال دور بريطانيا يف
قامئــة الضـــــيوف األوســــع نطاقا ،ومتثلت مشــكلة وعد بلفور الذي يعود إىل قرن من الزمان ميثل قضية حساسة
الربوتوكول الرئيســة يف أن الضيوف كانوا أحرارا يف االختالط للفلسطينيني .وكان تشــارلز قد أثار غضب إرسائيل بتعليقاته
يف تجمع قرص باكنغهام ،لكن عندما يســتطيع زعامء العامل عىل زيارته األوىل لألرايض املحتلة عام  ،2020إذ قال إن الحرية
التحرك من دون عوائق ،فســتتوفر فرص النشاط الدبلومايس للفلسطينيني هي «أعز أمنياته».

ملــــــــاذا الــــعــــالــــم مـــفـــتـــون بـــاملـــلـــكـــة إلــــيــــزابــــيــــث الـــثـــانـــيـــة ؟
عكست مراسم تشييع جنازة امللكة الراحلة
إليزابيث الثانية كثريا من االهتامم والحب الذي
يك ّنه لها الشعب الربيطاين والعامل.
وقــد أعلنت موســوعة غينيــس لألرقام
القياســية أن الطائرة العســكرية الربيطانية
التي أقلّت نعش امللكة إليزابيث الثانية من إدنربة
بأســكتلندا إىل لندن األســبوع املايض كانت
الرحلة األكرث تعقبا يف التاريخ.
فقــد حــاول نحو  6ماليني شــخص النقر
عىل الرابط الذي يتيح تتبع مســار الرحلة يف
الدقيقة األوىل من تنشــيط جهاز اإلرســال
واالستقبال يف الطائرة ،وهو رقم غري مسبوق
يف تاريــخ موقع مراقبة الرحــات الجوية،
وفق مقال نرشته صحيفة «واشنطن بوست»
( )Washington Postاألمريكية.
وقالت موســوعة غينيس إن  4.79ماليني
شخص تت ّبعوا مســار الرحلة األخرية للملكة،
كام تابع نحو  296ألف شخص البث املبارش للرحلة عىل موقع
يوتيوب.
ويشــر مقال «واشــنطن بوســت» الذي أعدّ ته محررتها
ملقــاالت الرأي أوتومن بروينغتــون إىل أن فهم حجم األحداث
التي تضمنتها مراسم تشــييع امللكة ينبغي أن يأخذ باالعتبار
بعــض التفاصيل املتعلقة بها ،مــن قبيل حضور مئات القادة
األجانــب الذين قدموا من عواصم شــتى مــن العامل لحضور
ّ
التخل عن التنقل بسيارات
التشــييع ،وكذلك موافقتهم عىل
فاخرة ،واســتخدام حافالت نقل جامعية خصصت لهم وفق
الربوتوكول الخاص الذي وضعه قرص باكنغهام.
فــا رس هذا االهتامم الكبــر والحب الذي تحظى به ملكة
بريطانيا الراحلة؟
محطاتصحيفة واشــنطن بوســت حاولت اإلجابة عن هذا
الســؤال يف تقرير بعنوان «ملاذا يفنت العامل بامللكة إليزابيث
الثانية؟» ،تطرق إىل أسباب تفرس االهتامم الشعبي والرسمي
الكبري الذي قوبل به رحيل إليزابيث الثانية ،امللكة األطول حكام
يف تاريخ بريطانيا.
يشري التقرير الذي أعدّ ه  3من مراسيل الصحيفة ،هم :وليام
بوث وأنتوين فايوال وكارال آدم ،إىل أن مشــاعر الحب املتدفقة
التــي قوبل بها رحيل امللكة أذهلــت الجميع حتى أكرث رجال
حاشيتها إخالصا لها.
فقد وصل إىل بريطانيا نحو  500زعيم دويل للمشاركة يف

تشييع جنازتها ،واصطف مئات اآلالف من الناس يف الشوارع
ملشــاهدة موكب نعشها وهو يف طريقه إىل قاعة وستمنسرت
بالعاصمة لندن ،وتس ّمر ماليني الناس أمام شاشات التلفزيون
ملشاهدة مراسم تشييعها.
ويقــول التقريــر إن من الواضح أن العــامل مفتون بامللكة
إليزابيث الثانية ،وإن ذلك قد يكون بسبب حياتها الطويلة التي
مكّنــت الناس من اختيار الذكريــات املتعلقة بها التي يودّون
التمسك بها.
فقــد رأوها ملكة شــابة يف اللقطات املصــورة باألبيض
واألســود يف الخمسينيات ،وملكة يف منتصف العمر ،تعاين
بسبب فضائح أبنائها وأحداث طالقهم ،كام رأوها «جدة عزيزة»
كام وصفتها حفيدتاها األمريتان الشابتان أوجيني وبياتريس
ابنتا ابنها األمري أندرو -يف بيان يوم السبت ،أشارتا فيه إىلأنها كانت تقدم لهام الشاي ووسائل الراحة والفنون القدمية
ملواجهة عامل رسيع التغري .وبذلك فقد كانت امللكة محل اهتامم
الناس يف مختلف األعامر ،وفق تقرير واشنطن بوست.
وهناك عامل آخر قد يكون أســهم يف افتتان العامل بامللكة
الراحلة ،وفق تقرير واشــنطن بوست ،هو أنها كانت حارضة
دامئا ومل تتوقف عن أداء مهامها.
فقد كان ســجلّها األفضل من حيث االستمرار يف أداء الدور
املنوط بها ،إذ خدمت وطنها ،ومتكنت من تجاوز أحداث كثرية
عــى امتداد حكمها الــذي كان أطول عهد يف تاريخ بريطانيا
وثاين أطول عهد مليك يف تاريخ ملوك العامل.

أثار لباس الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون ،الذي تجول به
يف شوارع لندن قبيل حضوره مراسم اليوم األخري لجنازة امللكة
الربيطانية إليزابيث الثانية ،حفيظة رواد منصات التواصل يف
بريطانيا ،معتربين أنه تجاوز «حدود اللياقة».
ونقلت وســائل إعالم بريطانية صورا ملاكرون مع عقيلته
بريجيــت وهام يرتديان هنداما وصفوه بغري الرســمي وغري
الالئق ،وال يراعي مراسم حضور جنازة ملكية.
وأظهرت الصور ماكرون مرتديا ســرة ووشــاحا داكنني،
إضافة إىل نظارات شمسية وحذاء رياضيا.
وقالت وسائل إعالم فرنسية إن الرئيس وزوجته وصال أمس
إىل لندن و»تجوال يدا يف اليد» بشــوارع العاصمة الربيطانية،
لكنهام مل يسلام من عدسات املصورين ،حسب تعبريها.
ولدى حضورهام مراســم الجنازة الرسمية ،ظهر ماكرون
وعقيلتــه بلباس رســمي غري الذي نرشته وســائل اإلعالم
الربيطانية أمس.

وتدهورت العالقات بني لندن وباريس منذ مغادرة بريطانيا
التــي يحكمها املحافظون -االتحاد األورويب عام  ،2020معاندالع خالفات حول الهجرة والتجارة.

ملــــــــــــــــــــاذا لــــــــــــم يـــــــحـــــــضـــــــر الـــــــبـــــــابـــــــا
مــــــراســــــم وداع إلـــــيـــــزابـــــيـــــث الــــثــــانــــيــــة؟
أعلــن الكريس الرســويل
أن البابــا فرانشيســكو لــن
يحرض مراســم جنازة امللكة
إليزابيــث الثانية يف منطقة
وستمنسرت يف لندن ،وأضاف
أن الذي سيمثل رأس الكنيسة
الكاثوليكيــة هو األســقف
الربيطــاين بول غاالغر ،وزير
العالقات مع الدول ،حســب
ما أوردته صحيفة فرنســية
مهتمة بالشؤون الدينية.
الكــروا La
وقالــت
 Croixومعناها «الصليب» إنه
ليس مفاجئا غياب البابا ،الذي
سافر إىل كازاخستان األسبوع
املايض ،عــن جنــازة ملكة
بريطانيا التي كانت الحاكمة
األعىل للكنيسة األنجليكانية.
وأضافــت أن البابا لن يكــون ضمن ألفي
مشــارك ســيحرضون الجنازة امللكية ،منهم
إمرباطور اليابان ناروهيتو ،وملك هولندا وليام
ألكسندر ،وملك بلجيكا فيليب ،وملك الرنويج
هارالــد الخامس ،وأمري موناكو ألربت الثاين،
وأيضً ا الرئيس األمرييك جو بايدن ،الرئيسان
الرتيك رجب طيب أردوغان والربازييل جايري

اعالنات مبوبة
لاليجار
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
متفرقات
فرار مستخدمني

بولسونارو ،وغريهم من زعامء العامل.
وأرجعــت الصحيفــة ذلك إىل كــون بابا
الكاثوليــك ال يشــد الرحال أبــدا لحضور أي
جنازة خــارج روما ،ولفتت إىل أن البابا ليس
بدعا من أسالفه ،فقد غاب البابا بيوس الـ 12
عن جنازة امللك الربيطاين جورج السادس عام
 1952ومل يحــر كذلك بيوس الـ  11جنازة
جورج الخامس عام .1936

أســــــــــــــــــــــــــــــرار حــــــــــــــــــــدث تـــــــــاريـــــــــخـــــــــي
ّ
يُــــــــحــــــــضــــــــر لـــــــــــه مـــــــنـــــــذ  60عـــــــامـــــــا
ً

جــــــــــــنــــــــــــازة املـــــــــــلـــــــــــكـــــــــــة ..مــــــــــــــاكــــــــــــــرون يُــــــثــــــيــــــر
حــــفــــيــــظــــة اإلنـــــجـــــلـــــيـــــز عـــــلـــــى مـــــنـــــصـــــات الـــــتـــــواصـــــل

اعالن

تعلن مؤسســة كهرباء لبنان
أنها وضعت قيد التحصيل الفواتري
املتأخــرة التي مل تســدد للجباة
والعائدة اىل قســم وادي الزينة
وذلك لغاية اصــدار  3ـ  5 4ـ 7 6
ـ  9 8ـ  2019/10توتر منخفض.
فعىل املشرتكني الذين مل يسددوا
فواتريهم املذكــورة ،املبادرة اىل
تسديدها يف الدائرة املعنية خالل
مهلة اسبوعني من تاريخه تحت
طائلة قطــع التيــار الكهربايئ
عنهم ،واتخــاذ التدابري النظامية
بحقهــم والتي تصــل اىل الغاء
اشرتاكاتهم.
ملزيــد مــن التفاصيــل ميكن
للمشــركني االطالع عىل موقع
املؤسســة االلكــروين WWW.
EDL.GOV.LB
يعترب هذا االعالن مبثابة تبليغ
شخيص.
بريوت يف 2022/9/13
رئيس مجلس االدارة
املدير العام

كامل الحايك
التكليف 469

اعالن

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة14873985 :ل.ل.
* املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة237983760 :ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة 1049 :شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة226867 :ل.ل.
* املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة552256000 :ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة17258 :شبكة
ـ الجائزة لكل شبكة 32000 :ل.ل.
* املبالغ املرتاكمة للمرتبة االوىل واملرتاكمة اىل الســحب
املقبل9272679975 :ل.ل

نـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــج زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

جرى مســاء امس سحب زيد رقم  2041وجاءت النتيجة
كاآليت:
الرقم الرابح00926 :
* الجائزة االوىل75000000 :ل.ل.
عدد االوراق الرابحة :ورقة واحدة
الجائزة االفرادية75000000 :ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم0926 :
الجائزة االفرادية 900000 :ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم926 :
الجائزة االفرادية 90000 :ل.ل.

اعالنات رسمية

ـــــــــــ

نــــــــــــتــــــــــــائــــــــــــج الــــــــــــــلــــــــــــــوتــــــــــــــو الـــــــــلـــــــــبـــــــــنـــــــــانـــــــــي
جرى مساء امس سحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 2014
وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:
االرقام الرابحة 3 :ـ  15ـ  18ـ  20ـ  35ـ  38الرقم االضايف:
12
* املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة
عدد الشبكات الرابحة :ال يشء
* املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف
ـ عدد الشبكات الرابحة :ال يشء
* املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة237983760 :ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة 16 :شبكة

هربــت العاملــة مــن
Sierraleone
الجنســية
 Sarah Hawanatu Lahaiملــن
يعــرف عنها شــيئا االتصال:
70/332565

* االوراق التي تنتهي بالرقم26 :
الجائزة االفرادية 8000 :ل.ل.
الرتاكم للسحب املقبل 75000000:ل.ل

} نتائج يومية }

جرى مســاء امس ســحب «يومية» رقم  1263وجاءت
النتيجة كاآليت:
* يومية ثالثة931 :
* يومية اربعة8372 :
* يومية خمسة79231 :

تحض
ّ
منــذ أكرث من  60عا ًمــا وبريطانيا
لجنــازة امللكة إليزابيــث يف أقىص درجات
الرسية ،وقد كانت للملكة شــخصيا ملسات
عىل الرتتيبات الخاصة بهذا الحدث ،فهي التي
اختارت التالوات واملقاطع املوسيقية وحتى
الكفــن والعربة التي ســتحملها إىل مثواها
األخري.
هذا ما قدمت به صحيفة «لوباريزيان» (Le
 )Parisienالفرنسية لتقرير عن مراسم جنازة
امللكة إليزابيت الثانية ،تحدثت فيه عن أرسار
ما ســيجري هذا اليوم قبل أن يوارى جثامنها
الرتاب.
وأوضحــت أن  19أيلــول هو يوم حداد يف
اململكة املتحدة ،مشرية إىل أن آالفا من الجنود
والرشطــة وأعدادا كبرية من موظفي الخدمة
املدنيــة يف العاصمة الربيطانية احتشــدوا
لحضور جنازة إليزابيث الثانية.
ويبدو ،حســب لوباريزيان ،أن أي يشء مل
يرتك للمصادفة ،فمن املتطوع البســيط إىل
رئيس األســاقفة مرو ًرا بامللك؛ كل شــخص
يعرف بالضبط الدور املنوط به.
والحظت مراســلة الصحيفة يف لندن التي
أعدّ ت هذا التقرير ،دلفني كارغايان ،أن أرضية
كنيسة وستمنســر من األرض إىل السقف
مغطاة بسجادة ســميكة طولها  1500مرت،
مشــرة إىل أن هذا املكان نفسه الذي تُ ّوجت
فيه إليزابيث الثانية.
ولفتت إىل أن اململكة املتحدة تعتزم أن تقدم
اليوم أحد أجمل عروضها وهي تودع ملكتها،
رسية تامة
بل تريد لهذا الحدث ،الذي يُعدّ له ب ّ
منــذ أكرث من  60عاما ،أن يدخل كتب التاريخ
بوصفه حدثاً استثنائياً.
ويتوىل دوق نورفوك اإليرل مارشال التنظيم
الرســمي ألحداث اليوم االثنني ،وهي مهمة
ورثهــا كابرا عن كابر منذ  350عاما ،فعائلته
هي التــي تتوىل تتويج امللــوك الربيطانيني

ودفنهم ،وقد ظل مارشال يستعد لهذا منذ 20
عا ًما ،ويســاعده منذ وفاة امللك أكرث من ألف
موظــف حكومي وآالف الجنود الذين يعملون
بال كلل إلنجاز املهمة كام ينبغي.
وميثــل هذا الحدث ،وفقا للصحيفة ،تحدّ يا
أمنيا ودبلوماسيا هائال ،مع قدوم أكرث من ألف
رئيس دولة وشــخصية مرموقة ،مام يجعل
مــن إنجاح هذا األمر رهانــا يتعلق بالكربياء
الوطنية.
وذكرت الصحيفة أن امللك إدوارد الســابع،
نجل امللكة فيكتوريا ،كان من ح ّول مراســم
الجنازة امللكية إىل مشــهد عسكري حقيقي،
مع اســتخدام عربة بندقية تنقل نعش امللك
حــا ًرا من البحرية
املتوىف ،يســحبها  142ب ّ
امللكيــة بحبل ،وهو تقليد ولد من حادث أثناء
جنازة امللكة فيكتوريا ،إذ اســتبدلت الخيول
املذعــورة يف وقــت قصــر مبجموعة من
البحارة ،تولوا مهمة سحب تلك العربة.
تشــغيل الفيديومدة الفيديو minutes 02
seconds02:35 35وأضافــت أن الــزي الذي
ســرتديه امللكة واألغراض الشخصية التي
أرادت أن تدفن معها بقيت رسا ،وسرتث ابنتها
آن خاتم خطوبتها.
وفوق التابوت ،ســيوضع الصولجان الذي
هــو رمز القوة امللكية ،وكــرة ذهبية يعلوها
الصليب املسيحي ،فضال عن التاج الذي صنع
ألبيــــها امللك جورج السادس ،وهو مرصع
ببعــض من أكرث الجواهــر التي ال تقدّ ر بثمن
يف العامل.
وقبل وضع النعش يف القرب ،ســ ُيزال التاج
والصولجان والكرة الذهبية من التابوت .وكام
متيل التقاليد ،سوف يكرس اللورد تشامربلني
عصــاه البيضاء عىل قربها ،وهو ما يرمز إىل
نهاية فرتة حكمها.
وســيكون أول من يحثو عليها الرتاب ابنها
ووارث ملكها امللك تشارلز الثالث.

صادر عن املحكمــة الرشعية
السنية يف بريوت
غرفة فضيلة القايض الشــيخ
محمد هاين الجوزو
اىل مجهولــة محــل االقامة
فردوس السيد مغريب عثامن ـ
يقتــي حضورك الســتالم
االوراق الخاصــة بــك يف دعوى
اقرار طالق سليم محمد توتيو ذات
الرقم اســاس  2785سجل 2785
تاريخ 2022/9/14
واذا مل تحرضي او ترسيل وكيال
عنك تعتربك املحكمة مبلغة اصوال
ويجري بحقــك االيجاب الرشعي
والقانوين.
بريوت يف 2022/9/14
رئيس قلم محكمة بريوت
الرشعية السنية

احمد زياد الكعيك

ــــــــــــــ

تبليغ فقرة حكمية

اىل املجهولــة محــل االقامة
املدعى عليها رىب عباس الفيرتوين
بتاريــخ اول ترشيــن الثــاين
 2021اصــدرت املحكمة الروحية
االبتدائيــة االرثوذكســية يف
ابرشــية جبل لبنــان الحكم ذات
الرقــم  2021/101يف دعــوى
االساس رقم  2020/66قىض مبا
ييل:
1ـ الحكم باعالن فسخ الزواج
املعقود بتاريخ  1993/7/10بني
املدعــي جــورج جوزيف طنوس
واملدعــى عليهــا رىب عبــاس
الفيــروين وانهــاء كل عالقة
زوجية فاعلة بينهام.
2ـ منــح املدعي حق حراســة
وحضانــة ابنه القــارص يورغو
مواليــد  2012/5/9لغاية بلوغه
سن الرشد.
3ـ منح املدعي املعونة القضائية
بنسبة خمسني يف املئة.
4ـ استيفاء الرسوم من عجلها.
حكامً وجاهياً اعطي وافهم علناً
يف برمانــا بتاريخ صدوره الواقع
يف 2021/11/1
برمانا يف 2022/9/19
نائب الرئيس

االب غسان سلوم
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ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

اليــــــــــاس الدهنــــــــــي أفضــــــــــل ســــــــــائق عــــــــــام 2022

مهرجان رياضي ضخم ملنظمة مالطا لبنان بمشاركة  400طفل

احتكر السائق املم ّيز الياس
الدهنــي ألقاب فئــة الدفع
األمامي للسباقات الستة التي
شارك فيها عام  2022ضمن
بطوالت لبنــان وهي ثالثة
راليات وثالثة سباقات تسلّق
هضبــة يف انجاز للســائق
الــذي دخل عــامل الرياضة
امليكانيكية منذ سنوات عدة
وحقق العديد من االنجازات
ولعل ابرزها يف العام الجاري
اذ احتل املركز األول يف راليات
الربيع وجزين ولبنان ليحرز
لقب بطولــة لبنان للراليات
وبطولة الرشق االوســط الياس الدهني سائق عام 2022
لفئة الدفــع األمامي ولقب
بطولة لبنان للفئة عينها لتســلق الهضبة (احرز ايضاً ألقاب
الســباقات الثالثــة) يف انجاز كبري للدهنــي الذي يخوض
السباقات ضمن فريق «آي أم يت» الذي يرشف عليه بطل لبنان
السابق للراليات ضومط بو ضومط.
وأثبت الدهني ،ابن بلدة جنسنايا يف قضاء جزين ،انه سائق
كان عىل قدر اآلمال التي علقها عليه الكثريون وعىل رأســهم
والده «ابو الياس» ووالدته وشــقيقته ليا التي تواكبه لحظة
بلحظة عىل الرغم من مشاغلها املهنية الخاصة.
وبدأ املتابعون للرياضة امليكانيكية اللبنانية يطلقون لقب
عىل الياس الدهني افضل سائق لبنان عام  2022والذي «أكل
األخرض واليابس» وتســلّق منصة التتويج يف املركز األول منذ
بداية املوســم الجاري وحتى اختتامه محققاً العالمة الكاملة الدهني وراء املقود خالل احد السباقات
لهذا الســائق املاهر الذي أفلت منه لقب البطولة العام الفائت
ومن املفيد القول أن ســائق لبناين بات عىل شــفة ولسان
.43
يف «الوقت القاتل» من رايل لبنان الدويل يف نسخته الـ
هذه األيام وهو الياس الدهني الذي دخل ابواب الشهرة من الباب
من
انتقل
والجميــل يف املوضوع ان لقب الدفــع االمامي
الواسع وبات يحسب له الحساب يف عامل الرياضة امليكانيكية
الســائق املخرضم باســل ابو حمدان اىل سائق ماهر واعد هو
وحقق لقباً اقليمياً هو األول يف مســرته بعدما نجح مواطنه
الياس الدهني الذي أثبت «علو كعبه» خاصة يف سباقات العام
الجاري التي استهلها باملشاركة يف رايل أنتيب الفرنيس الشهري هرني قاعي يف احراز لقب بطولة الرشق األوسط يف السابق.
وميكن القول ان الياس الدهني هو سائق عام  2022بامتياز
كتحضري جدّ ي ملوسم الرياضة امليكانيكية يف لبنان والذي كان
خاصة مع استئثاره بألقاب لبنان والرشق األوسط وكان الرقم
حافالً باعرتاف الجميع.
الياس الدهني ســائق دخل «السجل الذهبي» للسباقات يف واحد حليفه يف جميع السباقات التي خاضها عام 2022وأنىس
لبنان والرشق األوســط ود ّون اسمه بأحرف من ذهب باحرازه جمهوره خيبة عام .2021
مــروك للياس الدهني انجازاتــه الكبرية .فهل يكون عام
لقبي بطولة لبنان وبطولة الرشق االوسط يف دليل واضح عىل
قوة وشكيمة و»حرفنة» هذا السائق الذي بدأ بتحقيق احالمه  2022أول الغيــث عىل ان يكون العام املقبل واعداً مع مفاجآت
يحضها الياس الدهني؟
ّ
عدة
مع شقيقته ليا التي تعطيه دفعاً معنوياً هائالً .

أقامت منظمة مالطــا لبنان نهائيات
بطولتها يف كرة القدم وكرة السلة لتختتم
الربنامــج الريايض الــذي اطلقته منذ
حوايل الشــهرين وشارك فيه  400طفل
من مختلف املناطق اللبنانية.
وكانت املنظمة الناشــطة عىل نطاق
واســع يف لبنان عىل الصعيد االجتامعي
والصحي والزراعي ،قد اطلقت مرشوعها
الريايض «  »OMV Sports Projectبعدما
ملست مدى التأثريات السلبية التي يعيشها
األطفــال يف لبنان اثر األزمات املتعاقبة،
بــدءاً من أزمة «كوفيــد »19-التي كانوا
ضحيتها املبارشة بعدما تقلّصت مساحة لقطة عامة للملعب خالل احتفال االفتتاح
اختالطهــم يف املجتمــع ،ووصوالً اىل
األزمــة االقتصادية التــي دفعت الكثري
من األهايل اىل تجميد النشــاطات التي
يحتاجها اطفالهم.
من هنا ،قامــت منظمة مالطا لبنان
ومببادرة من املتطوعــن لديها بإطالق
مرشوع «  ،»OMV Sports Projectوهي
التي ارتبطت بشــكلٍ كبــر مع األطفال
من خــال مراكزها الصحية االجتامعية
املنترشة يف جميع أنحاء البالد ،حيث يتم
توفــر الرعاية الطبية ،إضافة إىل الدعم
النفــي واالجتامعي مبا يف ذلك عالج
النطق والحركة النفسية.
وارادت منظمة مالطا لبنان املساهمة
يف النمو الجســدي والشــخيص لهؤالء فرحة األوالد
األطفــال ،فأطلقت هذا املرشوع مع أكرث
ملنظمة مالطا لبنان.
مــن  400طفل ترتاوح أعامرهم بني  6و 15عاماً عرب مراكزها
وحرض الحفل الختامي أكرث من ألف شخص من أطفال وآباء
الصحية االجتامعية التسعة (القبيات ،برقة ،الخالدية (زغرتا) ،ومدربني واخصائيني اجتامعيــن ومديري املراكز وموظفني
عــن الرمانــة ،زوق مكايل ،يارون ،صدّ يقــن (صور) ،روم ،ومتطوعــن قادمني من جميع أنحاء البالد ،اتحدوا جميعاً من
وكفريــا) ،وذلك
بدعم مــن  The Global Fund for Forgottenأجل حب الرياضة ورفاهية األطفال .كام أكد الرئيس صحناوي
ٍ
.People GFFP
عــى أن هذا الحدث هو مثال حقيقي للحب والوحدة ويجب أن
ومنذ بداية الصيف انخرط هؤالء االطفال الـ  400يف برامج يحدد نغمة مستقبل بالدنا.
تدريبية يف كرة القدم وكرة الســلة مبعدل مرتني اســبوعياً،
بدورها ،شــكرت مسؤولة الركيزة األجتامعية يف منظمة
وذلــك تحت ارشاف مدربني محرتفني منتدبني من قبل «بريوت مالطــا لبنــان ليليا الخــازن مــاّطThe Global Fund for ،
فوتبول أكادميي» ( .)BFAكام شارك ٌّ
كل من املدربني واألطفال  ،Forgotten People GFFPو»بــروت فوتبــول أكادميي»،
يف جلســات تثقيفية وتوعوية حول مواضيع مختلفة قدّ مها والرعــاة  Aquafina, Poppinsو ،Sanitaالذين دعموا الحدث
خرباء يف مجاالت مختلفة.
النهايئ للبطولة ،إضافة إىل اولئك الذين شاركوا يف نجاح هذا
وبعــد حوايل الشــهرين عىل انطــاق التدريبات ،اقيمت الحدث الذي عكس الصورة الجميلة للســام والتعايش ،والتي
نهائيات البطولة يف مدرسة س ّيدة الجمهور التي فتحت ابواب هي يف صميم منظمة مالطا لبنان.
تم تقسيمهم بحسب اعامرهم.
اما مديرة املتطوعني يف منظمة مالطا لبنان مينى عساف،
مالعبها ملشاركة  36فريقاً ّ
حبت باألطفال واهاليهــم ،واثنت عىل جهودهم طوال
وقام رئيس منظمة مالطا لبنان مروان صحناوي بتســليم فقــد ر ّ
الكؤوس للفرق الفائزة خالل الحفل الختامي ،وســط التأكيد الصيف الحايل ،وشــكرتهم عىل ثقتهم بعمل املنظمة لضامن
عىل أهمية هذا اليوم الذي مثّل احتفاالً لألرسة الكبرية املوحدة حصول أطفالهم عىل فوائد الرياضة بشكل عام.

ّ
ايلي ــا رحبان ــي بط ــل لبن ــان للدراج ــات الجبلي ــة (داون هي ــل)

نظــم اإلتحــاد اللبناين للدراجــات بطولة لبنان
للدراجات الجبليــة املفتوحة للهبوط من املنحدرات
(داون هيل) لسنة  2022يف احراش ضهور الشوير.
انطلق السباق يف الساعات الباكرة صباحا ملسافة
 1.3كلم بني االشجار واملسارات الوعرة واملش ّوقة.
شارك يف السباق اكرثمن ٢٥دراجاً انطلقوا بفارق٣٠
ثانية يف املرحلة التمهيدية والتأهيلية .من بعدها تاهل
افضل عرشة دراجني اىل املرحلة النهائية والحاسمة.
واحــرز لقب بطل لبنان الدراج ايل ّيا رحباين بزمن
دقيقتــن و 43ثانية ،وحل يف املركز الثاين انطوان
قربان بفارق  ٧ثوان فيام حل يف املركز الثالث العب
نادي سلعاتا اميل ضو بـ  3دقائق و  6ثانية   .
وهنا النتائج الفنية للسباق:
ايل ّيا رحباين  2 -دقيقة و  43:75ثانية
انطوان قربان  2 -د و  50:14ث
اميل ضو  3 -د و  06:12ث
جاد مايض  3 -د و 10:03ث
جو خرض 3 -د و 12:79ث
غريغ ايب غانم –  3د و 14:57ث
الياس بو رشيد –  3د و 14:61ث
افرام بعينو –  3د و 17:67ث

إيثان نوانيري ..من مقاعد الدراسة إلى تاريخ الـ «بريميرليغ»

تتويج الفائزين الثالثة االوائل

رودي ضومط –  3د و 55:28ث
خليل عواضة  4 -د و 25:55ث.
ختامــاً ّوزعت الكؤوس عــى الفائزين بحضور الجمهور
واعضاء االتحاد اللبناين للدراجات وبلدية ضهور الشوير.
ارشف عىل السباق وصيف بطل العرب يف الداون هيل ومدير
السباق رفيق عيد الذي توىل إعداد املسار ،كام واكبت الالعبني
فرقة اسعاف من الصليب األحمر اللبناين.

بطولة العالم للراليات :أوجييه يشارك في الجوالت الثالث األخيرة

سيشارك السائق الفرنيس سيباستيان أوجييه ،بطل العامل
للراليات مثاين مرات ،يف الجوالت الثالث األخرية من البطولة
العاملية «دبليو آر يس» هذا العام خلف مقود ســيارته تويوتا
جي آر ياريس رايل ،1حســب ما أعلن ملوقع فريقه الرســمي
أمس اإلثنني.
وكان أوجييه ( 38عاماً) أعلن قبل أســابيع عدة مشــاركته
يف رايل نيوزيلندا ،الجولة الحادية عرشة من املنافسات ،قبل
أن يؤكد اإلثنني خوضه غامر الجولتني األخريتني يف إســبانيا
( 23-20ترشين األول املقبل) واليابان ( 13-10ترشين الثاين
املقبل).
وقال أوجييه الذي اقترصت مشاركته هذا العام عىل برنامج
جزيئ مع فريق تويوتا بدأها يف مونتي كارلو وثم يف الربتغال
وسفاري كينيا «أنا متحمس كثرياً للذهاب إىل نيوزيلندا ،لكن
الخرب الجديد اين سأشــارك أيضاً يف راليي إســبانيا واليابان
وانهــاء آخر ثــاث جوالت من البطولة .أتطلــع حقاً إىل هذا
التحدي الجديد».
وسيحاول أوجييه ،الفائز يف  54جولة عاملية ،أن يحرز لقب
رايل نيوزيلندا للمرة األوىل يف مســرته ،علامً أنه كان احتل
املركز الثاين يف مشــاركته عام  ،2010يف حني ميلك الفرصة
الضافــة فوز إضايف إىل االنتصارات الثالثة التي حققها عىل
املسارات االسبانية.
فيام فاز يف النســخة األخرية من رايل اليابان عام 2010
مع مالحه جوليان إنغراســيا عىل منت سيرتوين يس 4دبليو
آر يس.

وبخالف الحقبة الســابقة حني كان رايل اليابان يقام عىل
مسارات حصوية ،ستقام نسخة عام  2022عىل مسارات معبدة.
من ناحية أخرى ،ســيكتفي الفنلندي إيسابيكا اليب الذي
يتنــاوب مع أوجييه مقود تويوتا باملشــاركة هذا العام يف 7
راليات حيث متكن مــن احتالل املركز الثالث يف ثالث جوالت
منها ،افساحاً يف املجال لعودة بطل العامل للراليات.
وتــوج أوجييه ببطولة العامل للراليات مع  3فرق مختلفة،
ففاز مع فولكســفاغن بأربعة ألقاب متتالية بني عامي 2013
و 2016وبلقبني مع أم-ســبورت ( 2017و )2018ومثلهام مع
تويوتا غازو رايسينغ ( 2020و.)2021

تــم اإلعالن عن تواجد سيباســتيان فيتيل بطل العامل أربع
مــرات يف الفورموال واحد وكذلك ميــكا هاكينن بطل العامل
مرتني ،كأوىل املشاركني يف سباق األبطال بنسخة  ،2023التي
ستقام يف السويد شهر كانون الثاين املقبل .وسيقام الحدث
عــى حلبة ثلجية ضمن منطقة بحــر البلطيق ،ما بني يومي
 29 - 28كانون الثاين.
فيتيل ،فائز ســابق يف ســباق األبطال وفاز ست مرات يف
كأس األمم ،حيث سيعود ليشارك يف الحدث
العاملي كأحد ستة
ّ
أسامء تم الكشف عنها.
وســتكون هذه أوىل مشــاركات األملاين بعد إعالن اعتزاله
سباقات الفورموال واحد نهاية املوسم الجاري.
حيــث قال« :ال أعتقد أن هنــاك مكاناً أفضل لخوض أوىل
سباقايت بعد اعتزايل الفورموال واحد من سباق األبطال».
وأكمل« :ســتكون هذه مشاركتي الـ  ،11دامئاً ما أعود إىل
هذا الحدث الخاص ،إنه ممتع جداً».
وتابع« :ليســت لدي خربة كبرية عىل املســارات الثلجية
والجليديــة .لكن ال أكاد أطيق صــراً للعودة والتجربة مجدداً

عىل أمل املساعدة يف منح اللقب ألملانيا ضمن كأس األمم».
وســيواجه فيتيل مجدداً السائق الخبري هاكينن ،الذي يك ّن
له إعجاباً كبرياً منذ سباق األبطال املوسم املايض.
حيث قال الفنلندي بطل العامل يف الفورموال واحد ملوسمي
 1998و 1999مع مكالرين« :شــاركت للمرة األوىل يف سباق
األبطال يف وقت ســابق من هذا العــام ،والتقيت بالعديد من
السائقني الرائعني ،كام قام جميع املنظمني بعمل رائع للغاية».
قدت من
وأكمل« :شــاركت يف رايل أركتيك عدة مرات ،لذا ُ
قبل عىل الجليد ،آمل أن يساعدين ذلك هذه املرة».
وســيدافع بيرت وأوليفر سولبريغ عن اللقب بعد فوز فريق
الرنويج يف النهايئ.
وسيعود كذلك يوهان كريستوفرسن إىل أرضه بعد أن تفوق
عليه مواطنه الســويدي ماتياس إكســروم يف ربع نهائيات
النسخة املاضية.
وستشــارك كذلك جاميي شادويك ،للمرة الثانية يف سباق
األبطال ،وســيتم اإلعالن عن املزيد من األسامء خالل األشهر
املقبلة.

من مقاعد الدراســة إىل صفحات تاريخ الدوري اإلنكليزي
املمتــاز لكرة القــدم ،د ّون اليافع إيثان نوانريي اســمه يف
سجالت الكرة املستديرة ،بعدما بات وسط أرسنال يف سن الـ
 15عاماً و 181يوماً أصغر العب يشــارك يف مباراة بتاريخ الـ
«برميريليغ».
وطأت قدما نوانريي املســتطيل األخرض يف الدقائق األخرية
مــن مباراة فوز «املدفعجية» عــى مضيفه برنتفورد  3صفر
األحد ،مســتعيداً صدارة الرتتيب بفارق نقطة عن مانشســر
سيتي ( 18مقابل  )17ضمن منافسات املرحلة الثامنة.
صب غياب قائد أرســنال وصانــع ألعابه الرنوجي مارتن
ّ
أوديغارد والوافد الجديد من مانشســر سيتي الظهري األيرس
األوكراين ألكســندر زينتشــنكو لالصابة ،وضــان الفوز
بثالثية من الفرنيس وليام صليبا والربازييل غابريال جيزوس
والربتغايل فابيو فيريا ،يف مصلحة اســتعانة املدرب االسباين
ميكيل أرتيتا باملراهق الصغري بسبب قلّة الخيارات أمامه ،غداة
تسجيل اسمه يف تشكيلة املحرتفني للمرة األوىل.
جل الهدف
مس
حل نوانريي بدالً من فيريا،
يف الدقيقة ّ 2+90
ّ
الثالث ألرســنال ،ليحطّم الطالب يف املدرســة الرقم القيايس
السابق الذي كان بحوزة هاريف إليوت ،العب ليفربول الحايل،
عندما شــارك بقميص فولهام يف ســن الـ  16عاماً و 30يوماً
عام .2019

} الرقم القيايس }

كــا كرس نوانريي الرقم القيايس الصغر العب يدافع عن
ألوان أرسنال والذي كان يحمله اإلسباين سيسك فابريغاس.
يف اللمســات القليلــة للكرة ،أظهــر نوانريي قدرته عىل
مواكبة الهجامت ،من دون أن يشــعر بالخوف من ثقل املهمة
امللقاة عىل كاهليه برغم صغر سنه ،واندمج رسيعاً مع زمالئه
يف امللعــب مــن دون أن يختبئ .لقد أظهر ابــن الـ  15عاماً

أوجييه خالل أحد السباقات

} مسارات معبدة }

فــيــتــيــل وهــاكــيــنــن مـــن بــيــن أولـــــى األســــمــــاء املــشــاركــة
فـــــــي رالـــــــــــي األبــــــــطــــــــال  2023فـــــــي الــــســــويــــد

شخصية مميزة ،حيث من املرجح أن يستعني به أرسنال مجدداً
يف حملــة تاريخية للفــوز بلقب الدوري الهارب منه منذ عام
 ،2004تاريخ تتويجه األخري من أصل  13لقباً.

} «سيذهب إىل املدرسة يف الصباح» }

الفتي ،فهتفت من
حبــت جامهري النادي اللندين بالعبها
ر ّ
ّ
املدرجات قائلة «سيذهب إىل املدرسة يف الصباح».
وبعدما توقع الجميع أن يخوض املوســم الحايل مع فريق
ما دون  18عاماً الذي ألتحق به يف ســن الـ  ،14حرق نوانريي
الذي ال ميلك ح ّتى اآلن ملف تعريف عىل صفحة الفريق األوىل
عىل املوقع الرســمي للنادي ،املراحل فتم ترفيعه إىل فريق ما
دون  21عاماً بفضل أدائه الرائع ،علامً انه سجل الشهر املايض
هدفــاً ملنتخب إنكلرتا دون  17عاماً بعد دخوله إىل أرض امللعب
من عىل مقاعد البدالء.
ومل يكن نوانريي الذي ولد عام  2007قد أبرص النور عندما
انتقل أرسنال إىل ملعبه الجديد استاد اإلمارات قبل  16عاماً.

} استحق املشاركة }

بقية القصة يرويها أرتيتا بنفســه ،فيقول «لقد كان خياراً
غريزياً بحتاً (إلحضاره) .متكنت من مقابلة الفتى وقد أحببت ما
لدي شعور أمس (السبت)
رأيته .لقد تد ّرب معنا عدة مرات وكان ّ
أنه إذا أتيحت الفرصة سأفعل ذلك .انه يستحق (املشاركة)».
وتابع «أعتقد أن هذا يبعث برسالة قوية حول من نحن كنا ٍد.
أخربته أنه ســيكون معنا ويجب أن يكون جاهزاً .هو بالفعل
جاهز .عندما شارك ،قلت+ :تهانينا واستمتع.»+
وبدوره ،غ ّرد كابنت وهداف «األسود الثالثة» السابق غاري
لينيكــر قائالً «إيثان نوانــري البالغ  15عاماً دخل إىل امللعب
لصالح أرســنال .لحسن الحظ ،أن املباراة تُقام يف وقت مبكر
حتى يتمكن من إنجاز واجباته املدرسية بعد املباراة».

كأس ديفيــــس :ألــــكاراز يقــــود إســــبانيا إلــــى ربــــع النهائــــي

قاد اإلسباين كارلوس ألكاراز املصنف أ ّول عاملياً منتخب بالده
إىل الدور ربع النهايئ من مسابقة كأس ديفيس للفرق ،بفوزه
عىل الكوري الجنويب كوون ســونوو ( 74عاملياً)  4-6و6-7
( )1-7يف فالنسيا.
وبعد الخسارة املفاجئة أمام كندا  2-1الجمعة ،حيث سقط
ألكاراز أمام فيليكس أوجييه ألياسيم ( 13عاملياً) ،فرض املنتخب
االسباين نفسه أمام كوريا الجنوبية بحسمه مبارايت الفردي.
ومنح روبرتو باوتيســتا أغوت التقدم إلسبانيا بالفوز عىل
هونغ ســيونغ تشان  1-6و ،3-6قبل أن يحسم ألكاراس الفوز
تغلبه عىل ســونوو ،قبل أن يكسب الثنايئ مارسيل غرانويرس
وبيدرو مارتينس مباراة الزوجي بالفوز عىل جي ســونغ نام
ومني كيو سونغ  5-7و 6-3و.1-6
وغاب ألكاراز املت ّوج األسبوع املايض بلقب فالشينغ ميدوز
عــن  19عاماً وأصغر املرتبعني عىل قمــة الكرة الصفراء عن
املواجهة األوىل إلســبانيا يف املجموعة الثانية ،والتي تغلبت
فيها عىل رصبيا مــن دون نجمها الغائب نوفاك ديوكوفيتش
 3صفر.
وقــال ألكاراز للجمهور بعد املباراة «لعب كأس ديفيس هنا
رشف يل .لكن األفضل كذلك أنني جئت إىل هنا بصفتي مصنفا
رقم واحد يف العامل وبطال للواليات املتحدة املفتوحة ،ألشارك
هــذه اللحظة مع جميع أنصار منتخبا الوطني ،وأفراد عائلتي،
وأصدقايئ».
وتصدرت اســبانيا مجموعتها أمام كندا التي كانت ضامنة
تأهلها ،وصعدت إىل الدور ربع النهايئ الذي سيقام يف الفرتة
بني  22و 27ترشين الثاين املقبل عىل أرضها يف ملقة.
ورضبت إســبانيا موعدا قويا يف ربع النهايئ مع كرواتيا
وصيفة بطلة النســخة األخرية وثانية املجموعة األوىل والتي
ضمنت تأهلها مستفيدة من فوز إيطاليا املتصدرة عىل السويد
 1-2يف الجولة الثالثة األخرية يف بولونيا.
وبدأت كرواتيا املسابقة بخسارة أمام إيطاليا صفر  ،3قبل
أن تفوز عىل السويد  1-2واألرجنتني  3صفر.
واحتــل املنتخب الكروايت املركز الثاين يف املجموعة خلف
إيطاليا املتصدرة بثالثة انتصارات متتالية عىل كرواتيا  3صفر
واالرجنتني  1-2والسويد بالنتيجة ذاتها.

وتبادلت إيطاليا والسويد الفوز يف مبارايت الفردي ،فمنح
ماتيو برييتيني التقدم لألوىل بتغلبه عىل إلياس يِ ر  4-6و-6
 ،4ورد شقيق األخري ميكايل بفوزه عىل يانيك سيرن  4-6و6-3
و ،3-6قبل أن تعود الكلمة األخرية للطليان يف مباراة الزوجي
بعدمــا تغلب ســيموين بولييل وفابيــو فونييني عىل أندري
غوراسون ودراغوس نيكوالي ماداراس  )1-7( 6-7و.2-6
وتلتقي إيطاليا يف ربع النهايئ مع الواليات املتحدة وصيفة
بطلة املجموعة الرابعة.
ويف هامبورغ ،حســمت أملانيا صــدارة املجموعة الثالثة
بتغلبها عىل أسرتاليا .1-2
وكان املنتخبان ضامنني تأهلهام منذ الجولة الثانية.
ومنح يان لينارد شرتوف التقدم ألملانيا بتغلبه عىل ماكس
بورســيل  1-6و ،5-7وأدرك ثانــايس كوكيناكيــس التقدم
ألســراليا بفوزه عىل أوسكار أويت  )6-8( 6-7و ،1-6قبل أن
يرجح كيفن كرافييتس وتيم بوتس كفة األملان بحســم مباراة
الزوجي عىل حساب ماتيو إبدن وبورسيل  4 6و.4 6
وتلتقــي أملانيــا التي غاب عنها نجمها ألكســندر زفرييف
بســبب اإلصابة ،يف ربع النهايئ مع كندا ،فيام تلعب أسرتاليا
مع هولندا بطلة املجموعة الرابعة.
يذكر أن منتخبــات إيطاليا وأملانيا وهولندا وحدها حققت
العالمة الكاملة يف دور املجموعات بثالثة انتصارات ،وخرست
األوىل مجموعتــن فقط من أصل تســع مقابل ثالث لكل من
أملانيا وهولندا.
ويف نصــف النهايئ ،يلتقي الفائز مــن مواجهة إيطاليا
والواليــات املتحدة مع الفائز من مواجهة أملانيا وكندا ،والفائز
من مواجهة أســراليا وهولندا مع الفائز من مواجهة كرواتيا
وإسبانيا.
ومن أجل تاليف عملية الدخول يف حسابات معقدة لتحديد
أصحاب أفضل مرك ٍز ثانٍ  ،تم تقليص عدد املنتخبات املشاركة يف
دور املجموعات من  18يف النسخة املاضية إىل  16هذا العام،
تم توزيعها عىل أربع مجموعات بدأت مبارياتها الثالثاء
وقــد ّ
وتختتــم األحد يف أربع مدن هي بولونيا اإليطالية (املجموعة
األوىل) ،غالســكو االسكتلندية (الرابعة) ،هامبورغ األملانية
(الثالثة) وفالنسيا اإلسبانية (الثانية).
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شاعر وكاتب ورسام إنكليزي راحل ،إشتهر برسومه
عتب أول شــاعر رومانطيقي يف
يف الصحــف .كام يُ َ
إنكلرتا.
إسمه مؤلف من مثانية حروف ،إذا جمعت:
 -2+7+5+1+4مرفأ أمرييك.
 -1+6+7+4جزيرة يونانية.
 -8+5+4+6جزيرة اندونيسية.
 -1+8+7+2مدينة إيطالية.
 -4+2+8حدّ ث.
 -2+3+6فريق كرة فرنيس.
 -6+1+5ملك يوناين راحل.
سئم وضج َر.
-6+4
َ

افقيا:

الحل السابق

عموديا:

1ـ دولة يف غرب آسيا،
يعتمدون عىل.
2ـ ويل عهــد بريطانيا
الجديد ،قمح ،ورك ،نقيض
إستقبل.
َ
3ـ
بخــس حــق ،أديب
َ
إنكليزي راحل.
4ـ يقرعونــه ،قبيلــة
عربيــة ،خصــم شــديد
الخصومة.
5ـ أكلّم عــر التلفون،
إطارات الســيارات ،مطار
يف لندن.
6ـ فسدوا ،االسم الثاين
لوزير لبنــاين راحل ،من
أعضاء الجسم ،دائم.
جل ،أداة إســتثناء،
7ـ ن ْ

مينــع ويحــ ّرم ،مدينــة
بلجيكية ،إسم موصول.
8ـ مرفــأ صيني ،دولة
افريقية.
9ـ حبيبة روميو ،مدينة
ايطالية ،إلهي.
10ـ حرف نصب ،ارغام
واجبار ،عاد ،رسام عاملي
راحل.
ركض ،فرار ،الربية،
َ
11ـ
رشح.
َ
12ـ خــاف التصدير،
رحالة أمرييك ،عني املاء.
قل وجوده،
13ـ نظرهَّ ،
بلــدة يف قضــاء عاليه،
فردوس.

الحل السابق

1ـ ملكــة هولنديــة ،ثوب
واسع.
2ـ فريــق كــرة إنكليزي،
سارق.
3ـ ممثل أمرييك ،عيب.
تثاقل يف مشيته،
َ
4ـ كثري،
سوا ِعده.
5ـ تبــذر األرض ،ماركــة
ساعات.
6ـ والدهُ ،املغُول ،صار الوقت.
7ـ ثرى ،مدينــة أمريكية،
أُتو ّعد.
أر
جع ،يربع ويحذق.
8ـ َ
9ـ موســيقي ايطايل ،ته ّيأ
للحملة يف الحرب.
10ـ إنتفــاخ ،بان من بعيد،

افقيا:

1ـ االباما ،عارضها

عموديا:

8ـ أنب ،تبرت ،ساندكم

2ـ نور الرشيف ،ملّول

9ـ الدلو ،فنان ،أيب

4ـ يزحل ،تكافل ،أنا

11ـ لو ،إدوارد جرن ،دعوتك

3ـ ديبويس ،ريال ،أو

5ـ أي ،يد ،اكتوبر ،المهم

6ـ ناس ،بريم ،إيداهو ،آل

7ـ أنييس ،احتاج ،أبلح

10ـ األنصار ،حنوهم ،بد

12ـ ترقد ،ميحي ،دورس،

نجا

رت
13ـ أدليت ،أبَدوا ،فرحّ ،

االبراج

الحمل
( 21آذار  20 -نيسان)

1ـ انديانا ،سالتا
2ـ لويزيانا ،لورد
3ـ أربح ،سينام ،قل
4ـ باويل ،سب ،نادي
5ـ ألس ،ديب ،أصدّ
6ـ مشيت ،حالوي
7ـ آر ،كاري ،دراما
8ـ يراكم ،تل ،رحب
9ـ عفيفة ،أبو حديد

الثور
( 21نيسان  21 -أيار)

الرسطان
( 22حزيران  23 -متوز)

الجأ اىل الحنكة والفطنة النقاذ نفســك
كــن موضوعيا ولبقــا يف ترصفاتك مع
َ
الغــر وال
تخــش التغيريات واملســتجدات من مــأزق .ظروف مؤاتيــة لالنطالق يف
الحاصلــة يف هذه املرحلــة .الثقة الكبرية تجربــة جديــدة توفر لك مفاجآت ســارة
بالنفس هي أساس النجاح.
ومتنحك الراحة النفسية.

االسد
( 24متوز  23 -آب)

العذراء
( 24آب  23 -أيلول)

خذ وقتا كافيا لتختار األفضل وال تستعجل
راجــع أمورك وشــؤونك بشــكل دقيق
األمــور .احتفظ بصفاتك الحميدة واعلم ان ومركّــز .الفلــك ينصحك بــأال تعطي ثقتك
الصعوبات لن تكون كبرية وجدية ،وســتمر املطلقة ملن خذلك يف الســابق،
وابق دامئا
َ
عىل حذرك ونباهتك.
بسالم.

امليزان
( 24أيلول  22 -ت)1

العقرب
( 23ت21-1ت)2

كــن لبقا وكرميــا مع الحبيــب الهادئ
اعتمد عىل نفســك وفطنتك للخروج من
املحنــة التي ما زلــت تعاين منها منذ فرتة .واللطيــف واعطه جزءا مــن وقتك الثمني.
الشــك الذي يالزمك ســيزول وستسبح يف تشــعر بسعادة كبرية عندما تقوم باألعامل
الشخصية املفضلة لديك.
بحر من السعادة.

القوس
(22ت 21 - 2ك)1

الجدي
(22ك 20 - 1ك)2

اجتــاع عمل من شــأنه أن يدفعك اىل
ستســنح لــك الفرصة لتبــادل األفكار
الواجهــة يف هذه املرحلة
املحــرة .لذا ال القيمة مع أناس مفيدين ألعاملك وأشغالك.
ّ
تضيع وقتك الثمني يف املفاوضات ،بل بارش ال تتكلــم عن مرشوعك الجديد قبل أن تضعه
بالتنفيذ رسيعا.
موضع التنفيذ.

الدلو
( 21ك 19 - 2شباط)

نج
10ـ الواحةّ ،
11ـ رمل ،بيرت فوندا
12ـ ضل ،أردأ ،نهرو
13ـ هوان ،أجسام ،رف
14ـ الوالِه ،آنَ  ،درس
بع
15ـ أوانَّ ،
16ـ بدادون
17ـ هاليكّ ،تج ّر
18ـ ملحم بركات

اخترب معلوماتك
1ـ مــن هو األديب والشــاعر اللبناين الذي هاجر اىل
الربازيــل ســنة  ،1919ويُعترب أحد مؤســي العصبة
االندلسية ،ومنشئ جمعية رواق أيب العالء املعري األدبية
يف ساو باولو؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ إذا كان األمــر الهنــدي يدعــى مهراجا ،كام هو
معروف ،فامذا تُدعى زوجة املهراجا؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ ما اسم أول لحن وطني للموسيقار واملطرب املرصي
الراحل محمد عبد الوهاب؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ ما اسم الحرشة الصغرية جدا التي تأكل  86ألف مرة
أكرث من وزنها خالل  48ساعة من حياتها األوىل؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ من هو املمثل السيناميئ والتلفزيوين املرصي الذي
تويف يف  28شــباط عام  ، 2021وإسم عائلته األصلية
شميس؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ يف أية سنة
أنشئ مرصد غرينتش املشهور ،والذي
َ
يحدد املقياس العاملي للوقت؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ ما إســم اللغة الثانية الرئيسية يف كوبا بعد اللغة
االسبنيولية؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ من هو البطريرك الذي ولدَ يف غوسطا سنة ،1766
وأسس مدرســة عني ورقة التي تُعترب أوىل املدارس يف
لبنان؟
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عموديا:

افقيا:
1ـ َمــن يكرث الكالم بال

منفعة.

2ـ مدينة فلسطينية.
3ـ مغن أورويب.
4ـ يجيئون إىل.
5ـ مدينة يابانية.

1ـ دا ِ
خل وأعامق الكتب.
حساس.
2ـ جهاز ّ
3ـ استقراري يف املكان.
4ـ منطقــة يف متن ّزه
يلوستون الوطني.
5ـ ثبتنا ورســخنا يف
املكان.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ تشييل.

1ـ ترياق.

2ـ ريفون.

2ـ شيللر.

3ـ يالعب.

3ـ يفاوض.

4ـ الوهن.

4ـ ل ّوعها.

5ـ قرضاب.

5ـ ينبنب.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ ريجني ديفورج.
2ـ عبد الخالق حسونة.
3ـ الالتينية.
4ـ سنة 1895
5ـ آرثر كونان دويل.
6ـ يوبيل الكهرمان.
7ـ ماليزيا.
8ـ املمثل أحمد زيك.
9ـ مروان بن أيب الجنوب.

من ستة حروف:

بني الحرية والجدية ســتتصارع أفكارك
تســاهم عىل نحو غــر مبارش يف حل
هــذا اليوم .ممكــن أن تأخذ قــرارا مهام مشــكلة صديــق لــك مــن دون أي جهد
يتعلــق بالعمل .اطلــب النصائح من األهل يذكر ،وهذا من شــأنه أن يشعرك بالرسور
واألصدقاء األوفياء.
واالرتياح التا ّم .

الجوزاء
( 22أيار  21 -حزيران)

كاتب فرنيس راحل.
محــب ،غمد
11ـ نصــر
ّ
الســيف ،ما عىل وجه األرض
من فتات الحشيش.
12ـ شــاعر انكليزي مات
بالحمىِ ،
أرشد.
ح ّب ،ماركة سيارات.
13ـ ُ
14ـ نربطه ونشــدّ ه،
أظلم
َ
الليل ،يقرض املال.
15ـ يتبعون الخطأ بالصواب.
16ـ بــدّ َد وفــ ّرق اليشء ،
شق.
مدينة نيجرييةَّ ،
17ـ
أصلح البناء ،يشحذون
َ
السكاكني.
18ـ مطربــة لبنانية راحلة
صاحبة الصورة ،أعوان امللك.

جرجي زيدان

ال ــش ــب ــك ــة الــصــغــيــرة

الحوت
( 20شباط  20 -آذار)

الفرتة التي متر بها حاليا تجعلك متشامئا
تصلــك اليوم أنباء هامة وســا ّرة بحيث
بعض الــيء .الفلك ينصحك ان تطرد هذه تجعلك يف منتهى الســعادة .وضعك املايل
األفكار الســوداء ،فاألمل أصبح قربك عىل يتحســن وتشعر ان مخططاتك العملية تنفذ
بشكل جيد ومريح.
األبواب.

والية أمريكية
أمريكا
افريقيا
آسيا
البرتون
بنسلفانيا
تربية
جمعيات
حزب
حقيبة
حقوق
حواء
حنان
دوماس
دجاج
درة
دزينة
ديدرو
زميل
زراعة
زيادة
زورو
زبرجد
سيدة
سحاب
سيارات
ساحل
سولون
رسيرة
سنابل
عيناتا
عباية
علوم

SUDOKU

عريف
عموم
عراب
فخار
فوج

فرنسا
فلوريدا
فند
فوتبول
فلك

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.

قرين
منغوليا
موزامبيق.

الحل السابق

الحل السابق
نيجر

الثلثاء  20أيلول 2022
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

ُ
باريـ ـ ـ ــس تفتتـ ـ ـ ــح «البـ ـ ـ ــازار» الرئاسـ ـ ـ ــي ...والريـ ـ ـ ــاض تتحفـ ـ ـ ــظ علـ ـ ـ ــى «مقايضـ ـ ـ ــة» الرئاسـ ـ ـ ــة بحكومـ ـ ـ ــة العهـ ـ ـ ــد
(تتمة ص)1
يف يده القدرة عىل النهب والرسقة.
يف هذا الوقت ،ال يزال االســم العتيد لرئيس الجمهورية املقبل
«يتقلّب» عىل «نار هادئة» يف «كواليس» الداخل اللبناين الحذر من
مرحلة «حرق االسامء» ،والخارج الذي دخل مرحلة التقييم االويل
السامء املرشحني قبل بدء ساعة املقايضة االقليمية والداخلية،
وقد افتتح الفرنسيون «البازار» مع السعوديني يف عملية «جس
نبض»اويلملقايضةالرئيساملرىضعنهمنقبلحزباللهبرئاسة
حكومة العهد االوىل .اما ملف «الرتسيم» ،فيبدو انه بات عىل «نار
حامية» بعد ان نجحت املقاومة يف «حرش» الجميع يف الزاوية
يف ظل تسليم «ارسائييل» بانعدام خيار املناورة الذي سيؤدي حتام
اىل «مشكل» غري محدود يف املكان والزمان.

} الحراك الرئايس }

يف هــذا الوقت ،يجري يف الكواليس «ترشيح» االســاء
الجدية املرشــحة للدخول اىل بعبدا عقب انتهاء والية الرئيس
عون ،وفيام افتتح الســفري السعودي الوليد البخاري جوالته
االنتخابيــة من دارة رئيس الحزب التقدمي االشــرايك وليد
جنبالط ،حيث افادت املعلومات انه ابلغه بان اململكة تريد رئيساً
ال ينتمي اىل  8آذار ،مؤكدا ان «الســعودية لن تدخل يف لعبة
األسامء» ،اكدت مصادر ديبلوماسية أن االتصاالت الفرنسية -
السعودية مل تتوقف اثر عقد االجتامع االخري يف باريس ،وجرى
التواصــل مجددا بني الخلية املشــركة التي تهدف اىل متابعة
امللف اللبناين يف محاولة لالستفادة من االستحقاق الرئايس
لجعله معربا نحو دينامية سياسية – واقتصادية جديدة تخرج
البالد من ازمته الراهنة.

} اتصاالت سعودية -فرنسية }

ووفقا لتلك االوساط ،فأن االجتامع الذي حرضه عن الجانب
الفرنيس املستشار باتريك دوريل ،ورئيس املخابرات الخارجية
برنار إميييه ،وســفرية فرنسا يف لبنان آن غريو ،وعن الجانب
السعودي الوزير نزار العالوال ،وممثل عن املخابرات السعودية،
والسفري السعودي يف لبنان وليد البخاري ،مل يخلص اىل نتائج
واضحة بســبب عدم وضوح الرؤية لدى السعوديني املرصين
عىل ايجاد اجابات واضحة حول مســتقبل العالقة بني حزب
الله والدولة اللبنانية التي يرون انها «مخطوفة» .لكن اتصاالت
جديدة حصلت نهاية االسبوع املايض حرص فيها النقاش مبلف
االنتخابات الرئاســية ،وقد شدد الجانب الفرنيس عىل رضورة
حصول االســتحقاق يف موعده او يف موعد قريب ال يتعدى
بضعة اسابيع ،عىل ان ال يكون رئيس تحدي بل رئيسا توافقيا
قادرا عىل وضع لبنان عىل سكة النهوض بعد اجراء اإلصالحات
املطلوبة.

} «تحفظ» عىل املقايضة؟ }

ووفقــا لتلك املصادر ،فتحــت باريس «البازار» الرئايس من
خــال عرض قدم اىل الســعوديني للمقايضة بني الرئاســة
والحكومة  ،وجرى طرح اسم سليامن فرنجية كمرشح مقبول
يــريض حزب الله ،مقابــل أن تعمل باريس عىل «جس نبض»
الحزب لضامن اإلتيان برئيس حكومة محسوب عىل الرياض،
إال أن الجانب الســعودي «تحفظ» عىل املقرتح ،هو اقرب اىل
الرفض الديبلومايس ،وذكروا بتجربة الرئيس عون .يف املقابل
تساءل السعوديون عام إذا كان قائد الجيش العامد جوزاف عون
مرشحا مقبوالً بالنسبة لهم ،فلم يستعجلوا الرد يك ال «يحرق»
االسم ،لكنهم تركوا «الباب مواربا» ،لكن الجانب السعودي أبلغ
نظريه الفرنيس أن الواليات املتحدة وقطر ومرص تفضل ترشيح

قائد الجيش عىل ســواه .وتم االتفاق عىل عقد لقاء يف شــهر
ترشين االول املقبل .وعلم يف هذا الســياق ،ان باريس شجعت
الرياض عىل اســتغالل دعوة «الثنايئ الشيعي» للتوافق عىل
اســم رئيس ،وهذا يعني برأيها اقرارا بعــدم قدرة هذا الفريق
عىل ايصال مرشــحيه ما يفتح الباب أمام التوصل اىل تسوية
مقبولة من الجميع.

} هل عادت السعودية؟ }

ويف السياق ،مل تحصل باريس عىل اجوبة سعودية عام اذا
كانت ســتعود ملامرسة دورها يف إدارة امللف السني يف لبنان،
ومل يتنب الســعوديون اللقاء الذي سيعقده مفتي الجمهورية
اللبنانيــة عبد اللطيف دريــان للنواب الســ ّنة ،لكنهم يرون
فيــه مقدمة إلعادة هيكلة «الفراغ» الذي ســببه غياب «تيار
املســتقبل» ،علام ان  23نائبا من اصل  27ســيحرضون اللقاء
الســبت املقبل ،وبناء عىل النتائج قد يدعو الســفري السعودي
الوليد البخاري اىل اجتامع مامثل قريبا.

} «تعويم الحكومة» }

يف هــذا الوقت ،يتقدم تعويم الحكومــة عىل ما عداه من
اســتحقاقات خصوصا االســتحقاق الرئايس ،ومع ترجيح
«الوالدة» فور عودة الرئيس املكلف نجيب ميقايت من نيويورك،
مع سعي جدي يك تسبق والدتها الجلسة النيابية املقررة االثنني
املقبل إلقرار املوازنة ،وتشــر املعلومات اىل ان ميقايت التقى
رئيــس املجلــس النيايب نبيه بري ،فــور عودته من بعبدا بعد
اجتامعــه بالرئيس عون مبدياً أمامــه تفاؤله بتذليل العقبات
التــي تعرتض تعويم الحكومــة الحالية ،وتوقع تعوميها يف
األيام املقبلة ،ورمبا يوم السبت املقبل يف حال عودته يف وقت
مبكر من نيويورك ،ما مل يطرأ أمر طارئ يؤدي إىل إعادة خلط
األوراق ،خصوصا انه وبري متفقان عىل عدم ضم  6وزراء دولة
سياســيني كام كان يطالب الرئيس عون .وهام بذلك يعتربان
انهــا حققا ما يريدانه من خالل عدم منح الرئيس اي جوائز
ترضية عشية خروجه من بعبدا.

} ملاذا عون متفائل؟ }

ويف ملف «الرتسيم» توقفت مصادر مطلعة عند كالم رئيس
الجمهورية ميشــال عون ،امام
املنسقة الخاصة لألمم املتحدة
ّ
يف لبنان جوانا فرونتســكا ،حيث ابلغها أنّ مفاوضات ترسيم
الحدود البحرية الجنوبية باتت يف مراحلها األخرية مبا يضمن
حقــوق لبنان يف التنقيب عن الغاز والنفط يف الحقول املحدّدة
يف املنطقة االقتصادية الخالصة له ،مشرياً إىل أنّ التواصل مع
الوسيط األمرييك آموس هوكشتني مستمر حول بعض التفاصيل
التقنية املرتبطة بعملية الرتسيم .ولفتت تلك االوساط اىل ان كالم
الرئيس مبني عىل تواصل حصل يف الساعات القليلة املاضية بني
نائب رئيس املجلس النيايب الياس بوصعب «والوسيط» االمرييك
الذي نقل اليه مناخات «ارسائيلية» ايجابية ازاء مجمل تطورات
امللف ،فيام كان الرد االويل اللبناين عىل احداثيات الخط «االزرق
البحري» مشــجعا كونه حمل مالحظات تقنية ميكن تجاوزها
مع العدو االرسائييل.

} «رسالة» فرنسية }

لنقل رســالة يؤكــد فيها أن «إرسائيل» غــر معنية بتدهور
عســكري ،وتحبذ إنجاز املفاوضــات بينها وبني لبنان باتفاق
حول ترسيم الحدود يف املياه االقتصادية ،لكنها سرتد بقسوة
عىل أي هجوم لحزب الله .ودعت تلك االوساط اىل عدم التوقف
كثريا عند اعالن الحكومة «اإلرسائيلية» بان ضخ الغاز من حقل
كاريش ســيحصل متى أصبح ذلك ممكناً تقنياً دون أي عالقة
باملفاوضات مع لبنان ،النه ترصيح لالستهالك الداخيل.

} الحل لصالح لبنان؟ }

ويف الســياق نفسه ،ازداد منســوب التفاؤل لدى املستوى
الســيايس يف «إرسائيل» ولدى جهازها األمني حول احتاملية
التوصــل إىل التســوية النهائية للخــاف يف الفرتة القريبة
القادمة .بحســب صحيفة «هارتــس االرسائيلية» التي لفتت
اىل انــه يف خلفيــة املشــهد يقف التقدم يف االســتعدادات
«االرسائيليــة» قبــل التنقيب عن الغــاز يف حقل «كاريش»
وتهديدات حزب الله مبنع الحفر واالستخراج إذا مل يتم التوصل
إىل اتفاق .ووفقا للصحيفة ،يرتكز اقرتاح «الحل الوسط» املقدم
من قبل «الوســيط» االمرييك عاموس هوكشتاين عىل الخط
 ،23وهو الخط الوســط بني طلب لبنان األكرث جنوباً بشــأن
متوضع الحدود ،وبني «الخط اإلرسائييل» األكرث شامالً ،والخط
املقرتح أقرب إىل طلب لبنان .يف االتصاالت غري املبارشة ،طلبت
«إرسائيــل» إجراء التغيري لصالح لبنان يف عمق املنطقة وليس
قــرب الشــاطئ ،بهدف توفري مجال دفاع أكــر من تهديدات
محتملة من البحر قرب الشاطئ.

} تنازالت ودخول قطري؟ }

وبحســب الكاتب املقرب من االجهزة االمنية «االرسائيلية»
تسايف بارئيل ،فان القيادة العليا يف «إرسائيل» مستعدة لتقديم
تنــازالت عىل اعتبار أن اإلنجاز األهم ســيكون يف اســتقرار
العالقــات بني الطرفني يف البحر ومنع احتاملية تصعيد أمني
عىل هذه الخلفية مستقبالً .وقد صممت «إرسائيل» عىل بقاء
برئ كاريش داخل حدودها ،وهذا ما ســيحدث حسب االقرتاح
األمرييك .واظهرت» ســخاء أكرب» تجاه لبنان يف تحديد مسار
الحــدود يف منطقة حقل «قانا» شــال رشقي كاريش ،عىل
فرض أن البدء يف الحفريات سيساعد عىل تحقيق استقرار بعيد
املدى .ويف هذا الســياق تبذل الواليات املتحدة جهودا إلرشاك
قطر يف التنقيب عن الغاز يف الطرف اللبناين للحدود البحرية،
بعد إخراج الرشكة الروسية من الصفقة بسبب العقوبات التي
فرضها املجتمع الدويل عىل موســكو لغزوها أوكرانيا .األمل
اآلن هــو أن يزيد انضامم قطــر تدفق األموال من أجل االرساع
يف عملية التنقيب.

} استفزاز ال حرب؟ }

هذا ،وتســتمر «إرسائيل» يف بــذل جهودها إلقناع املجتمع
الــدويل يف التوصل إىل اتفــاق يف موضوع الحدود البحرية
وتهدئة حزب الله حتى ال تتطور أحداث استثنائية يف الشامل.
لكن ووفقا للمعلومات ال تســتبعد «إرسائيل» احتاملية أن يثري
حزب الله «استفزازاً» آخر ،لكنها قدرت بأن احتاملية ذلك آخذة
يف االنخفاض عىل خلفية اقرتاح الحل الوســط الجديد األكرث
ســخاء للبنان ،الذي نقله األمريكيــون ،وإزاء االعتامد املتزايد
للحكومــة يف بريوت عىل اكتشــافات الغاز عىل أمل تحقيق
تحسن يف االقتصاد.

ووفقا لتلك االوســاط ،لن يتأخر هوكشتاين يف العودة اىل
بريوت قريبا ،فيام تبلغت بريوت من باريس اجواء مشــجعة
ايضا قبيــل زيارة وفد «ارسائييل» رفيع املســتوى للعاصمة
الفرنسية حيث سيحرض امللف اللبناين عىل هامش االتصاالت
حول امللف النووي االيراين .وقد ذكرت أوســاط أمنية يف «تل
أبيــب» أن رئيس أركان «الجيــش اإلرسائييل» أفيف كوخايف،
سيستغل لقاءاته مع القيادات العسكرية واألمنية يف فرنسا،

يف هــذا الوقت ،ســادت البلبلة امس ،بشــأن ترصيحات
صــادرة عن الخارجية االيرانية بشــأن هبة الفيول املفرتضة
للبنان ،ففيام كان الوفد الرســمي اللبناين يجول يف طهران،

الجمعية العامة لألمم املتحدة ،قال« :ال اعتقد أن ذلك سيحدث،
نحن ال نؤمن بالتفاوض ،ونراه غري مجد» .
وشــدد عىل سلمية برنامج ايران النووي ،واستخداماته يف
العالج الطبي والزراعة والنفط والغاز ،معلقًا عىل مزاعم الغرب
صناعــة ايران قنبلة نووية ،وأكد «قلنا مرا ًرا إن هذه املزاعم ال
أساس لها والجمهورية االسالمية اإليرانية أعلنت غري مرة أن
القنبلة النووية ال مكان لها يف عقيدتها».
وأشــار رئيــي اىل موضوع تبادل الســجناء مع الجانب
االمــريك ،مب ّينــا أن يف أمريكا ايضً ا مثــة مواطنني ايرانيني
ســجناء ،وأن هذا امللف انساين وقد أبلغنا االمريكيني بامكانية
التفاوض بشأن هذه القضية مبعزل عن املفاوضات النووية.

وشــدد عــى أن االدارة األمريكية الجديــدة ال تختلف عن
ســابقتها ،حيث أرسلت لنا عدة رسائل ،بينام بالواقع مل نشهد
أي تغيري ،مضيفًا أن الحظر ضد الشــعب االيراين ظامل ويهمنا
رفعه.

األوقات» .أضاف« :من غري املستبعد عقد اجتامع بني املسؤولني
اإليرانيني واألمريكيني» ،مشريا اىل ان «كبري املفاوضني اإليرانيني
عيل باقري يرافق الوفد اإليراين يف نيويورك» ،الفتا إىل أنه «مل
يتم تحديد خطة محددة للمفاوضات بشأن رفع العقوبات».

من جهته ،قال املتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية نارص
كنعاين ،إنه ال ميكنه استبعاد عقد لقاء بشأن إحياء اتفاق العام
 2015النــووي مع القوى العامليــة يف نيويورك عىل هامش
اجتامعات الجمعية العامة لألمم املتحدة.
وأوضح كنعاين خالل املؤمتر الصحايف األسبوعي ،أن «هناك
احتامالً لعقد اجتامع بشــأن مفاوضــات رفع العقوبات عىل
هامــش اجتامع الجمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك»،
مؤكدا أن «طهران مل ترتك طاولة املف اوضات يف أي وقت من

بدوره أكــد رئيس منظمة الطاقة الذريــة اإليرانية محمد
إســامي ،أنّ االحتــال اإلرسائييل هو من يطلــق التهم التي
تطلقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران.
ولفت إسالمي إىل أنّ «الكيان الصهيوين تح ّول إىل مرجعية
تعــود إليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية» ،مؤكداً عدم وجود
نشــاط نووي واحد يف إيران مل تعلنه للوكالة الذرية .وأشــار

أعلن قائد قوات الحامية اإلشعاعية والكيميائية والبيولوجية
يف القوات املسلحة الروسية إيغور كرييلوف ،امس اإلثنني ،أنّ
وزارة الدفاع الروسية قدّ مت يف جنيف أدل ًة مادية عىل النشاط
العسكري-البيولوجي للواليات املتحدة يف أوكرانيا.
وقال كرييلوف إنّه «يف الفرتة املمتدة بني  5إىل  9أيلول  ،عقد
اجتامع للدول األطراف يف اتفاقية حظر األســلحة البيولوجية
والســامة يف جنيف عــى خلفية انتهاك الواليــات املتحدة
وأوكرانيــا للامدتني األوىل والرابعة من االتفاقية التي طرحتها
روسيا االتحادية».
ولفت إىل أنّ «املشاركني يف االجتامع تسلّموا نُسخاً من وثائق
أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية سابقاً ،إضاف ًة إىل أدلّة مادية
تؤكد تنفيذ الربامج البيولوجية العسكرية عىل أرايض أوكرانيا،
للنظر فيها».
كام أكّد كرييلوف أنّه «مل يكن لدى أي من الوفود أي شكوك
بشأن صحة الوثائق املقدّ مة» ،مبا يف ذلك ما يتعلق برتاكم املواد
املســببة لألمراض يف املختربات األوكرانية ،وبالتحديد معهد
ميتشنيكوف ملكافحة األوبئة».
وأشــار إىل أنّه «نظــراً إىل حقيقة اعتامد تقرير غري ملزم،
فقد اقرتحت وزارة الدفاع الروســية مبادرات لتعزيز اتفاقية
األسلحة البيولوجية والسامة» ،مضيفاً أنّ املبادرات الروسية
هي عبارة عن استئناف املفاوضات بشأن بروتوكول ملزم قانوناً
لالتفاقية ،والذي يتضمن قوائم الكائنات الدقيقة والســموم
واملعدات (عىل غرار قوائم التحقق الخاصة باتفاقية األسلحة
الكيميائية) ،وله طبيعة شاملة آلية فحص فعالة.
ودعا إىل إنشــاء لجنة استشارية علمية ذات متثيل جغرايف
واســع وحقوق متساوية للمشــاركني ،رهناً مبا يسمى «مبدأ

العرشة» ،والذي مبوجبه ينبغي اتخاذ قرار مع األخذ يف االعتبار
تم التعبري عنها من قبل دولة واحدة
وجهة نظر بديلة ،حتى لو ّ
فقط.
وشــدد كرييلوف عىل أنّ وزارة الدفاع الروســية ،ستواصل
اتخاذ مزيــد من الخطوات لتوضيح املوقف ،إذ إن «األســئلة

} «هبة» او ال «هبة»؟ }

قال املتحدث باســم وزارة الخارجية اإليرانية نارص كنعاين ،إن
طهران تحاول مساعدة لبنان عىل حل مشاكله االقتصادية ،ال
ســيام بشــأن الطاقة ،لكنه اكد انه ال يوجد» حديث عن تقديم
أي منح مجانية» .عىل االثر تواصل السفري االيراين يف بريوت
مع وزير الطاقــة وليد فياض نافيا مضمون ترصيح املتحدث
باســم وزارة الخارجية االيرانية ،مجددا اســتعداد بالده ملنح
لبنان «هبة» فيول ملساعدته يف تشغيل معامل الكهرباء ،فيام
اكدت اوســاط رئيس الحكومة انه ينتظر عودة الوفد اللبناين
من طهران الزالة االلتباســات حول هذا املوقف .ووفقا ملصادر
مطلعــة يفرتض ان يتلقــى الوفد اليوم اجوبة نهائية من قبل
االيرانيني حول ماهية القدرة االيرانية عىل تزويد لبنان بحو 700
الــف طن من «الفيول» .وقد زار الوفد عدد من مصايف التكرير
والتقى عدد مــن التجار ،وتبني ان الفيول مطابق للمواصفات
اللبنانيــة ،لكن تبقى امكانية تأمني الكميات غري واضحة بعد
بسبب ارتباطات التجار بعقود مسبقة.

} تحذيرات من «الصندوق» }

وفيام أعلن رئيسمجلس النوابنبيه بري خالل لقائه رئيس
بعثةصندوق النقد الدويل إرنستو ريغو رامرييز ،إرصار املجلس
النيايب عىل تكثيف عمله إلنجاز ما هو مطلوب منه عىل صعيد
الترشيعات اإلصالحية ،والتعاون مع الســلطة التنفيذية يف
هذا اإلطار وحفظ حقوق املودعني ،اكدت اوساط مطلعة عىل
الجولة االوىل ملحادثات الوفد يف بريوت ،ان رئيسه وجه تحذيرا
شــديد اللهجة للمسؤولني الذين التقاهم بسبب تضييع الوقت،
وصلــت اىل حدود «التوبيخ»  ،احتجاجــا عىل عدم انجاز اي
مــن االصالحات املطلوبة من الصندوق .ووفقا للمعلومات ،مل
يحصل الوفد عىل اجوبة مقنعة حول اسباب عدم انجاز قانون
الرسيــة املرصفية ،و»الكابيتال كونــرول» ،وقانون هيكلة
املصارف ،واملوازنة .وشدد الوفد امام وزير املالية عىل رضورة
توحيد ســعر الرصف ،وصدور نتائج واضحة حول التدقيق يف
حســابات مرصف لبنان .وعلم ان تقريرا مفصال سيصدر عن
الوفد يوم غد االربعاء ،ونتائجه حتى اآلن سلبية.

} مواجهات «قرص العدل» }

بانتظار تداعيات اقفال املصارف يوم الخميس ،ومع مالمسة
ســعر رصف الدوالر االربعني الف لرية ،كادت االمور تخرج عن
السيطرة بعد ان تجمع عدد من املحتجني امس ،أمام مدخل قرص
العدل يف بريوت للمطالبة باإلفراج عن املوقوفني عبد الرحمن
زكريا ومحمد رســتم اللذين شــاركا مع املودعة سايل حافظ
«املتوارية» يف اقتحام «بنك لبنان واملهجر» .وحاول املحتجون،
ومعظمهــم جاء من بلدة تكريت العكارية ،اقتحام مبنى قرص
العدل ومتكنــوا من خلع البوابة الحديديــة من دون الدخول
إىل مبنــى العدلية ،حيث حصــل تدافع بني املحتجني وعنارص
القوى األمنية ،حيث حطم املحتجون سيارات عسكرية للجيش
اللبنــاين .وعلم أن النيابة العامــة التمييزية طلبت من تحري
بريوت إحالة محرض التحقيق مع املوقوفَني يف قضية االقتحام
عىل النيابة العامة االستئنافية يف بريوت لالدعاء بإنتظار ترك
املوقوفَني أو احالتهام موقوفني أمام قايض التحقيق االول.
يف غضون ذلك ،أقفل عدد من شــباب طريق الجديدة طريق
كورنيــش املزرعة باإلطارات املشــتعلة احتجاجاً عىل توقيف
عبد الرحمن سوبرة الذي اقتحم مرصف «لبنان واملهجر» -فرع
طريق الجديدة يوم الجمعة املايض الســرداد وديعته ،ومع أنّ
بدر وعده بإطالق رساحه بعد اإلدالء بإفادته ،ال يزال ســوبرة
موقوفــاً ،وخالفاً ملا أشــيع ،مل تُســتكمل املفاوضات امس،
وســوبرة املودع الوحيد الــذي اقتحم املرصف يف يوم الهجوم
عىل املصارف من دون أن يحصل عىل وديعته او عىل جزء منها..

ّ
ّ
إيــــــــــــــــــــران« :إســــــــــرائــــــــــيــــــــــل» وراء اتــــــــهــــــــامــــــــات الــــــــوكــــــــالــــــــة الــــــــــــذريــــــــــــة ضــــــدنــــــا

(تتمة ص)1

} كنعاين:ال استبعد احياء النووي }

} اسالمي :إيران أظهرت
حسن نيتها للوكالة الذرية }

إىل أنّ « %2فقــط من حجم النشــاط النووي يف العامل يعود
إىل إيــران ،بينام تجري الوكالــة الذرية  %25من زياراتها إىل
طهران» ،وتابع أنّ «إيران أظهرت حســن نيتها للوكالة وتتوقع
منها حامية أعضاء منظمة الطاقة الذرية اإليرانية».
وأردف أنّ «منــذ عرشين عاماً شــهدنا روايات مختلفة من
قبــل الصهاينة والغربيني ضد الربنامــج النووي ،واالتهامات
مســتمرة ضد صناعتنا النووية» ،مضيفاً« :نتطلع إىل القضاء
عىل األجواء التي نشأت ضد الصناعة النووية يف البالد لعرقلة
طريقنا باستخدام مختلف اإلنجازات».
وأشار إىل أنّ «هناك رسائل وصلتنا من الوكالة الذرية تفيد
ا يف «أن يكونوا صادقني هذه
بنيتهــا إغالق ملف إيران» ،آمــ ً
املرة وعدم تضييع الوقت أكرث من ذلك ،والتصور أن مامرســة
الضغوط القصوى علينا تجدي نفعاً».

ّ
ّ
ّ
ّ
موســـــــــــكو تقـــــــــــدم أدلـــــــــــة ماديـــــــــــة علـــــــــــى األنشـــــــــــطة البيولوجيـــــــــــة األميركيـــــــــــة فـــــــــــي أوكرانيـــــــــــا...
عتـــــــــــاد أميركـــــــــــي فـــــــــــي طريقـــــــــــه لكييـــــــــــف  ..وزيلينســـــــــــكي يكشـــــــــــف عـــــــــــن الخطـــــــــــط املقبلـــــــــــة

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

سامه املراحل املقبلة من الهجوم املضاد الذي يقوده جيش بالده
ضد القوات الروســية يف الرشق ،وقال زيلينسيك يف خطابه
اليومي «رمبا يبدو لشخص ما أنه بعد سلسلة من االنتصارات،
هناك بعض الهدوء» ،مضيفا أن هذا كان يف الواقع «استعدادا»
الستعادة املدن الرئيســة ،ماريوبول وميليتوبول وخريسون،
املرحلة التالية من الهجوم املضاد.
وتابــع « :ألن أوكرانيا يجب أن تتحرر بأكملها ،فإن الجيش
األوكــراين لن يســعى فقط إىل اســتعادة األرايض التي كان
يسيطر عليها قبل أن يبدأ الهجوم الرويس ،ولكن أيضا األرايض
يف دونباس وشبه جزيرة القرم».

} مساعدات أمريكية }

 مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص -مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

املتعلقة بالربامــج البيولوجية العســكرية للواليات املتحدة
وأوكرانيا ال تزال قامئة».

} الرئيس األوكراين }

هذا ،وكشــف الرئيس األوكراين فولودميري زيلينسيك عام

 مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو مسؤول قسم االخراج سمري فغايل -رئيس القسم الفني وجيه عيل

ويف الســياق ،قالت وزارة الدفــاع األمريكية (بنتاغون) إن
واشــنطن واثقة من مواصلة تقديــم الدعم ألوكرانيا للميض
قدما يف املعركــة ،وإن احتياجاتها تقع يف الصدارة .وأضاف
املتحدث باســم البنتاغون أن حزمة املساعدات ستشمل أنظمة
وتجهيزات تعمل يف الــرد القارس ،ونظام صواريخ مدفعية
املســرة ،وأجهزة رؤية
متحركــة ،وأنظمة للتصدي للطائرات
ّ
ليلية .واشار اىل أن املساعدات األمنية ألوكرانيا بلغت أكرث من
 15مليار دوالر منذ بداية الهجوم الرويس يف شباط املايض.
بــدوره ،قال الرئيس األمرييك جو بايدن إن أوكرانيا ال تخرس
الحرب ضد روسيا بل تحقق انتصارات يف مناطق عدة .وأضاف
الرئيــس األمرييك ،يف مقابلة مــع برنامج « 60دقيقة» عىل
شبكة «يس يب إس» ( ،)CBSأن الحرب كشفت أن روسيا دولة
عاجــزة وغري قادرة عىل االنتصار كام كان يعتقد كثريون من
قبل.

 املـدير املايل عــامد معـلوفـ املدير املسؤول دوليل بشعالين
ـ املوقع االلكرتوين رجا املهتار  -هشام زين الدين
 -مسؤول العالقات العامة مازن الرماح
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