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ــاة ــ ــ ــ ــ ــة وفـ ــ ــ ــ ــ ــا«: حالـ ــ ــ ــ ــ  »كورونـ
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة  و168 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 168 إصابة 
جديدة بالفــريوس، ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات 

.1214164
وأوضحــت الوزارة أنه »تم تســجيل حالة وفاة جديدة، 

وبذلك يصبح العدد اإلجاميل للوفيات 10662«.

األوروبـــــيـــــة:  األمــــــم  دوري 

ــاب لـــوريـــس وهــرنــانــديــز  ــيـ غـ

وايطاليا فرنسا  عــن  وفــيــراتــي 

اشتباكات بني متظاهرين وعنارص االمن يف نابلس

اعادة متوضع للقوات االوكرانية

بوتني يقبل اوراق اعتامد 24 سفرياً جديداً

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( )التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

بوال مراد

تتزاحم االستحقاقات الداخلية والخارجية عىل بعد نحو 40 
يوما من انتهاء والية رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون. 
وبعدما كان الجمود سيد املوقف يف االسابيع املاضية، تحركت 
االمور فجأة فبات ملف تشكيل الحكومة بحكم املنجز ، وملف 
الرتســيم قاب قوســن او ادىن من االنجاز، فيام يشهد امللف 
الرئايس حركة غري مســبوقة سواء يف الداخل او يف الخارج 

مع دخول السعودين بقوة عىل الخط. 

{ الرتسيم قبل نهاية العهد {
ويبدو انه وبعكس ما يتمنى رئيس حكومة ترصيف االعامل 
نجيب ميقايت ورئيــس املجلس النيايب نبيه بري لجهة انجاز 
اتفاق ترســيم الحدود بعد مغــادرة الرئيس عون قرص بعبدا، 
قد يتم توقيع االتفاق قبل ذلك نظرا للضغوط التي متارســها 
واشــنطن يف هذا املجال. وقالت مصــادر مطلعة عىل امللف 
لـــ  »الديــار« ان »الواليات املتحدة كام اوروبا تخشــيان فوز 
رئيــس حزب »الليكود« بنيامن نتنياهو باالكرثية النيابية يف 
االنتخابات املقبلة يف ارسائيل كام نجاحه يف تشكيل حكومة 
جديدة ما يعرض بنســف اي اتفاق بن بريوت وتل ابيب، وهو 

ما ترفض هذه الدول املجازفة فيه، لذلك تدفع امريكا اىل انجاز 
االتفاق بأي مثن خالل االسابيع القليلة املقبلة«.

ويــوم أمس افيد بأن نائب رئيــس مجلس النواب الياس بو 
صعــب عقد اجتامعــا االثنن مع الوســيط األمرييك آموس 
هوكشتاين، املكلف ملف ترسيم الحدود البحرية يف نيويورك، 

علام ان التواصل شبه يومي بينهام.

{ الحكومة انجزت ماذا عن الرئاسة؟ {
امــا عىل خط تشــكيل الحكومة، فقد بات محســوما ان 
الحكومة ستشــكل وبجهود حزب الله نهاية الشــهر الحايل 
وان كان اي تفاهم نهايئ حول الوزراء الذين ســيتم استبدالهم 
مل يحصل بعد. وقالت مصادر مطلعة عىل امللف لـ »الديار« ان 
الدخان االبيض يفرتض ان يتصاعد من اول لقاء يجمع ميقايت 
بعــون باعتبار ان االمور اصبحت عند خواتيمها والطرفن باتا 
مقتنعن بوجوب تقديم كل التسهيالت الالزمة النجاز التأليف، 
من هنا فان التعديالت ستتناول وبشكل مؤكد وزيري املهجرين 
واملــال فيام مل يحســم مصري وزير االقتصــاد ونائب رئيس 

الحكومة اللذين ال يزاال يف دائرة الخطر«.

شــــــــــهيد واحتجاجــــــــــات فــــــــــي الضفــــــــــة الغربيــــــــــة بعــــــــــد 
ــــــــــال اإلســــــــــرائيلي ــــــــــن االحت ــــــــــن م ــــــــــال »الســــــــــلطة« ملطلوبي اعتق

إعالم  وســائل  أفــادت 
فلســطينية، أمس الثالثاء، 
مبقتل شاب فلسطيني خالل 
مواجهات اندلعت يف مدينة 
اعتقال  نابلس وذلــك عقب 
عنــارص من أمن الســلطة 
من  للمطارَديْن  الفلسطينية 
قبل االحتالل مصعب اشتية 

وعميد طبيلة.
الناشط  اشــتية  واعتقل 
يف كتائب القســام الجناح 
العســكري لحركة املقاومة 
ليلة  )حامس(  اإلســالمية 
أمس األول بعد تطويق مركبة 
كان يستقلها مبنطقة شارع 
فيصل رشق نابلس، وتم نقله 
إىل سجن الجنيد التابع ألمن 

السلطة الوطنية باملدينة.

ــاً  ــ ــر حاليـ ــ ــي يتغيـ ــ ــام العاملـ ــ ــن: النظـ ــ بوتيـ
والعالـــــم يتجـــــه نحـــــو التعدديـــــة القطبيـــــة

أردوغـــــان يكشـــــف عـــــن اتفـــــاق روســـــي أوكرانـــــي لتبـــــادل األســـــرى
وموســـــكو تســـــتعجل اســـــتفتاءات االنضمـــــام فـــــي »الشـــــرق«

ــــــي ــ ــ ــــووي اإليران ــ ــ ــ ــــف الن ــ ــ ــ ــــود املل ــ ــ ــ ــــن جم ــ ــ ــ ــا تعل ــ ــ ــ ــ أوروب

أعلن الرئيس الــرويس، فالدميري بوتن، 

امــس أن النظام العاملي يتغري حالياً والعامل 

يتجه نحو التعددية القطبية، خالل تســلم 

أوراق اعتــامد عدد مــن الســفراء الجدد 

قائال: »ننطلق من حقيقة أنكم ســرتكزون 
عىل توســيع الحوار السيايس، والعالقات 

قالــت القيادة األوكرانية 
التوغل  تواصل  قواتهــا  إن 
رشقــا يف األرايض التــي 
القوات  منهــا  انســحبت 
الروسية يف اآلونة األخرية، 
وقد كشــف الرئيس الرتيك 
رجــب طيــب أردوغان عن 
إىل  وكييف  موسكو  توصل 
تفاهــم بشــأن تبادل 200 

أسري.
وقال أردوغان خالل لقاء 
 )PBS( »مع قناة »يب يب إس
التفاهم بن  إن  األمريكيــة 
روسيا وأوكرانيا عىل تبادل 
األرسى يعــّد تطورا إيجابيا 

هنالك فرصــة ذهبية امام لبنان متمثلة باملوقف االيراين 
الكريم واملحب للشعب اللبناين، ذلك ان املفاوضات بن الوفد 
اللبناين الذي ذهب اىل طهران عاصمة ايران بشأن الفيول هي 
من اجل متويل رشكات الكهرباء يف لبنان املخصص ملعاملها. 
فان ايران ســتقدم شبه هبة من الفيول بحجم 600 الف 
طن تســلم لبنان عىل مدى  6 اشهر ومتكنه من االستمرار 
9 اشــهر يف تأمن الكهرباء بن 4 و6 ســاعات يوميا بينام 
هي شــبه مقطوعة، باســتثناء بعض املناطق حيث تعطى 

ساعة واحدة.
امــا االمر العظيم والكبري فهو ما رصح به وزير خارجية  
ايران بان الجمهورية االســالمية االيرانية مستعدة القامة 

معملن للكهرباء يف لبنان بقدرة انتاجية تبلغ 1000 ميغاوات 
لكل معمل، اي ما مجموعه 2000 ميغاوات للمعملن، ولبنان 
ينتــج حواىل 1300 ميغاوات، مام يعني اعطاء الكهرباء يف 
لبنان ملدة 20 ســاعة يف اليوم الواحد عىل االقل، وان ايران 
مستعدة بالتقنية التي لديها ان تبني املعملن يف وقت رسيع 
جدا ال يزيد عىل 8 اشــهر وبسعر شــبه زهيد، وبالتايل يتم 
حل مشــكلة الكهرباء نهائياً بعدما تعطلت ملدة  12 سنة مع 
وزراء التيار الوطني الحر الذي اصبح اسمه التيار الباسييل. 
فكــوا الحصار االمرييك عن لبنان ويكفينا الحصار بعدم 

جر الغاز من مرص وجر الكهرباء من االردن.

عىل طريق الديار

»الديار«

ص 10

السياسة  مســؤول  قال 
الخارجية باالتحاد األورويب 
جوزيــب بوريل إنه ال جديد 
يف ملف املفاوضات بشــأن 
وإنه  النووي،  إيران  برنامج 
ال يتوقع حــدوث أي جديد 
وبينام  األسبوع،  هذا  خالل 
الخارجية  وزيــرة  قالــت 
كولونا  كاثرين  الفرنســية 
إنه لن يكــون هناك عرض 
أفضــل أمام إيــران إلحياء 
االتفاق النووي، قال الرئيس 
بــالده صادقة  إن  اإليراين 
يف مفاوضاتها، مشريا إىل 

ــدأت ــ ــات الـــــــــدورة الـــــــــ77 لـــأمـــم املـــتـــحـــدة ب ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
ــراع الـــروســـي-الـــغـــربـــي ــصــ ــ ــي خــضــم ال ــويـــورك فـ ــيـ ــي نـ فـ

بدأت جلسات النقاش العام الرفيع املستوى لدورة الجمعية 
العامة لألمم املتحدة الـ77 التي تســتمر ملدة أســبوع، ومن 
املنتظر أن تســتعيد حيويتها هذا العام بعد عامن من غياب 

املشــاركة الحضورية أو خفضها بسبب جائحة كورونا.
ومن املتوقع أن يشــارك أكرث من 150 من رؤســاء الدول 

والحكومــات يف هذه الجلســات التــي تعقد يف مقر األمم 
املتحــدة بنيويورك، وقــد أثرت عىل ترتيباتهــا وفاة ملكة 
بريطانيــا إليزابيث الثانية، إذ أرجأ عــدد من القادة -بينهم 
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أنا »سوبر حرامي«.. وافعلوا ما شئتم
نبيه الربجي

املوىت  املــوىت...  »أيها 
الذين  واملوىت  فوق،  الذين 

تحت، استفيقوا«!
الرصخة من أحد األعامل 
يف  لسوفوكل  الرتاجيدية 
االغريق،  آلهة  بعض  وجه 
الضحايا  أيضاً يف وجــه 
تأكل  والنــران  الذيــن، 
يجثون  زالوا  ما  عظامهم، 

أمام تلك اآللهة، مع أن باستطاعتهم انزالهم عن عروشهم 
بتحطيم جدران املعابد...

لســنا من الســذاجة بحيث نرى أن األزمة الراهنة أزمة 
تقليدية، أو أزمة عابرة، وتنتهي بحل يعيد األمور اىل مسارها، 
وان بصورة تدريجية، وأن الهزات املتالحقة ليست مربمجة 
بدقة الحداث تغير دراماتييك يف البنية الدستورية، ويف 

البنية الفلسفية، وحتى يف البنية الدميوغرافية للبنان.
فقط اسألوا ملاذا االرصار األمريك، مع بعض الحكومات 
األوروبيــة، عىل ابقاء النازحني الســوريني عىل األرض 
اللبنانية، وبذريعة الخشــية عىل هؤالء من بطش النظام. 
متــى كان وضعنا  ككائنات برشيــة  يعني األباطرة عىل 

ضفتي األطليس؟
لنالحــظ كيف تتعامل املنظومة السياســية، بكل تلك 
الالمبــاالة مع النران التــي تأكل عظامنا، كام يف الحالة 
االغريقية. لنالحظ أيضاً  كيف أن األحزاب التي نرفع راياتها، 
ونتعّبد لقادتها، والتي يفرتض أن تكون وجدت لالنتقال بنا 

اىل األفضل، امنا تجرنا كام القرابني الوثنية اىل قبورنا.
ال أحد اهتزت أحاسيسه، ليقف أمام املأل ويقول »أنا عاجز 
عن فعل أي يشء النتشــالكم من الهاوية، لهذا اســتقيل 
واعتــزل«. هنا ظاهرة ال نظر لها يف تاريخ األمم، وحتى 
يف األدغال. الكل يتشــبث بالكــريس، ولو كان الكريس 
الكهربايئ. خوســيه ســاراماغو تحدث عن أولئك الذين 

صنعت جلودهم وضامئرهم  من الفحم الحجري.
حتــى أن مالئكة املوت تبــدو وكأنها تغض الطرف عن 
هــؤالء الذين احرتفــوا ادارة الجحيم من قصورهم )أم من 
جحورهــم؟( اىل أن نزحف عــىل بطوننا بحثاً عن البقية 
الباقية من الحياة. مثة يشء ما وراء الجدران ووراء الوجوه  

ووراء األقنعة. 
اسألوا املســؤولني الفرنسيني عن نتائج اتصاالتهم  يف 
الــرشق ويف الغرب. ال اجابة واضحــة لديهم، وان كانوا 
يستشعرون وجود سيناريو يتم تنفيذه حلقة وراء حلقة، 
وجثة وراء جثة، اىل أن يتم تسليم مفاتيح الجمهورية اىل 
من يجعل لبنان ضاحية أمامية لهذا الهيكل أو لذاك البالط.

ولكن متى تدق ســاعة الزلــزال؟ أجل الزلزال. حتى ذلك 
الحــني، من يدري ملاذا رئيس الجمهوريــة باق داخل ذلك 
القفص الزجاجي، سوى الشبق اىل السلطة، وحتى الرمق 
األخــر. وملاذا توجه رئيس الحكومة املكلف اىل نيويورك، 
وهو الذي يعلم أن اجتامعات الجمعية العامة لألمم املتحدة 
ليست أكرث من كرنفال سنوي، حمل حتى جون بولتون عىل 

القول ساخراً »هنا يجري تأبني الكرة األرضية«!
ال يشء سوى قتل الوقت، وقتلنا، ريثام تستكمل الحلقات 
األخرة من ذلك السيناريو األسود )الجميع هنا، وكل لغرض 

ما، رشكاء يف التنفيذ(.
يف القاهرة التي كانت ذات يوم مالذنا، يتهموننا بالعمى 
الســيايس، وحتى بالعمى الوجودي، من خالل الوالء لهذا 
البــالط أو ذاك، دون أي اعتبار لـ »الظاهرة اللبنانية«  التي 
تقــف عىل قرن ثور. يف رأيهــم أن كل الخيوط أفلتت من 
أيدينا. مل يعد أمامنا سوى أن ننتظر من يشعل عود الثقاب 
أو يزجنــا يف صفقة تزيل أي أثر لذلك اللبنان الذي حلّق به 

سعيد عقل بني النجوم.
ولكن ماذا يقول االنكليز، وما أدراكم ما االنكليز؟  »أنظروا 
اىل ما وراء الغارات االرسائيلية عىل ســوريا. مصركم اذا 
كنتم تقرأون باألشــعة ما تحــت الحمراء، يرتبط عضوياً 
مبصر سوريا«. كيف؟ الوقت ما زال مبكراً لالجابة. بالرغم 
من ذلك ال يزال كل بارون من بارونات الطبقة السياســية 
يردد، وبصوت عال » أنا سوبر حرامي وافعلوا ما شئتم«!...

حتى سمر جعجع الذي يتصور أتباعه أن خفايا املنطقة 
بني يديه يكاد يقول بالءاته امللتبسة  و«حياة العدرا ما بعرف 
يش«.... هذا يجعلنا نســتذكر صالة املطران الفذ غريغوار 
حداد »يا ســيديت العذراء، أنري أمامنا الطريق اىل الله«.  

مل يقل... طريق الجلجلة!!
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ميشال نرص 

فيام عملية ترســيم حدود نفوذ الدول واملحاور يف املنطقة 
تتنقل بني فيينا، حيث املحادثات النووية »املعلقة«، ونيويورك 
املنتظــرة الخراج التســويات الدولية، وبغــداد حيث الحوار 
االقليمي الســعودي – االيراين  »عالقطعة«،  يبدو ان الرصاع 
حول لبنان وموقعــه عاد اىل الواجهة، وإن ما زال »عالبارد«  
حتى الســاعة ومل يّتخذ بعد الكباش وشــكل االشــتباكات 
الســاخنة، تقاطعت الضغوط املحلية والدولية عىل تســوية 
حكوميــة ينتظر ان تبرص النور منتصف االســبوع املقبل، ما 
مل تســتيقظ »شياطني« تفاصيل وزارة جديدة تستوجب تغير 

رأسها »املشاغب«.
فمن يراقب الخط البياين للمواقف اللبنانية الرســمية خالل 
الســاعات األخرة، ال يجد صعوبة يف رصد حجم اجامع قوى 
الســلطة عىل نقطة جوهرية عنوانها تشكيل الحكومة، وهو 
ما بدا انعكاســاً واضحاً ملفاعيل ضغط  حزب الله عىل حلفائه 
واســتجابة للمواقف الدوليــة الداعية اىل تأليف رسيع، متاما 
كمن يراقــب امليــدان وتحركاته، مدركا ان لحظــة االنفجار 
االجتامعي مل تعد بعيدة يف ظل االرتفاع املطرد لســعر رصف 
الدوالر واســتتباعاته من محروقات ومواد غذائية  وكل ما له 
صلة بالعملة الخرضاء. وليست موجة اقتحام املصارف وما نتج 

منها سوى عينة من  اآليت االعظم.
فبعد ان ترك املجال لالطراف املعنية اشــهرا »للعب« و«فش 
خلقهم« وادالء كل منهم بدلوه ، يف اطار حرب الشوارع املفتوحة 
داخليا عىل تراشق اعالمي من مختلف العيارات، يبدو ان كلمة 
الرس الدولية وصلت اىل بروت ، بعد ان احس الجميع »بالسخن 
»، وفق ما تؤكد مصادر مواكبة لعملية التشــكيل ، معتربة ان 

مجموعة من العوامل ساعدت يف الدفع بهذا االتجاه، ابرزها:
- اندفاعة حزب الله ودخوله بقوة عىل خط التأليف ، خصوصا 

ان هامــش الوقــت حتى 31 
ترشين بــدأ يضيق، واملخاوف 
مــن الفراغ املتزايــدة ، مع ما 
قــد يرافقه من دخــول البالد 
يف رصاع دســتوري قد يؤدي 
اىل فتنة لن يبقى »الشــيعة« 
خارجها وفــرض ايقاعه عىل 
حــارة حريك، الســاعية اىل 
بالناقص«، يف ظل  »مشــكل 
الحوار الذي تقوده مع باريس، 
والــذي بلغ بحســب البعض 

نقاطا متقدمة.
- غــزوة »جمعة املصارف« 

التي بحســب املتابعني، صبت يف غر مصلحة الرئيس املكلف 
، الذي فهم الرســالة وخضع لضغط الشارع، الذي وفقا ملرجع 
رئايس مل يكن بريئا بل منظام من قبل »زعران اجهزة مخابرات« 
يعملــون يف اكرث من منطقــة لبنانية، ما دفع الرئيس املكلف 

اىل االستسالم ومالقاة رئيس الجمهورية يف وسط الطريق.
- الضغوط الخارجية املامرسة، حيث تجزم اوساط خارجية، 
ان االتفاق عىل اسم الرئيس املقبل مل يتم بعد، وان املفاوضات ما 
زالت يف حاجة اىل وقت »حتى تســتوي الطبخة«، ما يعني ان 
الفراغ بات محتوما، وان لفرتة غر محددة، ما يستوجب وجود 
حكومة مكتملة الصالحيات شكال، ذلك ان الحكومة العتيدة لن 
تتخذ اي قرارات ذات اهمية نتيجة تركيبتها، ســواء عىل صعيد 
املفاوضات مع صندوق النقد ، وتنفيذ خطة التعايف واالصالح، 
ام عــىل صعيد اقرار اي اتفاق لرتســيم الحدود البحرية، حيث 
تقيض التسوية برتحيل تلك امللفات اىل الحكومة االوىل للعهد 

الجديد.
وتشر املصادر اىل ان »الصفقة« التي رعت الوالدة املفرتضة، 

تقــيض بتغير ثالثة وزراء موزعني عىل الرتويكا، الخارجية، 
املاليــة، واالقتصاد، فيــام يبقى الوزير الــدرزي مدار نقاش 
وتفاوض، رغم التأكيدات ان »بيك« املختارة لن يكون حجر عرث، 
الن االهم بالنسبة له تشكيل الحكومة ورحيل العهد، وعدم ترك 

اي ذرائع له.
عليــه ترى املصادر ان الحل جاء عىل قاعدة »ال ميوت الديب 
وال يفنى الغنم« ، مع تقاســم ترويكا املضاربة االرباح شكال ، 
وان جــاءت بعبدا الخارس االكرب مع خروجها عمليا من اللعبة 
التي ستصبح بجزئها االكرب محصورة بني الرساي وعني التينة، 
خصوصا اذا عمد فريق العهد الحكومي اىل مامرســة سياسة 

العطيل.
وتختم املصادر بان الهدف االول واالخر من كل ما يجري من 
حركة، هو ســحب الذرائع من يــد فريق العهد للبقاء يف بعبدا 
او خلقه اي ازمة دســتورية ال اكــرث وال اقل، رغم ان املقربني 
من »الجرنال« يجزمون انه »يضحك يف عبه« عند ســامعه هذا 
الكالم، جازما بانه »مش مصدق يرجع عالرابية«، وساعتها لكل 

حادث حديث«، والكالم املباح سيسمعه الجميع. 

ابتسام شديد

مثة إرتياح كبر بدأ يظهر 
ودوائر  التأليف  كواليس  يف 
الحكومي،  والــرساي  بعبدا 
بأن األمور تســر أفضل من 
حكومة  تشــكيل  نحو  قبل 
بصيغة معّدلة عن الحكومة 
الحالية،  وبتعديل يطال عدد 
من األسامء مبوافقة وقبول 

املعنية. السياسية  القوى 
من دون شك فان التسهيل 
الحكومي مل يأت من العدم، 
بــل ان دوافع كثرة إقليمية 
وداخليــة دفعــت يف هذا 

اإلتجاه. 
مصادر  تؤكــد  خارجيا، 
سياســية ان الرتسيم دخل 
اللحظــة الحاســمة وبات 
وشــيكا جدا، وبالتايل فان 
توقيــع اتفاقية الرتســيم 
مرجعية  لوجــود  يحتــاج 
دســتورية لتوقيــع اتفاق 
النفط والغاز مع »إرسائيل«. 
فاملســألة  داخليا،  أمــا 
تبدو متشــعبة وموزعة بني 
عدة أطــراف لديها جميعها 
مصلحة يف إنجاز تشــكيل 
الحكومة قبــل الدخول يف 

الفراغ. مرحلة 
تنطلق القوى السياســية 
من قناعة أكيدة بأن الشغور 
الرئايس صــار حتميا، وان 
حكومــة غــر مطابقــة 
للمواصفات ال ميكنها تسلم 
مهام وصالحيات الرئاســة 
الذي  اللــه  حــزب  األوىل. 
بقي يف بدايــة املفاوضات 
صفــوف  يف  الحكوميــة 
املتفرجــني، انتقل اخراً اىل 
يف  اســتثنايئ  دور  لعــب 
عمليــة التأليــف من خالل 
األساســيني  الفريقني  دفع 
حكوميــا،  املتفاوضــني 

العقد. تذليل  وحثهم عىل 
بالنســبة اىل كثريــن،  
املشهد  أخرج  الله  فان حزب 
الحكومي مــن دائرة التعرث 
ال  فالحــزب  والســلبية، 
يريد فراغا رئاســيا يف ظل 
حكومــة ترصيــف أعامل، 
مام ســيؤدي اىل انقســام 
والدخول  وسيايس  طائفي 
الفتــاوى  متاهــات  يف 
الدســتورية، يف حال وقع 

صالحيات  وانتقلت  الشغور 
حكومــة  اىل  الرئاســة 

ترصيف األعامل.
دخول حزب الله اإليجايب 
التأليف،  تســهيل  عىل خط 
استدعى نزول القوى املعنية 
عن  الحكومي  باالستحقاق 
والسقوف  التأليف  شــجرة 
الحزب  ان  العالية، خصوصا 
ميلك معلومــات دقيقة عن 
الداخيل،  اللبنــاين  الوضع 
ويتفادى الدخول يف مرحلة 
البالد  وانزالق  خطرة  أمنية 
نحــو االنهيار التــام الذي 
يســعى اليه املترضرون يف 

والخارج. الداخل 
العارفون  يؤكد  ذلك،  ومع 
ترسيع  إن  التفاصيــل،  يف 
التأليــف وقبــول الفريــق 
حصول  اســتدعى  الرئايس 
ضامنــات سياســية للعهد 
ومن   ، الســيايس  وفريقه 
املؤكد كام يضيف العارفون، 
ان حزب الله بعد 31 ترشين 
ســيبقى ملتزما سياسيا مع 
الرئيس ميشال عون وتياره، 
مبعنى انه لن يســر برئيس 
جديــد للجمهورية ال يوافق 
عليــه الرئيس عون والنائب 

باسيل. جربان 
لــدى حزب اللــه وبعبدا  
و٨ آذار هواجــس كثــرة، 
أنه  مع  املصــارف  فاقتحام 
ردة فعــل طبيعية من عدد 
مــن املودعــني احتجــزت 
لكن ال ميكن عزله  أموالهم، 
عن ســياق األحداث، ويعترب 
ان  ملا ميكن  »بروفا«  املشهد 
يشــمل مستقبال القطاعات 
العامــة واإلدارات كمقدمة 

الفوىض. ملرشوع 
باملقابــل، يــرى فريــق 
ســيايس ان املرونــة التي 
صــدرت من بعبــدا مردها 
اىل تحذيــرات وصلــت اىل 
الفريــق الرئايس من أحداث 
دراماتيكيــة واتجاه األمور 
نحــو الفــوىض األمنيــة  
نتيجــة االنفالش املايل يف 
مام  املقبلني،  األســبوعني  
يجعل نهاية الوالية الرئاسية 
من  عون  الرئيــس  وخروج 
بعبــدا يف 31 ترشين األول 
مربــكا للتيار وفريقه، مام 
اقتىض تقديــم تنازالت من 

التيــار والعهد مرفقة،  قبل 
املعلومــات،  تقــول  كــام 
بوعــود بامتــام التعيينات 
العامة  اإلدارات  وظائف  يف 
والثانية  األوىل  الفئــة  من 
مبا يضمن حصة الرئاســة 

مستقبال. والتيار 
االتفــاق  الحكومــي بني 
بعبدا والرساي سيكون عىل 
األرجح وفق الصيغة التالية: 
تعديل حكومي بسيط يشمل 
بعض األســامء، مع اإلبقاء 
السياســية  التوازنات  عىل 
للحكومــة، وهــذا االتفاق 
كــام تقول املعلومات ينتظر 
اللمسات األخرة ما مل تظهر 

. التفاصيل  »شياطني« 

ــي ــومـ ــكـ ــحـ الـ ــف  ــ ــلـ ــ املـ ــل  ــيـ ــهـ ــسـ تـ وراء  وداخــــــلــــــّيــــــة  ــة  ــ ــّي ــ ــم ــ ــي ــ ــل ــ إق دوافـــــــــــع 
ــا بـــعـــد ٣١ تــشــريــن ــ ــى لــتــطــويــق اإلنــــــــزالق نـــحـــو فـــوضـــى م ــع ــس حـــــزب الـــلـــه ي

بو حبيب وعبد اللهيان

شــارك رئيــس الحكومة نجيب ميقــايت يف اعامل الدورة 
السابعة والسبعني لالمم املتحدة التي بدأت امس يف مقر االمم 
املتحدة يف نيويورك، ويرأس ميقايت وفد لبنان الذي يضم وزير 
الخارجيــة واملغرتبني عبدالله بو حبيب، مندوبة لبنان الدامئة 
لدى االمم املتحدة السفرة امال مدليل، مدير الشؤون السياسية 
يف وزارة الخارجية واملغرتبني السفر غدي خوري واملستشار 

الديبلومايس مليقايت السفر بطرس عساكر. 
وكان ميقــايت  التقي ملــك االردن عبداللــه الثاين خالل 
مشــاركتهام يف اعامل الجمعية العمومية لالمم املتحدة يف 
نيويورك، وشــارك يف اللقاء وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، 

ووزير خارجية االردن امين الصفدي.
وجدد العاهل االردين خالل اللقاء »تأكيد الوقوف اىل جانب 
لبنــان لتمرير الصعوبات التي يعــاين منها يف كل املجاالت، 
ال ســيام دعم القوى العســكرية واالمنية«. وشدد عىل »انه 

سيكثف االتصاالت مع الدول املعنية لترسيع الخطوات الكفيلة 
مبساعدة لبنان يف حل ازمة الكهرباء«.

ــحــدة ــت ــم امل ــأمـ ـــ 77 لـ ــ ــال الــــــــدورة الـ ــ ــم ــي أعــ ــ ــارك ف ــ ــ ــي ش ــات ــق ــي م
العاهــــــل األردني : نقــــــف الى جانب لبنــــــان وندعم القوى العســــــكريّة
وســــــأكثف االتصــــــاالت لتســــــريع الخطــــــوات لحــــــّل أزمــــــة الكهرباء

ميقايت مجتمعاًُ مع ملك االردن

»طاروا« وزراء  وثالثة  املقبل....  األســــــبوع  الحكومة 

ــان لــــبــــوحــــبــــيــــب : ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ عـ
ــد لـــبـــنـــان بــالــنــفــط ــزويـ ــتـ ُمـــســـتـــعـــّدون لـ

عــىل هامش أعامل الدورة الـــ 77 للجمعية العامة لألمم 
املتحــدة يف نيويورك، التقى وزيــر الخارجية واملغرتبني يف 
حكومــة ترصيف األعامل عبدالله بوحبيــب نظره اإليراين 
حسني أمر عبداللهيان، الذي جدد استعداد إيران لتزويد لبنان 
بالنفط، وما يطلبه من مســاعدات أخرى ملساعدته يف التغلب 

عىل املشاكل التي يواجهها«.
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ــل الــعــنــب« ــ ــم« بـــهـــدف »أكـ ــي ــرس ــت ــتــوقــيــع »اتـــفـــاقـــّيـــة ال الــفــرصــة ُمـــؤاتـــيـــة ل
ــه ــال ــع خ ــيـ ــوقـ ــتـ الـ يـــحـــصـــل  لــــم  وإن  لـــعـــهـــد عـــــون  ـــل  يُـــســـجَّ واإلنـــــجـــــاز 

دوليل بشعالين

قّرر الوســيط االمــريك يف ملف 
الجنوبية  البحريــة  الحدود  ترســيم 
آموس  اإلرسائييل  والعــدو  لبنان  بني 
هوكشــتاين عدم العــودة رسيعاً اىل 
لبنان، منذ زيارته األخرة له يف 9 أيلول 
الجاري، النــه كان يعلم أّن اجتامعات 
الدورة ال 77 للجمعيــة العامة لألمم 
املتحدة يف نيويورك ستجعل املسؤولني 
اللبنانيــني يزورونها للمشــاركة يف 
أعاملها، ومــن بينهم رئيس الحكومة 
رئيس  نائب  ميقايت،  نجيب  املستقيلة 
املكلَّف  الياس بو صعب  النّواب  مجلس 
من رئاســة الجمهوريــة متابعة هذا 
التقى هوكشتاين ميقايت  امللف. ولهذا 
يف نيويورك يــوم الثالثاء، وبوصعب 
مرتني، وجرى إبالغــه مبوقف لبنان، 
وعرض بعض املقرتحات الجديدة عليه. 
وتقول أوساط ديبلوماسية مراقبةا 
ّن ميقايت وبو صعب نقال لهوكشتاين 
»االرسائييل«  املقرتح  من  لبنان  موقف 

األخر َوِمــامَّ يُعرف بـ »خــط العّوامــات« أو بـ »خط 
الطّفافات«. فالحدود بني لبنان وفلسطني املحتلّة مرّسمة 
منذ العام 1923 يف اتفاقية »بوليه- نيوكومب«، وميكن 
العودة اىل هذه اإلتفاقية التي تُعرف بـ »إتفاقيات الحدود 
الفرنسية- الربيطانية«، وما تتضّمنه من خرائط مرافقة 
وموّقعة من قبل املندوب الفرنــي الكولونيل ن. بوليه 

والكولونيل الربيطاين ستيوارت فرانسيس نيوكومب.
وتبدأ الحدود، وفقاً لالتفاقية املذكورة، من البحر األبيض 
ى رأس الناقورة، وتتبع خط القمم  املتوسط، من نقطة تُسمَّ
انطالقاً من هذا املرتكــز نحو العالمات 1 و2 و3 و4. ويف 
املادة الخامســة من هذا االتفاق، يتعّهد الجانبان أال يقوم 
بعمل شبيه باألعامل الحربية، أو عمل معاٍد من أراٍض تحت 
إرشاف أحد طريف هذا االتفاق ضد الطرف اآلخر. كام يشر 
اىل أّن القصد الرئيي من وراء إقامة خط الهدنة الدامئة 
هو تخطيط الخط الذي يجب عىل القّوات املسلحة لألطراف 
املعنية أاّل تتجاوزه، عىل أن يتبع خط الهدنة الدامئة الحدود 

الدولية بني لبنان وفلسطني املحتلة.

وألنّه من حــّق لبنان الطبيعي االســتفادة من ثروته 
النفطية املوجودة يف أعامق البحار، فال بّد من أن تتضّمن 
اتفاقية الرتســيم بني لبنان والعدو اإلرسائييل املرتقبة، 
عىل ما أضافت االوســاط، بنداً يتعلّق بالسامح أو بعدم 
منع الرشكات الدولية من املجــيء اىل لبنان والعمل يف 
بلوكاته البحرية يف عمليات االستكشاف والتنقيب، ومن 
ثم االســتخراج واإلنتاج توازياً مع عمل »اإلرسائييل« يف 
الحقــول النفطية، بدءاً من حقــل »كاريش«. أّما ما غر 
ذلك، فســيؤّدي اىل منع »االرسائييل« من االستخراج من 
»كاريش« وهو بات يعلــم هذا األمر، وليس من مصلحته 
بالتايل فتح جبهة مع لبنان عند الحدود الجنوبية، ألن من 

شأن ذلك مغادرة سفينة »إنرجني« اىل غر عودة.
املبارشة  املفاوضات غر  اّن  وتقول األوساط نفســها 
لرتســيم الحدود البحرية تســر يف االتجاه الصحيح، 
انطالقاً من أّن لبنان يريد »أكل العنب« وليس قتل الناطور، 
وأشارت االوساط اىل أنّه من مصلحة لبنان و«ارسائيل« 
توقيع االتفاقية يف املرحلة الراهنة، ســيام أّن مثّة طلبا 

دوليــا، ال ســيام أورويب عىل ماديت 
السنوات  والنفط خالل  الطبيعي  الغاز 

املقبلة. 
غــر أّن االوســاط مل تجــزم إذا ما 
خالل  ســيتّم  اإلتفاقية  توقيــع  كان 
الفرتة القصرة املتبقية من عهد رئيس 
الجمهوريــة العامد ميشــال عون أم 
بعده، أي بعد اإلنتخابات  »اإلرسائيلية« 
الترشيعيــة التي ســتجري يف األول 
من ترشين الثاين املقبــل واالنتخابات 
األمركية الرئاسية النصفية يف الشهر 
نفسه. ولكن يف مطلق األحوال، أحصل 
التوقيــع يف أيلول أو يف ترشين، أم يف 
فرتة الشغور اللبناين الرئايس املتوّقع بعد 
31 ترشين املقبل، فإّن إتفاقية الرتسيم 
سُتحسب كإنجاز لألجيال املقبلة، حصل 
يف عهد الرئيس عون كونه هو من حرّك 
هذا امللــف الذي كان نامئــاً يف األدراج 

طوال العهود السابقة.
واألهّم من ذلك، بحســب األوساط 
أن تعود رشكة »توتال« رسيعاً  عينها، 
اىل لبنان الستئناف عملها يف البلوكني 
4 و9، وترسيع وترته ليك يتمكّن من 
اإلنتاج خالل السنوات املقبلة. كام أن ميون هناك بالتايل 
الكميات الضخمة املتوّقعة من الغاز والنفط يف البلوكات 
التي يحتاج  الدوالرات  اللبنانية، والتي تســاوي مليارات 
اليها لبنان لتحسني وضعه اإلقتصادي واملايل وسّد ديونه 

الخارجية.
أّما يف حال تعرقل توقيع اإلتفاقية لسبب من األسباب، 
أو لعدم توافق لبنــان واعدو االرسائييل عىل الرشوط من 
جهة، وعىل املطالب املحّقة من جهة ثانية، أو لعدم عودة 
ــا بنيامني نتنياهو،  يائر البيد اىل رئاســة الحكومة إنَّ
عىل ما عّقبت االوســاط، فإنّه باستطاعة لبنان أن يعود 
اىل الخط 29 من خالل تعديل إحداثيات املرســوم 6433، 
وإيداعه لدى األمم املتحدة. فمثل هذه الخطوة من شأنها 
منع اإلرسائييل من اســتكامل العمل يف حقل »كاريش« 
بالطرق الديبلوماســية، عىل غرار مــا فعلت قربص يف 
ما يتعلّق بحقل »أفروديت« الحــدودي بينها وبني العدو 

اإلرسائييل، ما أرغمه عىل وقف العمل فيه. 

ــة ُمــــرّســــمــــة مـــنـــذ الـــعـــام ــّيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــدود الـ ــ ــ ــح ــ ــ ال
نــيــوكــومــب« ـــ  ــ ـ ــه  ــيـ ــولـ »بـ ــة  ــّيـ ــاقـ ــفـ اتـ وفـــــق   1923

ــرق... ــ ــ ــي أغـ ــ ــدو : إنـ ــ ــع ــ ــه... وال ــ ــلـ ــ ــزب الـ ــحـ ــاء لـ ــ ــ ــن تـــحـــت امل ــ ــة م ــ ــال رســ
مريم نرس

نجحــت املقاومة بإخضــاع العدو 
اإلرسائييل لتهديدها، وإلزامه باملعادلة 
أرســتها والعمل بتوقيتها، حتى  التي 
تهديد  وكل  واهيــة  حجــة  كل  باتت 
أخذه عىل محمل  »إرسائييل« ال ميكن 
الجد، بل يقع يف دائرة املناورة والتخّبط 
العام  الــرأي  اإلعتبــار وِخــداع  وَرْد 
تعد كام  الصهيوين، ألن »ارسائيل« مل 
تُعرف بقدرتها وليس بنواياها، فهي مل 
يعد لديها القدرة عىل تنفيذ ما تُضمره 
العجز هنا  إن  القول  لذا ميكننا  للبنان، 

سّيد املوقف.
وربطاً بعدم القدرة ومحاولة إظهار 
اإلحتالل  وزراء  رئيس  ككالم  العكس، 
عندما قال: إن استخراج الغاز من حقل 

كاريش ال عالقة له باملفاوضات مع لبنان وسيبدأ عندما 
يكون ذلك ممكناً، واملناورة التي سبقت كالمه والتي كانت 
أكرث تقّدماً حيث حددت موعد استخراج النفط والغاز من 
كاريش، حّتم عىل األمني العام لحزب الله الســيد حسن 
نرصالله إعادة تذكرهم باملعادلة التي فرضها، أنه ال ميكن 
اســتخراج النفط والغاز من كاريش قبل أن يحصل لبنان 
عىل مطالبه املُحقة، فالخط األحمر هو بدء اإلستخراج من 
كاريــش، إال أن الخوف »اإلرسائييل« من التصعيد أعادهم 
اىل واقعهم، مام دفع باملؤسســة األمنية لطلب توضيح 
من الرشكة التي تتوىل مهمة تشغيل منصة كاريش، وما 

ستقوم به هو استخراج تجريبي أي ستقوم بضخ عكي 
من الساحل باتجاه املنصة لتجريب األنابيب.

الرســالة املُعلَنة التي وجهها الســيد نرصالله سبقها 
رسالة غر ُمعلَنة ولِحق بها رسائل تُظهر هشاشة العدو، 
كمشهد مراســل قناة املنار عيل شعيب الذي تحدى جنود 
االحتــالل وجهاً لوجه يف مزارع شــبعا، والذي اعتربته 
القناة 12 »االرسائيلية« أنه أحد أكرث اإلستفزازيني، وقالت 
القناة »لقد رأينا اليوم صوراً إستثنائية له وهو يقف عىل 
بُعد مرت أو مرتين عــن جنود الجيش اإلرسائييل من دون 
أي سياج يفصل بينهم، فحزب الله يُهيىء األرضية لنقاط 
الخالف الحدودية املقبلة. أما املشــهد الذي أثار اإلهتامم 

استمروا  الذين  الغواصني  مشهد  أكرث، 
تحت املاء 1٨ ســاعة وأهدوا نشاطهم 
مبناسبة أربعني اإلمام الحسني للمرشد 
األعىل للجمهورية اإلســالمية السيد 
الله  لحزب  العام  عيل خامنئي واألمني 
السيد حســن نرصالله وعوائل شهداء 

وجرحى املقاومة اإلسالمية.
أمــا األمريك الــذي ال يختلف عن 
يتقّصد  ونيــًة،  واقعاً  »اإلرسائيــيل« 
هو أيضاً إشــاعة أجواء إيجابية، رغم 
لتقطيع  الحاصل  والتأجيــل  املامطلة 
االنتخابــات األمركية و«اإلرسائيلية« 
وإظهار أنهــم يحققون إنجازاً يف هذا 
الهدف  هذا  اإلنتخايب،  للكســب  امللف 
من التطمينات وبهــذا االتجاه تذهب، 
بــوارد تطمني  ليســوا  وأنهم  خاصة 
القرارات  أن  الكل يعلم  لبنان، يف وقت 
اإلســرتاتيجية ســُتتخذ بعــد هذين 

اإلستحقاقني.
الخديعة األمركيــة- »اإلرسائيلية« رّد عليها  محاولة 
الســيد نرصالله بعبارة واحدة واضحــة جداً »عيننا عىل 
كاريــش وصواريخنا عىل كاريش« ، ما يعني أن املقاومة 
جاهزة لكل اإلحتامالت، ال تُخَدع وال ميكن أخذها بالكالم 
َدت، خاصــة يف زمن الرتاجع  املعســول وال تَهتز إذا ُهدِّ
األمريك- »اإلرسائيــيل« وتغّر موازين القوى يف العامل 
واملنطقة، تغّر ينعطــف عىل الكثر من املواقف واملواقع 
اىل أن يتم اإلتفاق، واىل حينهــا، يبقى الثابت الوحيد أن 

إستخراج النفط والغاز لن يتم قبله.. 

عـــــون : أعـــمـــل لــحــكــومــة كـــامـــلـــة الـــصـــاحـــّيـــات تـــحـــّســـبـــاً لــلــشــغــور
ــان ــن ــب ــداد ملـــســـاعـــدة ل ــ ــع ــ ــت ــ ــى اس ــلـ ــو : اإلتـــــحـــــاد األوروبـــــــــــي عـ ــ ــري ــ غ

أكد رئيس الجمهورية ميشــال عون أنه يعمل عىل تشكيل 
حكومــة كاملة الصالحيات تتوىل يف حال حصول شــغور 
رئايس بعد 31 ترشين األول املقبل صالحيات الرئيس كاملة. 

ورأى ان لبنان يحتاج اىل اصالح سيايس وسيادي باإلضافة 
اىل تغيرات بنيوية يف النظام الذي ال بد من تعزيزه واصالحه، 
الفتا اىل انه من الصعب إدارة دولة  بثالثة رؤوس. وأشار اىل 
ان التدقيق املايل الجنايئ يف حســابات مرصف لبنان مستمر 
عىل امل ان يقدم التقرير األول يف نهاية شهر أيلول الجاري. 

كالم الرئيــس عون جاء خالل اســتقباله يف قرص بعبدا، 
بحضور وزير الشــؤون االجتامعية هكتور الحجار، سفراء 
االتحاد األورويب يف لبنان برئاســة الســفر رالف طراف، 
حيث تم البحث يف االزمــة االقتصادية واالجتامعية الراهنة 
يف البالد. وحرض عن الجانب اللبناين الوزير الســابق سليم 
جريصايت واملستشارون رفيق شالال واسامة خشاب ورميون 

طربيه. 
يف مستهل اللقاء، قال طراف: »اننا نعلم ان صانعي القرار 
اللبنانيني يعملون يف سياق بالغ التعقيد وان هناك بيئة إقليمية 
ودولية جيوسياسية مليئة بالتحديات، يضاف اليها الجائحة 
القامئة وتواجد عدد كبر من الالجئني باإلضافة اىل املنظومة 
املجتمعية والسياســية الطائفية، واالنتخابات النيابية التي 
جرت واالنتخابات الرئاسية وموضوع الحكومة، لكن كل هذه 
األمور ال ميكن ان تكون عذرا لتأجيل اإلصالحات«، مشــددا 
عىل رضورة االهتامم اكرث بإعادة بناء املســاحة االقتصادية 
واملالية والنقدية يف لبنان كخطوة اوىل لوضع االقتصاد من 

جديد عىل مسار التعايف. 
وإذ أشــار اىل توافق الرأي عىل ان صنــدوق النقد الدويل 
لديه الخربة واألدوات املناســبة وميكن ان يكون رشيكا يف 
إعادة بناء هذه املســاحة، فانه اعترب ان »ليس هناك من حل 
افضل من صندوق النقد الدويل«، مشــددا عىل رضورة القيام 
باإلصالحات مبا يف ذلك إعــادة هيكلة القطاع املايل واصفا 

إياها بالرضورية لحامية صغار املودعني. 

 وشــدد عىل أهمية ان يبذل الرئيس عون اقىص ما ميكن 
للدفع باتجاه تنفيذ الخطــوات املطلوبة، مجددا دعم االتحاد  
األورويب والدول األعضاء فيه واستعدادهم الدائم لدعم لبنان 
يف هذه املرحلة املليئة بالتحديات يف ســياق برنامج محتمل 
لصنــدوق النقد الدويل، معربا  عن املــه يف ان يتم التوصل 
لربنامج خاص بلبنــان »كفيل بتوفر الدعم الرضوري العادة 
بناء املجــال االقتصادي والنقدي واملــايل فيه كخطوة أوىل 

لوضع اقتصاده مجددا عىل مسار التعايف«. 

{ غريو {
ثم تحدثت السفرة الفرنسية  آن غريو عن االزمة اللبنانية 
الراهنة مذكرة ان فرنســا تشــدد  منذ مؤمتر »سيدر« عىل 
رضورة اعتامد قواعد جديدة للعمل يف لبنان.  وقالت: »جميعنا 
نشــهد عىل تراجع املؤسســات اللبنانية ونحن عىل تواصل 
يومي مع الوزارات والوزراء حيث يتم تسليط الضوء عىل هذا 
االمر، وكاعضاء يف االتحاد األورويب عىل اســتعداد لنساعد 
لبنان وان نلعب دورنا يف املجتمع الدويل ضمن هذا الســياق، 
اال اننا يف املقابل يجب ان نكــون قادرين عىل اقناع الجهات 
املعنية بالتزام الســلطات اللبنانية باإلصالحات املطلوبة. ان 
هذه اإلصالحات يجب تنفيذها والعمــل عىل اعتامد برنامج 
خاص  بصنــدوق النقد الدويل  الذي ميثل الخيار الوحيد الذي 
سيسمح بإعادة ضخ األموال يف املؤسسات اللبنانية ويشكل 

مؤرش ثقة«.

{ عون {
ورد الرئيس عون، فشــكر للسفراء اهتامم بالدهم باالزمة 
يف لبنان. وإذ عدد أســبابها فانه لفت اىل تأثر لبنان بالحرب 
السورية التي أدت اىل اغالق جميع معابره اىل العامل العريب 
وهو االمتــداد الحيوي القتصاده،  فضال عــن االزمة املالية 
االقتصادية التــي بدأت مطلع العام 201٨ وكانت لها جذورها 
الســابقة ما أوصل البالد اىل ما تشهده حاليا من واقع مايل 
غر مســبوق للمرصف املركزي واملصارف اللبنانية وخسارة 

اللبنانيــني لجنــى عمرهم، 
باإلضافة اىل املظاهرات التي 
اللبنانية  املناطق  شــهدتها 
يف العــام 2019، وصــوال 
كورونا   جائحــة  تأثر  اىل  
بروت  مرفأ  انفجار  وكارثة 
االقتصاد  عىل  وانعكاساتها 

اللبناين ككل. 
رئيــس  اعتــرب  وإذ 
األســباب  ان  الجمهوريــة 
واالقتصاديــة  السياســية 

تأيت يف مقدم عوامل االزمة التي يشــهدها لبنان حاليا، فانه 
أشار اىل ما اعرتى »املنظومة« التي كانت حاكمة يف السابق 
من فســاد، باإلضافة اىل ارتكاب األخطاء يف  إدارة املال يف 
املرصف املركزي. وشدد عىل ان  لبنان يحتاج  اليوم اىل اصالح 
سيايس وســيادي باإلضافة اىل تغيرات بنيوية يف النظام 
الذي ال بد مــن تعزيزه واصالحه، الفتــا اىل انه من الصعب 
إدارة دولة  بثالثة رؤوس، »لذلك نشــهد اليوم هذا النوع من 
الفوىض الدســتورية يف ظل وجود حكومة ترصيف اعامل 
ومجلس نواب منتخــب حديثا لكنه متشــعب االنتامءات«. 
وأوضح الرئيس عون انه يعمل عىل تشــكيل حكومة كاملة 
الصالحيــات تتوىل يف حال حصول شــغور رئايس بعد 31 
ترشين األول املقبل صالحيات الرئيس كاملة. ولفت اىل النداء 
الذي وجهه اىل السلطة  القضائية التي تواجه صعوبات يف 
عملهــا، متحدثا عن العرقلة يف مســار التحقيق يف انفجار 
مرفأ بروت والتحقيق يف مسؤولية مرصف لبنان يف اإلدارة 
النقدية الراهنة، علام ان التدقيق املايل الجنايئ يف حسابات 
مرصف لبنان مستمر عىل امل ان يقدم التقرير األول يف نهاية 

شهر  أيلول الجاري. 

{ الحجار {
وتحدث الوزير الحجار عارضاً ملا تحقق يف برنامج »أمان« 

وتعذر استكامل البطاقة التمويلية لعدم حصول الوزارة عىل 
التمويل الالزم » بحجج عديدة وكثــرة ادى اىل حرمان عدد 

كبر من العائالت اللبنانية من املساعدات«. 
وتناول الحجار ملف النزوح الســوري والعبء الكبر الذي 
يتحمله لبنان جراء هذا النزوح وقال: »ال يســتطيع اي بلد يف 
العامل اســتقبال نازحني عددهم يصل اىل نصف عدد سكانه 
ويبقى معــاىف. فإن عدد الســوريني اليــوم عىل االرايض  
اللبنانية هو مليونان، يتحركون بني لبنان واالرايض السورية 
والعدد االكرب منهم ليسوا بنازحني. ومقاربة الحل االقتصادي 
واملايل يف لبنان تكون عرب مســاعدة البنك الدويل ومعالجة 
وضع النازحني السوريني، وهذا االمر يوازي باهميته مساعدة 
البنك الدويل واالصالحات االقتصادية واملالية. فلبنان، بوضعه 
الحايل، ال ميكنه تحمل وضع انســاين كبــر اىل هذا الحد 
والســيام ان الكلفة كبرة وتتخطى 3 مليارات دوالر سنوياً، 
إضافة اىل الكلفــة االمنية الباهظة التــي يتكبدها واآلثار 
االجتامعية والبيئية والصحية جراء هذا النزوح«، مؤكداً أنه :« 
ال ميكن انتظار الحل السيايس يف املنطقة لحل هذه املشكلة، 
خصوصاً أن لبنان كانت له تجربة يف هذا املجال يف موضوع 
الالجئني الفلسطينيني. فاملقاربة للحل يجب أن تكون شاملة 
تطال االصالحات السياســية الجذرية ويف الوقت نفســه 

معالجة النزوح السوري بشكل رسيع وجدي«.

عون مع سفراء االتحاد االورويب              )دااليت ونهرا(

»اللبنانّية«: ُموازنة  زيــادة  عن  الدين  عز  حسن 
هناك إشكالّية قانونّية لجهة الدفع بالفريش دوالر

تحدث النائب حســن عز بالدين يف ترصيح من مجلس النواب، عن بند 
الجامعة اللبنانية الذي كان مدرجا عىل جدول اعامل لجنة االدارة والعدل، 
الفتا اىل »موضوع مســتحقات الـPCR الــذي نفذته مختربات الجامعة 
اللبنانية مبوجب عقد موقع بني وزارة الصحة العامة والجامعة اللبنانية 

ووزارة االشغال العامة والطران املدين«.
وتطرق اىل البعد القانــوين للموضوع، قائال: »من حقنا كلجنة االدارة 
الرقابة عىل ســر هذه القضيــة الوطنية، فالجامعــة اللبنانية عابرة 
للطوائف واملذاهب، و٨6 الف طالب ال يســتطيعون الذهاب اىل الجامعات 
الخاصــة. لذلك نحن حريصون عىل الوقوف عىل هذه الجامعة والتي هي 

ايضا من مسؤولية الدولة«.
أضاف: »كتلة الوفــاء للمقاومة متكنت من جعــل الحكومة تتعهد 
مجددا بإضافة 500 مليار لرة للجامعة. وقد توقفنا عند املوجبات التي 
ترتتب عىل العقد، فهناك اشكالية قانونية لجهة الدفع بالفريش دوالر. 
إننا حريصون عىل املؤسســات ونعترب ان هذا املوضوع مهم، والجميع 
كان مؤيدا وداعــام لتحصيل حق الجامعة يك تتمكــن من ادارة العام 

الدرايس املقبل، وتم التوافق عىل ذلك«. 

تــشــكــيــل ــي  ــ فـ لـــــإســـــراع   : ــه  ــ ــل ــ ال فـــضـــل 
ــاً لــــانــــفــــجــــار ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـــــحـــــكـــــومـــــة تـ

حذر العالمة الســيد عيل فضل الله مــن »أن تتفاقم األمور يف البلد 
مبا يخرجها عن دائرة الســيطرة«، داعيا إىل معالجة األمور بجدية أمام 
هذا الصعود املريب للدوالر عىل حســاب اللرة اللبنانية«، مشرا إىل »أن 

الحلول ال بد من أن تأيت من الداخل ال من الخارج«.
واســتغرب فضل الله يف ترصيح »هذا الصمت املتواصل عىل مستوى 
الدولة وكل املعنيني حيال الصعود الجنوين للدوالر عىل حســاب العملة 
اللبنانية، وعــدم القيام بأي خطوات من شــأنها لجمه أو منع هرولته 
بهذه الطريقة، ومبا يؤدي إىل ســقوط البلد يف شــكل تدريجي يجعل 

الناس تتقبله ولو عىل مراحل«. 
ورأى فضل الله »أن ما يحصل خطر، وأن عىل الجميع أن يتداعوا لوضع 
خطة طوارئ اقتصادية، أو عىل األقل القيام بخطوات عملية من شــأنها 
التخفيف من حجم الضغط الهائل الذي يصيب اللبنانيني يف معيشــتهم 

ويف وضعهم النفي والصحي، بعد أن يكاد يتوقف كل يشء يف البلد«. 
وشــدد عىل »اإلرساع يف تأليف حكومة جديدة وتجاوز العقبات التي 
كانت تحول دون والدتها«، مشــرا إىل »أن الحلول ال ميكن أن تأيت من 
الخارج، وإذا كان مثــة من اهتامم من بعض الدول فحدوده القصوى أال 
يســقط  البلد بالكامل، تجنبا النفجار قد تكون له تداعياته السلبية عىل 

أكرث من صعيد«. 

 تواضروس الثاني في استقبال وزير اإلعام :
للبنان محّبة خاصة.. ونصّلي ألجل استقرار 

اســتقبل بابا اإلســكندرية وبطريرك الكرازة املرقســية قداسة البابا 
توارضوس الثاين، يف املقر البابوي يف القاهرة، وزير اإلعالم يف حكومة 
ترصيف األعامل املهندس زياد املكاري، يرافقه ســفر لبنان لدى القاهرة 
عيل الحلبي ومستشــار الوزير القانوين املحامــي بطرس فرنجية، يف 

حضور مدير مكتب البابا الراهب القس كرلس األنبا بيشوي.
خالل اللقاء، تطرق توارضوس واملكاري إىل تاريخ الكنيسة القبطية 
األورثوذكســية وحارضهــا وأدوارهــا الوطنية، وتوّقفــا عند األدوار 
اإليجابيــة والكبــرة التي أدتهــا وال تزال تؤديها مرص عىل مســاحة 

العربية. الجغرافيا 
وأثنى املكاري عىل »األدوار التوفيقية التي يؤدبها قداســة البابا، منذ 
اعتالئــه كريس البابوية، حيــث ترك بصمة الفتة«، مشــيدا بـ »النقلة 

النوعية التي تشهدها مرص، عىل كل املستويات«.
واعترب توارضوس أن »مرص شهدت تطويرا، يف ظل الجمهورية الجديدة 
بقيادة الرئيس عبد الفتاح الســيي«، وقال: »للبنان محبة خاصة لدي 

ولدى جميع املرصيني«. وأشار إىل أنه »يصيل دامئا من أجل استقراره«. 

مكاري مع توارضوس الثاين



رئيس  اجتمع 
الوطني  »التيار 
النائب  الحــر« 
جربان باســيل، 
الســفرية  مع 
يف  الفرنســية 
بريوت آن غريو، 
معها  وأجــرى 
جلســة عمــل 
وتّم  مطّولــة. 
قرار  يف  البحث 
األمن  مجلــس 

األخري الخاص بالتجديد لـ »اليونيفيل«، 
كــا تّم عــرض ملا يقوم بــه االتحاد 

األورويب تجاه لبنان. 

القوانني  ايضــا  البحــث  وشــمل 

تشكيل  ورضورة  املطلوبة  اإلصالحية 

حكومــة رسيعــاً وانتخــاب رئيس 

للجمهورية ضمن املهلة الدستورية.  

4
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االربعاء 21 أيلول 2022

عاقل يفهم

كثر! ضّيق...والطّباخون  الرئاسة  ممّر 
اييل يوسف العاقوري

 
نســمع يف هــذه األيام من هنا وهنــاك كالما كثريا 
عــن الرئيس العتيــد مرجعتيه، انتائــه، مواصفاته، 
شخصيته، متثيله الشــعبي، عالقاته الدولية، عالقاته 

لبنان... لهوية  العربية حياده ورؤيته 
ترصيحــات ناريــة وتعليقات عديدة ميينا ويســارا 
وآراء متضاربــة حول صورة هــذا الرئيس والكل يحدد 
معايــري االنتخاب ويفرض رشوطــه معتقدا أن الحلول 
تبــدأ وتنتهي عنده واملضحك املبــي أن هذا الكل يظهر 
نفســه عىل انه املرجعية الوطنيــة الوحيدة التي تحدد 

البالد. هوية رئيس 
يطالعك كل يوم مسؤول غري مسؤول او رئيس حزب او 
تيار او أمري حرب او رجل دين او صحايف يحارض بالعفة 
والوطنية والسيادة ويفرس مواد الدستور،حسب أهواء 
حزبه ويفند بنوده حســب مصلحــة طائفته ويتحفنا 
بتفنناته الال دســتورية وارانبه املخصية ويفرض علينا 

رأيه ظانا أن ممر الرئاســة من عنده حرصيا!!!
لألسف!

 نحــن نعيش يف زمن كرثت فيــه الكراهية والكيدية 
وقلــت فيه املحبة بل تعاظمت األنا والبالد يف خطر!

نحــن نعيش يف زمن تغلب فيه املصلحة الشــخصية 
عــىل مصلحة الوطن فتفاقمت التســويات والتغطيات 
وتعميــات الحقائق »والتزبيطات« وتدوير الزوايا وال » 

مشــييل متشيلك« والبالد يف مهب الريح!
نحــن نعيش زمن هيمنة الرأي املرتهن عىل الرأي الحر 

تحترض! والبالد 
نحــن نعيش زمن الال محاســبة فالقوي يســتقوي 
بســالحه والغبي بطائفته والعميل مبعلمه والســارق 
بحاكمه والفاســد بإستاذه   والتســلط والعبثية تسري 

الهاوية! نحو  البالد 
نحــن نعيش زمن القضاء الغائب عن الســمع واألمن 
املعطــل  واإلدارة الفاســدة واملهرتئة والشــح النقدي 
واألخالقــي واألديب والثقايف والرتبوي... نعيش خارج 

الزمن!!!!
اذا أمام هذه الصورة السوداوية يأتيك من خرب الدنيا 
ورسق املايض والحارض وعاث يف األرض فسادا فارضا 
رأيه يف  اســم الرئيس العتيد ليســلب مستقبلنا اآليت 

وليكمــل عىل ما تبقى من الجبنة!
من هنا نسأل 

للرئاسة؟ الصحيح  املمر  ما هو 
هل إمالء الرأي من هنا وهناك يف اسم الرئيس يعجل 

يف انتخــاب رئيس للجمهورية؟ ام يؤزم الوضع اكرث؟
هــل املطلوب انتخاب أي رئيس مللء الفراغ فقط؟

ما هــو دور األحزاب املســيحية الكبــرية يف صنع 
الرئيس؟

ما هو دور املرجعيات املسيحية يف إنتاج رئيس للبالد؟
هل ســيظل اسم الرئيس املســيحي الوحيد يف البالد 

العربيــة يف اياد خارج عن إرادة ابنائه؟
هل يقبــل املســلمون ان ينتخب رئيــس جمهورية 
مســيحي بغري إرادة املسيحيني؟ مع العلم ان صالحيات 

هــذا الرئيس بعد الطائف أصبحت محدودة!!
هل تجربة انتخاب رئيس ذو حيثية شــعبية نجحت؟ 
ام انه مثة من يريد رئيس اعزل » تعا تعا وروح روح«؟؟

ما ال شــك فيه أن الرئيس الحايل هو زعيم اكرب حزب 
مسيحي وعند أنتخابه كان عنده حيثية شعبية من كافة 
الطوائف وكيف ان قســا من السياسيني اخصام وحتى 
حلفــاء ومقربني منه وحتى من فريق عمله عملوا جهدا 
وجهارا ليل نهار ومن اول نهارعىل إفشال واليته وعرقلة 
اي مرشوع ميكن ان يكون إنجازا لعهده! وهذا دليل عىل 
ان املطلــوب كان وال يزال رئيســا صوريا ذات مواصفات 
باهتة ال طعم له وال لون واذا كان قويا بقاعدته الشعبية 
نجاهد إلفشــاله. ولست هنا يف معرض عرض اإلنجازات 
او اإلخفاقات التي حصلت يف هذا العهد إذ أنه هناك الكثري 
من القرارات الخاطئة اتخذت يتحمل مسؤوليتها الجميع. 
وهنا أعود ألســأل هل يجوز لهذا املعطل األكرب، كان 
من كان، ان يكون وصيا علينا يف انتخاب رئيسا للدولة؟

باللــه عليكم يا اصحاب األحقــاد الدفينة والتاريخ 
األســود وانتم تعرفون انفســكم جيــدا وإن كنتم ال 
تعرفــون فالرب يــدرك كل يشء وسيحاســبكم يوم 
الدين، دعوا اللبنانيــني ينتقون خريتهم ليمثلهم، دعوا 
الشــباب يقررون مصريهم ومســتقبلهم هنا يف ارض 
أجدادهــم، دعوا األطفــال يحلمون بوطن مل نكن نحن 
الكبار أهال لقيادته، دعوهم يكربون بهدوء ويتنعمون 
بخرياتــه، دعوا كبارنا  يهنأون يف نهاية مشــوارهم، 
دعوا الفالحني ينرشون الخري يف تالله ووديانه، دعوا 
الراهب يســبح الرب من صومعته والشــيخ يؤذن من 

مأذنته.
وألن لرئاســة الجمهوريــة اللبنانية يف وجدان كل 
انســان عــريب مكانة خاصة وقيمــة مضافة يف هذا 
الرشق وألن للرئيس املســيحي الوحيد يف البالد العربية 
نكهــة خاصة، ادعو كل من يحــب لبنان ويؤمن بدوره 
يف هــذه املنطقة أن يلعب دورا وطنيــا جامعا ويعمل 
لبناء اإلنسان  ويحرص عىل خدمة الوطن والدفاع عنه .

اللبنانيــون يحق لهم ان يكون لهم رئيســا يليق بهم 
ومبســتقبل اوالدهم وعــىل قدر طموحات شــبابهم 

ومبعايريهم هم فقط!  
لذلك ادعوهم أن يكونوا مواطنني حقيقّيني ويتمتعون 
بصفة الصالح قوالً وفعالً، وألن اإلســتحقاق الرئايس 
هــو األهم واألقرب يف املرحلة القادمة عليهم ان يكونوا 
هم فقط املمر األول والوحيد للرئاســة وانصحهم بأن ال 

يكرثوا الطباخني يك ال تحرتق الطبخة.

زكريا الرحمن  عبد  املوقوف  سبيل  تخلية 
ــارف ــ ــصـ ــ بـــمـــلـــف اقــــتــــحــــام أحـــــــد املـ

 أصدرت قاضية التحقيق األوىل يف الشــال سمرندا نصار 
قرارا بتخلية ســبيل املدعى عليه املوقوف عبد الرحمن محمد 
زكريا، الذي كان قد أوقف بتاريخ 14 أيلول الجاري إنفاذا ملذكرة 

التوقيف الغيابية الصادرة يف حقه، ومن دون كفالة.
يشار اىل أن زكريا هو واحد من سبعة موقوفني مدعى عليهم 
يف ملفــات اقتحام عدد من فروع املصارف، وهو من ســاعد 
ســايل حافظ املتوارية عن األنظار مع املوقوف محمد رستم، 
عىل اقتحام مرصف »بلوم بنك« للحصول عىل وديعة شقيقتها 
املصابة مبرض الرسطان، مع اإلشارة اىل أن زكريا هو من بلدة 
تكريت العكارية، ما يعني أن الصالحية املكانية لتخلية سبيله 

من عدمها تعود اىل القاضية نصار. 

باسيل وغريو

ــــــر صدامــــــــــي ـــ ــــــة غيـ ــــــس جمهوريّــــ ــــــع رئيــــ ــــــه مــــ ــــــزب اللــــ ــــــان أن حــــ ـــد الرســــ ـــ ـــ ــــــه أكـ ـــ ـــّيد نصراللـ ـــ ـــ  السـ
»الديموقراطــــــــــي اللبنانــــــــــي« يُصــــــــــّر علــــــــــى شــــــــــرف الديــــــــــن وزيــــــــــراً إذا لــــــــــم يُعتمــــــــــد معيــــــــــار واحــــــــــد للحكومــــــــــة

كال ذبيان

اللقــاء الذي جمــع االمني العــام لحزب 
الله الســيد حســن نرصالله، ورئيس الحزب 
»الدميوقراطي اللبناين« طالل ارســالن يف 
حضور مســؤولني من الطرفــني، كان الفتا 
ان يدوم نحو سبع ســاعات، وهو االول بعد 
االنتخابــات النيابية التــي جرت قبل حواىل 
اربعة اشهر )ايار املايض(، والتي مل يفز فيها 

ارسالن وال مرشحون من حزبه.
هــذا اللقــاء الطويل بني الســيد نرصالله 
وارســالن، جرى النقاش فيه بكل املســائل 
الســاخنة لبنانيــا واقليميــا ودوليا، حيث 
اســتعرضا االســتحقاق الرئايس، وتشكيل 
الحكومة، وترسيم الحدود البحرية بني لبنان 
والعدو االرسائييل يف فلســطني املحتلة، اىل 
الوضعني املايل واالقتصادي، اضافة اىل االزمة 
االجتاعية واملعيشــية، وودائع املودعني يف 

املصارف، اىل املوضوع االسايس وهو انقطاع الكهرباء، وحاجة 
لبنان اىل الفيول والغاز وبناء معامل توليد الكهرباء.

هذه العناوين االساســية كانت مدار حوار بني االمني العام 
لحزب اللــه ورئيس الحزب »الدميوقراطي اللبناين«، ومل يغب 
عنه الوضع يف فلســطني املحتلة، وارتفاع منسوب املقاومة 
فيها، اىل احتاالت ان يقوم العدو االرسائييل بحرب شــاملة، 
وتهيؤ محور املقاومة لذلك، وفق ما نقلت مصادر من الطرفني 
شاركت يف اللقاء الذي وصفته بالرصيح والعميق، والتأكيد عىل 
ثبات التحالف بينها، اذ تم التشــديد عىل ان انتخابات رئاسة 
الجمهورية هــي موضع اهتام لبناين ومتابعة خارجية، اذ 
ان السيد نرصالله اكد عىل رضورة حصولها يف موعدها، وان 
مواصفات حزب الله للرئيس املقبل اال يكون صداميا، بل توافقيا 
وجامعا، وان يتمكــن اللبنانيون من صناعته، بتفاهات بني 

قواهم السياسية، ومل يجر البحث يف اسم محدد.
وتــم الرتكيز يف اللقاء، عىل تشــكيل الحكومة والترسيع 
بوالدتها، خوفا باال تحصل االنتخابات الرئاسية ويقع الفراغ، 
ويدخل لبنان يف تفســري حول دستورية الحكومة املستقيلة 
التي ترصّف االعال وتوليها صالحيات رئيس الجمهورية كا 
نص الدســتور عند خلو موقع رئاسة الجمهورية الي سبب، 

ومن االسباب انتهاء الوالية الرئاسية.
فتشــكيل حكومة، هــو ما يعمل عليه حــزب الله، تداركا 
للفوىض الدســتورية والسياســية، حيث ابلغ ارسالن السيد 
نرصاللــه، بان الحزب »الدميوقراطــي اللبناين« مع حكومة 
جديــدة، وال ميانع اال ميثل حزبه فيها اذا كان املعيار ان تكون 
ممثلة لكتل نيابية، كا تؤكد مصادر ارسالن انه اوضح للسيد 
نرصاللــه، انه اذا تم اعتاد معايري لتشــكيل الحكومة والتزم 
بها الجميع، فان الحــزب الدميوقراطي يطبقها، اما اذا كانت 

الكيدية واالستنســابية هي التي ســتتحكم 
بالتأليف، فهذا امر مرفوض، الن اجراء تعديل 
عىل الحكومة باخراج وزير شؤون املهجرين 
عصــام رشف الدين منهــا هو امر مرفوض، 
الن املعيار الشــخيص اعتمده الرئيس املكلف 
نجيــب ميقايت، لخالفه مع رشف الدين عىل 
خلفيــة معالجة ملف النازحني الســوريني، 
وهو ما يحــاول تطبيقه عىل وزير االقتصاد 
امني سالم، وكان قبلها يسعى اىل ان يتناول 

التعديل الوزير وليد فياض.
ومل يكن الســيد نرصالله، بعيدا يف موقفه 
عا طرحه ارسالن، باعتاد معيار واحد يف 
تشــكيل الحكومة، ولقي تفها ومؤازرة له، 
اذ اكد ارســالن عىل متســكه بالوزير رشف 
الدين اذا بقيت الحكومة الحالية واســتهدفه 
التعديل شــخصيا، وفق ما يتم التداول به يف 
االعالم، ومل يطرح ارســالن اي اسم آخر كا 
جــرى الرتويج يف بعض وســائل االعالم، 
ويقول االمني العام للحــزب »الدميوقراطي اللبناين« الدكتور 
وســام رشوق لـ »الديار« ان قرار الحزب ليس معرقال لتشكيل 
الحكومــة، لكنه لن يقبل ان يكون ممثله يف الحكومة »كبش 
املحرقة«، وان ينفذ ميقايت مآربه الشخصية، وهذا لن نسمح 
به يؤكد رشوف، الذي يكشف عن ان الحلفاء يقفون مع الحزب 
»الدميوقراطــي«، من حزب الله  اىل الرئيس نبيه بري، كا ان 
رئيس الجمهورية العاد ميشــال عون لن يفرط بحق الحزب 
ورئيسه طالل ارسالن، الذي وان مل يربح يف االنتخابات فهذا 
ال يعني انه ال ميثل رشيحة شــعبية، اذ يف الحكومة الحالية 
متثيل الطراف سياسية، تبدل حجمها النيايب، ويجب ان يحصل 

تبديل يف حقائبها  او عدد مقاعدها الوزارية.
حزب الله يستعجل تشكيل الحكومة ، لكن ليس عىل حساب 

حلفائه، وفق ما خلص اليه لقاء السيد نرصالله - ارسالن.

»السياســــــــــة« تنســــــــــف كّل حظــــــــــوظ لبنــــــــــان بالحصــــــــــول علــــــــــى دعــــــــــم دولــــــــــي
هيام عيد

أكرث من عنوان حملته زيارة وفد صندوق النقد الدويل إىل 
بريوت التي بــدأت اإلثنني املايض، أبرزها اإلطالع عن كثب، 
عىل ما تحقــق لجهة الترشيعــات اإلصالحية والخطوات 
اإلنقاذية، عشــية اإلجتاع املحوري الذي ســيعقده املدراء 
العامون يف الصندوق يف شــهر ترشين األول املقبل. ووفق 
مصــادر نيابية مطلعة فإن وفد الصندوق، يواكب املشــهد 
اللبناين وبشــكٍل ميداين، ومن خالل التقارير التي يرفعها 
إليــه مندوبه املقيم يف لبنان  منذ شــهر، وبات لديه مكتباً 
دامئاّ فيه، لكنه اآلن ســيطلع مبارشًة عىل أسباب العجز عن 
تنفيذ البنــود التي تّم اإلتفاق عليها يف اإلتفاق األويل عىل 

مستوى الخرباء يف نيسان املايض.
ووبالتايل، فإن هذه الزيارة وكا تشــري املصادر النيابية،  
تركز بالدرجة األوىل عىل البحث مع املسؤولني اللبنانيني، يف 
أســباب التأخري يف السري بعملية تنفيذ بنود اإلتفاق املذكور 
وتشجيعهم، خصوصاً يف ضوء الوصول إىل مرحلة متقدمة 

من األزمة كا وصول مصري هذا اإلتفاق إىل مفرتق طرق يف 
ترشين األول املقبل، وهو ما يستدعي حسم املوقف السيايس 
لجهة تحويل اإلتفاق األويل إىل اتفاٍق نهايئ يف األســابيع 
القليلة املقبلة، علاً أن هذا األمر يســتدعي بالدرجة األوىل 

إقــرار خطة التعايف التي تناقش حالياً يف املجلس النيايب.
ويف هذا الســياق، تؤكد املصادر أن صندوق النقد قد وافق 
ومن الناحية املبدئية عىل التعديالت التي أدخلها النواب عىل 
هــذه الخطة، لكنه يعترب أنه من الرضوري حّث املســؤولني 
عىل السري باإلصالحات والرشوط املطلوبة من لبنان وهي: 
إقرار قانون الرسية املرصفية وإقرار مرشوع قانون املوازنة 
للعــام الحايل وإقرار قانون »الكابيتال كونرتول« كا إعادة 
هيكلــة القطاع املرصيف، خصوصــاً وأن  أي خطٍة للتعايف 
لن تنجح إن مل يكن القطاع املرصيف ســلياً وقادراً عىل أن 

يلعــب دوره بتنمية اإلقتصاد وبالدورة اإلقتصادية.
وبالتال،ي فإن العامل األسايس واملؤثر يف هذا امللف، كا 
تكشف املصادر، هو القرار السيايس الذي ال يزال غري متوفر، 
علــاً أنه املعرب اإللزامي أوالً، من أجل الســري باإلصالحات 

بشــكٍل جدي، وثانياً، من أجــل الحصول عىل دعم صندوق 
النقــد كــا املجتمع الدويل، الذي لن ميّد يد املســاعدة عرب 
برنامــج متويــل، إالّ يف حال ظهرت جديــة يف الخطوات 

واإلنقاذية. اإلصالحية  واملقاربات 
كذلــك شــددت املصادر النيابية نفســها، عــىل أنه من 
الــرضوري اإلتفاق مع وفد الصنــدوق الدويل وعدم مترير 
فرصــة الدعم، الفتًة إىل أن التوصل إىل هذا الهدف يفرتض 
تجاوز كّل التباينات والخالفات السياســية التي تساهم يف 
تضييــع الوقت وعدم إقرار اإلصالحات. وكشــفت يف هذا 
الســياق، عن أن الوقت يضيق أمــام الحكومة كا املجلس 
النيايب، من أجل حسم مسألة اإلستجابة »الجدية«  لرشوط 
صنــدوق النقد، يف ضــوء الظروف املاليــة واإلقتصادية 
واإلجتاعيــة الصعبــة، التي تســتدعي اإلرساع يف إمتام 
النقاط العالقة منذ قرابة خمســة أشــهر، من أجل تفادي 
املزيــد من األزمات واإلنهيارات والتي كان أحد وجوهها يف 
األســبوع املايض لجوء أصحاب الودائع إىل القوة من أجل 

الحصول عىل جزٍء من ودائعهم.   

صراعــــــــــات املنطقــــــــــة تجبــــــــــر الخصــــــــــوم على>التاقــــــــــي وتقديــــــــــم التنــــــــــازالت<
فاطمة شكر 

حســمتها الدولة اإليرانية،«نحُن جاهــزون متاماً لتأمني 
الكهربــاء للبنان من أقصاه اىل أقصاه وخالل يوٍم واحٍد فقط، 
كا أنه وخالل اسبوعني كحٍد أقىص ستبحر السفن من ايران 
باتجاه املواىنء اللبنانية محملًة بالفيول الذي يناسب محطات 

توليد الكهرباء اللبنانية يف حال قبلت الحكومة اللبنانية«. 
عىل خٍط مواٍز، كشــف الســفري االيراين يف لبنان مجتبى 
أماين يف ترصيح له عرب مواقع التواصل االجتاعي  »أن هناك 
اخباراً سارة ستعلن قريباً حول ما تم التوافق عليه بشأن الفيول 
اإليــراين، والتعاون يف مجال الكهرباء بني وفد وزارة الطاقة 
اللبنانية واملســؤولني املعنيني يف إيران« . وكان الوفد اللبناين 
قد تبلّغ من املسؤولني االيرانيني يف طهران موافقة ايران عىل 

تزويد لبنان بـ 600 الف طن من الفيول عىل مدى 5 أشهر. 
مصدٌر متابع للملف أكد أن »استجرار الفيول االيراين وتأمني 
الكهرباء لكل لبنان متوقف لحني عودة الرئيس نجيب ميقايت 
من زيارته اىل الواليات املتحدة االمريكية، فهل تســمح االدارة 
االمريكية وســفريتها يف لبنان  باســتجرار الفيول من إيران 
وعــودة التيار الكهربايئ اىل منــازل اللبنانيني بعد االنقطاع 
التام منذ أكرث من شــهرين؟ أم أننا أمام مشهٍد مكرر ملا جرى 

يف مرص؟
عــىل خٍط آخر، فقد أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية العاد 
ميشــال عون، أن قضية ترســيم الحدود البحرية مع العدو 
اإلرسائييل باتت قريبة من اإلنجاز، وكان الرئيس عون  قد أثار 
قضية األمم املتحدة رافضاً القرارات الجديدة التي اتخذت بشكل 
احــادي لقوات اليونيفيل املنترشة يف جنوب لبنان، معترباً ان 
اليونيفيل يجب أن ينسق مع الجيش اللبناين والقوى املوجودة 

الرشعيــة عىل األرايض اللبنانية، وأكــد عىل ذلك أيضاً وزير 
الدفاع اللبناين موريس سليم. 

هذه امللفات الشائكة من ترسيم الحدود مع العدو االرسائييل 
اىل استجرار الفيول من ايران للبنان، اضافة اىل الوفد االيراين 
املتجه اىل فيينا من اجل استكال املفاوضات مع امريكا حول 
امللف النــووي االيراين، هل من املمكن أن تتالقى هذه األجواء 
قاطبة مع مزاجٍ جديٍد لالدارة االمريكية، بعد أن شــكلت دول 
املحور، ال ســيا ايران والدول الصديقة لها، ضغطاً كبرياً عىل 
تغيري املــزاج األمرييك وتطغى عىل أحاديتهــا املعهودة ؟ أم 
أن الوضع يف املنطقة قد تغري، ال ســيا بعد ان كانت االدارة 
االمريكيــة متلك القــرار يف املنطقة ؟  وما جرى من متغريات 
شــكلت موقفاً موحداً لدول القــرار الكربى من الصني والهند 
وروســيا يف وجه الغطرســة االمريكية يف املنطقة، والتي 
من شــأنها أن تكون عامالً ضاغطا لكل ما يجري، مبا يف ذلك 
العملية العســكرية الروسية يف اوكرانيا املستمرة منذ شهر 
شباط املايض، والتي شكلت مفتاحاً لألبواب املغلقة، وكشفت 
عن خلــل كبري لدول اوروبا والحاجة املاســة للنفط والغاز، 

خصوصاً مع بداية فصل الشتاء. 
ومن املمكن ان تكون جولة ميقايت  قبل عودته من الواليات 
املتحدة االمريكية، لتثبيت الواقع الجديد، وألخذ اشارات ايجابية 
باتجــاه تفعيل عمل الحكومة، واالنتقال من حكومة ترصيف 
اعال اىل حكومة فعلية مؤلفٍة من 24 وزيراً قد تنضج خالل 
االيام املقبلة  او قبل اواخر شهر ايلول، كا اكد مصدر سيايس 
الذي اشار اىل ان »هذه الحكومة ستولد يف القريب العاجل »، 
وكان الوزير الياس ابو صعب  قد غادر مساء االثنني اىل الواليات 
املتحدة من أجل اســتكال ملف الرتسيم، وقد يلتقي الوسيط 

األمرييك آموس هوكشتاين  للغاية نفسها حسب املصدر. 
وتشــري املعلومات اىل لقاء منتظــر قد يعقده ميقايت  مع 

وزير الخارجية األمرييك انتوين بلينكن، ومعلوم ان اجتاعا 
ثالثيا فرنسيا – سعوديا – امريكيا سيعقد يف نيويورك للبحث 

يف الوضع اللبناين.
ضمن هذه األجواء، ال بد من االشارة اىل الرتقب والحذر الذي 
تعيشه دولة الكيان نتيجة التخبط يف املواقف، ما جعل رئيس 
»الشــباك االرسائييل« رونن بار يقول ان ما يجري يف الداخل 
»االرسائييل« من خالفات هو اضعاف للكيان، وســوف يؤدي 

اىل نزاعات لن يسهل الخروج منها . 
كل هذه املواقف واملؤرشات والدالئل، باالضافة اىل الرضبات 
العســكرية التي تقــوم بها »ارسائيــل« وقصفها لالرايض 
الســورية، والتي القت ردة فعل قوية، حيث ردت ســوريا من 
خالل اســتعال منظومة السالح الجوي الرويس، واسقطت 
الصواريخ »االرسائيلية« التي اســتهدفت االرايض السورية، 
ما اعاد تشــكيل التوازن للعبة العســكرية، وإضفاء صورة 

جديدة للخارطة الجيو سياسية يف املنطقة .
واكــد مصدٌر مطلع أن هناك رصٌد دقيق وهام  ملا ســيجري 
عىل محور ترســيم الحدود البحريــة بني لبنان و »ارسائيل«، 
فالدول االقليمية والدولية املؤثرة ستتدخل وتؤدي دورا مساندا 
بقوة للوســاطة األمريكية يف هذا امللف منعا للتصعيد، وكيال 
يطاح باســتقرار لبنان عشية استحقاقه الرئايس، وامنا أيضا 
االســتقرار اإلقليمــي برمته يف حال تفجــرت مواجهة بني 

»إرسائيل« وحزب الله«.
واشــارت وســائل إعالم »إرسائيليــة« اىل أن التوقيع بني 
»إرسائيل » ولبنان عىل االتفاق بشــأن الحدود البحرية »قريب 
جــداً، وما بقــي هو بعض التفاصيل التقنيــة«، وكان رئيس 
الحكومــة »اإلرسائيليــة« يائري البيد أكد أن » املنصة ســتبدأ 
باســتخراج الغاز من كاريش من دون تأخري يف اللحظة التي 

يكون هذا ممكناً«، أي بعد االتفاق مع لبنان  . 

 بـــــــاســـــــيـــــــل نـــــــــاقـــــــــش مــــــــــع غـــــريـــــو
اإلصـــــــــــــــــاحـــــــــــــــــات املـــــــطـــــــلـــــــوبـــــــة

للتعاطــــــي ُمســــــتعدة  غيــــــر  الســــــعوديّة   جعجــــــع: 
مــــــع أّي ُمنغمــــــس بالفســــــاد املالــــــي أو السياســــــي

أعلن رئيس حــزب »القوات اللبنانية« 
ســمري جعجع، بعد لقائه سفري اململكة 
العربية السعودية وليد بخاري يف معراب 
»اننا ركزنا عىل جوهــر األزمة اللبنانية 
وتحدثنــا عــن االنتخابات الرئاســية. 
وال خــالص للبنــان إال بعمقه العريب«. 
وقال »مل نتطرق اىل أي أســاء لرئاسة 
الجمهوريــة إمنا تحدثنا عن املواصفات، 
ومــن الطبيعي أال يقبلــوا التعاطي مع 
رئيس يدعم الفســاد أو يفضل الالدولة 
عــىل الدولة«. واكد جعجع ان »الخالص 
الوحيد للبنان متسك أهله فيه وبدستوره 

وباتفاق الطائف«.
اضاف: »اململكة غري مســتعدة للتعاطي مع أي 
منغمس بالفساد املايل أو السيايس«. ولفت اىل ان 

»لدينا مقومات للنجاح واإلنقاذ، ولكن هذه املقومات 

لها رجاالتها وباتت املســؤولية علينا لتقديم صورة 

لبنان الجميلة، ال صورة الفساد والنفايات وتصدير 

الثورات اىل سوريا والعراق واليمن«.

جعجع مع البخاري بحضور الريايش



5
ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ

االربعاء 21 أيلول 2022

رسكيس أبو زيد

 بعد أن استعرضت يف حلقتني سبق أن نرُشتا يف 
جريدة الديار عن نظرة سعادة للمسألة اللبنانية، 
سوف أتوقف يف هذه الحلقة عىل مرشوع سعاده 
الذي يســتهدف تحويل لبنان مــن كياٍن طائفّي 
يقوم عىل فكرة امللجــأ، إىل نطاق ضامٍن للفكر 
الحر تتحّصن فيه النهضة لتنطلق منه إىل البيئة 
الطبيعية كلّها نارشًة رسالة توجيه املجتمع عىل 
األســاس القومّي املديّن النهضوي بدل األساس 

الدينّي الطائفّي الرجعي القائم. 
يعلن ســعاده التعارض بني مفهومني: القومّي 
الدميقراطــي والتقليــدّي الحاكــم، فريفــض 
»الرتتيبات الطائفية واإلقطاعية التي حلّت محّل 
االحتــال واالنتداب«. ويتابــع  موضحاً أّن هذه 
الرتتيبات »ليست من صنع القوميني االجتامعيني، 
وال من نتائج عملهم، وال ماّم يقبلون باستمراره. 
ولســت أقصد هنا بذلك الكيانات السياســية يف 
ذاتهــا، ككيان لبنان وكيان الشــام وكيان رشق 
األردن، ألنني رأيت منذ البدء، أن العلّة ليســت يف 
هذه الكيانات، إن هذه الكيانات نتيجة ال ســبب، 
بل أقصد نوع الحكم واإلدارة والحياة السياســية 
الاقومّيــة، الفوضويّة فيها، وكان االســتقال 

للفئات االنتهازية غنيمًة ملن سبق إليها ...«.
هنا يقف سعاده من نوع الحكم واإلدارة والحياة 
السياســية الاقومية موقف الرفض الثورّي مع 
توكيــده أن هذا ما يقصــده بالرفض ال الكيانات 
السياســية يف ذاتها، »ألن العلّة ليست يف هذه 

الكيانات« باعتبارها نتيجًة ال سبباً.
ويف متوز 1949 يعلن سعاده يف بيان »الثورة 
القوميــة االجتامعيــة« أّن يف طليعة أهدافها 
التغيري االجتامعّيـ  الســيايّس بفصل الدين عن 
الدولة، وتحقيق املبادئ اإلصاحية الباقية كإلغاء 
اإلقطاع، وتنظيم االقتصاد عىل أســاس اإلنتاج، 

وعدم التعرّض للوضع السيايّس السابق.
 ومــن جهة أخرى يؤكد ســعاده عىل »توطيد 
االســتقال اللبنايّن عىل أســاس إرادة الشعب 

الحرة«. 
الواضــح من كّل هــذا أّن الحركــة القومية 
االجتامعيــة تهــدف إىل تغيري معنــى الكيان 
اللبنايّن من كياٍن طائفيٍّ منفعٍل بعقدة األقليات، 
تتعايش فيه التناقضات، إىل كياٍن منطلٍق للتحّرر 
االجتامعّي السيايّس الفكرّي يف البيئة القومية، 
وبالتــايل إىل طليعٍة ثوريــٍة ديناميٍة فاعلة يف 

املحيط الطبيعّي كلّه.
وهنا يدخل الكيان اللبنايّن يف االســرتاتيجية 
الثوريــة للحركة القومية االجتامعية، أوالً لجهة 
تغيري معناه مــن الكيان امللجأ إىل الكيان املنارة، 
من الكيانـ  التســوية إىل الكيانـ  الثورة، وثانياً 
لجهة أنه متى أصبح حاصاً لهذه املعاين، منطلق 
التغيــري والتحّرر يف البيئــة، يصبح رضورًة ال 
يــرّر قيامه جزئياً بظروف العقلية الطائفية، بل 
يستمّد استمراره من اسرتاتيجية الثورة الفكرية 
االجتامعية التي يّشــع بها عىل البيئة السورية 
كلّها، فيصبح كياَن الفكر الحر، يســتمّد وجوده 
وبقــاءه من هذه القيم النهضويــة. »فام أنا إال 
لبنــاينٌّ من صميمك يريد تحويل كيانك إىل معقٍل 
للنبــوغ ولتطوير املحيط حولك يف اتجاه موافٍق 
لتطــّورك، متجانس مع أهدافك« )من البيان األول 

لسعاده إىل الشعب اللبناين(.
من ضمن هذه االعتبارات نســتطيع أن نفهم 
موقف سعاده اإليجايب العميق من الكيان اللبناين 

والرســالة التاريخية التي يحّمله إياها، منطلقاً 
يف موقفــه من االعرتاف بهــذا الكيان اللبنايّن 

واحرتامه وليس من نقضه أو رفضه.
ولقد أكد ســعاده يف هذا االتجاه عىل املعاين 

األساسية التالية:
أوالً: اســتعداده لصيانة لبنــان وبذل النفس 
يف سبيله، فســعاده يعلن »أّن الحركة القومية 
االجتامعيــة يف لبنان هــي حركة صيانة وخريٌ 
للبنان واللبنانيني« ... »أن القوميني االجتامعيني 
اللبنانيني هم أشّد الناس حرصاً عىل لبنان وغريًة، 
وهم أبعــد الناس عن املجازفــات االعتباطية« 
)مشكلة الحرية ال تحلُّ إال بالحرية(. »أنه ال يوجد 
وال ميكــن أن يوجد يف لبنان من هو أحرص عىل 
تأمني استقال لبنان، وعّز لبنان من زعيم الحزب 
القومّي ورجاله، بــل ال يوجد من يضاهيهم يف 
بذل النفس يف سبيل خري الشعب اللبنايّن ومجده 
وحسن حاله« )البيان الثالث إىل الشعب اللبناين(.

كــام يؤكد ســعاده أن القوميني االجتامعيني 
يف كّل ســوريا الطبيعية يناضلون يف سبيل هذا 
الهدف عاملني عىل توليد »إرادٍة عاّمة بواســطة 
النهضة السورية القومية االجتامعية، يف لبنان 
وخارجه تجعل للتأمــني املتقّدم قيمته الفعلية« 

)من منهاج الحزب النيايب 1947(.
ثانيــاً: »ال يُصــان لبنان بعقليــة »القومية 
الدينية« والقضايا الرجعية، بل بالنهضة القومية 
االجتامعية«. إن لبنان الطائفّي تؤدي تناقضاته 
إىل أســوأ مصري، إذ ال مناعة ذاتيــة لديه. فإذا 
كان يعتمد الطائفية فإنها ليســت الساح الذي 
يصونه، بل الذي ينحره، ألنها تخّربه وتشّل الحياة 
العاّمة فيه وتبطل وجود إرادٍة موّحدة يستند إليها 

استمراره.
إن فقــدان اإلرادة الشــعبية املوّحدة يف لبنان 
هو من أهم أســباب ضعفــه. والكيان الذي وجد 
ملجــأً لألقليات، يفقد حتى هذا املرّر الطائفّي إذ 
تتحّول فيه مع الوقت األكرثيُة إىل أقليٍة، واألقليُة 
إىل أكرثيــٍة، ويصبح حفاظه عىل الوضع القديم 
إمنــا يرتكز عىل الضغط والتزييف فتنشــأ ردود 
الفعل السابقة بنشــوء عقد األكرثية عند أقلية 
األمس، وعنــد أكرثية األمس عقــد األقلية. إن 
الكيان الطائفّي هو كيان عقٍد متناقضة، أحســن 
حاالته هي حاالت التســوية التي ال تُنِشئ دولًة 
بل اســتمرار تناقضاٍت متعايشة، وأسوأ حاالتهـ  
وهــي نتيجة منطقية لتناقضاتهـ  عندما تنقض 
التســوية، ويطالب كّل رشيٍك بحّصته الطائفية، 
فتصبح الدولة مجموعَة حصٍص طائفية دون أي 
كياٍن موّحٍد لها. إن الكيان الطائفّي معرٌّض دوماً 
لانهيار الذايّت من الداخل. من هنا، الخاص الذي 
تدعو اليه النهضة هو التحّول والتغيري من وضعٍ 
طائفيٍّ إىل وضعٍ قوميٍّ دميقراطّي مديّن متقّدم.
ثالثاً: إن الكيان اللبناين قائم، وقد أعلن الحزب 
السورّي القومّي االجتامعّي احرتامه هذا الكيان 
»باعتباره تعبرياً صادقاً عن إرادة الشــعب«، ومل 
يصــدر عن هذا الحزب أّي عمل أو تدبري يرمي إىل 
إزالتــه، بل عىل العكــس اعتره »نطاق ضامن«. 
أمــا  الحوار والطرح الفكري مهام تباين فهو من 
األمور املتعلقة بالرصاع العقائدّي الطبيعي الحر.  
من جهة أخرى يســأل ســعاده: »مــاذا يريد 
اللبنانيون مــن كيانهم؟ أن يكون فيه النور، وأن 
يكون ما حوله محاطاً بالظلمة. إذا كان يف لبنان 
نوٌر فحقٌّ لهذا النور أن ميتّد يف سورية الطبيعية 

كلّها«.
ثــم يضيف: »أنرىض نحــن يف لبنان أن يكون 

عندنا نور، وأن ال يشــرتك يف هــذا النور جميع 
أبنــاء أّمتنا؟ كا! هذا هــو الكيان اللبنايّن، وهذا 
هــو التعبري الصادق عام يف النفس اللبنانية من 
ســموٍّ ومن مراٍم خطرية تدّل عىل نفٍس خطريٍة 
جبارة، كّل ما ســوى ذلك باطل ال ميّثل لبنان، وال 
ميثل إرادة الشعب اللبنايّن عىل اإلطاق«. )خطاب 

العودة 2 آذار 1947(.
رابعاً: إن رصاع العقائد يف لبنان مرتبٌط مبشكلة 
الحرية، وسعاده يدافع عن حّق الشعب يف حرية 
الرصاع، وحرية التقريــر، وحرية االختيار. »إن 
مشــكلة العقائد يف لبنان هي مشــكلة الحرية 
ومشــكلة الحرية ال تُحّل إال بالحرية«. )مشكلة 

الحرية تحّل بالحرية(.
يشــّدد ســعاده عىل ارتباط وجود لبنان من 
األساس بتوّفر الحريّات الفكرية السياسية فيه. 
»ضامن الحريّات األساســية التي توِجد الضامن 
الحقيقّي لاســتقال اللبنــايّن«. )من منهاج 

الحزب النيايب 1947(.
ويخاطب الشــعب اللبنــايّن يف بيانه الثاين 
املوّجه إليه شــارحاً له معنــى قوله: »إن الكيان 
اللبنايّن هو وقٌف عىل إرادة الشــعب اللبناين«... 
فيقول: »هو وضُع حقِّ تقرير مصريك يف يدك ألنك 
أنــت وحدك لبنان وأنت وحدك الكيان اللبنايّن وال 
يجوز لقــوٍة داخل هذا الكيان أو خارجه أن تلغي 

إرادتك وسيادتك«.
كّل مشــكلة الرصاع الســيايّس يف لبنان أن 
الحكم يتســرّت منذ 1943 بأشكال الدميقراطية 
وينحــر جوهرها: حرية الرصاع العقائدّي، حرية 
رصاع األفكار، حرية الشعب يف االنتامء للعقيدة 
األفضل وللنظام االجتامعّي األمثل. الحكم ميارس 
بالقمع وصايته عىل الشعب.  من هنا ينّدد سعاده 
بالحكم الذي يخرج عىل حّق الشعب يف مامرسة 
حّريته، ويعلن اســتعداد القومّيني االجتامعّيني 
لصيانة هذه الحرية ويحّذر الشــعب من خطورة 
التســاهل يف مبادئ الحرية. »إن شعباً يتساهل 
يف مبادئ الحرية وأســس االستقال والسيادة 
ال ميكنه أن ينتظــر يوم االنتخابات النيابية غري 
بلّية الحرية واالســتقال« )البيان الرابع(. ...« 
إن لبنــان يحيا بالحريــة ويندثر بالعبودية«  ....  
بالبحث  الصحيحــة تظهران  الحقيقة واملعرفة 
الحّر ال باضطهاد حرية الفكر«. )مشكلة الحرية 

تحل بالحرية(.
ويأخذ سعاده عىل الحكم »تسلّطه عىل الشعب 
اللبنــايّن بطرق اإلرهاب والتزوير يف االنتخابات 
والتنكيــل بالقوى السياســية الفتية الناهضة 
مببادئ الحيــاة االجتامعية الجديدة«، وأّن رجال 
الســلطة »قد داسوا إرادة الشعب الحرة، ووقفوا 
حجر عرثة يف ســبيل حّريته ومحاربني للمبادئ 
السياســية العاّمة التي تؤّمــن خريه وارتقاءه، 
وعبثــوا بســامة األفراد والعائــات وعرّضوا 
حيــاة األفراد اآلمنني للخطر وعائاتهم للرتويع، 
وقصدوا إذالل الناس بواسطة اإلرهاب والتنكيل، 
فشــكّلوا نوعاً خِطراً من قطع الطريق السيايّس 
والحكومّي فضاً عاّم وّزعوه من مفاســد ملؤوا 

بها الدواوين«.
واعتر ســعادة أن الحكومــة قد نحرت حرية 
الشــعب وخرجت عليها وعبثت »بحقوق أبنائه«، 
وأنهــا قد »فرضت بعبثها ورعونتها الثورة للدفاع 
عن الحرية املقّدســة وعن حياة أبناء الشــعب 

وإرادته«.
خامساً: ينطلق موقف سعاده من إدراك حقيقتني 
متازمتني: حقيقة سياســية هي احرتام الكيان 

السيايّس اللبنايّن، وحقيقٌة اجتامعيٌة تطبيقية 
مصرييــة هي أن الكيان اللبنايّن قائٌم ضمن بيئٍة 

طبيعيٍة مرتبط بها ارتباطاً مصريياً قومياً.
يقول سعاده بصدد الحقيقة األوىل »فكّل فكٍر 
أبديته بصدد اتصال هذا الكيان بخارجه، هو فكٌر 
مبنيٌّ عىل االعــرتاف بوجود هذا الكيان بحدوده 
الحارضة، والعمل عىل أساس هذا الكيان«. )بيان 

الزعيم األول إىل الشعب اللبناين 1947(.
والسيادة اللبنانية التي يحرتمها الحزب، ويعلن 
أنه تعاون مــع الحكومات يف الدفاع عنها حتى 
عندما مل يكن راضيــاً عن تلك الحكومات )راجع 
خطاب ســعاده يف آذار 1947(، هي سيادة دولة 
تقوم ضمن بيئة طبيعيٍة واحدة يشرتك شعبها يف 
املصري القومّي الواحد.. اســرتاتيجياً، وجغرافياً، 

ومصريياً، يقع لبنان ضمن سوريا الطبيعية.
وعىل هذا األساس أكد سعادة عىل التكامل بني 
السيادة اللبنانية والواقع االجتامعي فكان التوكيد 
يف منهــاج الحــزب 1947 عىل »تأمــني الكيان 
اللبنايّن.. وضامن الحريات األساسية التي توجد 

الضامن الحقيقّي لاستقال اللبناين«.
 وذلــك يتم جنباً إىل جنب مع »توثيق الروابط 
السياســية والوحدة الثقافية واالقتصادية بني 
لبنان والكيانات السورية األخرى« ...و »االشرتاك 
مــع بقية الكيانات الســورية يف دفع األخطار 
واالعتــداءات عن أي جزء منها، ويف التعاون مع 

األمم العربية بواسطة الجامعة العربية«....
 »إن الحركــة القومية االجتامعية هي الحركة 
اللبنانية الصحيحة يف لبنان إلنهاض الشعب، وإن 
خري لبنان هو التعاون مع بقية الدول الســورية، 
والتفاهم عــىل توحيد الجهــود لدفع األخطار 
الخارجية«. )من مقالة الدول السورية تستفيق(.

فلبنان، وفق نظرة سعاده، يصان ويحافظ عليه 
عىل أساس تعاونه مع بيئته، أما لبنان الجزيرة أو 
الرج العاجّي املنعزل عن بيئته ومحيطه فمرفوض 
يف النهضة القومية االجتامعية. ولبنان املستقّل 
مرتبٌط ببيئته، مشــارٌك لها يف املصري العام، يف 
مواجهة ودفع »األخطار واالعتداءات عن أي جزء 

منها«.
إن مفهوم الســيادة ال يعني االنعزال بل يعني 
شيئاً واحداً، هو مامرسة الشعب لحّقه يف تقرير 
املصــري. ومتى كان املصري القومــّي واحداً فكّل 
تناقض يفتعل بني الســيادة السياسية واملصري 
القومّي ســتكون له أوخــم العواقب ويؤّدي إىل 

الكوارث.
سادساً: من كياٍن ملجأ إىل  كيان الرسالة.

هذه هي مرتكزات موقف ســعاده املبديّئ يف 
املســألة اللبنانية، وهو موقٌف يريد تحويل معنى 
لبنان من الهامشــية والطائفية والتسويات إىل 
اإلشــعاع الحقيقّي يف البيئــة القومية والعامل 
العريّب.. إشعاع الثورة والتغيري.. إشعاع اإلنسان 

الجديد. 
ان االنقســام الطائفّي يحجب قيام إرادٍة عاّمة 
يف أي موقف، وها هي الدولة  اآلن، رغم األزمات 
الوجوديــة التي تواجههــا، تُحجم عن كثري من 
الخطوات الفتقارها إىل سياســٍة عاّمٍة واضحة 
إزاء نفسها وإزاء البيئة املحيطة، وها هي تترصّف 
من خال الُعقد الطائفية ال عىل أساس املصلحة 
الوطنية العاّمــة، وها هي بعض الفئات تتجنب 
مواجهة الخطر الصهيويّن معتقدة أنه باملحاذرة 
يســتطيع لبنــان أن يعزل نفســه ومصريه عن 
املصري القومّي العاّم يف ســوريا الطبيعية. وها 
هــو االقتصاد ال يبنى عىل اإلنتاج حتى ال يتفاعل 

مع أســواق البيئة فيغلق أبواب املنطقة يف وجه 
اإلنتــاج اللبنايّن، كام أن لبنــان أصبح  معزوالً 
عن البيئة باعتــامده الخدمات والدوران يف فلك 

الرأسامل األجنبّي.
بعــد هذا الوقت الطويل نرى أْن ال مناعة ذاتية 
للبنــان إال بصريورته قلعَة النهضة الفكرية يف 
البيئــة، بتحّوله من االنفعــال بُعقد املايض إىل 

الفعل لبناء املستقبل.
ويف عامٍل تتكّتــل قاّراته وأقاليمه يف وحداٍت 
كرى، علينا أن نحّول لبنان بنقلٍة نوعيٍة من كياٍن 
ـ ملجــأ إىل كيان نطاق ضامن للفكر الحر، فاعٍل 
يف محيطه، يستهدف جمع هذه البيئة الحضارية 
الواحــدة من جديــد يف دورٍة تاريخيٍة تضاهي 
أمجاد كنعان وآرام والعرب.. دورٍة مبستوى القرن 
الحادي والعرشين، فوحدها الرســالة التمّدنية 
الكبرية هي التي توّحد عىل مرشوعٍ حضاريٍّ كبريٍ 

وجديٍر بالعطاء.
إننا أمــام التحــّدي الكبري الــذي يتمثل بأّن 
األدمغــة االصهيونيــة االســتعامرية تتجّمع 
يف كيان »إرسائيل« مســتهدفًة الســيطرة عىل 
املنطقة تكنولوجياً واقتصادياً وعلمياً ومرصفياً، 
وإخضاعنا لنوعٍ من التبعية سيهّمش فيها لبنان .
ويف املقابل، فإن لبنان ينزف منذ عقود أدمغته 
وطاقاتــه يف الهجرة إىل أقايص الدنيا. إّن لبنان 
الرسالة إىل محيطه مدعوٌّ أن يستجمع طاقاته، 
ويعيد بناء نفســه يف مستوى التحّدي، فيكون 
املنــارة القادرة بنور العلم والجهوزية أن ترّد هذه 
الغزوة الخطرية التي بدأت سلبنا مياهنا لتصل إىل 

سلبنا ذاتَنا ووجوَدنا.
إن كياناً موّزع الــوالء بني الطوائف هلعاً عىل 
مصريه سيندثّر يف هذا التحّدي، وإن كياناً موّحد 
الــوالء والطاقات يف رســالٍة حضارية ملحيطه 
يســرتّد مغرتبه بدل أن يفقد مقيميه، ويحشــد 
إنســانه ليفعل ويرع ألنــه القادر عىل الصمود 

واإلبداع والبقاء.
وعىل هذا األســاس مطلوب التمّسك بقواعد 
الحرية والدميقراطية والحوار أسساً ثابتًة لحياٍة 
فكريٍة وسياسيٍة ســليمة تتيح  التطّور النوعّي 
الذي يولّد مناخاً معاىف وصحيحاً من اجل تفعيل 
رؤية حضارية تنقذ لبنان وتجدد دوره ورسالته 
ليكــون نطاقا لضامن الفكر الحر... ألن »الحرية 

رصاع » كام يقول سعاده.

[ اعتــــمدت هذه الدراســة  بشكل أسايس عىل 
األعــال الكاملة لـ أنطون ســعاده وكتابات جربان 

جريج وإنعام رعد. 

أنطون ســــــعاده دعــــــا الى تحويل معنى لبنان مــــــن كيان طائفي الى نطاق ضمــــــان للفكر الحّر

لفت وزير األشــغال العامة والنقــل يف حكومة ترصيف 
األعــامل عيل حميه، اىل ان »هناك دراســة يف الوزارة مبنية 
عىل معايري عاملية، تؤكد ان كلفة االنشاءات لـ 6700 كلم، وهي 
تقدير أطوال طرقات لبنان املسجلة بالوزارة، تبلغ 3 مليار و500 
مليون دوالر، وان الصيانة الواجب تنفيذها محددة بنســبة %3 
من كلفة اإلنشاء ما يعني ان الكلفة يجب ان تكون 105 مليون 
دوالر، وبحســب ســعر رصف اليوم ما يقارب الـ 4 آالف مليار 
لرية لبنانية، فيام مرشوع موازنة الوزارة الحالية يبلغ 39 مليار 
أي ما يوازي مليون دوالر فقط لصيانة كافة أقســام شــبكة 

الطرق املصنفة«.
وأوضح خال مؤمتر صحايف حول الســامة املرورية عىل 
شــبكة الطرقات املصنفة انه أرســل كتابا اىل مجلس الوزراء 
يطلــب فيه زيادة مبلغ 2000 مليار لــرية اضافية عىل املبلغ 
امللحــوظ يف موازنــة 2022 املحدد بـ 250 مليار لرية لصيانة 

الطرق، متسائا عام »اذا كان هذا املبلغ كافيا لتحقيق السامة 
العامة عىل كافة األرايض اللبنانية«. 

ــّرت ــ أقـ إن  دوالر  مـــلـــيـــون  ــرق  ــ ــط ــ ال صـــيـــانـــة  ــة  ــ ــوازنـ ــ ُمـ  : ــه  ــي ــم ح
والصيانــــــة للتأهيــــــل  دوالر  مليــــــون   225 الــــــى  نحتــــــاج  فيمــــــا 

محمد علوش

عندما يتحّدث نواب »التغيري« 
عن جولتهم التي شــملت عدداً 
ويشريون  النيابية،  الكتل  من 
بكتلة  لقائهم  اىل  بإيجابيــة 
الوفــاء للمقاومــة، معّرين 
عــن دهشــتهم بلياقة رئيس 
الكتلــة محمد رعد، وانفتاحه 
عــىل التشــاور والحوار يف 
رأســها  وعىل  امللفــات،  كل 
امللّف الرئــايس، بل ويذهبون 
بعيــداً للقــول ان مواصفات 
املقبل  للرئيس  »التغيرييــني« 
تشبه اىل حّد بعيد مواصفات 
حزب الله له، فهل يتفق هؤالء 
مع حزب الله عىل مرشــحني 

وسطيني؟
نــواب  لــدى  كان  رمبــا 

»التغيــري« فكرة مغلوطة مربوطة مبا يُقال عادة عر اإلعام 
عن »تزّمت« حزب الله، واستعائه ورفضه ألي شكل من أشكال 
املشــاركة، فوجدوا ما يدحض هذه الصورة يف لقائهم األخري 
مع الكتلة، وهو اللقاء الذي يبدو أنه لن يكون االخري بحســب 
مصادر مطّلعة، مشــرية اىل أن الحزب جاهز الستقبال النواب 
مرة جديدة بائحة أســامء املرشحني الذين يعترونهم قادرين 

عىل الوصول اىل كريس الرئاسة.
باملقابــل، هناك من يقول ان حزب الله يعمل وفق مبدأ »أنتم 
تريــدون وهم يريدون وانــا أفعل ما أريد«، معترين أن الحزب 
عندمــا أراد ميشــال عون أوصله، رغم أن أحــداً مل يكن يؤيد 

وصوله، فهل يكرر حزب الله التجربة؟
حتى الســاعة، ال يزال حزب الله يرفض تســمية أي مرشح 
رئايس من قبله، اذ تشــري التوقعات إىل أن هذا األمر يعود إىل 

سببني أساسيني: 
- األول: عــدم الوقــوع يف اإلحراج بــني حلفائه، نظراً إىل 
الخافات القامئة عىل أكرث من جبهة، سواء بني رئيس »التيار 
الوطني الحر« جران باســيل ورئيس تيار »املردة« ســليامن 

فرنجية، أو بني باسيل ورئيس املجلس النيايب نبيه بري.
 -الثــاين: مبجرد دعــم الحزب أحد املرشــحني، فإن األمر 
سيســتدعي »فيتوات« عليه من قبــل أفرقاء آخرين، يف حني 
أن الحزب يدرك جيداً أنه ال يســتطيع أن يكرر يف االســتحقاق 
الحايل، ما فعله يف العام 2016 مع رئيس الجمهورية ميشال 

عون، بسبب التجربة الصعبة التي يعيشها لبنان.
إنطاقاً مــن ذلك، عمد الحزب يف األيام املاضية إىل إطاق 

أكرث مــن دعوة لاتفاق يف االســتحقاق الرئايس، لكنه يف 
املقابل يــدرك أن هذا األمر غري ممكن يف الوقت الراهن، األمر 
الذي كان قد دفعه إىل تحريك عجلة اإلتصاالت من أجل الوصول 
إىل تفاهم عىل تشــكيل حكومة جديدة، تجنب الباد الوصول 
إىل الشــغور الرئايس يف ظل حكومة ترصيف األعامل، مع ما 
يعنيه ذلك من فوىض عىل كافة املســتويات، لكن هذا ال يعني 
أنه تخىل عن أي من الخيارات، ال سيام أنه يف األصل مل يذهب 
إىل اإلعان عن أي موقف رســمي من أي مرشــح، سواء كان 

سليامن فرنجية أو غريه.
مــن حيث املبدأ، قد يكون وصول فرنجية هو الخيار األفضل 
بالنسبة إىل حزب الله يف املرحلة الراهنة، إمنا األصعب أيضاً، 
يــدرك الحزب من الناحية العملية أن هذا األمر ينبغي أن ينطلق 
من توافق داخيل عىل االسم، األمر الذي مل يتوافر حتى الساعة 
وقد ال يتوافــر، وبالتايل هو يرتك األبواب مفتوحة أمام كافة 
االحتــامالت، أي أنه لــن يرتدد يف دعم رئيس »املردة« يف حال 
تأمنت فرصة وصوله، وهو قد يســاعده يف هذا املجال، لكنه 
يف املقابل ال يستطيع أن يخوض معركة فرنجية حتى النهاية، 
خصوصاً أن األوضاع املحلية ال تحتمل الذهاب إىل فراغ طويل، 
كام أنها ال تحتمل أن تكون االنتخابات الرئاســية مادة انقسام 

جديدة بني اللبنانيني.
إنطاقاً من هذا الواقع، ال ميانع حزب الله التوافق عىل اسم 

الرئيس مع »التغيرييني« أو غريهم، برشطني أساسيني:
- األول: يتعلــق بنظرة الرئيس وموقفه من املقاومة، وهذا 
األمر األســايس الذي يهّم حزب الله. – الثاين: يتعلق مبوقف 

حلفائه وعىل رأسهم التيار الوطني الحر من االسم املقرتح. 

حزب الله ال يُمانع التوافق على اســــــم الرئيس مع »التغييريين«
ــة ــجــي ــرن ــع ف ــ ــّرر مـ ــ ــك ــ ــت ــ ــن ت ــ ــاب عــــــون لـ ــ ــخ ــ ــت ــ ــة ان ــربـ ــجـ فادي عيدتـ

يعيش لبنان وقتاً ضائعاً بامتياز، فا يشء محسوماً حكومياً، 
كام ال مؤرشات عىل أن هناك انتخابات رئاســية ســتجري يف 
موعدها الدســتوري املحّدد، وقد ُعلم أن هناك لقاءات واتصاالت 
جرت يف الســاعات املاضيــة بني املعنيني عىل خــط التعديل 
الوزاري، ال سّيام لجهة تعيني وزيٍر درزي بديا عن وزير شؤون 
املهجرين عصام رشف الدين، إالّ أنه ارتُؤي بأن يبقى رشف الدين 
يف الحكومة، وهذه مســألة ميكن أن تكون منتهية نظراً لدقة 
املعلومات واإلتصاالت التي جرت، ال بّل أن كل األســامء التي قيل 
بأنها ستكون بديلة لرشف الدين، إمنا طُرحت يف إطار املناورات 

السياسية والتحاليل ال أكرث.
لذلك تتابــع املعلومات، أن ما حصل يف الســاعات املاضية، 
ميكن البناء عليه لناحية إعادة تعويم الحكومة الحالية، أو إجراء 
تعديل حول بعــض املقاعد الوزارية، ومن ثم رمبا إضافة وزراء 
جدد، مام يعتر مدخاً إلجراء اإلنتخابات الرئاســية،  باعتبار أن 
رئيس الجمهورية ميشال عون حسم خياره بأنه ومهام اشتدت 
الظروف عليه، لن يســلِّم البلــد إالّ لرئيس جديد منتخب، وليس 
لحكومــة ترصيف األعامل الحالية بل لحكومة جديدة، وهذا ما 
مل يرفضــه الذين أجروا اإلتصاالت معه،  وخافاً لكل اإلجتهادات 
الدستورية التي تؤكد بأن الحكومة الحالية هي دستورية ويحق 
لهــا ترصيف األعامل، إالّ أن رئيس الجمهورية مل ولن يقبل تحت 

أي طائل اإلعرتاف بدستوريتها، أو رشعيتها.
من هذا املنطلق، وبحسب املعلومات ذاتها، فإن املشاورات أفضت 
إىل زيارة سيقوم بها الرئيس املكلّف نجيب ميقايت، فور عودته من 

نيويورك إىل قرص بعبدا ولقاء رئيس الجمهورية لإلتفاق معه عىل 
املخرج الذي تم التداول به قبيل ســفر ميقايت، مع كّل من رئيس 
املجلس النيايب نبيه بري وحزب الله ، ومعظم القوى السياسية 
التي تواكب وتتابع الوضع الحكومي. ولكن »الشــياطني« تكمن 
يف التفاصيل، مبعنى أن الخاف املســتحكم بني بعبدا والرساي 
من جهة ومرينا الشالوحي والرساي من جهة أخرى، وبالتايل لن 
يكون التوافق عىل أي تسوية أو مخرج حكومي، مدخاً لتصحيح 
العاقات بني هذه املكّونات، ولذا فإن عودة األمور إىل املربّع األول 
قد تكون واقعية يف ظل ما يعرتي هذه األجواء الرئاسية من صدام 

وانقسام آخذ بالتفاعل عىل غري صعيد.
وختمت املعلومات نفســها، بأن الســاعات القادمة ستكون 
مفــــصلية باعتبار أن ميقايت، وعــىل الرغم من تواجده يف 
نيويــورك، فإنه يواكب هذه اإلتصــاالت الحكومية مع الجهات 
املعنيــة، وقد تكون للقاءاته مع كبار املســؤولني الذي التقاهم 
وسيلتقيهم عىل هامش الجمعية العامة لألمم املتحدة، منطلقاً 
من أجل إعادة تكوين صورة جديدة للشــأن اللبناين بشكل عام، 
ومن صلبها اإلســتحقاقان الحكومي والرئــايس، ولذلك فإنه 
وبفعــل قدرته عىل تدوير الزوايا وصره يف التعاطي مع هكذا 
استحقاقات، رمبا تكون له رؤية جديدة مغايرة عام قبل مغادرته 
بريوت متوجهاً إىل لندن ونيويورك، وعليه فإن الساعات املقبلة 
ستكون حاسمة يف أكرث من اتجاه، بينام يبقى الوضع املرصيف 
ما بعد الخميس املقبل، مرحلة قد تــشهد ليس الفوىض فحسب، 
وإمنا دخول البلد يف املنزلقات والنزاعات التي سيكون لها تأثريها 
املبــارش عىل كافة األوضــاع، ويف مقّدمها الوضع الحكومي 

واإلنتخابات الرئاسية. 

الوضع الحكومــــــي بين الحســــــم والعودة الــــــى املرّبع األول

حمية يتحدث خالل مؤمتره الصحايف
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ــة!!! ــّي اإلنــتــحــار واملــراهــقــة... اإلســتــمــاع واإلحـــتـــواء طــوق نــجــاة ... واملــســؤول
يف حني تتجه العلوم واألبحاث الطبية وغريها إليجاد السبل 
والوسائل للحد من األمراض، ومتكني اإلنسان من العيش أطول 
فرتة ممكنة، يتجه الكثريون حول العامل إىل االنتحار ووضع 
حّد ملعاناتهم عرب إنهــاء حياتهم. فام هي هذه الظاهرة؟ وما 
أسباب شيوعها؟ ما األعامر األكرث تأثرا بها؟ وكيف السبيل إىل 

الحّد منها وتفاديها؟

{ تعريف واسباب االنتحار {

يعرّف االنتحار بأنّه قيام ّشــخص بفعل مــا يؤّدي به إىل 
املوت عمداً، ويلجأ األشــخاص إىل هذه الوســيلة  للّتخلّص 
من هموم الحياة نتيجة اضطرابات نفســّية، إدمان، مرض، 
أو نظراً لظروف ماديّة أو عالقات شــخصّية، وقد شــهدت 
الســنوات األخرية املاضية تسجيالً كبرياً لعدد حاالت االنتحار 

ومحاوالته.
وتتعدد األسباب التي قد تتشابك وتتعقد وتؤدي بالشخص 

إىل أذية نفسه والتخلص من حياته، وفيام ييل بعضها:
- املشاكل الصحّية:  يؤكّد األطّباء واألخصائيني عىل وجود 
ارتبــاط وثيق بني املشــاكل الصحّية واالنتحــار، ومن بينها 
إصابات الّدمــاغ املرضّية، الّسطان، الفشــل الكلوّي، اإليدز 

وغريها...
بحيث يعمد املريض إىل التخلص من حياته نتيجة يأســه 
من العالج يف حالة األمراض املستعصية، وخوفه من املعاناة 
والوجع، والهرب من أن يكون يف موقع الضعف وعدم القدرة 
عىل التحمل جسديا أو اجتامعيا أو اقتصاديا.                                                

- االضطرابات النفسية: يعاين الكثريون من أمراض نفسية 
قد تؤدي بهم إىل االنتحار كاالكتئاب، االنفصام، الوســواس 
القهــري والهوس... وهي حــاالت تؤثر بالحالة النفســية 
للمريض، وغالبا مــا يرافقها اضطرابات يف املزاج ينتج عنها 
اليأس والغضب، وتنتهي عنــد تفاقمها اىل االنتحار. علام أن 
االضطرابات النفسية ال تكون دوما نتيجة أمراض نفسية، بل 
قد تنتج عن ضغوطات حياتية اجتامعية، اقتصادية، عاطفية 
وغريها تجعل اإلنسان عاجزا، ويؤدي تراكمها إىل تدهور قدرة 
التحّمل ما قد يؤدي إىل الهرب باالنتحار.                                                                                                        
- اإلدمــان: اإلدمان عىل الكحول واملخدرات يســّبب  غياب 
اإلدراك وذهاب العقل، مام ينعكس عىل الســلوك، وقد ينجم 
عنــه اإلقدام عىل الكثري من األفعال املؤذية بحق الغري كالقتل 

واالغتصاب، وبحق الذات األذية واالنتحار.
- األدوية: تتســبب بعض األدوية بآثار جانبية، كمضادات 

االكتئاب والحبوب املهدئة وغريها، ويكون االنتحار نتيجة.
- التعرض ألحداث صادمة: قد يــأيت اإلنتحار أحيانا كردة 
فعل عىل فقدان أحد باملوت أو بحادث، أو التعرض لالغتصاب، 
التعرض للتشهري، التنمر الشــديد، التحرش الجنيس، التفكك 
األرسي، البطالة، العوز... وأمور أخرى تتداخل لتشــكل واقعا 
قاسيا عىل الفرد، تغيب معه قدرة التحمل.                                                     

 - وســائل اإلعــالم والتكنولوجيــا ووســائل التواصل 
االجتامعي: تتناقل  هذه الوســائل أخبار املجتمع مبشاكله، 

وتيضء عىل حاالت  انتحار حصلت وتبني أسبابها وطرقها... 
فيتامهى بعض األشــخاص لتعرث ظروفهم مع هذه الحاالت 

ويلجأون إىل التقليد.
- الحروب واالوبئة:  يشكل هذا النوع من الخوف والرهاب 

دافعا لدى البعض إلنهاء حياتهم خوفا من املعاناة...
إن األسباب التي تم عرضها ليست الوحيدة، وهي قد تتداخل 
لتشــكل  دافعا قويا يدفع باملرء نحــو االنتحار، ظنا منه بأن 

الهموم واملشاكل تنتهي بهذا الفعل.

{ الحّد من هذه الظاهرة {
االنتحار فعل يقدم عليه أفراد من املجتمع، وهو يتأىت بسبب 
دوافع متعددة، تجعل املجتمع بكل مكوناته مسؤوال للحد من 

هذه الظاهرة، ومنع ترسيخها:  
- الرتبية الســليمة واالحتــواء:  تعــد األرس ركيزة بنيان 
املجتمعات، ففيها يكتسب الشخص عاداته ومعتقداته، وإليها 
يلجأ للتصويب والتحكيم واالحتواء، ومنها يقارع العامل حني 
تكون متامســكة ومحتوية بعيدا عن املشــاكل املستفحلة 
والشــقاق واإلهامل والعنف. فاألرسة والعائلة بظروفها هي 

املشكل األول للفرد السوي نفسيا وعقليا ومجتمعيا.
- املدارس واملؤسسات الرتبوية: دورها يف الرتبية والتنشئة، 
يف التثقيف والتوجيه، يف االحتواء والصقل. وكال العنرصين 
األرسة واملدرسة، يحتاجان إىل عقول عارفة، مثقفة، مطلعة، 
متابعة  ومثابرة لتتمكن من بنــاء وتقديم النموذج الصحيح 

للفرد السوي.
- دور الدولة والرعاية املجتمعيــة: تلعب الدول املتحرضة 
دورا فعاال يف حامية أفرادها من اليأس واالنتحار، عن طريق 
الكثري مــن االجراءات التي ينفذ فيها القانون املجتمعي لجهة 
مراعاة حقوق األفراد وتأمني مقومات وســبل العيش. ففي 
البلدان املتعرثة تكرث البطالة، يغيب تطبيق القوانني، ينشــط 
الفســاد، يغيب العدل، يسوء الوضع اإلنســاين، تغيب أدىن 
حقوق العيش من االستشفاء إىل الدواء واألكل... يغيب األمن 
واألمان، يسيطر الخوف، تزداد البطالة، يكرث اإلدمان واآلفات 
املجتمعية... ويأيت االنتحار نتيجة لكل هذه املشــاكل، حني 
تغيب الدولة ومسؤوليها عن مسؤولياتهم.                               

- الوسائل اإلعالمية: بقدر ما تشــكل هذه الوسائل دافعا 
لالنتحار مبضمونها، فهي قادرة عىل أن تكون وســيلة متنع 
االنتحار من خالل التثقيف والتوعية، وعرب مضمون يقدم يف 
قالب مدروس من قبــل أخصائيني ليحقق هدفه يف املنع عن 

قناعة وتصويب.
- القطاع الطبي: يلعب القطاع الطبي دورا من خالل األطباء 
النفسيني واالختصاصيني، وحتى العاملني يف املجال الصحي 
من خالل تدريبهم عىل االستجابة للمحتاجني. تلعب الصحة 
النفســية دورا كبريا يف حياة الناس، وعــىل القطاع الطبي 
والدولة  تسهيل وصول الناس لألطباء واألخصائيني النفسيني 
، عرب تغطية الجهات الضامنة لتكاليف معايناتهم وجلساتهم 

العالجية،

الحصول  قوننــة  ويجب 
وحرصها  األدويــة  عــىل 
تسهيل  لعدم  طبية،  بوصفة 
الوصول إىل األدوية الخطرة، 
وســيلة  تشــكل  قد  والتي 

لالنتحار.
األمنيــة  االجهــزة   -
سيام  ال  املكافحة،  ومكاتب 
بالجرائــم  املتعلقــة  تلــك 
واالبتــزاز  االلكرتونيــة، 
هذه  تعمل  بحيــث  وغريها، 
األجهزة عىل حامية املجتمع 

من هذه االنتهاكات التي تؤدي يف بعض منها لالنتحار.

{ املراهقون واالنتحار {
إن التغيريات التي تطرأ عىل جســم املراهق والتي تؤثر عىل 
مزاجه وحالته النفســية، يضاف إليهــا الضغوط املجتمعية 
الكثرية التي تختلف من شخص اىل آخر، والتطور التكنولوجي 
الحاصــل الذي يجعله عرضــة لكل أنــواع املعلومات وحتى 
املضايقــات والتنمــر... تجعل املراهق عرضــة لالقدام عىل 
االنتحار. وهــذه املحاوالت ال تنم بالغالب عن رغبة يف املوت، 
بل عن رصخة يســتغيث بها للخروج من الظروف املثقلة التي 

يعيشها.
تظهر الدراسات الحديثة ارتفاع نسبة االنتحار بني املراهقني 
الذين ترتاوح أعامرهم بني ال15 وال19 عاما، وقد وصلت نسبة 
املراهقني الذين نفذوا فعــل االنتحار يف الواليات املتحدة  إىل  
إثني عرش مراهقا من كل مئة الف، وهي نسبة ليست بقليلة. 
يضاف إليها عددا غري قليل ممن يحاولون أو يجربون دون ان 
ينجحوا. ولهذا وجب عىل األهل واملسؤولني الرتبويني والبيئة 
املحيطة باملراهق التنبه لهذا األمر وعدم التســليم باستحالة 
حدوثه، واالنتباه لعدد من اإلشارات والعالمات التحذيرية التي 

تشري إىل أن الشخص او املراهق قد يقدم عىل االنتحار.

{ أهم العالمات التحذيرية {
- أذية النفس: يســعى بعض املراهقني إىل أذية أنفسهم، 
كجرح اليدين أو الجسم كمحاولة لقص العروق، فرتى أيديهم 
يف كثري من املرات مآلى بالجروح نتيجة محاوالت  متالحقة، 
ويســتخدمون فيها مقص، أو بعد أدوات القرطاســية لديهم 
أو غريها. وتكون معظم  هذه األفعال مبثابة  طلب مســاعدة 
والحاجــة إىل االهتامم الذي إن غاب قــد يتطور األمر جديا 

لالنتحار.
الحديث عــن االنتحار: يعمد بعض املراهقني إىل اإلشــارة 
إىل ذلك عرب جمل يســتخدمونها خالل أحاديثهم، كأن يهددوا 
بشــكل واضح او باإليحاء، ومثال عىل العبارات: »ســأنهي 
حيايت، الحيــاة مضنية والعيش عبث، قــد ال أكون موجودا 
حينها ألرعجكم، أمتنى لو مل أخلــق«... وغريها. يجب إيالء 
هذه العبارات االنتباه الكامل لوضعها يف ســياقها الصحيح 

والتمييز بني كونها مزاحا أو إيحاًء.
العزلة االجتامعية: قد تشــكل الرغبة املفاجئة واملستمرة 
لالبتعاد عن العائلة واألصدقاء وتفضيل الوحدة مؤرشا يدعو 
للقلق، ملا يشــكله هذا العامل من بيئة تنضــج فيها األفكار 
السلبية وتتفاقم. فاملراهق البعيد عن التفاعل، والفاقد للدعم 
االجتامعي يعاين أوضاعا نفســية صعبــة تضخم من حالة 
معاناتــه واجرتار افــكاره وتدفعه لالنتحــار. من املهم جدا 
التفــات األهل إىل هذه العالمــة، ومحاولة كس هذه العزلة 
عرب الحديــث والدعم واالحتواء وعدم الرتدد يف االســتعانة 

بأخصائيني إن دعت الحاجة.
تغيري العادات: قد يكون الفتا زيادة ســاعات النوم، القلق 
املســتمر، التوقف عن األكل وفقدان الشــهية، أو حتى  فرط 
الشــهية وغريها من األمور التي تشــري إىل تغيري الفت يف 

العادات.
الشــكوى الدامئة: يكرر املراهق شكواه بأنه يعاين ضغطا، 
أو يشري إىل انعدام قيمة حياته، وبأنه يكره وجوده وال يعترب 

نفسه أو حياته ذات فائدة.
تخيل املراهق عــن اهتامماته أو ممتلكاته املحببة: قد يلجأ 
املراهق إىل التخيل عن أشــياء تعني له الكثري ، فيعطيها ملن 
حوله. وقد يفقد الرغبة يف القيام بهواياته، ألعابه املفضلة، 
رياضته املفضلة... كل هذه اإلشــارات تنم عن محاولة لفت 
انتباه أو تحضري للقيام بفعل االنتحار، ويف الحالتني االحتواء 

رضورة وحاجة.
املزاجية سمة مرافقة  التغيريات  املزاجية: تعترب  التغيريات 
للمراهقة، غري أن حدتها وارتباطها بالغضب املتفاقم أو العزلة 

والحزن الشديد، يستوجب املتابعة واملالحظة الدقيقة.
تعترب هذه العالمات إنذارا حقيقيا، وجب عىل األهل ومقدمي 
الرعاية متابعته عن كثب. من املهم جدا احتواء املراهقني وفتح 
قنوات التواصل معهم من الحديث اىل املشاركة يف النشاطات 
واالهتاممات. واألهم من كل ذلك االســتامع، وأخذ إحساس 
املراهق ومعاناته عىل محمل االستيعاب والتقدير، بحيث يشعر 
أنه مفهوم، وان لديه كتــف يتكئ عليه ليفرغ كل ما يزعجه. 
وهذا يحتاج صــدرا رحبا من األهل ومقاربة واعية، يتمكنون 
من خاللها من التعاطي مع املراهق بعيدا عن التوبيخ والعنف، 

وبكثري من الحكمة واالحتواء ثم االحتواء. 

ـــّذر ـــح ــّب األطــــفــــال يُ ــ ــي طـ ــ ــي ف ــائـ ــصـ أخـ
من تناول الـ>Paqui Chips<: قد يُسّبب املوت !!

كّل يوم نســتفيق عىل »ترنــد« أو »موضة« تجتاح وســائل التواصل 
اإلجتامعي، ويبدأ الجميع بالقيام بها واعتامدها، حّتى ولو كانت ليســت 
جميعها صحية أو جّيدة. فهذه املرّة أطّل »ترند« جديد برأسه ملّوحاً بكارثة 
صحّية - هضمّيــة  ترضب الجهاز الهضمي وتــؤّدي إىل حدوث حاالت 
تســمم. هو باختصار تحدي »حاصد لألرواح«، يتناول فيه الشخص حّبة 
التشــيبس التي تحتوي عىل أقوى أنواع البهارات الحاّرة وتسّبب تغرّياً يف 

لون اللسان بعد أكلها بثواٍن. 
وتحتوي الرشيحة عىل املكونات التالية: الذرة الزرقاء، عّباد الشمس أو 
زيت القرطم، وفلفل الكارولينا ريــرب، وفلفل العقرب الحار، وملح البحر 

األزرق. 

{ تحذير من تناول »التشيبس« املميت! {
ويف هــذا الصدد، حّذر األخصايئ يف طب األطفــال نيكوال عطية من 
تناول هذا التشــيبس ووصفه باملميت، كونه يســبب الغثيــان، التقيؤ، 
صعوبة يف التنفس، وآالم حــادة يف البطن، وقد يصل يف أغلب األحيان 
إىل املوت. وشــّدد »عطية« عىل دور األهل األسايس يف متابعة أبنائهم 

وتوعيتهم حول هذه التحديات الخطرية التي قد تقتلهم. 
والجدير بالذكــر أنه للفلفل الحار فوائد عّدة يف حال تم تناوله باعتدال 
وبكميات مناسبة للجســم، ويف حال تم اإلفراط يف تناول، فهو يسبب 

األعراض التالية:
- الشعور بأمل يف املعدة والحرقة الشديدة.

-  املعاناة من املشكالت الصحية، والتي من بينها الغثيان والحموضة، 
باإلضافة إىل أمل الكىل ومشكالت يف الكبد.

-  زيادة األمالح يف الجسم، التي قد تسبب مشكالت صحية عّدة.
-  زيادة حساسية الجلد: التعرض اىل التهيج يف الجلد،  لذا من األفضل 

عدم مالمسة الفلفل الحار للجلد حتى ال يؤدي إىل حدوث تلك املشكلة.
-  تحفيز نوبات الربو: ميكن للفلفل الحار أن يؤدي إىل نوبة الربو من 
خالل التسبب يف تشنج املمرات الهوائية عند تناوله بكميات كبرية للغاية.

لذا يجب عليك االبتعاد عن الفلفل الحار إذا كنت عرضة ملشــاكل الشعب 
الهوائية.

ويذكر أن علبة الـ«Paqui« تتضّمن تحذيرات تظهر مدى خطورة املواد 
املوجودة فيها، أهمها: منــع تناولها من األطفال والحوامل ومن لديه أيّة 
حساســية عىل الطعام، مشددين عىل رضورة غســل اليدين وعدم ملس 
العيون بعد ملسها، واللجوء لإلستغاثة الطبية يف حال ظهور أي أعراض. 

هذا وسبق أن سّجلت حاالت تســّمم يف الخارج بسبب تناول األطفال 
لهذا الـ«تشــيبس«، كان أبرزها يف والية كاليفورنيــا األمريكية، إذ نُقل 
ثالثة طالب إىل املستشــفى بعد تناولهــا. وأحدثت ضجة عاملية لتنترش 

فيديوات تحّدي تناولها. 
أخرياً، تبقى التوعية هي العامل األسايس لتفادي انجراف الناس بشكل 
عام واملراهقني بشــكل خاص وراء تحديات وسائل التواصل اإلجتامعي، 
التي قد تودي بحياتهم أو تســبب لهم رضرا جســديا أو نفسيا عىل املدى 

البعيد. 

 الحمضّيات تحمي من اإلصابة بتدهور الدماغ بنسبة %23
يعد النظام الغذايئ أحدى الركائز األساســية للحفاظ 
عىل الصحة العامــة. وميكن أن يســاعد النظام الغني 
بالفيتامينات واملعادن يف خفض خطر اإلصابة مبجموعة 
من األمراض، مبا يف ذلك تدهور الدماغ. والتدهور املعريف 
هو تدهور وظيفــة تفكري الشــخص وذاكرته وتركيزه 
ووظائف الدماغ األخرى. وتوجد هذه الحالة بشكل رئييس 
عند كبار السن، وغالبا ما تكون عالمة مبكرة عىل الخرف 
وحاالت التنكس العصبي األخــرى. ويف حني أنها حالة 
مزعجــة للكثريين، فمن املمكن تقليــل املخاطر وتأخري 
بداية التدهور املعريف. وأحدى طــرق القيام بذلك، جنبا 
إىل جنب مع التامريــن الرياضية، هو تناول نظام غذايئ 

متوازن.
 British Journal ووفقا لدراسة نرُشت مؤخرا يف مجلة
of Nutrition، ميكــن أن يكون نوع معــني من الفاكهة 
مفيدا بشــكل خاص يف تقليل خطر إصابة الشــخص 
بالخرف. ومن بني هذه الفاكهة الحمضيات، حيث تشــري 
الدراســة إىل أن هذه الفاكهة ميكن أن تساعد يف تقليل 
خطر اإلصابة بالخرف بنســبة 23%. تم التوصل إىل هذه 
االســتنتاجات بعد دراسة بيانات أكرث من 13 ألف مشارك 
يف دراسة يابانية تستند إىل قاعدة بيانات تأمني الرعاية 

طويلة األجل اليابانية.

أولئك  أن  الباحثــون  ووجــد 
الحمضيات  تناولوا مثــار  الذين 
بشكل  عرضة  أقل  كانوا  يوم  كل 
يف  بالخرف  لإلصابــة  ملحوظ 
السنوات الست التالية، من أولئك 
الذين تناولوها مرة أو مرتني يف 
أخذ  ذلك،  األسبوع. وعالوة عىل 
الباحثــون يف االعتبــار عوامل 
الفرد  اســتهالك  مثــل  أخرى، 
األخرى  والفواكه  للخــرضوات 
العامــة، وحتى مع  والصحــة 
العوامل، مل تختلف  اختالف هذه 
الحمضيات  مثــار  بني  العالقة 

والخرف بشكل كبري.
وخلص الباحثون إىل أن: »النتائج الحالية تشــري إىل 
أن االستهالك املتكرر للحمضيات كان مرتبطا بانخفاض 
خطر اإلصابة بالخــرف الحادث، حتى بعد تعديل العوامل 

املربكة املحتملة«.
ومن أمثلــة الفواكه الحمضية: الليمــون، والربتقال، 
والغريــب فروت، واليوســفي، والكليمنتني، والكمكوات 

)الربتقال الياباين(، والبوميل )السندي يف العراق(.

وقد تؤدي هذه الدراسة إىل االعتقاد بأن مثار الحمضيات 
هي مفتاح تقليل خطر اإلصابة بالخرف، إال أنه من املهم 
األخذ يف االعتبار بعض التحذيرات الرئيسية، بينها أن هذه 
دراسة كانت قامئة عىل املالحظة. وهذا يعني أنه ميكن 
فقط مالحظة ارتباط محتمل، بدال من استخالص نتيجة 
مفادها أن هناك ارتباطا نهائيا. وهذا من شأنه أن يحدث 

فقط يف دراسة سببية.
ونتيجة لذلك، قال املؤلفون إن هناك حاجة إىل مزيد من 

البحث يف العالقة بني الخرف والحمضيات. 

املخ! وظائف  اضطراب  منها  اإلنــســان...  صّحة  على  الرقمّية  لألجهزة  أضــرار 
ميثل النــوم ربع إىل ثلث حياة اإلنســان 
ومازال ال يُعرف ســوى القليــل عن كيفية 
شعور أجسامنا وأدمغتنا بالحاجة إىل النوم، 
وكذلك كيف ميكن ضبط وتفريغ تلك الحاجة 
تلقائًيا حتى يتمكن البــرش من العمل يوًما 
بعد يوم، وفقا ملا ورد يف تقرير نرشه موقع 

.»Psychology Today«
تعد الساعة اليومية أو الساعة البيولوجية 
هي نقطة االرتكاز يف حل مشــاكل النوم، 
وهي عبارة عن مجموعــة من الخاليا التي 
 ،SCN تتكون منهــا النواة فــوق التصالبية
التي تقبــع يف منطقة ما تحــت املهاد يف 
الدمــاغ، والتي تتأرجح وفًقــا لجدول زمني 
يزامن حياتنا، وجميع أشكال الحياة األخرى 
عىل الكوكب، مع أمناط الطاقة الشمســية 
خفيفة. يولد كل إنسان بهذه اآللية األساسية 

للتنبؤ، والتــي تكون مدمجة يف الدماغ ويتم تكرارها يف 
كل خلية.

تنظم الســاعة البيولوجية الجزيئيــة مقدار ونوعية 
النوم الذي يحصل عليه اإلنسان، إىل جانب دورها الكبري 
يف الصحة الجسدية والنفســية بشكل عام، مبا يشمل 
درجة حرارة الجســم ومعدل رضبات القلب ومستويات 
الهرمون واالســتجابة املناعية واملــزاج واليقظة واألداء 
املعريف وأوقات رد الفعل السمعي، والتي ترتبط جميعها 
املحفور بيولوجًيا بداخل جسم كل  الشــميس  بالتوقيت 

إنسان.
وترتاكم األدلة عىل أن انتهاك الســاعة اليومية يقوض 
الصحة النفسية والتمثيل الغذايئ وميهد الطريق لحاالت 
التنكس العصبي. أصبح عدم تزامن اإليقاعات البيولوجية 
يف العرص الحايل نتيجة للتعرض الخاطئ أو شبه املستمر 
للضوء، مبا يؤدي ملشاكل يف أنشــطة معالجة وتعايف 

األبدان واستجابة الغدد الصامء والنشاط املضاد لألكسدة.
يف حني أن اخرتاع الضــوء الكهربايئ بدأ يطمس الحد 
الفاصــل بني الليل والنهار منذ أكــرث من قرن مىض، لكن 
أدى الضوء األزرق املنبعث من األجهزة الرقمية إلرباك حياة 
البرش بشكل تام. تبني أن الضوء األزرق املنبعث من األجهزة 
الرقمية هو أقوى قوة لضبط وإزعاج الساعة اليومية. وكام 
يســاعد التعرض للضوء األزرق صباًحا يف تنشيط األبدان 
وتحســني الحالة املزاجية، فقد أظهرت الدراسات، أن أقل 
كميات منبعثة من الضوء األزرق، تُثبط إنتاج امليالتونني، 
وهو الهرمــون املرتبط بالســاعة البيولوجية الذي يبرش 
بحلول الليل البيولوجي، والذي يرتاكم عندما يقل الضوء مبا 

يعزز النعاس والرغبة يف النوم.
يؤدي التعرض للضوء األزرق يف أي وقت إىل منع إنتاج 
امليالتونني، ولكن التعرض الخاطئ له - عىل سبيل املثال، 
يف الليل - يؤدي إىل إلغاء تزامن الساعة البيولوجية، يف 
حني تشري االحصائيات، الصادرة عن املؤسسة األمريكية 

للنــوم، إىل أن 75% مــن األطفال و70% من 
البالغني، يستخدمون جهاًزا إلكرتونًيا ينبعث 

منه الضوء يف السير.
هــذا وارتبــط وظيفــة الدماغ بشــكل 
التعــرض للضوء، ألن  خاص بتوقيت ونوع 
املســتقبالت الضوئية يف العــني البرشية، 
التي تُعرف باســم الخاليا العقدية للشبكية، 
الدماغ، وترسل إشارات  تتواصل مبارشة مع 
إىل الســاعة البيولوجية الرئيسية. وبفضل 
بروتني فريد يســمى امليالنوبســني، تكون 
املســتقبالت الضوئية يف مقدمة العني أكرث 
األزرق.  الضوء  موجات  ألطوال  حساســية 
املحتوية  الضوئية  املستقبالت  تحفيز  يعمل 
النهار عىل مواءمة  امليالنوبسني خالل  عىل 
النشــاط اليومــي والغدد الصــم العصبية 
والنشاط السلويك العصبي مع الوقت البيئي.

إىل ذلك، إن مجرد عدم الحصول عىل عدد ســاعات نوم 
جيدة لليلة واحدة ميكن أن يكون له تأثري كبري عىل حياة 
األشخاص األصحاء. ميكن أن يؤدي إىل ردود فعل نفسية 
سلبية. أفاد فريق من الباحثني يف جامعة أوبساال أن ليلة 
واحدة من قلة النوم تدفع الشــباب األصحاء إىل تفسري 
تعابري الوجه بشكل سلبي، حيث يرون الناس أكرث غضًبا 
مام هم عليه يف الواقــع. يعتقد الباحثون أن النتيجة قد 

تكون سوء تفسري لنوايا اآلخرين.
و اكتشــف العلامء يف جامعة برن مؤخــًرا أن إحدى 
وظائف نوم األحــالم هي فرز املشــاعر وتعزيز تخزين 
املشــاعر اإليجابية، بينام يخفف من متاســك املشاعر 
السلبية أو املؤملة بشدة. واكتشف الباحثون أنه يف غياب 
نوم األحالم، ال يوجد متييز بني إشــارات األمان والخطر 
وتقوم الخاليا العصبية بتوليد رد فعل الخوف، مام ميهد 

الطريق الضطرابات القلق. 



االعالم  لجنــة  عقــدت 
واالتصاالت النيابية جلســة 
قبل ظهــر امس يف املجلس 
النائب  برئاســة  النيــايب، 
ابراهيم املوســوي وحضور 
وزير االتصاالت يف حكومة 
ترصيف االعامل جوين القرم 
والنواب االعضاء. كام حرض 
املدير العــام الوجريو عامد 
كريدية وممثلون عن رشكتي 

الخليوي.
الجلســة، قال رئيس  اثر 
اللجنة: »عقدت لجنة االعالم 
واالتصاالت جلستها الدورية 

يف حضور معظم االعضاء ووزير االتصاالت 
واملدراء العامني ملؤسســات »تاتش« و«الفا« 
واملدير العام الوجريو. وطرح السادة النواب 
اســئلة محددة عىل معــايل الوزير وعىل 
مدراء املؤسســات، تركزت عىل اربع نقاط، 
االوىل اســتمرارية هذا القطاع، واالنقطاع 
الدائم لالتصــاالت، وتراجع الخدمة الجدية 
يف كثــري من االماكــن، فضال عن االنقطاع 
املتكرر يف العديد من املناطق. اطلقت رصخة 
ومناشدة ملساعدة اوجريو. وقررت اللجنة ان 
تخصص جلســتها املقبلة ملناقشة كل هذه 
االخفاقات التي تحصل، والســبب االسايس 
يتعلــق باالنفاق الكبري عىل املحروقات، عىل 
املــازوت، اكرث من 60 باملئة من املوارد تنفق 

يف هذا االتجاه«.
اضــاف: »النقطة الثانيــة، تتعلق بالكالم 
الــذي جرى ويجري حــول موضوع الرتقيات 
والعالوات التي جرت يف هذين القطاعني. هناك 
اســئلة مبارشة طرحت عىل معايل الوزير، ان 
هناك استنســابية حقيقية، وعربت اننا نريد 
آليــة واضحة ومعايري واضحة لهذه الرتقيات، 
واال فلتتوقــف«. وتابع:«ســجلت كتلة الوفاء 
للمقاومة اعرتاضها من خالل بيانها الدوري يف 
املرة املاضية، وطالبت بآلية شفافة وواضحة. 

ووفقا لهذه الرتقيات االستنسابية، نحن كغرينا 
مــن القوى تجري مراجعتنا من قبل العديد من 
املوظفــني حول هذه الرتقيات والعالوات. نريد 
معايــري واضحة وشــفافة حتى ال نقع نحن 
والوزارة يف مهب الشــائعات والكالم، ونحن 

ندعو للعدالة يف هذا املوضوع«. 
واشــار اىل ان »النقطــة الثالثة لها عالقة 
بالخطــوط«، وقال: »هناك كالم كبري يف البلد 
حــول الخطوط التي مررت او كرســت لبعض 
القطاعات العسكرية واملدنية والقضاة، وفتحت 
لهــا خطوط دولية وتــرصف الكثري، وتذهب 
فائدتهــا عن الــواردات التي كان من املمكن ان 
تدخل اىل  ميزانية الدولة. ســيتم االجابة عن 
هذا السؤال، وننتظر من الوزارة ان تقدم كشفا 
حقيقيــا بعدد هذه الخطــوط. نريد ان نعرف 
ما هــو عدد هذه الخطوط التي خصصت لهذه 

القطاعات«.
وقال: »ســبق وأعلنــا، ان لجنــة االعالم 
واالتصاالت متجهة اىل  تشــكيل لجنة تحقيق 
برملانية ، نحن مســتمرون بهذا املوضوع من 
اجل التحقيــق يف كل ما ورد يف تقرير ديوان 
املحاســبة الذي يغطي املرحلة الزمنية ما بني 
2010 و 2020، وهناك اضافة جوهرية تتعلق 
باملرحلــة ما قبــل 2010، ونريد ان نحقق بهذا 

املوضوع«. رعى رئيس مجلس الوزراء يف مرص مصطفى 
مدبويل ممثالً بوزير الصناعة والتجارة املهندس 
أحمد ســمري، افتتاح ُملتقــى األعامل املرصي – 
اللبناين يف دورته السادسة الذي انعقد يف فندق 

»سمرياميس انرتكونتيننتال« - القاهرة.
شارك يف املُلتقى نحو 200 رجل أعامل وُمستثمر 
من البلدين بينهم أمني عام اتحاد الغرف اللبنانية د. 
خالد حنفي ورئيس الهيئات االقتصادية اللبنانية 
محمد شقري إىل جانب جمع من كبار املُستثمرين 

ورجال األعامل املرصفيني.
وأعــرب املتحدثون يف جلســة االفتتاح عن 
قناعاتهم بأهمية العالقات االقتصادية املرصية 
– اللبنانية منّوهني بحجم االستثامرات اللبنانية 
يف مرص ودعــوا إىل تعزيز التبادل التجاري بني 

البلديــن، وقّرر املُلتقى عقد الدورة الســابعة ملُلتقى 
األعــامل اللبناين - املرصي يف بريوت خالل النصف 

األول من العام املقبل.
وتحّدث يف جلسة االفتتاح وزير التجارة والصناعة 
أحمد سمري فأشار إىل أن »لبنان احتّل املرتبة 13 بني 
الدول املســتثمرة يف مرص وباستثامرات وصلت إىل 
أكرث من 1.2 مليار دوالر ونحو 1904 رشكات لبنانية 
تتوزع إستثامراتها بني القطاعات الصناعية واملالية 

والخدمية والعقارية والسياحية«.
وأوضح أن حجم التجارة البينية من البلدين إرتفع 
خالل العــام 2021 إىل نحو 580 مليون دوالر بنحو 
نســبته 35،4 يف املئة مقارنة مع العام 2020. ودعا 
الرشكات اللبنانية إىل »إقامة رشاكات ُمشــرتكة مع 
نظرياتها املرصية لالنطالق يف التصدير إىل البلدان 

التي تشرتك مع مرص باتفاقات تجارية«.

{ حنفي {
ثــّم تحّدث أمني عام اتحــاد الغرف العربية خالد 
حنفي فاعترب أن املُلتقى »يشكّل مرتكزاً أساسياً يف 
العالقات االقتصادية اللبنانية املرصية وخصوصاً 
أنه يشــكّل محطة إلعادة تقويم التقّدم املحقق«، 
واقرتاح الحلول للعراقيل »الســيام يف ظّل حقبة 

جديدة شديدة التعقيد«.
وبعدما أشار إىل تنامي حجم التجارة بني البلدين، 
رأى أن هنــاك »فرصاً هائلة لتوســيع قواعد اإلنتاج 
غري املُســتقلة ومن أهّمها تطوير مواقع لوجستية 
وصناعية يف املرايفء التجارية لكّل من مرص ولبنان 

يُتاح فيها اإلستثامر للقطاع الخاص املرصي واللبناين 
ومن شأنها أن تشكل مرشوعات عربية بامتداد عاملي«.

{ الحلبي {
ثّم تحّدث الســفري اللبناين يف مرص عيل الحلبي 
فقال: ال يخفى عىل أحد أن الدبلوماســية شــكلت 
دافعاً للدولتني نحو التكامل االقتصادي ُمشــرياً إىل 
أن الســفارة اللبنانية يف القاهر تعترب حلقة وصل 

بني القطاع الخاص والعام يف البلدين.
وأضاف: السفارة تسعى حالياً لعقد اجتامع اللجنة 
العليا املُشرتكة قريباً، الفتاً إىل أن تضافر جهود مرص 
ولبنــان انعكس ايجاباً عىل مســتوى حجم التجارة 

البينية وزيادة اإلستثامرات.

{ شقري {
وكان لرئيس الهيئات االقتصادية اللبنانية محمد 
شــقري كلمة ومام جاء فيها: »أننا منّر يف أوقات 
عصيبة ومصريية، لكــن القطاع الخاص اللبناين 
مل ولــن ييأس، ونحن نقوم بــكّل ما منلك من قوة 
للحفاظ عىل مــا تبقى من إمكانات وقدرات وهي 
كثرية، وهي أيضاً كفيلة بالنهوض بالبلد من جديد 

إذا ُوجَد القرار السيايس.
فعــالً القطاع الخاص اللبناين يســتمّر بالتحرّك 
واملُبادرة بكل تصميم وإرادة ويف كّل االتجاهات، وها 
نحن اليوم نعقد ســوياً هذا املُلتقى الذي نعول عليه 
الكثري ملساعدتنا يف إيجاد متنفس إلقتصادنا الوطني 
يقيه رش السقوط، عرب بناء رشاكة إسرتاتيجية مع 

القطاع الخاص املرصي.

اليوم وأكرث من أّي وقت مىض، املطلوب إجراءات 
وخطــوات لإلنتقال إىل آفاق جديدة يف عالقاتنا 
اإلقتصادية التي نأمل أن تكون منوذجاً يحتذى به.

{ فوزي {
ثم تحّدث رئيــس الجمعية املرصية اللبنانية 
لرجال األعامل املهنــدس فتح الله فوزي ومام 
قالــه: »عىل الرغم مــن التحديات الكبرية التي 
تواجه مرص ولبنان وظروف لبنان الصعبة اليوم 
إال أن الطموحات ما زالت أكرب والرغبة املشرتكة 
يف مســاندة القضايا املشرتكة وباألخص امللف 
االقتصادي ســيكون لها مردود إيجايب وأمتنى 
أن تشــهد األعوام املُقبلة إنطالقة أكرب وزيادة 
ملموســة يف التعــاون االقتصادي عىل وجه 

الخصوص.
النسبة للجمعية املرصية اللبنانية لرجال األعامل 
فنحن عىل أتّم اإلستعداد من أجل مساعدة أشقائنا يف 
لبنان العزيز وهذا هو عهد الجمعية عىل مدى أكرث من 
30 عاماً ال ندخر جهداً وال نرفع الراية البيضاء مهام 

كانت املشاكل والعقبات.

{ أبو زيك {
ثــّم تحّدث الرئيس التنفيذي ملجموعة »االقتصاد 
واألعــامل« رؤوف أبو زيك ومام قال: »ينعقد هذا 
امللتقــى بعد انقطاع قرسي ســببته الجائحة وما 
نتج عنها من تداعيات سلبية، باعدت بني األصدقاء 

والرشكاء لكنها مل تفرق بينهم.
ويأيت أيضاً يف ظروف شــديدة التعقيد يف بلدينا 
ومنطقتنا والعــامل. فنحن نعيش يف حقبة جديدة 
تفــرض علينا البحث عن حلول جديدة وتعزيز العمل 

املشرتك.
إن إقبــال اللبنانيــني من مســتثمرين وحرفيني 
ومهنيني عىل مرص دليل عىل وجود مناخ مشــجع 
عىل االستثامر والعمل واملبادالت التجارية، وإن كان 
األمر يحتاج إىل املزيد من التســهيالت. لقد تحولت 
مرص بقيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السييس إىل 
مركز إقليمي دويل للنشاطات املتنوعة وما قمة املناخ 
العاملية املرتقبة يف ترشين الثاين املقبل سوى الدليل. 
وسنحاول حرص اإلنعكاســات السلبية للمتغريات 
اإلقليمية والدولية يف أضيق نطاق. وهي قادرة عىل 
امتصاص هذه االنعكاسات بحكمة قيادتها وبحيوية 

شعبها ومبحبة وتقدير العرب وغري العرب لها«. 

7
د قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا

االربعاء 21 أيلول 2022
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  اســتقبل وزير املالية يف 
حكومــة ترصيــف األعامل 
الدكتور يوســف الخليل بعثة 
صندوق النقد الدويل املفاوض 
برئاسة أرنستو رامرييز عىل 
رأس، حيث عقد اجتامع عمل 
ضم: املدير العام للاملية العامة 
جورج معراوي ومدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة والخبريتني 
عيل  ونرسين  كريك  كلودين 
جرى يف خاللــه البحث يف 
املرتبطة  التفاوض  مواضيع 
بوزارة املالية خصوصاً يف ما 
يتعلق باالطار الكيل وموازنة 

.2023
الوزير  قال  االجتامع  وبعد 
الخليل: »لقاؤنا اليوم مع وفد 

صنــدوق النقد الدويل تركز حول موازنة العام 2023 
كأساس وعىل الفارق بينها وبني موازنة العام 2022 
وهم شددوا عىل مقاربة األمور بجدية كبرية خصوصاً 
وأن دعم الصندوق لدول العامل الثالث أو البلدان املهددة 
بالفقر قد انخفض نظراً النخفاض إمكانياته لدعمه« . 
وأضاف: » نحن يف مرحلة صعبة جداً لقد سبق ان 
تخلفنا عن سداد ديون مهمة، وباتت امامنا مشكلة 
هــي عدم قدرتنا عىل الحصول عىل دعم من الخارج 
خصوصاً بعد االزمة األوكرانية حيث أصبح االهتامم 
الدويل يرتكز عندها وبتنــا أمام واقع االعتامد عىل 
أنفسنا أكرث من أي وقت مىض وهذا ما نحاول القيام 
به وعلينا جميعاً مســؤولني ومواطنني وعي أهمية 
الوقوف صفاً وحداً ويف جهد واحد من اجل املعالجة، ال 
ان نطلق االتهامات واملواقف الشعبوية. فمن السهولة 
االنتقاد لكن ما العمل هنا يبقى الســؤال الكبري الذي 

يجب إيجاد االجابة عليه وما هو الحل«.
وتابع: »تعرضنا منذ أيام انتقادات إزاء املوازنة بأرقام 
ومواقف غري صحيحية، وليس أمامنا إالّ هذه املوازنة 
اليتيمة التي أعددناها منذ قرابة السنة والتي ناقشنا 
معظم بنودها مع صندوق النقد الدويل وهي تتالءم 
مــع مقرتاحاته خصوصاً لجهــة ميزان املدفوعات 
وامليزان التجاري ومــا يحّز يف النفوس هو إضاعة 
الوقت باملزايدات دون االطالع كفاية عىل الواقع كام 

هو وما يجري«.
وشــدد عىل أن »موازنــة 2022 هي فقط لتلبية 
حاجات الناس األساسية من الغذاء والصحة والتعليم 
أما الخطوات االسرتاتيجية فستكون نقطة االرتكاز 
يف موازنة 2023، هكذا فعلت الدول الصناعية وهكذا 
غرّينا من الدول التي مــرت بنفس الظروف واعادت 
تصحيح األوضــاع االقتصادية واملاليــة والقدرات 

االستثامرية«.
وتطرق اىل موضوع الدوالر الجمريك الذي »دوره 
األسايس حامية الصناعة املحلية واالنتاج الزراعي« 
مشــرياً إىل« أن الدولة تجبي عىل سعر رصف 1500 
لرية بينام تنفق عىل أساس سعر السوق ما يولد عجزاً 
هائال . وهناك مســتفيدون من ذلك هم من يجب ان 
تطالهم الرسوم الجمركية وفق السعر الذي سيحّدد 

خصوصاً وأننا بلد مستورد من الخارج«.

{ الوفد عند سالم {
وكان وزير االقتصاد والتجارة يف حكومة ترصيف 
األعامل أمني سالم قد عقد  مؤمتراً صحافياً يف مكتبه 
صبــاح امس ، بعد اجتامعــه مع وفد صندوق النقد 

الدويل الذي يزور لبنان.
وقال ســالم: التقينا وفد صنــدوق النقد الدويل 
الذي يزور بريوت ملتابعة تفاصيل مشاريع القوانني 
والرشوط املســبقة التي كان طلبها من اجل التوصل 
إىل اتفــاق نهايئ، وعقدنا جملــة من االجتامعات 

أمس كوفــد مفوَّض من قبل 
لبنان، يضم وزاريت االقتصاد 
واملالية ونائب رئيس الحكومة 
وستستكمل  لبنان،  ومرصف 
االجتامعات هذا االسبوع. ويف 
اجتامعنا اليوم تطرقنا اىل كل 
التطورات األخرية التي تتعلق 
التي  اإلصالحية  بالقوانــني 
يطلبها صندوق النقد وتحديدا 
كونرتول،  الكابيتــال  قانون 
املرصفية،  الرسيــة  وقانون 
وقانون إعادة هيكلة املصارف 
املوازنة 2022. ومام  وقانون 
ال شــك فيه أن صندوق النقد 
يحمل رسالة شديدة الوضوح 
وهي االستعجال يف إقرار هذه 
القوانني وانهائها ألنه من دون 
إقرارها لن نستطيع السري إىل األمام وصوالً اىل اتفاق 

نهايئ مع الصندوق«.
اضاف: مــا نريد توضيحه اليــوم وبغض النظر 
عن ضبابية االمور، كانت هناك رســالة إيجابية من 
الصندوق اليوم أنه ما زال ملتزما التزاماً كامالً باالتفاق 
الذي بدأنا به منذ قرابة الخمســة أشهر ولديه كامل 
النيــة بالوصول اىل اتفاق نهايئ مع لبنان ولديه كل 
الثقة بأننا بعد املشاورات والجلسات التي حصلت بني 
املجلس النيايب والحكومية يف األســابيع املاضية، 
ستظهر نتائجها اإليجابية بطريقة أرسع لجهة إقرار 
القوانني. اليوم تحدثت معهم حيث ملست لديهم انطباعاً 
إيجابياً بعد كل االجتامعات، ووجود جدية كاملة تجاه 
هذا االستحقاق والتوصل اىل نتائج خالل هذا الشهر 
أو الشــهر املقبل. ونحن كوزارة اقتصاد تحدثنا معهم 
ايضا، فقد اقرتحوا بدء النظر يف موازنة 2023 وهذا 
نوقــش أيضا يف االجتامع العام مع الهيئة ايضا، ألن 
صندوق النقد سيتخذ أيضا العديد من قراراته  بناًء عىل 
ما سنقوم به أيضا يف 2023، الن يف ما يخّص موازنة 
2022 لقد أصبحنا يف آخر السنة وصندوق النقد ينظر 
سنوات إىل األمام ويرى موازنة السنة ستمّهد لسنة 
2023 فقط. وتابع: ناقشــنا مسألة األمن الغذايئ اذ 
توجد تعليامت لدى الصندوق والبنك الدويل أن لبنان 

هو بحاجة لرعاية خاصة لتحقيق األمن الغذايئ.  

االقتصادية  الهيئــات  عقــدت 
اجتامعني متتالني، األول مع فريق 
السياســة الرضيبية يف صندوق 
النقــد الدويل وخصص للبحث يف 
السياســة الرضيبيــة يف لبنان، 
والثاين مع وفد من البنك الدويل تم 
خالله مناقشة املرشوع الذي أعده 
البنك الدويل عن الرؤية والوطنية 
واملخطــط التوجيهي للمرافئ يف 

لبنان.
يف االجتامع األول، شددت الهيئات 
عــىل رضورة أن تكون السياســة 
الرضيبيــة عادلة، وكذلك تحفيزية 
النهوض  من  املؤسســات  لتمكني 
مجــدداً، وكذلك عدم إثقالها بأعباء 
إضافية يف ظل األزمة االقتصادية 

الحادة التي مير فيها لبنان.
وشــددت أيضاً عىل »عدم زيــادة األعباء عىل 
املواطنني الذين أرهقوا بعد 3 ســنوات من املعاناة 

وتآكلت مداخيلهم ومدخراتهم«.
ونّبهت الهيئات اىل أن »االقتصاد غري الرشعي منا 

بشكل كبري يف السنوات املاضية جراء عوامل عدة«، 

مشــددة عىل »رضورة أن تأخذ أي سياسة رضيبية 

يف االعتبــار هذا األمر بجدية مطلقة، من أجل لجم 

االقتصاد غري الرشعي وإعادة االعتبار اىل االقتصاد 

الرشعي باالهتامم وتحفيز املؤسسات الرشعية«. 

وأكــدت »وجوب إصــالح القطاع 
العــام كرشط مســبق العتامد أي 
زيادات رضيبية من قبل الحكومة«.
ولفتت إىل أن »تســارع االنهيار 
يف  االقتصادية  األزمــة  ووصول 
لبنان اىل مستويات غري مسبوقة 
عاملياً، كان له تداعيات كارثية عىل 
املستويني االقتصادي واالجتامعي، 
لذلــك ال بد من األخــذ يف االعتبار 
هذه املعطيات يك تحقق السياسة 
الرضيبية أهدافها وليس العكس«.

{ رؤية املرافئ {
 ويف االجتــامع الثاين مع وفد 
البنك الدويل، استمعت الهيئات اىل 
عرض مفّصل من وفد البنك الدويل 
عــن املرشوع الذي أعــّده واملتعلق 
بالرؤية الوطنية واملخطط التوجيهي للمرافئ يف 

لبنان.
ثم أبدت الهيئات مبختلف قطاعاتها، مالحظاتها 
وأفكارهــا وتوجهاتهــا حول رؤيتهــا للمخطط 

التوجيهي للمرافئ يف لبنان .

بعثة الصندوق عند الخليل

خالل االجتامع

افتتاح ملتقي االعامل

بيــــــروت تســــــتضيف الــــــدورة الـــــــ7 لـــــــ »ُملتقــــــى األعمــــــال اللبنانــــــي –املصــــــري« فــــــي 2023

 »لجنــــــة األشــــــغال« شــــــكلّت لجنــــــة فرعيــــــة التخــــــاذ
املروريــــــة بالســــــامة  تتعّلــــــق  ســــــريعة  خطــــــوات 

عقــدت لجنة االشــغال 
والطاقة  والنقــل  العامــة 
وامليــاه جلســة يف مجلس 
النــواب برئاســة النائــب 
سجيع عطية وحضور وزير 
الطاقــة واملياه يف حكومة 
ترصيف االعامل وليد فياض 
واالعضاء، وممثلني لالدارات 

املعنية.
رئيس  قال  الجلســة،  اثر 
اللجنة النائب عطية: »بحثنا 
يف شــكل مســتفيض يف 
موضوع الســالمة املرورية 
مــع الجمعيــات واصحاب 

الشــأن نتيجة الحــوادث الكثرية ونحن عىل 
ابواب الشــتاء. وجدنا ان من املفيد ان نعطي 
هذا املوضوع االهمية الكبرية وحرض ممثلون 
لالدارات املختصة. وكنا نتمنى ان يكون معنا 
وزيرا الداخلية والبلديات واالشــغال العامة 
والنقل. ونحن كلجنة نســجل تحفظا ، عىل 
االقل، يجــب ان يحــرضا، فاملوضوع يتعلق 
بالســالمة املرورية وبــاالذى للناس. وكان 
موقفهام يساعد كام نحن نساعد كنواب يف 
توصيات معنية وخصوصا قبيل وضع موازنة 
االسبوع املقبل، وهم يف حاجة اىل دعم نيايب 
لتحسني موازناتهم  واالدارة، وكان هناك كثري 
من الجمعيات واالهتامم واملوضوع يســتحق 
منا املتابعة بشكل اسايس، وتألفت لجنة من 

مجموعة من النواب برئاســة النائبة الزميلة 
ندى البستاين«.

البســتاين: »اشــكر رئيس لجنة  وقالت 
االشــغال والطاقة عىل االهمية املعطاة لهذا 
املوضــوع الحيوي لنــا جميعا. كنا نتمنى ان 
يكون الوزراء املختصون موجودين، وان شاء 
الله يف اللجنة الفرعية، وبحســب توجيهات 
رئيس اللجنة، سنعقد اجتامعا االسبوع املقبل 
التخاذ خطوات رسيعة باالمكانات املوجودة، 
وبالتعاون الكامــل مع الجمعيات التي تعنى 

بالسالمة املرورية«. 
وختمت: »عــرض علينا مجلــس االمناء 
واالعامر خطة، وان شاء الله نستطيع الخروج 
بتوصيــات ومببادرات رسيعــة بتوجيهات 

رئيس اللجنة«. 

عطية وبستاين خالل اجتامع اللجنة

لجنة االعالم مجتمعة

 »لجنــــــة االعــــــام« طرحت اســــــئلة على قــــــرم ومديري
»تاتــــــش« و»ألفــــــا« و»اوجيــــــرو« عن مشــــــاكل االتصاالت

ُمـــمـــتـــازاً ــي كـــــان  ــاحـ ــيـ ــسـ الـ : املــــوســــم  األشــــقــــر 
ولـــــــبـــــــنـــــــان بــــــــــــات وجــــــــهــــــــة ســــيــــاحــــيــــة

النقابات  إتحاد  رئيس  أكد 
املجلس  رئيس  الســياحية 
بيار  للســياحة  الوطنــي 
أّن  بيــان،  يف  األشــقر 
لبنان  السياحي يف  »املوسم 
كان ممتــازاً بالنســبة لكل 
من  الســياحية  القطاعات 
مطاعــم ومقاهي ومالهي 
وفنــادق وبيوت الضيافة«. 
ولفت إىل أّن »بيوت الضيافة 
املنتــرشة يف كل املناطــق 
اللبنانية، من رأس بعلبك إىل 
صور والناقــورة وفنيدق - 

عكار، مل تكن موجودة سابقاً عىل الخريطة 
العام السياحة  السياحية. وإســتقبلت هذا 
الداخليــة والخارجية، إذ أنــه بعد جائحة 
كورونا أصبح الســياح يفّضلــون املناطق 

النائية للجلوس فيها ومامرسة الرياضة«.
وأشــار إىل أّن »الســياحة يف لبنان أيضاً 
شهدت تطّوراً عرب خدمة »AIRBNB« حيث 
يستطيع املسافرون إىل لبنان إستئجار غرف 
أو شــاليهات أو فلــل يف مختلف األرايض 
اللبنانيــة، األمــر الذي جعل مــن كل لبنان 
وجهة ســياحّية حيث مل تعد السياحة فقط 
محصــورة فقط يف بريوت وجبل لبنان كام 

كانت خالل الفرتة السابقة«.
وإذ أكد األشــقر »أهمية موســم الصيف 
وقــدوم املغرتبني إىل لبنــان«، لفت إىل أّن 
»لبنان عىل صعيد الســياحة مبعناها العاملي 
ال يزال يعاين من مشــكلة يف ظل املقاطعة 
الخليجية والتحذيــر الغريب من املجيء إىل 
لبنان، ولهذا من املتوّقع بعد إنتهاء موســم 
الصيف أن يدخل القطاع السياحي يف مرحلة 

ركود«.
وكشــف األشــقر عن أنّه »ال تزال هناك 
2000 غرفــة مقفلــة جّراء إنفجــار مرفأ 
بريوت، وهناك تواصل مع بعض مشــغلّيها 
الذين يدرســون إمكانية فتحها. فصحيح أّن 
مداخيل السياحة جّيدة، لكن قسم كبري منها 
تتم خسارته جّراء إرتفاع التكاليف التشغيلية 
والســيام لتأمني الطاقة واملياه، فحقيقة ما 
جناه القطاع الســياحي خالل 4 أشهر قد ال 
يقيــه خطر الوقوع يف خســائر خالل الـ8 
أشهر املتبقّية من العام«. وأكد أّن »هذا الواقع 
ســيدفع الكثري من املؤسســات إىل اإلقفال 
يف موســمي الخريف والشتاء، السيام يف 
املناطق خارج بريوت حيث شــهد لبنان هذه 

الظاهرة يف السنة السابقة«.
وإعترب أنه »إذا تحّســن الوضع السياحي 
وجــرى إنتخاب رئيــس للجمهورية يعطي 
ضامنة للبنــان وينجح يف إمتام مصالحة 
للبنان مــع دول الخليج العريب، ســتتغرّي 
كل املعطيــات الســياحية من ســلبّية إىل 

إيجابية«. 



8
عربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــات

االربعاء 21 أيلول 2022

ــغــداد ــب الــســكــان فـــي ب ــة لــيــلــيــة تــثــيــر رعــ ــي ــن ــركــات أم تــح

حرة تــجــارة  التفاقية  ُمــحــادثــات  تطلقان  والبحرين  »إســرائــيــل« 

والــدولــيــة اإلقــلــيــمــيــة  الـــتـــطـــّورات  شــكــري  ــع  م بــحــث  بلينكن 

دخل ســكان العاصمة العراقية بغداد الليلة املاضية حالة 
من »الرعب« بعد قطع مفاجئ للطرق وانتشار كثيف للقوات 

األمنية يف مناطق منها.
وتداولت حسابات عىل مواقع التواصل االجتامعي ووكاالت 
أنباء معلومات عن »وجود انقالب عسكري » لكن اتضح فيام 

بعد أن القوات األمنية كانت تنفذ »مامرسة أمنية«.
وقال قائد عسكري عراقي إن »ما حدث أمس كان مامرسة 
)متريــن( أمنية طبيعية يف جانــب الرصافة من العاصمة، 

واليوم أيضا ستكون هناك مامرسة يف جانب الكرخ«.
وتزامنت املامرســة األمنية مع ســفر رئيــس الحكومة 
الكاظمي إىل نيويورك للمشــاركة يف اجتامعات  مصطفى 
الجمعيــة العمومية لألمم املتحدة، وهــو ما أثار لغطا كبريا 

بشأن »االنقالب«.
وهاجم مدونون وإعالميون حكومة الكاظمي بســبب ما 

وصفوه بـ »إرعاب« الناس نتيجة لإلجراءات األمنية املشددة 

التي شهدتها العاصمة ليلة أمس.

قالــت وزارة االقتصاد اإلرسائيليــة إن إرسائيل والبحرين 
بدأتا محادثات بشــأن اتفاق تجارة حرة. وأعلن مكتب وزيرة 
االقتصاد اإلرسائيلية أورنا باربيفاي أنها اجتمعت مع نظريها 
البحريني يف املنامة أمس االثنن لتدشــن مفاوضات إبرام 

االتفاق.
وطّبعــت إرسائيل العالقات الدبلوماســية مــع البحرين 
واإلمارات قبل عامن برعاية أمريكية، ويف حن أن العالقات 
االقتصادية مــع اإلمارات انطلقت منذ ذلــك الوقت، تأخرت 

التجارة بن إرسائيل والبحرين كثريا.
وقالت باربيفاي إن »اتفاق تجارة حرة مع البحرين يف إطار 
تعزيز التعاون اإلقليمي األوسع سيعزز العالقات االقتصادية 
بن الدول ويزيد حجم االستثامرات ويزيل الحواجز التجارية 
ويوفر فرصا لرجال األعامل والرشكات يف إرسائيل والبحرين«.
وأبرمــت إرسائيل واإلمارات يف أيــار املايض اتفاق تجارة 
حرة، هو األول إلرسائيل مع دولة عربية، ويقدر املســؤولون 
أنه سيزيد حجم التجارة بن الطرفن من 1.2 مليار دوالر إىل 

10 مليارات دوالر يف غضون 5 سنوات.
ويف عام 2021 بلغ حجم التجــارة بن إرسائيل والبحرين 

7.5 مالين دوالر.
وقالت وزارة االقتصاد اإلرسائيلية إن إدارة التجارة الخارجية 
تقدر أن اتفاقية التجارة الناشــئة ســترسع من زيادة حجم 

التجارة بن الدولتن.
وأضافت أن حجم الصــادرات اإلرسائيلية إىل البحرين بلغ 
عام 2021 نحــو 4 مالين دوالر، معظمها يف مجاالت اللؤلؤ 
الكيميائيات ومنتجات  النفيســة، وكذلــك  واملعادن  واملاس 

الصناعة الكيميائية واآلالت والهندسة الكهربائية.
وتابعت وزارة االقتصــاد اإلرسائيلية أن حجم الواردات من 
البحريــن إىل إرسائيل بلغ حوايل 3.5 مالين دوالر، وتحتوي 

بشكل أسايس عىل الوقود ومعادن أساسية.

بحــث وزير الخارجية املرصي ســامح شــكري ونظريه 
األمرييك أنتوين بلينكن تطورات األوضاع يف الرشق األوسط 
واألوضاع الدولية، إضافة إىل العالقــات الثنائية، وذلك يف 

لقاء عىل هامش اجتامع الجمعية العامة لألمم املتحدة.
وبحســب بيان صادر عن وزارة الخارجية املرصية،  فقد 
التقى شــكري وبلينكن »عىل هامــش اجتامعات الجمعية 
العامــة لألمم املتحدة يف نيويورك، إذ تناول الطرفان مختلف 
الثنائية والتطورات اإلقليمية والدولية ذات  العالقات  جوانب 

االهتامم املتبادل«.
وأكــد اللقاء »أهميــة الرشاكة االســراتيجية بن مرص 
والواليات املتحدة، باعتبارها ركيزة أساسية لألمن واالستقرار 
يف منطقة الرشق األوســط، وأهمية اســترشاف كل السبل 

املمكنة لالرتقاء بها إىل آفاق أرحب«.
كام تبادل الوزيران الــرؤى يف عدد من القضايا اإلقليمية، 
»أهمها األوضاع يف ليبيا وســوريا والقضية الفلســطينية 

واليمن، إضافة إىل التطورات املرتبطة بسد النهضة«.
وأيضاً، ناقش بلينكن وشكري »االستعدادات الجارية لعقد 
الدورة الـ 27 ملؤمتر أطراف اتفاقية األمم املتحدة لتغري املناخ، 
وسبل التخفيف من التداعيات السلبية لألزمة األوكرانية عىل 

األمن الغذايئ«.
من جهته، وصف شــكري العالقة بــن الواليات املتحدة 
ومرص بأنَّها »عالقة اسراتيجية استفاد منها الجانبان ألكرث 
من 4 عقود«، وأشار إىل وجود »العديد من القضايا للمناقشة، 
وكذلك مجاالت التعاون الثنــايئ، والتي تتعلق أيضاً بالقضايا 

اإلقليمية«، بحسب بيان الخارجية األمريكية.
 وقــال: »نأمل أن نواصل التعاون بشــكل وثيق للغاية مع 
عالقة اســراتيجية نتمســك بها ونعتقد أنها يف مصلحتنا 

املشركة«.
ومنذ أيام، قالت وزارة الخارجية األمريكية إن »مرص رشيك 
اســراتيجي للواليات املتحدة«، وأن »واشنطن تتعاون معها 
يف مجموعة من املصالح«، فيام أعربت األخرية عام وصفته 

بـ«القلق العميق بشأن قضايا حقوق اإلنسان« يف مرص.
يذكــر أنَّ صحيفة »نيويورك تاميز« نقلت عن مســؤولن 
أمريكيــن أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت حجب 130 مليون 
دوالر من أصل 1.3 مليار دوالر من املساعدات ملرص، وذلك عىل 

خلفية ملف حقوق اإلنسان.

ــــة ــــة الدولي ــــة للمحكمــــة الجنائي ــــو عاقل ــــل أب ــــة بمقت شــــكوى قانوني

ســــرايا الســــام : ُمســــتعّدون لحســــم أي أمــــر طــــارئ وبســــرعة فائقــــة

ــن ــ ــط ــ ــن ــ وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــقـــــطـــــري فـــــــي واش

قــّدم محامون دوليــون نيابــة عن نقابــة الصحفين 
الفلســطينين واالتحاد الدويل للصحافيــن واملركز الدويل 
للعدالة للفلســطينين، ملف الشكوى الرســمية القانونية 
باغتيال الزميلة شــريين أبو عاقلــة إىل مكتب املدعي العام 

للمحكمة الجنائية الدولية يف مدينة الهاي الهولندية.
وتتضمن الشكوى التحقيقات الرسمية واإلعالمية وكامل 
املعطيات والشــهادات املسجلة بشــأن اغتيال شريين التي 
استشــهدت يف 11 أيار املايض أثناء تغطيتها القتحام قوات 
االحتــالل اإلرسائييل مدينة جنن شــامل الضفــة الغربية 

املحتلة.
وقالت نقابة الصحفين الفلســطينين إنه رغم الضغوط 
الهائلة التي مارســها االحتالل وأذرعه يف الخارج، فقد تم 

تسليم امللف الكامل للشكوى ضد االحتالل اإلرسائييل.
وأوضحت النقابة أنه قبيل تقديــم امللف، مارس االحتالل 
وأذرعه يف الخارج واللويب الصهيــوين ضغوطا كبرية عىل 
مؤسســات وأطراف دوليــة، بغية عرقلة عملية التســليم 
واإلعالن عنها، مبــا فيها اعتذار إدارة الفندق الذي كان مقررا 
عقد املؤمتر الصحفي فيه، ورفض قاعات عديدة إقامة املؤمتر 

فيها.
وجددت نقابــة الصحفين التأكيد عــىل امليض قدما يف 
مالحقة االحتالل وقادته عىل كافة الجرائم التي ترتكب بحق 

الصحفين الفلسطينين.

كام أكد الرئيس الســابق لالتحاد الدويل للصحفين أنهم 
أعدوا الئحة باالعتداءات عىل الصحفين الفلسطينين، مؤكدا 
مواصلة العمل يف املحكمة الجنائية الدولية ملحاسبة الجناة.

مــن جانبه، قال فريق محامي عائلة أبو عاقلة إن التحقيق 
اإلرسائييل مل يكن هدفه كشف الحقيقة بل تأكيد وجهة النظر 
الرسمية، وأشار إىل أن السلطات الفلسطينية غري قادرة عىل 

التحقيق يف الجرمية بسبب غياب التعاون اإلرسائييل.
وقال شــقيق شــريين أبو عاقلة إنهم طالبــوا الحكومة 
األمريكية بإجراء تحقيق يف مقتل شريين، لكن إدارة الرئيس 

جو بايدن فشلت يف ذلك.

العام لقوات »رسايا  الحميداوي، املســؤول  أكد تحســن 
السالم« التابعة لزعيم التيار الصدري بالعراق، مقتدى الصدر، 
أن الرسايا عىل اســتعداد تام لحســم أي أمر طارئ وبرسعة 

فائقة.
وقال يف بيان صحفي: »رسايا السالم مؤسسة عسكرية 
مجهزة بأعىل املســتويات العسكرية والعقائدية، تأمتر بأمر 

الصدر القائد، ولها طاعة مبرصة ال نظري لها«.
وأضاف أن »هــذا الكــم الهائل من مجاهديهــا عىل أتم 
االســتعداد للدفاع عن الوطن والعقيدة، وهي مستعدة لحسم 

أي أمر طارئ وبرسعة فائقة«.

بحث الشــيخ محمد بن عبد الرحمــن آل ثاين نائب رئيس 
مجلس الــوزراء وزيــر الخارجية القطري مع مســؤولن 
أمريكين محادثات امللف النووي اإليراين، إضافة إىل العالقات 

األمريكية القطرية.
وأجرى وزيــر الخارجية القطري محادثــات مع املبعوث 
األمرييك الخاص بإيــران روبرت مايل، بشــأن مفاوضات 
العــودة لالتفاق النــووي مع طهران، إضافــة إىل عالقات 

واشنطن والدوحة، وعدد من التطورات اإلقليمية والدولية.
كام أجرى الشــيخ محمد بن عبد الرحمــن محادثات مع 
بريت ماكغورك منسق شؤون الرشق األوسط وشامل أفريقيا 
مبجلس األمــن القومي األمرييك، عــىل هامش اجتامعات 

الجمعية العامة لألمم املتحدة بنيويورك.
كام اســتعرض الجانبان العالقات القطريــة األمريكية، 
إضافة لتطورات املنطقة، واســتعدادات تنظيم بطولة كأس 

العامل التي تستضيفها قطر يف ترشين الثاين القادم.
كام تقدم ماكغورك بالشــكر لقطر عىل مســاعدتها يف 
اإلفراج عن الجندي واملهندس األمرييك مارك فريريتشز الذي 

كان محتجزا لدى حركة طالبان األفغانية.

وكان البيت األبيض قد أعلن أن فريريتشز موجود يف مأمن 
بقطر، بعــد تبادل أرسى مع طالبان مقابــل »بَرش نورزاي« 

املقرب من مؤسس الحركة الراحل املال عمر.
ويف بيان له، أعرب البيت األبيض عن امتنان خاص للدوحة 
ملســاعدتها يف اإلفراج عن فريريتشز، ويف العديد من األمور 

خالل الوجود األمرييك بأفغانستان.

ــة« تــــــنــــــّدد بــــــظــــــروف الـــتـــحـــقـــيـــق ــ ــضـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ »الـ
ــل االســـــتـــــمـــــاع لـــلـــغـــنـــوشـــي ــ ــ ــؤّج ــ ــ ــة ت ــ ــي ــ ــس ــ ــون ــ ــت ــ ــة ال ــ ــاب ــ ــي ــ ــن ــ  ال

معلومات  أفــادت 
صحافية بــأن رئيس 
حركة النهضة راشــد 
الغنويش غــادر مقر 
»مكافحــة  وحــدة 
بعدمــا   ، اإلرهــاب« 
إرجاء  النيابة  قــررت 
االســتامع إليــه إىل 
بينام  اليوم،  ظهر  بعد 
قرر قــايض التحقيق 
التحفــظ عــىل عيل 
العريّــض نائب رئيس 
األربعاء  حتى  الحركة 
التحقيق  ذمــة  عىل 
إعالميا  ســمي  فيام 
إىل  »التسفري  بقضية 

بؤر التوتر«.
وجاء قرار التحفظ عــىل العريض -وهو رئيس 
وزراء سابق- بعد جلسة استجواب دامت نحو 14 

ساعة، وفقا ملا رصحت به هيئة الدفاع.
ووصف سمري ديلو، عضو هيئة الدفاع عن رئيس 
حركة النهضة ونائبه، القضية بـ »املهزلة« وأكد أن 
ملف القضية فارغ، بحسب تعبريه، مرجحا اإلفراج 

عن العريض غدا.
وكان العريــض قد قــال إنه ليــس لديه علم 
وإنه  للتحقيق بشكل رسمي،  استدعائه  مبوضوع 
علــم من خالل الترسيبــات أن األمر متعلق مبلف 
»التســفري« الذي قال إنه أخذ فيه -بصفته رئيسا 
للحكومة آنذاك- إجــراءات وفق ما ميليه الضمري 

ومصلحة البالد والقانون.
وأضاف أن ما يجري اآلن هو توظيف ملف التسفري 
من أجل النيل من املعارضــن والقيادات الوطنية، 

وعىل رأسهم حركة النهضة، عىل حد تعبريه.

من جهته، قال الناطق باســم »النهضة« عامد 
إن اســتدعاء  الجزيرة-  اتصال مع  الخمريي -يف 
رئيس الحركة وقيادين آخريــن هدفه إلهاء الرأي 

العام عن ارتفاع األسعار.
وأدانــت الحركــة، يف بيان، ظــروف التحقيق 
مع رئيســها من قبل فرقــة »مكافحة اإلرهاب« 
ووصفتها بأنها »شكل من أشكال التعذيب والتنكيل 
وانتهاك صارخ لحقوق اإلنســان ونيل من الكرامة 

يف قضايا ملفقة وتهم كيدية«.
وأشــارت »النهضة« إىل أنه مل يتم االســتامع 
إىل الغنويش إال بعد مرور أكرث من 12 ســاعة من 

االنتظار.
وأضافت الحركــة أن النيابة رفضت طلب هيئة 
الدفاع الســامح للغنويش بالعودة إىل منزله، إىل 
حن بدء استجوابه، مراعاة لسنه ولحالته الصحية، 

وفقا للبيان.
بدوره قال رئيــس جبهة الخالص الوطني أحمد 

نجيب الشــايب إنه نبه منذ أشهر 
سعيد  قيس  الرئيس  باســتهداف 
الصف  من  سياســية  شخصيات 
األول، واليــوم تتجىل هذه اإلرادة، 

وفق تعبريه.
وأضــاف الشــايب أن ما يجري 
لن  قضائية  استدعاءات  من  حاليا 
يزيــد األزمة التي متــر بها البالد 

حاليا إال استفحاال.
واعترب الشايب أن هناك محاوالت 
إللهاء التونسين عن جوهر األزمة 
االجتامعية التي يعيشونها، مشريا 
إىل أن األوضاع املعيشــية بائسة 

بينام الرئيس ال يكرث بها.
قال  بالعريض،  االحتفاظ  وعن 
الشــايب إنه ال ميكن القول إن أيا 
املساءلة  التونسين فوق  كان من 
لكــن يجب أن يكون ذلك ضمــن إطار قضايئ ال 
يخضــع لضغوطــات، وهو ما ال يتوفر بســبب 
هيمنة ســعيد عىل كافة املؤسســات، عىل حد 

قوله.
وكانت النائبة السابقة بالربملان عن حزب »نداء 
تونس« فاطمة مسدي تقدمت يف ديسمرب/كانون 
األول 2021 بشــكاية للمحكمة العسكرية تتعلق 
»بشــبكات التســفري إىل بؤر التوتر« التي أحالت 
امللــف إىل القطب القضايئ لإلرهــاب »ألنه يضم 

مدنين وعسكرين«.
وتــأيت هذه القضية يف مناخ ســيايس متوتر 
متــر به البالد منــذ إعالن الرئيــس يف 25 متوز 
2021 تدابري اســتثنائية، أقال مبوجبها الحكومة 
وعّن أخرى وحّل الربملان واملجلس األعىل للقضاء، 
وأعقبها بإصدار مراسيم ودستور وقانون انتخايب 

جديَدين.

وفـــــــــــــــد مــــــــغــــــــربــــــــي فـــــــــــي »إســــــــــرائــــــــــيــــــــــل«
وصل وفد من قضاة املغرب إىل إرسائيل بتل أبيب للمشاركة 
يف مؤمتــر دويل للقضاة كانــت الجزائر أعلنــت مقاطعة 

املشاركة فيه رفضا للتطبيع.
وتستمر أعامل املؤمتر الذي ينظمه االتحاد الدويل للقضاة 
إىل يوم الجمعة املقبل، وميثــل املغرب فيه وفد مكون من 5 

أعضاء.

وذكر رئيس الودادية الحســنية للقضــاة، أن الوفد ناقش 
»مشكل استقالل القضاء يف العامل واألمور التي يعاين منها 
القضاة يف مرص وتونس والبنن وغريها من البلدان«، حسبام 

ذكر موقع هيسربيس.
وقــال هيربيس أن الوفد املغريب عقد لقاءات مع وفود عدة 

دول من بينها واإلمارات.

5 أحــــزاب تونســــية اعلنــــت ُمقاطعــــة االنتخابــــات التشــــريعية
أعلنت خمسة أحزاب تونسية معارضة اإلثنن أنها ستقاطع 
االنتخابــات الترشيعية املقــّررة يف 17 كانومن االول والتي 
ســتجرى وفق القانون االنتخايب املثري للجــدل الذي أصدره 

الرئيس قيس سعّيد.
والخميس، أصدر الرئيــس التونيس قانونا انتخابيا يقلّص 
بشكل كبري دور األحزاب السياسية املشاركة يف االستحقاق.

ويعتمد القانــون االنتخايب الجديد النظام األكرثي الفردي 
عىل دورتن بدال من االنتخاب عىل أســاس القوائم الذي كان 

معموال به قبل احتكار سعّيد السلطات العام املايض.
وســيتألف الربملــان الجديد مــن 161 نائبا، وســتكون 
صالحياته محدودة للغاية مبوجب الدستور الجديد الذي أقر 

يف استفتاء نظّمه سعّيد يف متوز شهد مقاطعة كبرية.
وأعلن ائتالف يضم خمســة أحزاب بينهــا حزبا »العامل« 

و«الجمهوري« مقاطعة االستحقاق.
ومطلع سبتمرب، أعلنت »جبهة الخالص الوطني« التونسية 

أن مكوناتهــا وأبرزها حزب النهضة ســتقاطع االنتخابات 

الترشيعيــة، علام بأن القانون االنتخــايب الجديد مل يكن قد 

صدر بعد.
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ــوم عـــلـــى بــعــثــنــا  ــجـ ــهـ ــدى كـــنـــدا : الـ ــ الــســفــيــر الــــروســــي لـ
ــة عــــــمــــــل إرهــــــــابــــــــي ــ ــ ــاب ــ ــ ــث ــ ــ ــم ــ ــ فـــــــــي أوتـــــــــــــــــــــاوا ب

ــطــن تــعــمــل عــلــى صــفــقــة جـــديـــدة فـــي آســيــا الــوســطــى واشــن

ــوالً لــلــســام ــوكـ ــروتـ ــان بـ ــع ــان تــوق ــان وطــاجــيــكــســت ــزســت ــرغــي  ق
 بــــــــــــعــــــــــــد وقـــــــــــــــــــــــف إطـــــــــــــــــــــــــــــاق الــــــــــــنــــــــــــار

الرويس  الســفري  أكــد 
ستيبانوف،  أوليغ  كندا  لدى 
البعثة  عــى  الهجــوم  أن 
الدبلوماســية الروسية يف 
أوتاوا هو »محاولة إلرتكاب 

هجوم إرهايب«.
وقال الســفري: »تعرضت 
سفارة روسيا يف أوتاوا إىل 
هجوم، نعتربه مبثابة هجوم 
الحظ مل  إرهايب، ولحســن 

تقع إصابات أو أرضار«.
تم  لســتيبانوف،  ووفقاً 
إرســال مذكرة احتجاج إىل 
وزارة الخارجيــة الكنديــة 
تحقيق  بإجــراء  للمطالبة 
الحادث،  هــذا  يف  شــامل 
مضيفاً: »نأمل أن يتم اعتقال 

ومعاقبة املهاجم الذي قام بإلقاء الزجاجة الحارقة«.
وأشــار إىل أنه كان هنالك ســابقاً عدة حــاالت تم فيها 
إلقاء أجســام غريبة يف أرايض السفارة، وتم توجيه نداءات 
متكــررة إىل الســلطات الكندية لتزويد مكاتــب البعثة يف 
أوتاوا ومونرتيال وتورنتو بالحراسة والتدابري الالزمة لتوفري 

الحامية الفورية.

هذا أعلنت وزارة الخارجية الروسية،اســتدعاء الســفرية 

الكندية يف موسكو أليســون لو كلري إىل الوزارة، احتجاجاً 

عى هجوم شخص مجهول عى السفارة الروسية يف أوتاوا.

ووقــع الهجوم فجــر 12 أيلول، حيث قفــز مجهول من 

الحديقة املجاورة للســفارة وألقى زجاجة مولوتوف باتجاه 

أرايض البعثة الدبلوماسية والذ بالفرار، موضحاً أن السائل مل 

يشتعل ومل تقع أي أرضار أو إصابات يف مكتب البعثة.

الواليــات  تتفــاوض 
أوزبكســتان  مع  املتحــدة 
حــول  وطاجيكســتان 
بيعهــام ما يقــرب من 50 
طائرة عســكرية كانت يف 
أفغانستان، بحسب ما ذكرته 

صحيفة »بوليتيكو«.
وتشــري الصحيفة إىل أن 
مصــري هذه الطائــرات الـ 
46 »ظــل يف وضــع وقف 
عام«.  مــن  التنفيذ ألكــر 
وترص طالبــان عى أن هذه 
الطائرات ملك ألفغانســتان 

وتطالب بإعادتها.
وتعتــزم الواليات املتحدة 
ما  ومعرفة  الطائرات  تقييم 

إذا كانت صالحة للطريان.
وبحســب مصدر للصحيفة، فإنه ميكــن توفري الطائرات 
ألوزبكســتان وطاجيكســتان مقابل اتفاق غري رسمي عى 
»تعميق العالقات األمنية« يف إطار حامية الحدود ومكافحة 

اإلرهاب.
وتوضح الصحيفة وفق مصادرها، أن املسؤولني األمريكيني 
يعملون وراء الكواليس الســتخدام الطائرات كوسيلة ضغط 

لكسب موطئ قدم يف املنطقة.
كام ميكن أن تشمل الصفقة توسيع عملية تبادل املعلومات 
االســتخباراتية، وكذلك »عى املــدى الطويل« النرش املحتمل 

لقــوات أو طائرات يف هذه البلدان كنقطــة انطالق إقليمية 
ملراقبة األنشطة اإلرهابية يف أفغانستان.

ويف الوقت نفســه توضح الصحيفة: »عى املدى القصري 
عى األقل، من غري املحتمل أن تســمح أي دولة من تلك الدول 
للواليات املتحدة باســتخدام أراضيها لنرش قوات، بالنظر إىل 

عالقاتها الوثيقة مع روسيا«.
باإلضافة إىل ذلك، فإن أي اتفــاق لنرش القوات األمريكية 
يف أوزبكســتان يتطلب تغيريا يف ترشيعــات ذلك البلد التي 
تحظر ذلك. وتوجد بالفعل قاعدة عســكرية روســية عى 

أرايض طاجيكستان.

االستخبارات  جهاز  وقع 
لــدى كل من قرغيزســتان 
بروتوكوال  وطاجيكســتان 
يهدف للتوصل إىل الســالم 
البلديــن، وذلك عقب  بــني 
التي  املسلحة  االشــتباكات 

اندلعت بينهام مؤخرا.
طاجيكستان  يف  والتقى 
لألمن  الدولة  لجنــة  رئيس 
قامجيق  القرغيزي  القومي 
بيــك تاشــييف، ونظــريه 
صاميومــني  الطاجيــي 

ياتيموف.
ووقــع الجانبــان خالل 
يكشــف  مل  -الذي  اللقــاء 
عى  انعقــاده-  تفاصيــل 
تأمني  أجل  مــن  بروتوكول 
العسكرية  القوات  انسحاب 

وتحقيق االســتقرار، وذلك عقب وقف إطالق النار املعلن يوم 
16 أيلول الجاري.

كام تم خالل اللقــاء املوافقة عى إعادة 4 جنود قرغيزيني 
معتقلني من قبل طاجيكســتان خالل االشــتباكات األخرية، 

وعاد تاشييف بهم إىل منطقة باتكن القرغيزية.
يُشــار إىل أن الحــدود القرغيزيــة الطاجيكية شــهدت 

اشتباكات متبادلة صباح يوم الـ 16 من الشهر الجاري، مام 

أدى إىل مقتل نحو 100 شخص من الجانبني.

ومتتــد الحدود بني طاجيكســتان وقرغيزســتان حوايل 

ألف كيلومرت، وبعد انهيار االتحاد الســوفيايت بقيت عرشات 

املناطق الحدودية محل نزاع بني البلدين.

ويوم 21 أيار 2021، أعلنت قرغيزستان إغالق كافة املعابر 

الجمركية مع طاجيكستان إىل حني حل مشكلة الحدود.

ــيــث ــزاب ــي ــة إل ــك ــل ــد ولـــقـــطـــات ُمـــثـــيـــرة فـــي جـــنـــازة امل ــاه ــش م
ــوق الــنــعــش ــ ــة.. وعـــنـــكـــبـــوت فـ ــ ــم ــزحــ ــ ــي ال ــ ــق ف ــالـ ــدن عـ ــ ــاي ــ ب
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ودعــت اململكــة املتحدة 
الثانية يف  إليزابيــث  امللكة 
التاريخ،  ســيخلدها  جنازة 
أن  املنظمــون عى  وحرص 
تجســد هذه الجنازة عراقة 
اململكــة، وأن تليــق مبلكة 
وبالفعل  عقود،  لـ7  حكمت 
كذلك كان األمر، حيث شاهد 
العامل، جنازة هي األكرب يف 

تاريخ بريطانيا.
وقد تخللت مختلف مراحل 
جنازة امللكة الراحلة عدد من 
الالفتة،  واللقطات  املشاهد 
بعضها  اســتعراض  ميكن 

فيام ييل:
بايدن ينتظرحظي الرئيس 

األمــرييك جو بايدن مبعاملة خاصــة مقارنة ببقية زعامء 
العامل الذين وصلوا إىل لندن للمشــاركة يف الجنازة، ذلك أن 
الرئيس األمرييك سمح له بالتنقل بسيارته »الوحش« للوصول 

إىل كنيسة »ويستمنسرت آيب«، بخالف بقية زعامء العامل.
وعند وصوله إىل الكنيســة، اضطر بايدن لالنتظار واقفا 
قبل الوصــول إىل املقعد املخصص له، والســبب هو تزامن 
وصوله مع وصول عاميل الصلبان والشعارات التي ستوضع 
حول نعــش امللكة، فبقي رئيس أقوى بلــد يف العامل، واقفا 
رفقة مسؤول عسكري إىل حني مرور حاميل الصلبان قبل أن 

يتم توجيهه نحو مقعده.
كام تداولت مواقع التواصل االجتامعي كيف علقت ســيارة 
الرئيس األمرييك يف زحمة الطرق يف وسط العاصمة لندن، 
وهي تحاول الوصول إىل كنيسة »ويستمنسرت آيب« ما اضطر 

املوكب األمني للرئيس للتوقف أكر من مرة.
حيوانات امللكــةكان يف مقدمة مســتقبيل نعش امللكة 
إليزابيث الثانيــة حيواناتها املفضلة، خصوصا تلك التي ظلت 

ترافقها بعد رحيل زوجها األمري فيليب.
واهتم اإلعالم الربيطاين بالصور املتداولة عى نطاق واسع 
لكل من مهــر امللكة املفضل الذي يدعــى »إميا«، والذي كان 
يقف أمام كنيسة »القديس جورج«، يف مشهد وصفه اإلعالم 

الربيطاين باملؤثر.
كام شهدت جنازة امللكة، يوم تسليم رعاية الكلبني املفضلني 
للملكة إليزابيث الثانية، إىل ابنها أندريو الذي سيتوىل رعاية 
الكلبني »مويك« و«ساندي«، وهام الكلبان اللذان كانا يرافقان 

امللكة كثريا يف جوالتها خارج لندن.
وتداول املغردون ووسائل اإلعالم الربيطانية وبشكل واسع 
صور الكلبني وهام يســلامن لألمري أندريو بعد أن ودعا نعش 

امللكة.
العامل«، كان  العنكبوت األشهر يف  العنكبوت والنعش«إنه 
التعليــق الذي عرب عنه الكثري من الذين تابعوا الجنازة، بعد أن 
التقطت عدســات الكامريات، عنكبوتا التصق بورقة بيضاء 
عى باقة الورد التي كانت فوق النعش، وظل ملتصقا بالورقة 
طيلة عملية النقل املبــارش للنعش، وكانت هذه من اللحظات 

الطريفة يف الجنازة.
ينضاف لها لقطة ســقوط ورقة من أحد األساقفة الذين 
كانوا يقفون أمام نعش امللكة، يف كنيســة »ويستمنســرت 
آيب«، ليكرس بذلك حالة الرصامة واالنضباط التي كانت تسود 
يف تلــك اللحظة، وظلت الورقة عــى األرض، ما أثار فضول 

املتابعني عن رس هذه الورقة وفحواها.
بكاء األمريةوأثارت مشــاركة كل من األمريين تشــارلوت 
وجــورج ابنا ويل العهد الربيطاين األمــري ويليام يف جنازة 
تشــييع امللكة؛ الكثري مــن املقارنات مع مشــاركة كل من 
األمريين ويليام وهــاري يف جنازة أمهام األمرية ديانا، حيث 

كانا حينها يف نفس سن تشارلوت وجورج تقريبا.
والتقطت عدسات الكامريات، كيف انهارت األمرية تشارلوت 
بالبكاء مبجرد الوصول إىل أمام كنيســة »ويستمنسرت آيب«، 
ما دفع الكثري من املعلقني للتســاؤل عن سبب حضور أطفال 

يف هذه الجنازة بالنظر إلجراءاتها الثقيلة.
وشــهدت هذه الجنازة عددا غري مســبوق من املشاهدين 
حســب بعض التقديرات، كام نزل اآلالف من الربيطانيني، إىل 
الشــوارع عى طول )35.4 كيلومرتا( وهي املسافة الرابطة 
بني كنيسة »ويستمنسرت آيب«، وقلعة »ويندسور« حيث تدفن 

امللكة.
ومل تكن جنازة امللكــة إليزابيث الثانية لتعرف هذا النجاح، 
وهذا التنظيــم املنقطع النظري، لوال اإلجــراءات األمنية غري 
املســبوقة، التي وصفتها الرشطة الربيطانيــة بأنها »أكرب 
عملية أمنية يف تاريخ بريطانيا«، التي شارك فيها قرابة 12 

ألف رجل أمن، إضافة إىل 4 آالف و500 جندي.
تقديرات الكلفةبينام كان الجميع يشــاهد الجنازة املهيبة 
للملكة، والعامل منبهــر بالرتتيبات والرموز وفخامة الجنازة، 
كان هناك من يسأل كم ستكلف جنازة امللكة إليزابيث الثانية 
من أموال دافعــي الرضائب؟ خصوصــا أن البالد متر بأزمة 

اقتصادية غري مسبوقة.
ومل تصدر أي معطيات رسمية حول تكاليف هذه الجنازة 
التاريخية، إال أن قياســا عــى آخر جنازة دولة شــهدتها 
بريطانيا، كانت جنازة امللكــة األم، أي والدة امللكة إليزابيث 
ســنة 2002 حيث تشــري املعطيات الرســمية إىل أن هذه 
الجنازة كلفت حوايل 5 ماليني جنيه إسرتليني )5.7 ماليني 

دوالر(.
وباملقارنة مع حجم وأهمية جنازة امللكة إليزابيث الثانية، 
فإن موقع »فول فاكت«، قام بإجراء عملية حســابية، تقدر 
التغري يف تكاليف الجنازة من عامي 2002 إىل 2022، ليخلص 
إىل أن كلفة جنــازة امللكة الراحلة تناهــز 10 ماليني جنيه 
إسرتليني )11.4 مليون دوالر(، معظمها ستذهب لإلجراءات 

األمنية الخاصة بالجنازة.
يف املقابل، ذهب البعض إىل حســاب الكلفة االقتصادية 
ملنح الربيطانيني يوم عطلة رســمية تزامنا مع هذه الجنازة، 
 ،)Cebr( »ذلك أن دراســة لـ«مركز أبحاث االقتصاد واألعامل
قدر أن كلفة يوم العطلة هو 1.8 مليار جنيه إسرتليني )مليارا 
دوالر(، يف املقابل فإنه يدر نحو 500 مليون جنيه إسرتليني 

)570 مليون دوالر( لقطاع الفنادق واملطاعم.
إحصائيات املشــاهدةيفيد تقدير ملؤسسة »ووتش يت يف 
أبرود دوت كــوم« )WatchTVAbroad.com( أن جنازة امللكة 
إليزابيث الثانية ستكون الحدث التلفزيوين األكرب يف التاريخ.
وحسب املؤسسة املتخصصة يف الصناعة التلفزيونية فإن 
حوايل 4.1 مليارات شــخص عرب العامل شاهدوا أطوار جنازة 
امللكة ونقلها إىل مثواها األخري، مؤكدة أن نقل الجنازة جرى 
عرب املنصــات التلفزيونية والرقمية الكــربى يف العامل، ما 

يجعلها تصل إىل كل سكان العامل.
هذا الرقم القيايس يجعل من الجنازة األكر مشــاهدة يف 
التاريخ، ذلك أن جنازة األمرية ديانا شاهدها 2.5 مليار شخص 
عرب العامل، وكان الرقم القيايس للمشاهدات يف حوزة املالكم 
محمد عيل كالي، خالل حمله للشــعلة األوملبية يف مدينة 
أتالنتا األمريكية سنة 1996، وشاهد هذا الحدث 3.6 مليارات 

شخص.

فالدميري  البيــالرويس،  النــواب  مجلس  رئيــس  رصح 
أندريتشينكو، بأن الحرب العاملية الثالثة تدور رحاها بالفعل 
يف االقتصاد والعالقــات الدولية وداخل عقول البرش، وتهدد 

بالتطور إىل مرحلة ساخنة.
وتابع أندريتشــينكو، خالل افتتاح جلسة مجلس النواب 
البيالرويس : »لقد أصبح الوضع يف العامل ينذر بالخطر أكر 
فأكر. ومل تعد البرشية عــى بعد خطوة من الحرب العاملية 
الثالثة فحســب، بل إنها أصبحت منخرطــة بها يف مجال 
العالقات الدوليــة واالقتصاد وداخل عقــول الناس، وتتجه 

بشكل متسارع نحو مرحلتها الساخنة«.
وأشــار أندريتشــينكو عى أن الغرب الجامعــي »ال يريد 
االعرتاف بهزميته التاريخية، ويحاول بكل قوته إبطاء عملية 
تشكيل عامل متعدد األقطاب«، مؤكدا أن السبيل الوحيد إلنقاذ 
العــامل من الكارثة هو من خالل تعزيــز الثقة والتعاون بني 

الدول.
وقال رئيس مجلــس النواب البيالرويس: »لســوء الحظ 
يؤمن السياسيون الغربيون بعناد بحتمية حل الرصاع العاملي 
يف ســاحة املعركة، بدال من الرتويج ألجندة سلمية موحدة، 
تحتاجها شعوب العامل بشدة، ويواصلون الحرب بالوكالة، إال 

أن ذلك إىل حني«.
وأكد أنه يف ظل هذه الظروف، فإن »الدولة القوية القامئة 

عــى التقاليد الوطنية للدميقراطية هــي فقط القادرة عى 
حامية مواطنيها بشكل موثوق، وتعزيز السيادة واالستقالل، 
والرفاهية  االقتصــادي  للنمو  عاليــة  ديناميكيات  وضامن 
االجتامعيــة«.  وأوضح بهذا الصــدد : » أن الدولة هنا، تعني 
كل بيالروس. وقد حانت لحظة الحقيقة اليوم بالنســبة لنا 
جميعا، ألولئــك الذين يدعمون الحكومة، أو الذين ينتقدونها. 
فلم يعد بإمكان أحد اليوم أن يجلس عى الهامش، فكل واحد 

منا مسؤول شخصيا عن مصري بلدنا«.

أعلنت رئيسة مجلس النواب األمرييك نانيس بيلويس، أن 
زيارة أرمينيا »كانت مقررة قبل اندالع األعامل العدائية«.

وقالت يف بيان: »نقلنا يف اجتامعات يف يريفان رسالة دعم 
قوية للدميقراطية واألمن يف أرمينيا، وخصوصاً بعد الهجوم 
التخطيط لزيارتنا قبل  تــم  أرمينيــا. وقد  األذربيجاين عى 

األعامل العدائية التي بدأت يف 12 أيلول«.
واتّهمت رئيســة مجلــس النواب األمــرييك، يف مؤمتر 
صحايف عقدته يف العاصمــة األرمينية يريفان ، أذربيجان 
بإشعال فتيل االشــتباكات الحدودية التي اندلعت بني القوات 

األذربيجانية واألرمينية، وأوقعت أكر من 200 قتيل.
وبالتزامن مع ذلك، قالت وزارة الخارجية األمريكية إن الوزير 
أنتوين بلينكن التقــى وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان يف 
نيويورك، يوم االثنــني، يف أول محادثات مبارشة بني البلدين 

منذ االشتباكات الحدودية الدامية هذا الشهر.
وقال املتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية نيد برايس، 
يف بيان، إن بلينكن شــدد عى رضورة منع اندالع املزيد من 
االقتتــال والعودة إىل عملية الســالم، وذلك خالل اجتامعه 
أرارات مريزويان واألذربيجاين جيهون  مع نظرييه األرميني 
برياموف، عى هامــش اجتامعات الجمعيــة العامة لألمم 
املتحدة، مجدداً التزام واشــنطن مبســاعدة الدولتني يف حل 

القضايا سلمياً.
وقال بلينكن: » نحن ســعيدون بوقف القتال وعدم وقوع 

اشــتباكات جديدة يف األيام القليلة املاضيــة«، الفتاً إىل أن 
أرمينيــا وأذربيجان »مهتمتان بتطبيــع الوضع عند الحدود 

وبالسالم«.
وأضاف الوزير األمرييك: »ال ميكن حل الخالف بني أرمينيا 
وأذربيجان بالقوة. يبدو أن هناك طريقاً إىل الســالم املستدام 
الذي يحل التناقضات من خالل الدبلوماسية. الواليات املتحدة 

مستعدة لبذل كل ما يف وسعها لدعم هذه الجهود ».
يذكر أن اشتباكات عنيفة اندلعت بني البلدين منذ حرب العام 
2020. وقد أسفرت املعارك األخرية عن مقتل 215 شخصاً قبل 

أن تنتهي ليل الخميس بوساطة دولية.

                   لاليجار

محــل  الســنوي  لاليجــار 
مجمع  العــام  الطريــق  عى 
ماليبــو  ـ عجلتون ـ 240م.م. 

ت:03/636416
ــــــــــــــــــــــــــ

شقة لاليجار يف عشقوت، غري 
280م.م.  مســاحة  مفروشة 
ط.3 500$ شهرياً دفع 6 أشهر 

سلف ت:03/304041
ــــــــــــــــــــــــــ

سيارات

للبيع جيب Mazda Cx9 م 2007 
حالة جيدة ت:03/346935

ــــــــــــــــــــــــــ

متفرقات

فرار مستخدمني

مــن  العاملــة  هربــت 
 Sierraleone الجنســية 
Sarah Hawanatu Lahai ملــن 
يعــرف عنها شــيئا االتصال: 

70/332565

اعانات مبوبة
بــولــســونــارو ُمـــقـــابـــل  تـــقـــّدمـــه  ــفــا وســــع  ــل دا ســي

أظهــر اســتطالع للــرأي أجراه 
مركز »إيبك« نــرش امس أن الرئيس 
الربازييل السابق لويس إيناسيو لوال 
دا ســيلفا عزز تقدمه عى حساب 
الرئيس الحايل جايري بولســونارو، 
قبل أقل من أسبوعني عى االنتخابات 

الرئاسية يف الربازيل.
وأوضــح االســتطالع أن لوال دا 
سيلفا ســيحصل عى دعم 47% من 
 %31 مقابل  يف  الناخبــني،  أصوات 
الجولة  بولســونارو يف  ملصلحــة 

األوىل املقــررة يف 2 ترشيــن األول املقبل، 
مقارنة مع 46% و31% يف اســتطالع سابق 

أجري قبل نحو أسبوع.
وعى هذا األســاس، وسع لوال تقدمه إىل 
19 نقطة مئوية، بزيــادة نقطتني عام كان 
عليه )17 نقطة( يف السابق، ما يشري إىل أنه 
سينتخب بنسبة 54% من األصوات يف مقابل 

35% لبولسونارو.
عند  لبولسونارو  املؤيدين  نسبة  واستقرت 
30%، فيام زادت نســبة غري املؤيدين له إىل 

47%، بعدما كانت 45% يف األسبوع املايض.
وأجرى مركز »إيبك« مقابالت شخصية مع 

3008 أشخاص يف 17 و18 أيلول.
ويبلــغ هامش الخطأ يف االســــتطالع 

نقطتني مئويتني.
ويف وقت ســابق، قال املرشــح اليساري 
األوفر حظــاً يف االنتخابات الرئاســية يف 
الربازيل، لويز إيناســيو لوال دا ســيلفا، إّن 
الرئيس جايري بولسونارو »أسوأ بعض اليشء 
إياه بأنّه »أكر  من دونالد ترامب«، واصفــاً 

فظاظة، وأقل تحرّضاً«.
يشار إىل أن ترامب وأداءه كانا محط إعجاب 
بالنسبة إىل بولسونارو، وهو شعبوي مييني 
متشّدد، يســبقه لوال يف استطالعات الرأي 

قبل انتخابات الثاين من ترشين األول املقبل.
ويف 29 آب، اتهم املرشحان بعضهام بعضاً 
بأنهام يشــكالن خطراً عــى الدميقراطية 
يف أول مناظرة رئاســية قبيــل االنتخابات 

العامة.



انضــم القائــد والحارس 
هوغــو لوريس واملدافع ثيو 
هرنانديز إىل قامئة الغائبني 
عن مبارايت منتخب فرنســا 
والدمنارك،  النمســا  أمــام 
مسابقة  منافســات  ضمن 
دوري األمــم األوروبية يف 
كرة القــدم، جراء تعرضهام 
لالصابــة، حســب ما أعلن 
اإلثنني االتحاد املحيل للعبة.  
ووفقــاً التحاد كرة القدم، 
إصابة  مــن  لوريس  يعاين 
يف فخذه األمين ُشــّخصت 

صباح االثنني يف مقر التجمع يف كلريفونتني، بينام 
أصيــب هرنانديز بتمزق يف املقرب األمين، لينضام 
إىل قامئة كبرية من الالعبني املصابني.  واســتدعى 
مــدرب أبطال العامل 2018 ديدييه ديشــان حارس 
عرين نانت ألبان الفــون الذي فّضله عىل الحارس 
املخرضم ستيف مانداندا )رين( والظهري لوكا دينيي 
للحلــول بدالً من حارس توتنهام االنكليزي ومدافع 
ميــالن اإليطايل.   وتالحــق لعنة االصابات العبي 
ديشــان الذي يعاين من عدة غيابات لكوادر مهمة، 
إذ إىل جانــب بول بوغبا الــذي يتعاىف بعد عملية 
جراحيــة يف ركبته اليمنى، يفتقد املدرب إىل جهود 
كل من بريسنيل كيمبيمبي، لوكاس هرنانديز، نغولو 

كانتي، كينغسيل كومان وكريم بنزمية.
  كــام أضيف أخرياً إىل هذه القامئة أدريان رابيو 
الــذي ما زال يتعاىف من اصابــة عضلية، ما أجرب 

ديشان عىل استدعاء مكانه بوباكر كامارا، ليصاب 
االخري بدوره الجمعة ويحّل بدالً منه جوردان فرييتو.

  ويســتقبل املنتخب الفرنيس نظريه النمســوي 
الخميــس، قبل أن يحّل ضيفــاً عىل الدمنارك األحد 
ضمن منافســات الجولتني الخامســة والسادسة 

للمجموعة األوىل من دوري األمم األوروبية.

   {  االصابة تبعد فريايت

عن منتخب إيطاليا {
  اىل ذلك، تعرض العب وسط باريس سان جرمان 
االيطــايل الدويل ماركو فريايت اىل اصابة يف ربلة 
الساق خالل مباراة فريقه ضد ليون االحد يف الدوري 
الفرنيس وسيغيب بالتايل عن صفوف منتخب بالده 
املدعو لخوض مباراتني يف دوري االمم االوروبية.

  وتستضيف ايطاليا، الغائبة الكربى عن مونديال 
قطــر 2022، انكلرتا يوم الجمعة املقبل قبل ان تحل 

ضيفة عىل املجر يف 26 الحايل.
  وتعرض فريايت لالصابة منتصف الشوط الثاين 
من املباراة ضد ليون لدى كرة مشــرتكة مع املهاجم 
موىس دميبييل، فخرج وهو يعرج واستبدله مدربه 

كريستوف غالتييه بنوردي موكيييل.
  وكان فــريايت توجــه اىل ايطاليــا لالنضامم 
اىل املنتخب والكشــف عن مــدى خطورة اصابته 
لــدى الجهاز الطبي لالتــزوري، فقرر االخري بانه 
ليس متاحا امام املدرب روبرتو مانشــيني لخوض 
املباراتني.  واصدر سان جرمان بيانا رسميا اكد فيه 
»اصابة فريايت برضوض يف ربلة الســاق اليرسى. 
ســيخضع للعناية يف مقر تدريبات النادي« مشريا 
اىل ان الجهاز الطبي لسان جرمان »يعمل بالتعاون 

مع الجهاز الطبي للمنتخب االيطايل«.
  وخاض فريايت جميع مباريات فريقه منذ مطلع 

املوسم الحايل.

عقــد نــادي الحكمة الريــايض - بريوت 
مؤمترا صحافيا يف مبنى النادي يف األرشفية، 
بحضــور رئيس مجلس أمنــاء النادي النائب 
غســان الحاصباين، النائب جهاد بقرادوين، 
األب بيــار أيب صالح ممثــاًل مطران بريوت 
للموارنة بولس عبد الساتر ورئيس النادي إييل 
يحشــويش وأعضاء اللجنة اإلدارية، أعضاء 
مجلس األمناء ورؤســاء وأعضاء اللجان يف 
النــادي وعدد من املخاتري والفعاليات  وخالل 
املؤمتر متت مراســم التســلم والتسليم بني 

رئيس مجلس األمناء الســابق النائب غسان 
الحاصباين والرئيــس الجديد ملجلس األمناء 

نديم مراد.
  كام أعلن رئيس النادي إييل يحشويش عن 
انتخاب النائب جهاد بقرادوين رئيســاً فخرياً 

لنادي الحكمة لدورة 2022 - 202٣.
  وشــددت الكلامت التي القاها حاصباين 
ومراد وبقرادوين ويحشــويش عىل رضورة 
العمــل عىل تطوير النــادي لخدمة الرياضة 

ورفع إسم الحكمة عاليا ألجل لبنان.

غــادرت اىل تونس بعثة نــادي »بريوت« 

للســيدات يف كرة السلة  للدفاع عن لقبها يف 

بطولة األندية العربية الـ2٣ للسيدات املقررة 

من 20 اىل 28 أيلول.   

وضمــت البعثة كل مــن األب جهاد صليبا 

رئيســاً، املــدرب جيلبري نرص، ومســاعده 

مارون ديــب، املعالجة الفيزيائية ماريان أبو 

زيد، مــدرب اللياقة البدنيــة رودي الخوري 

واللوجســتي رشبل مراد، والالعبات ميلودي 

صانع، جويس صليبا، بايت اسادوريان، لييل 

فارس، ليا أيب غصن، عايده باخوس، جوسلني 

جعــاره، مريامار املقداد، أميــة عثامن، قمر 

منصور، اليزابيــت اوالتايا ويليامز، مونرتيل 

واالس شاكويدييا ونتايل سيفاجيان.

شــارك السّباح غايل خليل يف 
للمياه  للناشــئني  العامل  بطولة 
املفتوحة التــي أقيمت يف جزر 
السيشــيل يف ســباق مسافته 
10 كلم بحيث حقق رقم قياســياً 
لبنانياً  جديداً وهو ساعتني و47 
ثانية و80 باملاية والرقم السابق 
و17  ودقيقة  ســاعتني  مقداره 
ثانية كان قد حققه السّباح عينه 
يف مرحلة مــن كأس العامل يف 
فرنسا يف متوز الفائت.  يشار اىل 
أنها املرة األوىل التي يشارك فيها 
العب لبنــاين يف بطولة العامل 

للناشئني للمياه املفتوحة.

يحاول األمــرييك مات ترينر 
اثبات نفســه كحــارس أول مع 
املنتخب األمرييك الذي يســتعد 
للمشــاركة يف مونديــال قطر 
2022 يف كــرة القدم، لكنه ليس 
أساسياً  مشاركته  لعدم  منزعجاً 
مع فريقه أرســنال يف الدوري 

اإلنكليزي.  
وترينــر )28 عامــاً( الــذي 
خــاض 8 من املباريــات الـ14 
للمنتخب األمرييك يف التصفيات 
املؤهلــة إىل املونديــال، انضم 
حزيــران  يف  للـ«مدفعجيــة« 
بصفقة طويلــة قادماً من نيو 

إنغلند ريفولوشــن، بعد اختياره حارس العام 
يف الدوري األمرييك 2021.

  لكنه عجز عن ازاحة الحارس األسايس يف 
فريق شــامل لندن آرون رامسدايل ومل يشارك 
يف املباريات الســبع لفريقه يف الدوري حتى 

اآلن.
  ال يعتقد ان ابتعاده عن مباريات املستطيل 
األخرض سيؤثر عىل جاهزيته يف ظل استعداد 
املنتخب األمرييك لخوض مباريات ودية ضد 
اليابان والسعودية، قبل التوجه لخوض الحدث 
العاملي يف قطر يف نهاية ترشين الثاين املقبل.

  وقال ترينر ملراسلني يف لقاء صحايف عرب 
الفيديو »يعتمد املوقــف عىل كيفية تعاملك 
مع التدريب.. أعتقد أنه إذا كنت )يف التمرين( 
فقط للتنزه، ولست مقتنعاً بإمكانية تغيري أي 

يشء، ستفقد رشاقتك مهام فعلت«.

   {   ثاليث الواليات املتحدة {
  وترينر أحد ثالثة حراس ضمن تشــكيلة 

الواليات املتحدة التي ستواجه اليابان الجمعة 
يف دوســلدورف األملانية والثالثاء املقبل ضد 

السعودية يف مورسيا اإلسبانية.
 ويكمــل الثاليث إيثــان هورفاث )لوتون 
تاون اإلنكليزي( وشــون جونسون )نيويورك 
ســيتي(، فيام يُتوقع عودة زاك ستيفن املعار 
من مانشســرت سيتي اإلنكليزي إىل ميدلزبره 

قبل كأس العامل.
  وأشــاد ترينر بعمل مدربه اإلسباين ميكل 
أرتيتا الذي وضع أرســنال يف صدارة الدوري 

اإلنكليزي »هو شخص رائع«.
  تذكــر حادثة يف بدايــة متارينه اعرتض 
عليها أرتيتا »خرست كرة، فعرّبت عن إحباطي 
وغضبــي. توّجه نحوي ودفعني تقريباً وقال 
يل )ال أرغب برؤية هذا األمر. أريدك أن تنهض 

وتتابع(«.
  وتابــع »أعتقد أن هــذا األمر حّدد عقليتي 
داخل النادي، من خالل االستمرار بغض النظر 
عن أي يشء. إذا أخفقت فال بأس. ما يهّم كيف 

تتفاعل وليس بشأن الفشل بحد ذاته«.

أعلــن النجم الســويرسي روجيه 
فيدرر، عزمه االعتزال عقب املشاركة 
يف كأس ليفر األسبوع املقبل، ليضع 
حدا ملسرية أســطورية أثرت مالعب 

الكرة الصفراء.  
الالعبني  رابطة  موقع  واستعرض 
املحرتفني، أبرز 7 مواســم يف مسرية 

فيدرر االحرتافية، كاآليت:

{ موسم 2004 {
  دخل فيدرر ذلك املوسم بعد تتويجه 
بلقبــه األول يف الغراند ســالم يف 
وميبلــدون عام 200٣، ونجح خالله 
يف أن يصبــح أول العب يتوج بثالثة 
ألقاب يف الغراند سالم يف عام واحد 

منذ ماتس فيالندر يف عام 1988.
  وأتت ألقاب فيدرر يف بطوالت أسرتاليا املفتوحة 
املفتوحة، ووصلت نســبة  ووميبلدون وأمــريكا 
انتصاراتــه إىل 92,5% )74 انتصــارا - 6 هزائم(، 
وارتقى إىل صــدارة التصنيف العاملي للمرة األوىل 

يوم 2 شباط، وحصد يف ذلك العام 11 لقبا.

   {  موسم 2005 {
  تــوج فيدرر يف ذلك املوســم بأربعة ألقاب يف 
بطــوالت األســاتذة من بينها ثنائيــة إنديان ويلز 
وميامــي، ويف الغراند ســالم واصل هيمنته عىل 
بطولة وميبلدون بالتتويــج باللقب الثالث تواليا، 

وتوج بلقبه الثاين يف أمريكا املفتوحة.
  وحقــق فيدرر 81 انتصارا وتعرض ألربع هزائم 
بنســبة انتصارات وصلت إىل 95,29%، وكانت تلك 
ثاين أفضل نسبة انتصارات يف العرص الحديث بعد 
جــون ماكرنو 96,47% عام 1984، كام توج النجم 

السويرسي بـ11 لقبا.

   {   موسم 2006 {
  مل يخرس فيدرر يف ذلك العام ســوى أمام اثنني 

من الالعبني فقط وهام رافائيل نادال وأندي موراي، 
وأنهى املوسم بـ92 انتصارا و5 هزائم فقط، ووصل 
إىل نهايئ كل البطوالت األربع الكربى، وتوج بثالثية 
أسرتاليا ووميبلدون وأمريكا، وحصد بشكل عام 12 

لقبا.
  وبــدأ فيدرر 2006 بـ16 انتصارا متتاليا، وأنهى 
املوسم بـ29 انتصارا عىل التوايل ومن بينها التتويج 

بلقبه الثالث يف البطولة الختامية.

{ موسم 2007 {
  للعــام الثاين تواليــا وصل فيدرر إىل نهايئ كل 
البطــوالت األربع الكربى، وتوج بثالثية أســرتاليا 
ووميبلــدون وأمريكا، ليصبح أول العب يف التاريخ 

يتوج بثالثة ألقاب يف الغراند سالم يف ٣ أعوام.
  كــام توج فيدرر بلقب البطولة الختامية ولقبني 
يف األســاتذة بني 8 ألقاب أحرزها ذلك العام، وحقق 
68 انتصارا وتعرض لـ9 هزائم بنســبة انتصارات 

وصلت إىل ٣,88 %.

   { موسم 2009 {
  نجح فيدرر يف إنهاء عقدة روالن غاروس وأكمل 

ســجله يف البطوالت األربع الكربى، 
ليصبح سادس العب يف التاريخ يتوج 

بكل ألقاب الغراند سالم.
  وبعدهــا بأيــام، كتــب التاريخ 
بالتتويــج بلقب وميبلــدون، ليحرز 
لقبه الـ15 يف الغراند سالم، ويحطم 
رقم بيت ســامرباس القيايس كأكرث 
األربع  بالبطــوالت  فــوزا  الالعبني 

الكربى.
  ويف ذلك العام، توج فيدرر بأربعة 
انتصارا وتعرض  ألقاب وحقــق 61 
انتصارات  بنســبة  هزميــة،  لـ12 

وصلت إىل 6,8٣ %.

   {   موسم 2012 {
  يعد ذلك املوسم الشاهد عىل عودة 
فيدرر إىل أفضل مســتوياته من جديد، بتحقيق 71 
انتصارا و12 هزمية بنســبة انتصارات وصلت إىل 
86%، وتوج بـ6 بطــوالت، كان أبرزها لقبه الـ17 
يف الغراند ســالم يف وميبلدون، بالتغلب عىل أندي 
موراي يف النهايئ، ليعتيل صدارة التصنيف العاملي 

من جديد.
  وبعدها بشهر واحد أحرز فيدرر امليدالية الفضية 
يف أوملبياد لندن، وكانت تلك أول ميدالية أوملبية يتوج 

بها النجم السويرسي يف منافسات الفردي.

   {  موسم 2017 {
  قدم فيدرر واحدة من أبرز العودات ملالعب الكرة 
الصفراء بعد غياب 6 شــهور بسبب اإلصابة، ليتوج 
بأول لقب غراند ســالم منذ عام 2012، يف بطولة 
أســرتاليا املفتوحة، ومن ثم توج بلقب وميبلدون 

دون خسارة أي مجموعة.
  وتوج فيدرر يف ذلك العام بسبعة ألقاب من بينها 
٣ ألقاب يف األســاتذة، وحقق 54 انتصارا وتعرض 
لـ5 هزائم بنســبة انتصارات وصلت إىل 92%، وبعد 
أن بدأ العام يف التصنيف 17 عاملًيا، أنهاه كوصيف.

اعرتفــت فــرياري أنّها مل تُفلت بعــد من »اللغز 
الحقيقي« الذي واجهته فرق بطولة العامل للفورموال 
واحد أثناء محاولتها فهم ســبب تقلّب أداء سياراتها 

بشكٍل كبريٍ من سباٍق إىل آخر.
  تبنّي أّن الجيل الجديد من الســيارات فرض عدًدا 
من املفاجآت هذا العام، وواجهت الفرق أحيانًا بعض 

املصاعب بعد توّقعها تقديم أداء أفضل بكثري.
  لكن عىل الجانب اإليجايب فإّن الفرق حصلت يف 
أحياٍن أخرى عىل أداء يفوق بكثري ما كانت تتوّقعه.

  وتبحــث فرياري عن أجوبة حاســمة حول هذا 
الوضــع، حيث عانت مؤّخرًا يف بلجيكا قبل أن تكون 
أكــرث قّوة يف مونزا بالرغــم من متطلّبات الحلبتني 

املتشابهة.
  واعرتف جوك كلري، الذي يُعترب أحد مهنديس األداء 
الرئيسيني يف الفريق، أّن حّتى أفضل مهنديس الفريق 
ال ميلكون رشًحا كاماًل لسبب تقلّب األداء بهذا الشكل.

  وقــال الربيطاين: »لو علمنا هذه األمور المتلكنا 
الرصاصة الذهبّية. ال يزال الوضع صعًبا لفهم كّل هذه 

األمور عىل نحٍو كامل«.
  وأردف: »تتحــّدث إىل الفرق التي تحصل عىل أداء 
جّيد يف سباق ومن ثّم ترتاجع إىل الخلف يف أخرى، 
إنّه لغٌز حقيقي. لهذا السبب ال تُعّد هذه املهّمة بسيطة، 

وهي مثرية لالهتامم لكم كصحافة وكذلك لنا«.
  ويف حني أنّه قبل عدم امتالكه لرشحٍ كامٍل لسبب 
معاناة فرياري بذلك الشكل يف سبا ومن ثّم تقدميها 
ألداء أفضل يف مونزا، إاّل أّن كلري أوضح أنّه مع كسب 
الفرق للمزيد من الخربة مع هذه السيارات فإنّها بدأت 

بالحصول عىل فهٍم أفضل بكثريٍ ملا يحدث.
  وقال: »ال نعلــم جميع األجوبة بصدق، وال نزال 
نُحاول فهم ما حدث بالضبط يف ســبا. لدينا بعض 
األفكار ومن الواضح أنّنا نترصّف بناًء عليها. وصلنا 
إىل منزا مبستويات ارتكازيّة منخفضة مثل سبا، لكّن 
األداء كان مختلًفا ونشــعر أنّنا فهمنا قلياًل ما حدث 

يف سبا«.
  وأردف: »قد نكتشف املزيد الحًقا هذا العام. لكّننا 

نواصل التعلّم«.

   {  وولف: رشاكة ريد بُل وبورشه 
كانت لتكون »مذهلة« {

  قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس للفورموال 
واحد أّن الرشاكة امللغاة بني ريد بُل وبورشــه كانت 

لُتشكّل فريًقا ضخاًم وجّيًدا للرياضة بأكملها.
  وضعــت ريد بُل حــًدا ملحادثاتها مع بورشــه 
بشــأن التعاون املحتمل بينهام ملرشوع وحدة طاقة 

2026، لتبقــى آودي العالمة الوحيدة من مجموعة 
فولكســفاغن التــي أكّدت رســمًيا انضاممها إىل 

الفورموال واحد.
  وســُتواصل ريد بُل لوحــدات الطاقة الدفع يف 
مرشوعها املســتقل، لكّنها تبقى منفتحة عىل أيّة 

رشاكات مستقبلّية مع أطراٍف أخرى.
  وأشــار كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل إىل 
أّن التعاون مع هوندا يبقى خياًرا ممكًنا، خاصة عىل 

صعيد تكنولوجيا البطاريّات.
  وقال وولف أنّه من املؤسف اآلن أّن مرسيدس لن 
تتمكّن من منافســة بورشه عىل الحلبة، ما مل يجد 

الصانع األملاين طريًقا آخر لالنضامم إىل البطولة.
  وقــال وولف حــور مرشوع وحدة طاقة ريد بُل: 

»اعتقد بأنّها اسرتاتيجّية جريئة للغاية«.
  وأضــاف: »من الواضح أّن ريد بُل دامئًا ما أرادت 
أن تكون مســتقلّة، وأن تكون لهــا وحدة طاقتها 
الخاصــة من دون أن تكون مرتبطة مبصّنع معّدات 

أصلّية آخر«.
  وأردف: »وها نحن ذا. قاموا بتبني تلك االسرتاتيجّية. 
وســرنى ماذا سيحدث يف مواســم 2026 و2027 
و2028. من الواضح أّن هذا يضع وجهة لهم، ولست 
مطّلًعا عىل التفاصيل بشأن انضامم بورشه كمجرّد 
عالمة ملصقــة عىل املحرّك أم أّن هوندا ســتضع 

عالمتها عليه«.
  وأكمل: »ذلك مؤســٌف بالنسبة يل كأحد أطراف 
مرســيدس، أن ال نتمكّن من منافسة بورشه. كانت 

رشاكة ريد بُل وبورشه لتكون مذهلة«.
  وواصل حديثه بالقول: »لكّن تلك الرشاكة مل تنجح 
ألسباٍب مجهولة بالنســبة يل. لكّنها كانت لتكون 
رائعة للفورموال واحد ولنا جميًعا بشكٍل عام بالنظر 

إىل عامل الجذب«.
  وقال وولف أّن عالمة كبورشــه بوســعها جلب 
الكثري للرياضة: »كّل رشكة كربى، خاصة يف صناعة 
السيارات، لكن ليس حكرًا، إذ أّن ريدج بُل عالمة جّيدة 
جًدا يف ذلك الصعيد، ال تشرتي فريق تسابق فقط بل 
تستثمر الكثري فيه ستكون مفيدة للفورموال واحد«.

  وأردف: »ويف حال وضعت عالمة كبورشه، وهي 
معروفة يف العامل بأرسه، مواردها التســويقّية يف 
الفورموال واحد، فسيكون ذلك مفيدا، وأعتقد بأّن ذلك 

هو الجزء املهم«.

{   بينوتو: شفارتزمان يستحق مقعداً 
يف الفورموال واحد {

  يــرى ماتيا بينوتو مدير فريق فرياري أن روبرت 

شــفارتزمان سائق التطوير لدى العالمة اإليطالية 
يستحق مقعداً يف الفئة  امللكة.

  صاحب الـ 2٣ عاماً، ســيخوض حصتي تجارب 
حرة مع فريق فرياري ضمن جولتي الواليات املتحدة 

وأبوظبي.
  وأحرز شفارتزمان الفوز بلقب الفورموال ٣ ملوسم 
2019 قبل أن مييض موسمني يف الفورموال 2 حيث 
أنهى رابعاً يف 2020 وثانياً خلف أوســكار بياسرتي 

العام املايض.
  وكانت أوىل مشــاركاته عىل منت سيارة فرياري 
خالل تجارب أبوظبي للناشئني يف 2020 شهر كانون 
األول 2020، قبل أن يظهر مجدداً مع الفريق املصنعي 
وكذلك مع فريق هاس ضمــن نفس التجارب العام 

املايض.
  كام اكتسب خربة هذا املوسم حني قاد سيارة هاس 
2018 عىل حلبة فيورانو شهر كانون الثاين املنرصم، 
وكذلك سيارة فرياري 2021 يف موجيللو شهر متوز 

املنرصم.
  لكنه مل يســابق هذا املوسم حيث كان مشغوالً 
بالعمــل مع فرياري عىل جهاز املحاكاة الجديد، كام 
أن مشــاركته يف التجــارب الحرة امتداد لعمله مع 

الفريق.
  ومع توقيع كل من شارل لوكلري وكارلوس ساينز 
لعقدين طوييل األمــد مع قلعة مارانيللو بالتايل ال 

توجد فرصة واضحة لشفارتزمان.
  لكن بينوتو شــدد عىل أنه يســتحق مقعداً يف 
البطولــة، فقال: »روبرت ســائق مذهل. أعتقد أنه 
رسيــع جداً، خاصة يف الفورموال واحد. يف كل مرة 
كان يقــود، كان يقدم أداء رسيعاً. هناك ســائقون 
رائعون يف الفورموال 2 والفورموال ٣ لكنهم ليســوا 

جيدين مبا يكفي للفورموال واحد«.
  وأكمــل: »أعتقد أن روبرت بعكس ذلك متاماً، لقد 
كان بالتأكيد رائعــاً يف الفورموال ٣ ويف الفورموال 
2 كام أنــه قوي جداً، جداً يف الفورموال واحد. ومن 

املؤسف عدم حصوله عىل مقعد حالياً«.
  باملقابل، أثنى بينوتو عىل مساهمة شفارتزمان 
مع العالمة الحمراء، فقال: »لقد عمل بشــكل كبري 
للغاية هذا املوســم عىل جهاز املحاكاة. وقد ساعد 

فريقنا كثرياً يف تطوير السيارة«.
  وأردف: »أعتقد أنه تحسن كسائق، وطور مهاراته 
وقد نضــج اليوم كثرياً حتى مقارنة بالعام املايض. 

أعتقد أنه يستحق مقعداً«.
  واختتم: »نعلم أن الوضع صعب جداً لناحية املقاعد 

املتاحة، لكن نأمل أن يتغري الوضع مستقبالً«.

10
رياضـــــــــــــــــــــــــة

االربعاء 21 أيلول 2022

دوري األمـــــم األوروبيـــــة: غيـــــاب لوريـــــس وهرنانديـــــز وفيراتـــــي عـــــن فرنســـــا وايطاليـــــا ـــــــــــادي الحكمـــــــــــة - بيـــــــــــروت :  مؤتمـــــــــــر صحافـــــــــــي لن
ــــراد ــ ــ ــــــي ومـــ ــ ــــــن حاصبانـــ ــ ــــليم بيـــ ــ ــ ــــلم وتســـ ــ ــ تســـ

ــى تونس ال ــادرت  بــيــروت غـ نـــادي  بعثة ســيــدات 

خليل ــل  ــايـ غـ مـــشـــاركـــة   : املــفــتــوحــة   املـــيـــاه 
ــل ــيـ ــشـ ــيـ ــسـ ــالـ ــة الـــــعـــــالـــــم بـ ــ ــولـ ــ ــطـ ــ فـــــــي بـ

 الــــحــــارس األمـــيـــركـــي تـــيـــرنـــر غـــيـــر مــنــزعــج
أرســـــنـــــال فــــــي  الـــــبـــــديـــــل  دور  ــب  ــ ــع ــ ــل ــ ل

ــراء ــ ــرة الصفـ ــ ــدرر فـــــي مالعـــــب الكـ ــ ــيرة فيـ ــ ــــة خلـــــدت مسـ ــم تاريخيـ ــ مواسـ

فيـــــراري لـــــم ُتفلـــــت بعـــــد مـــــن »لغـــــز« ســـــيارات الفورمـــــوال واحـــــد ملوســـــم 2022

ماركو فريايت

كبار الحضور خالل املؤمتر الصحايف

بعثة سيدات نادي بريوت

السباّح اللبناين غايل خليل

الحارس األمرييك مات ترينر

فيدرر

لوريس وهرنانديز



1ـ جورجيا، يتوكلون

2ـ وليم، بر، ور، ودع

3ـ لفا، توماس مور

4ـ يرنّونه، عك، لدود

5ـ أهاتف، دواليب، هيرثو

6ـ منّوا، الدنا، يد، رسمد

7ـ ابن، اال، يحجر، ِجت، ما

8ـ تيان تسني، رواندا

9ـ جولييت، ميالنو، رّب

10ـ لن، اكراه، اب، بيكاسو

11ـ عدا، هروب، الدّو، نّز

12ـ االيراد، بريد، ينبوع

13ـ برصه، ندر، شــمالن، 

جّنة

11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
5   4      3   2   1   

1

2

3

4

5

 عموديا: 

 عموديا:

من خمسة حروف:    االبراج 

مدينة لبنانية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق   
وليم بليك

اخترب معلوماتك

1ـ حيوانات برمائية. 

2ـ االســم الثاين ملمثل 

مرصي راحل. 

القــوم  رئيــس  3ـ 

ومقدامهم، ماركة صابون. 

4ـ من ملوك نروج. 

5ـ غّض لنّي. 

1ـ فيلسوف يوناين. 

2ـ رّسام فرنيس راحل. 

الشــهور،  أحــد  3ـ 

يخّصني. 

4ـ مدينة فلسطينية. 

5ـ أكلة كانت شعبية. 

 فنان وشــاعر ورســام وممثل مــرصي راحل. ألَّف 

العديد من األغاين، وله الكثري من األعامل الســينامئية 

والتلفزيونية. 

إسمه مؤلف من تسعة حروف. إذا جمعت: 

6+2+1+8+9- دولة آسيوية. 

7+3+8+9+7- شاعر أملاين.  

2+8+6+5- مدينة بلجيكية. 

3+5+6+1- من الفواكه. 

9+8+4+6- بلدة يف الشوف. 

4+1+2- ناَل ومتلَّك. 

5+2- أمر فظيع ضخم.

1ـ يف أية ســنة وأي شــهر قام رائد الفضاء الرويس 

يوري غاغارين بأول رحلة اىل الفضاء الخارجي؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ يف أيــة عاصمــة دولة أوروبيــة أقيمت األلعاب 

األوملبية الثانية سنة 1900؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ من هو األديب والصحايف والكاتب والشاعر املرصي 

الذي أصدر يف جنيف صحيفة منرب الرشق؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ يف أية سنة ألغيت املحاكم الرشعية يف مرص؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ من هو الســيايس الفرنيس الذي عمل عىل اسقاط 

نابوليون الثالث، واعالن الجمهورية سنة 1870؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما إسم املدينة التي كانت عاصمة هوالكو قدميا؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ يف أية دولة أوروبية يقع مطار النيون؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إســم املدينة األمريكية التي إنترص فيها جورج 

واشنطن عىل االنكليز سنة 1781؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ مــن هو الطبيب االندليس الذي إكتشــف جرثومة 

الجرَب، والذي إبنه حذَق يف طب العيون؟ 

1ـ جوليانا، جلباب
2ـ ولفرهمبتون، لص

3ـ ريان أونيل، عار
4ـ جم، وتأ، اياديه

5ـ تنّف، انيكار
6ـ أبوه، الترت، ان

7ـ رم، دالس، أهّدد
8ـ أعود، ميهر

9ـ توسكانيني، وبَّ

10ـ ورم، الح، البيش
11ـ ويّل، جراب، رّم

12ـ لورد بريون، أدّل
13ـ وّد، أوبل

14ـ نعقده، جن، يدين
15ـ يستدركون
16ـ ثّر، آبا، بّج

17ـ رّمم، يسّنون
18ـ وداد، وزعة.

؟ من هو
من هي؟

1ـ شــاعر عبــايس أعمى، 

نسَج. 

2ـ يكتمل، أهجم، فّتاكا. 

أول رئيس يف فرنســا،  3ـ 

يلعب ويلهو، حّر الظهرية. 

4ـ بواخــر، يقفــزان، من 

الحبوب. 

5ـ أحــد الشــهور، األخت 

الوحيــدة للملكــة الراحلــة 

إليزابيت. 

6ـ مقهور، نعتمد عىل. 

7ـ زّك، وجهــة نظري يف 

األمر، ماركة دهانات.

8ـ ممثــل بريطاين ويلزي 

راحل، إختربَ. 

9ـ أســكَت بالحّجــة، أحد 

الفصول. 

10ـ شــاعر جاهيل، عشب 

يابس. 

11ـ حــرف نصــب، هيئة 

املالبس، البحر. 

12ـ االســم الثاين للشاعر 

االيطايل دانتي، االســم الثاين 

لشاعرة سورية. 

من  مســامر،  ملــَس،  13ـ 

حلويات الوالدة، خدَع. 

راحل،  مــرصي  ممثل  14ـ 

عاصمة أوروبية. 

15ـ قمح، يف القميص، أهل 

الزمان الواحد. 

16ـ أمل، نوع من الدببة. 

17ـ أمسيات، تحّب. 

18ـ مطربــة عربية راحلة 

صاحبة الصورة، تُحّركُه.

1ـ العــب تنس أمرييك 

معتزل، أداة رشط.

أملانية  تنــس  2ـ العبة 

معتزلة، العمر.

3ـ أديــب وفيلســوف 

لبناين راحل. 

4ـ خصب، مضِجر، ألقى 

القبض عىل وأخَذ.

5ـ شّديت وقّويت، خالف 

بحري، إســم مطار مدينة 

البندقية. 

العمل، وَش،  أصلَح  6ـ 

فريق كرة مــرصي، نبات 

أطبــاق  يف  يســتخدم 

الَسلطة. 

7ـ دولــة فقدت ملكتها 

مؤخــرا، طعــَن بالرمح، 

بسط يده، رجَع. 

8ـ العبة تنس سويرسية 

فازت بعدة بطوالت عاملية، 

يخصه. 

املكسيك،  يف  مدينة  9ـ 

غّنَج ودلّع، مرَض، إلهي.  

10ـ خشَن صوته، سكَن 

بعد حدة، من األلقاب. 

11ـ عائش، وزير لبناين 

راحل، خّده. 

12ـ أحد بــروج الحظ، 

بطولة دولية يف التنس. 

يأخذه  ناقص،  غري  13ـ 

املريض، وزير لبناين راحل. 

الثور

)21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

)22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

)24 آب - 23 أيلول(

العقرب

)23 ت1-21ت2(

الجدي

)22ك1 - 20 ك2(

الحوت

)20 شباط - 20 آذار(

احــذر الحســد من أقــرب املقربني اليك، 

والخبثــاء أيضــا. ستســيطر عىل وضعك 

سيطرة تامة. هناك امكانية لعالقة ممتازة 

مع شخص جذاب ورائع. 

ســوف تبتعد الغيوم امللبــدة عن حياتك 

العاطفيــة وســتكون أيامــك املقبلة كلها 

ســعادة وراحــة بال. مســاعدة قيمة من 

العملية.  النواحي  يف  األصدقاء 

حظــك يف هذه اآلونة أفضــل بكثري من 

السابق والحياة االجتامعية تتكيف بسهولة 

مع املتغريات التي طرأت عىل حياتك. احفظ 

مشاريعك.  حول  الرّس 

معنوياتــك محلقة يف البعيد هذه الفرتة. 

ســتجد الفرص الجيدة طريقها اليك. بدأت 

الغيوم تنجيل وبهذا سرتتاح من العناء الذي 

طويال.  تحملته 

ســتميض مرحلة لطيفة وستســنح لك 

الفــرص الثمينة للقاء شــخص يهمك أمره 

نتيجة  اعجــاب وتقدير، ومكافــأة  كثريا. 

ونشاطك.  املتواصل  جهدك 

مســاومة بســيطة مع شخص ال تعرفه 

جيــدا تنتهي بصداقة نتائجها جيدة. ميكنك 

التخلــص مــن عبء كبــري إذا عرفت كيف 

اللطيفة.  الكلمة  تستعمل 

تــّن املرشوع الجديد الــذي عرض عليك 

مؤخــرا فالحــظ اىل جانبك اليــوم. عليك 

أن تكون لبقا ودبلوماســيا لتكســب تأييد 

والزمالء.  األصدقاء 

الخلــود اىل الراحــة واالبتعاد عن أجواء 

الضجيــج رضورة يف هــذه اآلونة، فأنت 

قلق ألســباب عديدة. االنفراج املايل القريب 

بالتقدم.  أمال  سيعطيك 

املســألة التي تشغلك يف هذه اآلونة هي 

مادية فقط. ال تفصح عام يدور يف رأســك 

الجميل ألي كان. املــكان الجيد يف العائلة 

أنت.  هو بني يديك 

فحاذر  الرباقــة،  باملظاهر  كثــريا  تتأثر 

الوقــوع مجددا يف األخطــاء. الفلك اليوم 

يوجهــك نحو اتجاهــات ايجابية لألهداف 

النبيلــة الكثرية التي تصبو اليها. 

مناســبة اجتامعية ســارة تتألق وتلمع 

فيهــا. نجــاح كبــري يف العمــل وتقدير 

وتشــجيع من املســؤولني واملدراء. ظروف 

الزواج.  عىل  للمقبلني  ممتازة 

شــخصيتك تتفتــح ويتاح لك أن تربز يف 

محيطــك. ســتعرف النجــاح والتغيري اىل 

األفضــل يف اهتامماتك، وأيضا يف أجوائك 

والعاطفية. االجتامعية 

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(

االسد

)24 متوز - 23 آب(

امليزان

)24 أيلول - 22 ت1(

القوس

)22ت2 - 21 ك1(

الدلو

)21 ك2 - 19 شباط(

تشارلز
إحتفال

اعالنات
استثامر

إختبار
األرجنتني
بنسلفانيا

جرائد
جنة

جاكلني
جانيت
دراخام

دفة
روزايل

روماريو
سنة

ساسني
سلوى

سامهر
سيارة
طفل

طروب
غوادلوب

غرور
غامبيا

غوتنربغ
غليل
فقرة
فنار
فوج

قراصنة
كولورادو

كتاب
منتخب
مباراة
ناجي

نداء

نانيس
هديل

وجدان
وجوه

ويليام.

الحل السابق

الحل السابق

أوهايو

االربعاء 21 أيلول 2022

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ شكرالله الجر. 

2ـ مهرانة. 

 . 3ـ ُحب الوطن فرض عيلَّ

4ـ العّثة. 

5ـ املمثل يوسف شعبان. 

6ـ سنة 1675

7ـ اللغة االنكليزية. 

8ـ يوسف اسطفان. 

1ـ ثنايا. 

2ـ رادار. 

3ـ ثبايت. 

4ـ آملوت. 

5ـ رسونا. 

1ـ ثرثار. 

2ـ نابلس.

3ـ آدامو. 

4ـ يأتون. 

5ـ اريتا. 



االول تـــــشـــــريـــــن  نـــــهـــــايـــــة  قـــــبـــــل  الـــــتـــــرســـــيـــــم  النــــــــجــــــــاز  ــط  ــ ــغـ ــ ــضـ ــ تـ واشــــــنــــــطــــــن 

ـــــادل األســـــرى أردوغـــــان يكشـــــف عـــــن اتفـــــاق روســـــي أوكرانـــــي لتب

ــدأت ــ ــ ــ ــ ب ــدة  ــ ــ ــ ــ املتح ــم  ــ ــ ــ ــ لألم الـــــــــــ77  ــدورة  ــ ــ ــ ــ ال ــات  ــ ــ ــ ــ اجتماع
ــــــي ــــــــــــ الغربــــ ــــــي  ــــــراع الروســــ ــــــم الصــــ ــــــورك فــــــــــي خضــــ ــــــي نيويــــ فــــ

أوروبــــــــــا تعلــــــــــن جمــــــــــود امللــــــــــف النــــــــــووي اإليرانــــــــــي

شــــــهيد واحتجاجــــــات فــــــي الضفــــــة الغربيــــــة بعــــــد اعتقــــــال
»الســــــــــلطة« ملطلوبيــــــــــن مــــــــــن االحتــــــــــال اإلســــــــــرائيلي

بوتيـــــــــــــــن: النظـــــــــــــــام العاملـــــــــــــــي يتغيـــــــــــــــر حاليـــــــــــــــاً 
والعالـــــــــــــــم يتجـــــــــــــــه نحـــــــــــــــو التعدديـــــــــــــــة القطبيـــــــــــــــة
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رئاســيا، شهدت الساعات الـ٤٨ املاضية حراكا غري مسبوق 

بدأ باللقاء الذي عقد يف باريس بني وفد ســعودي ومسؤولني 

فرنسيني. وعلمت »الديار« ان باريس طرحت سلة من األسامء 

املرشــحة للرئاسة اال ان الرياض رفضت السري بأي اسم يدور 

يف فلك حزب الله.

وقد واصل الســفري الســعودي يف بريوت يوم امس حراكه 

»الرئايس« فبعد لقائه رئيس الحزب »التقدمي االشرتايك« وليد 

جنبالط، التقى رئيس حزب »القوات« ســمري جعجع الذي قال 

بعد اللقاء »مل نتطرق اىل أي أســامء لرئاســة الجمهورية إمنا 

تحدثنــا عن املواصفات، ومن الطبيعي أال يقبلوا بالتعاطي مع 

رئيس يدعم الفساد أو يفضل الالدولة عىل الدولة«. واكد جعجع 

ان »الخالص الوحيد للبنان متسك أهله فيه وبدستوره وباتفاق 
الطائف«، وقال »أنا مل أملس إال اهتامما ســعوديا بلبنان، لكن 

املطلوب دولة للتعاطي معه«.
وعىل الخط الرئايس ايضا لفت يوم امس اجتامع رئيس »التيار 
الوطني الحر« النائب جربان باسيل، بالسفرية الفرنسية يف بريوت 
آن غريو، اذ افيد انه اجرى معها جلسة عمل مطّولة. وتّم البحث 
يف قرار مجلس األمن األخري الخاص بالتجديد لـ« اليونيفيل«، كام 
تّم عرض ملا يقوم به االتحاد األورويب تجاه لبنان. وشمل البحث 
القوانني اإلصالحية املطلوبة ورضورة تشــكيل حكومة رسيعاً 

وانتخاب رئيس للجمهورية ضمن املهلة الدستورية. 
وقالت مصادر مواكبة للحراك الرئايس لـ »الديار« انه »وفق 
املشهد الراهن فان قائد الجيش وفرنجية ما يزاالن األكرث تداوال«. 
واضافت: :«يُتوقع ان يعلن قبل نهاية االسبوع نواب »التغيري« 
عن اسامء عدد من مرشحيهم عىل ان يختاروا الشخصية التي 

يشعرون ان لديها حظوظا للفوز وان هناك شبه اجامع حولها 

من قبل قوى املعارضة وال تشكل استفزازا للفريق اآلخر«.

{ اخبار سارة من طهران؟! {
يف هــذا الوقــت، تتجه االنظار إىل نيويــورك حيث تنعقد 

الجمعيــة العامة لالمم املتحدة التي يشــارك فيها وفد لبناين 

برئاســة نجيب ميقــايت. وُعلم ان االخري ســيلتقي الرئيس 

الفرنيس إميانويل ماكرون ووزير الخارجية االمرييك انطوين 

بلينكن والرئيس االيراين ابرهيم رئييس، او غريهم من الرؤساء 

واملســؤولني. وقالت مصادر مواكبة لـــ »الديار« ان ميقايت 

ســيطلب تســهيالت لتأمني الكهرباء للبنان من خالل انجاز 

املعامالت العالقة املرتبطة باســتجرار الغاز من مرص واالردن، 

كام سيشــدد خالل اللقاءات وخالل كلمته عىل وجوب تحريك 
ملف النازحني السوريني. 

وعىل خط الكهرباء، كشــفت مصادر خاصة لقناة املنار ان 
الوفد  اللبناين يف الجمهورية اإلسالمية يف إيران أُبلغ موافقة 
الحكومة اإليرانية عىل تزويد لبنان ب600 الف طن من الفيول، 
عىل شــكل هبة، مقســمة عىل 5 أشهر ، مبعدل 120 الف طن 

يف الشهر ، بحسب ما طلبه الجانب اللبناين .
ويف املعلومات ايضا ان الوفد سيحمل معه اىل بريوت مسودة 
االتفاق الذي تم التوصل اليه مع الجانب اإليراين وعرضها عىل 
الحكومــة اللبنانية للموافقــة عليها ليصار بعدها اىل توقيع 

االتفاق بشكل رسمي بني الجانبني.
وكان قال أمس، السفري اإليراين يف لبنان مجتبى اماين يف 
تغريدة له عىل تويرت :«هناك اخبار ســارة ستعلن قريبا حول 
ما تم التوافق عليه بشــأن الفيول اإليراين والتعاون يف مجال 
الكهرباء بني وفد وزارة الطاقة اللبنانية واملســؤولني املعنيني 

يف ايران«.

وخطوة مهمة جدا، وفق تعبريه.
وأكّــد الرئيــس الرتيك وجود رغبة لــدى أنقرة يف جمع 
الرئيســني الرويس فالدميري بوتــني واألوكراين فولودميري 
زيلينســي، وأضاف »مل ننجح حتى اآلن، لكن مل نيأس من 

ذلك«. تحقيق 
وشــدد أردوغــان عىل أهميــة أن تعيد روســيا املناطق 
األوكرانية التي سيطرت عليها يف حال التوصل التفاق سالم 

البلدين. بني 
وتطّرق الرئيس الرتيك إىل نتائج اتفاق إســطنبول لتصدير 
الحبوب الذي توسطت فيه بالده بني الطرفني املتحاربني، قائال 
»تــم تصدير منتجات زراعية تفــوق مليوين طن وتقرتب من 
3 ماليــني، وهناك حاليا مرحلــة جديدة وهي إتاحة املنتجات 
الروســية للعامل، ورغبتي الوحيدة هي شــحن املنتجات إىل 

البلدان النامية أو الفقرية ال املتقدمة«.

{ أهداف الجيش األوكراين {
يف غضــون ذلــك، تركز القوات األوكرانيــة عىل تحقيق 
توّغــل رسيع يف املناطق الرشقية التي تراجعت منها القوات 
الروســية، وفقا ملــا أعلنه الرئيس األوكــراين فولودميري 

زيلينسي.
وقال زيلينســي -يف خطاب متلفز يف ســاعة متأخرة 
من مســاء االثنني- »من الواضح أن املحتلني يف حالة ذعر«.
وأضــاف أنه يركز اآلن عىل »الرسعة التي تتحرك بها قواتنا، 
ورسعة استعادة الحياة الطبيعية« يف املناطق التي استعادتها.
كام أملــح الرئيس األوكــراين إىل أنه سيســتغل خطابا 
يلقيــه عرب الفيديو أمــام الجمعية العامــة لألمم املتحدة 
اليوم األربعاء، لدعوة الدول إىل ترسيع تســليم األســلحة 

لبالده. واملساعدات 
من جهته، قال سريغي غايداي الحاكم األوكراين ملقاطعة 
لوغانسك -وهي جزء من إقليم دونباس يخضع اآلن لسيطرة 
القوات الروســية رشقــي أوكرانيا- إن القوات املســلحة 
اســتعادت الســيطرة الكاملة عىل قرية بيلوغوريفكا يف 
لوغانســك، وتســتعد للقتال من أجل استعادة السيطرة عىل 

بأكملها. املقاطعة 
وكانت القوات الروسية قد بسطت سيطرتها الكاملة عىل 

لوغانســك يف متوز املايض بعد معارك دامية.

{ استفتاءات {
ومع تســارع وتــرية الهجوم األوكــراين املعاكس، أعلنت 

الســلطات املوالية ملوســكو يف مقاطعة خريسون جنويب 
أوكرانيــا، أمس الثالثاء، أنها قررت إجراء اســتفتاء بشــأن 

االنضامم إىل روسيا االتحادية.
ويف الوقت نفســه، دعا دميــرتي ميدفيديف نائب رئيس 
مجلس األمن الرويس السلطات املوالية لروسيا يف مقاطعتي 
دونيتســك ولوغانســك إىل إجراء استفتاءات لالنضامم إىل 
روســيا، قائال إن األمر يكتيس أهميــة بالغة لحامية إقليم 

التاريخية«. العدالة  و«استعادة  دونباس 
وأضاف ميدفيديف -عرب تطبيق تلغرام- أن االســتفتاءات 
ســتغري »وجهة تطور روســيا لعقود«، وسيصبح »التحول 
الجيوسيايس يف العامل أمرا ال رجعة فيه«، مؤكدا أن الغرب 

وأوكرانيــا يخافان من هذه الخطوة يف إقليم دونباس.
ويف وقــت ســابق، حّث دينيس بوشــلني رئيس اإلدارة 
االنفصالية مبقاطعة دونيتســك يف دونباس، زميله الزعيم 
االنفصــايل يف لوغانســك عــىل توحيد الجهــود من أجل 

التحضري الســتفتاء عاجل عىل االنضامم إىل روسيا.
وقال بوشــلني -يف مقطــع فيديو نرش عــىل مواقع 
التواصــل االجتامعي االثنني- »يجب أن تكــون تحركاتنا 

متزامنة«.

{ نقل غواصات روسية {
ويف سياق التطورات امليدانية، قالت وزارة الدفاع الربيطانية 
إن أسطول البحر األسود الرويس نقل بعض غواصاته من ميناء 
سيفاســتوبول يف شــبه جزيرة القرم إىل نوفوروسيسك يف 

كراسنودور كراي جنوب روسيا.
وأضافــت الــوزارة -يف تحديث اســتخباري يومي عىل 
تويــرت أمس- إن عملية النقل ترجع عىل األرجح إىل التغيري 
يف مســتوى التهديد األمنــي املحيل يف اآلونة األخرية، يف 

مواجهــة زيادة القدرة الهجومية البعيدة املدى ألوكرانيا.
وذكــرت أيضا أنه »خالل الشــهرين املاضيني تعرض مقر 
األســطول وقاعدة الطــريان البحري الرئيســية التابعة له 

لهجامت«.
مــن ناحية أخرى، قال مســؤول دفاعي أمرييك كبري إن 
مجموعة فاغرن -وهي رشكة عســكرية روســية خاصة- 
تحــاول تجنيــد أكرث مــن 1500 مجرم مدان للمشــاركة 
يف الحرب الروســية يف أوكرانيا، لكــن كثريين يرفضون 

االنضامم.
وأضاف املسؤول األمرييك -الذي تحدث لصحفيني رشيطة 
عدم الكشــف عن هويته- أن املعلومات تشري إىل أن »فاغرن 
تكبدت خســائر كبرية يف أوكرانيا، وخاصــة بني املقاتلني 

القتالية«. الخربة  وعدميي  الشباب 

الرئيــس األمرييك جــو بايدن- مواعيــد وصولهم من أجل 
امللكة. املشاركة يف جنازة 

وتعقد هذه الدورة تزامنا مع حصول انقســامات وتباينات 
شــديدة بني الدول األعضاء يف مجلــس األمن الدويل، عىل 
خلفيــة الحرب الروســية يف أوكرانيا ومــا نجم عنها من 
تداعيات وأزمات. ومن البديهي ان الحرب ستهيمن عىل أجندة 
االجتامعات، حيث يعّد كال املعســكرين ملنازلة دبلوماســية 

أو تحييدها. تأييد دول  الستقطاب 
ويذكر ان موافقة الجمعية العامة بأغلبية كبيــــرة عىل 
مشــاركة افرتاضية للرئيــــس األوكراين فولودميـــــري 
زيلينســي، رغم اعرتاض روســيا وحلفائها، تعكس حجم 
املعركــة واتجاهاتها، وهي خطوة ســبقها تقليص وتأخري 

تأشريات الوفد الرويس املشارك هذا العام.
ويف هــذا النطاق، قال وزيــر الخارجية اإليطايل لويجي 

دي مايــو إن اجتامعات الجمعيــة العامة لألمم املتحدة لن 
تحل الرصاع يف أوكرانيا، لكنها ســتظهر مدى عزلة الرئيس 

تعبــريه. الرويس فالدميــري بوتني، وفق 
 ونقلــت وكالة نوفــا اإليطالية لألنباء عن دي مايو قوله 
»الحظتم هذا من ترصيحات حلفائه املزعومني، مثل الصني، 

إذ يبدو أنهم ال يوافقون عىل فكرة اســتمرار الحرب«.
اىل ذلك, ستناقش اجتامعات األمم املتحدة أيضا التحديات 
العامليــة املتصاعدة يف قضايا الغــذاء واملناخ والتعليم، كام 
ستكون قضايا: ليبيا واليمن وسوريا وفلسطني وأفغانستان 

واالتفاق النووي مع إيران، تحت األنظار.
وقالــت بولينــا كوبياك املتحدثة باســم رئيس الجمعية 
العامــة لألمم املتحدة إن »الكثــري مام يجري يف الجمعية 
العامــة ال يحدث عىل املنصــة. تعلمون أن الدول األعضاء 
تلقــي خطب مطولة، ولكــن العمــل الحقيقي يكون يف 
اللقــاءات الثنائيــة خلف األبواب املغلقــة. نتوقع حضورا 

كبريا«. شخصيا 

التوصل التفاق جيد. إمكانية 
وأضــاف بوريل أن الردود اإليرانية ال تســاهم يف تحقيق 
نتيجــة نهائية، إال أنه أشــار إىل أن األطراف املتفاوضة ال 
تزال قريبة من تحقيق نتيجة نهائية بشــأن االتفاق النووي. 
وأكد، خالل مؤمتر صحفي بنيويورك، أن املقرتح الذي تقدم 
به إلحياء االتفاق النووي ســيبقى عىل الطاولة، وقال إنه ال 

يرى حال أفضل منه.
من جهته، أعرب ســتيفان دوجاريك املتحدث باسم األمني 
العام لألمم املتحدة عن أمله يف أن يستمر الحوار بني أطراف 
االتفــاق النووي اإليراين، وأن تتمكن من التوصل إىل توافق 

يف اآلراء.
وقال دوجاريك، خالل مؤمتر صحفي، إن األمني العــــام 
األممي أعرب إليران واألطراف األخرى عن الحاجة إىل إظهار 

املرونة واملضــــي قدما يف االتفــاق النووي. 
وأشــار إىل أنه من املنتظر أن يلتقــي األمني العام لألمم 
املتحــدة الرئيس اإليراين عــىل هامش الجمعيــة العامة 

الجاري. األسبوع 
بدورها، قالت وزيرة الخارجية الفرنســية كاترين كولونا 

إّن إيــران مل تقدم ردا إيجابيــا عىل مقرتح االتفاق النووي. 
وأكــدت، خالل لقــاء بالصحفيني عــىل هامش اجتامعات 
الجمعية العامة لألمم املتحدة، أن فرصة إيجاد حل تراجعت 
بسبب تراجع طهران عن بعض من االلتزامات املتعلقة مبنع 

تعبريها. النووية، وفق  األسلحة  انتشار 
ومل تســتبعد الوزيرة الفرنســية احتامل لقــاء الرئيس 
إميانويل ماكرون بنظريه اإليراين، الذي سيكون حارضا يف 
نيويورك هذا األســبوع، وقالت للصحفيني إن نافذة الفرصة 
األخرية إلحياء االتفاق النووي ســتغلق قريبا، لكن إيران مل 
تقــدم حتى اآلن ردا إيجابيا عــىل املقرتح األورويب إلحياء 

االتفاق.
وتابعــت أن للواليات املتحدة ورشكائها األوروبيني موقفا 
متطابقا من مســألة قضية تحقيق الوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة يف آثار يورانيوم عرث عليها يف 3 مواقع يف إيران، 
وهي قضية طالبت طهران بإغالقها قبل العودة إىل االتفاق.
من ناحيتها، قالت الرئاسة الروسية إنه ال يزال هناك عدد 
مــن القضايا الخالفية يف االتفــاق النووي اإليراين ينبغي 
العمل عىل حلها. وأضاف الكرملني أن خطة العمل الشــاملة 
املشــرتكة بشــأن امللف النووي اإليراين تلبي مصالح جميع 

الدول.

وقررت جامعة النجاح الوطنية صباح أمس تعطيل نشاطها، 
عىل أن يكون إلكرتونياً فقط.

وأغلقت جميع مداخل البلدة القدمية ودوار الشهداء بنابلس 
احتجاجاً عىل اعتقال الســلطة املطارد واألسري املحرر اشتية، 
الذي أمىض ٤ ســنوات يف ســجون االحتالل بحسب مواقع 

فلسطينية.
وخرج مسلحون من املقاومة الفلسطينية إىل شوارع املدينة 
مطالبني السلطة باإلفراج عن اشتية. ومل تصدر األجهزة األمنية 

أي تعقيب عىل الحادثة حتى اآلن.
وكان اشــتية قد نجا من عدة محاوالت اغتيال، أبرزها لدى 
محارصة مجموعة من املقاومني داخل حارة الياسمينة بالبلدة 
القدميــة بنابلــس، يف 2٤ متوز املايض، واستشــهاد محمد 
العزيزي وعبد الرحمن صبح وفق ما ذكره اإلعالم اإلرسائييل.

وقــد دانت عائلة اشــتية اعتقال ابنها مــع رفيقه طبيلة 
مبدينــة نابلس، ونفت يف بيان صحفي ما تروجه الســلطة 
بأنه »تم االتفاق مع العائلة لتســليمه أو اعتقاله لحاميته من 

تصفيته من االحتالل«.
وأكــدت العائلة أن جهاز األمن الوقايئ الفلســطيني نصب 
كمينا البنها املطلوب لســلطات االحتالل »واعرتض مركبة كان 

يستقلها ووجه السالح نحوه واعتقله«.
كام حملت األجهزَة األمنية الفلسطينية املسؤولية عن حياة 

ابنها مصعب املحتجز، وطالبت باإلفراج عنه.
كام طالبت العائلة الرشفــاء والعقالء بالتدخل فورا لحقن 
الدماء واإلفراج عن املعتقلني، وتوحيد الصف الداخيل يف وجه 

الهجمة اإلرسائيلية ضد الفلسطينيني.
مــن جانبهــا، دانت حركة املقاومة اإلســالمية )حامس( 
»اعتقال األجهزة األمنية التابعة للســلطة املطاَرَديْن املقاومني 
مصعب اشتية وعميد طبيلة« مطالبة برضورة »اإلفراج الفوري 

عنهام وعن كل املقاومني واملعتقلني السياسيني«.
وأكدت حامس أن اعتقال املُطاَرَديْن اشــتية وطبيلة »وصمة 
عار جديدة عىل جبني السلطة وسجل تنسيقها األمني األسود«. 
من جهتها، نفت كتائب شهداء األقىص -يف بيان- اختطاف 
اشتية من قبل األجهزة األمنية يف نابلس قائلة إنه »يف عهدة 

السلطة باتفاق مع عائلته لحاميته من االغتيال«.

التجاريــة واالقتصاديــة، وتعميــق التبــادالت الثقافية 
واإلنســانية، والتواصل بني الشعوب، ونحن مهتمون بصدق 
بالعمل الناجح للســفارات التي ترتأسونها يف هذه املجاالت 

الرئييس«.
وأضــاف أن املبــادرات واالقرتاحات املحتملة للســفراء، 
والتي تهــدف إىل تعزيــز التفاهم املتبادل بني الشــعوب، 
ستحظى بدعم كل من الحكومة الروسية واألوساط العامة 

والتجارية يف روسيا.
وأردف: »عملكــم يجــري اآلن يف ظروف تتســارع فيها 
عمليــات التحول األســايس للبنية الكاملــة يف العالقات 
الدولية، حيث يدخل تشــكيل نظام عاملــي متعدد األقطاب 

وأكرث دميقراطية وعدالة مرحلة نشطة«.
وتابع بوتــني: »أكدت القمة األخرية ملنظمة شــنغهاي 
للتعــاون التي عقدت يف ســمرقند حقيقة أن التحرك نحو 
عــامل متعدد األقطاب هو املحرك الرئييس واالســرتاتيجي 
للسياســة العامليــة« موضحا ان  »البلــدان التي هي عىل 
قناعة بأن العامل الحديث يجب أن يكون متعدد املراكز وعىل 
أســاس معايــري القانون الدويل املعرتف بها بشــكل عام، 
ومبادئ األمــن املتكافئ وغري القابــل للتجزئة، والتعاون 
القائــم عىل االحرتام املتبادل مع الدور التنســيقي املركزي 

املتحدة«. لألمم 
والجمعــة املايض، قال بوتني يف كلمة خالل قمة منظمة 
شــنغهاي، إن »حجم التعامالت بالعمــالت الوطنية داخل 
دول منظمة شــنغهاي للتعاون آخذ يف االزدياد«، مشــّدداً 
عىل أّن »السياســات االقتصادية العاملية تشــهد تحوالت ال 
عــودة فيها إىل الوراء«. هذا وقال بوتني يف آب املايض، يف 
مؤمتر موســكو الدويل العارش لألمــن، إن »العامل متعدد 
األقطاب املبنــي عىل الرشعية الدولية هو الســبيل الوحيد 

العرص«. تحّديات  ملواجهة 
توريد األسمدة الروسية مجانا إىل الدول املحتاجة ما زال 

دون رد
وحول توريد األســمدة الروســية، قال الرئيس الرويس 
فالدميــري بوتني إن بــالده مل تتلق أي رد عىل عرضها توريد 
أســمدة روسية، تكدست يف موانئ الدول األوروبية، بشكل 

مجاين إىل الدول املحتاجة.
ولفت  إىل حقيقة، أن القيود الغربية عىل إمدادات الطاقة 
والغذاء واألســمدة الروسية إىل األســواق العاملية، »أثرت 
يف املقــام األول  بالدول الربيئــة التي ال عالقة لها باألزمة 

النامية واألكرث فقراً«. األوكرانية، وهي الدول 
واعترب بوتني أن »قمة السخرية هي، أنه تم عرض األسمدة 
باملجان. أود التأكيد عىل ذلك، مجاناً تقديم 300 ألف ]طن[ 
من األسمدة الروسية املحتجزة يف املوانئ األوروبية، بسبب 

العقوبــات للدول املحتاجة، ال يزال بدون رد.
وتابع: »ندرك، أنهم ال يريدون ]الدول الغربية[ السامح 
لرشكاتنا بكســب املال، لكننا نريد إعطاءها ]األســمدة[ 
مجانًــا. أعطوهــا حتى مجانًــا إىل البلــدان املحتاجة .. 
]الوضــع القائــم[ ال. وعن ذلك ال يشء، ليس هناك أي رد 

ذلك«. عىل 

{ منتدى روسيا- أفريقيا 2023 {
كذلــك، أعرب بوتني عن أمله يف أن يتمكن املنتدى الرويس 
األفريقــي، املخطط عقده يف عــام 2023، من إعطاء دفعة 
جديدة لتطويــر التعاون متبادل املنفعــة. وقال : »بحضور 
ســفريي الجزائر ومرص املوقرين، وكذلك زمالئهام من الدول 
األفريقيــة األخــرى، أود أن أذكر، أنه مــن املقرر عقد القمة 
الروسية األفريقية الثانية يف سان بطرسربغ يف عام 2023. 
نتمنــى أن ننجح مًعا، من خاللهــا )القمة( يف إعطاء دفعة 
جديدة للتنمية الشــاملة للتعاون متبادل املنفعة بني روسيا 

والدول األفريقية«.
يذكر أن مدينة سوتيش استضافت، يومي 23- 2٤ ترشين 

األول 2019، قمة »روســيا - أفريقيا« برئاســة مشــرتكة 
للرئيســني الرويس، فالدميري بوتــني، واملرصي عبد الفتاح 
الســييس، رئيس االتحاد األفريقي، وكذلك املنتدى »الرويس 
األفريقي«، يف حدث يُعد األول مبثل هذا املســتوى يف تاريخ 

األفريقية. الروسية  العالقات 

{ حل األزمة يف ليبيا {
وايضا اكد بوتني أن روســيا مهتمــة بحل األزمة يف ليبيا، 
وتعول عىل اســتئناف العمل يف جميع املجاالت قائال: »نحن 
مهتمــون بالتوصل إىل تســوية عادلة ومســتدامة للرصاع 
الداخيل الذي طال أمده يف هذا البلد ... وستواصل روسيا دعم 

سيادة ليبيا وسالمة أراضيها«.
يذكــر أن املبعــوث الخاص للرئيس الــرويس إىل الرشق 
األوســط ودول أفريقيــا، نائب وزيــر الخارجية، ميخائيل 
بوغدانــوف، أكد أمس، أن موســكو تعتزم اســتئناف عمل 
ســفارتها يف طرابلس يف املســتقبل القريب، مشريا إىل أن 

قريبا. الرويس سيعلن  السفري  تعيني 

{ تطبيع الوضع يف السودان {
كذلك شدد بوتني أن الحوار مع السودان مستمر عىل مختلف 
املستويات، وأن موسكو تدعم تطبيع الوضع فيه عاجالً مشريا 
اىل ان روســيا تربطها عالقــات صداقة وتعاون طويلة األمد 
مع الســودان. يتم الحفاظ عىل حوار هادف عىل مســتويات 
مختلفة، مام يســاهم يف توســيع تفاعل األعامل يف مجال 

الجيولوجيا، واستخدام باطن األرض، واإلمدادات الغذائية.
مذكّراً بأن االجتامع الســابع للجنة الحكومية الروســية 

الســودانية عقد يف موسكو يف آب املايض.
وأضــاف: »نتطلــع إىل تنفيذ جميع االتفاقــات التي تم 
التوصل إليها هناك. دعت روســيا باســتمرار إىل التطبيع 
الرسيع للوضع الســيايس الداخيل يف الســودان، ويدعم 

الغاية«. لهذه  السودانية  القيادة  جهود 

{ تقديم الدعم إىل مايل {
إىل ذلك، أعلن الرئيس الرويس أن بالده ســتقدم املســاعدة 
والدعم إىل جمهورية مايل، مبا يف ذلك إمدادات الغذاء مشددا  
أن »روســيا ستواصل تزويد الشــعب املايل باملساعدة والدعم 
الشــاملني، مبا يف ذلك اإلمداد بالغذاء الرضوري واألســمدة 

والسلع الصناعية«.
كام وعــد بوتني مبواصلة التعاون مــع مايل يف املجال 
اإلنســاين، وباســتقبال املزيــد من املواطنــني املاليني يف 

الروسية. الجامعات 
يذكر أنه يف العارش من الشــهر آب الفائت، أجرى الرئيس 
الرويس فالدميري بوتــني، محادثة هاتفية مع رئيس مايل 
االنتقايل، أسيمي غويتا، أعرب فيها األخري عن امتنانه لدعم 
روســيا، كام متت مناقشة الجهود املبذولة لتحقيق استقرار 

اإلرهاب. الوضع ومكافحة 
وأضــاف الكرملني يف بيانه، أن الرئيس الرويس أعرب عن 
أمله يف أن تساعد القمة الروسية األفريقية يف العام 2023 

يف تعزيز العالقات بني روســيا والدول األفريقية.
كــام تم التطرق إىل عدد من املســائل املتعلقة بـ« قضايا 
زيادة تطوير التعاون الثنايئ يف مجاالت التجارة واالقتصاد 
وغريهــا فضال عن اإلمدادات املحتملة لألغذية واألســمدة 

والوقود الرويس إىل مايل.

{ التعاون مع الكويت {
مــن جهــة أخرى، أكد بوتني أن روســيا تــرى فرصاً غري 
مستغلٍة يف التعاون مع الكويت موضحا أن املسؤولني الروس 
»مســتعدون ملواصلة التنســيق الوثيق للسياسة الخارجية، 
ليس فقط يف شؤون الرشق األوسط، ولكن أيًضا يف القضايا 
الدولية امللحة األخرى. نرى احتياطيات غري مستغلة يف تطوير 

التعاون التجاري واالقتصادي واالستثامري«.
وأضــاف أن بــالده تؤيّد زيادة تعزيز التعــاون البناء مع 

الكويت.

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923٨30 - ٨117٨5/03

فاكس : 05/923773

االعالنات : 923767-923770-05/923776-92376٨

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com
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