ً
ابتداء من اول تشرين االول

مــــــــدارس الـــقـــطـــاع الـــخـــاص
ُ ّ
انطلقت بنقص فــي معلميها
وصــعــوبــة فــي تــأمــيــن الــبــديــل
مـــمـــن ســـــافـــــروا أو تـــركـــوا

ثمن العدد من جريدة «الديـــار»
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«ق ـــوارب امل ـــوت» تبتل ـــع ابن ـــاء الش ـــمال وته ـــدد االس ـــتقرار  :طرابل ـــس ف ـــوق «برمي ـــل ب ـــارود» ؟
الترســـــيم بانتظـــــار الصياغـــــة الخطيـــــة واســـــرائيل «مســـــتنفرة» لهضـــــم التنـــــازالت املؤملـــــة
ميقاتـــي يغـــادر نيويـــورك دون نتائـــج «والعيـــن» علـــى جولـــة التفـــاوض االيرانـــي ــــ الســـعودي !
حقيقة الديار

العم ـ ــاد جوزي ـ ــف ع ـ ــون
تقوم الدول عىل النزاهة ،وعىل االنســجام الشعبي،
وعىل الوعي للوطنية الحقيقية ومصلحة البالد.
وتقوم الدول عىل اختيار قادة لها يكونون يف مستوى
املســؤولية ،ويتحملون حتى آخر رمق من اجل شعبهم،
ومن اجل تقدّ م وطنهم نحو االمام.
نعيــش اليــوم يف ظل املهلة الدســتورية النتخاب
رئيس للجمهورية ،ولبنــان بعد االنهيار الحاصل فيه،
وبعد الكارثــة االقتصادية واملالية واملعيشــية ،وبعد
فقدان االدويــة ،وبعد الفقر ،وبعد الجوع ،وبعد هجرة
أهم االدمغــة اىل الخارج وغريهم الذين يريدون العمل
من اجل عائالتهــم اللبنانية ،كل ذلك يجعلنا نفكر من
نختار كرئيس مقبل للجمهورية ينقذ لبنان بشكل فعال
وجدي.
ان االنظــار تتجه نحو العــاد املغوار جوزيف عون
قائد الجيش اللبناين ،املعروف بنزاهته وباســتقامته،
ومحاربته للفســاد يف املؤسســة العسكرية عىل كل
املستويات .هو مثال لتح ّمل املسؤولية ،ومن طراز رجل
الدولة عىل املستوى االعىل ،ذلك انه قاد الجيش اللبناين
الذي وصــل عديده يف يوم من االيام اىل مئة ألف ،ومل
تحصل حادثة واحدة مذهبية او طائفية ،بل قاد العامد
جوزيف عــون الجيش اللبناين مــن كل الطوائف اىل
االنصهار الوطني واىل قيام العسكريني مبسؤولياتهم،
وكان عىل رأســهم يف املهــات الصعبة ويف املحنة
التي عاشها العســكريون نتيجة تدين رواتبهم  ،فقام
باملستحيل واستطاع الحفاظ عىل املؤسسة العسكرية
وهو الذي يحبه كل لبناين رشيف.
العــاد جوزيف عون مل يقم بإعامر منزل اهله ،وهو
القادر عىل الحصول عىل املبالغ التي يريدها من اغنياء
يف البلد ،بل منزل اهله ما زال كام هو .كام اننا ال نسمع
عــن اوالده انهم يخالفون القوانني ،وال حتى نســمع
اي معلومــات عنه ،النه يعيــش يف ظل عائلة لبنانية
متوســطة املدخول ،وابتعد عن بهرجة االموال وابتعد
عن كل االجواء الفاسدة واملال الحرام.
املجلس النيايب ســوف ينتخــب رئيس الجمهورية
الجديد ،وهنالك مرشح آخر له تاريخه ومصداقيته وهو
الوزير سليامن فرنجية .ويبدو ان املنافسة ستكون بني
الوزير فرنجية والعامد جوزيف عون ،واالثنان صالحان
لرئاسة الجمهورية اللبنانية.
والن قائد الجيش ليس عنده إعالم يتحدث من خالله
عن شــخصيته واعامله ،فال بــد للصحافة ان تتحدث
عنه  ،ذلك ان السياســيني يطلون يف برامج سياســية
ويتحدثون عن انفســهم ولهــم اعالم خاص بهم يقود
حملــة اظهارهم ،بينام قائد الجيــش اللبناين ورئيس
مجلس القضاء االعىل وحاكم مرصف لبنان ليس عندهم
وســائل اعالم تختص بهم او نواب يف املجلس النيايب
رصحون اال وفق
يتحدثون عنهم ،بل هم مثل ابو الهول ال ي ّ
املسؤولية الدقيقة ،الن كل كلمة منهم تؤثر يف الجيش
اللبناين او يف الجسم القضايئ والعدالة يف لبنان او يف
اللرية اللبنانية والودائع يف لبنان.
من هنا ،يجب التحدث عن العامد جوزيف عون والقول
انه مستقيم جدا ونزيه جدا ،وانه مل يتلق اي مبلغ من اي
شــخصية لبنانية رغم كل محاوالت التق ّرب منه لتقديم
االموال التي يريدها ،وكان يرفض كل ذلك ،وبقي الضابط
املتواضع يعيش الحياة اللبنانية املتوســطة مثلام كان
مالزما ومقدما وعقيدا وعميدا يف الجيش  ،الن العامد
عون هــو ذاته مل يخرج عن حياته الطبيعية اللبنانية،
وهــي الحياة الطيبة الســليمة ذات النيــات املناقبية
واالخالق .
مطلــوب ان يصل العامد جوزيف عون اىل رئاســة
الجمهوريــة ،هكــذا يقول جمهور كبري من الشــعب
اللبناين .نحن ال ندخل يف بزار َمن ميلك شعبية اكرث الننا
نبتعد عن الجو غري الســليم ،ونريد الحديث ذا املستوى
العايل.
هنالك جمهور يؤيد قائد الجيش العامد جوزيف عون
يك يتم انتخابه رئيســا للجمهوريــة النهم يعتقدون،
وهم عىل حق ،ان العامد عون ســيحارب الفســاد يف
لبنان وسينهي تفكك الدولة ويعيد للمؤسسات اللبنانية
الرســمية والخاصة قيمتها وفعاليتهــا ،ويف عهده
ســيكون القضاء مستقال كام هي املحكمة العسكرية
اللبنانية يف عهده ،كام هو قائد للجيش اللبناين.
ويف ظل حكمه القوي للقانون والدســتور ،ستأيت
استثامرات كثرية اىل لبنان ،ويعود قسم كبري من الذين
هاجروا ،وسيشــهد لبنان ازدهارا هاما يف ظل رئاسة
العامد جوزيف عون للجمهورية اللبنانية.

شارل ايوب

ابراهيم نارص الدين
فصل جديد من «مسلســل» «قوارب املوت» يطل برأسه من
الشــال مجددا مهددا بتدحرج االمور اىل ما ال تحمد «عقباه»
يف مدينة طرابلس التي «تجلس» عىل «برميل بارود» حســب
تعبــر تقرير امني حذر من «انفــات االمور بفعل الفوىض
السائدة عىل خلفية االهامل والشعور العام بان الناس مرتوكة
لقدرها وهو ما ميكن ان تســتغله جهات «مغرضة» الشــعال
االوضــاع» .يف هذ الوقت تبقى «خارطة» الطريق االمريكية-
الفرنسية -السعودية الصادرة من نيويورك «دون انياب» ،لكن
الشق الرئايس يوحي بوجود قناعة راسخة بعدم قدرة اي فريق
عىل ايصال رئيس يلبي طموحاته .ويبقى الســؤال عن هوية
الرئيس «التســوية» القادر عىل تامني «التطمينات» الالزمة
لحزب الله وكذلك «مصالح» الدول الثالث؟ فيام تبقى «العيون
شاخصة» عىل جولة الحوار الســعودي -االيراين السادسة
التي ســتكون املؤرش االكرث جدية عىل اتجاهات االحداث عىل
الســاحة اللبنانية يف ظل ترقب لعودة رئيس الحكومة املكلف
نجيــب ميقايت اىل بريوت لرتجمة االجــواء االيجابية حول
تشــكيل حكومة «كاملة املواصفات» الدارة الفراغ الرئايس...
يف هذا الوقت ،ال يزال ملف «الرتســيم» متقدما عىل ما عداه،

(تتمة املانشيت ص)12

عمليات البحث عن ناجني مستمرة

روسيا تستعجل االستفتاء في شرق أوكرانيا وتكرر
التلويح بـ«النووي» ..وأوروبا تعد رزمة عقوبات جديدة

املعارك يف اوكرانيا

ال تزال ردود الفعل الغربية تتواىل إزاء قرار
الرئيس الرويس فالدميري بوتني تنفيذ تعبئة
جزئية لجنود االحتيــاط للقتال يف أوكرانيا،
وقد كررت موســكو أمس الخميس تلويحها
باســتخدام أســلحة نووية وال ســيام مع
اســتعداد إدارات انفصالية يف أوكرانيا إلجراء
استفتاءات لالنضامم إىل روسيا.
وقــال الرئيس الرويس الســابق دميرتي
ميدفيديف -الذي يشــغل حاليا منصب نائب
رئيس مجلس األمن القومي -إن بالده مستعدة

الســتخدام كل الوســائل مبا فيها األسلحة
النووية اإلسرتاتيجية للدفاع عن األرايض التي
ستنضم إليها.
وشــدد ميدفيديف عىل أن االســتفتاءات
املزمعــة -التي قررت الســلطات االنفصالية
املوالية لروســيا إجراءها يف مناطق واسعة
رشق أوكرانيا وجنوبها -ســوف تجرى ،و»ال
رجعة» يف ذلك ،حسب تعبريه.

(التتمة ص)12

ُ
حــمــاس تــدعــو إلـ ــى الـــدفـــاع ع ــن األق ــص ــى وتــحــذر
االحـــتـــال مـــن جـــر املــنــطــقــة إلــــى «حـــــرب ديــنــيــة»

مكان تنفيذ العملية

أصيب مثانيــة مســتوطنني يف عملية
طعن بطولية نفّذها فلســطيني واستشهد
برصاص االحتالل ،مســاء أمس الخميس،
قرب حاجز «بيت سريا» جنوب غرب رام الله
بالضفة الغربية املحتلة.
وأفادت وســائل إعالم العدو ،بإصابة 8
مســتوطنني بجــراح يف عملية طعن قرب
الحاجز العســكري «بيت سريا» ،واستشهاد
املنفذ -مل تعرف هويته بعد -برصاص جنود

االحتالل.
وقالت القناة العربية  12إنّ  5مستوطنني
أصيبــوا طع ًنا و 3آخرين بغاز الفلفل ،خالل
محاولــة «الســيطرة» عىل منفّــذ عملية
الطعن.
ويف وقت ســابق مساء الخميس ،أصيب
جنــدي ارسائييل ،بعمليــة دهس قرب بلدة

(التتمة ص)12

رئيسي :املهم في املفاوضات رفع العقوبات وديمومة االتفاق
«الوكالة الدولية» حول التحقيقات النووية :ال أمل في حلها

لقاء رئييس وماكرون عىل هامش اجتامعات الجمعية العامة لألمم املتحدة
قال الرئيس اإليــراين إبراهيم رئييس عىل الدولية للوصول إىل اتفاق».
هامــش اجتامعات الجمعيــة العامة لألمم
وتابــع رئييس« :نؤكــد رضورة الحصول
املتحدة إن «املســألة املهمــة املطروحة يف عىل ضامنات من واشــنطن لتاليف أي تنصل
املفاوضات النوويــة تتمثل برفع العقوبات أمرييك من االتفاق النووي كام خربنا سابقاً».
وأوضــح رئيــي أنّ «الــركات تخىش
عن إيران».
ولفــت رئيــي إىل أنّ «ملــف التحقيق الدخول يف مشــاريع اقتصادية مع إيران من
املفتــوح ضد إيــران يف الوكالــة الدولية دون ضامنات بشأن دميومة االتفاق النووي»،
للطاقــة الذرية هو أحــد امللفات التي يجب مضيفــاً «لن نربــط اقتصــاد الجمهورية
حلّها للميض يف االتفاق النووي» ،مشــدداً
(التتمة ص)12
عىل «رضورة إغالق ملف تحقيقات الوكالة

عىل طريق الديار
ان ارضاب املصارف هو جرمية وان عدم
حامية املصــارف جرمية وان عدم توقيف
من يهدد عامل املصــارف بالقتل وحرقهم
بالبنزيــن هو جرمية أيضــا .فقد مىض
اسبوع كامل عىل ارضاب املصارف ،ولبنان
يعيش يف انعزال كامل عن الســوق املالية
العاملية وعن تحويل االموال من املهاجرين
اللبنانيني واملغرتبني اىل اهلهم يف لبنان يك
يحظــوا بحياة كرمية ،وهم بأمس الحاجة
اىل االموال من املغرتبني واوالدهم ،ويعملون
حاليــا يف الخارج ويرســلون االموال اىل
اهاليهم يف لبنان كيال ميوتوا من الجوع.

ان وزيــر الداخلية ملــزم بوضع خطة
امنيــة ،كام ان رئيــس الجمهورية مدعو
لدعــوة املجلس االعىل للدفاع لوضع خطة
لحامية املصــارف يك تعود الحياة املالية،
وهي مثل الدم الذي يغذي جســم االنسان،
واملــال يغذي حركة االزدهار واالســتثامر
ويحفظ العائالت من الجوع والفقر.
يكفي اسبوع ارضابا ،ومطلوب ان تفتح
املصارف يوم االثنني ابوابها وان تقوم القوى
العســكرية االمنية بحامية املصارف وفق
خطة مدروسة جيداً.

«الديار»

الــــخــــارجــــيــــة الــــعــــراقــــيــــة :ن ــع ــم ــل الس ــت ــك ــم ــال
املـــــــحـــــــادثـــــــات الــــــســــــعــــــوديــــــة اإليــــــرانــــــيــــــة
أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حســن
اختتــام الجولة الخامســة مــن املحادثات
السعودية اإليرانية.
وقال حســن ،يف ترصيحات تلفزيونية،
أمس الخميس ،إنّ «هناك نقاشــاً يف أن تكون
الجلســة املقبلة بني الريــاض وطهران عىل
مستوى غري وزراء الخارجية» ،مؤكداً «تهيئة
الظروف لجولة مقبلة».

ويف  20آب املايض ،أكد املتحدث باسم لجنة
األمن القومي والسياسة الخارجية يف الربملان
اإليراين ،أبو الفضل عمويئ ،أنّ املحادثات مع
السعودية وصلت إىل مرحلة إعادة العالقات
إىل املستوى الجيد.
وسبق أن أكّد وزير الخارجية اإليراين حسني

(التتمة ص )9
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عــكــاظ على أرصــفــة نيويورك
نبيه الربجي
أهي األمــم املبعرثة ،أم
األمــم الضائعة ،أم األمم
التي تأكل بعضها بعضً ا؟
كل يشء اال أن تكــون
األمم املتحــدة .هكذا قال
فيديل كاســرو .وهكذا
يقــول املحطمون يف هذا
العــامل .أمل يعلق غابرييل
غارسيا ماركيز عىل كالم
جورج بــوش األب حول
النظــام العاملــي ،غداة
تصــدع األمرباطوريــة
الســوفياتية ،بالقــول « من اآلن وصاعــداً ،أمريكا هي
العــامل ...الكــرة األرضيــة مل تعد تــدور اال باالصبع
األمريكية» !
هذا ما يحدث فعالً .أين هي روســيا ،وأين هي الصني،
وأين هي أوروبا عىل املرسح الدويل؟ ال أحد هناك ،ويف
كل مكان ،سوى أمريكا التي طاملا قلنا ،وقد انتزعت عنوة
بعضاً من صالحيات الله ـ أو أكرثها ـ انها نسخة برشية
عن ...القضاء والقدر.
عىل مدى األيام املنرصمة .ظهر العديد من قادة العامل
عىل املنرب ( جو بايدن فوق الجميع) .عرضوا قضاياهم،
وأحياناً القضايا التي تهدد الجنس البرشي .ما النتيجة؟
كالم األرصفة .لتبقى الرصاعات هي الرصاعات ،ولتبقى
األزمات هي األزمات ،ولتبقى الجدران هي الجدران .من
عقــود كتب أندريه مالرو عن عــامل اندثرت فيه ثقافة
القلــب .مل يتوقع فقط موت التاريــخ ،بل وأيضاً موت
الزمن.
آنذاك ســخر زبغنيو بريجنسيك مام دعاه بـ «الجزء
األمــريك مــن الكوميديا االلهيــة «« .النظام العاملي
الجديد أم الفــوىض العاملية الجديدة»؟ .الكرة األرضية،
كام يف األســطورة األوروبية ،تقف عىل قرن ثور يتنقل
بكل جنون العظمة بني النريان .حتى الساعة ،اذا مل تعرث
أمــركا عىل أحد تصارعه أو ترصعه ،تحاول البحث عن
الضحيــة يف كوكب آخر ،ورمبا يف العامل اآلخر!
النظام العاملي كشعار فقط ،ودون أن يتبلور مفهوم
ما ،أو أن تتبلور فلسفة ما أو وسيلة ما الدارة العامل.
منــذ ذلك الوقت ،غــزت الواليات املتحدة أفغانســتان
والعــراق ،واســتولت عىل مناطق يف ســوريا ،اىل أن
اســتدرجت القيرص اىل القتال (رمبا القتال األبدي) يف
أوكرانيا.
وكان كبار املخططني قد وضعوا الســيناريوات لدفن
األمرباطورية الروســية واألمرباطورية الصينية ،يف
منطقــة ال تختلف عن مناطق البلقان والقوقاز ،برصاع
االتنيات ،وبرصاع األديــان ،هكذا تعود الدببة القطبية،
ومعها التنني ،اىل ...األدغال!
ال اعادة هيكلــة ملجلس األمن ،وال للمنظامت الدولية
ـ عــى األقــل البنك الدويل أو صنــدوق النقد الدويل ـ
مــا حدث تكريس الحوذي األمرييك لقيادة األوديســه
البرشية كيفام يشاء ،وأينام يشاء.
يف أوروبا ،تستشــف رياح الحــرب العاملية الثالثة.
الكل عــى أرض املعركة .ال احد باســتطاعته ترويض
الثور الذي يوشــك عىل الدخول اىل غرفة زجاجية .هل
يكتفــي بتحطيم الغرفة أم تراه يتوق اىل تحطيم العامل؟
بايــدن تحدث أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة عن
القضايا الدولية ،كام لو أنه «الشــيطان يغسل يديه من
جثــة آدم وحواء» ،كام قال كبري املســترشقني الروس
فيتــايل نعومكني .اقرتح توســيع مجلس األمن الدويل
ليضــم بلداناً من أمريكا الالتينية وأفريقيا والكاريبي.
ال مكان ألملانيا وال آلســيا ،وحيث الهند وباكســتان
وأندونيســيا ،مــا دام البيت األبيــض ال يرى يف القارة
العربية (نصف مليار نســمة ونحو  14مليون كيلومرت
مربــع ) أكرث من كونها مســتودعاً أو معســكراً لبقايا
الهنود الحمر.
ســوق عكاظ بــن ناطحات الســحاب .الكل هناك
(وأكــر من قايني هناك ،وأكرث من هوالكو هناك ،وأكرث
مــن غوار الطويش هناك) ،ارتدوا ثياب املالئكة .أصوات
الذئــاب تداخلــت مع أصوات الغربــان .خافتة ومملة
كانــت أصوات الذين حملوا جراحهم ،أو حملوا هياكلهم
العظميــة عىل ظهورهم أىل حائط املبىك.
باســتثاء جو بايــدن (لكأنه يوحنا فــم الذهب) ،ال
قيمة وال معنى وال تأثري لكلامت اآلخرين التي أشــبه ما
تكــون بـ «عرض حال» ،كام ابــان العهد العثامين .يف
الحصيلة ال خارطة طريق ،بل معلقات عىل جدران املبنى
ر عىل تحطيم الغرف
الزجاجــي .الرئيس األمرييك مــ ّ
الزجاجية (األمرباطوريات الزجاجية) من روســيا اىل
الصــن ودون اي اعتبار للحظة النووية .رمبا يريد لذلك
أن يحدث فعالً.
اذاً ،الطريــــق اىل مقــــرة أخــرى ،ال اىل قيامة
أخرى...

ســـفير روســـيا :موســـكو تـــدرس
ُ
ّ
إنســـانية للبنـــان
تقديـــم مســـاعدات
لفت الســفري الرويس يف لبنان الكســندر روداكوف ،يف
مقابلة اذاعية« ،اىل ان روسيا تدرس امكان تقديم املساعدات
االنسانية للشــعب اللبناين ،وعىل الرغم من الظروف السيئة
بحســب وســائل االعالم الغربية اال ان روسيا ستجد امكان
املساعدة» ،مضيفا «انه التقى وزير االقتصاد اللبناين الذي قال
ان هناك عالقات وصفقات ثنائية تجارية خاصة باملحروقات
والقمح من قبل الرشكات الخاصة التي هي مستمرة باسترياد
املواد الغذائية من روسيا».
وكشــف «ان روسيا مدت الشــعب اللبناين ب  420طن من
زيت دوار الشمس عرب الربنامج الغذايئ العاملي ،وسيتم االعالن
الحقــا عن عملية التوزيع» ،معلنــا «أن نائب وزير الخارجية
الروســية ميخائيل بوغدانوف سيزور لبنان عندما تسنح له
الفرصة ،بهدف العمل عىل مساعدة الشعب اللبناين واخراجه
من قاع الهاوية».

جنبـــــــــــاط :العالـــــــــــم اليـــــــــــوم
علـــــــــــى شـــــــــــفير هاويـــــــــــة

غــرد رئيس الحزب التقدمي االشــرايك وليد جنبالط عرب
حسابه عىل «تويرت»« :العامل اليوم عىل شفري هاوية شبيهة
بأزمــة الصواريخ يف كوبا عام  .١٩٦٢وحرب اوكرانيا تذكرين
بحرب القرم يف القرن التاســع عرش ،بفرق ان السالح النووي
اليوم اذا ما استعمل سيمحي البرشية .لذلك الخطابات العالية
ال تنفع ،وحده الحل الســيايس الذي يضمــن وجود اوكرانيا
ووحدة روسيا هو البديل».

ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

ًّ
ً
ّ
العربيــة واإلســتحقاق الرئاســي
ـنيا للبحــث فــي الطائــف والعالقــات
دريــان يجمــع  24نائبــا سـ
غط ــاء س ــعودي للق ــاء دار الفت ــوى ...والبخ ــاري عل ــى خ ــط انتخاب ــات رئاس ــة الجمهوريّ ــة
كامل ذبيان
تلقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف
دريان دعامً وتأييداً من الســعودية ملبادرته
دعوة النواب من الطائفة الســنية اىل لقاء
سيكون له الطابع التشاوري يف دار الفتوى
بعد غد السبت.
وبلغ عدد النواب الذين سيحرضون اللقاء
 24نابــاً من اصل  ،27واعتذر كل من النواب:
اســامة ســعد ،حليمة القعقور وابراهيم
منيمنة ،وبرروا غيابهم بانهم ال يشــاركون
يف اجتامعــات ولقاءات ذات طابع طائفي،
مام اثار انزعاجاً يف دار الفتوى ،التي اصدر
مســؤول االعالم فيها خلدون قواص ،بيانا
توضيحيا رد فيه ال ســيام عىل منيمنة ،بان
الهدف من اللقــاء ليس طائفياً ،ولو حرضه
نواب من الطائفة الســنية ،وقد رأى املفتي
دريــان ان يجمعهم ال ســيام ان عدداً منهم
يُنتخبــون للمرة االوىل ،وفق ما تقول مصادر دار الفتوى ،التي
ســنة ،لكن مواضيع
تؤكــد ان اللقاء صحيح انه يجمع نواباً ُ
البحث ستكون وطنية ،وتهم كل اللبنانيني.
والكلمة التي سيفتتح بها دريان اللقاء ،هو ما يجب انتظارها
وتتناولها املواقف ،وال ميكن اســتباق اللقاء وما سيتم النقاش
فيه والنتائج التي ســيخلص اليها ،ويقوم عدد قليل من النواب
الســنة بـ «القواص» عىل اللقاء ،تقــول املصادر ،بدالً من ان
ُ
يحــر من ال يوافق عــى عقد اللقاء ويســجل رأيه داخله،
املصادر تشري اىل ان النواب انتخبوا عىل اساس طائفي ،فلامذا
يرتشــحون عىل قانون يوزع النواب عىل الطوائف واملذاهب؟
كان عىل املعرتضني عىل شكل اللقاء والدعوة اليه من قبل دار
الفتوى ،اال يرتشحوا اىل االنتخابات حتى صدور قانون انتخاب

خارج القيد الطائفي ،وان مثل هذا اللقاء تدعو اليه كل الطوائف
واملذاهب ،وان بعض الطوائف يعتربون النواب هم حكام اعضاء
يف مجالسهم امللية واملذهبية والطائفية.
تضيــف املصادر ان دار الفتوى تحــرم اآلراء ،لكن دون ان
يتحــول اللقاء للتصويب عليها وعىل املفتي دريان ،الذي كل ما
يريده من اللقاء ان يتم البحث والتشاور فيه بالقضايا الساخنة،
والتي يجب ان يشــكل مساحة حوار للوصول اىل املشرتك بني
املجتمعني ،وتشــر املصادر اىل ان ال جدول اعامل اللقاء ،لكن
كلمــة دريــان رمبا تكون هي مادة للنقــاش ،والتي تتلخص
بعناوين اساسية ،سبق ان جرى التطرق اليها من كل االطراف،
حيث ستتضمن كلمة االفتتاح ملفتي الجمهورية ،والتي ستنقل
مبــارشة عىل القنوات التلفزيونية مســائل اساســية تتعلق
بتطبيــق اتفاق الطائف ،وتعزيــز العالقات مع الدول العربية،

واالســتحقاق الرئــايس ،اضافة اىل االزمات
التي يعيشــها اللبنانيون من مالية واقتصادية
واجتامعية ومعيشــية ،واالنهيار الذي مير به
لبنان عىل كل املستويات.
ويف ضوء املناقشــات التي ســتجري يف
لقاء دار الفتوى ،وما ســيصدر عنه ،سيتقرر
ما اذا كان ســيتكرر ،ويتحول اىل مؤسســة
سياســية ،تساند مفتي الجمهورية ،ام يكون
اللقــاء االول واالخري؟ الجــواب عىل ذلك ،ال
متلكــه دار الفتوى اال بعد حصول اللقاء وما
يتفــق عليه النــواب ،وكل االحتامالت واردة،
امنا ما ميكن تأكيده هو ان اللقاء يبدو ناجحا
مع تلبية غالبية النواب الســنة الدعوة ،وان
دريان سيطرح ما اذا كان املجتمعون يحبذون
اســتمرار اللقاء وآلية عمله ،وهذا املوضوع
مرتوك اىل ما ســيدور يف اللقاء ومســتوى
النقاش الذي سيحصل بني املجتمعني ،وهم من
قوى سياســية وحزبية مختلفة ومن جذور
فكرية وسياسية متباعدة.
ونــال اللقاء غطاء ســعوديا ،بان تتحــول دار الفتوى اىل
مرجعية وطنية مبا متثل ،وتحتضن النواب الســ ّنة املشــتتني
يف كتل نيابية او مستقلني ،اذ ان دعوة السفري السعودي وليد
البخاري اىل عشــاء يف دارته للمشاركني بعد اللقاء من خارج
«كتلة الوفاء للمقاومة» هي اســتكامل له ،حيث برز نشــاط
للسفري السعودي بزيارات اىل مرجعيات سياسية وحزبية ،تم
الرتكيز خاللها عىل املوضوع الســاخن وهو انتخابات رئاسة
الجمهوريــة التي ال تهملها اململكة ،وســيكون لها رأي فيها،
مع اقرتاب انتهاء والية رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون
يف  31ترشيــن االول املقبل ،وان لقــاء دار الفتوى افتتح هذا
االستحقاق للتشاور.

 امتــام اســتحقاقاالنتخابــات الرئاســية
يف موعــده ضمــن املهلة
الدســتورية ،حيث يرجح ان
يلعــب النواب الســ ّنة دورا
اساسيا يف مسألتي النصاب
وحتى ترجيح االسم يف ظل
غياب القيادة املوحدة لهم مع
انسحاب «تيار املستقبل» من
الحياة السياسية.
 االرصار عىل تنفيذ اتفاقالطائــف ،اذ غرد الســفري
البخاري معتــرا ان « إتِّفاق
ِ
الطائف غريُ صالحٍ لإلنتقا ِء
وغــرُ قابلٍ لل ّتجزئة» ،عبارة
اعادت اىل االذهان املشــهد
عشــية اقرار االتفاق يف عام ، 1989حيث يتقاطع هذا املوقف
مــع ما يحىك عنه عن قرار دويل باعادة تفعيل وثيقة الوفاق
الوطني ،خالفا لكل ما يقال عن مؤمتر تأســييس او مثالثة او
غري ذلك ،ويؤكد عليه مرجع رئايس ســابق يف جلساته مؤكدا
ان الطائــف مل يطبق اصال ،علام ان مصــادر عليمة تؤكد ان
االندفاعة الفرنســية تجاه حــارة حريك قد خفت وتريتها بعد
«اجتامع باريس الثاليث».
 توســيع دائرة تحالفاتها والخروج من «الرشنقة السنية»اىل اعادة نسج عالقات مع الطوائف االخرى لحشد اكرب مروحة
من االطراف  ،فكان التواصل مع املختارة ومعراب و»التغيريين»
وباقة من الشــخصيات السياســية ،دون ابداء اي رغبة حتى
الســاعة يف اعادة احياء تحالف الرابع عرش من آذار كام يحلو
للبعض ان يروج.
مســلامت عربت عنها  ،وفقا لالوســاط ،جوالت الســفري

البخاري عىل املســؤولني بالتزامن مع االســتعدادات الجارية
الجتــاع دار الفتوى بدعوة من مفتي الجمهورية عبد اللطيف
دريان ،الذي اعاد الس ّنة اىل الواجهة بعد انكفائهم مع مغادرة
الشــيخ سعد ،حيث أشارت املعلومات اىل ان البخاري سيجمع
النواب الس ّنة يف السفارة بعد اجتامعهم يف دار الفتوى ،وبعد
مشاركته يف اجتامعات باريس التي بحثت امللف اللبناين ،والذي
من املتوقع أن تليه لقاءات أخرى متهيدا لحســم امللف الرئايس
اللبناين  ،اذ بالنســبة ملصادر سنية  ،فان حركة الرياض تأيت
يف اطار مواجهة االســتهداف ورفضا الستمرار االنكفاء يف
أشد الحقبات السياسية دقة وحساسية ،بحيث يشكل ما يجري
الخطوة االوىل يف مسار طويل الستنهاض الحالة السنية.
فهل يستمر املوقف الدويل عىل ثباته يف «اطالق» يد اململكة
ام تتغــر الظــروف؟ وماذا لو ادرج امللف اللبناين عىل طاولة
الحوار الســعودي – االيراين يف بغداد؟ واالهم كيف ستتعامل
اململكة مع الفراغ يف حال حدوثه؟

ً

ّ

الســـــــــــــــعوديّة  :الطائـــــــــــــــف كامـــــــــــــــا وإال «بـــــــــــــــاه»....

ميشال نرص
منذ لحظة عودة الســفري السعودي اىل الساحة السياسية
اللبنانية ،اثريت الكثري من التساؤالت والتحليالت حول اهداف
الحامسة السعودية املفاجئة بلعب دور اسايس  ،بعد الحديث
عن انسحابها واعتبار الكثريين ان الهيكل السيايس الذي بنته
لسنوات قد انهار ،من خروج الشيخ سعد عن طوعها ،وانهيار
التحالف الســيادي الذي رعته ،فيام كان االجامع واضحا عىل
ان االنتخابات النيابية لعبت الدور الحاسم كمرحلة جمع اوراق
لالستحقاق االكرب.
ووفقا الوســاط متابعة ،زاد من ضبابية املشهد ،ان العودة
اتــت يف ظل عدم التزام لبنــان بالورقة الكويتية عىل الصعيد
الســيايس ،والتي قيل ان قرارا صــدر بتجميد تطبيق بنودها،
وثانيا استمرار عملية رضب االمن االجتامعي لدول الخليج رغم
الجهود التي قامت بها وزارة الداخلية ،وثالثا واالهم ،اســتمرار
وارتفــاع الحمالت االعالمية ضد اململكة العربية الســعودية
 ،وتســتدرك األوســاط بالقول ،ان حجة الصندوق الفرنيس –
الســعودي مل تكن سوى واجهة وغطاء كان االنسب يف حينه
عودة رسيعة للمملكة اىل بريوت عشــية االنتخابات النيابية
مبباركة ودعم امرييك -فرنيس.
عىل هذا االســاس ادارت الرياض سياستها وحركة سفريها
عىل ايقاع املعركة النيابية التي جرت ضمن مهلتها الدستورية،
متهيــدا للمنازلة الكربى يف ترشيــن ،بعدما ملس االمريكيون
تعقيدات يف مفاوضاتهم النووية أستوجبت زيارة للرئيس جو
بايــدن اىل اململكة ،حيث تم االتفاق عىل مجموعة من النقاط
من بينها امللف اللبناين ،مع اعطاء الرياض هامشا يف «القرار»
يف اختيار الرئيس العتيد ،خصوصا انه ســيأيت يف اطار سلة
متكاملة تشمل رئيسا للحكومة.
من هنا ارتكزت االســراتيجية الســعودية اىل ثالث دعائم
اساسية:

ّ ً
ّ
مــيــقــاتــي أمــــــام ال ــج ــم ــع ـ ّـي ــة الـــعـــامـــة لـــأمـــم املــــتــــحــــدة :أحــــرزنــــا تـــقـــدمـــا مــلــمــوســا
بــمــلــف الـــتـــرســـيـــم ..ونـــطـــالـــب بـــــاإلســـــراع فــــي تــحــقــيــق الــــعــــودة اآلمــــنــــة لــلــنــازحــيــن

توجــه رئيس حكومة ترصيف األعامل نجيب ميقايت خالل
كلمته أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة يف دورتها السابعة
والسبعني ،بالشكر ألمني عام األمم املتحدة أنطونيو غوترييس،
ومنظمة األمم املتحدة ،بكافة فروعها ومؤسساتها املتخصصة
وتلــك العاملة يف لبنــان ،عىل الجهود التي تقوم بها من اجل
مساعدته واملســاهمة يف تخفيف تبعات األزمة االقتصادية
واملالية الخانقة التي مي ّر بها .وخص بالشكر قوات الطوارىء
الدولية (اليونيفيل) ،ملــا تبذله من تضحيات وجهود من أجل
الحفاظ عىل االستقرار يف جنوب لبنان ،بالتنسيق الوثيق مع
الجيــش اللبناين الذي نتطلع معكم وعربكم اىل تعزيز قدراته
العسكرية وتخفيف االعباء املادية عليه.
وأكــد التزام لبنان التام بتنفيذ كامل مندرجات القرار 1701
وكافة قرارات الرشعية الدولية .ويف ما يتعلق مبلف الرتسيم،
أشار إىل أنّ الوساطة األمريكية مشكورة ،وأكد مجدداً «متسك
لبنان املطلق بســيادته وحقوقه وثروته يف مياهه اإلقليمية
ومنطقتــه االقتصاديــة الخالصة ،مكرريــن أمامكم رغبتنا
الصادقة يف
حل تفاويض طال انتظاره .ويرسين
التوصل إىل ٍّ
ّ
اعالمكم بأننا أحرزنا تقدماً ملموسا نأمل أن نصل إىل خواتيمه
املرجــوة يف وقت قريب .فلبنان مص ّمم عىل حامية مصالحه
الوطنية وخريات شعبه وعىل استثامر موارده الوطنية ،ويعي
اهمية ســوق الطاقة الواعد يف رشق املتوسط ملا فيه ازدهار
اقتصادات دول املنطقة».
أضــاف أن «لبنان ،ومن منطلق اميانه بالــدور الرائد الذي
تضطلع به منظامت األمم املتحدة ،يؤكد التزامه بأجندة التنمية
املســتدامة  2030واتفاق باريس للمناخ ،كام وباألطر الدولية
حب ايضا
الراعية ملســائل نزع السالح بأشكاله املختلفة .ونر ّ
بالعمــل الهادف إىل ايجاد تفاهم دويل إلخالء منطقة الرشق
األوســط من أسلحة الدمار الشامل إنفاذاً .ونحن ،إذ نشيد مبا
تحقق لهذه الغاية يف دورات املؤمتر السابقة ،نتطلع ألن تتكلل
بالنجاح الدورة الثالثة من املؤمتر املزمع انعقادها برئاسة لبنان
يف ترشين الثاين املقبل ،وأن تســهم يف دعم مســار انشــاء
املنطقة الخالية من اسلحة الدمار الشامل يف الرشق األوسط».

} قامت حكومتنا بتوقيع
اتفاق مبديئ مع صندوق النقد }

واعتــر أنّ «الحكومة نجحت يف تحقيق العديد من االهداف
التــي وضعتها ،ومن ابرزها اجــراء االنتخابات الربملانية يف
موعدها رغم الظروف الصعبة ،لكن الطريق امام لبنان ما زالت
شــاقة ومليئة باملصاعب قبل الخروج من االزمة ،حيث نعمل

ً

مطلع االزمة الســورية عىل اعتامد سياسة الحدود املفتوحة
اميانا منا باالعتبارات االنســانية ،أمــا اليوم فقد باتت ازمة
النــزوح اكرب من طاقة لبنان عىل التحمل .يهمنا كذلك التاكيد
عىل أن الدســتور اللبناين وتوافق جميع اللبنانيني مينعان اي
دمج او توطني عىل أراضيه وأن الحل املستدام الواقعي الوحيد
هو يف تحقيق العودة اآلمنة والكرمية اىل ســوريا يف سياق
خارطة طريق ينبغي ان يبدأ العمل عليها بارسع وقت وبتعاون
كافــة األطراف ،وتوفري مســاعدات اضافيــة نوعية للدولة
اللبنانية ومختلف اداراتها وبناها التحتية التي تنوء تحت عبء
تدفق كبري للنازحني منذ اكرث من عرش سنوات».

} القضية الفلسطينية تبقى القضية االم }

ميقايت يلقي كلمته

عىل تخطيها بنجاح .ويف هذا السياق ،قامت حكومتنا بتوقيع
اتفاق مبديئ مع صندوق النقد الدويل ،واننا نتعهد من هذا املنرب
الســر قدما بكل االصالحات الترشيعية واالدارية الرضورية
للخروج من محنتنا الحارضة».
وشدد ميقايت عىل أن «لبنان يعول يف هذا االطار ،عىل مساعدة
اصدقاء لبنان الدوليني ،ويف طليعتهم الدول العربية الشقيقة،
التي ال غنى للبنان ،البلد العريب الهوية واالنتامء والعضو املؤسس
لجامعة الدول العربية،عنها .إن انتامء لبنان العريب وريادته يف
االلتزام بالقضايا العربية هام ترجمة ملا جاء يف دســتوره ويف
اتفاق الطائف الذي انهــى الحرب االهلية الدامية التي عصفت
ببــادي .وال بد من ان اؤكــد ،تكراراً ،التزامنا التام بهذا االتفاق،
وعدم تســاهلنا مع اية محاولة للمس مبندرجاته ،اضافة اىل
تجديــد االلتزام مببدأ النأي بالنفس الذي انتهجناه منذ حكومتنا
املايض سعيا البعاد وطننا قدر املستطاع عام ال طاقة له عليه».

} نتطلع إلعادة عقد مؤمتر اصدقاء لبنان
الذي طاملا احتضنته فرنسا }

وناشــد «الدول الشــقيقة والصديقــة ان تكون اىل جانب
لبنــان يف محنتــه الراهنة تحديدا وأن تــؤازره للخروج منها
ومعالجة تداعياتها الخطرية عىل الشعب اللبناين وبنية الدولة
وهيكليتهــا .ونتطلع اىل اعادة عقد مؤمتر اصدقاء لبنان الذي
طاملا احتضنته فرنسا بالتعاون مع اصدقاء لبنان واشقائه».
واعترب أنّ «لبنان يقوم منذ اكرث من عرش سنوات بدور طليعي
يف تحقيق الصالح العام العاملي من خالل استضافته لعدد هائل
من النازحني السوريني يصعب احصاؤه بدقة .لقد حرصنا منذ

وشدد عىل أنّ «القضية الفلسطينية تبقى القضية االم التي
تعيق تحقيق السلم واالستقرار يف منطقة الرشق االوسط .ان
الظلم الواقع بحق الشــعب الفلسطيني آن أوان رفعه وتحقيق
الدولة الفلســطينية السيدة واملســتقلة وعاصمتها القدس
الرشيف وتنفيذ كافة قرارات الرشعية الدولية بهذا الشــأن مبا
يف ذلك قرارعودة الالجئني اىل ديارهم».

} نريد لبنان ساحة تالق وليس ساحة فرقة}

أضاف أن «لبنان صاحب ثقافة ضاربة يف التاريخ وصاحب
رسالة سالم وتسامح وحوار .ويف حني مير بلدي بفرتة عصيبة
راهنــة ،فان الصعوبات لن تثني اللبنانيني عن امليض قدما يف
اعادة ترسيخ ازدهارهم وتزخيم الدور الريادي الذي طاملا لعبه
لبنان عامليا .نريد لبنان ساحة تالق وليس ساحة فرقة -نريده
مســاحة للحوار وليس التنافس ،ويقيني أنه بوحدة شــعبه
ومساعدة اشقائه واصدقائه نستطيع تحقيق ما نصبو اليه».
وختم قائالً« :شكري ملنظمة االمم املتحدة عىل تعاونها الدائم
مع لبنان ورشاكتها املستمرة ولكل الدول االعضاء امل ُحبة للبنان
والداعمــة له ،واكرر مطالبتي للجميع بتحييد لبنان عن كافة
رصاعــات املنطقة والعامل .كلام كربت التحديات ازدادت رغبتنا
بالعمل ســوياً لخري شــعوبنا جميعاً ومصلحتها .لقد أثبتت
األزمــات األخرية املتالحقة اهمية التعاون الدويل يف معالجة
االزمات التي باتت مبجملها عابرة للحدود».

} لقاءات }

وعــى هامش االجتامع ،عقد ميقايت سلســلة لقاءات مع
رؤساء الوفود العربية واالجنبية .واستقبل وزير خارجية قطر
محمد بن عبد الرحمن آل ثاين صباح امس يف مقر اقامته يف
نيويورك .وجرى خالل اللقاء البحث يف العالقات بني البلدين .
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ً
ُ
ّ
الداخليــــــة واإلقليميةّ
ّ
والدولية قــــــد ال تتكررّ
الفرصــــــة مؤاتيــــــة لتوقيع اتفاقية الترســــــيم قريبــــــا  ...العوامــــــل
ّ
ِّ
«إنرجين» أجلــــــت عملها في «كاريش» الى أواخر تشــــــرين املقبل ...ولبنان يطرح حصولــــــه على حصة «نوفاتيك»
دوليل بشعالين
نص إتفاقية ترسيم الحدود البحرية
قبل
ّ
التوصل اىل وضع ّ
بــن لبنان والعدو اإلرسائييل واملوافقــة عىل بنود اإلتفاقية
والتوقيــع عليها ،قام «اإلرسائييل» بإجراء محاولة ربط حقل
«كاريش» بشــبكة الغــاز «اإلرسائيلية» ،رغم أنّ األمني العام
لحزب الله الســ ّيد حسن نرصالله كان قد ح ّذره من القيام بأي
محاولة تجريبية قبل اإلتفاق مع لبنان وحصوله عىل مطالبه
املحقّة .غري أنّ العدو أكّد أنّ هذا ال يعني أي يشء إطالقاً لناحية
اإلســتخراج والتنقيب ،ما جعل األمر مي ّر ،ال ســيام مع تأكيد
سفينة «إنرجني» أنّها لن تبدأ عملها يف «كاريش» قبل بضعة
أسابيع ،وتحديداً ليس قبل أواخر ترشين األول املقبل ،أي ليس
قبل توقيع اإلتفاقية املتوقّع خالل هذه الفرتة..
ظــل األجواء التفاؤليــة اآلتية من نيويورك عن إحراز
ّ
ويف
تقدّ م كبري يف ملف الرتســيم البحري من دون أن تصل األمور
اىل نهايتها بعد ،مع
التمســك بحقوق لبنان كاملة يف ثروته
ّ
النفطية ،ال تزال أوســاط ديبلوماسية مواكبة مللف الرتسيم
تُبدي تشــكيكاً وقلقاً من النوايــا «اإلرسائيلية» التي مل تكن
يوماً صادقة وشــفّافة .ولهذا ال تــزال تخىش من أن يُخ ّبىء
خاً ما ،أو يرتك ثغرة ما يف اإلتفاقية
العدو اإلرسائييل للبنان ف ّ
ليســتخدمها يف املســتقبل ،رغم التوضيحات والردود عىل
املواقــف اللبنانية من املقرتحات «اإلرسائيلية» األخرية ،والتي
نقلها الوسيط األمرييك يف املفاوضات غري املبارشة للرتسيم
البحري آموس هوكشتاين للمسؤولني اللبنانيني الذين التقاهم
يف نيويــورك عىل هامش أعامل الــدورة  77للجمعية العامة
لألمم املتحدة.
كام ال يزال البحث جاريا عن الرشيك الثالث يف كونسورتيوم
الرشكات ،عىل ما أشــارت االوســاط ،ال سيام وأن انسحاب
رشكة «نوفاتيك» منه ســ ُيصبِح ساري املفعول يف  22ترشين
األول املقبل .وذكرت االوســاط بأنّ رشكتي «توتال» الفرنسية
املشــغّلة ،و»إينــي» اإليطالية صاحبة
الحق وغري املشــغّلة
ّ
واللتني تُساهامن يف  ، % 40قد عرضتا عىل الحكومة اللبنانية
حصة «نوفاتيك» الروسية غري املشغّلة ،غري أنّ الدولة
تقاسم ّ
حصة الرشكة املنســحبة والتي
اللبنانية طرحت أن تأخذ هي ّ

تُشكِّل  % 20من التحالف .وتجري بالتايل املفاوضات مع دولة
قطر التي دخلت عىل خط النفط يف منطقة الرشق األوســط
عن طريق رشكة «شــيفرون» األمريكية التي تســتثمر فيها.
ويُنتظر ما ســيتق ّرر بشكل نهايئ يف هذا الخصوص باملوازاة
مــع توقيع اإلتفاقية .علامً بــأنّ الحكومة اللبنانية هي التي
ستكون معنية بتوقيع العقد الجديد مع الطرف الثالث يف حال
حصة «نوفاتيك» ،ل ُتصبح
مل يســتق ّر األمر عىل اقرتاح نيلها ّ
بذلك املساهمة األكرب بنسبة .% 60
أ ّما رشكة «إنرجني» املشغّلة لحقل «كاريش» ،ومق ّرها لندن،
جلــت بدء عملها فيه اىل ترشيــن األول املقبل ،يف انتظار
فأ ّ
ما ســيجري عىل صعيد اتفاقية الرتسيم املرتقبة .وقد أبدت
استعدادها لربط خ ّزان «كاريش» من منصة الحفر باملنظومة
«اإلرسائيلية» يف إطار املرحلة التالية للمرشوع املخطط له يف
الفرتة املقبلة ،األمر الذي يؤكّد عىل التزامها بنتائج املفاوضات
غري املبارشة التي تحصل بني الجانبني بوســاطة هوكشتاين.
وتقول األوساط الديبلوماســية عينها ،بأنّ بعض الخرباء
والقانونيــن واألكادمييني يجدون أنّ لبنــان تنازل كثرياً من
خــال تخلّيه دفعــة واحدة عن الخــط  29واعتامده الخط
 ،23مــن خالل عدم اللجوء اىل تعديل املرســوم  6433املودع
لــدى االمم املتحدة والذي ينص عــى أنّ الخط  23هو حدود
لبنان البحرية وليس جنوب الخط  ،29عىل ما تؤكّد دراســات
وتقاريــر وخرائط عدّ ة .وهذا األمر يجعل لبنان بالتايل يخرس
نحو  1430كلــم 2يف املنطقة البحرية الحدودية ،فضالً عن
نصــف حقل «كاريش» الذي تُقدَّ ر إحتياطات الغاز املؤكّدة فيه
بنحــو  1.3تريليون قــدم مك ّعب .هذا اىل جانب وجود حقول
ّ
التخل عنها لصالح
نفطية محتملة يف املســاحة التي جرى
«اإلرسائييل» .غري أنّ االوســاط أوضحت بأنّ التفاوض يعني
ّ
كل طرف أو تنازله عن يشء ما لقاء الحصول
تخل ّ
بحدّ ذاته
عــى مقابل له .فكام فعل لبنــان ،فعل «اإلرسائييل»ّ ،
وإل ملا
جــرى انتقاد رئيس الحكومــة «اإلرسائيلية» يائري البيد بأنّه
قدّ م «تنازالت مؤملة» للبنان يف ملف الرتسيم.
كذلــك فإنّ احتفاظ لبنان بكامل املســاحة البحرية أي الـ
تحل النزاع بينه وبني
 2290كلــم ،2من دون توقيع إتفاقيــة ّ
«اإلرسائييل» يعني ،وبحسب رأي االوساط  ،أحد أمرين :األول،

نشــوب الحــرب أو املواجهة
العســكرية بني الجانبني ،ما
يــؤدّي اىل عدم اســتفادة أي
منهام من الــروة النفطية.
والثاين ،بقاء الرثوة النفطية
اللبنانيــة يف أعــاق البحر
ليس اىل أجلٍ غري مســ ّمى ألنّ
«اإلرسائييل» قــد يتمكّن من
االستيالء عليها واستخراجها
بالطــرق امللتويــة وغــر
املرشوعة ،ما يف ّوت عىل لبنان
فرصة استغالله لعائدات هذه
الــروة يف تحســن وضعه
االقتصادي املنهار.
ولهذا فإنّ أصوات املشكّكني
واملدافعني عن الخط  ،29عىل
ما عقّبت االوساط ،قد خفتت
بعض اليشء ،يف إشــارة اىل
توصل
رضاهــا اىل إمكانية
ّ
لبنان اىل توقيع إتفاقية ترسيم
بحري مع العدو االرسائييل ودخوله عامل انتاج وتصدير الغاز
والنفــط ،بعد أن كان هذا امللف موضوعاً أو من ّيامْ يف األدراج
طوال العقود املاضية.
أ ّمــا ملاذا الفرصة مؤاتية اليوم لتوقيع اتفاقية الرتســيم،
والتي قد ال تتك ّرر يف املستقبل القريب يف حال ّ
تعث االتفاقية
قبل الوصول اىل خواتيمها الســعيدة قريباً ،ف ُتجيب األوساط
تصب يف مصلحة لبنان:
نفســها أنّ مث ّة عوامل قد
ّ
 أولها :وجود حكومة «إرسائيلية» برئاسة البيد الذي يريدتوقيع االتفاقية ،يف الوقت الذي أعلن فيه بنيامني نتنياهو أنّه
سيطيح بها فور وصوله اىل رئاسة الحكومة.
 ثانيهــا :وجود إدارة أمريكية دميوقراطية برئاســة جوبايدن الذي يريد تحقيق أمر ما يف املنطقة ســينعكس إيجاباً
عىل قطاع الغاز والنفط يف أوروبا يف الســنوات املقبلة قبل
اإلنتخابات الرئاسية النصفية.

ُ
ُ
ُ
ُ
معركة الرئاسة الى منتصف تشرين ...مرشح معارض وآخر ممانع والنتيجة ال نصاب
ّ ُ ّ
تسوية خارجية تحضر إليصال الرئيس الوسطي الى بعبدا ...هل يكون قائد الجيش؟

صونيا رزق

بــدأت رياح االســتحقاق
الرئايس تلــوح يف االفق ،من
خالل االجتامعات واالتصاالت
واملفاوضات بعيداً عن وسائل
يصب يف
االعالم ،وبعضهــا ّ
الخانــة الديبلوماســية لكن
امام وســائل االعالم ،هذا ما
شــاهدناه مع الحــراك الذي
قام به الســفري السعودي يف
لبنان وليد البخاري ،والرسائل
التي اطلقتها الديبلوماســية
الفرنســية واالهتامم الالفت
من قبــل باريس ،بعــد لقاء
الرئيس الفرنــي اميانويل
ماكــرون ورئيــس حكومة
ترصيــف االعــال نجيــب
ميقايت ،والتشــديد الفرنــي الدائم عىل رضورة
انتخاب رئيس للجمهورية خالل املهلة الدستورية،
والتحذير املتواصل من الفراغ الرئايس ،وما سينجم
عنه من تداعيات سلبية ال قدرة للبنان عىل تحملّها .
اىل ذلك ،تنتظر الســاحة الرئاسية دعوة رئيس
مجلــس النواب نبيه بري ،لعقد جلســة وانتخاب
رئيس ،فيام ال تزال الســاحة منقسمة بني مرشح
مامنع وآخر معــارض ،يف انتظار إتفاق الفريقني
الداعمني لهام ،ويأيت يف طليعة مرشحي املامنعة
رئيس «تيار املردة» ســليامن فرنجيــة الذي يبدو
البارز من فريق  8آذار ،وإن كان ال ميلك لغاية اليوم
االصــوات النيابية املطلوبة ،وســط غياب التأييد
املســيحي من»القوات اللبنانية» و»التيار الوطني
الحر» اللذين يفضّ الن وصول رئيســيهام أي سمري
جعجع وجربان باســيل ،مع العلم انهام ال يحظيان
بالتأييد النيايب الواسع ،النهام يُعتربان استفزازيني
بالنسبة اىل البعض ،واملطلوب وفق االكرثية رئيس

وســطي انقاذي غري حزيب ،واالمــر عينه ينطبق
عىل فرنجية ،لكن سيبقى اسمه مطروحاً اىل حني
ظهور مرشــح قريب من فريق املامنعة ،وليس من
صلبــه كام فرنجية ،عىل الرغم من انّ االخري يعمل
منذ فــرة عىل توجيه قراراتــه وآرائه نحو الخط
الوسطي ،إلفساح املجال بتحقيق حلمه بالرئاسة،
وإن كانت بورصة ترشحه تتأرجح كل فرتة ،بحسب
الترصيحات التي يديل بها.
ويف هذا الســياق ،قال محلّل سيايس مق ّرب جداً
من ذلك املحور ،خالل مقابلة متلفزة معه قبل ايام،
«أنّ القرار الدويل اتخذ ،ال رئيس من محور املامنعة
وال من محور املعارضة ،واالتجاه سائر بالتأكيد نحو
انتخاب رئيس وسطي ،النّ لبنان ال يحتمل سوى هذا
النوع من الرؤســاء» ،لريدّدها اكرث من ديبلومايس
غــريب وعريب  ،ويؤكدها كثريون ضمن رســائل
سياســية ،وصلت اىل املرشحني الذين سيصبحون
ُمبعدين منتصف ترشين املقبل.
يف غضون ذلك ،تشري مصادر سياسية معارضة،

اىل انّ قــوى املعارضة تتجه
نحو التوافق مع قوى «التغيري»
وبعض «املستقلني» وعرشين
نائبــاً من اهل الســ ّنة ،م َمن
ســيجتمعون يوم السبت يف
دار الفتــوى ،لتوحيد الكلمة
الرئاســية منتصف الشــهر
املقبل ،مســتبعد ًة بقاء رئيس
الجمهوريــة ميشــال عون
يف قــر بعبــدا ،بعد ليل 31
ترشين االول املقبل ،كام ليس
من الســهل صعــود الدخان
االبيض بسهولة ،يف ظل هذه
الظروف والتباينات والخالفات
السياسية القدمية  -الجديدة،
وهنالــك مخاوف مــن تكرار
مشهد الفراغ الذي بات يتك ّرر،
من دون ان يشعر احد بإمكانية
ان تخرقــه التطــورات التي ينتظرهــا اللبنانيون،
اي وجــود رئيس يف قرص بعبدا يعيد اليهم اســس
الرشعيــة ،التي تكاد تختفي وســط كل ما يحصل
يف البلد ،من مشــاكل سياســية وانهيارات يومية
يف ظل شــائعات بإمكان حدوث مخاطر مرتقبة،
لكنهــا لفتت اىل انّ الحراك الذي بدأ منذ ايام يعطي
بعض البشــائر بوجود أسامء رئاسية قيد التداول،
ويأيت يف طليعتها اســم قائد الجيش العامد جوزف
عــون ،املحبوب واملقبول من اللبنانيني ومن اكرثية
السياسيني ،الذين يفضلّون الرئيس القادر عىل جمع
اكرثية االطراف.
ولفتت املصادر املعارضة وفق معلومات حصلت
تتحض
ّ
عليهــا منذ ايام ،اىل انّ تســوية خارجية
إليصال الرئيس الوســطي اىل بعبدا ،كام يف االفق
أسام ًء توافقية مقبولة فرنسياً وامريكياً وسعودياً،
قــد تتبلور مطلع العام املقبل للدخول يف الســباق
املنتظر ،بعد مرحلة من الضباب والغيوم السوداء.

«الـــــوفـــــاء ل ــل ــم ــق ــاوم ــة»  :نـــدعـــم تــشــكــيــل ح ــك ــوم ــة ك ــام ــل ــة املـــواصـــفـــات
ُ
ّ
عملية
ون ــأم ــل م ــن الــحــكــومــة مـــاقـــاة هــبــة الــفــيــول اإليـ ــرانـ ــي بــخــطــوات
لفتت كتلة الوفاء للمقاومة
يف اجتامعها الدوري الذي عقد
يف مقرهــا املركزي يف حارة
حريك ،بعد ظهر امس برئاسة
النائــب محمد رعــد ،اىل أن
«املوازنة العامة واالستحقاق
الرئايس وتشــكيل الحكومة
ومفاوضات الرتســيم إضافة
إىل جملــة مــن القضايــا
امللحة ،تشكل الهموم الراهنة
للبنانيني ،وتتطلــب مقاربة
واقعية مسؤولة تدفع الرضر
عن البــاد وتحقق بعضا من
املصالح الوطنية املأمولة».
تابعت الكتلة ب»مسؤولية رعد يرتأس اجتامع الكتلة
وطنية ،االهتــام مبتطلبات
وتلبيــة متطلبــات الوطن واملواطنني السياســية
إنجاز االســتحقاق الرئايس
وصــوال إىل انتخــاب رئيــس جديــد للجمهورية واألمنيــة واالقتصادية واالجتامعيــة وغريها»،
ضمن األصول الدســتورية ...ونأمل أن ينعم لبنان مشــددة «عىل ما التزمت بــه الحكومة بناء عىل
باالســتقرار ومبعالجة أوضاعه يف ظل توجهات جهودنــا واقرتاحنا وجرى اقراره يف الهيئة العامة
وطنية جامعة ترفض التدخل الخارجي يف خيارات للمجلــس لجهة تأمــن الكلفــة املطلوبة ألدوية
اللبنانيني وتهدف إىل بناء دولة القانون واملؤسسات ،الرسطان واألدوية املســتعصية وتوفريها بالشكل
الــذي يضمن للمــرىض الحصول عليهــا ،وتأمني
القادرة والعادلة».
ودعمــت الكتلة «الجهود املخلصــة الرامية إىل التغطية املالية الالزمة الستنقاذ هذا العام الدرايس
تشــكيل حكومة كاملة املواصفات الدستورية يف يف الجامعة اللبنانية ،وكذلك زيادة األجور والرواتب
أرسع وقت ممكــن للنهوض بأعباء املرحلة املقبلة لــكل العاملني يف القطاع العام مبا يخفف من أعباء

ارتفاع غالء املعيشة».
أضافت «ال تزال الكتلة ترتقب
املستجدات والتطورات املتصلة
بعملية ترسيم الحدود البحرية
ومآل الحقــوق اللبنانية يف
السيادة الوطنية ويف التنقيب
واســتخراج الغاز.وبانتظار
اكتامل كل املعطيات واملسائل
التــي تتعلق بهــذا املوضوع،
فإن مقاربــة أي موقف تجاه
هذه العــــملية ،تحتاج إىل
دقة بالغة نظرا لحساسيتها،
خصوصا أن الكثري مام ينرش
ويتــداول ال يعرب بوضوح عن
الوقائع وال عــن االتجاهات،
واملعطيات الحقيقية تستلزم
مزيدا من االستيضاحات».
وشكرت الكتلة «الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
عىل الهبة املجانية التي قررتها للبنان والتي توفر 600
ألف طن من املشــتقات النفطية بحسب طلب وزارة
الطاقة اللبنانيــة والتي تؤمن التغذية ملعامل إنتاج
الكهرباء يف البالد.وتأمل مــن الحكومة اللبنانية
مالقــاة هذه الهبة بالخطوات العملية التي تتطلبها
خصوصــا أن الجهوزية كاملة لــدى الجمهورية
اإلســامية اإليرانية من أجل البدء بإرسال الكميات
املقررة».

 ثالثها :وجود رئيس الجمهورية العامد ميشال عون الذييقــود هذه املفاوضات بالتعــاون والتوافق مع رئيس مجلس
النــ ّواب نبيه ب ّري واملكلف نجيب ميقــايت ،وإن كانت حالياً
حكومة ترصيف أعامل ،عىل أمل أن تتشــكّل حكومة جديدة
قريباً وتعمل عىل التوقيع عىل اتفاقية الرتســيم .يف الوقت
الذي س ُيشكّل تبدّ ل هذه العوامل عوائق فعلية أمام اإلتفاقية،
ال ســيام دخول لبنان يف مرحلة الشغور الرئايس يف حال مل
ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية خالل املهلة الدســتورية
كل ذلك
التــي تنتهي يف  31ترشيــن االول املقبل .يُضاف اىل ّ
أزمة الطاقة األوروبية بســبب الحرب الروسية -األوكرانية،
واالزمــة االقتصادية واملالية واملعيشــية الخانقة التي مي ّر
رص األطــراف املعنية عىل
بهــا لبنان .وبنــاء عىل ما تقدّ م ت ّ
توقيــع االتفاقية خــال ترشين املقبل ،يف حال مل يحدث أي
أمر مفاجىء يخلط األوراق مجدّ داً ،ويعيد ملف الرتســيم اىل
نقطة الصفر.

عــــون بــحــث م ــع مــخــايــل الــضــاهــر ال ــت ــط ـ ّـورات

عالوي عــــــرض على رئيس الحمهوريّة تشــــــكيل لجنة
ّ
ّ
لبنانية ملعالجة املشــــــاكل اإلقتصاديّة
عراقية -
إقتصادية

عرض رئيــس الجمهورية
العامد ميشال عون مع رئيس
وزراء العراق السابق ورئيس
«ائتالف الوطنيــة» الدكتور
ايــاد عــاوي ،للتطــورات
اإلقليميــة الراهنة واألوضاع
القامئة يف العراق واملساعي
الجاريــة اليجــاد الحلــول
املناســبة .وتــم التطرق اىل
العالقات الثنائية اللبنانية -
العراقية وسبل تعزيزها عىل
املســتويات كافة ،ورضورة
(دااليت ونهرا)
		
تنظيم تعــاون اقتصادي بني عون مستقبالً الضاهر
البلديــن مبا فيــه مصلحة
الســابق مخايــل الضاهر ،وعــرض معه
الشعبني الشقيقني.
بعد اللقاء ،تحدث عالوي اىل الصحافيني للتطورات الراهنة عىل الصعيدين السيايس
فقــال« :تناول الحديث بعضــا من الهموم واالقتصادي.
عــى صعيد آخر ،اســتقبل الرئيس عون
املشــركة بيننا .واقرتحت عليه ان تشــكل
لجنــة اقتصادية عراقيــة -لبنانية ملعالجة املونســنيور مارون كيــوان واألب عبدو أبو
املشــاكل االقتصادية .وطبعــا هناك تأثري كســم اللذين نقال اليه نعوة مطران أبرشية
متبــادل بني السياســة واالقتصاد .وكانت صيدا ودير القمر املارونية ســابقا املطران
اســتجابة الرئيــس عــون عــى االقرتاح طانيــوس الخوري الذي يحتفــل بالصالة
إيجابية ،وسنعمل يف هذا االتجاه ،وسأتبنى الجنائزية لراحة نفسه يف الثانية بعد ظهر
هذا املوضوع يف العراق وصوال اىل تحقيقه ،اليوم (الجمعــة) ،يف كاتدرائية مار الياس
نظراً للتشابه الكبري بني األوضاع السياسية يف صيدا ،لينقل بعدها جثامنه اىل مســقط
رأســه يف بلدة صغبــن يف البقاع الغريب
يف كل من لبنان والعراق».
ثم اســتقبل الرئيس عون الوزير والنائب حيث يوارى الرثى.

بــيــان س ــع ــودي -أمــيــركــي -فــرنــســي لــدعــم لــبــنــان :
ً
اإلنتخابــــــات أوال وتشــــــكيل حكومة لتنفيــــــذ اإلصالحات
إلتقــى ممثلــو كل من الواليــات املتحدة
األمريكية وفرنســا والــــسعودية ملناقشة
الوضــع يف لبنان عىل هامــــش الجمعية
العامة لألمم املتحــدة .وعربت الدول الثالث
عن دعمهــا املتواصل لســيادة لبنان وأمنه
واستقراره.
وبينام يســتعد الربملــان اللبناين النتخاب
رئيــس جديد للجمهورية ،شــددت الواليات
املتحدة وفرنسا والسعودية «عىل أهمية إجراء
هذه اإلنتخابــات يف موعدها مبا يتوافق مع
الدستور».
واعتــر «أن انتخاب رئيــس ميكنه توحيد
الشــعب اللبناين والعمل مع الجهات الفاعلة
اإلقليمية والدولية للتغلب عىل األزمة الحالية
أمر بالغ األهمية».
ودعت الدول «إىل تشــكيل حكومة قادرة
عىل تنفيذ اإلصالحات الهيكلية واإلقتصادية
املطلوبة بشــكل عاجل ملواجهة أزمات لبنان
السياسية واإلقتصادية ،وتحديدً ا اإلصالحات

الالزمــة للتوصل إىل اتفاق مع صندوق النقد
الدويل».
واشــار «إىل أنها عىل أتم إســتعداد للعمل
بشــكل مشــرك مع لبنان لدعم تنفيذ هذه
اإلجراءات اإلصالحية األساســية التي تعترب
رضورية الزدهار البالد واســتقرارها وأمنها
يف املستقبل».
وأكدت «الدور الحاسم الذي يواصل الجيش
اللبناين وقوى األمن الداخيل تأديته ،بصفتهام
املدافعني الرشعيني عن سيادة لبنان واستقراره
الداخيل ،يف حامية الشعب اللبناين يف وقت
أزمة مل يسبق لها مثيل» ،مشددة «عىل رضورة
قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ أحكام قرارات
مجلس األمن الــدويل  1559و 1680و1701
و 2650وغريهــا من القــرارات الدولية ذات
الصلة ،مبــا يف ذلك تلك الصادرة عن جامعة
الدول العربية ،وأن تلتزم باتفاق الطائف الذي
يحفــظ الوحدة الوطنية والســلم األهيل يف
لبنان».

شـــــــرف الـــــــديـــــــن :لـــفـــتـــح املـــــــصـــــــارف واتـــــخـــــاذ
قـــــــرارات إســتــثــنــائـ ّـيــة تــمــنــح امل ــودع ــي ــن حــقــوقــهــم
اعترب وزير املهجرين يف حكومة ترصيف
األعامل عصام رشف الدين« ،أنّ قرار جمعية
املصــارف باســتمرارها باإلقفال هو «قرار
بحق املودعني واملؤسســات
مجحف وظامل
ّ
سجل املصارف
ّ
االقتصادية كافة ،يضاف إىل
بحق املودعني،
وخطواتهــا وقرارتها الظاملة ّ
رضر الذي يشــكّله تجاه اإلقتصاد
عدا عن ال ّ
الوطني يف البالد».
وأشار يف بيان صادر عنه بعد لقائه بعد ٍد
من هيئات وروابط وجمعيات املودعني ،إىل
أنّ «القرار الوحيــد الذي يجب اتخاذه اليوم
قبل الغد هو فتــح أبواب املصارف وعودتها

إىل العمــل مع اتخاذها قرارات اســتثنائية
تضمن حقــوق املودعني ،وخصوصاً كل من
يثبــت تع ّرضه لظرف صحي أو استشــفايئ
جــج بالحامية األمنية
طارىء ،وعدم التح ّ
وغريها من األمور».
ودعــا رشف الديــن الروابــط والهيئات
املختصة بشؤون املودعني
والجمعيات كافة
ّ
«رص الصفــوف وتوحيــد
يف لبنــان ،إىل
ّ
الجهــود واملطالب للوصــول إىل األهداف
كل املطالب واســرجاع
املرجــ ّوة وتحقيق ّ
الحقوق املكتســبة ،مؤكــداً الوقوف إلدائم
اىل جانبهم».
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تــــرابــــط وثـــيـــق ب ــي ــن ال ــح ــك ــوم ــة «الـــفـــاعـــلـــة» والـــتـــرســـيـــم الــبــحــري
هيام عيد
تكتســب اإلنفراجــات
املتوقّعــة يف األســابيع
املقبلة،عىل أكرث من مستوى
سيايس محيل وديبلومايس
دويل وأممــي ،طابعاً أكرث
من ُمستغرب ،كون الحديث
عــن والدة الحكومة قريباً
وخالل ساعات رمبا ،تزامناً
مع اإلعــان عــن وصول
مفاوضات ترســيم الحدود
البحرية الجنوبية إىل املراحل
النهائية ،يوازيه التشــكيك
بقدرة األطراف السياســية
املعن ّية باإلستحقاقني ،عىل
إنجازهــا يف املدى الزمني
املطلوب ،وتحديداً قبل حلول
رئيس جديد
ٍ
نهايــة املهلة الدســتورية النتخــاب
للجمهورية ،خصوصاً وأن أي اتفاق ترســيم يجري
الحديث عنه ســيتالزم مــع حكومة جديدة كاملة
املواصفات الدستورية من أجل هذا توقيع اإلتفاق.
لكن الوصول إىل تحقيق هذا الهدف دونه سلسلة
محطات ،وهو ما تؤكده مصادر نيابية مطلعة عىل
مشاورات تأليف الحكومة ،التي تكشف أن املفاوض
اللبناين عىل ّ
خط الرتسيم ،هو نفسه الذي يفاوض
عــى ّ
خط التأليف ،وبالتايل ،وبانتظار أن يســلّم
الوســيط األمرييك يف مفاوضات الرتسيم آموس
هوكســتني ،األجوبة عىل املالحظــات «الثالثية»
أي األمريكيــة واللبنانية و»اإلرسائيلية» ،من املبكر

الحديث عن مواعيد مرتقبة عىل هذا الصعيد .ومصدر
هذه الشــكوك كام تُضيف املصادر ،هو دخول األمم
املتحــدة يف املفاوضات الجاريــة ،خصوصاً وأنها
كانت مشــاركة يف الجوالت التفاوضية السابقة،
مــن خالل الرعاية املبارشة لإلجتامعات التي كانت
تُعقد يف الناقورة ،وهو ما يشــر إىل أن تح ّوالً قد
طــرأ عىل بعض املواقف والطروحات خصوصاً من
قبل العدو اإلرسائييل الذي يناور منذ انطالق عملية
التفاوض ،وكان قد طرح يف األســبوعني املاضيني،
نقاطاً برية يف رأس الناقورة ،والتي تســتلزم تدخّل
األمــم املتحدة لجهة ما يُثــار عن دو ٍر لها يف إدارة
املنطقة الحدودية الربية.
ومن هنا ،فإن املنطقة الربية املذكورة يف الناقورة،

تشهد اعتدا ًء واضحاً بعرشات
األمتار من قبــل «إرسائيل»
التي تسعى إىل تكريس هذا
الواقــع ميدانيــاً من خالل
اتفاق الرتسيم املرتقب ،بينام
يتمسك لبنان باستعادة هذه
ّ
ّ
املنطقــة أو
الخــط البحري
الذي ينطلق من نقطة برية
يف الناقورة.
ويف سياقٍ متصل ،تشري
املصادر نفسها ،إىل أن وضع
الســيناريوهات التفاؤلية
يف هــذا امللف ،قــد يكون
خطو ًة ناقصة خصوصاً يف
املرحلة الراهنة ،ألن استباق
املعطيــات النهائية لن يفيد
املفاوض اللبناين عىل وجه
الخصــوص .ويف الوقــت
نفسه ،فإن ترابطاً وثيقاً بات
مطروحاً اليوم عىل الساحة السياسية ،ما بني ملف
الرتسيم واإلتفاق املرتقب ووالدة الحكومة الجديدة،
التي سوف تستكمل مسرية مفاوضات الرتسيم يف
املرحلة املقبلة ،والتي قد متتدّ إىل ما بعد نهاية عهد
الرئيس ميشال عون ،ورمبا تتزامن مع عدم انتخاب
رئيس جديد للجمهورية ،أو يف أســوأ األحوال مع
ٍ
فرتة الفراغ عىل مســتوى رئاسة الجمهورية ،وهو
ظل
أي اتفاق يف ّ
مــا قد ينعكس تأخرياً يف إبــرام ّ
غياب رئيس الجمهورية ،ويستدعي أن تقوم بإقرار
هذا اإلتفاق حكومة مكتملة الصالحيات ،وبالتايل
ســتكون الحكومة التي يجري التفاوض عليها يف
املرحلة الراهنة.

البخـــاري يســـتكمل جوالتـــه :ال أســـماء ..وال «مليشـــال عـــون ثـــان» فـــي بعبـــدا
عيل ضاحي
هل عادت السعودية اىل
لبنان من بوابة االنتخابات
الرئاسية واملواصفات التي
يرتدد انهــا تتنقل بني مقر
وآخر حليــف للرياض؟ هذا
السؤال كان محط تساؤالت
يف الدوائر القيادية للعديد
مــن الجهــات الحزبيــة
والسياســية ،ويبــدو ان
االجابات عليهــا لن تكون
يســرة يف ظــل التبدالت
الرسيعة يف املنطقة ،وعىل
اعتاب انتقــال الرصاع يف
اوكرانيــا اىل مرحلة جديدة
مــن التصعيد ،مــع اعالن
الرئيــس الرويس فالدميري
بوتني التعبئة العســكرية الجزئية لجيشه ،وهذا
يعني هجوماً مضاداً وشامالً ،وتشخص اليه دول
العامل ملعرفة نتائجه ومآالته.
وترى اوســاط سنية بارزة ومطلعة عىل حركة
السفري الســعودي وليد البخاري ،ان آواخر العام
 ، 2016تاريخ انتخاب العامد ميشال عون رئيساً،
شــهد بدايــة انكفاء الوجود الســعودي املبارش
واملؤثر يف الحياة السياســية اللبنانية  ،بســبب
«التأثر الكبري» بدخول الرياض اىل اليمن يف العام
 2014حيث ســميت العملية بـ «عاصفة الحزم».
وقبــل االنتخابات النيابية االخرية يف ايار 2022
بشــهرين ،شهدت الســاحة اللبنانية حراكاً الفتاً
للسفري الســعودي وليد البخاري ،والذي عاد بعد
انقطاع اىل لبنان ليسجل العودة «املنتظرة» والتي
انتظرهــا حلفاء الرياض اكرث من  6اعوام.
ورغم ان نتائج االنتخابــات النيابية مل تحصد

«املطلوب ســعودياً» ،وهو الحصــول عىل كتلة
ســنية وازنة وتحل محل مرجعية الرئيس ســعد
الحريري و»تيار املســتقبل» ،اال ان ما تحقق شكل
بداية «مقبولــة» للبخاري ليلعــب دوراً ممهداً،
بحســب االوساط السنية ،إلعادة إمساك الرياض
بامللف الســني اللبناين ،حيث يســتكمل البخاري
جوالته السياسية والدينية والحزبية ،التي بدأها
مــن كليمنصو بلقاء النائب وليد جنبالط ،ومن ثم
زار معراب والتقى رئيس حزب «القوات» ســمري
جعجــع وكذلك التقى النائب فؤاد مخزومي.
وتكشــف االوســاط ان البخاري يزور النواب
والكتــل النيابية الحليفــة والصديقة له لكونها
مؤثرة وفاعلــة ومتتلك حق التصويت يف مجلس
النواب ،وهو سيستكمل لقاءاته مع الكتل النيابية
املعارضــة و»املســتقلة» وحتــى «التغيرييني»،
للتأكيــد ان الرياض تغطــي دار الفتوى ولقائها

بالنــواب الســ ّنة وانهــا
املرجعيــة الدينية املوثوقة
من السعودية ،وكذلك ليؤكد
البخاري ان ال مرشح محدداً
للســعودية ،وال اسم معيناً
وان االهــم لــدى الرياض،
ان ال تتكرر تجربة ميشــال
عون يف بعبدا ،وان ال مجال
لرؤية «ميشــال عون ثان»
يف بعبدا مهام كلف االمر.
وتكشــف االوســاط ان
بعــض مضيفــي البخاري
املعلنــن وغــر املعلنــن
«اجتهدوا» يف حديثه ،وتم
تأويلــه لاليحــاء بأن لدى
الريــاض مرشــحاً نهائياً
ومحســوماً ،وانهــم باتوا
ميتلكون «كلمة الرس» وان
االمور «منتهية» ،ال ســيام ان السعودية هي جزء
من التشــاور الفرنيس  -االمــريك الجاري يف
باريس.
وتضيف االوســاط ان الســعودية وغريها من
الدول املؤثرة وفرنســا وامــركا ،يدركون متاماً
ان ال رئيــس يف لبنان مــن دون رىض حزب الله
و»الثنايئ الشــيعي» وحلفائهم ،اي ان اي رئيس
ســيأيت ســيكون لحزب الله حصــة فيه او عىل
االقل ســيكون غري معاد له او ميتلك اجندة ضده.
وتلفــت اىل انه بعد تســوية وضــع الحكومة
واعادة تعوميها دســتورياً وسياســياً ،سيوضع
االستحقاق الرئايس عىل الرف وسيكون االنتظار
طويالُ  ،حتى انجــاء املعارك الدولية واالقليمية
وحتى نضوج التســوية اللبنانية التي ســيكون
للرياض حصة فيها ورأي ايضاً.

ّ
معال ــم التس ــوية بان ــت يُقابله ــا تصل ــب ف ــي املواق ــف ...وباس ــيل ال ــى التصعي ــد
فادي عيد
دخــل املجتمــع الدويل
بقوة عىل املســار اللبناين
وأزماتــه واســتحقاقاته
الداهمــة ،ويف طليعتهــا
اإلنتخابات الرئاسية ،وهذا
املشــهد ظهر بوضوح عىل
هامــش الجمعيــة العامة
لألمــم املتحدة ،ومن خالل
اللقاءات الالفتــة للرئيس
املكلّــف نجيــب ميقايت،
إضافــة إىل البيان الثاليث
الســعودي ـ األمــريك ـ
الفرنيس الذي صدر ،وكان
شامالً حول الوضع اللبناين
الداخيل ،ما أثار تســاؤالت
حول إمكانية اتجاه األزمة
املحلية إىل التدويل ،ومبعنى
آخــر هل دخلــت العواصم
املعنية بالوضع اللبناين عىل خط حلّها ،ال ســيام
اإلســتحقاق الرئايس الذي لطاملــا كان موضع
اهتامم دويل عرب التسويات والتفاهامت الدولية
واإلقليمية؟
ويف السياق ،تكشف مصادر سياسية متابعة،
تصب يف خانة الحديث عن معامل
عــن معلومات
ّ
تســوية بانت معاملها من خــال البيان الثاليث
الذي صدر من نيويورك ،الذي كان مبثابة املدخل
لولوج التســوية الشاملة ويبقى رهن اإلتصاالت
الجارية يف الوقت الراهن ،والتي تؤكدها مصادر
مواكبة يف بريوت ،لكنهــا بانتظار تبلور بعض
املحطــات ،إن عىل صعيد إنهاء مســألة الوضع
الحكومــي ،أو مــا ســيؤول إليــه الوضع يف
املنطقة من فيينا إىل اإلســتحقاق اإلنتخايب يف
«إرسائيل».
وتشــر املصادر إىل أن ما جرى يف نيويورك من

لقاءات ومواقف ميكن وصفها باإلستثنايئ لناحية
اإلرصار عىل إجراء اإلنتخابات الرئاسية يف موعدها
الدستوري املحدّد ،ومن ثم تحديد مواصفات متطابقة
بني نــارشي البيان والبعض يف لبنــان ،ما يطرح
تســاؤالت عام إذا كان هناك من أجواء تشــر إىل
مترير التسوية الرئاسية بهدوء ،أو أنها ستأيت «عىل
الحامــي» ،حيث يرى البعــض أن األزمات املرتاكمة
إجتامعياً ،وما جرى عىل خط املصارف وأمور كثرية
قد يؤدي إىل فوىض يف الشارع ،وعندها قد ُيصار إىل
اإلرساع يف التســوية عرب نسخة متطابقة ملا حصل
يف «الدوحة».
ويف هذا الســياقُ ،علم أيضــاً أن اجتامعاً قد
يحصل يف باريس بني الدول املعنية بامللف اللبناين
يف وقت غري بعيد ،ويكون مبثابة مقدّ مة للدخول
يف مرحلة حســم الخيارات تجاه لبنان ،والتوافق
عىل رئيس للجمهورية بعد ما يســبق ذلك حركة
موفديــن باتجاه لبنان من أجل وضعهم يف صورة

هذه التسوية التي سيعقبها
مؤمتر للدول املانحة ،وبات
جليــاً وفق الــروط التي
وردت يف البيان الثاليث.
وبالتــايل ،تقول املصادر
نفسها انه مع عودة رئيس
الحكومة املكلّف إىل بريوت،
ُينتظــر أن تعــود الحركة
السياســية عــى الصعيد
الحكومي وسواه ،ولكن مثة
أجواء برزت يف الســاعات
املاضيــة تنبــئ بفوىض
وتظاهرات واعتصامات ،إذ
هناك لقاءات مفتوحة تعقد
يف معظم املناطق لـ»التيار
الوطني الحر» ،بعدما ُرفعت
التوصية من قيادة «التيار»
خالل الخلــوة التي عقدت
يف األيــام املاضية وبقيت
بعيــداً عن اإلعالم ،واتُّخذت
خاللها مق ّررات ُع ّممت عىل الكوادر «الربتقالية»
جهاً
ّ
ومســؤويل املناطق ،ما
يؤش إىل أن هناك تو ّ
لرفض ما ســيفيض به ميقايت عرب املخرج إلنهاء
الوضــع الحكومــي ،وهذا يؤكد مــا قاله رئيس
«التيار الوطني الحر» جربان باســيل باألمس ،مبا
معنــاه أنه ال يقبل بوســاطة أي طرف أياً كان ما
مل يكــن مقتنعاً به هو ،األمر الذي
يصب يف إطار
ّ
جه البلد نحو مرحلة الالإستقرار ،ولهذه الغاية
تو ّ
لــن يلجم هــذه الفوىض أو التصعيد الســيايس
ورفع ســقف الرشوط إال التسوية الدولية ،عىل
اعتبار أن التصلّب باملواقف الرئاســية وســواها،
كام الحال مع باســيل ،من شــأنه أن ُيقحم البلد
يف رصاعــات مفتوحة وتعــود األمور إىل حقبة
ما بعد العام  2005من ارتفاع منســوب اإلنقسام
السيايس وإعادة تحريك الشارع والشارع املضاد،
إىل الفــراغ الحكومــي والرئايس وصعوبات يف
التكليف والتأليف.

بــــــري عــــــرض مـــــع ّ
زواره األوضــــــــــاع ال ــع ــام ــة
عــصــفــور :لتخصيص مقعد وزاري للطائفة العلويّة

اســتقبل رئيــس مجلس
النــواب نبيه بــري يف مقر
الرئاسةالثانيةيفعنيالتينة،
املمثلة املقيمة لربنامج األمم
املتحدة اإلمنــايئ يف لبنان
ميــاين هونشــتاين التي
وضعت رئيس املجلس بعمل
وانشــطة وبرامج الجمعية
يف لبنان.
واستقبل بري وزير االعالم
(حسن ابراهيم)
بري مستقبالً هونشتاين
الســابق جــورج قرداحي،
وعرض معه االوضاع العامة وآخر املستجدات مختلــف املناطق ويويل هذا املوضوع اولوية
قصوى ،عىل الرغم من الوضع الدقيق للدولة
السياسية.
والتقــى بري رئيس املجلــس األب الدكتور وخاصــة عىل االقتصادي ونحن نأمل باتجاه
ميخائيل روحانا األنطوين ترافقه اإلعالمية االفضل وللحلول االســلم سواء لجهة تشكيل
ليــا عادل معامري .وقدم االب روحانا لرئيس الحكومة للقيــام بواجباتها وانجاز ما عليها
املجلس كتابه الجديد «الجمهورية الخامسة  -يف هذا الشأن أو بالتأسيس إلنجاز اإلستحقاق
الحل للمعضلة اللبنانية « .كام قدمت معامري الرئايس وترسيم الحدود البحرية وإستخراج
خــرات لبنان النــه الحل االمثــل الزماتنا
كتابها «تراب الغربة» .
ومــن زوار بري :القائــم باعامل املجلس االقتصادية والخروج منها» .
اضــاف «كام طرحنــا حقــوق الطائفة
االســامي العلوي الشــيخ محمد عصفور
مع وفــد علاميئ ،حيث تناول اللقاء االوضاع االسالمية العلوية اكان عىل صعيد تخصيص
مقعد وزاري البناء هذه الطائفة او يف املواقع
العامة وشؤونا امنائية.
وبعــد اللقاء تحدث عصفــور« :كان لقاء والتعيينات االدارية يف املؤسســات الرسمية
اخويا تناولنا فيه شؤونا وطنية والشأن العام يك يســتطيع ابناء الطائفة املشاركة يف بناء
والشأن االقتصادي الذي القى بثقله عىل كاهل الدولــة ولرفع الغــن والتهميش عنها ،كام
املواطنني سواء عىل املستوى املعييش والصحي طرحنا مرســوم االفتاء االســامي العلوي
وكل مقومات الحياة من مياه وكهرباء ومدارس القراره وتنظيمه ونحــن يف كل لقاءاتنا مع
ورشحنا لدولته معاناة الناس وهو يتحســس دولته نتلمــس دامئا وهو مشــكور لدعمه
هذه املعاناة وهموم وشؤون كل اللبنانيني يف حقوق هذه الطائفة كام كل اللبنانيني».

سليم استمع الــى مطالب عــوائــل شــهــداء الجيش:
واجــب الدولة أن تحفظ كرامة العسكريين وعائالتهم

سليم مع وفد من عوائل شهداء الجيش

اســتقبل وزير الدفاع الوطني يف حكومة
ترصيف االعامل العميد موريس سليم ،وفدا من
عوائل شــهداء الجيش واستمع اىل معاناتهم
اليومية بعــد أن أرخت األزمــة اإلقتصادية
بثقلها عليهم وتآكلت رواتبهم بســبب انهيار
العملة الوطنية .وعرضــوا للصعوبات التي
يواجهونهــا يف تأمني حياة كرمية ألوالدهم،
آملني «أن يلتفت املسؤولون اىل أحوالهم إعانة
لهم ووفاء لتضحيات شهدائهم».
وتــواىل عىل الكالم أعضاء الوفد ،فرشحوا
الصعوبــات التي يواجهونهــا مع املصارف
للحصول عىل مســتحقاتهم وملحقاتها من
مســاعدات اجتامعية .وتحدثوا عن اإلرتفاع
الحاد لالقساط املدرسية التي تفوق مداخيلهم
السنوية بكاملها .اضافة اىل كل األعباء التي
تتطلبها الحاجات العائلية.
وتوجه ســليم اليهــم بالقــول« :أتفهم
أوجاعكم وال يغيب عن بايل ما قدمه شهداؤنا
مــن تضحيات وهم باقــون دامئا يف ذاكرتنا
وضمرينا ،والشهداء راسخون يف قلوبنا ولن
ننســاهم أبدا .أما الشهداء األحياء فهم كذلك
يف وجداننا .الشهادة رضيبة وطنية يدفعها
العســكري بطبيعة مهنة السالح انطالقا من

إميانه عند انتامئه اىل املؤسســة العسكرية
بانه يدافع عن شــعبه ومستعد للتضحية ،ما
يشــكل مصدر اعتزاز لكل مــن خدم الوطن.
ولكــن باملقابل واجب الدولة ان تحفظ كرامة
العســكريني ،احياء وشــهداء ،وعائالتهم»،
مؤكدا «أننا نعيــش واقعا صعبا نتيجة تدين
قيمــة الرواتب ولذلك تســعى الحكومة اىل
تحسني أوضاع كافة العسكريني وعائالتهم،
وقد اتخــذت لتاريخه اجراءات عديدة يف هذا
االتجاه وهي تعمل عىل توفري املزيد للتخفيف
من املعاناة».
وإذ اكــد ان «ال يشء يعوض خســارة رب
العائلة باالستشــهاد» ،لفت اىل انه سيتابع
هذا امللــف «من النواحــي القانونية واملالية
واالداريــة» ،وسيســعى اىل «معالجة ما تم
عرضه من مطالب محقة خالل اللقاء» .وقال:
«سع ُينا ليس م ّنة ألحد بل هو أقل الواجب تجاه
من بذل التضحيات
الجســام حتى الشــهادة
ّ
لتحقيق اإلنجــازات دفاعا عن لبنان وحفاظا
عىل وحدته وسيادته واستقالله».
والتقى وزير الدفاع النائبني السابقني طالل
وطــارق املرعبي ،وعــرض معهام لألوضاع
العامة.

فــرونــتــســكــا اســتــوضــحــت مـــن الـ ــخـ ــوري مــوضــوع
قـــــاض رديـــــف فـــي مــلــف انــفــجــار املــرفــأ
تــعــيــيــن
ٍ

أجــرى وزيــر العدل يف
حكومة ترصيــف األعامل
القــايض هــري الخوري،
مع املنســقة الخاصة لألمم
املتحــدة يف لبنــان يوانــا
فرونتســكا ،جولة أفق عن
األوضاع العامــة يف لبنان
واملنطقة خالل لقاء ُعقد يف
الوزارة ،تــم خالله التطرق
اىل التعاون بني لبنان واألمم
املتحــدة يف مجــاالت عدة ،الخوري مستقبالً فرونتسكا
العدل وأوضاع قصور العدل يف بريوت وسائر
ومنها التعاون القضايئ.
وشــكر الخوري فرونتســكا «عىل الدعم املحافظات .واستوضحت فرونتسكا من وزير
ٍ
الذي تقدمــه املنظمة الدوليــة اىل لبنان» ،العــدل موضوع تعيني
قــاض رديف يف ملف
عارضاً معها شــؤوناً لوجستية تتعلق بوزارة انفجار مرفأ بريوت.

امـــيـــل لــــحــــود :ن ــح ــن ب ــح ــاج ــة الـــــى مــــا يُــنــيــر
ضــــــــمــــــــائــــــــر بــــــــعــــــــض املـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــن

رأى النائب الســابق اميل لحود أنّه «منذ بدء
االنهيار االقتصــادي الكبري يف ترشين األول
من العام  ،٢٠١٩مل نســمع من الدول الغرب ّية
والعرب ّيــة التي تُص ّنــف يف خانة الحاضنة
للبنان ،كــا الجهات الخارج ّيــة مثل البنك
الدويل وصندوق النقد الدويل ،سوى النصائح
ّ
والحث والتشــجيع ومشاعر
واإلرشــادات
ٍ
بخطوات عمل ّية
أي منها
القلق ،يف حني مل تقم ٌّ
ملساعدة الشعب اللبناين».
أضاف يف بيان« :وحده العراق بادر مشكوراً
ثم جاءت الخطوة
اىل مساعدة لبنان بالفيولّ ،
اإليران ّية بعرض املســاعدة والتــي يبدو أنّها
أربكت بعض السياســ ّيني اللبنان ّيني من هواة
اللعب عىل الحبــال الخارجية .إذا كان هؤالء
يفتقدون إىل القدرة عــى اتخاذ قرار بقبول
هذه املســاعدة التي ستؤ ّمن ساعات إضاف ّية

من التغذيــة بالكهرباء وتخفّف أعباء فاتورة
فالحري بهم
املولــدات عن كاهل املواطنــن،
ّ
أن يرتكوا مواقع املســؤول ّية لغريهم .إن منح
األولويّة للمصالح السياســ ّية عىل حســاب
الدولة وحاجات الناس يعني أن املســؤول فقد
ضمريه ،فالواقع الــذي نعيش فيه ال مينحنا
ولعل قبول
أي جهةّ ،
ترف رفض املســاعدة من ّ
املســاعدة اإليران ّية يدفــع بالواليات املتحدة
األمريك ّية اىل التدخل للمســاعدة ،متاماً كام
حصل عند الكالم عــن وصول بواخر إيران ّية
مح ّملة باملحروقات».
وختم« :ال يوازي حاجتنا اليوم اىل كهرباء
إلنارة بيوتنا ومؤسساتنا ،سوى الحاجة اىل
مــا ينري ضامئر بعض املســؤولني ،وقد فقد
هؤالء البصــرة وأفقدوا معظــم اللبنان ّيني
األمل».
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كلامت يف زمن الغربة

فهد الباشا
 -1اىل الذين ال يزال األم ُر يعنيهم ،اىل الباقني ال يقصدون
ساح الجهاد» ليس استعراضاً يف الشوارع،
يف الحياة لعباًُ ،
وال هو عرض عضالت يف الســاحات والطرقات ،وليس
«ساح الجهاد» حفلة خطابات داخل القاعات امل ُك ّيفة ،مبا
فيها التي تزدان باسم شهيد.
الجهــادُ .الجهاد هو بالتأكيــد ،غريُ الذي تفعلون هذه
االيــام ،وال الذي فعلتم منذ اربعــن عاماً .وعليه ،فأنتم
حيثام انتظمتم مدعــوون ،وعىل قاعدة كفى ،مدعوون
الكف عن ذ ّر الرماد يف العيون.
اىل
ّ
 -2اذا بقينا عىل هذه الحال من الكســل األخالقي ،من
الالمباالة ،عىل هذه الحال من االســتجابة ألسباب ذلّنا
صح فينا ما قاله يف أمثالنا من قال« :ونحيا؟ !
وموتنــاّ ،
َواضيا َع العمر فيناَ ،
تعال وخ ْذ فنا ًء يا فنا ُء».
 -3لن يتوقّف املعن ّيون بـ «صكوك الغفران» عن االتّجار
بهــا ما مل يقتنع «املؤمنــون» بالتوقّف عن «رشائها «،
لعدم جدواها يف خالص نفوسهم باآلخرة .املسألة عرض
وطلب .والبيع والرشاء متالزمان .
رصفات املصارف ،بعد نحرها االمانة من الوريد اىل
 -4ت ّ
الوريد ،توحي يف األيام االخريةِ ،ب يا رايِح ك َِّث القبائح».

ُ
قائــــــد الجيــــــش بحــــــث ســــــبل التعاون
مــــــع رئيــــــس أركان الدفــــــاع النمســــــاوي

قائد الجيش مستقبال رئيس أركان الدفاع النمساوي
اســتقبل قائد الجيش العامد جــوزاف عون يف مكتبه يف
الريزة ،رئيس أركان الدفاع النمساوي Major General Rudolf
 STRIEDINGERعــى رأس وفد مرافق ،بحضور الســفري
النمساوي يف لبنان  ، René Paul Amryوجرى تداول عالقات
التعاون بني جييش البلدين.

الحلبــــــي التقــــــى وفد «البنــــــك الدولي» :
لتوفير اإلمكانات املاديّة تنقذ العام الدراسي

ناقــش وزير الرتبية يف حكومــة ترصيف االعامل عباس
الحلبي مع وفد البنك الدويل الوضع الرتبوي يف لبنان يف ظل
األزمات املتعددة ،وتوافق املجتمعون عىل أن الوســيلة األنجح
إلنقاذ العام الدرايس هي توفري االمكانات املاديه للوزاره حتى
تستمر برسالتها الرتبوية ملصلحه اللبنانيني وغريهم.
وذلــك خالل لقاء جمع الحلبي مع املدير العاملي للرتبية يف
البنك الدويل خاميي ســافريدا ،املستشــار لشؤون املامرسات
الرتبوية الفضىل رجا قطان ،املتخصص يف شؤون اسرتاتيجيات
التواصل ستيفانو دو كيوبس ،واملتخصصة يف الشؤون الرتبوية
مارتشــيال غوترييش ،وحرض إىل جانب الوزير كل من سفرية
لبنان ،لدى األمم املتحدة أمال مدليل ،وروى الزغبي.
ويواصل الحلبي برنامج لقاءاته مع املســؤولني الدوليني يف
نيويورك ،عىل هامش قمة تحول التعليم التي عقدت هناك.

وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة اس ــت ــق ــب ــل املــلــحــقــة
ّ
ّ
اإليــطــالــيــة
الــثــقــافــيــة فـــي الـــســـفـــارة

التقــى وزير الثقافة يف حكومة ترصيف االعامل القايض
محمد وســام املرتىض يف مكتبه يف قرص الصنائع ،امللحقة
الثقافية يف الســفارة االيطالية امونيكا زكا التي تداولت مع
الفريق املعاون للوزير يف عدد من الشؤون الثقافية املشرتكة
بــن البلدين .كــا تم البحث يف امكانيــة تأمني متويل من
السفارة االيطالية لدعم عدد من مجلة «بعل « املعنية باملواضيع
االثريــة عىل ان يخصص مضمون العدد ما يتعلق باملعلومات
املتعلقة بالحفريات التي تقوم بها البعثات اإليطالية يف لبنان.

فــضــل الــلــه  :امل ــس ــؤول ــون ال يُ ّ
ــحــركــون
ً
ســـــاكـــــنـــــا ملــــنــــع تــــفــــشــــي الـــجـــهـــل

رأى الســ ّيد عــي فضل الله أن «كل مــا يجري يف البلد من
انهيارات ،مع األســف ،ال يحرك ساكناً عند املسؤولني ملعالجة
هذا الواقع الســيام منع تفيش الجهل الذي هو أقىس ما يصل
إليــه البلد» ،مجدداً مطالبتنا «الدولــة املعنية مبواطنيها بأن
ال تقف موقف الالمباالة وتســتنكف عن القيام مبسؤولياتها
بالتخفيف من أعباء املواطنني ودعم املؤسسات الرتبوية حتى
تؤدي دورها املطلوب تجاهها ملنع انهيارها».
وذكــر ،خالل املؤمتــر الرتبوي لجمعية
رات الخريية
املــ
ّ
الحــادي والثالثــن الذي عقد يف قاعــة الزهراء يف مجمع
اإلمامني الحســنني يف حارة حريــك ،أن «الحديث ،قد يكون
عن تطوير وســائل التعليم واســتخدام التكنولوجيا الرقمية
خــر معرب عن مدى تصميم املــرات ،ويف ظل هذه الظروف
الصعبة بالذات ،عىل متابعة مســرة التطور العلمي والتقني
التي كانت ،وخصوصاً أن هذه الظروف مل تقف تداعياتها عىل
صعيد عدم قدرة اللبنانيني عىل تأمني لقمة عيشــهم ودوائهم
واستشــفائهم ،بل وصلت إىل املؤسسات التعليمية والرعائية
التي تنوء باملتطلبات إن عىل صعيد تأمني مستلزمات التعليم أو
حاجــات املعلمني الذين من حقهم أن يحصلوا عىل عيش كريم
لهم حتى يســتطيعوا أن يؤدوا دورهم بالشكل املطلوب ،وإىل
عجز األغلبية الســاحقة مــن أهايل الطالب عن تأمني أكالف
تعليم أوالدهم إن عىل صعيد األقساط أو الكتب أو النقل أو باقي
ما يحتاج إليه أوالدهم الذي يشمل حتى الفطور يف املدرسة».

دعوة من مراد بمناســــــبة ذكــــــرى غياب
جمال عبــــــد الناصر في قصر األونيســــــكو

يدعو أمني عام حزب االتحاد النائب حســن مراد ،مبناسبة
الذكــرى  52لغياب القائد املعلم جامل عبد النارص والذكرى 70
لقيام ثورة  23متوز النارصية ،للمشــاركة يف املهرجان الذي
سيقام تخليداً لذكرى قيام الثورة وتكرمياً لذكرى قائدها ،وذلك
يوم االحد الواقع يف  25أيلول  ،2022الســاعة  12ظهرا ،يف
قاعة قرص األونيسكو -بريوت.

دعــــــوة مــــــن « بيــــــت اليتيم الــــــدرزي»
لتدشــــــين مشــــــروع إنارة جميــــــع مبانيه

تدعو ادارة مؤسسة بيت اليتيم الدرزي ،لحضور حفل تدشني
مرشوع إنارة جميع مباين املؤسســة عىل الطاقة الشمسية
 ،%100هبــة من ابناء املرحوم عبداللــه ذبيان ،وهم :الدكتور
آصف ذبيان -املهندس آرس ذبيان -االستاذ آمر ذبيان -االستاذ
أمين ذبيان -واملهندس أيوب ذبيان ،وذلك يوم الســبت الوالقع
يف  24أيلول  2022الساعة الرابعة عرصاً يف مبنى بيت اليتيم
الدرزي -عبيه.

الجمعة  23أيلول 2022

ً

ُ
ليالــــــي الشــــــمال الحزينــــــة  :فاجعــــــة جديــــــدة  170مهاجــــــرا غرقــــــوا قــــــرب أرواد
ُ
ّ
ّ
وعــــمــــلــــيــــات اإلنـــــــقـــــــاذ مـ ــتـ ــواصـ ــلـ ــة
ضــــحــــيــــة وإنـــــــقـــــــاذ عـــــــشـــــــرة..
20

دموع األسمر

مأســاة اخرى يف شامل لبنان .مسلسل املآيس ال يغادر ليايل
الشــال الحزينــة ،فاجعة مركب املوت ال تــزال تهز الضامئر
والوجدان ،لتحل فاجعة اخرى يوم امس بغرق  20مواطنا مهاجرا،
وانقاذ عرشة حتى مســاء امس  ،وفقدان اكرث من مئة مهاجر
كانــوا عىل منت مركب صيد انطلق مــن احد مراىفء املنية غري
الرشعية ،يحمل ما يقارب املئة وسبعني راكبا من عكار ومن املنية
ومن التبانة يف طرابلس ،ويحمل ايضا مواطنني فلســطينيني
وسوريني.
املركب الذي غادر املنية منذ اســبوع ،اضاع البوصلة وتعرض
المواج البحر قرب جزيرة أرواد الســوريّة ،وقد الحظت مراكب
صيد ســورية تعرض املركب للغرق فسارع الصيادون السوريون
اىل طلب النجدة ،واطلقت النداءات يف مساجد جزيرة ارواد ،كام
سارع خفر السواحل السورية وسيارات االسعاف السورية اىل
انقاذ املهاجرين ،فانتشــلت مساء امس عرشين ضحية بينهم
نساء واطفال ،وعرشة نقلوا اىل مستشفى الباسل يف طرطوس،
وكانت عمليات االنقاذ ال تزال جارية مســاء امس النقاذ باقي
ركاب املركب.
ملف الهجرة غري الرشعية يف لبنان ،ومن شــواطيء الشامل،
يــزداد ضغطا ،وفاجعة ترتك بصامتها يف الشــال ،االمر الذي
يحتــاج اىل الحزم ملالحقة تجار الهجرة غــر الرشعية الذين
يع ّرضون العائالت لخطر الغرق يف عرض البحر..
وامس ،نفذت مخابرات الجيش اللبناين مداهامت يف بلدة ببنني
واوقفت اثنني من املتورطني يف تنظيم الهجرات غري الرشعية.
فكلــا غادر مركــب غري رشعي الشــواطئ اللبنانية ،زادت
هموم املواطنني ريثام يصل ركاب املركب بر االمان ،وقلام ينجح
املهاجــرون يف عبور امليــاه االقليمية حيث الوقوع يف مخاطر
يؤدي غالبا اىل الغرق او العودة من جديد اىل الوطن.
وهذا ما حصل مع مركب انطلق من شاطيء العريضة يف عكار
قبل يومني ،حيث وصلت اخباره لذوي املهاجرين تؤكد ان ركاب
القارب تاهــوا يف البحر بعد عطل اصاب املركب فتحرك االهايل
باطالق الرصخة مطالبني مد يد املســاعدة لهم ،وبعد ســاعات
طويلة يف تيه البحر ،انقذتهم باخرة تركية تجارية ونقلتهم اىل
الساحل الرتيك ،وقامت بتسليم املركب اىل السلطات الرتكية التي
بدورها قررت اعادتهم من جديد اىل لبنان.
وحسب مصادر متابعة  ،ان عدد ركاب املركب يصل اىل خمسة

وخمســن راكبا ،معظمهم من نســاء واطفال وقد عانوا كثريا
ووصفت حالتهم باملأساوية.
ورغــم كل املخاطر التي تحدق بهذه الرحلة ،مل يتوان البعض
عن اللحاق مبن سبقهم يف املجازفة باملال واالرواح ،حيث بلغت
قيمة هذه الرحلة للشخص الواحد خمسة آالف دوالر سواء كانت
الوجهة اىل ايطاليا او غريها ،فاضطر البعض من املهاجرين اىل
بيــع كل ممتلكاتهم من بيت وســيارة لتوفري املبلغ املطلوب له
ولعائلته ،حيث وصل املبلغ احيانا اىل ما يقارب الخمسة وعرشين
الف دوالر يف حال كان عدد افراد العائلة خمسة .
لذلك فان نكسة املهاجرين ليست مبعاناة الرحلة ومخاطرها
وخسارة بعض ركاب املركب ،بل باعادتهم من جديد اىل بلدهم.
وحول جنســيات املهاجرين اكدت مصادر موثوقة ان معظم
املهاجريــن من الجنســية اللبنانية ،وبعضهم من الســوريني
والفلســطينيني ،لكن بلغت اعىل نسبة منهم من مناطق عكار
وضواحيها ،كذلك ارتفعت نســبة املهاجرين يف اآلونة االخرية

يف مدينــة طرابلس  ،ورغم كل املــآيس واالوجاع التي حملتها
هــذه الرحلة  ،اال انها مل تزرع الخوف يف قلوبهم ،بل حملوا كل
مــا ميلكون يف رحلة رمبا تنتهي يف اعامق البحار ،كام حصل
منذ بضعة اشــهر عندما غرق مركب يحمل  ٣٢شخصا .واشارت
هذه املصــادر اىل ان كل املهاجرين يدركون ان هذه الرحلة رمبا
تحقــق لهم حلمهــم يف الوصول اىل بلد جديد يوفر لهم حقوق
املواطنة ،يف الوقت نفســه يعلمــون ان الوصول اىل هذا الحلم
رمبا لن يتحقق.
والجديــر بالذكــر ،ان عددا من املهاجريــن الذين وصلوا اىل
السواحل اليونانية او االيطالية تع ّرضوا لكثري من الذل واملهانة،
وعانوا كثريا مبغامرة غري مضمونة النتائج ،ووجه بعض هؤالء
رســائل اىل اللبنانيني الراغبني بالهجرة متنوا عليهم عدم خوض
هذه التجربة ملــا تحتويه من مخاطر ومن اذالل ،وان صعوبات
جمــة تنتظرهم ،وليس هناك ما يضمن لهم حياة الئقة خاصة
يف اآلونة االخرية بعد ان بلغت االزمات اوروبا كلها..

الهدف من لقاء دار الفتوى إنشــــــاء تكتل نيابي سني يُشكل بيضة ّ
قبان في االستحقاق الرئاسي

جهاد نافع
غدا السبت ينعقد اللقاء النيايب السني يف دار الفتوى بدعوة
من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ،التوقعات هي
أن يحرض  24نائبا من اصل ال 27نائبا سنيا ،بعد اعتذار النواب
اسامة سعد وحليمة قعقور وابراهيم منيمنة...
لعلها املرة االوىل التي ينعقد فيه لقاء عىل هذا املستوى يف
دار الفتــوى ،نظرا للظروف االســتثنائية التي متر بها البالد،
وتحتاج اىل موقف موحد حيال االستحقاقات املقبلة.
برأي بعض املراجع ان اللقاء يف مضمونه يســد فراغا تركه
غياب الرئيس ســعد الحريري وتياره عن الســاحة السياسية،
وقــد فرض هذا الفراغ نفســه عىل مفتــي الجمهورية كونه
املرجعية االســامية الســنية االوىل يف البالد وكونه مفتي
للجمهورية عموما ،وهي الجمهورية التي أرسيت فيها قواعد

وفد «إتحــــــاد املحامين
العرب» زار قصر بعبدا

دولة الطوائف واملذاهب ،وغياب اي طائفة يعرض ركائز البالد
اىل اختالل يف التوازن.
وفــق مصادر مطلعة ،ان الســعودية غــر بعيدة عن هذا
اللقاء ،بل يســود اعتقاد يف الكواليس انها خلفه  ،وان مفتي
الجمهوريــة مل يقــدم عىل هذه الخطوة مبعزل عن مشــورة
الســعودية ،والهدف انشــاء تكتل نيايب سني يحل محل «تيار
املستقبل» ويشكل بيضة قبان يف االستحقاق الرئايس املقبل،
وسفري اململكة البخاري ،الخبرب الضليع يف تفاصيل السياسة
اللبنانيــة يراقب ويتابع هــذا امللف بادق تفاصيله ،بانتظار ما
سيخرج عن اللقاء ليبني عىل اليشء مقتضاه.
وحسب املصادر ،ان االدارة السعودية التي ال تزال تتابع بحذر
مجريات الســاحة اللبنانية ،تنتظر هذا اللقاء لتحديد موقفها
من العودة اىل الســاحة السياسية اللبنانية باكرث فاعلية من
قبــل ،بعد أن احجمت مؤخرا عن هذه الســاحة نتيجة ظروف

سياســية متعددة ،ومنذ خروج الحريري من العمل السيايس،
وتراجع تياره اىل حد التاليش نســبيا ،وقــد دخلت االمارات
العربيــة وقطر لتســد الفراغ الذي تركته الســعودية ،وباتت
االمارات وقطر تؤديان دورا بارزا يف مد مناطق الس ّنة خاصة
يف الشــال ،باملساعدات املالية والعينية والغذائية اثر تراجع
الســعودية الالفــت عن هذا امللف املعيــي يف ظل الظروف
االقتصادية الخانقة.
ومن املتوقع ان يكون اللقاء االول تشــاوريا يتناول مسألة
تشكيل حكومة قبل نهاية ايلول الجاري واالستحقاق الرئايس،
عىل ان ييل اللقاء لقاء آخر مع رؤســاء الحكومة الســابقني،
وال تخفي املصادر ان يشكل اللقاء بحد ذاته حالة دعم للرئيس
ميقايت اثر توقعات بان تتســلم الحكومة صالحيات رئاســة
الجمهورية يف ظل احتامل تعذر اجراء انتخابات رئاســية يف
وقت قريب.

ّ
الـــعـــربـــيـــة الــــــى جــــانــــب شــعــبــنــا ودعـــمـــه
عــــــون  :لــــوقــــوف الــــــــدول
ُ
ب ــن ــع ــي ــس ــى وعــــــــام  :ل ــل ــت ــض ــام ــن مـــــع لـــبـــنـــان ومـــــســـــاعـــــدة شــعــبــه

زار األمني العام التحاد املحامني العرب املكاوي
بنعيىس عىل رأس وفد ،رئيس الجمهورية العامد
} جلسة عمل برئاسة كسبار }
ميشال عون يف بعبدا ،ملناسبة انعقاد الدورة األوىل
لهذا العام التحاد املحامني العرب ،بعنوان« :من اجل
وعــى هامش أعــال املكتب الدائــم إلتحاد
تضامن عريب مع لبنان يف ازمته ومواجهة أطامع
املحامني العرب املنعقــد ،والذي إفتتح دورته يف
العدو الصهيوين وعدوانــه» .وضم الوفد نقيب
طرابلس ،ترأس نقيب املحامني يف بريوت جلسة
محامــي مرص ورئيس اتحاد املحامني العرب عبد
عمل يف فندق  -LE ROYALضبيه.
الحليــم عالم ،ونقيبي املحامني يف بريوت نارض
افتتح النقيب كسبار الجلسة مرحباً بالحضور،
كسبار والشامل ماري ترييز القوال ،وممثلني عن
أمني عام اإلتحاد مكاوي بنعيىس ونقيبة املحامني
نقابات املحامني يف ســوريا والعراق والسودان
يف طرابلس ماري تريز القوال ونقباء املحامني يف
وفلسطني واملغرب وليبيا واألردن.
الدول العربية واألمناء العامون املساعدون وعدد
اللذين
وعالم
بنعيىس
وتواىل عىل الكالم كل من
كبريمناملحامني.ورشحمراحلمتابعةملفأموال
اىل
والوقوف
اللبناين
الشــعب
اكدا «التضامن مع
املودعني منذ بداية تسلمه مهامه بعد إنتخابه نقيباً
الراهنة».
ازمته
من
جانبه للخروج
للمحامني .وشــدّد عىل أنه استنفد جميع الطرق
(دااليت ونهرا)
		
		
ثم لفتت النقيبة القوال اىل «سعي املجتمعني اىل عون مع وفد «اتحاد محامني العرب»
مبعيــة مجلس النقابة واللجنة املكلفة ،ولكن ال
تأكيد سيادة الحق والدعوة اىل التضامن العريب»،
ازمته املالية ،ولنتعاون يف الوقت نفسه مع النقابتني بشخص
نتيجة بسبب عدم تجاوب املصارف واملعنيني ،مام
ونرجو
مغلقة،
معتربة ان «سيادة الحق ال ميكن ان تتم واملحاكم
رفع
اجل
من
اعداه
الذي
املخطط
يف
والقوال
كســبار
النقيبني
اضطر النقابة إىل تقديم دعوى إستناداً إىل القانون .67/2
واعتكاف
القضائية
من فخامتكم معالجة شــجون الســلطة
ظرفية
االزمة
هذه
تكون
ان
يف
ونأمل
البالد،
عن
واملعاناة
الحيف
بعدها ،أعطى الكالم لنائب حاكم مرصف لبنان سابقاً غسان
الوطن».
اساسات
القضاة باي مثن الن توقف العدالة يهدم
الجميع».
بتعاون
لبنان
منها
يخرج
وان
عياش ،الذي شــكر كسبار القريب من جميع الفرقاء يف لبنان،
«مبادرتهم
عىل
الحارضين
ورد رئيــس الجمهورية شــاكرا
لبنان
مساندة
اىل
العرب
والحكام
القادة
«جميع
عالم
دعا
ثم
والذي ميثّل العلم واإلعتدال والشجاعة ويستحق أعىل املناصب،».
«انعقاد
ان
واعترب
ظروف»،
بأصعب
التضامنية مع لبنان الذي مير
الحكومة
«دعم
عــن
معربا
مشــاكله»،
لكل
حل
اىل
للوصول
مضيفــا «ان الدولة هي املســؤولة ومل تعالــج األزمة املالية
هو
ارضه
عىل
العرب
املحامني
التحاد
الــدورة األوىل لهذا العام
كبوته».
من
للخروج
ومساندتهم
اللبناين
والشعب
اللبنانية
وخصوصاً النفقات .كام اقرتح تشكيل لجنة برملانية».
وللحضارات
العرب
الخوانه
ملتقى
من
فعل اميان به ومبا يشكله
ولذلك
امره
عىل
مغلوب
لبنان
«شــعب
ان
كســبار
أكد
بدوره،
ثم تكلم النقيب الســابق محمد املراد فشدّد «عىل ان املواطن
يف
لبنان
واجهها
التي
األزمات
عدد
وإذ
االنسانية عىل تنوعها.
االنســان
وحقوق
العامة
والحريات
الحق
كنقابة
منكم
طلبنا
أودع أمواله يف املصارف مطمئناً عىل مصريها ،فإذا هي تبخ ّرت.
ومالية
اقتصادية
أزمة
اندالع
اىل
أفضت
السنوات األخرية ،والتي
يف
مسموع
صوتكم
ان
باعتبار
حكوماتكم
مع
لبنان
مســاعدة
وكان يتمنى ان تقام دعوى مدنية ضدها».
اللبناين
الشعب
جانب
اىل
«الوقوف
إىل
العربية
حادة ،دعا الدول
«.
متثيلكم
ألهمية
نظرا
دولكم
ثــم جرت مداخالت من قبــل األمني العام بنعيىس ،والنقيب
الحايل».
النفق
اجتياز
من
ليتمكن
ودعمه،
الحق
هو
االتحاد
شعار
«ان
فيها:
قالت
بكلمة،
القوال
وختمت
عىل رياض (مرص) ونقيب السودان واألمني العام املساعد سميح
يف
لبنان
مع
لنتضامن
«جئنا
باآليت:
بنعيىس
رصح
اللقاء،
بعد
عربية
وقفة
شكل
االجتامع
فان
لذلك
متكامالن،
وهام
والعروبة
خريس والدكتور عيل زبيب.
مع لبنان أتت يف وقتها واوانها».

كــــســــبــــار  :لــــــن نـ ــقـ ــبـ ــل بــــبــــقــــاء الـــــقـــــضـــــاة فــــــي اعـــتـــكـــافـــهـــم
ّ
ّ
يـــــــضـــــــر بـــــاملـــــتـــــقـــــاضـــــيـــــن وبـــــاملـــــحـــــامـــــيـــــن وبــــهــــم
ألنـــــــــــــه
عقد مجلس نقابة املحامني جلسته األسبوعية ،وجرى البحث
يف عــدة ملفات تتعلّق بالتدرج والجــدول العام واإلعرتاضات
وأذونــات املالحقة .ووضع نقيــب املحامني يف بريوت نارض
كســبار األعضاء يف جو إعتكاف القضاة وما يسببه من أرضار
لهــم وللمحامني وللمتقاضني ،وعىل الخطوات املزمع إتخاذها
ألن هذا األمر بات مرفوضاً كلياً.
كام بحث كسبار مع أمني الرس سعد الدين الخطيب وجوزيف
شاوول ،يف ترتيبات تكريم املحامني الذين أمضوا خمسني سنة
يف مامرسة مهنة املحاماة ،يف أواخر ترشين األول.
هذا ويشارك كسبار يف الندوة التي تقام يف بيت املحامي حول
كتاب املحامي رالف رشبل «الهدف» حيث يلقي كلمة باملناسبة.
كــا زارت عائلة املحامي املرحوم ســمري زغريني زوجته
ســلوى دياب وابنتاه عضــو مجلس النقابــة املحامية مايا
وزوجها املهندس انطوان صفري واملهندســة ميشيال باإلضافة
إىل املحاميني البري ميني وميالد تابت ،وشكروه عىل وقوفه إىل
جانبهم ورثائه شخصياً له.

بعدها ،اســتقبل كسبار املفتش العام القضايئ القايض إييل
بخعــازي ،وجرى البحث يف موضوع إعتكاف القضاة .ومتنى
بخعازي عىل النقيب كســبار الرتيّث يف إعالن موقفه املتشدد
والرافــض لإلعتكاف .وأكد النقيب كســبار أنه لن يقبل ببقاء
القضــاة يف إعتكافهم ألنه يرض باملتقاضني وباملحامني وبهم.
وأن هذه الوســيلة هي أسوأ حل ممكن ان يتخذه القضاة .وأنه
يقف معهم يف جميع مطالبهم ومستعد للقيام بأي زيارة وبأي
تح ّرك مــن أجل وصولهم إىل مطاليبهم املادية وإســتقاللية
القضاة وصدور القانون املطلوب لذلك.
كام استقبل املحامي املتدرج رامي وسام أبو ملحم الذي قدم
له كتابه بعنوان» املجرم والضحية» .وعقد إجتامعاً مع رئيسة
لجنة حامية ذوي اإلحتياجــات الخاصة يف النقابة املحامية
رانيــا صفري ،وجرى البحث يف تفاصيل مرشوع القانون الذي
أعدتــه بالتعاون مع اللجنة الترشيعيــة يف النقابة ،واملتعلق
حد.
بذوي اإلحتياجات الخاصة والتو ّ
وتلقى النقيب كسبار إتصاالً هاتفياً من النقيب السابق النائب

كسبار مع الوفد
ملحم خلف ،والذي كلفه النقيب كســبار متثيل النقابة لحضور
اجتــاع لجنة تحكيــمPrix International des Droits de« :
 » l’Homme Ludovic Trarieuxالتــي منحــت نقابة املحامني
يف بريوت العام املنرصم 2021تنويهاًMention Spéciale du :
 « »2021 Barreau de l’année –2021 Jury enيف مدينة بوردو
الفرنســية .كام هنأه النقيب خلف عىل مواقفه وخصوصاً تلك
املتعلقة مبلف القايض الرديف.
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مـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــات

ُ ّ
مـــــــدارس ال ــق ــط ــاع الـ ــخ ـــاص انــطــلــقــت بــنــقــص فـ ــي مــعــلــمــيــهــا
وصـــعـــوبـــة فــــي ت ــأم ــي ــن الـــبـــديـــل م ــم ــن ســـــافـــــروا أو ت ــرك ــوا
انطلق التدريس يف غالبية الصفوف
واملراحــل يف املدارس الخاصة وما زال
الكادر التعليمي غري مكتمل ،واملدارس
تعمل عىل البحث للتعاقد مع أســاتذة
جــدد عرب إعالنات تنرشها عىل مواقع
املدارس ومواقع التواصل والوســائل
اإلعالمية« .الديار» اســتطلعت عددا
مــن املدارس الخاصــة املعروفة منها
واملغمورة حول النقــص الحاصل يف
أعداد املعلمني.

} أسباب نقص املعلمني }

أرخى الوضع االقتصادي بثقله عىل
املجتمع ككل ،ال ســيام املعلمني الذين
ميثلون رشيحة من املجتمع عانت قبل
االزمة االقتصادية ،وتضاعفت معاناتها
خاللها بسبب املعاشات املتدنية ،والتي
ال تؤمن حياة مريحة أو حتى معقولة.
فعمد الكثري مــن املعلمني إىل الهجرة،
وتعاقــد عدد كبري منهــم مع مدارس
عربيــة وأجنبية يف بلــدان االغرتاب،
بحيث رحبت الــروح التعليمية يف الخارج بهم
نظرا لخرباتهم وقدراتهم الجمة ومتيزهم يف البذل
والعطاء ،فضال مع مجاراتهم ملتطلبات العرص من
خــال مواكبة التطورات التكنولوجية يف التعليم
والرتبية.
لقد حســم الكثري من املعلمني أمر استقاالتهم
من مدارســهم نهاية شــهر حزيران وقبل املهلة
القانونيــة املتمثلة بالخامــس من متوز ،غري أن
قســا كبريا منهم غادر خالل شــهر أيلول حني
توافرت له فرص تغيثه من هذا التقهقر االقتصادي
وتســعف أوالده وأهله وعائلته .وهذا ما أثر سلبا
يف املؤسســات الرتبوية ،وشكل نقصا يف الكادر
التعليمي الذي اتجه إما اىل الهجرة ،واما اىل النزوح
إىل مدارس أخرى يف لبنان سعيا وراء راتب أعىل.

} املواد االكرث ترضراً }

اللغة العربية :شــكل النقص يف أساتذة اللغة
العربية أعىل نســبة يف مجموع ســت مدارس

جالت عليها «الديار» .وبحســب إحدى منسقات
اللغــة الســيدة صــادر « :نعاين قبــل التدهور
االقتصادي من نقص يف معلــمي اللغة العربية
خاصة للصفوف املتوســطة لسببني :أولهام قلة
املتخرجــن يف هذا االختصــاص مقارنة بأعداد
املــدارس ،وثانيهام لعدم كفــاءة كل املتخرجني
يف التعليــم وتقديــم املادة يف منــوذج وقالب
متميز يوصل املادة للطالب بسالســة وشغف.
أضافــت صادر « :كــا نعاين مع هــذا الجيل
بالذات الــذي ال يفضل اللغــة العربية ،ويحكم
عليهــا مســبقا بالصعوبة وعــدم التفضيل».
 العلوم :احتلت مواد العلوم بفروعها الطبيعياتوالكيمياء والفيزياء النسبة املرتفعة الثانية من
حيث نقص االســاتذة ،وتعمد بعض املدارس إىل
إسناد فرع من العلوم الستاذ متخصص يف الفرع
اآلخر يف الصفوف التي تسمح بذلك ،كأن يطلب إىل
أستاذ الفيزياء بتدريس الكيمياء وبالعكس مثال.
 اللغات :شــكلت اللغة الفرنســية مشكلة أكربمن اإلنكليزية ،واشرتكت غالبية هذه املدارس يف

املعاناة جراء صعوبة تأمني أســاتذة اللغات فيها.

} مشكلة تأمني البديل }

يف خضم الحاجة اىل التعاقد مع أساتذة ،يتأثر
تلقائيا أجر األســتاذ لريتفــع مبا أن الطلب يفوق
العرض ،وهذا ما شــكل فــوارق كبرية بني رواتب
قدامى املدارس ذوي الخربة ،وبني املوظفني الجدد،
ما أثار متلمال بني األســاتذة وبخاصة ان الوضع
االقتصادي مرهق ،فيام املعاشــات ال تعدو كونها
فتاتا.
عــى الدولة مبــا فيها وزارة الرتبيــة ،العمل
عىل توجيه الخريجني الجــدد اىل االختصاصات
يف املــواد التعليمية املطلوبة ،والســعي بجهود
مضاعفة لتمكني االســتاذ واملريب من الحصول
عــى رواتب جيدة متكنه من العيش الكريم ومتنع
بالتايل الهجرة .ما يشــهده القطاع الرتبوي اليوم
ازمــة خطرة ملا لها من مضاعفات ســوف تتجىل
يف الســنوات املقبلــة ،إن مل يبــادر املعنيون إىل
استدراكها ومعالجتها.

ّ
كابوس العتمة يُفاقم من حاالت التســــــمم في لبنان ..كيف نتفاداها؟
أدّت األزمة االقتصادية إىل تداعيات طويلة
األمد وأزمات متالحقة يف القطاعات كافّة،
وطغى اليوم مشــهد التســ ّمم الغذايئ الذي
يُشــكّل ظاهرة مخيفة يف مختلف املناطق.
أسباب كثرية مســؤولة عن التس ّمم الغذايئ
ولك ّن انقطاع الكهرباء يُشــكّل عامال رئيس ّيا
لزيادة حاالت التســ ّمم يف البلد .فال مي ّر يوم
يف اي منطقة لبنانية دون االعالن عن حاالت
تســمم او حاالت تقيؤ واوجــاع يف البطن
واملعدة والســبب ما يتناولــه اللبنانيون من
رشاب ومأكل دون املواصفات االمنة والسليم
صحيا وغذائيا.

} حاالت التسمم الغذايئ
إىل ارتفاع }

االختصــايص يف األمــراض
كشــف
ّ
الجرثوميــة الدكتور بيار أيب حنا لـ «الديار»،
أن حاالت التســمم إىل ازدياد كبري بســبب
انقطاع التيار الكهربايئ الفتاً إىل أن الحاالت
ليســت صعبة جداً ومبعظمها ،ال تحتاج إىل
دخول مستشفى .هذا ويصاب األشخاص يف
معظم األحيان بالتســمم من اللحوم النيئة واألجبان واأللبان
التــي ينقطع عنها التيار الكهربايئ ألوقات طويلة ،مام يؤدي
إىل تنامي البكترييا فيها لتســبب يف نهاية املطاف التســمم
الغذايئ.أنــواع عديدة من البكترييا تســتوطن املواد الغذائية،
ولكن «الساملونيال» واإليكوالي» هي األكرث انتشاراً.
ودعا أيب حنا الناس لالنتباه إىل طعامهم ،وبخاصة اللحوم
منهــا ،ففي حال بقيــت اللحوم خارج الثالجة لوقت طويل أو
األجبان واأللبان ،علينا االمتناع عن تناولها وبخاصة يف فصل
الصيف نظــراً لدرجات الحرارة املرتفعــة التي تؤدي إىل منو
البكترييا بشكل أرسع .كام هناك أيضاً بعض أنواع الفريوسات
املعدية مثل «روتا» فريوس أو «نورو فريوس».
أهم األســباب التي
واشــار اىل ان امليــاه املل ّوثة تعترب أحد ّ
تفاقم من أسباب التســ ّمم ،كالكارثة الصحية التي شهدناها
يف طرابلس منذ فرتة وجيزة بسبب اختالط مياه الرشب مبياه
الرصف الصحي ،مام أدّى إىل إصابة أهل طرابلس بالتهاب الكبد
حي
الفريويس أ وتســجيل حاالت عديــدة .فمياه الرصف الص ّ
تحتوي عىل بكترييا وفريوســات ،وطفيل ّيات تُس ّبب أمراضاً
مســتعصية ،بعضها مقاوم ملضادّات املكريوبات التي يصعب

عالجها ،وبعضها يحتوي عىل أدوية ومواد كيميائ ّية تؤثّر يف
النم ّو والهرمونات ،وقد تُس ّبب اإلصابة بالرسطان.

} األشخاص األكرث عرضة }

وقال :صحيح أن التسمم الغذايئ ال يرحم أحداً ،ولكن األطفال
ما دون خمس السنوات واملس ّنني واألشخاص الذين يعانون من
مشــكالت صحية ،هم األكرث عرضة لإلصابة بالتهاب األمعاء
وقد تتفاقم شدّ ة حالتهم يف حال أصيبوا بالتسمم ،ويحتاجون
اىل وقت أطول للتعايف .هذا ونصح ايب حنا األشــخاص الذين
يعانون من حرارة مرتفعة ألكرث من يومني أو تق ّيؤ شــديد أو
إسهال حا ّد مبراجعة الطبيب تفادياً لجفاف الجسم أو حصول
أي مضاعفات صحية أخرى .
ّ

} سبل الوقاية }

وعن ســبل الوقاية ،شــدد ايب حنا عىل رضورة التأكّد من
مصدر اللحوم قبل تناولها ،غسل اليدين جيداً قبل وبعد تحضري
الطعام ،حفظ الطعام بشــكل جيد وبطريقة متباعدة لتفادي
ا عن طهي اللحوم
انتقــال البكترييا من نوع إىل آخر .فضــ ً
والدجاج جيداً يك نضمن زوال البكترييا منها نهائياً.

َ
الــــذكــــاء الـــعـــاطـــفـــي ...كــيــف تــســتــخــدم تــفــكــيــرك
َ
َ
َ
لتوجيه مشاعرك وتســــــتخدم مشاعرك لتوجيه تفكيرك
إن قــدرة الفــرد عىل التعبري عن مشــاعره
والتعامل معها ،كذلك قدرته عىل فهم وتفســر
مشاعر اآلخرين واإلستجابة لها ،هي ما يص ّنفه
العلــاء بالذكاء العاطفــي .فتقول مديرة يف
مركــز «بيل للذكاء العاطفي» يف جامعة «بيل»
السيدة سترين ،بأن»الذكاء العاطفي هو أن تتسم
بالذكاء تجاه مشــاعرك ،وهو عبارة عن كيفية
إستخدام تفكريك لتوجيه مشاعرك  ،واستخدام
مشــاعرك لتوجيه تفكريك ».وتضيف بأن الذكاء
العاطفي ليس مبهارة توحي بالتحيل باللطف ،
بل إنها متثل وعي املرء تجاه الطريقة التي يريد
استخدام عواطفه بها.
تتبــن أهم ّية الــذكاء العاطفي يف كثري من
ّ
األمور ،وجوانب الحياة للفرد الذي يتمتع به ومن
خالله للمجتمع ،لعل أهمها:
 النجــاح الوظيفــي او الــدرايس عىل حدّســواء ،بحيث ميكّن الذكاء العاطفي الشخص
من تخطي العقبات واكتســاب املهارات وتذليل
الصعــاب بتفوق كبري ،مــا يجعله من املؤثرين
يف محيطــه العميل والدرايس بصفات قيادية
تأثريية.
 التمتع بصحة جســدية ،عقلية ونفسيةســليمة :مينح الذكاء العاطفي صاحبه القدرة
عىل إدارة غضبه والتحكم مبشاعره وردات فعله،
وبالتايل معالجــة أموره بأقل توتر وانفعال ما
ينعكس إيجابا عىل صحته الجســدية ،وكذلك
النفســية والعقلية لناحيــة البعد عن االنعزال
واالكتئاب والغضب والكبت وغريها.
 بنــاء عالقات إجتامعية وتواصل إجتامعيبحيث يتمكن الشخص من خالل ذكائه العاطفي
يف فهم هواجس اآلخرين ومخاوفهم وميولهم
وتطلعاتهم وعواطفهم ،ويتمكن من مقاربتها
بالطرق الســليمة  ،فيخلق جسورا متينة ويقدم
حلوال ،وما إىل ذلك.

} اختبارات لقياس
الذكاء العاطفي }

وضع الباحثون والعلــاء اختبارات لقياس
الذكاء العاطفي عند الفرد ،حيث يستند االختبار
عىل ما يعتقده الفرد تجاه شــعوره وشــعور

اآلخريــن ،وقدرته يف التعــرف عىل العواطف،
وقــد خلص اإلختبار إىل وجود ارتباط كبري بني
السلوك االجتامعي اإليجايب ومهارات التأقلم
الصحيــة واملزاج اإليجايب وصنــع القرارات
بفاعليــة والقدرات القيادية ،من خالل قياس
عــدة جوانب :القــدرة عىل التكيــف ،توقع
املشــاعر ،الحزم ،التعبري عن املشــاعر ،إدارة
اآلخرين ،التنظيم الذايت ،والتحكم يف الدافع،
العالقات ،احرتام الذات ،التحفيز الذايت ،الوعي
االجتامعــي ،إدارة اإلجهاد ،ســمة التعاطف،
سمة التفاؤل وسمة السعادة.
ولعــل أبرز الصفات الذين يتمتعون بدرجات
عاليــة من الذكاء العاطفي  :بُعد النظر ،إختيار
األلفــاظ ،تحمل املســؤولية تجــاه مواجهة
املواقــف بدرايــة وحكمة ،التحــي باملبادئ
والخلق ،تقبــل اإلنتقاد ،الســعي إىل تكوير
الذات ،التحكــم باإلنفعــاالت وردات الفعل،
الرتكيز عىل األهــداف ،خلق الحوافز والنتائج
وغريها...
وهنا ال بد من االشارة اىل ان سامت الذكاء
العاطفي تكون يف جــزء منها موجودة لدى
الشخص من خالل طباعه وسلوكه وعواطفه
وقدرته العقلية،غري أن ملكتســباته دور كبري
يف صقلهــا واإلضافة إليها او التخفيف منها،
وعليــه فإن التمرين الســليم ميكن الفرد من
تطوير ذكائــه العاطفي عرب :تقييم نفســه
مبوضوعيــة لجهة عواطفــه ،نقاط توتره،
إنفعاالته ومحاولة التعبري عن ذاته بالطريقة
الصحيحة .فعليه مترين أنفســه لضبط القلق
والتوتــر ،وضبط الغضــب واإلنفعال  ،إن عرب
التعــ ّود ومتريــن النفس من خــال املواقف
التي تواجهه ،أو عرب االســتعانة بأخصائيني
ودورات أو حتــى متارين رياضيــة وتأملية
وغريها  ،والتي من شانها أن ترفع عامل ضبط
النفس ،وتزيد من نســبة الهــدوء والرتوي،
وتعلم الســيطرة عىل التوتر واإلنفعاالت .كام
وأن من أهم العوامل التي تزيد من تنمية الذكاء
العاطفي هــو التعاطف مع اآلخرين واحرتام
آرائهم وتقدير مشاعرهم.

ُ
عالج ثوري جديــــــد يُمكنه محاربة «البكتيريــــــا» املقاومة لألدوية !
ط ّور علــاء دواء رائدا ميكن أن
يحل مشــكلة البكترييــا املقاومة
لألدوية  -وينقــذ أكرث من مليون
شخص عىل مستوى العامل كل عام.
ونرشت  ،Peptilogicsوهي رشكة
للتكنولوجيا الحيوية يف بيتسربغ
بوالية بنســلفانيا ،نتائج التجارب
لعقارها الجديد  PLG0206األسبوع
املــايض تظهر أنه ميكن أن يقيض
عــى العدوى املقاومة لألدوية يف
كل من بيئة املختــر والحيوانات.
واألهــم مــن ذلك ،أنهــا مل تحفز
البكترييا عىل التحور بطريقة تؤدي
إىل اكتساب املزيد من املقاومة.
ويف حــن أنه ال يــزال الطريق
طويــا لعالج العــدوى املقاومة
لألدوية لدى البرش ،يأمل العلامء أن
يكونوا اتخذوا خطوة أوىل حاسمة
يف إيجاد حل إلحدى األزمات الطبية
الناشئة يف العامل.
وظهرت عدوى املضادات الحيوية
يف العقود األخرية بســبب اإلفراط
يف اســتخدام األدوية قرب مطلع القــرن .ويتوقع الخرباء أن
تتسبب األمراض يف وفاة  50مليون شخص عىل مستوى العامل
قبل عام  ،2050وهي مسؤولة حاليا عن أكرث من مليون حالة
وفاة كل عام.
ويف وقت ســابق من هذا العام ،حذرت مراكز السيطرة عىل
األمراض والوقاية منها ( )CDCمن أن انتشــار هذه األمراض
ارتفع خالل جائحة «كوفيد .»19-ويعد  PLG0206دواء مضادا
للميكروبات يســتهدف عىل وجه التحديــد العدوى املقاومة
للمضادات الحيويــة التي ظهرت يف العقود األخرية .إن ببتيد
مصمم باســتخدام سلســلة من األحامض األمينية .ويشيع
اســتخدام هذه األنواع من األدوية يف الطب .وتم اســتخدام
مضادات امليكروبات لســنوات ،حيث تندرج املضادات الحيوية
نفسها يف نفس فئة األدوية.
وهناك مشــكلة نشأت وهي أن البكترييا والفطريات شديدة
املراوغــة وميكن أن تتحــور بطرق تجعلهــا مقاومة الدواء
املصمــم ملكافحتها .وأدى ذلــك إىل ظهور عدوى خطرية مثل
 Acinetobacterاملقــاوم للكاربابينيــم و .C. Aurisويف حني

ميكن الســيطرة عىل أعراض هذه العدوى من قبل املسؤولني،
ال توجــد عالجات فعالة معروفة .كام أدى هذا إىل البحث يف
العثــور عىل فئات جديدة من األدوية التي ال تحارب فقط هذه
العدوى املقاومة ،ولكن أيضا تفعل ذلك بطريقة لن تدفعها إىل
مزيد من التطور .وظهرت خيارات أخرى يف السنوات األخرية،
ولكن غالبا ما يُعتقد أنها سامة لإلنسان أو غري فعالة مبا يكفي
لتكون جديرة باملتابعة.
ويعد  PLG0206مستساغا للبرش ،ويف حني أنه قوي للغاية،
إال أنــه ليس كذلك لدرجة أنه يشــكل خطرا عليهم .وميكن أن
يصل الدواء أيضا إىل الكىل ،حيث يتم استقالبه لتحقيق أقىص
قدر من الفعالية.
واختــر الباحثون العقــار أوال يف بيئة معملية .وعرث عىل
 PLG0206ليكــون قادرا عىل محاربــة االلتهابات يف خاليا
دم األغنــام .ثم تقدم إىل الحيوانات .ويف اختبار لألرانب التي
تم زرعها بأجهزة معدنية مشــركة غالبا ما تســبب العدوى
لإلنسان ،كان الدواء قادرا عىل منع تشكل التجمعات البكتريية
يف  %75من الحاالت.

الــــنــــســــاء أكـــــثـــــر عـــــرضـــــة لــــلــــوفــــاة مــــــن مـــــــرض شـــــــائـــــــع ...مــــــا هــــــو ؟
حــذر فريق من الباحثني من أن النســاء أكرث عرضة للوفاة
من مرض شــائع مقارنة بالرجال .وكشف الباحثون أن النساء
املصابات مبرض الســكري من النوع الثاين ،لديهن خطر متزايد
بنسبة  %60للوفاة املبكرة.
ووفقا للباحثني يف الرابطة األوروبية لدراسة مرض السكري
يف ستوكهومل بالسويد ،فإن النساء املصابات بالنوع الثاين من
السكري يعشــن خمس سنوات أقل من متوسط العمر املتوقع
للنساء يف عموم السكان .واستندت الدراسة إىل بيانات  12ألف
مريض يف مستشفى سالفورد املليك يف سالفورد ،مانشسرت.
ووجــد الباحثون أيضا أن الرجال املصابني بهذا املرض املزمن
لديهم خطر متزايد بنســبة  %44للوفاة املبكرة ويعيشــون 4.5
ســنوات أقل .بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من هذه الحالة
والذيــن يدخنون ،قال الباحثون إن هــذا أدى أيضا إىل تقصري
متوسط العمر املتوقع مبقدار عرش سنوات.
وأوضح الدكتور أدريان هيلد ،من مستشفى سالفورد املليك،
إن أبحاثهــم تظهر أن املرض لــه تأثري أكرب عىل أولئك الذين تم
تشــخيصهم يف ســن مبكرة .عىل سبيل املثال ،أوضح أن املرأة
املصابة بداء الســكري من النوع الثاين قد تفقد مثاين سنوات

من متوسط العمر املتوقع.
وأضاف« :من الرضوري أن تكون الفئات األكرث عرضة للخطر
عــى دراية ليس فقط باملخاطر املتزايدة التي يواجهونها ولكن
أيضــا بحجم املخاطر .وقد يؤدي القيام بذلك إىل جعل النصائح
الصحيــة التــي يتم تقدميها لهم تبدو أكــر صلة باملوضوع،
وبالتايل مســاعدتهم عىل إجراء تغيريات من شــأنها تحسني
جودة وطول حياتهم».
وكجزء من الدراســة ،نظر الفريــق يف بيانات  11806من
مرىض السكري من النوع الثاين يف مستشفى سالفورد املليك
عىل مدى  10ســنوات ( .)2020-2010وقارنــوا أرقام العمر
املتوقع بعامة الســكان ،وأخذوا يف االعتبار أيضا عوامل منط
الحياة .وضمن هذه الحسابات ،وجدوا أن خطر املوت املبكر كان
أعىل بنسبة  %84لدى مرىض السكري من النوع الثاين.
وتبني أن الحالة لها تأثري أكرب عىل متوســط العمر املتوقع
لألشخاص الذين تم تشخيصهم يف سن أصغر ،حيث أظهر أولئك
الذين تقل أعامرهم عن  65عاما خطرا أعىل بنسبة  %93للوفاة
املبكرة ،ويفقدون مثاين سنوات من متوسط العمر املتوقع.
وقالت الدكتورة لويس تشــامربز ،رئيسة االتصاالت البحثية

يف منظمة السكري يف اململكة
املتحدة ،إن هذه الدراسة تذكري
صارخ بخطورة املرض .وأشارت
إىل أن الورقة البحثية تكشــف
التأثــر املدمر الــذي ميكن أن
يحدثــه املرض عىل متوســط
العمر املتوقع .وأضافت« :األهم
من ذلــك ،أن النتائج تســلط
الضــوء عــى أن تأثري مرض
السكري من النوع الثاين ليس
هو نفسه بالنسبة للجميع ،ما
يشــر إىل أن النساء واملدخنني
وأولئك الذين تم تشــخيصهم
تحت سن  65عاما واألشخاص
الذيــن يعيشــون يف مناطق
محرومة لديهم متوسط عمر أقل من غريهم من املصابني بهذه
الحالة املزمنة».
وتابعــت« :يف حني أن مثل هذا البحث قد يكون مثريا للقلق،

فمــن املهم أن نتذكر أنه من خالل الدعم املناســب ،ميكن منع
أو تأخــر العديد من حاالت مرض الســكري من النوع الثاين
ومضاعفاته ،وميكن للعديد من املصابني بهذه الحالة أن يعيشوا
حياة طويلة وصحية».
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ا قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د

ُ ّ
كان مــن املفتــرض أن يوقــع صنــدوق النقــد مــع لبنــان االتفــاق النهائــي هــذا الشــهر
ً
ً
لكنــه فوجــىء ببــطء اقــرار شــروطه ..وكل تاخيــر يُــؤدي الــى خســائر وقتــا ونتائجــا
جوزف فرح
كان من املقــرر ان يوقع
لبنان مــع صنــدوق النقد
الدويل يف هذا الشهر االتفاق
النهايئ للمبــارشة باقراض
لبنان الـ  3مليارات دوالر ملدة
 4سنوات بعد االتفاق التقني
الذي تم يف نيســان املايض
ولكــن بســبب البــطء يف
تطبيق الرشوط التي وضعها
الصندوق القراض لبنان وهي
اربعــة قوانني طلب املوافقة
عليها من املجلــس النيايب
وهي  :اقرار مرشوع موازنة
العام  2022ومرشوع قانون
الكابيتــال كونرتول وقانون
الرسيــة املرصفية وقانون اعــادة هيكلة القطاع
املرصيف جاء الوفد وطاف عىل املسؤولني من ضياع
الفرص يف ظل انهامك العامل مبشــاكله وحروبه
وتامني غازه .
الخالصة التي ميكن ان يستنتجها لبنان من خالل
اللقاءات التي عقدها املســؤولون مع صندوق النقد
الــدويل ان الصندوق غــر راض عن االداء اللبناين
خصوصا من قبل مسؤوليه الذين كام يقول احدهم
انهــم ملوك الفرص الضائعــة بدليل ان رئيس وفد
الصندوق ارنســتو رامريز شكر رئيس الجمهورية
العامد ميشال عون عىل رده قانون الرسية املرصفية
مــن اجل ادخال التعديالت الرضورية ليك يســلك
مساره االصالحي تجعله مطابقا للمعايري الدولية
املطلوبة .
كام استغرب رامريز البطء يف تطبيق االصالحات
التي يريدها صندوق النقد وذلك من قبل الســلطتني
التنفيذيــة والترشيعية ال ســيام لجهة القيام مبا
يلزم من إصالحات للنهــوض باالقتصاد اللبناين،
خصوصاً ان كل تأخري يؤدي اىل خسارة لبنان وقتاً
ونتائج .وشدد وفد الصندوق عىل رضورة استعادة
الثقة بالقطاع املايل واملرصيف املتمثل مبرصف لبنان

واملصارف ،نظــرا لفقدان الثقة بهذين القطاعني»،
الفتــا اىل انه كان يأمــل ان يحقق لبنان تقدماً يف
مجــال اإلصالحات بعد االنتخابات النيابية للتمكن
من توقيع االتفاق النهايئ التموييل يف أواخر أيلول
الجاري ،او أوائل ترشين األول املقبل»
وشــدد الوفد عىل رضورة توحيد ســعر الرصف
واإلرساع يف اعداد مرشوع موازنة  2023بعد إقرار
موازنة العام الحايل.
وهذا أول تقييــم علني من صندوق النقد الدويل
ألداء لبنــان يف تنفيــذ اإلصالحات ،التي تشــمل
قوانني وخصوصا مشــاريع القوانني االربعة التي
مل يبت بأي مرشوع قانون كأن السلطتني التنفيذية
والترشيعيــة ال تريدان ان تقر هذه القوانني او انها
ترغب التأخري السباب سياسية خصوصا ان العهد
الحايل شــارف عىل نهايته وان عهدا جديدا سيأخذ
عــى عاتقه تطبيق رشوط صندوق النقد ليك تبدأ
مسرية النهوض االقتصادي وتعترب مصادر مواكبة
لزيــارة وفد الصندوق اىل لبنــان ان الصندوق اخذ
وعدا بإقــرار موازنة ٢٠٢٢بعــد اجتامعه برئيس
املجلس النيايب نبيه بري ورئييس لجنة املال النيابية
ابراهيــم كنعان والعدل واالدارة جورج عدوان حيث
يشــر مستشار الرئيس ميقايت سمري الضاهر اىل
االتفاق الذي تم قبل تطيري الجلســة العامة االخرية

عىل اعتامد سقف الـ 15ألف
لرية كســعر رصف للدوالر
الجمريك وإن إنجاز موازنة
ســنة  2023يوجب إصدار
موازنة هذا العام ،وأن تكون
وزارة املال أنجزت مســودة
مرشوع موازنة  2023خالل
أيلــول الجاري ،وأحالتها إىل
مجلس الــوزراء الذي يجب
أن يكون منك ّباً عىل درســها
حاليــاً ،لتحويلها الحقاً إىل
مجلس النــواب ضمن املهلة
الدســتورية قبل  15ترشين
األول موعــد انطالق العقد
الثــاين ملجلس النواب والذي
ميتد حتــى  31كانون األول.
إذ
ينــص الدســتور عىل أن
ّ
خصص العقد الثاين ألولوية إقرار مرشوع قانون
يُ ّ
املوازنة.
اما بالنسبة لقانون الرسية املرصفية فسيأخذها
املجلس النيايب بعــن االعتبار هذه التعديالت التي
يريدهــا الصنــدوق ومن املتوقــع ان تتم معالجة
موضوع قانون الكابيتال كونرتول رغم ما تم اخراج
كميات كبرية مــن الودائع التي كانت موجودة يف
املصارف،اما بالنسبة العادة هيكلة القطاع املرصيف
فأن مرصف لبنان منكب عىل انجاز املرشوع بالتعاون
مــع لجنة الرقابة عىل املصارف ويبدو ان املصارف
مطمئنــة ملا يقوم به مرصف لبنان الذي يبقى ارحم
من الحكومتني السابقتني بتحميل القطاع املسؤولية
والخسائر .
يف اية حال تبدو االستحقاقات املقبلة كثرية وال
يعــرف عام اذا كان املســؤولون يدركون ان كل يوم
تأخــر يف اقرار االصالحات يؤدي اىل نتائج تكلف
لبنان خسائر جسيمة وبالتايل من املفروض االرساع
يف بــت هذه القوانني الرضورية الي عملية نهوض
اقتصادي خصوصا ان الوفد اكد انه يجب استغالل
هذه الفرصــة الن العامل منهمك بحاله وخصوصا
اوروبــا التي تتعاطف مع لبنان ليك يســرد لبنان
عافيته.

ُ
موظفــــــو املصــــــارف :ال عــــــودة الــــــى العمــــــل إال فــــــي هــــــذه الحالــــــة
عقد املجلس التنفيذي التحاد
نقابــات موظفي املصارف يف
ُصص ملناقشة
لبنان اجتامعاً خ ّ
املســتجدات املتعلقة بالخطة
األمن ّيــة يف القطاع املرصيف،
وقد صدر عــن املجلس البيان
اآليت:
 -1يطالــب مجلس االتحاد
بتأمني األمن يف مراكز العمل
ويرفض االتحاد عودة الزمالء
إىل مزاولــة العمــل من دون
وجود تدابري أمنية تسهر عىل
أمنهم وأمــن املودعني خالل
دوام العمل ،ويطالب املرجعيات
األمنية عــى اختالفها تف ّهم
مطلب االتحــاد برضورة تأمــن األمن يف كافة
مراكز العمل ســ ّيام وأن التهديد باقتحام املصارف
بق ّوة الســاح ما زال ُينرش يف وســائل التواصل
االجتامعي وآخره الخرب الصادر عن تج ّمع املودعني
يف املصــارف اللبنانية « نصيحــة لكل املودعني
الخميــس يوم الهجوم عــى البنوك  ،أهجم حارب
قاتل وح ّرر أموالك  ،من ميتلك الشــجاعة يحق له
تحرير أمواله وله األولوية» .
 -2يُطالــب مجلــس االتحاد األجهــزة األمنية

ُمالحقة ُمطلقي هذه التهديدات التي توتّر األجواء
ٍ
جع عىل ارتــكاب ُم
خالفات للقانون
العامة وتشــ ّ
واســتخدام الســاح لرتويع العاملني يف القطاع
املرصيف .
 -3يُجــدد مجلس االتحــاد تأكيده عىل رضورة
االرساع يف معالجــة موضوع الودائع يف القطاع
املــريف وإعطاء الضامنــات الالزمة للمودعني
عىل اختالف حجــم ودائعهم والتوقّف عن إطالق
ٍ
خطط تعفي الدولة عن تح ّمل مســؤولياتها ،فهي

بــات يف حكــم املؤكد،
وبحســب مصادر مرصفية
مطلعة ،ان جمعية املصارف
مل تتلق التطمينات املطلوبة
مــن وزيــر الداخليــة يف
حكومة ترصيــف االعامل
بســام مولــوي لحاميــة
املصارف مــن االقتحامات
املســلحة التي تتعرض لها،
باعتبــار ان االجهزة االمنية
ترفض اقحامها يف مواجهة
مبــارشة مــع املواطنني،
وخصوصــا املودعني ،هي
يف غنــى عنها يف الظروف
الراهنــة ،وتفضــل اعتامد
مســار اخــر يجنبها تج ّرع
الــكأس املــ ّرة ،وذلك عرب
اطالق خطــة التعايف التي
تتضمــن موضــوع اعادة
هيكلــة القطــاع املرصيف
وتحديد الخسائر وكيفية رد االموال للمودعني ولو
لفرتة زمنية محددة.
وتقــول املصــادر ان املــودع ال ميكن ان يبقى
ســاكتا ،مكتوف اليدين بعد مرور ثالث ســنوات

عىل ثورة ١٧ترشين االول  ،٢٠١٩فقد بات رضوريا
بلورة قضية الودائع بدال من االســتمرار بالدوران
يف حلقة مفرغة.
وتســتطرد «ان العمــل املرصيف بال فائدة يف
الظــروف هذه ،يف ظل انعدام الثقة التي يجب ان

التي هدرت أموال املودعني من
ٍ
خالل
سياســات مالي ٍة فاشل ٍة
كان آخرها مــروع موازنة
.2022
 -4يأســف مجلس االتحاد
أن تســتمر معاناة كل زبائن
املصــارف وباالخــص الذين
يتقاضــون رواتبهم من خالل
نظام التوطني بســبب إقفال
املصارف ،لكــن يف املقابل ال
ميكن االستهتار بأمن الزمالء
الذيــن أصبحــوا ُمهددين بعد
االحداث االخــرة يف عد ٍد من
الفــروع املرصفيةُ ،ويناشــد
كل جمعيــات املودعــن إىل
التوقّف عن السياســات امل ّتبعة يف تهديد املصارف
وموظفيها واعتامد وســائل االحتجاج التي يق ّرها
القانون .
 -5ق ّرر مجلس االتحــاد دعوة مجلس مندويب
خصص ملناقشــة الرتتيبات
االتحــاد اىل إجتام ٍ
ع ُي ّ
النجاح االعتصام الذي ســ ُيقام قبل نهاية الشهر
مــن أجل التأكيد بأن العــودة إىل العمل مرشوط ٌة
بإقــرار خط ٍة أمني ٍة تضمن ســامة العاملني يف
القطاع املرصيف».

ّ
أي خلفيــــــــات وأبعــــــــاد إلضــــــــراب املصارف...حتــــــــى اشــــــــعار آخــــــــر؟!

تتوفر يف القطاع املرصيف
ليك يعود اىل مامرسة دوره
من ناحية التمويل واالقراض
والتحاويل ،مشــرة اىل ان
اعتبار االمن الذايت املرصيف
يكفــي العادة فتــح ابواب
املصارف ،ومنع االقتحامات
ليــس صحيحــا وليــس
واقعيا ،فاملطلــوب تطبيق
االصالحــات واعادة هيكلة
القطــاع ليطمــن صاحب
املــرف اىل مســتقبله
وتنتفي لديــه عوامل القلق
الدائم عىل الغد.
الجدير ذكــره انه وعىل
رغــم االرضاب ،ال تــزال
ماكينات السحب اآليل تعمل
بشكل طبيعي ،اذ ميكن لكل
من ميلك حســابا مرصفيا
أن يسحب حواالته الجديدة
عرب الــراف اآليل ،بالنظر إىل أن املصارف متأل
املاكينات يومياً بالنقود الورقية يك ال توقف حياة
املواطنــن خالل فرتة اإلقفــال اإلجرايئ.كام تتم
بعض العمليات الداخلية.

«جمعيــات املودعيــن» اســتنكرت اإلجحاف الذي تمارســه املصــارف في تذويب الودائع
عقد اجتامع يف قاعة كنيســة القديسة ريتا -
املونتيفــردي ،ضم «جمعيــة املودعني»« ،جمعية
رصخــة املودعني» و «جمعية موالنا لنا» بحث يف
آخر املستجدات .
واصدر املجتمعون بياناً مشــركاً اعلنوا خالله
ان الجمعيات تســتنكر كل االجحاف التي متارسه
املصارف اللبنانيــة ،منذ العام  ،2019من مصادرة
وتذويب للودائع» ،وطالبوا جمعية املصارف بـ»ان
رصفاتها العشوائية وامليليشياوية املتمثلة
تعي ان ت ّ
بإقفــال املصارف يف وجــه املواطنني قد اوصلتنا

اىل مرحلــة غري منضبطــة مفتوحة عىل جميع
اإلحتامالت».
وتابع البيان.»:عىل ضــوء هذه الحال املتأزمة،
ومن حرص جمعيات املودعني عىل النظام املرصيف
والوطن واملواطن ،ندعو جمعية املصارف اىل سلوك
حل املشكلة:
الطريق االلزامي التايل لبداية ّ
 اقرار رســمي من جمعيــة املصارف بحقوقاملودعني كاملة كدينٍ عليها.
 إقرار جدولة إلعادة أموال املودعني بعملة اإليداعتتسم بالشفافية والوضوح واملدى الزمني املحدّ د .

 اعادة فتح الحســابات التــي قامت املصارفبإقفالهــا دون وجه حق ،ومن بينها تلك التي جرى
ايداع شــيكات بقيمتها مبوجــب معاملة العرض
وااليــداع لدى كتــاب العدل خارقــن بذلك قانون
الرسيّة املرصفية.
 التزام املصارف بعدم رفض ايداع الشــيكات يفحساب العمالء وعدم منع التحاويل من حساب اىل
آخر».
وختاما اعلــن املجتمعون إبقــاء اجتامعاتهم
مفتوحة ملواكبة التط ّورات امليدانية .

الجمعة  23أيلول 2022

ُ
نقابــــــــــة مســــــــــتوردي املــــــــــواد الغذائيــــــــــة :
اس ــــعارنا ارخ ــــص م ــــن الس ــــلع ف ــــي ال ــــدول املج ــــاورة

أصدرت نقابة مســتوردي املــواد الغذائية
برئاســة هاين بحصيل بياناً امس أوضحت
فيه أن «ما ذكره تقرير البنك الدويل األخري عن
حلــول لبنان باملرتبة الثانية عاملياً يف تضخم
أســعار الغذاء ،يعود سببه اىل إنهيار العملة
الوطنيــة التي فقدت أكرث من  95يف املئة من
قيمتها».
واشار البيان اىل أن «أسعار سلع الغذاء يف
لبنــان هي «أرخص» من الســلع املامثلة يف
الدول املجاورة إذا تم إحتســابها عىل أساس
الدوالر».
واكد ان «هــذا املوضوع يطرح قضية يف
غاية األهمية كانــت النقابة قد أثارتها مراراً

وتكــراراً وهو الخوف من تهديد األمن الغذايئ
للبنانيــن من باب عدم قــدرة املواطن عىل
الحصول عىل الغذاء بفعل تآكل املداخيل جراء
إستمرار إنهيار العملة الوطنية».
وقالت النقابة« :إنطالقــاً من هذا الواقع
املرير ،تعيد النقابة مناشــدتها جميع القوى
السياســية واملســؤولني املعنيني ،برضورة
اإلرساع يف تنفيــذ خطــة إنقــاذ إقتصادي
ومايل تعيد البلد اىل سكة التعايف والنهوض
وتلجم تدهور ســعر رصف اللــرة اللبنانية
وتعيد للعملة الوطنية قيمتها ،ما يرفع القدرة
الرشائية للمواطنــن وميكّنهم من الحصول
عىل إحتياجاتهم عىل إختالفها».

ُ ّ
أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعار املحروق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات تحل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن جدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

ارتفع سعر صفيحة البنزين امس بنوعيه
 95و 98اوكتان  29ألف لرية لبنانية .وشــهد
ســعر صفيحة املازوت ارتفاعاً كبرياً بلغ 44
ألف لرية ،كذلك ارتفع ســعر قارورة الغاز 13
ألف لرية.

وأصبحت األسعار عىل الشكل اآليت:
 البنزين  95أوكتان 682000 :لرية لبنان ّية. البنزين  98أوكتان 698000 :لرية لبنان ّية. املازوت 833000 :لرية لبنان ّية. -الغاز 388000 :لرية لبنان ّية.

اصدر وزير الصناعة يف حكومة ترصيف
األعــال جورج بوشــكيان القرار رقم ۷۰
 ،۱/ويقــي بتأجيل العمــل بالقرار رقم
 53/1تاريــخ  ٩/٥/۲۰۱٩والجدول رقم 1
امللحق به املتعلق بتسجيل املصانع األجنبية
املؤهلة لتصديــر منتجاتها إىل الجمهورية
اللبنانيــة .وجاء يف القرار :يقرر ما يأيت:

املادة األوىل :يؤجــل العمل بالقرار رقم
 53/1تاريـــخ ٩/٥/۲۰۱٩والجدول رقم 1
امللحق به بشأن تســجيل املصانع األجنبية
املؤهلة لتصديــر منتجاتها إىل الجمهورية
اللبنانية ،حتى تاريخ .٢٠٢٢/١١/٣٠
املــادة الثانيــة :يعمل بهــذا القرار فور
صدوره وينرش يف الجريدة الرسمية   .

ّ
بوشـــكيان أجـــل تســـجيل املصانـــع األجنبيـــة فـــي لبنـــان

اطـــــاق حملـــــة لحمايـــــة الثـــــروة الحرجيـــــة
ُ
ومواجهـــــة قطـــــع االشـــــجار فـــــي بعلبـــــك الهرمـــــل
نظمــت «غرفــة إدارة
الكوارث واألزمات» ،بالتعاون
مع «املنــر الحواري ملثقفي
بعلبــك الهرمــل» ،لقاء يف
بلديــة إيعات ،إلطالق حملة
توعيــة وتحفيــز الجهات
املعنيــة واملهتمني والخرباء،
ملواجهــة ظاهــرة القطع
الجائر لألشجار.
حرض اللقاء مفتي بعلبك
الهرمل الســابق الشيخ بكر
الرفاعي ،أمني رس غرفة إدارة
الكــوارث واألزمات املهندس
جهاد حيــدر ،رئيس «املنرب
الحواري» أحمد زغيــب ،رئيس اتحاد بلديات
جنوب بعلبك حســن اسامعيل ،رئيس اتحاد
بلديات بعلبك شفيق شحادة ممثال بيارس خري
الدين ،رئيس اتحاد بلديات منطقة دير األحمر
ممثــا برئيس بلدية بشــوات حميد كريوز،
رئيس بلدية إيعات حسني عبد الساتر ،ورئيس
بلدية عيناتا ميشال نرص رحمة.
واعتــر الشــيخ الرفاعــي «حرمة قطع
األشجار من الناحية الرشعية ،فلو كان الذي
يقوم بقطع األشــجار من الناس املحتاجني
لتأمــن تدفئة عياله ،رمبــا وجدنا له بعض
العــذر ،ولكن لدى تتبع هذه الحاالت نقع عىل
مجموعة مــن التجار الفجار الذين يقطعون
ويحرقون األشجار ويدمرون الرثوة الحرجية
من دون أي وازع ديني أو أخالقي أو إنســاين،
ومــن املفســدين يف األرض الذين يقطعون
األشجار من دون أي مراعاه للقواعد االخالقية
والدينية واإلنسانية ،ونحن ننبه لخطورة هذا
املوضــوع ،ونعترب أنه مــن الناحية الدينية،
سواء كان دينك اإلسالم أو املسيحية ،أو كنت
تحمــل مبدأ ،هذه املســالة مقطوع بها أنها
ممنوعة ،ومن وصايا ســيدنا النبي :إذا قامت
القيامه وكان يف يد أحدكم فتيلة فليزرعها».
وبدوره أكد خــر الدين أننا «نواجه كارثة
بيئية نتيجة إقدام البعض عىل قطع األشجار
الجائر ،ومن بينها أنواع من األشــجار املعمرة
التي يزيد عمرها عن مئات السنني مثل اللزاب،
لــذا ينبغي إيجاد الحلول املناســبة والعملية
ملواجهة آفة قطع األشــجار وتدمري البيئة،
وذلــك بتكاتف جهــود القــوى األمنية مع
الــوزارات واإلدارات املعنية ،ونرش الوعي بني
صفوف الناس ،والحض عىل التشــجري يف
املنازل واملدارس والكنائس واملساجد».
وأوضــح كريوز أن «منطقــة دير األحمر
تشــهد إبادة للرثوة الحرجية ،ويجري قطع
أشــجار عمرها يزيد عن األلف سنة من قبل
معتديــن .وإننا نناشــد القوى األمنية وعىل
رأســها العامد جوزاف عــون واللواء عامد
عثامن املبادرة التخاذ التدابري واإلجراءات للحد
مــن هذه الظاهرة التــي قد تؤدي إىل حدوث
فتنة ومشاكل نحن ال نرغب بالوصول إليها».
وأشار عبد الساتر إىل «وجود قوانني ترعى
أصول قطع و»تشــحيل» األشجار بطريقة
منظمة ومناسبة للبيئة ،ولكن لألسف نشهد
يف املنطقة قطع أشــجار اللزاب واألرز التي
عمرها مئات الســنني ،وهــذه كارثة بيئية ال

تعوض ،كام أنه نتيجة الحرائق املفتعلة ،يتم
القضاء عىل أنواع من النباتات النادرة».
وبدوره اقرتح اســاعيل «تشــكيل لجنة
ملتابعــة موضوع القطع الجائر لألشــجار
مع وزارات الزراعــة والبيئة والعدل والدفاع
والداخليــة والبلديات ،للتوصل إىل حل رسيع
لهذه املشكلة البيئية.

} رحمة }

وقــال ر حمة« :نحــن كبلديات نقوم مبا
نستطيع لتوجيه الناس إىل اتباع األصول يف
تشــحيل أشجار الســنديان وامللول ،ألن هذه
العملية تفيد األشجار وتؤمن الخشب للتدفئة
شــتاء ،مع التأكيد عىل رضورة الحفاظ عىل
أشجار اللزاب واألرز املعمرة».
وشــدد رئيس لجنة الصحــة يف» املنرب
الحواري ملثقفي بعلبك الهرمل» الدكتور حسني
الجامل ،عــى «األخطار الناجمة والتداعيات
الصحية من خالل الجرائم املرتكبة بالقضاء
عىل الــروة الحرجية ،والتي بالرغم من قلة
مساحتها ،ولكن لها الدور الكبري واالساس يف
الحفاظ عىل صحة االنسان.
وتال مســؤول لجنة التخطيط يف «املنرب
الحواري» املهندس جهاد حيدر البيان الختامي
الصــادر عن اللقاء ،معتربا أن «منطقة بعلبك
الهرمل تشــهد عمليات إبادة ممنهجة للرثوة
الحرجية من خالل القطع الجائر لألشــجار.
البعض يقطع ليؤمن الحطب املنزيل ،والبعض
يقطــع للتجــارة والتهريــب لتحقيق الربح
الرسيع عىل حساب البيئة الطبيعية .وإذا تم
قطع األشجار لتأمني الحاجات واملصالح هذا
العام،هل يبقى لدينا أشجار لألعوام القادمة؟
كــا أن هذا القطع الجائر يؤدي إىل التصحر
والجفاف والســيول وإىل كوارث ال حدود لها
وخسارة للموارد الطبيعية».
وختم حيدر مقرتحــا «إعادة زرع الجبال،
اعتامد التشــحيل املنظم واالستعانة بوزارة
الزراعة واإلدارات املعنية والخرباء لتبســيط
املعامالت اإلدارية وتقديم االستشــارات ذات
الصلــة للحصول عىل الرتاخيص للتشــحيل
وتخفيف القيود ،السعي إلقرار قانون توسيع
صالحيات البلديات ،تفعيل حراســة االحراج
والرشطة البيئيــة وإدارة الكوارث واألزمات،
تطبيق قانون حامية البيئة  ، 444رسم خارطة
الطريق لخطة نظامية متكاملة تعتمد الرؤية
والبصرية يف التخطيط للحفاظ عىل مواردنا
الطبيعية وما تبقى من ثروة حرجية».
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دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

ّ
ســـــوريـــــا  :الـ ــعـ ــقـ ــوبـ ــات الـــغـــربـــيـــة «جــــريــــمــــة ضــــــد اإلنـــســـانـــيـــة»
وصفت ســوريا العقوبات الغربية
بأنها ترقى إىل مستوى «الجرمية ضد
اإلنســانية ،وقالت إنها تستهدف 20
يف املئــة من الدول األعضاء يف األمم
املتحــدة ،وطالبت برفعها «فورا ودون
قيد أو رشط»
وذكــرت وكالة «ســانا» أن مندوب
ســوريا الدائــم لدى األمــم املتحدة
واملنظامت الدولية يف جنيف السفري
حسام الدين آال ،قال يف بيان تاله باسم
 13دولة «من الدول متامثلة التفكري»،
إن «اســتهداف نحــو  20يف املئة من
الــدول األعضــاء يف األمــم املتحدة
بإجراءات قرسية أحادية الجانب دون
تفويض من مجلس األمن يســهم يف
تقويض األسس التي قامت عليها املنظومة الدولية
متعددة األطراف».
ويف البيان املشــرك الذي أدىل به يف إطار الدورة
الـــ  51ملجلس حقوق اإلنســان املنعقدة حاليا يف
جنيف ،شــدد آال عىل «عدم وجود أساس أخالقي أو
قانوين يربر لجوء أي دولة إىل فرض هذه اإلجراءات
وتوسيع واليتها القانونية عىل دول أخرى».
وأضاف آال إن تلك اإلجراءات يف البلدان املستهدفة

«تنتهك بشكل منهجي حقوق اإلنسان فيها» وطالب
برفع تلك اإلجراءات «فورا دون قيد أو رشط».
وأشــار إىل أن «االدعاءات التي تســوقها الدول
الغربية حول وجود إعفاءات إنسانية من اإلجراءات
العقابية ال هدف لها ســوى إخفــاء اآلثار الكارثية
إلجراءاتها القرسيــة غري األخالقية التي ترقى إىل
مستوى الجرمية ضد اإلنسانية».
وأضاف أن «االمتثــال املفرط للعقوبات األحادية
وسياسات الحد من املخاطر التي تنتهجها املصارف

ح ّذر رئيس أركان القوات املسلحة اإليرانية اللواء
محمد باقري ،من أنّ «القوات املســلحة لن تتساهل
إزاء أي تغريات أمنية وحدودية تهدد مصالح إيران»،
مؤكداً أنّ بالده ســرد «بشكل مد ّمر عىل األعداء إن
أخطأوا يف حساباتهم معها».
وقال باقري ،يف عرض عســكري يف طهران ،إنّ
«لدى إيران قدرات مســلحة كثرية مل تكشــف عنها
حتى اآلن» ،مشــراً إىل أنّ «وجــود الصهاينة يف
الخليج غري رشعي».
وأوىص يف كلمتــه أذربيجــان وأرمينيا أن يحال
مشــكالتهام بالحوار والوسائل السلمية ،مبيناً أنّ
«إيــران ال تقبل أي حــرب أو تغيري يف الحدود ،ولن
تسكت عن ذلك يف حال حصوله».
وأضاف« :نتوقع من البلدان الجارة لنا يف جنويب
الخليــج الفاريس أن تراقب شــيطنة وفنت الكيان
الصهيوين ،فوجوده يف دول ومياه الخليج الفاريس
غري رشعي ومزعزع ألمن املنطقة واســتقرارها»،
معقبــاً« :إيران تتابع وترصــد جميع تحركات هذا
الكيان ،ويف حال أحسسنا بوجود أي مؤامرة أو تهديد
يســتهدفنا من قبله ،فسرند عليه وعىل الداعمني له
بكل حزم».
ويف ســياق متصل ،نقلــت وكالة «مهر» لألنباء
عن باقري قوله« :ستقام تدريبات مبشاركة القوات
البحرية اإليرانية والروســية والصينية يف الجزء
الشــايل من املحيط الهندي هذا الخريف» ،مشرياً
إىل أنّ باكستان و ُعامن وغريها من الدول قد تشارك
يف التدريبات.
وقامت القوات الربية يف الجيش اإليراين بإجراء
أكــر مناورات عســكرية يف تاريخها ،يف  7أيلول
الجاري ،استمرت يومني ،يف مدينة نرص آباد التابعة
ملحافظة أصفهان ،بعنوان «االقتدار .»1401
قاليبافويف ســياق متصل ،أشــار رئيس مجلس
الشورى اإليراين محمد باقر قاليباف إىل أنّ «األعداء

يعلمون إنّ تهديدهم إيران س ُيقابل بتهديد ،وأي إجراء
ضدنا سيواجه بإجراء ورد».
وقال قاليباف ،ضمن مراســم انطالق أســبوع
«الدفــاع املقدس» يف مدينة بنــدر عباس جنويب
البالد ،إنّ «قدرة إيــران هي التي أوجدت هذه القوة
الردعية ،وما نريده هو تعزيز االســتقرار يف جنوب
غريب آســيا والخليج الفاريس» .وتابع املســؤول
اإليــراين« :منطقنا يقــول إنّ كل زعزعة لألمن يف
منطقتنا ستنتهي عندما ترحل القوى غري اإلقليمية
منها» ،مشــراً إىل قدرة إيران والدول الصديقة عىل
أن تحل خالفاتها وأن تعزز األمن يف املنطقة.
وأعلن الحرس الثوري اإليراين ،يف وقت ســابق،
إقامــة عرض بحــري اليــوم يف الخليج .وأوضح

تعــرض مواطني البلدان املســتهدفة
للتمييز التعسفي عىل أساس جنسيتهم
فيام تواجه الدول املســتهدفة عوائق
متنعها من الوفــاء بالتزاماتها املالية
تجاه األمم املتحدة واملنظامت الدولية
األخرى».
وقــال آال إن «منــع وكاالت األمم
املتحــدة واملنظامت اإلنســانية من
تحويل األموال لتمويل أنشــطتها يف
البلــدان الخاضعــة للعقوبات يعرقل
إيصال املســاعدات اإلنسانية األكرث
حاجة مبا فيها املعدات الطبية املنقذة
للحياة إىل تلك الدول».
ونقلت «سانا» عن آال أن «ما تسمى
(اإلعفاءات اإلنسانية) ال وجود فعليا
لها عــى أرض الواقع وال تعدو كونها ادعاءات غري
صحيحــة يتم الرتويج لها لتبييض فجور اإلجراءات
القرسية أحادية الجانب وتضليل الرأي العام العاملي».
يشــار إىل أن املجموعة متامثلــة التفكري التي
أديل البيان باســمها تضم سوريا وروسيا والصني
وإيران وفنزويــا وكوريا الدميقراطية وبيالروس
وكوبا وبوليفيا وكمبوديــا ونيكاراغوا ورسيالنكا
وزميبابوي.

ُ
باقري  :سنشارك في مناورات بحرية مع الصين وروسيا في املحيط الهندي

عـــــرض ع ــس ــك ــري فــــي ال ــي ــم ــن لـــــ«أنــــصــــار ال ــل ــه»
نظمت حركة «أنصار الله»
الحوثيــة عرضا عســكريا
ضخام ،يف العاصمة اليمنية
صنعــاء يف الذكــرى الثامنة
لســيطرتهم عليها ،وشــمل
الكشف عن أسلحة جديدة.
وجــرى االســتعراض
العســكري بينام ترسي هدنة
برعايــة األمــم املتحدة يف
الحرب الدائــرة يف اليمن منذ
عام .2015
وبثت قناة «املسرية» التابعة
للحركة مشــاهد من العرض
العسكري الذي قالت إنه تضمن
«أسلحة اسرتاتيجية جديدة مل
يتم الكشف عنها من قبل ،بعضها دخل الخدمة
قريبا وبعضها جربت ومل تستخدم بعد».
وأكــد رئيس «املجلس الســيايس األعىل»
التابــع لـ»أنصــار الله» مهدي املشــاط يف
خطاب مبناســبة هذه الذكرى ،عىل «الحرص
الكبري عىل السالم واالنفتاح عىل كل الجهود
واملســاعي الخــرة» ،داعيا «قيــادة الحرب

يف الجانــب اآلخر إىل االنتقال املشــرك من
اسرتاتيجيات الحرب والسياسات العدائية إىل
اسرتاتيجيات وسياسات السالم».
وكان حركة «أنصــار الله» نظمت يف وقت
سابق هذا الشــهر عرضا عسكريا يف مدينة
الحديدة غرب البــاد ،يف خطوة قالت األمم
املتحدة إنها تشــكل «خرقا» التفاق أممي عام
.2018

أصدر العاهل السعودي ،امللك سلامن بن عبد
العزيز آل ســعود ،أمرا ملكيا بتعيني الدكتورة،
هال التويجري ،رئيسة لهيئة حقوق اإلنسان
بدرجة وزير.
وجــاء يف األمر املليك إعفاء الدكتور ،عواد
بن صالح العواد من منصبه ،وتعيينه مستشارا
بالديوان املليك بدرجة وزير.
وكانت التويجري تشــغل قبل ذلك منصب
األمينة العامة لـ «مجلس شؤون األرسة» منذ
متوز  ،2017وهي رئيســة فريق متكني املرأة
يف مجموعة العرشين ،ومستشــارة إدارية
يف وزارة املوارد البرشية والتنمية االجتامعية
الســعودية منذ نيســان  .2021وهي عضو
اللجنة االستشــارية لجائــزة «األمرية نورة
للتميز النسايئ» ،وكذلك باملجلس االستشاري
للربنامــج الثقايف يف «الجمعيــة العربية
السعودية للثقافة والرتاث» ،وبلجنة املرأة يف

لجنــة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية
لغرب آســيا «إســكوا ،ولجنة عمل املرأة يف
«منظمة العمل العربية».
كام شــغلت التويجري منصب وكيلة كلية
اآلداب يف «جامعة امللك سعود» ،ونالت وسام
امللك عبد العزيز من الدرجة الثانية عام .2021

أكد الرئيس املرصي عبد الفتاح الســييس،
أن بالده ســتدعم الجهود واملبادرات الهادفة
لتعزيــز عمل املناخ ،معتربا أن تغري املناخ يظل
التحدي الوجودي األخطر الذي يواجه كوكبنا.
ويف كلمة له أمام االجتامع املغلق لرؤساء
الــدول والحكومات حول تغــر املناخ ،قال
الســييس« :إننا نرتاجــع كمجتمع دويل عن
التزاماتنا يف مواجهة تغري املناخ برصف النظر
عن أي ظرف عاملي أو خالف سيايس».
وشدد عىل «أننا سندعم الجهود واملبادرات
الهادفــة لتعزيز عمل املنــاخ بالرشاكة مع
األطــراف الحكومية وغــر الحكومية من
املجتمع املدين والبنوك ومؤسسات التمويل»،
مشريا إىل أن «التحديات الخاصة بتغري املناخ
متثل أعباء إضافية عىل دولنا جميعا وخاصة

الدول النامية» .وأكد الســييس «أننا نعلم ما
يتعني عىل الدول النامية واألقل منوا مواجهته
للوفــاء بتعهداتها املناخية يف جهود التنمية
والقضــاء عىل الفقر يف ظــل أزمتي الغذاء
والطاقة» ،معتربا أن «تغري املناخ يظل التحدي
الوجودي األخطر الذي يواجه كوكبنا».
وأضاف« :أتطلع الستقبالكم يف قمة املناخ،
وأثق يف أن اجتامعنا ســيخرج برسالة قوية
متهد الطريق لتحقيق نتائج ملموسة يف رشم
الشيخ».
هذا ومن املقرر أن تســتضيف مدينة رشم
الشــيخ املرصية ،الواقعة عىل ساحل البحر
األحمر ،مؤمتر األمم املتحدة السابع والعرشين
لتغري املناخ لعام  ،COP27 ،2022الذي سيعقد
يف الفرتة من  6إىل  18ترشين الثاين .2022

العاهل الســــــعودي ّ
عين رئيســــــة لهيئة حقوق اإلنسان

ً
السيســــــي ّ :
تغيــــــر املنــــــاخ يُشــــــكل تحديــــــا وجوديا

املتحدث باســم قوات الحرس الثوري العميد رمضان
رشيــف أنّ «قوات الحرس ســتقيم عرضــاً بحرياً
مبشــاركة  1444زورقاً يف بندر عباس» ،بحســب
وكالة «تسنيم» اإليرانية.
وأمس األربعاء ،قال املرشــد اإليراين السيد عيل
خامنئي إنّ «الثورة االسالمية مل تكن مجرد خسارة
سياســية لفرتة محددة لقوى االستكبار ،بل كانت
تهديداً لنظام إمرباطورية السلطة».
وأضاف« :أحد إنجازات الحرب كان وحدة الشــعب
حد الشعب اإليراين».
اإليراين ،والدفاع املقدس و ّ
وحرب «الدفاع املقدس» ،وفق التسمية اإليرانية،
هي حرب نشــبت بني إيران والعراق ،يف أيلول عام
 1980حتى آب .1988

أردوغان يحض واشنطن على تعزيز التعاون العسكري مع بالده
قــال الرئيــس الرتيك رجب طيــب إردوغــان إنّ العوائق
املصطنعة أمــام التعاون بــن أنقرة وواشــنطن يف مجال
الصناعات الدفاعية ،تؤثّر سلباً يف أمن حلف شامل األطليس.
ويف كلمــة ألقاها أمام عــدد من رجال األعامل األمريكيني،
عىل هامش مشــاركته يف أعامل الــدورة الـ 77الجتامعات
الجمعية العامة لألمم املتحدة يف والية نيويورك ،أشار إردوغان
إىل أنّ «هــذه العوائق ناجمة عن ضغوط بعض اللوبيات» ،وأنّ
رض باملصالح األمريكية».
«هذا املوقف املتح ّيز ي ّ
وفيام
يخص العالقات التجارية القامئة بني البلدين ،أوضح
ّ
إردوغان أنّ «حجم التبادل التجاري بني البلدين سيصل إىل 100
مليار دوالر يف وقت قصري ،إذا جرى الحفاظ عىل الزخم الحايل
بصورة صحيحية».
وأضاف الرئيس الرتيك« :نريد زيادة كمية الغاز الذي نشرتيه
مــن الواليات املتحدة ،برشوط أفضل يف الفرتة املقبلة ،ونحن
عىل استعداد للتعاون يف إيصال الغاز األمرييك املسال إىل دول
املنطقــة» ،الفتاً إىل أنّ «التبــادل التجاري بني تركيا والواليات
املتحدة حقق رقامً قياسياً العام املايض ،عىل الرغم من جائحة
كورونا بوصوله إىل  28مليار دوالر».
وأشار إىل أنّ «حجم التبادل التجاري بني تركيا وأمريكا ،خالل
األشهر الثامنية األوىل من العام الجاري ،بلغ  22مليار دوالر،
بزيادة وصلت إىل  %30مقارن ًةبها يف الفرتة نفسها من العام

املايض» ،كاشفاً أنّ «االستثامرات األمريكية املبارشة يف تركيا
بلغــت  14.1مليار دوالر ،واســتثامرات الرشكات الرتكية يف
الواليات املتحدة وصلت إىل  8.6مليارات دوالر».
ويف مجال قطاع السياحة ،قال الرئيس الرتيك« :استضفنا
أكرث من  500ألف سائح أمرييك يف بالدنا يف األشهر السبعة
تســر
األوىل من هذا العام» ،و»للخطوط الجوية الرتكية التي
ّ
رحالت مبارشة من إسطنبول إىل  12وجهة أمريكية ،مساهم ٌة
مهمــة يف ذلك» ،معرباً عن اعتقاده بأنّ «هذا الرقم ســرتفع
يف الفــرة املقبلة» .وأكد أنّ تركيــا والواليات املتحدة دولتان
صديقتان ،ورشيكتان اسرتاتيجيتان تربطهام عالقات عميقة.
الرئيس الرتيك تناول التضخم يف االقتصاد العاملي ،وأشــار
إىل أنــه «يعاين صعوبات منــذ عام  ،2020جراء وباء كورونا
والحرب الروسية األوكرانية ،إضاف ًة إىل أزمة الطاقة والغذاء،
وارتفاع التضخم لدى كثري من دول العامل» ،معترباً أنّ «االقتصاد
الــريك تجاوز هذه املحن بنجــاح ،من خالل النمو والتصدير
واستخدام اليد العاملة».
ويف عــام  ،2021أعلنــت النائب األول لوزيــر الخارجية
األمرييك ويندي شـــــرمان أنّ الواليــات املتحدة تعد تركيا
رشيكاً مهامً يف حلف شــال األطلــي ،وهي ملتزمة ببناء
العالقات معها ،عىل الرغم من الخالفات يف شــأن منظومة
«إس  »400الروسية.

ً

ً
للمرة األولى ..شيخ األزهر ّ
يعين امرأة مستشارة لشؤون الوافدين

قرر شــيخ األزهر أحمــد الطيب تعيني
عميدة كلية العلوم اإلســامية للوافدين
بالقاهــرة ،الدكتورة نهلــة الصعيدي ،يف
منصب مستشــار شــيخ األزهر لشؤون
الوافدين.
وهذه هي املــرة األوىل التي يجري فيها
تعيني امرأة يف منصب مستشــار شــيخ
األزهر ،بعــد عقود طويلة من اقتصار تلك
املناصب عىل الرجال فقط.
ووصفت الصعيدي ،التي شغلت منصب
عميــد كلية العلوم اإلســامية للوافدين
ورئيس مركز تطوير تعليم الطالب الوافدين،
تعيينها مستشار ًة لشيخ األزهر بـ»األمانة
الثقيلة جداً».
وتخرجــت نهلة الصعيدي يف جامعــة األزهر عام ،1996
وحصلــت عىل تقدير ممتاز يف تخصص اللغة العربية ،كذلك
نالــت درجة املاجســتري يف البالغة والنقــد ،والدكتوراه يف
التخصص نفسه عام .2004
وشهدت مواقع التواصل االجتامعي يف مرص تفاعالً واسعاً
إثر القرار ،إذ استقبل رواده الخرب بحفاوة بالغة ،خصوصاً بني
السيدات الاليت اعتربن تعيني مستشارة لشيخ األزهر «انتصاراً

جديداً للمرأة املرصية».
وأشــاد املجلس القومي للمــرأة املرصية
بالقرار ،ووجهت مايا مريس ،رئيسة املجلس،
التحية إىل شــيخ األزهــر .وأعرب نواب من
داخل مجلس الشعب عن احتفائهم ،إذ تقدّ مت
النائبة ســمرية الجزار بتهنئة املستشــارة
الجديــدة ،مشــيد ًة مبوقف شــيخ األزهر،
ومؤكــد ًة ثقتها التامــة بقدرتها عىل تحمل
املسؤولية عىل الوجه األكمل.
ورأت الجزار أنّ «هــذا األمر يعدُّ «انتصاراً
من األزهر للمــرأة» يف مواجهة ما وصفته
بـ»األفكار املتشــددة والنظرة الدونية تجاه
املرأة».
يذكر أنّ شيخ األزهر أحمد الطيب قال ،يف
أحاديث تلفزيونية سابقة ،إنّ «للمرأة الحق يف تويل الوظائف
العليا والقضاء واالفتاء ،والســفر مــن دون محرم ،متى كان
سفرها آمناً».
وأكد الطيب أنّ من مكاسب املرأة اتفاق علامء مؤمتر األزهر
العاملي للتجديد يف الفكر اإلسالمي عىل أنّه يجوز لها رشعاً أن
تتقلــد الوظائف التي توافقها جميعاً ،مبا فيها وظائف الدولة
العليا ووظائف القضاء واإلفتاء.

الصيــــــــــن دعــــــــــت إلطــــــــــار أمنــــــــــي جديــــــــــد فــــــــــي الشــــــــــرق األوســــــــــط
شــدد وزير الخارجية الصيني،
وانــغ يــي ،عــى رضورة تعزيز
الحــوار األمني اإلقليمي مع إقامة
إطار أمني جديد يف منطقة الرشق
األوسط.
وأشــار إىل أن «ليس يف الرشق
األوســط ما يسمى فراغ سلطة»،
ويجــب أن يكــون أبناء شــعوب
الرشق ســادة يف مصري املنطقة
ومستقبلها.
موقف وزير الخارجية الصيني
جــاء خالل منتــدى األمن الثاين
يف الرشق األوسط ،الذي عقد يف
بكــن بدعوى من وزارة الخارجية
الصينية ومعهد الصني للدراســات
الدولية.
وحمــل املنتدى عنــوان «بناء
بنيــة أمنيــة جديــدة يف الرشق
األوســط وتعزيز األمن املشــرك
يف املنطقة» .ويؤكد املنتدى الدور
الصيني وســعيه لتحقيق وتعزيز
السالم واألمن الدامئني يف منطقة الرشق األوسط.
األمن املشــركتباحث أعضاء املنتدى يف محورين أساسيني:
القضية الفلســطينية ما بني الحلول والتوقعات ،وأمن الخليج
بني التعددية والتعاون.

ويف هذا السياق ،أكد وزير الخارجية الصيني دعم بالده مبدأ
تعزيز األمن يف منطقة الرشق األوسط ،والتعاون يف املسائل
األمنية ذات الصلة.
وشدد عىل أهمية التعاون لحل القضية الفلسطينية والعثور
عىل تسوية لها ،مؤكداً دعم بكني للحوار.

ولفــت إىل رضورة التمســك
مبفهوم األمن املشرتك واالهتامم
بالهموم األمنيــة املعقولة للدول
كافة ،بدالً من الســعي وراء األمن
املطلق األحادي الجانب ،إضاف ًة إىل
اتخاذ اإلجراءات املشرتكة الالزمة
ملواجهة التهديــدات األمنية غري
التقليدية ،مبــا يف ذلك الجائحة
الصحية والغذاء والطاقة.
وشــدد رئيس مجلــس الوزراء
الفلســطيني السابق ،رامي الحمد
اللــه ،عىل أهمية الــدور الصيني
يف إطار الســعي لحــل القضية
الفلسطينية.
وأكــد رئيس مجلــس الوزراء
الفلســطيني السابق عدنان بدران
عــى أنّ التحــركات العســكرية
ليست حالً للمشكالت األمنية إمنا
الدبلوماسية والحوار ،مشدداً عىل
أهميــة تعزيز األمــن يف منطقة
الرشق األوســط يف ظل ما تعانيه
الدول العربية كالعراق وسوريا واليمن وغريها من أزمات.
وكانت الخارجية الصينية قد أطلقت منتدى األمن األول يف
الرشق األوســط عام  ،2019بعنوان «أمن الرشق األوسط يف
الوضع الجديد :التحديات واملخارج».
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تتمات ــ دوليات
الخارجيـــة العراقيـــة :نعمـــل الســـتكمال املحادثـــات الســـعودية اإليرانيـــة

(تتمة ص)1
أمري عبد اللهيان أنّ بالده تبلغت موافقة السعودية عىل انتقال
الحوار بينهام إىل مستوى إعادة العالقات املقطوعة منذ أعوام،
أي «من املستوى األمني إىل السيايس».
وبشــأن املفاوضات النووية اإليرانية ،أكد حسني أنّ بالده
«تؤيد املفاوضات النووية بني طهران وواشنطن» ،مشرياً إىل أنّ
«التوتر يؤثر سلباً يف الوضع الداخيل للعراق» ،واصفاً العالقات
بإيران بـ»الجيدة».
وبالنســبة إىل عالقات بالده بالواليــات املتحدة ،أكد وزير
الخارجية العراقي أنّ بغداد تسعى لتطوير العالقات بالواليات
املتحدة ،وأنّ «الوجود العســكري األمرييك يف العراق هو يف
إطار التدريب والتشاور».
كذلــك ،تناول وزير الخارجية العراقي عالقات بالده برتكيا،
وقــال« :إنّهــا دولة مهمة ،وبيننا مصالح مشــركة ،وعلينا

التوصل إىل تفاهامت» ،مؤكداً «رضورة تطوير العالقات معها،
عىل أن تستند عىل التفاهم املشرتك».
وأضاف أنّ بالده «تبحث مع أنقرة ســبل التخلص من العمل
حل
املســلّح لحزب العامل الكردســتاين» ،مؤكداً أنّه «ال ميكن ّ
مســألة العمل املســلّح لحزب العامل الكردســتاين بالعنف
والسالح».
وسبق أن ندد الرئيس العراقي برهم صالح ،ورئيس الحكومة
مصطفــى الكاظمي ،بالقصف الرتيك الذي يســتهدف حزب
العامل الكردســتاين يف العراق ،الذي وصفــاه بـ»االنتهاك
الرصيح والسافر للسيادة العراقية».
وزير الخارجية العراقي تناول األزمة السياســية يف بالده،
قائالً إنّ «املفاوضات جارية مع التنظيامت السياســية» ،وأنّ
«هناك اتجاهاً لعقد جلســة للربملــان قريباً» ،متمنياً أن يجري
الوصــول إىل اتفــاق مع «التيار الصــدري» ،ليكون جزءاً من
تشكيلة الحكومة.

أوروب ــــــــا ترص ــــــــد «الن ــــــــزوح الروس ــــــــي» عب ــــــــر فنلن ــــــــدا
برزت تقاريــر صحفية
غربية حدوث ازدحام عىل
منافذ روســيا من مطارات
ومعابــر بريــة عىل مدى
يومــن من أجــل مغادرة
البالد؛ بعدمــا أمر الرئيس
فالدميــر بوتــن بتعبئة
جزئية لقــوات االحتياط،
غري أن الكرملني وصف تلك
التقارير بـ»املبالغ فيها».
يف غضــون ذلــك ،قالت
املفوضيــة األوروبيــة إن
نصف مليون رويس غادروا
البــاد منــذ بــدء الحرب
الروسية يف أوكرانيا يف 24
شباط املايض.
املصــادر
وحســب
األوروبيــة ،فقــد تكثفت
حركــة املرور عــى املعابر
الحدودية بني روسيا وكل من فنلندا وجورجيا ،وقفزت أسعار
تذاكر رحالت الطريان املغادرة من موسكو.
وزادت أســعار تذاكر الطريان ألقرب األماكن خارج روسيا
إىل أكرث من  5آالف دوالر ،ونفدت تذاكر معظم الرحالت لأليام
املقبلة.
وظهــرت مجموعات عىل شــبكات التواصل االجتامعي
تقدم النصائح بشأن سبل الخروج من روسيا ،كام أعدّ موقع
إخبــاري رويس قامئة «إىل أين تهرب من روســيا اآلن؟»،
وسط مخاوف من احتامل منع بعض الرجال يف سن الخدمة
العسكرية من مغادرة البالد.
وقالت وكالة رويرتز إن صفوفا طويلة ظهرت عىل املعابر
الحدودية بني روسيا وجورجيا.
من جهة أخرى ،قال حرس الحدود الفنلندي إن حركة املرور
القادمة إىل الحدود الرشقية مع روســيا تزايدت يف الليل.
وقال مســؤول الشــؤون الدولية بحرس الحدود الفنلندي

مــايت بيتكانيتي ،يف ترصيــح لوكالة رويرتز ،إن العدد «زاد
بوضوح» ،لكنه أضاف أن الوضع تحت الســيطرة وأن حرس
الحدود مستعدون عند  9نقاط تفتيش.
وذكر بيتكانيتي أن  4824مواطنا روس ًّيا وصلوا إىل فنلندا
عرب الحدود الرشقية  ،مقارنة بـ 3133روســ ًّيا يف األربعاء
السابق.
وعىل صعيد الدول اإلســكندنافية أيضا ،أفادت املعلومات
بــأن الرنويج علقت اليوم اتفاقية تســهيل التأشــرات مع
روسيا مؤقتا.
يف املقابل ،قال الكرملني إن التقارير عن حدوث نزوح عرب
املطارات واملعابر الحدودية «مبالغ فيها».
وأرجع الكرملني قرار التعبئة الجزئية إىل أن روســيا باتت
«تواجه اآلن حلف شامل األطليس (ناتو)».
ووســط أنباء عن توقيف مئات األشــخاص يف روســيا
خالل احتجاجات عىل قــرار بوتني ،قال الكرملني إن اعتقال
املتظاهريــن الرافضني للتعبئة ال يتعارض مع القانون.

ُ
البحـــــر األســـــود مفتـــــاح الهجـــــوم املضـــــاد علـــــى روســـــيا

يُصــدر مركــز تحليــل
السياسة األوروبية تقريراً،
يف شهر أيلول الجاري ،ينظر
يف الوضع الجيوســيايس
ملنطقة البحر األســود بعد
ستة أشــهر ونصف تقريباً
من بدء العملية العســكرية
الروسية يف أوكرانيا.
واســتفاق األوروبيــون
عىل عدم وجود رؤية أمنية
مشــركة يف هــذه البقعة
الجغرافيــة مــن العــامل،
مــا دفعهــم إىل العمل مع
الواليــات املتحدة األمريكية
لتوجيــه االنتباه إىل أهمية
هذا املســطح املايئ يف حال
تطــورت الحرب يف أوكرانيا
نحو اصطدام أوسع بروسيا.
وترى دول تركيا ورومانيا
وبلغاريا نفســها معنية مبارشة بالبحر األسود لكونها تحيط
به ،ما أدى إىل إصدار بيان عن القيادة اإلقليمية املشــركة بني
الدول الثالث ملنح حلف شامل األطليس (الناتو) «موقعاً أفضل»
يف املنطقة.
ويف هذا السياق ،تسعى الدول الثالث لتعزيز التعاون األمني
بينها ،وتدرس احتامل توســيع هذا التعاون ليشمل دوالً غري
منضوية يف حلف الناتو مثل جورجيا.
ويــرى خرباء أوروبيون أنّ الواليــات املتحدة تهمل منطقة
البحر األسود ،اليي يعدونها «مفتاح الهجوم األوكراين املضاد
يف الجنوب».
إىل ذلك ،قالت إيفانا كوز ،مساعدة برنامج الدفاع واألمن عرب
املحيط األطليس ،إنّ االســراتيجية األولية لروسيا يف البحر
األســود «كانت إبعاد أوكرانيا عن املياه» ،ما «مينح لروســيا
ميزة اقتصادية ويح ّول البحر األســود إىل ما يشــبه البحرية
الروسية».
وأضافــت كــوز« :إىل جانب هجوم برمــايئ مبكر ،مل

 15معلوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن خط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة التعبئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الروس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية
وم ــــــــا تعني ــــــــه لآلل ــــــــة العس ــــــــكرية ف ــــــــي الب ــــــــاد
أمــر الرئيــس الرويس
فالدميــر بوتني بأول تعبئة
يف بالده منذ الحرب العاملية
الثانية بعد ما تعدّ ه موسكو
انتكاســة كبرية يف ساحة
املعركة ،وذلــك يف محاولة
للتغلب عىل املد العسكري يف
رصاع يراه فاصال بني الرشق
والغرب.
وتصف روســيا رســميا
التعبئــة حتــى اآلن بأنها
جزئية ســيتم فيها استدعاء
 300ألف جنــدي من قوات
االحتياط عىل مدى أشهر بدل
اســتدعاء كامل يعتمد عىل
قوة احتياطيــة هائلة يبلغ
قوامهــا  25مليونا عىل حد
قول وزير الدفاع الرويس.
ووفقــا للترشيعــات
الروسية ،ميكن من الناحية
النظرية استدعاء من ترتاوح
أعامرهــم بني  18و 60عاما،
ســواء كانوا رجاال أو نساء،
ضمن قــوات االحتياط وفقا
لرتبهم.
وقال محللون عسكريون
غربيــون مرارا إن روســيا
تعــاين من نقــص بالغ يف
القــوة البرشية بســاحة
املعركة يف أوكرانيا بســبب
تكبدها خســائر فادحة ،ويدعو القوميون الروس منذ شهور
إىل نوع من التعبئة لبث روح جديدة يف حملة يصفونها بأنها
متعرثة.
أما أوكرانيا ،فقد أطلقت برنامج تعبئة قبل يومني من الحرب
الروســية التي بدأت يف  24شباط املايض ،ثم أعلنت بعد ذلك
بقليل األحكام العرفية التي متنع الذكور الذين ترتاوح أعامرهم
بــن  18و 60عاما من مغادرة البــاد ،وهي اآلن يف املرحلة
الرابعة من التعبئة.
والعدد الدقيق للجنود الذين متت تعبئتهم من قوات االحتياط
يف أوكرانيا رسي ،لكن الترصيحات الرســمية تشري إىل أنه ال
يقل عن  400ألف.
عنارص خطة التعبئة الروسية
ويف ما ييل العنارص الرئيسية لخطة التعبئة الروسية التي
عرض موقع الكرملني اإللكرتوين بعضها يف مرســوم وقعه
بوتني ،يف حني كشــف الرئيس الرويس نفسه أو وزير دفاعه
عن أجزاء أخرى منها:
– اســتدعاء فوري لعدد  300ألف جندي من قوات االحتياط
الذين خدموا ســابقا يف الجيش الرويس ولديهم خربة قتالية
أو مهارات عســكرية متخصصة ،ولن يشــمل ذلك الطالب أو
املجندين الذين يخدمون لفرتات إلزامية مدتها  12شــهرا يف
القوات املسلحة.
– يتطلع الجيش إىل جنود من قوات االحتياط شــغلوا يف
املايض وظائف محددة ومتخصصة يف الجيش ،مثل ســائقي
الدبابات وخــراء املفرقعات والقناصة ،لكن القامئة الدقيقة
للتخصصــات التي يطلبها الجيش رسية ألنها ستكشــف عن
املجاالت الروسية التي ينقصها أفراد.
– قــال منتقــدون للخطــة إن صياغة مرســوم التعبئة
والتفاصيل املتعلقة مبن سيشمله ومن يستبعده تُركت غامضة
عن عمد فيام يبدو ملنح الســلطات مساحة واسعة من الحرية
عند تنفيذه.
وضمــن حالة الغموض تلك ،مل يــرد ذكر رقم  300ألف يف
املرســوم الذي تم نرشه ،لكنه جــاء يف مقابلة أجراها وزير
الدفاع ســرغي شويغو مع التلفزيون الرسمي ،يف حني ذكر
الكرملني أن جزءا من املرســوم ،الذي قال إنه أشــار إىل تعبئة
مــا يصل إىل  300ألــف جندي عىل مراحل ،مل ُينرش عن عمد.
حجبت عن عمد أيضا.
ومل يتضح إذا كانت تفاصيل أخرى قد ُ
– ستكون املهمة الرئيسية لجنود االحتياط -وفقا لشويغو-
تعزيــز خط الجبهة يف أوكرانيا الذي يتجاوز طوله حاليا ألف
كيلومرت .وقال شــويغو للتلفزيون الرسمي «من الطبيعي أن
يكون ما هو وراء هذا الخط بحاجة إىل تعزيز .يجب السيطرة
عىل املنطقة».
– ال ميكن نرش جنود االحتياط فعليا يف أوكرانيا عىل الفور
ألنهم بحاجة أوال إىل تدريب جديد واالطالع عىل الطريقة التي
تنفذ بها روســيا ما تصفه بأنه «عملية عســكرية خاصة».
ويتوقع محللون عسكريون غربيون أال يروا تحركا قبل أشهر.
– الجنود املحنكون الذين يخدمون حاليا يف القوات املسلحة
ســ ُتمدد عقودهم تلقائيا إىل أن تقرر الســلطات إنهاء فرتة
التعبئة املؤقتة .وهذا يعني أنه أصبح من األصعب جدا أن يرتك
مثل هؤالء الجنود الخدمة.
– ال ميكن الخروج من الجيش أو من قوة االحتياط إال ألسباب
تتعلق بالسن أو الصحة ،وهو ما تبت فيه لجنة طبية عسكرية،
أو ملن صدر عليهم حكم قضايئ بالســجن .وميكن ملن يعملون
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يســتخدم الروس ســفنهم ملحاولة إنزال قواتهم قرب املدن
الساحلية» ،مضيف ًة أنّ األوكرانيني «متكنوا من إغراق سفن
أسطول البحر األسود الروســية  RTS Moskvaواستعادة
جزيرة األفعى ،ما ســاعد يف منع روســيا من شن هجوم
برمايئ عىل أوديســا ،فيام أرضت مهاجمة قاعدة ســايك
الجوية يف شــبه جزيرة القرم بقدرة البحرية الروسية عىل
مهاجمة دول أخرى».
وقال بن هودجز ،كبري مستشاري «هيومن رايتس فريست»،
إنّه «منذ غرق موسكفا ،أخذت البحرية الروسية تختبئ خلف
شــبه جزيرة القرم .ما أثر يف قدرة روسيا عىل السيطرة عىل
املسطح املايئ».
أما ســتيفن هوريل ،الباحث يف مركــز الدفاع واألمن عرب
املحيط األطليس ،فأشــار إىل أنّ املسألة «تتعلق إىل حد كبري
بالعقلية الروســية تجاه منطقة البحر األســود ،إضافة اىل
هدف اســراتيجي آخر لدى روسيا يجعلها تسلّط الضوء عىل
البحر األسود هو رغبتها يف استعادة مكانتها كقوة عظمى»،
موضحاً أنّ الرصاع عىل البحر األســود سيكون جزءاً من تبلور
عامل متعدد القطب.

جرى مســاء امس سحب اللوتو اللبناين
لالصدار رقــم  2042وجاءت النتيجة عىل
الشكل االيت:
االرقام الرابحــة37-36-22-19-9-1 :
الرقم االضايف25 :
* املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة
عدد الشبكات الرابحة :ال يشء
* املرتبة الثانية خمســة ارقام مع الرقم
االضايف
ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة:
ـ عدد الشبكات الرابحة :ال يشء
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة:
* املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة:
242323580ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة20 :شبكة
ـ الجائــزة االفراديــة لــكل شــبكة:
12116178ل.ل.
* املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة:
242323580ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة1218 :شبكة
ـ الجائــزة االفراديــة لــكل شــبكة:
198952ل.ل.
* املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة:

يف مجال الدفاع تأجيل الخدمة.
– قبل يوم واحد ،وافق الربملان الرويس عىل مرشوع قانون
ُيشدد العقوبات عىل جرائم مثل الهروب من الخدمة العسكرية
أو إلحاق الرضر مبمتلكات عســكرية أو العصيان إذا ارتكبت
أثناء التعبئة العسكرية أو القتال.
وحسب نسخة من مرشوع القانون -اطلعت عليها رويرتز-
يصبح استسالم العسكريني الروس طوعا جرمية يعاقب عليها
بالسجن ملدة  10سنوات.
– سيحصل جنود االحتياط عىل حوافز مالية ،كام أن مستوى
أجورهم سيتساوى مع أجور العسكريني العاملني بصفة دامئة
يف القوات املسلحة الروسية الذين يتقاضون رواتب أكرب بكثري
من متوسط الرواتب يف روسيا.
وقــد تجذب هذه الحوافز بعض ســكان األقاليم حيث تقل
األجور عادة عنها يف املدن الكربى.
– يتســاءل محللون عســكريون غربيون عــا إذا كانت
لدى روســيا معدات عســكرية كافية وعدد كاف من املدربني
العســكريني ذوي الخربة لتأهيل ونرش جنــود االحتياط بعد
الخســائر التي تكبدتها يف أوكرانيا حسب قولهم ،ويف املقابل
فإن موسكو تؤكد أن لديها هذا بالفعل.
– يختلــف املحللون العســكريون الغربيون حول إذا كانت
التعبئــة الجزئية صغرية جدا ومتأخرة جدا مبا ال يدع مجاال
لتغيري مســار الحرب لصالح موســكو ،فمعظمهم يعتقد أن
األوان قد فات ،لكن عددا قليال يرى أن التعبئة ميكن أن تساعد
روســيا يف بعض النواحي لكن ليس بشكل فوري وال قاطع.
– أثار إعــان التعبئة فزع بعض جنود االحتياط املحتملني
عىل ما يبدو ،ووفقا لبيانات مبيعات تذاكر الطريان ،فقد نفدت
برسعة أمس األربعاء تذاكر الرحالت التي تغادر روسيا .ووردت
تقاريــر إعالمية مل يتم التحقق منها عن إعادة حرس الحدود
الرويس بعض الرجال.
– توقع الســيايس املعارض املســجون أليكــي نافالني
األربعاء -أن يحاول كثريون اإلفالت من التعبئة.
– دعا نشطاء من تحالف «فيسنا» (الربيع) املناهض للحرب
املواطنــن إىل االحتجاج عىل إعالن التعبئة يف وســط املدن
والبلدات .ومن املرجح أن تفرق السلطات أي احتجاجات من هذا
القبيل .وال يســمح القانون الرويس بأي مظاهرات مل تحصل
عىل إذن مسبق.
– قال تحالف «فيســنا» -يف بيان -إن التعبئة «تعني إلقاء
بــآالف الروس -مــن آبائنا
وإخوتنــا وأزواجنــا -يف
اعالنات مبوبة
مفرمــة الحــرب» .وأضاف
لاليجار
«اآلن تحــل الحرب داخل كل
بيت وكل أرسة».
لاليجــار الســنوي محــل
– قالــت جامعة «أو يف
عــى الطريــق العــام مجمع
دي إنفو» املســتقلة لرصد ماليبــو ـ عجلتون ـ 240م.م.
االحتجاجــات إن أكرث من ت03/636416:
 1311شخصا اعتقلوا حتى ــــــــــــــــــــــــــ
ســاعة متأخرة من مساء شقة لاليجار يف عشقوت ،غري
األربعاء ،خالل احتجاجات مفروشة مســاحة 280م.م.
ط $500 3.شهرياً دفع  6أشهر
عىل قرار التعبئة الجزئية،
سلف ت03/304041:
وذلك من واقــع املعلومات ــــــــــــــــــــــــــ
التــي حصلت عليها من 38
سيارات
مدينة روسية.

625280000ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة19540 :شبكة
ـ الجائزة لكل شبكة 32000 :ل.ل.
* املبالــغ املرتاكمــة للمرتبــة االوىل
واملرتاكمــة اىل الســحب املقبــل:
9908779320ل.ل

نتائج زيد

جرى مســاء امس سحب زيد رقم 2042
وجاءت النتيجة كاآليت:
الرقم الرابح79155 :
* الجائزة االوىل75000000 :ل.ل.
عدد االوراق الرابحة :ثالث اوراق
الجائزة االفرادية25000000 :ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم9155 :
الجائزة االفرادية 900000 :ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم155 :
الجائزة االفرادية 90000 :ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم55 :
الجائزة االفرادية 8000 :ل.ل.
الرتاكم للسحب املقبل 75000000:ل.ل

نتائج يومية

جرى مســاء امس سحب «يومية» رقم
 1264وجاءت النتيجة كاآليت:
* يومية ثالثة980 :
* يومية اربعة3442 :
* يومية خمسة06397 :

للبيع جيب  Mazda Cx9م 2007
حالة جيدة ت03/346935:
ــــــــــــــــــــــــــ
متفرقات
فرار مستخدمني
هربــت العاملــة مــن
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الرشعية السنية
اىل من يهمه االمر
تقدمــت مــاك مصطفى
حســون بدعوى اثبــات وفاة
املفقــود فادي محمد حســون
فعىل مــن ميلــك اي معلومة
حول حياتــه او مقامه او وفاته
مراجعــة هــذه املحكمة خالل
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الشيخ يونس عيل اآلغا

الجمعة  23أيلول 2022

اتح ــاد الـــ« »MMAو« »GOCينظم ــان الح ــدث االكب ــر
فـــي اللعبـــة لهـــذا العـــام بمشـــاركة عربيـــة واجنبيـــة
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ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
اللواء عثمان يستقبل رئيس اتحاد الجودو

بطولة األندية العربية في كرة السلة
ســــــــــــيدات نــــــــــــادي بيــــــــــــروت ســــــــــــحقن
الهــــــــــــال التونســــــــــــي بنتيجــــــــــــة ()39-71

سعادة مع اللواء عثامن والعقيد طقوش

أحد أبطال الناشئني

يف حــدث هــو األضخم
واألبرز عــى صعيد رياضة
«الفنون القتالية املختلطة»
( )MMAيف لبنــان ،ينظّم
االتحاد اللبنــاين للعبة مع
ادارة «جــي أو يس» ()GOC
اكرث من ثالثني منازلة محلية
وخارجيــة عىل ملعب رفيق
الحريري يف صيدا األحد 25
أيلول الجاري بعنوان «الثأر»
( )The Revangeوسيشارك
يف املنازالت العبون من لبنان
وقــرص واالردن والكويت صورة تذكارية
وسوريا واالرجنتني والعراق
والهند وفلسطني يف العديد
منالفئاتالعمريةوالدرجات.
ففي فئة الناشــئني (الفئة
العمرية بني  12و 17سنة)،
ســتقام  9منازالت اضافة
اىل  8منــازالت يف الدرجة
الثانية وعــر منازالت يف
الدرجــة األوىل و 5منازالت
احرتافية وعىل رأســها تلك
التي ستجمع البطل اللبناين
ميشال عون والبطل العراقي ملصق الحدث
منتظر كاظم.
ويف مفارقــة الفتــة ،سيشــارك البطل
الواعد والناشئ محمد فخر الدين ،وهو قريب
البطل األسطوري املعروف وصاحب الصوالت
والجوالت يف هــذه الرياضة القتالية محمد
فخر الدين ،يف احدى املواجهة يف الفئة تحت
الـ  17سنة.
كام سيشارك الالعب الناشئ عبد الرحمن
البابا ،الحائز عىل ميدالية برونزية يف بطولة
العامل التي جرت الشــهر الفائت يف أبو ظبي،
يف الفئة العمرية لتحت الـ  17سنة ايضاً.
وســ ُيعقد املؤمتر الصحايف الرسمي عند
الســاعة الخامسة من عرص السبت  24ايلول
الجاري يف سينام «اشبيلية» (صيدا) للتعريف
عن االبطال املشاركني يف هذا الحدث الريايض
القتايل الضخم.

ملصق مباراة ميشال عون والعراقي منتظر كاظم

حفـ ـ ــل عشـ ـ ــاء علـ ـ ــى شـ ـ ــرف أبطـ ـ ــال
التايكوانـدو فـي نـادي املـون السـال األحد

نادي «املون السال تشاميونز ايليت» يكرم أبطاله وبطالته
وســيحرض املؤمتر الصحايف رئيس اتحاد
الفنــون القتالية املختلطة محمد داغر ونائب
رئيس االتحاد حســن جزيني واعضاء االتحاد
ورئيس لجنة الجنوب يف االتحاد خالد عفاّرة
ومديــر منظمة  GOCمصطفى األبريق وأحد
داعمي هــذا الحدث رجل األعامل محمد البابا
وفاعليات بلدية ورياضية وعشــاق الفنون
القتالية املختلطة واهــايل الالعبني ورجال
الصحافة واالعالم .وســبق ملدينة صيدا ان
اســتضافت حدثاً عىل مستوى عال يف أواخر
ايار الفائت والقى النجاح الكبري يف نشــاط
مستمر ودائم لالتحاد الذي ابرص النور برئاسة
محمد داغر يف خريف عام .2020
هذا ودعا املنظمون رجال الصحافة واالعالم
اىل مواكبة هذا الحدث الريايض الكبري.

النـــــا حجـــــازي «فراشـــــة» نـــــادي النجـــــاح
ه ّنــأت اللجنــة االدارية
لنــادي النجــاح  -بريوت
سباحيها محمد عيل سويدان
والنا حجــازي ،عىل النتائج
املميــزة التي حققاها خالل
مشــاركتهام ضمــن بعثة
منتخب لبنان يف السباحة،
يف البطولــة العربية األوىل
لأللعــاب املائيــة ،التــي
استضافتها أخرياً العاصمة
املرصية القاهرة.
فقد متثّل نــادي النجاح
ســويدان
بالســ ّباحني
وحجازي ،فكانت مشاركتهام
اكرث من ايجابية ،خصوصاً
حجازي التي عــادت بأربع
ميداليات.
خاض سويدان املنافسات
اىل جانب أبطال الســباحة
املرصيــن والجزائريــن
ً
يتوسط حجازي وسويدان
واملغاربــة ،فحقــق أرقاما صقر
ّ
جعة،
شــخصية جيدة ومش ّ
حل ثانياً يف ســباق البدل  4مرات  100م حرة
ســيبني عليها يف مشــاركاته املقبلة محلياً
( 4.14.03دقائق) ،ويف ســباق البدل  4مرات
وخارجياً.
 100م متنوعة ( 4.43.37دقائق).
أما حجازي ( 14عاماً) ،فاســتحقّت لقب
وهــذه النتائــج ان دلّت عىل يشء ،فعىل
«فراشــة» نادي النجاح ،نظراً ملا حققته من
نتائج ،وهي التي شــاركت يف الفئة العمرية االهتامم الذي يوليه نادي النجاح لســ ّباحيه
 15-14ســنة ،أي انهــا شــاركت اىل جانب وســ ّباحاته ،وعىل ســهر ومتابعة الجهاز
ســباحات يفوقونها سناً ،ونجحت يف احراز الفني بارشاف املديــر الفني املدرب الوطني
ميداليتني برونزيتني يف الفردي ،يف ســباقي محمد صقر.
وهنأ صقر الســ ّباحني عىل ما حققاه يف
 100م حــرة ،اذ حلت ثالثــة بزمن 1.01.88
جه بالشكر اىل االتحاد
دقيقــة ،و 800م حــرة ،حيث حلّت ايضاً يف البطولة العربية ،وتو ّ
اللبناين للســباحة عــى اهتاممه بجميع
املركز الثالث مسجلة  9.31.91دقائق.
أمــا يف البدل ،فشــاركت حجازي الفريق السباحني ورعايته لهم ،مث ّمناً جهود القيمني
اللبنــاين يف احراز ميداليتني فضيتني ،بعدما عليه لالرتقاء برياضة السباحة اىل األفضل.

بطولـة إنكلتـرا :مـارك نوبـل يعـود الـى وسـت هـام
يعود القائد الســابق مارك نوبل اىل وست
هام اإلنكليزي لكرة القدم بعد أشهر قليلة عىل
اعتزاله اللعب ،وذلك من أجل تويل مهمة املدير
الريايض وفق ما أعلن النادي اللندين الخميس.
ووضــع نوبل ( 35عاماً) يف نهاية املوســم
املايض حداً ملسرية دامت  18عاماً مع الفريق
الذي بدأ مشــواره معــه يف الفئات العمرية
عام  ،2000قبل الدفاع عن ألوان الفريق األول
اعتباراً من  2004وصوالً اىل نهاية املوســم
املايض ،مع فرتيت إعارة وجيزتني لهال سيتي
وإبسويتش تاون عام .2006

استقبل املدير العام لقوى االمن الداخيل اللواء عامد عثامن
رئيس االتحاد اللبناين للجودو وفروعه املحامي فرنسوا سعادة
يرافقه عضو اللجنة االدارية ومدرب فريق قوى االمن للجودو
حنــا ارواد ومديــر االتحاد جونيور ســعادة وذلك يف مكتبه
يف بــروت بحضــور العقيد عصام طقــوش رئيس االلعاب
القتاليــة يف قــوى االمن الداخيل .جــرى خالل اللقاء بحث
االمور الحياتية وخاصة كيفية تشجيع وتطوير لعبة الجودو
بــن افراد قوى االمن الداخيل كام تقدم املحامي ســعادة من
اللواء عثامن بالشــكر الكبري للجهود املبذولة من اجل تعزيز
االمن واالســتقرار والحفاظ عىل السيادة والسلم يف مختلف
املناطق اللبنانية كام اعرب عن الشــكر االكرب لكل ما يقوم به
يف مواجهة التحديات معرباً عن اســتعداد االتحاد لتقديم كل
املساندة والدعم لفريق الجودو يف قوى االمن الداخيل ليتمكن
من املشــاركة يف البطوالت القادمة مقدماً لهذا الفريق عدداً
من الكيمونو الخاص بالجودو متمنياً الفراده التقدم و النجاح
واحراز املراكز االوىل يف هذه البطوالت.
ويف نهاية الزيارة قدم املحامي ســعادة للواء عثامن درعاً
تذكارياً وتقديرياً باسم االتحاد.

ويف ظل معاناة الفريق يف مستهل املوسم
الجديد من الــدوري املمتاز حيث يحتل املركز
الثامن عرش بأربع نقاط فقط من  7مباريات،
قرر النادي اللندين االســتعانة بقائده والعب
وســطه الســابق يك «يعمل عــن كثب يف
مساندة مدرب +هامرز +ديفيد مويز».
وعلق نوبل بالقول «أنا سعيد حقاً بالعودة
وأتطلع بفــارغ الصرب للبدء .أمضيت األعوام
الـ 24األخرية كالعب هنا ،أوالً يف األكادميية
ثم مع الفريــق األول ،وبطبيعة الحال ،أملك
معرفة وفهامً عميقني يف النادي».

تقيم اللجنــة الفنية للتايكواندو يف نادي «املون الســال
تشــاميونز ايليت» حفل عشائها السنوي التكرميي عىل رشف
ابطال وبطالت النادي الذين حققوا نتائج بارزة عىل الصعيدين
املحيل والخارجي عند الســاعة السادسة من مساء االحد 25
ايلول الجاري يف مقر نادي املون السال (عني سعادة).

فيـــــدرر يخـــــوض آخـــــر مبـــــاراة لـــــه
ال ـــى جان ـــب ن ـــادال ف ـــي فئ ـــة الزوج ـــي
النجــم
ســيخوض
السويرسي روجيه فيدرر آخر
مباراة رسمية له يف مسريته
الجمعة اىل جانب منافســه
األبــدي االســباين رافايل
نادال يف فئة الزوجي ضمن
املنتخــب االورويب لــكأس
اليفر يف كرة املرضب .وأثار
فيــدرر ،الحائز عىل  20لقبا
يف البطوالت األربع الكربى
وواحد من أفضــل الالعبني
عــى اإلطالق ،موجة عاملية
من ردود الفعــل العاطفية فيدرر
عندما أعلن االسبوع املايض
أنه سيعتزل بعد مشاركته يف كأس اليفر املقررة هذا األسبوع.
وســيتواجه فيــدرر ونــادال مع االمريكيني جاك ســتوك
وفرنسيس تيافو ،قبل ان يسدل السويرسي الستار عىل مسرية
مظفرة بعمر الحادية واالربعني.
ويتألف املنتخب االورويب الذي يقوده السويدي بيورن ،من
الرباعي نادال وفيدرر والرصيب نوفاك ديوكوفيتش والربيطاين
اندي موراي إضافة اىل اليوناين ســتيفانوس تيستســيباس
والرنوجي كاســر رود واإليطايل ماتيو برييتيني والربيطاين
كامــرون نوري ،فيــا يتكون املنتخب العاملــي الذي يقوده
األمرييك األسطورة جون ماكرنو ،من الكندي فيليكس اوجيه
الياســيم واالرجنتيني دييغو شفارتسامن واالمريكيني تايلور
فريتز وتومي بول وجاك سوك واألسرتايل أليكس دي مينور.
وكان فيــدرر اعرب عن املــه يف خوض اخر مباراة له اىل
جانب نادال ،وقال يف مؤمتر صحايف الثالثاء «بالطبع ،ستكون
املناسبة فريدة فيام لو حصلت» ،مضيفاً «لقد تواجهنا مرات عدة
لكن االحرتام متبادل بيننا».
واضاف «بطبيعة الحال أشــعر ببعض التوتر ألنني مل ألعب
منذ فرتة طويلة وآمل يف ان اكون تنافسيا» وذلك بعد غياب عن
املالعب منذ اكرث من سنة بسبب خضوعه لعمليتني جراحتني يف
الركبة .وكان آخر ظهر لفيدرر عىل الصعيد التنافيس حني خرس
أمام البولندي هوبرت هوركاش يف ربع نهايئ بطولة وميبلدون
العام املايض .ويف ظل استمرار معاناته مع اإلصابة ،ستقترص
املشــاركة األخرية لفيدرر قبل االعتزال عىل مباراة الزوجي ولن
يشارك يف الفردي.
وعلق نادال عىل مشــاركته مع فيــدرر يف مباراة الزوجي
بالقول يف مؤمتر صحايف عشــية انطالق املنافســات ،إنها
«لحظــة تاريخية» ،مضيفاً «يغادرنــا أحد أهم ،إن مل يكن أهم
العب مبسرييت يف كرة املرضب».

} طوكيو :انسحاب أوساكا }

تواصلت متاعب اليابانية ناومي أوساكا املصنفة اوىل عامليا
ســابقا بعد ان اضطرت اىل االنسحاب من بطولة طوكيو لكرة
املرضب الخميس بعد أن اشتكت من آالم يف املعدة قبل مباراتها
املقررة ضد الربازيلية بياتريز حداد مايا يف الدور الثاين.
وقالت أوساكا يف بيان أصدره املنظمون «إنه لرشف كبري يل
املشاركة يف دورة طوكيو أمام جامهري رائعة هنا يف اليابان».
واضافت «كانت هذه البطولة وستظل دامئا خاصة بالنسبة
يل وكنت أمتنى لو تسنى يل دخول ارضية امللعب وخوض املباراة،
لكن جسدي مل يسمح يل بذلك».
وتابعت «أشــكركم عىل كل دعمكم هذا األسبوع وسأراكم
العام املقبل».
وكانت أوســاكا ،املتوجة بأربعة القــاب كبرية يف الغراند
سالم تتطلع إىل إنهاء سلسلة سيئة من األداء يف طوكيو حيث
كانت حاملة اللقب منذ آخر مرة أقيمت فيها البطولة عام ،2019
ال ســيام بعد تراجع تصنيفها اىل املرتبة اىل الـ  48عامليا بعد
خروجها من الدور االول يف آخر ثالث دورات شاركت فيها.

من مباراة سيدات نادي بريوت اللبناين والهالل التونيس
واصل فريق بريوت للسيدات يف كرة السلة
بطل العرب يف نســختيه األخريتني عروضه
القويــة يف بطولة األنديــة العربية املقامة
حاليــاً يف تونــس ،بفوزه بعــد ظهر أمس
الخميس عىل ســيدات نادي الهالل التونيس
بنتيجــة ( )39-71يف مباراة ســيطر عليها

العبات الفريق اللبنــاين .وهو الفوز الثاين
عىل التوايل لســيدات بريوت ،بعد األول عىل
كوسيدار الجزائري (.)50-69
وســيلتقي بريوت يف مباراته املقبلة مع
االرثوذكيس األردين عند الســاعة السادسة
من مساء اليوم الجمعة.

ســـــلة :الرياضـــــي بيـــــروت والبشـــــائر العمانـــــي
بافتتــــــــاح دورة «دوحــــــــة أفنيــــــــو» الدوليــــــــة
تنطلق يــوم األربعاء 28
أيلول الجــاري دورة «دوحة
أفنيو» الدولية بكرة الســلة،
التــي تقــام يف العاصمة
القطرية الدوحة عىل أرض
الصالــة الرياضيــة لنادي
الغرافة ،مبشاركة أندية السد
القطــري والريايض بريوت
والحكمة بــروت من لبنان
والبشــائر العامين،بإرشاف
االتحاد القطري لكرة السلة،
ومن تنظيــم رشكة «دوحة
أفنيو سبورت».
ويلعــب النادي الريايض
بــروت مع البشــائر يف
املباراة اإلفتتاحية الســاعة
الرابعة من بعد الظهر ،تليها
مباراة الســد مــع الحكمة
بريوت يف السادســة ،ويف بوسرت الدورة الدولية
اليوم الثــاين الخميس 29
مثل االمريكيني أتر ماجوك ومايكل كالس مع
أيلول يلعــب الحكمة بريوت مع البشــائر الريايض واالمريكيني كريويرنوش والكسندر
الســاعة الرابعة والريايض بريوت مع السد كليفتون مع الحكمة.
يف السادسة.
وأعلن مديرعمليات الدورة أن التذاكر باتت
ويوم الجمعة  30أيلول ،ســيكون عشاق متاحــة للراغبني بحضور املباريات عربموقع
كرة السلة اللبنانية يف الدوحة عىل موعد مع https://www.q-tickets.com/qa/
اإلثارة يف مباراة «الدريب» بني ناديي الحكمة 9415/Events/EventsDetails
والريايض الســاعة الثامنة والنصف مساء،
وترتاوح اســعارها بني  300ريال قطري
والتي من املنتظر أن تكون حاشدة جامهريياً للمنصة الرئيسية و 150ريال للدرجة األوىل
وعىل مستوى رفيع فنياً كونهام
يضمن يف و 100ريال للدرجة الثانية و 80ريال للدرجة
ّ
صفوفهام العبني أجانب عىل مســتوى عالٍ  ،الثالثة و 60ريال للدرجة الرابعة.

إنكلتــرا أمــام موقعتيــن ناريتيــن مــن أجــل املونديــال
بعدمــا فقــدت األمل بالتأهــل اىل األدوار
النهائية لدوري األمم األوروبية ،ستســتغل
إنكلــرا املوقعتني الناريتــن اللتني تجمعاها
بإيطاليا وغرميتها أملانيا اليوم الجمعة واإلثنني
املقبل ،من أجل الوقوف عىل جاهزيتها لخوض
نهائيــات مونديال قطر املقررة بني  18ترشين
الثاين و 18كانون األول.
ظهرمنتخب«األسودالثالثة»بصورةمغايرة
متاماً ملشاركته الصيف املايض يف كأس أوروبا
حيث وصل اىل املباراة النهائية قبل خســارته
أمــام خصمه املقبل املنتخب اإليطايل بركالت
الرتجيح ،إذ اكتفى بنقطتني من املباريات األربع
التي خاضها يف املجموعة الثالثة للمســتوى
األول من دوري األمم.
واألمــر ال يتعلق وحســب بفقدان األمل
بالتأهل اىل الدور نصف النهايئ من املســابقة
القارية ،بل بات فريق املدرب غاريث ساوثغيت
مهــدداً بالهبوط اىل املســتوى الثاين يف ظل
وجوده يف ذيل الرتتيب بفارق ثالث نقاط عن
إيطاليا الثالثــة ،وذلك نتيجة تلقيه هزميتني
عىل يد املجر صفر  1عىل أرض األخرية وصفر
 4بني جامهريه.
وســتحصل إنكلرتا عىل فرصتني أخريتني
ملحاولة تجنب الهبوط اىل املســتوى الثاين،
لكن املهمة لن تكون سهلة الجمعة ضد إيطاليا
يف ميالنو واإلثنني يف معقلها «وميبيل» ضد
غرميتها التاريخية أملانيا.
وكــا حال العديد مــن املنتخبات ،تعاين
إنكلرتا من مشكلة اإلصابات الكثرية قبل أقل من
شهرين عىل انطالق نهائيات كأس العامل حيث
يحلم «األســود الثالثة» باللقب العاملي الثاين
بعد الذي أحــرزوه عام  1966بني جامهريهم
عىل حساب أملانيا الغربية.
وســيكون حارس املرمى جوردان بيكفورد
مــن بني الغائبني نتيجة إصابة تعرض لها مع
فريقه إيفرتون يف الدريب املحيل ضد ليفربول،
ما فتح الباب أمام آرون رامسدايل الذي يتصدر
وفريقه أرسنال ترتيب الدوري املمتاز ،يك يثبت
قدراته بني الخشبات الثالث ملنتخب بالده.
ويف الوســط ،ســيكون كالفني فيليبس
الذي انتقل هذا الصيف اىل مانشســر سيتي
بطل الدوري ،من أبرز الغائبني بســبب إصابة
يف الكتف أجربته عــى االكتفاء بخوض 13
دقيقة فقط هذا املوسم وستضطره اىل إجراء

عملية جراحية ،ما يهدد مشاركته يف املونديال
القطري.
وكان تواجده يف خط الوســط اىل جانب
ديــكالن رايس محــور نجاح فريــق املدرب
ساوثغيت ،وبالتايل سيشكل غيابه املحتمل عن
النهائيات العاملية رضبة قاسية جداً للمنتخب،
الســيام يف ظل عدم وجــود العب مبقدوره
ســد الفراغ .ويأمل الكثــرون يف إنكلرتا أن
ينجح الشــاب جود بيلينغهــام الذي قدم أداء
ملفتاً وسجل هدف فريقه بوروسيا دورمتوند
األملاين يف الخسارة  2 1ضد مانشسرت سيتي
يف دوري أبطال أوروبا ،يف فرض نفســه يف
الوســط لكن أعوامه الـــ 19متنح األفضلية
لخربة قائد ليفربول جوردان هندرسون.

} مواصلة االعتامد
عىل ماكغواير وشو }

ورغــم تحســن أداؤه يف اآلونــة األخرية
مع فريقه مانشســر يونايتد ،بقي املهاجم
ماركوس راشفورد خارج حسابات ساوثغيت
الذي اســتبعده عن التشكيلة منذ نهايئ كأس
أوروبا ضــد إيطاليا نتيجة تراجع مســتواه
واإلصابات التي الحقته.
وحافظ مدافعا مانشســر يونايتد هاري
ماغواير ولوك شو عىل مركزيهام يف تشكيلة
ســاوثغيت عىل الرغم من عدم اعتامد مدرب
«الشياطني الحمر» الجديد الهولندي إريك تان
هاغ عليهام يف التشــكيلة األساســية ،فيام
استبعد زميلهام املهاجم جايدون سانشو رغم
دوره يف النتائــج الجيدة التي يحققها فريقه
يف اآلونة األخرية.
وبرر ســاوثغيت خياراته بالقول «بالطبع،
لدينا عدة العبني أمثال بن تشــيلويل ولوك شو
وهاري ماغواير وكالفني فيليبس مل يلعبوا كثرياً
مع أنديتهم ،لكنهم كانــوا وال يزال بامكانهم
أن يلعبوا دوراً مهامً بالنســبة لنا .وتابع «إنه
ليــس وضعاً مثالياً ،لكــن ال يزال هناك الكثري
من (املباريات) كرة القدم التي يجب لعبها قبل
(مونديال) قطر».
وســتكون هاتــان املباراتان أيضاً فرصة
أخــرة للبعض ،بدءاً من إريك داير الذي يقدم
أداء جيداً مع فريقــه توتنهام ما فتح الباب
أمــام عودته اىل املنتخــب للمرة األوىل منذ
ترشين الثاين.2020
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؟

ممثلة سينامئية وتلفزيونية مرصية معتزلة .ولدت
يف القاهرة عام  .1958بدأت مشــوارها بدور البطولة
يف مسلسل بال عذاب عام  1976بينام كان أول أدوارها
السينامئية عام 1979
إسمها مؤلف من عرشة حروف .إذا جمعت:
 -6+10+7+6+3أحد بروج الحظ.
 -6+1+9+4عملة عربية.
 -4+1+9+5أحد الشهور.
َ
حادث.
-10+6+3+8
 -7+1+6بانَ من بعيد.
األسد.
 -2+9+6من أسامء
َ
حض عىل.
َّ
-2+7

افقيا:

الحل السابق

عموديا:

1ـ عاصمــة افريقية،
العمالقَّ ،
رق الثوب.
2ـ دولة افريقية ،دولة
افريقية.
3ـ عاصمــة افريقية،
أفكّ  ،طائر مايئ.
4ـ قــول قديم معروف،
إسم موصول.
5ـ عملــة آســيوية،
عاصفة بحرية ،يحمله كل
شخص ،حادثتهُ .
6ـ مدينة ســويرسية،
يردّدها األناين ،كثري ،غ ِن ّي
باألجنبية.
نفــع،
للمنــادى،
7ـ
َ
قايَضونا ،ضمري متصل.

شــح ،مدينة
منح،
8ـ
َّ
َ
أملانية ،الشجاعة.
9ـ رقــدَ  ،الزوج ،العملة
والدراهم.
10ـ مطــار يف
أســد،
كاليفورنيــا،
َ
متشابهان.
سني ،اناء كبري،
11ـ ُ
ح ْ
األمر املستقيم.
12ـ فريق كرة امارايت،
قليل الوجود ،أيف بالوعد،
ط ّر َب صوته.
شِه،
13ـ صفة للثعلبَ ،
صحايف وكاتــب لبناين
راحل.

الحل السابق
1ـ جميل جرب ،إنتباه
2ـ الشاذيل بن جديد
3ـ مري ،رينو ،لسانه
روي ،نتأ
4ـ الحت،
َ
5ـ الدريس ،ما ،دانوب
6ـ أتيل ،اس ،بياتريكس
7ـ إستلمت ،ب ّر ،الوس
8ـ مد ،نفي ،العشائر ،عرك
9ـ ريا ،دمي ،ال ،أر ّد

1ـ شــاعر وكاتــب ايطايل
راحل ،االســم الثــاين لوزير
لبناين.
2ـ مكســور ال َيد ،ضعيفا،
للنهي.
3ـ مدينة مغربية ،عاصمة
آسيوية.
4ـ دولة أوروبية،
لف.
سئمَّ ،
َ
5ـ فريــق كرة فرنيس ،طار
الطائر ،خوف.
َ
6ـ متشــابهان،
إشتاق إىل،
الح ّية الذكر.
7ـ جزيــرة ســورية ،أحد
أصغَري املرء.
8ـ كا ِفر،
صــب املاء بكرثة،
َّ
عتب.
َ
9ـ شاعر لبناين راحل.

افقيا:

عموديا:

10ـ يوحنــا بولس الثاين،

جل
َّ

11ـ جاك لندن ،وج ،ب ب،

مشب
ّ
12ـ أنابهُ  ،النواطري ،ييل

13ـ مسارنا ،دف ،تشارلز

االبراج

الحمل
( 21آذار  20 -نيسان)

جامل ،املريجات
َ
1ـ
2ـ مليانة ،ديوان
3ـ يرشح ،ال ،أحكام
تايسن ،نلبس
4ـ ال،
ُ
5ـ جذرّ ،
تفلنها
6ـ بليندا يل ،بد
7ـ رين ،رسم ،دونان
8ـ بوري ،تأمل ،ال
9ـ آن ،وسب ،ليسون

الثور
( 21نيسان  21 -أيار)

الرسطان
( 22حزيران  23 -متوز)

أمور صغرية ال ترتكها تؤثر عىل سري أعاملك
ال تخالط األشــخاص املتشامئني والخبثاء
واحتفــظ مبزاجك الطيــب والهادئ .مل تلتق الناجحة .تشاؤمك يف هذه اآلونة مرده كونك
أو تصادف بعد الشــخص املناســب لك ،لكنه ال تواجه املســائل املطروحة عليك ببســاطة
وتف ّهم.
سيظهر قريبا.

االسد
( 24متوز  23 -آب)

العذراء
( 24آب  23 -أيلول)
مسألة مالية قدمية تشغلك يف هذه املرحلة.

كن يقظا لترصفات أحد األشــخاص يعيش
فرتة قلقة ويحتاج اىل مســاعدة حاســمة ســتالحظ بعض عالمات االرهاق التي توجب
للخروج منهــا .زيارة تثري فيك عواطف كانت عليك الخلود للراحة .انتبه لنفسك وال تهملها.
كامنة.

امليزان
( 24أيلول  22 -ت)1

العقرب
( 23ت21-1ت)2

ال تقيــد الرشيك اللطيــف بغريتك .احرص
تتابع بحذر ما يدور حولك من أمور وشؤون.
تقوم بعمل مرهق لكنك تكون فخورا بنفســك عــى أن تكون عالقتــك مبنية عىل الرصاحة
خصوصا عندما تأيت النتائج ايجابية للغاية .والتتفاهم ،فمسافة األلف ميل تبدأ بالخطوة
األوىل.

القوس
(22ت 21 - 2ك)1

الجدي
(22ك 20 - 1ك)2
تلح كثريا فااللحاح يعرقل
ال تكن لجوجا وال ّ

ســاهم مع أقربائك األحبــاء يف معالجة
أقل تصلبا
األمور املشــركة .اذا فعلت ذلك نلت ما ترغبه بعض األمور أحيانا .حاول أن تكون ّ
وتتمناه دامئا .فتش عن الهواء النقي لتستعيد مع األقرباء ،وأن تظهر ليونة يف ترصفاتك.
توازنك.

الدلو
( 21ك 19 - 2شباط)

يبع ،أجود
10ـ نجيلّ ،
تدس ،مارشال ،أف
11ـ
ّ
12ـ بيانات ،الثبط
13ـ أدنّت ،راء ،أبيت
14ـ هادي ،رانَّ ،
رش
أكل ،ريم
15ـ َ
16ـ نساعد ،شري
17ـ و ّر ،جبيل
18ـ باسكال بشعالين

اخترب معلوماتك
1ـ ما إســم الكاتب والنارش الفرنيس الذي فاز بجائزة
ِمديســيس ،عن كتابه جامد يف مجرى النهر ،وذلك العام
1994؟
ـــــــــــــــــــــــــــ
2ـ ما إســم األديب الفرنيس الذي نال جائزة نوبل سنة
 1957وتويف بحادث سيارة يف  4كانون األول عام 1960؟
ـــــــــــــــــــــــــــ
3ـ يف اية دولة آســيوية تستعمل وحدة الوزن ،توال،
التي تساوي 11كيلو و 664غرام؟
ـــــــــــــــــــــــــــ
4ـ من هو بطل الرســوم املتحركــة يف أمريكاِ ،علامً
بأن الرســمة من الرسوم املتحركة تتطلب  24صورة لكل
حركة؟
ـــــــــــــــــــــــــــ
5ـ ساعة املن ّبه ،يف أي قرن إخرت َعت يف فرنسا؟
ـــــــــــــــــــــــــــ
6ـ كــم عدد أجنحة الفراشــة ،التي هــي تتذوق من
قوامئها ،وتعشق الضوء ،وتتواجد من حواىل مئة مليون
سنة؟
ـــــــــــــــــــــــــــ
7ـ ما إسم الطائر املايئ الطويل العنق والرجلني  ،ويُعرف
شوش؟
أيضا بإسم ال َب َ
ـــــــــــــــــــــــــــ
8ـ يف أية والية أمريكية يقع مرصد بالومار ،الذي فيه
ثاين أكرب تلسكوب يف العامل؟
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افقيا:

عموديا:

1ـ رئيس دولة كربى.
2ـ رقْصــة أجنبيــة
مشهورة.
فــت
َّ
3ـ أكل الطعــام،
وسحق.
َ
ّ
4ـ
يتحض لـِ.
5ـ نقابل ونبارز.

1ـ عاصمة أوروبية.
2ـ مدينــة يف الواليات
املتحدة.
3ـ بحر ،ضمري متصل.
4ـ االســم الثاين ألديب
لبناين.
5ـ مدينة يف الربازيل.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ حريام.

ح ْيان.
1ـ َ

2ـ يصادف.

2ـ يصادق.

3ـ رايات.

3ـ رأي.

4ـ اد ،وا.

4ـ أداور.

5ـ نقرتح.

5ـ مفتاح.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ خريونيا.
2ـ سنة 1580
3ـ داردانُس.
4ـ جزيرة فانيكور.
5ـ الفوازييه.
6ـ يوحنا مخلوف.
7ـ جان آرب.
8ـ يف فيجي.

من ستة حروف:

كــن واضحــا يف عالقاتــك االجتامعية
أنت متحدث ظريف ولبق يف معظم األحيان.
أجواؤك العاطفية هذه اآلونة تتميز باالنسجام والخاصة .ســاحك العاطفي متعلق باختيار
والنجاح .تستطيع التقدم اىل األمام بخطوات موقفك الرصيح .ال تستبق األحداث ودَع األمور
تتبل َور وتتضح.
جادة مدروسة.

الجوزاء
( 22أيار  21 -حزيران)

يبس الخبز ،أيضء،
10ـ إلهَ ،
ضعف َّ
ورق.
َ
جــل ،عــ ّز
11ـ قــرض مؤ ّ
ورفعة ،جامعة الناس.
12ـ بلــدة يف الجنــوب،
جامعة القوم ،أضجر.
13ـ االســم الثاين لرئيس
فرنيس راحل ،ذئب ،لالستدراك.
14ـ مدينة مغربية ،العطاء،
أرضاس.
15ـ إغالق الباب.
16ـ عربَ ،أرشــد ،شــجر
معروف.
17ـ تأخذونه بال َيد.
18ـ ممثــل مــري تويف
أمس صاحب الصورة.

شارل بيغي

ال ــش ــب ــك ــة الــصــغــيــرة

الحوت
( 20شباط  20 -آذار)

متيض وقتك يف تحليل عواطفك وعواطف
احذر االندفاع الشــديد يف هذه اآلونة يك ال
تقع يف مشــاكل غري مريحة.احتفظ بأرسار الطــرف اآلخر ،بينام املطلــوب منك يف هذه
يل يف حالة حب حقيقية
العمل فالبعض يحاول إســتغالل حسن نيتك املرحلة االندماج الك ّ
سانحة وجميلة.
وطيبتك.

عاصمة افريقية
البحرتي
أريج
الباروك
إزميل
انكلرتا
أحمر
أبيض
أزرق
آدامز
باراغواي
بيزيه
بط
بريوت
توفيق
متارين
جدة
جوليا
حمص
خيطان
دمياط
دهاء
دينامو
رونسار
زمرد
رساج
شقيق
شص
صك
طحني
عيرتون
عبري
عز
غضنفر
فوتبول

SUDOKU

فند
فريق
قائد
قرضاب
قمر

قش
كاريوكا
كولومبيا
مز
ملقط

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

مسقط
نريون
نهر
وجه
ورود.

الحل السابق

الحل السابق
موزامبيق

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

الجمعة  23أيلول 2022

«قـــــوارب املـــــوت» تبتلـــــع ابنـــــاء الشـــــمال وتهـــــدد االســـــتقرار  :طرابلـــــس فـــــوق «برميـــــل بـــــارود» ؟
(تتمة ص)1

مع التفاهامت املبدئية مع الجانبني االمرييك واالرسائييل.

واعــان ميقايت «الحذر» يعــود اىل انتظار الصياغة الخطية
لالتفاق الذي يعده «الوســيط» االمرييك عاموس هوكشتاين،
فيام دخلت ارسائيل يف مرحلة «اشــتباك سيايس» عنيف عىل
خلفية االتفاق املفرتض ،وسط تبادل لالتهامات بالتنازل امام
تهديدات حزب الله فيام بدأت االوســاط العسكرية بالرتويج
إلنجازات عــى وقع «فتــاوى» قانونية لتســهيل «هضم»
االرسائيليني للموقف عشية االنتخابات الترشيعية.

وقد حفلت الســاعات القليلة املاضية باالدلة الحسية عىل
ان القيادة السياســية والعسكرية تاخذ بجدية عالية املستوى
تهديــدات األمني ال ّعام لحزب الله الســيد حســن نرص الله،
بــرب حقل «كاريش» ،ولذلك حاولــت االيحاء بقدرتها عىل
«كرس»معادلــة الردع من خالل التبجح مبناورات عســكرية
بحريــة العالن القدرة عىل مواجهة صواريخ حزب الله ،فيام
كل املؤرشات تؤكد تحضري الســاحة الداخلية «لهضم» التنازل
امام تهديدات حزب الله ،وتنص الصيغة النهائية عىل اعرتاف
إرسائييل بأن الخط  23وكل ما يقع شامله ملك للبنان مبا فيه
حقــل «قانا» وخزانه الجويف يف وقت قدم االمريكيون افكارا
اليجــاد مخرج مقبــول من الجانبني يف مــا خص «املنطقة
االمنية» البحرية ،وهي قيد الدراسة يف لبنان وارسائيل وطالب
االمريكيون باالرساع يف تقديم اجابات واضحة حولها.

} «قارب املوت» }

مرة جديــدة دفع عدد من اللبنانيني اليائســن من دولتهم
والهاربــن من فقرهــم رضيبة باهظة غرقــا مقابل مدينة
طرطوس بعــد انطالق مركبهم من مدينة املنية الشــالية،
وقد لقي  35حتفهم حتى ســاعات متقدمة من مســاء امس
وجرح العرشات بعد غرق مركبهم الذي يضم نحو مئة شخص
معظمهم لبنانيون وســوريون قرب جزيرة ارواد ،ومن املرجح
ارتفاع عدد القتىل .واكدت مصادر ســورية أن املركب اللبناين
غــرق بعــد تعطّله ،وعمليــات البحث مســتمرة يف املوقع.
ونقلت وزارة النقل السورية عن أحد الناجني قوله إنّ «الزورق
انطلــق من لبنان  -املنية منذ عدة أيام بقصد الهجرة ،ويحمل
عىل متنه أشــخاصاً من عدة جنسيات .يف هذا الوقت سادت
امس حالة من الغضب يف طرابلس بعد فقدان مركب عىل متنه
 55مهاجراً اىل ايطاليا ،خصوصا ان املعلومات متضاربة حيال
انقاذ ســفينة املانية ل  398شخصا بينهم  178قارصا  بينهم
 200لبنــاين  ،بعدمــا وصلوا فجرا ايل مينــاء تارانتو ،جنوب
ايطاليا ،لكن وزارة الخارجية تواصلت مع الســلطات الرتكية
واليونانيــة ومل تحصل عىل جــواب .وكان املركب انطلق من
طرابلــس يف اتجاه إيطاليا وعىل متنه  55مهاجراً ،لكنه علق
قبالــة اليونان و ُف ِقد االتصال بني األهل وأبنائهم قبيل دخولهم
املياه اإلقليمية اليونانية .وهذا ما اســتدعى تحركات غاضبة
يف املدينة تخللها قطع الطريق عند األوتوســراد الذي يربط
طرابلس بعكار بالســيارات والعوائق الحديدية مطالبني الدولة
بالتدخل وجالء مصري أقربائهم.

} طرابلس اىل اين؟ }

وازاء هذه التطورات تحدثت املعلومات عن تقرير امني يحذر
مــا يحصل يف مدينة طرابلس النه «أخطر مام يظن البعض
« .فالوضع األمني غري مســتقر ،وســط تقديرات جدية تشري
اىل عودة عدد من املتطرفني اىل املدينة بعدما ســبق والتحقوا
«بداعش» يف سوريا والعراق .ومثة مخاوف من استغالل كبري
للوضع االنســاين الصعب للناس يف املدينة ،ومثة خشية من
استغالل «قوارب املوت» مجددا الطالق موجة جديدة من العنف
الذي قد يخرج عن «السيطرة».

} «الرتسيم» بانتظار الوثيقة الخطية }

ويف هذا الســياق ،جــاء أعالن رئيــس حكومة ترصيف
األعامل ،نجيب ميقايت من نيويورك إحراز «تقدّ م ملموس» يف
املفاوضات حول ترســيم الحدود البحرية ،وأمله الوصول إىل
«خواتيمه املرج ّوة يف وقت قريب» ،ليعكس حجم الحذر يف هذا
امللــف الذي تتعامل معه ارسائيل من زاوية امنية جدية بعد ان
دخل يف «بازار» االنتخابات الترشيعية يف ترشين الثاين املقبل.
فيــا ترجح كل املعطيات ان االتفاق الذي فرض تحت «ضغط»
حزب الله ســيبرص النور نهاية الجاري او مطلع الشهر املقبل،
فيــا ينتظر لبنان الصيغة الخطية النهائية ليقارن مطابقتها

} «هضم» التنازالت }

} «تخريجة قانونية» }

والالفت يف هذا الســياق ،ما كشــفته صحيفة «هارتس»
االرسائيلية عن أن املستشــارة القانونية للحكومة ،أكدت أن
الحكومة ال تحتاج اىل اســتفتاء شعبي لالتفاق حول الحدود
البحرية .ونقلت عن مصدر رفيع املســتوى تاكيده ان االتفاق
ســيقدم للجمهور اإلرسائييل فقط بعد اقراره من قبل املجلس
الوزاري املصغر ،ولن يتم تقدميه للكنيســت قبل التوقيع عليه،
وأنه ال يحتاج إىل استفتاء شعبي .من جهته اعلن املتحدث باسم
الخارجيــة األمريكية نيد برايس أن املبعوث األمرييك الخاص،
عاموس هوكشــتاين ،أحرز تقدمــا يف تضييق الخالفات بني
الجانبــن اللبناين واإلرسائييل .وأضــاف «نعتقد أن الوقت قد
حــان لكال الطرفني لبذل كل ما يف وســعهام إليجاد حل لهذا
النزاع البحري».

} اعالن حالة»التاهب» }

يف هذا الوقت تزامن إعالن حالة التأهّب القصوى يف الشامل
هجوم ُم ٍ
ُســرات
باغت لحزب الله بالصواريخ وامل
خشــي ًة من
ٍ
ّ
االنتحاريّة ،مع اعالن املتحدث باســم جيش االحتالل امس عن
إجراء تجربة عىل صاروخ بحر-بحر متقدم من نوع»جربيل ،»5
وذلك للحفاظ عىل التفوق االســراتيجي إلرسائيل يف الجبهة
البحريــة .ونقلت صحيفة «يديعــوت أحرونوت» االرسائيلية
عن مصادر أمن ّي ٍة رفيعة املســتوى يف تل أبيب ،انه تق ّرر بنا ًء
عىل تقديرات الوضع التي أجراها الجيش عدم املجازفة وزيادة
إجــراءات الجهوزية يف حال نفّذ الســ ّيد نــر الله بالفعل
بعــض تهديداته ،يف حادثة تنزلق إىل أيام قتال يف الشــال.
واكدت ان التجربة «حجر أســاس» يف تحويل سفن الصواريخ
الجديدة من نوع (ساعر  )6إىل عمالنية ،وذكرت الصحيفة أنَّ
اإلعــان عن التجربة أىت عــى خلفية التوتر املتزايد مع حزب
اللــه .ويف محاولة لتربير الرتاجع امــام تهديدات حزب الله
حــاول املصدر االمني االرسائيــي االيحاء بوجود تفوق نوعي
بحريا وقال»النســخة الجديدة ميكنهــا إصابة أهداف مبدى
مئــات الكيلومرتات ،يف أوضاع بحرية وجوية متغرية ،وادعى
انهــا تؤمن إصابة وإحباط وتدمري تن ّوع واســع من األهداف
والتهديدات وتضمن األفضلية النســبية لذراع البحر والحفاظ
عىل التفوق البحري للجيش اإلرسائييل!

} «تطنيش» دويل وعريب ؟ }

يف غضــون ذلك ،مل يتجاوز البيــان االمرييك -الفرنيس-
السعودي الصيغ االنشائية املعتادة يف محطات سابقة اثبتت ان

روســيــا تستعجل االســتــفــتــاء فــي ش ــرق أوكــرانــيــا
(تتمة ص)1
وأضاف املسؤول الرويس أن «عىل املنظومة
الغربيــة وكل مواطنــي دول حلف شــال
األطليس (ناتو) عموما أن يفهموا أن روســيا
قد اختارت طريقها الخاص».
مــن جهته ،أعلــن الكرملني أمس أن وضع
«العملية العسكرية الخاصة» يف أوكرانيا مل
يتغري بعد اإلعالن عن التعبئة الجزئية.
وعلــق الكرملني عىل أنباء عن حدوث نزوح
عرب املطارات الروسية ومعابر الحدود الربية
بعد إعــان التعبئة ،قائال إنها تقارير «مبالغ
فيها».
وفيام يتعلق باالحتجاجــات التي خرجت
عقب القرار ،أكد لكرملني أن اعتقال املتظاهرين
الرافضني للتعبئة ال يتعارض مع القانون.

} عقوبات أوروبية }

يف غضــون ذلــك ،اتفقــت دول االتحاد
األورويب عــى إعداد عقوبــات جديدة ضد
موسكو تستهدف أفرادا وهيئات.
وقال مسؤول السياسة الخارجية باالتحاد
جوزيب بوريل -يف مؤمتر صحفي أمس -إن
االتحاد سيفرض عقوبات إضافية ولن يعرتف
بأي مناطق تضمها روسيا.
ورأى أن روسيا اختارت «زيادة مثن الحرب
بإعالنها التعبئة الجزئية».
وكان بوريــل قد أعلــن -يف ختام اجتامع
استثنايئ غري رســمي عقده وزراء خارجية
االتحاد ،مساء األربعاء ،عىل هامش الجمعية
العامة لألمم املتحدة يف نيويورك -أن الوزراء
اعتمدوا بيانا «يدين بشــدة التصعيد الرويس
األخري».
وأوضح أنه مل يكن ممكنا فرض العقوبات
عىل روســيا باجتامع األربعــاء ألنه مل يكن
رســميا ،مشريا إىل أن قرارا نهائيا بهذا الصدد
يفرتض أن يصدر يف اجتامع رســمي للتكتل،
كــا أكــد أن دول االتحاد ســتواصل زيادة
مساعداتها العسكرية ألوكرانيا.
وقــد أفادت تقارير صحفية غربية باندالع
احتجاجات يف مدن روسية عديدة رفضا لقرار
التعبئة الجزئية.
ونقلت وكالــة الصحافة الفرنســية عن
منظمــة «أو يف دي-إنفــو» غري الحكومية
أنها رصدت اعتقال السلطات الروسية 1332
شخصا يف مظاهرات خرجت األربعاء يف 38
مدينــة ،عقب إعالن بوتــن قرار التعبئة يف
خطاب متلفز إىل األمة.
ووصفت الوكالة الفرنســية هذه األحداث

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

بأنهــا أكرب احتجاجات منــذ تلك التي أعقبت
إعالن بوتني قراره شــن عملية عسكرية يف
أوكرانيا يوم  24شباط املايض.
وقالــت أيضــا إن عنارص مــن الرشطة،
مزودين بعتاد مكافحة الشــغب ،أوقفوا 50
شــخصا عىل األقل يف شارع تسوق رئييس
وســط العاصمــة موســكو .وأضافت أن
عنارص من الرشطة يف ســان بطرسبورغ
أحاطــوا مبجموعة صغرية من املتظاهرين،
واعتقلوهم الواحد تلو اآلخر ،وكانوا يهتفون
«ال للحرب ،ال للتعبئة».

} تفاصيل التعبئة }

ومبقتىض مرســوم التعبئــة الذي وقعه
بوتني ،يجري اســتدعاء فوري لجزء من قوات
االحتياط ممن خدموا سابقا بالجيش ولديهم
خربة قتالية أو مهارات عسكرية متخصصة،
ولن يشــمل القرار الطالب أو املجندين الذين
يخدمون لفــرات إلزامية مدتها  12شــهرا
بالقوات املسلحة.
ووفقــا ملا رصح به وزير الدفاع ســرغي
شــويغو للتلفزيون الرســمي األربعاء ،فإن
الجيش سيســتدعي يف البدء  300ألف جندي
عىل مراحل ،بدال من استدعاء كامل يعتمد عىل
قوة احتياطيــة هائلة قوامها  25مليونا كام
قال الوزير.
وأوضح شــويغو أن املهمة الرئيسة لجنود
االحتياط ســتكون تعزيز خــط الجبهة يف
أوكرانيــا ،الــذي يتجاوز طولــه حاليا ألف
كيلومرت.
وفضال عن ترصيحات وزير الدفاع ،نرشت
تفاصيــل أخرى لخطة التعبئــة عىل موقع
الكرملني -عىل اإلنرتنــت -الذي قال إن جزءا
من املرسوم مل ينرش عن عمد.
وتتطلع القوات الروســية إىل جنود شغلوا
من قبل مواقع محددة ومتخصصة بالجيش،
مثــل ســائقي الدبابات وخــراء املفرقعات
والقناصة ،لكن القامئة الدقيقة للتخصصات
التي يطلبها الجيش رسية ألنها ستكشف عن
املجاالت التي ينقصها أفراد وســيحصل جنود
االحتياط عىل حوافز مالية ،كام أن مســتوى
أجورهم سيتســاوى مع أجور العســكريني
العاملــن بصفة دامئة يف القوات املســلحة
الذين يتقاضون رواتب أكرب بكثري من متوسط
األجور يف البالد.
وال ميكــن الخروج مــن الجيش أو من قوة
االحتياط إال ألسباب تتعلق بالسن أو الصحة،
تبت فيه لجنة طبية عســكرية ،أو ملن
وهو ما ّ
صدر بحقهم حكم قضايئ بالسجن.

امللف اللبناين املوجود عىل «الطاولة»  ،ال يتقدم االولويات اال من
«بوابة «الرتسيم» ،اما االستحقاقات الدستورية واالقتصادية
فلم تجد مكانها بعد يف صدارة االهتاممات الدولية واالقليمية.
وقــد تكون نتائج زيارة رئيس حكومة ترصيف االعامل نجيب
ميقايت اىل نيويــورك اوضح دليل عىل غياب االهتامم الجدي
والعمــي بامللف اللبناين ففي مــا يتعلق باالتفاق مع صندوق
بكل اإلصالحات
النقــد الدويل ،وتع ّهد ميقايت «الســر قدماً ّ
الترشيعية واإلدارية الرضورية للخروج من محنتنا الحارضة»،
لفتت اوســاط سياســية بارزة اىل ان «الحظ العاثر» لرئيس
الحكومــة ان وجوده يف نيويورك تزامن مع بيان وفد صندوق
النقد يف بريوت والذي «حذر» املســؤولني اللبنانيني من مغبة
االســتمرار يف «املراوغة» يف تنفيذ االصالحات التي مل ينفذ
منها يشء ،ولهذا فان اعالنه مواصلة الجهود معالجة األزمة
االقتصادية كلــات «فارغة» مل تقنع احدا من املجتمعني يف
نيويورك خصوصا الدول العربية ،ويف مقدمتها السعودية التي
مل تكن عىل «الســمع» عىل الرغم من مناشدتها من قبل رئيس
الحكومــة الذي اعلن ان لبنان يعول عىل مســاعدة «أصدقاء»
لبنان الدوليني ،ويف طليعتهم الدول العربية الشقيقة.

} ال تجاوب يف ملف «النزوح» }

ولفتــت تلك االوســاط اىل ان كالم ميقايت عن إعادة عقد
مؤمتر «أصدقاء لبنان الذي طاملا احتضنته فرنسا بالتعاون مع
أصدقــاء لبنان وأشــقائه» مل يجد اي آذان صاغية يف لدى اي
مــن الدول املعنية التي مل تقدم اي وعود بعيدا عن اتفاق لبنان
مع صندوق النقــد الدويل والذي يؤمن  3اىل  4مليارات دوالر
مقسطة لعدة ســنوات .اما يف موضوع النازحني السوريني،
فلم تجد دعوة ميقايت يف «تحقيق العودة اآلمنة والكرمية إىل
سوريا» اي تجاوب من قبل االمريكيني او الدول االوربية وكذلك
االمــم املتحدة ،وملس رئيس الحكومة بشــكل واضح «االجواء
السلبية» ،ومتسك تلك الدول يف «عرقلة» اي خطة جدية النهاء
أزمة النزوح التي باتت أكرب من طاقة لبنان عىل التح ّمل.

} «خريطة طريق» نظرية }

ويف هذا الســياق ،توقفت مصادر دبلوماســية امام البيان
الثاليث املشرتك حول لبنان ،ورات فيه صيغا انشائية دون اداة
تنفيذية مؤثرة يف االحداث ،لكن الالفت يف مواصفات الرئيس
املقبل اقرار بعدم القدرة عىل ايصال رئيس مواجهة لحزب الله
وحلفائه ،ودعوة رصيحة للوصول اىل رئيس «تســوية» وذلك
بعد ايام عىل دعوة الســيد حسن نرصالله اىل الحوار للتفاهم
عىل االســتحقاق الرئايس ،وهذا قد يفتح «الباب» امام نقطة
تــاق ميكن البناء عليها اذا «صفت النوايا» لدى الجميع .وهذا
يشــر بوضوح اىل تقــدم النظرية الفرنســية القامئة عىل
اســتمرار الحوار مع الحزب كونها الوسيلة املثىل للوصول اىل
تفاهامت داخلية ورمبا اقليمية بعدما فشلت سياسة املواجهة
السعودية -االمريكية.

} دعوات اصالحية }

وكان وزراء خارجية الواليات املتحدة وفرنسا والسعودية قد
اصدروا من نيويورك بيانا بخصوص لبنان دعوا فيه إىل تشكيل
حكومــة «قادرة عىل تنفيذ اإلصالحات الهيكلية واالقتصادية
املطلوبــة بشــكل عاجل ملواجهــة أزمات لبنان السياســية
للتوصل إىل
واالقتصادية ،وتحديداً تلــك اإلصالحات الالزمة
ّ
اتفــاق مع صنــدوق النقد الدويل» ،وإىل إجــراء االنتخابات
الرئاسية يف موعدها مبا يتناسب مع الدستور يف لبنان ،وقال
البيان إنّ «من املهم انتخاب رئيس ميكنه توحيد الشعب اللبناين

والعمــل مع الجهات الفاعلــة اإلقليمية والدولية للتغلب عىل
األزمة الحالية ،وشــدّ د عىل رضورة تنفيذ الحكومة اللبنانية
أحكام قــرارات مجلس األمن الــدويل  1559و 1680و1701
و 2650وغريها من القرارات الدولية ذات الصلة» ،مؤكداً التزام
متسكُ البيان
تلك الدول باتفاق الطائف .ويف هذا الســياق ،فان ّ
بتنفيــذ القرارات الدولية كلّها وضمنــا القرارات التي تحرص
الســاح بيد القوى الرشعية اللبنانيــة فقط ال غري ،ال يحمل
جديدا بل مجرد تكرار ملواقف سابقة لن تجد لها اي مفعول عىل
ارض الواقع ،بحسب تلك االوساط ،يف ظل قناعة راسخة بان
هــذا امللف غري قابل للنقاش االن ويحتاج اىل مناخات اقليمية
ودولية مختلفة .ولهذا ميكن اعتبار البيان «اعالن نوايا» يحمل
يف طياته تحذيرات وتوجيهات غري مقرونة بحراك عمالين.

} الجولة السادسة؟ }

ويف سياق متصل ،االنظار تتجه اآلن اىل «الجولة السادسة»
من املحادثات االيرانية –السعودية بعد اعالن وزير الخارجية
العراقي فؤاد حسني ،انتهاء الجولة الخامسة من املحادثات يف
العراق وتاكيده ان هناك نقاشــا عىل أن تكون الجلسة املقبلة
بــن الرياض وطهران عىل مســتوى وزراء الخارجية ،مؤكدا
«تهيئة الظروف لجولة جديدة» .وبراي اوســاط مطلعة فان
هذه الجولة اذا عقدت قريبا ســتعطي مؤرشا عىل وجود تقدم
كبري يف العالقة بني الطرفني وســتنعكس حكام عىل الساحة
اللبنانية .ويبقى ان االيام املقبلة ستكون حاسمة لجهة معرفة
ما اذا كان البلدان يســعيان اىل خطوات ثقة قبل اللقاء العلني
املقبل ،ام ان تلك الخطوات ستيل اللقاء ،وسيكون اليمن ولبنان
ابرز ساحتني للتالقي اواالختالف ،وستكون التجربة العمالنية
االكرث مرونة يف لبنان ،وذلك لتاكيد «حسن النوايا» ،خصوصا
ان يف اليمــن تعقيدات كبرية يضاف اليها معطى جديد يتعلق
بالوضع املتوتر يف العراق .وتخلص املصادر اىل القول» اذا اردنا
ان نعرف مدى التقدم يف املحادثات بني البلدين علينا ان نراقب
كيف سيتم التعامل مع االســتحقاقات الداهمة عىل الساحة
اللبنانية».

} املصارف مقفلة حتى «اشعار آخر»! }

اقتصاديــا ،فيام صدر امس قرار عن املحكمة العســكرية
بإخالء ســبيل املوقوف عبد الرحمن زكريا ،وهو من مقتحمي
بلوم بنك ،بســند إقامة أبقت املصارف ابوابها مقفلة امس يف
انتظار التوصل اىل خطة لضامن أمنها .وحسب مصادر جمعية
املصارف تبلغت مــن وزارة الداخلية بان عليها تامني الحامية
ملؤسساتها ،وهذا يعني ان املصارف ستبقى مقفلة حتى «اشعار
آخر» .ويف هذا الســياق ،عقد املجلس التنفيذي التحاد نقابات
ُصص ملناقشة املستجدات
موظفي املصارف يف لبنان اجتامعاً خ ّ
املتعلقــة بالخطة األمن ّية يف القطــاع املرصيف ،وصدر عن
املجلس بيان طالب فيه املجلس «بتأمني األمن يف مراكز العمل.
ورفض االتحاد عودة الزمالء إىل مزاولة العمل من دون وجود
تدابري أمنية تسهر عىل أمنهم وأمن املودعني خالل دوام العمل،
وطالــب املرجعيات األمنية عىل اختالفها تف ّهم مطلب االتحاد
برضورة تأمني األمن يف كافة مراكز العمل ســ ّيام أن التهديد
باقتحام املصارف بق ّوة السالح ما زال يُنرش يف وسائل التواصل
االجتامعي وآخره الخرب الصادر عن تج ّمع املودعني يف املصارف
اللبنانية نص فيه كل املودعني بان يكون الخميس يوم الهجوم
عــى البنوك ،وطالب مجلس االتحاد األجهزة األمنية مالحقة
جع عىل
مطلقي هذه التهديدات التي توتّر األجواء العامة وتشــ ّ
ٍ
خالفات للقانون واســتخدام السالح لرتويع العاملني
ارتكاب ُم
يف القطاع املرصيف.

حــــــــــمــــــــــاس تــــــــــدعــــــــــو إلــــــــــــــــى الــــــــــــــدفــــــــــــــاع عــــــــــــن األقــــــــصــــــــى
(تتمة ص)1
حوارة جنوب نابلس ،شــال الضفة الغربية.
هــذا ودعــت حركــة املقاومة اإلســامية
(حمـــــاس) أمــس الخميس ،إىل شــد الرحال
والنفــر والرباط يف املســجد األقــى املبارك،
ودفاعــا عن املدينة املقدســة ضــد «مخططات
التهويــد والتدنيــس ،وخاصة يف فــرة األعياد
املزعومة».
وحذرت حامس «إرسائيل» من جر املنطقة إىل
«حرب دينية مفتوحة» بسبب انتهاكات االحتالل،
يف املسجد األقىص ومدينة القدس.
وقال عضو املكتب الســيايس لحامس محمود
الزهار ،يف مؤمتر صحفي عقده باملسجد العمري
الكبري ،مبدينة غزة ،إن الحركة «تتابع التحضريات
التــي تقوم بهــا الجامعــات الصهيونية إلحياء
مواســم األعياد اليهودية املزعومة ،عرب اقتحام

وتدنيس األقىص».
وطالب الزهار الســلطة يف رام الله بأن تقوم
بواجبهــا يف «حامية القــدس واألقىص بدال من
التنســيق األمنــي املدنس ومطــاردة املقاومني
واعتقالهــم خدمــة لالحتــال» مضيفا أن ذلك
«يشــكل خيانة عظمى بحــق القدس واألقىص
وثوابت شعبنا الوطنية».
وشــدد عضو املكتب السيايس لحامس عىل أن
«االحتالل يتحمل املسؤولية الكاملة عن تداعيات
االنتهــاكات بالقدس واألقــى ،وإمكانية جر
املنطقــة لحرب دينية مفتوحة تنتهي بزواله».
ودعــا الزهــار األردنَ  ،صــــاحب الواليــة
الديــنيــة عىل األماكن املقدسة مبدينة القدس،
إىل «التدخــل العاجل والفوري ،للمشــاركة يف
حــــاية القـــــدس» مطالبا الــدول العربية
واإلســامية بـ «التحــرك الفوري لردع االحتالل
وإجبــاره عــى وقــف مخططاتــه العنرصية،

والعــــمل عىل رفع مــلف الجرائم واالنتهاكات
الصهيونية بحق القــدس واألقىص إىل املحكمة
الجنائية الدولية ملحاكمة قادة االحتالل كمجرمي
حرب».
يذكــر أن «إرسائيل» تقيم يف  26أيلول الجاري
احتفاالت ما يســمى رأس السنة العربية ،ثم يوم
الغفران اليهــودي يف الخامس من ترشين األول
املقبل.
وقد دعت جامعات ميينية إرسائيلية إىل تكثيف
االقتحامات للمســجد األقــى ،وهو ما رد عليه
نشطاء فلســطينيون بالدعوة لشــد الرحال إىل
املسجد الرشيف واالعتصام به.
ومنذ عام  2003تســمح الرشطة اإلرسائيلية
ملســتوطنني باقتحام األقــى املبارك من خالل
بــاب املغاربة ،يف الجدار الغريب للمســجد ،دون
موافقــة دائرة األوقاف اإلســامية التي تطالب
بوقف االقتحامات.

رئـ ــيـ ــسـ ــي :املــــهــــم فــــي املــــفــــاوضــــات رفــــــع الـــعـــقـــوبـــات وديــــمــــومــــة االتــــفــــاق
(تتمة ص)1
اإلسالمية باالتفاق النووي».
كــا قال رئيــي إنّ «اإلدارة األمريكية الحالية
تدّ عــي أنها لن تكون كســابقتها لكن ما نراه حتى
اللحظة ال يشري اىل ذلك» ،مؤكداً أنّ «الكرة اآلن يف
ملعب واشنطن فإذا أرادت العودة إىل االتفاق النووي
عليها أن تثبت ذلك».

} الوكالة الدولية للطاقة الذرية }

أكد املدير العام للوكالــة الدولية للطاقة الذرية
رافائيــل غرويس أنه ال أمل يف حل القضايا العالقة
بني إيران والوكالة التابعة لألمم املتحدة يف الوقت
الذي ترص فيه طهران عىل إغالق تحقيقات تجريها
الوكالــة إلحياء االتفاق النــووي املربم عام ،2015
كــا رأت الخارجية األمريكيــة أن الرد الذي قدمته
إيران عىل مسودة االتحاد األورويب إلحياء االتفاق
النــووي مل يكن بناء .وأبلغ غرويس الصحفيني يف
األمــم املتحدة أن «هــذه القضايا ال أمل يف حلها»،
مضيفا أنه يرغب يف أن يلتقي اإليرانيني يف غضون
أيام قليلة .وتابع أن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية
لديهــا قــدرة محدودة عىل الوصول إىل املنشــآت
النووية اإليرانية .ونحن مستعدون إلعادة التواصل
مع إيران».

} ماذا يجري يف ايران؟ }

عىل صعيد آخر ،أكد حــرس الثورة اإليراين ،يف
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بيان بشــأن أعامل الشغب األخرية يف البالد ،أنّ «ما
يجــري مؤامرة ومحاولة عبثيــة ومحكوم عليها
بالفشــل» ،ورأى أنّ «األعداء يســتغلّون كل فرصة
لتحقيق مآربهم ضد إيران».
وأشار حرس الثورة إىل أنّ «هذه املؤامرة تأيت بعد
جمع وتوحيد وتنظيم وتدريب كل القدرات الفاشلة
واملبعرثة».
وقــال إنّ «الفتنــة الحالية لن تســفر ّ
إل عن
فشــل آخر يكون عربة تُضاف إىل قامئة إخفاقات
الجبهة املوحــدة ألعداء إيران وأعــداء الثورة»،
مطالباً الســلطة القضائية «بالكشف عن مر ّوجي
الشــائعات والكاذبــن يف الفضــاء االفرتايض
والحقيقي».
كذلك ،طالب الســلطة القضائية «بالكشف ع ّمن
يعرضــون املجتمع للخطر» ،مشــدداً عىل رضورة
«التعامل معهم بحســم وإنصــاف ،ليكونوا عربة
لغريهم».
ومث ّــن حرس الثورة «بصرية الشــعب اإليراين»،
وعدم انسياقه وراء «مؤامرة العدو املنظمة عىل أمن
إيران» ،معتــراً أنّ «الفتنة الحالية هدفها االنتقام
من صمود الشــعب اإليراين ،ومن تطوره ونجاحه
وإنجازاته االسرتاتيجية».
وكان املتحــدث باســم الخارجيــة اإليرانيــة
نارص كنعاين قد اســتنكر التدخــات األمريكية
واألوروبية يف قضية الشــا ّبة اإليرانية مهســا
أمينــي ،قائالً إنّ «الدول التي لديها تاريخ طويل يف
إثــارة الحروب والتعامــل بعنف عىل صعيد العامل،
 املـدير املايل عــامد معـلوفـ املدير املسؤول دوليل بشعالين
ـ املوقع االلكرتوين رجا املهتار  -هشام زين الدين
 -مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

تفتقر إىل املرشوعية لتقديم النصائح إىل اآلخرين
يف شأن حقوق اإلنسان».
وأفاد مساعد الشــؤون األمنية ملحافظة قزوين
باستشــهاد أحد عنارص قوات التعبئة الشــعبية
(الباسيج) بإطالق نار من مجهولني قاموا بتصوير
عمليــة القتل ،وذلــك يف منطقة تاكســتان يف
محافظة قزوين.
وأشــار إىل أنّ «املواطن قتل بســاح أبيض عىل
يد أشــخاص كانوا يف تجمعات مبنطقة الوند ،يف
املحافظــة» ،وفق ما ذكرت وكالــة أنباء «فارس»
اإليرانية.
واألربعــاء ،ذكرت وكالة «إرنا» اإليرانية أنّ  4من
ضبــاط الرشطة أصيبوا ،وتويف مســاعد رشطة
متأثــراً بجراحه ،يوم الثالثاء ،يف مدينة شــراز
الجنوبية يف أعقاب احتجاجات.
وانطلقــت احتجاجات عدة يف إيران عىل خلفية
وفاة أمينــي .وكانت الرشطة اإليرانية قد ذكرت أنّ
«أمينــي عانت فجأة مشــكلة يف القلب ،بحضور
آخرين ،ونُقلت عىل عجل إىل أحد املستشــفيات يف
حال طوارئ من أجــل تلقي العالجّ ،إل أنّها فارقت
الحياة».
وقال الرئيــس اإليراين ابراهيــم رئييس ،أمس
الخميس ،عىل هامش اجتامعــات الجمعية العام
لألمم املتحدة ،يف ر ّد عىل ســؤال بشأن وفاة الفتاة
اإليرانية ،إنّه «وعد أهل الشــابة بأال يضيع حقها»،
وأنّ «السلطات القضائية ستعلن نتيجة التحقيق يف
الحادث عند انتهائه».
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