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أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس ،حول
مســتجدات فريوس كورونا املستجد ،تسجيل  172إصابة
جديدة بالفــروس ،ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات
.1214408
وأوضحت الوزارة أنه «تم تســجيل حالتي وفاة جديدة،
وبذلك يصبح العدد اإلجاميل للوفيات .»10664
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 12صفحة

الحكوم ـــة قريب ـــا  ..وتس ـــاؤالت ع ـــن الترس ـــيم ..وال انتخاب ـــات رئاس ـــية خ ـــال املهل ـــة الدس ـــتورية
ُ
ســقوط املهلة الدســتورية تســقط معها قضية املهل ..وحظوظ قائد الجيش العماد جوزاف عون ترتفع
كتب المحلل االستراتيجي
يبدو ان تأليف الحكومة الجديدة سيتم قبل نهاية شهر ايلول
او يف االســبوع االول من ترشين االول ،النه تم االتفاق عىل
ذلك بني الرئيسني العامد ميشال عون ونجيب ميقايت والرئيس
نبيه بري وحزب الله وتكتالت لـ  14آذار ،ولن يحصل تبديل هام
يف الحكومة بل تعديالت بســيطة يف بعض مقاعد وحقائب
الحكومــة الجديدة ،واهمها وزارة املهجرين خاصة وان رئيس
الحكومة والحكومة كلفوا مدير عام االمن العام اللبناين اللواء
عباس ابراهيم ان يتوىل مســؤولية ملف النازحني السوريني
اىل لبنان ،ويكون عىل اتصال دائم مع املســؤولني الســوريني
واملســؤولني اللبنانيني ويضع خطة تدريجية يعود من خاللها
النازحون اىل وطنهم سوريا ،وذلك عىل مراحل عديدة.
اما بالنســبة لرتسيم الحدود البحرية بني لبنان وفلسطني
املحتلة فاالجــواء ايجابية ،خاصة اجواء رئيس الجمهورية
العامد ميشــال عون ،وقد ســافر املوفــد االمرييك آموس

هوكشتاين اىل نيويورك ليجتمع مع املسؤولني اللبنانيني ،اي
الرئيــس ميقايت ووزير الخارجية عبدالله ابو حبيب اضافة
اىل اجتامعه مع وفد العدو االرسائييل يف االمم املتحدة ،الذي
هو عىل مســتوى عال ،كذلك ســيجتمع مع كبار املسؤولني
االمريكيني ومع املســؤولني الفرنسيني ثم يعود اىل بريوت،
ويقدم ورقتــه النهائية التي تقيض باكامل الحفر يف حقل
كاريش من قبل العدو الصهيوين يف بحر فلســطني املحتلة
عىل الخط رقم  ،29وان يتم ترســيم الخط  23وهو الحدود
البحرية اللبنانية مع فلســطني املحتلة ،عىل ان تقوم رشكة
توتال بطلــب من الرئيس الفرنيس ماكــرون ببدء التنقيب
يف حقــل قانا اللبناين فور ترســيم الحــدود البحرية بني
لبنــان و»ارسائيل» ،اي ارايض فلســطني املغتصبة والبحر
الفلســطيني املغتصب ،وعندما يعود املوفد االمرييك آموس
هوكشــتاين اىل بريوت واىل تل ابيب سيتم اجراء مفاوضات
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االجتامع بني الرئيس ميقايت وزير الخارجية األمرييك بلينكن امس

عق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم سياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الرغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الوع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود...
واملواطـــــــــــــــن تحـــــــــــــــت كاهـــــــــــــــل تجـــــــــــــــار بـــــــــــــــا ضميـــــــــــــــر
مل تذهب جهود حزب الله
التي اســتثمرها يف تقريب
وجهات النظر حول تشكيل
الحكومة ،ســدا .فبحسب
املعطيــات ،نحن متوجهون
إىل تشكيل حكومة جديدة
بعــد عــودة الرئيس نجيب
ميقــايت مــن واشــنطن
أغلب الظــن هذه الحكومة
ســ ُتبرص النور األســبوع
القادم مــع إعطائها الثقة
رسي ًعا يف املجلس النيايب.

الجيش احبط عمليّة تهريب أشخاص عرب البحر بطريقة غري رشعيّة

(التفاصيل صفحة)5
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عىل طريق الديار
العــام الــدرايس يف خطر كبري،
خاصة وان املدارس الخاصة فرضت
قســا من االقساط لدفعها بالدوالر
االمرييك نقدا ،واالهايل غري قادرين
عىل الدفع بسعر الدوالر املرتفع جدا
عىل الساحة اللبنانية ،بعدما هبطت
اللرية اللبنانية اىل ادىن مستوى لها،
ويبــدو ان حواىل اآلالف من التالميذ
يف لبنــان ســينتقلون من املدارس
الخاصة اىل املدارس الحكومية ،مع
العلم ان اســاتذة املدارس الحكومية
يطالبون بزيادة عىل رواتبهم ،وهم
ال يقبلون ان تبقى رواتبهم كام هي،

اال ان املوضــوع هــو عند وزير املال
االستاذ يوسف خليل الذي عليه ايجاد
مدخول لزيادة رواتب اساتذة املدارس
الحكومية لثنيهم عن االرضاب ،يك
ال يخرس لبنان العام الدرايس القادم
ويخرس االطفــال والتالمذة عامهم
الــدرايس ايضا ،ويكفــي لبنان كل
الخســائر املحيطة به بدءا من اللرية
اللبنانية ،اىل الكهرباء ،اىل االحوال
املعيشية ،اىل املياه اىل االدوية ،اىل
الخسائر الكبرية ولذلك يجب اعطاء
االهميــة الكاملة للعــام الدرايس
النقاذه.

«الديار»

بوتي ــــــــن يل ــــــــوح بالس ــــــــاح الن ــــــــووي ويس ــــــــتدعي  300ال ــــــــف جن ــــــــدي م ــــــــن االحتي ــــــــاط
واش ــــــــنطن :نتعاط ــــــــى م ــــــــع التهدي ــــــــد الروس ــــــــي بجدي ــــــــة وجاه ــــــــزون ل ــــــــكل االحتم ــــــــاالت
أعلــن الرئيس الــرويس فالدميري بوتــن التعبئة الجزئية
للجيش ،مشريا إىل تعرض بالده لتهديدات نووية ،وملوحا مبا
متتلكه موسكو من أسلحة دمار شامل ،فيام صدرت ردود فعل
من الناتو وواشنطن وبرلني ولندن.
وقــال بوتني -يف خطاب له -أن بــاده تتعرض لتهديدات
بالســاح النووي ،وأن لدى روسيا أسلحة دمار شامل مضادة
لألسلحة الغربية ،وطالب الحكومة بتوفري أموال لزيادة إنتاج
األسلحة.
وأضاف أنه اتخذ قرارا بتوجيه رضبة استباقية بهدف تحرير
األرايض يف إقليم دونباس ،مشريا إىل أنه طلب من الحكومة
إعطــاء وضع قانوين للمتطوعني الذين يقاتلون يف دونباس،
وأكد تأييده لقرارات اســتقالل مناطــق دونباس وزاباروجيا
وخريسون ،بحسب تعبريه.
واتهــم الرئيس بوتــن الغرب بأنه ال يريد إحالل الســام
بني روســيا وأوكرانيا ،مؤكدا أن أوكرانيا تســتخدم املرتزقة
واملتطوعني اآلخرين بقيادة حلف شامل األطليس (الناتو).
وتعــد تعبئة بوتني األوىل منــذ الحرب العاملية الثانية ،وقد
ح ّذر الغرب من أنه مل يخادع عندما قال إنه مســتعد الستخدام
األسلحة النووية للدفاع عن روسيا.
ويف السياق ذاته ،قال وزير الدفاع الرويس سريغي شويغو
إن التعبئــة الجزئية تنطبق عىل من لديه خلفية عســكرية،

مشريا إىل أن لدى بالده موارد ضخمة و 25مليون فرد .وأضاف
أن نحو  300ألف من جنود االحتياط اس ُتدعوا يف إطار التعبئة
الجزئية.
وأوضح شويغو أن روسيا ليست يف حالة حرب مع الجيش
األوكراين بقدر مــا تخوضها مع الغرب جميعا ،مؤكدا وجود
قادة عسكريني غربيني يديرون العمليات يف كييف ،كام أشار
إىل رضبات من أسلحة غربية عىل املدنيني.
وقال إن معظم شــبكات األقــار الصناعية التابعة لحلف
شامل األطليس (الناتو) تعمل ضد روسيا يف أوكرانيا.

} ردود فعل غربية }

ويف ردود الفعل ،شــدد األمني العام للناتو ينس ستولتنربغ
عــى أن وحدة الحلفاء يف أمريكا الشــالية وأوروبا ميكنها
مواجهة التهديدات العاملية.
وقال ستولتنربغ إن تهديدات بوتني النووية متهورة ،وأضاف
«نحن والحلفاء يف حوار وثيق مع صناعة الدفاع لزيادة إنتاج
األسلحة والذخرية» ،معتربا أن إرسال مزيد من القوات الروسية
إىل جبهات القتال سيصعد الرصاع يف أوكرانيا.
وأشــار إىل إن القوات الروســية تفتقر إىل العتاد والقيادة
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تعبئة جزئية يف روسيا

بايــدن :ال نســعى لـ«نــزاع» مــع الصيــن ..ومســتعدون للعوة الى االتفــاق النووي
رئيســـي :أميـــركا دمـــرت االتفـــاق النـــووي ونريـــد تقديـــم ترامـــب للعدالـــة
اتهم الرئيس األمرييك جو بايدن روســيا
أمس األربعــاء بانتهاك املبادئ األساســية
مليثاق األمم املتحــدة بغزوها ألوكرانيا ،وقال
إن موســكو تلقي تهديدات «غري مسؤولة»
باستخدام األسلحة النووية.
ويف كلمتــه أمام الجمعيــة العامة لألمم
املتحــدة يف نيويورك ،انتقــد بايدن نظريه
الرويس فالدميري بوتني لشن حرب غري مربرة
دفعت نحو  40من أعضاء األمم املتحدة ملساعدة
أوكرانيا يف القتال بالتمويل واألسلحة.

وأضاف بايدن «أقدم عضو دائم يف مجلس
األمــن التابع لألمم املتحــدة عىل غزو جاره
وحاول محو دولة ذات ســيادة من الخريطة،
هكذا انتهكت روســيا بــكل وقاحة املبادئ
األساسية مليثاق األمم املتحدة».
ودعــا يف كلمتــه إىل إنهاء هــذه الحرب
«بشــكل عادل ويقبله الجميع ،وال ميكن من
خالله السيطرة عىل أرايض دولة بالقوة».

(التتمة ص)12

بكي ـ ـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ـ ــن مس ـ ـ ـ ـ ــألة تاي ـ ـ ـ ـ ــوان :ل ـ ـ ـ ـ ــن
نس ــــــمح بتج ــــــاوز «الخط ــــــوط الحم ــــــراء»!
أعلن ما شياو قوانغ ،املتحدث باسم مكتب
شؤون تايوان ،التابع ملجلس الدولة الصيني،
أن بكــن لن تســمح للــدول الغربية املؤيدة
الســتقالل جزيرة تايوان بتجاوز «الخطوط
الحمراء».
ونقلــت صحيفة بكني ديــي عن املتحدث
باسم مكتب شؤون تايوان قوله« :إذا تجاوزت
اســتفزازات القــوات االنفصاليــة املؤيدة
الســتقالل لتايوان ،والقوات األجنبية الخط
األحمر ،فسنكون مضطرين التخاذ إجراءات
حاسمة».

وشــدد املتحــدث الصيني عىل أن ســعي
القوى االنفصاليــة إىل وقف إعادة التوحيد
مع الرب الصيني الرئيس بالوسائل العسكرية،
واعتامدها عىل وســائل اإلعالم الغربية ،لن
يؤدي إال إىل ترسيع هزمية مؤيدي «استقالل
تايوان».
يشار إىل أن تايوان تحكم بإدارتها الخاصة
منــذ عــام  ،1949حــن فرت بقايــا قوات
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2
ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

الخميس  22أيلول 2022

تفاهم أميركي  -سعودي -إيراني حول لبنان؟
نبيه الربجي
لنتفــاءل بعض اليشء
ونتساءل أي معجزة هبطت
علينا،ومنأيمكان،وأبواب
السامء موصدة يف وجهنا،
ليحدثاالفرتاقالدراماتييك
بــن النظــرة األمريكية
والنظــرة «االرسائيليــة»
اىل لبنان؟ من التناغم اىل
التناقض كمسألة طبيعية
بني الدول .عندنا كعرب ،االفرتاق حتى حول ناقة يعود جدلياً
اىل ثقافة أهلنا يف داحس والغرباء..
املشهد هكذا« .االرسائيليون» ،ومعهم «اللويب االرسائييل»
يف لبنــان ،اضافة اىل بعض العرب ،يراهنون عىل الفوىض
السياســية والفوىض الدســتورية ،التي تستتبع تلقائياً،
الفــوىض األمنية ،ما يفيض اىل االنفجــار الداخيل الذي
اذ يســتنزف أطرافاً بعينها ،يشــق الطريق اىل لبنان اآلخر،
وااللتحاق بالقافلة التي تقودها عصا ابراهيم...
األمريكيون الذين يخوضون رصاعاً هائالً حول قيادة العامل
 ،هم ضد االنفجار يف أي مكان (وهنا الخط األزرق) من الرشق
األوسط ،بالنظر لتداعيات ذلك عىل بلدان أخرى يف منطقة
هي خزان النفط والغــاز الرضوريني جداً كورقة مؤثرة يف
مسار الرصاع.
من هنا اتجاه ادارة جو بايدن للحيلولة دون وصول االنهيار
االقتصــادي يف لبنان اىل حد زوال الدولة .اذاً ،الضوء األخرض
الســترياد الفيول أويل االيراين برشوط جاذبة ،مع املشاركة
الفاعلةواملبارشة،يفايجادحلجذريملشكلةالكهرباءكونها
أحدالقطاعاتالكربىالتيمتسكبهامافياتالخرابيفالبالد.
أيضــاً ،ويف ذروة انهــاك وزارة الطاقة األمريكية يف
معالجة األوضاع الكارثية يف أوروبا بســبب انقطاع الغاز
الــرويس ،نرى آموس هوكشــتاين ،الذي آخر ما كان يعنيه
(ويعني «االرسائيليني») ملف الغاز اللبناين ،يكرس الكثري من
وقته ومن امكاناته الديبلوماسية ،ملفاوضات ترسيم الحدود
البحرية بني لبنان و»ارسائيل» ،بعدما كان ذلك مؤجالً ـ عىل
األقل ـ اىل ما بعد انتخابات «الكنيســت» ،واىل ما بعد والية
الرئيس ميشال عون الذي يراهن البعض عىل خروجه عارياً
وحافياً من قرص بعبدا...
ثم ان املعجزة المست أيضاً امللف الحكومي .فجأة االنتقال
من التشاؤم التام اىل التفاؤل التام ،لنكون أمام عملية تعويم
الحكومةاملستقيلة،بتعديلطفيففرضهخروجاألمريطالل
ارسالنمناملعادلةالسياسيةالحالية،عىلأنيحصلالتعويم
لدى العودة املظفرة للرئيس نجيب ميقايت من حفل تشييع
صاحبة الجاللة ،وحضور الكرنفال األممي يف نيويورك.
كيف متكّن الرئيس املكلف ،وبقدرة قادر ،من فرض وجهة
نظره؟ تابعوا تسلســل وترابط األحداث .األهم ما قامت به
ومــا قالته جهة فاعلة تقف ضد الفوىض املربمجة ،وضد
السيناريو الذي ُوضع كرد عىل أي خطأ يرتكبه الجرنال قبيل
مغادرته القرص!
وسط هذا املناخ ،وبعدما بدا أن البالط السعودي ،ولغرض
ما ،يف حال القطيعة مع األزمة التي يدرك أنها تضع لبنان يف
الطريق اىل الهاوية ،نرى الســفري وليد البخاري ينشط عىل
املستوياتالسياسيةوالطائفيةبحثاًعندور،وبعدماتناهت
اىل البالط معلومات حول تفاهم ما بني واشنطن (بالنزعة
الرباغامتية) وطهران (بالنزعــة االيديولوجية) حول ادارة
الساحةاللبنانية.
هــذا ما يثري قلق اململكة .طغيان الدور االيراين يف لبنان
وتأثري ذلك عىل املسار الجيوسيايس ملنطقة تدور داخل كل
االحتامالت بانتظار أن يتبلور املشهد الدويل.
ال أحد يعرتض عىل الدور الســعودي .العودة العربية أكرث
مــن رضورية اىل لبنان ،كبلد عريب يعيش كارثة اقتصادية
ومالية ،يف حني ترفل بلدان شقيقة برثاء اسطوري ،وببذخ
يفوق بذخ ألف ليلة وليلة...
ال ريب أن باستطاعة السعودية عرقلة او تعطيل أي مسار
للحل يف لبنان .لديها أوراقها ولديها رجالها ولديها أموالها،
بوجود املوزاييك النيايب الحايل ،وحيث ال أكرثية ميكانيكية
بل توازنات هشة وملتبسة.
والحــال هذه ،هل من امكانيــة لتفاهم ثاليث أمرييك ـ
ســعودي ـ ايراين عىل األرض اللبنانية ،حتى وان كان هذا
التفاهــم قامئاً عىل ظــروف أو عىل مصالح آنية ،ميكن أن
تتغري او أن تتبعرث يف أي لحظة؟
ولكن ،ان حصل ،يكون التفاهم املثايل يف بلد كل يشء فيه،
ومنذ القرن التاسع عرش ،ورمبا منذ قرون ،يدار بأيد خارجية.
ماذا عن األيدي الداخلية؟ اســألوا األخوين رحباين ،وتذكروا
نرصي وسبع ومخول...

ّ
األمني ــة
ب ــري ع ــرض م ــع مول ــوي األوض ــاع

ً
خطــــــوات ســــــعوديّة حــــــذرة خوفــــــا مــــــن «املســــــتنقع» :ال قــــــرار بالعــــــودة بعــــــد!
ّ
ُ ّ
البخ ــــاري ف ــــي مهم ــــة «تقص ــــي الحقائ ــــق» يجم ــــع املعلوم ــــات ع ــــن ح ــــزب الل ــــه
جنب ــــاط يُح ــــذر م ــــن االس ــــتفزاز ..وقل ــــق م ــــع جعج ــــع م ــــن «الفي ــــول» اإليران ــــي!
ابراهيم نارص الدين
هل حقا اقتنعت السعودية مجددا بان امللف
اللبنــاين ميكن ان يكون ســاحة تجاذب مع
طهران ،وميكــن من خاللها تحقيق االنتصار
«بالنقاط» اذا مل يكــن «بالرضبة القاضية»؟
ســؤال يحتاج اىل بعض الوقت لتكوين اجابة
كافية ووافية ال تقبــل اي التباس .لكن حراك
السفري الســعودي يف بريوت الوليد البخاري
معطوفا عىل اللقاءات السعودية – الفرنسية
يف باريس ،يشــر اىل ان الرياض ترى الفرصة
«سانحة» للعودة من «النافذة» بعدما غادرت من
«الباب» .لكن هل النجاح مضمون هذه املرة؟
مصادر سياســية مطلعة تلفت اىل وجود
«جس نبض» سعودي حتى اآلن ،ال قرار بالعودة
اىل تزخيم العمل عىل الســاحة اللبنانية خوفا
مــن «الغرق مجددا يف املســتنقع» ...ويتوىل
السفري الســعودي مهمة «جمع املعلومات»
وتقيص الحقائق عىل االرض يف محاولة إلعداد
ملف متكامل يكــون عىل «طاولة» ويل العهد
السعودي االمري محمد بن سلامن التخاذ القرار
املناســب يف وقت لن يتعدى االسابيع القليلة.
لكن حتى اآلن ال يوجد الكثري من املغريات الجدية
عىل ارض الواقع ،والتي تشري بوضوح اىل عدم امكان تحقيق اي
انجــاز ميكن البناء عليه يف مواجهة حزب الله  ،عىل الرغم من
بعض مؤرشات «الضعف» املتمثلة بخسارته االغلبية يف املجلس
النيايب ،وبدء العد العكيس لخروج حليفه املسيحي االقوى الرئيس
ميشال عون من قرص بعبدا.
هذه الخالصة االولية مل متنع الرياض من االستجابة لإللحاح
الفرنيس «غري املســبوق» حيــال رضورة توحيد الجهود الدارة
االســتحقاقات املقبلة ،لكن حتى اآلن مل تقتنع الرياض بإمكان
التعاون الناجح مع الفرنســيني الذين ال ميلكون اي تأثري عميل
بالســاحة اللبنانية ،ويطمحون لخطة متكاملة بالتشارك مع
االمريكيني غري الجاهزين بعد بالنســبة للتصور النهايئ حيال
كيفية التعامل مع االستحقاقات الدستورية ،ويركزون اآلن عىل
انجازملف«الرتسيم».ومايخشاهالسعوديونومعهمالفرنسيون
ان تشمل «املقايضة» للتهدئة االقليمية مع حزب الله تنازالت او
اقله عدم مباالة امريكية ازاء االستحقاقات الداخلية تحت عنوان
«دعم االســتقرار» وضامن عدم انفالت االمور عىل الحدود ،مبا
يضمن عدم تهديد امدادات الغاز «االرسائيلية».
ويف هذا السياق ،بدأت السعودية يف متهيد االرضية الحتامل
عودتهااملبارشةبجوالتالسفريالبخاريعىلالقياداتالسياسية،
وهو يركــز «مواربة» عىل مدى اســتعدادها للذهاب بعيدا يف

بري مجتمعا مع مولوي

(حسن ابراهيم)

جنبــــــــاط :النتخــــــــاب رئيــــــــس وفاقــــــــي
ولضــــــــرورة الحفــــــــاظ علــــــــى الدســــــــتور
دعا رئيس «الحزب التقدمي االشــرايك» وليد جنبالط ،إىل
را إىل «أنّه ركّز ،خالل
رضورة انتخاب «رئيس وفاقي» ،مشــ ً
السعودي لدى بريوت وليد بخاري ،عىل رضورة
السفري ّ
لقائه ّ
السياديّة ،وعىل برنامج
االتّفاق عىل مرشّ ــح رئايس للقوى ّ
واضح يستطيع لبنان من خالله العبور من األزمة».
ولفــت يف حديث إىل صحيفة «الجريــدة» الكويت ّية ،إىل
السياديّة سيكون
أنّ «ال ّتنسيق بني الدّ ور ّ
الســعودي والقوى ّ
مستم ًّرا ،انطالقًا من الحفاظ عىل عروبة لبنان ،لذلك كان هناك
تشديد عىل رضورة ال ّتوافق عىل مرشّ ح لرئاسة الجمهورية ال
مم يعني فتح الباب
ألي فريق من الفرقاءّ ،
يكون مرشّ ح تحدّ ّ
أمام البحث عن تسوية».
وشدّ د جنبالط عىل «رضورة الحفاظ عىل الدستور واتفاق
كل الطّروحات الّتي
الطائــف» ،للــر ّد عىل ّ
يتــم الحديث عنها
ّ
مــن جهات مختلفة يف الدّ اخــل والخارج ،حول ال ّذهاب لعقد
الصيغة اللّبنان ّية أو إدخال تعديالت
مؤمتر يبحث إعادة تركيب ّ
عليها ،أو العودة إىل ما ُعرف سابقًا مبؤمتر «سان كلو» ،الّذي
طُرحت خالله فكرة «املثالثة» ً
بدل من املناصفة بني املسيح ّيني
واملسلمني».

وتشــر مصادر ديبلوماســية ،اىل ان
الخارج نجح يف فرض معادلة عدم إسقاط
اتفاق الطائف مبســاعدة من حارة حريك،
عرب تفويــت الفرصة األخرية عىل « عامد
بعبــدا» لالنقضاض عليــه وتحقيق حلم
إلغائه او عىل االقل «إضافة الفاصلة» التي
طاملا نادى بها ،من خالل طرحه مســألة
دستورية حكومة ترصيف االعامل ،لتبقى
مســألة انتخاب الخلف تفصيلها ،مل تنجز
كافة الرتتيبات والتسويات النضاج االسم
العتيد ،مع التامس املتابعني برودة الفتة لدى
اهل القــرار يف الخارج يف بحث تفاصيل
امللف الرئايس راهنا.
فرغــم البيانات الدولية والعربية املشــددة عىل رضورة إجراء
االنتخابات ،تتقاطع املعطيات من عواصم القرار عىل أن اي بحث
مل يبدأ باالسامء خالفا لكل ما يشاع ،ذلك أن اهتامم عواصم القرار
حاليايرتكزحولمسألةغربلةاملرشحنيلتويلاملناصبالعسكرية
واالمنية يف العهد الجديد ،وفقا للدور الجديد املرسوم للبنان ،من
ضمنسلةتشملاسامءالرتويكاالتيستحكملستسنواتمقبلة،
مع ترجيح امتداد الفراغ حتى آذار او نيسان املقبلني ،دون أن يكون
هناك أي ارتباط بني تلك العملية والظروف اإلقليمية املقبلة.
وتقول املعلومات ،ان اســاس التسوية يرتكز حول اسم رئيس
الحكومة القادم ،حيث يدفع «استيذ» عني التينة يف اتجاه عودة
الشيخ سعد مبباركة من حارة حريك ،التي تجد يف األمر ضامنة
يف حال تأمن الغطاء العريب وخاصة السعودي وكذلك االمرييك،

وهــو ما يعمل عليه راهنا ،بعدما فقد الرئيس نجيب ميقايت اي
فرص له ليؤدي دورا يف العهد املقبل مع حرقه كافة املراكب مع
الحلفاءوالخصم.
اال ان كل ما ســبق ال يلغي حقيقة ان «بروفايل» الرئيس بات
حارضا لدى اهل القرار ،وقد تقاطعت عنده مصالح األطراف ،حيث
ان بكريك والرياض وليس بعيدا باريس ،حددا «باملخترص املفيد»
نريد «رئيســا ســياديا ولكن ليس من اآلذاريني» ،وفقا لتوصيف
مراجــع خارجية هذا مــن جهة ،ومن أخرى امني عام حزب الله
حني قال «ومــن اآلخر» ،ما معناه ان انتخاب رئيس الجمهورية
ليس االساس بل الحكومة ،مشددا عىل أنه لن يكون هناك لحارة
حريك اي مرشح رئايس إمنا ستختار دعم احد املطروحني ،وهو
ما قد يكون السبب يف بهتان حركة «بيك» زغرتا ،الذي علم ان اي
تواصل فرنيس مل يحصل معه منذ فرتة.

قل ــــــــق س ــــــــعودي  -فرنس ــــــــي م ــــــــن األميركيي ــــــــن :
ّ
اإلقليمي ــــــــة
ه ــــــــل تش ــــــــمل «املقايض ــــــــة» للتهدئ ــــــــة
مــــــع الحــــــزب تنــــــازالت فــــــي الداخــــــل اللبنانــــــي؟

ُ ّ
العال ـــم غي ـــر متحم ـــس بع ـــد  ....ال بح ـــث دول ـــي بمل ـــف الرئاس ـــة

ميشال نرص
عىل عادة بلد «الغرايب والعجايب» ،سارت األمور هذه املرة أيضا،
لينزل الجميع عن الشجرة مسلمني مبا كتب لكل منهم ،بعدما باتت
املسائل «ما بتحرز» ،فعدل الرتويكا خسارة يف السوية ،ليفتتح
معه موسم الشتوية األوىل « انتقال للسلطات»  ،عون إىل الرابية ،
ميقايت جامعا التنفيذية بشقيها ،فيام بري وحده صامدا يف عني
التينة «يخيط والباقيني عم يلبسوا».
بالتأكيد ليست املسألة رسيان منطق «اشتدي أزمة تنفرجي»،
بقدر ما هي «قرف» بعبدا «من كل يش» ،ما دفعها إىل التســليم
بالكامــل ،حتى بحكومة «مش خــرج» املرحلة املقبلة ،وفق ما
ينقل زوار الرئيس عنه ،وأن بدوا مسلّمني بأن ما مل يفعله يف أول
عهده من انتفاضة ،لن يفعله يف نهايته ،رغم استغراب الجميع
من تعامل الجرنال مع األوضاع ،هو الذي اعتاد قلب الطاولة عليه
وعىل اعدائه ،كام حصل دامئا بهجومه إىل االمام.
عليه ،ميكن الجزم ان حقيقتني باتتا محسومتني بحكم األمر
الواقع مبدئيا ،حكومة قبل  ٣٠أيلول تضمن «خروجا امنا» لرئيس
الجمهورية ،كان قرره لنفسه عن سابق ارصار وتصميم ،وفراغ
محتوم يف املوقع الدســتوري املســيحي األول بعد  ٣١ترشين
األول ،ترعاه توازنات حكومية جديدة ويرتبع عىل عرشها رئيس
الحكومة يسنده «ابو مصطفى» الذي «ما رح يخيل التيار يعرقل»،
وفقــا الجتامع الداخل والخارج عىل أن صفحة من العالقة بني
الربتقايل واالصفر انتهت إىل عدم تجديد وثيقة التفاهم ،واعالن
الجرنال أمام مجموعة من الناشطني منذ ايام ان الجميع سيسمع
كالما مختلفا من الرابية.

ُ ّ ً
نوه ـــا بمش ـــروع
اس ـــتقبل الخطي ـــب م
ّ
إنش ـــاء
«أكاديمي ـــة اإلنس ـــان للح ـــوار»
اســتقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف مقر الرئاســة
الثانية يف عــن التينة ،وزير الداخلية والبلديات يف حكومة
ترصيف األعامل القايض بسام مولوي ،حيث تم عرض لالوضاع
العامة ،سيام االمنية منها وآخر املستجدات السياسية.

املواجهة مع حزب الله يف ظل االوضاع االقتصادية الصعبة يف
البالد .كام يحاول معرفة حدود التصعيد الذي ميكن ان يذهب اليه
الحزب يف حال كانت مصالحه مهددة؟ واذا كان رئيس «القوات
عب سابقا عن رغبته يف قيادة اي
اللبنانية» ســمري جعجع قد ّ
تحالــف ملواجهة نفوذ الحزب ويجد الفرصة مؤاتية لذلك ،اال انه
مل يحصل عىل اجوبة واضحة حيال استعدادات الخارج للمواكبة
وخصوصــا اململكة .وللمفارقة تقول تلك االوســاط فان كال
الطرفني قلق من اي «دعسة ناقصة» وينتظر من اآلخر ضامنات
تبدو غري متوافرة لدى الجانبني حتى اآلن!
وحده النائب الســابق وليد جنبــاط من القيادات الوازنة يف
املقلب السعودي ،يحذر من االمعان يف استفزاز الطرف اآلخر يف
توقيت حساس جدا ،وهو يعتقد بان مثة احتامال كبريا للوصول
اىل تفاهم مع حزب الله عىل االســتحقاقات الدستورية ،لكنها
تفاهامت واقعية ومنطقيــة ضمن معادلة «رابح -رابح» ،ولن
تصل اآلن اىل مناقشة ملف السالح املؤجل حتام اىل مرحلة الحقة
عب
تحتاج اىل اجواء اقليمية ودولية مغايرة .ووفقا للمعلوماتّ ،
جنبالط عن انزعاجه للترسيبات الســعودية التي تلت لقاءه مع
البخاري يف كليمنصو ،والتي تحدثت عن رفض سعودي النتخاب
رئيس من  8آذار ،واعترب ان الصيغة املرسبة تحمل تحديا يف غري
مكانه ،وتوحي بوجود «رشوط» سعودية ال «نصائح» ،وهذا يعقد
املشهد وال يساعد يف الوصول اىل تسوية .وبرأيه ال يجب ان ينىس

احد انه اذا كان حزب الله غري قادر عىل فرض ما
يريد ،فانه قادر بسهولة عىل منع اآلخرين من
تحقيــق ما يريدون .فهل من يريد الوصول اىل
هذا الحائط املسدود؟
ويف سياق متصل ،استغل السفري السعودي
زياراته املكوكية للســؤال عن مدى استفادة
حزب الله عمليا ،او باالحرى كيف ســينعكس
نجاحــه عىل ارض الواقع ،اذا تم توقيع اتفاق
الرتسيم البحري بعدما نجح يف تشكيل «رأس
حربة» ضاغطة عىل «الوســيط» االمرييك
وعىل «ارسائيل»؟ ووفقا للمعلومات ،مثة قلق
ســعودي جدي من تداعيات ســلبية اذا نجح
الحــزب يف اجبار الطــرف اآلخر عىل التنازل
«بالقوة» .واذا كانــت االجابات غري واضحة
حتــى اآلن بانتظار خامتة هذا امللف ،فان كال
عب للسفري السعودي عن
من جعجع وجنبالط ّ
القلق الجدي من مسألة اخرى تتعلق «بالفيول»
االيــراين ،وطالبــه بتحرك جــدي لدى بالده
للتحرك عىل املســتوى االنساين ال السيايس
من «بوابة» الكهرباء ،الن نجاح االتفاقية مع
طهران ســيحمل يف طياته الكثري من االجواء
االيجابية لاليرانيني الذين ســيلقون الرتحيب
يف كل بيــت لبناين يعــاين من العتمة .وهذا
االمر برأيهام خطر عىل املدى القصري واالسرتاتيجي ،وال بد من
مقاربة سعودية واضحة يف هذا املجال ،الن الخسائر قد يصعب
تعويضهــا اذا دخل االيرانيون عىل قطــاع الطاقة من «ابوابه
املرشعة» .طبعا ال ميلك البخاري اجوبة عىل هذه االستنتاجات،
واكتفى باعطاء وعد «باملراجعة».
وبانتظار حسم السعودية قرارها املعلق عىل ضامن النتائج قبل
التدخلمجددامن«البابالواسع»،تلفتاوساطدبلوماسيةاىلان
مشكلة الرياض تبقى يف عدم التعلم من «دروس املايض» ،فتكرار
الرهانات القدمية واسقاطها عىل الواقع االقتصادي املرير ،والظن
ان نفوذ حزب الله قد تراجع ،يعني ان النتائج الســلبية ستكون
مضمونة مرة جديدة ،ويكفي االستامع اىل اتهام رئيس الوزراء
«اإلرسائييل»األسبقبنيامنينتنياهولرئيسالوزراءالحايليائيري
البيد «بالخضوع لحزب الله واإلذعان لتهديدات السيد نرصالله يف
ملف الرتسيم ،ودعوة «االرسائيليني» اىل عدم انتخاب الحكومة
الضعيفة والخطرة» ،لالدراك ان الحزب تحول اىل العب اســايس
ليس يف االنتخابات اللبنانية بل «االرسائيلية» .اما توصية معهد
البحوث االســراتيجية «االرسائييل» للحكومة باملوافقة عىل
«التسوية» رشط «باأل تظهر كمن ردعتها تهديدات حزب الله مام
سيشجع «التنظيم» عىل تحدي «إرسائيل» يف مسائل أخرى ،فهو
دليل عىل انعدام القدرة عىل «يل ذراع» الحزب واالكتفاء «باملناورة»
لتغطية الفضيحة .فهل يتعظ السعوديون؟

عـــــون اطلـــــع مـــــن غريـــــو علـــــى حصيلـــــة لقاءاتهـــــا فـــــي فرنســـــا:
ملف الترسيم في خواتيمه السعيدة ...ولبنان سيحصل على ما يستحقه

أكد نائب رئيس املجلس االسالمي الشيعي االعىل
أن «الرئيس عون أكد ان االمور اصبحت يف خواتيمها
الشــيخ عيل الخطيب بعد لقائه رئيس الجمهورية
السعيدة ،وان لبنان سيحصل عىل ما يستحقه يف
العامد ميشــال عون الذي استقبله يف قرص بعبدا
هذا املجال .وطبعاً إن الرئيس عون ،ورئيس مجلس
النــواب نبيه بري ورئيس حكومة ترصيف االعامل
قبــل ظهر امس« ،رضورة عــدم حصول فراغ عىل
نجيب ميقايت ،لن يتخلوا عن هذا االمر السيادي .فال
الصعيدينالحكوميوالرئايس»،مشدداًعىل«اهمية
أحد يستطيع أن يتخىل عن هذا املوضوع وسيتحقق
تأليف حكومة جديــدة يف ارسع وقت ممكن وان
عرب الوحدة بني املسؤولني واملوقف اللبناين الواحد
يتحمل الجميع املســؤولية والتعــاون إلنقاذ البلد
ووقــوف الشــعب اللبناين كلــه وراء هذا املوقف
وانتشال الناس من الواقع املزري الذي يعانون منه».
وباالستناد اىل قوة لبنان املتمثلة بالجيش والشعب
ويف ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ،نقل
واملقاومة».
الخطيــب عن رئيس الجمهورية تأكيده ان «االمور
وحول دور املجلس االســامي الشــيعي االعىل
اصبحت يف خواتيمها السعيدة وأن لبنان سيحصل
حث املســؤولني للتحرك والحــد من تردي االوضاع
عىل ما يســتحق من ثروات ،الفتــاً «اىل ان احداً ال
االقتصادية والحالة املعيشــية للمواطنني السيام
يستطيع ان يتخىل عن حقه السيادي يف ظل املوقف
(دااليت ونهرا) وأنه سبق وطالب بإعالن حالة طوارئ اجتامعية،
اللبناين الواحد ووقوف الشعب اللبناين كله وراء هذا عون مستقبالً السفرية األمريكية
قال الخطيــب« :ال ميكن القيام بأي يشء من دون
املوقف».
محروقات والوضع صعب جداً ،إضافة اىل وضع املصارف املقلق.
وجود حكومة .نحــن نريد حكومة اوالً ،وهذا امر
وجرىخاللاللقاءالتطرقاىل«االوضاعالسياسية
واالجتامعية الراهنة يف ظل االستحقاقات الدستورية املنتظرة ،لذلــك ،نحن نتمنى أن تتألف حكومة يف ارسع وقت ونحن عىل عاجــل .فمــن دون حكومة يعني ان البلــد ذاهب نحو الخراب،
إضافة اىل الحوار االسالمي املسيحي وأهمية إنشاء «اكادميية موعد قريب من حصول لبنان عىل حقوقه من ثرواته البحرية» .وليتحمل السياسيون مسؤوليتهم .وإنطالقاً من هذا املوقف نحن
وعنوجودمبادرةلتفعيلعمللجنةالحواراالسالمياملسيحي نعلن وجهة نظرنــا من هذا املوضوع ونتعاطى مع الجميع من
االنسان للتالقي والحوار» يف لبنان كمركز لتشجيع ثقافة السالم
يف لبنان ،قال« :ان ما يهمنا اوالً هو الحوار بني السياسيني .وقد هذا املنطلق ،اي من منطلق املصلحة اللبنانية ومصلحة الشعب
والتالقي بني مختلف الثقافات واالديان والحضارات».
وبعداللقاء،قالالخطيبيفترصيح«:زيارةالقرصالجمهوري شــكرت الرئيس عون عىل مرشوع إنشــاء «أكادميية االنسان اللبناين».
امر طبيعي والرئيس عون هو رئيس البالد .وقد شــكرنا الرئيس للتالقي والحوار» ال ســيام وأن مركزها سيكون لبنان ،وهذا امر
واستقبل الرئيس عون ،سفرية فرنسا آن غريو واملستشار االول
عون عىل مشاركته عرب ممثل عنه يف مناسبة الذكرى السنوية مهم جداً ونحن سنتعاون يف هذا املجال ،ومن الطبيعي ان تأخذ يف الســفارة جان فرنسوا غيوم ،وتم عرض االوضاع العامة يف
لرحيل رئيس املجلس االسالمي الشيعي االعىل االمام الشيخ عبد هذه االكادميية محلها يف الواقع اللبناين .فلبنان رسالة ويعطي لبنان يف ضوء التطورات االخرية.
االمري قبالن ،إضافة اىل ان الظروف الحالية التي مير فيها البلد لنفســه حقه يف هذا املضامر .ولكن املوضوع االهم هو انتشال
وأطلعت غريو الرئيس عون عىل حصيلة اللقاءات التي عقدتها
تستدعي التواصل مع فخامته وتبادل اآلراء حول الظروف الحالية الناس من الواقع املزري واملســتقبل املخفي إذا بقي السياسيون يفباريسمععددمناملسؤولنيالفرنسينيوالتيتناولتاالوضاع
واستعجال الحلول املمكنة يف هذا الظرف ،مع تأكيد رضورة عدم عىل هذا العناد وعىل هذا التشبث باملصالح الشخصية وتقدميها يف لبنان .كام تطرق اللقاء اىل ما آل اليه البحث يف مسألة ترسيم
حصــول فراغ عىل الصعيدين الحكومــي والرئايس ،ألن البلد ال عىل املصالح العامة».
الحدود البحرية الجنوبية واملفاوضات مع صندوق النقد الدويل
الخطيب
أوضح
الجنوبية،
البحرية
الحدود
ترسيم
وعنموضوع
واالستحقاقاتالدستوريةاملرتقبة.
ميلــك القدرة عىل التحمل يف ظل معاناة الناس .فال مدارس وال
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سياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبناني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ّ
إيجابيــــة للوضــــع النقــــدي واإلقتصــــادي
إتفــــاق الترســــيم بدايــــة انفــــراج وصدمــــة
رفــع «الفيتــو» األميركــي عــن الكهربــاء وإشــعال الضــوء األخضــر لتحريــك املســاعدات
محمد بلوط
هل ينجز اتفاق ترســيم
الحــدود البحرية قبل نهاية
ايلول او يف النصف االول من
ترشين االول املقبل ؟ وما هي
النتائج املبارشة العالن هذا
االتفاق؟
املعطيــات املتوافــرة يف
االيام االخرية ،تؤكد ان ملف
الرتســيم اصبح يف مرحلته
االخــرة او يف خواتيمــه،
كام نقل نائب رئيس املجلس
االسالمي الشــيعي االعىل
الشــيخ عيل الخطيب امس
عن الرئيس ميشال عون.
ويتالقى هذا التوصيف مع
ما رصح بــه الرئيس نجيب
ميقــايت بعد لقائه يف نيويــورك وزير الخارجية
االمــريك  ،وان بيشء من الحــذر  ،عندما قال ان
ملف ترسيم الحدود البحرية « يشهد تقدما كبريا».
ويكمن الحذر رغم هذا التقدم الكبري يف ان العدو
االرسائييل  ،الذي دأب مسؤولوه منذ اسابيع الكالم
باســهاب عن التقدم واالجواء التفاؤلية  ،يحرص
اليــوم عىل عدم الحديث عن هذا املوضوع بشــكل
قاطع وحاسم .
ومع ان الحكومة «االرسائيلية» قد ابلغت الوسيط
االمرييك آموس هوكشتاين يف جولته االخرية انها
تتعامل مع ملف ترســيم الحدود البحرية بشــكل
منفصل عن اجواء معركة االنتخابات «االرسائيلية»
الداخلية املقبلة يف ترشين ،اال ان هناك اعتقادا قويا
بان هذا امللف يدخل يف صلب الحمالت املتبادلة بني
طريف الرصاع يف هذه االنتخابات  .وقد عكس هذا
االمر رئيس الوزراء «االرسائييل» الســابق نتنياهو
حــن إتهم امس رئيس الحكومة البيد بانه « ينوي
تسليم لبنان دون اي رقابة او سيطرة من ارسائيل،
احتياطاتنا من الغاز يف كاريش التي تبلغ مليارات
الدوالرات والتي يســتخدمها حزب الله لرشاء آالف
الصواريخ التي تستهدف املدن االرسائيلية».
مــن هنا يبقى الحــذر واجبــا يف التعامل مع
املفاوضات غري املبارشة التي يجريها هوكشــتاين

حتى لحظة انجاز واعالن االتفاق بشــكل نهايئ ،
خصوصا ان العدو االرسائييل اعتاد عىل املناورة يف
هذا امللف منذ سنوات .
لكــن يف جانب آخر ،ترى مصادر سياســية ان
هامش املنــاورات «االرسائيلية» ضيق بعد تكريس
معادلــة كاريش مقابل تأمــن كل مطالب لبنان
وحقوقه كاملة ،كام اكد لبنان للوســيط االمرييك
عىل لســان الرؤساء الثالثة وكام عرب االمني العام
لحزب الله يف خطابه االخري .
وتعتقد املصادر ان من ابرز عوامل تضييق هامش
املناورة«االرسائيلية»اىلجانباملوقفاللبناينالثابت:
 -١حاجــة االدارة االمريكية اىل انجاز هذا امللف
عن طريقها ،نظرا للمكاســب االسرتاتيجية التي
تتوخاهــا يف موضوع النفط والغاز خصوصا بعد
تداعيات حــرب اوكرانيا .وكذلــك ادراكها ان عدم
التوصــل اىل اتفاق يهدد بنشــوب نزاع وحرب بني
لبنان و»ارسائيل» وبذلك يهدد املنطقة بارسها.
 -٢حاجة «ارسائيــل» اىل االرساع يف التنقيب
واســتثامر النفط والغاز ،السيام من حقل كاريش
لالفادة من الحاجة العاملية ملثل هذه الرثوة يف ضوء
حرب اوكرانيا .ويعلم املســؤولون «االرسائيليون»
ان مفتاح كاريش هو االتفاق عىل ترســيم الحدود
البحرية مع لبنان.
 -٣حاجة العامل ،خصوصا اوروبا ،للنفط والغاز

ورغبتهــا يف ايجاد مصادر
بديلة عن روسيا .
وبــرأي املصــادر ان
املعلومات االخرية تؤرش اىل
اننا اصبحنا اقرب اىل انجاز
ملف ترسيم الحدود اكرث من
اي وقت مىض ،وان االتفاق
املرتقــب سيشــكل انجازا
مهــا يعول عليه يف خروج
لبنان مــن محنته  ،ويعترب
فرصــة ذهبية لــه ملعالجة
ازمتــه االقتصادية واملالية
واالجتامعية ،كام عرب السيد
نرصالله وقبله الرئيس بري
يف مهرجــان االمام الصدر
بعبارة اخرى.
ويقــول احد املســؤولني
املتابعني لهذا امللف ان اتفاق
ترســيم الحدود البحرية سيؤدي اىل نتائج مهمة
فورية ويف مرحلة الحقة منها:
 احــداث صدمة ايجابية مبارشة يف لبنان تعيدالثقة بوضعه بشــكل عام ،وتنعكس عىل الوضع
النقدي مبا يسهل عملية توحيد سعر الرصف.
 ان انجــاز واعالن هذا االتفاق له انعكاســاتفورية عديدة ال ســيام عىل ازمة الكهرباء  ،حيث
يتوقع ان تربز مرونة واضحة يف املوقف االمرييك
لجهة «رفع الباط» عن موضوع تنفيذ جر الكهرباء
مــن االردن والغاز املرصي ،باعتبار ان تجميد هذين
االمرين ليس مرتبط برشوط البنك الدويل بقدر ما
هو ناجم عن قرار الحصار االمرييك غري املعلن.
 ان اعالن اتفاق الرتسيم سيخلق اجواء من الثقةستنعكس حتام عىل عالقة الدول والهيئات املانحة
مع لبنان ويفتح االبواب امام تقديم املساعدات له،
اذ ان تأخرهــا وحجبها عنه اليوم ال يعود فقط اىل
مشكلة الفساد ورضورة اقرار االصالحات فحسب
 ،وامنا ايضا لقرار عقايب غري معلن بحق لبنان.
اما النتائج غري الفورية فهي كثرية وواسعة تبدأ
باشــعال الضوء االخرض للتنقيب عن النفط والغاز
من الحقول اللبنانية ،وتنتهي بدخول لبنان يف نادي
دول النفــط  ،ما يعني ذلك من تحول كبري يف بنيته
االقتصادية.

وفد صندوق النقد زار رئيس الجمهوريّة

ُ
راميـــــرز :نســـــتغرب الغمـــــوض علـــــى مســـــتوى
الس ــلطتين التنفيذيّ ــة والتش ـ ّ
ـريعية لجه ــة اإلصالح ــات

عون مجتمعاً مع وفد صندوق النقد
عرض رئيس الجمهورية العامد ميشــال
عــون مع رئيس بعثة صنــدوق النقد الدويل
ارنســتو رامريز ،خالل استقباله له مع وفد
مــن البعثة بعد ظهر امــس يف قرص بعبدا،
نتائج االتصاالت التي اجراها رامريز مع عدد
من املسؤولني اللبنانيني واملعنيني يف قطاعي
املال واملصارف.
واعرب رئيس البعثة عن «شــكر الصندوق
للموقــف الــذي اتخذه الرئيــس عون لجهة
رده قانــون تعديل قانــون الرسية املرصفية
إلدخــال تعديالت عليه تجعلــه مطابقاً مع
املعايــر الدولية» .كام واعــرب عن «تقدير
إدارة الصنــدوق للدعم الــذي يقدمه رئيس
الجمهورية لإلصالحات التي وردت يف بنود
االتفــاق املبــديئ الذي تم التوصــل اليه مع
صندوق النقد يف شهر نيسان الفائت».
وابلــغ الرئيس عون الوفد انه «كان ينتظر
تحقيق العديد من اإلجراءات اإلصالحية املتفق
عليهــا مع صندوق النقد ،اال ان عراقيل عديدة
بــرزت من عدد من األطراف يف الداخل اخّرت
تحقيــق ما كان مطلوباً والذي يشــكل بداية
لعمليــة النهوض االقتصادي يف البالد ،ال بل
ان هــذه العراقيل عمقت نســبة الرتاجع يف
الوضع االقتصادي».

(دااليت ونهرا)
من جهته ،اعــرب رامريز عن «رغبة إدارة
الصندوق يف اســتمرار التعــاون مع لبنان
ودعمــه عىل رغم كل التأخــر الذي حصل،
مســتغرباً الغموض الذي ساد عىل مستوى
الســلطتني التنفيذية والترشيعية ،ال سيام
لجهة القيام مبا يلزم من إصالحات للنهوض
باالقتصاد اللبنــاين ،خصوصاً ان كل تأخري
يؤدي اىل خســارة لبنان وقتاً ونتائج .وشدد
وفــد الصندوق عىل رضورة اســتعادة الثقة
بالقطــاع املايل واملــريف املتمثل مبرصف
لبنان واملصارف ،نظــرا لفقدان الثقة بهذين
القطاعــن» ،الفتــا اىل انــه «كان يأمل ان
يحقق لبنان تقدماً يف مجال اإلصالحات بعد
االنتخابات النيابية للتمكن من توقيع االتفاق
النهــايئ التموييل يف أواخر أيلول الجاري ،او
أوائل ترشين األول املقبل».
وشــدد الوفد عىل رضورة توحيد ســعر
الــرف واإلرساع يف اعداد مرشوع موازنة
 2023بعد إقرار موازنة العام الحايل.
ونوه الرئيــس عون بـ «الجهود التي بذلها
صندوق النقد الدويل ملســاعدة لبنان ،والدور
الذي أداه يف هــذا الخصوص رامريز واملمثل
املقيم يف لبنان فريديريكو ليام».

ّ ً
ُ
ُ
ُ
ّ
مفاوض ــات الترس ــيم تح ــرز تقدم ــا ف ــي نيوي ــورك ..وهوكش ــتاين يع ــد بوض ــع مس ــودة اإلتفاقي ــة نهاي ــة األس ــبوع الج ــاري
ً
ّ
ـار عــن شــركة ثالثــة تنضـ ّـم للكونســورتيوم بــدال مــن «نوفاتيــك» املنســحبة ..فهــل تكــون «شــيفرون» األميركيــة؟
البحــث جـ ٍ
دوليل بشعالين

يف الوقت الذي يبحث فيه لبنان يف نيويورك مع الوســيط
األمرييك يف املفاوضات غري املبارشة لرتسيم الحدود الجنوبية
البحريــة بني لبنــان والعدو االرسائييل آموس هوكشــتاين،
والحديــث عن تقديم هــذا األخري مســودة اإلتفاقية نهاية
يتم التفتيش باملــوازاة عن الرشكة الثالثة
األســبوع الجاريّ ،
التي ســتخلف رشكــة «نوفاتيك» الروســية .فهذه األخرية
ق ّررت اإلنســحاب من كونسورتيوم الرشكات الدولية النفطية
املل ّزمة أعامل اإلستكشــاف والتنقيب يف البلوكني  4و  9وفق
اتفاقيتــن موقّعتني يف العام  2018بــن الحكومة اللبنانية
كل
ويضم ّ ً
وبني هذا التحالف الذي ترأســه «توتال» الفرنسية
ّ
من «إيني» اإليطالية ،و»نوفاتيك» الروســية .ويرسي مفعول
قرار اإلنسحاب الذي اتخذته «نوفاتيك» يف آب املنرصم ،يف 22
ترشين األول املقبل .فلامذا انســحبت «نوفاتيك» من العمل يف
عمليات التنقيب واستخراج الغاز والنفط اللبناين؟ وهل يُشكِّل
انســحابها عائقاً أمام اســتئناف العمل يف البلوكني  4و  ،9أم
ا إيجابياً ،يف حال صدقت التوقّعات واألنباء التفاؤلية،
عامــ ً
ومتّت اتفاقية الرتسيم البحري قبل  31من الشهر نفسه؟!
تقولمصادرسياسيةمطّلعةبأنّ رشكة«نوفاتيك»تحدّثتعن
أسباب إقتصادية ومالية وعن مخاطر سياسية دفعتها اىل اتخاذ
مثل هذا القرار .غري أنّ لقرارها هذا أبعاداً أخرى تتعلّق بسحب يدها
من لبنان وحضورها فيه ،بعد أن وجدت بأنّ مث ّة هيمنة فرنسية
وأمريكية عليه ،خصوصاً يف ملف الرتسيم والتنقيب يف بلوكاته
البحريــة .يف الوقت الذي تفرض فيه الدول األوروبية عقوبات
عىل روسيا بسبب ش ّنها الحرب عىل أوكرانيا ،ما أعطاها ذريعة

التق ــى ف ــي نيوي ــورك رئيس ــي
وبلحــاج وغرانــدي ّ
ولبــى دعــوة
ماكــرون حــول األمــن الغذائــي

مناسبة أتت مبثابة «الشحمة
عىل الفطــرة التخاذ قرارها
األخري» ..وقــد وجد البعض
بأنّ انسحاب «نوفاتيك» يخلق
ظروفاً إيجابية الســتكامل
أعامل اإلستكشاف والتنقيب
منقبل«توتال»و»إيني»اللتني
أكّدتا التزامهام بعقد التنقيب
عــن الغاز يف البلوكني  4و ،9
سيام وأنّه يزيل إحدى العقبات
السياســية التي تحول دون
التعاون بني الرشكات الثالث
ظــل التوتــر األورويب-
ّ
يف
الرويس ،عىل خلفية الحرب
األوكرانية.
غري أنّ انسحاب «نوفاتيك»
من الكونســورتيوم يفرض
لتحل
ّ
إيجــاد رشكة ثالثــة
مكانهــا ،عىل ما أضافت املصادر ،إذ يجب أن يكون هناك ما ال
يقل عن ثالث رشكات يف «كونسورتيوم» لصفقة االستكشاف
ّ
املوقّعة ،ســيام وأنّ انســحاب رشكة من املمكن أن يؤدّي إىل
مشــاكل قانونية للعضوين املتبقيني .فمساهمة «نوفاتيك»
الروســية تبلغ  20يف املئة من التحالف ،بينام تبلغ مساهمة
«توتال» ،و»إيني»  40يف املئة .وحتى الساعة ،ال يزال مستقبل
«كونســورتيوم» التنقيــب عن الغاز غري واضح لجهة إســم
ستنضم اليه .ولهذا يجري البحث عن هذه
الرشكة الثالثة التي
ّ
تنضم اىل التحالف رشكة
الرشكة ،كام الحديث عن إمكانية أن
ّ

«شــيفرون» األمريكية التي تعلّق مســتقبلها يف مجال الغاز
الطبيعي عىل منطقة الرشق األوســط ،وتعمل عىل توســعة
انتاج الغاز امل ُسال يف قطر.
وأوضحــت املصادر عينها بأنّه رغم خســارة لبنان لرشكة
«نوفاتيــك» التي تُعدّ واحدة من أكــر الرشكات املنتجة للغاز
الطبيعي يف روسيا ،من خالل انسحابها من التحالف ،إِ َّل أنّها
حق غري مشغّل يف
وفق العقد املوقّع مع لبنان تُعترب «صاحب ّ
البلوكــن  4و  9يف املياه البحرية اللبنانية» ،مثلها مثل رشكة
«إينــي» اإليطالية ،فيام تعترب «توتال» هي الرشكة املشــغّلة
يف البلوكني املذكورين .وبناء عليه ســ ُتنفّذ «توتال» األنشطة

ّ ً
مـــيـــقـــاتـــي :مـــلـــف الـــتـــرســـيـــم ي ــش ــه ــد تــــقــــدمــــا ك ــب ــي ــرا
ّ
بــــلــــيــــنــــكــــن :إلجـــــــــــــراء اإلنــــــتــــــخــــــابــــــات
الـــــرئـــــاســـــيـــــة
ُ
الـــكـــاظـــمـــي :مـــســـتـــعـــدون لـــلـــوقـــوف الـــــى جـ ــانـ ــب لــبــنــان

واصل رئيس حكومة ترصيف االعامل نجيب
ميقايت اجتامعاته ولقاءاته يف نيويورك ،عىل
هامش مشــاركته يف اعامل الجمعية العامة
لالمم املتحدة.
وقــد التقى ميقايت الرئيس االيراين ابراهيم
رئييس ،يف حضور وزير الخارجية يف حكومة
ترصيف االعــال عبدالله بــو حبيب ووزير
الخارجية االيراين حســن أمــر عبد اللهيان
ومستشــار الرئيس ميقايت الســفري بطرس
عساكر.
كذلــك ،لبى رئيس الحكومــة دعوة الرئيس
الفرنيس اميانويل ماكرون للمشاركة يف لقاء
حواري عــن االمن الغذايئ يف العامل ،يف مقر
بعثة فرنسا يف االمم املتحدة.
والقى ميقايت كلمة قال فيها« :يهدد انعدام ميقايت مستقبال رئييس
األمن الغذايئ الحاد ماليني األشخاص يف الرشق
واســتقبل ميقايت نائب رئيــس البنك الدويل
األوسط وأفريقيا .لبنان ليس استثنا ًء من هذا الواقع
ملنطقة الرشق األوســط وشــال افريقيا فريد
بســبب األزمة املالية غري املســبوقة التي نواجهها،
وأزمة النازحني الســوريني بســبب تداعيات الحرب بلحاج الذي قال« :ناقشــنا التحديات االقتصادية
يف ســوريا فضالً عن اعتامدنا الشديد عىل القمح واالجتامعيــة التي تواجه البــاد والحاجة إىل
واألسمدة األوكرانية والروسية .عالوة عىل ذلك ،أدى إصالحات لتأمني املساندة املستمرة من جانب البنك
الرصاع يف أوروبا الرشقية إىل جانب تدمري صوامع الدويل والرشكاء».
كذلك ،اســتقبل املفوض الســامي لألمم املتحدة
الحبوب يف لبنان يف أعقاب االنفجار املأســوي يف
ميناء بريوت ،إىل تفاقم الوضع بشكل حاد» ،مضيفا لشؤون الالجئني فيليبو غراندي .وتخلل اللقاء بحث
«نأمل أن تؤدي الجهود العاملية الرسيعة والجامعية موضوع العالقة بني لبنان واملفوضية العليا لشؤون
إىل اســتقرار أسواق السلع وأسعارها وتجنب القيود الالجئني ال ســيام يف ما يتعلق مبوضوع النازحني
التجارية».
ومضمون الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة اىل

ً

االمني العام لالمم املتحدة بهذا
الصدد.
وكان عقد ميقايت اجتامعا
مع وزيــر خارجية الواليات
املتحــدة االمريكيــة انتوين
بلينكــن يف نيويورك  ،واعلن
بلينكن انه «متت مناقشــة
الحاجــة اىل اجراء انتخابات
رئاســية يف الوقت املناسب
ورضورة تنفيــذ اإلصالحات
لدعــم الشــعب اللبناين»،
مضيفا «سنواصل العمل مع
لبنان من أجل تحقيق السالم
واالزدهار».
(دااليت ونهرا)
بــدوره ،قــال ميقايت يف
ترصيــح «تم التشــديد عىل
رضورة اجراء االنتخابات الرئاسية ،ومتنينا دعم لبنان
من كل من هو قادر عىل ذلك» ،واشــار اىل «ان ملف
ترسيم الحدود البحرية يشهد تقدما كبريا».
كام عقد ميقايت اجتامعا مع رئيس حكومة العراق
مصطفى الكاظمي يف نيويورك ،الذي اكد الكاظمي
مجددا «اســتعداد العراق للوقــوف اىل جانب لبنان
يف هذه املحنة التي مير بها واالســتعداد الجراء كل
االتصــاالت االقليمية والدولية الرضورية بهدف حل
االزمة يف لبنان من وجوهها كافة».
بدوره،شكرميقايتللكاظمي»وقوفهشخصيااىل
جانب لبنان والتزام العراق الثابت بدعمه».

البرتولية يف البلوك  9وفقاً لخطة اإلستكشــاف املوافق اليها
من قبل وزير الطاقة وهيئة إدارة قطاع البرتول.
يف الوقت نفسه ،لفتت أوساط ديبلوماسية عليمة ،اىل أنّ
ملف الرتســيم يشــهد تقدّ ماً كبرياً يف نيويورك ،عىل ما أعلن
رئيــس حكومــة ترصيف االعامل نجيب ميقــايت بعد لقائه
هوكشــتاين .كام التقى هذا األخري نائب رئيس مجلس الن ّواب
الياس بــو صعب م ّرات عدّ ة خالل وجودهــا هناك .وأكّدت
االوســاط أنّ إدارة الرئيس األمرييك جو بايدن جدّ دت مت ّنيها
يتم إنجاز ملف ترســيم الحــدود البحرية بني لبنان والعدو
أن ّ
اإلرسائييل يف أرسع وقت ممكن ،ما يعني أنّها تريد مترير هذه
الصفقة عىل أيام رئيس الحكومة «اإلرسائيلية» الحايل يائري
البيد ،كونها ال تضمن عودته اىل رأس الحكومة بعد اإلنتخابات
النيابية املرتقبة يف االول من ترشين الثاين املقبل ،وتخىش من
أن يعود بنيامني نتنياهو ويطيح باإلتفاقية برمتها.
وذكرت االوســاط بأنّ هوكشــتاين ،وفق املعلومات ،وعد
باإلنكباب عىل صياغة مســودة االتفاقية قيل نهاية االسبوع
توصل اليه مــن خالصات ج ّراء املفاوضات
الجــاري ،وفق ما
ّ
غــر املبارشة التي أجراها خالل الفرتة املاضية ،ليعرضها بعد
نص هذه
ذلك عىل ّ
كل من الجانبني .وســرى لبنان اذا ما كان ّ
االتفاقية يناسبه ويلتقي مع موقفه من ملف الرتسيم البحري
ومن كيفية حل النزاع وحصوله عىل مطالبه املحقة يف املياه
اإلقليمية ،أم يحتاج اىل إدخال بعض التعديالت عليه منعاً ألي
التباس أو تأويل .فهل ســيحصل لبنان عىل حقوقه البحرية
إلنقــاذ البالد من االنهيار االقتصــادي واملايل واملعييش غري
املسبوق الذي يعيشه؟ أم ستكون االتفاقية مبثابة تأكيد عىل
تنازلــه النهايئ عن حدوده البحرية الفعلية والتي هي جنوب
الخط 29؟!

عـــدوان :لـــن نقبـــل أن تســ ّ
ـتمر الحكومـــة بهـــذه الفوضـــى
ّ
وال خطــة يُمكــن أن تنجــح مــن دون توحيــد ســعر الصــرف
أشــار رئيس لجنة اإلدارة والعدل النائب
جــورج عــدوان ،يف مؤمتــر صحفي بعد
لقائــه مع رئيس لجنة املال واملوازنة النائب
ابراهيم كنعان وفــد صندوق النقد الدويل،
إىل أنه «خالل النقــاش الطويل مع الوفد،
أردنــا أن نقول مرة جديــدة لصندوق النقد
الــدويل إن مجلس النــواب ولجنتي اإلدارة
والعــدل واملال لديهم كل الجهوزية للتعاطي
اإليجــايب مع كل القوانــن الالزمة ،وهم
لديهم الرغبة للتوصل إىل اتفاق وتســهيل
األمــور» ،موضحــا أنــه «لكــن كان من
الــروري يف الوقت نفســه أن نؤكد عىل
أن التأخري الحاصــل بإقرار بعض القوانني
أو بعدم إقرارها وفقــاً ملتطلبات معينة هو
نتيجــة عدم طرح الحكومــة خطة تعاف
كاملة وشــاملة مفصلة ،اقتصادية مالية
نقدية ،توضح املسار العام أوالً وتنطلق من
هذا املســار العام حتى تفصل القوانني».
وشــدد عدوان ،عىل «أننا ال نريد قوانني
شكلية وصورية مطلوبة من صندوق النقد
الــدويل أو من غريه ،فاألمور ال تحصل بهذا
الشكل ،وال نريد موازنة أرقامها خطأ ولفرتة
 3أشــهر متبقية فقــط من هذا العام ،حتى
نقول للناس إننــا أقررنا موازنة أو كابيتال
كورنتــول أو غريه ...فيــا تغيب التفاصيل
األهم ومنها هو كيف ســندخل يف الكابيتال
كونرتول وكيف ســنخرج منه ،بأي طريقة
وخــال أي مدة زمنية ،ومتى ســرد أموال

املودعني صغارا ً كانوا أو كبارا» ،الف ًتا إىل أنه
«إن تم امليض بقوانني صورية ،فسيكتشــف
الجميع الحقاً أنه ال توجد خطة لالستنهاض
ولن تُؤمن اســتثامرات ولن يحصل منو يف
البلد ،فبذلك نكون نضحك عىل صندوق النقد
كــا فعلنا يف باريــس  1و 2و ،3مثلام كنا
سنضحك عليهم يف «سيدر» بأخذنا األموال
من دون القيام باإلصالحات الالزمة».
وأكــد أن «الطريــق الصحيح هو أن تأيت
الحكومــة وتقدم خطتها وتناقشــها مع
املجلــس النيايب ،ثم ترســل القوانني التي
تخدم هذه الخطة ،ونحن لدينا كل االستعداد
للســهر ليالً ونهاراً لندخل يف تفاصيل هذه
القوانــن ونقرها ،وبذلــك تكون مرتابطة
مع الخطة املطلوبــة ويعلم الناس إىل أين
نحن ذاهبون ،وأضــاف قائال :هذا ما قلناه
لصندوق النقد ونقوله اليوم لكل اللبنانيني»،
مشددا عىل أنه «ال خطة ميكن أن تنجح من
دون توحيد سعر رصف الدوالر».
وذكــر أنه «منذ بداية العام الحايل وحتى
صفت  3مليارات دوالر لتثبيت ســعر
اليوم ُ
رصف الــدوالر ،فيام نســعى لنحصل عىل
مليارين ونصف مــن صندوق النقد الدويل
عىل ثالث ســنوات ...قائال :هذه الفوىض
ربا أنه «إن أرادت الحكومة
بحــد ذاتها» ،معت ً
االســتمرار يف هذه الفوىض نحن لن نقبل
ذلــك ،ولن نقبل أن يتحمــل املجلس النيايب
أوزارها».
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سياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبناني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ّ
اللبناني ـــــة م ـــــن ب ـــــاب «الخـــــوف» علـــــى اتفـــــاق الطائـــــف
الس ـــــعودية تع ـــــود ال ـــــى الس ـــــاحة
محمد علوش
ليس السفري السعودي وحده من بات يحمل
امللف الرئايس اللبناين ويجول به عىل القوى
السياســية ،ففرنســا قبل السعودية بكثري
تحاول تأمني حصول االستحقاق يف موعده،
وكــا الفرنيس كذلك الســعودي ،ليس لديه
أســا ًء محددة بعد ،علامً أن املعلومات تؤكد
أن للفرنسيني كام السعوديني أسام ًء مفضلة،
لكنهــم ُيدركون طبيعــة اللعبــة اللبنانية
ويعلمون أن رمي األســاء اليوم سيؤدي اىل
حرقها ،لذلك هم يتحدثون عن املواصفات.
موضة جديدة يف هذا االســتحقاق تُعرف
بـ «املواصفات» ،فلكل فئة وطرف مواصفاته
املفضلــة للرئيس العتيد ،ومن حيث الشــكل
ال يبــدو أن مواصفــات أي فريق تختلف عن
مواصفات الفريق اآلخر ،ومع ذلك مل تُعلن بعد
التسوية ،والسبب هو أن شكل الرئيس واسمه تحدده الظروف
السيايس االقليمية ،ال املواصفات التي تُطلق من هنا وهناك.
بعد مرحلة ســابقة من االســتقباالت يف دارة الســفري
الســعودي ،يبدو واضحاً أن الرياض قررت الدخول القوي عىل
خط اإلســتحقاق الرئايس ،من خالل الجوالت التي يقوم بها
الســفري وليد البخاري عىل قوى املعارضة ،عىل قاعدة أن هذا
اإلســتحقاق من املمكن أن يقود إىل مرحلة جديدة يف البالد،
وبالتــايل ال ميكن للرياض أن تكون بعيدة عن الســاحة التي

كانت تاريخياً العباً أساسياً فيها.
يف هذا الســياق ،تدرك الرياض جيــداً الحاجة إليها ،بدليل
املســاعي التي تبذل من قبل الواليات املتحدة وفرنسا من أجل
إعادتها إىل امللف اللبناين ،خصوصاً أن أي تسوية جديدة تحتاج
إىل التمويــل ،وهي القادرة عىل القيام بهذا األمر ،لكنها كانت
طــوال الفرتة املاضية ،ترفض العودة اىل الســاحة اللبنانية،
عــى قاعدة أن عودتها تتطلب تبدالً يف الواقع اللبناين ،األمر
الذي يُفرس عىل أنه رفعاً لرشوط التفاوض معها ،بعد تجارب
مريــرة لها يف لبنان ،آخرها كان خالفهــا الكبري مع الزعيم

السني سعد الحريري ،وقبله خيبة أملها جراء
التســوية الرئاسية عام  ،2016وقبلها انهيار
قــوى  14آذار التي كانت تع ّول عليها الرياض
يف وقــت االوقات لخلق توازن ســيايس مع
قوى املامنعة.
من هذا املنطلــق ،يبدو أن الرياض تتعامل
مع الســاحة اللبنانية وفقاً لخطوط حمراء
واضحة ،ســبق لها أن أبلغتهــا إىل الجانب
الفرنيس خــال اللقاء الذي عقد يف باريس
قبل أيام ،تقوم عىل أســاس رفض الســاح
بإنتخــاب رئيس جديد للجمهورية ينتمي إىل
قوى الثامن من آذار ،باإلضافة إىل رفض املس
بإتفاق الطائف ،بعد تزايد الدعوات إىل تعديل
النظام اللبناين.
انطالقا مام ســبق ،يُصبــح مفهوماً أن
الســعودية عادت لتحاول لعب الدور السابق
مس
عــر نيتها حامية اتفاق الطائف ،ألن أي ّ
بهذا االتفاق ســيعطي «الشــيعة» أفضلية
إضافيــة ،خاصة أنها تعلم أن الواقع الســني يف لبنان ليس
عىل ما يُرام ،لذلك يعمل الســفري بالتوازي مع عمله عىل امللف
الرئايس ،عىل محاولة جمع األقطاب الس ّنة يف البلد.
وبحســب مصادر متابعة ،فإن السعوديني يريدون العودة
اىل لبنان ،لكنهم ال يســتطيعون العودة بأيا ٍد خالية ،أي انهم
بحاجة اىل تســوية تُعيدهم وتحفظ لهم ماء وجوههم ،علامً
أن السقف الذي تضعه الرياض لعودتها لن يتحقق خاصة مبا
يتعلق بخروج حزب الله من الحياة السياسية.

حلحل ــــــــة ف ــــــــي مل ــــــــف الترس ــــــــيم و« ...الح ــــــــذر واج ــــــــب»
هيام عيد
حمل إعالن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من
نيويورك ،عن اقرتاب ملف ترسيم الحدود البحرية إىل مراحله
النهائية ،أكرث من داللة واضحة عىل اقرتاب املفاوضات التي
امتدّ ت عىل فرتة سنوات إىل مرحلة الحسم من جهة ،وعىل
حصــول لبنان عىل ما كان قد طرحه من مطالب يف عملية
الرتسيم بالنسبة للخطوط الربية والبحرية من جه ٍة أخرى.
لكن الداللة األبرز ،ووفق مصادر سياســية مواكبة ،برزت
يف أن اإلعالن قد أىت بعد اإلجتامع بني بو صعب والوســيط
األمرييك يف ملف الرتســيم آموس هوكشتاين ،والذي حمل
اللمسات األخرية عىل اإلتفاق املرتقب إنجازه يف موعد زمني
قريب ال يتجاوز األســابيع ،خصوصاً وأن هوكشــتيان كان
قــد عرض اإلتفاق مع رئيس الحكومة املكلف نجيب ميقايت
أيضاً ،ولو أن املعلومات املتداولة يف كواليس الطرفني ،تُجمع
عىل أن العقد التي كانت ماثل ًة عىل مدى جوالت املفاوضات
السابقة ،سلكت طريقها نحو الحلحلة بعد اإليضاحات التي
قدّ مها الوســيط األمرييك عىل املالحظــات اللبنانية التي
حملهــا من بريوت خالل زيارتــه األخرية ،والتي مل تتجاوز
الساعات املعدودة.
لكــن الحذر يبقى واجباً ،بحســب ما تكشــفه املصادر
السياســية املواكبة ،والتي ترى أن تزامن الحديث عن تقدّ م
ملموس يف ملف الرتســيم البحري مع استحقاقات لبنانية
و»إرسائيليــة» يف آن ،خصوصاً يف ضــوء املوقف األخري
لرئيس الوزراء «اإلرسائييل» الســابق بنيامني نتنياهو ،الذي

تع ّهد فيــه باإلطاحة مبلف
الرتســيم يف حال فاز يف
اإلنتخابات املقبلة.
وبالتــايل ،فإن مضمون
املواقف اللبنانية واألمريكية
األخرية ،والتي ارتدت طابعاً
إيجابيــاً مختلفــاً عن كل
جوالت التفاوض السابقة،
ما زال يتقــدّ م كل املناخات
التــي تتض ّمــن تشــكيكاً
بإمــكان اإلنتهــاء من هذا
امللف الدقيق يف األســابيع
القليلة املقبلــة .ولذا ،فإن
ما بدا أخــراً من نيويورك،
وكأنه الحســم النهايئ لن
يتحــ ّول إىل أمــ ٍر واقع ،إالّ
ّ
الخط السيايس الداخيل
بعد ســلوك الحوارات الجارية عىل
مرحلــ ًة متقدمة ،خصوصــاً عىل صعيد اإلعداد للمســار
الســيايس والقانوين والدســتوري الذي يجب اتباعه قبل
اإلعالن الرســمي عن إنجاز ملف ترســيم الحدود البحرية
الجنوبية.
ويف هذا الســياق ،تتحدث املصادر املواكبة عن تقاطع يف
اإلرادات بــن كل األطراف املعنية بالرتســيم البحري ،وعن
مناخٍ جديد بدأ يســود ،وتحديداً منذ الزيارة األخرية للوسيط
رس ع من
األمــريك إىل لبنان ،عىل أولويــة تحقيق تقدّ م ي ّ

خلـ ـ ــوة لـ<التيـ ـ ــار الوطنـ ـ ــي» :سـ ـ ــنقوم بمواكبـ ـ ــة شـ ـ ـ ّ
ـعبية
لنهايـ ـ ــة واليـ ـ ــة الرئيـ ـ ــس عـ ـ ــون فـ ـ ــي  31تشـ ـ ــرين األول

«الوطني الح ّر» ،يف بيان صدر بعد
ذكر الت ّيار
ّ
انعقاد خلوة سياســية  -تنظيمية يف البرتون
برئاســة النائب جربان باسيل ،أن «املجمتعون
بحثوا يف إستحقاق إنتخاب رئيس الجمهورية
من زاوية رؤية التيار ملا يجب ان يكون مرشوع
الرئيــس املقبل ،اضافــ ًة اىل األولوية املطلقة
لحيثية التمثيل ،قد تم االتفاق عىل إعداد ورقة
مفصلة تتضمن بوضوح ما يراه الت ّيار الزماً عىل
ّ
اي مرشح لرئاسة الجمهورية تبن ّيه ،عىل أن يتم
إعالن الورقة أمام الرأي العام اللبناين يف فرتة
زمنية قريبة ،وخالفاً ملا هو سائد لجهة تحديد
مواصفات الرئيس وتجاهــل املعيار التمثييل
وهو األهم ،فإن الت ّيار
الوطني الح ّر ســيحدّد ما
ّ
يعتربه األولويات املطلوب أن يلتزم بها أي مرشح
لرئاسةالجمهورية».
وافاد بأن «الخلوة السياســية  -التنظيمية
تناولت املســائل املتصلــة بهوية التيار ما بعد
االنتخاباتوالعهد،وهيكليتهالتنظيميةونظامه
جهات لجهة تطوير
وآلياته ،وقد تــم وضع تو ّ
الت ّيار ،مبا يحفظ شعبيته ويف ّعل قدرة الكوادر

عىل اإلنجاز» ،الفتاً إىل أنه «قد تم تشكيل لجان
متخصصةمهمتهاالتحضريلورشعملتتناول
قطاعاتالشبابواملرأةواإلعالمواالنتشارواملال
والتواصل واملهن والتدريب واالنتخابات وغريها،
تحضرياً للمؤمتر الوطني العام».
اضاف التيار« :وضع املجتمعون جدوالً زمنياً
جهات الخلوة ببنودها السياســية
لتنفيــذ تو ّ
والتنظيمية» ،مشــدداً عىل رضورة «استكامل
املحاســبة داخل التيار وفقًــا للنظام الداخيل
يرســخ االنضباط والعمل املؤسسايت فيه،
مبا ّ
ويحفظ مناعته وق ّوته».
وأكّد عىل القرار «بإحياء ذكرى  13ترشين
الســنوية ذات الرمزية العاليــة يف تاريخ
التيار ،كذلك مبواكبة شــعبية لنهاية والية
الرئيــس عون يف  31ترشين األول وخروجه
مــن قرص بعبدا ،كام دخولــه ،عزيزاً مك ّرماً
بني شعبه وأهله وناسه ،وهو يدعو التياريني
واملنارصيــن واألصدقاء االســتعداد ملالقاة
الذكرى والحدث تأكيداً عىل التزامهم ومح ّبتهم
املؤسس».
للقائد
ّ

ترأس نقيب املحامني
يف بريوت نارض كسبار
إجتــاع لجنــة إدارة
صنــدوق التقاعد ،يف
النقيبي شكيب
حضور
ْ
قرطبــاوي وســمري
أيب اللمــع واألعضاء،
وتم البحــث يف عدة
ّ
ملفات ومنها مرشوع
موازنة الصندوق لسنة
 2023 -2022إبتداء من
 2022/1/1فتم إقراره خالل الحفل
بعد مناقشته .كام متت
مناقشة عدد كبري من النقاط لحسن سري عمل
الصندوق.
ثم اســتقبل كسبار املحامي قيرص أوغست
وحسان حسن الرفاعي ،وتم البحث يف
باخوس
ّ
عدة نقاط قانونية ،إدارية ودستورية موضوع
مناقشــة يف املجتمع .واســتقبل عميد كلية
الحقوق يف جامعة الحكمة الربوفسور مارون
بســتاين الذي قدم له كتابه باللغة الفرنسية
بعنوانContrats types, et formulaires de :
 contratsوعىل هامش اجتامع اتحاد املحامني
العرب ،ل ّبى كسبار دعوة رئيسة لجنة العالقات
العربية والعالقة مع اتحــاد املحامني العرب

وجمعيات املحامني العربية ،املحامية ســهى
بلوط األســعد إىل حفل تكرميي أقامته عىل
رشف عدد من النقباء العرب يف جبيل.
وبعد الظهر ،شــارك يف حفل افتتاح أعامل
املكتــب الدائم التحاد املحامني العرب يف دورته
األوىل للعــام  2022والذي انعقد يف دار نقابة
املحامني يف طرابلس ،بعنوان «من أجل تضامن
عريب مع لبنان يف أزمته ومواجهة أطامع العدو
الصهيوين وعدوانه» وألقى كلمة باملناسبة.
هذا وكلف كســبار عضــو مجلس النقابة
املحامي بيار حنا متثيله يف أعامل املكتب الدائم
الذي يعقد يف أوتيل  -Le Royalضبيه.

كســــبار تــــرأس اجتمــــاع لجنــــة «إدارة صنــــدوق التقاعــــد»
ً
ّ
وتابـ ـ ــع مـ ـ ــع ّ
قانونيـ ـ ــة إداريّـ ـ ــة ودسـ ـ ــتوريّة
زواره شـ ـ ــؤونا

بخاش :الحمالت الحاقدة
ُ
لن تثنينا عن مكافحة الفساد
وصــف نقيب أطباء لبنان
يف بريوت يوســف بخاش
الحملة التي يتعرض لها عرب
منصات التواصل االجتامعي
بـ»املغرضة والحاقدة».
وقــال يف بيان صادر عن
مكتبــه االعالمي« :اذا كانت
رضيبــة مكافحة الفســاد
والقضاء عليها يف معاقلها
ملصلحة االطباء والجســم
الطبــي ســتكون عىل هذه
الشــاكلة فاهال وسهال بها
وال ميكــن لحمالت من هذا
النــوع ان تثنينا عن عملنا او
تعيدنا اىل الوراء او ان تدفعنا
للقبول بفســاد املفسدين»،
مضيفــا «اذكر هــؤالء بان
االنجازات التي تحققت منذ
اســتالمي مهامــي لنقيب
االطبــاء تثبت مبــا ال يقبل
الجــدل اين اعني كالمي هذا
وما انقاذ صنــدوق التقاعد
مــن االفالس والعــودة منذ
نهاية الشــهر الجاري للدفع
النقــدي الكامل لكل االطباء
املتقاعديــن إال البداية .وهذا
مــا كان ليتحقق لوال العمل
الدؤوب عىل رفــع املداخيل
وعدم السامح بالتفريط باي
جزء منها».
وختــم «اؤكــد لهــوالء
الحاقدين ان املسرية االنقاذية
مســتمرة .وان بيت الطبيب
ســيبقى بيتا ال بل قرصا لكل
طبيب لبناين».

وترية اإلتفاق ،وذلك لجملة أســباب أبرزها :الواقع اللبناين
الــذي تزدحم فيه اإلســتحقاقات ،علــاً أن أي مراوحة أو
تأجيل لن يكون يف مصلحة أي طرف من هذه األطراف عىل
املدى البعيد .وعليه ،فإن مســودة اإلتفاق قد شــارفت عىل
اإلنتهاء ،وفق ما تكشف املصادر املواكبة ،والتي تشري إىل أن
الطروحات النهائية واألجوبة ،كام اإليضاحات واملالحظات
التــي وردت يف األمتار األخرية من رحلة التفاوض ،قد باتت
«عىل الورق» وشبه منجزة ،ومل يبق إالّ صياغة بنود اإلتفاق
أوالً ،وإعالن املوقف النهايئ منه ثانياً ،وهو ما أعلنه بوصعب
مــن نيويورك ،عندما أكد أن مرحلة املفاوضات انتهت.

قائـــد الجيـــش التقـــى شــ ّ
ـهيب وأبـــو فاعـــور
وســــــفير بلجيــــــكا فــــــي زيــــــارة تعــــــارف

قائد الجيش مستقبالً السفري البلجييك

اســتقبل قائد الجيش العامد جــوزاف عون يف مكتبه يف
الريزة ،النائبني أكرم شــهيب ووائل أبو فاعور ،وتناول البحث
يف األوضاع العامة يف البالد.
كام استقبل السفري البلجييك يف لبنان Koen VERVIAEKE
يف زيارة تعارف ملناسبة توليه مهامه الجديدة يف لبنان.

ّ
ّ
العامليـ ـ ــة»
لقـ ـ ــاء تعـ ـ ــاون بيـ ـ ــن «الصحـ ـ ــة
وســــــلوم للنهــــــوض بالقطــــــاع الدوائــــــي

عقد لقاء بني ممثل منظمة الصحة العاملية يف لبنان الدكتور
عبد النارص محمود أبو بكر ،ونقيب صيادلة لبنان الدكتور جو
وتم «وضع تصور لقطاع
سلوم ،بحضور أعضاء من املنظ ّمةّ ،
الدواء ،والحفاظ عىل جودة الدواء ،وتأمينه للمرض ،والســبل
ملكافحة كل أشــكال التهريب والتزوير واملتاجرة بالدواء عىل
حساب املريض».
ووفق ما اعلنه املكتب االعالمي لنقيب الصيادلة،
«ســيتم
ّ
االعالن يف وقت الحق عن سلسلة خطوات مشرتكة بالتعاون
مع وزارة الصحة».
حة العامل ّية
ويهــدف اللقاء اىل «التعاون بني منظمــة الص ّ
ونقيب صيادلة لبنان بغية النهوض بالقطاع الدوايئ يف لبنان
وتأمني الدواء الج ّيد للمريض».

املــــطــــران بـــولـــس سـ ــعـ ــاده فـ ــي ذمـــــة الــلــه
غيــب املوت امس ،النائــب البطريريك عىل البرتون وإهدن
زغرتا ســابقا مطران أبرشية البرتون املارونية سابقا املطران
بولس اميل الخوري بولس سعاده.
وقــد نعى الراحل ،الكردينال البطريرك مار بشــارة بطرس
الراعي ،سينودوس أساقفة الكنيسة املارونية ،راعي أبرشية
البرتون املطران منريخــر الله ،النائب البطريريك عىل نيابة
إهــدن -زغرتا والجبة املطران جوزيف نفّاع ،كهنة أبرشــية
البرتون وكهنة نيابة إهدن  -زغرتا ،وعموم األهل واألنســباء
يف الوطن واملهجر.
وســيحتفل بالصالة الجنائزية لراحة نفســه يف الثالثة
والنصف من بعد ظهر الســبت يف  24الحايل ،يف كنيسة مار
يوحنا املعمدان  -زغرتا.

إنـــــــــــــــه النـــــــــــــــداء األخيـــــــــــــــر
قب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل االنفج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الكبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر...
فاديا أبو غانم معلوف
ما حذرنا منه سابقا ،بدأنا نشهد عىل فصوله املتالحقة.
ال كهرباء منذ اسبوعني يف كافة املناطق اللبنانية.
تقنني مميت للمولد الكهربايئ تصل حتى  ٤ساعات يف
بعض املناطق.
فاتورة مولد كهربايئ يحتسب عىل الدوالر حسب سعر
منصة صريفة التصاعدي.
ال مياه للرشب! وال لالســتعامل اليومي ،اما رشاء نقلة
املياه فهي مسعرة بالدوالر ،واعلم اكيدا انك تشرتي مياه
مبتذلة!!!
ال مازوت اال بالفريش دوالر ،فهو يخضع للسعر العاملي
التصاعدي للنفط ،خاصة مع االزمة العاملية.
ال تدفئة ،ونحن عىل أبواب الشتاء ،غري الحطب ويس َعر
الطن أيضا بالفريش دوالر حسب السوق اليومي .
ال أدوية لألمراض املســتعصية .ال أدوية يف الصيدليات
بل البديل عنها .أما األدوية األجنبية فتسعر باليورو.
ال استشــفاء ،الناس متوت عىل أبواب املستشفيات وال
من يسأل ويحاسب.
قضاء متفرج!! مبنج!! يترصف حســب االمالءات من
مسؤوليه.
ال محكمة وال محاكم! فتأجيل الجلسات هو سيد املواقف
حتى تحقيق مطالب القضاة ،واملواطن يقبع يف الســجن
ال حول له وال قوة.
ال أوراق وال ملفات يف الدولة!!
ال مصارف وال أموال للمودعني« .شــحادة بشــحادة»
و»الشاطر بشطارتو»!
اما مسلســل اقتحام املصــارف يف هذا الوقت فلم يكن
بريئا ،إمنا مربمجا من البنوك والنافذين عليهم.
امــا اليوم الخميس فهنــاك حديث آخر مع املصارف اذا
رشعت أبوابها ...وإن مل ترشع فكارثة أكرب!
ونتوجه نحو املــدارس والجامعات ،فإن بعضهم يعمد
إىل تهديد االهل بالدفع خالل مهلة زمنية قصرية بالفريش
دوالر أو إىل املنــزل؟!!! األهل يصارعون الحياة  ،واللبناين
يدفع كل ما ميلك من أجل تعليم اوالده .وال من سميع وال
من مجيب!!!
إيجــارات املنــازل ايضا بالفريش دوالر!! ان مل يعجبك
«دبر راسك» ،القيمة التأجريية زادت  ٤أضعاف عىل املالك.
البلديــات ال ترحم!! كل يريد عائداته ولو عىل حســاب
املواطــن الفقري ألن الدولة مل تعــد تدفع للبلدية كام يف
الســابق من عدة قطاعات ،وسياســة التقشف وتأمني
الجباية بات ملحا الستمرار عمل البلديات.
األمن متفلت يف الشارع ويف كافة املناطق اللبنانية.
البنك الــدويل ورشوطه التعجيزية لــن يدفع للدولة
اللبنانية قبل إقرار املوازنة العامة االسبوع املقبل ،ان اكتمل
النصاب ،والتي مرر جزء منها األســبوع املايض من دون
حساب قطعي منذ  ١٢عاما.
املعركة الرئاسية بدأت وكل يفكر يف مصالحه وحساباته
الخاصة.
ال رقيب وال حسيب عىل أسعار السلع الغذائية التي تزهق
روح املواطن الالهث يوميا جراء تغيري األسعار الرسيع!!
فلتان أمني يف الشارع ،كل بلدية متارس الحامية الذاتية
الليلية بنفسها!!!
اللبناين ...كل لبناين ميلك أســلحة يف منزله وسيارته
حفاظا عىل أمنه الذي ال تؤمنه الدولة.
الوضع لألسف إىل مزيد من التصعيد.
والجميــع يتخوف ويتحرض لرضبــة أمنية!! ويعيش
يومه وكأنه آخر يوم  .النفوس مشحونة واألرض خصبة!!
والعني عىل من سيشــعل الفتيل يف الشارع يف اي وقت؟
ومن ســيكون الضحية!!! هذه املرة وكل املرات غري الشعب
اللبناين ...الذي يئس من حياته التي هي جهنم بحد ذاتها...
وإي جهنم بانتظارنا!!!
املفاوضات بدأت لرتســيم الحــدود ،و»إرسائيل» تهدد
يوميا بالرد عىل الرد.
اما النفط اإليراين املوعودون به خالل اســبوعني فقد
يساهم يف تخفيف املعاناة الكهربائية لفرتة صغرية ،ولكن
بالتأكيد ســيكون لهذا الدعم تداعيات سلبية ،أيضا كيف ال
ونحن يف بلد منقسم عموديا بني نهج وآخر ،ولكن عىس
أن يصل هذا النفط بخري!!
بيقى حديث الساعة مؤمتر األمم املتحدة الذي يعقد يف
نيويورك بعد غياب سنتني ويف حضور زعامء قادة العامل،
وغوترييش يحذر «بأننا أمام ورطة كبرية».
اما رئيس الحكومة املكلف نجيب ميقايت (املدلل فرنسيا)
فقد اجرى محادثات رسمية يف نيويورك ،وضم الوفد الذي
رافقه الوزير الياس بو صعب والوزير عبد الله بو حبيب،
واما املهمة فهي الزالة العوائق يف موضوع ترسيم الحدود
واســتخراج النفط  ،وتذليل العقبات أمام املرحلة املقبلة،
ونحن عىل عتية االستحقاق الرئايس وامللفات االقتصادية
العالقة التي ال حلول قريبة لها يف االفق!!
واذا حصلت اعجوبة!! فالقرار معلب من الخارج.
ما بيدو يف االفق ال يؤرش بالخري ...بل مزيد من الرتكيع،
والذل.
تحرضوا من اآلن أيها اللبنانيون لتعيشوا الحياة القدمية
ومســتلزماتها!!! مــن القنديل ،إىل الشــمع ،والـ، UPS
والراديــو الصغــر الذي يذكرنا بالحــرب وكلمة (مكتب
التحريــر يف خرب جديد) ،كام تع ّودوا صناعة املونة ،ألن
الــرّادات لن يعود لها نفــع اال لتخزين املواد املعلّبة التي
ال تتلف ...واســتمتعوا بعد اليوم إىل ضوء القمر ...ونور
الشمس للتدفئة...
الشــعب يف واد ....وحكامــه يف واد آخر ...اىل متى
ستستمر هذه املهزلة ...وهذا التهريج...
الشعب اللبناين دفع مستحقاته تجاه ربه كاملة عىل
األرض ...بقــي املمثلون عىل الشــعب ...كل يؤدي الدور
املطلوب منه...
امــا الحكومة فهي تصدر تباعا قــرارات تنهش بجلد
املواطن ...وتعيث مبا تبقى من دولة ومؤسسات...
اما رئاســة الجمهورية التي ال متلك صالحيات ...عينها
عىل من سريث من بعدها ،و»مرق يل ملرق لك» .مراسيل...
ومراسيم جوالة ....تحايك املصالح وليس املصلحة العامة.
امــا املجلس النيايب فهو الحكم الحكيم اليوم ...والكرة
يف ملعبــه عىل أمل التصويب باتجاه إحقاق حق وكرامة
املواطــن ،وترشيع القرارات امللحة لحفظ ما تبقى من ماء
الوجه.
أن ما مير به لبنان من جوع ومجاعة مل نشهد له مثيالً
منذ الحرب العاملية األوىل.
املرحلة خطرة ودقيقة ...وعامل الوقت ...ليس ملصلحة
أحد.
ملــرة اخرية نناديكم يا مســؤولينا ...شــعبكم مل يعد
يتحمل...
توقعوا أســوأ األسوأ بعد اليوم ...ألن املوس دق باعناق
لقمة عيش املواطن ...ورمبا سيدق باعناقكم...
إنه النداء األخري قبل االنفجار الكبري...
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ّ
رئـــاســـيـــة ؟
هـــل يُــــــؤدي اإلنــــفــــراج الــحــكــومــي امل ــرت ــق ــب الــــى تــســويــة
فادي عيد
دخلــت الســاحة اللبنانية يف األجواء الرئاســية ،وقد
يكون هذا اإلســتحقاق هو الشغل الشاغل يف هذه املرحلة،
ولكــن حتى اآلن ،وعىل الرغم من بعض التح ّركات الداخلية
والخارجية ،يبقى وفق املعلومات املتأتية من أكرث من مصدر،
أن حسم أي خيار مرتبط باإلنتخابات الرئاسية ،لن يكون قبل
األســبوع األخري من والية رئيس الجمهورية ميشال عون،
أي يف الربع الساعة األخري الذي غالباً ما يأيت بالتوافق بني
املك ّونــات اللبنانية والكتــل النيابية ،إالّ يف حال كان هناك
مرشوع تســوية فرنيس ـ سعودي ـ أمرييك ـ إقليمي ،من
شــأنه أن يريس التوافق عىل مرشــح يحظى بإجامع كل
األطراف ،ال بل يع ّمم اسمه عىل الكتل النيابية بر ّمتها.
ولهذه الغاية ،ينقل وفــق املعطيات املتوافرة ،أن لقاءات
الرئيــس املكلّف نجيب ميقايت بكبار املســؤولني اإليرانيني
والفرنســيني ،أكان الرئيســن ابراهيم رئييس وإميانويل
ماكرون ،عىل هامش أعامل الجمعية العامة لألمم املتحدة،
جهات باريس وإيران،
رمبا قد يكون بلور لــدى ميقايت تو ّ
الدولتني الفاعلتني واملعنيتني بالشأن اللبناين ،كام الرياض
وواشــنطن ،وإمنا ما تردّد من معلومات عن حراك الرئيس
املكلّف ،يشــر إىل أن باريس ما زالت تحرص قبل أي يشء
آخر عىل إجراء اإلنتخابات الرئاسية يف موعدها الدستوري
املحدّ د.
خص التســوية عىل غرار «الدوحة» أو
ولكــن ،ويف ما ّ
لقاء «ســان كلو» ،فإن املؤرشات تؤكد أن هناك شــيئاً من
هذا القبيل يجري التداول به من قبل املســؤولني الفرنسيني
بالتشاور والتنسيق مع واشنطن والرياض وطهران من دون
حل املعضلة الحكومية
أي حسم حتى الساعة ،بل من شأن ّ
أن يؤدي إىل تهدئة الساحة اللبنانية ،وعندئذ ميكن البحث
ظل صعوبة
عن هذه التســوية التي ال مناص منهــا ،يف ّ
التوافق بــن األطراف والقوى السياســية املحلية ،وتالياً
التعقيدات املحيطة بالوضع اللبناين بشــكل عام من خالل
أزماته اإلقتصادية واملالية.

مــن هذا املنطلق ،فإن األجــواء الحالية ما زالت ضبابية
وغري مستقرة ،عىل الرغم من الحديث املتامدي عن انفراج
حكومي ،ولكن رئاسياً فإن رئيس الجمهورية ميشال عون لن
يسلّم بسهولة ،بل ما زال يسعى ،وفق املعلومات ،لدعم رئيس
«التيار الوطني الحر» جربان باسيل لرئاسة الجمهورية ،مع
معرفته املسبقة باستحالة توافر أي إجامع حوله ،حتى من
الحلفاء قبل الخصوم ،وبنا ًء عليه فإن الرئيس عون سيضع
رشوطاً قاســية ،واألمر عينه لباســيل ،يك يتم تســهيل
اإلنتخابات الرئاســية ،وتحديداً مستقبل «التيار الربتقايل»
ما بعد عهد الرئيس عون ،إن عىل مســتوى مشــاركته يف
الحكومة الجديــدة أو عىل مســتوى التعيينات اإلدارية،

مم ســ ُيبقي الجدل قامئاً بني القــوى املعنية ،حتى تضع
ّ
الضغوطــات الجارية األمور يف نصابها ،وهذا ما قد يقوم
به أحد أبرز حلفاء العهد وتياره ،والذي ســاهم يف تسوية
األزمة الحكومية يف حال مل تحصل أي عرقلة للمســاعي
التي بُذلت ،وإن كانت األمور حكومياً يف خواتيمها بانتظار
عودة ميقايت إىل بريوت.
وأخرياً ،فإن األيام املتبقية لنهاية العهد ستكون مفصلية،
يف حــال مل تصل اإلتصاالت الدولية إىل التوصل لتســوية
رئاســية ،مبعنى أنه عندئذ ستبقى املناورات السياسية يف
الداخل عىل ما هي عليه من خالل رفع سقف الرشوط ،ربطاً
مبغادرة الرئيس عون للقرص الجمهوري.

ُ
معـــــــــــــــدن رجـــــــــــــــال الدولـــــــــــــــة

ربيع الدبس

يف بالدنا والعالَم طفرة من الساســة ونُدرة من رجال الدولة .رمبا
ألن السياسة جِ رس عبور إىل السلطة واملال والنفوذ ،وأحياناً كثرية إىل
الفساد .لذلك يزدهر العمل السيايس يف حني تنخذل الدولة...والسياسة
لصنع الخري العام وص ْوغ مســتقبلٍ
تتجىل ،معيارياً ،يف كفاءة القادة ُ
مرشق لكنها ،وصفياً ،مجبولة باإلنتهازية واملافياوية واإلســتغالل.
ِم ْن هنا أهمي ُة التفريق بني رجال الدولة وأراخنة السياســة  ،ومن هنا
حيوي ُة الفرز بني الواقع واملرتجى .لذلك اعترب بعض املؤرخني واملفكرين
أن صناعة التاريخ هي اســتقصاء الوحشيات  ،قبل اإلنجازات املتصلة
بهــا اتصاالً عضوياً .أمل يعترب النهضوي جربان خليل جربان الحضار َة
ُصباً قامئاً عىل رابية من الجامجم البرشية ؟!
ن ُ
قال الرائد الفلسفي اإلغريقي أفالطون« :نحن مجانني إذا مل نستطع أن
نفكّر ،ومتعصبون إذا مل نُ ِر ْد أن نفكر ،وعبيد إذا مل نجرؤ عىل التفكري»...
هكــذا يتضح يف هذا املأثور األفالطوين أن الفكر هو حجر الزاوية يف
الشخصية اإلنسانية املتزنة والفاعلة .لذلك ال بُدّ  ،لكل َمن يحسب نفسه
مواطناً واعياً ال تابعاً أعمى ِ ،م ْن أن يفكر ويسأل ويحاسب ،ألن التساؤل
أبجدية الفكر كام أنّ ال ِفعل ُ
دليل نبضه ودميومته .هكذا تتبدّ ى الحرية
ري الحــر نكه َتها بل مرب َر وجودها .قال
الحقيقيــة التي مينحها التفك ُ
الفيلسوف العقالين األملاين ل َي ْب ِنت ْز« :لو أن الحرية تعني أن نُزعزع نِري
ني والحمقى األحرا َر الوحيدين».
العقل ،ألصبح املجان ُ
أين شــعبنا وبالدنا مــن ذلك كله ؟ أين أصحــاب العقول والرؤية
واإلســترشاف؟ أين معادن الرجالِ املناقبيني والنسا ِء األخالقيات؟ أين
الحريصون والحريصات عىل منع ابتالع حتى الشّ ّف ِة األخرية من كأس
الحياة امل ُ ّرة ؟ أليس يف هذا الشعب ج ّراح واحد يستطيع إيقاف النزيف؟
أليس أطباؤنا الوطنيــون وافرين ِعلامً وخرب ًة ونجاحات؟ أليس املدير
ثبت اللواء عباس ابراهيم مقدرة
العام لألمن العام واحداً من هؤالء؟ أملْ يُ ْ
ٍ
نوعية عىل اتخاذ
مبادرات وتنفيذ أدوار ترفع من شأن املسؤولية التي
ْ
هبطت عند بعضهم حتى الهزال؟ وإال َم سنبقى متفرجني عىل الحقيقة
ِ
األ
عىل
ساكتني
،
بالوهم
دين
ع
وا
،
بالباطل
رتاضني
لك ْن ُم
َسة املعشّ شة
ل
ب
ْ
َ
بني ظهرانينا ؟
بديهي أن إعالء الصوت ال يكفي ألن إعالء املامرســة هو ما يُعطي
ّ
ٍ
جدواه  ،إ ْذ ذاك ال بُدّ من تح ُّر ٍك
مدروس لك ْن رسيع...
الصوت صدقيته و َ
إال إذا كان بني املســؤولني َم ْن قرر تحويل الدولة املتهالكة إىل مقربة
صغُر يف لبنان كل يش ٍء ...إِ ّلها.
جامعية َ

انــــتــــهــــى زمــــــــن إســـــتـــــقـــــرار الـــــــــــــدوالر فــــــي ل ــب ــن ــان
خـــــــــبـــــــــراء لــــــــــ «الـــــــــــــديـــــــــــــار»  :املــــــشــــــكــــــلــــــة بـــــنـــــيـــــويّـــــة
والـــــــــــــــــــــــدوالر الــــــــــــى األربــــــــعــــــــيــــــــنــــــــات والـــــخـــــمـــــســـــيـــــنـــــات
مينى املقداد
كل
منــذ أن كرس الــدوالر حاجــز  1500لــرة ،أصبحت ّ
الســيناريوهات النقديّــة واإلقتصاديّة تتوقّــع له املزيد من
ظل ضخّ مستمر للبنك املركزي
اإلرتفاعات املرعبة ،ال س ّيام يف ّ
يف السوق اللبناين بأوجه وأشكال مختلفة.
أ ّما من يتحكم بســعر رصف الدوالر ويرفعه؟ فهناك وجهات
لعل أبرزها
وجبهــات عديدة تقبع خلف هذه العمل ّيــة املدبّرةّ ،
أكرثها غموضــا ،هي التطبيقات الوهم ّية التي تنرش ســعر
الــرف عرب الهواتف الخلويــة ،والحديث يدور هنا حول أياد
سياســ ّية تتحكم بهذه اإلفرتاضات ،إضافة إىل عوامل أخرى
مساهمة بدورها ،منها مؤخرا إرضاب املصارف.

} عكّوش  :ال بدّ من إعادة
الثقة بالعملة اللبنانية }

يقســم الخبري املايل واإلقتصادي الدكتور عامد عكّوش يف
ّ
حديثه لـ «الديار» أسباب ارتفاع سعر الرصف إىل نوعني مادية
ومعنوية:
 األوىل تتمثّــل يف تضخّم الكتلــة النقدية املتداولة والتيوصلت بتاريخ  15أيلول لحدود  45ألف مليار لرية ،بزيادة حوايل
 1500مليار لرية خالل  15يوما ،ورشح بأنّ هذه الكتلة دامئا ما
تبحث عن دوالر لتشرتيه ،ما يزيد الطلب عليه بشكل دائم ،كام
لدينا عجز مستمر باملوازنة ،فنفقات الدولة تزيد ،بينام وارداتها
عىل حالها وفق ســعر  1507.5لرية ،ومثله العجز السنوي يف
الكهرباء.
الثانيــة :تّتصل بالدرجة األوىل بحجم الثقة باللرية اللبنانية
املفقودة اليوم ،بسبب فقدان الثقة بالسلطة السياسية التي ال
أي خطة،
أي قانون أو إصدار ّ
أي قرار أو تصديق ّ
تستطيع اتّخاذ ّ
وفقدان الثقة بالســلطة النقدية بسبب اإلدارة السيئة لحاكم
مرصف لبنان خالل رفع الفوائد والهندسات املالية وتثبيت سعر
الرصف ودعم الســلع ،ومنصة صريفة والتعاميم الكثرية التي
سببت أزمات كبرية ،والهريكات عىل أموال املودعني ،والستقرار
ســعر رصف الدوالر ال بدّ من إعادة الثقــة بالعملة اللبنانية،
من خالل إعادة الثقة بالســلطتني السياســية و النقدية وهذا
مستحيل يف هذه الظروف ،ما يعني أنّه ال استقرار دائم لسعر
الرصف.

ال يوافــق عكّوش عىل فكرة أنّ رفع الدعم هو الذي أدى إىل
مزيــد من الطلب عىل الدوالر ،فلو أنّ حاكم مرصف لبنان رفع
الدعم منذ بداية األزمة وع ّوم سعر الرصف ،ملا ك ّنا خرسنا حوايل
 35مليار دوالر من النقد األجنبي ،كام أنّ املشــكلة ليست برفع
الدعم ،فمعظم دول العامل ترفع الدعم عن سلعها ،إنّ ا املشكلة
يف عدم إقرار اإلصالحات والقوانني والخطط التي ميكن أن تعيد
الثقة للمواطن اللبناين بعملته واقتصاده ،فاإلبقاء عىل الدعم
يســتنزف البلد واملواطن وهذا ما حصل يف كهرباء لبنان التي
اســتمر دعمها ألكرث من  25سنة ما أدى إىل تحميل االقتصاد
اللبناين حوايل  40مليار دوالر ،ودعم الســلع الغذائية فخرسنا
حوايل  15مليار دوالر ،وإطالق منصة صريفة وخسارة  4مليار
دوالر حتى اآلن.
ولفــت عكوش إىل أنّ هذا اإلســتنزاف الحتياطي العمالت
الصعبة هو مسبب أسايس يف عملية ارتفاع سعر رصف الدوالر
ألنّه يؤدي النعدام الثقة بالنظام النقدي والســلطة السياسية
واإلقتصــاد اللبناين ،وما ميكن فعلــه اليوم بالحدّ األدىن هو
العمل عىل اإلســتقرار الجزيئ لســعر الرصف من خالل إقرار
املوازنة بعد التعديالت عىل الرســوم لتمويل النفقات وإعادة
تشــغيل اإلدارات العامة ،وتفعيل الجامعة اللبنانية واملدارس
الرسمية واملستشفيات الحكومية ،ووضع الخطط واملصادقة
لكل
ظل نظام سيايس معطّل ّ
عىل مشــاريع القوانني ،لكن يف ّ
اإلجراءات واإلصالحات سنبقى يف عملية «املراوحة مكاننا»،
ومــا ميكن فعله حاليا هو مجــرد الرتقيع يف اإلجرءات حتى
نستمر.

} منصور  :الدولرة الشاملة هو الحل الوحيد }

للمتخصصة يف اإلقتصاد النقدي يف البلدان املدولرة الدكتورة
ليال منصور رأي مختلف ،فاوضحت لـ «الديار» أنّ الدوالر أساسا
مرتفــع ،وك ّنا نراه أقل ( 25و 30ألف لرية) ،نظرا لتدخّل البنك
املركــزي من خالل التعاميم واإلجراءات ،والذي لعب دورا يف
الصغط عىل الدوالر نزوال ،لكن عندما «ســحب املركزي يده»
كل يشء تباعا ،وفتحت املدارس والجامعات
برفــع الدعم عن ّ
وبدأت بطلب الدوالرات للتســجيل وسواه ،وغادر املغرتبون،
ويعبعن ســعره
من الطبيعي أن «يأخذ الدوالر راحته» أكرث
ّ
أكرث.
وكشــفت بأنّ الســيناريو اللبناين يدل أنّ الدوالر ســيظل

شـــــلـــــومـــــو زملــــــــان
األمــــــــــــن الــــــــعــــــــام :
األمـــــــيـــــــركـــــــي ُ
ّ
ّ
َ
جـــنـــســـيـــة «إســــرائــــيــــلــــيــــة» وأخـــــــلـــــــي ســبــيــلــه
ال يـــمـــلـــك
أشار مكتب شؤون اإلعالم يف املديرية العامة
لألمــن العام ،إىل أنه «نــر يف االعالم تقرير
يتعلق باملواطن االمرييك شلومو زملان الذي دخل
إىل لبنان بتاريخ  ١٢ايلول الجاري .ومن أجل جالء
بعض األمور التي وردت يف التقرير ،يهم املديرية
العامة لألمن العام أن توضح ان دورية من األمن
العام اوقفت املذكور بنا ًء إلشارة القضاء املختص
بعد ورود اتصال من مديرية املخابرات يفيد ان هذا
الشــخص يحمل الجنسية االرسائيلية .وبنتيجة
تبي ان املذكور لديه
التحقيق مع صاحب العالقةّ ،
«اقامة طالب» يف فلسطني املحتلة ،مام يعني عدم
حيازته الجنسية اإلرسائيلية .وقد اجرت األجهزة
املختصة يف املديرية مســحا استعالميا شامال
عنه بإرشاف القضاء املختص ،الذي اشار بإخالء

ســبيله بعدما تبني عدم وجود أي سبب عديل او
امني يستوجب توقيفه او منعه من السفر.
وأسف املديرية العامة لألمن العام يف بيان «ملا
ورد من معطيات يف التقرير والتي تشــكل اساءة
او تقليل من دور االمن العام ومهامته  ،ال ســيام
يف مجال الحرص عىل االمن القومي والوطني يف
مواجهةمحاوالتالعدواالرسائييلاخرتاقالساحة
اللبنانية ومكافحتها ،وهي مل ولن تألو جهدا يف
هذا املضامر .عدا ان املديرية ال تتلقى توجيهات من
احد ،داخليا او خارجيا كام حاول التقرير االيحاء
به أمام الرأي العــام ».وجددت املديرية تأكيدها
«التزامها العمل مبوجب الصالحيات املنوطة بها،
وتطبيق القوانني والتعليامت التى ترعى مهامها
االدارية واالمنية والخدماتية».

ّ
عــــــمــــــلــــــيــــــة تـــــهـــــريـــــب
الـــــــجـــــــيـــــــش  :إحـــــــــــبـــــــــــاط
ّ
أشــــــخــــــاص عــــبــــر الــــبــــحــــر بــــطــــريــــقــــة غــــيــــر شــــرعــــيــــة

اعلنــت قيــادة الجيش عــر صفحتها عىل»
فيسبوك» ،انه «نتيجة عملية رصد ومتابعة ملحاولة
تهريب أشــخاص عرب البحر بطريقة غري رشعية
قبالة بلدة العريضة -عكار ،متكنت القوات البحرية
من الوصول إىل املركب املستع َمل للتهريب عىل بُعد 6
أميال بحرية عن الشاطئ .وقد تبني أن املركب أصيب
بعطل يف وقت سابق ،وعىل متنه 55
شخصا بينهم
ً
امرأتان حامالن وطفالن .كام أن ربانه غادره عىل
منت زورق قبل وصول الجيش.
قامتالقواتالبحريةبسحباملركبنحوالشاطئ،
وبورش التحقيق بإرشاف القضاء املختص».

يرتفع ،وليس هناك مجاال لخفضه
أو لجمــهّ ،إل مــن خــال إنتاج
إقتصادي ،ولكن « :كيف لنا أن ننتج
والدوالر يرتفع؟» ،إال إذا تم تغيري
نظام سعر الرصف وفق ما يس ّمى
« »currency boardاو «الدولــرة
الشاملة» ،وهذا هو الحل الوحيد.

حال  :الدوالر سيأخذ
}ر ّ
املنحى التصاعدي }

من جهتهــا ،تشــر الباحثة
يف الشــؤون اإلقتصادية واملال ّية
حال لـ «الديار» إىل أنّ انخفاض الدوالر مؤقت
الدكتورة فاطمة ر ّ
ومرحيل ،وأنّ اتجاهه العام تصاعدي منذ أن تخطّى عتبة 1500
لرية ،معيدة أســباب ارتفاعه إىل الفجوة بني العرض والطلب،
وهــدوءه مبراحل معينة إىل تدخالت مــرف لبنان الطرف
املتحكم مبســألة عرض الدوالر والعامل األكرث تأثريا ،وهناك
أسباب تتعلّق باملضاربة واإلستفادة من الفرق بني سعر الدوالر
يف الســوق السوداء واملنصة ،وأخرى سياسية كاستحقاقات
الحكومة ورئاســة الجمهورية وترسيم الحدود ،فيام السبب
الدائم هو أننا مل نفعل شيئا يك نغري هذا الواقع ،بوضع خطط
طويلة األجل ،ملدة  3ســنوات وما فوق ،فقد تخطّينا هذا العدد
من السنوات وال نزال «مكانك راوح» ،ويف حالة من التخبط.
حال ســيأخذ الدوالر املنحى الطبيعي التصاعدي له،
برأي ر ّ
فخالل الســنوات املاضية حينام بدأ يكرس حاجز  1500لرية،
وبالرغم من تدخالت مرصف لبنان كان يأخذ مســارا تصاعديا
بقفزات كبرية فقد كان بالعرشينات منذ ســنة ،واليوم أصبح
بالثالثينــات وما من يشء مينع وصولــه إىل األربعينات أو
الخمســينات وأرقام أعىل مع مرور الوقت ،طاملا ال تزال األمور
كــا هي ،وإذا مل يلجم من قبل مرصف لبنان فإنّه سيســتمر
بالتصاعد ،خصوصا بعد انتهاء املوســم الســياحي الذي كان
ســببا يف صمود اللرية ،فضال عن دور التوقعات املرســومة
تغيات بالــدوالر الجمريك أو
مــن قبل اللبنانيني اتجــاه أي ّ
مــن خالل رفع الدعم عن البنزيــن وبالتايل زيادة الطلب عىل
الدوالر ،وزيادة رشاء بضائع بشكل مسبق تحوطا ملوضوع رفع
الدوالر الجمريك ،وســيرتجم األثر النقدي لهذا اإلرتفاع مبزيد

ّ
ّ
ّ
الحلبي  :إذا لــــــم يتعلم
اللبنانيون فلــــــن يتعلم غيرهم
شــارك وزير الرتبية والتعليم العايل
يف حكومــة ترصيف االعــال عباس
الحلبــي ،يف إطار متابعتــه لربنامج
زيارته إىل نيويورك للمشاركة يف القمة
الرتبوية العاملية حول تحول التعليم ،يف
اجتامعات اللجنــة التوجيهية الرفيعة
املستوى التي انعقدت ب  Yale clubبدعوة
من مرشوع التعليم ال ينتظر ،ومبشاركة
جميع ممثيل الجهات املانحة واملنظامت
الدولية املعنية.
وقــدم الحلبي مداخلة مفصلة وضع
املجتمعني مــن خاللهــا يف األوضاع

الرتبوية يف لبنــان والتحديات الكبرية
التي يواجهها.
ونبــه إىل خطورة تفاقــم الوضع.
وطالب بســد «الفجــوه املاليه من أجل
توفري الحوافز للمعلمني وتغطية كلفة
املحروقات ومصاريف تشغيل املدارس».
وكرر الحلبي موقفه الواضح ،أنه «اذا مل
يتعلم اللبنانيون فلن يتعلم غريهم».
وقــد أثنى عىل هــذا املوقف املفوض
السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
فيليبو غرانــدي ،وكذلك مديرة مرشوع
التعليم ال ينتظر السيدة ياسمني الرشيف.

من الضغط اإلقتصادي واإلجتامعي عىل اللبنانيني واملنشــآت
العامة ،وزيادة الفقر والتآكل بالقدرة الرشائية وسحق الطبقة
الفقرية ،واتســاع الفجوة بني طبقات املجتمع ،ومشاكل أمنية
قد تظهر يف األفق.
حال أنّ ال حل أو «عصا سحريا» حاليا ،ميكن أن ينقذ
وتجزم ر ّ
لبنان مبارشة ،فنحن مل نقدّ م عىل مدار هذه الســنوات حلوال
ملشــكلة الدوالر والتضخم والنمو والناتج املحيل الذي انخفض
بشــكل هائل ،متســائلة :أين السياســات املالية واملرصفية
والنقدية؟ ومشدّ دة عىل أنّ املشكلة بنيوية ،اقتصادية ،مالية،
مرصفيــة ،صحية ،تربوية ونقدية ،والحلول تبدأ مبعالجة كل
ذلك ،علام أنّها ستكون بطيئة ،فاإلنهيار عمره عرشات السنني،
وركيزة ذلك الهدوء األمني والسيايس وإعداد الخطط اإلنقاذية
والعمل عىل الهيكلية اإلقتصادية الســليمة بتقوية القطاعات
املنتجة  ،و التوصل إىل اتفاقات يف مســألة الحدود البحرية
والربية ومع صندوق النقد الدويل.
خالصــة القول ..رغم أنّ إرتفاع الــدوالر الذي المس عتبة
األربعــن ألفا مؤخرا ،شــهد انخفاضا نتيجة تدخل «املركزي»
كــا العادةّ ،إل أنّ مختلف املدراس النقدية واإلقتصادية تؤكّد
أنّ ال ســقف ميكن أن يحدّ د ويحدّ من جموح الدوالر وجنونه،
ســوى املرصف املركزي الذي بدأ يدرس تدخّالته بعناية مؤخرا،
ال س ّيام مع تاليش دوالراته شيئا فشيئا ،ليبقى املواطن ضح ّية
ثالوث مرصف لبنان واملصارف والصيارفة ،عىل أمل أن تشــهد
مخاضات الحكومة والرئاسة األوىل وترسيم الحدود البحرية
ّ
الكل لإلحتياطي
ثم إصالحات قبل التبخّر
والدات رسيعة ومن ّ
«املركزي» من الدوالرات.

ّ
قبالن في نداء الى الحكومة والسياسيين وكل قادر :
تــــــرك أجيالنــــــا بال تعليــــــم إنتحار ونحــــــر للبلد

توجه املفتــي الجعفري املمتاز
الشيخ أحمد قبالن ،اىل الحكومة
والقوى السياسية واىل كل قادر،
بنداء عاجل ،قــال فيه« :القطاع
التعليمــي والتعليــم الرســمي
والجامعي مبــا يف ذلك الجامعة
اللبنانية تحترض ،واإلنتاج الرتبوي
منذ السنة األوىل لألزمة إىل اليوم
يضــع لبنان بالقعــر ،واملطلوب
إنقاذ التعليم الرســمي والجامعة
اللبنانية ،ومن بدد  30مليار دوالر
عىل دعم املعدوم ال ميكنه التلطي
باألعــذار .وللحكومــة مجتمعة
الــتــقــى املــرتــضــى واملــســتــشــار الــثــقــافــي اإلي ــران ــي
أقــول :أعداد الذيــن تركوا املقاعد
فــــضــــل
الـــــلـــــه  :ضـــــــــــرورة تــــعــــزيــــز الــــتــــواصــــل الدراســية كبرية جــدا واملطلوب
ّ
ّ
مـــــــــع كــــــــــــل األطـــــــــــــــــــــراف الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة إنقاذ التعليم الرســمي والجامعي
وإال طــار لبنــان ،واملطلوب من
استقبل السيد عيل فضل الله املستشار إيــران « ،داعيــا إىل» متتينها مع الدول الحكومــة والقوى السياســية
الثقايف للجمهورية اإلسالمية اإليرانية العربية واإلسالمية ملا يعزز من مكانتها والدينية وباألخص إدارات املدارس
كميل باقر زادة ،يف زيارة تعارف وكانت ودورهــا يف العامل ويزيل كل أســباب
جولة أفق يف عدد من العناوين والشؤون التوتر واالحتقان معها».
ّ
الغريب عن طرح اســــــمه لحقيبــــــة املهجرين :
الثقافية واإلسالمية.
حكومة
يف
الثقافة
كام استقبل وزير
ُ
ّ
ّ
الثقايف،
باملستشار
ورحب فضل
وســام
محمد
القايض
االعامل
ترصيف
«رضورةاللهتعزيــز التواصل مع املرتــى الذي بحــث معه يف عدد من لســــــت بصــــــدد حمــــــل أي حقيبــــــة وزارية اآلن
مؤكــدا
جميع األطراف اللبنانية عىل الصعيدين القضايا الثقافية واخر املستجدات عىل
أشــار الوزير الســابق صالح حقيبة وزارية اآلن».
الثقايف والفكري الذي من شأنه ان يزيل الصعيدين املحيل واإلقليمي.
وأكــد يف حديث تلفزيوين ،أن
الغريب ،يف تعليق عن طرح إسمه
الكثري من العوائق والحواجز املصطنعة
واســتقبل ايضا أمني الرس العام يف لحقيبة املهجرين ،إىل أن «اسمي «رئيــس «التيــار الوطني الحر»
التي متنع تعزيز هذا التواصل وتســاهم الحــــزب التقدمي اإلشــرايك ظافر تــم طرحه يف اإلعالم ومل يناقش النائب جربان باســيل يعرف عدم
يف متتني القواســم املشرتكة معها « ،نــارص ،وتداول معــه األوضاع املحلية معي هذا املوضوع ال من قريب أو رغبتي باملشــاركة يف الحكومة،
منوها بسياسة «االنفتاح التي تنتهجها والخارجية.
من بعيد ،وأنا لست بصدد حمل أي ونحن عىل تواصل مستمر».

اإلسالمية واملســيحية التعاطف
والتســامح وبــذل كل اإلمكانات
لدعم طالب لبنان وســط كارثة
س
فقر تطحن  80يف املائة من األُ َ
اللبنانية ،وحرام وعيب أن نتعامل
مع املوســم الدرايس عىل طريقة
دكان وعجان وطامع أرباح ،وترك
الناس بال تعليــم خيانة عظمى،
وبهذا الســياق أطالب أســاتذة
الرســمي والجامعــة اللبنانية
واملتمولني باملســاعدة الرسيعة
وامللحــة ألن وضع البلد يف خطر
كاريث وتــرك أجيالنــا بال تعليم
انتحار ونحــر للبلد والناس ،وهذا
املوضوع حساس ووطني بامتياز
والحكومة هي املسؤول الرئييس
عن هذا امللــف الخطري ،ولن نقبل
أن تتعلــم الطبقات الرثية ويبقى
فقراء لبنان بال تعليم».
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مـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــات

ّ
ّ
واملعنيــــــون يعقــــــدون اجتماعــــــات ال تثمــــــر وال تنتهــــــي
املدرســــــية بيــــــن التلقيــــــن والحشــــــو...
املناهــــــج
مــن قال أن الدرجات والعالمات املدرســية يف االختبارات
واالمتحانات طريقة منصفة يف الحكم بالنجاح أو الرســوب؟
كيف اختريت مواد املناهــج؟ كيف تقدم الرشوح واملعلومات؟
وما معايري مضمون االختبارات واالمتحانات؟ األســئلة كثرية
ومتشعبة ،وللواقع الرتبوي مقاربات عدة.
 املرحلــة املتوســطة وموادها منوذجا :لغــات (عربية،إنكليزية ،فرنسية ،)...رياضيات ،علوم ،إجتامعيات.
 اللغات :تتشعب اللغات إىل عدة أقسام للامدة وهي القراءة،املحادثة ،االمالء ،القواعد ،التحليل ،والتعبري.

}  % 70من الطالب
يجدون صعوبة يف اللغات }

يف إحصاءات أجريت مؤخرا ،قام بها طالب اآلداب كمرشوع
للتخــرج يف الجامعة اللبنانية ،والتي شــملت مجموعة من
عرشين مدرســة بني القطاعني الرسمي والخاص ،تبني أن ما
معدله ســبعون باملئة من الطالب يجدون صعوبة يف اللغات،
وقــد احتلت اللغــة العربية املركز األول مــن حيث الصعوبة
واإلنسجام مع املادة.
يشري أحد األخصائيني إىل أن أحد أهم هذه النتائج هو تجزئة
اللغــة إىل الفروع ،وتعلم كل فــرع مبعزل عن اآلخر .فيمتحن
التلميذ بالقواعد مثال يف معزل عن التحليل ألنه باآلســاس أخذ
الفروع منقسمة ،ومل يعتد عىل استخالصها واستخراجها يف
الصفوف األوىل يف نص واحد .وأشار اىل أن الطريقة الصحيحة
هي النصــوص التي تعتمــد القراءة ،واملحادثة واســتخراج
املؤرشات والبينات التحليلية ،وكذلك اســتنتاج قواعد اللغة من
خالل القراءة والسمع فيتم التعرف إىل الفاعل واملفعول وغريه
مــن خالل نص متكامل .ومع تراكــم النصوص املنتقاة بدقة،
تكــون املادة قد تكاملت واتضحت أكرث يف ذهن التلميذ ،فريبط
القاعدات باملضمون ويحلّله ،وهذا ما يكســب التلميذ مخزون
مرادفات كبري ،ويعلمه أســلوب الكتابــة والتعبري .ناهيك عن
نوعية املواضيــع ،واالهتامم الذي تخلقــه لدى الطالب عىل
اختــاف صفوفهم ،فاملحتوى الذي ال يجاري العرص ويواكبه،
يبقى خارج اهتاممات الطالب.
 الرياضيات :رغم اعتامد الكثري من وسائل اإليضاح ،غري أنالتحليل املنطقي للدروس الذي يع ّود ذهن التلميذ عىل املالحظة
واالستنتاج ،ومن خاللها الربط بالواقع ،كالعمليات الحسابية
أو الهندسة ،يبقى يف نطاق التلقني التطبيقي للقاعدات فقط.
 العلوم :وهي يف كافة فروعها من الطبيعيات إىل الكيمياءوالفيزياء تعتمد عىل القاعدات والتلقني ،مع غياب االستكشاف
والتجريب الحقيقي والفاعل .فعىل رغم وجود مختربات يف كثري
من املدارس ،ال يستخدم املخترب إال ألوقات محددة وبوترية قليلة،
ال تسمح للتلميذ بالتجريب واالكتشاف واملالحظة واالستنتاج.

فيبقــى املحتوى األكرب لهذه املولد ،تلقينا وحفظا وقاعدات .ما
يجعل املادة عبئا ،تحفظ ورسعان ما ،يف غياب كبريعن ربطها
بالواقع والحياة.
 االجتامعيات :وهي مشكلة الطالب الكربى ،نظرا ملحتواهااملتهالك والبعيد عن الواقع ،واملتعب يف الحفظ والدرس .فالرتبية
تتضمن دروســا ،بعيدة كل البعد عن املجتمع ومشاكله اآلنية،
حتى أنها تبدو مثاليات تســاق كالما ال أكرث .والتاريخ تناقش
فيــه األحداث القدمية ،يف ظــل عدم االتفاق عىل كتاب تاريخ
جديــد ،يرسد األحداث .فتجــده رسدا وحفظا وتواريخا مىض
عليها الزمن .لها أهميتها كمعلومات تعرف ،ال حشو يزيد معاناة
وهم الطالب .وأما الجغرافيا ،فهي األخرى حشــو دون اختبار
ومالحظــة ،فال رحالت تثقيفية تقصد فيها املناطق والجبال
أو السهول ،تعاين فيها الرتبة ،تدرس من خاللها البيئة واالنتاج
والنقل واملتســاقطات وغريها....فتنضــم املادة إىل زميالتها
وتصبح عبئا للحفظ ليس إال.
 الدروس اليومية :بعد ســاعات مــن التعلم الحضوري ،أوحتى التعلم عــن ُبعد والذي اعتمد خالل جائحة كورونا ،يعود
الطالــب إىل منزله ليقيض ســاعات ترتاوح بــن الثالث إىل
الخمــس ،يف املذاكرة وإنجاز الفروض والتحضري لالمتحانات.
وهذه الساعات التي قد تزيد عن الخمس يف كثري من األحيان،
تجعل الطالب مييض وقتا ال يقل عن  12إىل  14ساعة يف جو
الدراســة والتعليم ،وإن احتســبنا حاجته ملا ال يقل عن مثاين
ساعات للنوم ،وساعة او أكرث وقت ضائع للوصول من والذهاب
إىل املدرســة ،يبقى لدى الطالب ساعتني من كامل يومه ليأكل
ويرتاح ويستحم...

} قدرات التالميذ مختلفة }

لعل هذا اإلرهاق يستفحل عند الرتاكم ،ومرور األيام ،ما يجعل
الطالب متعبا نفســيا ،وفاقدا للشــغف والتعلم ،غري قادر عىل
العطاء .قد يطالعك البعض ليقول» ما كل الطالب يحتاجون إىل
هــذا الوقت يف الدرس» والجواب أن ليس كل الطالب ذوو قدرة
متشــابهة ،فهذا متوسط ما يحتاجه تلميذ للدرس يف املرحلة
املتوسطة ،إال إذا كان ال يعطي أهمية لدروسه وفروضه.
قدرات وميول مختلفة ،ودروس موحدة :ال شكً يف أن بعض
املواد أساســية ،وتعترب يف سنوات التعليم األسايس واملتوسط
رضورية وإجبارية .غري أن نســبة الحشــو كبرية ،وعدد املواد
كبري ،وكل املواد عىل اختالفها تجرى فيها امتحانات واختبارات
شفهية أو كتابية.
والالفت أن قدرات التالميــذ مختلفة ،فقد تجد تلميذا بارعا
يف الرياضيــات والتحليل ،وبطيئا ومتكاســا يف الحفظ ،ما
يجعل معدله العام ركيكا ،إذا ما احتســبنا املعدل بني الرياضيات
الذي أبدع يف اختباراته والحفظ الذي رسب فيه.وهذا ما يجعل
التقييم بشكل عام جائر وغري منصف.

بعيدا عن املواد األساســية،
تتبادر إىل األذهان أسئلة كثرية.
ملا ال يتم تعديل املنهج للتخفيف
مــن عبء املواد والتي قد تأخذ
أكرث من شــكل ،فعىل ســبيل
املثال ،قد يصار إىل اعتامد مواد
حفــظ اختيارية ،بحيث تجرى
امتحانات خطية يف مادة من
أصل ثالثــة ،بينام يتم التقييم
يف املادتني األخريني عن طريق
منهج مبتكر مــن التطبيق أو
املشاريع البحثية وما إىل ذلك.
وقد يصار إىل تطوير مناهج
العلوم ،بحيث تعتمد البحوث يف
بعضها ،والتجربة واالستنتاج
يف غريهــا ،يف مناهج تقارب
الواقــع اإللكــروين املتقدم،
تحــايك العمــل التطبيقــي،
وتتامهى مع أسواق العمل والبحوث.
وامثلة كثرية ،يســتطيع من خاللها االخصائيون الرتبويون
االقرتاح والتعديل.
ولعل من شان هذا كله ان يسمح للتلميذ بأن يكون لديه أكرث
من طريقة ،وأســلوب غري الحفظ والتلقني ليك يفرغ ما يف
جعبته من قدرات ويكتسب الكثري من املهارات والكفايات.
يف ظل التلقني املعتمد ،وغياب التجريب والتفاعل ،يقع التلميذ
يف نهم الحفظ والحشــو ،يف حــن أن األهم يكمن يف تنامي
الذكاء االجتامعي والعاطفي لديه .وهو أمر يتحقق بالتفاعل.

} األشخاص األذىك
حا }
ليسوا بالرضورة األكرث نجا ً

الجميع يعلم أنّ األشخاص األذىك ليسوا هم بالرضورة األكرث
رض ،فلعلّك قابلت
حا أو ً
أشخاصا متف ّوقني أكادمي ًيا لك ّنهم
ً
نجا ً
غري مؤهلــن اجتامع ًيا وغري ناجحــن يف عالقاتهم .الذكاء
العلمي ليس العامل الوحيد لتحقيق النجاح يف الحياة ،صحيح
أنّه قد يساعد عىل االلتحاق بالجامعة ودراسة تخصص صعب
للغايــة ،لك ّنه قــد ال يضمن للطالب النجاح يف الوظيفة أو يف
عالقاته مع زمالئه ورؤسائه يف العمل الحقا فيمنعه ذلك من
الســيطرة عىل التوتر والخوف خــال االمتحانات أو املقابالت
الوظيفية.
وعليه ،فإن الــذكاء اإلجتامعي العاطفــي والذكاء العلمي
معياران رضوريان للنجاح .وهذان املعياران يحتاجان إىل مناهج
مختلفة متاما ،يــزود من خاللها الطالب بالكفايات واملهارات

ّ
الزراعيــــــة بخطر ...والســــــبب ؟
خبيــــــر بيئي لـــــــ «الديــــــار»  :محاصيلنا
تغي املناخ عىل العامل أجمع ،حتى أصبح
تسيطر أزمة ّ
العامل حالياً أكرث دفئا مبقدار  1.2درجة مئوية عن فرتات
ما قبل الثورة الصناعية.فاألدلة بشــأن آثار تغري املناخ
واضحة كوضوح الشمس ،وما مل نتحرك برسعة لتقليل
انبعاثات غازات االحتباس الحراري ،فلن نتمكن من درء
أســوأ عواقب تغري املناخ .وها نحن اليوم نشــهد أحد
تغي املناخ يف لبنان وهي تأخّر هطول األمطار.
مظاهر ّ
يف مثــل هذا الوقت ،اعتاد لبنان أن يخ ّزن نســبة ال
يستهان بها من األمطار ،فامذا يحصل اليوم؟
كشــف الخبري البيئي والربوفيســور ضومط كامل
لـ»الديار» أن كتل هوائية مشــ ّبعة بالرطوبة والغيوم
تســيطر عىل لبنان ،مت ّر من الغرب إىل الرشق بســبب
الحــرارة املرتفعة يف طبقات الجــو العليا ،لتصل إليها
الغيوم وتكمل مسارها دون حصول أي هطول لألمطار.
فهذه ليســت مسألة عادية أو سهلة ،كونها ناتجة عن
وتغي حركة الكتل الهوائية عاملياً،
اإلحتباس الحــراري
ّ
فيام يشهد العامل أبرز تداعيات أزمة تغري املناخ ،أهمها:
الجفاف الهائل يف أوروبا وفياضانات ضخمة يف شامل
ّ
تتجل ظاهرة عدم
أفريقيا ،أما يف رشق املتوسط فبدأت
تســاقط األمطار أو تأخــر هطولها ،كام هي الحال يف
لبنان .وقريباً ،سيشــهد الرشق األوسط بحسب الخبري
البيئي فياضانات وســيول جارفة بسبب التغري املناخي
وبحسب نوع الكتل الهوائية التي مت ّر يف هذه املنطقة.

} املحاصيل الزراعية بخطر! }

ّ
ودق كامــل ناقوس الخطر حــول مصري املحاصيل
الزراعية ،فاعتاد املزارعون أن تروي األمطار محاصيلهم
يف هذا الوقت من الســنة ،ولكن اليوم تبدّلت الصورة.
ويأمــل املزارعون هطول األمطار يف أقرب وقت ليبدأوا
بزراعاتهم املوسمية ،علّهم يع ّوضون الخسائر الفادحة
التي تك ّبدوها من العام  2010حتى اليوم .هذا وأشار إىل
أن الكتل الهوائية املشــ ّبعة بالغيوم مت ّر فوق لبنان دون
هطول أمطار من فرتة  25يوماً.
هذا ودعــا كامل الجهات املعنية إلدارة ملف املياه يف
لبنان بشكل حكيم ،والحفاظ عىل مياه األمطار ،واملياه
الجوفيــة ،والثلوج ،وإيالئها أهمية كربى للحفاظ عىل
يخص تلوث املياه،
الــروة املائية الضخمة .أمــا يف ما
ّ
فنســبته مرتفعة جداً ،بدءاً من املياه الجوفية التي باتت
تحتوي عىل نســبة عالية جداً من امللوثات ،وصوالً إىل

األنهار التي باتت مبعظمها مكتظّة باملل ّوثات الصناعية
الســا ّمة والرصف الصحي ،عدا عــن النفايات املنزلية،
أهم شــاهدين عىل
ويعترب نهرا «الليطاين» و»بريوت» ّ
ذلك.

} الحلول للتصدي ألزمة تغري املناخ }

الوقــود األحفوري ،الفحم والنفط والغاز ،هو إىل حد
بعيد أكرب مساهم يف تغري املناخ العاملي ،إذ ميثل أكرث من
 75يف املائة من انبعاثات غازات الدفيئة العاملية وحوايل
 90يف املائة من جميع انبعاثات ثاين أكسيد الكربون.
نظــ ًرا لتواجدهــا يف الغالف الجــوي لألرض ،فإن
انبعاثات غازات الدفيئة تحبس حرارة الشــمس .وهذا
يؤدي إىل االحتباس الحراري وتغري املناخ .فرتتفع درجة
حرارة العامل حاليا بشــكل أرسع من أي وقت مىض يف
التاريخ املســجل .ومبرور الوقت ،تؤدي درجات الحرارة
َغيات يف أمناط الطقس واضطرابات يف
املرتفعة إىل ت ُّ
توازن الطبيعة املعتاد ،األمر الذي يشــكل مخاطر عديدة
عىل البرش وجميع أشكال الحياة األخرى عىل األرض.

أمــا للتصدي لهكذا أزمة ،علينــا اتباع خطوات عدة
أهمها :الســيطرة عىل استخدام الطاقة ،رشاء منتجات
مســتدامة ،زراعة األشــجار ،الرتكيز عىل استثامرات
صديقة للكوكب ،وأهمها نرش الوعي وفكرة إنقاذ البيئة
من خالل مامرساتنا الحياتية اليومية.

} هل يرضب الجفاف لبنان؟ }

كام ســبق وذكرنا ،تشــهد أوروبا موجة جفاف هي
األســوأ منذ  500عام ،ويتوقّع تعرض  %64من أرايض
االتحاد األورويب للجفاف.وبحســب الخرباء ،ستستمر
األحــوال الجوية الجافة يف عدد مــن املناطق الغربية
ومناطق حوض البحر األبيض املتوســط حتى نوفمرب،
ويعتقد خرباء مركز البحوث املشرتكة.
أما حول إحتاملية شهادة لبنان موجة جفاف كأوروبا،
فنفى بروفيســور «كامل» ذلك ،عازياً السبب إىل موقع
لبنان وقال« :من املؤكد أن لبنان ســيتأثر بالتغري العاملي
للمناخ ولكن لن نشهد موجات جفاف قاسية كتلك التي
تشهدها أوروبا».

ّ
ّ
كارثية على صحة اإلنســــــان !
تنــــــاول الطعام بعد التاســــــعة ...تأثيرات

كشفت دراسة جديدة أن تناول الطعام بعد الساعة
 9مســاء ميكــن أن يكون له تأثــرات كارثية عىل
صحة اإلنسان .وأشارت الدراسة إىل أن األشخاص،
الذين يأكلون بشــكل روتيني بعد الســاعة  9مساء
وال يرتكون فرتة ســاعتني بني األكل والنوم هم أكرث
عرضة بنسبة  25يف املائة لإلصابة بالرسطان من
سواهم.
ووجد خرباء من معهد برشــلونة للصحة العاملية
أن هــذا يرجع إىل أن عملية التمثيل الغذايئ تبدأ يف
التباطؤ يف املســاء ،لكن األكل سيجعله يرسع مرة
أخرى ،وسيكون لهذا تأثري عىل الساعة البيولوجية
للجسم ،واملعروف باسم إيقاعك اليومي ،والذي يُعتقد
أنه يزيد من تطوير رسطان الربوستات والثدي.
وقد اقرتحت الدراســات السابقة أن تناول الطعام
خارج املزامنة مع إيقاع الســاعة البيولوجية ميكن
أن يزيــد من خطر اإلصابــة بأمراض القلب ومرض
السكري وزيادة الوزن.
نظر الباحثون اإلسبان إىل النظام الغذايئ وأمناط

الحياة لـ  621مريضا مصابني برسطان الربوستات،
و  12205أشخاص مصابني برسطان الثدي و 2193
شــخصا ،مل يعانوا من الرسطــان .وجدوا أن أولئك
الذيــن ذهبوا للنوم بعد ســاعتني أو أكرث بعد تناول
العشــاء قللوا من خطر اإلصابة بالرسطان بنسبة
 20يف املائة.
وتنظــر معظم األبحــاث يف النظــام الغذايئ
والرسطــان يف كيفية زيــادة األطعمة أو تقلل من
فرصــك يف تطوير املرض املميت ،ووجد الخرباء يف
اآلونة األخرية أن تناول الكربوهيدرات الشائعة ،مثل
الخبــز ،ميكن أن يزيد مــن خطر اإلصابة برسطان
الثدي بنسبة  20يف املائة ،ويف الوقت نفسه كشفت
الدراسات أن زيت الزيتون الشهري يساهم يف خفض
خطر اإلصابة بالرسطان.
وأشــارت الدراسة بأن األشخاص الذين يتناولون
أكرث من نصف ملعقــة كبرية من زيت الزيتون يف
اليوم كان لديهم خطر أقل بنسبة  17يف املائة للموت
من املرض.

وقــال قائد الدراســة الربوفيســور مانوليس
كوجيفيناس« :إذا تم تأكيد هذه النتائج ،فسيكون لها
آثار عميقة عىل توصيات توقيت الوجبة الرئيســية
األخرية ،وميكن أن يكون التأثري مهام بشكل خاص
يف الثقافــات كام يف جنــوب أوروبا حيث يتأخر
الناس».
وقالت املشــاركة يف الدراسة ،دورا روماجويرا:
«يبدو أن كل يشء يشــر إىل أن توقيت النوم يؤثر
عىل قدرتنا عىل استقالب الطعام».
ويعتقد بعض الخرباء أنه من خالل محاذاة طعامك
مع إيقاع الســاعة البيولوجية ،ميكنك املساعدة يف
زيادة فقدان الوزن والطاقة والصحة العامة .ويشري
الخــراء إىل أنه يجب عليك تناول الطعام فقط قبل
أن تغيب الشــمس ،وذلك ألن بعض العلامء يعتقدون
أن الشمس تضبط إيقاعنا اليومي ،ويتوقع إيقاعنا
أن نأكل خالل اليوم الذي تتألق فيه الشــمس (ألنه
لفرتات طويلة يف التاريخ مل يكن لدينا أيضا كهرباء
ومصابيح كهربائية) وكان الصوم سائدا أثناء الليل.

واملعلومــات يف قالب ممتع ،جاذب وتفاعيل متكامل .ســؤال
مرشوع يتبادر إىل األذهان ،مرت ســنوات عدة عىل محاوالت
وزارة الرتبيــة تعديــل املناهج ،ويعقد املكلفــون اجتامعات
واجتامعــات ال تتوقف ،تعقد يف قاعات الفنادق ،أو يف صاالت
مؤمتــرات مخصصة ،دون أن يصــدر عن كل تلك االجتامعات،
مبادرة واحدة أخذت طريقها للتنفيذ.
مــا الجدوى من هذه االجتامعات؟ ملــاذا تعقد دون تحيقيق
أهدافهــا ودون ربط انجازاتها بوقــت زمني؟ يف ظل الوضع
املادي الصعب لوزارة الرتبية ،كيف يتم تأمني كلفة اســتئجار
قاعات االجتامعات بشكل دوري من الفنادق واملؤسسات ،فيام
ال نتيجــة أو تحقيق يذكر؟ ما الذي مينع الوزارات املتعاقبة من
العمل والتغيري يف ظل وجود أساتذة أكفاء وطاقات علمية ذات
خــرة يف لبنان والخارج؟ عىل أي معيار يتم تحديد األســاتذة
العاملني يف مرشوع تعديل املناهج؟
ما دور املــدارس الخاصة ،والتنفيعات الحكومية ،من إجراء
االمتحانات الرســمية ،ال ســيام املتوســطة؟ ما الجدوى من
اختصار املنهج واإلبقاء عىل االمتحانات يف أوقات األزمات؟
وفيام خص الطالب يف القطاع الرســمي ،أي حقوق تراعى
حني ميتحن طالب ما حرض إال ساعات معدودات من عام درايس
كامل بسبب اإلرضابات؟
الالئحــة تطول ونضعها برســم املعنيني ،أين هم؟ أســئلة
وأســئلة تطرح والجواب واحد منذ ســنني .تتعاقب الوزارات،
والفساد ينجر يف هيكليتها ،يف بلد التنفيعات ،واملترضر األكرب
هو املعلم والطالب .إىل متى؟

القهوة ...عالج ملرضى سرطان «البروستات» ؟
أفادت دراســة جديــدة إىل أن رشب
بعض الرجال الذين يعانون من رسطان
الربوستات للقهوة ،قد يوفر لهم فرصة
للبقاء عىل قيد الحياة لفرتة اطول.
وقال مؤلف الدراسة الرئييس الدكتور
جوســتني جريج ،وهــو اختصايص
أمراض أورام املســالك البولية يف مركز
أندرســون للرسطان بجامعة تكساس
يف هيوســن« :أنا متحمس جدا لهذا
العمل ألنه يف كل مرة نتعمق أكرث ،أعتقد
أن لدينا بعض النتائج املثرية لالهتامم».
قــال جريج إن أحد األســئلة األكرث
شــيوعا التي يســمعها يف عمله هو
كيف ميكن لشخص ما إبطاء الرسطان
أو حتــى منعه من النمو .وأضاف« :يف
حني أن هناك الكثري من االهتامم بكيفية
تأثري النظام الغذايئ والنشاط عىل خطر
اإلصابة بالرسطان ،ال يوجد العديد من
التوصيــات املحددة ،خاصة بالنســبة
للمرىض الذين تم تشــخيصهم بالفعل
بالرسطان».
وجعلــت األبحاث الســابقة حول
القهوة وفوائدهــا الصحية املحتملة،
مع مضادات األكســدة التــي قد تؤثر
عىل االلتهاب موضوعا مثريا لالهتامم،
وقــال جريج إنــه كان مفتونا بدرجة
أكرب من خالل دراســة أخرى نظرت يف
مختلف األمناط الوراثية والرسعة التي
يستقلبون بها الكافيني.
شــملت هــذه الدراســة الجديدة
بيانــات لحاالت رسطان الربوســتات
عرب الدراســات التي كانت يف االتحاد
العمــي ،والتي تعني مجموعة جمعية
رسطــان الربوســتات للتحقيــق يف
التعديــات املرتبطــة بالرسطان يف
الجينوم وشــملت أكرث من  5700حالة
من ســبع دراسات .شمل املرىض أولئك
الذين يعانون من املراقبة النشطة ،حيث
ال يتم عالج رسطانهم أثناء مشــاهدته

للتغيري ،وأولئك الذين عولجوا برسطان
الربوســتات ،وبعض املــرىض الذين
أصيبوا بالرسطان وانترش يف جسدهم.
وشملت القيود بأن املرىض طُلب منهم
تذكر اســتهالكهم الغــذايئ والرشاب
وكانــت البيانــات من ســبعة مواقع
مختلفة ،والتــي طلبت من املرىض أن
يتذكروا االستهالك الذي يرجع تاريخه
إىل وقت طويل من الزمن.
قارن الباحثون مســتويات استهالك
القهوة ،بعضهم اســتهلك كمية كبرية
«كوبني أو أكرث يف اليوم ،والبعض االخر
كان يســتهلك كميات قليلة «كوبني أو
أكرث خالل األسبوع» ،ووجدوا أن ارتفاع
القهوة مرتبط بالبقاء األطول عىل بقاء
رسطان الربوســتات لــدى من لديهم
النمط الورايث .AA CYP1A2
وقــال جريــج« :هنــاك فرصة يف
املســتقبل ،مع بحث إضايف ،وإضافة
بعض األطعمة يف النظام الغذايئ لزيادة
رعاية املصابني برسطان الربوســتات،
كـ إضافة القهوة».
بدوره ،قال كبري املســؤولني العلميني
لجمعية الرسطــان األمريكية الدكتور
وليــام داهوت« :إن ما اســتنتجه من
الدراســة هو أنه إذا كان الشخص من
محبي القهوة ولديه رسطان الربوستات،
فال يوجد سبب لوقفه عن رشب القهوة
وقد يكون هناك بعض الفوائد».
وأضاف« :إن يف كثــر من األحيان
ســيعيش النــاس لســنوات عديدة،
وحتــى عقود ،مع تشــخيص رسطان
الربوســتات ،وقد تتغري عادات القهوة
لألشخاص ،لذلك قد تكون هناك عوامل
تربــك البيانــات» .وأردف «هناك عىل
األقل ســبب نظري مفيد ،لكن ال توجد
معلومــات كافية لــي نقول» إذا كان
لديك رسطان الربوستات ،فأنت بحاجة
إىل تعاطي رشب القهوة».
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ُ
امل ــودع ــون ضــحـ َّـيــة مــســت ـمِـ َّـرة لــغــيــاب الــحــلــول املــصــرفــيــة وخــطــة الــتــعــافــي االقــتــصــادي
خاطر لـ «الــديــار»  :خــروج املــصــارف من املعادلة يُشكل إحــدى النتائج لالزمة املستمرة
اميمة شمس الدين
تستمر تداعيات األحداث التي حصلت يف املصارف
خالل االسبوع الفائت وانقسم الرأي العام حيالها.
فهناك من يؤيد التحــركات التي قام بها املودعون
من أجل الحصول عىل أموالهم املحتجزة منذ حواىل
ثالث سنوات وهناك من يرى ان هذه الترصفات ترض
باملصارف وباملودعني أنفســهم وأنها ال تشكِّل حالً
ألزمة املودعني.
ال شك يف أنَّ قضية املودعني وحقِّهم يف الحصول
عــى أموالهــم هام موضع إجامع لــدى الغالبية
املطلقة من اللبنانيــن .إال أنَّ الحلول «الرتقيعية»
املؤقتة تحول دون ايجاد حلول جذرية ألزمة طالت
عىل مدى ثالث ســنوات دون أن تُقدم السلطة عىل
أي إجراء ملعالجة املشاكل املتفاقمة التي تنهال عىل
رؤوس املواطنني .يشــكّل تراجع القدرة الرشائية
الناتج مــن انهيار اللرية أحد أبرز هذه األســباب.
إنعكس ذلك إرتفاعاً يف أســعار السلع والخدمات ال
سيام ارتفاع اسعار املحروقات بعد رفع الدعم عنها
بشكل نهايئ.
«املطلوب من الدولة اللبنانية تطبيق االصالحات
املالية والنقدية واإلقتصادية» .هذه الجملة يكررها
جميع الخــراء االقتصاديني .فهــذه اإلصالحات
يطلبها صنــدوق النقد الدويل من أجل ابرام اتفاق
مينح مبوجبه لبنان ثالثة مليار دوالر قد تســاهم
يف مساعدته للخروج من األزمة .إال أنَّ هذا الكالم مل
يجد بعد طريقه اىل التنفيذ .فاملسؤولون مشغولون
بأمورأخرىتتعلقمبصالحهمالشخصيةومناصبهم

و»كراسيهم».
ومــع أهميــة
االستحقاقات التي
تواجههنــا إن كان
لناحيــة انتخــاب
رئيس للجمهورية
يتمتع باملواصفات
املطلوبــة إلنقــاذ
لبنــان او لناحيــة
تشــكيل حكومة
قادرة عىل اســتالم
الفــراغ إن حصل،
يتطلــع اللبنانييون
اىل حلول ألزماتهم املعيشة واملالية واالقتصادية.
يف هذا اإلطار رأى الكاتب والباحث يف الشــؤون
املال َّية واالقتصاديَّة الربوفســور مارون خاطر يف
حديث للديــار أن تفاقم أزمة املودعني مع املصارف
ليــس إال نتيج ٌة متوقَّعة لغياب املعالجات الحقيق َّية
لألزمة االقتصادية ِب ُر َّمتها وأن املودعني مل يتوجهوا
إىل املصارف الستعادة حقوقهم اال بَعد أن تَ َيقنوا أن
انسداد آفاق الحلول بات خارج أي إطار زمني مقبول.
وقــال « :أم َع َنت املصارف يف إذالل املودعني عرب
اعتــاد تدابري تنفيذ َّية مخالفــة للقانون مام زاد
من ِ
حدَّ ة األزمة ومن تداعياتها مشــدداً عىل أن من
َيدخلون املصارف ليسوا من أصحاب السوابق بل من
حاميل األوجاع الشديدة».
وإذ أكــد خاطر بأنَّ الغايــة ،وإن كانت ُم ِ
حقَّة،
ُبر الوســيلة رأى إنَّ محاوالت بعض املودعني
ال ت َ ّ

رش خطر يَجِ ُب قراءته
اســرجاع أموالهم ُعنوة مؤ ٌ
جيــداً وال َع َمل عىل َمنــع تَعميمه ،ليس َعرب إقفال
املصارف بل َعرب إيجاد حلولٍ شُ جاعة.
مشــدداً عىل أن ترتكز هذه الحلول عىل استقرار
ح ُب
سيايس يُنتج خطة اقتصاديَّة قابلة للتنفيذ تَس َ
فَتيل التوتر وتَ َنع إعدام املصارف.
ورأى خاطر قرار املصارف باإلقفال ،وإن كان يبدو
جه
وكأنه ر ٌّد عىل ال َّرد ،إال أنه يأيت أيضاً يف سياق تو ُّ
ُمسبق لدى املصارف لتقليص أيام العمل يف محاول ٍة
قد تكون تهدف اىل ضبط املصاريف التشــغيل َّية أو
«صريفة».
حتى لِلَجم الطلب عىل
منصة َ
َّ
واكد خاطر عىل أنَّه لن تكون لهذا اإلقفال املؤقت
تداعيات ُم ِه َّمة عىل الحركة االقتصاديَّة التي باتت
لألسف ترتكز عىل التعامالت ال َّنقدية واألمر نفسه
يَنطبق عىل ســعر الرصف الذي ال يشــكل إقفال
حد مس ِّببات ارتفاعه املستمر.
املصارف إال أ َ
وأشــار خاطر يف هــذا اإلطــار إىل أنَّ خُروج
حدّ ذاته
املصارف من املعادلة االقتصاديَّة يشــكل ِب َ
احدى النتائج الخطرة لألزمة املستمرة إذ ال نهوض
لالقتصاد دون اســتعادة القطاع املرصيف ملناعته
وهذا األمر َم ٌ
نوط باملصارف نفسها.
وختــم بالقول « :إن أزمة املصــارف واملودعني
ح ّي عىل ما يعيشــه اللبنانيــون من قهر
مثــال َ
ٍ
تخبط ومن عدم جِ دِّ ية يف
وإذالل ومــا يقابله من
مقاربة الحلول .تُشــكل العدالة الغائبة حافزاً غري
ُم َبَّر ملقاومة الظلم يف الوقت الذي َيجب أن يكون
القانون هو الرافعة التي تحمي الضعفاء وتُحاسب
املرتكبني من األقوياء».

من يُراقب اسعار السلع واملواد الغذائية ..ومن يهتم الرتفاع اسعار املحروقات والرغيف ؟
التسعير على أساس  ٤٣ألف ليرة للدوالر ..وتفاوت باالسعار لسلعة بين سوبرماركت وأخرى

رشا يوسف
مــن يراقــب جشــع
بعــض التجــار واصحاب
الســوبرماركت يف استمرار
تالعبهم بأســعار الســلع
واملواد الغذائية وسط غياب
كيل ملوظفي مصلحة حامية
املستهلك يف وزارة االقتصاد
والتجــارة يحس ان املواطن
مرتوك لقــدره يف تكملة ما
تبقى له يف هذه الحياة .
صحيح ان بعض املوظفني
لديهم حس املســؤولية لكن
مديــر عام الوزارة محمد ابو
حيدر يتســاءل كيف ميكن
ضبط املخالفــات والتالعب
باالسعار مع وجود  ٥٠مراقبا
فقــط هم بحالة ارضاب منذ
اكــر من شــهرين لضبط
ومراقبة ٥االف محطة بنزين و ٤٥٠٠مولد كهربايئ
و ٢٢٠٠مينــي ماركت و ١٦٠ســوبرماركت و١٨٠
فرنا .حتى ولو كان كل مواطن خفريا فالشــكوى
لغري الله يف هذه االيام تعترب مذلة اال اذا شــمرت
البلديات عن ساعديها وساعدت وزارة االقتصاد عىل
ضبط التالعب باالسعار اذ ال يعقل ان سعر الحليب
يف سوبرماركت يبلغ ٩٩ا اف لرية ويف سوبرماركت
اخرى ١٤٧الف لرية وقس عىل ذلك عىل بقية السلع
واملواد الغذائية .
وتستغرب مصادر اقتصادية مطلعة هذا الفلتان
يف التســعري حيث يعمد التجار اىل التسعري دون
حســيب او رقيب مستغلني غياب الرقابة «املرضبة
«وعدم البت مبحارض الضبط التي يســطرها بعض
من يعمل رغم قرار االرضاب يف القطاع العام حتى
ولــو قرر العمل فكيف ميكن للموظف ان يصل اىل
عمله او يقوم بجوالت تفتيشية عىل التي ذكرناها

سابقا اذ انها بحاجة اىل جيش من املراقبني يف ظل
انعدام املسؤولية والحس الوطني لدى بعض التجار
واصحاب السوبرماركت .
وتؤكــد هــذه املصــادر ان التجــار واصحاب
السوبرماركت يسعرون اليوم السلع واملواد الغذائية
عىل اسعار عالية ما دام الدوالر يتم التالعب به يف
الســوق املوازية فإذا كان  ٣٩الف لرية كان التسعري
عىل اســاس  ٤٣الف لرية تاركني هامشا من الربح
غري املعقول من اجل االستمرارية دون ان يتعرضوا
الي خسارة واذا تراجع الدوالر يف السوق املوازية
ال ترتاجع االسعار .
ولكن من يتحقق من االرباح التي يحققوها ؟ قام
وزير االقتصاد والتجارة يف حكومة ترصيف االعامل
امني ســام بجولة مل يكملها عىل اصحاب املولدات
الخاصة بعد ان ثبت له انهم ال يتقيدون بالتســعرية
التي تصدرها وزارة الطاقة ويسعرون بالدوالر وها
هم اليوم يرسحون وميرحون بعد ان ايقنوا انهم لن

تتم مالحقتهم يف ظل انعدام
التغذية الكهربائية الرسمية
واالحتــكار بحيث اصبح كل
صاحب مولد سيد نفسه يف
منطقته دون ان يدخل عليه
صاحب مولد اخر .
مل يكن مفاجئاً بالنســبة
إىل املواطنــن ،تصدر لبنان
املرتبــة األوىل عامليــاً عىل
مؤرش البنك الدويل لتضخم
أسعار الغذاء الصادر مؤخراً
متخطياً دوالً مثل زميبابوي،
وفنزويــا ،إال أن محاوالت
التجار رد األسباب إىل عوامل
جيوسياســية قــد تكون
مستغربة جداً ،خصوصاً إن
كان “جنون األسعار” يشملل
ســلعاً ومنتجــات لبنانية،
كالخــر والفاكهة ،والتي
ارتفعــت بأكرث من  200يف
املئة خالل الشــهرين املاضيني .وهذا الرقم مرشح
لالزدياد يف نهاية شهر ايلول .
ومام يزيد االمور تعقيدا ان الســلع الصناعية
املحلية تلحق بأســعار الســلع املســتوردة واذا
اســتغربت يحتجون بأنها ســلع تضم مواد اولية
مســتوردة يف الخارج وبالتايل اذا تســاءلت ما
هــي املواد االولية املوجودة يف الســلع الزراعية
والخرض والفواكه يأتيك السبب اىل ارتفاع اسعار
النقل بحيث يــرم املواطن يف «دواخة «ال يعرف
كيفية الخروج منهــا لكن يعرف ان وضعه وصل
اىل الحضيض وان نســبة الفقر لــدى اللبنانيني
وصلت اىل  ٧٠يف املئة فكيف ستكون هذه النسبة
عندمــا يعمد املجلس النيايب اىل اقرار املوازنة يف
االسبوع املقبل بحيث ســرفع الدوالر الجمريك
عرشة اضعاف سعره الحايل .
مسكني املواطن الذي ترك يف لبنان لقدره دون ان
تتحرك حكومته تجاه التالعب باالسعار .
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املص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارف ُمس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـتمرة ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي االقف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
اعلنــت «جمعية مصارف
لبنان» استمرارها يف االقفال
نتيجــة اســتمرار املخاطر
املحدقة باملوظفني والزبائن .
جــاء ذلــك يف بيــان لـ
«جمعيــة املصــارف» :
«بنتيجة اإلتصاالت املكثفة
التــي أجرتهــا الجمعية مع
الجهات املعنية والن املخاطر
ما زالــت محدقة مبوظفي
املصارف وزبائنها املتواجدين
داخــل الفــروع ،ويف ظل
اســتمرار الجو التحرييض
الذي يقف وراء هذه املخاطر
والتهديــدات ،فان املصارف ســ ُتبقي أبوابها
مغلقة قرسياً يف الوقت الحارض خاصة يف

ظــل غياب أية إجراءات أو حتى تطمينات من
قبل الدولة والجهات األمنية كافة بهدف تأمني
مناخ آمن».

رئي ــــس «اتح ــــاد نقاب ــــات موظف ــــي املص ــــارف»:
ال ع ــــودة ال ــــى العم ــــل إال ضم ــــن أج ــــواء آمن ــــة
اوضح رئيس إتحاد نقابات موظفي املصارف
جورج الحــاج أن «ال عودة إىل العمل إال ضمن
أجواء آمنة ألنه ال يجوز تكرار الحوادث».
وأوضح يف حديث اذاعي «أننا حريصون أن
نقدّم أفضل الخدمات للعسكريني وغريهم لكن
وســط أجواء آمنة إبتدا ًء من األسبوع املقبل»،
معتربًا أن «اإلرضاب ليس ســب ًبا الرتفاع الدوالر
الذي يتح ّرك بنا ًء عىل العرض والطلب».
ولفــت يف حديث اخــر  ،إىل أنه «من واجب
الدولة وجمعية املصارف تأمني الحامية ملراكز
العمل» ،مؤكدًا «أننا ال نضمن ما ســيحدث يف
املستقبل».
ووفق ما أكدت مصــادر جمعية املصارف،
فإن وفدا من الجمعية اجتمع مع وزير الداخلية
الذي أبلغهم أنّ الخطة األمنية ســتكون جاهزة
أول األســبوع ،وتالياً من األفضل للمصارف أن
تبقي أبوابها مقفلة ريثام تجهز الخطة .وأكدت
املصــادر صعوبة ان تعاود املصارف عملها قبل
التأكد من ان مثة خطة امنية تضمن ســامة
املوظفــن تفادياً لتكرار االعتداءات عليهم .وإذ
أوضحت أن املصارف «عمدت اىل اتخاذ اجراءات
خاصــة بها  ،لفتت اىل ان «هذه االجراءات ،وإن

كانتتحمياملصارفنوعاما،بيدأنهاغريكافية
ما مل تقرتن بخطة أمنية ُمحكمة ،خصوصا ان
الذين يقتحمون املصارف مز ّودون بأســلحة،
وتاليــا فإن املصارف لــن تدخل يف معارك مع
الناس ،فهي ليست ميليشــيا» .ورأت املصادر
ان الحــل الناجع لهذه املعضلة ،هو «عرب إقرار
قانون الكابيتال كونرتول ،ويف االنتظار نتطلع
اىل خطة امنية تطمنئ املوظفني اىل سالمتهم
والعمل بأمان».
يف ســياق آخر ،كشفت مصادر مرصفية ان
مــرف لبنان مل يبادر طوال فرتة االرضاب اىل
فتح غرفة مقاصة الشيكات ،ومل يح ّول اموال
«صريفة» اىل املصارف وكذلك أموال املساعدات
االجتامعية للدرك والجيش ،وتاليا مثة مشكلة
ســتقع يف هذا االطار ،خصوصــا اذا مدَّدت
املصارف ارضابها حتى يوم االثنني املقبل.
وكانت وزارة املــال أعلنت الخميس املايض
أنها «أنهت عملية تحويل املساعدة االجتامعية
للعســكريني وللمتقاعدين من العسكريني عن
شهر آب املايض ،والتي توازي راتب شهر كامل،
إىل مرصف لبنان ،وبات بإمكان املســتفيدين
تســلمها كل من مرصفه يف غضون الساعات
الــ 24املقبلة».

اتصل الرئيس السابق للمجلس االقتصادي
واالجتامعي روجيه نســناس باألمني العام
لالتحاد العــايل العام ونائب رئيس املجلس
االقتصادي واالجتامعي ســعد الدين حميدي
صقر مهنئاً لتكرميه من منظمة العمل العربية
عىل «عمله الدؤوب يف ســبيل قضايا العمل
العربية ونرصة القضية العاملية يف مختلف
املجاالت» .واكد نسناس ان «هذا التكريم يأيت

للشخص املناسب الذي خربه من خالل العمل
ســويا يف املجلس االقتصادي واالجتامعي
حيــث كان مؤمنا بأهمية الحوار بني املجتمع
املدين الــذي يتكون منه املجلس االقتصادي،
واهمية ان تكون يف خدمة االنسانية».
كــا نوه «بالدور الذي قام به عضو جمعية
الصناعيني السابق املرحوم خليل رشي واستحق
التكريم نن منظمة العمل العربية».

ّ
ّ
نس ـــناس هن ـــأ حمي ـــدي صق ـــر ون ـــوه ب ـــدور ش ـــري

القــــرم اطلــــع علــــى واقــــع شــــبكة االتصــــاالت
بعــــــد أســــــابيع مــــــن تعديــــــل التعرفــــــة

«الهيئــــــــــات» التقــــــــــت فريــــــــــق عمــــــــــل الســــــــــفارة الفرنســــــــــية االقتصــــــــــادي
عقــدت الهيئات االقتصادية اللبنانية برئاســة
الوزير الســابق محمد شــقري اجتامعاً امس يف
مقــر غرفة بريوت وجبل لبنان مــع فريق العمل
اإلقتصادي يف الســفارة الفرنسية برئاسة امللحق
االقتصادي يف املنطقة فرانســوا ســبورير ،وتم
خالله مناقشــة تنمية التعاون االقتصادي الثنايئ
وحاجات دعم وتحفيز القطاع الخاص اللبناين ،كام
تم خالل اللقاء عــرض خطة الهيئات االقتصادية
للتعايف املايل واالقتصادي.
وقال شــقري «بينام يواجه البلــد خطر انهيار
اقتصــاده ،فإننا نثمن عالياً إلتزام فرنســا بإنقاذ
لبنان وما تبذله من جهود جبارة ملساعدنا ،والدفع
إلقرار اإلصالحات وعكس اتجاه اإلنهيار املتسارع
منذ ثالث سنوات».
وأكدانالهيئاتاإلقتصاديةبكلمواقفهاوتحركاتها

تشدد عىل تنفيذ اإلصالحات الشاملة خصوصاً تلك
املطلوبة من املجتمع الدويل ،مشــرا اىل ان الهيئات
بادرتمنذحواىلأربعةأشهرومعالفوىضالسياسية
الحاصلــة يف البالد ،عىل إعــداد خطة تعاف مايل
وإقتصــادي ،وقد كلفت لهذا الغاية فريق عمل مؤلفا
من  13شخصاً من القطاعات اإلقتصادية االساسية
وخرباء يف اإلقتصاد واملال وقانونيني».
وقال شــقري «لقد حرصنا عىل أن تكون خطتنا
واقعيــة ومبنية عىل أرقام حقيقية وعىل أســس
إقتصادية ومالية وإجتامعية واضحة ،كام حرصنا
عــى أن تكون مقبولة من الشــعب اللبناين .وهذا
برأينــا يضع لبنان عىل طريــق الصحيح للبدء يف
عملية التعايف والنهوض».
من جهته ،أعرب ســبورير عن رسوره لتكليفه
العمل يف لبنان ،مؤكداً ان العالقة بني فرنسا ولبنان

مميزة وخاصة ،وهذا يظهر بكل املناسبات الهامة
التي تعقد يف فرنسا حيث يكون لبنان حارضاً عىل
الدوام خصوصاً من قبل الرئيس ماكرون.
وقال«حتىلوكانهناكمشاكلكبريةعىلمستوى
العامل،فإنالرئيسماكرونيويللبنانأهميةخاصة»،
مشــراً يف هذا اإلطار اىل لقاء الرئيس ماكرون مع
رئيس الحكومة نجيب ميقايت يف نيويورك» .وأضاف
«اننا وصلنا يف لبنان اىل مرحلة ال يفيد فيها الكالم،
إمنا املطلوب أفعال ال سيام إقرار اإلصالحات املطلوبة
والتوقيع مع صندوق النقد الدويل».
بعد ذلك ،عــرض فريق عمل الهيئات املؤلف من:
نقوال شــاس ،صالح عســران ،نبيل فهد وبول
أيب نــر ،خطــة الهيئات اإلقتصاديــة للتعايف
اإلقتصــادي واملايل .ثــم دار نقاش مع فريق عمل
السفارة الفرنسية حولها.

تع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاون بي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الجامع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة االميركي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ومجموع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة «غل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد»
ّ
فرعـــــــــــــــون شـــــــــــــــدد علـــــــــــــــى تنميـــــــــــــــة املهـــــــــــــــارات االحترافيـــــــــــــــة
شدد الوزير السابق ميشال فرعون عىل اهمية
تنمية املهارات االحرتافية القيادة التنفيذية.
جــاء ذلك خالل التعاون بني الجامعة االمريكية
ومجموعــة «غلوب مد» الرائــدة يف ادارة منافع
الرعاية الصحية يف الرشق االوســط وشــال
افريقيا مبشــاركة ٢٧مســؤوالً من املســؤولني
التنفيذيــن من رشكات املجموعة املنترشة يف ١٢
بلداً يف برنامج القيادة التنفيذية.
ومن هــذا املنطلق ،جاء تعاون “غلوب مد” مع
كلية ســليامن العليان إلدارة األعامل يف الجامعة
األمريكية يف بريوت
حب عميد كلية سليامن العليان إلدارة األعامل
ر ّ
الدكتور يوســف صيداين باملشاركني من “غلوب
مد” قائالً :تؤكّد رسالة كلية سليامن ال ُعل َّيان إلدارة
األعــال يف الجامعــة األمريك ّية يف بريوت عىل
أهميــة نرش املعرفة اإلدارية وثقافة إدارة األعامل
بالتعاون مع املؤسســات الرائدة مثل «غلوب مد».

يؤكد هذا الربنامج عىل حقيقة أن التعليم املستمر
هــو الســبيل األنجح يف تطوير املــدراء والقادة
التنفيذيني وبالتايل بناء مؤسسات تتمتع بثقافة
االبتكار والريادة».
من جهتــه ،ويف الرســالة الرتحيبية التي تم
نرشها عرب بوابة الربنامج اإللكرتون ّيةّ ،
حث منري
خرما رئيــس مجلس اإلدارة والرئيــس التنفيذي
ملجموعة «غلوب مد» ،املشــاركني عىل االستفادة
مــن هذه التجربة الفريــدة والفرصة الق ّيمة يف
مجال الربامج القياديّة.
وشــكر الوزير ميشــال فرعون ،عضو مجلس
إدارة ومن
مؤســي مجموعة «غلوب مد» ،فريق
ّ
عمل كلية ســليامن العليــان إلدارة األعامل عىل
جهودهــم يف هذا الربنامج .وشــدّ د عىل أهمية
تنمية املهارات اإلحرتاف ّية ،أمر لطاملا شــكّل جزءاً
مــن ثقافة “غلوب مد” من خالل االســتثامر يف
تدريب املوظفني والتعلم االحرتايف املستمر.

ويف بيــان صادر عن املجموعــة« ،نظراً اىل
كــون القيادة عىل املســتوى التنفيــذي تتطلّب
مجموعــة من املتطلبات واملهــارات الفريدة ،تم
تصميــم هذا الربنامج من قبــل التعليم التنفيذي
يف كليــة ســليامن العليــان إلدارة األعامل مبا
يوفّــر التوازن بني النهج
يل لتعزيز
ّ
النظري والعم ّ
املهــارات القياديّة للمديرين التنفيذيني من خالل
رؤى وأطــر وأدوات جديــدة .ويتميــز الربنامج
بكونه يعتمد عــى النقاش ،والتعلّم من األقران،
والتامريــن التفاعل ّيــة والتخطيــط من خالل
مواضيع تتمحور حول:
• تعزيز التفكري االسرتاتيجي
وحل النزاعات
ّ
• التفاوض
• فهم اإلدارة املالية
يف الختام ،تســلّم املشاركون شهاداتهم خالل
الحفــل الختامــي للربنامــج يف حضور فرعون
وصيداين.

يف إطار االجتامعات الدورية التي يقوم بها
الحل لتأمني استمرارية
من أجل الســر بخطة ّ
قطاع االتصــاالت وتحســن الخدمات ،عقد
وزيــر االتصاالت يف حكومة ترصيف األعامل
جوين القرم اجتامعاً قبل ظهر امس يف قاعة
االجتامعــات يف الوزارة مع املســؤولني يف
رشكتي الخلــوي «ألفا» و»تاتش» ،واطّلع عىل
الواقع الحايل للشــبكة بعد أسابيع من تعديل
التعرفة ،وعىل املشــاكل التقنيــة التي ال تزال
تواجهالشبكتني،والتقدّمالذيأحرزتهالرشكتان
حتى اآلن عىل صعيد مؤرشات األداء الرئيســية
التي من شأنها تذليل أغلبية هذه املشاكل.
وكشــف القرم ان لبنــان قفز  ٢٧مركزا عىل
مــؤرش «أوكال»  Ooklaالعاملي لقياس رسعة
االنرتنــت ،فبات لبنان يحتــل اليوم املرتبة ٧٦
من أصل  ١٤٠بلدا مبعــدّل رسعة يبلغ ٢٥.٣٥
ميغابيــت يف الثانية بعد ان كان املعدل ١٧.١٦
ميغابيــت يف الثانية ،والهدف هو الوصول اىل
معدل ٢٨ميغابيت يف الثانية مع تطبيق الخطة.
وأوردت رشكة «تاتش» أن مجمل املشــاكل
التي تواجهها عىل صعيد أداء الشــبكة يتعلق
بشكل أسايس بتوافر الكهرباء ،سيام أن الجزء
األكرب منها خارج عن سيطرتها ،إال أنها تتعاطى
مــع املوضوع بجدية قصــوى لضامن تأمني
االتصاالت والبيانات الخليوية لزبائنها يف كل
املناطقاللبنانية.
رصح رئيــس مجلس
ويف هــذا الســياقّ ،
اإلدارة مدير عام رشكة «تاتش» ســامل عيتاين
«أن الرشكة تســعى لحل  %80من كل املشاكل
املذكورة آنفاً مع حلــول نهاية ترشين الثاين،
وهي املدة املتفق عليها مــع وزارة االتصاالت،
وقــد متكنا منذ بدء العمل مــع الوزارة بخطة
الحل من أجل تحسني الخدمة ونوعية االتصال
ّ
وتأمني استمرارية القطاع ،من تحقيق
تحسن
ّ
بنسبة حواىل  %10لجهة إيجاد الحلول لعدد من
املحطات التي تشملها املشاكل املذكورة».
ولفــت اىل «أن التقــدم األكرب الذي حققته

الرشكةيتمثلبجودةخدمةاالتصاالتالصوتية،
وهي عىل وشك الوصول إىل نسبة  %90املتفق
عليها مع وزارة االتصاالت ،إذ أنها تبلغ حالياً%80
أو ما يوازي ارتفاعاً يف الجودة بلغ .»%27
وأكد عيتــاين «أن فرق عمــل «تاتش» من
ال نهاراً
مهندســن وتقنيني وفنيني يعملون لي ً
إلمتــام تفاصيل الخطة املتفق عليها مع وزارة
االتصــاالت ضمن املهلة املحــددة ،عىل أن يبدأ
زبائننايشعرونبفرقملموسعىلصعيدجودة
خدمة االتصاالت والبيانات يف القريب العاجل».
وتحــدث رئيس مجلــس ادارة رشكة «ألفا»
ومديرها العام جاد ناصيف عن واقع شــبكة
«ألفــا» الحايل وتفاصيل خطة العمل التي يتم
تنفيذها بالتنســيق مع الوزير القرم والنتيجة
املتوقعة لناحية تحســن نوعية الخدمات بعد
اإلنتهاء من تطبيق الخطة.
وعرض خريطة تظهــر توزع محطات ألفا
ونســبة توفر الشــبكة عىل كامل األرايض
اللبنانية .فلفــت إىل «أن  60باملئة من املناطق
تتمتع بنسبة توفر للشبكة عالية جدا تزيد عن
 90باملئة وتصل اىل  96باملئة كجبيل وكرسوان
والبقاع الغريب مثال ،فيام تنخفض هذه النسبة
اىلأقلمن 80باملئةيفمناطقأخرىكالعاصمة
بريوت ومرجعيون» .وأشار اىل أن «الهدف هو
رفع نسبة توفر الشبكة من  86و 88باملئة حاليا
وهو املعدل اإلجاميل يف كل لبنان ،اىل  95باملئة
كمعدل».
وقــال« :أتت األرقام واالحصاءات بعد تعديل
التعرفة لتؤكد املؤكد بــأن خدمة الخلوي هي
رضورة وليســت من الكامليات» .ولفت إىل أننا
«شهدنا انخفاضا يف استهالك الداتا وخدمات
االتصال يف اول شــهرين بعد تطبيق التعرفة
الجديدة .هذا اإلنخفاض كان ضمن التوقعات.
ولكننا نشــهد اليوم اســتقرارا يف اإلستهالك
خاصــة لناحية الداتا ،وهو ما يؤرش اىل تأقلم
اللبناينمعالتعديالتالتيشهدهاالقطاعوالتي
كان ال بد منها لتأمني االستمرارية».

8

الخميس  22أيلول 2022

ّ
إيــــــران طــالــبــت مــحــكــمــة الـــعـــدل
الـــدولـــيـــة ب ــإدان ــة
ّ
ُ
ّ
أم ــي ــرك ــا عــلــى م ــم ــارس ــات ــه ــا اإلجــــرامــــيــــة ضــدهــا
طالــب مندوب إيــران لدى
محكمة العدل الدولية (الهاي)
تــوكل حبيــب زادة ،بإدانة
الواليات املتحدة مبامرســات
انتهــاك حقــوق اإلنســان
والحقوق الدولية ضد طهران.
وأفــادت وكالــة «إرنــا»
اإليرانيــة ،بــأن زادة «طالب
بإدانــة أمريكا لقاء ســجلها
الحافــل ،منذ انتصــار الثورة
اإلسالمية ،مبامرسات انتهاك
حقــوق اإلنســان والحقوق
الدولية ضد إيران ،ومطالبتها
التعويض عــن الخســائر املرتتبة عىل هذه
االنتهاكات».
جــاءت ترصيحــات زادة خالل جلســات
استامع محكمة الهاي الدولية ،التي بدأت منذ
االثنني املايض ،لشــكوى طهران ضد إجراءات
واشنطن الالقانونية يف حقها.
وخــال كلمته اســتعرض مندوب طهران
«مجموعة من هذه املامرســات مبا يف ذلك
إســقاط طائرة الــركاب اإليرانيــة ،وتدمري
املنشــآت النفطية يف الخليج ،وتقديم الدعم
املايل والتســليحي لنظام صــدام البائد يف
العراق خالل حرب الثامين سنوات املفروضة

عىل الجمهورية اإلسالمية (،)1988-1980
وحاميــة الزمــر االرهابية لتنفيــذ عمليات
تخريبية واســتهداف العلامء واملســؤولني
اإليرانيني».
وأشــار حبيــب زادة إىل أن «الحكومــة
األمريكية وبدل التعويض عن هذه اإلجراءات
املناقضــة للقانون ،عمدت إىل ســن قوانني
تتعــارض واتفاقية املــودة التــي وقعتها
عــام  1955مــع إيران ،ومبا أتــاح الظروف
إلصدار املئــات من األحكام القضائية املحلية
(األمريكية) ضد دولة الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية واحتجاز األصول املتعلقة بالرشكات
والبنوك اإليرانية ملصلحة الرعايا األمريكيني».

كعادتــه يثبت االحتــال الصهيوين أنه ال
يلتزم بأي أعــراف او مواثيق وحتى بقراراته
التي تصدرها محاكمه.
فقد نفذت قوات اإلحتالل اإلرسائييل عملية
مداهمــة فجر امس األربعــاء  21أيلول ملنزل
األســر املحرر بعد  141يوماً من اإلرضاب عن
الطعام و 7سبعة أشهر من الحرية واعتقلته
من منزله يف بلدة دورا بجنوب الخليل.

ً
واألســر أبو هــواش كان
معتقل منذ 27
اإلداري
االعتقال
ترشين األول  2020وح ّول إىل
ّ
ملدة ســتة أشــهر ،وهو متزوج وأب لخمسة
أطفــال وهم( :هادي ،ومحمــد ،وعز الدين،
ووقاص وســبأ) ،وبدأت مواجهته لالعتقال
منــذ  2003بني أحكام واعتقال
إداري ،وبلغت
ّ
فرتة اعتقاله ( )8سنوات منها ( )52شه ًرا رهن
االعتقال
اإلداري.
ّ

ً
ُ
أبـــــو هــــــواش الـــــى املــعــتــقــل مـــــجـــــددا ب ــع ــد أطـ ــول
إضـــــــراب عـ ــن ال ــط ــع ــام و 7أشـــهـــر مـ ــن ال ــح ــريّ ــة

عربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــات
الــجــيــش الـــعـــراقـــي أع ــل ــن اســتــهــداف
وكـــــر لــتــنــظــيــم «داعــــــــش» اإلرهــــابــــي

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات املسلحة اللواء يحيى
رســول ،اســتهداف وكر لتنظيم «داعش» اإلرهايب يف جبال
حمرين شامل رشق العراق .وقال  :تم «استهداف وكر لعصابات
داعش اإلرهابية برضبة جوية يف جبال حمرين» ،بحسب بيان
نرشته وكالة األنباء العراقية «واع».
وأوضح أن «طائرات قيادة القوة الجوية ،نفَّذت رضبة جوية
ناجحة عىل أحد أوكار عصابات داعش اإلجرامية ضمن سلسلة
جبال حمرين» .وأضاف« :الرضبة جاءت إسناداً لعملية أمنية
ينفذها أبطال جهاز مكافحة اإلرهاب».

أبــــو الــغــيــط أكــــد لــلــكــاظــمــي أهــمـ ّـيــة
ُ
معالجة االنــســداد السياسي فــي العراق

قــال رئيس املجلس الســيايس األعىل يف
اليمن مهدي املشّ اط «إنّ ثورة  21سبتمرب هي
ثورة مجيدة مباركة رضورية لشعبنا اجتامعياً
وسياســياً»  ،أضاف يف مناسبة ذكرى «ثورة
 21سبتمرب»« :يحق لشعبنا الفخر بانتصاراته
بعد مثاين سنوات من العدوان» ،مشرياً إىل أنّ
«الثورة الحالية هي طريقنا لالستقالل بعكس
ما كنا عليه خالل الـ 60سنة املاضية».
كــا أوضح أن الثورة «ســتنقلنا من مربع
املرض والفقر إىل مربع االســتقالل» ،وتابع:
«أعلن لشــعبنا بكل ثقة عن انتقال ثورتنا من

ثــورة الوجود إىل ثورة للتحريــر والبناء من
جل اســتقالل البالد واستقرارها» ،وأكد «إننا
نواصل جهودنا من أجل ترسيخ قيم التسامح
يف مجتمعنــا» ،داعياً أيضاً «قيادة الحرب إىل
االنتقال املشــرك من اسرتاتيجية الحرب إىل
سياسة السالم» .ودعا املشاط إىل إنهاء الحرب
وإصالح ما أفســدته ،ورفع الحصار ،مضيفاً:
«حان وقت الســام وعــى الخارج أال يكذب
ويصــدق كذبته» ،ودعا أيضاً قيادة الحرب إىل
«رسعة بناء الثقــة ،ويجب أن يبدأ ذلك برفع
الحصار وتبادل األرسى ودفع الرواتب».

كشــف محافظ تعز اليمنية نبيل شمسان
امس ،عــن إنجاز مرشوع مطــار جديد يف
املحافظة االسرتاتيجية الواقعة جنوب غريب

اليمن ،بديالً ملطار املحافظة الذي تسيطر عليه
جامعة أنصار الله «الحوثيني».
وكتب شمسان ،عرب حسابه عىل «تويرت»:
«مجلس الوزراء يقر اعتامد
مطــار املخا ،غــريب تعز،
كميناء جــوي ملحافظة تعز
الذي تم إنجازه برعاية كرمية
من العميد طارق صالح عضو
مجلــس القيــادة الرئايس
رئيــس املكتب الســيايس
للمقاومة» ،أضاف« :أصبح
لتعز جناح تحلــق به عاليا
عرب مطار املخا ،منه ننطلق
وإليه يهبــط أبناؤنا قادمني
من أصقاع األرض».
وأفاد مصدر يف الســلطة
املحليــة مبحافظــة تعز،
لوكالة «سبوتنيك» ،بأن مطار
املخا تم استكامل العمل فيه
منذ عام ،ويبلغ طول مدرجه
ثالثة كيلو مرتات.

ً
ّ
الــحــكـ ًـومــة الــيــمــنــيــة تعتمد م ــط ــارا ج ــدي ــدا فــي تعز
بـ ــديـ ــا عـ ــن آخـــــر تــســيــطــر عــلــيــه «أنــــصــــار ال ــل ــه»

دعا االتحاد األورويب أطراف الرصاع الدائر
يف اليمــن للعــام الثامن عــى التوايل إىل
االنخراط مع املبعــوث الخاص لألمني العام
لألمم املتحدة ،هانس غروندبرغ ،لتمديد هدنة
األمم املتحدة السارية منذ نيسان املايض والتي
تنتهي بعد أقل من أسبوعني.
وكتبــت بعثة االتحاد األورويب لدى اليمن،
عرب حســابها عىل «تويرت» مبناســبة اليوم
العاملي للســام الذي يصــادف  21ايلول من
كل عام« :يظل االتحاد األورويب ملتزماً بدعم
تســوية سياسية شــاملة تؤدي إىل تحقيق
سالم دائم يف اليمن».
وأضافــت« :عىل األطراف اليمنية مواصلة
االنخراط بشــكل بناء مــع املبعوث األممي
هانــس غروندبرغ ومقرتحاته لتمديد الهدنة
الجارية وتحويلها إىل سالم مستدام».
اشارة اىل انه يف الثاين من آب املايض ،أعلن

املبعوث الخاص لألمــن العام لألمم املتحدة
إىل اليمــن ،اتفاق الحكومة اليمنية وجامعة
أنصار الله عىل متديد الهدنة يف اليمن ،للمرة
الثانية ملدة شهرين إضافيني تنتهي يف الثاين
من ترشين األول املقبل ،مؤكداً التزام الطرفني
بتكثيف املفاوضات للوصول إىل اتفاق هدنة
موسع يف أرسع وقت ممكن.
َّ
وتتضمن بنود الهدنة األممية التي تشارف
عــى االنتهاء ،إيقاف العمليات العســكرية
الهجوميــة براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعرب
حدوده ،وتيســر دخول  18ســفينة تحمل
الوقود إىل موانئ الحديدة غريب اليمن ،خالل
كل شهرين ،والســاح برحلتني جويتني من
وإىل مطار صنعاء الدويل أســبوعياً ،وعقد
اجتامع بني األطراف لالتفاق عىل فتح الطرق
يف تعز وغريها من املحافظات لتحسني حرية
حركة األفراد داخل اليمن.

تــــونــــس  :تـــأجـــيـــل ال ــت ــح ــق ــي ــق مـــــع ال ــغ ــن ــوش ــي

أكد األمني العام لجامعة الدول العربية ،أحمد أبو الغيط ،خالل
اجتامعه مع رئيس الوزراء العراقي ،مصطفى الكاظمي ،عىل
هامــش اجتامعات األمم املتحدة يف نيويورك ،أهمية معالجة
االنسداد السيايس يف العراق ،وتجنب العنف أو التلويح به.
وقال بيان صادر عن الجامعة العربية امس  ،إن «أبو الغيط
التقــى رئيس الوزراء العراقي الكاظمي ويؤكد أهمية معالجة
االنسداد السيايس عرب الحوار» ،وشدد أبو الغيط عىل «أهمية
تجنب اســتخدام العنف أو التلويح به يف العملية السياسية،
وكذلك رضورة أن تبقى مشــكالت العــراق من دون تدخالت
خارجية تزيد دوما من تعقيد األمور».

ً
رئــيــس كــازاخــســتــان وقــع مــرســومــا إلجــراء
ّ ُ
رئاسية مبكرة يوم  20تشرين2
انتخابات

املــــشــــاط دعـــــا فــــي ذكــــــرى «ثـــــــورة  21ســبــتــمــبــر»
الــــــى إنـــــهـــــاء الـــــحـــــرب وإصـــــــــاح مـــــا أف ــس ــدت ــه

ّ
ّ
اليمنية على التفاعل
األوروبي حث األطــــــراف
االتحاد ّ
بشــــــكل بناء مــــــع املبعوث األممــــــي لتمديــــــد الهدنة

وقَع رئيس كازاخســتان قاســم جومارت توكاييف امس،
مرسوماً رئاسياً إلجراء انتخابات رئاسية مبكرة يف البالد ،يف
العرشين من شــهر ترشين الثاين/نوفمرب من العام الجاري.
جاء يف نص املرســوم« :إجراء انتخابات مبكرة ،يف العرشين
من شــهر ترشيــن الثاين  ،2022الختيــار رئيس جمهورية
كازاخستان».
وأعلن توكاييف يف خطاب موجه للشعب« :بصفتي الرئيس
الحايل للدولة ،فإنني أضمن إجراء الحملة االنتخابية مبا يتفق
بدقة مع القانون ،وأن تجرى بشكل عادل وشفاف ومبشاركة
واســعة من املراقبني املحليني والدوليني» ،وأوضح أن الربنامج
االنتخايب ،الذي سيطرحه قريباً عىل الشعب ،سيحدد «مبادرات
جديدة تهدف إىل تحقيق التقدم االجتامعي واالقتصادي».
ودعــا جميع املواطنني إىل «التحيل باملســؤولية وااللتزام
مببادئ الدميقراطية والقانون والنظام وإظهار متاسك ووحدة
شعبنا».

جــل القضــاء التونيس
أ ّ
التحقيــق مــع رئيس «حركة
النهضــة» راشــد الغنويش
يف قضية ما يعرف بتســفري
التونســيني إىل بؤر التوتر إىل
 28ترشيــن الثاين املقبل ،مع
استمرار إطالق رساحه.
ومن ضمن املشمولني بامللف
الغنويش الذي مثل أمام الفرقة
الوطنية ملكافحة اإلرهاب يوم
الثالثاء ،واســتمعت إليه يف
جلسة دامت ساعات وامتدت
إىل فجر يوم امس.
وغــادر الغنويش رئيس الربملــان املحلول
بقرار من الرئيس قيس ســعيد يف وقت مبكر
من صباح اليوم األربعاء مقر فرقة بوشوشة
(الوحدة الوطنية لألبحاث يف جرائم اإلرهاب)
بعد جلسة تحقيق استمرت نحو  13ساعة.
وأوضح ســمري ديلو عضو هيئة الدفاع عن
الغنــويش أن التحقيق معه تناول ترصيحات
سابقة له وعالقاته بعدد من الشخصيات ،كام
تم خالله عرض وثائق  ،ووصف ديلو استمرار
توقيف عيل العريض رئيس الحكومة السابق
ونائب رئيس حركــة النهضة املتابع يف هذا
امللف بأنه مظلمة يف حق مسؤول يف الدولة،
وفق تعبريه.
وكانت النيابة قد قررت يوم الثالثاء توقيف

العريــض وإحالته امس إىل القطب القضايئ
ملكافحة اإلرهاب ،وذلك بعد جلسة استجواب
دامــت نحو  14ســاعة ،وفقا ملــا رصح به
محاموه.
وبــدأت التحقيقات يف مــا تعرف بقضية
«التســفري إىل بؤر التوتر» إثر شكوى تقدمت
بها النائبة الســابقة فاطمة املسدي (حركة
نداء تونس) يف كانون األول  2021إىل القضاء
العســكري ،قبل أن يحيلها بدوره إىل القطب
القضايئ ملكافحة اإلرهاب لوجود مدنيني بني
املشتىك عليهم.
اشارة اىل ان «حركة النهضة» تنفي ارتكاب
أي مخالفة يف هذا السياق ،وتقول إنها تتعرض
لحمالت تشويه عن طريق قضايا ملفقة وتهم
كيدية.

تركيــــــا أعلنت مقتــــــل أحد جنودها في شــــــمال العراق

مقتل ثالثة أشــخــاص وإصــابــة  13آخرين
ّ
األفــغــانــيــة
فـــي ان ــف ــج ــار بــالــعــاصــمــة

قتل ثالثة أشخاص وأصيب  13آخرون امس ،يف انفجار قرب
دائرة الرشطة الثالثــة يف العاصمة األفغانية كابول .ونقلت
وكالة األنباء الصينية شينخوا عن املتحدث باسم رشطة كابول
خالــد زادران قوله إن االنفجار وقع يف منطقة دهمزنك قرب
دائــرة الرشطــة الثالثة يف كابول ما أســفر عن مقتل ثالثة
أشــخاص وإصابة  13آخرين بجروح تم نقلهم للمستشــفى
لتلقي العالج الالزم .وأشــار املتحدث إىل أن فريق التحقيقات
توجه إىل موقع الحادث ملعاينة أسباب االنفجار.
أعلنت الجيش الرتيك عن مقتل أحد جنوده
وإصابة اثنني آخرين يف هجوم مسلح بشامل
العراق .جاء هذا يف بيان صادر عن وزارة الدفاع
الرتكية امس ،بحسب وكالة «األناضول».
وقال البيان ،إنه نتيجة النريان التي أطلقها
عنارص من تنظيم حزب العامل الكردســتاين
عىل قاعدة عسكرية للجيش الرتيك يف نطاق
عملية «املخلب-القفل» ،قتل العسكري محمد
قره جام ،وأصيب جنديان.
وقدمت وزارة الدفاع تعازيها ألرسة العسكري
والقوات املسلحة والشعب الرتيك عامة.
وكانت أنقرة قد أطلقت ،يف نيسان املايض،
عمليــة «املخلب -القفل» ،ضــد مواقع حزب
العامل الكردســتاين والفصائــل املوالية له

شــايل العراق ،والتي تصنفها أنقرة «كيانات
إرهابية».
وتقدم العراق ،يف متوز املايض ،بشــكوى
إىل مجلس األمن الدويل ضد تركيا ،واستدعى
القائــم بأعامله من أنقــرة ،يف أعقاب اتهام
بغــداد لرتكيــا بقصف منتجع ســياحي يف
محافظة دهوك شــايل البالد ،ما أسفر عن
وقوع  9قتىل و 23جريحا.
وعقد مجلس األمن جلســة بناء عىل طلب
العراق ،حيث طالــب وزير الخارجية العراقي
فؤاد حســن ،يف كلمته ،بإصدار قرار عاجل
يُلزم تركيا بسحب قواتها من األرايض العراقية،
وتشــكيل فريق دويل مســتقل للتحقيق يف
قصف محافظة دهوك شاميل البالد.

هـــــــل تـــــشـــــتـــــري مـــــصـــــر املـــــــيـــــــاه مـــــــن إثــــــيــــــوبــــــيــــــا؟ ..خــــبــــيــــر ي ــك ــش ــف
ّ
ُ
تــــفــــاصــــيــــل مـــــثـــــيـــــرة حـــــــــول ســـــــــد الــــنــــهــــضــــة ومـــــــيـــــــاه نـــــهـــــر الـــنـــيـــل
كشف الدكتور عباس رشاقي ،أستاذ الجيولوجيا
واملوارد املائية يف جامعة القاهرة ،آخر تطورات سد
النهضة اإلثيويب ،وحقيقة بيع املياه ملرص من جانب
إثيوبيا.
وقــال رشاقي يف حوار ملوقــع جريدة «الفجر»
املرصية إنه من املســتحيل بيع مياه نهر النيل ملرص
من جانب إثيوبيا ،متوقعا اكتامل ملء سد النهضة
خالل  3أو  4سنوات قادمة .وأوضح أن السد العايل
أنقذ مرص من مخاطر ســد النهضة ،مشريا إىل أن
العمل العســكري ضد الســد يظل قامئا حتى بعد
اكتامل امللء الكيل للسد.
وأشــار إىل أن إثيوبيا لها إعالنات أخرى مختلفة
عــن الواقع بعض اليشء ،ولكــن الواقع أن إثيوبيا
بــدأت التخزين هذا العام يوم  11يوليو وانتهت يوم
 11آب مبــا يعادل شــهر كامل للملء الثالث لســد
النهضة ،وخالل هذا الشــهر تم تخزين  9مليارات
مــر مكعب من املياه ،باإلضافة إىل  8مليارات مرت
مكعب من تخزين العامني املاضيني ،ليكون إجاميل
التخزين يف بحرية السد  17مليار مرت مكعب ،ومع
اســتمرار الفيضان يف شــهر  8و ،9يوجد اآلن يف
بحرية السد  2.5مليار مرت مكعب مياه باإلضافة إىل
الـــ  17من التخزين ،ليصل إجاميل املياه إىل 19.5
مليار مرت مكعب ،وسيتم ترصيف الـ  2.5مليار مرت
مكعب ليعود الوضع ملستوى  17مليار مرت مكعب.
وأكد رشاقي أنه بالنســبة ملوضوع غلق البوابات
فليــس له قيمة يف وقــت الفيضان ألنه مير أعىل

املمر األوســط يف شهر آب يف املتوسط نحو 500
مليون مــر مكعب يف اليوم الواحــد ،والبوابتان
االثنتــان مترران نحو  60مليون مرت مكعب يوميا،
وبذلك ال تؤثران ســواء مفتوحتني أو مغلقتني ،لكن
يف وقــت التخزين مل تكن أي كمية مياه متر إال من
خالل البوابتني ،لكن حاليا مير يوميا  500مليون مرت
مكعب مياه من املمر األوسط ،وحاليا يف شهر ايلول
مير يوميا  400مليون مرت مكعب مياه.
ونوه بأن صور األقامر الصناعية عىل مدار الـ 15
يوما األخرية مل تظهر أي تشــغيل للتوربينني خالل
هــذه الفرتة ،ورصدنا  3صور متتالية بفارق  5أيام
بني كل صورة أوضحت أن التوربينات ال تعمل ،رمبا
بســبب مشكالت فنية أو بسبب كمية الطمي التي
تصاحب موســم الفيضان ،موضحا أنه يتبقى عىل
نهاية موســم الفيضان نحو  3أو  4أسابيع ،وكمية
املياه التي متر من خالل التوربينات ضعيفة للغاية
وال تؤثــر عىل عملية توليــد الكهرباء ،وأعتقد أنه
ال توجد اســتفادة حقيقة من الكهرباء املولدة عرب
التوربينني ،ورغم أن إثيوبيا احتفلت بتشــغيلهام إال
أن كميــة الكهرباء املولــدة منهام ال تذكر ،كام هو
الحال بالنسبة لكمية املياه التي متررها التوربينات،
وال يوجد إنتاج كهرباء حقيقي من سد النهضة حتى
اآلن.
وتابــع« :يوجــد اآلن  17مليــار مرت مكعب يف
البحرية ،وإذا تم تشــغيل التوربينني خالل األشهر
القادمة ميكنهــا تفريغ نحو  2مليار مرت مكعب

مياه من مخزون البحرية الحايل ،وســيتم تعويض
هذه الكمية خالل بداية موســم األمطار القادم ثم
يبدأ التخزين الرابع لســد النهضة ،وكميته ال ميكن
تحديدها وال حتى إثيوبيا نفسها ،وامللء الرابع لسد
النهضة ســيكون مع موسم الفيضان القادم خالل
أشــهر  7و 8و 9من عــام  2023برشط أن يتم قبل
موسم الفيضان تعلية جسم السد الستيعاب كمية
املياه الجديدة املستهدف تخزينها».
وقال« :تتم عملية التعلية لجسم سد النهضة من
خــال تعلية جانبي الســد أوال ومن ثم تعلية املمر
األوسط ،ومن املتوقع أن يتم خالل السنوات القادمة
تخزين يف حدود  10أو  15مليار مرت مكعب من املياه
كل عام ،وذلك ألن أعامل إنشــاء السد الحالية فيها
الكثري من األمور الفنية بسبب التوربينات وبوابات
الترصيف ،لكن بعد االنتهاء من هذه املرحلة سيكون
األمر فقط عبارة عن تعلية خرسانية للسد تستغرق
وقتا أقل ،ونتحدث عن أنه يف حدود  3أو  4ســنوات
سيتم االنتهاء من ملء سد النهضة بالكامل».
وأوضح خبري املياه املرصي« :حال وصول إثيوبيا
إىل تخزيــن  74مليار مرت مكعــب من املياه ،وهي
النسبة املستهدفة للتخزين اإلجاميل ،سيكون عىل
إثيوبيا مترير املياه بشــكل مستمر وذلك لتخفيف
الضغط عىل السد وتشغيل التوربينات ،ونتحدث عن
تخزين من  10لـ  15مليار مرت مكعب ســنويا حتى
ملء الســد بالكامل حتى ميكن تشغيل التوربينات
بأعىل كفاءة».
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أمميت ــــــــان :ملي ــــــــون ش ــــــــخص تقريب ــــــــا يُواجه ــــــــون املجاع ــــــــة
منظمت ــــــــان
حــذرت وكالتــان تابعتان
لألمم املتحدة اليوم من أن قرابة
مليون شخص يف أفغانستان
وإثيوبيــا وجنوب الســودان
والصومــال واليمــن يعانون
من املجاعة أو سيعانون منها
خالل العام الجــاري يف ظل
غياب املساعدات ووسط تفاقم
أزمة الغذاء عىل مستوى العامل.
ونقلت «رويرتز» عن رئيس
منظمــة األغذيــة والزراعة
“الفاو” قوله :إن الجفاف الحاد
يف القرن األفريقي دفع الناس
إىل حافــة املجاعة وإن انعدام
األمــن الغذايئ الحــاد يتزايد
برسعــة وينتــر يف جميع
أنحاء العامل ومن دون استجابة
إنســانية واسعة النطاق فإنه
من املرجــح أن يتفاقم الوضع
خالل األشهر املقبلة.
ووفقــاً للتقرير الفصيل ل
«الفاو» عن «البؤر الساخنة للجوع» الذي شارك يف
إعداده «برنامج األغذية العاملي» التابع لألمم املتحدة
فقد أجرب ارتفاع أســعار الغذاء والوقود واألسمدة
االقتصادات املتقدمة عىل تشديد السياسة النقدية
وأدى هذا إىل زيادة تكلفة االئتامن للدول منخفضة
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بكي ـ ـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ـ ــن مس ـ ـ ـ ـ ــألة تاي ـ ـ ـ ـ ــوان :ل ـ ـ ـ ـ ــن
نس ــــــمح بتج ــــــاوز «الخط ــــــوط الحم ــــــراء»!
(تتمة ص)1
الكومينتانغ بقيادة تشيانغ كاي شيك (-1887
 )1975إىل هــذه الجزيرة ،عقب هزميتها يف
الحرب األهلية الصينية.
ومنذ ذلك الحــن ،احتفظت تايوان بالعلم
وببعض الســات األخرى لجمهورية الصني
السابقة ،والتي كانت موجودة يف الرب الرئيس

قبل وصول الشيوعيني إىل السلطة .وبحسب
املوقف الرســمي لجمهورية الصني الشعبية،
املدعوم من معظم الدول ،مبا يف ذلك روسيا،
تعترب الجزيرة إحدى املقاطعات الصينية.
إىل ذلك ،ذكرت الخدمة الصحفية لألسطول
الســابع األمريــي يوم الثالثــاء أن املدمرة
األمريكيــة «هيغينز» والفرقاطــة الكندية
«فانكوفر» ،مرتا عرب مضيق تايوان.

الــرئــيــس الــصــيــنــي دعــــا الــجــيــش الــــى اإلســتــعــداد
ّ
قـــتـــالـــيـــة حــقــيــقـ ّـيــة
ل ــل ــم ــش ــارك ــة فــــي أعــــمــــال
الدخل األمر الذي أجربها عىل تقييد وارداتها واتخاذ
تدابري تقشفية.
وجــاء يف التقرير أنــه من املتوقع أن تزداد هذه
االتجاهات خالل األشــهر املقبلــة مع تزايد الفقر
وانعــدام األمن الغذايئ الحــاد بصورة أكرب فضالً
عــن مخاطر حدوث اضطرابات مدنية نتيجة تزايد

الشكاوى االجتامعية واالقتصادية.
وال تزال الرصاعات والظروف املناخية القاسية
الســببني الرئيســيني للجوع الحاد الــذي تفاقم
هذا العام بســبب عــدم االســتقرار االقتصادي
املرتبــط باآلثار املمتدة لجائحة كوفيد  19واألزمة
األوكرانية.

مجلـــــــــــــــس الشـــــــــــــــيوخ األميركـــــــــــــــي حـــــــــــــــذر مـــــــــــــــن ضعـــــــــــــــف
ّ
التجســـــــــــــــس فـــــــــــــــي البـــــــــــــــاد
كفـــــــــــــــاءة أجهـــــــــــــــزة مكافحـــــــــــــــة
نــرت صحيفــة «وول
ســريت جورنال» ،تقريرا
عــن مجلــس الشــيوخ
األمرييك ،يفيــد أن وكاالت
التجســس األمريكيــة غري
مجهزة تجهيزاً كفوءاً وجيداً
ملكافحــة مجموعة متزايدة
من الخصوم الذين يحاولون
رسقــة أرسار حيويــة من
املؤسســات والــركات
يف جميــع أنحــاء املجتمع
األمرييك»..
ويــورد تقريــر لجنــة
االســتخبارات يف مجلــس
الشــيوخ مــن الحزبــن
الجمهــوري والدميوقراطي
أنّ جهود مكافحة التجسس
األمريكية مل تواكب تهديدات
التجسس والقرصنة من القوى الكربى« ،مثل الصني
واملنظامت العابرة للحدود الوطنية والجامعات ذات
الدوافــع األيديولوجية» .ويركز التقرير عىل املركز
الوطني ملكافحة التجســس واألمــن ،الذي تتمثل
مهمته يف قيادة مكافحة التجسس وحامية أرسار
الواليات املتحدة من الخصوم األجانب.
ويذكر تقرير مجلس الشــيوخ أنّ املركز ال ميلك

متويالً أو سلطة كافية ،وال مهمة واضحة .وينص
التقرير عىل أنّ «مشــهد التهديد الذي يواجه البالد
اليوم واســع النطاق ومتطــور» ،مضيفاً أنّ املركز
«يفتقــر إىل مهمة واضحة ،فضالً عن ســلطات
وموارد كافية ومحددة جيداً ملواجهة هذا املشــهد
بفعالية».
ويستشهد التقرير املؤلف من  153صفحة بالعديد
من الحاالت التي تجاوز فيها الخصوم األجانب نشاط

التجســس التقليدي للتأثري
يف األمن القومي األمرييك،
وتشــمل الجهــات الفاعلة
السيربانية اإليرانية «املتهمة
بالتدخــل يف انتخابات عام
 ،»2020والصــن املتهمــة
بنــر «معلومــات مضللة
عن كوفيد ،»19-وروســيا
أيضــاً املتهمــة باخــراق
وهــي
«،»SolarWinds
رشكــة أمريكيــة كربى يف
مجال تكنولوجيا املعلومات
تعمل مع املســتويات العليا
يف الحكومــة ،مبا يف ذلك
وزارة األمن الداخيل ووزارة
الخزانة.
ويضيف تقريــر مجلس
الشــيوخ أنّ «الخصــوم
األجانب» ع َّرضوا األصول األمريكية يف جميع أنحاء
العامل للخطــر ،ويحصلون عىل مليارات الدوالرات
ســنوياً من األبحــاث والتكنولوجيــا األمريكية.
ويويص التقرير بأن يوضح الكونغرس والســلطة
التنفيذية أدوار مركز مكافحة التجســس ،ويحددا
مــا إذا كان ينبغي أن يبقى داخل مكتب التحقيقات
الفيدرايل أو أن يتحول إىل وكالة مستقلة.

مص ــــرع  3س ــــودانيين وفق ــــدان االتص ــــال م ــــع  30آخري ــــن
إثـــــــر انهيـــــــار منجـــــــم ذهـــــــب غربـــــــي البـــــــاد
ذكـرت وسـائل إعلام سـودانية امـس ،أن  3أشـخاص
لقـوا مرصعهـم ،ونحـو  30شـخصا آخريـن أصبحـوا يف
عـداد املفقوديـن؛ وذلـك إثـر انهيـار منجـم ذهـب ،غـريب
السودان.
وقالـت صحيفـة «الوطـن»« :لقي  3أشـخاص حتفهم وتم
فقـدان نحـو  30آخرين ،جراء انهيار منجم للذهب ،يف منطقة
جبـل عامـر ،الواقعـة يف واليـة شمال دارفـور» .وبحسـب
الصحيفـة ،فـإن حـوادث انهيـار املناجـم تكـررت يف أنحـاء
متفرقـة مـن البلاد؛ ما أسـفر عن مصرع العرشات.

ترام ــــب وص ــــف ش ــــعور ميالني ــــا أثن ــــاء تفتي ــــش  FBIخزان ــــة مالبس ــــها
قــال الرئيــس األمرييك
الســابق دونالــد ترامب ،إن
الســيدة األوىل الســابقة
ميالنيــا ترامــب شــعرت
«بانتهاك شــديد» بعد أن نفذ
مكتب التحقيقات الفيدرايل
مذكرة تفتيــش يف منزلهم
الشهر املايض.
ويف مقابلــة مــع
 ،Newsmaxقــال ترامب إن
ميالنيــا «شــعرت بانتهاك
شــديد ..هــذا يشء فظيع.
قامــوا بتفتيــش خزانــة
مالبســها ،وتفقدوا ثيابها ،ومن يعــرف ماذا قاموا أيضا ..مل
يرتكوا شــيئا كام هو عليه» ،مضيفا« :لن أدخل منزيل وأقول

هــذا رائع» ،يف إشــارة إىل
الفوىض التي خلفتها عملية
التفتتيش.
ووصف الرئيس الســابق
عملية البحث بأنها «وصمة
عار» ،مشــددا عــى أنه مل
يرتكب أي خطــأ من خالل
االحتفــاظ بوثائــق رسية
يف منزله بعــد انتهاء فرتة
رئاسته.
يذكــر أن ترامــب كان
متواجدا يف مدينة نيويورك
يوم تنفيذ املداهمة يف يوم 8
آب ،وأعلن قبل أيام ســيعود إىل منزله لـ»اإلطالع عىل الرضر
الناجم عن اقتحام مكتب التحقيقات الفدرايل».

ً
ّ
وفــــــاة  27شــــــخصا بســــــبب انتشــــــار حمــــــى «الضنــــــك» فــــــي باكســــــتان

أعلنت السلطات الباكستانية امس،
عن وفاة  27شخصاً جراء انتشار حمى
الضنك يف إقليم السند جنوب البالد.
ونقلت «شينخوا» عن إدارة الصحة
يف اإلقليــم قولها يف تقرير «إنه تم
اإلبالغ عن جميع الوفيات من مدينة
كراتيش عاصمة السند كام تم اإلبالغ
عــن إجاميل  353حالــة جديدة يف
السند خالل الساعات الـ  24املاضية
حيــث بلغ عدد املــرىض خالل أيلول
الجــاري  3594مريضاً يف حني بلغ
العدد اإلجــايل للمرىض عىل مدار
العام  6163مريضاً».
يشار إىل أن املستشفيات يف أجزاء
من البالد تواجه ضغوطاً كبرية بسبب
ارتفــاع حاالت حمــى الضنك حتى
أن بعض املستشــفيات يف كراتيش
حولــت أجنحة كوفيــد  19الخاصة
بها إىل أجنحة خاصة مبرىض حمى
الضنك.

قال الرئيس الصيني ،يش جني بينغ ،إن جيش
التحرير الشــعبي الصيني «يجب أن يركز عىل
االستعداد للمشاركة يف أعامل قتالية حقيقة».
كامأوعزالرئيسالصينيبااللتزامالصارمبخطة

ّ
ّ
أميركيــة وكنديّــة عبرتــا مضيــق تايــوان
حربيتــان
ســفينتان

قـال الجيش األمرييك إنّ سـفينة حربيـة تابعة للبحرية
األمريكيـة وفرقاطـة كنديـة نفذتـا عبـوراً روتينيـاً ملضيق
تايـوان امـس ،وهـي عمليـة تـأيت وسـط تصاعـد التوتـر
لاليجار
العسـكري بين بكين وتايبيه.
وقالـت البحريـة األمريكيـة ،يف بيـان ،إنّ املدمـرة
األمريكيـة «أريل بيرك هيجينـز» املسـلحة بصواريـخ لاليجــار الســنوي محــل
موجهـة ،والفرقاطـة «فانكوفـر» التابعـة للبحرية امللكية عــى الطريــق العــام مجمع
الكنديـة ،عربتـا املضيـق مـن خلال ممـر خـارج امليـاه ماليبــو ـ عجلتون ـ 240م.م.
ت03/636416:
اإلقليميـة ألي دولـة .وأضـاف« :مثـل هـذا التعـاون ميثّل
ــــــــــــــــــــــــــ
حجـر الزاويـة يف نهجنا من أجـل منطقة آمنة ومزدهرة» .شقة لاليجار يف عشقوت ،غري
وقالـت وزيـرة الدفـاع الكنديـة أنيتـا أنانـد إنّ بلدهـا ،مفروشة مســاحة 280م.م.
كدولة يف املحيط الهادئ ،ملتزمة بشـدة بدعم االسـتقرار ط $500 3.شهرياً دفع  6أشهر
يف منطقـة املحيطين الهنـدي والهـادئ ،مضيفـ ًة  :سلف ت03/304041:
«العبـور الروتينـي اليـوم ملضيـق تايـوان يُظهـر التزامنـا ــــــــــــــــــــــــــ
حريـة الحركـة ،واالنفتـاح يف منطقـة املحيطين الهنـدي
سيارات
والهادئ».
وأشـارت قيـادة املنطقـة الرشقيـة يف جيـش التحريـر
الشـعبي الصينـي إىل أنّ قواتهـا راقبـت السـفينتني للبيع جيب  Mazda Cx9م 2007
و»ح ّذرتهما» .وأضافـت أنّ القـوات «دامئـاً يف حالة تأهب حالة جيدة ت03/346935:
قصـوى ،وتواجـه بحـزم جميـع التهديدات واالسـتفزازات ،ــــــــــــــــــــــــــ
وتدافـع بحـزم عـن سـيادة الوطـن وسلامة أراضيـه»،
مسـتخدم ًة الصياغـة االعتياديـة لردهـا على مثـل هـذه
متفرقات
ا ملها م .
تشـاو
الصينيـة،
الخارجيـة
وزارة
باسـم
املتحـدث
وكان
فرار مستخدمني
ليجيـان ،اشـار اىل إنّ «الواليـات املتحـدة تقوم باسـتمرار
باسـتعراض عضالتها ،من خالل إرسـال سـفن حربية إىل هربــت العاملــة مــن
Sierraleone
مضيـق تايـوان ،بذريعـة حرية املالحة ،ما يق ّوض السلام الجنســية
واالسـتقرار يف املنطقـة عمداً».
 Sarah Hawanatu Lahaiملــن
وقالـت وزارة الدفـاع التايوانيـة إنّ السـفينتني أبحرتـا يف يعــرف عنها شــيئا االتصال:
اتجـاه الشمال عبر املمر املـايئ ،وإنّ قواتها راقبـت املهمة70/332565 ،
لكـن «الوضـع كان عاديـاً».
وهـذا ثـاين عبـور للمضيق
خالل شـهر بواسطة سفينة
بناء عىل قرار املجلس التنفيذي يف جلســتها
تابعـة للبحريـة األمريكية.

اعالنات مبوبة

اعالنات رسمية
اعالن

من امانة السجل العقاري يف
جزين
طلبت ديانــا مصطفى حنينه
ملوكليهــا احمد محمــود النداف
وبرشى عيل املرصي شهادات قيد
بدل ضائع للعقار  93كفرجرة
للمعرتض  15يوماً للمراجعة.
امني السجل العقاري
ــــــــــ

باسم حسن

اعالن

من امانة السجل العقاري يف
زحلة
طلب حسني عيل الساحيل سند
متليك بــدل ضائع بحصة موكلته
عطيه احمد عيل احمد يف العقار
 1459كفرزبد
للمعــرض املراجعة يف مهلة
15يوما.
امني السجل العقاري املعاون

لينا جنبالط

ـــــــــــــ
امانــة الســجل العقاري يف
البقاع الغريب
طلــب محمــد ســيف الدين
القادري ســندي متليك بدل ضائع
بحصتي موكليه ربيع وحســام
احمــد بــرو يف العقــار 2126
الحامرة
للمعــرض املراجعة يف مهلة
 15يوما.
امني السجل العقاري

رىب حسن الدغيدي

ـــــــــــــــ

اعالن قضايئ

لــدى املحكمــة االبتدائيــة
التاســعة يف جبل لبنــان ،املنت،
الناظــرة بالدعــاوى العقارية،
برئاسة القايض سيلفر ابو شقرا،
وعضوية القاضيني محمد فرحات
واوجينا نصري ،تقدم املســتدعي
طانيوس يوسف الحديث بواسطة
وكيلــه املحامي روكس ســليم
حبيقة باستدعاء ســجل بالرقم
 2020/193بوجــه املســتدعى
ضده حبيب جورج حديث املجهول
محل االقامة وبوجه املســتدعى

تحقيقأهدافإصالحالجيش.وبحسبتلفزيون
الصني املركزي ،فقد أرســل مثل هذه التعليامت
إىل املشاركني يف ندوة الدفاع الوطني واالصالح
العسكري ،التي عقدت يف بكني.

ضدهم نايــا وانطــوان جورج
حديث وريتا وماري نوييل يوسف
الحديث ومدالن وطانيوس يوسف
الهراوي ،يطلب فيه ازالة الشيوع
يف القعاريــن رقم  5072و5082
مــن منطقة بســكنتا العقارية،
عىل املستدعى ضده الحضور اىل
قلم املحكمة بالذات او بواســطة
وكيــل قانوين لتبلغ االســتدعاء
ويف حــال تخلفه عــن الحضور
يعبــر التبليغ حاصــا ويعد كل
تبليغ اليه بواســطة رئيس القلم
صحيحاً باستثناء الحكم النهايئ،
مهلة املالحظات واالعرتاض خالل
خمســة عرشة يوما تــي مهلة
النرش.
رئيس القلم

كيوان كيوان

ـــــــــــــ

اعالن

تعلــن بلديــة ميفــدون عن
اطالق مزايدة الســتثامر املولدات
الكهربائيــة وشــبكة التوزيع
ولوازمها يف بلدة ميفدون ،وذلك
وفقا لدفــر الــروط وميكن
االطــاع عــى دفــر الرشوط
واستالم نسخة عنه ضمن الدوام
الرسمي يف مبنى البلدية:
املولدات :مولــد كهربايئ نوع
فولفو بقوة  500 KVAعدد .2
مولدكهربايئ نوع فولفو بقوة
 375 KVAعدد .2
شبكة التوزيع:
1ـ كابــات نــوع2095m :
150ml
2ـ كابالت نوع70ml 6402m :
3ـ كابالت نوع1139m ml 50:
4ـ كابالت نوع25ml 3454m :
5ـ كابالت نوع16ml 3870m :
6ـ كابالت نوع16ml 2021m :
خزانات املازوت:
1ـ خزان سعة  30000ليرت
2ـ خزانان سعة  8000ليرت
3ـ خمس خزانات سعة 10000
ليرت.
علــب توزيــع كهربــاء عىل
االعمدة 180 :علبة.
رئيس بلدية ميفدون

محمد عيل أرطيل

املنعقدة يوم االثنــن  22آب  ،2022دعت نقابة
ماليك الشــاحنات العموميــة يف مرفأ بريوت
جميع املنتســبني اليها اىل تســديد االشــراك
املتوجب عليهم عن العام  2022يف مهلة تنتهي
يف  30أيلول .2022

مجمع بورمتيليو
دعوة لجمعية عمومية

ان مالــي الحقوق املختلفة يف العقــارات رقم 577
وما ضم اليــه و 581و 1772من منطقة رصبا العقارية
مدعوون اىل جمعية عموميــة تعقد يف مركز املجمع ـ
بورمتيليو ـ الكسليك عند الســاعة الرابعة من بعد ظهر
نهار الجمعة الواقــع يف  14ترشين االول  2022للتداول
بجدول االعامل التايل:
اوال :االستامع اىل تقرير مدير الجمعية عن اعامل سنة
.2021
ثانياً :االستامع اىل تقرير مفوض املراقبة.
ثالثا :تصديق ميزانيــة  2021واعطاء براءة ذمة ملدير
الجمعية للسنة املذكورة.
رابعاً :املصادقةعىل موازنة سنة .2023
خامســاً :انتخاب وتثبيــت مدير الجمعيــة ومنحه
الصالحيات الالزمة.
سادساً :انتخاب لجنة ادارة استشارية جديدة.
سابعاً :امور اخرى مختلفة او طارئة.
وعمالً بالبنــد الثالث املادة الثانية من الفصل الخامس
من نظام ادارة امللكية املشرتكة يطلب من جميع املالكني
القيام بتسديد ما هو متوجب عليهم من نفقات مشرتكة
وذلك قبل ثالثة ايــام عىل االقل من انعقاد هذه الجمعية
يك ال يفقدوا حقهم من حضــور الجمعية ،ومطالبتهم
بالنفقــات املتأخرة فضال عن اتخــاذ التدابري القانونية
بحقهم.
يف حال عدم اكتامل النصاب تعقد جلســة ثانية مبن
حرض نهار الجمعة الواقع يف  28ترشين االول  2022يف
نفس الوقت واملكان.

رئيسة جمعية املالكني
ملجمع البورمتيليو
ليىل طوبيا سالمه
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بطولــــــة لبنــــــان الدوليــــــة املفتوحــــــة فــــــي الغولف :
الفنلندي ســــــامبو يحرز اللقب واللبنانــــــي حمود وصيفا

ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ً

لقطة جامعة للفائزين والفائزات مع الشخصيات الرسمية

أحرز الالعب الفنلندي اليزي ســامبو من
أعضاء البعـــثة الدبلوماسية الفنلندية يف
لبنــان لقب بطولة لبنــان الدولية املفتوحة
عىل كأس نائب الرئيس السابق لنادي الغولف
الراحل شــوقي حرب والتــي نظمها اإلتحاد
اللبنــاين للعبة عىل مالعب نادي الغولف يف
منطقة الجناح وشــارك فيها  70العباً والعبة
لفئات الرجال والســيدات والناشئني تنافسوا
وفق نظامــي القائــم  ))GROSSوالصايف
( )NETوجرى التســديد عىل  18حفرة حيث
تواصلت الدورة عىل مدى ثالثة أيام مبواكبة
حامسية وتشجيع من مزاويل رياضة الغولف
يف لبنان.
وكان أقيــم حفل رســمي لتوزيع الجوائز
عىل الفائزين والفائزات يف قاعة ســليم عيل
ســام حرضه حشــد من املدعوين تقدمهم
وزير الســـياحة الســابق رمــزي مرشفية
ورئيس اإلتحــاد اللبناين للغولف رئيس نادي
الغولف كريم ســليم ســام وأعضاء الهيئة
اإلداريــة لإلتحــاد اللبنــاين للغولف ونادي
الغولف وممثيل بعثات دبلوماســية ونجيل
الراحل شــوقي حرب حسني وحلمي وزوجته
ناديا واألعضاء يف نادي الغولف وهو إستهل
بالنشــيد الوطني ثم ألقــى الوزير مرشفية
كلمة بإسم عائلة الراحل حرب أشار فيها إىل
خصاله ومزاياه والذي عرفه عىل مدى سنوات
رجل املواقف واملبادرات والعاشق للعبة الغولف
والعامل بصمت ألجل إعالء شأن وراية النادي
يف املحافل املحلية والخارجية.

كــا كانت كلمة لســام لفــت فيها إىل
محطات مرشقة يف سرية حياة حرب الذي كان
نادي الغولف بالنسبة له بيته الثاين والساعي
دامئــاً لحاميته ودعم أنشــطته برعاية من
مؤسسة حرب إلكرتيك والعصامي يف نشأته
والراقي يف تعاطيه مع اآلخرين والشــغوف
بلعبة الغولف حتى الرمق األخري من حياته.
بعد ذلك أذاع رئيس اللجنة الفنية يف اإلتحاد
اللبناين للغولف رشــيد عقــل النتائج الفنية
للبطولة وجاءت عىل النحو التايل :
 فئة الناشئني : – 1جالل عطايا     
 – 2أحمد إسامعيل
 – 3ضاهر غندور
 فئة السيدات (: )NET – 1ناديا حرب  95نقطة
 – 2دانيال خليفة  97نقطة
 – 3راغدة أشقر  99نقطة
_ فئة الرجال (: )GROSS
 – 1اليزي سامبو  229نقطة
 – 2عيل حمود  230نقطة
 – 3شيخ موىس الزين  231نقطة
_ فئة الرجال (: )NET
 – 1فادي أبو عبد الله  138نقطة
 – 2جان نصار  141نقطة
 – 3طوين أبو رسحال  145نقطة
قــاد البطولة الحكام  :مصطفى حمود –
عدنان حمــود – أحمد غيث – عصام صربا –
أحمد عطايا – حسن قاسم وعيل املقداد.

مونديال قطر  : 2022األبواب مفتوحة للمشجعين دون تمييز
أكّد أمري قطر الشيخ متيم بن
حمد آل ثاين إنه سيتم الرتحيب
بجميع املشــجعني يف بطولة
كأس العامل لكــرة القدم هذا
العام «دون متييز».
وقد كافح منظمو البطولة
التي تنطلق يف الدولة الخليجية
يف  20ترشين الثاين/نوفمرب
املقبــل ،لطأمنــة الجامعات
الحقوقيــة بــأن مجتمعات
املثليــن لن تواجه أي إجراءات
يف املونديال.
وقــال الشــيخ متيم أمام
الجمعية العامة لألمم املتحدة
«ها نحن اليوم نقف عىل أعتاب
استضافة منتخبات العامل وجامهريها ،ونفتح
أبوابنا لهم جميعاً دون متييز ليستمتعوا بكرة
القدم وأجواء البطولة املفعمة بالحامس».
وتابع «سوف يفتح الشعب القطري ذراعيه
الســتقبال محبي كرة القــدم عىل اختالف
مشاربهم» ،دون أن يذكر جامعات محددة.
ورأى أنــه «يف هــذه البطولة ،التي تقام

ألول مرة يف دولة عربية ومسلمة ،وألول مرة
يف الرشق األوســط عموماً ،سريى العامل أن
إحدى الدول الصغرية واملتوســطة قادرة عىل
استضافة أحداث عاملية بنجاح استثنايئ ،كام
أنهــا قادرة عىل أن تقدم فضاء مريحاً للتنوع
والتفاعل البناء بني الشعوب».
وتتوقع قطر الغنية بالغاز أن يزورها أكرث
من مليون شخص خالل املونديال.

بات من املتوقع أن تتصارع  5أندية أوروبية
كربى عىل التعاقد مع أحد النجوم البارزين يف
الدوري األملاين بنهاية املوسم الحايل (-2022
.)2023
ووفقا لصحيفــة «ذا أتلتيك» ،فإن هناك 5
أندية أوروبية كربى تخطط للتحرك نحو جود
بيلينغهام ،العب وســط بوروسيا دورمتوند،
يف صيف .2023
ويعــد بيلينغهــام ،البالغ مــن العمر 19
عاما ،أحد أبرز عنارص دورمتوند األساســية
منذ انضاممــه للفريق قبل عامني ،قادما من
برمنغهام ســيتي اإلنكليزي مقابل  25مليون
جنيه إسرتليني.
ورفــض بيلــــينغهام آنــذاك عرضا من
مانشســر يونايتد اإلنكليزي ،مفضال ارتداء
قميص أســود الفيســتيفال ،للحصول عىل

فرصة اللعب بانتظام.
وأشــارت الصحيفة إىل عزم اليونايتد عىل
العودة ملحاولة ضم الالعب الدويل اإلنكليزي،
مزاحام  4أندية أخرى يف هذا السبق.
وســيجد اليونايتــد الطريق أمامه صعبا،
نظرا لرغبة ريال مدريد اإلســباين والثاليث
اإلنكليزي ،تشــيليس ومانشســر ســيتي
وليفربول ،يف ضمه أيضا.
ومن املتوقع أن يطلب دورمتوند ما ال يقل
عن  130مليون جنيه إســرليني نظري التخيل
عن العب الوســط الشــاب ،مام يجعله أغىل
العب إنكليزي عىل اإلطالق.
وحــال دفع أحد الخاميس هذا املبلغ ،فإن
بيلينغهام سيتخطى بذلك قيمة انتقال مواطنه
جاك غريليش إىل مانشسرت سيتي مقابل 100
مليون جنيه إسرتليني.

ً
ثــمــنــهــا  130مـــلـــيـــونـــا 5 ..ع ــم ــال ــق ــة يــشــعــلــون
الــــــصــــــراع عــــلــــى صـــفـــقـــة صــــيــــف الــــــــ 2023

هـــاالنـــد يــظــفــر بــجــائــزة جـــديـــدة فـــي الــبــريــمــيــرلــيــغ
متكــن الرنوجــي إيرلينغ
هاالنــد مهاجم مانشســر
سيتي ،من حصد جائزة جديدة
يف الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وقال املوقع الرسمي للامن
ســيتي ،إن هاالند حصل عىل
جائزة أفضل العب يف شــهر
آب املايض ،من رابطة الالعبني
املحرتفني.
جــاء ذلك بعــد أن حصل
املهاجــم الرنوجي ،عىل لقب
أفضــل العب يف منافســات
الــدوري اإلنكليــزي املمتاز هاالند
باألسبوع املايض.
وتنافس هاالند عىل الجائزة مع ألكســندر
ميرتوفيتــش العب فولهــام ،وويلفريد زاها
من كريســتال باالس ،وباســكال غروس من
برايتون ،باإلضافة إىل ثنايئ أرسنال ،غابرييل

جيسوس ومارتن أوديغارد.
ويعد إيرلينغ هاالند هداف الدوري اإلنكليزي
املمتــاز حتى اآلن برصيــد  11هدفا خالل 7
مباريــات فقط ،بفارق  5أهــداف عن أقرب
منافسيه هاري كني وألكسندر ميرتوفيتش.

بــــطــــولــــة األنـــــــديـــــــة الــــعــــربــــيــــة لــــلــــســــيــــدات فــــــي كــــــــرة الــــســــلــــة :
بـــــدايـــــة نـــــاريـــــة لـــــنـــــادي بـــــيـــــروت ب ــس ــح ــق ــه كـــــوســـــيـــــدار الــــجــــزائــــري

يف أول ظهور له يف البطولة العربية للسيدات
يف كرة السلة ،متكنت سيدات نادي بريوت بطالت
العرب من تحقيق انتصار ساحق عىل كوسيدار من
الجزائر بنتيجــة ( )٥٠-٦٩يف املباراة التي جرت
أمس األربعاء.وانتهى الشوط األول بني الفريقني
بتقدم الفريق اللبنــاين بنتيجة مضاعفة (دوبل
ســكور) ( ،)22-44بفضل الالعبــة االمريكية
واالس التي كانت افضل مسجلة.
ويف الشــوط الثاين واصل فريق بريوت فرض
نســق لعبه عىل منافســه رغم استفاقة نسبية
للكونغولية موبنزا.
وشهدت املباراة إصابة الالعبة ليىل فارس التي
تم نقلها اىل املستشــفى للعــاج ،قبل أن ينتهي
فريق بريوت للسيدات يف كرة السلة
اللقاء بفوز بريوت بنتيجة (.)50-69

إحــصــائــيــة فـــاضـــحـــة ..هـــل اســتــســلــم مــيــســي ون ــي ــم ــار ألن ــان ــي ــة مــبــابــي؟
كشــفت إحصائيــة متعلقــة
باإلسهامات التهديفية لثاليث الخط
األمامي يف باريس ســان جريمان،
كيليان مبايب وليونيل مييس ونيامر
دا سيلفا ،عن مفارقة غريبة.
وتتعلق اإلحصائية بعدد األهداف
والتمريرات الحاســمة التي قدمها
ثاليث الخط األمامي يف باريس سان
جريمان ،حيث كشفت أنانية كيليان
مبايب نجم الفريق ومنتخب فرنسا،
فيام يتعلق مبســاعدة زميليه ،عىل
خالف ما يفعالنه معه.
وظهــر الثــايث مييس ونيامر
ومبايب مبســتوى رائع هذا املوسم
عىل املســتوى التهديفي ،األمر الذي مييس ونيامر ومبايب
انعكس عىل باريس ســان جرمان
ومبراجعة عدد التمريرات الحاســمة لكل العب
برتبعه عىل صــدارة ترتيب الدوري
الفرنيس ،وصدارة مجموعته بدوري أبطال أوروبا .منهم هذا املوسم ،فقد قدم ليونيل مييس  5متريرات
لكن وفقا ملا ذكرته شــبكة « »ESPNاألمريكية ،حاسمة ملبايب و 3متريرات لنيامر.
أما النجم الربازييل نيامر ،الذي يحظى بانطالقة
كان مبايب أكرث املســتفيدين من وجوده ضمن هذا
الثاليث بالتمريرات الحاســمة مــن ليونيل مييس تاريخية مع الفريق العاصمي هذا املوسم ،فقد قدم
ونيامر ،يف الوقت الذي مل يُقدم فيه النجم الفرنيس  3متريرات حاسمة ملبايب ومتريرتني ملييس.
بينام اكتفى مبــايب بالحصول عىل  8متريرات
أي مساعدة لرفيقيه.

حاســمة من زميليــه بواقع  5من
مييس و 3من نيــار ،ومل يقدم أي
متريرة حاسمة ألي منهام.
وتعكس تلك األرقام حالة األنانية
التي يعيشــها مبايب خالل املوسم
الحايل ،والتــي وضحت يف مواقف
كثرية أثنــاء املباريات فضل خاللها
التســديد أو املراوغة عــى التمرير
لزميليه.
الجدير بالذكر أن مبايب كان قريبا
من االنتقال إىل ريال مدريد اإلسباين
خالل فــرة االنتقــاالت الصيفية
املاضيــة يف صفقة انتقال حر ،قبل
أن ينجح باريس ســان جريمان يف
إقناعه بالبقاء معه حتى عام .2025
وقالــت تقارير صحافية يف ذلك
الحني إن النجم الفرنيس تلقى أمواال
باهظــة من أجل البقاء مع باريس ســان جريمان،
وعدم تنفيذ اتفاقه باالنتقال إىل ريال مدريد.
وبخالف األموال الطائلة التي يحصل عليها مبايب
يف عقده الجديد ،فــإن الالعب باتت لديه امتيازات
يف الجانب الريايض الخاص باختيار مدرب وقامئة
الفريق كذلك.

فيدرر يأمــــــل في خوض مباراتــــــه األخيرة مع نادال
ســتكون املباراة األخرية الســطورة كرة املرضب
الســويرسي روجيه فيدرر قبل اعتزاله نهائيا ،يف
فئة الزوجي يف مسابقة كأس اليفر الجمعة املقبل
كام اعلن بنفســه ،معربا عن أمله يف ان يخوضها
اىل جانب غرميه االسباين رافايل نادال.
وقال فيدرر يف مؤمتــر صحايف يف لندن أمس
االربعاء «انه حدث مل أكن اريد تعكري صفوه ،لكن يف
الوقت ذاته اعرف حدودي وقد طلبت من بيورن بورغ
(قائد املنتخب االورويب) إذا كان من املمكن االكتفاء
بخوض مباراة فئة الزوجي وبالتايل سيحصل االمر
مساء الجمعة».
واضاف «انا اســتعد لخوض مبــاراة الزوجي،
ســنعرف الحقا اىل جانب من .بطبيعة الحال أشعر
ببعض التوتــر ألنني مل ألعب منذ فرتة طويلة وآمل
يف ان اكون تنافســيا» وذلك بعد غياب عن املالعب
دام شــهرين بسبب خضوعه لعمليتني جراحتني يف
الركبة.
وإذا كانت هوية رشيكه يف الزوجي مل تعلن بعد،
فان الجميع يحلــم بان يلعب اىل جانب نادال وقال
فيدرر يف هذا الصدد «بالطبع ،ســتكون املناســبة
فريدة فيام لو حصلت» .واضاف «لقد تواجهنا مرات
عدة لكن االحرتام متبادل بيننا».
وقــال فيدرر انــه يرغب يف البقــاء عىل صلة
«بالرياضــة التي أعطتنــي كل يشء» بعدما أعلن
األسبوع املايض عن اعتزاله الوشيك.
وأثــار فيدرر ،الحائز عــى  20لقبا يف البطوالت
األربــع الكــرى وواحد من أفضــل الالعبني عىل
اإلطــاق ،موجة عاملية مــن ردود الفعل العاطفية
عندما أعلن أنه سيعتزل بعد مشاركته يف كأس اليفر
املقررة هذا األسبوع.

مــن أكرث الالعبني أناقــة يف اللعبة عىل
اإلطالق.
وقال عند وصوله إىل لندن لخوض آخر
مشاركاته يف دورات رابطة املحرتفني «أيه
يت يب» إلذاعة «آر يت إس» الســويرسية
إنه «مرتاح» لكشــفه عن موعد اعتزاله،
و»سعيد جدً ا مبسرييت االحرتافية».
وأخــر فيدرر اإلذاعة الســويرسية
أنه يف األشــهر األخرية «تطوري مل يكن
مرض ًيا ،وأن ركبتي مل تسمح يل باللعب».
وقــال «ثم تلقيت نتيجة فحص مل تكن
جيدة ،ومل يكن هناك مزيد من التطور» ،مضيفا «قلت
لنفــي أن األمر قد انتهــى .برصاحة ،مل أرغب يف
فعل ذلك بعد اآلن».
واعــرف فيدرر بأنــه ذرف مرة أخرى «دمعة أو
اثنتني عندما أعلن اعتزاله األســبوع املايض» ،لكنه
قال لـ «آر يت إس» إنه «سعيد التخاذ هذه الخطوة».
وتابــع يف معــرض رده عن ســؤال بخصوص
خططه املســتقبلية «ال أعرف بالضبط ما سيكون
عليه مســتقبيل ،لكني ال أريــد أن أبتعد متا ًما عن
الرياضة التي أعطتني كل يشء».

} طوكيو }

أملت املصنفة أوىل ســابقاً اإلسبانية غاربينيي
موغوروسا أن تنهي «املوسم الصعب» الذي اختربته
بـ»شعور مختلف» ،وذلك بعد فوزها مبباراتها األوىل
يف دورة طوكيــو لكرة املرضب وتأهلها بالتايل اىل
الدور ربع النهايئ.
ودخلت اإلســبانية البالغة  28عاماً دورة طوكيو
عىل خلفية خســارتها  15من مبارياتها الـ 26هذا
املوسم وفشلها يف الذهاب اىل أبعد من الدور الثالث
} مشكلة يف الركبة }
يف أي من مشــاركاتها يف البطوالت األربع الكربى،
التواصل
وســائل
واعرتف الخميس املايض عىل
آخرها يف فالشــينغ ميــدوز األمريكية حني انتهى
االجتامعي أن معاركه مع مشكلة يف الركبة أجربته مشوار بطلة روالن غاروس  2016ووميبلدون 2017
عىل وضع حد ملسرية تاريخية أكسبته شهرة كواحد عند الدور الثالث عىل يد التشيكية برتا كفيتوفا.

وبلغت موغوروتســا الدور ربــع النهايئ للمرة
الثالثة فقط هذا املوسم ،بعد دوريت سيدين (خرست
أمام الروســية داريا كاســاتكينا) وقطر (خرست
أمام الالتفية يلينا أوســتابنكو) ،بفوزها األربعاء
عــى اليونانية الصاعدة من التصفيات ديســبينا
باباميخايل  4-6و ،2-6ما سيمنحها «بعض الثقة»
وفق ما أفادت.
وبدت اإلســبانية حذرة يف توقعاتها بعد التأهل
اىل ربــع النهايئ ،قائلة «كان موســاً صعباً ،كان
مبثابة أفعوانة .ال أعلم إذا كنت ســأمتكن ،يف هذه
الدورات املتبقية (قبل نهاية املوســم) ،من الحصول
عىل شعور مختلف( .لكن) هذا هديف».
وبدأت موغوروســا املوسم وهي مصنفة ثالثة
عامليــاً ،لكنها تصل اىل أواخره يف املركز الثاين عرش
بعد انتهاء مشــوارها عند الحاجز األول يف ســت
دورات.
ورأت أن «األمر برمته يتعلق بالثقة بالنفس ومدى
لعبــك بطريقة جيدة أو عــدد املباريات التي تلعبها.
أشــعر بالتأكيــد أين مل ألعب هــذا العام الكثري من
املباريات ،وبالتايل ،عندما تصطدم بلحظات مهمة
(حاســمة يف املباريات) ،تشعر حقاً أنك تفتقد اىل
الثقة».
وتعتقد موغوروسا أن لعبها تحسن «قليالً» منذ
بداية العام ،معتربة أن «املحاولة واملحاولة واملحاولة
ستؤيت مثارها يف مرحلة ما».

فـــــورمـــــوال واحـــــــد  :روزنــــــامــــــة قـــيـــاســـيـــة لــــعــــام  2023مـــــع  24س ــب ــاق ــا
ك ِ
ــف النقاب عن روزنامة موســم 2023من روزنامة فورموال واحد ملوســم  2023هو دليل آخر
ُش َ
بطولة العامل لسباقات الفورموال واحد الذي سيكون عىل النمو والشــعبية التي تحظى بها الرياضة عىل
قياســياً ،وذلك بعدما بات عدد الســباقات  24للمرة نطاق عاملي».
األوىل بضــم جائزة الس فيغــاس الكربى وعودة
حلبات جديدة }
ٌ
}
جائزة الصني للمرة األوىل منذ تفيش فريوس كورونا
وتابــع «إضافــة حلبات جديــدة واإلبقاء عىل
وإدراج جائزة قطر.
وينطلق املوســم من جائزة البحرين الكربى يف األحــداث التاريخية يؤكد عىل إرشاف فيا الســليم
الخامس من آذار ثم يليه الســباق السعودي بعدها عىل الرياضة .أنا سعيد بأننا سنضع الحقبة الجديدة
بأســبوعني ،عىل أن يختتم يف الخليج العريب أيضاً واملثرية لفورموال واحد أمام قاعدة أوسع من املتابعني
مــع جائزة أبوظبي الكــرى يف  26ترشين الثاين يف  .»2023وتشهد الروزنامة بعض التغيريات عىل
والتــي تســبقها جائزة الس فيغــاس يف  18منه ،املواعيد املعتادة لبعض الجوالت ،حيث انتقل ســباق
لريتفع بذلك عدد الســباقات يف الواليات املتحدة اىل أذربيجان من حزيران اىل  30نيســان ،قبل أسبوع
ثالثة بعدما انضمت ميامي هذا املوســم اىل جائزة مــن جائزة ميامي الكربى ،فيام من املرجح أن يكون
الواليات املتحدة يف أوسنت.
موعــد جائزة الصني املحدد حالياً يف  16نيســان،
ومل يُحســم أمر سباق الس فيغاس بشكل رسمي عرضــة للتغيري وفقاً للموعد الذي ســيتم فيه رفع
بانتظار املصادقــة عىل مطابقته للمعايري من قبل قيود جائحة كورونا.
روزنامة موسم :2023
االتحاد الدويل للسيارات (فيا).
جائزة البحرين الكربى (الصخري) يف  5آذار
ويعود ســباق الصني اىل الروزنامة للمرة األوىل
جائزة السعودية الكربى (جدة) يف  19آذار
منذ  2019بعدما ألغي بسبب تفيش فريوس كورونا،
جائزة أسرتاليا الكربى (ملبورن) يف  2نيسان
فيام بــدأ تطبيق العقــد الذي يربــط جائزة قطر
جائزة الصني الكربى (شنغهاي) يف  16نيسان
بالفورموال واحد لعرشة أعوام بعدما أدرج الســباق
جائزة أذربيجان الكربى (باكو) يف  30نيسان
اســتثنائياً عام  2021بســبب إلغاء جائزة أسرتاليا
جائزة ميامي الكربى (ميامي) يف  7أيار
للعام الثاين توالياً.
وكام كان متوقعاً ،خرجت جائزة فرنســا الكربى
جائزة إمييليا رومانيا الكربى (إميوال) يف  21أيار
مــن الروزنامة ،كام حصل بني  2009و ،2017فيام
جائزة موناكو الكربى (موناكو) يف  28أيار
أبقي عىل جائزيت موناكو وبلجيكا بعدما كان الشك
جائزة إسبانيا الكربى (برشلونة) يف  4حزيران
يحوم حولهام ،اســتمر استبعاد جائزة روسيا عىل
جائزة كندا الكربى (مونرتيال) يف  18حزيران
حلبة سوتيش عىل خلفية غزو أوكرانيا.
جائزة النمسا الكربى (سبيلربغ) يف  2متوز
وعلــق رئيس االتحاد الــدويل اإلمارات محمد بن
جائزة بريطانيا الكربى (سليفرستون) يف  9متوز
سليم عىل الروزنامة قائالً إن «وجود  24سباقاً يف
جائزة املجر الكربى (بودابست) يف  23متوز

ً

جائزة بلجيكا الكربى (سبا) يف  30متوز
جائزة هولندا الكربى (زاندفورت) يف  27آب
جائزة إيطاليا الكربى (مونتسا) يف  3أيلول
جائزة ســنغافورة الكربى (ســنغافورة) يف 17
أيلول
جائزة اليابان الكربى (سوزوكا) يف  24أيلول
جائزة قطر الكربى (لوسيل) يف  8ترشين األول
جائزة الواليات املتحدة الكربى (أوســن) يف 22
ترشين األول
جائزة املكسيك الكربى (مكسيكو سيتي) يف 29
ترشين األول
جائزة الربازيل الكربى (ساو باولو) يف  5ترشين
الثاين
جائزة الس فيغاس الكربى (الس فيغاس) يف 18
ترشين الثاين
جائــزة أبوظبي الكربى (يــاس مارينا) يف 26
ترشين الثاين

}متديدجائزةموناكوح ّتىنهاية} 2025

س ُتواصل بطولة العامل للفورموال واحد التسابق
أقل تقدير وذلك
يف موناكو ح ّتى موسم  2025عىل ّ
عىل إثر اإلعالن عن توقيع عق ٍد جديد.
عىل إثر أشــهر من الضباب ّية بشــأن مســتقبل
ظل اختالف األراء بشأن رسوم استضافة
الحدث ،يف ّ
السباق ،وحقوق ّ
البث التلفزي والرعاية عىل الحلبة
تم
التوصل أخريًا إىل اتّفاقٍ
ّ
وكذلك البنية التحتيــةّ ،
عىل عق ٍد بثالثة أعوام إضاف ّية.
يتم الكشــف بعد عن تفاصيل
ويف حــن أنّه مل ّ
االتّفاق ،فإنّ الفورموال واحد ونادي الســيارات يف
موناكو كانا مرسورين
بالتوصل إىل هذه الصفقة.
ّ
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الخميس  22أيلول 2022

تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة
7

اعداد  :فيليب شامس

؟

من هو
من هي؟

مؤلــف وأديب وكاتب وشــاعر فرنيس ولد من أرسة

ريفية فقرية .أنشــأ الدفاتر االسبوعية .إلتحق بالجيش

وقتل برصاصة عشية معركة املارن.
َ
برتبة ضابط
إسمه مؤلف من مثانية حروف .إذا جمعت:

 -2+8+5+6+4دولة عربية.

 -7+2+3+5عاصمة أوروبية.
 -8+4+2+5جزيرة يف اندونيسيا.
 -3+2+4مدينة يف إيران.

 -6+2+1مرشوب معروف.

افقيا:
1ـ مؤرخ
وقاص لبناين
ّ
راحل ،تركيز الذهن وحرصه
يف حل هذه الشبكة.
2ـ رئيس عريب راحل.
3ـ طعــام ،ماركــة
سيارات ،مق َولهُ .
4ـ بانت من بعيد ،حيكَ،
بر َز وظه َر.
5ـ الثوب البايل ،إســم
موصول ،نهر أورويب.
6ـ االسم الثاين لرئيس
وزراء بريطاين راحل ،أصل
البناء ،ملكة هولندية.
تناولــت وأخــذت
ُ
7ـ
الــيء ،قمــح ،دولــة
آسيوية.

َ
8ـ
بسط يده ،نربّ بالوعد،
القبائل ،ص ْوت.
9ـ رفيقة سكينة ،يجري
يف عروقي ،عائلة ،أجاوب.
10ـ أحــد البابــاوات،
إحرت َم.
11ـ قصــي أمرييك
راحل ،نعام ،متشــابهان،
أسد.
َ
12ـ أقامهُ مقام ،حراس
الكروم والبنايات ،جامعة
أمريكية.
13ـ مجــرى عملنــا
وأمورنا ،آلــة طرب ،ملك
بريطانيا.

الحل السابق
1ـ بيت سامرباس ،أما
2ـ شتيفي غراف ،الس ّن
3ـ أمني الريحاين
4ـ روّ ،
رس
ممل ،أ َ
5ـ بأيس ،بري ،ماركو بولو
6ـ نكَّ  ،نم ،األهيل ،جرجري
7ـ بريطانيا ،ل َّز ،مد ،عاد
8ـ مارتينا هينغيز ،له

َ
وأســمع كالما
حــادث
1ـ
َ
حسنا ،بلدة يف البقاع.
2ـ مدينــة جزائرية ،كتاب
تُجمع فيه قصائد الشعر.
يفس ويف ّهم الكالم ،نوتة
3ـ ّ
موسيقية ،قواعد ورشائع.
4ـ للنهــي ،بطل العامل يف
املالكمة سابقا ،نرتدي الثياب.
5ـ أصل ،تهزمانها.
6ـ ممثلة بريطانية راحلة،
مناص.
7ـ نهر أورويب ،ص ّو َر ،االسم
الثاين ملؤسس الصليب األحمر.
8ـ نوع من الســمك ،ترجو،
للنفي.
9ـ صــار الوقتُ ،عشــب،
امثولة باألجنبية.

افقيا:

عموديا:

9ـ دورنغو ،دلّلّ ،
رب
علّ ،
بح ،ركد ،أمري
10ـ ّ
11ـ حــي ،فيليــب تقال،
وجنته
12ـ الحــوت ،فالشــينغ
ميدوز
13ـ كامل ،دواء ،ميشــال
إدّه

االبراج

الحمل
( 21آذار  20 -نيسان)

1ـ بشّ ار بن برد ،حاك
2ـ يتم ،اكر ،وبيال
3ـ تيريس ،ميرح ،حم
4ـ سفن ،ينطّان ،فول
5ـ أيار ،مارغريت
6ـ مغلوب ،نتوكّل
7ـ ب ّرر ،رأيي ،ديفو
8ـ راي ميالند ،بال
أفحم ،الشتاء
9ـ
َ

الثور
( 21نيسان  21 -أيار)

الرسطان
( 22حزيران  23 -متوز)

عالقة جديدة ستجعل الحياة جميلة وبراقة
أمورك العاطفية ستســتتب نهائيا بعد فرتة
يف عينيــك .ال تكن طيبا زيــادة عن اللزوم ،قصرية وســتتمكن بفضلها مــن االنرصاف
وخصوصا مع الخبثاء ،حتى ال تصبح الطيبة اىل عملك بهمة ونشــاط .عش يومك بسعادة
مسألة إستغالل.
وفرح ،وال تقلق.

االسد
( 24متوز  23 -آب)

العذراء
( 24آب  23 -أيلول)

ركود يف أجوائك العمليــة الحالية تحركه
هدوء نســبي يف محيــط العمل يف هذه
بعــض األفكار الجريئة التــي تعطيك نتيجة املرحلة .تشعر بأن جميع أفراد أرستك يحيطون
حسنة .ستربهن أنك تخفي وراء عصبيتك قلبا بك .ال تهتم كثريا لألمور الثانوية التي ال قيمة
دافئا حنونا.
لها.

امليزان
( 24أيلول  22 -ت)1

العقرب
( 23ت21-1ت)2

ترصفاتك ســتفرس بشــكل جيد ومريح،
الفلــك قد يعطيك فرصة مالية حســنة اذا
عرفــت كيف تجد الكلامت املناســبة ملعالجة ومسؤولية جديدة تلقى عىل عاتقك تجعلك يف
األمور املعقــدة .حالة مســتقرة يف حياتك ســعادة .عاطفيا ،حاول أن ترى دامئا األشياء
الجميلة.
العاطفية واالجتامعية.

القوس
(22ت 21 - 2ك)1

الجدي
(22ك 20 - 1ك)2

اتبع حدسك وفطنتك املميزة واسلك الطريق
عىل الرغم من كل املعاكسات التي تصادفك
تســتطيع اقناع من حولــك ،وتثبيت خططك الــذي يحقــق لك أهدافا .أنت قــادر عىل حل
املســتقبلية .أنت مع مــن تحب امنوذج رائع املشــكالت مهام كانت عويصة ،ألنك شجاع
وصادق العزمية.
يف مجتمعك.

الدلو
( 21ك 19 - 2شباط)

10ـ املهلهل ،قش
الزي ،ال َي ّم
11ـ ان،
ّ
12ـ الياري ،نعامين
13ـ مس ،سك ،مغيلّ ،
غش
14ـ أنور وجدي ،روما
15ـ بر ،زر ،جيل
16ـ وجع ،باندا
17ـ ليايل ،تود
18ـ ورده الجزائرية ،ته ّزه.

صالح جاهني

اخترب معلوماتك
رص فيها
1ـ ما إســم املدينة اليونانية القدمية التي إنت َ
فيلي ّبس املقدوين عىل األثينيني سنة  338قبل امليالد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تأسســت عاصمة األرجنتني بوانس
2ـ يف أية ســنة ّ
آيرس؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤسس طروادة االسطوري؟
3ـ من هو
ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قتل فيها البحار
4ـ ما إســم الجزيرة االنكليزيــة التي َ
الفرنيس البــروز ورفاقه ،بعــد أن كلّفهم امللك لويس
السادس عرش برحلة إستكشافية؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إكتشــف تركيب
5ـ مــن هو الكيميايئ الفرنيس الذي
َ
وقتل يف الثورة الفرنسية؟
َ
الهواء،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــس أول مدرسة
أس َ
6ـ ما إســم بطريرك املوارنة الذي ّ
اكلرييكية يف الرشق؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ من هو الرســام والنحات والشاعر الفرنيس الذي
س حركة داد يف زوريخ ،باالشرتاك مع األديب تزار؟
أس َ
ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ يف أية دولة يقع مطار نوسوري؟

4

3

5

2
3
4
5
عموديا:

1ـ ملك قديم.

1ـ أغنبة لفايزة أحمد.

2ـ يقابل بدون قصد.

2ـ يوافق عىل القرار.

4ـ رجع الفيء ،للندبة.
5ـ نطرح فكرة ما.

3ـ وجهة نظر يف األمر.
4ـ أحاور وأعالِج األمور.
5ـ يجعلــك تدير مح ّرك

السيارة.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ سقراط.

1ـ سالحف.

2ـ التور.

2ـ قابيل.

3ـ اب ،يل.

رت ،فا.
3ـ ّ

4ـ حيفا.

4ـ أوالف.

5ـ فالفل.

5ـ
طري.
ّ

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ يف نيسان 1961
2ـ يف باريس.
3ـ عيل الغايايت.
4ـ سنة 1958
5ـ ليون غامبيتا.
6ـ مدينة مراغة.
7ـ يف فرنسا.
8ـ مدينة يوركتاون.
9ـ إبن زهر.

من مثانية حروف:

أنت مفعــم بالهــدوء والطأمنينة وراحة
حــاول التأقلم مع وضعك الحايل حتى ولو
كان مضطربــا بعض الــيء .اترك عصبيتك البال .قد تتعرف اىل أحد األشــخاص املهمني،
لألمــور املهمــة وال تغضــب برسعة ألتفه وهذا األمر سيؤثر ايجابيا يف هذه اآلونة عىل
األسباب.
وضعك العام.

الجوزاء
( 22أيار  21 -حزيران)

10ـ إبني،
يصب املاء بكرثة،
ّ
أتك ّرم عىل.
11ـ تضــع خلســة ،جزر
ودولــة يف املحيــط الهادئ،
للتذمر.
12ـ بالغات ،ضفْف العزمية
والقوة.
13ـ أقامــت باملكان ،لفظة
رفضت.
ُ
هجاء،
األمر،
نق،
ع
14ـ
رث
ن
إشــتدَّ
ُ
َ
وف ّرق املاء.
َ
15ـ
تناول الطعام ،غزال.
16ـ نعاون ،مغنية أمريكية.
17ـ ورك ،مدينة لبنانية.
18ـ االســم األول ملغنيــة
لبنانية صاحبة الصورة ،طع َن
بالرمح.

1

3ـ أعالم.

َّ
 -3+7خد َع
وغش.

عموديا:

2 1

افقيا:

 -2+3+2+6مغنية لبنانية.

الحل السابق

ال ــش ــب ــك ــة الــصــغــيــرة

الحوت
( 20شباط  20 -آذار)

متلك حيوية ممتازة تجعلك تقوم بواجباتك
ال تعظم األمور يف رأســك الجميل وتابع ما
هممت القيام به من أعامل .وضعك العاطفي عىل أكمل وجه .ضع نصب عينيك هدفا واحدا
يف تحســن مســتمر عىل الرغــم من بعض وصب جهودك كلها عليه يك تنهيه بشكل جيد
مع نتائج إيجابية.
العراقيل والصعوبات.

دولة افريقية
اليمن
الشارقة
اليونان
اليابان
الكامريون
بودابست
بنسلفانيا
جنادل
جوسلني
جهة
حزب
حرارة
سبريتو
رشف
شغل
شعور
صفاء
صمد
صحراء
صوفيا
صنعاء
رضائب
ضعيف
طبيب
عوسج
عز
غامبيا
غزال
فريق
فهد
فلوريدا
قطر

SUDOKU

قناع
قش
كوبا
كازينو
كامن

مزبود
موبوتو
منجد
نقابة
نهر

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.

وزارة
وليامس
يريفان.

الحل السابق

الحل السابق
بعلبك

الخميس  22أيلول 2022

ً

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

الحكومـــــة قريبـــــا ..وتســـــاؤالت عـــــن الترســـــيم ..وال انتخابـــــات رئاســـــية خـــــال املهلـــــة الدســـــتورية
(تتمة ص)1
مكوكيــة من قبل املوفد االمرييك هوكشــتاين ،واذ ذاك يتم
التوقيع عىل الرتســيم البحري النهايئ بــن لبنان والكيان
الصهيوين ،وطبعا مع رشط ان تبدأ رشكة توتال الفرنســية
بالتنقيب يف حقل قانا اللبناين.
اما عىل صعيد الحكومة فقد اتفق الرئيس عون مع الرئيس

ميقايت ،وبالتنســيق مع الرئيس بري عىل تشكيل الحكومة
الجديدة بعــد ارصار حزب الله ،وعدم اعرتاض احزاب  14اذار
عىل هذا االمر وسيكون االسبوع االول من ترشين االول القادم
موعد اعالن تشكيل الحكومة الجديدة.
اما بالنسبة النتخابات رئاسة الجمهورية فهي لن تحصل
اثناء الفرتة الدســتورية النتخاب رئيس الجمهورية ،اي ان
والية الرئيس العامد ميشال عون ستنتهي دون انتخاب رئيس

جمهورية جديد ،والحقا ســيتم انتخــاب رئيس جمهورية
جديد عىل قاعدة سقوط املهلة الدستورية ،ومع سقوط هذه
املهلة تكون كل املهل الدستورية قد سقطت ،وال يعود العامد
جــوزاف عون قائد الجيش يف حاجة اىل تعديل دســتوري
النتخابه رئيســا للجمهورية ،ذلك انه ســيتم اعتامد الفرتة
الدســتورية التي وضعها الوزير السابق بهيج طبارة والتي
تم اعتامدها كمســتند دســتوري النتخاب الرئيس السابق

ميشــال سليامن اثر االتفاق عىل انتخابه يف الدوحة ،ويبدو
ان حظــوظ العامد جوزاف عون ارتفعــت جدا مع احتامل
مفاجــآت ال يعرفها احد الن الوزير ســليامن فرنجية ميلك
ايضــا اكرثية نيابية قوية لكن حظوظ العامد جوزاف عون
قائد الجيش ارتفعت خالل االســبوعني املاضيني بشكل كبري،
وهو يحظى بتأييد محيل ودويل قد يؤدي اىل انتخابه رئيسا
للجمهورية ملدة ست سنوات قادمة.

فيــا يخص وضع اليد عــى الحكومــة يف مرحلة الفراغ
الرئايس .اما القوات اللبنانية فتعترب نفســها خارسة يف هذا
االمر عىل الرغم من متثيلها املسيحي األكرب حيث تعترب بحسب
املصادر انه تم تطويقهــا .اما النواب «التغيريين» فهم خارج
اللعبة السياســية عىل الرغم من حراكهم املستجد ومبادرتهم
يف ملف الرئاسة.
انطالقــا من هذا الواقع ،ترى املصادر ان الحكومة ســتنال
الثقــة بنــاء عىل التوزيعــات اآلنفة الذكــر أي ان حزب الله
وحركة امل واالشــرايك والتيار الوطني الحر واملردة وحلفاء
حزب الله عموما ســيعطون الثقــة لهذه الحكومة ،يف حني
ان القــوات اللبنانية والكتائــب و»التغيريين» وبعض النواب
السنة املستقلني سيحجبون الثقة عن هذه الحكومة .وهو ما
ســيعطي الرئيس نجيب ميقايت وحكومته دفعا كبريا يؤهلها
بحسب املصادر لتويل صالحيات رئيس الجمهورية.
اال ان هذا اإلطار الجميل املتوقع ،سيتصادم وواقع أليم يتمثل
برفض الرئيس ميقايت تشــكيل الحكومة قبل التصويت عىل
املوازنــة وهو ما قد يؤدي اىل تأخري الحكومة لصالح املوازنة
أو ان يعــدل الرئيس ميقايت عن هذا الرشط (األكرث احتامال).
عمليا تُشــر املصادر نفســها اىل ان تشكيل الحكومة لن
يُغري يف الواقع الســيايس العقيم نظــرا اىل ان قرار اغلبية
القــوى ليس بيدها وبالتايل فان الواقع املعييش واالقتصادي
واملــايل لــن يتغري يف املدى املنظور عىل الرغم من تشــكيل
الحكومــة .وتضيف املصادر ان هــذه الحكومة هي مجلس
تناقضات وال ميكن اعتبارها فريق عمل واحد بل هي أقرب اىل
متثيل للقوى االساســية يف املجلس النيايب باستثناء القوات
اللبنانية والتغيرييني الذين ال قدرة لهم لســحب «الحصرية»
من تحت أرجل الحكومة .إال ان املعارضة لها القدرة يف بعض
امللفات بتعقيد عمل املجلس النيايب الترشيعي خصوصا فيام
يخص امللفات االساســية وعىل راسها املوازنة التي يعتربها
البعض حلبــة رصاع جديدة بني الحكومة والفريق املفاوض
مــن جهة وبني بعض رشيحة كبرية مــن النواب املعارضني
بالدرجة االوىل واملوالني بالدرجة الثانية.
وبالتايل فان االفراط بالتفاؤل بحسب املصادر ليس مبكانه
اذ ان املطبات عديدة امام تشكيل الحكومة خصوصا ان رئيس
التيار الوطني الحر يخوض اخر معاركه يف ظل رئاسة عون
وهو ما يعني ان لقاء الرئيسني عون وميقايت لن يكون سهال
كام تشري اليه املصادر .هذا االمر يعرفه جيدا حزب الله الذي
ج ّيش موفديــه لتذليل العقبات املتوقعــة عىل هذا الصعيد
متسلحا بعدة سيناريوهات مبا فيها التنازل من حصته تفاديا
ألي تصادم يوصل اىل اشــتباك دســتوري بني التيار الوطني

الحــر وخصومه يف ظل حتمية الفراغ الرئايس .الجدير ذكره
ان التيار الوطني الحر هدد بســحب وزرائه من الحكومة يف
حال مل يتم تشكيل حكومة جديدة بديلة عن حكومة ترصيف
االعــال التي يعتربها التيار غــر مؤهلة لتويل صالحيات
رئيس الجمهورية.

} لقاءات ميقايت }

عق ــــــم سياس ــــــي عل ــــــى الرغ ــــــم م ــــــن الوع ــــــود ...واملواط ــــــن تح ــــــت كاه ــــــل تج ــــــار ب ــــــا ضمي ــــــر
(تتمة ص)1
} امللف الحكومي }

عملياً ،الحكومة ســتكون ُمطابقــة للحكومة الحالية أي
مؤلّفة من  24وزيراً مع تغيري أربعة وزراء هم وزير االقتصاد
جرين ووزيــر من بني وزيري الطاقة
ووزيــر املال ووزير امل ُه ّ
والخارجية .األسامء أصبحت شبه معروفة مع وزير مسيحي
محســوب عىل التيار الوطني الحر ،وزير درزي يلقى موافقة
جنبالط ورئيس الجمهورية ،ووزير سني يلقى موافقة رئيس
الحكومة ورئيس الجمهورية ،ووزير شيعي محسوب بالكامل
عىل حركة أمل أغلب الظن سيكون الوزير السابق ياسني جابر.
أيضاً تتداول املعلومات أن مســودة البيــان الوزاري أصبحت
جاهــزة وهي مطابقة للبيان الــوزاري للحكومة الحالية مع
إضافة بعض النقاط امل ُتعلّقة بصندوق النقد الدويل.
تقــول املصــادر أن هذا الهامش الذي حــدّ ده حزب الله يف
اتصاالتــه مع األفرقاء وتعهدهــم بااللتزام به ،يعني أن زيارة
وحيدة من رئيس الحكومة إىل قرص بعبدا للتشاور مع رئيس
الجمهورية كفيلة بإصدار مراســيم الحكومة والذهاب نحو
املجلس النيايب لنيل الثقة.
التيــار الوطني الحر يعترب نفســه منتــراً يف إطار هذا
السيناريو عىل الرغم من تراجع رئيس الجمهورية عن مطلبه
بســتة وزراء دولة يكونون سياسيني بإمتياز وتراجعه أيضا
عن ملف التعيينات التي أراد من خاللها اإلطاحة بقائد الجيش
وحاكــم املركزي ومدير رشكة امليدل ايســت ورئيس مجلس
القضاء األعىل ورئيس هيئة الرشاء العام .لكن كيف يرى التيار
يف هــذا االمر انتصارا له؟ تقول املصادر أن رئيس الجمهورية
تلقــى وعداً من حزب الله – الحريــص عىل عدم الدخول يف
متاهات دســتورية املرحلة القادمة – ينص عىل الوقوف اىل
جانب النائب جربان باسيل وعدم السامح لخصومه السياسيني
باإلطاحــة به وخصوصا بعد رصاعاته الكثرية من كل االفرقاء
إبتداء من الرئيس بري الذي هوجم بشكل عنيف من قبل رئيس
التيــار الوطني الحر وصوالً اىل القــوات اللبنانية التي نعتها
باســيل بأبشــع عبارات التخوين مرورا بالحزب االشرتايك
والكتائب واملردة وغريهم .وتُضيف املصادر ان هذه الخصومات
طالت أيضا رفاق درب العامد ميشال عون والذين تم اقصاءهم
مبباركة من قبل رئيس الجمهورية بهدف تامني إطار سيايس
يؤمن استمرارية باسيل وتياره.
الرئيس ميقــايت ومن خلفه داعميه ،يعتربون أنفســهم
منترصيــن أيضا نظرا اىل ان رئيس الجمهورية مل ينل مبتغاه

} امللف النفطي }

يف مــوازاة هذا امللــف ،هناك ملف ترســيم الحدود الذي
يســتفيض املسؤولون ببث اإليجابيات حوله حتى ان البعض
يتخيــل ان القضية هي قضية أيام قبل التوقيع عىل اتفاقية
ترســيم الحدود البحرية مــع العدو اإلرسائييل .وعىل الرغم
من تطمينات أمني عام حزب الله ســاحة الســيد حســن
نــر الله الــذي قال ان ال حرب يف األفــق بانتظار وضوح
الرؤيــا وخصوصا املوقف اإلرسائييل املــردد والذي أصبح
غري اكيد عىل مشــارف انتخابــات نيابية جديدة .فقد رصح
رئيس وزراء العدو الســابق بنيامني نتنياهو ان رئيس وزراء
العدو الحايل البيد ســلم رقبــة إرسائيل لحزب الله من خالل
هذا االتفاق وهو ما يُشــر اىل ان نتنياهو سيســتخدم هذا
املوضوع يف االنتخابات النيابية لكســب االنتخابات والعودة
اىل اسرتاتيجيته العدوانية السابقة.
اال ان نتنياهــو يتنــاىس – وهو العامل أكرث من غريه – ان
قواعــد اللعبة أصبحت لصالــح حزب الله الذي ادخل عنرصا
جديــدا يف الرصاع مع العدو اإلرسائيــي وهذا العنرص هو
الروبوتات التي تدل عىل مســار التطــور التكنولوجي الذي
يســر فيه حزب الله يف خضم رصاعه مع العدو .وبالتايل
فإن أي مواجهة بني إرسائيل والحزب ســتكون مفاجئة لها
من باب اســتخدام ثالثية الصواريخ ،الدرونات ،والروبوتات
يف إطــار عمــل مقاومة وليس جيش نظامــي ،أي مبعنى
اخر هناك شبه اســتحالة للعدو ومحلليه العسكريني توقع
الخطوات التي ســيقوم بها مقاتلو الحزب يف فرضية اندالع
مواجهة عسكرية.
وتُشــر مصادر واســعة االطالع إىل أن مصري امللف أصبح
بيد العدو اإلرسائييل حيث اظهر لبنان الرسمي ولبنان املقاوم
ليونــة كبــرة يف التعاطي مع هذا امللــف بهدف إيصاله اىل
خواتم تكون فيها األرضار اقل .إال أن أي خطأ يف الحســابات
اإلرسائيلية ســيكون لحزب الله كالم اخر سيرتجم فعلياً يف
ساحة املواجهة.
الفريق الرئايس ُيريد خواتم ســعيدة لهذا امللف ويسعى بكل
قــواه اىل توقيع االتفاق قبــل نهاية عهد الرئيس عون بهدف
ُمعلن وهو تسجيل انجاز للرئيس عون.

عىل صعي ٍد موازٍ ،اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقايت مع
وزير الخارجية األمرييك أنتــوين بلينكن الذي طالب بإجراء
ّ
وحث رئيس
االنتخابات الرئاســية يف لبنان مــن دون إبطاء،
الوزراء والقــادة اآلخرين عىل تنفيذ اإلصالحات الرئيســية
الالزمة إلحداث تغيري ذي مغزى وتعزيز الحكم الرشيد وإنعاش
االقتصاد اللبناين مع استعادة ثقة الشعب.
كــا التقى الرئيس ميقــايت مع رئيــس حكومة العراق
مصطفى الكاظمي بحضور وزيــر الخارجية واملغرتبني عبد
الله بو حبيب ،حيث جدد الكاظمي تأكيده عىل استعداد العراق
كل
للوقوف بجانب لبنان يف هذه املحنة التي مي ّر بها وإلجراء ّ
حل األزمة يف
االتصاالت اإلقليمية والدولية الرضورية بهدف ّ
لبنان من وجوهها كافة.

} الوضع املعييش }

يعيش لبنان يف حال ترقب بعد كل ما حصل األسبوع املايض
من عمليــات اقتحام للمصارف التي مددت اقفال فروعها اىل
األســبوع القادم .وإذ يعترب املراقبون ان اقتحام املصارف هو
مــؤرش خطري ملــا يرتبص بلبنان يف املرحلــة املقبلة ،لفتت
مصــادر اىل ان الوضع املعييش املتفاقم ســمح بعودة قادة
إرهابيــن اىل لبنان مع عنــارص إرهابية بهدف زعزعة االمن
ورضب الدولــة وحتى تنفيذ مخططات خارجية عىل األرايض
اللبنانية .وبحسب املصادر ،إستفادت هذه العنارص من تدهور
الوضع املعييش ليك تعود وبقوة من باب دفع املالُ ،محذرة من
ان البلــد يعيش عىل فوهة انفجار اجتامعي قد تتطور رسيعا
لتصبح فوىض امنية عابرة للمناطق.
هذا الواقع املعييش يزداد ســوءا يومــاً بعد يوم مع تفلت
األســعار وازدياد جشــع التجار الذين أصبحوا يسعرون عىل
هواهم محققني أرباحا طائلة عىل حســاب املواطنني .ويقول
خبــر اقتصادي ان غيــاب الرقابة من قبــل وزارة االقتصاد
والتجارة ومن قبل األجهزة األمنية دفع بالتجار اىل مامرســة
أبشــع األمور وعىل راسها التســعري بشكل مخالف للقوانني
ولألخالق حتى يصح بهم القول انهم «ملعونون».
هذا الواقع املعييش يواكبه ال مباالة سياسية من قبل القوى
السياســية والحكومة الذين يقضــون اوقاتهم يف حوارات
عقيمة ومطالب لتوزيــع الحصص فيام بينهم ،يف حني يأن
الشعب تحت كاهل أسعار تجار أصبحوا ميارسون الرسقة علنا
من دون حسيب او رقيب .وبالتايل فان كبسات وزير االقتصاد
التي يقوم بها من ان اىل اخر تدخل فقط يف إطار تلميع صورته
ال أكرث وال اقل.

بوتيـــــــــــن يلـــــــــــوح بالســـــــــــاح النـــــــــــووي ويســـــــــــتدعي  300الـــــــــــف جنـــــــــــدي مـــــــــــن االحتيـــــــــــاط
(تتمة ص)1
املناسبة والسيطرة ،وأن بوتني أساء الحسابات بشأن أوكرانيا
وارتكب خطأ جسيام ،قائال إن «خطاب بوتني يظهر أن الحرب
ال تسري وفق خططه».
ونقلت وكالة األنباء الفرنسية أن واشنطن تأخذ تهديد بوتني
عىل محمل الجد وتعتربه غري مسؤول.
وقال املتحدث باســم مجلس األمن القومي األمرييك جون
كــريب إن التعبئة الجزئية لجنود االحتياط التي أعلنها بوتني
كبرية ،ومتثل ضعف ما التزم به يف الحرب يف شباط املايض،
مضيفا «ســتكون هناك عواقب وخيمة الســتخدام األسلحة
النووية».
وقال كرييب إن واشــنطن تراقب وضع روسيا اإلسرتاتيجي
بأفضل ما تستطيع «حتى نتمكن من تغيري موقفنا إذا اضطررنا
لذلك».
وأوضــح يف مقابلــة مع قناة «إيــه يب يس» ( )ABCأن
الواليات املتحدة تتعامل مع تهديدات بوتني النووية بجدية.
أما املستشار األملاين أوالف شولتز فقال إنه «ال ميكن لروسيا
أن تكســب الحرب اإلجرامية يف أوكرانيا» ،معتربا أن «إعالن
بوتني التعبئة الجزئية يأيت تعبريا عن يأسه».

مــن جهته ،قال وزير الدفاع الربيطاين بن واالس إن إعالن
روســيا تعبئة القوات من أجل الحرب يف أوكرانيا ،يعدّ اعرتافا
من رئيسها فالدميري بوتني بأن «غزوه يفشل».
وأضــاف واالس يف بيان أن بوتني «ووزير دفاعه أرســلوا
عرشات اآلالف من مواطنيهم إىل حتفهم ،نتيجة ســوء اإلعداد
والقيادة».
وأشــار إىل أنه «ال ميكن ألي قــدر من التهديد والدعاية أن
يخفي حقيقة أن أوكرانيا تربح هذه الحرب ،وأن املجتمع الدويل
متحد ،وأن روسيا أصبحت منبوذة عامليا».
مــن جهته ،قال رئيس الــوزراء الهولندي مارك روته إن أمر
التعبئة العســكرية الذي أصدره بوتني اليوم ،ما هو إال عالمة
عىل الذعر الذي يستبد بالكرملني ،وينبغي عدم النظر إليه عىل
أنه تهديد مبارش بحرب شاملة مع الغرب.

} تغيري الحدود }

كام قال رئيس الوزراء التشييك بيرت فياال إن التعبئة الجزئية
يف روسيا محاولة لتأجيج الرصاع ودليل عىل أن موسكو هي
املعتــدي الوحيد ،فيام قال رئيس الــوزراء البولندي ماتيوس
مورافيسيك إن روسيا ستحاول تدمري أوكرانيا وتغيري حدودها.
وأعلــن وزير خارجية التفيا إدغارس رينكيفيكس أن بالده

ستتشــاور مع الحلفاء بشــأن العمل املشرتك ردا عىل التعبئة
العســكرية التي أعلنتها روســيا ،فيام وضعت وزارة الدفاع
الليتوانيــة قوة الرد الرسيع يف حالــة تأهب قصوى ملنع أي
استفزاز من الجانب الرويس.
ويف الجانــب األوكراين ،نقلت وكالــة رويرتز عن الرئيس
األوكراين فولودميري زيلينسيك قوله إن املفاوضات مع بوتني
ممكنة فقط إذا غادرت القوات الروســية األرايض األوكرانية،
مشددا عىل أنه ينبغي الحديث إىل روسيا فقط من موقع قوة.
ويف ترصيحات لصحيفة «بيلد» األملانية قال زيلينسيك إن
بوتني يريد إغراق أوكرانيا بالدماء ،مبا يف ذلك دماء جنوده.
لكنه اســتعبد إقدام الرئيس الرويس عىل استخدم السالح
النووي ،قائال إن عىل الغرب أال يرضخ البتزازات موسكو.

} استفتاء يف خريسون }

وكانت الســلطات املوالية لروســيا يف مقاطعة خريسون
األوكرانية قد أعلنت أن االســتفتاء عىل انضامم املقاطعة إىل
روســيا سيجري من غد الجمعة وحتى الثالثاء املقبلني ،فيام
أكــدت الواليات املتحدة أنها لن تعرتف بنتائج «االســتفتاءات
الزائفة».
وقالت الســلطات االنفصالية يف دونباس وخريســون إنّ

عمليات االســتفتاء بشــأن االنضامم إىل روسيا ستجرى من
 23إىل  27أيلول.
برملانا
كام ص ّوت
مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك عىل إجراء
ْ
استفتاء االنضامم إىل روسيا يف الفرتة من  23وحتى  27من
الشهر الجاري.
وقد نددت
عواصم غربية عدة بهذه االســتفتاءات ،وأكدت
ُ
عدم االعرتاف بنتائجها.
وأكدت واشنطن أن هدف االستفتاءات هو رصف األنظار عن
الوضع الصعب الذي تواجهه القوات الروسية.
وقال مستشــار البيت األبيض لشــؤون األمن القومي جيك
ســوليفان إن «تلك االستفتاءات إهانة ملبادئ السيادة ووحدة
األرايض».
وأضاف «إذا حدث ذلك ،فإنّ الواليات املتحدة لن تعرتف مطلقا
مبطالبات روسيا بأي أجزاء من أوكرانيا تقول إنها ضمتها».
وقال رئيس وزراء ســلوفاكيا إدوارد هيغري االســتفتاءات
الزائفة لروســيا لضم أراض محتلــة يف أوكرانيا إجراء غري
قانوين وال ميكن قبوله.
يف املقابل ،حذر دميرتي ميدفيديف نائب رئيس مجلس األمن
الرويس من أن التعدي عىل أرايض بالده س ُيعترب جرمية سرتد
عليها موسكو بقوة.

بايـــــــــــدن :ال نســـــــــــعى لـ«نـــــــــــزاع» مـــــــــــع الصيـــــــــــن ..ومســـــــــــتعدون للعـــــــــــوة االتفـــــــــــاق النـــــــــــووي
وأشار بايدن إىل أنه ال أحد هدد روسيا عىل الرغم من زعمها
عكس ذلك وأنه ال أحد سوى روسيا سعى إىل الرصاع ،متعهدا
باستمرار الواليات املتحدة يف تضامنها مع أوكرانيا.
وشــدد عىل أنه «ال ميكن ألي طرف كسب حرب نووية وال
يجب خوضها أبدا» ،مبديا اســتعداد الواليات املتحدة للتفاوض
عىل إجراءات للحد من التسلح.

الواليات املتحدة والصني» ،مضيفا أن الواليات املتحدة ال تسعى
إىل نزاع وال تريد حربا باردة مع الصني.
وكان للنزاع الفلســطيني اإلرسائييل حظه يف كلمة الرئيس
األمرييك ،الذي أكد أن بالده ســتواصل العمل من أجل التوصل
لسالم قائم عىل حل الدولتني.
وأعلــن الرئيــس األمرييك يف خطابه أنــه «يدعم» زيادة
عــدد الدول األعضاء «الدامئني وغري الدامئني» يف هذه الهيئة
الرئيســية لألمم املتحدة ،ليتاح متثيل دول من أفريقيا وأمريكا
الالتينية ومنطقة الكاريبي.

ويف امللف اإليراين ،تعهد بايدن بأن بالده لن تسمح لطهران
بحيازة أسلحة نووية ،وأكد أن واشنطن مستعدة للعودة املتبادلة
إىل االتفاق النووي إذا أقدمت إيران عىل الوفاء بالتزاماتها.
كام أكد أن الشــعب األمرييك يقف إىل جانب املحتجني يف
إيران الذين يتظاهرون إثر وفاة شابة اعتقلتها رشطة األخالق.
وقال «نقف إىل جانب شــعب إيران الشــجاع واإليرانيات
الشجاعات ،الذين يتظاهرون اليوم دفاعا عن أبسط حقوقهم».
ويف العالقة مع الصني ،أكد بايدن أن واشــنطن «ال تسعى
إىل نزاع» مع بكــن رغم التوتر بني العمالقني االقتصاديني ال
سيام بشأن تايوان.
وقال «اســمحوا يل أن أكون رصيحا بشــأن التنافس بني

من جهة أخرى ،أعلــن الرئيس اإليراين إبراهيم رئييس من
نيويورك أمس األربعاء أن بالده ال تســعى لحيازة األســلحة
النووية ،واتهــم الواليات املتحدة بتدمري االتفاق النووي لعام
 ،2015مؤكــدا أن طهران جادة يف املفاوضات الرامية للعودة
إىل االتفاق.
وقــال رئييس يف كلمته بالجمعية العامة لألمم املتحدة إن
بالده ال تســعى إىل صنع أســلحة نووية أو الحصول عليها،
مضيفا أنه ال مكان لهذه األسلحة يف عقيدتها النووية.
وتابــع أن إيران وقّعت االتفاق النووي بحســن نية وأوفت
بجميع التزاماتها بدون استثناءات ولكن الواليات املتحدة داست
عليه ،وفق تعبريه.

(تتمة ص)1

} إيران والصني }

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

} الرئيس االيراين }

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

كام قال رئييس إن واشنطن هي التي تركت االتفاق النووي
ودمرته ،وإن طهران تحلت بقدر كبري من املرونة.
وقال الرئيس اإليراين «نحن جادون يف املفاوضات النووية
وأثبتنا أن هناك إرادة كبرية وجادة لحل كل القضايا إذا تم احرتام
حقوقنا».
وفيــا يتعلق بالضامنات التي تطالــب بها بالده من أجل
العودة املتبادلة التفاق عام  ،2015أوضح رئييس أن ذلك يستند
إىل تجربتهــا مع الواليات املتحدة بعد انســحابها من االتفاق
النووي عام  2018يف عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال إن عىل أطــراف االتفاق النووي الوفــاء بالتزاماتها
وتقديم ضامنات.
كــا قال إن إيران أصبحت دولة قوية بالرغم من العقوبات
املفروضة عليها ،مشــرا إىل أنها متكنت من خالل معرفتها
وقدراتها من تصنيع األنظمة األكرث حداثة للدفاع عن شعبها.
وكان رئييس قال الثالثاء خالل لقائه نظريه الســويرسي
إينياتسيو كاســيس عىل هامش اجتامعات الجمعية العامة
يف نيويورك إن إيران مســتعدة للتوصل التفاق جيد وعادل يف
امللف النووي .كام قال خالل لقاء منفصل مع نظريه الفرنيس
إميانويــل ماكرون يف نيويورك إنه ال ميكن التوصل إىل اتفاق
إذا مل يُغلَق ملف إيران يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
يف املقابــل ،قال الرئيــس الفرنيس إن الكرة اآلن يف ملعب

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

طهران يف ما يتعلق بالتوصل إىل اتفاق نووي.
وهــذه هي املرة األوىل التي يلتقي فيها ماكرون رئييس منذ
انتخاب الرئيس اإليراين يف آب 2021

} محاكمة ترامب }

ويف الكلمة التي ألقاها اليوم بالجمعية العام لألمم املتحدة،
قال الرئيس اإليراين إبراهيم رئييس إن بالده تريد تقديم الرئيس
األمرييك الســابق دونالد ترامب للعدالــة الغتياله قائد فيلق
القدس الســابق قاسم ســليامين يف مطار بغداد يف كانون
الثــاين  .2020وأضاف رئييس أن ترامب وقّع عىل ما وصفها
بوثيقة الجرمية الهمجية وغري املرشوعة.
وتحدث عن الوضع يف املنطقة ،قائال إن األمن اإلقليمي يجب
أن ينبع من الداخل ال أن يفرض من الخارج.
وأضاف أن املحتلني سينرصفون إذا كان مصري دول املنطقة
بأيديهــا ،وأن الجريان ســيبقون لبعضهم ،مشــددا عىل أن
الخالفات ال تحل بالحروب بل بالحوار.
وتابــع الرئيس اإليراين أنه ال ميكــن ل»إرسائيل» أن تكون
رشيكا يف األمن واالستقرار.
وانتقد رئييس السياســات األمريكيــة ،خاصة فيام يتعلق
بالعقوبــات ،واتهــم الواليات املتحدة بأنها ســعت لتحقيق
مصالحها عىل حساب مصالح الكثريين ،وأنها ال تزال مستمرة
يف املراوغة.

 املـدير املايل عــامد معـلوفـ املدير املسؤول دوليل بشعالين
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