
ميقاتــــــي فــــــي بعبــــــدا الثالثــــــاء... واالتفــــــاق علــــــى الحكومة للحســــــم االســــــبوع املقبل
حذر لبناني بانتظار تقرير هوكشــــــتاين... وضغط اميركي لحسم اتفاق الترسيم قبل منتصف تشرين
تعبئة نيابية لتفادي ســــــيناريو تطيير النصاب في جلســــــة املوازنة غدا... وارقام جديدة للحكومة

محمد بلوط

االســبوع املقبــل يتوقع ان يكــون حافــا بالتطورات 
واملســتجدات، ال ســيام عىل صعيد امللفات الحيوية: امللف 
الحكومي، ترسيم الحدود البحرية، واملوازنة التي سيستانف 

مجلس النواب مناقشتها غدا.

{ امللف الحكومي {
ففي شأن امللف الحكومي، ينتظر ان يتحرك بقوة بعد عودة 

الرئيس نجيــب ميقايت املرتقبة اليوم من نيويورك، حيث قال 
مصدر رفيع املستوى لـ »الديار« امس ان هناك جهودا حثيثة 
تبذل لتشــكيل الحكومة او عىل االصــح لتعويم الحكومة 
الحالية بتعديات طفيفة تشمل وزيرين او ثاثة يف غضون 

االيام القليلة املقبلة.
وردا عىل ســؤال حول ما اذا كان قــد حصل مؤخرا اهتزاز 
يف االجواء االيجابية التي ظهرت مؤخرا قال املصدر »ال نرى 
اي اهتزاز اذ انه مل يحصل اي تطور ســلبي او حاسم بانتظار 
عودة الرئيس ميقايت. وميكــن القول اننا ما زلنا يف الجانب 

االيجايب والتفاؤيل يف هذا املوضوع«.
وعلمت » الديار« ان الرئيس ميقايت ســيزور بعبدا بعد غد 
الثاثاء خصوصا اذا ما امتدت جلسة املوازنة غدا اىل املساء.

وسيرتكز البحث كام بات معلوما عىل التعديل الذي بارشت 
البحث فيــه مؤخرا  الحكومة الحالية والــذي يتناول وزراء 

املهجرين، واالقتصاد، واملال.
ووفقا للمعلومات املتوافرة، فان وزير املال يوســف خليل 
مرشح ان يســتبدل بالوزير والنائب السابق ياسني جابر. اما 
الوزير عصام رشف الدين فلم يحسم بعد ما اذا كان سيستبدل 

بوزير اخر يسميه رئيس اللقاء الدميوقراطي طال ارسان، 
خصوصا بعد ترصيح النائب وائل ابو فاعور االخري الذي دعا 
فيه اىل االخــذ بعني االعتبار نتائج االنتخابــات النيابية، ما 
ترك انطباعا بتحفظ الحزب التقدمي االشــرتايك عن طريقة 

اختيار البديل.
اما بالنســبة لوزير االقتصاد امني ســام فان البديل عنه 
يتوقف عىل توافق الرئيســني عون وميقــايت، خصوصا ان 
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من لقاء دار الفتوى الحدود اللبنانية - الفلسطينية

اذا كانــت املواد اللبنانية من خرض وفواكه وغريها ال ميكن تصديرها اىل دول الخليج 
بســبب انقطاع الطريق الربي عرب خط ســوريا واالردن، فلامذا اسعار املواد من خرض 
وفواكه وغريها هي باعىل اســعارها، بشــكل ان اي عائلة فقرية غري قادرة عىل رشاء 
اللحومات او دجاج او سمك وتريد طبخة خرض وتجد ان عليها أن تدفع حواىل 400 اىل 
500 الف لرية، اي نصف مليون لرية يف اليوم الواحد، وهذا يعني مرصوف 15 مليون لرية 
لبنانية للطعام بادىن حد له دون الحديث عن اشــرتاك الكهرباء، دون الحديث عن رشاء 
املياه ودون الحديث عن رشاء االدوية واملســتلزمات، ويف حني ان معدل الرواتب اصبح 

حواىل 6 مايني لرية يف الشهر بعد تحسينه من قبل الدولة اللبنانية.
ان هــذا االمر يعنــي ان 90% من املواطنني هم تحت خط الفقــر وتحت خط الجوع، 
وبالتايل انها كارثة كربى معيشــية تحل عىل العائات اللبنانية وال حل لها عند الدولة 

اللبنانية.

عىل طريق الديار

»الديار«
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وفــــــاة حالتــــــا   : »كورونــــــا«   
جــــديــــدة إصــــــابــــــة  و160 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، 

املســتجد، تسجيل  حول مســتجدات فريوس كورونا 

160 إصابــة جديدة بكورونــا ليصبح العدد اإلجاميل 

.1214892 لإلصابات 

وفاة،  »تم تســجيل حالتي  أنه  الــوزارة  وأوضحت 

.»10670 للوفيات  اإلجاميل  العدد  يصبح  وبذلك 

ابتداًء من اول تشرين االول

ثمن العدد من جريدة »الديـــار«

10 آالف ليرة

الرويس  الرئيــس  أصدر 
فادميري بوتني أمس السبت 
مبنح  يقــي  مرســوما 
جنســية الدولــة لألجانب 
إىل  للقتال  يتطوعون  الذين 
جانــب الجيش الرويس يف 
ذاته  الوقت  أوكرانيــا، ويف 
يفرض عقوبات مشددة عىل 
أي عسكري يرفض االلتحاق 

بالحرب أو يفر من امليدان.
وقد وقع الرئيس الرويس 
عقوبة  عىل  تنص  تعديات 
أعوام   10 حتــى  الســجن 
يفرون  الذين  للعســكريني 
فرتة  يف  القتال  يرفضون  أو 
أو  إذن«  التعبئة »مــن دون 
يعصون األوامر، ويعاقب من 

ــاتـــل مــعــنــا ملـــــدة عـــام ــن يـــقـ ــ ــة مل ــ ــي ــروســ ــ ــة ال ــي ــس ــن ــج بـــوتـــيـــن : ال
ــي فـــي شــــرق أوكـــرانـــيـــا ــدانـ ــيـ ــة عـــن الـــوضـــع املـ ــارب ــض ــت تـــقـــاريـــر م

األملاين أوالف شولتز أمس  بدأ املستشــار 
السبت، من السعودية جولة خليجية تستغرق 
3 أيام، وتشمل أيضا اإلمارات وقطر، ويبحث 
فيها عدة ملفات من بينها التعاون يف مجال 

الطاقة.
ويف مســتهل الجولة، التقى شــولتز يف 
مدينة جدة ويل العهد السعودي األمري محمد 

بن سلامن، وامللك سلامن بن عبد العزيز.

امللفــات ذات االهتامم  املحادثات  وتتناول 
املشــرتك، من بينها أزمة الطاقة، واستقرار 
أســعار النفط، وانعكاسات الحرب الروسية 
عىل أوكرانيا، إضافــة إىل الوضع يف اليمن 

وامللف النووي اإليراين.
ومــن املقرر أن يتوجه املستشــار األملاين 
الحقاً إىل اإلمارات عىل أن يسافر بعد ذلك إىل 

قطر.

ــدأ مــــن الـــســـعـــوديـــة ــ ــب ــ ــار األملـــــانـــــي ي ــشـ ــتـ ــسـ املـ
ــيــة تـــشـــمـــل اإلمـــــــــــارات وقــطــر ــيــج ــة خــل ــ ــول ــ ج

التقى وزيــر الخارجية األمرييك أنتوين 
بلينكــن نظراءه يف دول مجلــس التعاون 
الخليجي ومرص والعــراق واألردن واليمن، 
واألمــني العــام لــدول مجلــس التعاون 
الخليجــي، يف نيويورك وذلــك بدعوة من 

الوزير األمرييك.

مشــرتك،  أمرييك  عريب  بيان  وحســب 
أكد بلينكن التزام بــاده الدائم بالدفاع عن 
التدابري  اتخاذ جميــع  أكد  رشكائها، كــام 
املنطقة  أمــن  عــىل  للحفــاظ  الازمــة 

اإليراين  الرئيــس  قــال 
أمــس  رئيــي  إبراهيــم 
الرضوري  من  إّن  الســبت، 
التعامل بحــزم »مع املخلني 
باألمن العام«، وذلك ردا عىل 
االحتجاجات املســتمرة منذ 
وفــاة  عقــــب  أســبوع 
لاحتجاز  تعرضــت  فتــاة 
يف مركــز أمنــي بطهران، 
قتىل  عــدد  ارتفــع  وقــد 
عىل   35 إىل  االحتجاجــات 
األقــل وفق وســائل إعام 

إيرانية رسمية.
األنباء  وكالــة  ونقلــت 
عــن  )إيرنــا(  اإليرانيــة 
يف  اإليــراين،  الرئيــــس 
اتصــال هاتفي مــع أرسة 
عنــرص من قــوات التعبئة 
)البســيج(، قتــل األربعاء 

بلينكــــــن بعــــــد لقائــــــه وزراء خارجيــــــة عربــــــاً :
نؤكد التزام واشــــــنطن الدائم بالدفاع عن شــــــركائها

ــو  ــدعـ ارتــــــفــــــاع قـــتـــلـــى احــــتــــجــــاجــــات إيـــــــــــران ورئــــيــــســــي يـ
ــزم مـــــع مــــزعــــزعــــي األمـــــــــن واالســـــتـــــقـــــرار ــ ــحـ ــ ــل بـ ــامـ ــعـ ــتـ ــلـ لـ
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ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ
االحد 25 أيلول 2022

الضائع ــن  ــزم ال ــاوضــات  مــف
نبيه الربجي

حتى حــرب املائة عام ) 
دامــت 116 عاماً(، انتهت 
املســتديرة.  الطاولة  حول 
متى تنتهي مفاوضات املائة 
، بني  تــد أك عام، وقد 
أمريكا وايران التي بدا وكأنها 
املفاوضــات للمفاوضات، 
أو لامفاوضــات  الغاية 
منها الحيلولة دون انفجار 
عســكري ال ترغــب فيه 
تتصارعان،  اللتان  الدولتان 

جيوسياســياً وجيوســرتاتيجياً، يف املنطقــة )أو حول 
املنطقة( األك تعقيداً يف الكرة األرضية.

ق األوسط  ي كيســنجر ان الرصاع يف ال أمل يقل ه
خر، بعدما نقل الينا  اع بــني نصف الله والنصف ا هو 
ق األوسط ولدت  جورج بول عبارته الشــهرية »أزمة ال

وت مع الله«... مع الله و
 بالرغم من ذلك يرى رئيس الحكومة الفرنســية السابق 
ن، وبعــد ذلك الفالس  دومينيــك دو فيلبان أن املشــهد ا
الديبلومــايس عىل ضفاف الدانــوب، ويف أمكنة أخرى، 
»قد يجعلنا نخ أن تظهر املفاوضات، الشــاقة واململة، 
الحاجة اىل حرب عىل غرار حرب الثاثني عاماً يف أوروبا 
وقد بدت كرضورة ملعاهدة وستفاليا )1648 ( حيث تبلورت 

قواعد نظام دويل يحل محل الفو الدولية«.
ألغاز هائلــة أحاطت باملفاوضات التــي اما أن تنتهي 
بصفقة تتعدى البعد التقني لاتفاق النووي، أو أن تنتهي 
بانفجار ال يعيد ترتيب الجغرافيا فقط، بل والتاري أيضاً. 
، كذلك الزمن، ضاع  برنارد لويس ســبق وقــال ان التاري
لهة مجنونة«. لعله  يف تلــك »العربة العتيقة التي تجرها 

الرصاع، حقاً، بني االله األمرييك ويات الله...
ولنتذكــر قول الكاتب األملاين غانرت غراس ان من يدخل 
اىل البيت األبيض يتوج ـ يف الكابيتول ـ الهاً عىل الكون. 
، ساخراً كالعادة،  ي ميشو تحد أمريكا يف كل مكان. ه
عن »الكنيسة األمريكية« التي حلت، واقعاً، محل كل املعابد 
اليهودية، واملســيحية، واالســامية، فضاً عن املعابد 

البوذية والهندوسية. املعابد الشيوعية أيضاً...
حــني كانت فيديريــكا موغريني مفوضة السياســة 
الخارجيــة واألمن يف االتحاد األورويب، قالت ان عىل من 
يفاوض االيرانيني )كحائ ســجاد( أن يكون بأعصاب 
شل »من يفاوض  الفيلة. رمبا استوحت كام ونستون ت

السوفيات عليه أن يكون يكون باعصاب الشياطني«
 أصابع ارسائيل ال تعبث يف الظل مبسار املفاوضات. هذا 
يحد أمام املأل، وبنف األبواق. »لســوف نرضب ايران أياً 
تكن النتائج حتى ال يبقى مصرينا تحت عاممة خامنئي«. 
جو بايــدن، وكذلك القادة األوروبيون، يخشــون من أي 
ق األوســط تكون له تداعياته املدمرة عىل  انفجار يف ال

وضع الحرب يف أوكرانيا.
مــن هنا وصــف »االيكونوميســت« للمفاوضات بـ 
»مفاوضات الثاجة«. الهدف تربيد الرؤوس الحامية يف 

املنطقة. 
خــر ما خرج به يائري البيد اشــرتاط تدمري كل أجهزة 
وع الذي كلف، حتى  الطرد املركزي االيرانية، أي تعرية امل
اللحظــة، مليارات الدوالرات، وعقــوداً من العمل املضني 
ة الخبز(. هو الذي يعلم أن باســتطاعة ايران أن  )عىل ك
تضع القنبلة، يف غضون دقائق، عىل الطاولة بامياءة من 

مرشد الجمهورية.
معاهد األبحا االرسائيلية تكاد تجمع عىل أن صناعة، 
أو حيــازة، ايران للقنبلة، وهي التي تحكمها »ايديولوجيا 
احرتفت الرتويج للموت بدل الرتويج للحياة«. يعني تغيري 
ق األوسط   قواعد اللعبة، وكذلك قواعد االشــتباك، يف ال

ويف املحيط. 
هنا يعب اليمني االرسائي كل امكاناته. »الهولوكوست 
خر يف انتظارنا«. مل يعد قورو هناك، وقد أنقذ اليهود  ا
ية الله خامنئي الذي يهدد بازالة  ن،  . ا من السبي الباب

الدولة العربية من الوجود. الحرب هي الحل.
األمريكيون يعارضون ذلك بشدة القتناعهم بأن املستنقع 
االيراين أشــد هوالً من املســتنقع الفيتنامي، أو املستنقع 

األفغاين.
املفاوضات، وان كانت للمفاوضات، هي الخيار املنطقي. 
ولكن أمل يقل جنيفر روبن، يف »الواشــنطن بوست«، ان 
الوقــتـ  الوقت النــوويـ  يعمل ملصلحة ايران، داعياً اىل 
»ك الزجاجة«، دون اي اعتبار ملا ميكن أن تفعله الشظايا 
ق األوســط، وحتى يف ارسائيل. اسألوا صواري  يف ال

السيد حسن...

 لبنان ينتظر الن املكتوب من هوكشتاين التفاقية الترسيم العالقة عند نقطة الـ1 وتفاصيل أخر
اإلسرائيلي« مستعجل ليصب املورد للغاز الطبيعي الى أوروبا على »توتال« حسم أمرها... و

دول بشعاين

ينتظر لبنان أن يصدق الوســيط األمرييك 
يف املفاوضات غري املبارشة لرتســيم الحدود 
موس  البحريــة بني لبنان والعدو اإلرسائي 
هوكشــتاين بوعده، ويضع مسودة إتفاقية 
الرتسيم بني الجانبني. فقد استبدل هوكشتاين 
جولته املكوكيــة اىل املنطقة، بلقاءاته عىل 
هامش الــدورة ال 77 للجمعية العامة لألمم 
املتحدة يف نيويورك، بأعضاء الوفدين اللبناين 
واإلرسائيــ كّل عىل حدة، لنقل املواقف من 
املقرتحات األخرية. وكانــت النقطة العالقة 
األخرية هي ال 1 التي طر العدو اإلرسائي 
الحصول عليهــا لضامن أمن منطقة »رو 
هانيكرا« الســياحية، فيام عارض لبنان هذا 
ف عليها قّوات دولية  األمر واقرت إّما أن ت
أو »اليونيفيــل«، أو أن تبقــى خالية من دون 
ن موقف  أن يدخلهــا أحد. وال يعــرف حتى ا
اإلرسائي من طر لبنان بعد أن شــّدد عىل 
ورة الحصول عــىل هذه النقطة من أجل 
الحفــاظ عــىل خصوصية رجــال األعامل 
اإلرسائيليــني والعرب واألجانب الذين يؤمون 

املنتجعات السياحية فيها.
وتقول أوساط ديبلوماســية مطّلعة بأّن 
هذه النقطة ال تزال بحاجة اىل توضيح، فضاً 
عن تفاصيل أخرى تتعلّق باتفاقية الرتســيم 
ككّل. ولهذا ال بّد من انتظار ما ســوف يقّدمه 
هوكشــتاين من نص مكتوب لإلتفاقية بعد 
ء  حّل النقاط العالقــة، ل يبنى عىل ال
مقتضاه. ولفتت اىل أّن األمرييك واإلرسائي 
يســتعجان توقيع هذه اإلتفاقية مع لبنان، 
ن ألّن لديهام خطة  ويريــدان حصولها بأي 
مشرتكة تقي بالحصول عىل نسبة كبرية من 
الغاز والنفط الذي تحتاج اليه الدول األوروبية 
يف السنوات املقبلة، تبل نحو 100 مليار مرت 
مكّعب من رشقي املتوسط، ومن ضمنه لبنان 
ة الغاز الرويس  بطبيعــة الحال، وذلك ملحا
به. وهذا األمر يشكل تحدياً كبرياً لروسيا  و
التي تفرض عليها العقوبات األوروبية، ولهذا 
يجري التفتيش عن مصادر جديدة للغاز يف كّل 
من الجزائر واليمن وســواهام. ومن هنا تأيت 
زيارة رئيســة وزراء فرنسا إليزابيت بورن اىل 
ين األول املقبل إلعان  الجزائر يف 9 و10 ت

اكة بني  إطاق العاقات الثنائية وتثبيت ال
البلديــن، والتي ت زيــارة الرئيس الفرني 
إميانويــل ماكرون اليها يف ب املنرصم والتي 
صّبــت يف رأب العاقات بعد أزمة الطاقة يف 

أوروبا.
وفيام يتعلّق بالتنازالت والتنازالت املقابلة، 
أوضحــت أّن العدو اإلرسائيــ طالب أخرياً 
بالنقطة 1 مقابل تخلّيه عن مساحة بحرية 
كان يتمّســك بها لصالح لبنان يف البلوك 8. 
ّ لبنان عن الخط 29 واعتامده الخط  أّمــا تخ
23 زائد القســم الجنويب مــن حقل »قانا« 
الــذي يبل نحو 80 كلم2 والذي يقع خارجه، 
فيعترب من وجهة نظر املســؤولني اللبنانيني 
ه سوى الجزء الشاميل من حقل  ّ بأنّه مل يخ
»كاريش«، ولهذا يرّص عىل بلوكاته الحدودية 
كاملــة، كام عىل حقــل »قانا« كاماً. أّما إذا 
جرى اكتشــاف حقول نفطية جديدة تقع بني 
ها  الخطــني 23 و29، فيكــون لبنان قد خ

بالكامل. 
وأكّدت األوساط نفسها أّن اإلرسائي وافق 
باملبدأ عــىل اقرتا لبنان، رغــم تنازله، من 
وجهة نظره، عن مســاحة 370 كلم2 شامل 
الخــط 23، كان يفرتض أن يحصل عليها فيام 
لو وافق عىل خط هوف يف العام 2012، والتي 
يدخــل ضمنها جزء أكرب مــن جنوب »قانا« 
مــن حّصته. كام أنّه ال يزال يعترب أّن حقوقه 

البحريــة تصل اىل الخــط 1 املودع من قبله 
لدى األمم املتحــدة. ولهذا ال يزال أمر حصول 
كة  اإلرسائي عىل تعويضات مالية من ال
املشــّغلة لحقل »قانا«، والتــي هي »توتال« 
ن، مقابــل األربا التي  الفرنســية حتى ا
ســتحّققها يف هذا الجزء من »قانا« موضع 
بحث وتفاوض بني األطراف املعنية. علامً بأنّه 
ء نفسه يف حقل  ال يحّق للبنان املطالبة بال
»كاريــش« كونه تخىّل عن الخط 29، فيام ال 
يــزال اإلرسائي يفاوض عىل الخط 1، األمر 
الذي جعلــه يتحّد عن تقديم تنازالت كبرية 

للبنان وصفت باملؤملة.
وبرأيها، إّن أكــ ما يهّم اإلرسائي اليوم 
هو توقيع اتفاقية الرتسيم البحري مع لبنان، 
كونه يــوّد أن يكون املوّرد للغاز الطبيعي اىل 
أوروبا خال الســنوات الخمس املقبلة عىل 
األقّل، فيام لبنان وإن بدأ بأعامل االستكشاف 
ن، فلن يتمكّن من  والتنقيب بعد شــهر من ا
تصدير الغاز اليها إال بعد هذه الفرتة. من هنا، 
ال يجده اإلرسائي حالياً منافســاً له، ولهذا 
وافق عىل االتفاق معه عىل الرتسيم البحري. 
أّمــا األمرييك فقّرر، عىل ما تقول املعلومات، 
رفــع الضغط عن رشكة »توتال« الفرنســية 
املشــّغلة للبلوكني 4 و9، كونه رشط أسايس 
وضعه لبنــان  ليدع اإلرسائي يقوم بعملية 
ســحب الغاز من حقل »كاريش«، من دون أي 

مواجهة عسكرية.
ويف الوقت نفســه، تســاءلت األوساط 
عينها، عاّم اذا كانت رشكة »توتال« قد وافقت 
عىل العودة اىل لبنان، بعد أن بدأت عملها يف 
البلوك 4 يف العام 2020، وأوقفته مرغمة مع 
الضغوطات األمريكية عليها، من دون تحقيق 
األربا املرجّوة. علامً أنّها حّققت جّراء عملها 
يف دول عــّدة يف العامل خــال عام، أرباحاً 
وصلت اىل 8 مليــار دوالر. وميكنها بالتايل 
أن تقــّرر دفــع الجزاء للبنــان وعدم العودة 
اليــه، يف حال وجــدت أّن عملها يف بلوكاته 
ّن توقيع  البحرية لن يكون مضموناً. ولهذا ف
نتهــا بأّن األطراف  اإلتفاقية من شــأنه ط
الثاثــة املوّقعة عليه راضية عن اســتكامل 
عملهــا الذي بدأته يف البلوك 4 ومل تعمل عىل 
إنهائه. وينتظر لبنان معرفة قرارها الحاسم 
يف هذا األمر، إذا ما كانت ســتعود الستئناف 
عملها فيه، فور توقيع اتفاقية الرتســيم، أم 
أنّها ستفّضل اإلنسحاب من »الكونسورتيوم«، 

عىل ما فعلت »نوفاتيك«
ومنعاً ألي اجتهادات قد تحصل حول الجهة 
اللبنانية التي ســتوّقع عىل اتفاقية الرتسيم 
يف حــال صي نّصها وجرى التوافق عليه من 
الديبلوماسية  األوساط  الجانبني، ذكرت  قبل 
بأّن األمر منوط برئيس الجمهورية، ألنّه وحده 
املعني بتوقيع املعاهدات واإلتفاقيات الدولية 
سم لبنان، بصفته الوحيد الذي يؤّدي قسم  ب
اليمــني، وليس مجلس النــّواب، أو الحكومة 
وإن كانــت أصيلة. فرئيــس الجمهورية هو 
الــذي يقســم عىل الحفاظ عىل الدســتور، 
كام عىل حامية ســيادة لبنان واســتقاله 
وحدوده، وليس الوزراء أو النّواب، ولهذا يريد 
األمرييك واإلرسائي إنجاز اتفاقية الرتسيم 
وتوقيعهــا يف عهد رئيس الجمهورية العامد 
ميشال عون، ألنّه يخ من مرحلة الشغور 
الرئــايس، بعد مغادرته قــرص بعبدا يف 31 
ين األول املقبل، ال سيام إذا ما طالت هذه  ت
الفرتة ألشــهر عديدة، األمر الذي يجّمد عمله 

يف حقل »كاريش«.
كذلك ســيكون عىل لبنــان الحقاً، عىل ما 
نوهت، التفتيش عن خط أنابيب لتصدير غازه 
اىل الخــارج، وقد يعمد اىل االتفاق مع تركيا، 

بعد أن رفض األوروبيون التعامل معها.

»مراكـــــــــــــــ املـــــــــــــــوت تصطـــــــــــــــاد الضحايـــــــــــــــا »علـــــــــــــــى عينـــــــــــــــ يـــــــــــــــا دولـــــــــــــــة«
ميشال نرص

حذر يف الرتســيم والشيطان يف تفاصيل رحات الوسيط 
االمرييك املكوكية، وطبخة حكومية تنتظر »العودة الحميدة« 
للرئيس املكلف مــن »رحلته النيويوركية« حيث رشب »حليب 
ســباع« نتيجة لقاءاته واتصاالته يف املقر االممي، فيام رحلة 
الدوالر طلوع نزول »عىل عينك يا ســلطة«، ومراكب املوت يف 
ات من من قرروا املوت  رحات اسبوعية حامات اروا الع

طوعا غرقا يف البحر، »وال مني يحاسب«.
عيون »بريشهم« هم  فبني مركب »ينفذ« مهاجروه غري ال
وحظهم، ومركب »يبلعــه البحر مبن فيه«، كوار ومصايب 
جديدة فوق »راس اللبناين«، املرتوك لقدره وللموت »تشنشط 
عالطريق يف بلده« وغريق يف البحر اذا ما »جرب وكان عقله 
مخرب« الرحيل كافرا مبا تبقى له من حجر وب يف هذا البلد.
هكذا يســري عداد املوت اللبناين، بني حواد السري وجرائم 
عية، حاصدة اروا  الفلتان االمني، وفو الهجرة الغري ال
من طالت يدها من لبنانيني وسوريني وفلسطينيني، كام حصل 
مع املركب االخري املحمل باك من مئة شــخص غالبيتهم من 
السوريني غادروا عرب الشــواط الشاملية باتجاه ايطاليا اال 

انهم مل يصلوا.
ففي خر املعلومات وفقا للمتابعني، فان »منظم« رحلة املوت 
االخــرية كان متابعا من اك من جهــاز امني منذ مدة بدقة 
،بعدما اوصلت اليه سلســلة من املعلومات تقاطعت عند دوره 
االســايس يف عمليات تهريب البــ اىل الخارج عرب البحر، 
حيث نجح يف تكوين شبكة تحظى بغطاء ما، تسهل له اعامله 
مقابل تحقيق اربا مالية، وتشري املصادر اىل ان احد االجهزة 
االمنية كان عىل وشك توقيفه قبل وقوع الكارثة، اال ان القدر 
كــن من االفات مبركبه قبل ان يعود ويقع يف  كان ارسع و

يد مخابرات الجيش.
واكدت املصادر ان عدد الضحايا الكبري ســببه االســاس، 

الحمولة الزائدة لتلك املراكب 
تلك  لقطــع  املؤهلة  غــري 
املســافات والغــري مجهزة 
االعداد،  هــذه  الســتيعاب 
خصوصــا ان املهربني باتوا 
عىل معرفة بان الســلطات 
القربصيــة فرضــت طوقا 
محكــام حــول الجزيــرة 
مــا يجعــل امــكان خرقه 
والوصــول اىل شــواطئها 
متعذرا لذلك كان اللجوء اىل 
الذي  ايطاليا«،  اعتامد »خط 
»يحتاج فيه املهاجر اىل حظ 
»للوصول«  الصخــر  بيفرق 
لاسباب  وســامة«  بخري 
ذكرها  ســبق  التي  التقنية 
املراكب  هذه  جاهزية  وعدم 

املستخدمة لهكذا رحات.
وعنــد الســؤال عن دور 

الدوريــات البحرية لقوات اليونيفيل يف عرض البحر، تؤكد 
املصادر انه يستحيل عىل هذه القوات لعب اي دور حاليا عىل 
هذا الصعيد، وان دورها قد يقترص عىل الصدفة، شارحة بان 
مســار املراكب التي تغادر الشواط اللبنانية يكون االتجاه 
شامال نحو »املنطقة الرمادية« من الحدود البحرية اللبنانية 
الســورية، قبل االنعطاف من جديد باتجاه عرض البحر، ذلك 
ان جزيرة قربص تقع يف موازاة الســواحل السورية، ومنها 
من جديد باتجاه الســواحل االيطالية التي يستحيل الوصول 

اليها.
وحول الحادثة االخرية كشفت املصادر انه يبدو حتى الساعة 
ان املركب ضل اتجاهه يف ظل ارتفاع االمواج يف عرض البحر 

ما دفعه باتجاه الشــواط الســورية بدل خروجه نحو املياه 
االقليميــة، وهو ما تســبب بغرقه نتيجــة تعرضه لعطل او 
اصطدامه بجسم ما، وهو امر ستكشفه التحقيقات خصوصا 
ان معاينة الجثث التي طفت عىل وجه املاء وقذفتها املياه نحو 
الشــواطىء السورية بينت انها مل تكن عىل مسافة بعيدة يف 

عرض البحر وان الحاد وقع خال ساعات الليل.
وحول مســالة الــرادارات ودورها اكدت املصادر، ان خروج 
املراكب تلك غالبا ما يكون من مناطق غري مراقبة بالرادار، كام 
ة منتجعات ومواقع عىل الشــاط تعترب اماكا خاصا  ان 
مينــع عىل القوى االمنية دخولهــا، حيث تخرج مراكب منها 
بشــكل علني تحت حجج كثرية وعىل متنها غري لبنانيني دون 

اي رقابة او مراقبة او تدقيق.

ــاع األوضـ حــمــود  مــع  اســتــعــر   نصرالله 
واإلســالمــيــة ــنــيــة  الــو الساحتين  على 

ود ن الل مستقب 

اســتقبل األمني العام لحزب الله السيد حسن نرص الله رئيس 
االتحاد العاملي لعلامء املقاومة الشي ماهر حمود، بحضور عضو 
املجلس السيايس لحزب الله الشي عبد املجيد عامر واملحامي محي 
خر األوضاع واملستجدات عىل  الدين حمود، وجرى اســتعراض 

الساحتني الوطنية واإلسامّية يف لبنان واملنطقة. 

ــوضــع فــي لــبــنــان خــطــر جــداً  حــجــار: ال

السوريين لالجئين  حال  نجد  أن  وعلينا 
ذكر وزير الشؤون االجتامعية يف حكومة ترصيف االعامل 
هكتور حجار، »اننا لسنا وحدنا املسؤولني عن أزمة غرق قوارب 
املهاجرين، وحذرنا املجتمع الدويل من عدم قدرتنا عىل تحمل 

عدد الاجئني السوريني الكبري«.
واكد يف حديث تلفزيوين، »اننا ســنعاين يف الشتاء أزمات 
عية، وأبلغنا  متعددة وســيزداد عدد قوارب الهجــرة غري ال
الجميــع أن الوضــع يف لبنان خطر جــدا وعلينا أن نجد حا 

لاجئني السوريني«.

 ميقاتي: تقدم على صعيد ترسيم الحدود البحرية
ــي لــــم يـــنـــجـــز بــعــد ــائـ ــهـ ــنـ ــن الــــحــــل الـ ــ ــك ــ ول

لى عنها ملعرفتنا قيمتها نت االنتشار قضية.. لن  باسيل: 

قــال رئيس الحكومة نجيــب ميقايت أن 
»تقدمــا حصل عىل صعيد ترســيم الحدود 
البحرية الجنوبية، ولكن ال تزال هناك تفاصيل 
ينبغي توضيحها، وبالتايل فان الحل النها مل 

ينجز بعد«. 
ويف حديــث مــن نيويــورك اىل موقع 
»املونيتور« عىل هامش مشاركته يف اعامل 
الجمعية العامة لامم املتحدة، سئل عن ملف 
ترسيم الحدود البحرية والدور االمرييك، فقال: 
»ســاعدت الوساطة االمريكية يف الدفع يف 
ام الرتسيم، لكن ال تزال هناك تفاصيل  اتجاه ا
ن ميكنني القول أن  ينبغي توضيحها. حتى ا
تقدما حصل، ولكن الحل النها مل ينجز بعد«. 
وأشاد بالوساطة االمريكية لدعم االتفاق، 
وقــال: »إدارة الرئيس بايــدن تبذل قصارى 
جهدها إلنجا هذه املفاوضات«، مضيفا  »إن 
األحزاب السياســية اللبنانية كافة، مبا فيها 
حــزب الله، تدعم قرارات الحكومة ومواقفها 

يف املفاوضات«. 
وردا عــىل ســؤال عن احتــامالت إجراء 
االنتخابات الرئاسية يف موعدها، أجاب: »إن 
انتخاب رئيس للجمهورية ال يشكل الحل الكامل 
للمشكات التي نعاين منها، ولكنه استحقاق 

وري جدا ومدخل لحل العديد من التحديات 
واملشكات التي تواجه لبنان«.

أضــاف ردا عــىل ســؤال: »إذا فوتنا هذه 
الفرصة، ســيكون ذلك عبئا ومشكلة أخرى 
للبنــان. انتخاب رئيس جديد للباد، مع فريق 
ام  عمل جديد مينح البلد فرصة اساسية ال
اإلصاحات املطلوبــة. كل القوانني املتعلقة 
باإلصــا موجودة، لكن هناك حاجة ملحة 
الرادة سياسية جيدة لوضعها موضع التنفيذ«. 
وعــن االتفاق مع صنــدوق النقد الدويل، 
قال: »نأمل ان نوقع االتفاق النها يف أقرب 
وقت ممكن، وهو سيكون نوعا من املصادقة 
االئتامنية لتمكني الدول املانحة األخرى من دعم 

لبنان ومساعدته«. 
وعن التقديرات بامكان حصول لبنان عىل 
12 مليار دوالر بنتيجة االتفاق، قال: »مبجرد 
االنتهاء من االتفاق، لســت قلقا عىل اإلطاق 
مــن أنه ميكننا الحصول عىل 12 مليار دوالر 
بسهولة بالغة. لقد وعدنا املانحون انه يف اليوم 
الذي سنوقع فيه االتفاق النها مع صندوق 
النقــد الدويل، ميكنهم تقديم ضعف أو ثاثة 
أضعاف ما يقدمه صندوق النقد الدويل لتمويل 

القطاعني العام والخاص يف لبنان«.  

نظمت الجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل 
احتفاال بعنوان »عامل لبنان«، ملناسبة مرور 
62 عاما عىل تأسيسها، برعاية وزير السياحة 
يف حكومــة ترصيف االعــامل وليد نصار 
وحضور رئيسها العاملي عباس فواز وأعضاء 
الهيئــة االدارية، يف ســاحة بيت املغرتب 
البرتون. حرض االحتفال رئيس »التيار الوطني 
الحر« النائب جربان باســيل، النائبان سيزار 
ايب خليل وفادي عامة، ســفراء وقناصل، 
ضباط من قوى االمن الداخ وحشــد كبري 

من الشخصيات.
وقال باسيل: »نحن مقرصون تجاه املنت 

اللبناين، واألزمــة املوجودة اكرب برهان، النه لوال 
وجود االنتشــار والكتلة النقديــة التي تأيت من 
خاله، ملا استطاع اللبنانيون االستمرار، ولاسف 
ال نتذكر املنت اال عند الحاجة، فنحن اســتطعنا 
ان نؤمن لهم من خال قانون االنتخاب التصويت، 
لكن لاســف سحبوا منهم حق الرتشيح وحرموا 
عون ويسنون  ثليه بنواب ي املنت من امكان 

القوانني، وقد تأمن جزئيا ».
وتطرق اىل موضوع »سياســة دعــم الدولة 
للطحني الذي يذهب منه بنسة 40 % للناز السوري 
والذي يفرتض عىل االمــم املتحدة انهم يقومون 
مبســاعدتنا ودفع االموال«، مضيفا »من واجبات 
الدولة االهتامم باملنتج اللبناين الزراعي الصناعي 
ين عرب امللحقني  وكل من يوفر خدمات تجاه املنت
االقتصاديني. فالدولة مقرصة، ولكن املبادرة الفردية 

اللبنانية للمنت تعطينا اما وفخرا بنجاحاتهم«.
وختم باسيل: »االنتشار قضية، ولن نتخىل عنها 
ملعرفتنــا قيمتها من خال الزيارات التي قمنا بها، 
وان غنى لبنان الكبري ومداه يأخذه من خالهم ومن 

نجاحات الذين يحملون راية لبنان«.
وتطرق نصار اىل »الحمات السياحية التي قامت 
بها وزارة السياحة الرتويجية من أجل استقطاب 
الزائرين اللبنانيــني واالجانب، الذين ادخلوا معهم 
كتلة نقدية ســاهمت يف تحريك عجلة االقتصاد 
وتنشيطها خال املوسم السياحي الصيفي«، مؤكدا 
»استمرار اقامة الحمات واملشاريع السياحية عىل 
امتداد املواســم، حيث سيكون للسياحة الثقافية 
والرياضية والسياحة السينامئية الرتفيهية دور 

مهم يف استقطاب الزائرين«.
وختم نصار مؤكدا »دور االغرتاب والجامعة يف 

تقديم الدعم للبنان«.

ور ان من الح
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هيام عيد

ين األول، مثقلة  ال تزال املهلة الفاصلة عن 31 ت
بامللفات والعناوين واإلســتحقاقات الدســتورية 
واملالية، والتي تتدحرج من نيويورك باتجاه الساحة 
الداخلية املحلية، وسط مناخات ضبابية تنذر بفتح 
الباب عىل احتامالت تكاد تتساوى مامحها ما بني 
التفاؤلية والســلبية، يف عــدة مجاالت، خصوصاً 
وأن مــا يتقدم فيها إىل اليوم، ال يزال اإلســتحقاق 
الرئايس، كام الحظت مصادر ديبلوماسية مطلعة، 
عــىل اعتبار أنه من باريــس إىل نيويورك، يتكامل 
املشــهد الديبلومايس، الداعم لدى عواصم القرار، 
إلجراء االإنتخابات الرئاسية يف املهلة الدستورية، 
وتأمني الظروف السياســية والديبلوماسية، لدعم 
لبنان ومســاعدته عــىل تخطي اإلســتحقاقات 
ن، وإن كانت انتخابات  السياســية كام املالية يف 
رئاســة الجمهورية، ال تزال تسرتعي اإلهتامم لدى 
هذه العواصم، إنطاقاً من دورها كمحطة إنتقالية 

نحو مرحلة جديدة عىل كل املستويات.
واشــارت املصادر الديبلوماســية، إىل أن هذه 
الرعاية الدولية، تأيت يف ســياق استكامل الحراك 
الديبلومايس الفرني والسعودي، الذي انطلق يف 
بريوت يف األيام املاضية، والذي ركز ووفق املصادر 
نفسها، عىل حّث كل املسؤولني السياسيني والحزبيني، 
عىل إجراء اإلنتخابات الرئاســية يف موعدها أوالً 
وعىل التشــديد عىل تقديم امللف الرئايس عىل غريه 
من امللفــات كتأليف الحكومة أو ترســيم الحدود 
ن األولوية لدى  البحرية الجنوبية ثانياً، وبالتايل، ف
املجتمع الدويل كــام لدى مجموعة الدول املانحة، 
قد ظهرت بوضــو يف البيانات واملواقف األخرية، 
عىل هامــش الجمعية العمومية لألمم املتحدة يف 
نيويورك، والتي اعتربت أن اإلســتحقاق الرئايس، 

سيكون املعرب إىل مرحلة الدعم الدويل للبنان وذلك 
بعد انطاق اإلصاحات ومعالجة األزمات التي تبدأ 

من املستوى السيايس لتصل إىل املستوى املايل.
أّما لجهة الدوافع واألســباب »الغربية« للرتكيز 
عىل اســتحقاق رئاســة الجمهورية، يف لحظة 
بالغــة الدقة محلياً يف لبنان، فقد أوضحت املصادر 
الديبلوماسية، أن هاجس الفرا الرئايس، هو الذي 
يحرّك العواصم املعنية يف املنطقة كام عىل املستوى 
الدويل، خصوصاً وأن أي فرا من هذا النوع، بعد 31 
ين األول املقبل، لن يكون شبيهاً مبراحل الفرا  ت
الرئايس الســابقة، النه سيكون بوابًة للعبور إىل 

. املزيد من اإلنهيارات واألزمات وبالتايل الفو
لكن هذا املنا الخارجي ال يستوي مع األولويات 
املحليــة، والتي تحمــل عنواناً وحيــداً هو تأليف 
الحكومــة الجديدة، والتي باتت عىل مســافة أيام 
ن املصادر  معدودة ل تبرص النــور، وبالتايل، ف

نفسها، اعتربت أن تجاوز هذا امللف، ال يجب أن يحّول 
اإلهتــامم عن امللف الرئــايس، إالّ إذا كانت األهداف 
الفعليــة منه، تحضري األجــواء الداخلية للمرحلة 
املقبلــة والتي قد تكون بعنوان الشــغور الرئايس 
ن األجواء التفاؤلية من حيث  »الطويل«. ومن هنا، ف
املبدأ عىل هذا الصعيد، ال يجب أن تفرض التســليم 
باحتامالت الفرا الرئايس، عىل أن تكون الحكومة 
العتيدة، قادرة ومن الناحية الدســتورية عىل تسلّم 
صاحيات رئاسة الجمهورية وإدارة املرحلة املقبلة 
بانتظار توافر األجواء املناســبة والتوافقية إلجراء 
اإلنتخابات، عىل حّد قول املصادر الديبلوماســية، 
التي حــذرت من خطورة القادم مــن األيام وليس 
ين األول  األســابيع أو األشهر التي ست شهر ت
املقبل، عىل املســتوى اإلجتامعــي واملايل يف ظّل 
تفاقم حال الغضب الشعبي التي بدأت تتكّون وتنذر 
باستعادة الشارع لتحركاته امليدانية اإلحتجاجية. 

ابات الرئاسية في موعدها حرا دولي ودينامية ديبلوماســــــية إلجراء االنت

كامل ذبيان

تدويل االســتحقاق الرئايس، هو 
مــا اظهره البيان الثا االمرييكـ  
الفرني ـ الســعودي،  الذي وضع 
دفرت رشوط ملن سيرتشــح لرئاسة 
الجمهوريــة، وينال دعم وتأييد هذه 
الــدول اضافة اىل حلفاء لها، وباتت 
انتخابات رئاسة الجمهورية، مرتبطة 
وط، التي تطالب بان يكون  بهذه ال
الرئيــس املقبل قادراً عــىل توحيد 
اللبنانيني، كــام عىل تنفيذ القرارات 
الدولية 1559 و1680 و1701 و2650 

التي يختلف اللبنانيون عليها.
ومل يكن انتخاب رئيس الجمهورية 
هو قــرار لبناين، منــذ انتخاب اول 
الخوري  رئيس للجمهورية بشــارة 
بعد االســتقال يف العــام 1943، 
ومن خلفه يف هذا املنصب والذي مل 

يكن من صناعة لبنــاين، بل كان النواب اللبنانيون 
ينتظرون قرار الخارج، ليصوتوا لرئيس الجمهورية، 
اال قلــة منهم، او عندما يكون هناك تنافس دويلـ  

اقليمي عىل شخص الرئيس، فتحصل املنافسة.
ولبننــة االســتحقاق الرئايس، هي مــا يتمناه 
ويطلبه اللبنانيون، لكن من ميســكون باللعبة يف 
الداخل من قوى سياسية وحزبية وزعامء طوائف، 
لهم ارتباطات خارجية، ويدورون يف محاور دولية 
واقليميــة وعربية، فينفذون رغباتهم ومصالحهم، 
تحــت عناوين عديدة، منهــا معالجة ازمة داخلية، 
او وقف حرب اهلية، او تحويل االشــتباك الخارجي 
، وفق قراءة تاريخية النتخابات رئاســة  اىل داخ
الجمهوريــة، التي يف هذه الــدورة، يدخل العامل 

والتأثري الخارجي عليها.
 ومع الحــروب املندلعة يف اك من منطقة يف 
العامل، والرصاع الــذي يدور حول من يحكم النظام 
العاملي، هل هي االحادية االمريكية، ام تعدد االقطاب 

الدوليني، فان لبنان يقع يف دائرة هذا الرصاع عليه، 
وان رئاســة الجمهورية ستتاثر بذلك، وقد ال تحصل 
يف موعدها الدســتوري، الذي يشــدد عليه البيان 
اع يتعلق بتنفيذ القرارات  ، وسيدور حولها  الثا
الدولية، التي تنال من املقاومة وســاحها وحرية 
حركتهــا، ووضعها يف موقع من يتســبب  بانهيار 
لبنان، وتجويع شعبه، وتدمري اقتصاده، وهذا ما ترد 
عليه مصادر حزبية يف محور املقاومة، وتشري اىل 
ان البيان االمرييكـ  الفرنيـ  الســعودي، سيضع 
، اذ ان انتخاب رئيس  لبنــان امام اشــتباك داخــ
للجمهورية وفق ما ورد يف البيان، لن يكون وفاقياً 
او توافقياً ووحدوياً، بــل فريقا عندما يلتزم تنفيذ 

القرارات الدولية.
فتذكّــر املصادر بالقــرار 1559 الذي صدر يف 2 
ايلول 2004، عشــية جلســة التمديد للرئيس اميل 
لحود، وتضمن فقرة تدعو اىل رفض تعديل الدستور، 
الــذي يتطلبه التمديد. لكن ســوريا التي كانت لها 
الكلمــة الفصــل يف لبنان، رفضت مــع حلفائها، 

هذا القرار، فجــرى التمديد للرئيس 
لحود، الذي كان حاســامً يف موقفه 
اىل جانــب املقاومة وســوريا، يف 
وقت طلب القرار 1559 بنزع ســا 
املقاومة واعتباره ســا ميليشيا، 
السورية،  القوات  بانسحاب  وطالب 
حيث تــم تحضري اطــراف لبنانية، 
لتخوض معركة تنفيــذ هذا القرار، 
نذاك  الذي وصفه رئيــس الحكومة 
عمر كرامي بالفتنة، فاغتيل الرئيس 
القوات  رفيق الحريري، وانســحبت 
الســورية، وانقسم اللبنانيون بني 8 
ذار، يف ســاحتني متواجهتني  و14 
يف رياض الصلح والشــهداء، ودخل 
اللبنانيون يف حرب اهلية باردة دامت 
ثا ســنوات من ايار 2005 اىل ايار 

.2008
وط التي تضمنها  لذلك، فــان ال
، سينقســم اللبنانيون  البيان الثا
عليهــا، ال ســيام يف ما يتعلق بتطبيــق القرارات 
خرها القرار 2650، الذي صدر قبل  الدولية، وكان 
اك من شهر، والذي جدد فيه مجلس االمن الدويل 
للقــوات الدولية العاملة يف الجنوب، لكنه تضمن 
حرية حركة لها، من خارج التنســيق مع الجيش 
اللبنــاين، ووضعها مبواجهة اهايل الجنوب الذين 
يحتضنــون املقاومــة، تقول املصــادر وتؤكد ان 
املطلــوب رئيس يجمع عليه اللبنانيون، ويقوم مع 
حكومة جديــدة باصاحات وانقاذ الوضع املايل 
واالقتصادي واالجتامعي، اما ان يشــرتط البيان 
انتخاب رئيــس لتطبيق القــرارات الدولية، فهذا 
رئيــس صدامي ال يوّحد، وهذا غري مطلوب وهناك 
يف لبنــان، من يعمــل لرئيس مواجهة وتحد، كام 
يوجــد من يفكر يف رئيس يصــادم »حزب الله«، 
وعربه يقود لبنان اىل حرب اهلية، يف زمن يخوض 
فيه لبنان مواجهة مع العدو االرسائي حول حقه 

يف نفطه.

البيان األميركي  الفرنســــــي  السعودي يضع دفتر شرو لرئاسة الجمهورية
تي برئي صدامي يؤخر الوصول الى االســــــتحقاق أشــار نائب األمني العام لحــزب الله نعيم تطبي القرارات الدولية ي

قاســم، اىل أنه »ميكــن أن نرى حكومة يف 
االسبوع املقبل«.

وقــال يف حفــل تكليف طاب الشــهادة 
الثانويــة العامــة واملتوســطة يف ثانوية 
البتول  بريوت: »منذ اليوم األول لانتخابات 
النيابيــة، كنا نطالب بأن تتشــكل الحكومة 
بأرسع وقت، ألن وجود الحكومة أفضل بكثري 
من عدم وجودها، وتحل العديد من املشــاكل 
حتى ولو كانت الحلول جزئية. الحمد لله ميكن 
أن نرى حكومة يف االسبوع املقبل عىل قاعدة 
أن املبــاين التي كان فيها اختافات كثرية بني 
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أصبحت 
متقاربة جدا إىل درجة تسهل إخراج الحكومة 
إىل النور، وهذه خطوة إيجابية تســاعد يف 
هيدا  تســهيل التهيئة النتخابات الرئاسة، 

للحلول التي نريدها يف لبنان«.
ويف مســألة الرتسيم البحري، قال قاسم: 
»حزب اللــه يقلل من الكام ويفضل األفعال، 
إذا قال كلمة يفرتض باألعداء قبل األصدقاء 
أن يفهموهــا جيدا وأن يعرفوا أبعادها، فا 
ن من  حاجــة لتكرارها، ولكن أيــن نحن ا
الرتسيم سننتظر حتى يأيت النص الخطي 
من الوســيط األمرييك غري النزيه ويعطيه 
للحكومــة اللبنانية ورئيــس الجمهورية، 
وعندهــا عندما تقول الدولــة اللبنانية إن 
هذا النص ينســجم مع الحقــوق اللبنانية 
ويعلنــون ذلك نعترب عندها أن لبنان اســرتد 

حقوقه يف الرتسيم والحفر... أما قبل ذلك لن 
يبات اإلعامية وال للتحليات  نخضع ال للت
التــي تذهب رشقا وغربا وال أن األمر متع أو 
أنه عىل طريق الحل، الحل بالنســبة إلينا هو 
عندمــا ينجز النص الخطي وتعطي الحكومة 
، عندها  ورئيس الجمهوريــة املوقف النها
نعلن رأينا وموقفنا، انســجاما مع اســرتداد 
لبنــان لحقوقه كام أصبــح واضحا للجميع 
أنه لوال هذا التامســك بني وحدة موقف الدولة 
واملســؤولني فيها وموقــف املقاومة القوي 
واملســاند، ملا أمكننا أن نصل إىل هذه املرحلة 

من املفاوضات غري املبارشة«.
ويف ما يتعلق بالفيول اإليراين، قال: »إيران 
وعدت باملساعدة وذهب وفد لبناين من وزارة 
الطاقة وناقش مع املسؤولني، ومعلوماتنا أن 
إيران التزمت بشــكل نها إعطاء 600 ألف 
طن من الفيــول، بقيت بعض اإلجراءات التي 
عىل الســلطة اللبنانية أن تقوم بها لتسهيل 
هــذا املوقف... إيران تعد وتفي، أما أمريكا منذ 
ســنة وعدة أشــهر وعىل أثر مجيء املازوت 
اإليراين إىل لبنان وعدت بتســهيل الكهرباء 
إىل لبنان مــن مرص واألردن لكنها كذبت، بل 
أمريكا تعمل ليل نهار لتمنع مرص واألردن من 
أن يعطوا الكهرباء إىل لبنان كجزء من الضغط 
والعقوبات وكجــزء من محاولة إثارة الفتنة 
بــني اللبنانيني، نتمنــى أن يعرف أتباع أمريكا 
رسائيل  حقيقة هذا البلــد، الذي ال يفكر إال ب

ومكتسباتها«.

قاســــــم : يمكن أن نــــــر حكومة في األســــــبوع املقبل
طي من هوكشــــــتاين تي الن ال ... وننتظــــــر أن ي

استقبل رئيس مجلس النواب 
االســتاذ نبيه بــري يف مقر 
الرئاسة الثانية يف عني التينة، 
رئيس الوزراء العراقي االســبق 
رئيس »ائتاف الوطنية« الدكتور 
إيــاد عاوي، حيث جرى عرض 
تطورات االوضــاع الراهنة يف 
لبنان واملنطقة، السيام األوضاع 
يف العراق والعاقات الثنائية بني 
البلدين. كام استقبل بري أيضا 
سفري لبنان يف الفاتيكان فريد 

الياس الخازن.

ــات الــثــنــائــيــة ــ ــالق ــ ــع ــ ــالوي ال ــ ــ ــ مــــع عـ ــحـ بـــــري بـ
ــان ــكـ ــيـ ــاتـ ــفـ ــان لـــــــد الـ ــ ــن ــ ــب ــ والــــتــــقــــى ســـفـــيـــر ل

ي ا سن ا و                          مستقب 

الخارجية  وزيــر  اختتــم 
حكومــة  يف  واملغرتبــني 
الدكتور  االعــامل  ترصيــف 
زيارته  بوحبيــب  عبداللــه 
نيويــورك حيث شــارك يف 
اعامل الجمعية العامة لامم 
نشاطات  بسلســلة  املتحدة 
وزير  مســاعدة  لقاء  شملت 
ق  لل االمرييك  الخارجيــة 
االدىن باربرا ليف، وتم البحث 
يف تحديــات املرحلة املقبلة، 
أزمة  اللبناين،  الجيــش  دعم 
لبنان،  اىل  الســوري  النزو 

الطاقة. واستجرار 
كــام شــارك بوحبيب يف 
جلســة حوار نظمها مجلس 
يف  الخارجيــة  العاقــات 
نيويــورك تحــد فيها، امام 
مجموعة مــن املهتمني واهل 
االختصاص، عن مقاربة لبنان 
الجديدة ألزمة النازحني، وملف 

ترســيم الحدود البحريــة، التحديات املالية 
واالقتصاديــة يف لبنان والعاقات اللبنانية  

الغربية والحرب االوكرانية.

والتقى أيضا املبعو الخاص لألمم املتحدة 
اىل ســوريا غري بيدرســون الذي قدم عرضا 
لألوضــاع يف ســوريا، وتم تبــادل االفكار 

واملقرتحات.

التقى بيدرسون وشــــــار في جلسة حول األزمات في لبنان
ــزو ــنـ ــرا لــيــف أزمـــــة الـ ــ ــارب ــ ــ بــحــ مـــع ب ــي ــوحــب ب

ــة ــ ــاق ــ ــط ــ ــ واســـــــتـــــــجـــــــرار ال ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ودعـــــــــــم الـ

و يدر بي و و 

عقد اجتامع للنواب الســنة يف دار الفتوى بدعوة من مفتي 
الجمهورية اللبنانية الشــي عبد اللطيف دريان الذي اســتهل 
الجلســة بقراءة سورة الفاتحة عىل أروا ضحايا القارب الذي 

غرق قبالة ساحل طرطوس. 
وتوجــه دريان اىل النواب بالقول: »لقد اعتادت الدار عىل أن 
س الصالح  ًة ومؤثرًة يف األحدا الوطنية، التي  تكون حا
العــام للمواطنني، وكيف تؤثر إيجاباً إالّ بكم، أنتم الذين ينبغي 
ثلوا الناس بعد انتخابات صعبة وســط هذه الكارثة التي  أن 
مل يشــهد الوطن مثياً لها. لقد أردت جمع الشمل عىل أهداف 
وطنية ســامية. وال شك يف أن هناك كثريين بني النواب، ممن 
ميكن أن تتعاونوا وإياهم، عىل جمع الكلمة عىل الرئيس الجديد 
املؤهل. همي أن يكون لنا صوت واضح، حســبام هي تقاليدنا 
وأعرافنا يف تشــكيل اللحمة الوطنيــة، يف أصعب التحديات 

والظروف«.
أضاف »ال يخفى عليكــم أّن البقاء لألوطان والدول، منوط 
بفعالية مؤسســاتها الدستورية، وعىل رأسها رئاسة الدولة. 
فالرئيس هو رمز الباد، وحامي دســتورها وأشــري هنا إىل 
األهمية الفائقة لمنصب رئاســة الجمهورية يف لبنان بالذات، 
فالرئيس املسيحّي، رمز وواقع للعيش املشرتك، الذي يقوم عليه 
النظام الذي اصطلح عليه اللبنانيون. وينظر إليه العرب باعرتاف 
وتقدير للتجربة اللبنانية، ألنه الرئيس املســيحي الوحيد، يف 
العالــم العــريّب. إّن رئيس الجمهورية يف النظام الســيايس 
ة. وال ينتظم  اللبنايّن، هو رأس املؤسســات الدستورية القا
، من خال انتخاب مجلس النواب  عملها وال يتوازن إالّ بحضور
له. ولرضورات انتخاب رئيس جديد، ينبغي الحفاظ يف الفرصة 
األخرية عىل وجود النظام اللبنايّن، وســمعة لبنان لدى العرب 
والدوليني. ال بد من رئيس جديد للجمهورية، وأنتم املســؤولون 
، وستكونون يف طليعة املسؤولني عن  عن حضور أو إحضار
غيابه ألي سبب كان. ال بد من رئيس جديد يحافظ عىل ثوابت 

الوطن والدولة، فيا أيها النواب، ساهموا وهذه مسؤوليتكم يف 
التغيري، ويف اســتعادة رئاسة الجمهورية، الحرتامها ودورها 

بالداخل، وتجاه الخارج«.
وتابــع املفتي دريان: »الرئيس الذي نريد جميعاً مواصفاته 
واضحــة، وأنتم جميعــاً تعرفونها أك مّني . املواصفات هي: 
الحفــاظ عىل ثوابت الطائف والدســتور، والعيش املشــرتك، 
ورشعيات لبنان الوطنية والعربية والدولية. وال ميكن التفريط 
راء واملواقف السياسية، ألنها ضامنة حفظ  بها مهام اختلفت ا
النظام واالســتقرار والكيان الوطني. ثانياً: إنهاء االشــتباك 
املصطنع والطائفي واالنقســامي بشأن الصاحيات، والعودة 
إىل املبدأ الدستوري يف فصل السلطات وتعاونها. كام االتصاف 
بصفات رجل العمل العام الشخصية والسياسية، ألّن رجل العمل 
العام كام يقول علامء السياسة تحكمه أخاق املهمة، وأخاق 
املســؤولية. وأخرياً: االتصاف بالحكمة واملسؤولية الوطنية 
والنزاهة، وبالقدرة عىل أن يكون جامعاً للبنانيني، واالنرصاف 
الك مع الســلطات الدستورية واملؤسسات واملرافق املتاحة، 
إلخراج الباد من أزماتها، ومنعها من االنهيار الكامل. ال بد من 

.» رئيس بهذ الصفات. أو نتفاجأ باختفاء النظام ثم الدولة
وقال: »البلد مير مبخاطر كبرية، مام يقتي منا تعزيز وحدة 
الصف اإلســامي والوطنّي، وندعو إىل عدم املس بصاحيات 
رئاسة الحكومة، والعمل ما بوسعنا يك نساعد الرئيس املكلف 
لتســهيل مهمته، هذه مسؤولية مشــرتكة، تقع عىل عاتق 
الجميع، ونحن نتوســم ونســتب خرياً بتشكيل الحكومة 
عة املمكنة، ألن وطننــا لبنان يحتاج يف هذه  العتيــدة بال

الظروف إىل حكومة كاملة الصاحيات«.
وشدد املفتي عىل ان »لبنان ال يقوم إال بالتوافق، وال خاص 
إال بوحدته، بعيداً عن التشــنج والخطاب الطائفّي، والشــحن 
التحريي .فلنكن لوطننا وشــعبنا ليبقــى وطننا لنا، ويثق 
رادتكم وأصواتكم من رئيس جديد، نستطيع  شعبنا بنا. ال بد وب

أن نثــق به ألمانته للدســتور 
والعيش  الطائــف،  واتقــاق 
املشرتك، وهوية لبنان العربية، 
والنزاهة  الدوليــة  وعاقاته 
أهم صفاته. نحن نريد رئيســاً 
ال يكون هو جزءاً من املشكلة، 
أو ســبباً فيها. وهيا للتشاور، 
لتجــاوز الحــرية واالحتقان، 

وصون وطننا واستقرارنا، واستقالنا، وحياة مواطنينا«.
ويف الختام، عقدت جلسة مغلقة دار فيها نقا بني النواب 

واملفتي دريان.

{ بيان النواب السّنة {

وقد لّبى أعضــاء املجلس النيايب من الســنة، دعوة مفتي 
الجمهوريــة، كان ال بد من التشــاور حول الدور الوطني الذي 
عية  يفــرتض أن يقوم به ممثلو الشــعب اللبنايّن، إنقاذاً لل
الدستورية، مام تعرضت وتتعرض له من تجاوزات، وتصحيحاً 
لمســار العاقات مــع اإلخوة العرب، التــي تعرضت له هذه 
العاقات من أذًى وتشــويه وإساءات متعمدة، انعكست سلباً 
عىل األســس التي تقوم عليها األخوة العربية، وعىل مصالح 

لبنان املعنوية واملادية املبارشة، مع الدول الشقيقة«.
وبعد التداول يف هذه القضايا، توافق املجتمعون عىل ما ي :
أوالً: تجديد التمسك بالثوابت اإلسامية التي أطلقت وأعلنت 
من دار الفتوى، حول اإلميان بلبنان وطناً نهائّياً لجميع أبنائه. 
وتجديد التمسك مبا نص عليه اتفاق الطائف، بالنسبة إىل هوية 
ألسس التي تقوم عليها الوحدة الوطنية بني  لبنان العربية، ول

عائاته الروحية جميعاً  .
ثانياً: تأكيد التمسك باملباد العامة التي تحقق املساواة يف 
املواطنــة حقوقاً وواجبات، وإدانة كل التجاوزات التي أدت يف 

السابق وال تزال تؤدي إىل طعن أسس الوفاق الوطنّي، والعيش 
املشــرتك يف الصميم، لحســابات فردية أو حزبية أو طائفية. 
فاللبنانيون، جميع اللبنانيني ســواء أمام القانون يف الحقوق 

والواجبات، ولرسالته اإلنسانية يف العيش املشرتك .
ثالثاً: لقد عاىن لبنان من سوء اإلدارة، ودفع غالياً جّداً نتيجة 
اء الفساد الذي أصبح مع األسف الشديد، وتحت الحامية  است
السياسية أحياناً، ومشــاركتها أحياناً أخرى، أصبح جزءاً من 
منظومة اإلدارة السياســية، وركناً من أركان بعض املشتغلني 
يف الشأن العاّم، من سياسيني وإداريني، األمر الذي أوصل لبنان 
ن لهذ املعاناة  ن من فشل وترد وانهيار. لقد  إىل ما هو عليه ا
أن تنتهي، ون لقواعد الفســاد أن تندثر، ون للبنان أن يتنفس 

الصعداء، وينطلق من جديد وطن املحبة واالزدهار والرخاء .
رابعــاً: إن العمل عىل إنقاذ لبنان مام هو فيه، إىل ما يجب 
أن يكــون عليه، يتطلب أوالً االعــرتاف بالخطأ . ويتطلب ثانياً 
الرجــوع عن هذا الخطأ. ويتطلّب ثالثاً محاســبة املرتكبني أيا 
كانــوا. ويتطلب رابعاً تعاوناً مخلصاً بني جميع أبنائه، وبينهم 
وبني اإلخوة العرب، واملجتمع الدويّل، ليســتعيد لبنان هويته 

، وليسرتجع مكانته حاجًة عربيًة وإنسانية . ودور
تد  خامساً: ال يستطيع لبنان أن يتوقع يداً عربيًة شقيقًة 
العربية  إليه للمســاعدة، وفيه من يفرتي ظلــامً عىل الدول 
الشــقيقة إىل حد االســتعداء، مام يشو األخوة العربية التي 

معها يكون لبنان أو ال يكون.

ــفــتــي امل ــن  ــ مـ ــوة  ــ ــدعـ ــ بـ ــو  ــ ــت ــ ــف ــ ال دار  ــي  ــ فـ يـــجـــتـــمـــعـــون  ــة  ــ ــن ــ ــس ــ ال الـــــنـــــواب 
بـــــاملـــــســـــؤولـــــيـــــة يــــتــــصــــف  ــ  ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ لـ  : والـــــــــنـــــــــواب  دريــــــــــــــان 
ــيــيــن ــان ــن ــب ــل ل جـــامـــعـــاً  ــون  ــ ــك ــ ي أن  ــى  ــلـ عـ وبــــالــــقــــدرة  ــــنــــيــــة...  الــــو

 اللقاء



ع ضاحي

نجح مفتي الجمهورية الشي عبد اللطيف 
دريــان وبدعم ســعودي واضح من تكريس 
»مرجعية« دار الفتوى سياســياً ودينياً بعد 
حضــور 23 نائباً من اصل 27 ســنياً ميثلون 

السنة يف مجلس نواب 2022.
وتؤكد اوســاط سنية بارزة ومطلعة عىل 
اجواء دار الفتوى، ان كل محاوالت زيادة عدد 
املقاطعــني يف الســاعات وااليام املاضية مل 
تصل اىل نتيجة، وا الحضور الواســع رغم 
اعتذار كل من النواب: اســامة سعد ووضا 
الصــادق وحليمة القعقور وابراهيم منيمنة، 
ليؤكد ان »الدار« هي املظلة الجامعة وميكنها 
يف اي لحظــة مصريية ان تجمع الناس وان 

»تستنهض رجاالتها«.
وتكشــف االوساط ان الخطوة الثانية هي 

تنضيج دعوة جديدة من املفتي دريان، وستكون موجهة هذه 
خرين، ورمبا رؤســاء الحكومات  املــرة اىل لقاءات ألقطاب 
الســابقني ونواب ووزراء سابقني، ورؤساء احزاب وجمعيات 
وشــخصيات سنية من اجل اســتكامل عملية توحيد املواقف 

حول كل االمور الوطنية املهمة.  

وتشــري اىل ان ال موعد زمنياً بعد لهذه الدعوة واالمور قيد 

ورة لتقييم ما  الدرس وال سيام بعد نجا اللقاء امس هناك 

جرى وللبناء للمرحلة املقبلة.

يف املقابل تؤكد اوساط نيابية مشاركة يف اللقاء لـ«الديار« 

ان املفتــي دريان حــدد يف كلمته »خارطــة طريق« للقاء، 

واســتكامل مفاعيله، وهــي حامية موقع 
رئاسة الحكومة وصاحياتها وقطع الطريق 
عىل اي »مخطط« من فريق رئيس الجمهورية 
العامد ميشــال عون والنائب جربان باسيل، 
البتداع اعراف دســتورية وبدع معينة وغري 
لـ«حامية«  الدفع قدمــاً  مســبوقة وكذلك 
الرئيس املكلف نجيب ميقايت و »شد عصبه« 
يف مهمته الشاقة لتشكيل الحكومة االسبوع 
املقبــل، ويف ظل حديث عــن عقد ورشوط 

جديدة تتعلق بحقائب واسامء.
ويف امللف الرئايس، تشــري االوساط اىل 
ان دريــان حدد مواصفات رئيس الجمهورية 
والــذي يجب ان يكــون وفاقياً وعليه اجامع 
لبناين وان ال يكون صدامياً او استفزازياً وان 
يتعهد بحامية الطائف واملؤسســات ومينع 

تفككها وانهيارها.
وتشري االوســاط اىل ان الطائفة السنية 
لديها هاجس الحفاظ عــىل الطائف، وعىل 

مكتسباتها السياسية والدستورية فيه.
وهي لن تقبل بالتفريط بها وذلك مع وجود دفع ســعودي 
ر تأسيي او اي  ودعم لهذا االتفاق ولقطع الطريق عىل مؤ
تعديل التفاق الطائف تحت وطأة خضة امنية او سياســية او 

دستورية كبرية.   

ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ
االحد 25 أيلول 2022

 مـــوقـــوف فـــي مــلــف انـــفـــجـــار املــرفــ 
يـــعـــلـــن إضــــــرابــــــه عـــــن الـــطـــعـــام

أعلــن املوقوف يف قضية 
انفجار املرفأ يف ســجن أمن 
الدولة يف بعبدا سامي حسني، 
اعتكافه عن الطعام اىل حني 
تحقيق العدالة وفك أرسه، وأن 
هناك اتجاها إلعان عدد من 
املوقوفــني يف هذه القضية 

ابهم عن الطعام ايضا. ا
واشار نجل حسني ان والده 
يف الســبعني من عمره وهو 
مريض قلب وضغط وسكري 
جدا،  دقيق  الشحي  ووضعه 
ويعــاين شــلًا يف نصف 

اب عن الطّعام، ألّن برأيه املوت أفضل من  وجهه. وهو قّرر اإل
الظّلم الّذي يعيشــه«، متمّنًيا من املوقوفني الـ17 يف القضّية 
اب عن الطّعام، إىل حني تحقيق العدالة«.  نفسها، »البدء ب
مكاننا  وشــّدد عىل »أنّنا لســنا كبش محرقــة، ومل يعد ب
اب  اب الـ17 ســيكون وقعه أقــوى من إ الّتحّمــل، وإ

شخصني فقط«.

ــرة ــهــج ــن: إغــــــالق أبـــــــواب ال ــيـ ــاسـ  يـ
الرسمية غير   املسال  تنامي  الى  أد 

أشار وزير البيئة يف حكومة ترصيف األعامل نا ياسني، 
إىل أن »األزمــة االقتصاديــة تعصف بكل لبنان وتؤثر يف أك 

املناطق فقرا والتي تعاين إهاماًل«.
ولفت يف حديث تلفزيــوين، إىل أن »عمليات تهريب الب 
تقوم بها شــبكات أصبح تحركها ملحوظًا يف لبنان منذ السنة 
املاضية«، معتربًا أن »إغاق أبواب الهجرة الرسمية من قبل الدول 

األوروبية أدى اىل تنامي املسالك غري الرسمية«.
وشــدد ياسني، عىل »أننا ندعم دعوة رئيس الحكومة املكلف 
نجيب ميقايت لتشديد حامية الحدود، ولكن الحل األمني وحده 

ال يكفي«.

ــــعودية ــ ــ ــ ــ ــ ــــة سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــاً وبرعايـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــياً ودينيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنة« سياسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو »مرجعيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  دار الفتـ
»توافقـــــــــــــــي« ميقاتي..والرئيـــــــــــــــ   » عصـــــــــــــــ »شـــــــــــــــد   : الــــــــــــــــ والنـــــــــــــــواب  دريـــــــــــــــان  لقـــــــــــــــاء 

ــا: ــ ــ ــ ــ ــي زغرت ــ ــ ــ ــ ــعاد ف ــ ــ ــ ــ ــران س ــ ــ ــ ــ ــازة املط ــ ــ ــ ــ ــرأ جن ــ ــ ــ ــ ــي ت ــ ــ ــ ــ  الراع
ــا ــ ــ ــ ــ ــة ونش ــ ــ ــ ــ ــل بمحب ــ ــ ــ ــ ــاً.. عم ــ ــ ــ ــ ــاً صالح ــ ــ ــ ــ ــه راعي ــ ــ ــ ــ ــله الل ــ ــ ــ ــ أرس

تــرأس البطريرك املاروين 
الكاردينال مار بشاره بطرس 
الراعي، صاة جنازة املطران 
بولــس اميــل ســعاده يف 
كاندرائية مار يوحنا املعمدان 
يف زغرتا، مبشاركة السفري 
ســبيتاري  جوزاف  البابوي 
وحشد من االساقفة والكهنة 
والرهبان والراهبات، رؤساء 
االديار يف الشــامل وتجمع 

االكلريوس االهدنية.
بعد االنجيــل املقدس ألقى 
الراعــي عظــة قــال فيها: 
»لــــقد أرســـله الله حّقا 
محّبة  راعـيا صــالحا، عملـ 
ونشاط عـــــىل أن يــؤمن 
للذيـــن تــــّوىل خـدمتهم 
كــاهــًنا وأســقًفا »الـحياة، 
والـحياة األوفـر«( وملا أنــهى 

زغـرتا تــابـع الـرسـالـة مـن  خــدمــته فـي نـيابـة إهـدن
بعده نــواب بـطريـركـيون نــاشــطون بــدءا مــن املطران 
ســمري مظلوم وصـوال إىل املطران جـــوزف نـّفاع. ويف أبرشـية 
الـبرتون خـلفه املــــطران منري خريالله سائرا عىل خـطاه. كلهم 
حـفظوا له الوفاء واإلحرتام، ووجـدوا فـيه خـري مشري. وأحاطه 
الكهنة والرهـــبان والراهـبات واملؤمنون يف األبـرشيتني باإلكرام 
وعرفان الجميل. وعــندما ثـقلت عليه السنون وجـد عـندهــم 
وعـند أهل بـيته عىل األخص العناية الكاملة، حـتى أسـلم الرو 

بـام يف مستشفى السيدة الذي أسسه«.
نّــنا باسمكم جـميعا نـتقدم بالـتعازي  وختم الراعي: »ف
الـــقلبية من املطارنــــة أعضاء السينودس املقدس، ومن 
املـطران مـــنري خــــريالله واملطران جـوزف نـّفاع وكهنة 
زغـرتــا وشعبهام، ومن  أبـرشـية البرتون ونـيابـة إهـدن

عـائات املــرحـومــــني شــقيقيه، وشــقيقتيه ومــن 
شـــقيقته نـورمـا واوالدهـــا وعـائـاتـهم. وإذ نـرافـقه 
ب، نسأل الله الـذي  بهـذه الـــصاة فـي عـبوره إىل بـيت ا
دعاه ليكون راعيا صالـــحا أعــــطى املـؤمنني واملــؤمنات 
»الحياة وأعطاهــــا أوفر« )أن يـــنعم عـــليه باملشاهــدة 
السعيدة فـــــي السامء، ويحصيه بـــني الرعـــاة األبرار، 

ويعوض عىل كنيسـتنا »برعـــاة وفق قلبه«.
ويف ختام القداس، كانت كلمة من الســفري سبيتاري قال 
فيهــا: »تأملت كثريا عندما علمت بوفاة االســقف الفخري يف 
البرتون، اتحد معكم ومع عائلة الفقيد والكنيســة املارونية، 
ليكافئه الرب لخدمته االسقفية بني زغرتا والبرتون، نسأل الله 
الخينا الرحمة الغزيرة حتى يتقبله الله يف ســعادة ملكوته، 
مؤكــدا لكم اننا ذكرناه مع رئيس االســاقفة واعضاء مجمع 

الكنائس ونص معا لراحة نفسه«.

نيسة ال مس  ال

ــو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة: دار الفتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر الداخليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاً وزيـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــاً جامع ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــتبقى صرح ـــ ـــ ـــ ــــــ وس ـــ ـــ ـــ كان
غــرد وزير الداخلية والبلديات يف حكومة ترصيف األعامل 
القا بسام مولوي عرب »تويرت«: »لقاء وطني، هدفه الوحدة 
وأساسه التمسك بالطائف وتوطيد العاقة بني لبنان وأشقائه 
حاً  العــرب. نؤيده، ونؤكد أن دار الفتوى كانت وســتبقى 
جامعاً يف مقاربة الشأن الوطني. وما دعوة السفري السعودي 
إال دليــل عىل أهمية لقاء الدار وتأكيد عىل حرص اململكة عىل 

عية«. لبنان وشعبه ودعمها لل

ــــــة  ــ ــ ــ ــــــة العامليـــ ــ ــ ــ ــــــات الفوريـــ ــ ــ ــ  التداعيـــ
ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــية الجزئيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة الروسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ للتعبئـ

د. مصطفى يوسف اللداوي

ي دقائق قليلة عىل خطاب الرئيس الرويس  مل تكــد 
فادميري بوتني يف موســكو يوم أمــس، الذي كان خطاباً 
استثنائياً وغري عادي، حتى بدأت تداعياته الكبرية تنعكس عىل 
العامل كله، فقد دعا إىل التعبئة الجزئية يف صفوف الجيش 
ائة ألف جندي من مختلف  الرويس، والتي تعني استدعاء ثا
الوحدات العســكرية، وتغيري خطة املعركة واسمها، لتكون 
حرباً حقيقية شــاملة ضد أوكرانيا، التي انقلبت حكومتها 
عىل التفاهامت، ورضيت بأن تكون أداًة بيد الواليات املتحدة 
بغباء الشعب األوكراين  األمريكية والغرب، واســتخدمت 

ليكون »علفاً« وقوداً للحرب عىل مذبح املصالح الغربية.
ويندرج تحت التعبئة الجزئية الروســية تجهيز األسلحة 
االســرتاتيجية الفتاكة، وفتح بوابات الرتســانة النووية 
املدمرة، والتلويح باستخدامها، رداً عىل التهديدات األمريكية 
واألوروبية، وتدخلهم يف الحرب ملصلحة أوكرانيا، وتزويدهم 
لها بالسا النوعي واملعلومات الدقيقة، وانخراطهم الفع 
بالقتــال من خال خرباء عســكريني ومتطوعني من كبار 
الضبــاط املتقاعدين، عىل أمل اســتنزاف الجيش الويس، 
وتكبيد الخزينة الروسية خسائر كبرية، إىل جانب العقوبات 
االقتصادية املرهقة التي فرضت عىل شخصيات وقطاعات 

اقتصادية روسية فاعلة.
التعبئة الجزئية الروســية يــوم أمس تعني بكل وضو 
امة أن هزمية روسيا غري ممكنة، وأن انتصار أوكرانيا  و
مســتحيل، وأن كرامة موسكو يجب أن تحفظ، وأن إهانتها 
لــن تقبل، وأن الحصار عليهــا لن يفرض، وعىل دول أوروبا 
ن عنجهية حكومتها وتبعيتها لإلدارة األمريكية،  أن تدفع 
وأن تتحمل كامل املسؤولية عن قراراتها الطائشة، ورهانها 
، وتخليها عن الجار القريب واألمن الحقيقي، ملصلحة  الخاط

حليف بعيد وأمن زائف.
التعبئة الجزئية تعني أن بوتني لن يســمح بانكسار باده 
أو ضعفها، ولن يقبل إطالة أمد الحرب واستنزاف باده، ولن 
يوافــق عىل أنصاف الحلول والتفاهامت امللغومة، ولن يعود 
من الحرب قبل تحقيق أهدافه، كام لن يســمح ألوكرانيا بأن 
تكون مخلب الغرب ضد باده، وال جبهًة مفتوحًة يف مواجهة 
جيشــه، وال ساحًة للعبث والتهديد األمرييك املستمر ألمن 

وسيادة باده.
ألقــى خطاب بوتني بظاله القاســية عىل األســواق 
العامليــة، فاهتز عر الــدوالر األمرييك كام مل يضطرب 
ين عاماً، وسجل اليورو تراجعاً كبرياً ليسجل أدىن  منذ ع
ســعر له مقابل الدوالر األمرييك، وهبطت أسهم البورصات 
كات، وارتفعت فواتري  األوروبية، وتراجعت قيمة أسهم ال
الكهرباء، وتقنن استخدام الغاز، وبدأت الحكومات األوروبية 
يف مراجعة دفرت الرفاهية االجتامعية، وصناديق التعاضد 
، ومســاهامت الدولة يف  والتأمني والشــيخوخة واملر

رفاهية مواطنيها.
وأعلنت كربى رشكات االســترياد األوروبية، العاملة يف 
أسواق القمح واملحاصيل الزراعية، أنها تواجه مشاكل كبرية 
يف عقد صفقات جديدة، وال تستطيع تحمل تكاليف رشكات 
ن البضائع املنقولة،  التأمني الدولية، التي باتت بوالصها تفوق 
يف ظل ندرة املصادر األخرى وفقر األسواق العاملية وحاجتها 

اىل القمح والبذور واألسمدة األوكرانية والروسية معاً.
أما أســواق النفط األوروبية فقد كانت امليزان الحساس 
واملؤرش األدق لخطاب بوتني، وهي املعيار التي عىل أساسها 
تقــاس األمور وتحدد االتجاهات، فبعد أن هدأت األســواق 
العاملية لعدة أسابيع سابقة، وتراجع سعر برميل النفط نسبياً، 
عــادت اليوم لتقفز من جديد، وتهــدد أوروبا كلها بالعتمة 
والربد، وبالجمود االقتصادي وتوقف عجلة اإلنتاج، وتعطل 
الحياة العامة، ما دفع العديد من املراكز والهيئات األوروبية 
املختصة اىل استدعاء ملفات الحرب العاملية الثانية، والظروف 
االقتصادية الطاحنة التي كانت سائدة، وسياسة البطاقات 
التموينية، وحساب السعرات الحرارية الازمة لكل مواطن 

للبقاء عىل قيد الحياة.
قــد ال يكون خطاب بوتني هو الخطاب األخري يف الحرب 
الروسية األوكرانية، فهو خطاب التعبئة الجزئية، واالستدعاء 
املحدود لعنا وضباط الجيش الرويس، يف رسالة واضحة 
إىل قادة أوروبا واإلدارة األمريكية، أن يعودوا إىل رشــدهم، 
وأن يكفــوا عن عبثهــم، وأن يتفهموا املصالح الروســية 
االســرتاتيجية، واالمتداد الجيوسيايس الطبيعي لبادهم، 
ن خطاب التعبئة الشاملة، واالستدعاء الك للجيش  وإال ف
والقوات املسلحة، وتفعيل الصندوق النووي قد يكون الخيار 

األخري لروسيا والعامل له معها.

رئيــــــ ال يشــــــكل ــــــاب  : إلنت  تيمــــــور جنبــــــال
ــــــ ــــــا للتطبي سيســــــية يحت ــــــة ت ــــــف مرجعي ــــــاً والطائ تحدي

: إيجـــــــــــــــاد الفوضـــــــــــــــى فـــــــــــــــي املنطقـــــــــــــــة طيـــــــــــــــ  ال
أمـــــــــــــــر مقصـــــــــــــــود وسياســـــــــــــــة معتمـــــــــــــــدة

دعــا نائب رئيــس املجلس اإلســامي 
الشــيعي األعىل الشــي ع الخطيب إىل 
»الحفــاظ عــىل مؤسســات الدولة ويف 
طليعتهــا املؤسســات األمنيــة«، وطالب 
الفاعليات االجتامعية والقوى السياســية 
إىل »تحمل مســؤولياتها يف كل لبنان، ويف 
منطقة البقاع عىل األخص، التي تعاين من 
مشــاكل قدمية ومرتاكمة تؤدي إىل حالة 

.» الفو شبه 
وأعرب الخطيب خال لقاء مع علامء دين 
وفاعليات سياســية وحزبية وعشــائرية، 
يف بلدة النبي شــيت، عن قلقه مام يشهده 
القطاع املرصيف، وقال: »املودعون أصحاب 
حق باســرتجاع ودائعهــم، والدولة تتحمل 
بالدرجــة األوىل هــذه املســؤولية. وإذا 
اســتمر وضع املصــارف يف اإلغاق، يعني 
ذلك ان القوى األمنية ال تســتطيع الحصول 
عــىل مرتباتها وعىل مــا ميكنها من القيام 
مبســؤولياتها األمنية، ويعني تخ القوى 
األمنية عن مســؤولياتها ووقوع الفو 
يف املجتمع. وتســود حينئذ رشيعة الغاب، 
القوي يأكل الضعيف، هذه مسؤولية الدولة 
التي يجب عليها  الفاعلة  ومسؤولية القوى 
ان تقوم بدورها«، مضيفا »حزب الله وحركة 

أمــل يتحمان مســؤولية، ولكن ليس كل 
املســؤولية، حزب الله وحركة أمل ال يريدان 
القيــام محل الدولة، ونحن ال نقبل أيضاً أن 
يأخذوا دور الدولــة لضبط الوضع األمني، 
وأن يتحملوا مسؤولية املشاكل مع العشائر 
والعائات، لكنهم يستطيعون املساعدة عىل 
خلق هذا الجو وعىل مساعدة املجموعة التي 
تقــوم بدور التخفيف من املشــاكل وايجاد 

الضغط االجتامعي واملعنوي«. حالة من 
ورأى ان »ما يحصل يف بلدنا هو موضوع 
ســيايس وقد تخطينــا كل العقوبات حتى 
ن التــي فرضوها ليخلقوا بيننا مشــكلة  ا
من أجل اخضاعنا واستســامنا، ولنعطيهم 
ســاحنا، حتى نعود مثلــام كان األمر قبل 
املقاومة، نهجر مــن بيوتنا، ويقتل أبناؤنا. 
وهــم يدخلون علينا من نقاط الضعف، وانا 
أقــول إيجاد الفــو يف املنطقة هذا امر 
مقصود وهذه سياسة معتمدة. نحن تحملنا 
مسؤولية ليس من أجل جنوب لبنان والبقاع 
الغريب، تحملنا املسؤولية من أجل لبنان كل 
لبنان. ويجب عىل وزرائنا ومســؤولينا ان 
يتحملوا ايضا املســؤولية بأن يكون صوتهم 
قويــا وعاليا، وليعلمــوا ان وراءهم طائفة 

ومقاومة«. وشعب 

شــدد رئيس كتلة »اللقاء 
الدميقراطــي« النائب تيمور 
انجاز  »اولوية  جنباط عىل 
الدستورية  االســتحقاقات 
وال  القانونية  املهــل  ضمن 
الجمهورية،  رئاســة  سيام 
وانتخــاب رئيــس يقــوم 
بدوره الوطنــي الجامع بني 
اللبنانيني وال يشكّل استفزازا 
او تحديّا ألحــد وقادرا عىل 
اطاق عجلة االنقاذ، يف ظل 
ملقّومات  املســتمر  التداعي 
صمود الدولة وزعزعة اركان 
االقتصادي  بأمنيــه  الوطن 

واالجتامعــي«، معتربا ان »اتفــاق الطائف 
ال يزال املرجعية التأسيســية بني اللبنانيني، 
وهــو يحتاج التطبيق لحــل العديد من العقد 

.» والهواجس ال اك
واذ تقــّدم جنباط من عائــات واهايل 
القلبية  بالتعــازي  املوت«  ضحايا »مركــب 
والحــارة، رأى ان هذه »الفاجعة تحتاج وقفة 
ضمري مسؤولة لكل القوى السياسية وحافزا 
اخاقيا، لســلوك درب انقاذ املواطن من براثن 
الفقر واليأس وكل اشكال االهامل التي تدفعه 

اىل هكذا خيارات مأساوية«.
كام جنباط ورد عىل هامش لقاءاته ضمن 
استقباالت السبت يف قرص املختارة مع وفود 
روحية واجتامعية واهلية وبلدية عدة، بحثت 
معه يف الواقع املعــا واحتياجات البلدات 
والقــرى للصمود عىل مختلف املســتويات 
الحياتيــة واالجتامعية واالقتصادية العامة، 
بحضــور النائبني بال عبد اللــه ووائل ابو 
فاعــور وامني ال العام يف الحزب التقدمي 

. االشرتايك ظافر نا

تار من ا

ــد الـــجـــيـــ لـــلـــرئـــاســـة ــ ــائ ــ  وهـــــــــاب: وصـــــــول ق
ــي دولـــــي ــ ــم ــ ــي ــ ــل ــ ــا الـــــــى اتـــــفـــــاق إق ــ ــت ــ ــح ــ ي

أشار رئيس »حزب التوحيد العريب« الوزير 
الســابق وئام وهــاب، إىل أن »قائد الجيش 
جوزيف عون لديه كل املؤهات ليكون رئيًسا 
للجمهوريــة، فهو بعيد عن الفســاد وحمى 
املؤسسة العســكرية يف أصعب الظروف«، 
مشــدًدا عــىل أن »وصول قائــد الجيش إىل 
الرئاســة يحتاج إىل إتفــاق إقليمي دويل، 
نها ســتكون  وبرأيي إن حصلت التســوية ف

ملصلحته«.
ولفــت يف حديث تلفزيوين، إىل أن »حزب 

الله لن يرشــح أحًدا إىل رئاسة الجمهورية، 
وســيرتك املجال للتوافق. إىل ذلك، أوضح أن 
لدينا وعدا مــن حلفائنا، أال يتم تغيري الوزير 
عصام رشف الدين يف الحكومة الجديدة، وإن 
جرى تغيريه فالتسمية ستكون من فريقنا«.

وإعترب وهــاب، أن »االســتفراد بطائفة 
معينة ليس مفيًدا للوضع الوطني«، كاشــًفا 
أنه »بعد االنتخابات النيابية مل يحصل تواصل 
مــع رئيس الحزب التقدمي االشــرتايك وليد 

جنباط«.

نين املوا نفو  مــن  القل  إزالـــة  املطلوب  سعد: 
رأى األمــني العــام لـ »التنظيم الشــعبي 

ي« النائب أســامة سعد، يف بيان، أن  النا

»أحدا التفلت األمني التي حصلت يوم الجمعة 

يف صيدا، وأدت إىل ســقوط ضحية وعدد من 

الجرحى، قد زادت من شعور الناس بالقلق تجاه 

األوضاع السائدة، كام أضافت إىل املعاناة من 

الظروف املعيشية املأساوية، ومن االنهيارات 

عىل مختلف الصعد، معاناة جديدة«. 

واعتــرب ان »التفلتــات األمنية عىل ارتباط 

باألزمات واالنهيــارات التي أوقعت املنظومة 

الحاكمــة البلد يف جحيمها الذي يفضل عليه 

البعض ركوب زوارق املــوت. كام أنها نتيجة 

الرتاخــي من قبل األجهزة األمنية وغريها من 

مؤسسات الدولة التي أصابها الضعف والوهن 

وتردي األحوال«. 

وقال: »لقد نبهنا مرارا« قبل اليوم إىل خطورة 

املسار الذي تســري عليه السلطة يف مختلف 

املجاالت، كام حذرنا من الوصول إىل الفو 

واالنفات األمني، لكن ولألسف الشديد مل يأخذ 

الحكام تلــك التنبيهات والتحذيرات باالعتبار. 

لذلك مل يعد الشــجب واالســتنكار مفيدا« أو 

كافيا«، وبات املطلوب من الســلطة أن تبادر 

إىل القيام بكل ما يلزم إلزالة القلق من نفوس 

املواطنني وإعادة الثقة إليهم«.

ـــــــــــــــوت:  ـــــــــــــــن »زورق امل ـــــــــــــــه ع ـــــــــــــــزب الل ح
ــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالت الضحايـ ــ ــ ــ ــ ــ ــان عائـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحتضـ
والقيـــــــــــــــام باملالحقـــــــــــــــات القضائيـــــــــــــــة

عرّب حزب الله عن عميق الحزن واألمل الشديد، بالفاجعة الكبرية 
لغرق عدد كبري من املواطنني  اللبنانيني والفلسطينيني والسوريني 
يف مركب »املوت« مقابل ميناء طرطوس، ويتقّدم من ذويهم بأحّر 
التعازي  واملواساة سائاً الله تعاىل أن يتغمدهم برحمته ويسكنهم 
فسيح جنانه ويلهم أهلهم الصرب والسلوان،  وأن ميّن عىل الجرحى 

بالشفاء العاجل وعىل املفقودين باألمن والسامة. 
وأثنــى حزب الله عىل املبادرة الفورية والجهود املميزة التي 
بذلتها السلطات السورية واألجهزة  املختصة يف عمليات االنقاذ 
والبحث وانتشــال الجثث ومساعدة الجرحى ومعالجتهم يف 
املستشــفيات  السورية، كام يشكر األجهزة الصحية واألمنية 
يع يف أعامل االغاثة  واملســاعدة  اللبنانية عىل تحركهم ال

االنسانية والطبية. 
ودعــا حزب الله الدولة اللبنانيــة اىل القيام بواجباتها تجاه 
املواطنني الذين قضوا او ترضروا يف هذه  املأساة الكبرية واحتضان 

عائاتهم يف الظروف املعيشية الصعبة التي مير بها بلدنا. 
كام ودعا حزب الله الجهات املعنية اىل ماحقة تجار قوارب 
املوت وردعهم وتشديد العقوبات  القضائية ضدهم واتخاذ كل 
االجراءات الكفيلة بوضع حد نها لعمليات التهريب الخطرية 

وعدم  تكرارها. 



إعتــرب وزيــر الثقافة يف 
حكومــة ترصيــف االعامل 
 ، القا محمد وسام املرت
ان »جميعنا تعلمنا من مدرسة 
اإلمام الســيد مو الصدر 
الوضو يف املواقف والرؤى«.

وقــال: »ويف ظــل صورة 
بالتحديات  املزدحم  املشــهد 
والتطــورات عىل مســتوى 
لبنان واملنطقة، الجميع مدعو 
اىل لغة العقــل واىل تهذيب 
الخطاب الســيايس من  اجل 

لبنان، واالرساع يف تشــكيل حكومة تتصدى 
لكل التحديات.«

كام املرت جاء خال رعايته ندوة ملناسبة 
الذكرى الرابعة واالربعني لتغييب االمام مو 

الصدر ورفيقيه، من تنظيم نادي الشــقيف 
النبطيــة وبالتعاون مع وزارة الثقافة، بعنوان 
من اإلمام  »نوافذ حضارية لوطن واحد«، وقال: »
الصدر أن لبنان يك يســتقيم النظام فيه يجب 
أن يقــوم عىل الحوار البناء واالنفتا اإليجايّب 
خر املختلــف واحرتامه تحت  والتمّســك با
ســقف الحرية الحقيقية. وحّذر من االختزال 
الحزيب أو العنرصية الطائفية التي هو تدمري 
للوطــن وتيئيس للمواطن«، مضيفا »ألننا يف 
مقام اإلمام الصدر، الذين تعلمنا يف مدرســته 
الوضــو يف املواقف والرؤى، ويف ظل صورة 
املشــهد املزدحم بالتحّديــات والتطورات عىل 
مستوى لبنان واملنطقة، أنتهزها مناسبًة ألؤكد 
مــن خالكم عىل جملة مــن العناوين، منها: 
قيامة لبنان من أزماته، ال ســيام االقتصادية 
واملالية منها، واستعادة الثقة به ومبؤسساته 
عىل املســتوى الداخ والخارجي، ال ميكن أن 
تتحقق يف ظل اإلمعان يف انتهاج لغة السجال 

واملناكفات، فهذه اللغة السياســية الشوهاء 
ع أبواب الوطن عىل مرصاعيه، الســتياد  ت
املزيد مــن األزمات والتدخات التي قد تقوض 
األســس وتهدم البنيــان، فالجميع مدعو إىل 
االحتــكام إىل لغة العقل وإىل تهذيب الخطاب 
الســيايّس واالرتقاء به اىل مستوى التحديات 
واملخاطر التي تحــدق بنا. والجميع مدعو إىل 
التنازل من أجل لبنان وجعل مصلحة اللبنانيني 

تسمو عىل اية مصلحة أخرى«.
أضــاف »يف الوقت الذي يعكف فيه املجلس 
النيايب، وبحــرص من الرئيس نبيه بري، عىل 
هيًدا  دراسة املوازنة وإعطائها العناية الازمة 
إلقرارهــا، من غري الجائــز أن تعفي الحكومة 
نفسها من مسؤولية متابعة قضايا الناس، ال 
سيام يف العناوين املتصلة بأمنهم االجتامعّي 
ّ والبيئّي.  ّ والغذا والصحّي والرتبوّي واملعي
وال منــاص من اإلرساع يف تشــكيل حكومة 
يع عىل  نًفا، والتوافق ال تتصــّدى ملا ذكرناه 
رئيس يقــود الباد نحو بر األمان يف املجاالت 
كافًة، رئيس وحدوي مؤمن بلبنان الرســالة  
لبنــان التنّوع مع الوحدة لبنان املتيقظ  دوماً 
لخطر اإلرسائي واملســتويف لجميع اسباب 

اإلقتدار التي تجعله جاهزاً لردعه«.

ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ
االحد 25 أيلول 2022

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــام املقبل ـــــــــــــــي األي ـــــــــــــــة ف ـــــــــــــــى والدة الحكوم ـــــــــــــــبقة عل ـــــــــــــــات مس ال ضمان
فادي عيد 

ال تــرى مصــادر نيابية 
املعلومــات  أن  مطلعــة 
املتداولة عــن اقرتاب موعد 
والدة الحكومــة الجديــدة 
وبالتــايل تجديــد الثقــة 
النيابيــة بالحكومة الحالية 
ولــو معّدلة بعد تغيري بعض 
الطريق  أن  الحاليني،  الوزراء 
إىل اإلســتحقاق الرئــايس 
أن  أو  ســالكة  ســتكون 
ســتحكمها  املقبلة  املرحلة 
اإليجابية، وذلك ســواء عىل 
الحكومية  اإلنتاجية  صعيد 
أو عىل صعيــد اإلتفاق عىل 
إجراء اإلنتخابات الرئاســية 

يف موعدها الدســتوري. وكشفت هذه املصادر أن 
ما من ضامنات مســبقة عىل أن األسبوع الطالع 
سيكون املوعد حتى لإلعان عن اإلتفاق عىل تأليف 
الحكومة، وذلك انطاقاً من التجارب الســابقة يف 
هــذا املجال، والتباينات التي كانت تربز يف اللحظة 

األخرية يف كل مرة.
 وشددت املصادر النيابية عىل أن الهدف األسايس 
ثل أمام املجلس  من تأليف الحكومــة التي قد ال 
النيــايب قبل نهاية الشــهر املقبل رمبا، هو تفادي 
انزالق الســاحة الداخلية إىل إشــكاالت سياسية 
ودســتورية، إنطاقاً من األزمــات املرتاكمة عىل 
أك من صعيد، وليس خرها أزمة القطاع املرصيف.

وبالتــايل، اعتربت املصادر أنه طاملا مل تتشــكّل 

نه ال ميكن الحديث بعد  الحكومــة الجديدة بعد، ف

عن تفاهامت سياســية خصوصاً عىل مســتوى 

الرئاستني األوىل والثالثة، وكذلك األمر بالنسبة ملا 

يرتدد عن تحقيق تقدم لفريق عىل حســاب فريق 

ثيله الوزاري يف  خــر، وذلك عىل صعيد زيــادة 

التشكيلة املرتقبة. 

ومــن هنا، يــدور الحديــث يف الكواليس، عن 

مكاســب يســعى إليها أك من فريق سيايس من 

خال الحكومة التي بات من الواضح أنها ســتكون 

املســؤولة عن إدارة مرحلة الشغور الرئايس، مع 

العلم أن املصادر الوزارية نفســها، تؤكد أنه عوضاً 

عــن تركيز اإلهتــامم والجهود السياســية عىل 

تأليف الحكومة، يجب العمل وتضافر كل املســاعي 

والجهــود ومــن قبــل كل 
عىل  السياســية،  األطراف 
النيابية  اإلنتخابــات  إجراء 
يف موعدها، والحقاً تشكيل 

حكومة جديدة .
 ويف ســياق متصل، تبدو 
الصــورة إىل اليــوم عــىل 
الحكومي،  التوافق  مستوى 
مستقرًة عىل ما كانت عليه 
قبل مغادرة رئيس الحكومة 
املكلف نجيــب ميقايت، إىل 
لنــدن ونيويــورك، عىل حّد 
قول املصادر النيابية نفسها، 
قد  أن تسويًة  والتي الحظت 
ولكن  األضواء،  وراء  حصلت 
مل تتضح طبيعتها وذلك عىل 
الرغم من األجواء التي يجري 
يبها يف األيام  تداولها أو ت
األخــرية.  وأكدت أن أكــ من جهة قد دخلت عىل 
خــّط الصيغة الحكومية الجديدة، مشــريًة إىل أن 
اإلتفــاق كان مبدئياً، وعىل الجميع ترقب اإلجتامع 
الذي ســيعقد يف قرص بعبدا بني رئيس الجمهورية 
والرئيس ميقايت، قبل وضع سيناريوهات التأليف 
وبنــود البيان الوزاري وجلســة الثقة بالحكومة 

املرتقبة.
وتحدثت املصادر النيابية نفســها، عن موازين 
ــًة داخل الحكومة، وهو  قــوى يجب أن تبقى قا
تلك القرار الحاســم  ما اليســمح ألي جهة بأن 
ثيلها الوزاري، مع العلم أن الحكومة  من خــال 
املرتقبــة، لن تكون مختلفًة إالّ بشــكل طفيف عن 

الحكومة الحالية أو الحكومة التي سبقتها.

الصـــــدر: اإلمـــــام  عـــــن  نـــــدوة  فـــــي   املرتضـــــى 
التوافـــــ علـــــى رئيـــــ يقـــــود البـــــالد نحـــــو بـــــر األمـــــان

ت ل لق  ا 

إتصـــــــــــــــال بيـــــــــــــــن األبيـــــــــــــــ ونظيـــــــــــــــر الســـــــــــــــوري
ــو ــ ـ ر ــ  ــ ــن مركـ ــ ــى وجثاميـ ــ ــل جرحـ ــ ــة نقـ ــ ملتابعـ

أعلــن املكتب اإلعامــي يف وزارة الصحة 
العامــة يف بيان، أن »إتصــاال هاتفيا حصل 
امــس بني الوزيــر فراس األبيــض ونظريه 
، للبحث يف  الســوري حســن محمد الغبا
كيفية نقل الجرحى الناجني من مأساة املركب 
الــذي غرق قبالة طرطــوس، إىل لبنان حيث 
ســيصار إىل تحديد املوعد بناء عىل التقارير 
الطبية املتعلقة بحالتهم الصحية، إضافة إىل 

متابعة نقل جثامني الضحايا«. 
البيــان »تم تحضري مستشــفيي  أضاف 

طرابلس وحلبا الحكوميني وسائر املستشفيات 
الخاصة يف الشــامل الســتقبال الجثامني 
ومتابعة عاج الجرحى اللبنانيني عىل نفقة 

وزارة الصحة العامة«. 
وبتوجيهــات من األبيض، ســيتابع مدير 
العنايــة الطبية جوزف الحلو ما بدأه منذ ليل 
الخميس من تنسيق مع الصليب األحمر اللبناين 
والهال األحمر العريب السوري إلنجاز مجمل 
بالجرحى كام  املتعلقة  اللوجستية  الرتتيبات 

بنقل جثامني الضحايا إىل لبنان.

بوشكيان: ملعالجة أمنية  اجتماعية تمنع قوارب املوت
وجــه وزير الصناعة يف حكومة ترصيف 
األعامل النائب جورج بوشــكيان، تعازيه إىل 
أهــايل الضحايا الذين ميوتــون يف قوارب 
املوت يف البحر، هربا من املجاعة، وبحثا عن 

مستقبل وحياة كرمية. 
يس والكوار اإلنسانية  وأكد أن »هذه امل
شــبه اليوميــة التي تحصــل بخاصة يف 
طرابلس وعكار والشــامل عموما، تستدعي 
تحركا عاجا عىل أعىل املســتويات ال سيام 
من الحكومة والهيئة العليا لإلغاثة والجهات 
الداخلية املعنية، ومع املنظامت الدولية ذات 
الصلة والســفارات  والبعثات الدبلوماسية 

ات بطرق غري  للدول التي يتجــه اليها الع
منة تســفر عــن مزيد من  رشعيــة وغري 
الضحايا غرقا وما يتبعها من نكبات وخسائر 

 .» يف األروا
وقــال: »ال بد من وضع خطــة طوارىء 
احتامعية أمنية ودبلوماســية  سياســية
التنسيق واملتابعة والرصد،  متكاملة تتضمن 
وتعمــل عــىل محوريــن: األول املعالجــة 
يعــة، والثاين عىل صعيد  االجتامعيــة ال
البحرية  الشواط  االستعام املسبق وضبط 
ملنــع تكــرار عمليــات التهريــب وتوقيف 

املخططني«.

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي واك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر اللبنان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األحم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصلي
ــــــــــو ر كارثــــــــــة غــــــــــرق القــــــــــارب قــــــــــرب 

أعلــن الصليب االحمر اللبناين يف بيان، أن 
»طواقمــه ال تزال عىل جهوزيتها منذ صبا 
يــوم أمس ملتابعة كارثــة غرق القارب قبالة 
ســواحل طرطوس يف سوريا والتي أدت إىل 
غرق من كانوا عىل متنه، فتم إنتشال عدد كبري 
من الجثث وكذلك عدد من الناجني نقلوا جميعا 
إىل مستشــفى الباسل يف سوريا، ومن أجل 
متابعة عملية نقل الجثث واملصابني سيعمل 
الصليــب األحمــر عىل توفــري انتقال ذوي 
الضحايا عرب معرب العريضة إىل مستشــفى 
الباســل للتعرف عىل الجثامني ليتوىل بعدها 
اإلستام والنقل وكذلك نقل الناجني املصابني 
إىل األرا اللبنانية ضمن االصول املعتمدة 
بالتنسيق والتعاون مع منظمة الهال األحمر 
العريب السوري التي وضعت كامل إمكاناتها 
للمساعدة يف هذه الكارثة، وكذلك بالتنسيق 
الكامل مع األمن العام اللبناين ووزارة الصحة 

العامة والهيئة العليا لإلغاثة.«
وتابع البيان: »يف إطار برنامج مل شــمل 
العائات وضع الصليب األحمر خطني ساخنني 
910269 71، و 1760 يك يتلقــى اتصــاالت 
عائات ذوي الضحايا من أجل متابعة البحث 
عنهــم وجاء مصريهــم، إضافة إىل وضع 
نقطــة ثابتة عىل معــرب العريضة من أجل 
ذلك، كام سيوفر  خدمة الدعم النفي لذوي 

الضحايا واملتأثرين بهذه الكارثة«. 
إشارة اىل أن طواقم الصليب األحمر، نقلت 
مســاء أمــس االول إىل األرا اللبنانية 9 
جثامــني من ضحايا القارب تم التعرف عليها 
من قبــل ذويهم، بعدما جرى تســلمها من 
طواقم منظمة الهال األحمر العريب السوري 
عىل معرب العريضة الحدودي، حيث تم نقل 7 
جثامني إىل بلداتهم، وجثامنني إىل مخيم نهر 
البارد بالتنسيق مع الهال األحمر الفلسطيني.

إنـــــكار كشـــــف  املـــــوت  مراكـــــ  كارثـــــة   هاشـــــم: 
املســـــؤولون ملفـــــات تتطلـــــ تواصـــــالً مـــــع ســـــوريا

رأى عضو كتلة »التنمية والتحرير« النائب 
قاسم هاشــم أن »كارثة مراكب املوت قبالة 
مدينة طرطوس كشــفت حــال االنكار التي 
يقارب بها بعض املسؤولني القضايا وامللفات 
التي تتطلب تواصا مع الحكومة الســورية 
هــا، يف الوقت الــذي تحرص فيه  وما اك
سوريا عىل التعاطي مع لبنان بروحية االخوة 
واملصالح املشــرتكة من ملف الغاز والكهرباء 
واستجرارها عرب اراضيها اىل موضوع النزو 

الذي يحتاج اىل بحث مشرتك وتواصل«. 
ة املراكب لو حصلت يف مكان  وتابع: »مأس
اخر يف هــذا العامل لكانــت تحركت الوفود 
الرســمية ملتابعة القضية مبارشة، والن ما 
جرى قبالة شواط سوريا فان سياسة إدارة 
الظهر هي املعتمدة علام أن هذه السياســات 
تزيد من أزماتنا، وما عىل اهل الحكم اال التزام 
مصلحة لبنان واللبنانيني بعيدا من االماءات 

والرهانات واالرتباطات«.

 عالمـــــــــــــــه: إتفـــــــــــــــاق الطائـــــــــــــــف
ـــــــــــــــال كان وال يـــــــــــــــزال خشـــــــــــــــبة ال

غــرد عضو كتلة »التنمية والتحريــر« النائب فادي عامه 
عرب حســابه عىل »تويرت«: »لقد دفع اللبنانيون فاتورة كبرية 
حتى وصلنا إلتفاق الطائف، اإلتفاق الذي كان واليزال يشــكل 
خشبة خاص للبنان إىل اليوم مبا يتضمن من إصاحات ندعو 
اً لتطبيقها وااللتزام بها من إقرار قانون انتخاب وطني إىل  دا
تطبيق الامركزية اإلدارية وصوال إللغاء الطائفية السياسية«.

ــوريا ــ ــ ــ ــ ــف س ــ ــ ــ ــ ــدة تق ــ ــ ــ ــ ــرة جدي ــ ــ ــ ــ ــود: م ــ ــ ــ ــ ــل لح ــ ــ ــ ــ  إمي
بجانــــــــــ لبنــــــــــان بينمــــــــــا دول أخــــــــــر تتفــــــــــر

توجه النائب الســابق إميل لحود يف بيان، 
بالتعزيــة اىل أهــايل شــهداء مراكب املوت 
»الذين يسقطون ضحايا إهامل وفشل الطبقة 
السياسية التي أوصلت البلد اىل االنهيار والشعب 
اىل اليــأس، فبات بعضهم يفضــل املخاطرة 
بحياته وحياة أطفاله عىل البقاء يف هذا الوطن 

البائس«. 
وقــال: »فاجعة أخرى تصيــب لبنان، ومرة 
جديدة تقف سوريا اىل جانبه، كام فعلت مرارا 
يف الســابق عىل الرغم من ظروفها الصعبة، 
وســاهمت يف عملية اإلنقاذ وانتشال الجثث، 
بينام تتفرج دول أخرى أو تكتفي بن البوارج 
ملنــع املراكب من املــرور. ال ميكن أن يفوتنا أن 
معظم الضحايا من طرابلس التي فيها أك من 
ملياردير مل يقدم أي منهم عىل تقديم مساعدة، 

ال لــزرع األمل يف نفوس أهايل مدينتهم يك ال 
يهاجروا يأسا، وال للمساهمة يف عملية انتشال 

الجثث«. 
ــر أيام عىل إعــان الحداد  أضــاف »مل 
الرسمي بعد وفاة امللكة اليزابيت الثانية، وهناك 
من ســارع للمشاركة يف الجنازة، رمبا صونا 
ملصالحه يف العاصمة الربيطانية، بينام مل يزر 
أي مســؤول أهايل الضحايا وال أعلن حداد وال 
ذرفت دمعة من عيون طبقة سياســية باتت 

أشبه بالتامسيح«.
وختم: »مل يعد ينفع مع هذه الطبقة السياسية 
ال محاكاة ضامئرها، وال مناشدتها، فهي فقدت 
اما كام  الحد األدىن من مشــاعر اإلنسانية، 
فقدت الحس باملسؤولية، وما عدنا نتمنى سوى 
أن يحملها مركب ما اىل حيث تستحق أن تكون«.

ـــــد حاجـــــز فيســـــان الهرمـــــل صين عن ـــــف شـــــ : توقي ـــــ الجي
صدر عن قيادة الجيش  مديرية التوجيه 

يت: »أوقفــت امــس دورية من  البيــان ا

مديرية املخابرات يف مدينة الهرمل  حاجز 

.( الرتكابه عملية  . فيســان املواطــن )

ســلب مبل مايل قدره مليار و200 مليون 

كة تحويل  لــرية لبنانية من موظف تابع ل

أموال بقوة الســا وإطــاق النار عليه، 

.ن.( إلطاقــه النار والقذائف  واملواطن )

عىل عدد مــن املنازل. وقد ضبط بحوزتهام 

حواىل 2050 ظرفاً من املخدرات )كوكايني( 

و190 ظرفاً من حشيشة الكيف وسا نوع 

أكشن. بومب 

ســلّمت املضبوطات وبورش التحقيق مع 

املختص«. القضاء  رشاف  املوقوفني ب

ســـــراي  مـــــن  فـــــروا  موقوفـــــاً   1 علـــــى  القبـــــ 
الباقيـــــن لتوقيـــــف  مســـــتمر  والبحـــــ  جونيـــــة.. 

ارتفع عدد املوقوفني الفاّرين من نظارة جونية 
إىل 15 من أصل 19.

وكانت قوى األمن اعلنت صباحا عرب »تويرت« 
يت: »بعــد فرار ليل أمس االول 19 موقوفاً من  ا
ن 12  نظارة فصيلة جونية جرى توقيف حّتى ا

منهم والبحث مستمر لتوقيف الباقني.«
كنت األجهــزة األمنية من القبض  وقد 
عــىل 9 موقوفــني كانوا فروا مــن نظارة 
 ، فصيلة رسية جونية يف قوى األمن الداخ
وبورشت التحقيقات معهم ملعرفة مابسات 

فرارهم. 
وكان أقدم مساء أمس 19 موقوفا من لبنانيني 
وسوريني بتهم مختلفة عىل الفرار من النظارة، 
وما زال 10 موقوفني فارين، وتســتمر األجهزة 

األمنية يف عملية البحث للقبض عليهم.
ويف السياق، اعلن وزير الداخلية والبلديات يف 
حكومة ترصيف األعامل القا بسام مولوي، 

فرار 19 موقوًفا من نظارة فصيلة جونية بينهم 
10 من الجنسية اللبنانية و9 سوريني، إال أنه عاد 

منهم 3 . 
ـ 16 الفارين، تم توقيف 7 ليصبح  ومن أصل ال

عدد الهاربني من نظارة فصيلة جونية 9. 
. )سوري(،  اسامء الفارين، وهم: عبد الكريم 
مشاري ا. )لبناين(، عبد الكريم ا. )سوري(، فهد ا. 
)سوري(، احمد ا. )سوري(، سارج ا. ي. )لبناين(، 
. )سوري(، محمد ب. )لبناين(، شاكر ا.  ق 

)سوري(. 
أما أســامء الذين جــرى توقيفهم من قبل 
شعبة املعلومات: توفيق ب. )لبناين(، رشبل ج. 

. )لبناين(، يزن ا. )سوري(. )لبناين(، الياس 
من توقفوا من قبل الدرك االقليمي: ع م. ) 

لبناين(، ياسني ي. ) سوري(. 
وموقــوف من قبل الجيش )حاجز املدفون(: 

عامر ي. )لبناين(.

ــة ــ ــا التربيـ ــ ــة إنقـ ــ ــدول الصديقـ ــ ــن الـ ــ ــ مـ ــ ــراد: نطلـ ــ  مـ
ــتحقاق الرئاســـــي ــاز االســـ ــ ــل إنجـ مـــ ــان... ون ــ فـــــي لبنـ

طلب رئيس لجنــة الرتبية والتعليم العايل 
والثقافة النائب حسن مراد، من الدول الصديقة 
ق  »إنقاذ الرتبية يف لبنان يك يبقى منارة ال
والعامل«، مؤكًدا أّن »التعليم حق لجميع تامذة 
لبنان مــن الحضانــة إىل الجامعة بظروف 
ة تراعي متطلبات العمل الرتبوي لجهة  ما
تأمني مستلزمات الصمود الرتبوي، يف ظل ما 

تتعرض له الرتبية من حرب إبادة شاملة«.
وأعرب، خال تخريج طاب ثانوية قدموس 
يف صور، وذلك عشــية بدء العــام الدرايس 
الجديــد، عن أمله بأن »يتجــاوز لبنان أزماته 
وينجز االســتحقاق الرئايس«، مشــريًا إىل 
ورة أن يتمســك اللبنانيون بحق لبنان يف 
ثرواته النفطية ومياهه وأرضه، فالتشــتت 

يضعف املوقف الوطني.

وأشــار مراد إىل أن »الدولــة التي تتحول 
دولــًة للجباية، ال دولــًة للرعاية تحكم عىل 
نفســها باالنحال، ودولتنا تركت مواطنيها 
أرسى الفقر والحاجة والهجرة«، مشريًا إىل أّن 
»النظام الذي يقوم عىل التمييز بني املواطنني 
يف الوطــن الواحد هو نظام مريض حّدد نوع 

مرضه ووجعه دون عاج«.
ولفــت إىل أن »النظام الذي ال يويل الرتبية 
والّتعليم األهمية القصوى هو نظام يأخذ أجيال 
الوطن إىل الضياع، والنظام الذي ال يرسم خطًة 
لتعزيز االنتــامء الوطني والتعلق باألرض هو 
نظام أناين يدور حول نفسه وأربابه«، مشيًدا 
بدور رئيس مجلس النواب نبيه بري يف وضع 
اء  الجنوب عىل خارطة لبنان باملقاومة واإل

وبناء املؤّسسات والّسياحة.

تعييـــــــــــــــن باولـــــــــــــــو بورجـــــــــــــــا
ــــــان ــ ــ ــ ــــــي لبنـــ ــ ــ ــ ــاً فـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــفيراً بابويـــ ــ ــ ــ ســـ
ــبيتيري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوزف سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا لجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خلفـ

عنّي البابا فرنسيس املونسنيور باولو بورجيا، رئيس أساقفة 
مياتســو الفخري، سفريًا رســولًيا يف لبنان خلفا للسفري 

البابوي السابق جوزف سبيتريي.

ــــــا مــــــن البرملــــــان الفرنســــــي:  ب
لبنــــــان مريــــــ وقطاعــــــه الصحــــــي مهــــــدد

 ، عــرض نقيب أطبــاء لبنان يف بريوت يوســف بخا
لتحديــات الوضع الصحــي يف لبنان وتداعياته خال لقاء 
لــه يف مجلــس النواب الفرني شــاركت فيه النائبة يف 
ق االوسط والخليج العريب اميليا  الربملان الفرني عن ال
الكــرايف، النائبة كونســتانس الغريب، مدير خلية االزمة 
والدعم يف وزارة الخارجية الفرنســية ســتيفان رومانيه 

اضافة اىل بعض املســؤولني الفرنسيني واللبنانيني. 
وقــال يف مداخلتــه: »لبنان يعاين مــن مرض عضال. 
ووضعه يؤثر بشــكل مبارش عىل القطاع الصحي والطبي 
حتــى يصح القــول ان القطاع الصحــي يف لبنان يعاين 
مــن االنهيار ويــكاد يصل اىل االنهيــار يف حال مل تكن 
هنــاك معالجات رسيعة«، مضيفــا »نعرف ان النقابات او 
الجمعيــات غري قــادرة عىل الحلول مــكان الدولة، ولكن 
هــذا ال مينعنا من الســعي البتكار حلــول مرحلية تريح 
املواطن وتدفعــه لاطمئنان اىل صحته يف حدها االدىن، 
يف ظــل هجرة األطباء واملمرضــات، فضا عن نقص يف 
االختصاصيــني الســيام يف جراحة القلــب عند االطفال، 

الكىل«.  وامراض  االشعة  واختصاصيي 
وتابــع: »إن وضــع املستشــفيات ليــس بافضل حال، 
وقدرتها عىل االســتمرار بتقديم الخدمات الصحية يقرتب 
مــن الخط االحمر مع صعوبة اســتمرار ما يقارب من 25 
الحجم مهددة باالغاق،  مؤسسة استشفائية متوســطة 
خصوصــا ان هنــاك حواىل الثامنني يف املئة من الشــعب 
اصبــح تحت خــط الفقر، فضا عن فقــدان بعض ادوية 
االمراض املســتعصية، ونقص يف املعدات واملســتلزمات 
الطبية. ناهيك عن االرتفاع الهائل يف اســعار االدوية التي 
تبقــى بكل االحوال خارج متنــاول املريض بفعل االوضاع 

املايل«. الوضع  وانهيار  االقتصادية 
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ندى عبد الرزاق 

تتمّيــز بريوت باالمتداد الكبــري للمقاهي يف كافة االرجاء 
واالحياء والشوارع وحتى الزواريب الضيقة، ما أعطاها حيوية 
وســمة تفرّدت بها عن باقي مدن العامل العريب والغريب. تلك 
املقاهــي التي كان ينزل اليها الرئيس الشــهيد رفيق الحريري 
يف وسط البلد متباهيا ومتفاخرا بها. وما تجدر اإلشارة اليه، 
ان املقاهــي اللبنانية جزءا ال يتجزأ من حياة اللبنانيني اليومية 
وحتى السائحني الرتباطها برتاثهم وتاريخهم وعاداتهم حتى 
اخــذت منحى ثقايف كونها أيضا ترتبط بالحياة السياســية 
والفكرية واالجتامعية باعتبارها ماذا لألدمغة عىل اختاف 

اهتامماتهم وتخصصاتهم.
ما بني بريوت وباريس املشهد ال يختلف كثريا فاملقاهي يف 
البلدين تعد املتنفس الوحيد للمثقفني والروائيني والصحافيني 
وال يخلو كافيه يف بريوت من رواد ذو مســتوى علمي عايل 
الرتباطها بكل ما يعطي للحياة مهجة، فهي كالهواء ومن من 
املثقفني تخلو ذاكرته من دردشات املودكا والوميبي او الكافية 

دو باري او الهوس شو
فهل تحولت تلك املقاهي واملنتديات والصالونات الثقافية اىل 

بؤر للتدخني ال سيام »الشيشة« 
فة من مقاهي العقول اىل مقاهي الرصيف ظاهرة ام 

جيلة« عادة قدمية جديــدة بدأ يتفرّد بها  يف الواقــع »ال
الشباب، يجثون حولها كأنهم ينتظرون »وليمة«، مصدر طاقة 
هؤالء تذهب سدًى يف اللهو والتسلية وامللفت هو تفشيها يف 
كل شارع ورصيف ومقهى او مطعم او منزل يلفتك مشهد يف 
بريوت لشــباب يتحلّقون يف دوائر لتدخينها والسؤال أليست 
جيــات مصدرا من مصادر االقاق واالنحال الســلويك  ال

واملناقبي والخطر الصحي والبيئي

{ منحى سلبي {

يقــول أحد مخاتري منطقة االرشفيــة، مّمن يتجمع عنده 
جيلة يف الباحة  ر تجدهم يدخنون ال شــبان، يف كل وقت 

الخارجية كأن منزله مفتوحا فقط لهذه الغاية.
 »الديار« سألته عن هذه الواقعة التي تلفت كل شخص مير 
جيلة حالة ليست جديدة  من جانب منزله، فأجاب: سهرات ال
يف بريوت، اال اننا مل نعتد ان تكون بهذه الوترية بحيث أصبحت 
ماذا للكثري من الشباب العاطل عن العمل. وبّرر، انا احتويهم 
يف منــزيل كوين مختــار املحلّة وانتبه لهــم لكيا يذهبون 

باتجاهات أسوأ من شأنها ان تضّيع مستقبلهم. 
وأضاف، الوضع الراهن من ازمة اقتصادية دفعت بتســكري 
محات ومؤسسات ومطاعم ال سيام بعد تفجري مرفأ بريوت 
فارتفعت ارقام البطالة وبتنا نشاهد الكثري من الشباب يحرق 
جيلة وكام يقــال »اليد قصرية والعني  عمــره يف تدخــني ال
بصرية«. ووعد انه سيحاول اقناعهم بالتخفيف من الجلسات 
واطالة الســهر كونها مبعثاً إلزعاج الكثري من الجريان خاصة 

عندما يتلملمون يف االحياء السكنية املكتظة.

فة تدمر الشباب {  }

ميشــال حبيقة والد ألربع شــباب يقول لـ »الديار« ان أحد 
جيلــة ويأيت اصدقاءه ويتســامرون حتى  أوالده يدّخــن ال
ســاعات الفجر األوىل. وأضاف، انا لست ضد تدخينها لساعة 
، ال ان تتحول اىل نجمة الســهرة ومن رأس معســل  ليس أك

خر.  اىل 
وبحرقة استكمل، برأي هي داء يلذع زهرة الشباب ويجب ان 
يكون هناك تحرّك عىل صعيد االهل واملدارس وحتى الجامعات 
بالتعاون مع جهات رســمية. وأشار اىل تامذة يف الصفوف 
املتوسطة والثانوية بالقرب من منزله يأتون يف فرصتهم وبعد 

جيلة يف أحد املقاهي.  الدوام لتدخني ال

هــذا  حبيقــة،  وتابــع 
املوضوع مهم جدا وقد يتسبب 
بخســارة جيــل بأكمله الن 
ضوابط  له  والتدخني  السهر 
واألمــور قد تذهب باتجاه ال 
تحمد عقباه ويتطور ليشمل 
املخدرة  والحبوب  الحشيشة 

وصوال اىل التعاطي.
امــا يف شــوارع جــل 
الديــب الداخليــة يتســّهد 
امام منازلهم عىل  الكثريون 
جيلة  ال يدخنون  األرصفة 
يخد  بــكام  ويتفّوهون 
الحيــاء أحيانا ويؤرق النيام 
يف أحيان أخرى، أحد سكان 
املنطقة ســألناه ماذا يحد 
ملنزله  املقابل  الرصيــف  يف 
فأجاب: هؤالء شبان عاطلني 

عن العمل جلســاتهم صاخبة كزعيق دراجاتهم النارية وأرمز 
إليهم بأنهم يعتقدون أنفســهم اشــخاصا مهمني وادمغتهم 

كبرية ونظرتهم للحياة ثاقبة.
يحيى »لارا كيل« يتهرّب

»الديار« سألت يحيى وهو املوزع األكرب يف لبنان ملستلزمات 
جيلة« واملعّسل ولديه فروعا عىل امتداد لبنان عاّم إذا زاد  »ال
اء، اال  الطلب بعد ارتفاع األسعار وعن اعامر الذين يأتونه لل
انه تهرّب من اإلجابة وأومأ اىل األوضاع االقتصادية التي أثرت 
يحة ومبارشة.  سلبا عىل الجميع رافضا اعطائنا إجابات 

جيلة يف الطب { { مضار ال

بعض العائات ال سيام يف االحياء البريوتية العريقة والقرى 
جيلة هي من العادات والتقاليد والســهرات  يعتقــدون ان ال
ة كيومنا هذا. العائلية كجزء من التسلية اال انها مل تكن منت
دكتــور جورج غانــم الطبيب املختــص يف امراض القلب 
جيلة  ايني يف مستشــفى رزق قال لـ »الديار«: تؤثر ال وال
جيلة  ، »فال اما. ال بل أك ايني كالسيجارة  عىل القلب وال

الواحدة« تعادل علبة دخان كاملة وهذا ليس امرا عابراً. 
وأومأ، اىل أولئك الذين يعتربون ان »املعّسل او التنباك« أخف 

را بالقول: او اقل 
جيلة« دخان PURE يدخل  اما باعتبار »ال  ان العكس هو 
قة« القوية التي  اىل الرئــة ويتميز بثقله والرشــفة او »ال
يقــوم بها »املؤرجل« او املدخن تعمل عىل زيادة الضغط داخل 

الرئة. 
وأشار غانم، اىل املر الذين يعانون من ضعف يف القلب 
جيلة« تزيده أك سوءاً. وصّوب، اىل خطورتها التي  ن »ال ف
تنســحب عىل تفكري الناس باعتبارها غري مرضّة بل جلســة 
مهضومــة لتصبح فلكلور اجتامعــي مصيبة عىل املجتمع 
جيلة«  بأكمله كام ان أذيتها يطال من حولنا. واملح غانم، »ال
ظاهــرة اجتامعية باتت أك من موضة وعليه أمي تأثريها 

السلبي أكرب. 
جيلة« ضري عىل الصحة شأنها  وأردف، مام ال شك فيه »ال
شــأن السيجارة، واإلصابات األك شيوعا بني الشباب ما دون 
الـ 40 هي مشاكل القلب بفعل التدخني وهذا مؤرش خطر جدا.
وأوعــز غانم بالقول: عندما نكــون يف مجتمع الكل يفعل 
ء ذاته بحيث نذهب اىل املطاعم فنجد الجميع يفعل عادة  ال
جيلة« وارمز اليها بالعادة الســيئة والغري  معينة وأعني »ال
صحيــة واالن انها أضحت امرا مقبــوال اجتامعيا وصحيا 
اما ال بل أك يصبح من ال يدخن  وطبيــا والذي هو العكس 

جيلة هو الشاذ ال

 ان مضــار التدخني عموما كبرية جــدا ويؤدي اىل نوبات 
ايني أضف اىل االمراض  قلبية ودماغية نتيجة التصلب يف ال
طانية والجهاز الهضمي ومن مســببات التدخني التوتر  ال
والصداع، فقدان الذاكرة والنســيان وصوال اىل رسطان الدما 
وأيضا يؤدي اىل انخفاض املناعة ضد أي عدوى او فريوس«.

 وشــّدد، علينا إقامة نــدوات للتوعية يف هذا اإلطار اال ان 
األوضاع االقتصادية قلّصت من هذه النشــاطات وهذا ما زاد 

الطني بلّة

{ من عادة غري مستحّبة
اىل مقبولة اجتامعيا {

الدكتورة يف علم النفس واالجتامع سهري الغايل قالت: هذا 
جيلة بحد ذاتها  املوضوع مهم جدا كام انه حساس ودقيق، فال
ة بل وشائعة يف مجتمعاتنا  تحولت ظاهرة اجتامعية ومنت
لدرجــة التجّذر، فنجدها يف املطاعم والشــوارع وقدميا كان 
املدخنون يفعلونها خفــاء او يف البيوت باعتبارها عادة غري 
ت بني الكبار والصغار ال بل صارت  مستحّبة، وما لبثت ان انت
رائجة ومقبولة اجتامعيا وغري مرفوضة سلوكيا شأنها شأن 

السيجارة التي أيضا كانت تدخن بالخفاء خاصة األوالد.
 واســتتبعت، يف بعض املجتمعات النســاء كن يخجلن ان 
جيلة يف العلن عىل نقيض هذه األيام  ميسكن السيجارة او ال
ولفتــت الغايل، اىل ان هــذه الواقعة ذائعة يف كافة املحات 
واألماكن العامــة ويف داخل املنازل او امامها لتصبح ظاهرة 
متوافق عليها وهنا تكمن الخطورة باعتبارها ســلوكاً مرضاً 
بالصحــة والبيئة ويؤثر عــىل الوعي الجامعي ورغم ذلك هو 

مرغوب اجتامعيا.

{ الرتبية بالقدوة {

يوجد الكثري من األســباب التــي تدفع بكل رشائح املجتمع 
« السيجارة ومنهم األطفال،  وعىل االختاف الجندري »لتنفي
مبعنــى خر إذا كان ذوهم يدخنون فاالحتامل بتقليدهم كبري. 
وأملحت، يف الرتبية يوجد ما يســمى »الرتبية بالقدوة« بحيث 
بائهم واالمر نفسه إذا كانت االم كذلك او  ان األوالد يتامهون ب

االثنني معا فامل عىل خطاهم حتمي.

{ ضغط االقران {

ماذا يعني ضغط االقران 
تجيــب د. الغايل، أي ان هؤالء األوالد منخرطني مبجموعات 
جيلة او  مؤلفة من شــبان وبنــات وواحد منهم يدخــن ال
الســيجارة وبالتايل يدفع الجميع اىل مسايرته او تقليده ومن 
هنا تكر الســبحة ويبدأ الجميع بالتدخني. واستكملت، يحد 

هــذا من جــراء الضغط النفي واالجتامعــي فيعمدون اىل 
مجاراته ليصبح الجميع عىل نفس املم او السلوك وميي 

جيلة«. لديهم عاما مشرتكا يجمعهم وهو »ال

{ وسائل تخفيفية ام دفاعية {

توضح الغايل، إذا كان االنســان يعاين من ضغوطات كثرية 
يف بيته او خارجه أضف اىل املشاكل العاطفية واالقتصادية، 
خر »التنّمر« ويضــم كل من املراهقني  وعىل مقلــب نفي 
والراشــدين باعتبار ان مامرســة التدخني وســيلة للدفاع 
والتخفيــف عن الوعي والاوعي لإلنســان فيلجأ من خالها 
الســتخدام وســائل مرضّة بهدف الرتويح عن النفس او كام 
يســمونها بالتعبري الدارج »السلطنة« او »الزهزهة« وغريها 

من التسمّيات السوقّية.
ة  ورشحــت، الفكــرة من كل ما تقّدم هو االحســاس بك
الضغط او كمية املشــاكل الكبرية فيشــعر بعدم قدرته عىل 
التحّمل ويصبح عقله وجســده يفكــر بطريقة للهروب من 
الواقــع الذي يعانيــه. ومنهم من يلجأ اىل وســائل إيجابية 
فيقرر مواجهة الضغوطات ويعالجها. وقسم من هؤالء يفتقد 
للمقدرة او اإلرادة فيهرب اىل الوسائل الدفاعية السلبية والتي 
ترض بالصحة النفســية والجسدية فيحاكيهم العقل باإلقناع 
والتخفيف عــن النفس او »فش الخلــق« وهذه املصطلحات 

يستخدمها املدخنون باعتبارها الحّجة لهم.

{ رابط عاطفي خاط {

جيلة ومدخنها  اســتتبعت الغايل، هنا يخلق رابط ما بني ال
وط يصبح بالاوعي  وهو كناية عن رابط عاطفي خاط وم
ّط« كأنه يتعلّق بالوسيلة والتي  للشخص املدمن عليها »ويت
جيلة« ألنها تحقق له املتعة، والراحة النفسية وتخفف  هي »ال
عن عقله بعدم التفكري الزائد اىل درجة »التســطيل« وهذا ما 
وط« والذي هو رغبة معينة للتخفيف عن  يســمى »تعلّق م
النفس وجميعها وسائل دفاعية للهروب من مواجهة املشاكل 
ع أنتشــارها وهو  ّ او الضغوطات اضف اىل عوامل أخرى ت
الفرا الذي يخّيم عىل رشيحة مهمة من املجتمع وهم الشباب 

بسبب البطالة وأيضا عدم تحّملهم املسؤوليات املجتمعية. 
ويف ســياق اجتامعي متصل، الفرا يخيم عىل هؤالء يف 
ظل غياب برامج تتشارك مع الشباب ويف الوقت عينه ال يؤخذ 
رائهم وهذا ما نتج عنه ضعف باالنتامء اىل الوطن واملنطقة.  ب
ولفتت، اىل افول املشــاركة الازمة او االندماج االجتامعي 
لألعامر املبكرة مشرية اىل انها ضعيفة جدا يف مجتمعنا بشكل 
عام. أضف اىل عوامل أخرى منها عدم إيجاد هؤالء مســاحات 
منة عند االلتقاء لتعزز لهم وعيهم وادراكهم بذاتهم وعائاتهم 
جيلة لتعبئة املكان الفار  وهو ما يؤثر عليهم ويدفعهم اىل ال
لديهم كام ان الوعي ينخفض بحيث إذا أردنا ان نكافح أي ظاهرة 
او مشــكلة خطرية فعلينا ان نقوم بالتوعية لنستطيع تكوين 
مستوى وعي معنّي لنكتسب عادات وسلوكيات جيدة فيام بعد.

{ اين التطبيق {

اوعــزت الغايل قائلًة: يف كل مــا تقدم من حديث أنّو اىل 
يحة يف البلد.  اختفاء سياســة معينة للتعامــل مع هذه ال
مشــرية، اىل انهم يضعون عىل علب التدخني بأنه قاتل ومرض 
بالصحــة وأقيم قانون مينع التدخني، ولكن اين هو التطبيق 
وتابعت ال يوجد سياســة عامــة او اجندة عىل صعيد الدولة 
تفّعل للعمل عىل تعزيز الوعي يف ظل غياب السياســة العامة 
املوّجهة للســلوكيات الصحية الجّيدة وتلــك املصّوبة ملضار 

التدخني.
العربة تبقى بتوعية الشــباب يف املدارس والجامعات وعرب 
النشــاطات. اال انها غائبة بسبب الظروف االقتصادية الراهنة 
وارشــدت اىل زرع الطمو واالمل لئــا يصبحوا عالة عىل 

املجتمع فهؤالء هم املستقبل.

» تدخين »النرجيلة« عادة مكتسبة أضح »فشة خل
ـــــــــــــــن ـــــــــــــــراء التدخي ـــــــــــــــ ج ـــــــــــــــرا القل م ـــــــــــــــة ب صاب ـــــــــــــــر عرضـــــــــــــــة ل ـــــــــــــــاً أكث ـــــــــــــــا دون الــــــــــــــــ 0 عام ـــــــــــــــار«: الشـــــــــــــــباب م ـــــــــــــــم لــــــــــــــــ »الدي  غان
ـــــــــــــــدة ـــــــــــــــة الجي ـــــــــــــــلوكيات الصحي ـــــــــــــــة للس ـــــــــــــــة املوجه ـــــــــــــــاب السياســـــــــــــــة العام ـــــــــــــــل غي ـــــــــــــــي  ـــــــــــــــي ف ـــــــــــــــز الوع ـــــــــــــــي: لتعزي الغال

فاطمة شكر

لليوم الســابع عىل التوايل تستمر أعامل الشغب 
واالحتجاجات يف الجمهورية اإلسامية اإليرانية، 
وهي عىل ابواب الحل املنتظر يف فيينا واملفاوضات 
التي ســتتوصل فيها ايران اىل اسرتجاع بعض من 
حقوقها املغتصبة نتيجة العقوبات املفروضة عليها 

من قبل الواليات املتحدة. 
واكدت مصادر ايرانية  ،أن »وسائل اعامية غربية 
واقليمية تعمل عىل انتاج افام و فيديوهات مركبة 
تظهر فيها وحشــية النظام االيراين لاستفادة من 
تشــويه صورة الجمهورية االســامية، وادخالها 
يف نظام عنرصي ال ميس يف الحريات العامة التي  
تعمل ايران عىل تطبيقها واطاقها بالنسبة للحرية 
الشــخصية وخاصة لناحية املرأة، واعطائها كل ما 

ميكن اعطاؤها من حقوق.
وكانت قد انطلقت التظاهــرات يف الجمهورية 
االسامية االيرانية يوم الجمعة عقب صاة الظهر 
رافعني صور مرشــد الثورة اإليرانية الســيد ع 
الخامنئي وصور الشهداء القادة، بعد أعامل الشغب 
التي بدأت منذ ســبعة أيام يف إيران رافعني خالها 
عنواين تثري الشــغب وتحرض عــىل النظام، وكان 
عمــدة بلدية طهران عــ زاكاين قد أكد أن »أعامل 
ار ب 43 حافلة و 54 محطة  الشــغب ادت اىل اال
تابعــة للنقل العام يف طهران، و23 ســيارة اطفاء 
يف األيام األخرية ، كام هاجم عنا الشــغب عامل 
النظافة أثناء القيام بواجبهم الوظيفي«. وانطلقت 
املسرية الحاشدة يوم الجمعة من أمام جامعة طهران 
باتجاه ساحة انقاب، املسرية الحاشدة والكبرية جداً 
الف من املواطنني  ات ا والتي وصل عديدها اىل ع
اإليرانيني من كافة األطياف رفع املشاركون خالها 
شــعارات مناوئة للفتنة و تندد بعمليات الشــغب 

والتخريب التي حصلت خال االيام املاضية.
وطالب املتظاهرون القوى األمنية بعدم التساهل 
وعدم التهاون مع مثريي الفتنة و الشغب و بالرضب 
بيد من حديد، فام جرى حسب املتظاهرين هي ليست 
عمليــات داخلية نتجت كردة فعل طبيعية عن وفاة 
وع  الشابة االيرانية مهسا أميني، بل هي بداية مل
وفتنة أكرب، وهو اســقاط النظام اإليراين وتوجيه 
بة له، واسقاط الحكومة اإليرانية، ووضع ايران 
يف خندق واحد مع بعض الدول التي ذاقت نفس هذه 

. األحدا

التظاهرات  وتؤكــد 
يوم  انطلقــت  التــي 
الجمعة بعد الصاة أنها 
اعامل  نتيجــة  جاءت 
الشــغب التي تعرضت 
لهــا ايــران يف بعض 
وطالب  االيرانية،  املدن 
اإليرانيون  املواطنــون 
األمنيــة  الســلطات 
بالتواجــد وعدم اخاء 

الساحات ال لياً وال نهاراً بسبب الخسائر التي تعرض 
لهــا أصحاب املحال. كام ان عنا الشــغب قاموا 
باالعتداء عــىل االماك الخاصة والعامة يف بعض 
املناطق، ورددوا شــعارات ال تتعلق بالشابة االيرانية 
مهســا أمينــي وال بقضيتهــا او بحادثة التحقيق 
بشــأن وفاتها، بل كل الشــعارات تطالب باسقاط 
النظــام والحكومة االيرانية، وبالغاء نظام الحجاب 
وبعض االنظمة التي ينص عليها الدستور اإلسامي 
اإليراين، ومن الافت قبل خروج هذه املســريات أن 
والد الشابة اإليرانية مهسا أميني »أكد لوسائل اعام 
ايرانية وعربية أن وفاة ابنته ال عاقة له مبا يجري 
، وعائلته وهو شخصياً  من أعامل شــغب وفو
يتربأ من هذه االعامل املشــبوهة وال يقبل بها بأي 

شكل من األشكال«.
هذه االحدا التي شــهدتها ايران ما كانت لتكون 
لوال التحشــيد والعهــر االعامي مــن قبل الدول 
الغربية وبعض اجهزة املخابرات الغربية واألمريكية 
واالقليمية، وتدخل اجهزة االستخبارات اإلرسائيلية، 
والجميع يعلم حجم الضغوط االعامية التي تتعرض 
لها ايران يف هــذه املرحلة الدقيقة . وما تظاهرات 
يوم الجمعة اال تأكيد واضح عىل أن الشعب اإليراين 
يرفض الفتنة واعامل الشــغب مهام يكن ويساند 

ويدعم النظام اإليراين.
وقال مصدر سيايس »ان املحتشدين يوم الجمعة 
وجهوا رسالة اىل اإلقليم والعامل تنفي كل األكاذيب 

واألضاليل والفربكات التي قاموا بها«.
وكان حــرس الثورة اإليراين أكّد »أن كل ما يجري 
من أعامل شــغب وقتل هي مؤامرة غربية فاشلة« 
، مضيفــاً » أّن أعــداء إيــران يســتغلون الفرصة 
لتحقيــق غاياتهم ضد الباد، لكن كل هذه املحاوالت 
والتظاهرات سوف تفشل«، أكد حرس الثورة اإليراين، 
يف بيان تحد فيه عن  أعامل الشــغب األخرية يف 

الباد، واعترب أن »ما يجري مؤامرة ومحاولة عبثية 
ومحكوم عليها بالفشل«، ورأى أّن »األعداء يستغلّون 

ربهم ضد إيران«. كل فرصة لتحقيق م
وأشــار بيان حرس الثــورة إىل أّن »هذه املؤامرة 
تأيت بعد جمع وتوحيد وتنظيم وتدريب كل القدرات 
ة«من أجل زعزعة أمن واستقرار  الفاشــلة واملبع

ايران. 
وقــال إّن »الفتنة الحالية لن تســفر إاّل عن مزيد 
ة إخفاقات  من الفشــل ليكون عربة تضاف إىل قا
الجبهة املوحدة ألعداء إيران وأعداء الثورة«، وطالب 
الحرس يف البيان السلطة القضائية »بالكشف عن 
مرّوجي الشائعات والكاذبني يف الفضاء االفرتا 
والحقيقي وعىل مواقع التواصل اإلجتامعي، كذلك 
طالب الحرس اإليراين السلطة القضائية »بالكشف 
ورة  عّمن يعرضون املجتمع للخطر«، مشدداً عىل 
»التعامل معهم بحســم وإنصــاف، ليكونوا عربة 

لغريهم«.
اىل ذلــك رأى حرس الثورة أن »بصرية الشــعب 
اإليراين« هي عظيمة وأكد أن الشــعب اإليراين لن 
ينساق  وراء »مؤامرة العدو املنظمة عىل أمن إيران«، 
معترباً أّن »الفتنة الحالية هدفها االنتقام من صمود 
الشــعب اإليراين، ومن تطوره ونجاحه وإنجازاته 

االسرتاتيجية«.
وكانــت أعامل الشــغب قد اندلعــت عقب اتهام 
الســلطات اإليرانية بقتل الشــابة اإليرانية مهسا 
أميني، علامً أن الشــابة املذكورة قد ســقطت عل 
االرض نتيجة تعرضها ألزمة قلبية وهي مل تتعرض 
ب او اعتــداء كام روجت وســائل االعام  ألي 
الغربية والعربية، وقد وثقت الكامريات ســقوطها 
يف املكان ونقلها مبارشة اىل أحد املستشــفيات من 
أجل تلقي العاج، لكنها فارقت الحياة. وكل ما يجري 
اليوم هو عهر وتضليل اعامي غايته الفتنة من أجل 

رب أمريكية وأوروبية.  تحقيق م

إيـــــــــــــــران فـــــــــــــــي  الشـــــــــــــــغ   أعمـــــــــــــــال 
ولكـــــــــــــــن اصـــــــــــــــرة…  ال مـــــــــــــــن  ـــــــــــــــرو  ال

كــــيــــد وتــــ مـــــــولـــــــوي  زار  الـــــــديـــــــن  عـــــــز 
عــلــى ضـــــرورة إنـــجـــاز املـــوازنـــة رغـــم الــشــوائــ

زار عضــو كتلة »الوفاء 
حســن  النائب  للمقاومة« 
معاونه  يرافقه  الديــن  عز 
وزير  شــحرور،  ســاجد 
والبلديــات يف  الداخليــة 
األعامل  ترصيف  حكومــة 
القــا بســام مولوي، 
الداخلية  وزارة  مبنــى  يف 
يف بــريوت، حيــث كانت 
استعراض  فيها  تم  مناسبة 
خر  و القضايا  مــن  العديد 
السياســية  املســتجدات 

واالقتصادية.
عن  صادر  بيان  وبحسب 
ن الجانبني أكدا  الحزب، فــ
»الذي ســاده  اللقاء  خال 

ورة إجراء االســتحقاقات  جو إيجايب، 
الدســتورية والقانونيــة يف مواعيدهــا 
املحددة، ال سيام انتخاب رئيس للجمهورية، 
لتجنب أي فرا يف السلطة يؤدي إىل مزيد 
من التعقيد واالنقســامات التي تهدد وحدة 

الداخلية«. لبنان 
كام أكــد الطرفان »األجــواء اإليجابية 
التي تسود تشــكيل الحكومة بعد املساعي 
التي بذلتها أطراف سياســية وازنة لتذليل 
العقبــات وتســهيل والدة حكومة جديدة 
بصاحيات دســتورية تامة تشــكل أما 
للبنانيــني من خال مامرســة دورها يف 
وضــع خطة تعــاف اقتصاديــة، وتنفيذ 
ووضع  املطلوبة،  الرضوريــة  االصاحات 
القطار عىل الســكة الصحيحة للخروج من 

ورة إنجاز املوازنة  األزمات«، كام أكدا »
النيايب رغم الشــوائب  العامة يف املجلس 

تعرتيها«.  التي 
ورة دعم  وطالــب عــز الديــن ب »
البلديات واالفراج عن املســتحقات املالية«، 
وأكد مولــوي أن »وزارة املالية ســتبارش 
بالتحويــات املاليــة قريبا، بعدما ســلك 
قرار التنفيذ طريقــه، إضافة إىل معالجة 

وتصحيــح رواتب املوظفني يف البلديات«.
ياء رسايا صور اهتامما  وطالب ايضا ب
إضافيا عــىل مختلف املســتويات، »األمر 
الذي يســاعد ويسهم يف تسهيل معامات 
املواطنــني«، وأكــد مولــوي »العمل عىل 
معالجــة بعض املشــاكل التي تواجه هذه 
ايــا، بخاصة دائرة النفوس يف أرسع  ال

ممكن«. وقت 

ا د ا ن والو مولو مستقب  الد

ــه ــ ــ ــ ــ ــي تور ــ ــ ــ ــ ــتبا ف ــ ــ ــ ــ ــ لالش ــ ــ ــ ــ ــف ش ــ ــ ــ ــ  توقي
بتهريــــــــــ مهاجريــــــــــن غيــــــــــر شــــــــــرعيين عبــــــــــر البحــــــــــر

صــدر عن قيادة الجيش  مديرية التوجيه 

يت: »بتاري 21/ 9/ 2022، أوقفت  البيان ا

مديرية املخابرات املواطن )ب.د.( لاشــتباه 

يف تورطه بتهريــب مهاجرين غري رشعيني 

عرب البحــر. وقد ثبت نتيجة التحقيق تورطه 

دارة شبكة تنشط يف تهريب مهاجرين غري  ب

رشعيني عرب البحر، وذلك انطاقاً من الشاط 

اللبناين املمتد من العريضة شامالً حتى املنية 

جنوباً. كــام اعرتف باإلعداد لعملية التهريب 

األخرية من لبنان إىل إيطاليا عرب البحر بتاري 

21/ 9/ 2022، والتي أسفرت عن غرق املركب 

قبالة الشــواط الســورية بتاري 22/ 9/ 

.2022

يســتمّر التحقيق مع املوقــوف ومتابعة 

رشاف القضاء  الشــبكة لتوقيف أفرادها بــ

املختص«.
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تراجعت امس  أسعار النفط 
بنحــو 5 % ووصلت إىل أدىن 
انية أشهر،  مستوياتها منذ 
مع وصول الــدوالر إىل أعىل 
مستوى له منذ أك من عقدين 
ووســط مخاوف من أن يؤدي 
ارتفاع أسعار الفائدة إىل دفع 
االقتصادات الكربى إىل الركود، 

بحسب وكالة »رويرتز«.
جلة  وانخفضــت العقود ا
 4 4 دوالر أو 8 لخام برنت 35

86 دوالرا للربميل، بينام تراجعت  باملئة إىل 11
جلة لخام غرب تكســاس الوسيط  العقود ا
 78 5 باملئة إىل 91 4 دوالرا أو 5 األمري 58

دوالرا للربميل.
ويتجه خام غرب تكســاس الوســيط نحو 
أدىن إغــاق له منذ 10 كانــون الثاين، بينام 
يتحرك خام برنت صــوب أدىن إغاق منذ 13 

كانون الثاين.
وعــىل مدار األســبوع، هبط خــام غرب 
تكســاس الوسيط بنحو 7 % ، ونزل خام برنت 
ما يقرب من ســتة باملئة، وهو األسبوع الرابع 
عىل التوايل الذي ينخفض فيه العقدان سويا، 

وذلك للمرة األوىل منذ كانون األول.
جلة للبنزين والديزل  كام وتراجعت العقود ا

يف الواليات املتحدة بأك من 5 %.
ورفعت بنوك مركزية يف أنحاء العامل أسعار 
الفائــدة يف أعقاب رفــع مجلس االحتياطي 
( ســعر  االتحــادي )البنك املركزي األمري
الفائــدة مبقدار 75 نقطة أســاس لثالث مرة 
يوم األربعــاء، األمر الذي زاد مخاطر التباطؤ 

االقتصادي.

األمريــ يف طريقه  الــدوالر  وميي 
لتحقيق أعىل مســتوى إغاق له مقابل سلة 
من العمات األخــرى منذ أيار 2002. ويؤدي 
صعــود الدوالر إىل تقليل الطلب عىل النفط إذ 
يجعل الوقود أك تكلفة بالنســبة للمشرتين 

من حائزي العمات األخرى.
وأظهر مسح أن تباطؤ النشاط التجاري يف 
جميع أنحاء منطقة اليورو تفاقم يف سبتمرب 
أيلول، مام يشــري إىل أن هناك ركودا يلو يف 
األفق بسبب كبح املستهلكني إلنفاقهم ملواجهة 
ارتفاع أسعار الطاقة يف ظل مطالب وجهتها 
الحكومات للمواطنني برتشــيد االســتهاك 
بعد تحركات روســية لخفض إمدادات الطاقة 

األوروبية.
وعىل صعيد إمدادات النفط، قال مســؤول 
كبــري يف وزارة الخارجيــة األمريكية: »إن 
جهــود إحياء اتفاق إيــران النووي املربم يف 
ار إيران عىل إغاق  ت بســبب إ 2015 تع
تحقيقــات الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية 
ثار يورانيوم يف مواقع غري  املتعلقة باكتشاف 
معلنــة، وهو األمر الذي خفض توقعات عودة 

النفط اإليراين إىل األسواق«.

النفــــــط الــــــى ادنــــــى مســــــتو منــــــذ  أشــــــهر

مل يكن يكفي لبنان مصائبه املتعددة األوجه 
نها املواطن، خصوصاً ارتفاع سعر  التي يدفع 
ف الدوالر يف الســوق السوداء وصعوبة 
تأمني الحاجات املعيشية والحياتية الرضورية، 
حتى أخذت مظاهر رشيعة الغاب تزيد وضوحاً 
يف البلد. وزاد الطني بلة إقفال املصارف، فبعد 
اب الثاثة االيام، أعلنت »جمعية  انتهــاء إ
ديد القرار من  مصارف لبنان« منــذ يومني 
دون أن تحدد موعد فتح أبوابها من جديد أمام 
الزبائــن، رابطًة موقفها باســتمرار املخاطر 
التحريي ضّدها، وغياب  والتهديدات والجو 
ضامنــات الحامية األمنية، مســتنكرًة بذلك 
اقتحامات املودعني املتكررة للعديد من الفروع 
. وقالت الجمعية يف  حول مختلــف األرا
بيان أنــه »بنتيجة االتصــاالت املكثفة التي 
أجرتها مــع الجهات املعنيــة، وألن املخاطر 
ن املصارف  محدقــة باملوظفني والزبائــن، ف
ياً«، مشريًة إىل  ســتبقي أبوابها مغلقة ق
نات من قبل  غيــاب اإلجراءات أو حتــى الط
الدولــة والجهات األمنيــة كافًة بهدف تأمني 

من للعمل. منا 
ــة زيارة فريق خرباء  توازيــاً، مل تكن خا
صندوق النقــد الدويل إىل لبنــان مطمئنة، 
إذ يف أول تقييــم علنــي ألداء البلد يف تنفيذ 
اإلصاحــات، أعلن الصندوق أن »رغم الحاجة 
املاسة التخاذ إجراءات تعالج األزمة االقتصادية 
ن تقّدم  واالجتامعيــة العميقــة يف لبنان، ف
الســلطات يف تنفيذ اإلصاحات املتفق عليها 
ما زال بطيئا جدا«، ما يعني التأخري يف اإلفراج 
عن أموال اإلغاثة. وتعقيباً قال وزير االقتصاد 
والتجارة يف حكومــة ترصيف األعامل أمني 
ســام يف ترصيح أن »البلد ســيدخل مرحلة 
إنتقالية اقتصادية ووصلتنا رســالة واضحة 
من صنــدوق النقد تفيد بــأن هامش الوقت 
لدينا عبارة عن أســابيع فقط ويجب أن تشكّل 

الحكومة خالها«. 
كّل التطورات توحي مبشــهد سوداوي فام 
تكلفة إغاق املصارف عىل االقتصاد وهل أن 

االتفاق مع صندوق النقد يف خطر 
الخبري االقتصــادي الدكتور لويس حبيقة 
يرى عرب »املركزية« أن »إقفال املصارف مشكلة 
كبــرية وأقوى االقتصادات يف العامل تنهار إن 
توقف النشــاط املرصيف فيها ألسبوع، فكيف 
حال االقتصاد اللبناين املهرت أساساً الرضر 
يطــال الجميع إن كان املوظفني الذين يريدون 
ســحب رواتبهم او اصحاب املعامات أو حتى 
عمليــات الصريفة، باإلقفال تتم املســاهمة 
يف زيــادة تعطيل مصالــح اللبنانيني ولو أن 
دور املصــارف اليــوم يف جمع الودائع ومنح 

القروض متوقف«. 
ويعترب أن »املوضــوع مضّخم ومبال فيه 
نوعــاً ما، فللمصارف حق يف الدفاع عن أمنها 
والتعدي عليها مرفوض، إال أن علينا يف املقابل 
تفّهم املودعني الغاضبني من عجزهم عن سحب 
أموالهم والحّل ليس باإلقفال أو حتى املطالبة 
بوجــود قوى أمنية أمام كّل فروعها ألن لديها 
مهــام أهم عليها تنفيذها وهذا االقرتا صعب 
التنفيذ، بل ميكــن التعامل مع رشكات األمن 
الخاصة لحامية نفسها ولو انها مكلفة بعض 
ء لكنها أقل من كلفة اإلقفال عىل البلد.  الــ
املطلوب من املصــارف أن تبذل بعض الجهود 
وعدم اإلنجرار يف النظام التخريبي املســيطر 

عىل البلد بل أن يساعدوه عىل الوقوف«. 
أمــا بالنســبة إىل موقف صنــدوق النقد، 
فيشري حبيقة إىل أن »الصندوق عرب بطريقة 
دبلوماسية عن حقيقة ما يحصل يف البلد وأن 
االمور ال تسري باملســار الصحيح«، مستبعداً 
»حصــول اي انفراجات يف لبنــان قبل رأس 
الســنة وهذا الوقت الضائــع مكلف جّداً عىل 
االقتصــاد ألن الحكومة عاجــزة عن إصدار 

قرارات صحيحة أو حتى تنفيذها«. 
ة  ويلفت إىل أن »املشــكلة يف لبنان يف ك
األصــوات، اذ يفرتض أن يقابل وفد الصندوق 
لدى زيارته لبنان شــخصاً واحداً مسؤوالً عن 
راء  امللــف من دون القيام بجولة ليستشــف 

مختلف املسؤولني«. 

هــــــل االتفــــــاق مــــــع صنــــــدوق النقد فــــــي خطر 

اشــار وزير االتصاالت يف حكومة ترصيف 
األعامل جوين القرم اىل أّن »مشــكلة املازوت 
حلّت، ولكّن هناك مشــاكل أخرى نواجهها يف 
قات واملوضوع قيد  مجال اإلتصاالت منها ال

املتابعة«.
ولفــت يف حديث تلفزيوين  اىل أننا »عملنا 
عــىل تخفيض مصاريف رشكتّي الخليوي من 
560 مليــون دوالر ســنويا إىل 220 مليون 
دوالر«، مضيًفا أّن »هناك هدر كبري وســنوّفر 
56 مليون دوالر سنويا إذا أوقفنا G 2 وقد بدأنا 

بتوقيف هذه الخدمة يف عدد من املناطق«.
كام كشــف وزير االتصاالت أّن »املشــكلة 
الكــربى هي تأمــني الطاقة ونتعــاون مع 
»Powertech« لتأمينهــا وبحلول 9 أســابيع 
سنؤّمن طاقة بنسبة 95 يف املئة وهي نسبة 

مقبولة عامليا و»ر يحّس املواطن بالفرق«.
وأردف القــرم: »لحظنــا 40 مليون دوالر 

ف املبل بحاجة  لتحّسن الشــبكة، وقرار 
إىل مجلس وزراء واألربا كانت يف الســابق 
مليار و400 مليــون دوالر ومرصوف »ألفا« 
و«تاتش« كان 560 مليون دوالر«، موضًحا أّن 
»األربا املتبقّية تحّول إىل وزارة املال وال تبقى 

يف جعبة وزارة االتصاالت«.
واشار اىل أّن »املواطن اللبناين يدفع لخدمة 
اإلتصاالت 6 دوالرات مبعّدل شهري«، معتربًا أّن 
»هــذا األمر غري عادل للناس ألّن وضعها حرج 
جدا ولكّنه عادل بالنسبة لشبكة االتصاالت من 
أجل تأمني استمراريّتها، وال خاص لاقتصاد 

إال من خال بقاء هذه الشبكة«.
وعــن إمكانية بقائه وزيــًرا يف الحكومة 
الجديدة، اشــار القرم اىل »أننــي أتيت وزيراً 
لاتصاالت لفرتة موقتة خدمة لبلدي وبقا 
يف هذا املنصب يف الحكومة املقبلة غري متعلّق 

يب بل مبن يشكّل الحكومة«.

ــة ــئ امل ــي  ــ ف ـــ   ــ ب ـــاقـــة  ــن  ــؤمـ ــنـ سـ  : ــرم  ــ ــق ــ ال
بـــــالـــــفـــــرق« يـــــحـــــ  ر  ـــــــــن  »املـــــــــوا و 

جوزف فر

االرقــام التــي ذكرها وزير الســياحة يف 
حكومــة ترصيف االعامل املهندس وليد نصار 
خال ثاثة اشــهر الصيف وهي : اســتقطب 
لبنــان مليونني و600الف زائــر 75 يف املئة 
وا  ين الذين ا منهــم من اللبنانيــني املنت
عــىل املجىء اىل لبنان رغــم انعدام الخدمات 
انفقــوا 6مليارات و600مليون  املتنوعة فيه 
دوالر اي ضعــف ما ســيقرضنا منه صندوق 
النقد الدويل خال اربع ســتوات وهذا ان دل 
ء فانه يدل عىل اهمية الســياحة يف  عىل 
لبنان نظرا للمقومات السياحية املوجودة فيه 

واهمها حسن الضيافة .
واذا كانــت هذه االرقــام مذهلة رغم عدم 
االســتقرار الســيايس فان العمل السياحي 
الــذي يكــون منظام وهادفا ال بــد ان يعطي 
النتائــج املرجوة خصوصــا اذا كان عىل رأس 
كة  وزارة الســياحة وزير مقدام يؤمن بال
بني القطاع العام والخاص ويحقق النجاحات 
مــن الحمات االعانية التي اطلقها »بجنونك 

بحبك » يف موسم اعياد املياد ورأس السنة ومرورا 
»بأها بالهطلة »يف موســم الصيف واســتعدادا 
لحملة جديدة ســيطلقها يف فصل الخريف بتكلفة 
صفــر لرية او دوالر واحــد ويأيت من يحرض عليه 
بأن اســمه بات مطروحا للتغيري يف الحكومة التي 
نياتهم   ستتشكل هذا االسبوع ويكون رده :«هذه 
» ورغباتهــم لكن رغبة من يشــكل الحكومة هي 
غــري ذلك، اضافة اىل ذلك فأن هــذا الوزير ق 
يوما كاما« دون تذمــر« يف قضاء عاليه يواكبه 
عــدد كبري من املوظفــني يف الوزارة بدءا من مدير 
عام الوزارة امني ذبيــان  ورئيس مصلحة الديوان 
اء الســياحي  ربيع شــداد ورئيــس مصلحة اال
انطوان عا واملهندسة رانيا عبد الصمد وانتهاء 
مبوظفــني  ارتضوا العمل معه دون انتظار مكافأة 
ر السياحي االول يف  او زيادة راتب : اذ افتتح املؤ
بحمــدون واصغى بانتباه اىل املحاورين واملتكلمني 
 Baz ثم انتقل اىل عاليه حيث زار املعرض السياحي
Authentic Market املتخصص بالسياحة الشتوية 

املتمثلة باملواقد واملداف املشهورة بصناعتها مدينة 
عاليه واملوروثات الرتاثية ثم انتقل اىل سوق الغرب 
ومــن ثم اىل قريتي شــمان وعبيــه حيث افتتح 
هناك مكتبني لوزارة الســياحة ضمن اطار تطبيق 

الامركزية االدارية السياحية .
نهار طويل قضاه الوزير نصار الذي نظمه شاب 
ذو طمــو يتخطى قضاء عاليه ببعده االنســاين 
والوطنــي هــو زاهر رضوان رئيــس منظمة اليد 
الخــرضاء الــذي يحرض لحد مهــم يف القضاء 
Authentic Aley الــذي يهــدف اىل تنمية قضاء 
عاليه لتطوير التنمية الريفية ووضع اســرتاتجية 
لربط املنطقة بطبيعتها ولدعم القطاع الحريف يف 
القضاء الذي سيضم مشاغل ومحرتفات باالضافة 

اىل صالة معارض .
لــكل وزير بصمته يف وزارة الســياحة فالوزير 
االســبق فادي عبود حطم االرقام القياســية يف 
عدد الزائرين الذين تجاوز عددهم مليوين ســائح 
يف العام 2010 دون تعداد الذين يحملون الجنسية 

اللبنانية والســورية مع تسجيل ارقام كبرية 
. للمصطافني الخليجيني 

وزير الســياحة ميشــال فرعون ركز عىل 
اقامة املهرجانات الســياحية يف لبنان حيث 
اصبــح لكل قرية ومدينــة مهرجانها ، وزير 
الســياحة افاديس كيدانيــان ركز عىل وضع 
لبنان عىل خارطة الســياحة االوروبية حيث 
ر ســياحي يف  توج هذا االنجاز بأقامة مؤ
ضبيه شارك فيه عدد كبري من مكاتب السياحة 

والسفر يف اوروبا وغريها.
فيه صب اهتاممه عىل  الوزير رمــزي م
وزارة الشؤون االجتامعية باعتبار ان جائحة 
كورونــا اجتاحت كل املرافق الســياحية ، اما 
الوزيــر الحــايل فنجح يف اعــادة لبنان اىل 
الخارطة الســياحية العاملية ونجح يف تطبيق 
الامركزيــة االدارية الســياحية حيث افتتح 
37مكتبــا يف مختلف املناطق اللبنانية اخرها 

يف شمان وعبيه يف قضاء عاليه .
مــاذا يقول الوزير نصار للديار : نحن اليوم 
يف وضع استثنا ورغم ذلك اثبت اللبنانيون 
ون الذين هم اضعــاف عدد املقيمني  املنتــ
انهــم يحبون لبنــان بدليل تلبيتهــم لحملة اها 
بالهطلــة حيث زار لبنان مليونا و620 الف زائر 75 
يف املئة هم لبنانيــون مغرتبون انفقوا 6مليارات 
و600مليون دوالر ، واعلــن نصار ان لبنان جاهز 
الســتقبال مايني السيا لكن هناك البعض منهم 
ال يأيت لسبب سيايس ولعدم الثبات السيايس لكن 
اللبنــاين املغرتب واملنتــ »بيضها« رغم معرفته 
بعدم وجود الكهربــاء واالنرتنت والخدمات النهم 
يحبــون لبنان ورغــم الكلفة التشــغيلية العالية 
التي تشــكل 40 يف املئة مــن الكلفة وعلق اهمية 
عــىل وجود بيوت الضيافة التي تؤمن فرص العمل 
وتنشــط الدورة االقتصاديــة يف االرياف وتخلق 

منافسة ملصلحة السياحة ككل.
ووعــد نصار باطاق حملــة اعانية يف فصل 
الخريــف تتزامن مع انطاق الحد العاملي بطولة 
كأس العامل يف كرة القدم يف قطر ورزم ســياحية 
نشجع الســيا وخصوصا االورويب الذي سيجد 

مناخا دافئا بعكس املنا يف اوروبا .

..هذ تمنياتهم ورغباتهم ولي من يشكل الحكومة رداً على شائعات تغيير
نصار لـ »الديــــــار« : مليون و600 ألف زائر انفقوا 6مليــــــارات و600مليون دوالر
اللبنانيون املنتشــــــرون »بيضوهــــــا« و »بيوت الضيافة« كانــــــ العنوان االبرز

ار الد ا لل  ار متحد ن

رشا يوسف

ثاثــة اســباب تدعو اىل 
انخفاض الدوالر يف الســوق 
املقبل  االســبوع  يف  املوازية 
... اال اذا ا املضاربون عىل 
عكس ذلك طمعا يف استمرار 
ارباحهــم يف ظــل غياب اي 
دور فع للدولة اللبنانية يف 
او  الذين يرفعون  ضبط هؤالء 

يخفضون الدوالر .
مرتبطة  االســباب  هــذه 
بالعوامــل  فعليــا  ارتباطــا 
الخرباء  يؤكد  حيث  السياسية 
املاليون ان املشــكلة يف لبنان 
هي سياســية قبــل ان تكون 
اقتصاديــة او مالية او حتى 

صحية )جائحة كورونا(.
اوىل هذه االســباب هي اقرار مجلس النواب يوم 
وع قانون موازنة العام 2022  االثنني )غدا( مــ
التي تدخل يف اجندة ورشوط صندوق النقد الدويل 
ضمن االصاحــات املطلوبة وقد وعد الرئيس نبيه 
بري وفد الصندوق الذي زاره خال وجوده يف لبنان 
وع املوازنة بعد ان تم االتفاق عىل البنود  ان يقر  م
املختلف عليهــا ومنها الدوالر الجمريك الذي اتفق 
وع  ان يتــم رفعه اىل 15الف لرية ، وهذا االقرار مل
املوازنة سيؤدي اىل االنتظام املايل ويريح االسواق 
املاليــة مام ينعكس ارتياحا يف التطورات النقدية .

الســبب الثاين ويتعلق بتشكيل حكومة جديدة 
برئاســة نحيب ميقايت بعــد ادخال تعديات عىل 

بعض الوزراء وهذا مؤرش ايجايب لتطور ســيايس 
كان يشــكل نقطة سلبية خصوصا يف ظل الخاف 
الــذي كان متصاعدا حــول صاحيات يف خافة 
ين  رئيس الجمهورية الذي تنتهي واليته يف 31 ت
االول املقبل ، ويف حال تشكيل حكومة جديدة تغيب 
الخافات حول الخافة وهذا ما سيؤدي اىل اراحة 

السوق النقدية ايضا.
التطــور الثالث المكان تحســني وضــع اللرية 
اللبنانيــة هو توقع االتفاق حول ترســيم الحدود 
البحرية مع ارسائيل قبل نهاية الشعر الحايل وهذا 
يعنــي دخول لبنان بني الدول املنتجة للنفط والغاز .

 هــذه هي االســباب التي تعجــل يف انخفاض 
الدوالر يف الســوق املوازية لكن كام يقول الخرباء 

الشياطني تكمن يف التفاصيل 
حيــث ميكن ان تقلب الصورة 
االيجابية اىل ســلبية ويعود 

الدوالر اىل االرتفاع مجددا.
اال ان الخرباء يستدركون ان 
ارتفــاع او انخفاض الدوالر ال 
ميكن قياســه بعوامل انية بل 
من املفــروض ان يتم االتفاق 
النقــد الدويل  مع صنــدوق 
القراض لبنــان ال 3 مليارات 
دوالر بعد ان يقر لبنان رشوط 
الصنــدوق ويبــارش تطبيق 
يف  وخصوصا  االصاحــات 
ما يتعلــق باالصا البنيوي 
واصا قطاع الكهرباء عندئذ 
يعود لبنان اىل سكة النهوض 

االقتصادي.
صدور  هو  الرابع  الســبب 
البيــان الثا عــن الواليات املتحــدة االمريكية 
ام  وفرنســا واململكة السعودية الذي شدد عىل ا
االســتحقاق الرئايس ضمن املهلة الدستورية مام 
يعني قطع الطريق عىل ســيناريوهات الشــغور 
الرئــايس التي تخرج من هنــا وهناك ويؤكد عىل 
ام هذا االستحقاق  اهتامم دويل وعريب مؤثر يف ا

املهم.
اال ان مصــادر اقتصاديــة مطلعــة ذكرت ان 
خروج وفد صنــدوق النقد الدويل من االجتامعات 
مع املســؤولني اللبنانيني محبطا قد يؤثر يف اقرار 
االتفــاق مع صندوق النقد وهذا يعني انه لن يكون 

يف مصلحة لبنان اي تاخري.

ــوع  ــدوالر هــذا االســب ــ ــفــا ال ــى انــ أربــعــة أســبــاب سياسية ســتــؤدي ال
ين في التفاصيل وإصــــــرار املضاربين على التالع هور الشــــــيا إال ..... 

تتبّدى شــهادة ســلبية جديدة 
لصنــدوق النقد الدويل حيال وضع 
لبنــان، انطوت عــىل تأنيب جّدي 
لرتاخيهــم  السياســيني  للقــادة 
حيــال ازمة لبنــان، وعدم ايفائهم 
بااللتزامــات التي قطعوها للخروج 
من األزمــة، والوصول اىل برنامج 

تعاون مع الصندوق.
ويف هذا الســياق، تورد مصادر 
املاحظات  مــن  بعًضا  موثوقــة 
الســلبية التي اوردها وفد صندوق 
النقد الــدويل خال زيارته االخرية 
ًا بانفراج  للبنان، وغادر منه متشا

الوضع يف هذا البلد:
عكس وفد صندوق النقد، تشاؤًما 
يًحا إزاء مســتقبل الوضع يف 
لبنــان، حيث تــّم توقيع اتفاق بني 
لبنــان والصندوق يف 7 نيســان 

ء مام وعد به الجانب اللبناين،  2022، ومل ينّفــذ 
وخصوًصا لناحية إقــرار القوانني االصاحية، مبا 
يفتح الباب إىل االنتقال إىل مرحلة التفاوض الفع 
والجّدي حول االتفاق النها عىل برنامج تعاون مع 
الحكومة اللبنانية. اي اننا مل نصل بعد إىل التفاوض، 
ومسؤولية التأخري تقع عىل الجانب اللبناين الذي مل 

ينجز شيًئا سوى تضييع الوقت وتضييع املال.
كشــف وفد صندوق النقد انّــه تلّقى وعًدا جديًدا 
مــن الجانب اللبناين، بأنّه خال 10 ايام ســيصار 
إىل البــت مبجموعة هذه القوانني، ومنها عىل وجه 
ية املرصفية )الذي رّد رئيس  الخصوص قانون ال
الجمهوريــة اىل مجلس النواب( حيث وعدنا ان يتّم 
تعديله عىل نحو يتام مع املتطلبات الدولية. نحن 

ى ما إذا كان نواب الربملان اللبناين سيلتزمون  ســ
بهذا التعديــل، الّن القانون بصورته الراهنة ال يلّبي 

املتطلبات الدولية.
قرار  كشــف وفد الصندوق ايًضا بأنّه تلّقى وعًدا ب
موازنة العــام 2022، ومع اّن هذه املوازنة يعتربها 
صنــدوق النقــد هزيلة، ااّل انّه ميكــن ان يقبل بها 
خصوًصــا انّها موازنة لســنة انتهت ومل يبق منها 
وطة بأن  سوى ثاثة اشهر، ولكن هذه املوافقة م
ف الدوالر فيها عىل 20 الف لرية،  يحتســب سعر 
ااّل اّن الصندوق ال ميكن ان يوافق عىل موازنة ســنة 
2023 باحتســاب سعر الدوالر فيها اقل من منصة 

صريفة.
ّكن لبنان  اكّــد وفــد الصندوق عدم ثقتــه يف 
مــن ان يقّر قانون »الكابيتــال كونرتول« من دون 

اي التباســات يف مضمونه. وكذلك 
كّــن لبنان من ان  عدم ثقته يف 
ينجز خطة اعــادة هيكلة القطاع 
املــرصيف. ولفــت إىل انّه من دون 
انجاز هذين االمرين، لن يتّم االنتقال 
إىل مرحلــة التفاوض عىل برنامج 
تعــاون بني صنــدوق النقد الدويل 
سيؤدي  وهذا  اللبنانية.  والحكومة 
إىل افقــاد لبنــان دوره بني الدول 
الطالبة مســاعدة الصندوق، حيث 
ذار من  سريّحل هذا الدور اىل شهر 

العام 2023.
مل يقــارب وفد صنــدوق النقد 
كصيغة  الحكومية،  التعايف  خطة 
كاملة نهائية تلّبي الغاية منها، بل 
يجابية خطة التعايف  انّه قــارب ب
االقتصادية،  الهيئات  التي وضعتها 
ماحظًا تقاربًا عملًيا وعلمًيا بينها 
وبــني خطة الحكومة، وبناًء عىل مضمونها، اقرت 
الوفد عــىل الهيئات االقتصادية زيارة واشــنطن 

للتباحث يف شأنها.
يف طيــات ما اورده وفد صنــدوق النقد الدويل، 
إشارات واضحة تحث الجانب اللبناين عىل ان يراعي 
مصلحة لبنــان ويويف بالتزاماته ووعوده، ألنّه إن 
تخلّف عن ذلك، فهناك الكثري من الدول املأزومة التي 
ذا مل توفوا  تنتظر دورها لنيل مســاعدة الصندوق، ف
بوعودكــم والتزاماتكم، فصنــدوق النقد ليس لديه 
وقــت يضّيعه، بل وقته يرصفه يف املكان الذي يرى 
فيه جدوى وفائدة للدول التي تعاين أزمات وتحتاج 
اىل اموال الصندوق، مثل غانا وتونس وســرييانكا 

واالرجنتني وباكستان وغريها.

ــان ــن ــب ــي ل ــ ــع ف ــوضــ ــ ــل ال ــب ــق ــن مــســت ــ ــد الـــــدولـــــي« ع ــقـ ــنـ ــات »الـ ــظـ ــالحـ مـ

أشار وزير االشغال العامة 
والنقــل يف حكومة ترصيف 
األعامل الدكتور ع حميه يف 
بيان، اىل ان »الوزارة هي التي 
ســعت من اليوم االول لتأمني 
هبــة الباصات الفرنســية ، 
وهــي التي عملت عىل توقيع 
قبول الهبة، وتابعت وصولها 
إىل لبنان، مــن أجل وضعها 
يف أرسع وقــت ممكن عىل 
خطوط الســري، وهــذا هو 
مشــددا  طلبها«،  من  الهدف 
عىل ان »املسؤولية هي واجب 
جزء  والوزارة  الناس،  لخدمة 

من كل«.

مــــــن ســــــع : وزارة االشــــــغال هــــــي  حميــــــه 
ــة ــيـ ــسـ ــرنـ ــفـ ــن هــــبــــة الـــــبـــــاصـــــات الـ ــ ــي ــ م ــ ــ ــت ــ ل



عربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــات
االحد 25 أيلول 2022

املقـــــــــــــــداد يلتقـــــــــــــــي الفـــــــــــــــروف فـــــــــــــــي نيويـــــــــــــــور
الخارجية  بحــث وزيــر 
الســوري، فيصــل املقداد، 
الــرويس،  نظــريه  مــع 
ســريغي الفــروف، عــىل 
الدورة  اجتامعــات  هامش 
77 للجمعيــة العامة لألمم 
ذات  القضايــا  املتحــدة، 

االهتامم املشرتك.
وذكــرت وزارة الخارجية 
السورية، أّن »املقداد والفروف 
التقيا عىل هامش اجتامعات 
لألمم  العامــة  الجمعيــة 
املتحــدة، وبحثــا العاقات 
والتاريخية  االســرتاتيجية 
الثابتة بني البلدين الصديقني، 
الجانبني  عزم  عىل  مشددين 
املي قدماً يف تطويرها يف 

مختلف املجاالت«.
وتناول اللقاء، بحسب بيان الخارجية السورية، »التطورات 
عىل الســاحة الدولية ويف املنطقــة، وكانت وجهات النظر 
متفقة بشــأن أهمية االستمرار يف الدفع باتجاه بناء نظام 
عاملــي متعدد األقطاب يســتند إىل قواعــد القانون الدويل 
وأحكام ميثاق األمم املتحدة، بعيداً من عقلية الهيمنة الغربية 

القطبية«. واألحادية 
كام نقلت الخارجية الســورية، عن املقــداد تأكيده خال 
اللقاء »دعم ســوريا العملية العســكرية الروسية الخاصة، 
وحق روســيا يف الدفاع عن نفســها يف مواجهة التهديدات 

والسياسات العدوانية الغربية«.
كذلك تناول اللقاء عــدداً من الجوانب املتعلقة بالوضع يف 
ســوريا، إذ عرب الفروف، بحســب بيان الخارجية السورية، 
عن »اســتمرار باده يف تقديم مختلف أشكال الدعم لسوريا 
للحفاظ عىل سيادتها واستقالها ووحدتها وسامة أراضيها، 
ية أحادية  ويف مكافحــة اإلرهاب ومواجهة اإلجراءات الق

الجانب، التي أثرت سلباً يف حياة السوريني«.
وأكّد الجانبان أيضاً، خال اللقاء، عىل »أهمية مسار أستانة، 
ورة اســتمرار التنسيق بشــأن مختلف القضايا املدرجة  و 
ورة عدم عرقلة الدول الغربية لتنفيذ  يف جــدول أعامله، و

مشــاريع التعايف املبكر يف ســوريا، والتي نص عليها قرار 
مجلــس األمن 2642، وقيام الدول املانحة بالوفاء بالتزاماتها 

يف هذا املجال«.
وقبــل أيام،أعلن نائب وزيــر الخارجية الرويس، ومبعو 
ق األوســط ودول أفريقيا، ميخائيل  الرئيس الرويس إىل ال
بوغدانــوف، أن روســيا مســتعدة للتواصل مــع الواليات 

املتحدة بشأن سوريا.
 ويف وقت ســابق أكّــد وزير الخارجية الســوري، فيصل 
ديد صفقة إخراج الحبوب من  املقداد، أّن سوريا تؤيد مبادرة 

أوكرانيا.
وأشار املقداد إىل أّن »النزاع يف أوكرانيا أثّر يف العامل بأكمله، 
لكن الدعم املستمر لكييف من طرف دول الغرب ميدد هذا النزاع 

ومعاناة الشعب األوكراين«.
وعــىل هامش أعامل الدورة الـــ77 للجمعية العامة لألمم 
املتحــدة، ناقش وزير الخارجية الســوري فيصل املقداد أيضاً 
خر التطورات  مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعاممرة، 

عىل الساحة العربية.
كام التقى املقداد نظريه األردين أمين الصفدي، عىل هامش 
أعامل الجمعية العامة يف نيويورك، حيث بحثا واقع العاقات 

الثنائية بني البلدين.

شــهدت مــدن الضفــة 
الغربيــة اقتحامات من قبل 
، تخللها  »الجيش« اإلرسائي
تنفيــذ اعتقــاالت، واندالع 
مواجهات بني جنوده وشبان 

فلسطينيني.
وأعلنت مجموعات »عرين 
األســود«، تصديها القتحام 
قوات االحتال مدينة نابلس 
ومخيم باطة )شامل الضفة 

الغربية املحتلة(.
وأفادت مصــادر محلية، 
بأن قــوات االحتال اعتقلت 
الشــابني، حســام زيتون، 
، عقب مداهمة  وبراء حشا

منزليهام يف مخيم باطة، وتخلل ذلك اشــتباكات مســلحة 
عنيفة.

وجاء يف بيان أصدرته »عرين األسود« )مجموعة مقاومة 
فلسطينية(، أنها شاركت مع كتيبة مخيم باطة يف التصّدي 

لقوات االحتال.
أما يف القدس املحتلة، فتصّدى شــبان فلسطينيون لقوات 

االحتال اإلرسائي يف بلدة الطور رشق املدينة.
وذكرت مصادر محلية أن قــوات االحتال اقتحمت البلدة، 
حيث أطلقت قنابل الصوت والرصاص املطاطي تجاه املواطنني، 

كام فتحت خراطيم املياه العادمة نحو املنازل الفلسطينية.
وكان االحتــال قد اعتقل فتى خال مواجهات اندلعت يف 

البلدة بعد إعان استشهاد الشاب محمد أبو جمعة.
كذلك، أصيب عدد من الفلسطينيني خال تصديهم العتداءات 
االحتال يف عدد من املناطق يف الضفة الغربية املحتلة خال 

مسريات أسبوعية مناهضة لاستيطان.
ويف نابلس تصدى الفلسطينيون العتداءات قوات االحتال 
يف محيــط جبل صبيح ببلدة بيتا بعد خروج مســرية رافضة 
للبــؤرة االســتيطانية املقامة عىل الجبل، كــام تصدوا  يف 
بيــت دجن وقلقيلية العتداءات االحتال بقنابل الغاز الســام 

والرصاص املطّاطّي.
ويف بلدة بيت إكسا اعتدى مستوطنون عىل مركبات األهايل 
شــامل غرب القدس، فيام منعت قوات االحتال أهايل البلدة 

من الوصول إىل سياراتهم لحاميتها من هجوم املستوطنني.

ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي الضفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاالت فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة اعتقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حملـ

مراقبون فلسطينيون يعلقون على كلمة محمود عبا في األمم املتحدة
كلمة  قــراءات  تباينــت 
محمود  الفلسطيني  الرئيس 
عبــاس يف الجمعية العامة 
لألمم املتحدة مؤخرا بني من 
وصفها بأنها »حديث املدافع 
عــن حقوق شــعبه«، ومن 
اعتربهــا »مكررة، وقوال با 

فعل«.
املحلل السيايس الفلسطيني 
جهاد الحرازين، قال إن عباس 
»وجــه عددا من الرســائل، 
إليقاظ ضمري املجتمع الدويل« 
الجرمية  حتى يرى »حجــم 
اإلرسائيليــة التي ترتكب يف 
ظل سياسة الكيل مبكيالني«.

أن عباس »تحد  وأضاف 
بلغــة الواثــق واملدافع عن 
»وضع  وأنه  شعبه«،  حقوق 

املجتمع الدويل أمام حقيقة قادمة« وهي أنه »يف ظل انعدام 
األفق السيايس سيكون هناك حتام انفجار قادم يف املنطقة«، 
ن »عىل املجتمع الدويل مامرسة دور فعال وحقيقي  ولذلك ف
لتوفري الحامية للشــعب الفلسطيني وإنهاء االحتال، وكذلك 
عىل حكومة االحتال اقتناص الفرصة التي قد ال تتكرر للعودة 
إىل طاولة املفاوضات ووقف كافة األعامل األحادية واملخالفة 

لاتفاقيات«.
وقال الحرازين إن عباس »مل يرتك قضية أو معاناة أو أمل أو 
طمو للشعب الفلسطيني إال وتحد عنه«، وطالب »بتطبيق 
عية الدولية وعىل رأسها القرار رقم 181 و القرار  قرارات ال

.«194
أما املحلل الســيايس الفلســطيني أمين الرقب، فكانت له 
مقاربــة أخرى، إذ اســتذكر أن أبو مازن ســبق أن هدد قبل 
عــام  وعرب منرب األمم املتحدة بأنــه »إذا مل يتم إلزام إرسائيل 
باالنســحاب من األرا الفلســطينية املحتلة عام 1967 

سيكون هناك قرارات تاريخية بعد عام«.
وأضــاف الرقب: »وقد اســتحق العام ومل يعلن أبو مازن 

إنهاء التنســيق األمني بشــكل واضح، ونفس النص قاله 
عام 2019».

احة  وقال: »إذا أراد )عباس( وقف التنسيق األمني ألعلن 
قيام دولة فلســطني عىل حدود الرابع من حزيران عام 1967 
مبا فيها القدس، وألعطى تعليامت لألجهزة األمنية للدفاع عن 
شعبنا ومنع االحتال من دخول مناطق )أ( وهي مناطق تحت 

السيادة الفلسطينية«.
وتساءل: »أبو مازن أعلن أنه ضد العنف وضد الكفا املسلح، 

.» فكيف سيقاوم االحتال
وأشار إىل أن خطاب عباس »حمل رسدا تاريخيا مهام وتثبيتا 
للرواية الفلسطينية، دون أن يضع حلوال أو رؤية حتى لشعبنا 

ليسري عليها«.
وقال الرقب إن »أبو مازن يعلم أنه لو أوقف التنسيق األمني 
فلن يســتطيع العودة لرام الله حيث أن دخوله وخروجه يتم 

بالتنسيق األمني«.
وختــم: ننتظــر املتغريات عىل األرض لنحكــم هل بالفعل 
قصد أبو مازن تنفيذ ما قاله أم قال تلك الكلامت لاســتخدام 

اإلعامي

العهــد  ويل  اســتقبل 
الســعودي، األمري محمد بن 
ســلامن، املستشار األملاين، 
أوالف شــولتس، الذي وصل  
يف زيــارة عمل إىل اململكة، 

بقرص السام بجدة.
شولتس  أوالف  واســتهل 
جولته الخليجية التي تشمل 
بزيارة  وقطــر،  اإلمــارات 
اململكة الســعودية ملحاولة 
عقــد رشاكات يف مجــال 
أزمة  مواجهة  يف  الطاقــة 

الغاز األوروبية.
ويف تفاصيل هذه الزيارة، 
اســتقبل أمري منطقة مكة 

املكرمة، خالد الفيصل، مبطار جدة، شــولتس، الذي توجه إىل 
قرص السام حيث اجتمع بويل العهد األمري محمد بن سلامن، 
يف حني أنه من املقرر أن يجتمع يف وقت الحق مبجموعة من 
النساء الســعوديات، ويرافق شولتس وفد كبري يضم ممثلني 

لقطاعات اقتصادية عدة بينها الطاقة.
وقال مصدر مقرب من شولتس قبيل وصوله إىل السعودية: 
»إنها الزيارة األوىل )للمستشــار األملاين( للمنطقة يف إطار 
املرحلة املتغرية التي تســببت بها األزمــة األوكرانية«، حيث 
أنــه بعد الرئيس الفرني اميانويــل ماكرون ورئيس الوزراء 
الربيطاين الســابق بوريس جونسون، يسابق شولتس الوقت 
اليجاد موردين جدد للتعويض عن شحنات الغاز الرويس التي 
ستنفد قريبا، فيام قد تفي الجولة يف الدول الخليجية التي 
تلعــب دورا »إقليميا رئيســيا« إىل توقيع عقود خصوصا مع 
اإلمارات، للحصول عىل الغاز الطبيعي املســال، وفق ما ذكرت 

»فرانس برس«.
وأوضح أحد مستشــاري شولتس قائا: »سنضع اللمسات 

األخرية عىل طروحات طموحة«، دون الكشــف عن مزيد من 
التفاصيل.

وبحسب »فرانس برس«، أفادت املصادر الحكومية بأن برلني 
ترغب يف توسيع التعاون يف تقنيات جديدة مثل الهيدروجني 
األخرض املنتج باســتخدام الطاقــة املتجددة، والذي ميكن أن 
تســتورده أملانيــا بكميات كبرية مــن دول الخليج«، يف حني 
سعى املستشار األملاين إىل تعزيز التعاون السيايس مع القوى 

اإلقليمية ملنع تقاربها من روسيا والصني.
ونقلت »فرانس برس« عن أحد مستشــاري شولتس قوله: 
»ويل العهد، الحاكم الفع للباد، سيقود اململكة يف »السنوات 
ين او الثاثني املقبلة..علينا التحد مبارشة  العــ او الع
مع السعودية اليوم إذا أردنا حل مسألة الحرب يف اليمن مثًا 
ورة  أو التطرق إىل املســألة االيرانية..ال ميكننا ان نتجاهل 

العمل معا«.
ل نهيان  وسيستقبل الرئيس اإلمارايت الشي محمد بن زايد 
شــولتس ، عىل أن ينتقل الحقــا إىل قطر، أحد اكرب مصدري 
ل ثاين. يم بن حمد  الغاز قي العامل، للقاء أمري الباد الشي 

شـــــــــــــــولت يلتقـــــــــــــــي محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن ســـــــــــــــلمان

ــــــة« ـــ ـــة الرباعيـ ـــ ـــ ـــان »مجموعـ ـــ ـــ ـــ بيـ ـــ ـــ ـــاء ترفـ ـــ ـــ صنعـ
أكّدت وزارة الخارجية يف 
حكومــة صنعاء رفضها ملا 
صدر عاّم تسمى »مجموعة 
العدوان  رباعية  الرباعية« 
يف اجتامعهــا األخري عىل 
الـ  الــدورة  أعامل  هامش 
77 للجمعيــة العامة لألمم 
أظهرها  الــذي  املتحــدة، 
فرض  »تحــاول  وكأنهــا 
الوصايــة عىل الجمهورية 
اليمنية وشــعبها مبوقفها 

العدوان«. من 
وقالــت وزارة الخارجية 
يف بيــان صادر عنها : »إذا 
الرباعية  تســمى  ما  كانت 
جــادة يف الحديــث عــن 

عان إنهاء  الســام، فعليها إثبات ذلــك للمجتمع الدويل ب
العدوان العســكري ورفع الحصار الشــامل وليس إشادة 
ببعض الخطوات اإلنســانية غري الكافية ملواجهة تداعيات 

الكارثة اإلنســانية التي أوجدتها دول العدوان«.
وجــددت وزارة الخارجية التأكيد عــىل »موقف صنعاء 
الــذي ال غبار عليه والذي تم تكراره عىل أعىل مســتويات 
ف للشــعب اليمني،  القيادة أنها مع الســام العادل وامل
ودعــوة دول العدوان لتغيــري اســرتاتيجيتها من الحرب 

السام«. إىل  العدوانية 
وأكّــد بيان وزارة الخارجية أن »صنعاء لن تبقى مكتوفة 
اليــد لتمييع الهدنــة بقصد إدخال الباد يف حالة الاحرب 

والاسلم«.
وأفــاد بيان مشــرتك لحكومات الســعودية واإلمارات 
والواليــات املتحدة وبريطانيا يف وقت ســابق اليوم، بأن 

»اجتامعــاً لألطــراف األربعة دان التعزيزات العســكرية 
الواســعة النطاق« لقوات صنعاء و«الهجامت التي هددت 

الهدنة«. بعرقلة 
وأعربــت الدول الـ4 عن دعمهــا الكامل لجهود املبعو 
الخاص لألمــم املتحدة هانس غروندبــر لتمديد الهدنة 
وتوســيعها، باإلضافة إىل التنفيذ الكامل لجميع رشوطها.
، نقاً عن  ب املا وأعلنــت األمــم املتحدة، يف شــهر 
، أّن »األطراف  مبعوثهــا إىل اليمــن، هانــس غروندبــر
ديد الهدنة شهرين إضافيني، وفقاً  املتحاربة وافقت عىل 

نفسها«. وط  لل
وتتضّمن بنود الهدنة الســارية يف اليمن، منذ الـ 2 من 
ديدها أيضاً يف الـ 2 من  ، والتي جــرى  نيســان املا
حزيران، إيقاف العمليات العســكرية الهجومية براً وبحراً 
وجواً داخل اليمن وعرب حدوده، وتيسري دخول سفن تحمل 

الوقــود إىل موان الحديدة غرب اليمن.

ــر ــ ــ ــ ــ ــى الجزائ ــ ــ ــ ــ ــا ال ــ ــ ــ ــ ــة وزراء فرنس ــ ــ ــ ــ ــة لرئيس ــ ــ ــ ــ ــارة مرتقب ــ ــ ــ ــ زي
أعلنت رئاســة الحكومة الفرنســية، أّن رئيســة الوزراء، 
ين األول املقبل،  إليزابيــث بورن، تزور الجزائر، يف 9 و 10 ت
للقــاء نظريها أمين بن عبد الرحمن، بهدف تثبيت ما ســّمتها 
، رئيســا  اكــة« التي اتفق عليها، نهاية الشــهر املا »ال

البلدين.
اشياً مع اإلعان املشرتك  وأكّدت الرئاســة الفرنسية أنه »
اكة بني الجزائر وفرنســا« والذي  للجزائر من أجل تجديد ال
ّخضت عنه زيارة الرئيــس الفرني إميانويل ماكرون إىل 
، »سيجتمع أعضاء الحكومتني  ب املا الجزائر، نهاية شهر 
الفرنسية والجزائرية إلعادة تأكيد عزمهم تعزيز الصداقة بني 
فرنسا والجزائر، وتعميق التعاون الثنا يف مجاالت املصلحة 

املشرتكة«.
وســبق أن تحد املتحد باســم الحكومة الفرنســية، 
أوليفييه فريان، غداة زيارة ماكرون إىل الجزائر، عن إعانات 
»قريبة« بشأن زيادة ممكنة لشحنات الغاز الجزائري املرسلة 
إىل فرنســا يف خضّم أزمة الطاقة التي تســببت بها الحرب 

يف أوكرانيا.
وقالت رئاســة الحكومة الفرنســية إّن بورن ستشــارك، 
برفقة عدد من أعضاء الحكومة الفرنسية، يف رئاسة »الدورة 

الخامســة للجنة الحكومية الرفيعة املســتوى مع نظريها 
الجزائري أمين بن عبد الرحمن«، موضحًة أن اللجنة ستتطّرق 

إىل »املسائل االقتصادية والتحّول البيئي«.
وبعد شــهور من التوتر بني فرنسا والجزائر، أصدر ماكرون 
 ، مــع نظــريه الجزائري، عبد املجيد تبــون، يف 27 ب املا
إعاناً مشرتكاً إلعادة إطاق العاقات الثنائية، يف ختام زيارة 

للرئيس الفرني استمرت 3 أيام يف الجزائر.
وأشــار الرئيس الجزائري خال الزيــارة إىل إعادة إطاق 
العديد من اللجان الحكومية مبا فيها اللجنة الحكومية الرفيعة 
املستوى، واللجنة االقتصادية الجزائرية الفرنسية املشرتكة، 
ولجنة الحوار االســرتاتيجي الجزائرية الفرنسية، و«تكثيف 
الزيارات رفيعة املستوى«، باإلضافة إىل »تكثيف التعاون عىل 

جميع املستويات والتبادالت التجارية«.
يذكر أن العاقات مع الجزائر أصبحت أك أهمية بالنســبة 
إىل فرنســا، ألّن العملية العســكرية الروســية الخاصة يف 
أوكرانيــا، أدت إىل زيادة الطلب يف أوروبا عىل غاز شــاميل 
أفريقيــا، ما دفع الرئيس الفرني إىل اإلشــادة مبســاهمة 
الجزائــر يف »تنويع« مصادر إمــدادات الغاز إىل أوروبا، من 

خال زيادة صادراتها إىل إيطاليا.

روســيا مــع  عالقاتــه  تطويــر  فــي  الســودان  رغبــة  يؤكــد  البرهــان 
أكد رئيس املجلس الســيادي السوداين عبد الفتا الربهان 
لوزير الخارجية الرويس ســريغي الفروف رغبة السودان يف 

تطوير عاقاته مع روسيا.
وخال لقائهام عىل هامــش أعامل دورة الجمعية العامة 
لألمم املتحدة يف نيويورك، أشــاد الزعيم السوداين بعاقات 

الصداقة بني موسكو والخرطوم.

بــدوره، أعرب الفــروف عن أمله بنجا جهود الســلطات 
السودانية يف تطبيع األوضاع يف الباد.

يذكر أن وزير الخارجية الفروف عقد سلســلة من اللقاءات 
الثنائيــة مع ممث مختلف الدول عىل هامش دورة الجمعية 
العامة لألمم املتحدة. ومن املتوقع أن يلقي كلمته أمام الجمعية 

العامة يف الـ24 من ايلول الجاري.

ابــــــــــات ليبيــــــــــا: دعــــــــــم أميركــــــــــي أوروبــــــــــي إلجــــــــــراء االنت
اتفــق أعضاء مجموعــة االتصال الدولية 
ورة استعادة زخم العملية  بشأن ليبيا عىل 
السياســية عرب دعم املبعو األممي الجديد 

. للباد عبد الله باثي
جــاء ذلك عقب اجتامع يف نيويورك ألعضاء 
املجموعة املكونة من ممثلني لدول فرنسا وأملانيا 

وإيطاليا واململكة املتحدة والواليات املتحدة.
وأعرب البيان األمرييك األورويب عن دعمه 
الكامل لوســاطة األمم املتحــدة التي تهدف 
إىل وضع أســاس دستوري إلجراء انتخابات 
رئاسية وبرملانية حرة ونزيهة يف أرسع وقت.
كام جددوا دعمهــم للتنفيذ الكامل التفاق 
ين األول 2020. وقف إطاق النار املربم يف ت
وأشار البيان إىل أن مسؤولني من الواليات 
املتحدة وبريطانيا وأملانيا وإيطاليا وفرنســا 

ناقشــوا أهمية تحقيق تطلعات الشعب الليبي يف إدارة عوائد 
النفط إدارًة شفافة.

{ رؤية أمريكية {

وقال الســفري األمرييك لــدى ليبيا ريتشــارد نورالند،إن 
االنتخابات يف ليبيا هي املفتا لاستقرار السيايس واالزدهار 

ومغادرة املرتزقة واملقاتلني األجانب.
وأكد نورالند أن حل األزمة الليبية يكمن يف معالجة القضايا 

األساسية وتشكيل حكومة ذات سيادة.

ــر ليبيا بأزمة سياســية تتمثــل يف وجود حكومتني  و
ذار املا برئاسة فتحي  األوىل املكلفة من مجلس النواب يف 
باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد 
الدبيبة، التي ترفض التسليم إال لحكومة تأيت عرب برملان جديد 

منتخب وفقها.
ويف ظل تباطؤ حل األزمة انحرفت األمور يف 27 ب املنرصم 
ثل يف اشتباكات بني كتائب تابعة ومؤيدة  اع مسلح  إىل 
لرئيي الحكومتني، أدت إىل مقتل 32 شــخصا وإصابة 159 

خرين.
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فرار مستخدمني

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

70/332565

اعالنات مبوبة

أعلن الرئيس األمرييك جو بايدن 
حليفا  أفغانســتان  تصنيف  إنهاء 
رئيســيا للواليات املتحدة من خارج 

حلف شامل األطلي )ناتو(.
وأشار بايدن يف مذكرة إىل وزير 
خارجيته أنتوين بلينكن إىل أن قراره 
يندرج يف إطار قانوين املساعدات 
األجنبية ومراقبة تصدير األسلحة.

نــح الواليــات املتحدة هذا  و
التصنيــف للحلفــاء املقربني من 
خارج حلــف الناتــو الذين لديهم 
عاقــات عمل إســرتاتيجية مع 

الجيش األمرييك.

أعــرب املتحد باســم الخارجية اإليرانية 
نا كنعاين عن أســفه إزاء قرار الحكومة 
األوكرانيــة خفــض مســتوى عاقاتها مع 
طهران، وقال إن هذا االجراء تم عىل أســاس 
ارســها األطراف  الزوبعــة اإلعامية التي 

األجنبية، وبناء عىل تقارير غري مؤكدة.
وأضاف كنعاين أن طهران ستتخذ اإلجراءات 
التي تتناســب مع هذا القرار، داعيا الحكومة 
األوكرانيــة لئا تتأثر مبحــاوالت »األطراف 

الثالثة لتخريب العاقات الثنائية«.
وأشــار إىل أن باده أعلنــت عن موقفها 
الشفاف بشأن رفضها الحرب، وأكدت عىل عدم 
انحياز طهران ألي طرف من أطراف النزاع الدائر 
ورة تسوية  بني أوكرانيا وروســيا، وعىل 

هذه األزمة عرب السبل السلمية.
وقال إن اللقــاءات واالتصاالت التي أجراها 
وزيــر الخارجية حســني أمري عبــد اللهيان 
خال األشــهر املاضية مع الطرفني الرويس 

واألوكراين كانت للمساعدة يف حل األزمة.
وكانــت أوكرانيــا أعلنت أنها ســتخفض 
عاقاتها الدبلوماســية مع إيران بسبب إمداد 

األخرية القوات الروسية بطائرات مسرية، يف 
خطــوة وصفها الرئيس األوكراين فولودميري 

.» زيلينس بأنها »تواطؤ مع ال
وقالت وزارة الخارجية األوكرانية يف بيان 
»ردا عىل فعل عدا إىل هذا الحد قرر الجانب 
األوكراين أن يحرم سفري إيران يف أوكرانيا من 
أوراق اعتامده، ويقلص يف شكل ملحوظ عدد 
أفراد الطاقم الدبلومايس يف سفارة إيران يف 
كييف«. وأضافت أنه تم إبا القائم باألعامل 
الذي تم اســتدعاؤه إىل  اإليراين يف أوكرانيا 

الخارجية بهذا القرار.
وكانت تقاريــر صحفية تحدثت عن مقتل 
أوكراين أمس الجمعة يف هجوم رويس نفذته 
»طائرات مســرية إيرانية عىل مدينة أوديسا 
الساحلية يف جنوب أوكرانيا«، بحسب الجيش 

األوكراين.
وقال الجيش األوكراين إنه تم إسقاط طائرة 
136« فوق  مســرية إيرانية من طراز »شاهد
البحر خال هذا الهجوم، كام أســقطت طائرة 
 «6 مســرية إيرانية الصنع من طراز »مهاجر

يف منطقة أخرى.

بــــايــــدن يـــعـــلـــن إنــــهــــاء تــصــنــيــف أفـــغـــانـــســـتـــان
ــار »الــنــاتــو« ــ ــن خـ ــاً ألمــيــركــا مـ ــي ــس ــي ــاً رئ ــيــف حــل

ــهــم ــت ــرة.. إيــــــــران ت ــ ــيـ ــ ــسـ ــ أزمـــــــة الــــطــــائــــرات املـ
ــف ــي ــي ــع ك ــ ــ ــا م ــ ــه ــ ــت ــ ــالق ــ عــ ــ ــري ــ ــ ــ ــت ــ ـــــــرافـــــــاً ب أ أجرى وزيــر الخارجية األمــرييك أنتوين 

بلينكن ونظريه الصيني وان يي مباحثات حول 
مضيق تايــوان وإدارة عاقات الجانبني خال 

فرتات التوتر.
وقالت الخارجية األمريكية إن بلينكن التقى 
وانــ عىل هامــش أعامل الجمعيــة العامة 
لألمــم املتحدة يف نيويورك، وبحث معه أهمية 
املحافظة عىل »السام واالستقرار« يف مضيق 

تايوان.
ووفق الناطق باسم الخارجية األمريكية نيد 
ن بلينكن »شدد عىل أن املحافظة عىل  برايس، ف
الســام واالستقرار يف مضيق تايوان أسايس 

لألمن واالستقرار اإلقليميني والعامليني«.
بلينكن  أن  األمريكية  الخارجيــة  وأوضحت 

ونظــريه الصيني ناقشــا الحاجة إىل الحفاظ عىل 
خطوط اتصال مفتوحة بني البلدين.

وذكــرت الوزارة نفســها أن بلينكن قال لوان إن 

الواليات املتحدة ملتزمة بالســام واالســتقرار يف 
مضيق تايوان، وسلط الضوء عىل العواقب إذا دعمت 

بكني »الغزو« الرويس ألوكرانيا.
بدورها نقلت رويرتز بأن وزير خارجية الصني قال 

خال لقائه بلينكن إن تايوان مســألة داخلية 
وال يحق لواشنطن التدخل بأي طريقة لحلها.

وتصاعــد التوتر بني تايــوان والصني خال 
وز املا يف أعقاب زيارة رئيســة مجلس 
لتايبيه.  بيلــويس  النواب األمــرييك ناني 
وأجــرت الصني مناورات حربيــة بالقرب من 
تايــوان للتعبري عن غضبها مام رأته زيادة يف 
الدعم األمــرييك للجزيرة التي تعدها بكني من 

األرا الصينية ذات السيادة.
وال تــزال الواليات املتحــدة، التي تخلت عن 
العاقات الدبلوماســية الرســمية مع تايبيه 
لصالح بكني عام 1979، أهم مصدر لألســلحة 

يف تايوان.
وتقول حكومة تايوان إنه نظرا ألن الصني مل 
تحكــم الجزيرة مطلقا، فليس لها الحق يف املطالبة 
بها أو تقرير مستقبلها، وهو أمر ال ميكن أن يحدده 
سوى سكان تايوان البال عددهم 23 مليون نسمة.

قال مســؤول بارز باإلدارة األمريكية إن 
كوريا الشــاملية رمبا تجري تجربة نووية 
أثنــاء زيارة كاماال هاريــس نائبة الرئيس 
األمرييك إىل اليابان وكوريا الجنوبية، حيث 
كانت بيون يان تســتعد ملثل هذه التجربة.

وحذر املســؤول من أن كوريا الشــاملية 
ســتواجه عواقب وخيمة إذا اختارت القيام 
بهذه التجربة، وفقا لوكالة يونهاب الكورية 

لألنباء. الجنوبية 
وردا عىل ســؤال بشــأن إمكانية إجراء 
كوريا الشــاملية تجربة نووية أثناء زيارة 

هاريس لليابان وكوريا الجنوبية األســبوع 
املقبل، قال املســؤول »هذا ممكن، وقد قلنا 
يف الســابق إن كوريا الشاملية تعد إلجراء 

نووية«. تجربة 
وتقــوم نائبة الرئيــس األمرييك بزيارة 
تســتمر 4 أيام لليابان بدءا من االثنني املقبل، 
وترتأس وفدا رئاســيا لحضور جنازة رئيس 

يب. الياباين السابق شينزو  الوزراء 
وتصــل هاريــس إىل كوريــا الجنوبية 
الخميس املقبــل لاجتامع مع الرئيس يون 
سوك يول، حسب ما قاله املسؤول األمرييك.

ــرار بــمــضــيــ تـــايـــوان ــقـ ــتـ ــول االسـ ــ ــة ح ــي ــرك ــي ــات صــيــنــيــة  أم ــث ــاح ــب م

تــــحــــذيــــر أمـــــيـــــركـــــي لـــــكـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة

الف يف مظاهرات عمت  ات ا شــارك ع
نحو 250 مدينة أملانية، بينها العاصمة برلني، 
من أجل املنا واملطالبة بالتوسع يف مشاريع 

الطاقة املتجددة.
التي نظمتها حركة »أيام  ودعت املظاهرات 
جمعة من أجل املســتقبل« إىل إقرار صندوق 
خاص بقيمة 100 مليار يورو للتوسع الشامل 
يف الطاقــة املتجــددة و«لحامية اجتامعية 

.» للمنا
عفاء البلــدان الفقرية من  كام طالبــوا ب
الديون، وإتاحة الوصول الدائم الشــامل إىل 

الطاقة بأسعار معقولة.
ونظمــت مســرية يف برلــني، حيث قالت 
طة إن أك من 20 ألف شــخص تجمعوا  ال
يف منتزه املعاقني بالقرب من الحي الحكومي، 

الف يف تجمعــات مامثلة يف  كام شــارك ا
هامبور واملدن الكربى.

وخــطط املنظمون إلقامة االحتــجاجات 
يف أكــ مــن 250 مدينة بجمــــيع أنحاء 
أملانيا، وقد حظيــــت الدعوة بدعم الــعديد 
مــن جمعيات حامية الطبيعــة والبيئة، كام 
نزل املتظاهرون إىل الشــوارع يف العديد من 

البلدان األخرى.
وكانت هذه هي الدعوة رقم 11 التي توجهها 
الحركة لاحتجاج العاملي منذ إنشــائها عام 

.2018
ويطالــب حامة املنا بوضــع حد للوقود 
يــع يف مصادر  األحفوري، والتوســع ال
الطاقة املتجددة، فضا عن »تحول مائم يف 

وسائل املرور«.

أصــدر الرئيس الــرويس فادميري بوتني 
مرسوما يقي مبنح جنسية الدولة لألجانب 
الذي يتطوعــون للقتــال إىل جانب الجيش 
الــرويس يف أوكرانيا، ويف ذات الوقت يفرض 
عقوبات مشــددة عىل أي عســكري يرفض 

االلتحاق بالحرب أو يفر من امليدان.
وقد وقع الرئيــس الرويس تعديات تنص 
ة أعوام بحق  عىل عقوبة الســجن حتى ع
العســكريني الذين يفرون أو يرفضون القتال 

يف فرتة التعبئة، وهو األمر الساري حاليا.
وأفاد الكرملــني أن بوتني وقع أيضا قانونا 
يسهل منح الجنسية الروسية لاجانب الذين 
يقاتلــون يف صفوف الجيش لفرتة ال تقل عن 

عام.

ويأيت هذا املرسوم يف وقت تسعى موسكو 
بكل السبل إىل تجنيد مزيد من العنا للقتال 

يف أوكرانيا.
وشــهدت األيام األخرية مغادرة أعداد كبرية 
من الروس هربا من قرار بوتني تعبئة 300 ألف 

عسكري احتياطي للقتال يف أوكرانيا.
و يبدو هذا العدد كبريا مقارنة بنحو 220 ألف 
جندي أرســلوا إىل الجبهة منذ بداية الهجوم 

. الرويس عىل وكرانيا يف 24 شباط املا
وقال حرس الحدود الفنلندي إن حركة املرور 
إىل البــاد عرب حدودها مع روســيا كثيفة. 
وأضح  متحد باســم الحرس »ال يزال هناك 
.. رمبــا يزداد قليا عام  ازدحــام هذا الصبا

كان عليه ».

أملـــانـــيـــة مــــديــــنــــة   0 فــــــي  ــ  ــ ــق ــ ــل ــ ــط ــ ان
الف يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــاركون عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرات ا

ــة املـــــنـــــا ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ فــــــــي مـــــــظـــــــاهـــــــرات لـ

يقاتــــــل معنا الروســــــية ملن  الجنســــــية   : بوتيــــــن 

يانكيــة  طــة ال فرقــت ال
مئات املتظاهريــن ، غداة فرض قيود 
صارمة عىل حّق التظاهر إثر أشــهر 
من االضطرابــات الناجمة عن األزمة 

االقتصادية الحادة يف الباد.
ويكرمسينغه،  رانيل  الرئيس  واتخذ 
موقفــاً صارماً من النشــطاء الذين 
أجربوا ســلفه عىل الفــرار من الباد 
يوليو يف ذروة  وز واالستقالة يف 

األزمة.
ومنعــت قوات مكافحة الشــغب 
بعد ســاعات من  مســرية طابية، 
إعان الحكومة وسط املدينة »منطقة 

تخضع لتدابري أمنية مشددة«، وحظر االحتجاجات 
يف محيطها.

طة الغاز املسيل للدموع واستعملت  وأطلقت ال
خراطيم امليــاه لتفريق املتظاهريــن الذين طالبوا 
باإلفراج عن زمائهم النشــطاء املحتجزين مبوجب 

قوانني مكافحة اإلرهاب الصارمة.
ات  طة توقــف ع ورأى شــهود عيــان ال
املحتجــني. وأمر رئيس الباد ، بحظر كل التظاهرات 

واالحتجاجات قرب املؤسســات املهمة ومن بينها 
مكتبه ومنازل كبار ضباط الجيش.

وندد اتحــاد املحامني يف رسيانــكا، بالحظر، 
معترباً أنّه »يقوض بشدة حرية التعبري والتجمع«.

وأضاف يف بيان، أّن قرار الرئيس »يهدف إىل تقييد 
حرية املواطنني بشكل كبري بدون أي أساس معقول 

أو قانوين«.
وتعاين رسيانكا منذ أشــهر نقصــاً حاداً يف 
 ، الغذاء والوقود وانقطاعات طويلة للتيار الكهربا

وتضخامً هائاً بعــد نفاد احتياطات 
العمــات األجنبية الرضورية لتمويل 

الواردات األساسية.
ويف ذروة االضطرابات الناجمة عن 
الف األشــخاص منزل  األزمة، اقتحم 
الرئيس الســابق  غوتابايا راجاباكسا 

وأجربوه عىل الفرار من الباد.
وتخلفت الحكومة عن سداد ديونها 
الخارجية البالغة 51 مليار دوالر  وهي 
بصــدد وضع اللمســات األخرية عىل 
خطة إنقاذ بتمويل من صندوق النقد 

الدويل.
السلطة،  ويكرمسنغه  تويل  وبعيد 
طة االعتصام الذي اســتمر فرتة طويلة  أنهت ال
خارج مكتب الرئيس واعتقلت مئات املشــاركني يف 

التظاهرات.
طة إّن »ثاثة من قادة الطاب اعتقلوا  وتقول ال
مبوجــب قوانني مكافحة اإلرهاب«، بينام أفرج عن 
البقية بكفالة. وعاد راجاباكســا إىل رسيانكا يف 
وقت ســابق من الشــهر الجاري، وهو يعيش تحت 

حامية أمنية رغم الدعوات ملقاضاته.

كشــفت نتائج اســتطاع رأي أمرييك جديد أّن 
العديد مــن البالغني األمريكيني يتفقون أّن الرئيس 
األمرييك جو بايدن، أكرب يف الســن من أّن يخدم 

يف منصبه، باملقارنة مع ســلفه، دونالد ترامب.
وشــعر 76% من أك من 2200 شخص شملهم 
أجــراه موقع »إنســايدر« األمرييك  اســتطاع 
بالتعاون مع رشكة »مورنن كونسالت« العاملية يف 
أوائل شهر أيلول الجاري، أّن بايدن )79 عاماً( كان 
»أكرب من أن يشغل منصباً عاماً« يف الوقت الحايل، 

بينام قال 57% نفس الرأي عن ترامب.
ويفصــل بني بايدن وترامب حواىل 4 ســنوات 

فقط.

باء املؤسســون داخل الواليات  وبينــام وضع ا
املتحدة حداً أدىن لســن رؤســاء الواليات املتحدة، 
نّه ال يوجد حد أق  وهــو 35 عاماً عىل األقل، ف
لعمر الرئيس األمرييك، وهذا يعني أّن كاً من بايدن 
وترامب سيخدمان يف املنصب حتى الثامنينات من 
عمرهام إذا تّم انتخابهام لفرتة والية ثانية يف عام 
2024، وهو إنجاز مل يحققه أي رئيس أمرييك عىل 

اإلطاق.
وإذا فــاز ترامب يف االنتخابات عند أداء اليمني، 
ن، وهو عمر  فســيكون يف نفس عمر بايــدن ا
يعتربه كثري من أعضاء الحزب الجمهوري أنّه أكرب 

من الازم.

كام أفادت غالبية املشــاركني يف االســتطاع 
خرين داخل  الجديد بأّن السياســيني البارزيــن ا
الواليــات املتحدة هم أكرب من أن يشــغلوا مناصب 
عامة، مبا يف ذلك رئيســة مجلس النواب، ناني 
 ، بيلويس )62%( وزعيم األقلية يف مجلس الشيو

ميتش ماكونيل )%54(.
ويف السياق ذاته، رفضت بيلويس التي تبل 82 
عاماً، يف وقت ســابق من الشهر الجاري، اإلجابة 
عىل ســؤال ملوقع »إنســايدر« إن كانت ستسعى 
لوالية أخرى كرئيســة ملجلــس النواب، إذا احتفظ 
الدميقراطيــون باملجلس يف انتخابــات التجديد 
ين الثاين املقبل. النصفية، املقامة يف شــهر  ت

ـــالبـــيـــة ــرة  ــ ــ ــاه ــ ــ ــظ ــ ــ ت تـــــــفـــــــرق  ــة  ــ ــ ــر ــ ــ ــش ــ ــ ال  : ـــا  ــ ــك ــ ـــالنـ ــ ــري ــ سـ

ــان لــلــغــايــة ملــنــصــ الــرئــيــ ــرون أن بــايــدن وتـــرامـــ مــســن ــ غــالــبــيــة األمــيــركــيــيــن ي

الخارجيــة  وزيــر  قــال 
أوغلو  جاويش  مولود  الرتيك 
إن املباحثــات مع واشــنطن 
عىل  الحصــول  بخصــوص 
 (16 F( »16 مقاتــات »إف
تجري بشــكل طبيعي، وذلك 
بعد أشهر من الغموض بشأن 

مصري الصفقة.
ويف حديثــه للصحفيــني 
بالبيت الرتيك مبدينة نيويورك 
التي يزورها للمشــاركة يف 
العامة  الجمعية  اجتامعــات 
لألمم املتحدة أضاف جاويش 

أوغلو »بالطبع توجد أصوات يف الكونغرس )األمرييك( دفعت 
الجميع للتساؤل عام إن كان سيتم فرض عوائق أو رشوط، لكن 

املحادثات الفنية تجري بشكل طبيعي«.
وأكــد أن اإلدارة األمريكية عازمة عــىل مواصلة املحادثات 
16، وأشار إىل أن نظريه األمرييك أنتوين  بشأن مقاتات »إف

. بلينكن أكد له ذلك خال لقائهام الثنا الثاثاء املا
وقبل يومني، قال الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان لرويرتز 
إنــه تلقــى ردودا »إيجابية« من عضوين مبجلس الشــيو 

يف  التقاهام  األمــرييك 
نيويورك بشــأن دعمهام 
لبيــع طائرات  املحتمــل 
 «16 مقاتلة من طراز »إف

لرتكيا.
للوكالة  أردوغان  وقال 
يف األمــم املتحــدة قبل 
العام  األمني  مع  اجتامعه 
أنطونيو  املتحــدة  لألمم 
غوترييش »إنهم يتحدثون 

بشكل إيجايب«.
للواليات  تركيا  وقدمت 
ين  املتحــدة طلبا يف ت
16 من صنع  اء 40 طائرة مقاتلة من طراز إف األول املا ل
رشكة لوكهيــد مارتن، ونحو 80 قطعة غيار لتحديث طائرات 

موجودة لديها بالفعل.
وثــارت انتقادات تجاه تركيا داخل الكونغرس األمرييك عىل 
مدى السنوات القليلة املاضية بعد أن حصلت أنقرة عىل أنظمة 
(، مام أدى  400( »400 صواري دفاعية روسية الصنع »إس
إىل فرض عقوبات أمريكية تركيا وإبعادها عن برنامج الطائرات 

.«35 املقاتلة »إف

«16 »أف  ــــائــــرات  ــول  ــ حـ أمـــيـــركـــيـــة  ـ  تـــركـــيـــة  ــات  ــ ــادث ــ ــح ــ م

حــّذر رئيس الوزراء اليوناين، كريياكوس ميتســوتاكيس، 
تركيا من التشكيك يف سيادة اليونان عىل جزر بحر إيجه.

وقال ميتســوتاكيس يف كلمته يف الدورة الـ 77 للجمعية 
العامــة لألمم املتحدة، إّن »تركيا لديها وســواس غريب تجاه 
يل أك فأك  بــادي، عىل ما يبدو. واللغة التي تتحد بها 
إىل لغة الحرب«. وتابع: »هم يهددون بأّن تركيا ستأيت يف الليل 
إىل بادي يف حال قررت ذلك. هذه هي لغة املعتدي وليس صانع 
السام. ولألسف، هذا ليس شــيئاً جديداً، فرتكيا تهدد سيادة 
اً يف حال قررنا  اليونان يف بحر إيجه.. وهي تهدد اليونان دا

االستفادة من حقنا السيادي يف مياهنا اإلقليمية«.
وأعرب ميتسوتاكيس عن قلقه إزاء تشكيك تركيا يف السيادة 
اليونانية عىل جزيريت خيوس ورودوس، مشــرياً إىل أّن ذلك 
»يرافقه الخطــاب العدا وحملة واســعة لن معلومات 
كاذبــة، وانتهاك حقوق اليونان الســيادية يف البحر والجو، 
وتدّفق كبري للمهاجرين ورفض أنقرة املشاركة يف اجتامعات 

عىل املستوى العايل«.
وتساءل رئيس الوزراء اليوناين »هل يعّد هذا الترصّف رشعياً 
، بالفعل ال«، الفتاً  ومقبوالً بالنسبة إىل دولة عضو يف الناتو
إىل أنّه ينبغي لرتكيا احرتام ميثاق األمم املتحدة منعاً لتقويض 

االستقرار يف رشق البحر املتوسط«.
ويف وقت ســابق، دعا األمني العام لحلف شــامل األطلي 
، اليونان وتركيا، إىل »تســوية  )الناتــو(، ينس ســتولتنرب
خافاتهام يف بحر إيجه« عىل خلفية تصاعد التوتر بينهام. 

وأضــاف أّن »مطالــب تركيا الخاصة بالســيادة عىل جزر 
يونانية ال أساس لها«، مشرياً إىل أّن هذا األمر يعد »خطاً أحمر« 

بالنسبة إىل اليونان.
وأردف: »بصفتي رئيساً للحكومة اليونانية، لن أقدم أبداً عىل 

صفقة يف ما يخّص السيادة الوطنية واالستقرار«.
وسابقاً، قال وزير الخارجية الرتيك، مولود جاويش أوغلو، 

إّن سيادة أثينا عىل جزر بحر إيجه مشكوك فيها«.

ــجــه ــزر بـــحـــر إي ــ ــدد ســـيـــادتـــنـــا عـــلـــى جـ ــهـ الـــيـــونـــان : تـــركـــيـــا تـ
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ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر

االحد 25 أيلول 2022

 الكـــــــــــــــرة الطائـــــــــــــــرة : الوزيـــــــــــــــر كال وقـــــــــــــــع علـــــــــــــــى القـــــــــــــــرار
ــــــماء ـــ ـــ ـــ ــــــ باألس ـــ ـــ ـــ ـــــــــول كالم يتعل ـــ ـــ ــــــوزارة ح ـــ ـــ ـــ ـــــــــي ال ـــ ـــ ــــــ ف ـــ ـــ ـــ وغض

جال بعينو

مع توّقع تســجيل قرار 
تشــكيل اللجنتني الصادر 
عن وزير الشباب والرياضة 
الدكتــور جــورج كّاس 
يف قلــم الوزارة يف مطلع 
تتناوالن  واللتني  األسبوع 
اتحــاد الكرة الطائرة، بات 
اجواء  يف  اللعبة  وســط 
اسامء اللجنتني بحيث رّحب 
الفاعلني يف وسط  معظم 
اللعبــة بالخطوة الوزارية 
بينام عرّب عدد من املعنيني 
)وهم قلّة( عن اســتيائهم 
حدا  مــام  االســامء  من 
مقر  لزيارة  اثنني  مبعنيني 
وزارة الشــباب والرياضة 
الجمعــة وعقــد اجتامع 

معاحد املسؤولني الكبار يف الوزارة محاولني االستفسار عن 
كيفية اختيار األســامء يف اللجنتني ومحاولني اجراء تعديل 
عىل االسامء لكن املحاولة باءت بالفشل وفق مصدر موثوق.

{ ... وال صابون {

ويضيف املصدر »ان الوزير كّاس وّقع عىل القراروسيأخذ 
طريقه القانوين لتســجيله يف قلم الوزارة االثنني من حيث 
املبدأ يف ظل اســتمرار انقطاع املاء والكهرباء واملال ورمبا 
الصابون عن الوزارة وســط محاولة الوزير كّاس )الذي زار 
السبت الجنوب يف زيارة رياضية مع اركان الوزارة(  معالجة 
الوضع ورمبا لسان حاله يقول »ماذا جئت افعل يف الوزارة 

.» يف ظل هذه الظروف

{ النخل ضد املعركة {

وصبا أمس الســبت، اتصل عضــو اتحادي بكاتب هذه 
السطور وطلب تدوين ما يقول حرفياً  »بات واضحاً ان الزميل 
اسعد النخل يحاول تحا معركة يخوضها عىل رأس الئحة 
لتواجه الئحة يرتأسها وليد القاصوف وهي الائحة القوية 
باعرتاف الجميع. ولهذا الســبب يطر النخل يف مجالسه 
ثاثة اســامء لرتؤس االتحاد كحل توافقي. واألسامء التي 
يطرحها النخل هي : الرؤساء السابقون لاتحاد ميشال ايب 
رميا )2017-2020( واملحامي القنصل نرصي نرصي لحود 
)2002-2005( واملحامــي وليد يونس )2005-2008( وفق 

قراءة النخل«.
  ويضيف العضو االتحادي »ميشــال ايب رميا يرفض هذا 
الطــر ويدعم القاصوف ووليد يونس ال يبدو انه مســتعد 
للعودة ونرصي لحود غائب عن السمع الريا هذه االيام. 
ب« وتجارب  فالنخل يعلم انه ال يستطيع ان »يغرّد خارج ال
انتخابــات عامي 2002 و2005 ماثلة يف االذهان. ففي عام 
2002 خــ النخل االنتخابات امــام الئحة نرصي لحود 
»القوية« التي اكتسحت االنتخابات فبات النخل خارج اللجنة 
االدارية لاتحاد. وعام 2005 نجح النخل يف االنتخابات التي 

خاضها ضد الئحة وليد يونس وانتخب عضواً فقط. وعندما 
ترّشح عىل الئحة جان هامم )اعوام 2008 و2012 و2016( 
ب. كام انتخب  انتخــب نائباً للرئيس اي عندما دخل اىل ال
نائباً للرئيس عندما ترّشح عىل الئحة القاصوف عام 2020 

التي فازت باالنتخابات 0-15(«.

{ كتلة مرتاصة {

ودعــا العضو صاحب الخــربة االدارية الكبرية النخل اىل 
قراءة املرحلة جيداً خاصة »ان البعض يقوله له انه سيصّوت 
لائحته، يف حال ترأســها، ويفتح الخطوط يومياً مع وليد 
ونة  القاصوف الذي التقى مع مسؤول ريا معروف يف ا
األخــرية. ويلقى القاصوف االحرتام والتقدير يف الوســط 

الريا عامة ووسط الكرة الطائرة خاصة«.
  وتابع العضو »ســنكون كتلــة مرتاصة يف االنتخابات 
ويف حــال رفض النخل الدخول ضمن الئحة القاصوف فان 
أســهم الاعب الدويل السابق وقائد منتخب السابق شادي 

ابو فرحات مرتفعة جداً للحلول مكانه«.
دمية اسعد النخل ونظافة    وختم العضو »ال أحد يشــك ب
نى اال يدير اذنه لبعض الذين يحاولون غّشه السباب  كفه وا

متعلقة بحساباتهم الضّيقة«.
  بــدوره، قال مصــدر موثوق يعمل يف وزارة الشــباب 
والرياضة منذ ســنوات »مسؤولو الوزارة غاضبون جداً من 
الكام الذي يقال من قبل البعض بحق مسؤويل الوزارة حول 
االسامء التي تم اختيارها يف تشكيل اللجنتني. االوىل لتسيري 
امور االتحاد والثانية للدعوة اىل اجراء انتخابات. فاألسامء 

التي تم اختيارها معروفة بشفافيتها وصدقيتها«.
  يبــدو ان االيام املقبلة ستشــهد تكثيــف التحركات يف 
موضــوع اتحاد الكرة الطائــرة. والقاصوف يلتزم الصمت 
والجميع يرتّقب تحديد موعد اجراء االنتخابات يف وقت ذكر 
مصــدر موثوق ان اجتامعاً عىل غداء عمل ســيحصل ظهر 
االثنني )من حيث املبدأ( بني مســؤول كبري يف وزارة الشباب 
والرياضة ومســؤول ريا يف احــد االحزاب الرياضية 

للتباحث يف موضوع الكرة الطائرة.

ا  ا ن  انت نبا ا  و والن  القا

ــدم ــ ــ ــ ــ ــ ــرة الق ــ ــ ــ ــ ــ ــي ك ــ ــ ــ ــ ــ 0 ف ــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــال قط ــ ــ ــ ــ ــ ــتعداداً ملوندي ــ ــ ــ ــ  اســ
ــــــدورا ـــ ـــ ــــــى هن ـــ ـــ ــــــوز عل ـــ ـــ ــــــى الف ـــ ـــ ــــــن ال ـــ ـــ ــــــود األرجنتي ـــ ـــ ــــــي يق ـــ ـــ ميس

ســّجل النجم ليونيل ميي ثنائية وقاد األرجنتني إىل الفوز 
عــىل هندوراس 3 صفر يف ميامي، ليعّزز »ألبي سيليســتي« 
سلســلة جميلة من 34 مباراة دون خســارة، قبل مشاركته 
يف مونديال قطر نهاية الســنة.  وهّز قائد األرجنتني الشباك 
يف الشــوطني، األول عّزز به افتتا زميله الوتارو مارتينيس 

التسجيل والثاين حاسامً املباراة.
  وستخوض األرجنتني مباراتها املقبلة الثاثاء ضد جامايكا 
يف نيوجرييس وهي مل تخ يف خر 34 مواجهة. وتعود خر 

خسارة لها إىل نصف نها كوبا أمريكا 2019.
  واحتشد ألوف االرجنتينيني يف ملعب هارد روك الذي اتسع 

لـ64 ألف متفرج.
  مل يدخل منتخب هندوراس مستســلامً أمام كوكبة نجوم 

الخصم، وقاتل منذ البداية قبل ان ينحني يف نهاية املطاف.
  وعــرّب مدرب األرجنتني ليونيل ســكالوين عن رضاه »أتت 
ّ إدارة وقت مشاركة الاعبني  املباراة كام توقعنا. أنا راض. ع
خرين. املهم ان كل من يلعب يثبت قدرته عىل االنتامء  وإراحة 

واملشاركة«.
  وخضعت هندوراس التي مل تتأهل إىل نهائيات كاس العامل 
لضغــط مبكر ومحاولتني ألليخاندرو غوميس ورودريغو دي 

بول.
  هيمنت األرجنتني عىل االستحواذ وبدأ ميي يظهر ملساته 

السحرية، برغم رقابة لصيقة وخشنة من الدفاع.
  صنع العب باريس ســان جرمــان الفرني الهدف األول 
ة وصلت  ملارتينيس يف الدقيقة 16، بتمريرة مميزة عىل املي

للهداف الوتارو.
  وقبل انتهاء الشوط األول بلحظات، حصلت االرجنتني عىل 
ركلة جزاء بعد شد بقميص جيوفاين لو سيلسو ترجمها ميي 

بساسة.
  كاد نجم برشــلونة اإلسباين السابق يضاعف األرقام يف 

الدقيقة 56، لكن تسديدته علت العارضة.

  دفع ســكالوين مبهاجم مانشسرت ستيي اإلنكليزي الجديد 
خوليان ألفاريس يف الشوط الثاين، وحرمه التسجيل الحارس 

لويس فرنانديس.

{ تسديدة ذكية {

بتسديدة ذكية ساقطة فوق الحارس، حسم ميي النتيجة 
يف الدقيقــة 69، رافعاً رصيــده إىل 88 هدفاً يف 163 مباراة 

دولية.
  وتلتقي األرجنتني السعودية واملكسيك وبولندا يف املجموعة 
الثالثة ضمن مونديال، علامً انها احرزت اللقب مرتني يف 1978 

و1986.
  وحتــى مع اقــرتاب النهائيات حيث تعــّد االرجنتني من 
املرشــحني الحراز اللقب، شّدد سكالوين عىل اهمية استمتاع 
العبيه باملشاركة »املسؤولية كبرية عندما تلعب االرجنتني، لكن 

يجب ان نستمتع بذلك، والجامهري أيضاً«.
  وتابع »يف نهاية املطاف، هذه لعبة، األهم ان نوفر املتعة. 

هذا أهم من النتيجة«.

ندورا ب من  مي  

ســـــارة أمـــــام املجـــــر ـــــ األملانـــــي: ســـــنتعلم مـــــن ال مـــــدرب املنت
وعد مــدرّب منتخب أملانيا يف كرة القدم هانز فليك أن فريقه 
سيتعلّم من خسارته القاسية أمام املجر الجمعة يف دوري األمم 
ن بدالً من كأس العامل«.   األوروبية، وقال : »من األفضل أن نغضب ا
، األول منذ  وقال فليك بعد السقوط املفاج صفر 1 يف اليبزي
اماً، ألن أي  توليه مهامه عىل رأس »دي مانشافت«: »أنا خائب 

معني بكرة القدم يكره الخسارة«.
  رأى ان اداء فريقه يف الشوط األول كان االسوأ يف 14 مباراة له 
مع املنتخب، بيد انه تحمل جزءاً من املسؤولية »لجأت إىل تشكيلة 
مل تعط النتيجة املرجوة. مل يكن مبقدورنا تقديم االفضل بالطريقة 

التي قاربنا فيها املباراة«.
  وتابع »لقد انتهى وقت التجارب«.

  ويف التجارب، كان فليك يعني وضع العب الوسط الهجومي 
يونــاس هوفامن يف مركز الظهري األميــن، وقام بتعديله بني 

دم ساالي. الشوطني بعد التأخر بالهدف الجميل 
ء مع يوناس يف مركز الظهري    وقــال فليك »أردنا القيام ب

األمين... أردنا رؤية ظهريين هجوميني عىل امليمنة«.
  وتابــع »نتيجة لذلك، مل نتمكن من التدفق. ع تحّمل بعض 

اللوم عىل ذلك«.

{ خسارة مبكرة للمعركة {

  وفيام تستعد أملانيا، بطلة العامل اربع مرات، للنسخة املقبلة 
يف قطر نهاية السنة، تبقى لها مباراة واحدة يف دوري األمم عىل 

أرض إنكلرتا األسبوع املقبل.
  ورأى املدافع أنتونيو روديغر الذي يغيب عن املباراة املقبلة بسبب 
االيقاف، ان املانيا يجب ان ترفع من مستواها لتحقق نجاحاً يف 

كأس العامل.
  قال مدافع ريال مدريد اإلســباين لوكالة فرانس برس »أردنا 

نا املعركة ضدهم«. املزيد اليوم. يف الشوط األول خ
  وتابع »يجب أن نتعلّم الدروس من هذه املباراة«.

  أما زميله يوزوا كيميش الذي حصل عىل أخطر فرص التسجيل 
بتســديدة رائعة بعيدة، فقال ان الفوز عىل إنكلرتا، يشكّل أوىل 
الخطوات عىل طريق تحقيق مونديال جّيد »اسمعوا... أردنا الفوز 
ن، حتى لو مل تاحظوا ذلك يف الشوط األول«. باملجموعة بأي 
  وتحتل أملانيا املركز الثالث يف املجموعة الثالثة من املســتوى 
األول، بســت نقاط، وقد فقدت مالها بالتأهل إىل املربع األخري، 
البتعادهــا أربع نقاط عن املتصدر املفاجأة املجر، قبل جولة من 
النهاية. أما إنكلرتا، فتتذيل املجموعة بنقطتني مخيبتني وقد تأكد 

نزولها إىل املستوى الثاين.
  أضاف كيميش عن التأهل الضائع »ال ميكننا القيام بذلك بعد 
ن، لكن ال نزال نريد الفوز يف املباراة األخرية عل انكلرتا والحصول  ا

عىل مزيد من الثقة«.
  وتلعب أملانيا يف كأس العامل ضد اليابان واسبانيا وكوستاريكا 

يف دور املجموعات.

الــــــــــــــــــــــــــ  مهرجانـــــــــــــــــــــــــه  نظـــــــــــــــــــــــــم  الصفـــــــــــــــــــــــــرا  نـــــــــــــــــــــــــادي 
ــــــــــرة« ــــــــــات إتحــــــــــاد »الطائ اب ــــــــــي انت ــــــــــ ف ــــــــــد التواف : نؤي ــــــــــرا ف

نصّيف  »فينا  عنوان  تحت 
ومكملني بالنشاطات«، نظّم  
نــادي التضامــن الصفرا  
السنوي  مهرجانه  وان  ك
الـ 55 عىل ماعبه بحضور 
كاهــن الرعيــة االب جوين 
اللجنة  نائب رئيس  التنوري، 
األوملبية أسعد النخل، الرئيس 
السابق لاتحاد اللبناين لكرة 
رميا،  ايب  ميشــال  الطائرة 
نائب رئيس واعضاء املجلس 
البلــدي مختــار الصفــرا، 
وثانوية  ابتدائيــة  مديريت 
الصفرا الرسميتني وحشد من 

فعاليات املنطقة والجوار.  
بدايــة دخلت فــرق كرة 
وكرة  الســلّة  وكرة  الطائرة 
فوج  املصّغرة مــع  القــدم 
الكشفي  صوفيا  القديســة 

يف استعراض ممّيز للفرق حيث أنشد النشيد الوطني اللبناين، 
ثم تحــد رئيس نادي الصفرا ربيع فراج عن ثاثة من أعام 
النادي فقدهم خال فرتة االقفال العام وهم الرئيس األســبق 
فريد الخوري والرئيس الســابق واكيم الهــوا والبطل دول 
ّت إضاءة  النار ووقف الحضور دقيقة صمت عن ارواحهم و

الشعلة للمناسبة.
كات    بعدها ارتجل فراج كلمته وشكر الوقف والبلدية وال
الداعمة ويف مقدمتهم رشكة هواتشــيكن، سعد غروب، ايب 

ي و كل املعلنني .. رميا اخوان و فونيكس ماشي
  واعلن فراج موقفه من املستجدات الطارئة عىل لعبة الكرة 
الطائرة ان من ناحية إســتقالة االتحاد وحكم القضاء بحقه، 
وقال: »ســبق يل وانسحبت يف سبيل الوفاق بني ابناء اللعبة 
الواحدة واليوم نؤيّــد التوافق يف إنتخابات الكرة الطائرة الن 
الوضــع ال يتحمل الكثري من التباعد والخافات الننا بتضامننا 
نحّقق النجاحات كام حصل يف كرة السلّة اللبنانية ومع فرقة 
»مّياس« ما رفع اسم لبنان عاملًيا رغم كل الظروف الصعبة التي 

ّر بها الباد ...« 
  ثــم أقيمــت مباريات رياضّية أليام عــّدة يف العاب الكرة 

الطائرة وكرة السلة وكرة القدم املصّغرة فازت فرق نادي الصفرا 

مبعظمها مبشاركة نوادي طربجا، الفيدار، دون بوسكو جبيل 

وأن أس أي. وقد شهدت املباريات حامًسا لدى الجمهور وبرزت 

طاقات جديدة واعدة بــني صفوف الاعبني خاصة يف الكرة 

الطائرة وكرة السلّة .

ا ا ال ت  ا

ا ي  ا ر ف ي ناد ال ر

فيـــــــــــــــدرر يـــــــــــــــودع مالعـــــــــــــــ التنـــــــــــــــ بهزيمـــــــــــــــة ودمـــــــــــــــوع
ي األســطورة روجيه فيدرر الستار عىل  أســدل السوي
مســريته بهزمية ودموع الــوداع، وذلك بعد خوضه الجمعة 
مباراته األخرية قبل االعتزال وكانت بجانب غرميه اإلســباين 
رافايل نادال يف لقاء الزوجي ملسابقة كأس اليفر لكرة املرضب 

التي تجمع بني منتخبي أوروبا وباقي العامل.  
وكانــت مبــاراة الجمعة عىل ملعــب »أو 2 أرينا« يف لندن 
ين لقباً كبرياً منذ  ي الفائز بع املشــاركة األوىل للســوي
ربع نها بطولة وميبلدون عام 2021، وذلك بسبب اإلصابات 
التــي الحقته يف ركبته ودفعته يف نهاية املطاف التخاذ قرار 

االعتزال.
  وأنهى ابن الـ41 مســريته بجانب غرميه نادال الذي بات 
صديقــه، وذلــك بخوضهام مباراة الزوجــي ضد األمريكيني 
اها 6 4 و6 7 )2 7(  فرانســيس تيافو وجاك ســوك وقد خ
و9 11، مــا جعل النتيجة متعادلة بني املنتخبني 2 2 بعد اليوم 

األول من أصل ثاثة.
  وبالدموع، قال فيدرر يف الوداع »سنتخطى هذا األمر )حزن 
الوداع( بطريقة ما. كان يوماً رائعاً. قلت للشــبان إين ســعيد 

ولست حزيناً«.

ء كان للمرة األخرية« { { »كل 

  وتابع »شــعور رائع أن أتواجد هنا. استمتعت بربط رشيط 
ء كان للمرة األخرية«، مضيفاً »اللعب  حذا مرة أخرية. كل 
بجانــب رافا وتواجد جميع العظامء هنا، جميع األســاطري، 

فشكراً لكم«.
  ويف ظل استمرار معاناته مع اإلصابة، اقترصت املشاركة 
األخرية لفيدرر قبل االعتزال عىل مباراة الزوجي ولن يشــارك 

يف الفردي.

{ فيدرر ونادال {

  وعــىل مدى 15 عامــاً، كتب فيدرر ونادال الصفحة األك 
ّيز  إثارة يف تاري اللعبة، يف مبارزة بني أسلوبني متناقضني 

فيها اإلسباين أخرياً بسبب أرجحيته عىل األرا الرتابية.
  يف املواجهــات املبارشة، يتفــّوق ابن مايوركا 24 16 عىل 

ي، منذ بداية املبارزة الرائعة بينهام عام 2004. السوي
ة فقط وصنع املفاجأة  نذاك، كان نادال بعمر السابعة ع   
بتغلبــه يف ميامي عىل املصنــف أول عاملياً حديثاً الذي يكربه 
بخمس ســنوات، وصوالً إىل نصف نهــا وميبلدون 2019 

املتّوج به فيدرر.
  ذروة لقاءاتهام كانت يف نها 2008 عىل العشب اإلنكليزي. 
كان نادال قد خ النها الســابق بخمس مجموعات، وقد 
نجح يف ايقاف سلســلة من خمسة ألقاب متتالية البن بازل، 

مبباراة ملحمية استمرت نحو خمس ساعات.
  تعّد هذه املواجهة من بني األشــهر يف تاري كرة املرضب، 
و يف املكان عينه عام 1980. إىل جانب موقعة بور وماك

  كانــت هناك مباريات قّمة أخرى، عىل غرار نها بطولة 
أسرتاليا املفتوحة 2009، عندما عجز فيدرر عن حبس دموعه 
بعــد خســارته بخمس مجموعات، أو تلك التــي أحرزها بعد 
اين ســنوات محققاً عــودة رائعة بعدما خفت نجمه لنحو 

ست سنوات.
ن »ســنكون أمام نوع مختلف من الضغط بعد كل    لكن ا

األشياء الرائعة التي شاركناها معاً داخل وخارج امللعب«.

  وبعدما وجه تحية لزوجته وعائلته عىل الدعم، رأى فيدرر 
أن مباراته األخرية »تجعلني أشعر أننا يف احتفال... كانت رحلة 

رائعة«.

{ بداية أوروبية قوية ولكن... { 

  ودخــل فيــدرر ونادال لقاء الزوجي مبــارشة بعدما منح 
األسرتايل أليكس دي مينور النقطة األوىل ملنتخب باقي العامل 
عندما تغلب عىل الربيطاين أندي موراي 5-7 و6-3 و10-7 يف 

ثالث مباريات الفردي.
وجي كاسرب رود، املصنف ثانيا عامليا، منح التقدم    وكان ال
ألوروبــا بتغلبه عىل األمرييك جاك ســوك الـ126 عامليا 4-6 
و5-7 و10-7، محافظــا عىل تفوق منتخب القارة العجوز يف 

املباريات االفتتاحية للمسابقة يف النس األربع السابقة.
وجي يف ك إرســال األمرييك يف الشــوط    ونجح ال
األول من املجموعة االوىل، لكن األخري رد التحية يف الشــوط 
التاســع وقلص الفارق 4 5 قبل أن يخ إرساله للمرة الثانية 
وجي يف صالحه 6 4 يف 41 دقيقة. يف املجموعة، فأنهاها ال

  وكانــت املجموعة الثانيــة متكافئة بني الاعبني وفرض 
ة األوىل 5-5 قبل أن يكسب  التعادل نفسه يف األشواط الع
سوك الشوطني الحادي ع والثاين ع وينهيها يف صالحه 

.5-7
  ويف املجموعة الفاصلة التي يعتمد فيها نظام الـ«ســوبر 
تاي بريك«، حيث يفوز الاعب الذي يسبق منافسه إىل كسب 
وجي 10- 7 بعدما عوض  10 نقــاط، كانت الكلمة األخرية لل

تخلفه يف بدايتها صفر 3.
  وعزز اليوناين ستيفانوس تسيتسيباس تقدم أوروبا بفوزه 
عــىل األرجنتيني دييغو شفارتســامن 6-2 و6-1 يف مباراة 

الفردي الثانية.
  وك تسيتسيباس املصنف سادسا عامليا إرسال األرجنتيني 
السابع ع مرتني يف املجموعة االوىل وكسبها 6 -2 يف 36 

دقيقة، قبل أن ينهي الثانية بسهولة تامة 6 -1.
  وتوقفت املباراة لفرتة وجيزة بعد أن اقتحم ناشــط امللعب 
وحاول إشعال النار يف ذراعه احتجاجا عىل الطائرات الخاصة.

  وحســب نظام املســابقة، يحصل كل منتخب عىل نقطة 
واحدة يف كل مباراة يفوز بها يف اليوم األول، ثم عىل نقطتني 
يف كل مباراة يكسبها يف اليوم الثاين ثم ثا نقاط عىل كل 
انتصار يف اليوم الثالث. ويفوز املنتخب الذي يســبق منافسه 

إىل جمع 13 نقطة.

ال ت و ا ب   يدرر 

بلجيـــــكا تتفـــــاد االنتقـــــادات املوجهـــــة إلســـــبانيا وســـــان جيرمـــــان
سـافر املنتخـب البلجيـ لكـرة القـدم بالحافلـة، أمس 
السـبت، إىل أمسـرتدام، لخـوض مبـاراة أمـام هولنـدا يف 
إطـار دوري األمـم األوروبية، وسـط انتقادات شـديدة يف 
ونـة األخـرية موجهـة للسـفر الجوي ملسـافات قصرية.   ا
وسيسـمح قـرار السـفر بالحافلـة، الـذي أكـده االتحاد 
البلجيـ لكـرة القـدم، للشـياطني الحمـر بقطع مسـافة 
230 كيلومـرتا، التـي تفصـل بروكسـل عن أمسـرتدام، يف 
حـوايل سـاعتني ونصف، بينام تسـتغرق الرحلـة بالطائرة 

حـوايل 50 دقيقـة فقط.
الكربـون  أكسـيد  ثـاين  انبعاثـات  ن  فـ ذلـك،  ومـع    
الصـادرة عـن الحافلـة )80 غرامـا لـكل كيلومـرت(، تقـدر 
بالنصـف مقارنـًة بالطائـرة )160 غرامـا لـكل كيلومـرت(، 
والتـي تعتـرب أكـ وسـائل النقـل تلويثـا للهـواء، خاصًة 
يف الرحـات القصـرية مـع عـدد قليـل مـن الـركاب، وفقا 

لوكالـة البيئـة األوروبيـة.
  وقـد تعـرض مهاجـم باريـس سـان جريمـان، كيليـان 
مبـايب، ومـدرب الفريـق، كريسـتوف غالتيـه، النتقادات  
حتـى مـن الحكومة الفرنسـية  بسـبب سـخريتهام خال 

ـر صحـايف يف بدايـة الشـهر الحـايل، مـن اقـرتا  مؤ
اسـتقال القطـار بـدال مـن الطائـرة إىل نانـت، التـي تبعد 

400 كيلومـرت فقـط مـن باريس.
  كام تعرض املنتخب اإلسـباين هذا األسـبوع النتقادات 
شـديدة، خاصـًة عىل شـبكات التواصـل االجتامعي، وذلك 
بعـد السـفر مـن مدريـد إىل رسقسـطة بالطائـرة، رغـم 
كيلومـرتا،   350 حـوايل  تبلـ  التـي  الرحلـة  أن  حقيقـة 
ميكـن أن تسـتغرق سـاعة وربـع فقـط بالقطـار عـايل 

عـة، أقـل وسـائل النقـل تلويثـا. ال
  وأثنـاء كأس ليفـر للتنـس، توقفـت إحـدى املباريـات 
امللعـب،  وسـط  ذراعـه  يف  النـار  رجـل  م  أ عندمـا 
احتجاجـا عـىل اسـتخدام الطائـرات الخاصـة يف اململكـة 

املتحـدة.
  يشـار إىل أن الطائـرات الخاصـة تبعـث طنـني من ثاين 
أكسـيد الكربـون، يف سـاعة واحـدة، وتلو مـا يصل إىل 
14 مـرة أكـ مـن رحلـة تجارية، و50 مرة أكـ من رحلة 
 Transport &( قطـار، وفقـا لتقريـر صـادر عـن منظمـة

Environment( األوروبيـة غـري الحكومية.



1ـ بوليفيا، غانا
2ـ وداد حمدي، لعاع

3ـ إيفل، دردار، مأل
4ـ كع، وروار، أقسام

تن،  يأس،  يصونــون،  5ـ 
نابه

6ـ هبا، الفّروج
7ـ رشدي املعلوف، ألوان

8ـ بانكوك، جّميز، أم، بّني

رعمسيس،  وجد،  طه،  9ـ 
ا

10ـ وهن، باب، كم، ال، ايوا
11ـ سد، عود، علّيا، رعب، 

لك
12ـ يهــّدد، وجل، كوريا، 

مهر
دم، مرمــور، جورج  13ـ 

كرم
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 عموديا: 

 عموديا:

من سبعة حروف:    االبراج 

 والية أمريكية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق   
أندريه لوت

اخترب معلوماتك

عل  يعيش  حيــوان  1ـ 

األشجار عادة. 

2ـ رجل ضعيف. 

3ـ  من أسامء الكركدن.

4ـ دعتنا وسكينتنا.  

5ـ مؤازرة ودعم. 

1ـ أغنية ملاجدة الرومي. 

وادخروا  إقتصــدوا  2ـ 

املال.

3ـ أوجعني كامه. 

4ـ عام بلطف ورّقة. 

ار  األ إحــدا  5ـ 

واتاف العمل. 

أديب ومؤر وكاتب وصحايف لبناين راحل. من دعاة 

تعليم املرأة، واشــتهر مبســاندته لقضايا املرأة العربية 

بوجه عام. أصدر مجلة ، وتويف سنة 1959

إسمه مؤلف من 12 حرفا، إذا جمعت:

8+4+10+4+9 دولة عربية. 

8+10+5+11+5 دولة عربية. 

5+2+7+3 دولة أوروبية. 

6+11+5+9 بلدة يف الجنوب.

1+7+4+11 بلدة يف الجنوب.

12+1+8 من أنواع الشعر.

. 3+10 ب

1ـ ما إسم املغني والعازف والفنان الذي يعترب أحد أشهر 

قدامى موسيقيي العرب، وقد برع يف الغناء والعزف عىل 

العود. نادم ثاثة خلفاء، ولّقب بـ النديم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ من كان أول رئيس لجامعة الدول العربية التي تألفت 

ذار 1945  يف 22 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما القاسم املشرتك الذي يجمع الدول التالية: الكويت 

ـ باناما ـ تونس ـ جيبويت ـ غواتيامال ـ لوكسمبور 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما اســم الدولة التي تقع يف شامل أوروبا، وتلّقب 

بـ أرض منتصف الليل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما اسم اليوبيل الذي يطلق عىل االحتفال لـ 27 سنة 

زواج 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ يف أية ســنة قيل بان ســوبرمان وصل اىل األرض 

مــن الفضاء الخارجي، وهبــط يف مدينة ميرتوبوليس 

االمريكية، وسكان هذه املدينة يعتّزون ويفتخرون بذلك 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما إسم الدولة العربية التي لّقبت بـ أرض الكنانة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ من هي املمثلة املرصية التي ولدت يف القاهرة سنة 

1949، وإسمها األص سهري محمد عبد السام 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ ما إســم املدينة الفرنسية التي فيها هزم نابوليون 

الثالث أمام أملانيا يف العام 1870

1ـ بواكيه، بروسيا
2ـ وديع صربا، هدهد
3ـ الف، واشنطن، دم

4ـ يدلّون، دكّه، عد
5ـ فح، روميو، بو

6ـ ميّدون، اكوادور
7ـ أدرأ، طل، جب، جم

8ـ يدري، مجد، علّو
9ـ أدعم، كّل

10ـ الرأس، يل رميك
11ـ نّع، أوّزع، أوج

12ـ املستلف، مل، رّو
13ـ األنف، أسارير

14ـ نعام، رامي، عاج
15ـ نول، ساب
16ـ أجوب، مّر

17ـ أناولهم
18ـ هاين شاكر

من هو
من هي

1ـ أبارش العمل، رئيس وزراء 

ميني راحل. 

2ـ حجــر كريــم، بلدة يف 

قضاء جزين، رتبة عسكرية.

يلتقطون  عــىل،  يــرّد  3ـ 

ويجمعون. 

، فاقدو األهل.  4ـ أحّد

باألحنبيــة،  خاصتــي  5ـ 

العبور، فقرة. 

6ـ يرّص، أهدم. 

7ـ رئيــس وزراء فرنــي 

راحل، يصّور.

8ـ كثــري، والد فــان، أكل 

الطعام.

9ـ عاصفــة بحرية، وضع 

خلسة، والية أمريكية.  

الخرب،  أذاعــت  إلــه،  10ـ 

لاستفهام. 

11ـ فيلم ألم كلثوم، جسم، 

ندى.

12ـ دولة أوروبية، مقوله. 

13ـ جاوب وبــادل الكام، 

العائش. 

14ـ لة طرب، مدينة إيرانية، 

حرب.

15ـ شــبيه، ينــزل عليــه 

بالرضب.

16ـ متحف يف مدريد، شهر 

هجري.

17ـ االســم الثــاين ألديب 

أفام  راحــل، مــن  لبنــاين 

سيلفسرت ستالون.

18ـ االســم األول ملمثلــة 

لبنانية صاحبة الصورة.

افريقيــة،  دولــة  1ـ 

حصان أشــعل مع الغرباء 

الحرب. 

ة،  2ـ صــب املــاء بك

والية أمريكية. 

3ـ مرشــد، ثغري، من 

أهم مواد البناء. 

4ـ كثريا، أســد، مدينة 

يابانية كانت العاصمة. 

شكل  موصول،  إسم  5ـ 

ينبثق  طريــق،  وهيئــة، 

ويتدّفق املاء.

الديفء، قمح،  البيت  6ـ 

غنّيا، مرّنت.

7ـ دولة افريقية، مدينة 

بلجيكية، ذئب، عسل. 

8ـ شــقيق، فرد، قاّص، 

االسم الثاين لنائب لبناين. 

9ـ مغنية لبنانية، مركبة 

مشــاة قتاليــة أمريكية، 

ممثلة مرصية معتزلة. 

فيلســوف  يعرف،  10ـ 

يونــاين، رفق باالبل، صار 

الوقت. 

11ـ أوطان وشــعوب، 

أول مولــود ألبويه، عملة 

سيوية، مغن وشاعر غزل 

قديم.

الجاذبية،  12ـ مكتشف 

. ني، ألف كيلو، الب

ويطــّن  يصــّوت  13ـ 

الذبــاب، مظلــم، دولــة 

سيوية، مدينة أملانية.

الثور

(21 نيسان  21 أيار(

طان ال

وز( (22 حزيران  23 

العذراء

ب  23 أيلول(  24)

العقرب

21ت2) (23 ت1

الجدي

(22ك1  20 ك2)

الحوت

ذار( (20 شباط  20 

ونة ال  العمــل املتقطع الــذي تفعله هذه ا

ارا لذيذة وجيدة. عاقتك الشــخصية  يؤيت 

تقوى مع األيام، والرياضة الفكرية تساعدك 

عىل االستمرار.

عليــك التخلص مــن التلبــك والرتدد عىل 

الصعيدين العم والعاطفي. ال تقلق وتنزعج  

مــن التدهور املايل الذي لحق بك مؤخرا، فهو 

لن يستمر لفرتة طويلة. 

حافــظ دوما عىل هدوئك وبســاطتك وال 

. هناك من سيسهل لك  تترصف بشــكل عدا

أعاملك ويساعدك عىل تخطي الصعوبات التي 

تعرتض سبيلك. 

ا ســلبية. عليك  نتائج الفشــل ليست دا

املعادالت لصالحك.  الطويل وقلــب  بالتفكري 

وحدك تستطيع تنفيذ ما تريده، فا تنتظر أية 

مساعدة من أحد. 

حلول املشاكل والصعوبات رهن باستيعابك 

لها بــكل فطنة وتجرد. العاطفة موزعة عىل 

العائلة، ولكن انتبه لئا تن الحبيب اللطيف 

وسط هذه الدوامة.

الشــجاعة لن تنقصك لبّت مســألة مهمة 

وخصوصا ان التوقيت الحايل مناســب جدا 

لخططك ومصالحك. كن متسامحا وال تغضب 

أحدا بسبب أمور بسيطة. 

ستمي اليوم وقتا ممتعا مع بعض زائريك 

عة  األعــزاء. تجنب املغامرات العاطفية املت

التي قد تؤثر عىل ســامة عاقتك األساسية 

الناجحة. 

أعاملــك يف هذه األيام تتمتع بالســهولة 

عة، والدّقــة، والحظ يبقى حليفك من  وال

حيــث النتائج الجيدة. وقت مناســب لرتتيب 

أوضاعك العاطفية.

أيام بّناءة وسعيدة عىل الصعيد العاطفي. ال 

ع وتستعجل األمور وعليك تنظيم  أعاملك  تت

ومشاريعك الحالية، وانه األعامل املهمة بدقة 

وانتباه. 

أنــت بحاجــة ماســة اىل الدعــم املادي 

واالســتقرار لتتمكن من تحســني أوضاعك 

وأمورك. الكرة يف ملعبــك وهذا يعني قدرتك 

عىل استعادة توازنك. 

تــع بنعم الحياة وجاملها الخاب، واملهم 

ء هو أن تعرف ماذا تريد،  وأن تختار  قبل كل 

ء الذي يناســبك  من الوعود والعروض ال

ويرضيك. 

لك أفكارا غريبة وفريدة ال بأس من تنيذها 

يف املســتقبل عندما تتوضح األمور. تعاطفك 

مع أحد املظلومني مينحــك هالة من التقدير 

الكبري واالحرتام. 

الحمل

ذار  20 نيسان(  21)

الجوزاء

(22 أيار  21 حزيران(

االسد

ب( وز  23   24)
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طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــ من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 
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 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ الباز الجّوال. 

2ـ يف ماليزيا. 

3ـ يف الواليات املتحدة. 

4ـ القريوان. 

5ـ هيدي المار. 

6ـ يف املحيط الهادي. 

7ـ إبن بطّوطة. 

8ـ يف بريطانيا. 

9ـ عام 1956

1ـ بروكا. 

2ـ أيلول. 

3ـ يدع. 

4ـ يلّفني. 

5ـ شاهني. 

1ـ باريش. 

2ـ ري، ال. 

3ـ وليفه. 

4ـ كودين. 

5ـ العني. 
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)تتمة ص1( 

ميقاتــــــي فــــــي بعبــــــدا الثالثــــــاء... واالتفــــــاق علــــــى الحكومة للحســــــم االســــــبوع املقبل
حذر لبناني بانتظار تقرير هوكشــــــتاين... وضغط اميركي لحسم اتفاق الترسيم قبل منتصف تشرين
تعبئة نيابية لتفادي ســــــيناريو تطيير النصاب في جلســــــة املوازنة غدا... وارقام جديدة للحكومة

الثاين لفت مؤخرا اىل االخذ بعني االعتبار رأي النواب الســنة 
يف الشامل.

ورغــم عدم حســم التعديل، فان دخول حــزب الله عىل 
خط املساعي لتشــكيل الحكومة اعطى دفعا لهذه العملية. 
وقالت مصادر مطلعة لـ »الديار« ان الحزب سيســتمر يف 

هذا املسعى حرصا عىل تاليف الحكومة قي اقرب وقت.
ويف هذا املجال قال نائب االمني العام لحزب الله الشــي 
نعيم قاســم امس انه » ميكن ان نرى حكومة االســبوع 
املقبــل عىل قاعدة ان املباين التي كان فيها اختافات كثرية 
بني رئيــس الجمهورية ورئيس الحكومــة املكلف اصبحت 
متقاربة جدا اىل درجة تسهل ان شاء الله اخراج الحكومة 
اىل النور، وهذه خطوة ايجابية تســاعد يف تسهيل التهيئة 
هيدا للحلول التــي نريدها يف  اىل انتخابــات الرئاســة 

لبنان«.
ويف كلمة له خال اجتامعه مع نواب الســنة امس يف 
دار الفتوى قال مفتي الجمهورية الشي عبداللطيف دريان 
» نســتب خريا يف تشــكيل الحكومة يف االيام القليلة 
املقبلة الن الوطن بحاجة اىل حكومة كاملة الصاحيات ال 

اىل حكومة ترصيف االعامل يف حدها االدىن«.

{ ترسيم الحدود البحرية {
ويف شأن ترســيم الحدود البحرية، قال الرئيس ميقايت 
يف حديث له من نيويورك » ان الوساطة االمريكية ساعدت 
ام الرتسيم، لكن ال تزال هناك تفاصيل  يف الدفع باتجاه ا
ينبغي توضيحها. وحتــى االن ميكن القول ان تقدما حصل 

النها مل ينجز بعد«. لكن الحل 
واضــاف » ان ادارة الرئيس بايدن تبــذل قصارى جهدها 
النجا املفاوضات«، مشــريا اىل ان كل االحزاب يف لبنان، 
ومنها حزب اللــه، تدعم قرارات الحكومــة ومواقفها يف 

املفاوضات.
وقال مصدر بارز يتابع ملف مفاوضات الرتسيم امس لـ 
»الديار« »لن نبدي اي رأي اضايف حول مفاوضات الرتسيم 
قبل ان يأتينا التقرير الخطي املنتظر من الوســيط االمرييك 

هوكشتاين«. موس 
واضاف ان هذا التقريــر مل يصلنا بعد لدرس النقاط التي 
سيحددها يف ضوء املوقف االرسائي من ماحظات لبنان. 
ونؤكد يف هذا املجال اننا لن نتنازل عن حقوقنا كاملة واننا 

بها«. متمسكون 
وعلمت »الديار« ايضا ان العدو االرسائي يتذرع مبطلبه 
حول ما ســمي بالضامنــات بحامية املنتجعــات البحرية 

سامتها«. وضامن  االرسائيلية 
ووفقــا للمعلومــات، فانه من املتوقع ان يتســلم لبنان 
تقرير هوكشــتاين الخطي خال االيام املقبلة، وان االدارة 
الحــدود وانجاز  االمريكية تضغط لحســم ملف ترســيم 
ين االول املقبل، وهناك سعي ليتم  االتفاق قبل منتصف ت

هذا االمر يف االسبوع االول من الشهر املذكور.

{ جلسة املوازنة {
خر، يســتأنف مجلس النواب غدا مناقشــة  عىل صعيد 
املوازنة بعد ان تعذر اقرارها يف الجلســة الســابقة بسبب 

النصاب. تطيري 
وعلمت »الديار« من مصــادر نيابية مطلعة ان اتصاالت 
القليلة املاضية لعــدم تكرار هذا  مكثفة جرت يف االيــام 

السيناريو يف جلسة الغد، ال سيام ان النواب املعارضني يف 
كتل القــوات اللبنانية والكتائب والتغيــري قد يلجؤون اليه 

مرة اخرى.
وقالــت املصادر ان هــذه االتصاالت تركــزت عىل تأمني 
النصاب للجلســة بشكل مريح نســبيا، اي ما يفوق ال65 
نائًبا بعدد ملحوظ لقطع الطريــق عىل اي محاولة لتكرار 
ســيناريو الجلســة الســابقة، مع العلم ان الكتل النيابية 

املؤيدة القرار املوازنة قادرة عىل تأمني هذا النصاب.
واضافــت املصــادر ان وزارة املال عكفت منذ الجلســة 
املاضيــة عىل احتســاب االرقــام والتقديــرات للنفقات 
والــواردات يف املوازنة عىل اســاس التعديات التي اقرت، 
ال ســيام زيادة الرواتب 3 اضعاف وزيادة موازنة الجامعة 
اللبنانية وتحديد ســعر الدوالر الجمــريك بـ 15 الف لرية، 

السابقة. الجلسة  الرئيس ميقايت يف  اعلن  كام 
واشــارت اىل ان هذه االرقام الجديدة يفرتض ان تحملها 
الحكومة اىل جلســة الغد لتفــادي االرباك الذي حصل يف 
الجلسة السابقة، ما ساهم بشكل رئيي يف لجوء ونجا 
املعارضة يف تطيــري النصاب مســتغلني الرتاخي من قبل 

للموازنة. املؤيدة  الكتل 
وقالت املصــادر النيابية ان الرئيس بري حريص ومصمم 
عىل املي يف مناقشــة املوازنــة القرارها النها افضل من 
االســتمرار عىل هذا الوضع، والرصف عىل القاعدة االثنتي 
ية وسعيا اىل تحســني االنتظام املايل والخزينة وفق  ع

املمكن.
واضافت انــه مصمم عىل نجا جلســة الغد والوصول 
ية لهذا  اىل حسم واقرار املوازنة، مســتندا اىل تاييد االك
الخيار، وامــا من الجميع التعــاون يف اطار ايجايب، مع 

ورية،  التي تعترب  خذ عىل املوازنــة  العلم ان للجميع م
وهي غري مثالية كام عرب النواب املؤيدون واملعارضون لها.

خــر اىل ان املجلس يتجه اىل  ولفتت املصادر من جانب 
تعديل وتخفيض الســنة السجنية بعد املواقف النيابية التي 
السجناء والسجون. سجلت يف هذا االطار ملعالجة مشكلة 

{ املفتي ومواصفات الرئيس {
من جهة اخرى، عقد مفتي الجمهورية الشي عبداللطيف 
دريان يف دار الفتوى امس اللقاء املوســع مع نواب السّنة 
الذي حرى التحضري له منذ اســابيع. وحرضه 24 نائبا من 
النواب: اسامة سعد، ابراهيم منيمنة،  اصل 27، وغاب عنه 

قعقور. وحليمة 
اللقــاء القى دريــان كلمة حــدد فيها  وخــال بداية 

باربع نقاط هي: الجمهورية  مواصفات رئيس 
1  الحفــاظ عىل ثوابــت الطائف والدســتور والعيش 

املشرتك
2  انهاء االشتباك املصطنع والطائفي بشأن الصاحيات 

السلطات وتعاونها. والعودة اىل مبدأ فصل 
العام  الشــخصية  العمل  3 االتصــاف بصفات رجــل 

. املسؤولة  املهمة  والوطنية تحكمه اخاق 
4 االتصــاف بالحكمة واملســؤولية الوطنية والنزاهة 

للبنانيني ان يكون جامعا  وبالقدرة عىل 
وقــال » نريد رئيًســا ال يكون ابدا جزءا من املشــكلة او 

فيها«. السبب 
واكد »انــه ال بّد من انتخاب رئيس جديــد للجمهورية«، 
داعيــا النواب اىل تحمل مســؤولياتهم واملســاهمة يف » 
اســتعادة رئاســة الجمهورية يف احرتامهــا ودورها يف 

الخارج«. الداخل وتجاه 

عــــــــام ملـــــــــــــــدة  مــــــعــــــنــــــا  يــــــــقــــــــاتــــــــل  ملـــــــــــن  الــــــــــروســــــــــيــــــــــة  الــــــجــــــنــــــســــــيــــــة   : بــــــــوتــــــــيــــــــن 
تــــــــقــــــــاريــــــــر مـــــــتـــــــضـــــــاربـــــــة عــــــــــن الــــــــــوضــــــــــع املـــــــــيـــــــــدانـــــــــي فــــــــــي شـــــــــــــرق أوكــــــــرانــــــــيــــــــا

ميارس أعامل نهب بالسجن حتى 15 عاما.
وأفاد الكرملني بأن بوتني وقع أيضا قانونا يســهل منح 
الجنســية الروســية لألجانب الذين يقاتلون يف صفوف 

الجيش لفرتة ال تقل عن عام.
ونص هذا القانون الذي صدر يف الجريدة الرسمية عىل 
أن األجانب الذين ينضمون إىل الجيش لفرتة ال تقل عن عام 
ميكنهم طلب الحصول عىل الجنسية، دون أن يضطروا إىل 

الروسية لـ5 أعوام. األرا  إقامتهم عىل  إثبات 
ونقلت وكالة األنباء الفرنســية أن هــذا اإلجراء موجه 
خصوصــا »إىل املهاجريــن املنحدرين مــن الجمهوريات 
سيا الوسطى، والذين ميارسون  الســوفياتية السابقة يف 

الكبرية عىل غرار موسكو مهنا شاقة جدا«. يف املدن 
لكن قرغيزســتان وأوزبكســتان وجهتا يف وقت سابق 

مواطنيهام إىل عدم املشاركة يف أي نزاع.
ويأيت مرسوم بوتني يف وقت تسعى موسكو بكل السبل 

أوكرانيا. للقتال يف  العنا  إىل تجنيد مزيد من 

{ الوضع امليداين {
هــذا ويتواصل االســتفتاء عىل انفصــال املناطق التي 
ســيطرت عليها روسيا يف أوكرانيا، وســط تنديد ورفض 
غريب. وبينام يحقق الجيش األوكراين تقدما يف دونيتسك، 
كشــفت صحيفــة نيويورك تاميــز أن الرئيــس الرويس 
فادميــري بوتني رفض طلبات قادته امليدانيني االنســحاب 

خريسون. مدينة  من 
وتقــع املناطق املعنيــة باالســتفتاء يف جنوب ورشق 
أوكرانيا، يف مقاطعات دونيتســك وزاباروجيا وخريسون 

ولوغانسك.
الذي  وتقترص األيــام األربعة األوىل من االســتفتاء  
انطلــق الجمعة وميتد حتى الثاثاء  عــىل عملية اقرتاع 

املناطق. تلك  لسكان  جز 
زيلينس  األوكراين فولودميري  الرئيس  ندد  ويف كييف، 
بعمليــة التصويت، قائا »ســيكون رد فعــل العامل عادال 
اما حيال االســتفتاءات الصورية«، التــي وصفها بأنها 

الدويل والقانون األوكراين«. القانون  »جرائم ضد 
بودولياك  ميخايلو  األوكرانية  الرئاسة  قال مستشار  كام 

إنه ال يوجد إجراء قانوين يسمى »االستفتاء« يف األرا 
املحتلة، مبينا أن ما يجري ليس سوى عرض دعا للتجنيد 

الروسية. القوات  يف 
األوكراين دينيس شميهال  الوزراء  من جهته، قال رئيس 
ن هي التعبئة الروســية  إن القضيــة التي تقلق الجميع ا
واســتفتاءاتها الوهمية، إال أنها ال تغري شــيئا بالنســبة 
لألوكرانيني من حيث األهداف االسرتاتيجية، بحسب قوله.
ء لتحرير  وأكــد شــميهال أن أوكرانيا ســتفعل كل 
أراضيها، وأن رشكاء أوكرانيا مســتعدون لدعمها يف ذلك، 
إضافــة إىل اســتعدادهم لدعم تعايف البــاد وبناء دولة 

تعبريه. أوروبية قوية جديدة، وفق 
الرئيس األمرييك جــو بايدن يف بيان بفرض  كام تعهد 
أعبــاء اقتصادية إضافية فورية وشــديدة عىل روســيا، 
مؤكدا أن باده تقف مــع رشكائها يف جميع أنحاء العامل، 

لاستفتاءات. »ملفقة«  نتائج  ترفض  وأنها 
ووصف بايدن االســتفتاءات بأنها شكلية وذريعة لضم 
أجزاء مــن أوكرانيا بالقــوة، يف انتهاك صــار للقانون 

الدويل مبا يف ذلك ميثاق األمم املتحدة.
وقــال الرئيس األمرييك إن واشــنطن لــن تعرتف أبدا 
باألرا األوكرانية إال عــىل أنها جزء من أوكرانيا، ووعد 
الدعم األمني للشــعب األوكراين ملساعدته  باالستمرار يف 

الدفاع عن نفسه. يف 
وأكد األمني العام لحلف شــامل األطلــي )ناتو( ينس 
ســتولتنرب أن الحلف ســيكثف دعمــه ألوكرانيا ردا عىل 

بالزائفة. وصفها  التي  االستفتاءات 
وبدورها، شــددت دول مجموعة السبع عىل أنه لن يتم 
»إطاقا« االعرتاف باالســتفتاءات التي ال تحمل »أي تأثري 

قانوين أو رشعية«.
الخارجية  املقابل، رفضت موسكو االتهامات، وقالت  يف 
الروســية إن االســتفتاءات الجارية متوافقة مع القانون 

الدويل.
كام قوبلت الخطوة برد فعل مــن بكني، حيث قال وزير 
يف ترصيحــات وّجهها إىل  الخارجيــة الصيني وان يي 
نظــريه األوكراين دميــرتو كوليبا أثناء انعقــاد الجمعية 
العامة لألمم املتحدة  »ينبغي احرتام ســيادة وســامة 

الدول«. أرا جميع 
وقــال زعيم االنفصاليني يف دونيتســك »ال يهمنا ما إذا 
كان الغرب ســيعرتف بنتائج االســتفتاء أم ال«، مؤكدا أن 

اليوم األول من االستفتاء جيدة وأنه  نسبة املشاركة خال 
مل يتم تسجيل أي خروق.

{ تقدم أوكراين وقصف رويس {
وعىل الصعيد امليداين، حقق الجيش األوكراين مكاســب 
قرب مناطق االســتفتاء رشقا وجنوبا، كــام حقق تقدما 
ملحوظا يف محور ليامن شــامل دونيتســك للمرة األوىل 
، بعد سيطرة الجيش الرويس عىل املنطقة. منذ أيار املا
األوكراين  املقاطعة  ويف جبهة خاركيــف، قال حاكــم 
إن القــوات الروســية حاولت شــّن هجــوم يف منطقة 
كوبيانســك، لكنها تكبدت خســائر كبرية، واضطرت عىل 

الرتاجع. أثرها اىل 
وقالت قيــادة األركان األوكرانية إنهــا أحبطت هجوما 
كان  دونيتسك،  باخموت رشق  روســًيا عىل محيط مدينة 
يسعى للسيطرة عىل بعض البلدات، بعد التقدم الذي أحرزه 

أمس. األوكراين  الجيش 
وأفادت مصادر بــأن القوات األوكرانية مــا زالت تعزز 
كنت من االلتفاف  مواقعها يف محور ليامن، وأن قواتها 
الرويس استعدادا لحصارها،  الجيش  والتمركز خلف مواقع 

أن قطعت عنها خطوط االتصال واإلمداد. بعد 
مــن ناحية أخــرى، قالــت وزارة الدفــاع الربيطانية 
أمس الســبت، إن روســيا قصفت سّد بشــينهي عىل نهر 
سيفريس دونتس يف شــامل رشق أوكرانيا، مستخدمة 
صواري باليســتية قصرية املدى أو أسلحة مامثلة، وذلك 

والخميس. األربعاء  يومي  خال 
وأضافت أن الهجوم تزامن مــع تقدم القوات األوكرانية 
باتجــاه مصب النهريــن، وأن القادة الــروس رمبا كانوا 
يحاولون إغراق نقاط عبور عســكرية أوكرانية، مستبعدة 

أن يؤثر ذلك يف العمليات األوكرانية نظرا لبعد املســافة.
اإليرانية املسريات 

وأعلنت القيادة اإلقليمية العســكرية بالجيش األوكراين 
يف مدينة أوديســا إســقاط طائرة إيرانية مسرية متعددة 
األغــراض من طــراز »مهاجر 6«، مصممة لاســتطاع 

والقصف. واملراقبة 
مسريتني  طائرتني  إســقاط  األوكراين  الجيش  أعلن  كام 
إيرانيتي الصنع يف مدينتي أوديسا   »136 من طراز »شهيد 
ودينيربو، وذلك بعدما أفاد املتحد باســم اإلدارة اإلقليمية 
العســكرية بأن طائرتني مســريتني انتحاريتــني إيرانيتي 

الصنع أصابتا مبنى إداريا يف ميناء أوديســا، مام أســفر 
عن مقتل مدين واندالع حريق يف املكان.

ويف رّد فعلها عىل ما تراه كييف دعام عســكريا إيرانيا 
لروســيا، أعلنت الخارجية األوكرانية سحب اعتامد سفري 
الســفارة  يف  املوظفني  عــدد  وخفض  بأوكرانيا،  إيــران 

كييف. يف  اإليرانية 
وأضافت الخارجية أن تزويد إيران لروسيا بأسلحة لشن 
بة خطرية  حرب عىل أوكرانيا عمل غــري ودي، ويوّجه 

طهران. مع  للعاقات 
وأشــارت إىل أنها أبلغــت القائم باألعــامل اإليراين أن 
استخدام أســلحة إيرانية يف أوكرانيا يتعارض مع موقف 

الحياد.
وردت وزارة الخارجية اإليرانية بالقول »نأســف لخفض 
تقارير غري مؤكدة وزوبعة  بعد  العاقات  كييف مســتوى 

أجنبية«. أطراف  ارسها  إعامية 

{ قتىل أوكرانيون {
يف املقابل، قالت الســلطات املوالية لروسيا إن الدفاعات 
الجويــة تصــدت لهجــوم صاروخي أوكراين اســتهدف 
خريســون، كام أكدت إصابة مدنيني اثنني يف قصف عىل 

دونيتسك. مركز 
وأعلنت وزارة الدفاع الروســية أن غارة جوية استهدفت 
وحــدات من اللواء 81 يف مدينة كراماتورســك مبقاطعة 
دونيتســك، وتســببت مبقتل أك من 220 جنديا أوكرانيا، 
كام اســتهدفت »املرتزقة األجانب« يف مدينة سافيانسك 

100 مسلح. أك من  وقتلت 
وأضافت أن قواتها شنت هجامت عىل القوات األوكرانية 
صاروخية  لهجامت  وتصــدت  وميكواليف،  زاباروجيا  يف 
أوكرانــــية يف خريســون، وأنهــا قتلت أكــ من 130 

عسكريا.
الوزارة إن قواتها أسقطت طائرة  ويف وقت الحق، قالت 
مســرية من نوع »بريقدار: تابعة للجيش األوكراين خال 

النووية. زاباروجيا  محطة  قصف  محاولتها 
وأضافت أنــه تم إســقاط مقاتلة أوكرانيــة من طراز 
29، و42 صاروخا من طــرازي هيامرس وأولخا يف  مي

خريسون.
كام أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس إعفاء نائب وزير 

مهامه. من  اللوجستية  للشؤون  الرويس  الدفاع 

ــهــا ــاع عـــن شــركــائ ــدفـ ــالـ بـ ــم  ــ ــدائ ــ ال ــنـــطـــن  واشـ ــزام  ــ ــت ــ ال ــد  ــؤكـ نـ  : ــيـــة عــــرب  وزراء خـــارجـ لــقــائــه  بــعــد  بــلــيــنــكــن 

املشرتك. التعاون  واستقرارها وتطوير مجاالت 
ورة العمل عىل تعزيز الســام  وشــدد البيان عــىل 
التحديات  ومواجهــة  األوســط  ق  ال يف  واالســتقرار 

والعاملية. اإلقليمية 
وحسب موقع وزارة الخارجية األمريكية فقد أكد بلينكن 
أنه يعمل مع نظرائه العرب »معــا لحل التحديات اإلقليمية 
والعاملية املشــرتكة، فنحن نحاول إحال ســام دائم يف 
ونتعامل  إيران،  تفرضها  التــي  التحديات  ومواجهة  اليمن، 

، بني جملة من القضايا األخرى«. مع انعدام األمن الغذا
يف السياق، ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية املرصية 
أن وزير الخارجية ســامح شكري شارك يف االجتامع الذي 
عقده بلينكن مع نظرائه العــرب، وذلك عىل هامش أعامل 

املتحدة. العامة لألمم  للجمعية   77 الدورة 

وقال املتحد باســم الوزارة إن الوزير شكري استعرض 
خال اللقاء املوقف املرصي إزاء عدد من القضايا الرئيســية 
املطروحة عىل الســاحتني الدولية واإلقليمية، وعىل رأسها 
عملية الســام، واألزمة يف سوريا، فضا عن امللف اليمني 

وتداعيات األزمة األوكرانية عىل األمن الغذا العاملي.
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ارتــــــــــــــــفــــــــــــــــاع قــــــــتــــــــلــــــــى احـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــاجـــــــــــات إيــــــــــــــــــــــــــــران ورئـــــــــــيـــــــــــســـــــــــي يـــــــدعـــــــو
لــــــــلــــــــتــــــــعــــــــامــــــــل بــــــــــــحــــــــــــزم مــــــــــــــع مـــــــــــزعـــــــــــزعـــــــــــي األمـــــــــــــــــــــــن واالســـــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــرار

املا يف أعامل عنف مبدينة مشــهد شــامل رشقي إيران، 
قوله »من الرضوري التمييز بــني االحتجاج وتعطيل النظام 

العام واألمن«.
وأضاف إبراهيم رئيــي أن األحدا التي أدت ملقتل عنرص 
قوات البســيج هي »فو وأعامل شــغب«، مشــددا عىل 
ورة التعامل بحزم مع املخلني باألمن العام واستقرار الباد.

ّ قبل يومــني يف نيويورك أن  وكان الرئيــس اإليراين 
سلطات باده ســتفتح تحقيقا يف وفاة الشابة مهسا أميني 
)22 عامــا(، محذرا يف الوقت نفســه مــن »الفو غري 

املقبولة«.

هذا وقالت الخارجية اإليرانية أن محاوالت الواليات املتحدة 
ر دون رد«. »النتهاك سيادتنا لن 

{ مظاهرات مضادة {
وخرجت الجمعة مظاهــرات مؤيدة للحكومة يف طهران، 
ردا عىل االحتجاجات املســتمرة منذ أسبوع عقب وفاة مهسا 

أميني.
املكلف بتنظيم  وكان املجلس اإلسامي لتنســيق التنمية 
التظاهرات الرســمية يف إيران هو مــن دعا إىل مظاهرات 
»داعمة للحجاب«، ووصف املجلس املحتجني بأنهم »مرتزقة«، 
كام وصفت وســائل إعام محلية املظاهرات املوالية للنظام 
التي خرجت الجمعة بأنها »زئري حامسة الشعب ضد مثريي 

الشغب«.

وكانت االحتجاجات قد اندلعت األسبوع املا عقب وفاة 
أميني املتحدرة من محافظة كردســتان )شامل غريب الباد( 
يف مستشــفى بالعاصمة، بعد 3 أيام من اعتقالها من قبل ما 
تســمى »دوريات اإلرشاد« )رشطة األخاق( بدعوى ارتدائها 

لباسا غري محتشم.
بة قاتلة عىل  ويف حني قال ناشــطون إن الفتاة تلقت 
رأســها أثناء احتجازها، نفى املسؤولون ذلك وأعلنوا عن فتح 

تحقيق يف الحادثة.

{ خريطة االحتجاجات {
وهــي الكربى منــذ احتجاجات  وتركــزت االحتجاجات 
عام 2019 باملناطق الشــاملية الغربيــة التي تضم محافظة 
كردســتان، ولكنها امتدت أيضا إىل طهران ومدينتي مشهد 

وقزوين ونحو 50 مدينة وبلدة أخرى يف أنحاء الباد.
وأوردت وكالــة الصحافة الفرنســــية أن وكالة »بورنا« 
املرتبطة بوزارة الرياضــة اإليرانية نقلت يف وقت  لألنباء 
متأخر الجمعة عن التلفزيون الرســمي، أن »عدد الذين قتلوا 
يف أعامل الشــغب األخرية يف الباد ارتفــع إىل 35، وكانت 
الحصيلة الرسمية السابقة بحدود 17 قتيا، بينهم 5 عنا 

أمن.
ونقل التلفزيون اإليراين عن محافظ غيان أن الســلطات 
اعتقلــت 739 من مثريي الشــغب يف املحافظة الواقعة يف 

شاميل إيران، بينهم 60 امرأة.
وأظهرت مقاطــع فيديو بثها ناشــطون مظاهرات ليلية 
الجمعة يف العاصمة طهران ومدن أخرى، احتجاجا عىل وفاة 

الفتاة.
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