
قال املدير العــام للوكالة 
الذرية  للطاقــة  الدوليــة 
رفائيل غــرويس إن الحوار 
استؤنف  وإيران  الوكالة  بني 
لتوضيح ما ســاها قضايا 
املعلقة،  الوقائية  اإلجراءات 
وذلك ضمن مســاعي إحياء 
االتفــاق النــووي اإليراين، 
إنها  طهــران  قالت  بينــا 
ســتعزز التعاون مع الوكالة 
إذا تعاملــت معهــا تقنيا ال 

سياسيا.
وقال غــرويس إنه التقى 
منظمة  رئيس  يومــني  منذ 
اإليرانية  الذريــة  الطاقــة 
محمد إسالمي يف العاصمة 
النمساوية فيينا، وهو اللقاء 
األول مــن نوعــه عىل هذا 
املستوى بني الوكالة الدولية 

وطهران.
يف  قال  غــرويس  وكان 
املؤمتــر الســنوي الـــ 66 
للوكالــة إن التواصــل بني 

الوكالــة وطهران قد انقطع منذ 
حزيران املايض.

وجــاء يف تغريدة ملدير وكالــة الطاقة الذرية، 
أرفقهــا بصور للقاء مع إســالمي، أن »الحوار مع 
إيران اســتؤنف لتوضيح مســألة املواقع اإليرانية 
الثالثة غري املرّصح عنها، والتي ُعرث فيها ســابقاً 

عىل آثار لليورانيوم.

ويف تقرير أصدرته يف السابع من أيلول الحايل، 
شددت الوكالة لهجتها تجاه طهران، قائلة إنها غري 
قادرة عىل ضان »الطابع السلمي الرصف« لربنامج 

طهران النووي.

{ املوقف اإليراين {
يف املقابل، قال وزير الخارجية اإليراين حســني 
أمري عبد اللهيان إن بالده ستعزز تعاونها مع الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية إذا تعاملت تقنيا ال سياسيا.
وتطالــب إيران بأن تغلق الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية ملف املواقع غري املرصح بها للساح بإنجاز 
تفاهم يف محادثات إحياء االتفاق النووي، وتصف 
إيــران تحقيقات الوكالة بشــأن ملف املواقع غري 
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دعــــــــوة »شــــــــكلية« لبــــــــري النتخــــــــاب رئيــــــــس وترجيــــــــح عــــــــدم اكتمــــــــال النصــــــــاب
التعيينــــــــات تؤخــــــــر والدة الحكومــــــــة وتعيــــــــد الــــــــدوالر الــــــــى مســــــــاره التصاعــــــــدي
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ــاة ــ ــ ــ ــ ــة وفـ ــ ــ ــ ــ ــا«: حالـ ــ ــ ــ ــ  »كورونـ
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة  و157 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 157 إصابة 
جديدة بالفــريوس، ليصبح العــدد اإلجايل لإلصابات 

.1215265
وأوضحــت الوزارة أنه »تم تســجيل حالة وفاة جديدة، 

وبذلك يصبح العدد اإلجايل للوفيات 10673«.

مواجهات بني قوى االمن واهايل شهداء املرفأ امس                                                 )التفاصيل ص 5(

الترسب النفطي يف بحر البلطيق

استئناف املفاوضات بني وكالة الطاقة وايران

مستوطنون اقتحموا االقىص بحامية رشطة االحتالل

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( )التتمة ص12( 

بوال مراد

فاجأ رئيس املجلس النيايب نبيه بري القوى السياسية 

يوم أمس والهيئة الناخبة ملجلس النواب بدعوته لجلسة 

النتخــاب رئيس جديد للبالد يــوم غد الخميس. من دون 

مقدمــات او تلميحات، قرر رئيس الربملان الدعوة قبل 48 

ساعة فقط لجلسة انتخاب رغم معرفته باستحالة انجاز 

هذه العملية يف ظل التشتت والتضعضع يف مقاربة امللف 

من قبل كل الفرقاء ومن بينهم »الثنايئ الشيعي«. 

{ جلسة شكلية {

وقالت مصادر سياســية واســعة االطالع لـ »الديار« 

ان ســببني رئيسيني يقفان خلف دعوة بري، اوال، التزامه 

بصالحياته كاملة وقراره بأن يدعو اقله لجلستي انتخاب 

قبــل تحول املجلس لهيئة ناخبة يف االيام الـ 10 االخرية 

من والية الرئيس الحايل ميشــال عون. اما السبب الثاين 

فسعيه السقاط التهمة التي يوجهها البعض لـ »الثنايئ 

الشــيعي«  بأنه غري مستعجل النتخاب رئيس وال ميانع 

الدخــول يف الفراغ. ورجحت املصادر ان تكون الجلســة 

»شــكلية بحيث انه من املستبعد متاما ان يتأمن نصابها 

املتمثل بـ 86 نائبا، فيحصل تفاهم ضمني بني الكتل عىل 

اال تقاطع الجلســة ويف الوقت نفســه اال تحرض بكامل 

اعضائهــا لعــدم تأمني النصاب الن ايا منها مل تحســم 

قرارها بعد لجهة املرشــح الذي ستخوض به االستحقاق 

الرئايس«. 

وتضيف املصادر: »عىل كل االحوال ســتضع دعوة بري 

الطبخة الرئاســية عىل نار حامية، بحيث سيتوجب عىل 

كل الكتل حســم خياراتها نهاية االسبوع املقبل استعدادا 

للتعامل مع الجلســة الجديدة التي ســيحددها بري قبل 

منتصف ترشين االول«. 

وبحسب معلومات »الديار« فان قوى املعارضة اي نواب 

»التغيري«  و« القوات« و »الكتائب« والنواب املســتقلني مل 

يحســموا حتى الساعة اسم مرشــحهم املوحد لخوض 

االنتخابــات، وقد بدا ذلك جليــا باعالن رئيس »القوات«  

ســمري جعجع اســتعداده ليكون مرشح هذه القوى يف 

حال التوافق عىل اســمه، ما يعني ان املفاوضات بينهم ال 

تزال تراوح مكانها. 

ويحـــــذر االســـــتفتاءات  انجـــــاز  بعـــــد  أوكرانيـــــة  مناطـــــق   4 لضـــــم  يتحضـــــر  بوتيـــــن 
مـــــن أزمـــــة غـــــذاء عامليـــــة... وتســـــرب للغـــــاز فـــــي »البلطيـــــق« ورصـــــد انفجـــــارات

غروســـــي يعلـــــن اســـــتئناف الحـــــوار بيـــــن وكالـــــة الطاقـــــة الذريـــــة وإيـــــران

أعلنت الســلطات املوالية لروســيا يف 4 مناطق أوكرانية 
تســيطر عليها موســكو كليا أو جزئيا أمس الثالثاء أن نتائج 
االســتفتاءات لضمها إىل روســيا تظهر تأييدا »قويا« لخيار 

»نعم« وفق نتائج أولية.
وأفــادت وكاالت ريا نوفوســتي وتاس وإنرتفاكس لألنباء 
الروســية بأن السلطات املوالية ملوسكو يف كل من دونيتسك 
ولوغانســك وخريســون وزاباروجيا أكدت أن التأييد لخيار 
االنفصال عن أوكرانيا يف هذه املناطق جاء بنسبة 97 إىل %98 

من األصوات بعد فرز ما يرتاوح بني 20 و27% من األصوات.
وذكرت ريا نوفوســتي أن الربملــان الرويس قد يدرس ضم 
املناطــق األوكرانية األربع إىل الفدرالية الروســية يف الرابع 

من ترشين األول املقبل.
وقالــت الوكالة إن بيانات أولية تشــري إىل أن 96.92% من 
املشــاركني يف االستفتاء بخريسون صوتوا لصالح االنضام 
إىل روســيا، يف حني بلغت نســبة التأييد يف لوغانسك %82، 

و97.91% يف دونيتسك، و98% يف زاباروجيا.
وقد اعتربت الخارجية األوكرانية أن نتائج االســتفتاءات لن 

التلموديــون يُدنســون االقصــى لليــوم الثالــث 

اقتحمت مجموعات من املستوطنني باحات 
املسجد األقىص تحت حاية رشطة االحتالل 
اإلرسائييل يف ثــاين أيام ما يعرف بعيد رأس 
الســنة العربية من جهة باب املغاربة، وذلك 

لليوم الثالث عىل التوايل.
ومنــع االحتالل  وصــول حافالت مصلني 
مــن داخل الخط األخــرض إىل القدس حيث  
أن املفتش العــام للرشطة اإلرسائيلية اقتحم 
األقىص مــع مجموعة مــن ضباط رشطة 
االحتــالل، وقد اعتــدت  قوات االحتالل  عىل 

مجموعة من املرابطات يف باحات املسجد.

وأفادت وكالة األنباء الفلســطينية )وفا( 

نقال عن األوقاف اإلســالمية يف القدس بأن 

عرشات املســتوطنني عىل شكل مجموعات 

متتالية اقتحموا املسجد األقىص، وأدوا طقوسا 

تلمودية عنرصية وجوالت استفزازية، تحت 

حاية مشددة من رشطة االحتالل، يف ثاين 

أيام عيد رأس السنة العربية.

وأضافت األوقاف اإلســالمية أن املفوض 

جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم 

الخميس الجاري، والتي دعا اليها الرئيس 

نبيه بري، تظهر ان املعركة الرئاســية 

هي بني الوزير السابق سليان فرنجية 

وقائد الجيش العاد جوزاف عون.

من املرّجح أال يتم اكتال النصاب من 

الــدورة االوىل الجراء االنتخابات، كا 

من املرجح ان يتعطّل النصاب ايضاً يف 

الدورة الثانية.

ان املعركــة الجدية هي بني فرنجية 

والعاد عون، لكن هناك مرشح وفاقي 

قوي جــدا هو الوزير الســابق ناجي 

البستاين، وتؤيده عدة كتل نيابية، لكن 

االمر غري محســوم حتى اآلن اذا كانت 

وقد  ستحصل،  الرئاســية  االنتخابات 

ميتد الفراغ الرئايس اشــهراً بعد انتهاء 

والية الرئيس ميشال عون.

عىل طريق الديار

»الديار«

ابتداًء من اول تشرين االول

ثمن العدد من جريدة »الديـــار«

10 آالف ليرة
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جــــــــورجــــــــيــــــــا مــــيــــلــــونــــي 
ــا كـــارديـــنـــالـــي ــوديـ ــلـ ــا كـ ــ ــاق وســ

نبيه الربجي

 »لو ولد بنيتو موسوليني 

امــرأة لــكان جورجيــا 

طفولة  مثلــه  ميلوين«. 

من  يســاري  أب  ضائعة. 

من  ميينية  وأم  رسدينيــا 

صقليــة )رمبا تتحدر من 

الســنة  أصل عريب(. يف 

األوىل مــن عمرهــا ترك 

األب فرنشيســكو العائلة 

اىل جــزر الكناري. من هنا بــدأت كراهية جورجيا لكل 
اآلباء، ولكل اليســار لتتجه مييناً، ثم اىل ميني اليمني.

العقدة الفرويدية ال تزال تالحقها حتى الساعة. عملت 
بائعــة خضار، كذلك ســاقية يف واحدة من أهم حانات 
رومــا . وكانــت تحلم أن تؤدي  مثل جينــا لولو بريجيدا 
رقصة الغجرية زيغاريال، أو أن تكون لها ســاقا كلوديا 

كاردينايل.
من حي غارباتيال، وحيث السكارى يحطمون الكؤوس 
عىل أبواب املنازل البائســة، اىل مقر رئاســة الحكومة

Plazzio Chigi  ، ولكن اىل أي مدى تشــبه موســوليني 
الذي اذ أنشأ فرقة »القمصان السود«، كان يرى أن العنف 

الــذي يصنع التاريخ امنا يصنع األمرباطورية.
هكذا أرغم الشــيوعيني عىل تناول زيت الخروع بعدما 
هزمهم يف الشــوارع عام 1922 . ابــان املراهقة، كان 
يرشــق الذاهبني اىل القداس بالحجارة . وحني كانت أمه 
تصطحبه اىل الكنيســة كان يتقيأ مــن رائحة البخور. 
ذات مرة، ومن باحة الكنيســة، دعا الكاهن، ثم الله، اىل 
املبارزة بالســكاكني ليقيض نحبه برصاصة، وهو معلّق 
بقدميــه غداة هزمية الجيش االيطايل يف الحرب العاملية 

. الثانية 
هل تغرّيالزمن كثرياً يف أوروبا؟ الصحافيون اليساريون 
يف روما الذين يالحظــون أي ضائقة اقتصادية، وحتى 
سيكولوجية، تعيشها القارة بسبب »القهر األمرييك«، ال 
يستبعدون أن تنتقل العدوى من ايطاليا اىل أملانيا، بعدما 
حــدث العكس يف الثالثينات مــن القرن الفائت، وصوالً 
اىل فرنســا، وحيث مارين لوبن تنتظر لحظة الدخول اىل 

املاتينيون. اىل  ال  االليزيه 
فوبيــا الغربــاء. وباء شــائع يف أوســاط أوروبية 
تتنــاىس أن ثــراء دولهــا يعود اىل االســتنزاف املروع 
لرثوات هــؤالء الغرباء . ايطاليا كانت مختلفة نســبياً، 
ان بثقافــة البورتوفينو أو باملزاج املتوســطي الذي مييل 
اىل الرومانســية »حيــث القمر كعاشــق  يدق عىل باب 

شــهرزاد«، كام كتب لويجي برياندللو .
 لــن يعود هنــاك من مــكان لـ«الدولتــي فيتا«، 
أي الحيــاة اللذيــذة . يف عرنــا، وهو عــر اللهاث. 
املثقفــون االيطاليون يتخوفون من االنزالق، عرب االيقاع 
الهيســتريي لاليديولوجيا  اىل »األماروفيتا«، أي الحياة 
املّرة، خصوصاً اذا وجدت يف بالدهم امرأة بشاريب أدولف 

هتلــر. أنثى الدوتي هنا وأنثى الفوهررهناك .
كان يفــرض مبيلــوين أن تكون ضــد األمرباطورية 
األمريكية، ليس بســبب املوزاييك االثني والثقايف، وامنا 
الرومانية  األمرباطورية  استنســاخ  محاولتها  بســبب 
)هكذا كان يقول موســوليني( . لكنها أعلنت وقوفها اىل 
جانــب الغرب يف أوكرانيا . هذه ذروة الزبائنية الدراكها 
أن مناهضة البيت األبيض تعني أن أســواقاً كثرية ستقفل 

. االيطالية  املنتجات  يف وجه 
 الطريــف أن ميلــوين مل تكن مأخــوذة بأمريكا، وان 
أعجبــت لفرة بدونالد ترامب، قبل أن ترى فيه الكاوبوي 
الذي بدل أن يقتحم الحانات الخشبية يف الغرب األمرييك، 
رأتــه الكاوبوي الذي يقتحم  بالعيص وبالســكاكني تلة 

الكابيتول.
املشــكلة أن ايطاليــا )تذكروا أنها بلــد مايكل انجلو 
وليونــاردو دا فني ( مبثابة الواحــة للهاربني من ليل 
الصفيــح يف بلدانهــم . ماذا يحصل لهــؤالء الذين ترى 
فيهم رئيســة الحكومة )أول امرأة تشغل هذا املنصب يف 
ايطاليــا( األرواح الرشيرة التي دمرت روما . الحظوا أي 
بربرية تلــك حني يتقاطع التاريخ مع االيديولوجيا، عىل 

ذلك النحو العشوايئ يف رأس امرأة؟ 
 ألهــذا يكتب عازف جاز عىل جدار منزله يف البندقية، 
وبعــد ظهور نتائج االنتخابات، »كم هي حزينة البندقية 
!« مســتعيداً عنوان األغنية الشــهرية لشــارل أزنافور؟ 
الكاتب أمربتو ايكو تحدث عن »عقدة ســبارتاكوس« لدى 
غــالة أهل اليمني يف ايطاليا . الزنجي الذي ثار ضد روما 
وانتــر عىل كل جيوش االمرباطوريــة، قبل أن يهزمه 
كراسوس، وينصب الصلبان عىل طول الطريق اىل روما، 

وقد علّــق عليها من بقي عىل قيد الحياة من الزنوج .
صحيفــة »كوريــرا ديال ســريا«  الليربالية كتبت عن 
»ذلــك القداس الجنائزي« عىل روح اليســار الذي ووري 
الرثى منذ أن دقت أجراس الكنائس يف الكرملني... »وحل 

! الحمراء«..  النجمة  محل  الصليب 
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صونيا رزق

عــىل الرغم من عدم إتفاق فريقّي النزاع 
يف لبنان، عىل إســم مرشــح رئايس قبل 
انتهــاء املهلة الدســتورية، يف ظل بروز 
أسامء مرشــحة من مختلف االطياف اىل 
املركز االول، مع التداول بأخرى من وزراء 
ونواب حاليني وسابقني، دعا رئيس مجلس 
النواب  نبيه بري، الهيئة العامة للمجلس 
اىل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، خلفا 
للرئيس ميشــال عون، الذي تنتهي واليته 
يف 31 ترشيــن االول املقبل، عند الحادية 
عرشة من قبل ظهر غد، االمر الذي شــكّل 
مفاجأة لدى البعض،  اذ ســبق ان رّد بري 
عىل ســؤال النائبة بــوال يعقوبيان حول 
هذه املســألة بالقول: »ســأدعو اىل تلك 
الجلســة عندما أجد امكانيــة النتخاب 

الرئيــس من خالل التوافق«، وهو الرشط االســايس لتوفري 
النصاب القانوين للجلســة اي حضور 86 نائباً، لكن ما الذي 
طــرأ يك يقوم بري بهذه املهمة؟ مصادر سياســية مواكبة 
لجلسات انتخاب الرئيس املتعددة، إعتربت دعوة بري انها تأيت 
ضمن إطار تنفيذ الدستور ليس اكرث، وبأّن مالمح العام 2016 
ســتظهر اعتباراً من يوم غد الخميس، والتي شهدت جلسات 
بالجملــة مل تســتطع الوصول اىل مبتغاها إال بعد تســوية 
رئاسية، فرضت قيوداً عىل موقعيها، لكنها مل تنجح بل ساهمت 

يف التباينات والخالفات.
ورأت هــذه املصادر بأّن بــري اراد من خالل خطوته  إزاحة 
االتهامات عنه، خصوصاً تلك الصادرة عن الخصوم بأنه ال يريد 

إنتخــاب رئيس، لكن ومع ذلك قام مبا يتطلّبه منه الدســتور، 
وسط غياب مؤكد لنصاب الثلثني الذي سيستعني به الفريقان اي 
املعارض واملامنع، عىل ان يكون مبثابة سالح للتعطيل يستفاد 
منه عند الحاجة، وبالتايل حني »ينحرش« احد الفريقني، فيلجأ 
اليه منعاً لوصول املرشح الخصم اىل الرئاسة، الّن طريفّ النزاع 
لن يســمحا هذه املرة بتمرير ما يزعجهام، وهذا بات معروفاً، 
خصوصاً ان البت بهذه املسألة وبهوية املرشح الذي سيخوض 
غامر الرئاسة ال يُعرف، إال يف الساعات القليلة املرتقبة اي قبل 
إنتهاء  املهلة الدستورية، وإال سيطول االمد عىل غرار ما جرى 

قبيل وصول العامد ميشال عون اىل القر الجمهوري.
الصورة ستتكّرر ، تقول املصادر، ال نصاب من قبل الفريقني 
وباملداورة ، كلام ظهر مرشح ال يقبل به فريق من االثنني وهكذا 

دواليك، وصــوالً اىل اتفاق كام إعتدنا يف 
لبنان، حني يتعلق االمر بالرئاســة االوىل، 
وحينها ســيكون التدخل سّيد املوقف من 
الخارج، ثم تصــل كلمة الرس اىل الداخل، 
تحــت عنوان:« هذه هــي صفات الرئيس 
املرتقب... ونقطة عىل السطر«، خصوصا 
ان انتخاب الرئيس يحتاج يف الدورة االوىل 
كام النصاب اىل اكرثيــة الثلثني، عىل ان 
يتــم االكتفاء بالغالبية املطلقة يف الدورة 
الثانية، مع االشــارة اىل اّن كل فريق قادر 
عىل التعطيل مع بعــض الخروقات حني 
يستلزم االمر، وهذه الصورة ظهرت االسبوع 
املايض خالل تطيري نصاب جلسة مناقشة 
املوازنة من قبل الفريق املعارض والتوافق 
عىل القيام بهــذه الخطوة، وبالتايل فكل 
يشء وارد يف هذا االطار لدى الفريق اآلخر،  
والطرفــان يتحدثان عن ذلك بوضوح، لكن 
كالً منهام بحســب مصالحه الخاصة، وتبعاً  ملَن ســيصل اىل 

بعبدا واذا كان يّصب يف خانته السياسية. 
اىل ذلك، ويف ظل النتيجة املعروفة التي ستظهر يوم الخميس، 
ال بّد من االشــارة اىل اّن بري اعطى بعض الحراك لالستحقاق 
الرئايس، وســاهم يف حركة االتصاالت واملشاورات، لالرساع 
واالتفاق عىل مرشح لدى الفريق املعارض، الذي سبق ان اعطى 
مهلة منتصف ترشين االول املقبل موعداً إلعالن  إســمه ، الّن 
اسس التفاهم عليه اصبحت شبه منتهية، وعىل الخط املقابل  
مــن املرّجح ان يعلن الفريق اآلخــر دعمه لرئيس تيار »املردة« 
ســليامن فرنجية، والحقاً ســيختلف الوضع ودامئاً بحسب 

املعطيات املرتقبة.

بــــــري أزاح اإلتهامات عنه... ودعا الى جلســــــة انتخــــــاب رئيس غداً تنفيذاً للدســــــتور
ســــــيناريو العــــــام 2016 بدأ... وســــــاح تعطيل النصــــــاب باملرصاد من فريقــــــّي النزاع !

ابتسام شديد

 شكل امللف الرئايس أحد البنود الرئيسية التي بحثت يف لقاء 
دار الفتوى الذي دعا إليه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف 
دريان، اىل جانب األهداف األخرى  املتعلقة بلّم الشــمل السني، 
بعدما أصاب الطائفة من ترشذم نتيجة غياب القيادة السياسية 
الســنية عىل اثر انسحاب رئيس »تيار املستقبل« وخروجه من 

الحياة السياسية. 
 املفتي دريان أراد  أيضا وضع النواب السّنة أمام مسؤولياتهم 
يف إختيــار رئيس جديــد للجمهورية يحافــظ عىل الطائف 

والدستور ورشعية لبنان العربية والدولية يف املوعد املحدد .
يعني ذلك، كام يقول املتابعون، اهتامم دار الفتوى باالستحقاق 
الدستوري ودخولها عىل الخط الرئايس لحث النواب السّنة عىل 
مامرســة دورهم الربملاين يف االســتحقاق املقبل، متاما كام 
حاولت بكريك أن تفعل لتوحيد املوقف املاروين من االستحقاق، 
ولعدم حصول خالف وانشــقاق مسيحي، مع تسجيل مفارقة  
بــني الطرفني ان  الكاردينال بشــارة الراعي مل يوفق يف جمع 
املسيحيني حول موقف موحد من االستحقاق الرئايس، وتظهر 
حركة الزوار اىل الدميان يف العطلة الصيفية  توافد املرشحني 
الرئاســيني »فرادى« ، مام يثبت عدم متكن الراعي من تقريب 
وجهات النظر واستمرار التباعد بني املرشحني املوارنة وتوزعهم 

عىل جبهات. 
فاالنقســام املســيحي بــاق وترتفع وتريتــه كلام اقرب 
االســتحقاق، عىل الرغم من الدخول املؤكد يف مرحلة الشغور 
الحتمي ، حيث يستمر املرشحون املوارنة باملناورات يف مرحلة 

التسابق نحو كريس الرئاسة األوىل.
فكل التوقعات تدل عىل ان األسابيع القليلة املتبقية من عمر 
العهد الحايل،  ستشــهد املزيد من الترشذم املسيحي يف السباق 
نحو بعبدا، فالفرة املتبقية من الوالية الرئاســية  هي من دون 
شك مصريية بالنسبة اىل التيار الوطني الحر ، الذي يسعى اىل 
شد العصب املسيحي حوله ورفع سقفه السيايس بالذهاب اىل 
خطاب معارض، بهدف خلق حيثية خاصة وتحقيق مكتسبات 

ملرحلة ما بعد خروج الرئيس عون من بعبدا.
 ومن املؤكد ان التيار ســيطلق خطابا حزبيا مختلفا مل يكن 
قــادرا عىل اطالقه عندما كان الرئيس ميشــال عون رئيســا 
يف قــر بعبدا، خصوصا ان التيار  ســيكون مع متاس دائم 
مع  الحلف الســيايس الذي  نشــأ مؤخرا ويعمل »عاملكشوف«  
ضــد العهد وتياره، كــام يردد يف الدائــرة العونية ،  اذ يتهم 
العونيــني الحلف باالنقالب عــىل رئيس الجمهورية يف نهاية 
واليته، ومحاولة  تقزيم وتحجيم  النائب جربان باســيل لقطع 
الطريق عليه من الوصول اىل بعبدا، ومنعه من املشــاركة يف 

اإلستحقاقات الدستورية .
يطــرح  اليوم داخل التيار ســيناريوات متعددة للتعامل مع 
تعقيدات املرحلة املقبلة عىل شــكل خطوات تصعيدية  تقطع 
الطريق أمام مرشحني آخرين من الوصول اىل بعبدا، حيث  يعمل 

التيار اليوم عىل تحصني وضعيته الداخلية وتنظيم صفوفه.
املرحلة الدقيقة تشــمل كل املرشحني اآلخرين، فرئيس »تيار 
املردة« ســليامن فرنجية  يطمح للوصول اىل  الرئاسة األوىل، 
التــي مل تصل إليه  يف اإلنتخابات الرئاســية املاضية، ويدرك 
فرنجية حساســية الوضع الرئايس والصعوبات التي تعرض 
طريقــه الرئايس، وأولها »الفيتو« الــذي وضعه رئيس التيار 

الوطني الحر بحجة التمثيل النيايب وحجم الكتل .
ومــع ان رئيس »تيار املردة« أوفر حظا من باســيل املحارص 
بالعقوبــات و«الفيتوات«، ومن رئيس حزب »القوات« ســمري 
جعجع الذي يجد صعوبة يف تســويق نفســه رئاســيا لدى 
خصومه وحلفائه ، نتيجة رفض  مجموعة من نواب 1٧ ترشين 
انتخابه، ومتوضع رئيس الحزب »التقدمي االشــرايك« وليد 
جنبالط رئاسيا يف خانة البحث عن مرشح توافقي مبواصفات 

الرئيس الياس رسكيس.
 طريق  جربان باسيل وسليامن فرنجية  شاق رئاسيا، فاألول 

محــارص بالعقوبات و«الفيتوات«، يف حني ان فرنجية مقبول 
سنيا وشيعيا ودرزيا لكن مشكلته الرئاسية مسيحية مع التيار 
و«القوات« ، كام ان فرنجيه ال يحظى بالغطاء املســيحي الالزم 
يف مجلس النواب، فهو لن يحصل عىل تصويت نواب التيار  بعد 
ان حدد باســيل مواصفات مرشحه الرئايس الذي ال يتوافق مع 
مرشــح له نائب واحد يف الربملان، وفق املطلعني فان فرنجية 
ليس مرتاحا ملســار ترشــيحه، ألنه ال يرغب ان يكون مرشح 
تحد ويفضل ان يكون مرشــح إجامع، ألن التحدي يعني والية 

رئاسية متعبة.
وينقــل عن املطلعني عــىل الحركة الرئاســية، ان أحدا من 
القيادات املارونية ليس يف صدد  الراجع، وهذا ما يقلق بكريك 
التي تتخوف من استمرار الترشذم املسيحي وعودة االنقسامات 
العامودية التي أدت اىل أحداث دموية يف املايض، قبل ان تطوى 
الصفحة املاضية وتحصل املصالحات بني التيار و«القوات« يف 

تفاعم معراب، وبني سليامن فرنجية وسمري جعجع الحقا.

ــيــس ــرئ ال ــار  ــيـ ــتـ ــام مـــســـؤولـــّيـــاتـــهـــم الخـ ــ ــ ــّنـــة أم الـــسـ ــواب  ــ ــن ــ ال تـــضـــع  ــتـــوى  ــفـ الـ دار 
ــادة الـــتـــشـــرذم املــســيــحــي ــ ــ ــن زي ــى الـــخـــط الـــرئـــاســـي .. ومـــخـــاوف مـ ــركــي عــل ــك ب

[ قال عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب عيل فياض، خالل 
رعايته حفل تخريج مدرسة كفررمان الرسمية األوىل طالبها 
الناجحني - دفعة »جهاد وحصاد« 2021 – 2022، أنه »يف هذه 
األيام شغلنا الشــاغل هو البحث عن سبل ملعالجة األزمة. وإذا 
كانت األزمة بهذا التعقيد وشــائكة وحولت اإلقتصاد اللبناين 
إىل واحد من أسوأ االقتصادات عىل املستوى الدويل ورابع أسوأ 
انكامش اقتصادي عىل مستوى العاملي بحسب البنك الدويل وهذا 
يف غاية األســف، فام الذي يربر للمكونات الحزبية والطائفية 
واملذهبيــة ان متيض يف مناكفاتهــا وخصاماتها وتعقيدات 
العالقة فيام بينها وأن تقدم حســاباتها السياسية عىل أولوية 
املعالجة االإقتصادية واالجتامعية وهنا تكمن املأساة. ال بد من 
توفري الرشوط السياسية التي تفتح الطريق للمعالجات التقنية 
واإلقتصادية واملالية والتي هي ممكنة وليست معقدة. أنا أقول 
فليتضامن اللبنانييون يف ما بينهم عىل قاعدة ال غنى عنها قاعدة 
ذهبية إذا أردنا ان نضع عقولنا يف رؤوســنا كام يقال ونعترب 
بــأن األولوية هي معالجة الشــأن اإلجتامعي اإلقتصادي التي 
تســتوجب مقاربة إنقاذية وليست اإلختصار عىل إدارة األزمة. 
البلد يحتاج إىل إنقاذ إنهيار الدولة واملؤسسات بدل أن ينتقل إىل 
تفسخ مجتمعي وأخطر ما يف األمر هذه الجدران النفسية. هذه 
املجتمعات التــي يفكر كل مجتمع أنه قادر عىل العيش مبعزل 
عن املكون اآلخر. نحن نعيش يف نوع من التقسيم النفيس كل 
مجموعة تشــعر بقلق وريبة وخوف من املكون اآلخر، ال يجوز 

لهذا الوضع أن مييض طويال«.

[ أشــار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حســني الحاج 
حسن، إىل »إىل أننا »نعيش يف بلد أوضاعه معقدة وسلبية إىل 
حــد كبري، لكن علينا أن نبقي األمل قامئا من ضمن ما ميكن أن 
يحصل من إيجابيات، ومنها أن تتشكل حكومة، ألن عدم تشكيل 
حكومة يرتب ســلبيات بالتأكيد، يف حني أن تشكيل الحكومة 
ميكن أن يرتب إيجابيات للمستقبل، لذلك نحن ندعو ونعمل مع 
كل الفرقاء للدفع إىل تشــكيل حكومة يف أقرب وقت، وتكون 
مكتملــة الصالحيات، تعمل عىل تفكيك العقد، وتذليل الصعاب 

ومعالجة األوضاع االقتصادية ما أمكن«.
وتطرق إىل ترســيم الحدود البحرية خــالل رعايته تكريم 
ثانوية املهدي يف بعلبــك 242 تلميذا وتلميذة نجحوا وتفوقوا 
يف امتحانات الشــهادات الرســمية، الفًتا إىل أن »األمريكيني 
واإلرسائيليني ماطلوا خالل ما يزيد عن 10 سنوات، والذي تغري 
هو التطبيق العميل الحقيقي ملعادلة الجيش والشعب واملقاومة 
والدولة، عندما أعلن موقف قوي من املقاومة متناسق ومتناغم 
مــع الدولة ومع الجيش، وموقف شــعبي متكامل، صار هناك 
مسارعة أمريكية وقلقا وإرباكا عند اإلرسائيليني، واأليام القادمة 
ستظهر ما قد تكون عليه النتائج يف ملف الرسيم، ولكن األهم 
ترسيخ معادلة حامية ثرواتنا وحقوقنا يف مواجهة عدونا، أي 
أال يكون العدو قادرا عىل فرض ما يريد، وكام يشاء وساعة يريد، 
بل أن يكون للبنان بدولته وجيشه وشعبه ومقاومته القدرة عىل 
الــردع، وعىل مواجهة هذا العدو، وفرض املعادالت التي تحفظ 

لنا هذه الحقوق«.

ــار الـــدولـــة« ــي ــه ــاج إلنـــقـــاذ ان ــعــيــش تــقــســيــمــاً نــفــســيــاً فـــي وقـــت نــحــت »ن
ــا بــمــواجــهــة ــنـ ــرواتـ ــة ثـ ــاي ــم ــة ح ــادلـ ــعـ حــــزب الـــلـــه : رّســـخـــنـــا ُمـ
ــات بــالــتــأكــيــد ــّي ــب ــرّتـــب ســل ــا.. وعــــدم تــشــكــيــل حــكــومــة يـ ــ ــدّون ــ ع
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خدماتهم ُممّددة  وُمجّندين  ُمتمّرنين  جنود  تقديم  حفل 
املترّبصين لألعداِء  للتصّدي  جاهزين  إبقوا   : عساف  بو 

خالل العرض
أقيم يف معهد الرتبــاء حفل تقديم جنود 
متمرنــن ومجندين ممــّددة خدماتهم إىل 

العلم، بعد أن أنهوا فرتة التدريب املقررة لهم.
بيار  الركن  العميد  املعهد  الحفل قائد  ترأس 
بو عساف ممثالً قائد الجيش العامد جوزاف 

عون، وحرضه عدد من الضباط .
وقــد ألقى العميد الركن بو عســاف كلمة 
يف املناســبة جاء فيها: »كونوا منارًة ألبناء 
الحالكة، وابقوا جاهزين  الظروف  بلدكم يف 

للتصــدي لألعداِء املرتبّصــَن بنا رشًّا، ويف 
الســجلِّ  صاحُب  اإلرسائييلُّ  العدوُّ  مقَدِمهم 
األســوِد يف االعتداِء عىل وطننا، واملحاوالِت 
املســتمرِة للنيِل من وحدِة شــعِبِه وسيادتِِه 
واستقاللِه، ثمَّ اإلرهاُب الذي يستهدف بحِقِدِه 
الفئاِت واملناطِق  وأعاملِه اإلجراميِة جميــع 

اللبنانية«.
ويف ختام الحفل، جرى عرض عســكري 

شاركت فيه الوحدات املتخرجة.

ــاً مــن الــزيــت ــاً عــن روداكــــــوف: 430 طــن ــق ــه ن رحــم
ــي ــ ــان ــ ــن ــ ــب ــ ــل ــ ــب ال ــ ــع ــ ــش ــ ــل ــ هـــــبـــــة روســـــــــّيـــــــــة ل

الســابق  النائــب  زار 
اميل رحمه ســفري روسيا 
لبنــان  يف  االتحاديــة 
ألكســندر روداكــوف يف 
وجرى  بالســفارة،  مكتبه 
يف  العامة  لالوضاع  عرض 

البالد. 
عــن  رحمــه  ونقــل 
بالده  »حــرص  روداكوف 
واستقراره  لبنان  أمن  عىل 
عبوره  ورضورة  السيايس، 
التــي  القاســية  األزمــة 
إىل  مشــرياً  منها«،  يعاين 

أكرث من مبادرة إلعانة  ان »موسكو قدمت 
وتجاوزها،  ضائقتــه  مواجهة  عىل  لبنان 
وهنــاك 430 طنا من زيت دوار الشــمس 
تم توزيع  اللبناين،  للشعب  هبة من روسيا 
نصفهــا، اما النصف الباقــي املخزن حاليا 
يوزع  فسوف  الغذائية  للمواد  مستودع  يف 
العاملية«. التغذية  منظمة  خالل  من  قريبا 

اوكرانيا،  روسيا  بن  الدائرة  الحرب  وعن 
أوضح رحمه أن« السفري روداكوف أوضح 

ان موســكو ال تريد الحرب، ومل تسع إليها 

أن تشكل تهديدا ألي  يوما، وهي مل تحاول 

دولة مجاورة أو بعيدة، لكن هناك من عمل 

لخطر  وتعريضها  القومي  أمنها  تهديد  عىل 

اســرتاتيجي. وهذا ما يحصل للمرة األوىل 

والغرب،  روســيا  بن  العالقات  تاريخ  يف 

فهرني كيســنجر حذر املعسكر الغريب من 

خطورة ومغبــة اللعب عىل حافة النار مع 

روسيا«. 

رحمة يزور السفري الرويس

ــو عــــــدم الــــــرّد ــ ــه هـ ــ ــل ــ ــم: قـــــــرار حــــــزب ال ــ ــاسـ ــ  قـ

ــان ــتـ ــهـ ــبـ ــه بـ ــ ــنـ ــ ــى مـــــــن يــــتــــكــــّلــــمــــون عـ ــ ــلـ ــ عـ

ــد مـــنـــصـــور لــبــكــي ــري ــج ــت ــن الـــفـــاتـــيـــكـــان ب ــرار عــ ــ ــ  ق
ــوت ــ ــن ــ ــه ــ ــك ــ وجـــــــــــــورج بـــــــــدر مـــــــن درجـــــــــــة ال

اعلن نائب األمن الـعام لحزب الله الشيخ 

نعـيم قـاسم يف بيان ما ييل: »قرار حزب الله 

هو عدم الرد عىل مــن يتكلمون عنه ببهتان 

يكفونا  فالناس  والترصيحات،  املقابالت  يف 

الرَّد ألنَّ كالم البهتان يفضُحهم ويكشــُفهم 

ويُسقطهم. صدق املََثل: »حبل الكذب قصري«.

أصدر قداسة البابا فرنسيس ومجمع عقيدة 

اإلميان قراراً بشأن الخورأسقف منصور أنطوان 

لبيك والخــوري جورج كريم بــدر، املتهمن 

أبرشــية  األطفــال، وكالهام من  باغتصاب 

بريوت املارونية، يقيض بتجريدهام من درجة 

الكهنوت واعادتهام اىل الحالة العلامنية.

هوكشتاين من  تسّلمه  فور  املكتوب  النّص  سيدرس  ولبنان  اقتربت..  الترسيم  اتفاقّية  من  األخيرة  قبل  ما  املرحلة 
ــتــرويــج بـــأّن حــقــل »قــانــا« وهــمــي وصغير ــة« لــعــدم االعـــتـــراف بــانــتــصــار لــبــنــان عــبــر ال ــّي ُمـــحـــاوالت »إســرائــيــل

دوليل بشعالين

باتت اتفاقية ترســيم الحدود البحرية بن لبنان والعدو 
اإلرسائييل أكرث جدية وواقعية، مع تبلّغ رئيس الجمهورية 
الفائت مــن نائب رئيس  العامد ميشــال عون يوم االثنن 
مجلس النــّواب الياس بو صعب أّن »العــرض الخطّي الذي 
سريســله الوســيط األمرييك يف املفاوضات غري املبارشة 
للرتســيم البحري آموس هوكشــتاين، من املتوّقع وصوله 
اىل بعبدا قبل نهاية األســبوع الحــايل«. وترافق ذلك مع 
دعــوة رئيس مجلس النّواب نبيه بّري اىل جلســة النتخاب 
الرئيــس الجديد للجمهورية الحادية عــرة من قبل ظهر 
يوم بعــد غٍد الخميس. فهل أصبحنا عىل قاب قوســن من 
اإلنجاز التاريخــي للبنان؟ وهل حصل التوافق الداخيل عىل 
اسم الرئيس املنتظر أم أّن الجلسة األوىل لإلنتخاب ستكون 
أّن هذا األمر  التي ستليها، وخصوصاً  كـ »بروفا« للجلسات 

بات شبه عرف يف لبنان ؟!
مصادر سياســية عليمة أكّدت أّن الحديث عن نيل لبنان 
مطالبه بنســبة مئة يف املئة، يعني أّن »اإلرسائييل« وافق 
عىل حصوله عىل الخط 23 كامالً أي عىل بلوكاته الحدودية 
8و9 و10عىل ما هي عليه، كام عىل حقل »قانا« كامالً من 
دون أي مشــاركة »إرسائيلية« يف عائداته املالية، وإاّل فإّن 
لبنان ال يكون قد حصل عــىل كّل ما يطالب به. وإذ يحاول 
رئيس الحكومــة »اإلرسائيلية« يائري ألبيــد، عىل ما تقول 
املعلومات، إقنــاع »اإلرسائيلين« بجــدوى توقيع اتفاقية 
االنتخابات  لبنــان ومتريرها قبــل  البحري مع  الرتســيم 
النيابيــة يف 1 ترين الثاين املقبل، ال يزال بنيامن نتنياهو 
الوقت نفســه ينتقد البيد  يف املعارضة »اإلرسائيلية«، يف 
عىل ما يقّدم من تنازالت للبنان، ومن وجهة نظره، ويتهمه 

بالخضــوع لتهديدات حزب 
الله. 

أّما األمر األكرث استغراباً، 
فهــو  املصــادر،  تضيــف 
الداخل  يف  البعض  محاولة 
»اإلرسائييل« االعرتاض عىل 
خالل  من  نتنياهو  موقــف 
إعطــاء تربيــرات ملوافقة 
االتفاقية،  عــىل  الحكومة 
تفيــد بأّن نتنياهــو »يعلم 
بأّن »إرسائيل« ال تتخىلَّ عن 
حقل غاز يساوي املليارات.. 
الذي  االتفاق  أّن  وهو يعرف 
بعد  اليه  التوّصــل  يجِر  مل 
يف  هو  هوكشــتاين  مــع 
االتفاق  العامــة  خطوطه 
اليه،  هو  سعى  الذي  نفسه 
بعد  يُعرث  مل  أنّه  يعرف  وهو 

يف حقل »قانا«، والذي يســّميه »حقالً وهمياً«، عىل الغاز، 
وإذا عــرثوا عليه فالحقــل صغري وليس كبــرياً. ففي ذلك 
محاولة »إرسائيليــة« واهية للرتويج بأّن حقل »قانا« ليس 
ذا أهمية، يف الوقت الــذي يُجمع فيه الخرباء عىل وجوده، 
أي أنّه ليس وهمياً، كام عــىل احتوائه عىل كميات ضخمة 

من الغاز تساوي مليارات الدوالرات.
وتقول املصــادر اّن مثل هذا الكالم يــأيت لتضليل الرأي 
العام، ولعدم اإلعرتاف بأّن لبنــان حّقق انتصاراً عىل العدو 
اإلرسائييل يف حــال أعطت اإلتفاقية فعــالً للبنان كّل  ما 
يريــده يف املنطقة الحدودية البحرية. ولهذا يجري الحديث 

عن أّن حقل »قانا« ال يزال حقــالً وهمياً وأنّه حقل صغري، 
وليس كبرياً كام يُعتقد. ولكن لو كان هكذا فعالً ملا كان امتد 
اىل ما بعد الخط 23، بحســب التقديرات، وملا كان الجانب 
اإلرسائييل يُطالب بتعويض مايل عــن الجزء الجنويب منه 

املفاوضات. خالل 
واعتربت املصادر نفسها أنّه بعد تسلّم لبنان النص املكتوب 
من هوكشتاين نهاية األسبوع الحايل، يكون قد دخل املرحلة 
التفاوضيــة ما قبل األخرية التي يُفــرتض أن تُتّوج بعد ذلك 
باملرحلة األخــرية التي تتطلّب جلــوس الوفدين اىل طاولة 
الناقورة برعاية أممية ووساطة هوكشتاين، من أجل تثبيت 
التوافق عىل بنود اإلتفاقية عىل الخرائط فنياً وتقنياً والتأكّد 

منها عىل أرض الواقع. ومن املفرتض أن يقوم السياســيون 
بدراســة النص ومناقشــة بنوده لتعديل ما يناسب مطالب 

لبنان ومصلحته، إذا ما دعت الحاجة لذلك.
وأعادت املصادر التأكيد عىل أنّــه لن يكون هناك توقيع 
بــن لبنان والعــدو اإلرسائيــيل عىل نســخة واحدة من 
اإلتفاقيــة، لكيال يفّسها األمــرييك و«اإلرسائييل« عىل 
أنّها نوع من التطبيع مع العدو. أّما ما سيتم التوافق عليه، 
فســُيدرج يف كتابن منفصلن يُرسله كّل طرف عىل حدة 
اىل األمم املتحدة، عىل غرار املراســيم املودعة لديها، لتحل 
مكان املرســومن السابقن اللذين يحّددان الحدود البحرية 
تبعاً للخط الجديد الذي ســيتّم رسمه بدالً من الخطن 1 و 

املتعارف عليهام.  23
وال بّد ، عىل ما ذكرت املصــادر عينها، من أن يتّم التأكيد 
يف الكتابن عىل الفصل بن الرتســيم البحري والربّي لئال 
يُفــّس اإلتفاق عىل املنطقة األمنية داخــل املياه اإلقليمية 
اللبنانيــة، أي عند النقطــة B1 يف رأس الناقورة نوعاً من 
الرتســيم الربّي. وموقف لبنان معــروف من هذه املنطقة 
املحتلّة من العــدو اإلرسائييل، وهو لــن يتخىّل عنها ألي 
ســبٍب كان، وإن وافق عىل أن تكون بعهدة القّوات الدولية 

أو »اليونيفيل«، عىل أاّل يقرتب منها أي من الجانبن. 
وفيام يتعلّق بجلســة انتخاب الرئيس التي دعا اليها بّري 
غداً الخميس، فتجــد املصادر بأنّه ليس من توافق حتى اآلن 
عىل اســم مرشــح محّدد ليتّم انتخابه، لكن أحداً ال يدري 
ما الذي مُيكن أن يحصل خاللهــا. ولكنها رّجحت أن تكون 
هذه الجلســة كـ »بروفا« للمجلس النيــايب الجديد، ويف 
حال تأّمن النصاب القانوين أي حضــور 86 نائباً من أصل 
128، فال يشء مينــع النّواب من انتخــاب الرئيس الجديد 

للجمهورية.

ــة ــوريّ ــدســت ــوضــى ال ــف ــة« بــيــن بــاســيــل وال ــاضــل ــف ــه يــخــشــى »امل ــل حـــزب ال
ــل« بـــاملـــطـــالـــب الـــحـــكـــومـــّيـــة ــ ــدّلـ ــ ــتـ ــ ــّر »يـ ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ ــن ــ ــوط ــ ــس ال ــ ــيـ ــ ورئـ

محمد علوش

عــىل عكــس مــا يظن 
البعــض، يدير رئيس »التيار 
النائب جربان  الوطني الحر« 
باسيل املعارك التي يخضوها 
أن أي خطأ  بكل دقة، مدركاً 
يف الوقت الراهن من املمكن 
أن يكلفه غالياً يف املستقبل، 
وارد  يف  يكــون  لــن  لذلك 
تقديم أي تنــازالت من دون 
امللفات،  أي مقابــل يف كل 
خصوصاً أنه ميسك بالورقة 
أي  الجميع،  يخشــاها  التي 
بغض  الدستورية،  الفوىض 

النظر عن تأكيداته املتكــررة بأنه ال يريد الوصول 
إليها.

من هــذا املنطلق، تقول مصادر سياســية، بان 
باســيل يتعامل مع اإلســتحقاقات املنتظرة عىل 
الســاحة املحلية، حيث يرى أن الظروف الراهنة ال 
تسمح بالذهاب إىل تسوية يخرج منها رابحاً، وهو 
ما يظهر واضحاً من خالل الحمالت التي تعرض لها 
منذ تحركات ترين 2019، والتي يعتربها موجهة 
ضده بشكل أسايس، وبالتايل ال بأس من الرهان عىل 
تبدل هذه الظروف يف األشــهر املقبلة، بعد تسوية 
ملفات املنطقة، ورمبا تسوية ملفاته الخاصة مع 
اإلدارة األمريكيــة، لكن هذا الرهان يتطلب منه عدم 
الذهاب إىل خسارة أي من أوراق قوته، قبل الوصول 

اىل املرحلة التي ينبغي عليه استعاملها فيها. 
عىل مســتوى الحلفــاء، تضيف املصــادر، ان 

جربان باسيل ال يريد أن يقدم أي تنازل فيام يتعلق 
»تيار  رئيس  ترشيح  كتبّني  الرئايس،  باإلستحقاق 
املردة« سليامن فرنجية لرئاسة الجمهورية، حتى 
ولو جاء ذلك بطلب من حزب الله، ورغم أن فرنجية 
كان داعامً لوصول ميشــال عــون اىل بعبدا عام 
2016،  فهو يعترب أن الحزب ليس يف وارد التخيل 
عنه أو عدم مراعاته يف هذا اإلســتحقاق، بل عىل 
العكس من ذلك من املمكــن أن يتضامن معه إىل 
حن تحقيــق مطالبه، ولعّل جربان باســيل يُدرك 
أهميته بالنســبة اىل حزب الله الذي يُرهق نفسه 
الجل الوصول اىل تشــكيل حكومة، ليك ال يُضطر 
اىل أخذ موقف مع او ضد باسيل يف مرحلة الفراغ 

والفوىض الدستورية، لذلك »يتدلل« سياسياً. 
أما عىل مســتوى العالقة مع باقــي األفرقاء، 
يراهن باســيل عىل عــدم قدرتهم عــىل مترير 

من  الرئايس  اإلســتحقاق 
املصادر،  بحســب  دونــه، 
الوصول  الخــوف من  بينام 
يف  الرئايس  الشــغور  إىل 
أعامل  ترصيف  حكومة  ظل 
مطالبه  تبني  إىل  سيدفعهم 
الذي يفتح  الحكومية، األمر 
أمامــه إىل خوض  البــاب 
من  الرئايس  اإلســتحقاق 
غري  انه  أي  املريــح،  املوقع 
املستعجل عىل إبرام تسوية، 
مرشحاً  تُعيده  الظروف  لعّل 
أساسياً او عىل األقل كالعب 
محورّي يف وصول شخصية 

مارونية اىل بعبدا.
وبالتايل باســيل اليوم، ولــو كان ذلك بصورة 
غري مبارشة، يضع الروط التي تفرض تشــكيل 
الحكومة وفق الرؤية التي ال تظهره خارساً، بل تؤكد 
انتصاره، األمر الذي يستطيع أن يقدمه إنتصاراً له 
قبل نهاية والية الرئيس عــون، أما يف حال عدم 
التي  الدستورية  الفوىض  التأليف فهو يراهن عىل 
قد تدفع األفرقــاء املعنين إىل تقديم تنازالت أكرب، 
سيكون هو من أبرز املستفيدين منها، عىل حد قول 

املصادر.
إن ما يقوم به باســيل اليــوم ، يؤكد النصيحة 
التي تلقاها رئيس الحكومة املكلف نجيب ميقايت 
من مقربن بأن ال يتنازل كثرياً لتشكيل الحكومة، 
ألن التنازل أمام الرئيس عون صعب للغاية، ويدفع 
اىل طلب املزيد من التنازل، فهل يســتطيع ميقايت 

مجاراة املطالب املستجدة؟

أكد لنقيبّي املحامين أهمّية الامركزيّة املوّسعة
ــراً لــعــطــاءاتــهــا: ــدي ــق ــّيـــاس« وســـام اإلســتــحــقــاق املـــذّهـــب ت ــم »مـ عـــون ســّل
الخيال تــفــوق  فنّية  لــوحــات  تقديم  مــن  مّكناكم  املمّيز  ــم  ــ وأداؤك قّوتكم 

الجمهورية  رئيــس  أكد 
العامد ميشــال عون أن »ما 
تتميــز به فرقــة »مّياس« 
واداء  قــوة  من  اللبنانيــة 
مميزيــن ودقــة يف العمل 
أوصلوا أعضــاء الفرقة اىل 
هذه الصورة من االنســجام 
لوحات  تقديم  من  ومكّنوها 
وتحقيق  الخيال  تفوق  فنية 
باســم  العاملي  النجاح  هذا 
لبنــان«، الفتــا اىل انه منذ 
بدايــة متابعته ألداء الفرقة 
كان متأكداً من فوزها وقرر 
للنجاح  »تقديــراً  تكرميها 
الــذي حققتــه مــن اجل 
لبنان وتشــجيعاً لعطاءاتها 

الزاخرة«.
كالم الرئيس عون جاء خالل احتفال اقيم ظهر 
امس يف قرص بعبدا، ســلّم خالله فرقة »مياس« 
وسام االستحقاق اللبناين املذهب الذي قرر منحها 
اياه »تقديــراً لعطاءاتها وفوزهــا بجائزة املرتبة 
 America›s االوىل يف الربنامــج األمرييك العاملي
got talent بنســخته السابعة عرة«، يف حضور 
مدرب الفرقة نديم رشفان واعضاء الفرقة وذويهم 

وعدد من الفنين واالدارين.
وســلّم الرئيس عون وسام االستحقاق اللبناين 
املذّهب اىل مدرب الفرقة نديم رشفان، الذي شــكر 
الفرقة ومنحها  الرئيس عون عىل تكرميــه  فيها 
الوســام، وقال رشفان: »أهدي هذا الوسام اىل كل 
ام واب وأخ وأخت وجدة وجّد يف هذا البلد، يتعبون 
ويشقون ويبكون يك مينحوا اوالدهم حياة كرمية 
وال يرتكــوا هذا البلد . فأنا أمنح لكم هذا الوســام 

ألنكم أنتم من يستحقه«.
ثم رحّب الرئيس عون بالحضور، مشرياً اىل أنه 

تابع فرقة »ميــاس« أثناء اداء رقصها الجميل وقد 
عرّب عن اعجابه كثرياً بهذا االداء، وقال: »عندما يبدأ 
الشــخص مبتابعة أدائكم ال يصدق بأنه يرى فرقة 
لبنانيــة تقدم أداء بهذا الجــامل، وقد توقعت لكم 
الربح منذ البداية ألن أداءكم قد فاق الخيال. وقدرت 
جهد هذه الفرقة والصفات التي أوصلتكم اىل هذا 
املستوى. ومن املؤكد انكم تتميزون بقوتكم وأدائكم 
والدقة التي تعملون بها للوصول اىل هذا االنسجام 
والنظام. ومن خالل هذه الصفات نستطيع أن نقّدر 

الجهد الذي بذلتموه للوصول اىل هذه النتيجة«.
ويف الختــام، هنأ الرئيس عــون املدّرب رشفان 
والشابات اعضاء الفرقة وفريق العمل، متمنياً لهم 
»مستقبالً زاهراً مليئاً بالنجاح والتمّيز ليظلوا قدوة 
الدوام اسم  لبنان ويرفعوا عىل  لشابات وشــباب 
وطنهم عاليــاً يف العامل«. ومن ثم التقطت الصور 

التذكارية.
من جهة ثانية، عرض رئيــس الجمهورية قبل 
الظهر، مع النائب فريد البستاين لالوضاع العامة 

والتطــورات  البــالد  يف 
والحكوميــة  السياســية 
االخرية، وتطرق البحث ايضاً 
مجلس  جلســة  اجواء  اىل 

النواب والقوانن التي اقرت.
غسان  النائب  واســتقبل 
عطاالله والنائب السابق ادي 
معلــوف، وبحث معهام يف 
مواضيع الساعة والتطورات 
والحكوميــة  السياســية 
اىل حاجات  إضافة  األخرية، 
والشــوف  املنت  قضــايئ 

اإلمنائية.
عون  الرئيــس  وعــرض 
يف  املحامن  نقيبــي  مــع 
بريوت نارض كسبار ونقيبة 
ماري  طرابلس  يف  املحامن 
القــوال واملحامي فادي بــركات، للرتتيبات  تريز 
التي اعــدت النعقــاد مؤمتر حــول الالمركزية 
االدارية الشــهر املقبل يف بيــت املحامي برعاية 
رئيــس الجمهورية، والدراســات التي اعدت حول 
الالمركزيــة االدارية واملســوحات التــي تولتها 
لجان يف كل املناطــق اللبنانية لتحديد مواصفات 
كل منطقــة ومقوماتها واراداتهــا ومصاريفها 
ومواردها البرية، يك تكون الصورة متكاملة عند 

اعتامد الالمركزية اإلدارية.
ونّوه الرئيس عون بـ«الجهــد الذي بذلته هيئة 
املحامن«،  نقابتي  يف  االداريــة  الالمركزية  دعم 
الفتاً اىل »اهمية هــذا االمر الذي نّص عليه اتفاق 
الطائف«، وكان ابرز ما ورد يف خطاب القسم الذي 

القاه خالل ادائه اليمن الدستورية.
ورشح الرئيس عون »اهمية تحقيق الالمركزية 
االدارية املوسعة التي باتت رضورة للبنان ولتحقيق 

االمناء املتوازن فيه وتعزيز الوحدة الوطنية«.

عون مع فرقة »مياس«              )دااليت ونهرا(
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كامل ذبيان

مل تقل الســعودية كلمتها النهائية يف 
االســتحقاق الرئايس اللبناين، سوى ما 
صدر يف البيان الثاليث املشرتك االمرييكـ  
الفرنيسـ  السعودي، والذي حدد رشوطاً 
ملن تقبل به الدول الثالث كمرشح لرئاسة 
الجمهوريــة، واول هــذه الرشوط ان ال 
يتكرر ما حصل يف«التســوية الرئاسية« 
التي حصلــت يف العام 2016، بني رئيس 
»تيار املســتقبل« سعد الحريري، ورئيس 
»التيــار الوطني الحر« جربان باســيل، 
والوســيط بينهام نــادر الحريري، الذي 
كان يشــغل منصب مستشــار ابن خاله 
ســعد، وهو الذي كان له الدور يف طبخ 
هذه التســوية، وانتخاب العامد ميشال 

عون رئيســاً للجمهورية، ومتكني حزب الله من »ان 
يســيطر عىل القرار اللبناين« وفق االتهام الذي ُوجه 
اىل الحريــري يف الرياض بعد احتجازه يف 4 ترشين 

الثاين 2017.
فام يشــغل اململكة، هو ان ال »يتسلل« رئيس آخر 
اىل القرص الجمهوري مبواصفات العامد ميشال عون 
الذي سامه حزب الله، وانتظر معه عامني ونصف العام 
ليصل اىل الرئاسة االوىل، هذا ما ينقله مطلعون عىل 
موقف الســعودية، ال ســيام ويل العهد فيها االمري 
محمد بن ســلامن، الذي سبق له وتحدث مع الرئيس 
الفرنــيس مانويل ماكرون يف الوضع اللبناين، اثناء 
القمة التي جمعتهــام يف الرياض يف كانون االول 
مــن نهاية العام املايض، حيث شــدد الرجالن عىل 
ان لبنــان بحاجة اىل رجل اصالح، يقوم بانقاذه من 
ازمته املالية واالقتصادية واالجتامعية، بالتعاون مع 
حكومة من خارج الطبقة السياسية الحاكمة، رئيسا 
واعضاء، حيــث ذكّر ماكرون مضيفه االمري محمد، 
بأنــه هذا ما طرحه عىل قيادات القوى السياســية 
والحزبية اللبنانية، اثناء لقائه بها يف قرص الصنوبر 

يف بريوت، اثر االنفجار الذي وقع يف مرفأ بريوت يف 
4 آب 2020، ومتت تســمية  السفري مصطفى اديب، 
الذي واجه صعوبات يف تشكيل الحكومة فاستقال 

بعد اسبوعني.
وترتجــم الرياض توجهات ويل العهد، والتي بدأت 
بعزل الرئيس ســعد الحريري عن الحياة السياسية، 
وانتهاء مرحلة »الحريرية السياسية«، النها وخالل 
فرتة حكمهــا منذ الرئيس رفيق الحريري عام 1992 
وصوالً اىل سعد الحريري، تراكمت الديون، ومبشاركة 
قوى سياسية وحزبية هيمنت عىل مؤسسات الدولة 
وتقاسمتها، وفق ما ينقل مطلعون عىل موقف اململكة، 
التي ال تغيِّب دور مسؤولني سوريني سياسيني وامنيني 
وعســكريني، عن تأمني الغطاء ملجموعات سياسية 
افســدت البلد، اال ان ما يؤمل املسؤولني السعوديني، 
ان حلفاء لهم يف لبنان، كانوا يف اساس هذا الفساد 
اثناء الوجود الســوري، وبعد خروج القوات السورية 
يســمع زوار الرياض انتقادات للحلفاء قبل الخصوم 
حول الوضع اللبناين، الذي انكفأت عنه اململكة التي 
رعــت اتفاق الطائف، والذي اوقــف الحرب االهلية، 
وحقق اصالحات يف النظام الســيايس، مل ينفذ، اال 

القليل منها.
من هنا، فــان الســعودية تنظر اىل 
رئاسة الجمهورية، كاستحقاق سيايس 
ووطني، وهي ستعمل مع اطراف دولية، 
ال سيام واشــنطن وباريس، عىل وضع 
البيان املشــرتك موضع التنفيذ، وفق ما 
يقول املطلعون، الذين سمعوا بان اململكة 
لن تســتقبل عىل ارضها من هو فاســد 
وقاتل، وســتعمل مع لبنانيني مخلصني 
عــىل تطبيق اتفاق الطائف، وعودة لبنان 
اىل محيطــه العريب، وتحقيق اصالحات 
سياسية واقتصادية ومالية، ومن تتوفر 
فيــه هذه الــرشوط او املواصفات يكون 
مرشــح اململكة، التــي مل تعلن عن اي 
اسم كمرشح تدعمه لرئاسة الجمهورية 
وهي ال ترى ان مهمتها سهلة، ولكنها لن 
تنكفىء مع االستحقاق الرئايس، الذي غابت عنه منذ 
انتخاب العامد اميل لحود 1998 الذي رشحه الرئيس 
الســوري حافظ االســد، ثم العامد ميشال سليامن 
الذي انتجه اتفاق الدوحة، والعامد ميشال عون الذي 
اوصلته »التســوية الرئاسية«، التي ُخدعت بها، كام 

يؤكد املطلعون.
وال تغيب الرتكيبة الطائفية والسياسية عن تفكري 
من يتابعون امللف اللبنــاين يف اململكة، اضافة اىل 
التأثري الدويل واالقليمي، لذلك هي تســعى ان تكون 
ناخباً رشيكاً يف رئاسة الجمهورية برشوطها، كام 
يف كتلة نيابية وازنة تؤثر يف االنتخابات، فحرّكت دار 
الفتوى التي دعت اىل »لقاء النواب الُسنة«، ونجحت يف 
تأمني حضور 24 منهم، واحتل االستحقاق الرئايس، 
البند االول يف كلمة مفتي الجمهورية الشــيخ عبد 
اللطيف دريان، او يف املناقشــات ثم البيان الختامي، 
اذ اعقب اللقاء عشاء يف دارة السفري السعودي وليد 
البخاري، الذي اراد ان يرســل رسالة، بان اململكة يف 
قلب االســتحقاق الرئايس عرب مرجعية دار الفتوى، 

كام يف البيان الثاليث عىل املستوى الدويل.

الســــــعوديّة لن تنكفىء عن اإلستحقاق الرئاســــــي كما في دورات سابقة
تقّدم نفســــــها ناخباً شريكاً.. وال ُمرشــــــح لديها بعد »ال سّيما من الفاسدين«

هيام عيد

إســتبق رئيــس مجلس النواب نبيــه بري نهاية 
الشــهر األول من املهلة الدســتورية النتخاب رئيٍس 
جديــد للجمهوريــة، باإلعالن عن تحديد جلســٍة 
نيابية لإلنتخابات، مطلقاً بالتايل اإلشــارة العملية 
لإلســتحقاق، والذي يرتافق هذا العام مع سلســلة 
استحقاقات دستورية ومالية واقتصادية وحكومية 
وترشيعيــة، علامً أن مصادر سياســية مطلعة، ال 
تعتقد أن هذا التطور، ســيعني ومن الناحية العملية 
أن التوافــق أو اإلنتخابــات الرئاســية قد باتت عىل 
األبواب، وإن كانت هذه املصادر ترى أنه وبعد جلسة 
إقرار مرشوع املوازنة العامة، رغم املعارضة النيابية 
الواســعة لها، فإن سيناريو تأمني النصاب النتخاب 
رئيس الجمهورية الجديد، قد بات جاهزاً يف الكواليس 
السياسية. وبالتايل، فإن املرحلة املقبلة سوف تشهد 
ارتفاعاً ملنســوب العمل والجهد املبذول عىل أكرث من 
صعيد محيل وأيضاً خارجي، بهدف اإلعداد لإلنتخابات 
الرئاســية، وذلك توازياً مع استئناف املساعي إلعادة 
قطار تأليف الحكومة إىل السكة الصحيحة، يف ضوء 

بروز بعض العقد، كام كشــفت املصادر السياسية 
املطلعة نفسها.

ويف هذا اإلطار، فإن بدء اإلستعدادات امليدانية يف 
املجلس النيايب، لإلســتحقاق الرئايس ومبعزٍل عن 
تحديد املوعد للجلسة النيابية، نتيجة اللغط الذي دار 
حولــه، هو مؤرٌش عىل أن ترّقب حصول التوافق عىل 
اإلستحقاق، والذي قد يتأخر وفق ما تتوقعه املصادر، 
التــي تتخّوف من التأجيل، وبأن يلحق اإلســتحقاق 
الرئايس بسلســلة من اإلســتحقاقات املؤجلة رغم 
أولويتها، بســبب العجز عن التوافق عليها وألسباٍب 
مختلفة، وعىل قاعدة أن الوقت غري محسوب، وذلك 
عىل الرغم من أن اآلثار السلبية والخطرية لهذا التأجيل 

عىل املشهد العام.
وأمــام اإلهتــامم واملتابعة الخارجيــة الالفتة 
باإلستحقاق الرئايس والذي ظهر بوضوح يف األيام 
املاضيــة، ترى املصادر السياســية املطلعة، أن عدم 
اإللتــزام بالدعوات الخارجية املوّجهة إىل كّل القوى 
السياســية من أجل إجراء اإلنتخابات الرئاسية يف 
موعدها، يُنذر بتجارب ســابقة يف هذا املجال، عىل 
صعيد املحطات الدســتورية الســابقة والتي متّت 

مقاربتها بنوعٍ من اإلستســهال الواضح وكان لبنان 
يف حينه ميلك ترف الوقــت، وأّما اليوم، فإن الوقت 
يضغط ألن األخطار باتت محسوبة باأليام يف ضوء 

اإلنهيارات املتسارعة.
ولذا، فإن الدعوة اليوم إىل جلســة انتخاب الرئيس 
الجديد، تنقل املقاربة السياسية وليس فقط النيابية 
لإلستحقاق، إىل مستوى جديد، كام تُضيف املصادر، 
وهــي تحمل أكرث  من بعٍد عىل صعيد العمل لترسيع 
كل امللفــات والعناوين املطروحة، من أجل إنجاز كل 
الخطــوات املطلوبة قبــل أن يدخل املجلس النيايب، 
مرحلــة تحّوله هيئًة ناخبة النتخاب الرئيس العتيد 
للجمهوريــة. وبالتــايل فإن مشــهد اإلنتخابات 
الرئاســية سيتقدم عىل تاليف الحكومة يف املرحلة 
الراهنــة، خصوصاً يف حال تعــرثت عملية التأليف 
مجــدداً كمل حصل يف عدة مرات ســابقة، إذ تؤكد 
املصــادر السياســية املطلعــة، أن املجلس النيايب، 
سيخطف األضواء اعتباراً من الجلسة األوىل النتخاب 
رئيــس الجمهورية، بحيث ســيصبح محور الحراك 
الداخيل كام املتابعة الديبلوماسية الخارجية، وذلك 

حتى انتخاب الرئيس.

جلســــــة انتخاب رئيــــــس الجمهوريّة تخطــــــف األضواء مــــــن »التأليف«

رئيس النتخاب  الجهود  لتضافر   : »الكتائب« 
جريء قــــــادر على إخراج لبنان من اإلنهيار

لفت املكتب الســيايس الكتائبي خالل اجتامعه برئاســة 
رئيس الحزب النائب ســامي الجميل، اىل »إن املوازنة التي أقرت 
هي رضبة جديــدة توجه إىل لبنان واللبنانيني حامية ملصالح 
الطبقة الحاكمة التي هربت من مسؤولياتها واختارت، يف تكرار 
لخطيئة العام 2017، إقرار موازنة وهمية كارثية من شأنها أن 

تقيض عىل ما تبقى من اقتصاد لبنان«.  
أضــاف البيان »إن حزب الكتائب إذ يرفض هذه املوازنة، كام 
رفض سابقاتها وصوت ضدها، يؤكد رضورة إقرار خطة واضحة 
للنهــوض االقتصادي، تلحظ اإلصالحات املطلوبة وتفتح الباب 
أمام مفاوضات جدية تقنع صندوق النقد والدول املانحة وتريس 
الثقــة بالبلد ليدخل مرحلة التعايف، وغري ذلك هروب إىل األمام 
وتضييع وقت، فيام اللبنانيون يعيشون الذل اليومي«.  وحذر البيان 
»من اإلمعان يف اعتبار الفراغ الرئايس واقعا حكام وشــدد عىل 
رضورة تضافر الجهود لقلب الواقع وانتخاب رئيس جريء يضع 
حدا ملعاناة اللبنانيني ولكل التسويف يف معالجة املشاكل، يتمتع 
بالدعم الكايف لوضع كل املعضالت عىل الطاولة ومعالجتها، ميلك 
رؤيــة واضحة لكيفية الخروج من االنهيار، قادر عىل مخاطبة 
الخارج واســتعادة عالقات لبنان الدولية عىل أن تشــكل بعدها 
حكومة ترشع فورا يف وضع الخطط املطلوبة لوقف التدهور«. 

»لجــــــان األهل فــــــي كســــــروان وجبيل« :
نرفض الزيادات على األقساط دون دراسات

عقــدت الهيئة العامــة »إلتحاد لجان األهــل« يف املدارس 
الكاثوليكية يف كرسوانـ  الفتوح وجبيل، إجتامعا إســتثنائيا 
برئاســة رفيق فخري، يف إطار إالجتامعات املفتوحة ملتابعة 

موضوع الزيادات عىل األقساط املدرسية. 
واعلن االتحاد يف بيان أن »أي زيادة عىل األقســاط املدرسية 
يجــب أن تراعي هــذه املبادئ، فال يصار اىل فرض زيادات عىل 
هذه األقســاط دون دراســات جديــة وموضوعية تأخذ بعني 
اإلعتبار قدرات األهل وحاجات املدرسة وأتعاب املعلمني«، مناشدا 
»إدارات املــدارس التوافق مع األهل ممثلني بلجان األهل عىل أي 
زيادة عىل األقساط املدرسية قبل فرض أي زيادة، علام أن اعتامد 
هذه اآللية من شأنها أن تحمي حقوق الجميع«، وقال:«ال يجوز 
إطالقا ومهام كانت املربرات حجب الحق بالتعلم عن مريديه والذي 
هو حق مقدس ومصان دســتورا وقانونا. ومن هنا، يتعني عىل 
املدرســة تسجيل تالمذتها حتى ولو مل يتمكن البعض منهم من 
تأمني قســطه املدريس فورا، وعدم ربط هذا التسجيل بالتسديد 
الفوري لهذا القســط أو حتى لجزء منه«، متمنيا عىل »املدارس 
الخاصة قبول تسديد األهل ألقساط أوالدهم بالشك أو بالتحويل 
املرصيف أو بالبطاقة املرصفية، ولو بجزء منها، وعدم حسم أي 
مبلغ إذا تم تســديد اإلقســاط بهذه الطرق، ال سيام وأن من شأن 
هذا األمر أن ميكن األهل و يسهل عليهم تسديد أقساط أوالدهم«.  
وشــدد عىل »رضورة إنشاء مكتب للمســاعدة االجتامعية 
financial social aid يف كل مدرسة يتوىل املساعدة عىل إيجاد 
حلول للتعرث بتسديد األقساط املدرسية، ويكون بإرشاف مبارش 

من لجنة األهل«.

أصــدرت وزارة الرتبية والتعليم العايل البيان 
اآليت :«يتناقل العديد من وســائل اإلعالم أخبارا 
تتعلق مبحاوالت أممية لدمج النازحني بالتالمذة 
اللبنانيــني يف دوام قبــل الظهر، بتمويل أممي 
تستفيد منه مؤسسات تربوية بالدوالر النقدي 
لســد حاجاتها يف الظروف الراهنة. وإننا يف 
الــوزارة، قد أرشنا إىل هذه املحاوالت ســابقا، 
واصدرنا مواقف حاسمة، منطلقني من سياسة 
وطنية وتربوية واضحة، تقيض بإعادة النازحني 
إىل املناطــق اآلمنــة يف ســوريا وهي كثرية. 
وشــددنا يف حينه، عىل أن التســلل الستغالل 
حاجــة عدد من املــدارس الخاصة إىل العملة 
الصعبة، بتسجيل التالمذة النازحني، هو توطني 
مقنع، مرفوض رفضا قاطعا«.  أضاف البيان »اننا 
نكرر موقفنا الوطني والرتبوي واإلنساين، بأننا 
ملتزمون توفري التعليم لجميع االوالد املوجودين 
عىل األرايض اللبنانية، بدعم من الجهات املانحة، 
وأنه إذا مل يتعلم اللبنانيون فلن يكون ممكنا تعليم 
غري اللبنانيني ، مهام كانت األساليب واملشاريع«. 
وتابع »واذ نلفت املدارس الخاصة، سواء أكانت 
غــري مجانية او مجانيــة اىل اقتضاء ان تعتد 
باالعتبارات التي ارتكزت عليها الخطط الرتبوية 

والتعليمية التــي اعتمدتها الحكومة اللبنانية 
ووزارة الرتبيــة والتعليم العايل من اجل إتاحة 
الحق بالتعلــم للنازحني كافة اىل لبنان ملتابعة 
برامــج التعليم  يف دوام خاص لهم يف املدارس 
الرسمية، فضال عن تعذر استيعابهم اصال يف 
الــدوام العادي الواحــد، باالضافة اىل الحاجة 
لتمكينهم من دراســة هذه الربامج بالعمل عىل 
اكسابهم عنارص القدرة عىل التعلم وفقا لها. فان 
هــذه الوزارة تؤكد عدم قبولها أي محاولة لدمج 
تالمذة نازحــني ولتوطينهم  من خالل القطاع 
الرتبــوي الخاص، وتدعو املدارس الخاصة التي 
يتــم التواصل معها من جانــب اي جهة كانت 
لهذه الغاية بعرضها عليها تغطية كامل اقساط 
هؤالء، اىل االمتناع عن االستجابة لهذه العروض 
وبالتايل رفضها كاملة لتعارضها مع السياسة 
العامة املعتمدة حكوميا وفق ما ســبق بيانه، 
وبالتايل اىل اخذ العلم ان من شان قبولها لهكذا 
عروض ان يوجب اتخاذ اجراءات يف مواجهتها 
بدءا من عدم االعرتاف لها بنظامية تســجيلها 
لهؤالء التالمذة وصوال اىل منعها من اســتقبال 
تالمــذة جدد وإىل ايقافها عن االســتمرار يف 
التدريس وسحب االجازة بفتحها عند االقتضاء«.

»التربية« أكدت عدم قبولها أّي ُمحاولة لدمج تالمذة نازحين

ـ »رابطة األســاتذة  عقدت الهيئة التنفيذية ل
املتفرغني« يف الجامعة اللبنانية اجتامعا برئاسة 
الدكتور عامر حلواين وحضور األعضاء، واكدت 
»اســتمرار اإلرضاب املفتوح الذي أقرته الهيئة 
العامة لألســاتذة والتزام التوقف التام عن كل 

األعامل األكادميية«.
واعلنت يف بيان ان لالساتذة »خصوصيتهم 
املتعلقة بكونهم ليســوا موظفني بدوام إداري 
زمني محدد، فهم ال يقومون بأعاملهم األكادميية 
والبحثيــة فقط ضمن الدوام اإلداري للموظفني 
وامنا يف كل االوقات داخل املجمعات الجامعية 
وخارجهــا،  وعقودهم ال تنص عىل دوام زمني 
وإمنا عىل نصاب أكادميي واضح. ويف املراسيم 
الصادرة تاريخيا ما يثبت للقايص والداين منزلة 
وخصوصية االســتاذ الجامعــي التي ال ميكن 

لألساتذة التنازل عنها ألي سبب كان«. 
واشــارت اىل ان »الهيئة التنفيذية سعت يف 
تحركاتها ولقاءاتها ومتابعاتها إىل التأكيد عىل 
رضورة وقف النزف ودعم االستاذ ليتمكن من تأمني 
حياة الئقة وكرمية، وكذلك تأمني عودة صحيحة 
ومدروســة للطالب إىل قاعاتهم ومخترباتهم، 
ولكــن إىل االن ال متلك اجابات واضحة ودقيقة 
حول كيفية إخراج املجمعات الجامعية من حالة 

اإلقفال القرسي عرب تأمني مســتلزمات التعليم 
الحضوري. ال متلــك أيضاً مواعيد محددة لدفع 
املتأخرات من بدالت النقل عن الحضور منذ العام 
املايض والرواتب اإلضافية عن أشــهر متوز وآب 
وأيلول ومســاعدات ال pcr املتفق عليها مع إدارة 
الجامعة منذ أشهر عديدة واملستحقات السابقة 

للزمالء املتعاقدين وللموظفني واملدربني«.  
وختمت مؤكدة »استمرار االرضاب املفتوح الذي 
أقرته الهيئة العامة لألساتذة وتدعوهم اىل التزام 
التوقف عن كل األعامل األكادميية واملشــاركة 
الكثيفة والفاعلة يف اجتامع الهيئة العامة الذي 
سينعقد يف قاعة املؤمترات الكربى يف مجمع 
الرئيس الشــهيد رفيق الحريري يف الحدث، يوم 
السبت 1 ترشين األول التاسعة صباحا بالنصاب 
القانوين، أو عند العارشة صباحا مبن حرض، وذلك 
لعرض كل املعطيات ومناقشة املستجدات وتوحيد 
الصفوف وإتخاذ التوصيات امللزمة املناسبة. كام 
تدعو الهيئة وزير الرتبية اىل تحمل مسؤوليته 
بعدم الســامح باملســاس بخصوصية االستاذ 
الجامعي يف كل املراسيم التي تصدر عن مجلس 
الوزراء والقوانني التي تصدر عن مجلس النواب 
والحرص عىل وضعــه يف الدرجة املعروفة له 

تاريخيا يف سلم الرواتب العام«.

ُمتفّرغــــــو »اللبنانّية« أكدوا االســــــتمرار باإلضــــــراب املفتوح

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف 
دريان، يف دار الفتوى، رئيس تكتل »لبنان القوي« 
النائب جربان باسيل عىل رأس وفد ضم النواب: 
سيزار أيب خليل، رشبل مارون، جورج عطا الله، 

محمد يحيى، جيمي جبور وإدغار طرابليس.
بعد اللقاء، قال باســيل: »نقوم بهذه الزيارة 

لنؤكد وقوفنا إىل جانب املفتي«.
وتابع: »نحن نعترب أنه من الرضوري استكامل 
تنفيذ اتفاق الطائف، ألننا عندما مل نســتكمله، 
شــهدنا العرثات الكبرية التي وقع فيها نظامنا، 
هــذا من جهة. ومن جهــة ثانية، فإنَّ الثغرات 
املوجودة يف الدســتور التي دامئاً نتكلم عليها، 
من الرضوري معالجتها، وتطوير هذا الدستور 
وهذا النظام مبا يتوافق عليه اللبنانيون، ال نتيجة 
أي معادالت قد تتغريَّ بسبب ظروف خارجية أو 
داخلية. ما يحمي الدستور برأينا وكذلك الطائف 
هو عدم املَسِّ بهام وعدم الطّعن بهام واحرتامهام 
وتطبيقهام ومعالجة أي خلل فيهام، وأعتقد أننا 
كنا عىل توافق كامل يف هذه املقاربة مع سامحة 
املفتي، ويجب وقف استغالل هذا املوضوع من 
ِقَبل أّي أحد، ألننا منذ عودة العامد ميشال عون 
إىل لبنان يف العام 2005 أكدنا متسكنا بالدستور 

وعملنا عىل تطبيقه ومامرسته«.
واردف: »املوضــوع الثاين الذي تطرقنا إليه، 
هو هوية لبنان العربية. وهناك يقني كامل من 
قبلنا أن لبنان بحاجة دامئًا كونه بلًدا صغريًا إىل 
احتضان دائم من الدول العربية التي وقفت إىل 
جانبه باستمرار، وملَّا تدخلت يف شؤونه كنا أول 

من اعرتض عىل هذا التدخل من موقعنا السيادي، 
وهذا يحتم علينا أن نرفض تدخل لبنان يف شؤون 
الدول العربية أو أي دول أخرى، نحن »يكفينا الذي 
فينا«، وليس لدينا القدرة عىل مامرسة سياسات 
خارجيــة يف هذا االتجاه. اما املوضوع الثالث، 
فهو موضوع االستحقاقات الدستورية القادمة، 
اوال موضوع تأليف الحكومة، وأكدنا عليه مرارا 
حتى يكــون لدينا حكومة كاملة الصالحيات، 
وهذا ما أكده لقاء دار الفتوى، حكومة تستطيع 
مامرســة الصالحيات املطلوبة منها يف فرتة 
عصيبة مير بها لبنان ويف أزمة حادة مثل التي 
منر بها، فكيف اذا ال ســمح الله نقع يف فراغ ال 
يحتمل أزمة سياسية إضافية، وهناك توافق عىل 
هذا االمر وان شــاء الله يقوم املعنيون بالجهود 
الالزمة حتــى يكون لدينا حكومة يف القريب 

العاجل«.
وعن موضوع انتخــاب رئيس الجمهورية، 
قال باســيل: »الفراغ مميت للبنان يف املرحلة 
التــي نحن فيها، ولذلك أكدنا لســامحة املفتي 
خوفنا منه. وألننا نســتهيب أيضاً عمق االزمة 
املالية واالقتصادية، قدمنــا هذه املرة مقاربة 
مختلفة عىل حســابنا بتضحية منا ولكن من 
دون تنازل عن فكرة اساســية التي هي التمثيل 
لرئيس الجمهورية، ان كان باملبارش او بالتأييد. 
وهذا اليشء الذي يحتم علينا ان نتوافق كلبنانيني 
كأكرثية الزمة يف املجلس النيايب عىل انتخاب 
رئيس يتمتع بالصفات الالزمة ليساعد يف إخراج 

لبنان من االزمة الحالية«. 

ــتــي ــل : نـــؤكـــد وقـــوفـــنـــا الـــــى جـــانـــب املــف ــيـ ــاسـ بـ
انتخاب رئيس بّد من تأليف الحكومة والتوافق على  وال 

دريان مجتمعا مع باسيل والوفد املرافق

أكــد رئيس حزب »القوات اللبنانية« ســمري 
جعجع اننا بـ«أمس الحاجة إىل رئيس جمهورية 
جديد يبدأ مبســار مغاير، ويحدث تغيريا جذريا 
ويكرس املامرسة الحاصلة اليوم«، مشددا عىل 
ان »املطلــوب رئيس ســيايس بامتياز ال رئيس 

تكنوقراط«.
وقال يف مقابلة تلفزيونية: »أنا لست مرشحاً 
لرئاســة الجمهورية لكن ذلــك يرتبط بإمكان 
الوصــول إىل الرئاســة، فــإذا توافقت أكرثية 
املعارضة عىل إسمي عندها أنا جاهز لذلك وأحرض 
برنامجــي االنتخايب مع العلم أنّني طرحته يف 
االنتخابات الســابقة وهو واضح وخضنا عىل 
اساســه االنتخابات النيابية«، مؤكدا ان »هدفه 
ليــس صنع رئيس للجمهورية بل ايصال رئيس، 
اذ عىل الجميع التواضع، ولو كان للقوات الكتلة 

النيابية األكرب«.
وعن امكان قبول »القوات« بسليامن فرنجية، 
اشــار اىل انه »بغض النظر عن العالقة الفردية 
وخطــوط التواصل معه ومحاولة التفاهم عىل 
االمور املتعلقة ببرشي وزغرتا والشامل ككل، اال 

ان هذا ال مينع أنه ينتمي اىل الفريق اآلخر وهذا امر 
كاٍف، ألن املسألة مسألة خيارات ويف حال وصل 

اىل سدة الرئاسة سيتكل عىل الثنايئ الشيعي«.
وبالنسبة لرتشيح قائد الجيش، قال جعجع: 
»منذ اللحظة االوىل اسئت الفهم يف هذا املجال، 
اذ قلت حرفياً إذا كان للعامد جوزاف عون حظوظ 
للوصول، لن نكون ضده ولكن نفّضل الذهاب إىل 

مرّشح سيايس«.
وقال:«كل رئيس سيكون لديه املواصفات التي 
نراها مطلوبة اليوم سُيعترب رئيس تحٍد للفريق 
اآلخــر، واألمر األهم أن يكون الرئيس املقبل قوياً 
ومستقيامً وأال يفكّر بإرضاء اآلخرين فـ)عمرو 
ما حدا يرضا( وأال يدخل ببلوتيكات شامل ميني. 
البلد مل يعد يحتمل منذ 3 اعوام وبالتايل ال ميكننا 
تحّمل أي تسوية )خنفوشارية( وأي حل شبيه 
قد ميدد لالزمة وبالتايل علينا اختيار رئيس لديه 

املواصفات املطلوبة«.
ويف ما يتعلّق بتزويد لبنان بالفيول االيراين، 
اشــار اىل انه ال »مشكلة لدى القوات بذلك رشط 

اال يسفر عنه اي تأثري سلبي عىل لبنان«.

يـــبـــدأ رئــــيــــس ســـيـــاســـي  ــاب  ــ ــخ ــ ــت ــ الن  : ــع  ــجـ ــعـ جـ
ــة الـــحـــالـــّيـــة ــارســ ــ ــم ــ ــر امل ــسـ ــكـ ــار ُمـــغـــايـــر ويـ ــسـ ــمـ بـ

أكد الســيد عيل فضل الله، 
خالل رعايتــه لإلحتفال الذي 
أقامتــه ثانويــة اإلرشاق يف 
مدينــة بنت جبيــل لطالبها 
االمتحانــات  يف  الناجحــني 
املتوسطة،  للمرحلة  الرسمية 
عــىل »أهمية العلــم املمزوج 
بالقيــم األخالقية واإلميانية 
واإلنسانية يف بناء الشخصية 
اإلنسانية«، منبهاً »إىل أن العلم 
مــن دون هذه القيم قد يتحول 
إىل مشــكلة وإساءة لإلنسان 

واملجتمع مبــا يفقده دوره عىل صعيد تطوير 
الحياة، ال سيام يف القضايا التي تتصل بتعزيز 
مواقع الوطن واألمة«. وأكد أن »هذه املؤسسات 
بنيت عىل أساس الخري واملحبة ووجدت حتى 
تبني مجتمعاً متعلامً واعيا يحمل كل هذه القيم 
ويسعى إىل مد الجسور مع كل أبناء هذا الوطن، 
يعيــش االنفتاح وليس االنغالق، الحوار وليس 
التعصب، مبا يرسخ االنسجام الداخيل والوحدة 

الوطنية والتواصل اإلنساين«.
ورأى ان »هذه املؤسســات من الناس وإىل 
الناس ولذلك ســوف تبقى تعمــل لخدمتهم 

وخدمة مجتمعها وأهلها، وهي لن تتواىن عن 
االهتــامم بقضايا الناس وحاجاتهم وتخفيف 
آالمهــم ومعاناتهم ولكن هذا ال يعني أننا بديل 
عن الدولة بل نحن من دعاة بناء الدولة، الدولة 

العادلة التي تحتضن كل مواطنيها«.
ولفت فضــل اللــه إىل أن »املرحلة صعبة 
ومعقدة ولكن سيبقى صوتنا عاليا لبناء وطن 
نريده وطنا عادال حرا مستقال خاليا من الفساد 
والهدر واملحاصصة، وطناً ال يرتهن الحد وطناً 
يحتضن أبناؤه فال يرتكهم يخاطرون بحياتهم 
حتــى يبتلعهم البحر يف ســبيل لقمة عيش 

كرمية«.

فضــــــل اللــــــه : املرحلــــــة معّقــــــدة لكــــــن ســــــيبقى
لبنــــــاء وطــــــن خــــــال من الفســــــاد صوتنــــــا عاليــــــاً 

فضل الله يلقي كلمته

اســتقبل نائب رئيس املجلس اإلســالمي 
الشــيعي األعىل العالمة الشيخ عيل الخطيب 
ظهر امس يف مقر املجلس، رئيس »جمعية قولنا 
والعمل« الشيخ أحمد القطان، وجرى التباحث 

يف تطورات األوضاع يف لبنان واملنطقة. 
وشّدد الخطيب عىل »دور املرجعيات الدينية 
يف تعزيــز التضامن الوطني وتقريب وجهات 
النظر مبا يشــيع أجواء التعاون والتشاور بني 
السياســيني، ال سيام أن البلد ال يزال مستهدفاً 
من اإلرهــايب الصهيــوين والتكفريي. ودعا 
السياســيني اىل اإلرساع يف تشكيل حكومة 
تتصــدى لألزمــات االقتصادية واملعيشــية 
املستفحلة وتفّعل املؤسســات الرسمية بعد 
إقرار املجلس النيايب للموازنة العامة«، مشدداً 
عىل »تعميق التشــاور بني السياسيني إلنجاز 

االستحقاق الرئايس بروحية توافقية«.
بعــد اللقاء، قال القطان: »نحن يف لبنان يف 
بلد املقاومة هذا البلد الذي يعيش قوة من خالل 
لحمة الشعب والجيش واملقاومة ومن خالل هذه 
املعادلة املاســية نحن نعيش بأمان وطأمنينة، 
واليوم نحن مع ترســيم الحــدود ومع الرثوة 
النفطيــة والغازية حقيقة نحن نتفاءل بالخري 
ألننا يف بلد املقاومة ويف بلد يعرف أن حقوقه ال 
تنتزع اال من خالل القوة وإال من خالل لحمة هذا 
الشــعب مع الجيش اللبناين ومع املقاومة التي 
تحمي لبنان والتي دامئاً تدافع عن كل اللبنانيني 
عــىل اختالف انتامءاتهم الطائفية واملذهبية«، 
مضيفا »واجب الدولة أن تشكّل حكومة بأرسع 
وقت وأن تســعى ليك تعالج ما أمكن يف هذه 

األوضاع االقتصادية الصعبة«.

الخطيــــــب : لتعميــــــق التشــــــاور بيــــــن السياســــــيين
توافقّية بروحّيــــــة  الرئاســــــي  االســــــتحقاق  وإنجــــــاز 
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االربعاء 28 أيلول 2022

فادي عيد

دفعت الحركة السياسية الداخلية باتجاهات بالغة 
األهميــة ويُعوَّل عليها بعــد املحطات األخرية التي 
مّر بها البلــد، والتي تصّب بفعل املواقف واملحطات 
املحلية والخارجية باتجاه اإلستحقاق الرئايس الذي 

يأخذ حّيزاً واسعاً من اهتاممات املجتمع الدويل.
أما عىل خــّط الوضع الحكومي، فقد كشــفت 
معلومات سياســية أن  األمــور قد تعود إىل املربع 
األول يف حال مل تفِض الساعات املقبلة إىل حلحلة 
العقد التي استجّدت ويف طليعتها، وفق املعلومات، 
أن رزمة مطالب رفعها رئيس الجمهورية ميشــال 
عون إىل الرئيس املكلّف، وتقيض بأنه، وبعد تشكيل 
الحكومة أو التعديالت التي ستطرأ عليها من خالل 
إضافــة أربعة أو خمســة وزراء، وهــذه املطالب 
تشــمل رضورة إجراء تعيينــات إدارية يف الفئتني 
األوىل والثانيــة، وتعيني حاكم جديد ملرصف لبنان، 

وباملحصلة مطالب قد تكون تعجيزية .
كذلك، تحدثت املعلومات عن أن الرئيس املكلّف ُني 
إليه أن التعديل الوزاري سيضم وزراء سيشكّلون له 
متاعــب كبرية ال ميكنه أن يقبل بها، ولهذه الغاية، 
وخالفــاً لكل ما أثري مؤخراً بــأن الحكومة انتهت 
وباتت يف ملســاتها األخرية، ال بل ُحّددت األســامء 
التي ســتدخلها مبعرفة واطــالع معظم املكّونات 

السياســية، لذا، فإن التوافق الذي أُبرم قبيل توّجه 
ميقــايت إىل لندن ونيويــورك أضحى يف خرب كان 
يف حــال أُعيد النظر مبا كان قــد تّم التوافق عليه، 
وإال ســتصبح املسألة يف غاية التعقيد، وعىل هذه 
الخلفيــة تريث ميقايت يف زيــارة قرص بعبدا إىل 
حني بلورة اإلتصــاالت والضغوطات التي انطلقت 
يف الساعات املاضية من جهات فاعلة، بهدف تليني 
املواقف والعــودة إىل اإلتفاق الذي حصل بني عون 

وميقايت.
 وبناًء عليه، تشــري املعلومات إىل أن الســاعات 
املقبلة حاســمة، إما إعالن التشــكيلة الحكومية 
ونيلهــا الثقة رسيعاً من املجلــس النيايب، أو بقاء 
الحكومــة الحالية كام هــي إىل حني انتهاء والية 
رئيــس الجمهورية، وعندها يكــون التعويل عىل 
املســاعي الخارجية التــي تفاعلت مؤخراً، وهذا ما 

يبقي كل اإلحتامالت واردة.
ويف الســياق، تقول املصــادر املعنية، أن رئيس 
املجلــس النيــايب نبيه بري، الــذي كان أحجم عن 
تحديد جلســة انتخاب لرئيس الجمهورية يف األول 
من شــهر أيلــول الجاري، إلعطــاء الوقت للمزيد 
من املشــاورات واإلتصاالت والتوافق عىل مرشــح 
يحظى بقبول الجميع، فإن تحديده الجلســة األوىل 
النتخاب الرئيس يف التاســع والعرشين من أواخر 
الشهر الحايل، يحمل أكرث من رسالة وداللة بحسب 

املعلومات، وإن كان له الحّق الدستوري والترشيعي 
يف تحديد أي جلسة، ويف التوقيت الذي يراه ، إنا، 
وبعــد تطيري اإلتفاق عىل الحكومة، وإن كان ال زال 
قابــالً للحياة وتنفيذه كام تّم التوافق عليه، ومن ثم 
متاشياً مع ما يجري من تحرك خارجي وعريب عىل 
الخّط الرئايس، واستباقاً ألي ذريعة لبعض املكّونات 
السياســية الداخلية، من أن تدخالً خارجياً يجري 

اليوم عرب فرض رئيس بأجندة خارجية. 
وبالتايل، فإن بري اختار التوقيت املناسب لقطع 
الطريق عىل كل هذه اإلعتبارات يف الداخل والخارج، 
ودخولــه يف مرحلة بدء تصفية الحســابات مع 
العهــد وتياره، وإن كان عــىل بّينة، كام الكثريين، 
بأن نصاب الجلسة يف التاسع والعرشين لن يتأّمن 
إالّ يف حال »اســَتَوت« طبخة الرئاسة يف املطابخ 
اإلقليمية والدولية، ومبجرد تعيني موعد الجلســة 
األوىل، فذلــك له طابع إيجــايب لدى الدول املهتمة 
بالشــأن اللبناين، مبا معناه أن العملية الدستورية 
يف لبنــان تســلك طريقها الصحيــح، وصوالً  إىل 
وضع بعض املكّونــات والكتل النيابية، أمام تحدي 
عدم تفويــت  الفرصة النتخاب الرئيس العتيد، ولو 
قبل انتهاء واليته الدستورية، عىل اعتبار أن ذلك له 
انعكاســاته اإليجابية عىل أكرث من مسار سيايس 
واقتصــادي، ويريح البلــد يف خضّم ما يجتازه من 

مصاعب وظروف قاسية عىل غري صعيد.

لهذا تعرقلــــــت الحكومة.. وتحديد بــــــري موعد اإلنتخاب أكثر من رســــــالة

جهاد نافع

 يوم امس، خيم مشهد مأتم 
عائلة عيل يونس العكاري التي 
استشــهدت بكاملها يف قارب 
املوت، عىل عكار بكاملها ..االب 
واوالده  وزوجته  العكاري  عيل 
االربعة استشــهدوا جميعهم، 
فاجعة جديدة من فواجع عكار، 
يف بلدة وادي الجاموس، ويف 
القرقف وببنني، ويف مخيم نهر 
البارد الــذي وصلته ايضا يوم 

امس جثامني ثالثة شهداء.
عند معــرب العريضة كانت 
سيارات اسعاف الصليب االحمر 

اللبناين، تنتظر سيارات اسعاف الهالل االحمر السوري، 
مشــاهد موجعة تحفر يف الذاكرة، ويف تاريخ عكار 

والشامل ولبنان كله...
واىل اليوم مل تعلن الحكومة اللبنانية الحداد عىل 
اكرث من مئة شــهيد لبناين وفلســطيني وسوري، 
وعالمات االســتفهام ترتسم عىل وجوه املشيعيني 
الذين يتساءلون بالحاح عن اعالن الحداد وتنكيس 

االعالم...
واســتقبل مخيم نهر البارد ثالثة شهداء يوم امس 
بعد التعرف عىل جثامينهم وهم: اسامة نافذ حسن) 
القبطان الذي استشهد مع كامل افراد عائلته(، صفاء 

محمد حامد، وسهى واصف عبد العال.
حتى اآلن عرشة شــهداء مــن نهر البارد، وناجيان 
اثنان، و24 مفقودا لغاية اآلن، فيام التوقعات ان عدد 

الفلسطينيني يتجاوز االربعني شخصا...

ومن  عــكار  من  عائــالت 
طرابلس حيث تم العثور مساء 
امس عىل جثامين الحاج احمد 
الســيد عيل ونور احمد السيد 
عيل من محلة القبة، بعد احراء 

.)dna ( فحص
املآتــم يف عكار  مشــاهد 
وطرابلس ونهر البارد فاقمت من 
حجم النقمة والغضب، واندفعت 
اصوات تطالب مبالحقة  حازمة 
لشــبكات تهريب البرش، ورفع 
درجة االســتنفار عىل املعابر 
الحدودية الربية غري الرشعية، 
وعىل طول الشاطيء الشاميل 
من العريضة اىل العبدة واملنية 

وامليناء والهري وشكا. 
وحســب املصادر ان مخابــرات الجيش يف حالة 
استنفار قصوى ملالحقة شبكات التهريب وقد اوقفت 
) ب.د(، وتالحــق بقية افراد الشــبكات، فيام تقوم 
القوات البحرية بتكثيف دورياتها عىل طول الشاطيء 
بأعىل درجات االستنفار للحد من مراكب الهجرة غري 

الرشعية ووقف مسلسل املوت يف البحر.

مشــــــاهد املآتم في عكار وطرابلــــــس ونهر البارد فاقمت مــــــن حجم النقمة
ــشــر ــب ــريـــب ال ــهـ ــالـــب بـــمـــاحـــقـــة حــــازمــــة لـــشـــبـــكـــات تـ ــطـ أصــــــــوات تـ

ــا وفـــيـــاض وحــايــك ــّي ــتــقــى ش مــيــقــاتــي ال

اســتقبل رئيس حكومة  ترصيف االعــامل نجيب ميقايت 
ســفرية الواليات املتحدة األمريكية يف لبنان دورويث شيا يف 
الرساي الحكومي امــس، وتم خالل اللقاء بحث يف األوضاع 
العامة يف لبنان واملنطقة ونتائج اللقاءات التي عقدها الرئيس 
ميقايت خالل مشــاركته يف اعــامل الجمعية العامة لالمم 

املتحدة يف نيويورك.
كــام اجتمع ميقايت مع وزيــر الطاقة واملياه يف حكومة 
ترصيــف االعامل وليد فياض واملدير العام ملؤسســة كهرباء 

لبنان كامل حايك.

الخوري بحث التطّورات مع ســــــفير أملانيا

بحث وزير العدل يف حكومة ترصيف االعامل هرني الخوري 
التطــورات العامة يف لبنان واملنطقــة والتعاون الثنايئ يف 
املجالني القضايئ والحقوقي، خالل اســتقباله ســفري أملانيا 

لدى لبنان أندرياس كيندل يف مكتبه يف الوزارة ظهر امس.

ــيـــض بـــإعـــفـــاء الـــوافـــديـــن قــــــرار لـــأبـ
PCR ـــ ــر الـــحـــدوديّـــة مــن الـ عــبــر املــعــاب

اصــدر وزير الصحة العامــة يف حكومة ترصيف األعامل 
فــراس االبيض، قرارا قىض بإعفاء جميع الوافدين عرب املعابر 
 PCR الحدودية )الربية، البحرية والجوية( من إجراء فحوص
وال Ag Rapid Test، قبــل قدومهم إىل لبنان بغض النظر عن 
وضعهــم التلقيحي، وتُلغى كل املذكرات والقرارات الســابقة 

املتعارضة مع هذا القرار.

– عكار وادي خالد  أشــــــخاص في  توقيف 
ـ مديريــة التوجيه البيان اآليت:  صــدر عن قيادة الجيشـ 
»أوقفــت أمس قوة من الجيش يف منطقة وادي خالد – عكار 
مثانيــة مواطنني من آل األســعد و آل الســاطم وآل األحمد، 
كونهم مطلوبني بجرم إطالق النار خالل اإلشــكال الذي وقع 
يف املنطقــة املذكورة بتاريــخ 26 / 9 / 2022. كام ضبطت 

بحوزتهم عدداً من األسلحة الحربية والذخائر.
ُسلمت املضبوطات وبورش التحقيق مع املوقوفني بإرشاف 

القضاء املختص«. 

الخوري مستقبالً السفري األملاين

قال رئيس لجنة املال واملوازنة النائب ابراهيم 
كنعان، »تبقى العربة لــل202٣ من مداوالت 
موازنــة 2022 ان تتعلّــم الحكومات احالة 
املوازنــة ضمن املوعد الدســتوري ومعالجة 
الخلــل يف املواد واألرقام ليس عن طريق نفخ 
االيرادات برضائب ورســوم عشوائية فحسب 
، بل مــن خالل رؤيــة اقتصادية اصالحية 
تعــزز معدالت النمو وتعالــج البطالة وتدين 

مستويات املعيشة للحضيض« . 
اضــاف »اما الخروج مــن فوىض القاعدة 
االثنتي عرشية لالنتظام تحت سقف اعتامدات 
محددة فله ايجابياته كام اقرار بعض الحقوق 
للقطــاع العام من خالل الزيادات املؤقتة التي 
اقرّت عــىل اال تتحول اىل منطلــق لزيادات 
رضيبيــة اخرى لتصّح مقولة »ما نعطيه بيد 

نأخذه بيد اخرى«.

٢٠٢٣ ــة  ــ ــوازنـ ــ ملـ لــلــحــكــومــة  الـــعـــبـــرة   : ــان  ــنـــعـ كـ
! الـــنـــمـــو  بــتــعــزيــز  تـــعـــالـــج »عـــجـــز األرقـــــــــام«  أن 

ميقايت مجتمعاً مع شيا

اســتقبل املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ 
أحمــد قبــالن، يف مكتبــه يف دار اإلفتاء 
الجعفــري، وفداً من جمعية اللقاء العلاميئ 
هيئــة علامء بــريوت، وجــرى البحث يف 
الشــؤون الدينية والتشــديد عىل »رضورة 
التزام الخطاب الديني املعتدل يف ظل األجواء 
املتشــنجة التي تعيشــها البالد«، كام جرى 
الرتكيز عىل »رضورة املحافظة عىل الوحدة 
اإلســالمية ألنها الركيزة األســاس للوحدة 

الوطنية«. 
 وتطرق املجتمعــون، وفق بيان صادر عن 

مكتب املفتي قبالن، إىل األوضاع املعيشــية 
الصعبــة، داعيــني« الحكومــة إىل رضورة 
التصدي لهذه األزمة بروح املسؤولية التي ال بد 
أن تقع يف سلّم أولوياتها، وإىل إيجاد الحلول 
املناسبة لكل األزمات التي تعصف بوطننا من 
ترسيم الحدود إىل ملف االنتخابات الرئاسية 

وتشكيل الحكومة«. 
كام شكر املجتمعون للجمهورية اإلسالمية 
يف إيــران« وقوفها الدائــم إىل جانب لبنان، 
وتقدميهــا الفيــول إلنتــاج الكهرباء كهبة 

للشعب اللبناين«.

ــاء بـــيـــروت« ــم ــة عــل ــئ ــن »هــي ــى وفـــــداً مـ ــق ــت قـــبـــان ال
ــي املــعــتــدل ــن ــدي ــخــطــاب ال ــزام ال ــتـ ــد عــلــى الـ ــشــدي وت

نّفذت تظاهرتان أمــام مدخل قرص العدل 
يف بــريوت، األوىل ألهــايل ضحايا انفجار 
مرفأ بريوت، بدأت صباح أمس، تبعها اعتصام  

ألهايل املوقوفني يف القضية نفسها.
وطالــب أهايل الضحايا بـــ »وقف تعيني 
املحقق العديل الرديف، وإطالق مسار التحقيق 
الــذي يتواله القايض طارق البيطار«. وأعلنوا 
»معارضتهم تعيني القايض املقرتح من وزير 
العــدل يف حكومة ترصيــف األعامل هرني 
الخوري، ألن هذا القايض أعطى رأياً مســبقاً 
يف امللّف«. وأكدوا أن »كل شــخص كان عىل 
علــم بوجود النرتات يف املرفــأ يتحّمل جزء ا 

من املســؤولية عن االنفجار. وشــددوا عىل 
استمرارية التحقيق القضايئ ووقف التدخالت 

السياسية يف عمل القضاء«.
مــن جهتهم، طالب أهــايل املوقوفني، بـ 
»وقــف الظلم الالحــق باملوقوفني، ورضورة 
إبعاد قضيتهم عن التسييس. وسألوا هل بقاء 
املوقوفني ظلامً يحقق العدالة للضحايا؟، وهل 
تعيــني محقق رديف ينصــف املوقوفني منذ 
سنتني يعوض الخسارة عىل الضحايا؟. وأكدوا 
تضامنهــم مع »أحقية مطلب أهايل الضحايا 
يف كشــف الحقيقة، رشط أن تنصف العدالة 

املوقوفني ظلامً«.

تـــظـــاهـــرتـــان أمـــــام قــصــر الـــعـــدل ألهـــالـــي ضــحــايــا
ــي املـــوقـــوفـــيـــن ــ ــالـ ــ ــروت وأهـ ــ ــي ــ ــأ ب ــ ــرف ــ ــار امل ــجـ ــفـ انـ

خالل التظاهرة

 اســتقبل وزير االعالم  يف 
االعامل  ترصيــف  حكومــة 
املــكاري يف مكتبه يف  زياد 
الخاصة  املنســقة  الــوزارة، 
لألمم املتحدة يف لبنان جوانا 
املساعد  يرافقها  فرونتســكا 
تم  حيث  تســيغان،  ميخائيل 
عرض آفاق التعاون املشــرتك 
بــني وزارة االعالم و املنظامت 
العاملة  املتحدة  لألمم  التابعة 

يف لبنان.
عىل  فرونتسكا  وشــددت 

»رضورة حامية الصحافيني وتأمني سالمتهم 
الشــخصية، كــام عــىل »رضورة مكافحة 
خطاب الكراهيــة وعدم نرش االخبار الزائفة 

واإلشاعات«.
واستقبل وزير االعالم، سفري تونس بوراوي 
االمام، وجرى البحث يف العالقات الثنائية بني 

البلدين ال سيام  االعالمية منها.
وقال الســفري التونيس بعد اللقاء: »بحثنا 
يف امــكان تطوير التعــاون واملبادرات بني 

املؤسســات االعالمية التونسية واللبنانية«، 
مضيفــا »هناك امكانات كبرية لدى البلدين ال 
بد من استثامرها، وهناك كفاءات كبرية ايضا 
ال بــد لها ان تلتقي مع بعضها البعض، وتفكر 
يف مشاريع مشرتكة العطاء صورة حقيقية 
عن البلدين وما يزخران به من امكانات كبرية 
وكبرية جدا، خصوصا واننا نقول ان ما يجمع 
بني لبنــان وتونس محبــة وود كبري، وهذا 
رصيد كبري، ولكن كيف نرتجم هذا الرصيد اىل 

مشاريع عملية يستفيد منها الشعبني«.

ــع ســفــيــر تــونــس ــر الـــتـــعـــاون مـ ــطــوي ــحــث ت ــاري ب ــكـ مـ
فرونتســــــكا : لحمايــــــة الصحافيين وتأمين ســــــامتهم

مكاري مستقبالً فرونتسكا

اجتمع أمــس نقباء املهن الحرة يف لبنان 
بدعــوة من نقيب املحامني يف بريوت نارض 
كســبار واملهندسني يف بريوت عارف ياسني 
يف مركز نقابة املحامني يف بريوت وأصدروا 
البيــان اآليت: »عــىل ضوء ما إســتجد من 
أحداث عــىل الصعيدين املــايل واملرصيف، 
إجتمــع إتحاد نقابــات املهن الحّرة من أجل 
البحث والتداول يف آخر املســتجدات وإتخاذ 
مــا يلزم مــن مواقف وقــرارات تندرج يف 
ســياق املبادرة التي ســبق وأطلقها اإلتحاد 
لتغيــري واقع الحال وإيجــاد مخرج لألزمة 
املستعصية ينقذ ما ميكن إنقاذه عىل صعيد 
الوطن ويحفظ حقــوق املودعني. وقد ذكّر 
الحارضون بدايًة مبا ســبق لإلتحاد وحّذر 
منه مراراً منذ بداية تحركه وال ســيام لجهة 
دعوته املســؤولني للقيام بواجباتهم وتحمل 
لبنان  بدءاً بحاكمية مرصف  مســؤولياتهم 
ولجنــة الرقابة عىل املصــارف، لوضع حّد 
الســتمرار املصارف يف احتجــاز الحقوق 
والودائع مروراً بالحكومة وعجزها املستدام 
وتغطيتهــا للمصارف وصوالً إىل الســلطة 

الترشيعيــة ووعودها التي مل تتحقق بعد«.
أضــاف البيان »إعادة تأكيــده ومطالبته 
مبا تضمنه كتاب اإلتحاد املرســّل إىل لجنة 
 2022/5/18 بتاريخ  املصارف  الرقابة عىل 
لجهــة تأمني الحــد األدىن مــن الخدمات 
املرصفية املرشوعة ووضــع حّد لتجاوزات 
املصارف وخصوصاً بالنســبة لإلمتناع عن 
قبول الشــيكات املرصفية والتداول بها إىل 
حني إيجــاد حل نظامــي متكامل للحفاظ 

والودائــع وبرنامج واضح  الحقــوق  عىل 
الســرتدادها. وأخذه علامً والتنويه مببادرة 
بعض النقابات بالسري باإلجراءات القانونية 
ذات الصلــة بالقانون رقــم 67/2 والطلب 
من املحكمــة املختصة تطبيق احكامه عىل 
املصارف املتقاعســة عن رّد الوديعة بنفس 
القيمة والعملة؛ مع التأكيد إذا لزم أن القانون 
املذكــور ومبادرة النقابــات ال يهدفان، كام 
يشــاع زوراً من قبل املترضرين، إىل إفالس 
املصــارف وتبديد الودائع بقدر ما يهدف إىل 
إعادة هيكلتها وتغيري إدارتها ووضعها عىل 
مســار التعايف إىل حني صدور قانون إعادة 

املنتظر«. الهيكلة 
وختم البيان »أســفه الشديد وإستنكاره 
لخطة الحكومة للتعايف بنســختها املُعّدلة 
التي تحمل عنــوان »برنامج اإلصالح املايل 
واالقتصــادي« بحيــث تنطوي عىل عنارص 
إضافّيــة تخدم أصحاب املصارف ورشكائهم 
الذين راكموا الرثوات طيلة السنوات املاضية 
عىل حســاب املودعني، ال سّيام يف ما يتعلّق 
بإعــادة هيكلة املصارف وإنشــاء صندوق 
اســرتداد الودائــع، إال أنها أمعنــت مجدداً 
يف إعتامد فكرة توزيع »الخســائر« بشكل 
غــري عــادل وتصنيف الودائع قبــل تحديد 
املسؤوليات وإجراء املحاسبة لتحديد ما هو 
مــرشوع وغري مــرشوع كمقدمة ألي حل 
نظامي متكامل. هذا، وقد تجاهلت حسابات 
النقابيــة واملهنية واالجتامعّية،  الصناديق 
التــي متّثل رشائح واســعة مــن املودعني 

واملواطنني عىل حد سواء«.

لــخــطــة ــف  ــأســ ــ ن  : الــــــحــــــّرة«  ــن  ــ ــه ــ امل »نــــقــــابــــات 
ــة ــ ــّدل ــ ــع ــ ــي بـــنـــســـخـــتـــهـــا امل ــافـ ــعـ ــتـ ــلـ ــة لـ ــ ــوم ــ ــك ــ ــح ــ ال

سلّمت ســفرية إيطاليا يف 
بومبارديريي،  نيكوليتا  لبنان 
إىل رئيســة املركــز الرتبوي 
للبحــوث واإلنــاء الدكتورة 
هيام إسحاق، الكتب الرسمية 
اإليطالية  اللغة  لتعلم  الجديدة 
يف املدارس الرسمية اللبنانية 
يف خالل حفل رسمي أُقيم يف 
مقر املركــز الرتبوي للبحوث 

واإلناء يف الدكوانة.
خاصة  بطبعة  األمر  يتعلّق 
مــن كتاب مرشوع تعلّم اللغة 
ثالثة  من  للناشئني  اإليطالية 
مجلــدات، جــرى تحضريها 
احتياجات  لتلبيــة  خصيًصا 

الطــالب اللبنانيني ومتويلها بالكامل من قبل 
وزارة الخارجيــة والتعاون الدويل اإليطالية 
عــرب الســفارة اإليطالية واملعهــد الثقايف 
اإليطــايل يف بريوت. سيســلّم ما مجموعه 
٣225 نســخة مصحوبة بأقــراص مدمجة 

للتوزيع املجاين عىل الطالب اللبنانيني. 
رصّحت السفرية بومبارديريي بهذه املناسبة 
»أقــّدم لكم ولجميع الطــالب أكرث من ثالثة 
آالف نسخة من مرشوع تعلّم اللغة اإليطالية 
م خصيًصا  للناشئني، وهو كتاب مدريس ُصمِّ

لتلبية احتياجات الطالب اللبنانيني«.

يشــكل اعتامد هذا النــص الجديد تحديًثا 
مهــاًم لتدريس اللغة اإليطالية كلغة أجنبية. 
كان ذلــك ممكنا بفضل التعاون الطويل األمد 
بني املركز الرتبــوي للبحوث واإلناء واملعهد 
الثقايف اإليطايل. اســُتحصل عىل الرتاخيص 
 L2S وجرت طباعة املجلدات يف إطار مرشوع
لتدريــس اللغة اإليطالية كلغة أجنبية ثانية، 
الذي أطلقته الدولة اإليطالية يف العام 2001 
من خالل الســفارة اإليطالية واملعهد الثقايف 
اإليطايل وذلك من إلرساء تعاون وثيق ومثمر 
أكــرث فأكرث مع وزارة الرتبية والتعليم العايل 

اللبنانية واملركز الرتبوي للبحوث واإلناء.

ــز الــتــربــوي ــ ــرك ــ ــّيـــة ســّلــمــت »امل ــالـ الــســفــيــرة اإليـــطـ
ــّة ــّي لــلــبــحــوث واإلنـــمـــاء« كــتــبــاً لــتــعــّلــم الــلــغــة اإليــطــال

خالل حفل التسلم

لـ  العــام  املدير  اســتقبل 
الثقايف« السيد شفيق  »املركز 
مكتب  مــن  وفداً  املوســوي 
التعاون املدين العســكري يف 
الكتيبــة الفرنســية التابعة 
يف  »اليونيفيــل«،  لقــوات 
»مكتبــة املرجــع فضل الله« 
يف مدينــة صور، يف حضور 
عدد من الشــخصيات الدينية 
والثقافيــة  واالجتامعيــة 
والرتبويــة  واإلعالميــة 

وأصدقاء املكتبة.
وتناول اللقاء قضايا ثقافية 
إنسانية  وشؤوناً  واجتامعية 
تتصــل باألعــامل التي تخدم 

تطويــر املنطقة وارتقائها عىل املســتويات 
العلمية واملعرفية.

ثم تســلم مدير املركز هبة عبارة عن أجهزة 
كمبيوتــر قدمتها ثلة من الجنود الفرنســيني 
ـ اليونيفيل  املنتمني إىل قوة احتياط القائد العامـ 

لدعم أنشطة املكتبة الثقافية واإلعالمية.

ويف ختام اللقاء، شــكر املوســوي الوفد 
عىل هذه املبــادرة الكرمية وعىل ما تقوم به 
القوة الدولية من »تقديم الخدمات يف مجاالت 
شتى، خصوصاً يف مجال تعزيز العمل الثقايف 
واالجتامعــي والــذي يعرب عــن روح املحبة 
واالنفتاح التي ينبغــي تعميمها عىل الصعيد 

اإلنساين«.

ــة ــّي ــس ــرن ــف ــة ال ــب ــي ــت ــك ــن ال ــ ــزة »كـــمـــبـــيـــوتـــر« م ــ ــه ــ أج
ملـــكـــتـــبـــة املــــــرجــــــع فــــضــــل الـــــلـــــه فــــــي صــــور

خالل تسليم الهبة
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األربعاء 28 أيلول 2022

الــــدروس »الــخــصــوصــّيــة« بــيــن الــحــاجــة والـــواقـــع الــتــربــوي الــتــجــاري... حــقــائــق ومــســؤولــّيــات
من يُــَدّرس ابنك يف املنــزل؟ من يتابعــه يف« فروضه 
وتحضري دروســه«،  ولدكــم مل ينل املعــدل وهو بحاجة 
لســاعات دروس إضافية وملــن  يتابعــه ليتمكّنمن املادة، 
وبالتايل من النجاح.«  أسئلة كثرية يطالعك بها املسؤولون 
الرتبيون يف املدارس ال ســيام الخاصة، وهذا ما يطرح عدة 

مالحظات ووقائع تتمثل ب:
- املنهــج الــدرايس والطرق التــي يتبعهــا املعلمون يف 
الصفوف: تختلف طرق التدريس من مدرســة إىل أخرى يف 
القطــاع الخاص لناحية« اســتخدام التكنولوجيا، وســائل 
اإليضاح الســمعية البرصية، التحفيز الذهني، تدعيم الذكاء 
العاطفي واالجتامعي، تدعيــم أصحاب الصعوبات التعليمية 
وذوي االحتياجات الخاصة«، ويشــكل هــذا االختالف الذي 
يتفاوت يف تطبيق ما ســلف ذكره بالنسب وطرائق التطبيق 
وفاعليتها، أحد االســباب التي قد تؤثر عىل عطاءات التالميذ 
ومستواهم التعليمي، وبالتايل حاجتهم للدروس الخصوصية 

للتقوية والنجاح. 
 عىل املنهج التعليمي وطريقــة إيصاله للتالميذ أن تكون 
متنوعة ال جامــدة، تعتمد فيها أكرث مــن مقاربة، لتحايك 
املســتويات املعرفية لــدى الكل، ولتحقــق تحفيز االهتامم 
والتحليل لديهم، بحيث أن مجرد رسد الدرس بطريقة تلقينية 
جامدة يكون سببا أســاس يف غياب اندماج الطالب، وعرثة 

أخرى أمام ذوي الصعوبات التعلمية. 
إن التلقــن الحاصل يف غالبية املدارس ومظاهر الحشــو 
والتكثيف،  يدفع  إىل عدم قدرة الطالب عىل الدرس والتحضري 
دون مساعدة أســتاذ خاص ليعيد ما تم رشحه، وليساعدهم 

عىل عىل الفهم واالكتساب  
-  التقويم والتقييم الرتبوي من مرحلة إىل أخرى ومن صف 
إىل آخــر: يرتكز التقييم يف غالبية املــدارس عىل العالمات، 
واالمتحانات التي تجرى كل فصل أو حتى أسبوعيا. ويف حن 
قد تجد عالمات قليلة تعطى عىل املشاركة أو انجاز األبحاث، 

غري أن هذا األمر يبقى خارج التأثري واالهتامم.
تهمل املدارس الحضور الذهني للتلميذ، قدرته عىل االبتكار، 
املنافســة، التحليل، التفاعــل العاطفي والحــي ، الذكاء 
االجتامعي... وهذا ما يجعل تقييمه من خالل عالمات جامدة 
المتحانات جامدة ســببا من األســباب التي تؤدي إىل تدين 
عالمات البعض، وبالتايل توجيههم ألخذ دروس  خصوصية. 
أما فيام يتعلــق بالتقويم، وهي مســألة يف غاية الدقة 
فتختلف من مدرسة ألخرى. تعتمد بعض املدارس طريقة دعم 
التالميذ يف حصص الرتفيه كالرياضة واملوسيقى او الفرصة 
حتى، إلعطاء رشح إضــايف يف مادة معينة وأعامل إضافية 
عليها، وقد يتم اعتامد ارسال اعامل إضافية تعالج يف املنزل 
وتعاد للتصحيح. مشكلة هذه الطريقة أنها تزيد من الضغط 
عىل الطالب وتحرمه مساحة يجدد فيها طاقته ليصبح الدرس 
والتقويم نوعا من القصاص. فيام تشــكل األعامل اإلضافية 

حال يجب مراقبته لجهــة إعادة التصحيح والتنويع يف طرح 
األفكار واألسئلة، لئال تصبح تلقينا دون جدوى

- الصعوبات التعليمية لدى التالميذ ومستواهم االكادميي: 
إن عملية دمج ذوي الصعوبات التعليمية وذوي االحتياجات 
الخاصة يف بعض املدارس هو امر دقيق جدا. فعملية الدمج 
بحاجة لتأهيــل املناهج وتطويعها وإغنائها بكل الوســائل 
املتاحة التي تقربها اىل فهم هذه الفئة من الطالب، ومتكنهم 
بالتايل من النجاح يف االمتحانات التي بدورها يجب أن تكون 
مدروســة ومنظمة مبا تتطلبه كل حالة. وهــذا ال يتوافر 
يف غالبيــة املدارس، فيعاين ذوي الصعوبــات التعلمية من 
صعوبات مضافة ال متكنهم بالنجاح ،فيضطرون اللجوء إىل 
الدروس واملتابعة الخصوصيــة. علام أن املدارس التي تعنى 

بهذه الحاالت دون دمجها قليلة جدا ومكلفة.
- املستوى العلمي لالهل:  هناك نسبة غري قليلة من االهايل 
الغــري قادرين عىل متابعــة أو تدريس أبنائهــم بعد الظهر 
وتنظيم درسهم لالمتحانات وغريها، وذلك السباب متعددة:  
كون األهل غري متعلمن، وبالتايل ال ميكنهم املساعدة، مرور 
ســنوات طويلة عىل تخرج األهل من مدارسهم وجامعاتهم 
وعــدم القدرة عىل تذكر املواد، العمل بدوام طويل لكل من االم 
واألب، وبالتايل عدم القدرة عىل متابعة االبناء حتى ســاعات 
متأخرة، عدم قبول االبناء ملتابعة ذويهم والعناد الذي قد يرافق 

عملية التدريس واملتابعة. 

{ سلبيات وإيجابيات {
- املعاهد : تشــكل معاهد التدريس إحدى الحلول التي يلجأ 
اليها االهل يف كل يوم بعد املدرســة، ولهذه املعاهد سلبيات 
وإيجابيات. من إيجابياتها أنها أقل كلفة من تخصيص أستاذ 

خاص، وتغطي كافة املواد فيعمد األهل إىل اختيارها. 
أما سلبياتها فكثرية: 

1- إنتقــال التالميذ من صف إىل صــف، وهذا ما ال يعطي 
الطالب فرصة الحصول عىل اهتامم وتوجيه خاص

2- تغرّي االســاتذة  يف بعض االحيان وعدم االعتامد عىل 
أستاذ واحد.

3- ضياع الوقت بن أعداد التالميذ، وبالتايل إنهاك الطالب 
وضياع وقته انتظارا. 

4- عدم كفاءة املعلمــن يف املعاهد الخصوضية يف كثري 
من األحيان، وعدم وجود أســاتذة متخصصون يف املواد التي 

تعطى.
 5- تنــوع املدارس التــي يأيت منها الطــالب إىل املعاهد، 

وبالتايل تنوع الدروس واملستويات.  
 - املعلمون املتخصصون وطالب الجامعات: قد يلجا األهل 
إىل املعلمــن املتخصصن إلعطاء أبنائهم ســاعات أضافية، 

ولهذه الطريقة ميزاتها وسيئاتها وهي باالجامل: 
1- إرتفاع اجر الساعة التي يتقاضاها األستاذ املتخصص، 

وبالتايل عدم متكن الكل من ذلك.

االساتذة  بعض  لجوء   -2  
إىل تدريس أكــرث من تلميذ 
من أكرث من صف أحيانا يف 

نفس الوقت.
3- قلــة الســاعات التي 
ميكن أن يعطيها االســاتذة 
املتخصصــون والتــي قد ال 
تكون كافيــة وذلك الرتفاع 

أجر الساعة.
4- الحاجــة أحيانــا إىل 
اســتاذ  من  أكرث  تخصيص 

بحال  متابعة اكرثمن مادة.
- املدرســون مــن طلبة 
بعض  يلجــأ  الحامعــات: 
الجامعين  الطلبة  إىل  األهل 

لتدريس أبنائهم،السيام يف الصفوف االبتدائية. لهذه الطريقة 
إيجابيات وهي: أجر معقول، وتدريس كامل املواد.غري أن قلة 
الخربة يف أســاليب التدريس، تجعــل النتيجة غري مضمونة 

لناحية تطور التلميذ ونجاحه يف أحيان كثرية.

{ تجارة {
- الواقع تجاري أكرث منه تربوي: إن اعتامد القطاع الخاص 
عىل الطلب من األهــل اللجوء إىل التعليــم الخصويص دون 
اإلقدام عىل خطوة حل يف هذا املجال، يضع الكثري من عالمات 
االســتفهام عىل هذه املدارس لكونها ال تقوم بعملها الرتبوي 
شامال. فام فائدة أن يتسجل تلميذ يف التعليم الخاص ، ثم يحتاج 
ملتابعة خاصة. عىل هذا املوضوع أن يخضع للكثري من املعايري 
واملحاوالت والتقدميات التي تقوم بها املدارس لدعم التالميذ قبل 
اللجوء إىل التعليم الخصويص. ويجد غالبية املعلمن وخاصة 
يف هــذا الواقع الصعب فرصة من خــالل الدروس االضافية 
لزيــادة مدخولهم وانتاجيتهم. طبعا هــذا املوضوع قد.يكون 

رضورة يف كثري من األحيان، ولكن هل من رقابة ؟ 
- الواقع الرتبوي الصحي للتالميــذ: ييضء هذا املوضوع 
عــىل الجانب الصحي يف العملية الرتبويــة، فإذا أخذنا عىل 
سبيل املثال يوم درايس لطالب  يف الصف الثامن  بن املدرسة 
ومعهــد للدروس الخصوصية نجد ما ييل: يبدأ اليوم الدرايس 
التلميذ الحصص  حوايل الساعة الســابعة والنصف، يحرض 
املدرسية يف املواد كافة، ينتهي يومه املدريس حوايل الساعة 
الثانية، يحصل خالله عىل فرصة قصرية قد تصل إىل الثالثن 
دقيقة. يغــادر بعدها التلميذ إىل منزله،غذاء رسيع ثم ينطلق 
إىل املعهد الذي مييض فيه ساعات ال تقل عن ثالثة وقد تزيد.
يعود الطالب إىل بيته مرهقا وقد ال يكون أنهى دروســه ، 
إذ مــن املمكن أن يبقى لديه بعض املعلومات لحفظها ... يأكل 
وينام مرهقا ليعود ويستيقظ باكرا ليميض يوما شبيها بالذي 

سبق وهكذا دواليك.

هذا بالطبع أمر غري مقبول، وتعاين منه رشيحة غري قليلة 
من الطالب. فهذا الضغط يحّول الطالب أىل شــخص مكتئب، 
ال مبايل، غري قادر عىل االســتمرار ، فاقدا للرتكيز، معانيا من 
ضغوطات عديــدة. وهذا يفقده الشــغف للمتابعة، ويجعله 

شخصا متعبا غري منتج .
  - وعي االهل: تالقــي يف هذا املضامر أنواعا مختلفة من 
األهل، وتعاطيــا مختلفا. فقد تجد مــن يلجأون لتخصيص 
أستاذ خاص، أو معهد دون التأكد من مهارة األستاذ او املعهد، 
واعتامد ذلك ورقة يضغطون بها عــىل إدارات املدارس« بأننا 
قمنا بواجباتنا وما األكرث لننجزه« فلن نقبل الرسوب نتيجة«. 
وتجد بعض األهل الذين يلقون كل الحمل عىل املدرســة دون 
املحاولة ملتابعة التلميذ ولو لناحية الوقت املنتج الذي يرصفه 
يف الدرس.                                                                                                         

وكال النوعن يفتقدان إىل املقاربــة الصحيحة التي تضع 
ابنهم، تحصيله املــدريس، كفاءته، ونجاحه يف املقام األول. 
فيعتمدون طرق التحايل واللوم دون تحقيق تقدم لدى أبنائهم.

{ اإلدارة الرتبوية السليمة {
كل ما سبق ذكره يضع الواقع الرتبوي أمام حل واحد، وهو 
وجود اإلدارة الرتبوية السليمة التي تجرتح الحلول بطريقة 
تربوية مســؤولة يكون الهم االول فيها بنــاء الغد بتالميذ 
اليوم عن طريق متكينهم من املهــارات والكفايات الالزمة، 
واملناهج املتطــورة، وتقييمهم وتقوميهــم بطريقة عادلة 

وصحيحة. 
وبالتزامن مع االدارة الرتبويــة الصحيحة، يجب أن يكون 
هناك تواصل إيجــايب مع األهل، ووعي لــدى أولياء األمور 
بالتكافل والتضامن للعمل بتعاون تام مع املدرســة لتمكن 
الطالب من النجاح من جهة، واالســتمتاع بالعملية الرتبوية 
من جهة أخرى. العملية الرتبوية اســتثامر  يف جيل اليوم، 

لبناء شكل الغد.

عناصر غذائية ُمصّنعة تهّدد بخطر الوفاة املبكرة!

إن األطعمــة فائقة املعالجة عبارة 
عــن تركيبات من مكونــات صناعية 
واملكثفات  املســتحلبات  مختلفة مثل 
دمجها  يتم  االصطناعيــة،  والنكهات 
يف املنتجــات الغذائيــة مــن خالل 
التصنيع.  عمليــات  مــن  سلســلة 
األطعمة  تصنيــف  تحــت  وينــدرج 
»فائقــة املعالجة« كل من املرشوبات 
اإلفطار،  حبوب  من  والعديد  السكرية 
مثلها مثل أحــدث االبتكارات، مثل ما 
يسمى الربغر »النبايت«، والذي يصنع 
واملواد  الربوتــن  عــزالت  من  عادًة 
الكيميائيــة األخرى لجعــل املنتجات 
 The مستساغة، وفقا ملا نرشه موقع 

.Conversation
املكثفة  الصناعية  العمليــات  تدمر 
األطعمــة  إنتــاج  يف  املســتخدمة 
أطعمة  كانت  ســواء  املعالجة،  فائقة 
الطبيعيــة  البنيــة  مرشوبــات،  أو 
العديد  الغــذاء وتجرده مــن  ملكونات 
مثل  املفيدة  الغذائيــة  العنــارص  من 
األليــاف والفيتامينات واملعادن واملواد 
ترتبط  لــذا، فهي  النباتية.  الكيميائية 
املختلفة،  الصحية  الحــاالت  بعدد من 
من بينها زيادة خطر اإلصابة بالسمنة 
واألمراض املزمنة املختلفة مثل أمراض 

القلب واألوعية الدموية والخرف.
هــذا وأظهرت دراســتان جديدتان 
أن مخاطــر تناول األطعمــة »فائقة 
تقترص عىل ســوء  ال  املعالجة« رمبا 

التغذية وأمراض القلب والخرف.
توصلــت الدراســة األوىل، التــي 
فحصت بيانــات صحية ألكرث من 20 
ألف مشارك بالغ إيطايل، أن من قاموا 
بتناول كميات أكرب من األطعمة فائقة 
متزايد  لديهم خطــر  تزايد  املعالجــة 
الدراسة  اكتشفت  فيام  املبكرة.  للوفاة 
الثانية، التي شــملت أكرث من 50000 
مــن الذكور يف الواليــات املتحدة، أن 
االســتهالك العــايل لألطعمة فائقة 
املعالجــة يرتبط بزيادة خطر اإلصابة 

برسطان القولون.
نتائج  أن  أيًضا  املثري لالهتامم  ومن 
الدراسات كشفت أن املخاطر الصحية 

الناجمة عن اتبــاع نظام غذايئ غني 
باألطعمة فائقة املعالجة ظلت قامئة 
حتــى بعد أن يتــم تناولها إىل جانب 
عنــارص غذائية صحيــة وصحيحة. 
وباملثل، فإن محاوالت صناعة األغذية 
لألطعمة  الغذائية  القيمة  لتحســن 
فائقــة املعالجة عــن طريق إضافة 
تكون  رمبا  الفيتامينات  من  قليل  عدد 
أكرث  ملشــاكل  جانبية  خطوة  مبثابة 

األطعمة. هذه  تسببها  جوهرية 
أن  اإليطالية  الدراســة  وكشــفت 
عدد  ارتفاع  مثــل  االلتهاب،  عالمات 
البيضــاء، كانت أعىل يف  الدم  خاليا 
األطعمة  تناولــت  التي  املجموعــات 
األكرث معالجة. ميكن أن يصاب بعض 
األشــخاص بالتهاب مزمن يف جميع 
أنحاء الجسم، والذي ميكن أن يتسبب 
يف تلف األنســجة، كام أنه يســاهم 
يف العديد من األمراض املزمنة - مثل 
واألوعية  القلب  وأمــراض  الرسطان 
زيــادة  إىل  باإلضافــة  الدمويــة، 
االلتهاب يف األمعاء عن طريق إحداث 

األمعاء. تغيريات يف ميكروبيوم 
األطعمة  أن  الباحثن  بعض  افرتض 
فائقــة املعالجة تزيــد االلتهاب ألن 
أنها  عــىل  عليها  يتعــرف  الجســم 
البكترييا  مثــل  غريبــة  مكونــات 
االستجابة  تصاعد  فإن  لذلك  الغازية، 
»حمى  عليها  يُطلــق  والتي  التهابية، 
زيادة  إىل  تؤدي  الرسيعة«،  الوجبات 

أنحاء الجسم. االلتهاب يف جميع 
اآلليات  أن  األبحاث  تظهر  ذلك،  إىل 
األخــرى، مثل ضعــف وظائف الكىل 
أن  ميكــن  العبــوة،  يف  والســموم 
تفرس أيًضا ســبب تســبب األطعمة 
من  الكثري  حدوث  يف  املعالجة  فائقة 
املشــكالت الصحيــة الخطرية. ويف 
أن متثل مجرد  نفســه، ميكن  الوقت 
محاولــة تقليل تناول األطعمة فائقة 
املعالجة تحديًــا صعًبا، بخاصة وأنه 
املعالجة  تم تصميم األطعمــة فائقة 
لتكون مستســاغة بشكل مفرط، إىل 
للتسويق  الكثافة  بالغة  جهود  جانب 

املقنع.

أطفالكم! لحماية  وقــائــّيــة  إرشــــادات  ــزا«...  ــون ــل ــف »اإلن مــوســم  ــراب  ــت اق مــع 

لونها؟ يتغّير  فهل  الزرقاء...  البحيرات  على  بثقله  يرمي  الحراري  اإلحتباس 

مع تبدل الطقس ودخول فصل الخريف، يتعرض 
كل عام كثريون لإلصابة باإلنفلونزا يف هذه الفرتة 
تنترش  فاإلنفلونزا  األطفــال.  العام، وبخاصة  من 
بكرثة يف فصيّل الخريف والشتاء وميكن أن تطال 
االطفــال اىل حّد كبري وتــرتك بعض االرضار عىل 

صحتهم يف حال مل تتّم املعالجة. 
األخصايئ يف طب األطفال الدكتور نيكوال عطية 
شدد لـ »الديار« عىل رضورة تلقيح األطفال بدءاً من 
عمر الستة أشــهر لحاميتهم من أربعة فريوسات 
تنتج عنهــا اإلنفلونزا، الفــريوس »أ« والفريوس 
»ب« بفئتيهام، وبخاصٍة لألطفــال الذين يعانون 
من مشــكالت صحية.  ورّجح أن تكون تداعيات 
اإلنفلونزا هذه السنة أقىس بعد موجة كورونا التي 

شهدها العامل عىل مدى عامن. 

{ أعراض اإلنفلونزا {
اضاف: من ابرز االعراض التــي ميكن أن تظهر لدى 
االطفال املصابن باالنفلونــزا هي الحمى املرتفعة التي 
غالباً ما تستمر ملدة ايام عديدة، وهذا االمر يجب التنبه 
اليه خصوصاً إن كانت الحــرارة ال تنخفض يف بعض 

الوقت، ما يشكل خطراً عىل صحتهم. 
واشــار اىل انه من بن االعراض التــي تظهر لدى 
والســعال  الرشــح  باالنفلونزا هو  املصابن  االطفال 
الحــاد. فضالً عن الشــعور بالتعــب واالرهاق وعدم 
القدرة عىل الحركة والرغبة يف النوم املســتمر، فقدان 
البلع. باإلضافة إىل سيالن  الشــهية، والصعوبة يف 
والقيء،  الغثيان،  الصداع،الُقَشعريرة،  الزكام،  أو  األنف 
واإلسهال. أما عن الرضع الذين يعانون من اإلنفلونزا،  

فقد يبدون مضطربن وبحالة غري املعتادة.
ولفــت اىل أن معظــم األعراض املذكــورة عادة ما 

تختفي بعد خمســة أيام من ظهورها. لكن الســعال 
والضعف قد يستمران ألكرث من ذلك. فعادة ما تختفي 
جميع األعراض خالل أسبوع واحد إىل أسبوعن. ومع 
ذلك، فمن املهم عالج اإلنفلونزا بجدية كونها من املمكن 
أن تؤدي إىل االلتهــاب الرئوي وغريها من املضاعفات 
التي تهدد الحياة، وخاصة لدى األطفال وكبار الســن 

واألشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة.

{ إرشادات وقائية {
واعلــن عطية عــن الخطوات الرضوريــة لتجنب 

اإلصابة باإلنفلونزا يف الخريف هي:
- الحصول عىل اللقاح: فــرص اإلصابة بهذا املرض 

تنخفض عند التلقيح ويزيد من مناعة الجسم.
- الحصول عىل قسط كاٍف من النوم: يجب الحرص 
عىل الحصول بشــكل عام، والطفل بشكل خاص، عىل 
أوقــات كافية من النــوم املتواصل مبــا ال يقّل عن 8 

ساعات يف كّل ليلة. 
- غسل اليدين بصورة دورية.

- تناول الطعام الصحي.
ما الفرق بن االنفلونزا ونزلة الربد؟

 ولفت عطية اىل ان هناك فرقا كبريا بن االنفلونزا 
ونزلة الربد، ففي حن أن االعراض قد تتشابه يف بعض 
االحيان، إال أنه يجب التمييز بــن الحالتن ، وتعترب 
اإلنفلونزا من الحاالت املتقدمــة من نزلة الربد تنتج 
عنها الحرارة املرتفعة، األمل الشديد يف الجسم، أمل يف 
الحنجرة، وميكن أن ترتافق مــع احمرار يف العينن 
وفقدان النشاط والحيوية، عىل خالف نزلة الربد التي 
ال تؤثر اىل حد كبري يف الجســم.  والجدير بالذكر أن 
االنفلونزا تستدعي التدخل الطبي يف كثري من االحيان 
للتخلص من الحرارة واســتعادة النشاط، يف حن أن 
نزلة الربد ال تستدعي الدخول اىل املستشفى اال يف حال 

تحولت اىل انفلونزا. 
هل اإلصابة بنزالت الربد تعني ضعف املناعة؟

تظّن رشيحة كبرية من النــاس أن اإلصابة بنزالت 
الربد واإلنفلونزا هي ناجمــة عن ضعف املناعة، األمر 
الــذي نفاه عطية كلّياً ، مشــرياً إىل أنه ما من عالقة 
بن ضعف املناعة ونزالت الربد، فهي ليســت إاّل مزاعم 
خاطئة. وحتى األصحاء الذين يتمتعون مبناعة قوية، 
يصابون يصابون بنزالت الربد. ويف إحدى الدراســات 
التي أجريت عىل 95 متطوعــا من األصحاء تم تنقيط 
الفريوس لهم باألنــف وظهرت األعراض عىل نحو 75 

يف املائة منهم.
 واكــد إن الطفل الذي يعاين مــن نقص يف املناعة 
بســبب أمراض مزمنة تكون األعراض أشــد حدة من 
الطفل السليم، وبالنســبة للطفل الذي يتمتع بصحة 
جيدة ال تعترب إصابته دليالً عىل ضعف مناعته، خاصة 
مع وجود أكرث من 200 نوع من أنواع الفريوس املسببة 

للمرض.

خلصت دراســة جديــدة، قدمت جــرداً عاملياً للون 
البحــريات ألول مــرة، »إىل أنه إذا اســتمر االحتباس 
الحراري، فإن البحريات الزرقاء يف جميع أنحاء العامل 
معرضة لخطــر التحول إىل اللــون األخرض املائل إىل 
البني«، وميكن أن »تشــري التحوالت يف لون املياه إىل 

فقدان صحة النظام البيئي«.
 ويف حن أن املواد مثل الطحالب والرواســب ميكن 
أن تؤثر عىل لون البحريات، وجدت الدراســة الجديدة، 
أن درجة حرارة الهواء وهطول األمطار وعمق البحرية 
وارتفاعها كلها تلعب أيضاً أدوراً مهمة يف تحديد اللون 

املايئ األكرث شيوعاً للبحرية.
 ومتيل البحــريات الزرقاء، التي متثــل أقل من ثلث 
بحريات العــامل، إىل أن تكون أعمق وتوجد يف مناطق 
خطوط العــرض العالية البــاردة ذات هطول األمطار 

الغزيرة والغطاء الجليدي الشتوي.
 وتوصلت الدراسة إىل أن البحريات ذات اللون البني 
واألخرض، والتي متثل 69 يف املئة من جميع البحريات، 
أكرث انتشاراً وتوجد يف املناطق األكرث جفافاً، واملناطق 
الداخلية القارية، وعىل طول الســواحل. واســتخدم 
الباحثون 5.14 مليون صورة أقامر إصطناعية لـ853 
ألفاً و60 بحرية وخزان مياه حول العامل من 2013 إىل 

2020 لتحديد لونها املايئ األكرث شيوعاً.
ويقول عامل هيدرولوجيا االستشــعار عن بعد شياو 

يانغ«، الباحث املشــارك يف الدراسة، يف تقرير نرشه 
األمرييك،  الجيوفيزيايئ  لالتحــاد  اإللكرتوين  املوقع 
بالتزامن مع نرش الدراســة، »مل يدرس أي شــخص 
لون البحريات عىل نطاق عاملي، وكانت هناك دراســات 
ســابقة رمبا لـ200 بحرية يف جميــع أنحاء العامل، 
ولكن الحجم الذي درسناه هنا أكرب بكثري من حيث عدد 
البحريات وأيضــاً تغطية البحريات الصغرية، ورغم أننا 
مل ندرس كل بحرية عــىل األرض، لكننا حاولنا تغطية 

عينة كبرية ومتثيلية من البحريات التي لدينا«.
 وميكن أن يتغرّي لون البحرية بشكل موسمي، جزئياً، 
ات يف منو الطحالب، لذلك وصف الباحثون  بسبب التغريُّ
لون البحرية من خالل تقييم لون البحرية األكرث شيوعاً 
عىل مدار سبع سنوات. باإلضافة إىل ذلك، استكشفت 
الدراســة الجديدة كيف ميكن أن تؤثر درجات االحرتار 
املختلفة عىل لون املاء إذا استمر تغريُّ املناخ، وتوصلت 
إىل أن تغريُّ املناخ قد يقلل من نسبة البحريات الزرقاء، 
والتي يوجد الكثري منها يف جبال رويك، وشامل رشقي 

كندا، وشامل أوروبا، ونيوزيلندا.
وتقول كاثرين أوراييل، عاملة البيئة املائية يف جامعة 
والية إلينوي األمريكية، الباحثة املشاركة يف الدراسة، 
»إن امليــاه الدافئة، التي تُنتج املزيد من الطحالب، متيل 
إىل تحويل البحــريات إىل األلوان الخــرضاء، وهناك 
الكثري من األمثلة عىل األماكن التي شاهد الناس فيها 

هذا يحدث بالفعل عندما درسوا بحرية واحدة«.
 عىل ســبيل املثال، تشــهد البحريات العظمى يف 
أمريكا الشاملية زيادة يف تكاثر الطحالب وهي أيضاً 
من بن البحريات األرسع ارتفاعاً يف درجات الحرارة، 
وأظهرت األبحاث الســابقة أيضــاً أن مناطق القطب 
الشــاميل النائية فيهــا بحريات تــزداد خرضة، كام 

توضح أوراييل.
يف حن أن الدراســات الســابقة قد اســتخدمت 
مقاييس أكرث تعقيــداً ودقة لفهم صحة النظام البيئي 
للبحرية بشــكل عام، فإن لون املاء هو مقياس بسيط 
ولكنه قابل للتطبيق لجودة املياه التي ميكن رؤيتها من 
األقامر االصطناعية عىل املســتوى العاملي، ويوفر هذا 
النهج طريقة لدراسة كيفية تغريُّ البحريات البعيدة مع 

تغريُّ املناخ، كام يوضح الباحثون.
ات يف لون املاء   باإلضافة إىل ذلــك، قد يكون للتغريُّ
آثار ترفيهية وثقافية يف مواقع مثل الســويد وفنلندا 
حيث تنتــرش البحريات، ومع اســتمرار االحرتار، من 
املحتمــل أن تفقد البحريات يف شــامل أوروبا غطاء 
الجليد الشــتوي، مام قد يؤثر عىل الشتاء واألنشطة 
الثقافية، كام توضح أورايــيل. وتضيف: »ال أحد يريد 
الســباحة يف بحرية خرضاء، فمن الناحية الجاملية، 
بعض البحريات التي رمبا اعتقدنــا دامئاً أنها مالذ أو 

أماكن لالسرتخاء، قد تختفي مع تغريُّ اللون«.
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عقــد وزير األشــغال العامــة والنقل يف 
حكومــة ترصيف األعامل الدكتور عيل حميه 
مؤمترا صحافيا يف مكتبه بالوزارة، بعد ظهر 
امــس ، بحضور املدير العــام للطريان املدين 
املهندس فادي الحســن، تنــاول فيه عملية 
اســتكامل انجاز اجراءات تلزيم السوق الحرة 

يف مطار رفيق الحريري الدويل - بريوت.
وأعلــن حميــه ان »لجنة تلزيــم املزايدة 
العلنية الدارة واســتثامر مساحات مخصصة 
للبيع باملفرق يف مبنى الركاب الحايل ومبنى 
الطريان العام يف املطار )السوق الحرة(، عقدت 
اجتامعا ، بحضور مندوب هيئة الرشاء العام، 
وتســلمت اللجنة محــر العروض املقدمة 

وعددها اثنان.
وبعد التدقيق، قررت اللجنة ارســاء التلزيم 
 ،PAC-Duty Free SAL موقتــا عىل رشكــة
عىل ان تســتكمل الوزارة اجــراءات التلزيم 
تطبيقاً ألحكام قانون الرشاء العام ال ســيام 
املــادة 24 منه لجهة قواعــــد قبول العرض 
الفائــز )التلزيم املوقت( وبصدد تنظيم العقد 
بعد اجراء الرقابة املســبقة من جانب ديوان 

املحاسبة وفقا لألصول«.
ولفت اىل أن »التلزيم املوقت قد رســا عىل 
مبلــغ 1120 مليار لرية، اضافة اىل 3 ونصف 
دوالر عــىل كل راكب )عالوات( بحيث تصبح 
قيمة اجاميل التلزيم حوايل 1900 مليار لرية، 
علام بأن التلزيم السابق كان بحدود 150 مليار 

لرية فقط«.
وأوضح أن »إيرادات خزينة الدولة ســتزداد 
مببلــغ 1750 مليار مام يســاهم بتخفيض 
اضايف لعجز املوازنة«، مشددا عىل ان »لبنان 
ليس بلدا فقريا واالثبات ان مرفقا واحدا فقط 
يف املطــار من آالف املرافق العامة يف الدولة 
اللبنانية ســاهم يف خفض عجــز املوازنة 
بنســبة 20%«، مشــرياً اىل انه »بعد اضافة 
ايرادات الــوزارة انخفض العجز اىل 10 آالف 

800 مليار«.
ورأى ان »ما جرى اليوم بخصوص الســوق 
الحرة ســيؤدي اىل تخفيض آخــر بأقل من 
10 آالف مليار«، الفتــا اىل ان »ايرادات وزارة  
األشــغال العامة والنقل ستناهز اكرث من 15 

ألف مليار السنة املقبلة«.

الــحــرة الـــســـوق  بــتــلــزيــم   PAC ــة  فـــوز شــرك  : حــمــيــه 
لـــيـــرة ــار  ــ ــي ــ ــل ــ م  ١٩٠٠ ــي  ــ ــوال ــ ــح ــ ب املـــــطـــــار  فـــــي 

عبَّ رئيس جمعية الصناعيني سليم 
الزعني عن ارتياح وترحيب الصناعيني 
اللبنانيني ملا تضّمنته املوازنة العامة 
للعــام 2022 من مــواد عدة داعمة 

للصناعة الوطنية.
 وأكد الزعني يف بيان امس  انه »مع 
هذه اإلجراءات ميكــن ان نقول أننا 
بدأنا مبرحلة جديدة بالنسبة للقطاع 
اللبناين، وهــي مرحلة  الصناعــي 
تصب يف إعــادة اإلعتبار للقطاعات 
املنتجة ال ســيام الصناعة الوطنية 
ودورها األسايس يف عملية النهوض 

باإلقتصاد الوطني«.
 وعّدد اإلجراءات التي تم إقراراها يف املوازنة 

واملحّفزة للقطاع الصناعي، وهي:
• فرض رسم جمريك قدره 10% عىل السلع 
والبضائع التي يتم اســتريادها ويُصّنع مثيل 
لها يف لبنان وعىل السلع والبضائع املصّنفة 

فاخرة.
• رفع الحسم الريبي عىل الدخل الوطني 
من الريبــة املتوّجبة عىل األرباح الناجمة 

عن التصدير اىل ما يعادل %100.
• اعفــاء نفقات األبحــاث والتطوير من 
رضيبــة الدخل حتى نســبة 5% من مجمل 

النفقات عىل اإلنتاج الصناعي للمصنع.
• إعفاء من الريبة :املواد األولية والنصف 
مصّنعــة لــزوم الصناعة املحليــة، املعدات 

الصناعية الالزمة لالنتاج الصناعي.
• السامح للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 
بإستخدام العاملة اللبنانية بنسبة ال تقل عن 
60% مــن دون تحديد عــدد العامل اللبنانيني 

بـ50 عامالً.
وإذ توجه بالشــكر ملَن ساهم يف إقرار هذه 
املواد ال سيام وزير الصناعة جورج بوشكيان 
والحكومة ومجلس النواب، شــّدد الزعني يف 
الوقت نفســه عىل رضورة التشــدد يف منع 
التهريــب يك تأيت هذه اإلجــراءات بالنتائج 

املرجوة منها.
كــام دعــا الصناعيــني اىل مواكبة هذه 
اإلجــراءات مبزيد من العمل والجهد والتطوير 
»تدعيــامً لريــادة صناعتنــا الوطنية ولكل 
الوطني ووطننا  العاملني فيها وإلقتصادنــا 

لبنان«.

تـــــرحـــــيـــــب صـــــنـــــاعـــــي بـــــمـــــا تـــضـــّمـــنـــتـــه
ــة لـــلـــقـــطـــاع ــ ــ ــم ــ ــ ــن مـــــــــواد داع ــ ــ املـــــــوازنـــــــة م

التقــى وزيــر الصناعــة يف حكومة 
ترصيف األعامل  جورج بوشكيان ممّثلة 
منظّمة األغذيــة والزراعة لألمم املتحدة 
)FAO( يف لبنــان نورة اورابح حداد، يف 
حضور املديرة العامة ملؤسسة املواصفات 

واملقاييس اللبنانية )ليبنور( النا درغام.
وتّم البحث يف اســتكامل التعاون بني 
واملنظّمة  الوزارة واملؤسســة من جهة، 
الدوليــة من ناحية أخرى، ال ســيام يف 
لحظ مشــاريع مشرتكة يف برنامج الفاو 

الجديد.
وركّــز املجتمعون عــىل أهمية تطبيق 
سالمة الغذاء واألمن الغذايئ ودور ليبنور 
عىل هذا الصعيــد، ووضع قاعدة بيانات 
حول املواد األّولية للصناعة، وفتح أسواق 

جديدة أمام املنتجات الغذائية اللبنانية.

بوشــــــكيان بحث تعزيز الصناعــــــات الغذائية مع »الفاو«

بوشكيان مع حداد

جوزف فرح 

طبق رئيس املجلس النيايب نبيه بري القول 
بالفعل ان املجلس النيايب هو ســيد نفسه وال 
يلتزم بصندوق النقد الدويل  من خالل االعالن 
عن دعوة املجلس النيايب اىل جلسة تعقد يف 
متام الحادية عرشة من قبل ظهر غد النتخاب 
رئيس جديد للجمهورية اللبنانية مام ادى اىل 
تحويل السلطة الترشيعية اي املجلس النيايب 
اىل هيئــة ناخبة وبالتايل لن يتمكن املجلس 
النيــايب من  اقــرار القوانني التي كان يطالب 
بها صنــدوق النقد وبالتايل لــن يتم توقيع 
اي اتفــاق مع صنــدوق النقد الدويل  يف هذا 
العهد وال يف حكومة ترصيف االعامل اال بعد 

انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشــكيل حكومة 
جديــدة وهذا يعني متديدا جديدا لالزمة االقتصادية 
واملاليــة ورمبا تطيري اي اتفــاق مع الصندوق بعد 
ان مل اســتمرار التجاذبات السياســية املؤثرة عىل 
االوضاع  االقتصادية  وال يستبعد ان يعمد اىل ايقاف 

املفاوضات مع لبنان .
مل يتمكن لبنان من تسطري اي اتفاق مع الصندوق 
رغم ان الجميع مقتنع بانه الباب للدخول اىل املجتمع 

الدويل واملؤسسات الدولية املانحة وبالتايل مل تعرف 
االســباب التي ادت اىل هذا التباطؤ يف اقرار رشوط 
الصندوق وقد تكون ان السياســيني يرفضون هذه 
الرشوط التي تؤدي يف حال تطبيقها اىل ثورة ثانية 
قد تطيح بهم او رمبا مل تتفق الحكومة اللبنانية بعد 
عىل تحديد الخسائر ومن سيتحملها  بني الحكومة 
التــي ترفض تحمل اي خســائر وبني مرصف لبنان 
واملصارف واملودعني مع العلم ان الصندوق كان مييل 

اىل شطب 70 مليار دوالر من اموال املودعني .

وكان املجلــس النيايب يحــاول اقرار هذه 
الــرشوط فلم يتمكن من ذلك اوال بالنســبة 
لقانــون الرسية املرصفية التــي اقرها لكن 
الصندوق رفضهــا بحجة انها غري اصالحية 
وال تعتمــد عىل مرور الزمن ثانيا بالنســبة 
القرار موازنــة 2022 التي مل تكن اصالحية 
بل رضائبية بامتياز واعتمد الدوالر الجمريك 
عىل 15 الف لرية مع ان الصندوق كان يطالب 
بتوحيد سعر الرصف واعتامد عىل االصالحات 
املطلوبة ثالثا بالنســبة لقانــون الكابيتال 
كونرتول الذي اشــبع درسا وجال بني املقرات 
الرســمية اال ان املجلس ربــط اقراره بوجود 
خطــة للتعايف ما تزال موضع اخذ ورد رابعا 
بالنسبة لقانون اعادة هيكلة القطاع املرصيف 
فحــدث وال حرج بل ترك املجلــس النيايب املصارف 
تتصارع مــع املودعني ومل يصدر اي قانون يف هذا 

املجال .
اذن هــل نقول باي باي لالتفاق مع صندوق النقد 
ويرمــى لبنان يف املجهــول رغم الفرص التي كانت 
متاحة العــادة النهوض االقتصــادي للبنان وهل 
يتحمل لبنان املزيد من الخسائر والرتاجعات واملايس 

بسبب النكد السيايس ان غدا لناظره قريب.  

ــة ــبـ ــاخـ نـ ــة  ــ ــئ ــ ــي هــ الــــــــى  الــــنــــيــــابــــي  املــــجــــلــــس  تـــــحـــــول  ان  بــــعــــد 
ــل غــيــر ُمــســّمــى ــى أجـ ــدولـــي الـ ــاق مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـ ــف ــات ــاي« ل ــ ــاي ب ــ »ب
التباطؤ مــن  مــزيــد  والـــى   .. جــديــدة  حكومة  وتشكيل  الــجــديــد  العهد  ــى  ال أو 

اميمة شمس الدين

إقليم الخروب منطقة تاريخية واجتامعية ثقافية 
تقــع يف الجــزء الغريب من قضاء الشــوف . تُعرّف 
أراضيها تقليديًا بأنها املنطقة الواقعة بني نهر األويل 
يف الجنوب ونهر الدامور يف الشامل. ومتتد من ساحل 
البحر األبيض املتوسط رشقا حتى جبال الشوف. تبلغ 

مساحتها التقريبية 167 كيلومرتًا مربًعا.
يف اإلقليــم اتحادان للبلديــات أتحاد بلديات إقليم 
الخــروب الجنــويب و إتحاد بلديــات إقليم الخروب 

الشاميل.
يتألــف إتحاد بلديات إقليم الخروب الشــاميل من 
17 بلدية وهي: البجــني، الجية، الرميلة، املغريية، 
الوردانية، برجا، بعاصري، جدرا، داريا، دلهون، سبلني، 
شــحيم، عانوت، كرتمايا مزبود،علامن البغوتية، 
وضهر املغارة. ويقدر عدد سكان هذه القرى بحوايل: 
160،000 نســمة وســيبلغ ســنة 2025 ما يقارب 
200،000 نسمة وتبلغ مساحة هذا اإلتحاد العقارية 
حوايل 100 كلم مربع، وهو من اإلتحادات الكبى يف 

لبنان.
لتسليط الضوء عىل حاجات ومشاكل هذه املنطقة 
واوضــاع البلديات فيهــا كان للديار هذا الحديث مع 
رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشــاميل املهندس 

زياد خليل الحجار.
ما هي املشاكل التي يعاين منها اقليم الخروب وما 
هي اهم حاجات ومطالب املنطقة وهل هناك تقصري 

من الدولة ؟
يقــول الحجــار : إنطالقاً من محــاور التخطيط 
األساســية كام وردت يف قانون البلديات الصادر يف 
1977/6/30، ونظراً لتعاطي رئيس اإلتحاد بالدراسات 
الهندســية والتخطيط، وضع رئيس اإلتحاد برنامج 
عمل مع التســاؤل حول كيــف نريد اإلقليم أن يكون، 
وما هي رؤيتنا ملســتقبل اإلقليم،)vocation( هل هو 
امتــداد عمراين لبريوت وصيــدا، أم أنه منطقة ذات 
توجه سياحي أو صناعي، أو هو موجه نحو منطقة 
جذب لإلستثامرات، إن وضع هذه الرؤيا ومناقشتها 
مع الهيئات اإلجتامعية والجمعيات واملنظامت األهلية 
واملواطنني هي رضورة لرسم صورة عن واقع اإلقليم 

ومستقبله للسنوات القادمة.
واوضح أن البنامج يتضمن نظرة مســتقبلية يف 
كافة املجاالت ومنهــا اإلدارة وتنمية املوارد، الثقافة 
وإحياء تــراث البلدات وتوثيق تاريخ املنطقة، وآليات 
املشــاركة والتواصــل مع األهــايل، باإلضافة إىل 
الخدمات العامة والبنى التحتية، واإلهتامم بالنسيج 
العمراين والبيئة. وقد اهتم البنامج بالسياحة )نظراً 
لوجود الكثري من املعامل السياحية واالثرية( والرتفيه 
والرياضة، وباألخص بإمكانية عمل اإلتحاد بالتنشيط 

االقتصادي لخلق فرص عمل يف املنطقة.
ووفــق الحجار يف ظل غياب الدولــة عن القيام 
مبسؤولياتها لسنوات طويلة يف االقليم، والتي ازدادت 
يف الســنوات الثالث املاضية، تبقى املسؤولية امللقاة 
عىل عاتق اتحاد بلديات اقليم الخروب الشاميل كبرية 
جــدا، وتحتاج اىل الكثري من الدراســات وامليزانيات، 
الحتــواء اوضاع منطقة االقليم من مختلف الجوانب 
الحياتية واالمنائية، وســبل تفعيل ودعم عمل اتحاد 
بلديات االقليم، لتحقيق التنمية املنشــودة للمنطقة، 
مبا يساعد عىل النهوض بها، ومعالجة املشكالت التي 
تعاين منها، والسعي الطالق مشاريع ومرافق تسهم 
يف تنمية االقليــم اقتصاديا وخدماتيا، وتوفر فرص 

عمل وتعزز العمل املشرتك والعيش الكريم البنائه.
وعن مشــاكل االقليم قال :يعــاين إقليم الخروب 
كالعديــد من املناطق من مشــاكل عديــدة، تتعلق 
باملجاالت التالية: املشاكل الحياتية اليومية للمواطن: 
من اإلزدحام يف الشــوارع وحركة الَســري ومواقف 

السيارات والشاحنات والباصات، والطرق والساحات 
العامة وتخطيط الطــرق الجديدة وتنفيذها، كام ما 
زال يعاين من مشاكل ترصيف مياه األمطار، والتلوث 
البيئي الناتــج عن معمل الكهرباء يف الجية وبعض 
املعامل األخرى ومن شــبكات الرصف الصحي مبا يف 
ذلك محطة التكرير يف الجية، ومن مشاكل النفايات 

الصلبة.
وشــدد عــىل ان املطلوب يف اإلقليــم هو الكثري، 
ونســتطيع القول املطلوب هــو كل يشء ويف كافة 
املجاالت، ومن البدء علينا اإلشارة إىل أنه يف هذا املجال، 
تتشابك الصالحيات بني اإلتحاد والبلديات والدولة مبا 
يف ذلك كافة الوزارات واملؤسسات العامة، باإلضافة 

إىل املؤسسات األهلية، وصوالً إىل املواطن.
وقال لدينا رؤية عن الواقع البلدي نسعى مع الزمالء 
يف اإلتحــاد عىل وضع مخططات توجيهية لبلديات 
اإلتحاد ومناطقه متتد عىل عدة مجالس بلدية تعكس 
إحتياجات املنطقة وهي هائلة وســط اإلهامل الذي 

عاىن ومازال يعاين منه اإلقليم.
ما هي التحديات واملشاكل التي تعاين منها البلديات 
يف االقليم هل هناك مشاكل مالية سيام وان البلديات 

ما زالت تعتمد السعر الرسمي للدوالر ؟
يجيــب الحجار يف البدء هناك الصعوبات املتعلقة 
بالوضــع املايل، فموازنة اإلتحــاد تأيت من البلديات 
انطالقاً من قطع حساب هذه البلديات باإلضافة إىل 
حصة اإلتحاد من الصندوق املستقل، ومع هذه الظروف 
الصعبة التي متر بها البلديات فإن عائدات اإلتحاد من 
البلديات انخفضت بشــكل شبه نهايئ مع مراعاتنا 
ألوضاع البلديــات. باإلضافة إىل الروتني اإلداري يف 
البلديات ويف الجهات املعنية املسؤولة، كام أن حصة 
اإلتحاد من الصندوق مل يتم دفعها منذ سنوات مام أثر 

عىل حجم األشغال التي كنا ننفذها سابقاً.
أما بالنسبة للبلديات فمشاكلها أكب حيث أن الجباية 
انخفضت بشكل ملحوظ وهي أصالً أصبحت متدنية 
حيث أنها تجبى عىل ســعر الدوالر الرسمي السابق، 
وباختصــار فإن هذه التحديات تخف تلقائياً يف حال 
إعتامد الالمركزية اإلدارية املوسعة وفق الدستور. وقد 
أضيفت مؤخراً إىل مشاكل اإلتحاد والبلديات مشكلة 
تطبيق قانون الرشاء العام خاصة بالبلديات الصغرى.

اضاف إن الوضــع اإلقتصادي الذي مير به الوطن 
وضع اإلتحاد يف موقع حرج، فتندرت الخدمات التي 
كان يتم تقدميها وتوقفت األشغال كصيانة الطرقات 
وغريها بسبب ارتفاع سعر رصف الدوالر، كام توقفت 

املشاريع العامة اإلتحادية بسبب ذلك.
ما هي املشــاريع التي تقوم بها البلديات يف هذه 

الظروف الصعبة؟
عمل اإلتحاد ال يقترص فقط عىل تنفيذ مشــاريع 
مشرتكة بني البلدات أو مشاريع ال تستطيع البلديات أن 
تنفذها مبفردها وفق قانون البلديات، بل يشمل كافة 
املجاالت من اإلدارة الحديثة والثقافة واإلرشاد والبنى 
التحتية مع إلتفاتة إىل العمران والنســيج العمراين 
والرتبية والبيئة والرياضة والتنشيط االقتصادي أي 

خلق فرص عمل ألبناء اإلقليم.
وأشار إىل ان االقليم أصبح وحدة سكنية متكاملة 
بعد اتصال غالبية القرى ببعضها البعض، وأصبح من 
الــروري وضع مخطط توجيهي للمنطقة كوحدة 
متكاملة. فاملخطط التوجيهي للمنطقة ككل يساعد 
يف رؤية شــاملة لإلقليم ويصبح باإلمكان إنشــاء 
مناطــق صناعية باملعنى الحديث للكلمة، ومحميات 
زراعية لزيادة املســاحات الخراء أو املحافظة عىل 

ما تبقى منها، بهدف املحافظة عىل البيئة.
الفتاً اىل إّن فكرة املناطق الصناعية باملعنى الحديث، 
مع تأمني البنى التحتية، من مياه شفة ورصف صحي 
ونظام كهرباء خاص بها، ومعمل معالجة النفايات، 
وغريها من الخدمات كاإلعتامد عىل االنارة بواسطة 
الطاقة الشمســية هي من أولوياتنا باملشــاركة مع 
القطاع الخاص، وهي تســاعد عىل خلق فرص عمل 
للشــباب، مؤكداً ان هذا األمر ليس مستحيال، فهناك 
مصادر متويــل كثرية، وكل املصانــع املوجودة يف 
املنطقة مستعدة لإلنتقال إىل املناطق الصناعية يف 

حال تنفيذ املخطط التوجيهي.
وقــال : من هنا عملت منذ اســتالمي لرئاســة 
االتحــاد يف متوز 2016 عىل وضع برنامج عمل هو 
انعكاس لخطة تنموية متكاملة سبق ان نرشتها يف 
كتــايب »التنمية املحلية يف اقليم الخروب بني الواقع 
واالمكانات« الــذي تم عرضه يف مؤمتر عقدناه يف 
جامعــة بريوت العربية يف الدبية. إالّ أن هذه الخطة 
تتطلب تحويل االتحاد اىل مؤسسة تنموية أو إىل ما 
أسميه »مجلس إمناء وتخطيط إلقليم الخروب« وهذا 
هدف نعمل جاهداً لتحقيقه من خالل بناء الرشاكات 
مــع الوزارات واملؤسســات العامة املعنية بالتنمية، 
والجامعات واملنظــامت الدولية ومع كافة مكونات 
املجتمــع ويف طليعتهم النخب والهيئات االقتصادية 
ورجال االعامل والقطاع الخاص، وهؤالء هم الرشكاء 

الحقيقيون لنا يف عملية التنمية.
أما بالنســبة اىل املطالب فهي كثرية أخترصها مبا 

ييل:
- تسهيل الروتني اإلداري.

- تطبيق الالمركزية اإلدارية املوسعة وفق الدستور 
مع العديد من التعديالت.

- دفع مســتحقات البلديات واإلتحاد يف أوقاتها 
ليتمكن اإلتحاد والبلديات من وضع موازناتهم بشكل 

واقعي.
- تعديــل قانون الرشاء العام مبا يتالءم مع أوضاع 
البلديات اإلدارية والصغــرى منها باألخص، ومبا ال 

يتناقض أيضاً مع قانون البلديات.
وعن الوضع الحايل لإلتحاد قال: لدينا أحالم كثرية 
يف اإلتحــاد: منذ البداية اإلتحــاد بتصوري هو الذي 
يضع رؤيا مستقبلية لإلقليم، ويضع تصوراً كيف نريد 
لإلقليم أن يكون بعد سنوات وما هو مستقبل اإلقليم 

أي مستقبلنا.
وختم بالقول : ال بد من اإلشــارة إىل أنه، ولألسف، 
كان تأثــري الوضع اإلقتصادي وارتفاع ســعر رصف 
الدوالر واستمرار انتشــار وباء كورونا عىل اإلتحاد 
مبشاريعه املستقبلية كبرياً فلم نستطع متابعة العمل 
إلبراز املعامل السياحية يف اإلقليم بعد أن تم تصوير أكرث 
من /60/ ساعة بواسطة »درون« للمعامل السياحية 
والطبيعيــة )مؤمتر كان مقــرراً مع جامعة بريوت 
العربية الدبية( كام توقف مرشوع املخطط التوجيهي 
إلقليم الخروب وتم اإلتفاق املبديئ مع جامعة بريوت 
العربية الدبية وتواصلنا مع الجامعة اللبنانية لتنفيذه، 
كــام توقف مرشوع وضع خطة »لفرص وإمكانيات 
اإلســتثامر يف إقليم الخروب )مع مؤسسة إيدال(، 
كام توقفت مشاريع دراسات الطرق والطرق الدائرية 
للبلدات الكبى والعديد من املشاريع يف مجاالت البنى 

التحتية والحدائق العامة وغريها الكثري.

اقليــــــم الخــــــروب تغيب عنــــــه الدولة والــــــدور االنمائي التحــــــاد بلدياته
الحجار : وضعنا برنامج عمل حول واقع وُمســــــتقبل االقليم للســــــنوات املقبلة

زياد خليل الحجار

وقــع اإلتحاد الــدويل لرجال وســيدات األعامل 
اللبنانينيMIDEL ممثالً برئيس مجلس اإلدارة الدكتور 
فؤاد زمكحل، وجامعة القديس يوســف )الجامعة 
اليســوعية – USJ( ممثلة برئيسها األب البوفسور 
سليم دكاش، مذكرة تفاهم، يف حضور أعضاء مجلس 

.MIDELاإلدارة واملجلس اإلستشاري لـ
تهدف هذه اإلتفاقية إىل تقديم تجهيزات وتسمية 
غرفة مؤمترات يف كليــة إدارة األعامل يف جامعة 
القديس يوســف USJ والتي تُســمى بإسم اإلتحاد 

 .MIDEL الدويل لرجال وسيدات األعامل اللبنانيني
تحدث زمكحل بإســم مجلس اإلدارة والوفد فقال: 
»ال شــك يف أن لبنان مير يف أصعب فرتة يف تاريخه 

اإلقتصادي واإلجتامعي واملايل، فلبنان نجا من ثالث 
أكب إنفجــار يف العامل، وال يزال يُواجه برشاســة 
وشجاعة هذه األزمة اإلقتصادية واملالية الكارثية«. 
وتابــع زمكحل »إنــه حول هــذه الطاولة اليوم 
مســتثمرين ورياديني ومبتكرين، وأبطاالً، كل واحد 
منهم لديه قصة نجاح ســرُتوى لألجيال املقبلة، ما 
يجمع هؤالء املثابرين هــو حبُّهم للوطن، وقرارهم 
للبقاء يف لبنان، واإلستثامر فيه وخصوصاً دعم جيل 
الشــباب، لتوظيفهم وتطوير أعاملهم من خاللهم. 
إضافة إىل ذلك إن رجال وسيدات األعامل اللبنانيني يف 
العامل يدركون متاماً أن الركن األسايس لبالدنا وإعادة 
النهوض ومواجهة كل األزمات، هو قطاعنا التعليمي 

واألكادميي، لذا قّرر مجلسنا وإتحادنا الدويل تقديم 
تجهيــزات لهذه الغرفة للمؤمترات، كعربون شــكر 
ورسالة محبة وتقدير لقطاعنا الجامعي وخصوصاً 
جامعة القديس يوسف USJ ومن خاللها كلية إدارة 
األعامل ألننا بحاجة ماســة إىل إعــادة إدارة بالدنا 
وإعــادة هيكلته عىل أســس متينــة، فمهام كانت 
الصعوبات والطريق شائكة أمامنا، فإننا نلني أحياناً 
لكن مل ولن نستســلم وسنبقى يداً واحدة أكادمييني 
ورياديني، رجال وسيدات أعامل، مغرتبني يف خندق 
واحد يف هذه املعركة املصريية، مؤمنني ســوياً أننا 
ســنبرص النور قريباً من بعد هذا التســونامي وهذه 

العاصفة الهوجاء املظلمة«.

توقيع ُمذكــــــرة تفاهم بين اإلتحاد الدولي لرجال وســــــيدات األعمــــــال اللبنانيين
MIDEL والجامعــــــة اليســــــوعية لتقديــــــم غرفــــــة مؤتمــــــرات تحت ُمســــــّمى

يف الوقت الــذي تقفل فروع املصارف يف 
مختلــف املناطق اللبنانية بســبب التوترات 
بينهــا وبني املودعني يزداد عدد فروع رشكات  
تحويــل االموال، فقد افتتحــتOMT فرعها 
الرئييّس )إدارة الرشكة( عند مستديرة الدورة 
طيلة أيّام األسبوع من الساعة الثامنة صباًحا 

وحتى الثامنة مساًء.
تأيت هذه الخطوة بهدف تسهيل املعامالت 
املالية ضمن ساعات عمل طويلة وتأكيًدا عىل 
ســعي OMT إىل تقديم أفضل خدمة لزبائنها 
عب فروعها الرئيسية وأكرث من 1،200 مركز 

وكيل يف لبنان.

وفـــــــــــروع  .. ــل  ــ ــفـ ــ ــقـ ــ تـ مــــــــصــــــــارف  فـــــــــــــروع 
تـــــحـــــويـــــل االمــــــــــــــــــوال يــــــتــــــزايــــــد عـــــددهـــــا
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ــع«... ــطــي ــســت ت و>ال  ــدة   ــحـ ــتـ املـ الــــواليــــات  »ُتــــريــــد«  ــا  ــدم ــن ع
مريم نرس

 ليســت املرة األوىل التي 
يحصل  فيهــا تحركات يف 
اإلســامية  الجمهوريــة 
املرة  وليســت  اإليرانيــة، 
األوىل التي يذهب  األمرييك 
يدور  ومن  و«اإلرسائيــي« 
بفلكهام بعيداً يف توقعاتهم، 
التي  األوىل  املرة  وليســت  
ينقل إعامهم متنياتهم بدل 

الوقائع التي تحصل فعاً.
اإلســتغال  يتبــّدل  ال 
بفلكه  يدور  وَمن  األمرييك  
ألي حادثــة تحصل يف أي 
دولــة ترى فيهــا مصلحة 
لهــا بزعزعة اســتقرارها،  
تثّبتها  التــي  النامذج  تكرث 

والغربية   و«اإلرسائيلية«  األمريكيــة  الترصيحات 
عندما تتحدث فجأة عن حرية الرأي والتعبري أو عن 
حق الشعوب بتقرير املصري. لكن يفوت  هذه الدول 
أن قدراتها مل تعد تــوازي مخططاتها من ناحية، 
نة من  ومن ناحيــة أخرى هناك  جمهوريات ُمحصَّ

شعوبها.
الفارق هــذه املرة، أن التحــركات  ال ترقى اىل 
د الجمهورية، واألمرييك  مســتوى تظاهرات تُهدِّ
يعلــم ذلك جيدا، خاصة إذا تم  رصد ما يحصل من 
زاوية تعرّث اإلتفــاق النووي يف هذه املرحلة وإذا 
وّصفنا الواقــع كام  هو، فالتحــركات رغم أنها 
حصلــت بأكرث من مدينــة، إال أن القامئني عليها 
أفــراد قائل  جداً ال يتعــّدون العرشات يف بعض 

األماكن واملئات يف أماكن أخــرى، عنوانها فعلياً  
أعامل الشــغب والتعديات عــى األماك العامة، 
وهذا ما دفع اىل خروج مئات اآلالف  مبعظم املدن 
اإليرانية ضد هذه األعامل ودفاعاً عن اإلســتقرار 
والثورة والنظام، مشــهد  مل يشكّل توازن فقط ، 
إمنا أرجحية ملوقف الشــعب اإليراين الذي ميتلك 
ميزة أنه مؤمــن  بثورته ونظامه، إال أن محاوالت 
الخارج اســتغال األحداث للقيام بزعزعة أمنية 
يبقى  دائم التخطيط بانتظار الفرصة املناســبة 

دامئاً.
فالغرب الذي اعتاد عــى األنظمة  التابعة، من 
الطبيعي أنه لن يقدر عى تحّمل النموذج املستقل 
الــذي قّدمته الجمهورية  اإلســامية، فبعد أكرث 
مــن ٤0 عاماً من الحصــار والعقوبــات وجدوا 

أنفســهم أمام دولة  متتلك 
وفرضت  الســيايس  قرارها 
نفســها، وأصبــح لديهــا 
مكّنتها  وإمكانــات  قدرات 
من أن تكــون  عصية عى 

املخططات والتآمر.
كل  ورغــم  اآلن،  أمــا 
التغــرّيات يف  العامل، يبقى 
الغرب  أن  الوحيــد  الثابــت 
بزعامة الواليات املتحدة يرى 
االسامية  الجمهورية   يف 

مشكلتني: 
عدم  االوىل:  املشــكلة   -
لهــم، ففــي  انصياعهــا  
امللف النــووي كان املطلوب 
تتكرس  ال  حتــى  التنازالت 
نوويــة حتى   دولة  ايــران 
باإلضافة  سلمية،  ألغراض 
اىل دور ايران اإلقليمي حيــث باتت ذات تأثري يف 
املنطقة  يتعارض مــع مصالحهم، عدا عن القدرة 
رادعة   التــي متتلكها وتشــكّل قوة  الصاروخية 
ومهــِددة ألي معتدي، كل هذه املحاوالت فشــلت 

بربطها ببعضها البعض.
- املشكلة الثانية : »ارسائيل«  وأمنها التي تشكل 

ايران ومحور  املقاومة تهديد وجودي لها.
كل ما ُذكر موجود يف العقل  األمرييك، الذي ال 
ميل من التخطيط، لكــن الرتاجع واضح يف االداء 
والقدرة عى تحقيق  األهداف، خاصة عندما يرون 
أنفســهم أمام منوذج أنظمة محمية من شعبها، 
هنا يكمن العجز  الحقيقي عندما »تُريد«  الواليات 

املتحدة »وال تستطيع«.                                    

ــم ــه ــراب إض ــون  ــلـ ــواصـ يـ فــلــســطــيــنــيــاً  ــاً  ــق ــت مــع  30
عـــــــــن الـــــــطـــــــعـــــــام لــــــلــــــيــــــوم الـــــثـــــالـــــث

يواصل 30 معتقًا فلســطينياً يف سجون 
االحتــال اإلرسائيــي، لليــوم الثالث عى 
الطعام، رفضاً  املفتوح عن  التوايل، إرضابهم 

الستمرار اعتقالهم اإلداري.
وذكر نادي األسري الفلسطيني، أّن 28 أسرياً 
من املرضبني معتقلون يف ســجن »عوفر«، 
وأن رشطة السجون جمعتهم يف ٤ غرف يف 
أحد األقســام، فيام يتواجد معتقل يف سجن 

النقب، وآخر يف سجن »هداريم«.
املرضبون  اإلداريون  املعتقلــون  أعلن  كام 
عن الطعــام، مقاطعتهــم ملحاكم االحتال 
اإلرسائيي بدرجاتها املختلفة، بسبب رفضهم 

لاعتقال اإلدارّي.
وأشار نادي األســري إىل أّن هذه الخطوة 
تأيت يف ظل اســتمرار محاكم االحتال يف 
مامرسة دورها التاريخي املتمثل يف ترسيخ 
سياسة االعتقال اإلداري، التي تُنّفذ ما يصدر 

عن جهاز استخبارات االحتال »الشاباك«.
وكان 30 معتقــاً يف ســجون االحتال 
اإلرسائيي، بدؤوا األحد املايض، إرضاباً مفتوحاً 

عن الطعام، رفضاً الستمرار اعتقالهم اإلداري. 
ووجــه املعتقلون اإلداريون رســالة قبل 
عــّدة أيام، أكدوا فيهــا أن مواجهة االعتقال 
اإلداري مستمرة، وأّن مامرسات إدارة سجون 
االحتــال »مل يعد يحكمهــا الهوس األمني 
كمحرك فعّي لــدى أجهزة االحتال، بل باتت 

انتقاماً من ماضيهم«.
يذكر أنه يف مطلع الشــهر الحايل، أعلن 
أن 1200  الفلسطينيني،  إعام األرسى  مكتب 
أسريٍ يف ســجون االحتال اإلرسائيي بدؤوا 
إرضاباً عن الطعام كدفعة أوىل، وذلك ضمن 
التي أقرتها لجنة الطوارئ  خطوات املواجهة 
العليا للحركة األســرية ضد إجــراءات إدارة 

سجون االحتال بحق األرسى. 

ــي إدلـــــــب ــ ــالـ ــ ــمـ ــ غـــــــــــــارات ســـــــوريـــــــة ـــــــــ روســـــــيـــــــة شـ

ــس ســعــيــد ــيـ ــرئـ ــن قــــــرار الـ ــ ــة م ــريـ ــخـ ــاء وسـ ــيـ ــتـ ــس : اسـ ــونـ تـ

نّفذ الطريان الســوري الرويس املشــرتك، سلسلة غارات 
جوية قرب معرب باب الهوى عى الحدود الســورية الرتكية 

شاميل إدلب.
وقالت مصادر محلية إّن »الغارات رضبت بشــكل مبارش 
معســكرات جيش العزة املقامة قرب مخيامت الاجئني يف 

منطقة باب الهوى«.
وأكدت املصــادر أّن »الرضبات اســتهدفت بدقة تجمعات 
مســلحي جيش العزة خال فرتة التدريــب وبوجود قائدها 
العام جميل الصالــح، ومل تؤثر عى مناطق وجود الاجئني، 
كام ذكرت منّصات املســلحني ومل تسّجل أي إصابة بصفوف 

املدنيني«.
وأشــارت املصادر إىل ســقوط عدد من القتى والجرحى 
بصفوف املسلحني، من دون أي معلومات حول مصري قائدها 

العام.
ومنذ أيــام، قتل وأصيب عدد من اإلرهابيني، بينهم مدربون 
أجانب، برضبــات جوية وصاروخية مشــرتكة من الجيش 
لتدريب  مقــرات  الروسية، اســتهدفت  والقوات  الســوري 
اإلرهابيني عى إطاق وتوجيه الطريان املسري يف ريف إدلب، 
مؤديًة إىل تدمري تلك املقــرات مبا تحتويه من عربات تحكم، 
وقيادة وطائرات مســرّية، إضافــًة إىل مقتل وجرح عدد من 

اإلرهابيني. 
ويف 9 أيلــول، أعلن نائب رئيس مركــز املصالحة الرويس 
اللواء أوليغ يغوروف، تصفية أكرث من 20 مســلحاً من كبار 
أعضاء »جبهة النرصة«، من مســؤولني عن إعداد املســلحني 

ومتويل التشكيات املسلحة.
وتشارك روسيا يف الحرب عى اإلرهاب إىل جانب الجيش 
الســوري منذ أيلول عــام 2015، وذلك بنــاًء عى طلب من 

الجمهورية العربية السورية.

أثار الرئيس التونيس قيس ســعيد موجة ســخرية عرب 
منصات التواصــل االجتامعي يف الباد، بعد مطالبته بفرض 
قيود عى واردات املواد الكامليــة بهدف خفض عجز امليزان 

التجاري مع عدد من الدول.
وقال ســعيد -لدى لقائه رئيســة الوزراء نجاء بودن- 
إن الهــدف من هذا اإلجــراء هو الحد مــن اإلرضار باملالية 

العمومية.
وجاء يف بيان الرئاسة »كيف ميكن تفسري توريد األكات 
الخاصة للحيوانات األهليــة أو توريد مواد التجميل من دور 
العطور األجنبية وتوجد وقتها العملــة الصعبة )األجنبية( 
يف حني أن املواطنني يشــكون يف أغلبهــم الحد األدىن من 

رضوريات الحياة«.
وتابع البيان »إذا كانت هناك صعوبات، والعامل كله يشــهد 
صعوبات يف عديد من القطاعات، فيجب أن تتحمل املجموعة 

الوطنية كلها عى قاعدة العدل االجتامعي هذه األوضاع«.

{ جدل وامتعاض {
وأثــار حديث الرئيس ســعيد جدال واســعا عى منصات 
التواصل، حيث عرّب تونسيون عن امتعاضهم من ربط األزمة 

االقتصادية بطعام الحيوانات ومواد التجميل.
وعقب بث صفحة رئاسة الجمهورية للخرب، بدأ املتابعون 
بالتعليــق، وتراوحت مواقفهم بني االســتياء والســخرية 

والتساؤل.
واتفق كثريون عــى أن حديث الرئيس مع بودن »أشــبه 
بحديث أصدقاء يف املقهى« حيث إن ما يقال من اســتنتاجات 
وترصيحات »ال يرقــى إىل حديث قائد للباد« حســب قول 

البعض.
واعترب أحد املعلقــني أن »حديث املقاهــي أفضل بكثري« 
معتربا أن العاملني أو العاطلني عن العمل »يناقشــون وضع 
الباد يوميا ويضعون حلوال أفضــل من التي يقرتحها أعى 

هرم السلطة«.
ومام أثار ردود فعــل قوية، حديث الرئيس عن مســألة 
االحتكار، ويــرى كثريون أنه بذلك يعتــرب أن ما يحدث من 
أزمات غذائية ونقص يف الســلع واملواد األساسية ما هو إال 

أمر مدبّر.
وتكررت لقاءات سعيد برئيســة الحكومة ووزراء التجارة 
والداخلية، لكنــه يرص عى اتهام خصومــه بالوقوف وراء 
النقص الحاد باملواد األساسية من أجل تجييش الشارع ضده، 
بينام يرى خصومه أن شــح السيولة ونقص العملة الصعبة 
ســبب أزمة توريد السلع، بحسب عدد من املختصني وخصوم 

الرئيس.

{ سلع مفقودة {

وتشــهد تونس ندرة يف عدد من السلع واملنتجات الغذائية 

أبرزها الســكر والقهوة والدقيق والزيــوت واألرز، مام دفع 
املحال التجارية الكربى إىل تحديد الكميات املمنوحة من تلك 

السلع لألفراد.
وتعاين الباد من تردي األوضــاع االقتصادية التي تتفاقم 
مع تفّجر أزمة سياســية عقب 25 متوز املايض، حني فرضت 
إجراءات »اســتثنائية« أبرزها تجميــد اختصاصات الربملان، 
وإصدار ترشيعات مبراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، 

وتعيني أخرى جديدة.
ورأى بعض املعلقني عى صفحة الرئاســة يف فيسبوك أن 
الرئيس عاجز عن إيجاد حلول لألزمــة املتفاقمة، ونصحوه 
»بإعادة السلطة للشعب لينتخب من هم قادرون عى الخروج 

بتونس من مأزقها«.
وطغت الســخرية »الســوداء« عى عدد مــن التعليقات، 
حيث ذكر عدة مســتخدمني أن قرار الرئيس منع استرياد مواد 

التجميل قد يدفع بالنساء والفتيات إىل ارتداء النقاب.
وعلّقــت إحدى املتابعــات قائلة »إذا مل منــت من الجوع 
سنموت من الروائح، فمن دون عطور وسوائل استحامم ومع 

انقطاع املياه سنتحول إىل زومبي«.

{ انتقادات وعجز {

ومل يفت املعلقني انتقاد اللغة التي كتب  بها بيان الرئاسة، 
معتربين أنــا »ركيكة وبنفس أســلوب الرئيس الشــعبوي 

واإلنشايئ«.
وعى موقع تويــرت، قالت الصحفية وجدان بوعبد  الله إن 
كاتب بيان الرئاســة »ال يفهم كيف تدار السوق وال التصدير 
والتوريد:  يشــن حربا عى توريد العطور وكأنها سبب اندثار 
الســكر والزيت وعى طعام الحيوانات،  كذلك بيان كُتب بلغة 
ركيكة وكلمة )وقتها( العامية تجــد مكانها يف هذا البيان. 

نكسة  اقتصادية ولغوية«.
واعترب حســاب آخر بأن سعيد  »ال يصلح حتى إلدارة محل 

بقالة صغري«.

ــرة لـــلـــعـــالـــم ــ ــي ــ ــب ــ ــة ك ــ ــدمـ ــ ــن صـ ــ ــ الـــســـيـــســـي يــــتــــحــــّدث ع

مــــــبــــــعــــــوث جــــــــــزائــــــــــري وصـــــــــــل الـــــــــــى الـــــــربـــــــاط

ــبــاد ــي ال ــرب ــحــة غ ــســّل ــات بــيــن مــجــمــوعــات ُم ــاك ــب لــيــبــيــا: اشــت

إسقاط ُمسّيرة في محيط املنطقة الخضراء
أفادت معلومات صحافية عن ســقوط طائرة مسرية يف 

محيط املنطقة الخرضاء ببغداد.
ونقلت »السومرية« من مصدر أمني قوله إنه »تم إسقاط 
طائرة ضمن محيط املنطقة الخرضاء وسط العاصمة بغداد«، 
مشريا إىل أن »اسلوب االســقاط تم عن طريق التشويش أو 

خلل فني حصل باملسرية«.
وقال املصدر إن »السفارة األمريكية قامت بإطاق صافرات 
اإلنذار«، الفتا إىل أنه »مل يتم التأكد بعد فيام إذا كانت مفخخة 

أم ألغراض االستطاع او التصوير«.

قال الرئيس املــرصي عبد الفتاح الســييس، إن »جائحة 
كورونا والحرب الروسية األوكرانية أحدثتا صدمة كبرية عى 

العامل أجمع مبا يف ذلك مرص«.
وأضاف خال افتتاح عدد من مرشوعــات الهيئة العامة 
لاستثامر واملناطق الحرة، أن الدولة تبذل كل الجهود املمكنة 

لتكون اآلثار الناجمة عن األزمة أقل ما ميكن.
وأشار إىل أن شــهرين عى األكرث ستكون كل املعوقات 
التي تجابه رجال الصناعة قد انتهت بشــكل كامل، موجها 
الحكومة برئاســة الدكتور مصطفى مدبويل عى االلتزام 

ذلك. بتحقيق 
وأضاف السييس خال افتتاحه عدد من مرشوعات الهيئة 
العامة لاستثامر، أن الحكومة جادة يف حل املشكات التي 
تواجه املستثمرين، وخاصة فيام يتعلق باسترياد مستلزمات 
اإلنتاج، مشريا إىل أنه تحدث يف هذا الشأن مع محافظ البنك 

املركزي، ووجه الحكومة بحل هذه املشكات واملعوقات خال 

شهر أو شهرين عى األكرث.

وصل وزير العدل الجزائري عبد الرشــيد طبي، إىل الرباط 
لتســليم العاهل املغريب امللك محمد السادس دعوة للمشاركة 
يف القمة العربيــة املزمع انعقادها بالعاصمة الجزائرية يف 

نوفمرب املقبل.
وسيسلم املوفد الخاص للرئيس الجزائري عبد املجيد تبون، 
الدعوة الرسمية إىل وزير الخارجية املغريب، نارص بوريطة، 
الذي سيســتقبله مبقر وزارة الخارجية، بدال من امللك محمد 
الســادس، يف أول اتصال سيايس بني مســؤولني جزائري 
ومغريب منذ قطع الجزائر العاقات الدبلوماسية مع الرباط.

وكان موفــدون خاصــون بالرئيس الجزائري قد ســلموا 
دعوات مامثلة إىل قادة 16 دولة عربية، حتى اآلن، للمشاركة 
يف القمة، وهي فلســطني ومرص وقطر والكويت والبحرين 
واإلمارات والســعودية وعامن وتونس وموريتانيا وجيبويت 
واألردن والعــراق ولبنــان، إضافة اىل الهيئات الرئاســية 

االنتقالية يف كل من ليبيا والسودان.

وبعد املغرب، ســيتم توجيه الدعوة خال األيام املقبلة إىل 

اليمن والصومال.

والطوارئ  اإلســعاف  جهــاز  أعلــن 
الحكومــي يف ليبيا، مقتل 5 أشــخاص، 
بينهم طفلة )10 ســنوات(، وإصابة 13 
آخرين، من جراء اشــتباك بني مجموعات 

الزاوية. مسلحة، يف مدينة 
بأّن  وأفادت وســائل إعــام محليــة 
»االشــتباكات باألســلحة الثقيلة نشبت 
الدفاع  لــوزاريت  تابعتني  مجموعتني  بني 
والداخلية«، يف قلــب املدينة الواقعة عى 
بعد ٤0 كيلومرتاً غريب العاصمة طرابلس.

ونقلــت وكالــة »فرانس بــرس«، عن 
اندلع بعد  »القتال  إّن  أمني، قولــه  مصدر 
مقتل أحد أفــراد إحدى املجموعتني عى يد 
خاف  بسبب  األخرى،  للمجموعة  منارص 
املهرّب  الوقود  ببيــع  متعلقة  قضية  عى 
ورشائه«، وهو أمر شــائع جــداً يف هذه 

املدينة القريبة من الحدود مع تونس.
وكان املتحدث باســم جهاز اإلســعاف والطوارئ، أسامة 
عي، أكد، يف وقت ســابق اليوم، أّن »االشتباكات )يف حادث 
منفصــل( يف مدينة الزاوية أســفرت حصيلتها األولية عن 
مقتل طفل وإصابة 5 مدنيني  بجروح، أحدهم يف حال خطرة 

جداً«.
وأعربت بعثة األمم املتحدة يف ليبيا عن »قلقها البالغ« من 

جّراء االشتباكات املسلحة يف الزاوية.
ودانت البعثة األممية، يف بيان لها، »اســتخدام األسلحة 
الثقيلة يف األحياء املكتظة بالســكان«، داعيًة إىل »رضورة 

حامية املدنيني غري املرشوطة«.
يُشــار إىل أّن حكومتني يف ليبيا تتصارعان منذ شهر آذار 
مجلس  باشــاغا يدعمها  فتحي  إحداهام برئاســة  املايض؛ 
النواب يف طربق )رشقاً(، واألخرى حكومة الوحدة الوطنية 
برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إاّل إىل 

حكومة مكلّفة من جانب برملان جديد منتخب.
ويأمل الليبيون أن تقود الجهود، التي ترعاها األمم املتحدة، 
إىل تحقيق توافق ليبي بناًء عى قاعدة دســتورية، وتجري 
عى أساســها انتخابات برملانية ورئاسية، إىل نقل السلطة 

وإنهاء نزاع مسلح يعانيه بلدهم منذ أعوام.

ــوم مـــرســـيـــن ــ ــج ــ ــه ــ ــي< ب ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــردسـ ــ ــكـ ــ ــم >الـ ــهـ ــتـ ــا تـ ــ ــي ــ ــرك ــ ت
أعلن وزير الداخلية الرتيك ســليامن صويلو مقتل رشطي 
وإصابة ٤ آخرين، هم رشطي و3 مدنيني، يف هجوم مســلح 
عى نــاٍد للرشطة يف منطقة مزيتي يف والية مرســني يف 

جنوب الباد.
وقال صويلــو يف ترصيحات للصحافيني اليــوم الثاثاء: 
»تعرض ناٍد للرشطة يف والية مرسني لهجوم إرهايب أسفر عن 

مقتل رشطي وإصابة آخر بجروح طفيفة«.
وأشار إىل أن امرأتني نفذتا الهجوم، وأضاف: »أطلقت امرأتان 
تحمان حقيبتني النار عى نقطة الحراسة يف نادي الرشطة، 
ما أدى إىل اندالع اشتباك بني عنارص الحراسة واملعتديتني اللتني 

أصيبتا يف االشتباكات«.
ولفت صويلو إىل وقوع انفجارين متتاليني أثناء االشتباكات، 
إذ أقدمت إحداهام عى تفجري الحقيبتني اللتني كانتا بحوزتهام.

وبحســب الوزير، فــإن مواطناً كان يجلــس عى رشفة 
أصيــب بطلق نــاري خــال االشــتباكات، فيــام أصيب 

مواطنان آخران بجروح طفيفة من جراء االنفجار.
كام أكد صويلو توقيف شخص كان بحوزته بندقية، متهامً 

حزب العامل الكردستاين بالوقوف وراء الهجوم.
وكشفت وزارة الداخلية، يف بيان عن هوية إحدى املعتديات 

عى نادي الرشطة.
وقــال البيان إن »عنارص الرشطة قتلــت اإلرهابيتني اللتني 

هاجمتا نادي الرشطة يف والية مرسني ليلة أمس«.
وكانت الرشطــة قد أعلنت، يف وقت ســابق اليوم، إصابة 
رشطيني بهجوم نفذه مســلّحون يف مدينة مرسني الرتكية، 
فيام وقع حريق يف السيارة التي كانت تُقّل املهاجمني، بحسب 

بيان لوزارة الداخلّية الرتكية. 
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ــوب ــذن ــال أوكـــرانـــيـــا يــغــســل كـــل ال ــت ــوت فـــي ق ــ  امل
الروسية األرثــوذكــســيــة  الكنيسة  لزعيم  »فــتــوى« 

ــف املـــدافـــع ــ ــذائ ــ ــزو آبـــــي  بــــالــــورود وق ــن ــي ــان تــــــوّدع ش ــابـ ــيـ الـ

الروسية  األرثوذكسية  الكنيســة  أثارت ترصيحات رئيس 
البطريرك كرييل، خالل عظة يــوم األحد املايض، الكثري من 
الجدل، فقد اعترب أن من ميوت خالل ما أســاه تأدية واجب 

الحرب يف أوكرانيا متحى كل ذنوبه.
وتأيت هذه الترصيحات بعد أيام عىل إصدار الرئيس الرويس 
فالدمري بوتــن قرار التعبئــة الجزئية بـــ300 ألف جندي 

احتياطي لخوض الحرب يف أوكرانيا.
ووفقا للترشيعات الروســية، ميكن من الناحية النظرية 
اســتدعاء من ترتاوح أعارهم بن 18 و60 عاما، سواء كانوا 

رجاال أو نساء، ضمن قوات االحتياط.
وقال البطريرك كرييل »إذا مات شخص أثناء أداء هذا الواجب، 
فإنه قد عمل بال شك عمال يعادل التضحية. وبالتايل، نعتقد 

أن هذه التضحية تغسل كل الذنوب التي يرتكبها اإلنسان«.
وعىل مواقع التواصل أثارت هذه الترصيحات الجدل، إذ قال 
أحد الحسابات إن »فلسفة البطريرك بسيطة للغاية ومفادها 
اذهب واقتل األوكرانين. إذا مت، ســتغفر لك الكنيســة كل 

ذنوبك«.
وأضاف آخر أنه ال يوجد أي سند من الكتاب املقدس لترصيح 
بطريرك موسكو. وقال »إن يسوع املسيح يدعونا إىل أن نحب 

بعضنا وال نقتل«.
من جهته قال أحد املغردين إنه »لــو كان البطريرك كرييل 
رجل دين مسلا لوصفه الكثري من الغربين بأنه إرهايب.. ملاذا 

ال يُسمى هذا التطرف األرثوذكيس الرويس )باإلرهاب(؟«.

{ بابا بوتن {
ويلّقب كرييل يف اإلعالم الغريب بأنه »بابا بوتن«، ويرى 
مختصون يف الكنيســة األرثوذكســية الروسية أن كرييل 
يعّد املرشد الروحي لبوتن، ويحىك الكثري عن دوره يف شّد 
الروسية، حيث  العســكرية  الديني خلف املؤسسة  العصب 

»بات الكهنــة يرافقون الجنود يف غزواتهــم، أو يباركون 
الصواريخ«.

وقد انتخب األسقف كرييل بطريركا ملوسكو وسائر روسيا 
يف عام 2009، وبات بذلــك القائد الروحي لنحو 110 مالين 

مسيحي أرثوذكيس، خلفا للبطريرك ألكيس الثاين.
إىل جانب دوره يف إعادة هيكلة الكنيســة األرثوذكســية 
إداريا، يعرف عن كرييل أنه من أبرز حلفاء بوتن. فعند انتخابه 
بطريركا عام 2009، حرض بوتن املراسم وكان رئيسا للوزراء 
يف حينه. ويعتقد أن العالقة بن الرجلن تعود إىل خدمتيها 

املشرتكة يف االستخبارات.
يعرف عن كرييــل مواقفه الداعمة للعمليات العســكرية 
الروسية، إذ بارك التدخل الرويس يف سوريا ويف شبه جزيرة 

القرم ويف رشقي أوكرانيا.

انطلقت جنازة رســمية لرئيس الوزراء الياباين الســابق 
شينزو آيب يف طوكيو، مبشاركة زعاء وقادة من دول العامل، 

وسط حالة من االنقسام يف الشارع.
وبدأت املراســم يف الســاعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت 
املحيل، حيث حملت أرملته آيك رماد زوجها إىل قاعة نيبون 
بودوكان بوســط طوكيو وســلمته لرئيس الــوزراء فوميو 
كيشيدا، لتنطلق أنغام املوســيقى من فرقة عسكرية وتدوي 

19 طلقة تحية من حرس الرشف.
وداخل القاعة، وضعت صورة كبرية آليب ملفوفة برشيط 
أســود، معلقة فوق باقة مــن الزهور الخــرضاء والبيضاء 

والصفراء.
وميثل ويل العهد الياباين أكيشــينو األرسة اإلمرباطورية 
يف البالد يف مراسم الجنازة الرسمية، التي تعترب األوىل من 

نوعها يف البالد منذ 55 عاما.
ومن بن املشاركن كاماال هاريس نائبة الرئيس األمرييك، 
ورئيس الــوزراء الهندي ناريندرا مــودي، ووزير الخارجية 

الرتيك مولود جاويش أوغلو، وملك األردن عبد الله الثاين.
وخالل مراسم الجنازة التي شــارك فيها أكرث من 700 من 
كبار الشخصيات األجنبية، تم عرض فيلم وثائقي صغري عن 
حياة آيب، وعمله رئيســا لحكومة اليابان بعد عزف النشــيد 

الوطني يف املكان.

{ جدل وانقسام {
وأدى مقتــل آيب يف تجمع انتخــايب يف الثامن من متوز 
إىل ظهور ســيل من االنتقادات بسبب عالقات بن مرشعن 
يف الحــزب الدميقراطي الحر الحاكم الذي كان آيب يرأســه، 

وبن كنيسة التوحيد، وهي منظمة يصفها معارضوها بأنها 
طائفة مغلقة.

ومع تراجع معدالت دعمه إىل أدىن مســتوياتها بســبب 
الجدل، اعتذر كيشــيدا وتعهد بقطع العالقــات الحزبية مع 

الكنيسة.
ومع ذلك، أرصت الحكومة عىل تكريم آيب بجنازة رسمية، 
وبتكلفة بلغت 11.5 مليون دوالر، األمر الذي زاد من االنتقادات 

ال سيا مع مرور البالد بركود اقتصادي.
ولوح محتجون يف منطقة بوسط طوكيو بالفتات ورددوا 

شعارات مثل »ال جنازة رسمية«.
لكن اآلالف من املعزين تدفقوا عىل مكان الجنازة ، ما أجرب 
املنظمن عىل فتح القاعة قبل نصف ساعة، كا وضع حوايل 
10 آالف شخص الزهور وانحنوا يف صالة صامتة أمام صورة 

آيب، يف حن انتظر املزيد يف صفوف طويلة.

يُنقذكم لن  واألوروبـــي  األميركي  الدعم   : لليونانيين  ــان  أردوغـ

ــو يــــــــــزور تـــــــايـــــــوان لــــلــــمــــرة الـــثـــانـــيـــة ــ ــي ــ ــب ــ ــوم ــ ب

االنتخابات في  املتطّرف  اليمين  فوز  مع  املجهول  تدخل  إيطاليا 

انتقد الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان الدعم الذي تتلقاه 
أثينا من الواليات املتحدة وأوروبا بشأن النزاع مع أنقرة، وقال 
مخاطبا اليونانين »الدعم األمرييك واألورويب لن ينقذكم، بل 
ســرتاوحون مكانكم«، وذلك يف ظل تصاعد التوتر بن أنقرة 

وأثينا.
وذكر أردوغان خالل مشــاركته يف اجتاع رؤساء فروع 
حــزب العدالة والتنميــة الحاكم أن »تكديس األســلحة يف 
منطقة تراقيا الغربية )شال رشق اليونان( والجزر ال يعني 

تركيا بيشء ألن قوتها أعظم بكثري«.
وأضــاف »لكننا نود تذكــري )اليونان( بأن هــذه الخطوة 

)تكديس السالح يف الجزر( تعترب احتالال خفيا«.
وصّعــدت تركيا انتقادها ملا تصفه بالحشــد العســكري 
اليوناين املتزايد عىل جزر بحر إيجة التي تعرف باســم جزر 
دودكانيس القريبة من الساحل الرتيك، كا تنتقد أنقرة الدعم 

العسكري الغريب ألثينا يف التوتر بينها وبن أنقرة.
وجاء ترصيح أردوغان بعد يوم مــن تحذيره اليونان بأنها 
»ســتدفع مثنا باهظا لدورها يف ما ساها حياكة املؤامرات 

عىل تركيا«.
وشدد الرئيس الرتيك عىل أن بالده لن تتواىن يف الدفاع عن 
حقوقها ومصالحها بجميع الوسائل املتاحة، وأن ما وصفها 
املنترشة  املظهر االحتاليل  العسكرية األجنبية ذات  بالحشود 
يف أنحاء اليونان كافة خطر عىل اليونانين وقد تحولها إىل 

مستنقع، حسب تعبريه.

{ استدعاء السفري {
واستدعت تركيا السفري اليوناين يف أنقرة لالحتجاج، كا 
طلبت من اليونان التوقف عا قالت إنها انتهاكات اليونان يف 
الجزر وإعادتها إىل الوضع غري العســكري، وفقا ملا أفاد به 
بيان للخارجية الرتكية عقب استدعاء السفري اليوناين لديها.

وذكر البيــان أن تركيا بعثت مذكــرة احتجاج إىل الواليات 
املتحــدة طالبت فيها مبراعاة وضع جزر رشقي إيجة، واتخاذ 
التدابري لعدم اســتخدام األسلحة يف انتهاك وضعها بوصفها 

جزرا منزوعة السالح.
وجاء االحتجــاج الرتيك عىل خلفية نــرش أثينا مدرعات 
أمريكية املنشــأ يف جزيريت ليســبوس )ميديليل( وخيوس 

)ساقيز( اليونانيتن.
اليونان تنفيبدورها، نفت الســلطات اليونانية االتهامات 
الرتكية، وتقــول إن أنقرة تهدد االســتقرار والســالم يف 
منطقة رشق البحر املتوســط، وقال رئيس الوزراء اليوناين 
كريياكوس ميتســوتاكيس إن بالده مســتعدة ملواجهة أي 

لسيادتها. تهديد 
ويف ســياق متصل، حثت الواليات املتحــدة كال من تركيا 
واليونــان عىل العمــل معا للحفاظ عىل الســلم واألمن يف 
منطقة بحر إيجة وحل أي خالفات بينها عرب الدبلوماسية، 
وقال املتحدث باســم الخارجية األمريكية نيد برايس إن »هذا 
الوقت ليس مناســبا إلصدار ترصيحات أو اتخاذ خطوات من 
شــأنها أن تثري التوتر بن الدولتن العضوتن يف حلف شال 

األطليس )ناتو(«.
وقــال وزير الخارجية القربيص إيوانيس كاســوليدس إن 
بالده تشعر بالقلق من انجرارها إىل رصاع محتمل بن اليونان 

وتركيا، يف ظل تصاعد التوتر بن البلدين.

وصل وزير الخارجية األمرييك الســابق مايك بومبيو إىل 
تايوان ، قبل حضوره املقرر ملنتدى أعال يف كاوشيونغ اليوم 

الثالثاء.
وألقى بومبيو خطاباً اليوم يف منتــدى األعال التايواين 
العاملي يف كاوشيونغ، والذي ترعاه صحيفة »ليربيت تاميز«، 

بحسب صحيفة »Focus Taiwan« التايوانية.
ومن املتوقع أن يلقــي بومبيو كلمة أمــام غرف التجارة 
التايوانية العامليــة ، وأن يزور رشكات التكنولوجيا يف الجزء 

الجنويب من البالد، حسبا ذكرت صحيفة »ليربيت تاميز«.
وتعــد هذه هي الزيــارة الثانية ملايك بومبيــو إىل تايوان 
)الصن( خالل العام 2022، بعد زيارة أجراها للمرة األوىل يف 

شهر آذار املايض، استمرت 4 أيام.
وشــغل بومبيو منصب وزير الخارجية األمرييك يف عهد 
الرئيس األمرييك الســابق دونالد ترامب يف الفرتة من 2018 

إىل 2021.
وتتزامن زيارات سياســن أمريكيــن إىل تايوان، يف وقت 

تايوان  مضيق  منطقة  شهدت 
تصعيــداً كبــرياً يف الفــرتة 
عسكرياً،  شكالً  اتخذ  األخرية، 
السياسية،  املواقف  إضافة إىل 
بعدمــا زارت رئيســة مجلس 
نانيس  األمــرييك،  النــواب 
الرغم  عىل  بيلويس، تايــوان، 
مــن رفــض الصــن للزيارة 
للتفاهات  »انتهاكاً  واعتبارها 
الصــن  بــن  واالتفاقيــات 

والواليات املتحدة«، وال سيا مبدأ »الصن الواحدة«.
يذكــر أن الواليات املتحــدة األمريكية، حليفــة تايوان، 
تعمــل لتوتري األجواء بــن بكن وتايبيه، مــن خالل بيع 
أســلحة وخدمات عسكرية لتايوان، عىل الرغم من مطالبة 
بكن واشــنطن باالمتناع عن ذلك، لتجّنب زيادة التوتر يف 

املنطقة.

دخلت إيطاليا مرحلة جديــدة يف تاريخها مع 
فوز جورجيا ميلوين زعيمة حزب »إخوة إيطاليا« 
يف االنتخابات الترشيعّية عىل رأس ائتالف يتحتم 
عليه التوافق عىل تشكيلة حكومية تواجه األزمة 
أوروبا وقلق  الخانقة وتعالج مخاوف  االقتصادية 

األسواق.
وبعد حصــول االئتالف اليمينــي عىل األغلبية 
املطلقة يف الربملان، ســتجري ميلوين خالل األيام 
املقبلة محادثــات مع حليفيها ماتيو ســالفيني 
زعيم حزب »الرابطة« املعادي للهجرة، وســيلفيو 
اليميني،  إيطاليا«  برلسكوين زعيم حزب »فورتسا 
بهدف تشــكيل حكومة لن تبرص النور قبل نهاية 

ترشين األول املقبل عىل أقرب تقدير.
وجمعت ميلوين أكرث من 26% من األصوات، يف 
حن حصل ائتالفها عــىل نحو 44% من األصوات، 
ما يضمن لها أغلبية يف مجليس النواب والشيوخ.

وحرصت ميلوين -التي ســتصبح أول رئيســة 
وزراء يف تاريــخ إيطاليا- عــىل طأمنة املخاوف 
فقالت  األوروبية؛  خاصــة  والخارجية،  الداخلية 

»سنحكم من أجل جميع« اإليطالين.
ويعتقد أن وزير الداخلية الســابق وزعيم حزب 
الرابطة ماتيو ســالفيني سيلعب دورا هامشيا يف 
الحكومة، وفقــا لصوفيا فنتورا أســتاذة العلوم 
السياسية يف جامعة بولونيا، وذلك بسبب حصوله 
عىل نتيجة دون 9%، ما ميثل نصف ما حصل عليه 

يف انتخابات 2018.
دعــوات أوروبيةويف ردود الفعــل الخارجية، 
أعلنت الرئاســة الفرنســية أنها تحــرتم »الخيار 
مضيفة  لإليطاليــن،  والســيادي«  الدميقراطي 
»علينا كدولتن جارتن وصديقتن أن نواصل العمل 

معا«.

يف حــن توقعت برلــن من إيطاليــا أن تبقى 
املتحدة  الواليات  وأعربت  للغاية ألوروبا«،  »مؤيدة 
-عىل لســان وزير خارجيتها أنتوين بلينكن- عن 
الجديدة،  الحكومــة  مع  العمــل«  عىل  »حرصها 

مشجعة عىل احرتام حقوق اإلنسان.
يف املقابل، أبدى املتحدث باسم الكرملن دميرتي 
بيسكوف »اســتعداده للرتحيب بأي قوى سياسية 
قادرة عىل تخطّي التيار السائد املشحون بالكراهية 

لبلدنا«.
كا تلقت ميلوين دعــا قويا من بولندا واملجر 
اللتــن تتبنيان مواقف متعارضــة مع »منظومة 
االتحاد األورويب« يف عدد من املســائل، وتهاين 
حزب »فوكس« اليميني املتطرف اإلســباين وحزب 

»التجمع الوطني« اليميني املتطرف الفرنيس.
الوزراء األســبق برلسكوين إىل  وسارع رئيس 
الطأمنــة حول توجــه الحكومــة املقبلة، فوعد 
»بضان وجهها األورويب واألطليس«، مشددا عىل 
أن »عالقات جيدة مع حلفائنا التاريخين، الواليات 
املتحدة ودول االتحاد األورويب الكربى، أساســية 

ملستقبل إيطاليا«.
الجديدة  الحكومة  اقتصاديةســتخلف  تحديات 
حكومة الوحدة الوطنية التي قادها ماريو دراغي 
الرئيس السابق للبنك املركزي األورويب، منذ يناير/

كانــون الثاين 2021، حن اســتدعي إلنقاذ ثالث 
اقتصــاد يف منطقة اليورو املنهــار بفعل األزمة 

الصحية بسبب كورونا.
وتفاوض دراغي مع »بروكســل« بشــأن منح 
إيطاليا مساعدات مالية تقارب قيمتها 200 مليار 
إنعاش  الكربى مــن خطة  الحصــة  يورو، وهي 
إجــراء إصالحات  أوروبيــة، مقابل  اقتصــادي 

اقتصادية ومؤسساتية عميقة.

ومل يستقر األمر لحكومته بعد قرار عدة أحزاب 
التحديات الجسيمة،  متحالفة معه إسقاطها رغم 
ما حّتم الدعوة إىل انتخابــات ترشيعية مبكرة. 
وما أسهم يف تقدم حزب ميلوين عدم انضامه 
إىل حكومة الوحدة الوطنية والبقاء يف املعارضة 

يف ذلك الحن.
)امللقب »بسوبر ماريو«(  ويف حن كان دراغي 
يعــد ضانــة للمصداقيــة يف نظــر الرشكاء 
األوروبيــن، وُقّدم عىل أنه منقــذ منطقة اليورو 
عند اندالع األزمة املالية عــام 2008، فإن وصول 
اليمــن املتطــرف القومي واملشــكك يف االتحاد 
األورويب واملتمسك بالسيادة الوطنية إىل السلطة 
يبعث مخاوف من دخول مرحلة جديدة من انعدام 

االستقرار.
وما يعزز هــذه املخاوف أن إيطاليا -التي تواجه 
ديونــا طائلة متثــل 150% من إجــايل ناتجها 
الداخيل، وهي أعىل نســبة يف منطقة اليورو بعد 
اليونان- تســجل تضخا يزيد عــىل 9%، وزيادة 
هائلة يف فواتري الغاز والكهرباء تثقل كاهل األرس 

والرشكات عىل السواء.

ادارية  
 

الجناح  منطقــة  يف  قنصلية 
بحاجــة اىل محاســبة لديها 
خربة أكرث من خمس ســنوات 
يف مجال املحاسبة واملراسالت 
وتجيد  االنرتنت  عىل  والتسوق 
الســرية  ارســال  االنكليزية. 

الذاتية: 
ml_msr@hotmail.com

هاتف & واتس:03/194141
ــــــــــــــــــــــــــ

 لاليجار

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

ت:03/636416
ــــــــــــــــــــــــــ

سيارات

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

ــــــــــــــــــــــــــ

متفرقات

فرار مستخدمن

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

70/332565

اعالنات مبوبة

رس كهربــاء لبنــان ـ يف الغرفة 
املستحدثة   38 رقم  الصنع  املسبقة 
يف الجهــة الغربيــة مــن املبنى 
املركزي ملؤسســة كهربــاء لبنان 

ضمن حرمه.
بريوت يف 2022/9/20
بتفويض من املدير العام

مدير الشؤون املشرتكة باالنابة

املهندس واصف حنيني
التكليف 473

ــــــــــــــــ
دعوى: 2021/495

بطالن زواج
ـ رميي مي  اآلغا  نعمه  جوزيف 

عصام داغر
صيدا

اعالن قضايئ
ان املحكمــة االبتدائية املوحدة 
رميي  الزوجة  تدعــو  املارونيــة، 
للحضور اىل  مي عصــام داغــر، 
املونســنيور  غرفة  املحكمة،  هذه 
يف  الخميس  يــوم  أنطون،  رشبل 
العارشة  الســاعة   2022/11/10
صباحــاً مــن أجل عقد جلســة 

استجوابها.
ذوق مصبح، يف 2022/9/27

املسجل 

الخوري رشبل القصيفي
القايض واملحقق

املونسنيور رشبل أنطون
ــــــــــــ

اعالن
صادر عن الســجل التجاري يف 

بريوت
جمعيــة  محــرض  مبوجــب 
تاريــخ 2021/5/17 تقرر بتاريخ 
2022/6/21 حل وشــطب رشكة 
اناليستس  كونسالتنغ  ايست  ميدل 
ش.م.ل. )اوف شــور( مــن قيود 
الســجل التجاري يف بريوت حيث 
هي مسجلة تحت الرقم 1802262 
املالية  رقــم تســجيلها يف وزارة 
/1624011/ رئيس مجلس ادارتها 

السيد نديم محمد الكعكايت.
فعــىل كل ذي مصلحة ان يقدم 
مالحظاته او اعرتاضه خالل مهلة 

عرشة أيام من تاريخ آخر نرش.
امن السجل التجاري يف بريوت

بالتكليف مارلن دميان

الحصــول عىل نســخة من دفرت 
الــرشوط من مصلحــة الديوانـ  
امانة الرس ـ يف الغرفة املســبقة 
الصنع رقــم 38 املســتحدثة يف 
الجهة الغربية مــن املبنى املركزي 
ضمن  لبنــان  كهرباء  ملؤسســة 
حرمــه، مبنــى كهربــاء لبنان ـ 
طريق النهــر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/60000/ل.ل.
التي ســبق  العروض  بأن  علاً 
وتقدم بها بعــض املوردين ال تزال 
يف  املمكن  ومن  املفعول  ســارية 
عروض  تقديــم  االحــوال  مطلق 

جديدة افضل للمؤسسة.
تســلم العروض باليد اىل امانة 
رس كهربــاء لبنــان ـ يف الغرفة 
املسبقة الصنع رقم 38 املستحدثة 
يف الجهــة الغربيــة مــن املبنى 
املركزي ملؤسســة كهربــاء لبنان 

ضمن حرمه.
بريوت يف 2022/9/20
بتفويض من املدير العام

مدير الشؤون املشرتكة باالنابة

املهندس واصف حنيني
التكليف 473

ــــــــــــــــ

اعالن
لبنــان بان مهلة  تعلن كهرباء 
دراســة  لتلزيم  العروض  تقديــم 
محطة  انشاء  ملرشوع  البيئي  األثر 
موضــوع  220ك.ف،  عمشــيت 
استدراج العروض رقم ث4د/5199 
تاريــخ 2021/10/14، قد مددت 
 2022/10/28 الجمعة  يوم  لغاية 
الساعة  الرسمي  الدوام  نهاية  عند 

11.00 قبل الظهر.
االشــرتاك  يف  للراغبن  ميكن 
باســتدراج العروض املذكور اعاله 
الحصــول عىل نســخة من دفرت 
الــرشوط من مصلحــة الديوانـ  
امانة الرس ـ يف الغرفة املســبقة 
الصنع رقــم 38 املســتحدثة يف 
الجهة الغربية مــن املبنى املركزي 
ضمن  لبنــان  كهرباء  ملؤسســة 
حرمــه، مبنــى كهربــاء لبنان ـ 
طريق النهــر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/100000/ل.ل.
التي ســبق  العروض  بأن  علاً 
وتقدم بها بعــض املوردين ال تزال 
يف  املمكن  ومن  املفعول  ســارية 
عروض  تقديــم  االحــوال  مطلق 

جديدة افضل للمؤسسة.
تســلم العروض باليد اىل امانة 

اعالن
مهلة  بان  لبنــان  كهرباء  تعلن 
تقديــم العــروض لتأهيل جوريت 
األوىل  املجموعــة  يف  املصاعــد 
والثانيــة واعال تصليــح قاعدة 
الباطــون التابعة ملحــرك مروحة 
الهواء االساســية جهة جونيه يف 
موضوع  الحــراري،  الذوق  معمل 
استدراج العروض رقم ث4د/3655 
مددت  قــد   ،2021/7/9 تاريــخ 
 2022/10/28 الجمعة  يوم  لغاية 
الساعة  الرسمي  الدوام  نهاية  عند 

11.00 قبل الظهر.
ميكــن للراغبن يف االشــرتاك 
باســتدراج العروض املذكور اعاله 
الحصــول عىل نســخة من دفرت 
الــرشوط من مصلحــة الديوان ـ 
امانة الرس ـ يف الغرفة املســبقة 
املســتحدثة يف   38 رقــم  الصنع 
الجهة الغربية مــن املبنى املركزي 
ملؤسســة كهربــاء لبنــان ضمن 
حرمــه، مبنــى كهربــاء لبنان ـ 
طريق النهــر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/50000/ل.ل.
ســبق  التي  العروض  بأن  علاً 
وتقدم بها بعــض املوردين ال تزال 
ســارية املفعول ومــن املمكن يف 
عروض  تقديــم  االحــوال  مطلق 

جديدة افضل للمؤسسة.
تســلم العروض باليد اىل امانة 
رس كهربــاء لبنــان ـ يف الغرفة 
املستحدثة   38 رقم  الصنع  املسبقة 
يف الجهــة الغربيــة مــن املبنى 
املركزي ملؤسســة كهربــاء لبنان 

ضمن حرمه.
بريوت يف 2022/9/20
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باالنابة

املهندس واصف حنيني
التكليف 473

ــــــــــــــــ

اعالن
مهلة  بان  لبنــان  كهرباء  تعلن 
التنظيفات  ألعال  العروض  تقديم 
يف املبنى املركزي ملدة سنة موضوع 
استدراج العروض رقم ث4د/2097 
مددت  قد   ،،2022/6/13 تاريــخ 
 2022/10/21 الجمعة  يوم  لغاية 
الساعة  الرسمي  الدوام  نهاية  عند 

11.00 قبل الظهر.
ميكــن للراغبن يف االشــرتاك 
باســتدراج العروض املذكور اعاله 

اعالنات رسمية
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ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر

االربعاء 28 أيلول 2022

 بطولـــــة األنديـــــة العربيـــــة للســـــيدات فـــــي كـــــرة الســـــلة :
نـــــادي بيـــــروت اللبنانـــــي الـــــى املبـــــاراة النهائيـــــة

 دورة نــــــــــــــــــــادي هوليــــــــــــــــــــدي بيتــــــــــــــــــــش
ــــــــــــــــــــس ــــــــــــــــــــي التن الســــــــــــــــــــنوية املفتوحــــــــــــــــــــة ف

ـــر ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــــه ماغواي ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــــن زميل ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــع عــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــن يدافــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ كي

ســـــــــــلة : اكاديميـــــــــــة اعـــــــــــداد وتنشـــــــــــئة حـــــــــــكام

ــاض ــ ــع البيـ ــ ــي« ناصـ ــ ــي رياضـ ــ ــجل عدلـ ــ ــا... »سـ ــ ــم دنيـ ــ ــلة: ابراهيـ ــ ــرة سـ ــ كـ

ــل املــــونــــديــــال ــ ــب ــ ــة ق ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــة األملـ ــبـ ــيـ ــتـ ــكـ ــر الـ ــاصــ ــ ــح ــ الــــشــــكــــوك ت

ــام الــقــيــاســيــة ــ ــأرق ــ ــس ل ــيـ ــلــصــحــة ولـ لـــيـــبـــرون جــيــمــس: األولــــويــــة ل

فريق نادي بريوت للسيدات حامل اللقب

خطأ ماغواير عىل موسياال الذي كلف انكلرتا رضبة جزاء

ابراهيم دنيا والسجل العديل الريايض الناصع البياض

من اليسار : رزق الله زلعوم، مارك قزح، ابراهيم دنيا وغازي بستاين

بلغ نادي بريوت املبــاراة النهائية لبطولة 
األندية العربية للسيدات يف كرة السلة، بفوزه 
عىل األمــل الريايض التونيس )56-53(، يف 
املباراة التي جــرت أمس الثالثاء ضمن الدور 
نصف النهــايئ.  وهو النهــايئ الثالث عىل 
التوايل لنادي بــريوت يف البطولة العربية، 
وكان نجح يف النسختني السابقتني يف انتزاع 

اللقــب، األول عام 2019 عىل حســاب األمل 
التونيس بالذات )66-54(، والثاين  الريايض 
عــام 2021 بفوزه يف النهــايئ عىل الثورة 

السوري )64-69(.
  وســيلتقي بريوت يف النهايئ مع الفائز 
يف املباراة النصف نهائية األخرى بني سموحة 

املرصي والفحيص األردين.

نظم نادي هوليدي بيتش دورته الســنوية 
املفتوحــة يف التنس عىل مــدى ثالثة أيام 
متتاليــة برعاية اإلتحاد اللبناين للعبة، وذلك 
إســتكامالً لروزنامة نشاطاته الرياضية لهذا 
املوسم.  شارك يف الدورة التي تابعها جمهور 
كبري، 55 العباً مــن مختلف الفئات واألعامر 
قســموا اىل أربع مجموعات، وجاءت نتائج 

املباريات النهائية كالتايل: 
  ذكور دون الـ10 سنوات: فاز لوكا أبو شقرا 

عىل جو حّسون )1-4()2-4(. 

  إنــاث دون الـ10 ســنوات: فازت نوا جاد 
بّشور عىل نور خاطر )4-1()3-5()6-10(. 

  ذكور دون الـ14 سنة: فاز الياس ابو رحال 
عىل مارك جلبوط )4-6()2-6(. 

  إناث دون الـ14 ســنة: فازت رينة الجرس 
عىل ماريا خاطر )6-2()6-3(.    ويف الختام، 
ُوّزعت الدروع والجوائز عىل الفائزين والفائزات 
من قبــل عضوي االتحاد ناهيا ابو خليل ولني 
بشــور.   قاد املباريات الحكم االتحادي كريس 
كّتورة، وعاونه شقيقه الحكم أليكس كّتورة.

دافع هاري كني عن زميله 
يف املنتخب اإلنكليزي هاري 
ماغواير، بعد أن ارتكب األخري 
التعــادل )3-3(  أخطاء يف 
مع أملانيا مســاء اإلثنني يف 
وميبيل بالجولة األخرية من 
دور املجموعات بدوري األمم 

األورويب.  
إنكلرتا  منتخب  قائد  وقال 
إن ماغواير كان »يلعب عىل 
الدقائق  يف  واحدة«  ســاق 
العرش األخرية بسبب تعرضه 

إلصابة طفيفة.
  وكانت ليلة أخرى للنسيان 

بالنسبة لالعب مانشسرت يونايتد، الذي خرس 
الكرة قبل أن يعرقل جامل موســياال ليحصل 
األملــان عىل ركلة الجزاء ســجل منها إلكاي 
غوندوغان هــدف أملانيا األول، وبعدها خرس 
الكرة مجددا، ليشــن املنتخب الضيف هجمة 

مرتدة أحرز منها كاي هافرتز الهدف الثاين.
  وقــال كني يف ترصيحات نقلتها صجيفة 
»دييل ميل«: »أي خطأ فردي، ســيتم تدمريك. 
نحن فريــق واحد وســندعم بعضنا بعضا، 
ســنتعلم ومنيض قدما. لقــد كان الالعبون 

رائعون يف كل مرة يرتدون فيها القميص«.
  وأضاف: »)ماغواير( تعرض إلصابة هناك 
يف النهايــة، حيث لعب 5 أو 10 دقائق أخرى 
بســاق واحدة تقريبا. إنه شخصية رائعة، أنا 

فخور به حقا«.
  كام دافع لوك شو عن زميله يف مانشسرت 
يونايتــد، وقال لهيئة اإلذاعة الربيطانية )يب 
يب  يس(: »ماغوايــر العب رائع وشــخصية 
رائعة، لقد تقبل الكثري من االنتقاد، رمبا أكرث 

من أي العب يف كرة القدم«.
  وتابع: »إنه ال يختبئ أبدا، إنه دامئا موجود. 
ميكن أن يكون لديك أشخاص ميكنهم االختباء 
بعيــدا وال يريدون أن يكونوا يف دائرة الضوء. 
لقد اســتمر يف وضع نفسه يف دائرة الضوء، 
وهذا يظهر القوة والشخصية التي يتمتع بها«.

  وأردف: »الجميع يعرف أنه العب ال يصدق. 
يف الوقت الحايل، قد ال تكون الثقة موجودة 
ألنه قد يشعر أن العامل كله ضده. األمر صعب 
عليه لكننا كالعبني وطاقم عمل جميعنا خلفه 

ألنه العب مهم للغاية«.
  وأتم: »هذا يظهر ثقة غاريث )ساوثغيت( 
بــه ألنه لعب يف كلتــا املباراتني، وانظر إىل 
بطولة اليورو وما فعله. يجب أن يفهم الناس 
أنه جزء كبري من منتخب إنكلرتا وعليهم قبول 

ذلك«.
  مــن جهته، وصف جيمــي كاراغر نجم 
ليفربول الســابق، ماغواير باألرنب املذهول، 
مشريًا إىل أنه يحتاج للتوقف عن األخطاء وبدء 

مسريته من جديد.

  وكان الالعب البالغ من العمر 29 عاما أحد 
أعمدة إنكلرتا يف بطولة أوروبا العام املايض، 
لكنه وجد نفســه يف حالة ركود ســواء عىل 
صعيد مانشسرت يونايتد أو املنتخب اإلنكليزي.

  واســتهزأ مشــجعو إنكلرتا مباغواير يف 
وميبيل مساء االثنني، عندما متت قراءة اسمه 

قبل لقاء دوري األمم األوروبية أمام أملانيا.
  ثم تســبب ماغوايــر بركلة جزاء، قبل أن 
يخرس الكرة التي ســبقت هدف أملانيا الثاين 
يف التعــادل )3-3(، مــا وضــع مكانه يف 
تشــكيلة غاريث ساوثغيت لكأس العامل يف 

خطر شديد.
  وتساءل كاراغر، عام إذا كان ماغواير لديه 
العزميــة الذهنية والــروح القتالية ملواصلة 
الصمود يف وجه العاصفة، وقال يف عموده 
بصحيفة »تيليغراف«: »سؤايل هو.. هل ما زال 

لديك نفس الروح؟«.
  وأضــاف: »يف كثري من األحيان، يبدو أن 
ثقــل العامل يقع عىل كتفيه، كام لو كان أرنًبا 
مذهواًل أكرث مــن قلب دفاع موثوق كام كان 

عليه يف السباق«.
  وواصــل: »أعتقــد أن الوقت قد فات عىل 
مســتوى النادي. كتبت العام املايض أنه كان 
يقاتل من أجل مسريته يف مانشسرت يونايتد. 
إنه يحتاج إىل أن يكون هذا موسمه األخري يف 

أولد ترافورد ليك يبدأ من جديد«.
  وتابع: »اآلن هذه مشــكلة إنكلرتا. عندما 
شــاهدت ماغواير يف آخر مباراتني، شعرت 
باألســف تجاهه. لكن هذا ليس مظهرا جيدا 
ألي شــخص ريايض. التعاطف لن يعيده إىل 

ما كان عليه قبل عامني«.
  وكان ماغوايــر، اعتــذر عن األخطاء التي 

ارتكبها.
  وكتــب ماغواير، عىل حســابه بشــبكة 
»إنســتغرام«: »أعتــذر.. األخطــاء جزء من 
اللعبة.. لقــد أعادنا الفتيان إىل املباراة بقتال 

رائع وروح كبرية«.
  وأتــم: »نركز عىل اإليجابيات ونتطلع إىل 
قطــر )كأس العــامل(.. إن األوقات العصيبة 

ستجعلنا أقوى«.

أطلق االتحاد اللبناين لكرة السلة أكادميية 
خاصة العداد وتنشئة الحكام وفقاً للمعايري 
الدولية.   لذلك، يُطلب من كل مهتم بالتسجيل 
واملشــاركة يف األكادميية املذكــورة، ممن 

ترتاوح اعامرهم ما بني 18 ســنة و30 سنة، 
مراسلة االتحاد عىل الربيد االلكرتوين التايل:

info@lebanon.basketball  
  مع ارفاق نسخة عن الهوية اللبنانية.

جالل بعينو  

لكرة  واملتابعون  النقاد  يُجمع 
الســلة اللبنانية منذ مثانينيات 
وتســعينيات القرن الفائت عىل 
دنيا  ابراهيم  الالعــب  ان  القول 
حصل عىل »سجل عديل ريايض 
ناصــع البياض« اذ ُعرف عن هذا 
الالعب دماثــة اخالقه وروحه 
الرياضيــة  خالل املباريات التي 
خاضهــا لســنوات طويلة مع 
االندية اللبنانية وهو ابن مدينة 

زحلة واملولود عام 1963.
  شــارك الدكتور ابراهيم دنيا، 
طبيب العيون الشهري، يف صفوف 
العديد من االندية اللبنانية وبرز 
كالعب مدافع من الطراز األول اذ 
اشُتهر برقابته اللصيقة للخصم 
ودفاعــه املحكم فــكان يراقب 
خصمه كظله مام شكّل كابوساً 

للعديد من الالعبني.
  كان دور ابراهيم دنيا محورياً 
خالل املباريات اذ يلعب دوراً كبرياً 
فلم يكن هدافاً مبعنى  واساسياً 
الكلمة لكــن وجوده عىل أرض 
امللعب كان اساســياً يف فريقه 

ومدماكاً رضورياً للفوز.
  مــا زلت أذكر املباراة النهائية 
لــكأس لبنــان التــي جرت يف 
ترشين الثاين من عام 1992 )اي 
منذ 30 سنة بالتامم( عىل ملعب 

نادي ابناء نبتون الشهري والتي جمعت ناديي العمل 
)بكفيا( واملون السال واسفرت عن فوز نادي العمل 
)80-71(. يومها، ســلّم رئيس اتحاد كرة الســلة 
آنــذاك »الحربوق« طوين خوري كأس املركز االول 

اىل قائد الفريق الفائز ابراهيم دنيا.
  ال تجــد البراهيم دنيا اي خصوم او عدو فكان 
وما زال عىل عالقة وطيدة مع الجميع من زمالئه 

وخصومه عىل ارض امللعب واالداريني فكسب هذا 
الرجــل احرتام الجميــع وهو الذي مل يعرتض يف 
حياتــه عىل صافرة حكم ومل يجادل اي حكم ومل 
يتلق يف مســريته اي انذار ومل يشاكس اي خصم 
يف داللــة واضحة عىل روحه الرياضية. اذا خرس 
دنيــا مباراة ما كان أول املبادرين اىل تهنئة العبي 
الفريــق الخصم واذا فاز باملباراة كان يتّوجه نحو 
الخارسين يواســيهم وأكرب دليل عىل ذلك نهايئ 

كأس لبنــان عام 1992 التي فاز 
فاز فيها فريقه اذ تّوجه ابراهيم 
دنيا نحو قائد فريق املون السال 
)الذي خرس املباراة( روبري باويل 
والعبي الفريق الخارس وواساهم 
تحــت انظار الحضور الحاشــد 

الذي صّفق طويالً لخطوة دنيا.
  أنجــب دنيا 5 اوالد عشــقوا 
كرة السلة مثله وما يزال ابراهيم 
الودية  املباريــات  يخوض  دنيا 
وآخــر القابه احــرازه مع نادي 
الكهربــاء الذائــع الصيت لقب 
بطولــة القدامى )فــوق الـ 40 

سنة( الشهر الفائت.
  كان ابراهيــم دنيا قائداً عىل 
للكلمة  امللعــب بكل مــا  أرض 
من معنى فــكان يوّجه زمالءه 
ويعطيهــم دفعــاً معنوياً كبرياً 
وحتى  رضورياً  وجــوده  فكان 
عندما كان عىل مقاعد االحتياط 
كان ميــد زمــالءه باملعنويات 

ويعطيهم دفعاً كبرياً.
  ولقــد كان ابراهيم دنيا العباً 
كبــرياً نجح يف فــرض احرتام 
خصومه قبل زمالئه فكان قيمة 
مضافة عىل الفرق التي لعب يف 
صفوفها. وخــالل املباريات مل 
تفارق وجه هذا  البســمة  تكن 
الريــايض الذي كســب احرتام 

الجميع .
  نتمنى البراهيم دنيا التوفيق 
يف مسريته املهنية ويف عشقه 
لكرة الســلة ألحد الالعبني الذين تركوا بصمة يف 
مالعب كرة الســلة خاصة من الناحية االخالقية 
ويُعترب احد افضل املدافعني يف تاريخ كرة الســلة 

اللبنانية.
  كلمة أخرية : ابراهيم دنيا كان يصطاد »السالّت« 
خــالل املباريات مبهارة كاصطياده العصافري يف 

السهل وهو صياد ماهر.

مل تشــهد آخر مباراتني للمنتخب األملاين مستوى 
جيدا لرفــاق مانويل نوير، ما أثــار بعض عالمات 
اســتفهام حول املستوى الحايل للامنشافت وقدرته 
عىل التألق واملنافســة عىل اللقب يف مونديال قطر 

الذي مل تعد تفصلنا عنه سوى أسابيع قليلة.  
ثالثة أيــام بعد الهزمية غري املتوقعة أمام املجر، 
عجز املنتخب األملــاين مرة أخرى عن الفوز واكتفى 
بالتعادل أمام إنكلرتا يف اختتام دور املجموعات من 
بطولة دوري األمم األوروبية، ليحتل املانشافت املركز 
الثالــث وراء كل من إيطاليا املتصدرة واملجر صاحبة 

املركز الثاين.
  املباراة أمام إنكلرتا كانت آخر مباراة إعدادية ألملانيا 
قبل مونديال قطــر، هذه النتائج غري اإليجابية ولو 
أنها أتت يف بطولة ذات طابع إعدادي إال أنها طرحت 
مجموعة من التساؤالت حول املستوى الحايل لكتيبة 
املدرب هانز فليــك الذي توىل قيادة املنتخب األملاين 

خلفا ليواكيم لوف قبل حوايل عام من اآلن.
  يف ترصيحــه لقنــاة RTL األملانية قال الدويل 
الســابق لوثر ماتيوس عقب مباراة أملانيا وإنكلرتا: 

»يف الواقــع، ال ميكنك أن تكــون راضًيا من وجهة 
نظر أملانية. التبديالت التي قام بها اإلنجليز شــلت 
الفريــق األملاين. مل نتمكن من التعامل مع املراوغات 

الرسيعة«.
  أظهرت مجريات مبــاراة إنكلرتا وأملانيا التذبذب 
الواضــح يف خط دفاع املنتخــب األملاين الذي تلقى 
ثالثــة أهداف يف غضون 11 دقيقــة، بعد أن كان 
متقدما بهدفني دون مقابل.   أيضا يف خط الوســط 
مل يظهر جوشوا كيميتش مبستوى كبري يف املباريات 
األخــرية وهو ما جعله يتعرض للنقد من طرف فيلب 
الم الالعب السابق لبايرن ميونيخ واملنتخب األملاين.

  وعن تقييمه ملستوى كيميتش قال الم: »اعتقد أن 
عليه العمل عىل الجانب الذهني. وعليه أيضا تحسني 

مستواه يف الرصاع النتزاع الكرة من الخصم«.
  لكــن رغم ذلك هناك بعض النقاط اإليجابية التي 
ســجلها املنتخب األملاين يف مبارياته األخرية منها 
تأكيد تألق نجمه الصاعد جامل موسياال الذي أظهر 
علو كعبه يف املباريات األخرية واتضح بأنه سيكون 
أحد الركائز األساســية للمدرب فليك يف كأس العامل 

رغم أن عمره ال يتجاوز 19 عاما.
  أيضــا ويف غياب رأس حربة رصيح يف هجوم 
املانشــافت إال أن نجم تشيليس كاي هافريتز أظهر 
أنه بإمكانه سد هذا الفراغ من خالل حسه التهديفي، 
حيث عاد إليه الفضل يف انتهاء مباراة أملانيا وإنجلرتا 

بالتعادل )3ـ3( بعدما سجل هدف التعادل.
  وتلقــى هافريتز ثناء كبريا من املدرب فليك: »قام 
بعمل رائع. إنها أشــياء اعتاد عىل تكرارها دامئا يف 
التدريبــات. وهذا ما يظهر أيضا الشــجاعة والثقة 

بالنفس التي يتمتع بها«.
  مل يبقى أمام فليك الكثري من الوقت إلصالح الخلل 
املوجود يف صفوف فريقه قبل انطالق مسابقة كأس 
العامل التي يدخلها املانشافت دامئا يف ثوب املرشح.   
وســيجرى املنتخب األملاين االســتعدادات املبارشة 
للمونديال يف سلطنة عامن ابتداء من منتصف شهر 

ترشين الثاين املقبل.
  ويلعب املنتخب األملاين بكأس العامل يف املجموعة 
الخامسة التي تضم أيًضا منتخبات إسبانيا واليابان 

وكوستاريكا.

أكد نجم لــوس أنجليس ليكرز ليربون جيمس أن 
أولويته ستكون عدم التعرض ألي إصابة يف موسمه 
العرشين يف دوري كرة السلة االمرييك للمحرتفني 
حيث من املتوقع تحطيمه الرقم القيايس لكريم عبد 

الجبار يف عدد النقاط.  
وقال »امللك« جيمس البالغ من العمر 37 عاما خالل 
اليوم اإلعالمي التقليدي قبل انطالق املوسم الجديد: 
»أن تكون متاًحا للفريق هو أهم يشء. من الواضح أن 
هناك إصابات ال ميكنك تجنبها، ولكن هذه هي حالتي 
الذهنية. بالنسبة يل، كوين أحد قادة الفريق، التواجد 

يف امللعب هو األكرث أهمية«.
  يف املوسم املايض، مل يتمكن جيمس املتوج بلقب 
بطــل الدوري أربع مــرات )مرتان مع ميامي هيت، 
ومرة مع كليفالند كافاليريز ومثلها مع ليكرز( من 
قيــادة لوس أنجليس إىل البالي أوف، بعد موســم 
منتظم مخيــب للفريق تخللته الكثري من اإلصابات 

يف صفوف العبيه.

{   56  مباراة من أصل 82 {
  وخاض جيمس 56 مباراة فقط من 82 املوســم 
املايض، لكنه رغم ذلك قــدم أداًء جيًدا جدا، مبعدل 
30.3 نقطة و8.2 متابعات و6.2 متريرات حاسمة 
يف املبــاراة الواحدة، مام خوله انتزاع املركز الثاين 
عىل الئحة الهدافني التاريخيني للدوري من نجم يوتا 

جاز السابق كارل مالون.
  ويدخــل جيمس موســم2022-2023  متخلفا 
بفــارق 1325 نقطة عــن حامل الرقم القيايس يف 
عدد النقاط لألســطورة كريم عبد الجبار. وبالنظر 
إىل سجله التهديفي، يبدو جيمس مرشحا لتحطيمه 
مطلــع العام املقبل يف حــال عدم تعرضه إلصابات 
تبعده عن املالعب، بيد أنه أكد أنه ال يفكر يف تحطيمه.

  وقال »املرة الوحيدة التي فكرت فيها يف األمر كانت 
عندما نرش شــخص ما شيًئا ما عىل مواقع التواصل 
االجتامعــي، كنت أتصفح موجز األخبار الخاص يب 

ورأيت هذه اإلشارة )للرقم القيايس(«.
  وأضــاف »ويف كل مرة، أقول لنفيس +واو!+، أنا 
أشــعر بالرهبة قليالً من ذلك. مل أعمل أبًدا من خالل 
التفكري يف األرقام القياسية، ولكن من خالل ضامن 
أن أكون يف أفضل مســتوى ممكن يف بداية املوسم 

وأن أكون متاحا مرة أخرى«.
  وتابــع »لكــن معرفة أنني عىل وشــك تحطيم 
الرقــم القيايس األكرث مطمعا يف الدوري االمرييك 
للمحرتفني هو درس عظيم يف التواضع بالنســبة 
يل، وهــو أمر رائع جدا«، مضيًفا »أن أكون يف نفس 

املستوى مع عبد الجبار أمر محفز جدا«.
  وجدد جيمس الذي مدد الشهر املايض عقده ملدة 
عامــني مع ليكرز )حتى 2025(، التأكيد عىل التزامه 
بفريقه الذي انضم اىل صفوفه عام 2018 وقاده إىل 

اللقب يف 2020.
  وقال »جئت إىل هنا ألنني أؤمن بهذا الفريق وما 

زلت هنا. األمر بهذه البساطة. سأبقى يف هذا النادي 
طاملا عقدي مســتمر معه. أتطلع بفارغ الصرب لبدء 
املوسم«.   ويســتهل ليكرز موسمه يف 18 ترشين 
األول برحلة إىل ســان فرانسيسكو ملواجهة غولدن 

ستايت ووريرز حامل اللقب.
  من جهته، قال النجم اآلخر للفريق راسل وستربوك 
إنه مصمم عىل التحيل باالحرتافية حتى النهاية مع 
الفريق »«سواء كان يريدين أم ال، فهذا ال يهم حًقا«.

  وأضاف »وظيفتي هي أن أكون محرتًفا، وأن أعمل 
كــام كنت دامئًا وأقوم بعميل بأفضل ما أســتطيع. 
لدينــا جميًعا وظائف حيث ال يحبنا الناس أحيانًا وال 

يريدوننا، ميكنكم أن تشهدوا عىل ذلك، أنا متأكد«.
  وتابع وستربوك الذي بدا حريًصا عىل إظهار أنه 
ال يزال مســتعًدا للقتال يف امللعب عىل الرغم من كل 
االنتقادات التي طالته بعد املوسم األول املخيب لآلمال: 

»أنا مستعد ألفعل أي يشء كيف يفوز الفريق«.
  وانتقل وســتربوك، أفضل العب يف الدوري عام 
2017، إىل ليكرز صيف 2021 من أوكالهوما سيتي 
ثاندر، لكنه فشــل يف فرض نفســه يف تشــكيلة 
فريقه الجديد الذي عاىن من إصابات أنتوين ديفيس 
وجيمس وأنهى املوسم يف املركز الحادي عرش املخيب 

لآلمال يف املنطقة الغربية، وغاب عن البالي أوف.

   {   إيرفينغ يتشبث بعدم
 تلقي اللقاح ضد كوفيد {

  أكد نجم بروكلني نتس كايري إيرفينغ أنه رفض 
متديد عقده ملدة أربع سنوات مقابل أكرث من مليون 
دوالر قبل موســم 2020-2021 بسبب قراره عدم 

تلقي لقاح »كوفيد-19«.
  وقــال إيرفينغ يف ترصيحات يف اليوم اإلعالمي 
قبل بداية املوسم »لقد تخليت عن متديد عقدي ألربع 
ســنوات أخرى، مقابــل 100 مليون وبعض املاليني 

بسبب تشبثي بقراري عدم التطعيم«.
  وأضــاف »لتوقيع مثل هذا العقد، الحصول عىل 
التطعيم أو عدم التطعيم ... هناك مســتوى من عدم 
اليقني بشأن مستقبلك )...( لذلك كان عيل أن أواجه 

احتامل فقدان عميل بسبب هذا القرار«.
  واضطر إيرفينغ إىل الغياب عن املباريات البيتية يف 
بروكلني حتى نهاية آذار من هذا العام، ألن الربوتوكول 
الصحي الســاري حتى ذلك الحني يف نيويورك كان 
يحظر عىل غــري املُلقحني دخول قاعــات األلعاب 
الرياضية.   وأضاف الالعب البالغ من العمر 30 عاًما 
أنه تلقى »إنذاًرا نهائًيا« للتطعيم إذا أراد متديد عقده.   
وشــدد عىل أنه »كان من املفرتض أن نقوم بتسوية 
كل يشء قبل املعســكر التدريبي املوسم املايض. ومل 
يحدث ذلك بكل بســاطة بســبب رفيض. كان عيل 
فقــط التعايش مع األمر. لقد كان وضعا من الصعب 
هضمه«.   ودحض املدير العام لربوكلني نتس شــون 
ماركس فكرة توجيه »إنذار نهايئ« لالعب، وقال »كان 

األمر يتعلق فقط يف التعامل مع أشــخاص موثوق 
بهم وحارضين ومسؤولني. نحن جميعاً، املوظفون، 
الالعبــون واملدربون. مل يتعلــق األمر بتوجيه إنذار 

نهايئ إىل شخص ما من أجل تلقي التطعيم«.
  وكان إيرفينــغ قام يف نهاية حزيران بتفعيل بند 
متديد عقده للموسم املقبل حتى حزيران 2023 مقابل 

37 مليون دوالر.

   {   دورانت لن يرحل {
  يف املقابل، كان النجم اآلخر يف صفوف بروكلني 
نتس كيفن دورانت أعلن قبل ثالثة أســابيع عدوله 

عن قراره الرحيل عن النادي هذا الصيف.
  وطلب دورانت يف 30 حزيران املايض أن يتم شمله 
ضمــن صفقة للرحيل عن النادي، وذلك بعد أقل من 
عــام عىل متديد عقده بقيمة 198 مليون دوالر ملدة 

أربع سنوات.
ه إنذارا    وذكرت تقارير أمريكية عدة أن دورانت وجَّ
نهائيا ملالك النادي جو تساي يطلب منه إما فصل املدير 
العام ماركس واملدرب ســتيف ناش أو املوافقة عىل 

طلبه يف االنتقال.
  وقال دورانت اإلثنني »يف املوسم املايض، كان لدينا 
العبون تركوا النادي )جيمس هاردن إىل فيالدلفيا(، 
وآخرون مصابون، والكثري من عدم اليقني، األمر الذي 
أثار الشكوك يف ذهني، حول السنوات األربع املقبلة 

من مسرييت«.
  وتابع »لقد تقدمت يف الســن وأريد أن أكون يف 
مكان مستقر وأحاول بناء ثقافة البطولة. لذلك كانت 
لدي بعض الشــكوك حول ذلك. لقد عربت عنها إىل 
)مالك نتس( جو )تســاي(، وعىل ضوء ذلك توصلنا 

اىل اتفاق ملواصلة العمل«.
  مــن جهته، قلل ناش مــن أهمية طلب دورانت 
للرحيــل، وقــال إن ذلك »جزء ال يتجزأ من الحياة يف 
الــدوري االمرييك للمحرتفني«.   وأضاف »العائالت 
متر بأشياء من هذا القبيل. متر بظروف محنة، متر 
بخالفــات. هذا ليس جديًدا عــىل الدوري االمرييك 
للمحرتفني. لقد حدث عرشات املرات، أنا متأكد من أن 
كل منظمــة واجهت ذلك. لذا، كام تعلمون، هذا جزء 

من العمل يف هذا املجال. إنه تنافيس جدا«.
  وتابــع »نحــن جميعا فخــورون. لدينا جميًعا 
توقعات، وعندما ال نحققها كام فعلنا العام املايض، 
كام تعلمون، يشعر الجميع بخيبة أمل. قمنا بتنقية 

األجواء وتحدثنا ونحن اآلن لدينا نفس الطموح«.
  وكان بروكلني يأمل يف املنافسة عىل اللقب املوسم 
املايض، وبناء قامئتهم حول موهبة الثاليث دورانت 
وجيمس هاردن وكايري ايرفينغ. ومع ذلك، فشل هذا 
الثاليث يف تحقيق ذلك، وانتقل هاردن إىل فيالدلفيا 

سيفنتي سيكرسز يف شباط املايض.
  وخــرج نتس من الدور األول للبالي أوف عىل يد 

بوسطن سلتيكس.



1ـ ماين، قارِب، دميم

2ـ الحافر، سلم، وعر

3ـ عّميت، عاج، حنق

4ـ كّل، حّد، يفلتون

5ـ الفلّني، مكد، أبارزها

6ـ الن، رأينا، من، دف، جل

7ـ اهدن، عساكر، ناي

8ـ شف، كاِسبان، رجوع

9ـ بارون، لبيد، ، أمل، ادا

10ـ الفرزدق، الطّل، إسمع

11ـ ليل، مريانا، أسلو، أج

12ـ أعياد، نهبط، ابني

13ـ واِبل، سمســم، أيوب 
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 عموديا: 

 عموديا:

من عرشة حروف:    االبراج 

  والية أمريكية 

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  حنني الحريي 

اخترب معلوماتك

1ـ أحد امللوك. 

2ـ نقيض أضّل. 

3ـ عطشوا. 

4ـ خضوع لألمر الواقع. 

5ـ فنانة لبنانية. 

1ـ مدينة ارجنتينية. 
2ـ مجــاري األوديــة 

الضيقة. 
3ـ أنــواع أطعمة تقدم 

عىل املائدة.
لعامل  األول  االســم  4ـ 

فليك أمرييك.
5ـ عاصمة افريقية. 

أديب وكاتب وقصــي وصحايف لبناين راحل. ترك 

تراثا متنوعا من القصة القصرية، إىل الرواية، باالضافة 

اىل االبحاث والرتجمت الكثرية. 

إسمه مؤلف من تسعة حروف. إذا جمعت: 

6+5+4+8- رسام عاملي راحل.

5+3+5+7- أحد الشهور. 

7+3+5+4- عملة عربية.

4+8+5+4- مغنية لبنانية.

9+2+4- هنّي.

7+1+5- ثبت ورسَخ.

6+2+7- زمان طويل.

2+6- هدَم شديدا.

1ـ ما إسم األغنية الوحيدة للموسيقار الدكتورالراحل 
محمــد عبد الوهاب، التي ظهرت يف عدة أشــكال فنية، 

وغناها بأربعة قوالب مختلفة؟ 
ــــــــــــــــــــــ

2ـ من هــو النائب اللبناين الراحــل الذي انتخَب بدل 
شقيقه املتويف عن محافظة جبل لبنان سنة 1945؟ 

ــــــــــــــــــــــ
3ـ ما إسم املوسيقي األملاين الذي كان املوسيقي املفضل 
لدى ادولف هتلر وشــديد االعجاب به، وقال عنه انه وجد 
يف موسيقاه االلهام الذي يشكل امللمح األوىل للنازية؟ 

ــــــــــــــــــــــ
 4ـ ما إسم أكرب جزيرة يف العامل بعد أوسرتاليا، وهي 

تقع يف شمل املحيط األطليس ؟ 
ــــــــــــــــــــــ

5ـ مــن هو املمثل املــري الراحل الذي لّقَب بـِ فارس 
الســينم املرية، وقام بدور البطولة أمام فاتن حممة 

يف فيلم دعاء الكروان؟ 
ــــــــــــــــــــــ

6ـ ما إســم األديب والناقد املري الراحل الذي أّسس 
جامعة االسكندرية، و أيضا جامعة عني شمس؟ 

ــــــــــــــــــــــ
7ـ يف أية ســنة إفتتح جرس امللك فهد الذي يربط بني 

السعودية والبحرين، ويبلغ طوله نحو 25 كلم؟ 
ــــــــــــــــــــــ

8ـ يف أية دولة آسيوية تقع مدينة بوسيفالوس التي 
سّمَيت بهذا االسم  نسبة إلسم حصان االسكندر املقدوين 

املفّضل الذي مات هناك؟ 

1ـ ماع، األشبال
2ـ املكّل، فاليتا
3ـ يحالفنا، رفل

4ـ ناتل، هبور، أل
5ـ يف، يرّد، نزمع

6ـ قّر، حنانك، دريس
، القيام 7ـ عدَّ

8ـ رسا، مناسب، أدّس
9ـ بلجيكا، بيان

،عاِدالن 10ـ فدَّ
11ـ حل، مسّن، ها
12ـ مونتانا، األيّب

13ـ يعقوب، كرَم، سطو
14ـ مّر، نادر جلل

15ـ رّف، سّواح
16ـ نعام، بم

17ـ هجا، دعاين
18ـ إليسا، جيد

؟ من هو
من هي؟

1ـ آخر الليــل قبيل الفجر، 
بلدة يف الجنوب، يخصه.

2ـ رجَع اىل بعد االنراف، 
فرح ورسور، أبّر بالوعد.

3ـ أغنية لوردة الجزائرية.
َم نعمــة إىل، يقولها  4ـ قدَّ
املتوّجع، حيــوان يُعرف أيضا 

بالوعل، للمنادى.
5ـ بلــدة يف املــن، يرغب 

ويريد.
6ـ من مشتقات الحليب، هّيأ 

لنفسه خريا، الدواء.
7ـ وقــت العمــل ومدتــه 

املحددة، مادة قاتلة، إحسانه.
8ـ صادَف ورأى، قائد فرنيس 

قديم.
لنائب  الثــاين  االســم  9ـ 

لبناين، متشابهان.

لكاتبة  الثاين  االســم  10ـ 
وشاعرة سورية راحلة، تحِسن 

الثناء عىل.
11ـ مدينــة يف نيكاراغوا، 

راحة اليد، آلة طرب.
12ـ ييبــس بعــد رطوبة، 

يحتاج اىل، بحر.
الرّس، أرسَع يف  13ـ نظهر 

امليش، شجر مبارك.
14ـ مخــرتع الديناميــت، 

ييبس الخبز.
الشعر،  وحّســن  رّقَق  15ـ 

نَدى.
16ـ يفيدون.

17ـ أكرب بحرية يف أوروبا، 
زاَر األماكن املقدسة.

لبنانية صاحبة  18ـ مغنية 
الصورة، عبور.

1ـ رئيــس وزراء وزعيم 

عاصمة  مري،  تاريخي 

أوروبية.

2ـ بلدة يف قضاء جبيل، 

كلم، سّيد القوم.

3ـ مدينة باكســتانية، 

كرنب.

4ـ أرشــَد، تجــرَّد مم 

يكسوه، طليق.

5ـ شــاعر قديم يرُضب 

املثل بجوده، غناجي.

6ـ أغنيــة ملحمــد عبد 

الوهاب، متشابهان.

نوتة  جــواب،  ولد،  7ـ 

موســيقية، نقــرأ، يلتّف 

النبات.

خيالية  شــخصية  8ـ 

تظهر يف الرسوم املتحركة، 

ماَعت، ظهروا.

ويُهلــك،  يُســِقط  9ـ 

تضّوَع  راحل،  لبناين  نائب 

الطيب.

10ـ زهيد ضئيل، يصيح، 

ما يُؤكَل.

إبيــضَّ  للتــأّوه،  11ـ 

شعرها، نوع من األقلم.

، أمــر ســهل  12ـ رصَّ

يشــحذون  وممكــن، 

ويسّننون، مقدار.

13ـ فنانة لبنانية، دولة 

كربى، سحَب.

الثور

)21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

)22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

)24 آب - 23 أيلول(

العقرب

)23 ت1-21ت2(

الجدي

)22ك1 - 20 ك2(

الحوت

)20 شباط - 20 آذار(

يجب أن تقبل وترىض بواقع اختلف اآلراء. 

أعصابك املرهقة يف هذه اآلونة لن تقوى عىل 

اكمل أعملــك املرتاكمة. الغضب يزيد األمور 

تعقيدا.

ســتكون هــذه الفرتة متفائــل عىل نحو 

مل تشــعر بــه منذ مدة طويلــة. ال تخف من 

املسؤوليات الجديدة الكبرية التي ستوكل اليك، 

فأنت من املتفّوقني.

بعــض األمور ال تســري عىل مــا يرام وقد 

تُشــعرك بيشء من االحباط، ولكن آَن األوان 

لحــل املشــاكل التي قد تؤثر عىل نفســيتك، 

وتجعلك متوترا.

فرتة من الســعادة والهناء متــر بها هذه 

اآلونة، وبعض األحلم الوردية قد تتحقق. كن 

واثقا من نفسك وستجد من يفهمك ويوافقك 

بقناعة تامة.

كــن موضوعيا يف األمــور العاطفية وال 

تتأثر كثريا باملظاهر الخادعة غري الحقيقية. 

الحيــاة االجتمعية العامــة تعدك بنجاحات 

كثرية ممتازة. 

يــوم عميل جيــد فيه الكثري مــن الوعود 

املســتقبلية. دورتك الفلكية يف أوجها والثقة 

بالنفس كبرية. ستتمكن هذه الفرتة من تحقيق 

نجاح مل تكن تتوقعه. 

ال تشــعر نفسك اليوم بأنك متتلك نصف هذا 

العــامل الجميل. قضية ماليــة تتعلق بوضع 

رشيــكك اللطيف تتطلب منك االنتباه، وبعض 

املساعدة الفعلية له. 

استعد لتغيريات ايجابية قد تطرأ عىل حياتك 

العملية. املحيطون بك من أهل يقدرون مواهبك 

الكثرية، ويندهشــون من مهاراتك يف كافة 

املجاالت.

ان العنف يعقــد األمور وال يؤدي اىل حلها 

بطريقــة ُمرضية للجميــع. واظب عىل اداء 

عملك اليومي املعتاد باتقان ونشــاط، وانتبه 

للتفاصيل الصغرية. 

متيض وقتــك اليوم يف تحليــل عواطفك 

النبيلــة وعواطــف الحبيــب اللطيف، بينم 

املطلوب االندماج الكامل يف حالة حب سانحة 

وجميلة للغاية. 

تحاول توثيق علقات الصداقة مع أشخاص 

تعرفت عليهم مؤخرا خلل رحلة إســتجمم 

قصرية. اذا كان الفلك يدعمك قليل فل تحاول 

معاكسته.

مرحلــة ممتازة الغلق األبــواب القدمية 

وفتح أبواب أخرى جديدة مناســبة لتطلعاتك. 

املصارحــة تعمــق االلفة والــود بينك وبني 

الرشيك، فاعتمد ذلك.

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(

االسد

)24 متوز - 23 آب(

امليزان

)24 أيلول - 22 ت1(

القوس

)22ت2 - 21 ك1(

الدلو

)21 ك2 - 19 شباط(

أرسار
 أنقرة
املجر
ابتداء

أوز
انتشار
براعة

بوق
تدابري
مترين

ثبات
جهد

جبال
دعائم
ذريعة

ذهب
رجاء

رياضة
سلمن
صفاء
صنني
صديق
ضباب
طرب

ظهور
عدن

عجيب
غسق
غريب

غواتيمال
فخر
فريد

قفص
قرنفل

كميون
كاميليا

كولورادو

ليسوتو
موسيقى

مرجان
مهند
موز

هاندل
هوندوراس

هونشو
هياتم.

الحل السابق

الحل السابق

  بحمدون

االربعاء 28 أيلول 2022

اعداد : فيليب شمس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــر من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ ميثاق األطليس. 

2ـ فيلم ِربيكا. 

3ـ سنة 1932

4ـ يف املكسيك. 

5ـ هيلر شاردونِه. 

6ـ سنة 1836

7ـ العر الجرايث. 

8ـ الشاعر السليك بن السلكة. 

9ـ الشاعر ِسلم الخارِس. 

1ـ فادوز. 

2ـ يناير. 

3ـ رّدك. 

4ـ وراعي. 

5ـ زوريخ.

1ـ فريوز. 

2ـ أندرو. 

3ـ داكار. 

4ـ وي، عي. 

5ـ زرنيخ. 



دعــــــــوة »شــــــــكلية« لبــــــــري النتخــــــــاب رئيــــــــس وترجيــــــــح عــــــــدم اكتمــــــــال النصــــــــاب 
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ـــذر ــ ـــح ــ ــاءات وي ــ ــ ــتـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ انـــــــجـــــــاز االسـ ـــد  ــ ــع ــ بـ أوكـــــــرانـــــــيـــــــة  ــق  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــم 4 مـ ــ ــضـ ــ لـ ــر  ــ ــض ــ ــح ــ ــت ــ ي ــن  ــ ــيـ ــ ـــوتـ ــ ب
ــق« ورصـــــــــــد انـــــفـــــجـــــارات ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــاز فـــــــي »الـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ مـــــــن أزمـــــــــــة غـــــــــــذاء عـــــــاملـــــــيـــــــة... وتـــــــســـــــرب لـ

بين الحوار  استئناف  يعلن  غروسي 
ــة وإيــــران ــذريـ ــة الـ ــاق ــط  وكـــالـــة ال

الــــــتــــــلــــــمــــــوديــــــون يُــــــــدنــــــــســــــــون االقـــــــــصـــــــــى لــــــلــــــيــــــوم الـــــثـــــالـــــث 
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

االربعاء 28 أيلول 2022

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

{ التعيينات تؤخر الحكومة {

وبعدما كان ملف تشكيل الحكومة متقدما وبأميال عن 

امللف الرئايس، عادا ليتنافسا بعد تراجع الزخم الحكومي. 

وقالت مصادر مواكبة للملف ان »موضوع التعيينات هو 

ما يعيق اعالن التشــكيلة الحكومية الجديدة، باعتبار ان 

هنــاك نحو ٦٦ تعيينا مســيحيا بينها ٤0 ملوارنة، ففيام 

يســعى »التيار الوطني الحر« لالستحواذ عىل كامل هذه 

املواقع قبل انتهاء والية عون، يحاول خصام عون اللدودان 

اي بري وميقايت تأخري التشكيل قدر املستطاع، فال يكون 

هناك حكومة اال يف ربع الساعة االخري من انتهاء والية 

عون«.

وعــىل وقع تراجع الزخم الحكومي عاد ســعر رصف 

الــدوالر لالرتفاع متخطيا الـــ ٣٧ الفا، مع ترجيحات ان 

يعــود ليالمس الـ ٣٩ نتيجة ما تضمنته املوازنة من بنود 

تساهم جميعها يف دفعه مجددا مبسار تصاعدي.

{ خطط باسيل {

واســتعدادا ملرحلة ما بعد انتهاء والية عون، بدأ رئيس 

التيــار الوطني الحر النائب جربان باســيل وضع خطط 

وســيناريوهات للحفاظ عــىل دوره، خاصة بعدما بات 

مقتنعــا بانعدام حظوظه الرئاســية. لذلك هو ال يصب 

جهوده حرصا عىل تحصيل مكاســب من تجيري اصوات 

نوابه يف اتجاه او يف آخر يف االنتخابات الرئاســية، امنا 

يخطط ايضا لالشهر والسنوات املقبلة، وهو يبدو مطمئًنا 

الستحواذه عىل اكرب تكتل نيايب هو تكتل »لبنان القوي«  

ما يجعله العبا رئيسيا حتى بعد انتهاء عهد عون. 

ويف هذا السياق، ترأس باسيل يوم امس وفدا من »التيار 

الوطني الحر« زار مفتي الجمهوري الشــيخ عبد اللطيف 

دريــان. وقال بعد اللقاء انه قــدم مقاربة مختلفة عىل 

حســاب تياره يف الشأن الرئايس، ولكن من دون التنازل 

عن التمثيل الشــعبي لرئيس الجمهورية سواء باملبارش 

او بالتأييــد. واضاف »نحن متيقنون ان لبنان بحاجة اىل 

احتضان دائم من الدول العربية وعدم تدّخلها بشــؤوننا 

يحتم علينا رفض التدخل بشــؤون اي منها إذ ال قدرة لنا 

عىل ذلك«.

{ الرتسيم قاب قوسني {

وينتظر لبنان نهاية االســبوع الحايل وصول العرض 

الخطي الذي سريســله الوسيط االمرييك يف املفاوضات 

غري املبارشة لرتســيم الحدود البحرية الجنوبية آموس 

هوكشــتاين ليبني عىل اليشء مقتضاه. وقالت مصادر 

متابعــة للملف لـ »الديــار »: »صحيح ان االمور وصلت 

اىل خواتيمهــا لكن ال ميكن التحدث عن ايجابية مطلقة 

بانتظار قراءة متأنية للعرض الخطي الذي نخىش ان يكون 

مفخخا بطريقة او بأخرى«. 

{ ملف املرفأ: تفخيخ جديد {

املخاوف من التفخيــخ تنطبق ايضا عىل ملف انفجار 

املرفأ، اذ انه وبعد فشل مجلس القضاء األعىل مجدداً يوم 

امس يف تعيني محقق عديل رديف، يبدو ان االمور دخلت 

مجــددا يف مربع التعطيل. واالخطــر يف كل ما يحصل 

هــو املواجهة التي حصلت بــني اهايل املوقوفني واهايل 

الضحايــا ما يهدد بانتقال الــرصاع يف هذه القضية اىل 

مستويات جديدة. وقالت مصادر متابعة للملف لـ »الديار« 

: »ال يبدو ان هناك قدرة عىل تجاوز االنقسام الحايل داخل 

مجلس القضاء االعىل، ما يجعل اقرتاح وزير العدل تعيني 

 محقــق رديف كأنه مل يكــن ويعيدنا اىل نقطة الصفر«.

تؤثر عىل سري العمليات األوكرانية يف الجبهات، كام أكد األمني 
العام لحلف شــامل األطليس »ناتو« )NATO( ينس ستولتنربغ 
للرئيس األوكراين فولودميري زيلينســي دعم الحلف ســيادة 

أوكرانيا و«عدم رشعية« االستفتاءات التي أجرتها روسيا.
بدوره، قال وزير الخارجية األمرييك أنتوين بلينكن إن بالده 
لن تعرتف »أبدا« بضم روســيا أرايض أوكرانية، مشريا إىل أن 

لكييف الحق املطلق يف الدفاع عن نفسها، وفق تعبريه.
وأشــار بلينكن إىل أن واشنطن ستفرض عقوبات »قاسية« 
عىل روســيا يف حال ضمــت أرايض أوكرانية إليها من خالل 

االستفتاءات.
كــام أكــد الرئيس األوكــراين فولودميري زيلينســي أن 
»االستفتاءات الروسية هدفها ضم املزيد من أراضينا، وروسيا 

متادت مع عجز العامل عن اتخاذ إجراءات وقائية«.

{ تغيريات جذرية {
وكان املتحدث باسم الرئاسة الروسية دميرتي بيسكوف قد 
رصح للصحفيني يف وقت ســابق بأن املناطق األوكرانية التي 
تُجرى فيها االســتفتاءات ستشهد تغيريات جذرية من وجهة 
النظر القانونية ومن وجهة نظر القانون الدويل، وكذلك بفعل 

التدابري املتخذة لضامن األمن فيها، وفق تعبريه.
يف املقابل، قالت املفوضية األوروبية إن استفتاءات روسيا 
يف رشقي أوكرانيا »غري قانونية«، مشــرية إىل أنها تُجرى يف 

مناطق تحت تهديد الحرب.
وأضافــت املفوضية األوروبية »من يســاهمون يف إجراء 
االستفتاءات غري الرشعية يف رشقي أوكرانيا ستفرض عليهم 

عقوبات«.
مــن جهتها، قالت وزارة الدفاع الربيطانية إنه من املرجح أن 
يعلــن الرئيس الرويس فالدميري بوتني ضم املناطق األوكرانية 
املحتلة إىل روســيا االتحادية خالل خطابه أمام الربملان يوم 

الجمعة املقبل.
وأضافت الوزارة يف بيان أن »قادة روسيا يأملون بشكل شبه 
مؤكــد أن يُنظــر إىل أي إعالن ضم عىل أنه إثبات عىل رضورة 
العملية العســكرية الخاصة، وأن يعزز الدعم الوطني )داخل 

روسيا( للرصاع«.
ورغم تنديد أوكرانيا وحلفائها بهذه االستفتاءات وتعهد دول 
مجموعة الســبع بعدم االعرتاف »مطلقا« بنتائج االنتخابات 
فإن هذه االنتقادات والتهديدات مل تردع موسكو وفق مراقبني، 
ومن املتوقع أن يصوت الربملان الرويس قريبا عىل قانون يرّشع 

ضمها تحت السيادة الروسية.

{ هجامت واشتباكات {
ميدانيا، تكثفت الهجامت الروسية بطائرات مسرية إيرانية 
مؤخرا، إذ أعلن الجيش األوكراين االثنني تسجيل عمليات قصف 

رويس ألكرث من ٤0 مدينة وبلدة، وصد هجامت يف حوايل 10 
اتجاهات، من بينها سوليدار وباخموت يف الرشق.

كام تتواصل االشــتباكات يف منطقة خاركيف يف الشامل 
الرشقي، يف حــني قالت القيادة الجنوبية للقوات املســلحة 
األوكرانية أمس، إن هجومها املضاد يف خريســون كبد العدو 
خسائر بلغت ٧٧ جنديا و٦ دبابات و5 مدافع هاوتزر و٣ أنظمة 

مضادة للطائرات و1٤ عربة مدرعة.
ونــرشت وزارة الدفاع الروســية مشــاهد مصورة لقصف 

مبروحيات هجومية عىل أهداف عسكرية أوكرانية.
كام أكــدت الوزارة تدمري محطة التحكم األرضية للطائرات 
املســرية يف منطقة دنيربوبرتوفسك جنوب رشقي أوكرانيا، 
وقالت إن قواتها أسقطت مقاتلتني أوكرانيتني من طراز »ميغ-

2٩« يف مقاطعة خريسون.
ويف وقت متأخر من مساء االثنني، وصف الرئيس األوكراين 
الوضع العســكري يف دونيتســك بأنه »خطري للغاية«، وقال 
»نبذل قصارى جهدنا الحتواء نشاط العدو، هذا هو هدفنا األول 
اآلن ألن دونباس ال تزال الهدف األول للمحتلني«، يف إشارة إىل 

املنطقة األوسع التي تضم دونيتسك ولوغانسك.
ويف إطار الدعم العســكري الغريب ألوكرانيا أعلن البنتاغون 
أنه سيســلم أول منظومتي »ناســامز« للدفاع الجوي لكييف 

»خالل الشهرين املقبلني«.

{ بوتني {
عىل صعيد متصل، قال الرئيس الرويس فالدميري بوتني أمس 

الثالثــاء إن إنتاج بالده من الحبوب هذا العام ميكن أن يتجاوز 
150 مليــون طن، منهــا 100 مليون طن من القمح، وهو رقم 

قيايس عىل مدار تاريخ روسيا.
وأضاف بوتني -خالل كلمته يف اجتامع الحكومة الروسية 
املنعقــد عرب تقنيــة الفيديو- ان تصدير الحبوب واألســمدة 
الروســية ال يزال يواجه تعقيدات، وهو ما يهدد بحدوث أزمة 

غذاء عاملية.
وأشــار الرئيس الــرويس إىل أن العقوبات املفروضة عىل 
روســيا ميكن أن تلحق الرضر بسوق الغذاء العاملي، وال عالقة 
للعملية العسكرية بذلك، واتهم الدول الغربية بإذكاء أزمة الغذاء 
العاملية عرب الحصول عىل الحبوب األوكرانية واســتثناء الدول 

الفقرية.
وذكر أن 20٣ ســفن شحن محملة بالحبوب غادرت املوانئ 
األوكرانيــة منذ بداية أيلول الحــايل، ٤ منها فقط اتجهت إىل 

الدول الفقرية.

{ أزمة ترسب الغاز من نورد سرتيم {
عــىل صعيد آخر، هرعت أوروبا للتحقيق يف احتامل حدوث 
عمل تخريبي أدى إىل ترسيبات مفاجئة وغري مربرة للغاز يف 
خطي أنابيب روســيني تحت بحر البلطيق، يشكالن جزءا من 
شــبكة للبنية التحتية باتت محور تركيز أزمة طاقة إقليمية 

منذ بداية الحرب الروسية يف أوكرانيا.
وقــال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيســي إن 
الترسيبــات نجمت عن عمل تخريبي، بينام قالت رئيســة 

وزراء الدامنارك إنه ال ميكن اســتبعاد ذلك، وهو ما أشارت 
إليه أيضا روسيا التي قلصت إمداداتها من الغاز إىل أوروبا 
ا عــىل العقوبــات الغربية عىل عمليتها العســكرية يف  ردًّ
أوكرانيــا، لكن ال يــزال من غري الواضح إىل حد بعيد من قد 
يكــون وراء مثــل هذا العمل املتعمــد، إذا ثبت حدوث ذلك، 

دوافعه. وما 
كام  تشــتبه أملانيا يف أن منظومة خط أنابيب نورد سرتيم 
ترضرت بسبب عمل تخريبي؛ حيث قال مسؤول أمني أملاين إن 

األدلة تشري إىل حدوث اعتداء وليس مشكلة فنية.
وأصدرت اإلدارة البحرية الســويدية تنبيها من ترسيبني يف 
خــط أنابيب »نورد ســرتيم Nord Stream 1( »1( ، وذلك بعد 
يوم من اكتشــاف ترسب آخر يف خط أنابيب »نورد سرتيم 2« 
القريــب، مام دفع الدامنارك إىل تقييد حركة الشــحن وفرض 

حظر مالحة حول خط األنابيب.
وقالــت الســلطات الدامناركية إنها اكتشــفت ٣ مواضع 
لترسب الغاز يف خطي نورد ســرتيم 1 ونورد سرتيم 2، يف 
حني ُدعيت فرق إدارة األزمات يف الدامنارك والسويد ملناقشة 

الوضع.
وأعلنت الســلطات املعنية بشــؤون الطاقة يف الدامنارك، 
الثالثاء، أنه تم اكتشــاف موضعي ترسيب يف نورد سرتيم 1 
شــاميل رشقي جزيرة بورنهومل يف بحر البلطيق، وثالث يف 
نورد ســرتيم 2 جنويب رشقي الجزيرة، مشــرية إىل أن ترسب 
الغاز يؤرش  اىل هدوء مياه البحر، وإىل وجود خطر أمني بالغ 

يف االقرتاب من املنطقة.
وأضافت الســلطات أن موضعي الترسيب يف نورد سرتيم 1 
يقعان يف املياه الدامناركية والســويدية عىل الرتتيب، يف حني 

يقع املوضع الثالث يف املياه الدامناركية.
وأشارت إىل أن حدوث ترسيب يف خطوط أنابيب نقل الغاز 
أمٌر نادر، وهو ما اســتدعى رفع ما يعرف مبستوى الجاهزية 
يف قطاع الغاز والكهربــاء بالدامنارك إىل اللون »الربتقايل«، 

وهو ثاين أعىل مستوى.
والخطان متوقفان عن العمل، مام يعني أن الحادث لن يؤثر 

عىل إمدادات الغاز ألوروبا.
ومــن جهته، أعلن الجيش الدامناريك اســتنادا إىل صور 
بحوزته أن الترسيبات الثالثة الكبرية من خطي أنابيب الغاز 
نــورد ســرتيم 1 و2 يف بحر البلطيق ظهرت عىل الســطح 
الثالثاء، مشــكلًة دوائر يرتاوح قطرها ما بني 200 مرت وألف 

مرت.
وقــال الجيش الدامناريك يف بيان بشــأن هذه الترسيبات 
الواقعة قبالة سواحل جزيرة بورنهومل الدامناركية، إن الترسيب 
الــذي يشــكل الفقاعة الكربى يؤدي إىل تشــكيل دوائر عىل 
الســطح »يصل قطرها إىل كيلومرت واحد. أما األصغر فيشكل 

دائرة يبلغ قطرها حوايل 200 مرت«.
وقالت الســويد إنها والدامنارك رصدتا انفجارات قوية تحت 

البحر يف منطقة ترسب الغاز من خط نورد سرتيم.

املرصح بها بالتحقيقات املسيسة.
وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية رصح االثنني -يف 
افتتاح املؤمتر السنوي لوكالة الطاقة الذرية- بأن بالده »تتوقع 
مــن الوكالة االلتزام مبصداقيتها، والتوقف عن العمل بناء عىل 
ادعاءات«، موضحا أن إيران تقبل بنظام تحقق ملنشــآتها لفرتة 
محددة. وشدد إســالمي عىل أنه ال توجد أي نشاطات نووية 

غري مرصح بها يف إيران.

{ املفاوضات النووية{
وخــالل لقاء عبد اللهيان يف نيويورك نظريه الكويب برونو 
رودريغيز باريال، أضاف الوزير اإليراين أن واشنطن مل تتمكن 
بعد من اتخاذ قرار واقعي يف املفاوضات النووية، وأن بالده لن 
ترتك طاولة املفاوضات ألن الدبلوماســية ال تزال تعمل بشكل 
جيد، حســب تعبريه. وشــدد وزير الخارجية اإليراين عىل أن 
التوصل التفاق إلحياء االتفاق النووي اإليراين املربم يف 2015 
»لن يكون بعيد املنال إذا كان لدى واشنطن اإلرادة التخاذ القرار«.

ووصف املتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية نيد برايس 
الــرد اإليراين عىل املقرتحــات التي تقدم بها االتحاد األورويب 
إلحيــاء االتفاق النووي بأنه خطــوة إىل الوراء، مضيفا أنه ال 

توجد فرصة إلبرام االتفاق يف وقت قريب.
وأضــاف برايس االثنني أن بالده أوضحــت إليران أن لديها 

رشوطا معينة، وأنها لن تقبل اتفاقا سيئا، حسب تعبريه.

العام للرشطة اإلرسائيلية كويب شبتاي، اقتحم املسجد األقىص 
برفقة عدد كبري من الضباط اإلرسائيليني لفرتة قصرية.

وأشــارت »وفا« إىل أن قوات االحتالل أطلقت طائرة مسرية 
يف أجواء املسجد األقىص، تزامنا مع اقتحامات املستوطنني.

وكانت قوات كبرية مــن رشطة االحتالل والقوات الخاصة 
انترشت منذ امم، يف باحات املسجد األقىص متهيدا لتأمني هذه 

االقتحامات.
ودعت جامعات إرسائيلية متطرفة القتحام املسجد األقىص 
بأعداد كبرية مبناسبة عيد رأس السنة العربية الذي حل  االثنني 

املايض .
كــام عززت رشطة االحتالل من قواتها داخل البلدة القدمية 
وعند مداخل املسجد األقىص وفرضت قيودا عىل دخول املصلني 
الفلســطينيني حيث متنع الذين تقل أعامرهم عن ٤0 عاما من 

الدخول وأداء الصالة يف املسجد.
هــذا ورابط مجموعة من الشــبان داخل املســجد القبيل 
وعرشات املصلني واملرابطات يف الباحات للتصدي لالقتحامات.

من جهتها، قالت ســلطات االحتالل اإلرسائييل إنها اعتقلت 
1٤ مواطنا فلســطينيا يف أحيــاء مختلفة من القدس املحتلة 

الليلة املاضية وفجر اليوم.
وذكــرت اإلذاعــة العربية أن هذه االعتقــاالت جاءت عىل 
خلفية مواجهات متفرقة خاصة يف حي الطور وبلدة سلوان، 
واشــتملت عىل إغالق بعــض الطرقات بحاويــات النفايات 
وإرضام النــريان بها وإطالق ألعاب نارية وإلقاء الحجارة عىل 

قوات الرشطة والجيش.
وأطلقت قوات االحتالل قنابل الصوت والغاز املسيل للدموع 

صوب الفلسطينيني الذين خرجوا للتصدي لعملية االقتحام.
كام شــهدت بلدات العيسوية والطور وسلوان، يف ساعة 

متأخرة من مساء اول من أمس حتى منتصف الليل، مواجهات 
نــرصة للمســجد األقىص، بعــد فرض القيــود عىل دخول 
املصلني إليه وتنفيذ اعتداءات عليهم والســامح للمستوطنني 

باقتحامه.

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح
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