ً
ابتداء من اول تشرين االول

«كورونـــــــــــا» :حالـــــــــــة وفـــــــــــاة
و 157إصابـــــــــــة جديـــــــــــدة

ثمن العدد من جريدة «الديـــار»

 10آالف ليرة

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس ،حول
مســتجدات فريوس كورونا املستجد ،تسجيل  157إصابة
جديدة بالفــروس ،ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات
.1215511
وأوضحــت الوزارة أنه «تم تســجيل حالة وفاة جديدة،
وبذلك يصبح العدد اإلجاميل للوفيات .»10674

 5000ل.ل.

5000 L.L.
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السنة الرابعة والثالثون ـ العدد 12005

 12صفحة

ّ
نصـــــاب جلســـــة اليـــــوم مؤمـــــن وال إنتخـــــاب لرئيـــــس جمهوريـــــة ...رســـــائل فـــــي كل اإلتجاهـــــات
أســـــهم تشـــــكيل الحكومـــــة فـــــي تراجـــــع والتشـــــريعات إلـــــى مـــــا بعـــــد إنقضـــــاء فتـــــرة اإلنتخـــــاب
قنبلــــة صنــــدوق النقــــد تنفجــــر فــــي ســــعر الصــــرف الرســــمي واملركــــزي يُحــــاول تطويــــق التداعيــــات

املحلّل السيايس

مارس رئيس املجلس النيايب نبيه ب ّري حقه الدستوري
بدعوة مجلس النواب اليوم الخميس إىل جلســة إلنتخاب
رئيــس للجمهورية .هذا الحق يواكبه غموض كبري عىل
صعيد مصري الجلســة إذ عىل رغــم تأكيد الكتل النيابية
حضورهــا إال أن هناك عدة ســيناريوهات تواجه مصري
جلسة اليوم عىل رأسها سيناريو إسقاط نصاب الجلسة
حيث تفرض املادة  49من الدســتور أغلبية ثلثي املجلس
يف الــدورة األوىل واألغلبية املطلقــة يف الدورات التي
يكن إسقاط نصاب الجلسة يف حال عدم
تيل .وبالتايل ُ
حضور الثلثني .إال أن العديد من الكتل قالت إنها ســتؤ ّمن
النصاب وعىل رأسها كتلة القوات اللبنانية ،وكتلة الوفاء
للمقاومــة ،وكتلة حركة أمل ،وكتلة التيار الوطني الحر،
وكتلــة نواب قوى التغيري ،وكتلــة اللقاء الدميوقراطي،
والنواب أسامة سعد وعبد الرحمن البزري ورشبل مسعد
وعامد الحوت وغسان ســكاف وبالل حشيمي وعدنان
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طرابليس وطه ناجي ،ونواب الشــال الســبعة ،وكتلة
األرمن ،وكتلة تجدد.
وبالتايل ومام ســبق نرى أن النصاب مؤ ّمن بحســب
يكن
املواقف الصادرة عن النواب .وهنا يُطرح السؤال عام ُ
أن يحصل يف هذه الجلسة؟ مصدر قال لجريدة «الديار» أن
الرئيس ب ّري قام برضبة ُمعلم إذ أن هذه الجلسة ستكون
مبثابة الدورة األوىل لعملية اإلنتخاب والتي أغلب الظن لن
تــؤدّي إىل إنتخاب رئيس .وبالتايل ،فإن الدعوات األخرى
إلنتخاب رئيس أصبحت أكرث ســهولة إليصال رئيس معه
األكرثية املطلقة .وإذا كان البعض يعترب أن الدورة الثانية
يجــب أن تيل مبارشة الدورة األوىل ،يقول املصدر أن هذا
األمر غري رضوري.
إ ًذا األوراق البيض غدً ا ســتكون لهــا كلمتها نظ ًرا إىل
الترشذم وعدم التوافق عىل إســم مرشح يحصد األغلبية
بــن ُمختلف الكتــل التي زاد ترشذمها بعــد االنتخابات

(تتمة املانشيت ص)12

التحضريات اكتملت للجلسة االوىل النتخاب رئيسا للجمهورية

«بـــــروفـــــا» الــــرئــــاســــة...
ّ
ال فــتــح لــــأوراق إال اذا..

قـــــوى «املــــعــــارضــــة»
ّ
تخشى «فـــخ»  8آذار

مــــــــــاذا تــــركــــتــــم لـــلـــنـــاس
يـــــا أصـــــحـــــاب الــــجــــالــــة !

ّ
ّ
وسطية
ليلية أنتجت أســمــاء رئــاسـ ّـيــة
إجتماعات
و «بــــوانــــتــــاج» واألوراق ال ــب ــي ــض ــاء تــنــتــظــر!

ميشال نرص ص 2

محمد علوش ص2

ثريا عايص ص4

صونيا رزق ص3

روسيا ترحب بنتائج االستفتاءات في  4مناطق اوكرانية :النتائج واضحة ..أهال بكم في وطنكم

أســلــحــة أمــيــركــيــة جــديــدة ألوكــرانــيــا وتــنــديــد أوروبــــي بــالــخــطــوة الــروســيــة
رحبت موســكو بـ 4مناطق أوكرانيــة اختارت االنضامم
لالتحاد الرويس يف اســتفتاءات تصفهــا كييف وحلفاؤها
بأنها صورية .وبينام بدأت روسيا تدريب قوات االحتياط التي
استدعتها للقتال ،طالبت أوكرانيا الغرب مبدّ ها بأسلحة جديدة.
وقد أعلنت الســلطات املوالية لروسيا يف مناطق زاباروجيا
ضم هذه املناطق
وخريسون ولوغانسك ودونيتسك فوز مؤيّدي ّ
إىل روســيا بعد هذه االستفتاءات ،موضحة أنها بصدد تقديم
طلبات رسمية إىل موسكو لقبولها ضمن االتحاد الرويس.
وقــال املســؤولون يف املناطق إن األغلبية الســاحقة من
السكان اختارت االنضامم إىل روسيا ،وذلك بعد تصويت جرى
عىل مدى  5أيام .علام بأن هذه املناطق تشــكل نحو  %15من
األرايض األوكرانية.
ووفق الســلطات يف هذه املناطق ،فقد اختار الناخبون يف

(التتمة ص)12

خالل املعارك

 4شــهــداء خـــال «عــمــلــيــة» لــقــوات االح ــت ــال فــي مــخــيــم جنين
م ــق ــاوم ــون فــلــســطــيــنــيــون يــهــاجــمــون م ــراك ــز إســرائــيــلــيــة بنابلس
اندلعــت مواجهات بني الفلســطينيني وقــوات االحتالل
اإلرسائيــي ،أمس األربعاء ،يف مواقــع متفرقة من الضفة
الغربية ،عقب استشــهاد  4فلسطينيني برصاص االحتالل يف
مدينة جنني شاميل الضفة.
وقد أعــرب االتحاد األورويب عن قلقه من «تصاعد العنف»
يف جنني يف ظل استمرار توغالت الجيش اإلرسائييل ،واصفا
الوضع يف الضفة بأنه «هش للغاية».
وقال مكتب االتحاد باألرايض الفلسطينية -يف تغريدة عىل
تويرت -إنه يأسف للخسائر يف األرواح ،ويُقلقه تصاعد العنف
اليوم بجنني يف أعقاب توغالت الجيش اإلرسائييل التي أسفرت
عن «مقتل العديد من الفلســطينيني وإصابة ما ال يقل عن 40
آخرين».
وأضاف «يجب عىل جميع األطراف مامرسة أقىص درجات

(التتمة ص)12

العــــــــراق :البرملــــــــان يصــــــــوت برفــــــــض اســــــــتقالة الحلبوســــــــي
واملحكمـ ـ ـ ــة تـ ـ ـ ــرد الطعـ ـ ـ ــن بشـ ـ ـ ــأن اسـ ـ ـ ــتقالة النـ ـ ـ ــواب الصدرييـ ـ ـ ــن

صوت مجلس النواب العراقي باألغلبية امس عىل
عدم قبول طلب استقالة رئيسه محمد الحلبويس،
وجــدد  222نائبــا الثقة برئيــس الربملان.وجدد
تحالف الســيادة العراقي متسكه ببقاء الحلبويس

الرئيــس نبيــه بري داهيــة يف العمل
الربملــاين ،وذو ذكاء حــاد ويظهر ذلك من
خــال دعوته اليوم الخميس اىل جلســة
انتخاب رئيس للجمهورية ،وهو يعرف متاما
ان االجواء ليســت محرضة النتخاب رئيس
للجمهورية ،لكن الجلســة ستكون مبثابة
مشــاورات بني الكتل النيابية والفرز فيام
بينها عن اســاء املرشحني ،ليبدأ التقارب
ازاء اختيار بضع شــخصيات ال تزيد عن 5
لرئاسة الجمهورية.
وســيكلف ذلك الرئيس بــري ان يدعو
املجلــس النيايب اىل اكرث من  10جلســات
للوصول اىل التنافس بني مرشحني او ثالثة
عىل رئاسة الجمهورية عىل اكرث حد.
طبعا املرشــحون هم الوزيــر فرنجية
والعــاد جوزف عون واملرشــح التوافقي
القوي الوزير الســابق ناجي بستاين ،الذي
يعرف مؤسسات الدولة كلها ،ويعرف تنفيذ
خطة التعايف االقتصادي والنقدي واملايل،

من خالل وكالته وملدة  45ســنة عن وزراة
الدفاع ،وهو وكيل اكرب املؤسسات يف لبنان.
كــا انه يعرف كيف تعمل املؤسســات
يف الدولــة اللبنانية كلهــا ،وكيف يضع
سياسة دفاعية وسياسة خارجية ،ويحرك
املؤسسات ،وهو كمحام ضليع يف شؤون
القضــاء اللبناين وقادر عــى دعم قضاء
مستقل وعادل.
ليس معروفا من سيأيت رئيسا للجمهورية
حتى االن .وامام العامد جوزف عون تعديل
دســتور اال اذا تم االعتامد عىل دراســات
سواء دراســة الوزير السابق بهيج طبارة
او دراسات اخرى ،وهذا يعود للرئيس بري،
كونه عند ســقوط املهلــة النتخاب رئيس
الجمهورية ميكــن انتخاب العامد جوزف
عون دون تعديل الدستور.
عــى كل حال ننتظر حتى الغد لرنى ماذا
ســيجري حيث من املتوقع ان تكون جلسة
هادئة جدا.

«الديار»

عبـــــد اللهيـــــان :إيـــــران ليســـــت مكانـــــا
لالنقالب ـــات العس ـــكرية أو الث ـــورات امللون ـــة

ً

عملية للجيش االيراين قضت عىل «مجموعة إرهابية يف املنطقة الحدودية مع أذربيجان»

مواجهات عنيفة شهدتها جنني امس

يف منصبــه ،وذلك عقــب اجتامع طارئ عقده يف
الربملان ،دعا فيه الكتل السياسية إىل إنهاء االنسداد
السيايس يف البالد.
ودعا تحالف السيادة -وهو أكرب تحالف سيايس

عىل طريق الديار

ســ ّني -جميع القوى السياسية إىل رفض
عراقي ُ
االســتقالة التي كان الحلبــويس تقدم بها االثنني

(التتمة ص)12

قال وزير الخارجية اإليراين حسني أمري عبد
اللهيان ،يف مقابلة مــع صحيفة «نيويورك
تاميــز» األمريكية ،إنّ بالده لن تســمح بأن
«يتأثــر أمن واســتقرار البــاد بتحريضات
إعالمية وسياسية خارجية».
وأضاف أنّ «إيران ليست مكاناً لالنقالبات
العسكرية أو الثورات امللونة .الشعب اإليراين
واعٍ ،وهنــاك فرق بــن االحتجــاج و إثارة
االضطرابات والشغب».
وأشار إىل أنّ سلطات بالده «تصغي ملطالب
الشــعب» ،لكنها «تترصف وفقاً لقوانيننا مع

من يثريون الشــغب ،والذيــن هم تحت تأثري
جهات أجنبية».
واعترب أمري عبــد اللهيان أنّ «ما حدث يف
إيران مؤســف للجميع» ،معقباً بأنّه «ال يوجد
أي حــدث مهم يف إيران ،ولن يحدث أي تغيري
للنظام».
وأكــد أنّ «الســلطات يف إيــران ملتزمة
بالكشــف عن مالبســات الحادثة ،لكنها لن
تســمح بأنّ يتأثر أمن إيران بتحريض وسائل

(التتمة ص)12
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أيقظه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أيّه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
نبيه الربجي
غارات تركية من الشامل،
وغــارات «ارسائيليــة»
من الجنوب عــى املواقع
العسكرية يف سوريا .بني
هذه وتلك حصار اقتصادي
أمــريك قاتــل .أال يكفي
ذلك للتساؤل ما اذا كان قد
بدأ تنفيــذ الحلقة األخرية
من الســيناريو الجهنمي
الرامي اىل تفكيك سوريا؟
استطراداً ...تفكيك لبنان.
وكان رجب طيب اردوغان يسعى ـ ورمبا ال يزال يسعى
ـ وعرب النيوانكشــارية االتي وضعت نفســها يف خدمة
النيوعثامنيــة ،القامة كوندومينيوم تريك ـ «ارسائييل»
الدارة الرشق األوسط...
اآلن ،وبدالً من أن يدق السلطان العثامين بحوافر حصانه
أبــواب العروش العربية ،تفرش الورود له أينام حل ،وهو
ّ
الذي ،حتى داخل املأزق الرتيك ،مل
يتخل عن حلمه بأن يت ّوج
سلطان الرب وخاقان البحر.
اذ نســأل عن دور البلدان الحليفة لدمشــق يف منع ما
يحصــل عىل األرض ،وتحت األرض ،وقــد مللنا من قرع
الطبــول يف طهران (أكان قــرع الطبول يف العراء أم يف
الهباء) ،ومن «ديبلوماســية البولشــوي» يف موسكو،
نســتعيد الدور البطويل لحزب الله عىل األرض السورية،
ويف نقاط محورية ،الدراكه ما الغاية من تفجري ســوريا
الذي يستتبع تلقائياً تفجري لبنان.
حل بلبنان يف حال استولت تلك الحثاالت
لنتصور ما كان ّ
االيديولوجية عىل الســلطة هناك ،وكيف كانت ستخوض
فيــا بينها الحروب األبدية ،حتى ال يبقى حجر عىل حجر
يف ســوريا ،وان كان السيناريو اياه مل يوضع عىل الرف.
استبقي يف االنتظار اىل أن تدق ساعة الخرائط.
تذكرون قول رئيس حزب مســيحي»...ليحكم االخوان
املسلمون» .هؤالء الذين دعوا يف مرص اىل اعتبار األقباط
أهــل ذمة وعليهم تأدية الجزية ،عىل أن يتم طرد الضباط
والجنود األقباط من القوات املسلحة!
أيضــاً ال نتصــور أية أهوال واجهها الجيش الســوري
الذي قاتل اســطورياً ،عىل نحو  400جبهة ،عرشات آالف
املقاتلني الذين ينتمــون اىل عرشات االتنيات من القوقاز
ومن التضاريس اآلســيوية ،اضافة اىل ضواحي الصفيح
يف أوروبا ،والحفرالوبائية يف املجتمعات العربية.
مــاذا حني يكون هنــاك آالف املقاتلني األيغور من اقليم
سينغيانغ الصيني (تركســتان الرشقية) ،وآالف املقاتلني
الطاجيك واألوزبك والبلوش والشيشــان اآلتني بالرايات
املقدســة لتقويض «الدولة الكافرة» يف سوريا ،واعالن
«دولة االسالم»؟
عــى كل ال ندري ملاذا التعاطي املخميل من بعض أركان
السلطة اآلن ،مع جامعات سلفية شقيقة لتلك التي طاملا
حذرنا من أنها تحفر األنفاق «تحتكم» ،ولكن دون طائل.
ماذا عن املعارضة «العلامنية» أو النخبوية ،ألتي وضعت
ظهرهــا بتــرف هذا البــاط أو ذاك؟ كمتابع للتجارب
الثورية يف بلدان العامل الثالث ،مل أر من هم أكرث تفاهة من
هؤالء .وحني نقرأ لبعضهم يف صحف عربية ،نتساءل كيف
ميكن ألدمغة الذباب ،أو ألدمغة الســاحف أن تقود دولة
مركزية مبوقع جيوســراتيجي ،يف منتهى الحساسية
ويف منتهى التعقيد ،مثل سوريا.
هذا ال يعني التسليم بقدسية النظام الذي يعرتيه الكثري
من الثغرات ،ومع اعتبار الظروف الهائلة والضاغطة .أيضاً
مع االقتناع بالدور االســتثنايئ للرئيس حافظ األسد يف
حاميــة بالده من االنقالبات العســكرية املربمجة ،وقد
توخت تفريغ ســوريا أن من الــدور ،أو من الديناميكية
التاريخية ،وبالدور االســتثنايئ للرئيس بشار األسد يف
مواجهة حرب كونية لتفتيت السوريني ولتفتيت سوريا.
بصوت عــال ،ومع االقرار باملهمة الشــاقة واملضنية
للديبلوماســية الســورية ،وهي املحــارصة بالكثري من
األبواب املوصدة مبا فيها األبواب الشقيقة ،أين هي دمشق
من الذين يقفون اىل جانبها ،بعيداً عن «أوركسرتا الدجاج»
أو «جوقــة الببغاءات» ،وهــي معروفة للقايص والداين
باحرتافها هز البطن عىل نقر الدفوف؟
كان وزراء االعالم يف ســوريا يتصلون دامئاً للتوضيح
أو لالنتقــاد أو لالمتنان ،وكان وليد املعلم (املعلم فعالً يف
الديبلوماســية) يتصل بنا حني كان سفرياً يف واشنطن،
وكثرياً ما حدث النقاش.
أيــن هؤالء اآلن؟ قيل لنا مشــكلة الرئيس األســد مع
اصحاب العيون الخشــبية واآلذان الخشــبية ،كام لو أن
االعالم ليس جزءاً اساســياً من اسرتاتيجية املواجهة .هنا
الدراما االعالمية (بل والرتاجيديا االعالمية) .أيقظهم أيها
األسد...

ع ــون بــحــث مــع شــريــم مستحقات
ّ
«الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» مــــن الـــــــــ«»PCR

عون مستقبالً رشيم

(دااليت ونهرا)

عــرض رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون قبل ظهر
امس يف قرص بعبدا ،مع النائب اللواء جميل الســيد لالوضاع
العامة يف البــاد والتطورات الحكومية« ،يف ظل التعقيدات
الطارئة التي تنذر بعواقب اسوأ يف حال مل يتم انتخاب رئيس
جديد للجمهورية ،وما ميكن ان ينتج من ذلك من اشــكاليات
دســتورية عىل املســتوى الوطني العام او عىل مستوى ادارة
شؤون الدولة».
واســتقبل الرئيس عون الوزيرة السابقة غادة رشيم التي
اوضحــت انه «تــم التباحث مع الرئيــس عون يف موضوع
مســتحقات الجامعة اللبنانية من عائدات الـ PCRيف مطار
بــروت ،بعد الغاء املادة  76من املوازنة املتعلقة بها وتحويل
املوضــوع اىل القضاء .علامً ان امللــف عالق يف القضاء منذ
اشــهر ونحن عىل ابواب عام جامعي جديد ال يزال متعرثاً»،
واعتربت ان «هذه املســتحقات حــق للجامعة وباب خالص
لها».

ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

جلســة االنتخــاب تحـ ّـرك امللــف وتدفــن اإلصالحــات؟
ُ ّ
بــري يبلــغ شــيا بضــرورة «اللعــب علــى املكشــوف»
«خلــط لــأوراق» للتفــاوض علــى مرشــح «توافقــي»
ابراهيم نارص الدين
ستكون دعوة الرئيس نبيه بري اليوم لجلسة انتخاب رئيس
للجمهوريــة «خطوة» يف رحلة «االلــف ميل» ،يف ظل عدم
وجود تفاهامت مســبقة داخليا وخارجيا عىل هوية الرئيس
الجديد ،وهذا يعني حكام تأجيل الجلسة اىل موعد آخر بانتظار
الوصول اىل تسوية تبدو رضورية  ،يف ظل برملان «تعطييل»
ال ميلــك فيه أي طرف القدرة عىل ايصال من يريده اىل ســدة
الحكــم .واذا كانت اجواء «عــن التينة» تر ّوج لفوائد ايجابية
عديــدة وراء هذه الدعوة ،اال ان اطرافا عديدة اخرى ترى فيها
انعكاسات سلبية حكوميا واصالحيا.
وبعيدا عن الواجبات الدســتورية التي بــررت فيها اجواء
الرئاســة الثانية الدعوة اىل الجلسة الرئاسية ،يبدو ان الهدف
الرئيــي لربي يف تحريك «املياه الراكدة» يف الداخل والخارج
قد اصــاب يف «اول الغيث» الواليــات املتحدة االمريكية التي
«هرولت» ســفريتها دورويث شــيا اىل عني التينة الستطالع
املوقــف والبحــث عن االهداف غري «املرئيــة» يف الدعوة اىل
الجلسة.
ووفقا للمعلومات ،ارادت الســفرية الحصول عىل تفسريات
لتوقيت الدعوة وســط غياب احتامالت «والدة» رئيس اليوم،
طبعا االمر يحتاج اىل معجزة بحســب بري الذي عاد واكد انه
متمسك بالتوافق بني الكتل النيابية عىل هوية الرئيس املقبل،
ويأمــل يف ان تفتح هذه الدعوة «كوة» يف الجدار الســميك
الــذي يحول دون الجلوس حول «طاولة» حوار جدية لرســم
معــامل الرئيس املقبــل ومعه املرحلة املقبلــة .وعلم يف هذا
الســياق ،ان شــيا مل تحمل معها اي جديد اال التذكري مبوقف
بالدهــا من انتخاب رئيس ال يشــكل تحديا الحد ،وقادر عىل
مخاطبــة املجتمع الدويل وبعيدا عن الفســاد ،وقد فهم بري
ان الرشطني السياســيني يقوالن رصاحة بعدم القبول برئيس
يشبه الرئيس عون بقربه من حزب الله ،وقد كان بري رصيحا
يف مقاربته وكررالتأكيد بان املجلس سيد نفسه وعليه اختيار
االفضل للبالد ،لكنه املح اىل الســفرية االمريكية بان الوقت قد
حان للخروج من الغموض واالســتمرار يف تكرار مواصفات
تنطبق عىل اكرث من شخصية تعترب «مرشحة طبيعية» وغري
«طبيعية» للرئاســة ،مطالبا مبواقف رصيحة وشــفافة يك
يصبح «اللعب عىل املكشوف»!
ويف هذا الســياق ،ابلغ بري شــيا انه يف حال تعذر انتخاب
الرئيس يف الجلسة األوىل ،فهو لن يقبل فراغا رئاسيا وسيحدد
موعدا اللتئام الربملان يف جلســات مفتوحة قبل انتهاء والية
الرئيــس عون يف  31ترشيــن األول املقبل .اما داخليا ،فيبدو

ان بــري قد «حــر» الجميع
مبن فيهم فريقه الســيايس
يف «الزاويــة» ،وتعتــر هذه
الجلســة كـ «حــض» عىل
حســم املواقف وتحديد عنوان
املعركــة برصاحة يك تبدأ من
بعدها التسويات .وهو يف هذا
السياق ،يريد اوال ،اخراج رئيس
التيــار الوطنــي الحر جربان
باســيل «رسميا» من السباق،
ويريد من حزب الله فتح قنوات بري مستقبالً أمس شيّا
االتصال الجدية لحسم مسألة
التوحد وراء رئيس «تيار املردة» ســليامن فرنجية من عدمها
عل االمور تؤيت مثارها
لفتح «بازار» املقايضات والتســوياتّ ،
قبل الدخول يف الفراغ للتوافق عىل انتخاب رئيس توافقي وفق
صيغة «رابح رابح» للجميع.
ويف املقابل ،ال يبدو وضــع املعارضة مريحا ،فهي باقرار
رئيس «القوات» ســمري جعجع مل تتمكــن من التوصل اىل
تفاهم بعد عىل هوية مرشــحها الرئايس ،وتأيت دعوة بري
لتدفع هــؤالء اضافة اىل النــواب «التغيرييني» اىل ترسيع
الحــراك للوصول اىل اتفاق او اىل «الفراق» الذي سيســمح
بدخول اســاء جديدة عىل قامئة الرتشــيحات بعد «خلط
االوراق» املفرتض.
وعىل املستوى الحكومي ،تطرح الكثري من االسئلة حول
مصري االتصاالت الجاريــة لتعويم حكومة الرئيس نجيب
ميقايت ،ففي حال التئام الربملان يف جلســته األوىل بتأمني
النصــاب القانوين املطلوب مبشــاركة أكرثية ثلثي النواب
يف الجلســة  ،يتم قطع الطريق عىل تعويم الحكومة ،ألن
حكامً إىل هيئة ناخبــة إىل حني انتخاب
الربملــان يتحول ُ
الرئيس ،حتى لو تعذر انتخابه يف الجلســة األوىل بحصول
املرشــح عىل تأييد أكرثية الثلثني أي  86نائباً  .ولهذا تعتقد
تلــك املصادر ان بــري يخاطر بالدعوة اىل الجلســة ،لكن
عدم انعقادها يفتح املجال واســعا امام استئناف املساعي
املعطلة حاليا بفعل عــودة الرشوط املتبادلة اىل الواجهة
من جديد.
ووفقــا للمعلومــات ،فان ميقــايت أرجأ زيــارة القرص
الجمهوري ،بعد أن تســلم عرب وسطاء الئحة «رئاسية» تقيد
عمل الحكومة الجديدة و»تكبلها» مبطالب اهمها إقرار قانون
التجنيــس ،واقرارالتعيينات يف الفئــة األوىل ،وإقالة حاكم
مرصف لبنان رياض سالمة ،وهو االمر الذي يرفضه ميقايت.

(حسن ابراهيم)
اضافة اىل العودة عن االتفاق السابق بتعويم الحكومة واعادة
طرح تبديل بعض وزرائها ،لكن املصادر تنفي عودة الرئاســة
االوىل للمطالبة بتعيني ستة وزراء دولة سياسيني .وقد تكون
الدراســة الدســتورية الخاصة التي أعدها أمني عام مجلس
الــوزراء اللبناين القايض محمود مكية والتي «تفتي» بامكان
تويل حكومة ترصيف األعامل الحالية برئاسة الرئيس نجيب
ميقايت مهامت رئيس الجمهورية ،يف حال مل يتمكن الربملان
اللبناين من انتخاب خلف للرئيس ميشال عون مع انتهاء واليته
يف آخــر ترشين االول املقبل ،قد منحــت بري ومعه ميقايت
«ورقــة رابحة» ملزيد من رفع ســقف التفاوض مع عون يف
«ربع الساعة االخرية».
ويف ســياق التداعيــات الســلبية للدعوة ،تــأيت تأجيل
االصالحات املطلوبة من الســلطة الترشيعية والتي تجمدت
بعــد تحول املجلس اىل هيئة ناخبة ال تســتطيع الترشيع اال
بعــد امتام العملية االنتخابيــة .ويف مقدمة االمور العالقة
املطلب امللح إلعــادة هيكلة املصارف الذي يحول تأخري اقراره
دون ايجاد حل ملوضوع الخسائر وتحديد الجهة التي ستتكفل
بتحمل عبء سدادها ان كانت الدولة اللبنانية او مرصف لبنان
واملصارف او املودعني ...وكانت هذه الخطوة مرتقبة بعد اقرار
املوازنة ،لكن بري باغت الجميع باقفال الباب اما دراسة واقرار
القوانني االصالحية وارجأها اىل «اجل غري مســمى» وبالتايل
ســتتوقف حكام املفاوضات مع صندوق النقد بإنتظار العهد
الجديد وتشكيل حكومة جديدة!
يف الخالصــة ،دخلت البالد رســميا «معمعة» االنتخابات
الرئاسية دون ان تكون الخواتيم السعيدة عىل «االبواب» ،دعوة
بري جزء من املناورات السياســية الداخلية لدفع كل الجهات
اىل «كشف اوراقها» والتفاوض عىل املكشوف ،رئيس املجلس
قام بواجباته الدســتوري ورمى «الكرة» يف «ملعب» اآلخرين،
واآلن بات الجميع امام مسؤولياتهم.

ّ

«بروفا» الرئاســــــة ...ال فتح لألوراق إال اذا..
ميشال نرص
بتأخــر شــهر ،وىف «ابو مصطفى» مبا وعــد به ،فحدد
جلسة بشــكل مفاجئ مخصصة النتخاب رئيس جمهورية،
مربــكا الجميع ،ومطلقا «ماراتون» الجلســات املحســومة
النتائــج« ،ليحط عىل عني العامل» انه انجز مهمته ضمن املهل
الدستورية ،نافضا عنه اي مسؤولية عن تعطيل او فراغ ،وتاركا
لالطراف السياسية ان تتخبط وتتناحر بعدما حرشها يف «باب
اليك» الرئايس.
فأبعــد من خلفيــات توجيه الدعوة وحتمية دســتوريتها
تنســق ال
واهميتهــا واهدافها «الظاهرة واملخباية» ،التي مل ّ
مــع قريب او بعيد ،بدا الفتا توقيــت رئيس املجلس لخطوته،
التــي جاءت مبثابة تراجع عن رشط التوافق الذي طرحه قبل
ايام ،والذي انتقده البطريرك املاروين يف عظته االحد ،ما جعل
التســاؤل عام اذا كان مثة قطبة مخفية خلف الخطوة ،التي
«خ ّيطهــا» بري ليم ّهد الطريق من خاللها لوصول مرشــحه
املخفي ،امرا مرشوعا ومربرا.
«رضبة االستيذ» التي اجربت عىل ما يبدو جميع الكتل عىل
الحضور مكرهة ال بطلــة ،طاملا ان الدخان االبيض لن يخرج
عن «الربوفا» ،ب ّينت وفقا ملصادر مواكبة لالتصاالت املاراتونية
الجارية ،ان الدميقراطية بشقيها التوافقي او االكرثي لن تنتج
اسام يف جلسة اليوم ،مبدية اعتقادها ان عواصم العامل تنظر
بارتيــاح اىل الخطوة ،مراقبة الحضــور واملواقف لتبني عىل
اليشء مقتضاه.
وفيام ترص بعض االوســاط يف بريوت عىل ان الفرنسيني
حسموا خياراتهم التي باتت محصورة باسمني ،مع تقدم احدها
عىل اآلخر ،تشري اوساط مطلعة عىل االجواء يف واشنطن ،اىل

ان االيام املاضية اعادت اىل
الواجهة اسم مرشح شاميل،
تعمــل اكرث مــن جهة عىل
درس مــدى امكانية خوض
معركتــه ،التي لن يكون من
الصعــب تأمــن انتخابه،
بقدر صعوبة تأمني النصاب
لجلسة االنتخاب الفعلية.
«مفاجأة بــري» فتحت
قنوات التواصل والتشــاور
بني اطــراف املعارضة عىل
مرصاعيهــا لتحديد املوقف
وتنســيق خطواتها ،تالفيا
لتكــرار ســيناريوهات
انتخابيــة حصلت يف املجلس دفعت مثنها غاليا يف محطات
سابقة ،وتوصلت بحســب املتابعني اىل شبه تسمية موحدة
ملرشح «اختبار» كام تصفه ،معتربة ان كل جولة سيكون لها
«حصانها» وفقا ملتطلبات الظرف وتطور املعركة.
من جهتها ،قوى الثامن من آذار وبحسب ما رشح ،لن تطرح
من حيث املبدا اســم «بيك» زغرتا ،بل ستعمد اىل خيار الورقة
البيضاء ،شأنها يف ذلك شأن التيار الوطني الحر ،الذي مل تنضج
بعد التسوية التي يعمل عليها ،والتي اطلق رشارتها رئيس التيار
من دار الفتوى ،واســتكملها بسلسلة اتصاالت قد تقوده اىل
مقرات اخرى.
اذا كان مشهد جلسة اليوم مخ ّيط «عالقياس» من اوله اىل
نهايته ،وما قد ييل من جلســات تبقى سيناريوهاته ضبابية
يف انتظار نضوج الطبخة التي يشارك فيها الكثريون عن بُعد
او عن قرب ،من خالل خط تواصل مفتوح مع مختلف القوى

من داخلية وخارجية ،فان «طاقة املعجزات» او «البلف» تبقى
مفتوحة يف «لحظة تخيل» .فهل سقوط الرتشيحات الهزيلة،
وطــي صفحة تبنيها من قبل البعض ملصلحة األقوى منها ،قد
يشــكل الجرس اىل وصول شــخصية مقبولة من الغالبية او
االكرثية النيابية اىل قرص بعبدا؟
بعيدا من اهداف دعوة بري توقيتا ومضمونا ،تتزاحم االسئلة
عــى ابواب املتابعني ،هل تعطل املعارضة النصاب يف اللحظة
االخــرة بعدمــا ا ّمنت الكتل املواليــة  63نائبا للتصديق عىل
املوازنة ،ما يرفع منسوب الخشية من تأمني  65صوتا لضامن
فوز اي مرشــح تدعمه يف الدورة الثانية ،باعتبار ان االوىل
تحتــاج اىل ثلثي اصوات النواب ،فتكون وقعت يف فخ ُمحكم
اخرجها بالرضبة القاضيــة؟ واذا قررت عدم تأمني النصاب،
مــاذا عن اتهامها من القوى املواليــة بأنها تعطل االنتخابات
الرئاسية؟

ّ
قـ ـ ــوى «املعارضـ ـ ــة» تخشـ ـ ــى «فـ ـ ــخ»  8آذار
محمد علوش
بعــد أن كان توقع رئيس حزب «القوات اللبنانية» ســمري
جعجع يف مقابلة تلفزيونية يوم اإلثنني أن يُحدد رئيس املجلس
النيايب نبيه بري الجلســة األوىل النتخاب رئيس للجمهورية
يف األيام العرش االخرية من شــهر ترشين األول املقبل« ،ألنه
ســيكون ملزماً ومحرجاً بذلك» ،جاءت الدعوة لعقد جلســة
اليوم ،ل ُتشــغل بال نواب «القــوات» واملعارضة وتُربكهم يف
تحليل أســبابها وأهدافها ،وهم الذين مل يتفقوا بعد عىل إسم
مرشــح أو أكرث ألجل محاولة إيصاله اىل قرص بعبدا ،وال عىل
كيفية املواجهة.
ُ
wكــرت التحليالت حول أســباب الدعوة ،رغــم أن املواد
الدستورية واضحة لناحية رضورة الدعوة اىل جلسة انتخاب
أوىل قبل نهاية شهر أيلول ،أي ضمن مهلة الشهر التي تسبق
انتهاء والية رئيس الجمهورية ،ليك ال يفقد رئيس املجلس حقه
بالدعــوة مجدداً ،لكن بعيداً عن هذا النقاش ،يُطرح التســاؤل
األسايسَ ،من سيحمل يف صدره تعطيل جلسة انتخاب رئيس
الجمهورية؟
تحدثت كتل نيابية عديدة عن التعطيل كونه السالح األسهل
استعامله ملنع وصول شخصية ما اىل رئاسة الجمهورية ،مع
العلم أن مستعميل سالح التعطيل قبل وصول ميشال عون اىل
الرئاسة ينتقدونه اليوم ،ومنتقديه سابقاً يتجهون الستخدامه
اليوم ،إمنا التعطيل ســيكون له ارتدادات سياسية ،فالبطريرك
بشــارة الراعي عىل سبيل املثال لن يكون مرسوراً من التعطيل
واملعطلّني ،وهو الذي قــال يف قداس االحد املايض« :التوافق
الداخيل عىل رئيس فكــرة حميدة ،لكن األولوية تبقى لآللية
الدميوقراطية واحرتام املواعيد ،وال تســتقيم الدولة مع بقاء
حكومة مســتقيلة ،وال مع حكومة مر ّممة ،وال مع شــغور

رئــايس ،ألن ذلــك جرمية
سياسية وطنية وكيانية».
ضمــن قوى املعارضة من
يقول بأن البطريرك ال ميكنه
اتخاذ أي موقف ســوى هذا،
لكنه يف قرارة نفسه سيؤيد
التعطيل بحــال كان الهدف
منع وصول مرشــح حزب
الله اىل رئاسة الجمهورية،
فهــو أكرث من يتمنى وصول
شــخصية «سيادية» تؤمن
بحيــاد لبنان واســتقالله،
وبذلك تكــون املعارضة قد
مهدّ ت للتعطيل.
أمــس ،تكثفت اإلتصاالت
بني القوى النيابية املعارضة
التــي تفاجأت بالدعوة لعقد
جلســة انتخاب لرئيس الجمهورية يف هــذا التوقيت ،علامً
أنها كانت من ُمنتقدي تأخر بري بالدعوة لجلســة ،ومتحورت
اإلتصاالت ،بحســب مصــادر نيابية متابعــة ،حول طريقة
التعاطي مع الجلسة ،اكرث من فكرة اإلتفاق عىل مرشح موحد،
ألسباب عديدة أبرزها هو أن رمي اإلسم يف الجلسة األوىل قد
يشــكل محرقة له ،ولو أن بعض املعارضني تحدثوا عن رضورة
حد خالل الجلسة ،وطرح أسامء تُحدث
الظهور يف مظهر مو ّ
صدمة إيجابية يف الشارع ،تجعل مسألة رفضها صعبة عىل
االطراف األخرى.
وتُشري املصادر إىل أن الفكرة التي تحظى بتأييد ،كانت حضور
الجلسة كونها لن تُنتج رئيساً من الدورة االوىل الستحالة حصول

وفض النصاب يف الدورة الثانية ،خاصة
ّ
أي إســم عىل الثلثني،
بعد نصائح تلّقتها قوى معارضة تحذرها من «لعبة» قد يلعبها
فريق  8آذار تتيح إيصال رئيس من الدورة الثانية بـ  65صوتاً.
إذاً ،الســيناريو املرجح حصوله اليــوم هو أن تذهب الكتل
النيابية إىل الجلســة منقســمة ،لتؤكد من جديد عدم قدرتها
عىل إنتاج رئيس جديد للجمهورية من تلقاء نفســها ،وتؤكد
املصادر أن الجلســة اليوم ســ ًتعلن انطالق السباق الرئايس
بشــكل رسمي ،وستصبح األوراق مكشــوفة عىل الطاولة،
وستبدأ أسامء املرشــحني الجديني تظهر تباعاً ،وخالل األيام
املقبلة ســتتكثف اللقاءات السياسية داخل لبنان مع السفراء،
وخــارج لبنان أيضاً من خالل زيارات ملســؤولني لبنانيني اىل
عواصم القرار أبرزها فرنسا.
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ُ
ُ
جلسة انتخاب الرئيس اليوم قد ترجأ في حال عدم اكتمال النصاب أو تكشف أسماء مرشحي الكتل إذا جرت الدورة األولى منها
ّ
كل من الفريقين غير قادر على تأمين  86صوتاً النتخاب ُمرشحه فيما الـ  65صوتاً في الدورات الالحقة ُممكنة ّ
ألي منهما
دوليل بشعالين
دعــا رئيس مجلس الن ّواب نبيــه ب ّري الهيئة الناخبة اىل
جلســة النتخاب الرئيس الجديد للجمهورية اليوم الخميس
يف  29أيلــول الجاري ،من دون ظهور أي مشــهد للتوافق
الداخيل عىل الســاحة السياســية ،عىل اسم الرئيس الذي
ســيخلف رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون ،وال حتى
أي ضغــط خارجــي فاعل النتخاب شــخصية مع ّينة دون
ســواها .وذهب البعــض اىل اإلعتقاد بأنّ هذه الجلســة
ســتكون كـ «بروفا» للجلسات املقبلة املتوقّعة قبل انتهاء
عهــد الرئيس عــون يف  31ترشين األول املقبل وبعده ،من
دون معرفة عىل أي رقم سريســو عددها ،سيام أنّه ُعقدت
 45جلســة النتخاب عون خالل سنتني وخمسة أشهر من
الشــغور الرئايس التي عاشــتها البالد قبل انتخابه .ورأى
البعــض اآلخــر أنّ من شــأن هذه الدعوة إقفــال الطريق
أمام تشــكيل الحكومة الجديدة املوعودة بعد عودة رئيس
حكومــة ترصيف األعامل والرئيــس املكلَّف نجيب ميقايت
من نيويورك ،عىل أســاس أنّه «سينام يف قرص بعبدا حتى
تشكيلها» ،ما دامت س ُتعترب الجديدة مستقيلة فور انتخاب
الرئيــس الجديد ،أو أنّ بــ ّري دعا اليها فقط من باب تطبيق
الدستور واحرتام املهل الدستورية.
مصادر سياسية مطّلعة أشارت اىل أنّه صحيح أنّ التوافق
السيايس الداخيل مل يحصل بعد عىل اسم رئيس الجمهورية
املقبــل ،وهو األمر الــذي كان ينتظره بــ ّري لدعوة الهيئة
الناخبــة النتخاب الرئيس ،غري أنّه قام بواجبه الدســتوري
إذ ال بــدّ من دعــوة مجلس الن ّواب لالنتخــاب ضمن املهلة
الدســتورية التي بدأت يف  1أيلــول الجاري ،والتي تفرض
عقد جلســة قبل شهر أو شهرين من انتهاء العهد الرئايس.
كذلك ،فإنّ الكتل واألحزاب التي بدأت باملعركة الرئاســية
منــذ إجراء اإلنتخابــات النيابية يف أيّار املنرصم ،قد أعلنت
ّ
كل منهــا عــن مواصفات الرئيــس الذي تــو ّد انتخابه،
عــى ما أضافــت املصادر ،غــر أنّها احتفظت لنفســها

باســم مرشّ ــحها الــذي
يل ّبي طموحاتهــا ويحقّق
برنامجها الســيايس .أ ّما
ن ّواب «التغيري» الذين كانوا
يــزورون مختلف األحزاب
لعرض برنامجهم الرئايس
واختيار مرشّ ــحهم  ،فلم
يتوصلوا بعــد اىل التوافق
ّ
معي  .ولكن إنّ
عىل اســم
ّ
الفرتة الفاصلة بني الدعوة
للجلســة وموعد الجلسة
وإن كان يومني فقط ،إِ َّل أنّ
هذه الساعات كانت كافية
لجوجلــة مواقف ن ّواب 17
ترشين ،كام ســائر الكتل
النيابيــة التي مل تق ّرر بعد
اختيــار املرشّ ــح األفضل،
كل منها ،من
بحســب رأي ّ
بني املرشــحني التقليديني ،أو بعض األسامء التي تُطرح من
ّ
بني الشــخصيات املارونية
لتول منصب الرئاسة.
من هنا ،تجد املصادر نفســها ،أنّ جلسة اليوم لن تكون
«بروفا» ،بقدر ما ســوف تُظ ّهر األوراق واألســاء املخ ّبأة
التي تحتفظ بها بعض الكتل لجلســة اإلنتخاب ،ال ســيام
قــوى املعارضة .هذا يف حال اكتمــل نصاب الثلثني والذي
هــو  86نائباً من أصل  ،128لــي تُعقد الدورة األوىل من
االنتخــاب التي تتطلّب أيضاً أصوات ثلثــي مجلس الن ّواب
النتخــاب الرئيــس الجديد .وهذا ما يُخــى منه ،أي عدم
تأمني النصاب وإرجاء الجلســة اىل األســبوع املقبل قبل
بــدء اإلنتخاب .أ ّما يف حــال تأ ّمن النصاب القانوين ،وهذا
جح ،ســيام أنّ الكتل النيابية الكربى أبدت استعدادها
ما يُر ّ
للمشــاركة يف الجلسة ،فإنّ الدورة األوىل سوف تحصل،
فيام عدم توافر أصوات  86نائباً ملرشــح واحد ،ســيجعل

االنتخــاب يحصل يف الدورة الثانيــة والدورات الالحقة،
والتــي تتطلّب نصاب ثلثي املجلــس واألغلبية املطلقة من
رسي أي  ،1 +64ما مجموعه
أصــوات الن ّواب يف االقرتاع ال ِّ
 65نائباً ليك يفوز أحد املرشــحني مبنصب الرئيس.
وعــن قدرة أي من الفريقني املتنازعني عىل تأمني أصوات
 86نائبــاً يف الــدورة األوىل ،و 65نائباً يف الدورة الثانية،
ذكــرت املصادر أنّ أصوات ثلثي أعضاء املجلس قد ال يتمكّن
أي من الفريقني حتى الســاعة من تأمينها ،فأعداد أصوات
نــ ّواب الثنايئ الشــيعي و»الت ّيار الوطنــي الح ّر » ،و»ت ّيار
املــردة» وبعــض املســتقلٰني ال تصل اىل الرقــم املطلوب.
واألمر نفســه بالنسبة لكتل «الق ّوات اللبنانية» و»الكتائب
اللبنانيــة» والن َّواب املســتقلّني و»التغيرييني» .أ ّما ال 65
صوتــاً فباإلمكان أن يقوم أي من الفريقــن بتأمينها ،إذا
توافــق مع أحد أو بعض نــ ّواب الفريق اآلخر ،عىل غرار ما
حصــل لدى انتخاب ب ّري ونائبه الياس بو صعب.

ّ
ّ
إجتماعات ّ
وسطية و «بوانتاج» واألوراق البيضاء تنتظر!
رئاسية
ليلية أنتجت أسماء

صونيا رزق
االنظار شــاخصة اليوم اىل الجلسة النيابية
املخصصــة إلنتخاب رئيــس ،وإن كانت النتيجة
معروفــة ،لكن لكل يشء جديــد له « رهجته»
 ،خصوصــاً اذا كانت تداعياته املرتقبة ســلبية،
وســتؤدي اىل فراغ رئايس طويل االمد ،لذا يبدو
مشــهد التفاؤل يف طريقه اىل ســاحة النجمة
وإن كان منقوصاً ،النّ جلســات إنتخاب الرئيس
ســتطول وال احد يعرف عددها ،مع التذكري بأنّ
املجلــس النيايب عقد  45جلســة من ايار 2014
لغايــة آخر ترشيــن االول  ،2016لحني انتخاب
العامد ميشال عون رئيساً للجمهورية ،بعد فراغ
اســتمر سنتني ونصف الســنة منذ انتهاء والية
الرئيس ميشال سليامن.
مصادر سياسية متابعة لالستحقاق الرئايس
اشــارت اىل ان رئيس مجلس النــواب نبيه بري
ســيخرج اليوم منترصاً ،عىل خلفية الدعوة التي
وجهها اىل النــواب للقيــام بواجبهم وإنتخاب
رئيس ،وبهذه الطريقة بــرز كداعم لتحقيق هذا
االســتحقاق ضمن املهلة الدســتورية ،ومؤيداً
للمواقــف الدولية واإلقليميــة الداعية اىل ذلك،
وكاشــفاً للمعرقلني املتواجديــن لدى الفريقني،
الذين سيســتعينون عند الحاجة بتعطيل النصاب
وبالسيناريوهات الحارضة وما أكرثها ،خصوصاً
ان معظــم االفرقاء السياســيني والكتل النيابية
واالحــزاب ،ســارعوا منذ لحظــة تلقيهم دعوة
بري ،اىل االتصاالت واالجتامعات الليلية لدراسة
«الربوفا « التحضريية للجلســات املقبلة .
والالفــت ،تضيــف املصادر ،إنفتــاح قنوات
التواصــل عىل مرصاعيها ،بــن فريق املعارضة
ونوابهــا وقوى «التغيــر» واملســتقلني ،بعد
ان إتفقــوا عىل البحث والتشــاور بهدوء حتى
منتصــف ترشيــن االول املقبل ،لكــن املفاجأة
إستدعت اجتامعات طارئة لهم ،كذلك االمر عىل
خطوط الفريق املامنع ،ما ادى اىل خلط أســاء
خطــي فريقي النزاع،
املرشــحني ببعضها عىل
ّ
من ســليامن فرنجية اىل جربان باسيل وسمري
جعجــع ،وصالح حنني وزياد بــارود وغريهم،
عىل ان تكون االوراق البيضاء ســ ّيدة الســاحة

الس ـــــــ ّـيد نصرالل ــــــــه التق ــــــــى وه ــــــــاب وبحث ــــــــا
ّ
محلي ــــــــة وتط ـــــــ ّـورات املنطق ــــــــة
ف ــــــــي ملف ــــــــات

نرص الله مجتمعاً مع وهاب بحضور قامطي

االنتخابيــة ،وتضّ ــم وفق املعلومات أســاء
رؤســاء االحزاب أي املرشــحني االستفزازيني ،
ضمن إطار نكايــات الكتل النيابية بيعضها ،مع
عملية «بوانتاج» دقيقة وجس نبض رئايس قل
نظريه ،أي ســيتبلور مشــهد الكتل النيابية التي
تنتظر بعضها «عىل الكوع» لكشف املستور ،يف
محاولة ملعرفة مرشــح كل فريق ،عىل الرغم م ّن
انّ كل طرف منهم «ســيلعبها» بطريقة سياسية
ال تخلو من الدهاء.
ويف هذا السياق ،سينقسم املجلس النيايب كالعادة
ضمن محورين :االول امرييك – فرنيس -سعودي
ويشــمل نواب املعارضة وكتلهــا و»التغيرييني»
وبعــض املســتقلني ،مع إحتــال ان ينضم اليهم
«اللقاء الدميوقراطي» املتمثل بالنائب السابق وليد
جنبــاط ،اما املحور الثاين فهو ســوري -ايراين
ويضّ م من الداخل حزب الله وحركة «امل» و»التيار
الوطني الحر» و»املردة» ،مع إمكانية ان ينضم اليهم
بعض املستقلني املقربني من الخط املامنع.
اذا ،يف جلســة اليوم حركة بــا بركة ،تقول
املصادر نفســها  ،وال رئيس ســيتجه اىل القرص
الجمهوري ،بل توزيع إتهامات بالعرقلة لتحقيق

الفراغ الرئايس ،و  29ايلول سيكون يوماً طويالً
بالتعليقــات ،لكن عىل صعيد نتائجه ســيكون
يوماً قصرياً بالتوقيت ،ومفعوله ســيكون كبرياً
من ناحية «الربوفا» التي ســيتعلم منها كثريون،
إستعداداً للجلسات الحقيقية املرتقبة ،علها تنتج
مالمح التوافق عىل الرئيس العتيد ،يف ظل غياب
كل تلــك املظاهر التي لن تؤ ّمن وصول رئيس اىل
بعبدا ،عرب طريق ســالك وغري وعر ،وإال سيبقى
يراوح مكانه ،النّ فتح الدروب مطلوب بقوة امام
الرئيس املنتظر ومن قبل كل االفرقاء ،مع رضورة
فتــح باب امل او بصيص نــور ،بإمكانهام تغيري
االوضاع يف ظل كل هذه االنهيارات املتتالية ،التي
مل يستطيع أي مسؤول إيقافها.
وإعتــرت املصــادر بأنّ دعوة بــري وضعت
الجميع امام مسؤولياتهم ،كام رضبت مجموعة
عصافري بحجر واحد ،اذ أحرجت الكل وخصوصاً
العهــد و»التيار الوطني الحر» ،وكل املرشــحني
والكتــل التي وعدت البعــض بدعمه ،عىل الرغم
مــن انهــا مل تتخذ بعد القــرار النهايئ يف هذا
االطار ،لذا ســيكون مشــهد اليــوم ضمن املثل
القائل» ذاب الثلج وبان املرج».

جلس ـ ـ ــة «رف ـ ـ ــع عت ـ ـ ــب» ..ف ـ ـ ــراغ رئاس ـ ـ ــي مفت ـ ـ ــوح

اســتقبل األمني العام لحزب الله الســيد
حسن نرصالله رئيس حزب «التوحيد العريب»
الوزير السابق وئام وهاب ،يف حضور عضو
املجلس السيايس لحزب الله محمود قامطي،

ميقات ــــــــي التق ــــــــى س ــــــــفير الصي ــــــــن وحج ــــــــار
فرونتس ــــــــكا  :تبادلن ــــــــا أج ــــــــواء زيارت ــــــــه لنيوي ــــــــورك
عــرض رئيــس حكومة
ترصيــف االعــال نجيب
ميقايت مع املنسقة الخاصة
لألمم املتحدة يوانا فرونتسكا،
لنتائج مشاركته يف الجمعية
العامــة لالمــم املتحدة يف
نيويــورك واالجتامعات التي
عقدها هناك.
وبعــد زيــارة الرسايــا
(دااليت ونهرا)
الحكومية ،قالت فرونتسكا :ميقايت مستقبالً السفري الصيني
«تبادلنــا يف أجــواء زيارة
مجلس اإلمناء واإلعامر نبيل الجرس .وتم البحث
الرئيس ميقــايت لنيويورك
التي كانت ناجحة جدا ،وتخللها لقاء مع األمني يف موضــوع الهبة الصينية التي تعنى بتأمني
العام لألمم املتحدة ومسؤولني فيها ،كام حددنا الطاقة الشمســية لهيئة أوجريو وتبلغ نحو
مثانية ماليني دوالر.
أولويات نشاطات األمم املتحدة يف لبنان».
وإجتمعميقايتمعوزيرالشؤوناالجتامعية
وإســتقبل ميقايت سفري الصني تشيان مني
جيانقبلظهرامس،يفحضوروزيراالتصاالت يف حكومة ترصيف االعامل هكتور حجار ،ثم
يف حكومة ترصيف االعامل جوين قرم ورئيس استقبل النائب كريم كبارة.

اســتقبل املدير العام
لألمن العام اللواء عباس
ابراهيم يف مكتبه ظهر
أمس ،السفري الربيطاين
الجديد يف لبنان هاميش
كاول يف زيارة تعارفية،
وقــد مت ّنى لــه اللواء
ابراهيــم التوفيــق يف
مهامه الجديدة.
ليتحــ ّول املجلس اىل هيئة ناخبة.
 وجهــة النظــر السياســية ،أو بتعبري أدق«سياسية -دستورية» تُفسِّ أن هذه الدعوة هي
نوع من اإلســتجابة لدعــوة البطريرك املاروين
مار بشــارة بطرس الراعــي ومفتي الجمهورية
الشــيخ عبد اللطيف دريان .مع العلم أن وجهتي
النظــر نتيجتهــا واحدة ،ال انتخــاب للرئيس،
لكــن اإليجابية التي تحملها هذه الجلســة حتى
لو مل تنعقد ،أنها تفســح املجال لتشــاور الكتل
فيــا بينها ،وبذلك تتبلور التكتالت السياســية
والتحالفات.
أمــا مشــكلة هذه الجلســة ،فهــي برتاجع
عملية تشــكيل الحكومة من التفاؤل اىل الحذر،
وبالتايل أدى اىل عدم تشــكيلها قبل دعوة رئيس

حيــث جرى عرض ألهم امللفــات والقضايا
التي تشــغل اللبنانيني حال ًيا وكذلك تطورات
املنطقــة ،وفق بيان عــن الدائرة االعالمية
لحزب الله.

اللـــــــــــــــواء ابراهيـــــــــــــــم التقـــــــــــــــى ســـــــــــــــفير
بريطانيـــــــــــــــا فـــــــــــــــي زيـــــــــــــــارة تعـــــــــــــــارف

مريم نرس
رغم دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد
جلســة النتخاب رئيــس للجمهورية ،ال يختلف
أحد عىل أن لبنان ذاهب اىل فراغ رئايس مفتوح
وأن هــذه الجلســة لن تُنجِ ز هذا االســتحقاق،
ويــكاد البعض يجزم أن النصاب لن يكتمل فيها،
فاألمــور مل تنضج بعد ال داخليــاً وال خارجياً،
وخــر دليل عىل ذلــك كالم وزيــر الخارجية
األمــريك أنتوين بلينكــن للرئيس املكلف نجيب
ميقــايت يف نيويورك ،الــذي يقول إن بالده مع
إنجاز اإلســتحقاق الرئايس يف الوقت املناسب،
وعــى ما يبدو أنه مل يأت بعد.
رغم أن صفات رئيس الجمهورية باتت معروفة
والتــي أهمها أن يكون توافقياً ،إال أنه حتى اآلن
مل تحســم أي كتلة يف الربملان اســم مرشحها
للرئاســة ،حتى كتلــة «الجمهوريــة القوية»
مرشــحها غري جدي بطرح نفســه ،فرتشيحه
إعالمــي فقط ،ألن رئيس حــزب «القوات» يعلم
جيد اً أنه من املرشــحني غري الطبيعيني ،وأنه لن
يصل اىل الرئاســة ،وأن اسمه غري مقبول بتاتاً
ال داخلياً وال خارجياً.
من هنا ميكن تفســر دعــوة رئيس مجلس
النواب التي تجمع بني السياســة والدستور:
 وجهــة النظر التــي تعترب هــذه الخطوةدســتورية ،تقول إننا ضمن املهلة الدســتورية
التــي تُح ِّتــم توجيه دعوة كهذه بهــذا التوقيت

لهذا تقول املصادر عينها ،انّ انتخاب الرئيس الجديد ليس
ظل
باألمر املســتحيل ،وإن كان صعبــاً بعض اليشء ،يف ّ
عــدم وجود أكرثية مق ّررة يف مجلــس الن ّواب .فربّي من
خالل الدعوة لجلسة االنتخاب مارس حقّه الدستوري أوالً،
معي حتى اآلن ،ونزع
وإن كان يعلم أن ال توافق عىل اســم
ّ
حكامً يف مهلة العرشة
بالتــايل ورقة انعقاد الهيئة العامة ُ
االيام التي تســبق نهاية عهد الرئيس من يدّ مجلس الن ّواب
ووضعهــا يف يده ،إذ بإمكانه أن يســتمر يف الدعوة اىل
جلســة انتخاب اىل حني انتخاب الرئيس ،حتى وإن دخلت
البالد يف فرتة الشغور أو الفراغ الرئايس بعد مغادرة عون
لقرص بعبدا .فإذا مل ُيدع املجلس لالنعقاد بحسب الدستور،
حكامً ،ولكن إذا ما دُعي عىل ما حصل ،ال يعود هناك
يلتئــم ُ
مــن داعٍ ليك يلتئم من دون دعوة من رئيس املجلس.
وبرأي املصادر أنّ ســيناريوهات عديدة ميكن أن تحصل
يف جلسة اليوم ،مثل عدم اكتامل النصاب القانوين اللتئام
الهيئــة العا َّمــة للمجلس والذي هــو  86نائباً من الدورة
األوىل ،وإرجاء الجلســة اىل األســبوع املقبل ،أو التئامه
يف الدورة األوىل وإجــراء اإلنتخاب وعدم تأمني األصوات
الالزمــة لفوز أي مرشــح والتي هي أيضــاً ثلثي أعضاء
املجلــس ،أو فقــدان النصاب القانوين يف الــدورة الثانية
ورفع الجلســة دون اختتامها ،ما يعنــي البدء من الدورة
الثانية يف الجلســة التالية ،وغري ذلك من الســيناريوهات
رص ح ،مل تحسم
املحتملة ،ســيام أنّ الكتل النيابية عىل ما ت ِّ
أمرها بعد يف ما يتعلّق باســم مرشحها املفضّ ل.
ويف ما يتعلّق بتشكيل الحكومة الجديدة ،فتؤكّد املصادر
نفســها أنّ الفرصة ال تزال سانحة لتشكيلها إذا اتفق عون
وميقايت وســائر الكتل املشاركة فيها عىل تعديل األسامء
للحقائــب املطروح تبديل وزرائها ،إِ َّل يف حال جرى انتخاب
لكل التوقّعات،
رئيس الجمهورية يف جلســة اليوم ،خالفاً ّ
أو أصبــح مجلس الن ّواب هيئة ناخبة حتى انتخاب الرئيس،
مــا قد يحول دون متكّنه من إعطــاء الثقة أو عدمها ألي
حكومة جديدة ،إِ َّل بترشيع الرضورة.

مجلس النواب لها ،مام يؤدي اىل إشكالية وجدل
دستوري جديد ،حيث ان هناك رأيا دستوريا يقول
إنــه مبجرد الدعوة اىل انتخاب رئيس جمهورية
يتح ّول مجلس النــواب اىل هيئة ناخبة ،وهناك
رأي اخر يقول :يف آخر عرشة أيام يتح ّول املجلس
اىل هيئــة ناخبة ،مام يعني أن لبنان ســيدخل
يف إشــكالية وجدل دستوري جديد حول إذا كان
مجلــس النواب هيئة ناخبــة أم هيئة ترشيعية
يســتطيع إعطاء الثقة للحكومة بحال تشكّلت؟!
لعلّها مرحلة التعقيدات الكربى قبل تفكيكها،
واالجتهــادات الدســتورية املفتوحــة عىل كل
التفســرات كلام اقرتب اإلســتحقاق الرئايس،
واىل أن يحــن التوافق عىل رئيس ،يبدو أن هناك
الكثري من جلســات ضياع الوقت ورفع العتب.

ابراهيم مستقبالً السفري الربيطاين

ً

ّ
الحلب ـــي :كل م ـــن يتقاض ـــى م ـــاال يس ـــتفيد م ـــن املوازن ـــة

استقبلرئيسمجلسالنوابنبيهبرييفمقر
الرئاســة الثانية يف عني التينة سفري الواليات
املتحدة االمريكية لدى لبنان دورويث شيا .وكان
عــرض لالوضاع العامة والعالقات الثنائية بني
البلدين.
ثم استقبل بري وزير الرتبية والتعليم العايل
يف حكومة ترصيف االعــال عباس الحلبي
الذي قال بعد اللقاء« :عرضت معه ما يســهل
افتتاح السنة الدراسية يف الرسمية ابتداء من
اول االســبوع املقبل ،سيام يف ما خص قانون
املوازنة الذي نص عىل عطاءات تتصل بالهيئة
التعليمية يف املدارس الرسمية والتعليم املهني
وكذلك يف الجامعة اللبنانية وقد اطأمنيت اىل

التفســرات التي تلقيتها من هذه العطاءات»،
مضيفا «وتحدثت يف مشــاريع قوانني تنوي
«الرتبية» ان تتقدم بها ال ســيام يف ما يتصل
لجهة رسوم االمتحانات ومخالفات الجامعات
وتعديالت يف قانون التعليم العايل ويف ما خص
قانون «اللبنانية» وتحويلها اجراء االستثامرات
ومتديد العمل بقانون التعليم املدمج يف التعليم
العايل».
وعن شــمول العاملــن يف التعليم املهني
االســتفادة من العطاءات التي اقرت يف قانون
املوازنة ،أجــاب الحلبي« :كل من يتقاىض ماال
عموميا كام ورد يف النص الذي تيل يف الجلسة
النيابية سوف يستفيد من هذه العطايا».
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ّ
ّ
ّ
النيابية ســــــتؤمن الحضور والنصــــــاب للتنصل من التعطيــــــل ...وال انتخاب !
الكتــــــل
عيل ضاحي
ال تزال اصداء دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري
اىل الجلســة االوىل النتخاب رئيس للجمهورية مع
مرور  29يوماً عىل بدء املهلة الدســتورية ،ترتدد يف
االروقة السياســية والنيابية وداخل الكتل املختلفة
عىل تعدد اصطفافاتها.
وتكشــف اوساط نيابية يف «الثنايئ الشيعي» ان
دعــوة بري يف توقيتها وكام وعد بعد انجاز املوازنة،
وكيال يتحول مجلس النواب اىل هيئة ناخبة ،ويخرس
وظيفتــه الترشيعية قبل اقرار املوازنة عىل عالتها،
«رضبة معلم» لكشــف حقيقة النيــات ومقارنتها
بالترصيحات والشــعارات والعنرتيــات واملزايدات.
وتشري اىل ان «امليدان» مفتوح ابتداءا من اليوم الثبات
حسن النيات وترجمة االقوال اىل افعال.
وتكشــف االوســاط ان كل فريق  8آذار ونــواب «الثنايئ
الشــيعي» سيحرضون الجلسة وســيؤمنون النصاب ،رغم ان
ليس لديهم مرشــح نهايئ بعد ،ومل يدخلوا بعد يف االسم رغم
تكثيف املشاورات يف االيام املاضية ،ال سيام بالتزامن مع دعوة
بري اىل االنتخاب وبعدها .وتشــر اىل ان دعوة بري وحضور

فريق  8آذار و»الثنايئ الشــيعي» الجلسة يؤكد الرغبة الجدية
يف انتخاب الرئيس وعدم التعطيل او عرقلة انعقاد الجلســات
واالنتخاب.
وتضيف االوساط ان الفريق اآلخر واملستقلني و»التغيرييني»
واملعارضة املســيحية ليس لديهم مرشح واحد وليسوا متفقني
عىل مرشح ،واجنداتهم متعارضة وحتى توجهاتهم السياسية

متفاوتة ،وليس هناك من اتفاق عىل املرشوع ،وحتى
االتفاق عىل مواصفات الرئيس غري متوافر عملياً عىل
ارض الواقع.
وتتوقع االوساط ووفق املداوالت ،ان تنعقد الجلسة
االوىل اليوم وان يحصل النصاب ،ولكن لن يكون هناك
انتخاب ،وحتى ولو طرح اسامء مرشحني لن ينال اي
منهم الـ 86صوتاً يف الدورة االوىل لغياب االتفاق يف
صفوف املــواالة واملعارضة وحتى من ضمن الفريق
نفسه.
يف املقابــل ،تكشــف اوســاط «التغيرييني» عن
الحضور بكامل الصفوف ،وان هناك عدداً من االسامء
املرشــحة للرئاسة قد يطرح بعضها عىل التصويت،
ومن باب «اكتشــاف الحظــوظ « ورمبا ال ،واالمور
مرتوكة لسري الجلسة وبعد «فحص» النيات.
اما يف مقلب «التيار الوطني الحر» ،فتؤكد اوساطه
ان نوابه ســيحرضون الجلسة ولن يكونوا حجر عرثة يف وجه
االســتحقاق الدســتوري ،وخصوصاً ان رئيس «التيار» النائب
جربان باســيل أكد منذ ايام من دار الفتوى ،انه مع الدعوة اىل
انتخاب الرئيس ومع انتخابه من ضمن املهلة الدستورية وقبل
شغور موقع الرئاسة االوىل.

ّ
إيـــــجـــــابـــــيـــــة فــــــي جـــلـــســـة الــــــيــــــوم رغــــــــم «الــــــزكــــــزكــــــات»
إشـــــــــــــارات

فادي عيد
يُتوقع أن تُشكّل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
اليــوم ،والتي دعا إليها رئيــس املجلس النيايب نبيه
بــري ،محط ًة ورمبــا مفاجــأ ًة إىل جملة مواقف
ســ ُتطلق عىل هامش حضور الكتل النيابية كلّها إىل
املجلس وإن كان من املؤكد وبحســب مصادر نيابية،
أن ال
يتــم انتخاب رئيس جديد ،نظراً لغياب التوافق
ّ
واإلجامع الداخيل والخارجي عىل إسم الرئيس العتيد
للجمهورية .ومن خالل صورة وتوقيت الدعوة التي
حددهــا بري ،تالحظ املصــادر ،أن ذلك يحمل أكرث
من إشــار ٍة اراد رئيس املجلس إيصاله للمعنيني يف
إطــار «الزكزكات» والتجاذبــات مع بعض االطراف
السياسية ،وتحديدا مع «التيار الوطني الحر» ،نظراً
للخالف امل ُستحكم بني عني التينة ومرينا الشالوحي،
جهة إىل املجتمع الدويل،
إضاف ًة إىل اإلشــارة األساســية املو ّ
ومفادها أن املجلس النيايب ،ميارس واجباته الدســتورية عىل
أكمل وجه ،ولذلك حدد هذه الجلسة التي حظيت بارتياح املعنيني
بامللف اللبناين من عواصم غربية وعربية.
ويف هــذا اإلطــار ،تلفت املصادر النيابيــة ،وبعد متابعتها
للمواقف السياســية خالل الســاعات املاضية ،إىل أن التأجيل
وعدم اكتامل النصاب هو مسألة محسومة ،ألنه ووفق الدستور

إســــــتــــــقــــــبــــــاالت قـــــــائـــــــد الــــجــــيــــش

قائد الجيش مجتمعاً مع امللحق العسكري االسباين
اســتقبل قائد الجيش العامد جــوزاف عون يف مكتبه يف
الــرزة النائب أحمد الخري ،وتناول البحث األوضاع العامة يف
البالد .كذلك اســتقبل امللحق العسكري اإلسباين COL. Jose
 ،Antonio Fernandez ALFAROيف زيارة وداعية ملناســبة
انتهاء مهامه يف لبنان ،كام اســتقبل رئيسة الهيئة الوطنية
لشؤون املرأة اللبنانية كلودين عون روكز.

الـــــحـــــاج حـــســـن  :اآلمـــــــــال م ــع ــق ــودة
عـــــــلـــــــى األيّـــــــــــــــــــــــام املــــقــــبــــلــــة

غرد وزير الزراعة يف حكومة ترصيف االعامل عباس الحاج
حسن عرب حســابه عىل «تويرت»« :امللف اللبناين من جديد...
عىل طاولة البحث دولياً و التمحيص يف سبيل إلتزام املواقيت
الدســتورية ،يواكب ذلك حراك داخيل يف ســبيل أن تكون كل
االســتحقاقات يف مواعيدها .حمى الله لبنان .اآلمال معقودة
عىل األيام املقبلة».

غادة عون « :يا ريت منشوف عدالة ببلدنا»

غردت النائبة العامة االســتئنافية يف جبل لبنان القاضية
غــادة عون عرب حســابها عىل «تويــر»La beauté de la« :
 »véritéيا ريت منشــوف عدالة ببلدنا ضد من أفقر الشــعب
ونهبه وحول امواله اىل الخارج وترك الناس املعرتة التي السند
لها محرومة من جنى عمرها تتسول املصارف لتعطيها الفتات
من مالها بينام يعمل البعض ملنع استعادة املال املهرب وتحميل
املودع كل الخسارة .يا رب ملاذا هذا الظلم».

تــقــي الـــديـــن  :عــلــى الــجــمــيــع تــقــديــم
ال ــت ــن ــازالت والــتــفــكــيــر بــمــصــلــحــة لــبــنــان

غــرد رئيس حزب «الوفاق الوطني» بــال تقي الدين عرب
حسابه عىل «تويرت»« :نحن امام استحقاقني مهمني ...تشكيل
الحكومــة ،وانتخاب رئيــس للجمهورية ،والرتكيز عىل عمق
األزمــة املالية واالقتصادية واملرصفية القامئة ،ورضورة عدم
السامح بحصول فراغ عىل املســتوى الدستوري الذي سيزيد
ويعمق األزمة عىل الســاحة اللبنانيــة  .عىل الجميع تقديم
التنازالت والتفكري مبصلحة لبنان «.

ُ
مــذكــرة بــاإلقــفــال فــي عيد املــولــد النبوي

أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقايت مذكرة ادارية رقم
 2022/31تقيض باقفال االدارات العامة واملؤسسات العامة
والبلديات مبناســبة عيد املولد النبوي الرشيف .ونصت املذكرة
عىل ما ييل« :استنادا للمرسوم رقم  15215تاريخ 2005/9/27
وتعديالته الذي يحدد االعياد واملناسبات ،ومبناسبة مصادفة
تاريخ عيد املولد النبوي الرشيف يوم عطلة يف االدارات العامة،
تقفل جميع االدارات العامة واملؤسسات العامة والبلديات يوم
االثنني الواقع فيه ،2022/10/10كام تفقل يوم الســبت يف
 12ربيع أول  1444هـــجري املصــادف  2022/10/8جميع
املؤسســات العامة التي تخضع لدوام خاص وتعمل خالل هذا
اليوم».

فــإن انتخاب الرئيس يحتــاج إىل الثلثني ،وقد يحرض أكرث من
الثلثــن إالّ أنه لن يتواجد يف قاعة املجلس  86نائباً ،االمر الذي
يؤدي إىل اكتــال النصاب وبالتايل انتخاب الرئيس العتيد من
الدورة األوىل.
رش ،كام تقول
ولكن دعوة بري وانعقاد الجلســة األوىل مؤ ٌ
املصادر ،عىل وضع الجميع أمام مسؤولياتهم من خالل تحويل
املجلس إىل هيئة ناخبة ،وبالتايل لن تكون جلسات عدة لجملة
اعتبــارات ،أبرزها أن وضع البلد مغاي ٌر كلياً عن املرة الســابقة

قبل انتخاب الرئيس ميشــال عون ،وذلك عىل صعيد
اإلنهيار اإلقتصادي واإلجتامعي والحيايت ،والظروف
األصعب واألخطر يف تاريخ لبنان ،وال ميكن بالتايل
ألي طــرف القيام مبناورات سياســية والتعطيل،
حيث ســينقلب عليه ويؤدي إىل
غضب جامهريي
ٍ
وفوىض ،إضافــ ًة إىل أن املجتمع الدويل ويف مثل
هذه الحال من التعطيل ستكون له مواقف حاسمة
وعقوبات قد تصل إىل وقف كل وســائل الدعم للبلد
وعىل األصعدة.
ومن هذا املنطلق وربطاً بهذه األجواء ،فإن االمور
قد تشهد تطورات يف األيام املقبلة من خالل الحراك
الســيايس املحيل والدويل ،من أجل إنتاج تســوية
لحل هذه
ح توافق وإجامع ّ
رئاســية تأيت مبرشّ ــ ٍ
األزمــة الكبرية التي يتخ ّبط بهــا لبنان ودون ذلك
ليس بقدرة أي فريق ســيايس اإلستمرار باملناورة
ومحاوالت تحســن الرشوط ،فيام البلد بات يف قعر الوادي،
عىل حدّ قول املصادر ،ولهذه الغاية فإن جلسة الغد ومن خالل
املعطيات املتوافرة ،قد تكون منطلقاً
لتوافق عىل مرشّ حٍ رئايس،
ٍ
ألنه وخالفاً للمرات السابقة ،فإن األكرثية غري متوافرة لدى أي
فريــق ،ولذلك فإن انتخاب رئيس جديد أم ٌر وارد ،إن مل يكن يف
هذه الجلســة رمبا يف ٍ
وقت ليس ببعيد ،املســألة التي تؤكدها
أكرث من جهة سياسية متابعة ملسار األوضاع الراهنة.

ونقتــــــرع بورقــــــة بيضاء
باســــــيل  :سنشــــــارك بجلســــــة اليــــــوم
ّ
والقاضي عبــــــود يُمارس الفســــــاد الوظيفي ويتدخــــــل بعمل القضاة
أشــار رئيس «التيار الوطنــي الحر» النائب
جربان باســيل يف مؤمتــر صحايف عقده يف
مرينا الشــالوحي ،اىل أن «النائب رشبل مارون
كان يعــر عن رأيه وفكــره» ،وقال« :حتى لو
أراد النائب أن يتنازل عن حصانته ال يســتطيع،
والحصانة متنع اســتدعاء النائب ،اال اذا ارتكب
جرما مشهودا مثل القتل ،ال اذا عرب عن رأيه ورأي
الناس ومن ميثلهــم» ،الفتا اىل أن «الحصانة
التي يتم ّتع بها النائب تهدف اىل متكينه من اداء
مهامه واالضطــاع بصالح ّياته وهي متنحه
مناعة وامتيازا عىل مســتويني :ال مســؤولية
النائب وحرمة النائب الشخصية بالدستور».
وقــال« :اذا تعرض رئيــس الجمهورية اىل
باسيل يلقي كلمته
االهانــة تتحرك النيابة العامة تلقائياً ،ولكن 3
بعمل القضاة افراديا وســأمتنع عن ذكر اربعة منهم ،اصبحوا
ســنوات من الشتائم عىل رئيس الجمهورية مل
نر قاضيا واحدا تحرك يف هذا االتجاه ،واليوم نرى اســتدعاء محســوبني عليه او يخافون منــه وميتنعون عن اخد قرارات
نائب فقط ألنه عرب عن رأيه .وذكر أن حرمة النائب الشخصية بطلبات الرد واالرتياب املرشوع».
وتابــع «نحن نواب األمة ،واجبنا حامية اموال الناس وانتم
منصــوص عليها يف املادة  39من الدســتور« :ال يجوز اثناء
دور االنعقــاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو اي عضو من اعضاء الســلطة القضائية واجبكم اصدار القرارات واالحكام ،رصتم
املجلــس او القــاء القبض عليه اذا اقرتف جرماً جزائياً االّ بإذن تصدرونها عىل الذي يطالبكم ،قلنا لكم ان واجبكم ان تحاسبوا،
وكونكم تتلكؤون فنحن واجبنا ان نحاسبكم وسنفعل! وتأ ّملنا
املجلس ما خال حالة التل ّبس بالجرمية اي الجرم املشهود».
أضاف« :الحرمة الشــخصية تتناول األعامل املســتقلّة عن بـــ  17ترشين ان يتح ّرك القضاء فنام اكــر ،تأ ّملنا بانفجار
وظيفة النائب الربملانية من دون ان يخىش اجرا ًء قضائياً جزائياً املرفأ ان يســتفيق ويتح ّرر من كل سطوة سياسية عليه ،فإذا
االّ اذا ارتكب جرما مشهودا والهدف ان يكون النائب يقوم بدوره .مبن هم بأرفع مراتب املســؤولية قرروا قلب املعادلة :فبدل ان
فهل ط ّبقت النصوص بالرغم من كل ما قيل من كالم بأبشــع تتدخل السياســة يف القضاء صــار بعض القضاء يتدخل يف
املظاهر لرئيس الجمهورية من قبل نواب واشــخاص عاديني؟ السياســة ،دعاهم الرئيس عون ألن يكون ســقفهم الفوالذي
معتــرا ان «القايض عبود يتدخل شــخصياً ملنع أي قاض من فرفضــوا ،ألنهم يريدون الرخــاوة واملطواعية ،اوقفوا البحث
البت بطلبات الــرد ،وميتنع عن اجتامع الهيئة العامة للتمييز عــن الحقيقة يف جرمية املرفأ ،ويريدون اآلن مالحقة رشبل
بحجــة أنها غري مكتملة النصاب علــاً أنا مكتملة ،ويرفض مارون ،ونحن الطرف الــذي اعطى املثل الصالح بالذهاب اىل
تعيــن قاض رديف ليبت فقط األمور اإلنســانية لحني عودة القضاء لكشــف امللفات وانا نفيس ذهبت ولو اين كنت اعرف
قــايض التحقيق .إنه ميارس الفســاد الوظيفي باالمتناع عن انها افرتاء ودحضتها «.
وعن جلســة اليوم النتخاب رئيس للجمهورية ،قال باسيل:
تأدية العمل الوظيفي ،ومخالفة انعقاد جلسة مجلس القضاء
األعىل اال برشط امليض بآرائه فقط ،واساءة استعامل السلطة «سنشارك بالجلسة ونقرتع بورقة بيضاء ،وبعض القضاة حولوا
أو النفوذ ،وهذا يســمى افساد السلطة .القايض عبود يتدخل أمواال للخارج قبل وبعد  17ترشين وهم جزء من هذه املافيا».

ً
ّ
ت ــي ــم ــور ج ــن ــب ــاط اســتــقــبــل وفـــــــدا مـ ــن رابـ ــطـ ــة «الــلــبــنــانــيــة»
ّ
ُ
وكــــــلــــــف شـــهـــيـــب ونــــــاصــــــر مــــتــــابــــعــــة مــــطــــالــــب الــــوفــــد

اســتقبل رئيــس «اللقــاء الدميقراطي»
النائــب تيمــور جنبالط وفدا مــن رابطة
األســاتذة يف الجامعة اللبنانية ،ضم :رئيس
الهيئــة التنفيذيــة للرابطــة الدكتور عامر
حلواين ،والدكتور ســعيد حسني ،والدكتور
محمد العاكــوم ،والدكتور نجاد عبد الصمد،
ورئيسة اللقاء التقدمي لألساتذة الجامعيني
الدكتــورة منى رســان ،والدكتورة ندى أبو
عيل ،والدكتور ماهر الرافعي ،بحضور عضو
اللقاء النائب أكرم شــهيب وأمني الرس العام
يف الحزب التقدمي اإلشــرايك ظافر نارص.
وتــم عرض مختلــف املطالب التــي يرفعها
أســاتذة الجامعة والســبل املتاحة لحامية تيمور جنبالط ووفد الرابطة
العــام الجامعي من االنهيار وكيفية تكريس
املنــاط بالجامعة ،خصوصا يف ظل الصعوبات القاســية
حــق الطــاب بالحصول عىل التعليم ،ويف الوقت نفســه عىل مســتوى الحياة املعيشية واألوضاع االقتصادية التي
الحفــاظ عىل حقوق األســاتذة ودور الجامعــة اللبنانية تكرس الحاجة إىل الجامعة الرســمية.
ورسالتها.
وكلــف جنبالط شــهيب ونارص مبتابعــة املطالب التي
وأكد جنبالط «إيالء اللقاء الدميقراطي األهمية القصوى حملها الوفد.
مللفــات الجامعة اللبنانية وقضاياها ،والقناعة الراســخة
كام اســتقبل جنبالط ،رئيس حزب «السالم» روجيه إده،
لدى الحــزب التقدمي االشــرايك بأهمية الــدور الكبري حيــث تم عرض مختلف األوضاع العامة.

ماذا تركتم للناس يا أصحاب الجاللة !
ثريا عايص
ال بــد أن نتوقف قليالً
لنأخــذ نفســاً عميقــاً
ونتســاءل عــا ينتظرنا
قبل أن تعلن الســفرية عن
مرشــحها لالنتخابــات
الرئاســية ،حيث ال يجيز
منطق األمور التي تتواىل
منذ العام  2019بينام نحن
ال نحرك ساكناً ،أن يعرتض
عائق طريق هذا الرجل العتيد إىل قرص الشعب.
ال نبالــغ يف القول أن الســلطة الحاكمة ،أو بتعبري أدق
الســلطات الحاكمة ،جعلت الناس ميورون عىل غري هدى،
كام لو كانوا خياالت أو كومبارس يف مرسح العبث .تتابعت
املشــهديات يف قصور الســلطة بوترية عالية ،فاشبعت
األدمغة وصمت اآلذان وغيش عىل األبصار.
يقولون أنه مل ت ُرق للســفرية مســاع يبذلها الوزير يف
معالجة مسألة النازحني ،فأوحت بأن تُكف يده عن املسألة،
ما حدا مبلك الوزراء إىل أن ميتثل إىل أمرها دون تلكؤ ،فراح
يبحث عن بديل يحل مكانه.
شاهدنا أيضاً وزير املال ُيعفى عالنية يف اململكة النيابية
من مهامه أثناء مناقشة قانون ميزانية الدولة للعام الجاري
يف شهره التاسع (شهر الوالدات).
تناهى إىل العلم كذلك مبناسبة البحث عن «قاض» رديف،
إىل جانب قاض أصيل ،عيص عىل «اإلقتالع» كونه يحظى
بدعم من الســفرية ،حيث أن مجلس القضاء األعىل مملكة
قامئة بذات رئيسه.
وغ
املالحظات
َ
ارتجعــت هذه
ريها امــام الذاكرة ،أخبا ٌر
َ
تناقلتها الصحف عن ضغوط ميارسها اإلتحاد األورويب من
أجل إبقاء ملف التحقيق يف قضية تفجري املرفأ حرصياً بيد
القايض»األصيل» .الالفت للنظر هنا ،هو أن السفري األملاين
توكل بنقل مطالب اإلتحاد األورويب إىل مملكة الحكومة،
كام لو أن أملانيا تولت ،باسم اإلتحاد األورويب أو بتعبري أدق،
املعسكر الغريب ،اإلرشاف عىل بعض املسائل القضائية يف
البالد ،عىل األرجح من أجل توجيه مسار التحقيق واألحكام
فيها ليك تأيت مالمئة أو مكملة للغايات الكامنة او املرجوة
من وراء األحداث املسبِبة لها.
بنــاء عليه ،من املفرتض أن ما يربر التدخل األجنبي يف
القضاء املحيل هو رغبة املتدخل يف طمس الحقيقة وإخفاء
الفاعــل .أغلب الظن أن هذا هو الهدف الذي ابتغاه القايض
األملاين الذي توىل التحقيق يف قضية اغتيال الرئيس رفيق
الحريــري من خالل املحكمة الدوليــة ،حيث من املعروف
أن هــذه األخرية تصدر تقاريرها وأحكامها مذاك عىل وقع
اإلضطرابات والهزاهز التي ترضب الوضع الداخيل.
يحــق لنا ،اســتنادا إىل ما تقدم ،االعتقــاد بأن التدخل
الخارحي يف الشــأن الداخيل ألية بالد يكون من حيث املبدأ
خدمة ملصلحة جهة خارجية ضالعة يف جرمية وقعت يف
تلك البالد .اليشء باليشء يذكر ،من املعروف أن املستشارة
األملانية ،ومندوبني أمميني أيضاً ،توافقوا مع أركان السلطة
عىل ردع النازحني السوريني عن العودة إىل بالدهم ،وليس
مستبعداً أن يكون الطرفان ،اختارا الحوافز بدل التهديدات،
لغاية يف نفس يعقوب.

ّ
قبــــــان  :الخــــــاص ّ
وطنية
يمر بتســــــوية
إلنتــــــاج رئيــــــس إنقــــــاذ صنع فــــــي لبنان

أصــدر املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد قبالن ،البيان
اآليت« :بني اإلقتصاد األســود واالقتصــاد األبيض طار البلد
وطار االقتصاد ،وبني تســوية سوداء وتسوية بيضاء الخيار
رئيس جمهورية حامل أثقال وطنية بعيدا عن أشباح السفارات
ووصفاتها الســوداء ،ألن التجارب مرة جدا ،والتضخم مقربة
اإلقتصاد وتضخم أبواب الســفارات مقربة البلد والقرار ،وفرق
هائل بني رئيس يعيش زواريب لبنان وهموم شعبه وبني خرائط
دولية بنسخة ديتليف ميليس .أخريا جمهورية لبنان منخورة
بالســوس الخارجي والداخيل واملراهــم الخارجية منقوعة
بالســم ،والخالص مي ّر بتســوية وطنية إلنتاج رئيس إنقاذ
وطني صنع يف لبنان».

ّ
الـــجـــمـــيـــل الـــتـــقـــى بـــخـــاري
ســــامــــي

الجميل مستقبالً السفري السعودي

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب ســامي الجم ّيل
ســفري اململكة العربية السعودية وليد بخاري ،وجرى عرض
آلخر املستجدات وعىل رأسها االستحقاقات املقبلة عىل لبنان.
حرض اللقاء النائبان نديم الجميل والياس حنكش اضافة اىل
رئيس جهاز العالقات الخارجية ميشــال ابو عبد الله ومنسق
العالقــات الخارجية يف الحزب مروان عبد الله ،وجرى خالله
تأكيد وفق بيان عن حزب الكتائب« ،وجود رغبة لدى املجتمعني
العريب والغريب لدعم الدولة اللبنانية وهذا يتطلب ان يستعيد
لبنان قراره وان يجدد الســلطة السياســية لتكون قادرة عىل
محــاورة العامل وتقوم مبا يلزم مــن اصالحات وهي مدخل
اسايس ألي دعم دويل».

ّ
الشــــــخصية»
تعميــــــم لـــــــ «األحــــــوال
ذكــرت املديرية العامة لألحوال الشــخصية ،يف بيان ،أنه
«بعد تلقّي العديد من املراجعات والشــكاوى حول ورود أسامء
املطلّقة أو الطليق عىل بيانات القيد العائلية ،والخالفات العائلية
التي تنتج عنها وبغية تسهيل شؤون املواطنات واملواطنني مع
االحرتام التا ّم ألحكام الدستور الذي ك ّرس مبدأ املساواة بني املرأة
والرجل ،وللقوانني النافذة ،أصدر املدير العام لألحوال الشخصية
إليــاس خوري ،تعميامً إىل رؤســاء أقالم النفوس يف مختلف
املناطــق اللبنانية بقبول طلبات اإلســتحصال عىل بيانات قيد
عائليــة للمطلّق أو املطلّقة – يف حال مل ينتج عن زواجهام أي
يتم
مواليــد – من دون إدراج قيد مطلّقتــه أو طليقها ،عىل أن ّ
اإلكتفاء بذكر إسم الزوج /الزوجة السابقة يف خانة املالحظات
يف بيان القيد ،إال يف حال رغبة أحدهام إدراج قيد مطلّقه ،وذلك
بنــا ًء عىل طلب واضح ورصيح يف كل مــرة يرغب أي منهام
بالحصول عىل البيان بكافة القيود».
كام ُيذكر املدير العام بتعميمه السابق املتعلق بإمكانية تقديم
املواطنــات املطلقات طلباتهن بإعادة قيدهن اىل خانة والدهن
قبــل الزواج لدى أحد قلمي النفوس التابع له محل قيد مطلقها
أو والدها وبالتايل شطب قيدهن من خانة مطلقهن
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سياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبناني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ت ــــــــازم مس ــــــــاري انتخ ــــــــاب رئي ــــــــس الجمهوريّ ــــــــة وتألي ــــــــف الحكوم ــــــــة
هيام عيد
تكشف أوساط سياسية مطلعة،
أن املحــاوالت ما زالــت متواصلة
من أجــل الوصول إىل تفاهم حول
الحكومــة املقبلة ،معترب ًة أن عدم
زيارة الرئيــس املكلّف لقرص بعبدا
للقــاء رئيــس الجمهورية نجيب
ميقــايت ،ال يعني بالــرورة أن
تم
عمليــة التأليف قــد توقفت أو ّ
تعليقها حتى إشــعا ٍر آخر .وتشري
هــذه األوســاط ،إىل أن الهــدف
األسايس الذي يدفع نحو استمرار
املحاوالت وذلك مبعزلٍ عن التجارب
السابقة حيث كانت تصطدم عىل
الدوام بجدار املطالب والرشوط مع
سقوط املحاولة األخرية لتأليف الحكومة ،مؤكد ًة أن
جل عىل هامش اإلتفاق املبديئ عىل الصيغة
ســ ّ
ما ُ
الحكومية الجديدة والتي تداولتها كل وسائل اإلعالم
يف األسبوعني املاضيني ،حمل مؤرشات عىل أنه من
الصعب التوصل إىل مســاحة مشرتكة يف مسألة
الصيغة الحكوميــة الجديدة ،وذلك عىل الرغم من
كل املحاوالت واإلتصاالت والوســاطات التي قامت
بها مرجعيات سياســية وحزبية عىل مدى املرحلة
املاضية.
ومن هنا ،تشدد األوساط نفسها عىل أن الوساطة
الحالية قــد تكون املحاولة األخــرة ،مع العلم أن
املشهد السيايس بات محكوماً بالتطورات عىل ّ
خط

اإلســتحقاق الرئايس ،ذلك أن وقائع جلسة املجلس
النيايب اليوم ،هي التي سرتسم معامل مسار التأليف،
ذلك أن عدم انتخاب الرئيس العتيد ،سيعيد الزخم إىل
املحــاوالت الجارية لتأليف الحكومة ،وذلك من أجل
تفادي أية سجاالت ومواجهات عىل قاعدة دستورية
لجهة تفسري املواد الدســتورية املتعلقة بالشغور
الرئايس وبحكومــة ترصيف األعامل وصالحيات
رئاسة الجمهورية بعد  31ترشين األول املقبل.
ولذلك تقول األوســاط املطلعــة ،إنه من املبكر
إطالق األحكام عىل الوساطة التي يقوم بها املدير
العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم ،عىل اعتبار
أن األيــام القليلة املقبلة ،ســتحدد مصري التأليف،

والذي بات مرتابطاً بشــكلٍ وثيق
باملواقف التي ســتنتج بعد جلسة
األنتخــاب الرئاســية ،وعىل وجه
تكتل «لبنان
الخصوص موقف نواب ّ
تم
القــوي» ،خصوصاً يف ضوء ما ّ
التداول به يف الساعات املاضية عن
التكتل لجلسة
ّ
احتامل مقاطعة هذا
اإلنتخاب اليوم.
وبالتايل ،فإن املشــهد الحكومي
اليــوم ومبعــزلٍ عن الوســاطة
القامئة ،قد بات معلّقاً عىل املعادلة
التي ستســتق ّر عليهــا العالقات
بني األطــراف السياســية املعنية
بامللفني الرئــايس والحكومي عىل
وجه الخصوص وهي فريق رئيس
الجمهورية ميشــال عون و»التيار
الوطني الحــر» من جهة والرئيس
نبيه بري والرئيس املكلّف من جه ٍة أخرى.
لكن األوساط السياسية املطلعة نفسها ،تستدرك
موضح ًة أن السبب األسايس الذي حال دون أن يُبرص
اإلتفاق الحكومي النور مطلع األسبوع الحايل ،يعود
ٍ
ورشوط اســ ُتجدت عىل ّ
إىل مطالب
خط مشاورات
التأليف النهائية ،وأدت إىل انقالب املشــهد بالكامل
من اإليجابية إىل السلبية .وعليه فإن هذه املطالب،
وفق ما تشــر األوساط نفسها ،كانت ستحول دون
حصول الصيغة الحكومية عىل ثقة الكتل النيابية،
وخصوصاً الكتل املعارضة واملستقلة والوسطية كام
نواب «التغيري» ،ولذلك عاد ملف التأليف إىل املراوحة
مجدداً ورمبا التأجيل.

ً
ّ
ّ
ب ــــــــري «يُس ــــــــجل هدف ــــــــا ف ــــــــي مرم ــــــــى الكت ــــــــل النيابي ــــــــة»

فاطمة شكر
بعد أن كان من املقرر زيارة الرئيس نجيب ميقايت
قرص بعبدا ملناقشــة آخر تطورات تشكيل الحكومة،
وبســبب الخالف املســترشي بني الرئيســن عون
وميقايت والذي يتفاقم يوماً بعد يوم ،استعيض عن
زيــارة ميقايت بزيارة اللواء عباس ابراهيم اىل قرص
بعبدا ملناقشــة اســاء الوزراء ،بعــد أن قرر رئيس
الجمهوريةالعامدميشالعونالرتاجعوعدماستبدال
الوزراء الحاليني بستة وزراء سياسيني.
مصدر متابع أشــار اىل أنه وبعد التشــاور سيتم
استبدال وزير درزي افصح عن اسمه الوزير السابق
طــال ارســان ،رشط اال يكون مســتفزاً للحزب
«اإلشرتايك» ،وسيستبدل وزير االقتصاد الحايل أمني
سالم بوزير آخر من قبل رئيس الجمهورية ،فيام يقوم
ميقايت بتسمية وزير مسيحي كان من حصة التيار
الوطنــي الحر ،فيام يتجه رئيس مجلس النواب نبيه
بري اىل اســتبدال وزير املالية الحايل يوسف الخليل
بالنائب السابق ياسني جابر.
وكان قد فاجأ بري الكتل النيابية والقوى السياسية
واملراجــع املعنية جميعاً ،بدعوة رسيعة خاطفة من
زاوية الواقــع املتثاقل لالســتحقاق الرئايس ،اىل
الجلســة األوىل النتخاب رئيس الجمهورية املقبل
اليومالخميس،املفاجأةالتتصلبواقعالحالبالتوقيت
الدستوريألنهاجاءتعمليابعد 28يوماًمنبدءاملهلة
الدســتورية النتخاب الرئيس ،مام يعني انها متأخرة
وليســت مستعجلة ،لكن األمر له دالالت قد تكتسب
طابعاً طارئــاً لجمل ِة عوامل تبينها بعض املعلومات
واملعطيات ،وعليه فإن املشهد ينقسم اىل شقني:
 أوالً :عامل «املباغتة» الذي استعمله بري بتوجيهالدعوة اىل انتخاب رئيس للجمهورية ،برز بشــكلٍ
واضــحٍ غداة إقرار مجلس النواب قانون املوازنة ،يف
ٍ
مربك نيابياً وسياسياً ومالياً واقتصادياً ،فيام
مشهد
العد العكيس لالستحقاق يتقدم برسعة كبرية بال أي
ُ
أفق واضــح حيال االتجاهات التي
تحيط به من كل
ٍ
الجوانب .ومع أنه قد سبق لربي أن أعلن بوضوح انه
يقدم إقرار املوازنة واملشــاريع اإلصالحية عىل أوىل
جلسات انتخاب رئيس الجمهورية ،فإنه سارع يوم
الثالثــاء حيث مل يتوقع أحد اىل توجيه الدعوة ،فيام
كانت ترددات جلســة املوازنة ال تزال تشــغل املشهد
النيايب والسيايس.

تداول الواقع الثقافي في لبنان مع مستشار أبي املنى

ً

املرتضى وضع إكليال على نصب ضحايا مجزرة صبرا:
ُ ّ
العدو ّ
حرض لبنانيين مضللين على ارتكابها لزرع الفتنة

املرتىض يفتتح معرضا للصور الفوتوغرافية عن مجزرة صربا وشاتيال

زار وزيــر الثقافــة يف حكومة ترصيف
االعامل القايض محمد وسام املرتىض مدفن
ضحايا مجــزرة صربا وشــاتيال ،وكان يف
اســتقباله رئيس بلديــة الغبريي معن خليل
ووضع اكليال من الزهر عىل النصب التذكاري.
بعدهــا ،توجــه املرتــى اىل املركــز
الصحــي االجتامعي لبلديــة الغبريي قبالة
روضة الشــهيدين ،وافتتــح معرضا للصور
الفوتوغرافيــة عن مجزرة صربا وشــاتيال،
واكد ان «احياء ذكرى مجزرة صربا وشــاتيال
واستحضار هذه الذكرى وضحايا املجزرة التي
ارتكبتهــا أيد لبنانية آمثة ال نقف عندها بقدر
مــا نقف عند الذي حرض وحض عىل الدخول
إىل املخيــم والتنكيل بأهله العزل ،وهو العدو
االرسائييل الذي مل يكتف مبامرســة حقده
باالنتقام ال الســعي اىل زرع بــذور الفتنة
والشــقاق اىل ابد االبدين بني اللبنانيني وبني
الفئــة التي ينتمي اليها هوالء املضللون الذين
ارتكبوا هذه املجزرة بتشجيع وحقد من العدو
االرسائييل» ،الفتا إىل «مراهنة العدو وارصاره
عىل إحداث الفتنة بني اللبنانيني ما حصل اثر
انسحابه من الجبل ومن االرايض املحتلة يف

جنــوب لبنان عام  2000بحيث توقع ان يرتك
الناس يف تلك االريض ملصريهم املجهول وان
ميارس ضدهم ابشع انواع التعذيب والتنكيل
ممن عادوا اىل قراهم مع املقاومة والعتقاده
انه خلق جرحا بني اللبنانني ال يشــفى هذا هو
االرسائييل».
وختم «نخاطب ارواح الضحايا من عليائها
ونقول :انترصنــا عىل العدو االرسائييل الذي
تســبب بهذه املجزرة البشعة ومبجازر اخرى
وآالم جســيمة وســنبقى بإذن الله متأهبني
ومســتعدين لالنتصار عليه حتى اســتعادة
الحقوق املسلوبة».
من جهة ثانية ،إســتقبل وزير الثقافة يف
مكتبه يف قرص الصنائع ،مستشــار شــيخ
العقــل لطائفــة املوحدين الــدروز للثقافة
الدينية الشيخ وسام سليقا ناقال تحيات شيخ
العقل سامي ابو املنى .وتم التداول يف الواقع
الثقــايف يف لبنان بشــكل عام ويف املناطق
والقرى النائية التــى تحظى اهتامما خاصا
من الوزير».
وتســلم املرتىض من ضيفه لوحة فنية من
أعامله بالخط العريب.

«هــــــــــــــــــــــــــــــا بالخميــــــــــــــــــــــــــــــس»!!!
 ثانياً  :عامل «اختزال» بري ملا ســبق له ان اعلنهاألسبوع املايض ،تحديدًا أنه يربط توجيه الدعوة اىل
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بيشء معقول من
التوافق،فاذابه يتجاوزيومالثالثاءهذاالرشطويوجه
الدعوة ،وهو األعلم بأن أي قدر من التوافق مل يتوافر
بعد ،مبا عكس معطيات طارئ ٍة لديه جعلته يقدم عىل
توجيه الدعوة .وقد توافرت معلومات أن بري أراد اقفال
الباب رسيعاً عىل بدايات تحميله تبعات املســاهمة
يف تعطيل انتخــاب الرئيس كلام متادى يف الرتيث
يف توجيــه الدعوة ،وهــو بذلك رمبا يرد عىل انتقاد
وجهه تحديدًا البطريرك املاروين الكاردينال مار بشارة
َ
حيال عدم االحتكام
بطرس الراعي يف عظته األخري ِة
اىل االنعقاد الدائم للجلسات كام ميليها الدستور دون
انتظار عوامل أخرى ،كام حذر من اســقاط التمثيل
املاروين يف السلطة عرب الفراغ الرئايس.
وتشــر املعلومات اىل أن بري أراد من الجلســة
أيضاً أن تكون جلســة اختبار النيات للجميع ،مبا يف
ذلك الذين قد يكشــفون استعامل فقدان النصاب يف
الجلسة األوىل ،ومبا يطلق أيضا املسار الرئايس عملياً
بــد ًءا من الخميس يف  29أيلول .ومثة من ذهب أبعدَ
يف التقديرات فربــط جانباً من دعوة بري املفاجئة
بالعرقلــة الطارئة لتعويم الحكومة ،فجاءت الدعوة
لتدخل البلد يف مناخ مختلف من شأنه محارصة نهج
تعطيلاملحاوالتاملتواصلةلتعويمأوتعديلالحكومة،
ولتضع االستحقاق الرئايس يف األولوية التي تحول
دون «ترف» طرح الرشوط الخاصة والفئوية يف ما
تبقى من والية العهد.
وكانت الدعوة قد أثارت أيضاً ً
جدل دســتوريًا حول
احقية ترشيــع املجلس بعد تح ّوله اىل هيئة ناخبة

ّ
دشن قاعة االجتماعات في نقابة ّ
محرري الصحافة

ســــفير تركيــــا :تمنياتنــــا أن يتـــ ّـم االســــتحقاق الرئاســــي
ّ
القصيف ـــي :نح ـــرص عل ـــى انفتاحن ـــا وعل ـــى كل تع ـــاون

او عدمهــا ،خصوصا لجهة منح الثقة للحكومة يف
حال صدرت مراسيم تشكيلها ،لكن اآلراء الدستورية
تقر بإمكان امليض يف الجلســات اإلنتخابية كام يف
جلســات الترشيع بفصلٍ ما بني املســارين ما داما
غري متزامنني يف الوقت ،كام انه ليس مثة ما يحول
دستوريا دون انعقاد املجلس ملنح الحكومة الجديدة
الثقــة ولو كان هيئــ ًة انتخابي ًة ،ألن ما ينطبق عىل
االطار الترشيعــي ينطبق عىل موضوع الثقة ،التي
تشكل استحقاقاً دستورياً يس ّو ُغ انعقاد املجلس يف
أي لحظة.
وأمام هذا املشهد السيايس املحتدم تسعى «القوات
اللبنانية» للتوصل اىل اسم مشرتك لتخوض به املعركة
الرئاســية ،لكنها حتى هذه الساعة غري قادرة عىل
تحقيق هذا االمر بســبب وجــود خالفات وتباينات
فيام بينها ،وعدم توصلهــا اىل املواصفات املوحدة
التــي تريدها حــارضة يف املرشــح املنتظر .ويرى
جعجع أنه يســتطيع جمع  67نائباً يف فريق واحد
ملواجهة اي مرشــح من قوى  8آذار ،او اىل اي اســم
تربطه عالقة وصل ٌة بحزب الله .كام يأمل جعجع أن
ينضم الجنبالطيون اليه ومعهم النواب الس ّنة الذين
يرضخون إلمالءات السعودية .وبالرغم من الخالف
الكبري بني بري وباسيل ،فإن باسيل حتى هذه اللحظة
أعرب عن عدم رغبته السري برؤية حزب الله الرئاسية،
علامً ان الحزب مل يكشف عن أوراقه االنتخابية حتى
اآلن.
وأمام كل هذه التطورات املتسارعة داخلياً وإقليمياً،
تبقىالعربةبحصولاالنتخاباتوانتخابرئيسللبالد،
اذا كتب للربملان امتام هذا الواجب الدســتوري ضمن
املهلةالدستورية.

مـــــولـــــوي عـــــــرض مـــــع أبـــــــي رمـــيـــا
ّ
ً
شــــــــــؤونــــــــــا تـــــتـــــعـــــلـــــق بـــجـــبـــيـــل

فاديا أبو غانم معلوف
دعــا رئيس مجلس النــواب الكتل النيابية
«خبــط لزق» إىل جلســة «بروفا» النتخاب
رئيــس للجمهورية ،وبالفعــل فقد أتفقت
الكتــل النبابية عىل الحضور ،كل مع ســلة
اســاء ...وكلنا يعلم بأنها مرسحية «فقط
لكيد االعادي».
تأيت الدعوة بعد ســتة وعرشين يوما عىل
بدء املهلة الدستورية النتخاب رئيس ،وقبل ٣٣
يوما من انتهاء مهلة والية الرئيس ميشــال
عون.
يجدر التذكري يف هذا السياق ،إىل أن الرئيس
بري دعا إىل أكرث من  ٤٤جلســة بني نيسان
 -٢٠١٤وترشين األول  ،٢٠١٦حيث تم انتخاب
الرئيس عون يومذاك بعد فراغ سنتني ونصف
السنة.
كل هــذا لبــدء االســتعراضات ،وعرض
العضالت ،وشــد العصب ،وتضييع الوقت...
عىل حســاب رفع الــدوالر الجمريك إىل ١٥
ألف ،وحتى قبل صدوره يف الجريدة الرسمية،
عمدت جميع املؤسســات االقتصادية العامة
والخاصــة إىل رفــع األســعار ...والتنكيل
بحياة املواطن الذي يتظاهر ...ويرتاجع ...ثم
ينكفىء...
ويف املؤسسات التي تعيش تداعيات اقرار
املوازنة ،فــإن الجرعة التي ضختها عرب رفع
األجور مل ترفع كامل االعرتاضات ،حيث ابقى
األســاتذة الجامعيني عىل ارضابهم عىل أن
يحدد األساتذة الثانويني موقفهم؟؟
اما السفرية األمريكية دورويث شيا ،فبعد

زيارتها رئيس حكومة ترصيف األعامل نجيب
ميقايت استكملت زيارتها إىل عني التينة للقاء
الرئيــس بري ،وطبعا محــور الحديث النفط
اإليراين!!!!
إىل ذلــك يتنظــر لبنان الــرد املكتوب من
الوســيط االمرييك أموس هوكشــتاين يف
مفاوضات ترســيم الحدود ،بقبول أو رفض
استئناف املفاوضات غري املبارشة مع الكيان
اإلرسائييل...
اما القنبلة الكبرية ،فهو ما أعلن عنه وزير
املال يوسف خليل لوكالة «رويرتز» إىل توجه
مرصف لبنان إىل رفع ســعر الرصف الرسمي
الحــايل املحدد عنــد  ١٥٠٠ل.ل .للدوالر إىل
خمســة عرش ألف لرية ،ابتداء من  ٣١ترشين
األول املقبل متاشــيا مع سعر الرصف املحدد
يف املوازنــة ،ورأى خليل بأن هذه الخطوة من
شــأنها توحيد أسعار الرصف  ،لكنها ستؤدي
إىل كشــف خسائر القطاع املرصيف ،الذي مل
يعلن حتى الساعة عن التزاماته بالدوالر وفق
سعر الرصف الرسمي املنخفض.
إما الطامة الكربى ،فسيكون اعتامد أسعار
رصف أدىن من سعر الرصف الرسمي بالنسبة
للســحوبات من الودائع بالدوالر بحســب
التعميمني  ، ١٥٨ -١٥١وهذا ما يطرح السؤال
اوال عن مدى اســتعداد مرصف لبنان لتعديل
أســعار الرصف هذه؟ والثانية ما هو مصري
املــودع يف هذه الحالة؟ وهل هذا مؤرش أيضا
إىل رضب القطاع املرصيف ،ووضعه يف موقع
املواجهة املبارشة بني املرصف واملودع؟
فعــا صــدق من قــال اننــا نعيش زمن
العصفورية ...والبطل من سيبقى ويصمد.

«الديموقراط ـــي اللبنان ـــي» :إق ـــرار موازن ـــة تعتم ـــد زي ـــادة
األعبــــــاء علــــــى املواطنيــــــن خطــــــوة غيــــــر مســــــؤولة

مولوي مجتمعا مع ايب رميا

القصيفي يقدم درعاً للسفري الرتيك بحضور أعضاء النقابة
دشّ ــن ســفري تركيا عيل باريش اولوسوي
ومنسقالوكالةالرتكيةللتنسيقوالتعاونTIKA
اورهــان ايدن ،ظهر امــس قاعة االجتامعات
يف نقابــة محرري الصحافة التي تولت TIKA
تحديثهاوتجهيزهابأحدثالتقنيات،يفحضور
أعضاء مجلس النقابة واملدير اإلقليمي لوكالة
األناضول تورغوت ألب بويراز.
بعدماقطعالسفرياولوسويونقيبمحرري
الصحافةجوزفالقصيفيرشيطإفتتاحالقاعة،
وبعد النشــيدين الوطنيني لرتكيا ولبنان ،ألقى
القصيفــي كلمة ،قائال« :نحيي الدولة الرتكية
املمثلة بسفريها يف لبنان ،نحرص عىل تكرار
شكرنا ،وانفتاحنا عىل كل تعاون بني صحافيي
لبنان وتركيا يف جميع املجاالت ،مشــرين إىل
أن عالقات تربطنا بهم من خالل االتحاد الدويل
للصحافيني ،نحــرص عىل تنميتها وتطويرها
حفاظا عىل رسالتنا املهنية السامية».

ور ّد السفري الرتيك بكلمة ن ّوه فيها بالتعاون
القائــم بني لبنان وتركيا ،وأشــاد بالدور الذي
تقوم به النقابة يف خدمة الكلمة واإلنســان.
وأثنى عىل املبادرة التي قامت بها وكالة التعاون
والتنسيق الرتكية «تيكا» يف تعزيز التعاون بني
تركياوالصحافةاللبنانية،عىلأنيستمرتطوير
وتعزيز هذا التعاون يف املستقبل.
ويف نهاية اإلحتفال ،قــدّم القصيفي درع
النقابةللسفريالرتيكومديرتيكاتقدي ًراوشك ًرا
لهام.بعداالحتفال،ردالسفريالرتيكعىلاسئلة
واستفهامات أعضاء مجلس النقابة ،وقال« :ان
دول املنطقة بحاجة اىل تعاون جدي بينها».
وعن االنتخابات الرئاســية اللبنانية ونظرة
يخص اللبنانيني،
تركيا اليها ،قال« :هذا املوضوع
ّ
وتركيا لن تتدخل يف هذا االستحقاق مع متنياتنا
ان يتم االستحقاق يف مهلته الدستورية من ًعا
ملزيد من اإلنهيار يف لبنان».

اســتقبل وزيــر الداخلية والبلديــات يف حكومة ترصيف
األعامل القايض بســام مولــوي ،يف مكتبه ،بعد ظهر امس،
النائب سيمون أيب رميا ،وعرض معه األوضاع العامة وشؤونا
تتعلق مبنطقة بالد جبيل.

معرض فــردي فــي «اكـــزود»  -األشرفية
يســتضيف غالريي اكزود ،بالتعــاون مع جمعية، Lb-AWI
املعــرض الفردي الثالث للفنــان عيل زين الدين بعنوان «الجامل
امللمــوس « ،»Sensation of Beautyوالــذي يتضمن  ٢٨لوحة
اكريليك وميكسد ميديا.
واملحور الرئييس ملعرض زين الدين هو الجامل واملرأة ،ففي كال
الحالتني ،الجامل مصدر إلهام للكثري من الذين يرغبون يف التعبري
عن أنفســهم من خالل الفن والريشة .ليس من املبالغة أن نقول
إن الفن أعطانا طريقة جديدة للتعبري عن أنفسنا وترجمة الجامل
إىل هذا العامل بطريقتنا الخاصة وكام نراها .ميكن استخدام الفن
كطريقة لالحتفال بالحياة ونرش الفرح ،أو ميكن ببســاطة أن
يكون تذكريًا مبدى جامل العامل.
إشــارة اىل ان هذا املعرض عبارة عن مجموعة من القصص
القصرية التي تعرفنا عىل معنى الحياة والخلق والطبيعة واملرأة،
ويناقش أهمية الجامل األنثوي يف كل جانب من جوانب الحياة.
يذكر ان املعرض افتتح يف  ٢١الحايل ويســتمرحتى  ٢٨منه
يف «غالريي»  Exodeاألرشفية نزلة وزارة الخارجية.

ارسالن يرتأس االجتامع

شــدد املجلــس الســيايس يف الحــزب
الدميوقراطياللبناينيفاجتامعهالدوريالذي
عقد برئاســة رئيس الحزب طالل أرسالن يف
خلدة ،عىل «رضورة اتخاذ القرارات االصالحية
الســكة
التي من شــأنها وضع األمور عىل ّ
الصحيحــة والحدّ من اإلنهيــار ،الذي أوصل
اللبنانيني إىل الهجــرة عرب طرق غري رشعية
وغري آمنة باتت تؤدّي إىل ظاهرة غرق املراكب
واملوت املفجع لألطفال والكبار والش ّبان هرباً
من املوت البطيء من ج ّراء الوضع اإلقتصادي
الخانق» ،وتقدّم املجلس السيايس «بالتعازي
الحا ّرة من ذوي الضحايا واللبنانيني عموماً»،
متمنياً «عدم تكرار مثل هذه الحوادث األليمة».
وأكد املجلس يف بيان «أه ّمية انتخاب رئيس
للجمهورية قاد ٍر عىل تح ّمل املسؤولية امللقاة
عىل عاتقه يف هذه املرحلة ،إىل جانب حكومة

أصيلة تعقد اجتامعات مكثّفة وتتخذ قرارات
إصالحية جريئة وداخلية قبل املفاوضات مع
أي جهات مالية دولية ،وقبل
صندوق نقــد أو ّ
فرض الرضائب العشــوائية عــى املواطنني
من خــال موازنة أق ّرت بخطــوة اعتباطية
رسعة وغري مسؤولة».
ومت ّ
وختــم البيان ،مشــراً إىل أنّ «امللف األبرز
يهم الصغري والكبــر اليوم هو ملف
والــذي ّ
الرتســيم البحري وتحصيل حقوقنا املكتسبة
من الرثوة النفطية ،والتي قد نشــهد يف وقت
قريب حسامً إيجابياً لهذا املوضوع ،باإلضافة
إىل رضورة العمل بكل الطرق والوســائل عىل
حل أزمــة الكهرباء ،واإلنتقــال من مرحلة
ّ
الحديث عن حلول وحلول إىل مرحلة العمل عىل
تطبيقهــا ،وانقاذ لبنان واللبنانيني من العتمة
الشاملة واألزمات الحاصلة نتيجتها».
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ّ
دور الحضانة بين التناسب والهواجس ...وبين النظرية والواقع
االنفصال األول ،يوم تختارين إرسال ولدك إىل الحضانة .ففي
ظــل التطور املجتمعي الحاصل لناحية كون األب واألم يعمالن،
ّ
يضطــر األهل أن يســتعينوا بالحضانات لرعاية أطفالهم .فام
الس ّن األمثل إلرسال الطفل إىل الحضانة؟ ما هي صعوبات هذه
املرحلة  ،إيجابياتها وســلبياتها؟ ما السبيل الختيار الحضانة
األمثل؟ وغريهــا من الهواجس التي تؤثر بالعائالت واألطفال
ومجتمع اليوم والغد بشكل عام.

} السن األمثل العتامد دور الحضانة لألطفال }

تحكم الظروف املجتمعية يف هذا األمر ،فتجد معظم األمهات
العامالت يلجــأن إىل إدخال أطفالهن إىل الحضانة بعد انتهاء
إجازة األمومة ،وذلك لكون األم امراة عاملة ،وليس لديها بديال
كاألهــل أو األقــارب أو حتى مربية يف املنزل .وعليه يتم إدخال
بعض األطفال دور الحضانة يف أعامر ترتاوح بني األربعني يوما
إىل الشــهرين ،فيام تعمد عائالت أخرى إىل إدخالهم يف عمر
الثالثة أو حتى الثانية تبعا لظروفهم العائلية.

} رأي املختصني }

بحســب الدكتورة ناديا األحمــد ،وهي متخصصة يف علم
النفس ،إن الســن األمثل لدخول الطفل إىل الحضانة هو عمر
الثالث ســنوات .ففي هذا السن ،تكون قدرات الطفل اإلدراكية
واللغوية قد منت ،فيستطيع أن يعرب بالطلب أو الشكوى وحتى
التفاعــل .فيمكنه ذلك من متضية وقته بالتعلم واملرح واللعب
إىل حني اصطحاب أهله له.
تضيــف األحمد «أتفهم الظروف التي تدفع باألهل إىل إدخال
أطفالهــم إىل دور الحضانة قبــل عمر الثالثة ،غري أن النتائج
املتأتية عن ذلك كثرية .فتشري البحوث إىل أن ما يزيد عن مثانني
باملئة من هؤالء األطفال عانوا من انفعاالت سلوكية كالعدوانية
والعناد أو حتى الرفض والصمت نتيجة شعورهم بتخيل والدتهم
عنهــم ،وتركهم وانرصافها إىل عملها  ،فيضطرون إىل االنتظار
وقتــا طويال متعبا ريثــا يتم اصطحابهم إىل املنزل .وترتاكم
املعاناة اليومية وتتضاعف يف كل صباح نتيجة رفض األطفال
الذهاب إىل الحضانة .وهذا أمر طبيعي فالطفل والســيام يف
الشهور والسنوات األوىل يحتاج لوالدته  ،لحضنها ،اهتاممها،
حنانها اكرث بكثري مام يحتاج إىل اللعب والتعلم واللهو».
وتلفت إىل املشاكل االخرى التي يتعرض لها األطفال وأهمها
العــدوى املرضية كاإلنفلونزا وغريهــا ،يف حني يكون الجهاز
املناعي للطفل مل ينم بشكل كامل ،وبحاجة إىل اهتامم وتعزيز.
وتشــر اىل أن لدى بعض االطفال قدرة عىل التأقلم تختلف من
طفل إىل آخر ،فتأقلم طفل بشكل رسيع دون معاناة ال يلغي أن
لدى األطفال اآلخريــن ميل لعدم التأقلم ،وتضيف أنه حتى يف
األطفال الذين مل يعطــوا أهلهم وقتا عصيبا يف التعود ،لديهم
معاناتهم التي يعربون عنها بالصمت او أشياء أخرى من رفض
وعناد وغريها.

أن تتوفر فيها عنارص متعــددة من البناء واألثاث والتجهيزات
إىل الكادر الحاضــن والرعايئ التعليمي وغريها .وعند اختيار
الحضانــة ،يختار األهل بديلهم لســاعات .بالطبع ال أحد يحل
مــكان األهل يف تلك العالقة املتميــزة ،غري أنه يجب أن تتوفر
يف املكان واألشخاص الكثري من الرعاية  ،االحتواء ،االهتامم،
النظافة ،الدفء ،املعايري ...قد يكون هذا بعضها:
 محاولــة اختيار حضانة قريبة من حيث املوقع من املنزلأو مــن مــكان عمل األم .وميكن أن يكون قريبا من منزل إحدى
جداته مثال.
 ال بــد من مراعاة عنرص األمان داخل الحضانة من نظافةاملكان والحاممــات لضامن عدم إصابتــه باألمراض ،نظافة
الطعام وطرق التعقيم واملطبخ الذي يهتم بغذاء األطفال ،سالمة
منطقة االلعاب وتجهيزها املناســب ملنع إصابة الطفل بكسور
أو خدوش يف حالة السقوط.
 صحة املكان لناحية دخول أشــعة الشــمس إليه وغيابمشاكل الرطوبة  ،والحرشات...
 التأكد من عدد االطفال املســجلني يف الحضانة ،ومالءمةالعدد ملساحتها وتجهيزاتها وعدد األشخاص املوكلني بالرعاية
والعمل فيها.
 نوعية التعليم واألســاليب والبيداغوجية املتبعة ،ووجودأخصائيــن عارفني قادرين عــى خلق أجواء من املرح الهادف،
لتمكــن األطفال من املهارات والكفايات التي تطور من أدائهم
وذكاىهم العاطفي واالجتامعي.
 التأكد من وجود ممرضة أو طبيب مختص مخافة حدوثأي طارئ ،والتاكد من اعتامد القيمني عىل اتباع معايري صحية
ملنع انتشار العدوى بني األطفال،
 العالقة الشــفافة واملتواصلة بني الحضانة واالهل بحيثتستلم االم تقرير يعلمها بتفاصيله من األكل إىل النوم والترصف،
حتى النفاصيل املتغرية يف شخصيته وسلوكه وصحته.
وتبقى ســلة من األمــور الكثرية املتعــددة التي من املمكن
مالحظتها عندما تطرأ ،والتي تشمل مالحظة الطفل ومراقبته
لرصد اي تغري عىل صحته وسلوكه وانفعاالته...

} أيهام األفضل الحضانة أم املنزل؟ }

وتشــر الدكتورة االحمد إىل أن الكثري من مشاكل العائالت
يف يومنا هــذا ،والتفكك االرسي الحاصــل ،هو نتيجة غياب
الوقــت الذي كانت تقضيــه األم مع أطفالها .مضيفة أن غياب
األم لفــرات طويلة وبصورة متكررة تــؤدي إىل .اضطرابات
نفسية لدى األطفال .وهذا ما حدا بالكثري من علامء النفس إىل
التأكيد بأن األطفال الذين تربوا يف الحضانات قبل سن الثالثة،
يتكون لديهم نقص عاطفي وشعور بعدم األمان وغياب الدفء.
بحيث أكد أحد خرباء العيادات النفسية والعائلية يف فنلندا ،أن
«الوقــت» هو أهم ما ميكن أن مينحه االهل ألطفالهم .فالوقت
يعني االهتامم ،يعني الحياة مبراحلها بتفاصيلها ،الوقت احتواء
} كيفية اختيار الحضانة لألطفال }
ال ميكن استبداله بخدمات مشرتاة مهام بلغ البذخ عليها ،سواء
وتابعت االحمد ان الحضانة ليســت مجــرد مكان يلجأ إليه اكانت ملربيات تعملن يف املنزل أو حضانات.
لــذا ،تؤكد االحمد ان إهامل عامل الوقت بحجة تأمني الحياة
األهل لرتك أطفالهم لتعذر تواجدهم معهم يف املنزل ألســباب
تتعدد .الحضاتة هي املكان والبيئة اآلمنة واملناسبة التي يجب ومتطلباتها ،ينهي الحياة وفصولها وال يعود .فحني يتذكر االهل

ّ
فــــعــــالــــيــــتــــه
مـــــــشـــــــروب شــــــائــــــع يُـــــثـــــبـــــت
ّ
ّ
اإلنـــجـــابـــيـــة لــلــذكــور
فــــي تــحــســيــن الـــصـــحـــة

توصلت دراسة صينية إىل أن الرجال الذين
يرشبون الشــاي قد يكون لديهم تركيز أعىل
للحيوانــات املنوية وعددها .ودرس الباحثون
جودة الحيوانات املنوية ملا يقارب  1400رجل.
وشوهدت فوائد تعزيز الحيوانات املنوية فقط
لدى الرجال الذين رشبوا الشاي ثالثة أيام يف
األسبوع ،لذلك ال يعرف الخرباء ما إذا كان تناول
كوب كل يوم سيكون أفضل.
وخلص الباحثون إىل أن «رشب الشــاي قد
يحسن الصحة اإلنجابية للذكور›› .وتراجعت
أعــداد الحيوانات املنوية خالل العقود القليلة
املاضية ،ما أثــار تحذيرات من أزمة خصوبة
الذكور .ويقول األطباء إن الدهون تدمر جودة
الحيوانات املنوية .ولهذا الســبب ،يتم تذكري
الرجــال الراغبني يف أن يصبحــوا آباء بفوائد
تناول نظام غذايئ متوازن ومامرسة الرياضة
بانتظام.
هــذا وارتبطت بعض األطعمــة الصحية،
مبــا يف ذلك الفاكهة والخــراوات الورقية
والفاصوليا ،بشكل فردي بتحسني الحيوانات
املنوية وحركتها  -وقدرتها عىل التحرك بكفاءة.
وبالطريقة نفســها ،أشــارت دراســات
الخصوبة أيضا إىل أن اللحوم الحمراء والقهوة
والوجبات الخفيفة السكرية قد تسبب تراجعا
يف جودة الســائل املنوي .لكن الباحثني ،الذين
أرشفوا عىل هذه الدراســة ،قالوا إن آثار رشب
الشاي عىل الحيوانات املنوية غري واضحة.
ويف الدراســة الحديثــة قــام الباحثون
الصينيــون بتجنيــد  1385رجال ،قدموا نحو
 4عينات لكل منهم بني نيســان  2017ومتوز
 .2018كام وقع اســتجواب املتطوعني حول
عاداتهــم الصحية وأســلوب حياتهم .وكان
جميع املشــاركني بصحة جيدة ويتم فحصهم
كمتربعني محتملني يف بنك الحيوانات املنوية
يف مقاطعة هويب يف الصني.
وأظهــرت النتائج ،التــي نرشت يف املجلة
العلمية  ،Chemosphereأن  %28رشبوا الشاي،
بينام  %72مل يرشبوا .ومل يذكر املتطوعون نوع
الشــاي الذي رشبوه ،أو ما إذا أضافوا الحليب
أو السكر إىل مرشوبهم .ولكن ألنه وقع إجراء

الدراسة يف الصني ،فإنه ميكن أن يكون الشاي
أخرض ،نظرا النتشــاره الواسع بني السكان،
فضال عن األولونغ والشاي األسود.
ومقارن ًة مبن ال يرشبون الشاي ،فإن أولئك
الذيــن تناولــوا كوبا من املرشوب الســاخن
لديهــم تركيز أعىل من الحيوانات املنوية (عدد
الحيوانــات املنويــة لكل مليلرت من الســائل
املنوي) ،وعــدد الحيوانات املنوية ،وهو العدد
اإلجاميل للحيوانات املنوية لكل قذف .ويُصنف
الرتكيز املنخفــض للحيوانات املنوية عىل أنه
أقــل من  15مليون حيــوان منوي لكل مليلرت
من الســائل املنوي ،بينام يقل عدد الحيوانات
املنويــة املنخفض عن  39مليون حيوان منوي
لكل قذفة.
ووجد الباحثون أن أولئك الذين رشبوا الشاي
ملدة ثالثة أيام عىل األقل يف األســبوع لديهم
عدد حيوانات منوية أعىل بنســبة  %5وتركيز
أعىل بنســبة  .%0.4ومع ذلك ،فإن أولئك الذين
رشبــوا الشــاي ملدة تقل عــن ثالثة أيام يف
األســبوع مل يروا نفس الفوائد ،مع انخفاض
عــدد الحيوانات املنوية وتركيزها مقارنة مبن
ال يرشبون الشاي.
واكتشف الفريق أيضا أن أولئك الذين رشبوا
الشــاي ملدة  10ســنوات أو أكرث لديهم تركيز
حيوانات منوية أعىل بنسبة  %15.3من أولئك
الذين مل يرشبوا الشــاي .ومــع ذلك ،مل تكن
هناك صلة بني رشب الشاي وحركة الحيوانات
املنوية وبنيتها ،وهام عامالن آخران ميكن أن
يؤثران عىل خصوبة الرجل.
وخلص الباحثون بقيادة شــيل رين لو ،إىل
أن «النتائــج التي توصلنا إليها تقدم دليال عىل
أن رشب الشــاي قد يحسن الصحة اإلنجابية
للذكور» .وقالوا إن فوائد رشب الشاي قد تعود
إىل مادة البوليفينول ،وهي مركبات موجودة
يف املرشوبات مليئة مبضادات األكسدة ،ووجد
أنها تعزز بقــاء الحيوانات املنوية .وقد يؤدي
انخفاض عدد الحيوانات املنوية أو تركيزها إىل
صعوبة الحمل بشكل طبيعي عىل الرجل ،حيث
تؤثر املشكلة عىل ثلث األزواج الذين يكافحون
من أجل الحمل.

مــا فقدوه مع اطفالهم يف كل
مراحل طفولتهــم إىل الكرب،
بكل التفاصيل ،يعلمون أن هذه
األشياء الثمينة مل تكن لتشرتى
باملال .واما من ناحية األطفال
فام ينقصهم نفســيا ،شــكل
لهم نقصا عاطفيــا ومعنويا
مل يتمكنوا مــن تخطيه مهام
قدم لهم من مال .ومن خدمات
مشــراة باملال ،وتشري اىل انه
يف الوقــت الــذي أصبح من
املعتاد لدى مجتمعاتنا إرســال
أطفالنا إىل الحضانات ،ينشط
االتجاه يف الدول الغربية لعودة
االهتامم بالطفولــة من قبل
األهل ،وتقوم الدول بســن قوانني بهذا الخصوص ومساعدات
كذلــك متكن األهل مهام كان حالهم من تربية أطفالهم ومتنع
االستعانة بالحضانة قبل سن الثالثة.

} رأي مغاير }

ينشط بني الخرباء رأيا آخر  ،حيث يجد أن االعتدال يف كل يش
نعمة .فوجود الطفل لوقت خارج منزله يحفز اهتامم ذويه به
أكــر حني عودته ،فيمضون معــه وقتا قيام اكرب .ويكون يف
الوقت نفســه قد اختــر الحضانة وما تقدمه من لعب وتعليم
واهتامم ،رشط توفر الكثري من املعايري فيها.
فخــن مييض الطفل وقتا ال يزيد عن الخمس ســاعات يف
الحضانــة ،ومييض مع ذويه باهتامم وقتــا ال يقل عن أربع
ســاعات  ،تقدم فيهم الرعاية الحسية من حديث ولعب وحنان
وتواصــل ،فهذا أهم املطلوب .وهذا مــا يعترب وقتا حقيقيا ،إذ
ميكــن ان مييض الطفل طوال وقته يف املنزل مع أهله يف جو
من التأنيب والرصاخ ،أو يعطى ما ميكن أن يلهو به دون تقديم
الوقت النوعي له ،وعىل املقلب اآلخر قد مييض معظم وقته مع
عاملة املنزل ليس إال.

} تجارب تلقي الضوء }

الســيدة غانم  ،موظفة يف القطاع الخاص ولديها طفلة مل
تتجاوز الســنتني،عمدت إىل تســجيلها يف الحضانة منذ سن
الســتة أشهر ،وقد عاشــت مع ابنتها تجربتني مختلفتني يف
حضانتني مختلفتني.
ففــي الحضانة األوىل متكنت الســيدة غانم من ترك ابنتها
وقتا أطول ،ما ســمح لها براحة أكرب تجــاه دوام عملها ،وقد
كانت تتابع ابنتها وكيفية سري االمور يف الحضانة االوىل عن
كثب ،لتتفاجأ يف أحد األيام أنهم أرسلوا يف طلبها لعرض ابنتها
البالغة عرشة أشــهر عىل الطبيب لسقوطها من الرسير الذي
تنام فيه .ولدى متابعة السيدة ملا حدث مذهولة تبني أن اإلهامل
وكرثة عدد األطفال املوكل بهم إىل مربية واحدة كان الســبب.
غيت الحضانة ،واهتممت يومها بالتدقيق يف
وتضيــف غانمّ :
التفاصيــل .اخرتت حضانة تضم عــددا من األطفال يوزععون

بطرية صحية عىل الرنبيات ،ويعتمدون دواما تربويا ال يزيد عن
الخمس ساعات للطفل دون الثالثة .وأنا مرتاحة كثريا ،رغم أن
ذلك يؤثر عىل دوام عميل .بعض التضخية أمر رضوري لصحة
طفلتي النفسية واملعنوية والجسدية».
ويف تجربة للســيدة حيدر يف إحــدى الحضانات املرموقة
يف مدينة بريوت ،أوضحت أن صحة ابنها النفســية وتفاعله
االجتامعــي يف احســن حال ،فهو طفل ســعيد ومرح ،يأكل
كل يوم ،واألهم أنه
بانتظام وينام بانتظام ،ويتعلم شيئا جديدا ّ
حني يحرض من الحضانة يكون مليئا بطاقة إيجابية وابتسامة
تطمىن قلبي وترفع عني عبء ذنب تركه القرسي.
يف حني تشــكو السيدة عيىس عناد ابنتها وبكاىها الدائم،
والبكاء اللييل املســتمر الذي يتفاقم وقت تجهيزها للذهاب إىل
الحضانة .وهذا مــا دفعها لرتك عملها والبقاء معها يف املنزل
ولكنها تقول« ،تعاين ابنتي اليوم ،وعي يف ســنتها الثانية ،من
ردة فعل عدائية تجاه الكل وترفض ان ترتكني ولو للحظة حتى
انها ترفض النوم يف رسير منفصل عني».
لعل مــا تثبته هذه التجارب ،هو ان الختيار الحضانة أهمية
حل آمن ومفيد لالمهات
كبرية ومهمة .فالحضانات املتخصصة ّ
العامالت ،وهو ينعكس إيجابا تعليميا ونفســيا عىل األطفال
ومن خاللهم العائلة .يف حني ان سوء االختيار مشكلة متفاقنة
يدفع مثنها االهل والطفل معا.وغالبا ما تكون نتاىج سلبية ال
ميكن عكسها ببساطة بل تستلزم اهتامما ورعاية ووقتا طويل.

} أثر التدهور االقتصادي }

يف خضم التدهور األقتصادي ،تفاقمت األســعار من ســلع
وخدمات ،وشــملت أقســاط الحضانات .فبات العامل املادي
مشــكلة يف اختيار الحضانة املناســبة ،إذ ترتاوح األقساط
الشهرية بني الخمسني دوالرا والثالمثئة يف بعض الحضانات.
وهــذا مــا يربك األهل عند االختيار ،ال ســيام العاملني منهم،
فكيــف لذوي الدخل املحدود ان يتكبدوا مبالغ تفوق مدخولهم
الذي يعتمدون عليه ملعيشــتهم .والســؤال املطروح ،هل يتم
التشــدد يف هذه الظروف كــا غريها ،من قبل وزارة الصحة
ملراقبــة التجهيزات والخدمات واملعايري والتأكد من مطابقتها
ملواصفات السالمة العامة؟

ّ
فيروســــــية جديدة تنتشر في العالم» ...هل هي أخطر من «كورونا»؟
«ساللة
حذرت واحدة من كبار خرباء الصحة
يف بريطانيــا من «ســالة قاتلة» من
فريوس اإلنفلونزا تنترش حاليا يف أنحاء
العامل ،مشــرة إىل أنها قد تشكل تهديدا
للصحة العامــة أكرب من كورونا خالل
الشتاء املقبل.
وقالــت كبري املستشــارين الطبيني
يف وكالــة األمن الصحــي يف اململكة
املتحدة ســوزان هوبكنز إن «كوفيد 19
سيظل ميثل تحديا كبريا للسلطات ،لكن
املستويات املنخفضة من املناعة املتبقية
ضد اإلنفلونزا لدى عامة السكان مقلقة»،
مشــددة عىل خطورة الســالة H3N2
عــى وجه التحديــد .وتوقعت الخبرية
أن «تنتعــش اإلنفلونزا وأمراض الجهاز
التنفيس األخرى هذا الشــتاء ،بعــد أن تم التصدي
لها إىل حد كبري من خالل عمليات اإلغالق والتباعد
االجتامعي أثناء وباء كورونا» ،حسب شبكة «سكاي
نيوز» الربيطانية.
وتســعى وكاالت الصحة يف بريطانيا إىل التنبؤ
مبا ســيحدث يف أوروبا مع انتهاء الصيف واقرتاب
الشــتاء ،لذلك تراقب أمناط اإلصابة باإلنفلونزا يف

أســراليا ،حيث تغريت الفصــول بالفعل ،وانترش
املرض بصورة ملحوظة.
وأشارت هوبكنز إىل أنه «ال ميكن التنبؤ باإلنفلونزا
وكورونا ،لكن هناك مؤرشات قوية عىل أننا قد نواجه
خطر انتشار اإلنفلونزا عىل نطاق واسع .انخفضت
مســتويات املناعة الطبيعية بســبب قلة االختالط
خالل فصول الشتاء الثالثة املاضية مع زيادة انتشار
كوفيد  .»19ولفتت إىل أن «الكثري من املتغريات التي

توصلت دراســة صادمة إىل
أن الشــعور بالوحدة والتعاسة
يرضان بالصحة أكرث من التدخني.
ووجــد الباحثــون أن العواطف
ر ع الســاعات البيولوجية
تــ ّ
للناس أكرث من السجائر ،بحسب
مــا ورد يف صحيفة «دييل ميل»
 Daily Mailالربيطانية.
وكشــفت نتائج الدراســة أن
الشــعور بالوحدة والتعاســة
واليأس يضيف ما يصل إىل سنة
ومثانية أشهر إىل عمر الشخص،
أي ما يزيد بخمســة أشــهر عن
التدخني .وكذلك أظهرت األبحاث
أن الرضر الذي يلحق بالســاعة
البيولوجيــة للجســم يزيد من
مخاطر اإلصابة مبرض ألزهامير
والسكري وأمراض القلب وأمراض
أخــرى ،بل يعتقــد الباحثون أن
االلتهــاب املزمن الناجم عن الشــعور بالتعاســة
يتســبب يف تلف الخاليا واألعضاء الحيوية .ولكل
فرد عمر زمني ،أو السنوات واألشهر التي عاشوها
عىل قيد الحياة .إال أنه لكل منا أيضا عمر بيولوجي،
والذي يقدر انخفاض الجسم بناء عىل عوامل تشمل
الدم وحالة الكىل ومؤرش كتلة الجسم (.)BMI
واعتمــد الباحثــون من جامعة «ســتانفورد»
يف كاليفورنيــا ،ورشكة  ،Deep Longevityوهي
رشكة يف هونغ كونغ ،عىل بيانات من  12000بالغ
صيني ،من الفئات العمرية املتوسطة واألكرب سنا.

وكان نحــو ثلثهم يعانون من حالة كامنة ،مبا يف
ذلك أمراض الرئة والرسطان والنجاة من الســكتة
الدماغية.
وباســتخدام عينات الدم واملسوحات والبيانات
الطبية ،أنشــأ الخرباء منوذجا للشيخوخة للتنبؤ
بالعمــر البيولوجي للمشــاركني .ثم متت مطابقة
املشــاركني حســب العمر والجنس ،ومتت مقارنة
نتائجهــم مع النتائج التــي كانت تتقدم يف العمر
بشكل أرسع.
وأظهرت النتائج ،أن الشعور بالوحدة أو التعاسة
كان أكرب مؤرش عىل حدوث تدهور بيولوجي أرسع.

ميكن أن تضعف االستجابة املناعية .هذا
املزيج يشكل خطرا جديا عىل صحتنا ،ال
سيام يف الفئات األضعف».
وتابعت« :ميكن أن تســبب ســالة
إنفلونزا  H3N2مرضا شــديدا بشــكل
خــاص .إذا كنت مســنا أو ضعيفا ألي
ســبب آخــر فأنت يف خطــر أكرب ،لذا
فإن الحصول عىل لقــاح اإلنفلونزا أمر
منطقي ومــن املحتمل أن ينقذ حياتك».
وأوضحت هوبكنز أنه «من غري املحتمل
أن يكون لدى األطفال أي مناعة طبيعية
ضد اإلنفلونزا ،وبالتايل من املهم بشكل
خــاص أن يحصلوا عىل لقاح مضاد لهذا
املرض».
ويف السياق ذاته ،حذر باحثون من
خطورة احتامل اإلصابة بكورونا واإلنفلونزا يف
الوقــت ذاته ،وهو احتــال وارد و ُرصد بالفعل.
وأظهرت دراسات أجريت يف وقت مبكر من وباء
كورونا أن األشــخاص الذين يصابون باألنفلونزا
و»كوفيــد  »19يف نفــس الوقــت ،أكرث عرضة
للوفــاة مبقــدار الضعف مقارنة مبــن يعانون
كورونا فقط.

أســــوأ م ــن ال ــت ــدخ ــي ــن ...ع ــام ــان نــفــسـ ّـيــان يُ ــس ـ ّـرع ــان الــشــيــخــوخــة !

تبعه التدخني ،الذي أضاف ســنة
وثالثة أشهر إىل عمر الشخص.
ووجدوا أيضا أن كون الشــخص
ذكرا ،أضاف ما يصل إىل خمسة
أشهر إىل العمر.
كام شــملت العوامل األخرى
املرتبطة بتســارع الشــيخوخة
العيش يف منطقة ريفية ،والذي
زاد من العمــر البيولوجي للفرد
أربعة أشهر ،وهو ما قال العلامء
إنه قد يكون بسبب سوء التغذية
أو قلة توافــر الخدمات الطبية.
وتبني أيضــا أن العزوبية ،والتي
ارتبطــت منذ فرتة طويلة باملوت
املبكر ،ترفع ســن الشخص بنحو
أربعة أشهر.
ونظــرت الدراســة فقط يف
البالغني الذيــن ترتاوح أعامرهم
بني منتصف العمر وكبار الســن،
مــا يعني أنه من غــر الواضح ما إذا كانت النتائج
تنتقــل إىل الفئــات العمرية األصغر .ومل يســأل
العلامء املشــاركني عن عدد السجائر التي دخنوها
يف اليوم.
وكان بحث سابق من املعهد الوطني للشيخوخة
( )NIHقــد ربط أيضا الشــعور بالوحدة والعزلة
بالشــيخوخة ،قائال إنه يعادل نحو  15ســيجارة
يوميــا .ووجد هذا البحث أيضــا أن البقاء مبفردك
معظم اليوم يؤدي إىل تراجع القدرة عىل أداء املهام
اليومية مثل صعود الدرج أو امليش.
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ا قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د
اكــــــد ان ملــــــف النفــــــط والغــــــاز يتطــــــور بشــــــكل ايجابــــــي ملصلحــــــة لبنــــــان

عــــون تابــــع مــــع بيــــرم مســــار رواتــــب القطــــاع العــــام ..واكــــد علــــى
ضـ ـ ــرورة انعقـ ـ ــاد لجنـ ـ ــة املؤشـ ـ ــر ملتابعـ ـ ــة تطـ ـ ــورات غـ ـ ــاء املعيشـ ـ ــة
نقــل وزيــر العمــل يف
حكومة ترصيــف االعامل
مصطفــى بريم عــن رئيس
الجمهورية العامد ميشــال
عــون تأكيــده أن «ملــف
الغاز والنفط عىل الســكة
الصحيحــة» ،مشــددا يف
ســياق آخر عىل أن «سياسة
لبنان الجمع وليس التفرقة
والدعوة اىل الحوار العريب -
العــريب من أجل ما هو خري
لكل شعوبنا ومنطقتنا».
واعلن بــرم عن «اجتامع
للجنــة املؤرش األســبوع
املقبل ملتابعة تطورات غالء
املعيشية» ،مؤكدا «استمرار
(دااليت ونهرا)
املساعي من اجل إقرار املعاش عون متحدثا مع بريم					
التقاعدي».
كالم الوزير جاء بعد زيارته
ارسيت وأيضا االجامع اللبناين يف هذا املجال واملوقف الصلب
قبل الظهر قرص بعبدا حيث استقبله الرئيس عون واطلع منه للرئيس ليحافظ عىل ســيادة لبنان وحقوقه .من شأن ذلك أن
عــى نتائج مؤمتر منظمة العمل العريب ويف صورة اللقاءات ينقلنا من ضفة اىل أخرى ويعطي مالءة اقتصادية للبنان».
الثنائية التي عقدها عىل هامشــه ،باإلضافة اىل مسار رواتب
وســئل بريم عن نظــام التقاعد يف الضــان االجتامعي
القطــاع العام وانعقاد لجنة املؤرش األســبوع املقبل ملتابعة واســتمرار تقايض التعويضات عىل أساس سعر رصف 1500
تطورات غالء املعيشة.
لرية لبنانية ،فأجاب « اين اعمل وفق اسرتاتيجية تتمثل مبسار
وبعــد اللقاء ،قال بريم «ترشفت بلقــاء رئيس الجمهورية مســتدام بالتوازي مع مسار يستجيب للطوارىء االقتصادية
ووضعتــه يف صورة مــا حصل يف مؤمتــر منظمة العمل الحاصلة».
العــريب الذي انعقــد يف القاهرة منذ أســبوع ،ويف طبيعة
وأضاف «يف املســار املســتدام ،علمــت ان إدارة الصندوق
الكلمــة التي القيتها والثوابت التي ركزت عليها باســم لبنان ،الوطنــي للضامن االجتامعي تواصلت مع حاكم مرصف لبنان
لجهــة أهمية التواصل العريب ودعــم الحوار العريب واهمية لدرس امكانية تعديل ســعر الرصف وجعله عىل أساس 8000
وجود اســراتيجية عربية مشرتكة يف كل القضايا ،وان تعذر ل.ل وتقديــري ان هــذا االقرتاح مل يصل اىل نتيجة .هل نيأس
ذلك فلنذهب اىل اســراتيجيات يف أمور أخرى اقلها ما يتعلق ونتوقــف عنــد هذا الحد؟ بالطبع ال ،لذلــك ذهبنا اىل الخطة
باملوارد البرشية والتنمية اإلنسانية والبرشية للمواطن العريب «ب» ولها مســاران :األول يتمثل مبرشوع قانون موجود يف
والشعوب العربية».
مجلــس النواب واعتقد اصبح لدى اللجان النيابية وهو مرتبط
وأضاف «كذلك وضعت رئيس الجمهورية يف أجواء اللقاءات بارســاء معاش تقاعدي يف الضامن االجتامعي ،ومن شــأن
الثنائية التي انعقدت عىل هامش املؤمتر ومنها اللقاء مع املدير ذلــك ان ينتج نوعا من االســتقرار واألمان .ويف هذه االثناء،
العــام ملنظمة العمل العريب والعديد من وزراء العمل يف الدول دققت يف نظام الضامن االجتامعي ،ال سيام املادة  54عىل ما
الشــقيقة ومع الوزير القطري .وأبلغت الرئيس عون بحضور اعتقد الفقرة الخامسة ،فوجدت ان هناك امرا ترشيعيا موجودا
وفد تقني برئاســة وزارة العمل القطرية مساء اليوم (امس) يعطي للمضمون حــق االختيار ،هذه املادة كانت كأنها ولدت
اىل لبنــان عىل ان تبدأ لقاءاته غدا يف وزارة العمل مع العديد ميتــة رسيريا ،فاخرجناها من غرفة اإلنعاش واحييناها عرب
من األطراف اللبنانيني،
كتاب ارسلته اىل إدارة الضامن لنتمكن من انشاء لجنة من اجل
وتابع «كذلك ناقشــت مع الرئيس عــون العديد من األمور مناقشة املعاش التقاعدي .واستجابت إدارة الضامن وشكلت
ووضعتــه يف صــورة كيفية متابعة رواتــب القطاع العام ،لجنة وتوصلت اىل مخرجات وستكون اطاللة األسبوع املقبل
واملســار الذي كان يتخذه باإلضافة اىل ما يتعلق مبا هو من للمدقق املعروف يف منظمة العمل الدولية ومقرها اإلقليمي يف
اختصاص وزارة العمل بالنسبة للقطاع الخاص ،حيث اعلن من لبنان الذي ســيعطي صورة عن الدراسة االكتوارية .وسأجمع
هنا ان لجنة املؤرش ستجتمع األسبوع املقبل ملتابعة ومواكبة ممثيل أصحاب العمل والعامل يف لجنة املؤرش ملناقشة امرين:
التطورات التي تحدث عىل صعيد غالء املعيشة «.
هــذا املوضوع بحيث انــه اذا متت املوافقة عليه ،وال اعتقد ان
وأشار بريم اىل أن «الرئيس عون اكد يل ان ملف الغاز والنفط هناك عقبات ،أوجه كتابا مبارشة باسم لجنة املؤرش ،وبحكم
عىل الســكة الصحيحة وبتطور جيد جدا ،ولعلنا نستمع اىل اين وزيــر الوصاية عىل الضامن اىل مجلس إدارته لوضع هذا
أشــياء إيجابية يف القريب العاجل ما من شأنه ان ينقلنا اىل النظام ،فأصدق وآخذ عليه موافقة اســتثنائية من الحكومة
موقع اســراتيجي مهم جدا مرتبط مبســتقبلنا ومســتقبل ومن الرئيس .واعتقد اننا نخطو خطوات رسيعة يف هذا املجال
اجيالنا ،واســتطاعت الدولة اللبنانية بشخص الرئيس التعبري لنقدم نوعا من املســاعدة يف هذا االطار .اما الخطوة الثانية،
بطريقــة جيدة وممتازة يف عملية التفاوض ،مســتفيدا من فسنجتمع يف لجنة املؤرش من اجل مواكبة التطورات املتعلقة
أوراق القوة املوجودة يف الساحة اللبنانية ومنها املعادالت التي بغالء املعيشة».

مؤتمر لـ «اتحاد املصــــــارف العربية» في مقــــــر الفيدرالي االميركي

فــــتــــوح  :ن ــس ــع ــى ل ــت ــع ــزي ــز الــــتــــواصــــل وت ــخ ــف ــي ــف الـــهـــواجـــس
مــــع املــــصــــارف املـــراســـلـــة والـــســـلـــطـــات الـــرقـــابـــيـــة االمــيــركــيــة
ذكــر اتحاد املصارف العربية يف بيان ،أنه «يف العام 2006
ويف خطــوة كانت األوىل من نوعها بــن املصارف العربية
واملصــارف األمريكيــة ،كان أطلق مبــادرة الحوار املرصيف
العريب-األمرييك ،بالتعاون مع وزارة الخزانة األمريكية والبنك
الفدرايل األمرييك بهدف توحيد الجهود العربية  -األمريكية يف
القطاعني املايل واملرصيف .وبعد مرور  16عاماً عىل نجاح هذه
املبادرة واســتمرارها ،يعقد االتحاد مؤمتره هذا العام بالتعاون
مع البنك الفدرايل األمرييك الذي سيســتضيف اعامل املؤمتر
يف مقــره الرئييس يف نيويورك يف  12ترشين األول ، 2022
وســتتحدث خالله مساعدة وزير الخزانة االمريكية ملكافحة
غســل االموال ومتويل االرهاب السيدة اليزابيث روزنربج يف
حوار مبارش مع املصارف العربية».
وأشــار البيان اىل أنه «سيشــارك يف املؤمتر كل من مجلس
االحتياطي الفدرايل يف واشــنطن ،ووزارة الخزانة األمريكية،
وصنــدوق النقد والبنك الدوليــن وخرباء من «( »OFACمكتب
مراقبة األصول األجنبية) وخرباء من هيئات مالية رقابية دولية،
وقيادات مرصفية عربية وأوروبية ،إضافة إىل وفد من املصارف
واملؤسســات املالية األعضاء يف االتحاد ومجلس إدارته ،وذلك
بالتزامن مع اجتامعات صندوق النقد والبنك الدوليني».
وقال األمني العام إلتحاد املصارف العربية الدكتور وســام
فتوح« :يشكل مؤمترنا هذا العام أهمية اسرتاتيجية ملصارفنا

العربيــة ،إمــا من حيث مكان إنعقــاده أو من حيث القضايا
املطروحــة عىل جــدول أعامله ،والذي يتضمــن البحث يف
العالقــات املرصفية العربية  -األمريكيــة ،متطلبات البنوك
املراسلة والسلطات الرقابية األمريكية ،كام سيتضمن املؤمتر
لقاءات ثنائية مع املصارف األمريكية والهيئات الترشيعية».
ولفت اىل أن «املؤمتر الذي يحمل عنوان «التحديات التي تواجه
املصــارف العربية يف فهم وتطبيــق العقوبات الدولية» يأيت
بتوقيته وزمانه يف ظل الضغوطات التي تتعرض لها املصارف
العرييــة ،وكرثة األخبار والشــائعات التي تتعلق بالعقوبات،
وســيجمع عددا كبريا من املرصفيــن العرب ومرصفيني من
الواليات املتحدة األمريكية مع قادة ومســؤولني من السلطات
الرقابيــة والتنظيمية والترشيعية األمريكية ،لبحث املواضيع
الراهنــة حــول التطورات الرقابية يف مــا يتعلق بالعقوبات
وعالقة البنوك املراسلة ،وذلك عطفاً عىل التطورات والتعديالت
الطارئة عىل املشهد الرقايب والتنظيمي ،وتحديداً يف ما يتعلق
باملتطلبــات األكرث رصامة دفعــت ببعض املصارف األمريكية
إلقفال حســابات بنوك يف ظل كــرة القوانني والترشيعات
الصادرة يف هــذا املجال .باإلضافة إىل عوامل قانونية تتعلق
بعوائــق أمام تبادل املعلومات والحاجة إىل التخفيف من حدة
املخاطــر والتصدي للتهديد الصادر عــن متويل اإلرهاب مام
يشكل ضغوطات كبرية عىل املصارف».

صنــــدوق النقــــد الدولــــي ينتقــــد خطــــة خفــــض الضرائــــب فــــي بريطانيــــا

يف بيــان شــديد اللهجة،
انتقد صنــدوق النقد الدويل،
بشكل علني ،خطة الحكومة
الربيطانية لخفض الرضائب،
وحثها عىل إعادة النظر فيها،
محذرا من أنها ســتؤدي إىل
تصاعد أزمــة ارتفاع تكلفة
املعيشة.
وقال صندوق النقد الدويل،
إن خطط الخفض الرضيبي،
األكــر يف تاريــخ البــاد،
والتي من املقرر تطبيقها يف
نوفمرب ،بقيمة تقرتب من 45
مليارجنيهإسرتلينيسيتممتويلهابالديون،ستزيدانعدامالعادلة
بني املواطنني ،حيث وصفها الصندوق بأنها «غري موجهة».
وأوضــح الصندوق يف بيانه ،أنه بالنظر إىل ضغوط التضخم
املتزايدة يف دول عدة ،مثل اململكة املتحدة« ،فإننا ال نويص بحزم
مالية كبرية وغري موجهة يف هذه املرحلة ...ألنه من الرضوري
أال تعمل السياسة املالية ألغراض تتعارض مع السياسة النقدية».
وشــهدت األســواق بالفعل رد فعل سلبي ،عقب إعالن وزير
املالية الربيطاين ،كوايس كوراتينغ ،الجمعة الفائت  ،عن خطة
التخفيضــات الرضيبية ،والتي جاءت يف اليوم التايل من إعالن
بنك إنجلرتا عن رفع الفائدة مبقدار  50نقطة أساس للمرة الثانية
عىل التوايل ،لكبح التضخم املرتفع.
واعتربت األسواق أن خطة الحكومة تسري يف اتجاه توسعي
مخالفملايريدهبنكإنجلرتااملركزيالذييعملعىلتشديداألوضاع

النقدية ،من أجل الســيطرة عىل
القتصــاد .وأدى ذلك إىل انخفاض
الجنيهاإلسرتليني،،ألدىنمستوى
يف تاريخه.
وقال صنــدوق النقد يف بيانه،
إنه يتفهم أهــداف حزمة خفض
الرضائب ،وســعيها لدفع عجلة
النمو ،لكنه حذر يف الوقت نفسه،
من أنها قد تــرع وترية زياردة
األسعار ،التي يكافح البنك املركزي
الربيطاين ،إىل خفضها.
وأضــاف البيــان «يف الواقع
ســوف تؤدي طبيعة اإلجراءات
الربيطانية ،إىل تضخم انعدام العدالة».
ويف نفس السياق ،حذرت وكالة موديز للتصنيفات االئتامنية،
مــن أن خطة الحكومة الربيطانية قد تلحق رضرا دامئا باملالية
العامة ،وأنها ســتؤدي إىل خفض النمو االقتصادي ،عىل عكس
وجهة نظر كوارنتج -ألنها ستؤدي إىل زيادة أسعار الفائدة.
وبالفعل تشري توقعات املستثمرين يف األسواق إىل أن املركزي
الربيطاين قــد يتجه لرفع الفائدة بحدة يف اجتامعه املقبل يف
ترشين الثاين.
وكانت التوقعات تشري إىل أن بنك إنجلرتا قد يرفع الفائدة بشكل
استثنايئ هذا األسبوع ،قبل اجتامع نوفمرب ،لتهدئة السوق ،لكن
حتى اآلن اكتفي املركزي بإصدار بيان أكد فيه أن مســتعد لرفع
الفائدة إذا اقتضت الحاجة ،وأنه يراقب ما يحدث يف األسواق عن
كثب.

الخميس  29أيلول 2022

الخليـل « :املركـزي» سـيعتمد سـعر صـرف رسـمي قـدره  15الـف ليـرة للـدوالر
قال وزير املال يف حكومة ترصيف االعامل يوســف خليل،
يف حديــث اىل «رويرتز» امــس  ،إن «مرصف لبنان املركزي
اعتمد ســعر رصف قدره  15000لــرة يف مقابل الدوالر بدال

من  ،»1507واصفا ذلك بأنه خطوة نحو «توحيد سعر الرصف
تدريجا» يف البالد» .وأضاف أنه «سيبدأ تطبيق هذا القرار بدءا
من نهاية ترشين األول».

الزعنـــي بحـــث مـــع ســـفير ماليزيـــا فـــي تعزيـــز التعـــاون الصناعـــي
اســتقبل رئيس جمعية
الصناعيني اللبنانيني ســليم
الزعنــي ،يف مقر الجمعية،
سفري ماليزيا عزري بن مات
يعقــوب ،يف حضور األمني
العام العالقــات الخارجية
منري البســاط ،واملدير العام
للجمعيــة طــال حجازي،
وجــرى البحث يف «ســبل
تعزيز العالقــات التجارية
بني البلدين ال ســيام زيادة
الصادرات الصناعية اللبنانية
اىل ماليزيا ،واســترياد مواد
أولية صناعية من ماليزيا» .الزعني مع الوفد
ورحب الزعني بالســفري
املاليزي ،شــاكراً له زيارته
لجمعية الصناعيني .ثم عرض «إمكان التعاون بني الصناعيني
اللبنانيــن واملاليزيني والفرص املتاحة يف هذا اإلطار لتصنيع
منتجات ماليزيــة يف لبنان والتصدير منه اىل الدول العربية
مستفيدين من اتفاقات التجارة الحرة املوقعة بني لبنان وهذه
الدول».

وأطلعه عىل «رؤية جمعية الصناعيني للتعايف االقتصادي
واملايل الواردة ضمن خطة الهيئات االقتصادية».
بــدوره ،نوه ســفري ماليزيا بـ»أهميــة القطاع الصناعي
اللبنــاين ،والجهود التي تبذلها جمعيــة الصناعيني لتحفيز
القطاع وتطويره» ،مؤكداً إســتعداده «لنقل مختلف املقرتحات
اىل املعنيني» يف بالده :للعمل عىل تحقيق األهداف املرجوة».

فــــــــــي محاضــــــــــرة عــــــــــن حمايــــــــــة املســــــــــتهلك فــــــــــي بيــــــــــت املحامــــــــــي

ّ
ســـــــام  :الـــــــــــــوزارة عـــــدلـــــت قـــــانـــــون حــــمــــايــــة املــســتــهــلــك
رغـــم حــداثــتــه ..وهـــي فــي صـــدد وضـــع الــلــمــســات األخ ــي ــرة عليه
نظمــت لجنــة حامية
املستهلك يف نقابة املحامني
يف بريوت ،بعد ظهر امس،
محــارضة بعنوان «حامية
املســتهلك يف لبنــان بني
القانــون والواقــع» ،يف
قاعــة املؤمتــرات  -بيت
املحامي يف بريوت.
تحــدث يف املحــارضة
وزير االقتصــاد والتجارة
يف حكومــة ترصيــف
األعامل أمني سالم ونقيب
املحامــن يف بريوت نارض
كســبار ،بحضــور ممثل
وزيــر الصحــة العامــة خالل املحارضة يف بيت املحامي
فراس االبيض الدكتور عمر
الكوش واملدير العام لوزارة
االقتصــاد والتجارة الدكتــور محمد حيدر ،رئيس االتحاد
الوطني للعامل واملســتخدمني يف لبنان كاسرتو عبدالله،
رئيس الشؤون االقتصادية يف غرفة تجارة زحلة والبقاع
طوين طعمه ،وأعضــاء مجلس نقابة املحامني وعدد من
الشــخصيات األكادميية وحشد من املحامني.
بعد النشــيد الوطني ونشــيد نقابــة املحامني ،تحدث
رئيس محارضات التدرج املحامي الدكتور ألكســندر نجار
فأشــار إىل أن «مســألة حقوق املســتهلك ،واملودع هو
أيضا مســتهلك ،تكتسب أهمية خاصة ،يف ظل الظروف
الكارثيــة التــي يعاين منهــا لبنان حاليــا» ،وقال« :إن
املســتهلك هو الضحية األوىل عند انهيار العملة الوطنية
وتفيش االســتغالل من قبل التجار والصناعيني وتراجع
الســامة الغذائية وارتفاع األســعار من دون أي معايري
علمية أو منطقية».
أضــاف« :عىل الدولة  ،يف هذه الحاالت  ،اتخاذ التدابري
الالزمة لردع هذه املامرســات حامية لحقوق املســتهلك
الذي يشــكل الحلقــة األضعف يف املجتمــع ،وإن كانت
الوســائل اآليلة إىل صــون حقوقه قد تطورت بشــكل
ملحوظ».

} سالم }

وقال ســام «أما العربة فليســت يف القانون ،بل يف
التطبيق ،رغم حداثة قانون حامية املســتهلك اللبناين رقم
 ، 2005/ 659اال ان تطبيــق أحكامه أظهر وجود ثغرات
حالت دون تحقيق النتائج التي كانت متوخاة منه ألسباب
عدة ،األمر الذي اســتوجب تحديثه مبرشوع قانون أعدته
الوزارة ،وهي يف صدد وضع اللمســات االخرية عليه بعد
أخــذ رأي الجهات املختصة ،متهيدا إلرســاله اىل مجلس
الوزراء».
وتابــع« :أهم األســباب التي اســتدعت تعديل قانون
حامية املســتهلك وكانت ســببا رئيســيا يف عدم تحقيق
الرقابة الفعالــة نخترصها بالعناوين اآلتية:
أوال  -ضعــف القوة الردعيــة للقانون :مل يزود قانون
حاميــة املســتهلك الحــايل مراقبي حامية املســتهلك
بصالحية فــرض غرامات ادارية مبــارشة عىل مرتكب
املخالفة ،مام ادى اىل تكرار املخالفات من التجار بشــكل
كبري ،الســيام أن تطبيق العقوبــات الجزائية املنصوص
عنهــا يف قانــون حامية املســتهلك رقــم 2005/659
وتعديالتــه من قبل املحاكم مل يثبت جدواه نظرا النقضاء
ســنوات عدة لصدور الحكم القضايئ بحق املخالف الذي
يكون قد نيس األمر .وازاء ضعف القوة الردعية للقانون،
عمدت وزارة االقتصاد والتجارة مبرشوع القانون الجديد
إىل تحديــث نظام املراقبة املتبع وانشــاء نظام الغرامات
املاليــة االدارية الذي يخول هؤالء املراقبني فرض غرامات

فوريــة عىل املخالفات املرتكبة من دون املســاس بدور
املحاكــم الجزائية التي يعود لها فرض العقوبات الجزائية
املنصوص عنها يف القانون الحايل .واســتحدث مرشوع
القانون الجديد غرامات ادارية.
وختم« :ازاء هذا الوضع القائم واملســتجد تعمل الوزارة
بشــكل دؤوب مع كافة الجهات املعنية ،ال سيام وزاريت
العــدل واملالية ،عىل اعادة تفعيل عمل لجنة حل النزاعات
وتحســن اوضاع املراقبني مبا يضمــن رقابة فعالة نحن
بأمس الحاجة اليها يف ظل هذه الفوىض يف االســواق،
آملني من نقابتكم املوقرة التعاون مع الوزارة قدر االمكان
لتمكــن املســتهلك اللبناين من الحصــول عىل حقوقه
بالكامل ولتحقيــق التطبيق االمثل للقانون» .

} كسبار }

ثــم القــى النقيب كســبار كلمــة قال فيهــا« :يوم
اطلقــت عرشات اللجــان يف نقابة املحامــن ،مل ينتقد
«الفايســبوكيون» إال وجود لجنة واحدة هي لجنة حامية
املستهلك ،عندما سأل أحدهم« :وماذا تفعل هذه اللجنة»؟
وجاءه الجواب عندما بدأ رئيســها األســتاذ عباس صفا
واألعضــاء بالعمل ،واتصل بنا قضاة أعزاء طالبني تحريك
امللفات املتوقفة أمام املحاكم بســبب عدم املتابعة .ومام
زاد يف قناعتنا ،سلســلة اإلجتامعات التي عقدتها اللجنة
واللقاءات مع معايل الوزير أمني ســام وســعادة املدير
العــام محمد أبــو حيدر .ومرشوع القانــون الرامي إىل
تعديل بعض النصوص .وقد وضعــت اللجنة مالحظاتها
عــى مرشوع التعديل املقدّ م من وزارة اإلقتصاد» .اضاف:
«إن قانــون حامية املســتهلك هو من أهــم القوانني يف
لبنــان .وهــو يرمي إىل املحافظة عىل صحة وســامة
املســتهلك .ويرمي إىل تقديم أفضل الســلع والخدمات.
وحامية املســتهلك من الغش والخداع واإلســتغالل .هذا
يف القانون .أما يف الواقع ،فلألســف ال ضمري وال خوف
من املالحقة ،واســتهتار واستلشاق من قبل بعض التجار
الذيــن يبيعون البضاعة الفاســدة واملنتهية الصالحية،
وبأســعار باهظة تحــت عدة أوجه ومنها ســبب تقلب
األســعار فيستفيدون «عالطالع والنازل» من دون حسيب
أو رقيــب .ومام زاد يف الطني بلة ،عدم قدرة الوزارة عىل
تغطيــة كافة املناطــق اللبنانية ،وهو أمــر طبيعي يف
ظل تكاثر «الســوبر ماركت» واملحالت التجارية وغريها
وغريها».
وختــم« :من هنا يقتــي إعامل املثــل القائل « :كل
مواطــن خفري» ،فيبلــغ عن حاالت الغــش ،والبضاعة
الفاســدة واملنتهية الصالحية .ولكــن ملن؟ .لجهاز ف ّعال
نقرتح إنشــاءه يف الوزارة ،يالحق بكل رصامة ودقة من
دون اإللتفاف إىل املحســوبيات أو الرىش أو الضغط من
أي جهة كانت».

ّ
مـــــــــــــــن جديـــــــــــــــد ..أســـــــــــــــعار املحروقـــــــــــــــات تحلـــــــــــــــق

ارتفعت أســعار البنزين
بنو َعيــه  95و 98أوكتــان
 27000لرية واملازوت 34000
لرية ،أ ّما الغاز فارتفع سعره
 11000لرية.
وأصبحت األســعار عىل
الشكل اآليت:
 البنزيــن  95أوكتــان: 677000لرية لبنان ّية.
 البنزيــن  98أوكتــان: 694000لرية لبنان ّية.
 املــازوت 810000 :لريةلبنان ّية.
 الغــاز 397000 :لــرةلبنان ّية.
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عربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــات

قــــــصــــــف مــــــدفــــــعــــــي تـــــــركـــــــي عــــــلــــــى ريـــــــــــف الــــحــــســــكــــة
قصفــت القوات الرتكيــة باملدفعية ،عــدداً من القرى
والبلدات يف ريف الحسكة الشاميل الغريب ،شاميل سوريا،
األمر الذي أدّى إىل استشهاد طفلني ،وإصابة  9مدنيني من
األهايل.
وذكرت مصادر محلية أنّ «مدفعية تابعة لقوات االحتالل
الــريك قصفت قرى دادا عبــدال ،والنويحات ،ومحيط أم
حرملة ،وتل متر ،وغريها من قرى التامس ،الواقعة شاميل
بلدة أبو راسني».
وقالت املصادر إن «القصف الرتيك جاء نتيجة االستفزاز
املتع َّمد من جانب قوات ســوريا الدميقراطية («قســد»)
الستجرار القصف الرتيك عىل تلك القرى» ،من دون إعطاء
مزيد من التفاصيل بشأن أهداف «قسد» من القصف الرتيك
لتلك القرى.
بالتزامن ،أفادت مصادر امليادين مبقتل قياديَّني إثنني من
مسية تركية آلية تابعة لهام
«قســد» يف استهداف طائرة
ّ
يف قرية تل جامن يف ريف القامشيل ،عىل بعد أمتار قليلة
عن القاعدة األمريكية يف املنطقة.

الـ ــعـ ــراق دان الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة اإليـــرانـــيـــة فـــي كــردســتــان
دانــت وزارة الخارجيــة
وقــال الحــرس يف بيان
العراقيــة اســتهداف إيران 4
«يف ظــل اســتمرار التهديد
الــذي تشــكله التنظيــات
مناطق يف إقليم كردســتان
اإليرانيــة اإلرهابية املعارضة
العراق ،باستخدام الصواريخ
املســرة
الدقيقة والطائرات
للثورة ألمن الشــعب االيراين
ّ
الهجومية االنتحارية.
واســتقراره ،بدأت منذ صباح
اليــوم مرحلــة جديــدة من
وقالت الخارجية إنّ ذلك يُعدّ
«تطوراً خطراً يهد ُد أمن العراق
عملياتنا العسكرية ضد مقار
وســيادته ،ويضا ِعــف آثار
ومراكز ومعســكرات تابعة
ني
لهذه التنظيامت املستقرة يف
الخــوف وال ُرعب عىل اآلمن َ
من املدنيني».
عمق إقليم كردستان العراق».
وأضافــت أنّ «هذه األعامل
وأكد البيان مــرة أخرى أنّ
االستفزازية ،أُحادية الجانب،
«هذه العمليات ستستمر بقوة،
تعقد املشــهد
األمنــي وتُلقي
ما مل يج ِر إبعاد التهديد وإزالة
ّ
مقا ّر التنظيــات اإلرهابية،
بظاللها عــى املنطقة ،ولن
ِ
وتف سلطات اإلقليم بتعهداتها
تساهم ّإل يف مزيد من التوتر»
وأكّدت الوزارة أنّها تُتابع من
وتلتزم مبسؤولياتها».
كثب تط ّورات القصف املتتابع،
وقبــل أيام ،أعلنــت القوة
وكان حــرس الثــورة يف إيــران قــد أعلن ،يف
الربية يف حرس الثورة اإليراين
مجدد ًة رفض حكومة العراق
ٍ
وقت ســابق ،بدء مرحلــة جديدة مــن العمليات أنّهــا بدأت «اســتهداف مقا ّر ومراكــز التنظيامت
عســكري ملواجهة التحديات األمن َّية»،
منطق
«أي
ٍ
ٍّ
كل ما يكفل عدم العسكرية ضد مراكز التنظيامت اإلرهابية يف إقليم اإلرهابية املعارضــة للثورة اإلســامية يف إقليم
ومشــدد ًة عىل أنّها ســركن «إىل ِّ
كردستان العراق.
كردستان العراق ،من خالل القصف املدفعي».
تكرار ذلك ،وبأعىل املواقف الدبلوماسية».

املــبــعــوث األم ــم ــي الـــى الــيــمــن دعـــا لــتــمــديــد الــهــدنــة لــفــتــرة أط ــول
وصل املبعوث األممي إىل اليمن العاصمة اليمنية،
هانس غروندبرغ ،لبحث متديد الهدنة وتوسيعها مع
قيادة املجلس السيايس األعىل.
وقبل وصوله ،قال غروندبرغ إنّه «اختتم سلسلة
مباحثات يف الرياض ومسقط ،التقى خاللها رئيس
مجلس القيــادة الرئايس اليمني رشــاد العليمي،
ومسؤولني ســعوديني ،إضاف ًة إىل وزير الخارجية
العامين بدر البوســعيدي ،ورئيس فريق أنصار الله
محمد عبد السالم».
وأضاف أنّه جرت مناقشــة مقرتح األمم املتحدة
لتمديــد اتفاقيــة الهدنة وتوســيعها إىل ما بعد 2
ترشين األول .2022
وشــدّ د عىل «أهمية متديد الهدنة لفرتات زمنية
أطول ،إلتاحة الفرصة أمام اليمنيني إلحراز تقدم عىل
نطاق أوسع يســتوعب األولويات ،ويوفّر مساحة
لإلعداد للتوجه نحو مفاوضات سياسية شاملة».
وتابع« :نقف عند مفرتق الطرق ،حيث بات خطر
العودة إىل الحرب حقيقياً».
وأعلنت األمم املتحدة ،يف شهر آب املايض ،نقالً عن
مبعوثهــا إىل اليمن هانس غروندبرغ ،أنّ «األطراف

املتحاربة وافقــت عــى متديد الهدنة شــهرين
إضاف َّيني ،وفقاً للرشوط نفسها».
يُذكَــر أنّ الهدنة املعلنة بني التحالف الســعودي
وحكومة صنعاء دخلت ح ّي َز التنفيذ يف  2نيســان
املايض ،وجــرى متديدها قبل التمديد الحايل يف 2
حزيران املايض.
وتتضمن بنود الهدنة الســارية يف اليمن إيقاف

العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل
اليمن وعرب حدوده ،وتيسري دخول  18سفينة تحمل
الوقود إىل موانئ الحديدة خالل شهرين.
وتشمل الهدنة السامح برحلتني جويتني عرب مطار
صنعاء الدويل أسبوعياً ،فضالً عن عقد اجتامع بني
األطراف لالتفاق عىل فتح الطرق يف تعز وغريها من
املحافظات لتحسني حرية حركة األفراد داخل اليمن.

م ــص ــر أكـــبـــر مــــســــتــــوردي األســـلـــحـــة مــــن ف ــرن ــس ــا خـــــال 2021
كشف تقرير برملاين فرنيس،
وكتب وزيــر القوات املســلحة
أن مــر كانــت عــى رأس
سيباســتيان ليكورنو ،يف مقدمة
مستوردي األسلحة الفرنسية
التقرير ،أن مع تلقي طلبيات بقيمة
عام  ،2021بعد رشاء  30طائرة
 11,7مليــار يــورو يف عام ،2021
مقاتلة من طــراز رافال ،مام
«ســجلت فرنسا ثالث أعىل مستوى
جعل منطقة الرشق األوســط
تاريخــي لهــا من حيــث صادرات
أكرب مشــر لألســلحة من
األسلحة .من املؤكد بالفعل أن 2022
فرنسا.
سيشهد أيضً ا تحقيق نتائج مهمة».
ووفقا للتقرير الذي كشفت
وأكــد التقريــر أن «التوتــرات
عن محتواه يف مجلة «شالنج»،
الجيوسياسية املتزايدة واألزمة يف
فإنه خالل عام  ،2021طلبت
أوكرانيا يتوقع أن تسهم يف الحفاظ
مرص رشاء أســلحة فرنسية
عىل مســتويات عالية من اإلنفاق
بقيمــة  4,5مليــار يــورو،
العسكري وتعزيز حاجة األوروبيني
متقدمة عــى اليونان (مليارا
إىل األمن» ،مشريا إىل أن «العديد من
يورو) ،وكرواتيا ( 971مليون
الدول مبا يف ذلــك أملانيا والدمنارك
مليار ملنطقة الرشق األدىن واألوسط ،أو  44يف املئة
وبولندا والرنوج أعلنت زيادة ميزانية الدفاع».
يورو) ،والهنــد ( 492مليونــا) ،واململكة العربية من إجاميل املبيعات.
السعودية ( 381مليونا).
وتضع أرقام عام  2021فرنســا يف املرتبة الثالثة
وشــكلت الصادرات إىل أوروبا %38 ،من طلبات
وتضاعفت صادرات األســلحة الفرنسية يف عام الرشاء يف عام  ،2021مببلغ إجاميل بلغ  3,9مليار كأكــر مصدر للمعدات العســكرية يف العامل بعد
الواليات املتحدة وروسيا.
 2021لتصــل إىل  11,7مليار يورو ،مبا يف ذلك  5,2يورو.

الــــــــــبــــــــــابــــــــــا يـــــــــــــــــــــزور الـــــــبـــــــحـــــــريـــــــن
أعلن الفاتيــكان ،أن البابا
فرنســيس ســيزور البحرين
مــن  3إىل  6ترشيــن الثاين
للمشــاركة يف منتدى للحوار
بني الرشق والغرب ،ليكون أول
حرب أعظم يــزور الدولة ذات
األغلبية املسلمة.
وقال مديــر دار الصحافة
التابعــة للكريس الرســويل
ماتيــو بروين يف بيان «تلبية
لدعوة من الســلطات املدنية
والدينيــة ،ســيجري البابــا
فرنســيس رحلة رســولية
إىل البحرين مــن  3إىل 6
ترشيــن الثــاين» ،مبينا أنه
«ســيزور املنامــة وعوايل
مبناســبة منتــدى البحرين
للحوار :الرشق والغرب من أجل
تعايش إنساين».
وفيام مل يتم نرش املزيد من التفاصيل حول
الزيارة ،من املرجــح أن يزور البابا كاتدرائية
ســيدة العرب يف عوايل ،والتي فتحت أبوابها
العــام املايض ،وهي تقع عىل مســافة 1.6
كيلومرت من مسجد كبري.

وكان البابا اســتقبل ملك البحرين حمد بن
عيىس آل خليفــة يف الفاتيكان عام .2014
وقــال الكريس الرســويل يف ذلك الوقت إن
االثنني ناقشا «السالم واالستقرار يف الرشق
األوســط» واملســاهمة اإليجابية للمجتمع
املسيحي يف البالد.

تقدم املحامي املرصي سمري
صــري ببالغ عاجــل للنائب
العام ونيابة أمن الدولة العليا
ضد نهلة الصعيدي مستشــار
شيخ األزهر لشؤون الوافدين.
وقــال املحامــي يف بالغه
إنه بالبحث يف السجل الخاص
بها تبني أنها من أشد العنارص
التــي قامت بتأييــد جامعة
اإلخوان وأفكارهــا الهدامة،
وأنهــا تؤيد وتعتنق فكر التيار
الذي يقــوده حازم صالح أبو
إســاعيل ،والتي أعلنت عىل
صفحتها الشــخصية بأنها كانت من املؤيدين
العتصام رابعة العدوية.
وأضــاف صربي أن املبلــغ ضدها ال تصلح
لهذا املنصب الحســاس وذلك لتأييدها الكامل
لفكر جامعة اإلخــوان اإلرهابية والتي تريد
أن تبث الســموم يف تلك املؤسسة األزهرية

العريقة ويكون بفعلها هذا قد ارتكبت العديد
من الجرائم التي يعاقب عليها القانون ،واختتم
صربي بالغه ملتمســاً إصدار أمر بإدراج اسم
املبلغ ضدها عىل قوائم املمنوعني من الســفر
وترقب الوصول والتحقيق يف هذا البالغ ويف
حالة ثبــوت ما ورد به تقديــم املبلغ ضدها
للمحاكمة الجنائية العاجلة.

ّ
ُ
بـــاغ ضـــد أول مــســتــشــارة ســيــدة لــشــيــخ األزهـــر

وزيــــــر الدفاع التونســــــي التقــــــى قائــــــد «افريكوم»
التقى وزير الدفاع التونيس
عامد مميش يف شــتوتغارت
األملانيــة ،بقائــد القــوات
األمريكية يف إفريقيا الجرنال
مايكل إيليوت النغيل.
وجــاء اللقاء عىل هامش
انعقــاد اللجنة العســكرية
املشرتكة التونسية األمريكية
يف دورتهــا الخامســة
والثالثني ،والتــي تحتضنها
مدينة شــتوتغارت األملانية،
مق ّر قيادة القوات العسكرية
األمريكية بإفريقيا.
ومثّــل اللقاء وفق بالغ صحفــي للوزارة
«فرصــة للتباحث حول مزيــد دعم التعاون
العســكري بني البلدين الصديقني والتحديات
األمنية التي تعيشها املنطقة».
وكان وزيــر الدفاع الوطني قد حرض صباح
اليوم أشغال اللجنة املشرتكة ،ومثن دعم اإلدارة
األمريكية لتونس ،من خالل حجم املساعدات
العسكرية وبرامج التعاون املشرتك.
وعرب وزيــر الدفاع لدى افتتاحه أشــغال

اللجنــة عــن ارتياحه للنتائــج املحققة يف
مختلف األنشطة التي شملت مجاالت التكوين
والتدريــب واقتناء التجهيــزات املتالمئة مع
التهديــدات غري التقليديــة وتطوير القدرات
العملياتيــة يف مجــاالت مقاومة اإلرهاب
والتهريب وحامية الحدود والتصدي للجرمية
املنظمة.
كام أشــاد بعراقة العالقات التاريخية التي
تجمع البلدين وباملســتوى املتميز الذي بلغه
التعاون الثنايئ.

بـــعـــد م ــق ــاط ــع ــة اســــتــــمــــرت  10ســـنـــوات

تــــــــــــيــــــــــــارات ســــــيــــــاســــــيــــــة كـــــويـــــتـــــيـــــة
تـــــشـــــارك فـــــي االنــــتــــخــــابــــات ال ــت ــش ــري ــع ــي ــة

صفقــــة اميركيــــة محتملــــة لبيــــع الكويــــت ذخائــــر لدبابــــات «أبرامــــز»

أعلنــت وزارة الدفــاع
األمريكية أن وزارة الخارجية
وافقــت عىل بيــع محتمل
لذخائر تشــغيلية وتدريبية
وقطع غيار للكويت لدبابات
«إم1إيه 2أبرامز» يف صفقة

تصل قيمتها إىل  250مليون
دوالر.
وقال البنتاغون إن وزارة
الخارجيــة اتخــذت قرارا
باملوافقة عىل بيع عسكري
أجنبــي محتمــل لحكومة

الكويت من ذخرية تشغيلية
وتدريــب للدبابات M1A2K
«أبرامز» واملعدات ذات الصلة
بتكلفــة تقديرية تبلغ 250
مليون دوالر.
وأفادت بأن وكالة التعاون

األمنــيالدفاعــي قدمــت
الشــهادة املطلوبة إلخطار
الكونغــرس بهــذا البيــع
املحتمل.
وطلبــت حكومة الكويت
رشاء الذخــرة والعتاد ذي
الصلــة ومعــدات الدعــم
واالختبــار وقطــع الغيار
واإلصالح والعنارص األخرى
ذات الصلة بالدعم اللوجستي
والربنامجي.
وســتدعم هذه الصفقة
املقرتحة السياسة الخارجية
وأهــداف األمــن القومــي
للواليــات املتحدة من خالل
املســاعدة يف تحسني أمن
حليــف رئييس مــن خارج
الناتو والذي كان قوة مهمة
لالستقرار السيايس والتقدم
االقتصــادي يف الــرق
األوسط.

وسيؤدي البيع املقرتح إىل
تحســن قدرة الكويت عىل
مواجهة التهديدات اإلقليمية
الحاليــة واملســتقبلية من
خالل متكني استمرار توظيف
دبابة القتال الرئيسية M1A2
 Abramsودعــم تحديــث
أسطول الدبابات يف البالد.
كام ســتوفر قدرة فعالة
للردع والدفاع ضد التهديدات
الربيــة ،مــا يعــزز قدرة
الكويت عىل حامية املناطق
الحدوديــة والبنية التحتية
األرضية الرئيسية.
وقالت الوزارة إن الصفقة
لــن تتطلب تعيني أي ممثلني
إضافيــن للحكومــة أو
املتعاقديــن األمريكيني يف
الكويت ،ولــن يكون لها أي
تأثري ســلبي عىل االستعداد
الدفاعي للواليات املتحدة.

يتوجه الناخبــون الكويتيون إىل صناديق
االقــراع اليوم النتخاب أعضاء مجلس األمة،
حيث يتنافس  313مرشحا بينهم  22مرشحة
عىل  50مقعدا.
وتشــارك يف انتخابــات  ،وهي الـ 18يف
تاريخ الحياة السياسية يف البالد والسادسة
يف  10سنوات ،شخصيات معارضة وتيارات
سياســية قاطعت االقرتاع منذ عقد ،م ّتهمة
السلطات التنفيذية بالتأثري عىل عمل الربملان.
وكان ويل عهد الكويت الشيخ مشعل األحمد
الجابر الصباح قال يف خطابه «لن نتدخل يف
اختيارات الشــعب ملمثليه ،ولن نتدخل كذلك
يف اختيــارات مجلس األمة القادم يف اختيار
رئيســه أو لجانه ،ليكون املجلس سيد قراراته
ولن نقوم بدعم فئة عىل حساب فئة أخرى».
وســيتم االقرتاع بالبطاقة املدنية ألول مرة
يف تاريخ الكويت ،وســتجري عملية االقرتاع
وفق نظام الصوت االنتخايب الواحد ،إذ يتجاوز
عــدد الناخبني فيها  795ألفــا ،ومن املنتظر
إعالن النتائج رسميا الجمعة.

ووفق الدســتور ،ســتقدّ م الحكومة التي
يرأســها الشــيخ أحمد نواف األحمد الجابر
الصبــاح ،نجل أمري البالد ،اســتقالتها غداة
اإلعالن عن نتائج االنتخابات.
وتتطلع الساحة السياسية إىل عودة املرأة
إىل قاعــة عبد الله الســامل يف مجلس األمة
بعدما فقدت مقعدها الوحيد خالل االنتخابات
الترشيعية التي جرت يف كانون األول .2020
وعىل عكس االنتخابات السابقة التي خ ّيم
عليها فريوس كورونا ،ســمحت الســلطات
للمرشــحني بفتح مقرات انتخابية وتنظيم
مهرجانــات خطابيــة لعــرض برامجهــم
االنتخابية ،يف حــن كثّفت األجهزة األمنية
جهودها لرصــد أي محاوالت لرشاء األصوات
االنتخابية.
وكانت املعارضة فازت بـ 24مقعدا من أصل
 50يف االنتخابات السابقة ،علام أنها كانت قد
حصلت عــى انتصار تاريخي يف  2012حني
حازت عىل أكرث من نصف مقاعد الربملان قبل
أن يجري حل مجلس األمة بعد فرتة وجيزة.

9

دولـــيـــــــــــات ـ مبــــــــــوب

روداكـــــــــــــــوف أوضـــــــــــــــح تفاصيـــــــــــــــل قـــــــــــــــرار التعبئـــــــــــــــة :
ّ
ّ
تكامليـــــــــــــــة
ال نهـــــــــــــــدد أحـــــــــــــــد ..واإلنضمـــــــــــــــام خطـــــــــــــــوة

كشــف الســفري الرويس يف لبنان الكســندر روداكوف،
أن «إعــان التعبئة الجزئية يعني اســتدعاء  300ألف جندي
احتياطي من الذين خدموا ســابقاً يف صفوف الجيش».وأكد
يف حديث أجراه عبدالله ذبيان لـ «امليادين نت» ،أن عندما يجري
يف الغرب الحديث عن تراجع القوات املسلحة الروسية أو عن
ضعفنا ،فإن هذا مبثابة هذا أضغاث احالم ال صلة لها بالواقع.
فقــد قمنا يف محور «إزيوم» بإعادة تجميع تكتييك للقوات،
أمــا التعبئــة ،فهي تطال  ٪ 1فقط من الخاضعني للتجنيد يف
قوات االحتياط .وإذ قال إن الواليات املتحدة واالتحاد األورويب
يدفعان كييف لنقل العمليات العسكرية إىل األرايض الروسية،
شــدد عىل أنهم يرصحون برضورة إلحاق الهزمية العسكرية
ببلدنا ،واستتباع ذلك بانتزاع سيادته وتقسيمه ونهبه».
وســخر الســفري من الكالم الغريب عــن «تراجع القوات
املسلحة الروسية أو عن ضعفنا» ،قائالً إن هذا أضغاث أحالم
ال صلة لها بالواقع.
ويف وقت تلقى االســتفتاءات بشأن االنضامم إىل االتحاد
الرويس هجوماً غربياَ واسعاً ،رشح روداكوف «االستفتاءات
بــدأت يف  23كانون األول /أيلول يف األرايض املحررة ،وجرت

وفق جميع أصول القانون الدويل ،وهي تعكس مامرسة سكان
هــذه املناطق لحقوقهم املرشوعــة يف تقرير املصري وتنظيم
الحياة وفقا لتقاليدهم الحضارية والثقافية والدينية».
وعزا روداكوف «دعم موسكو لقرار انضامم هذه املناطق إىل
االتحاد الرويس إىل تعدي كونه مجرد خطوة تكاملية يف تنفيذ
املهمــة التي حددتها قيادة البالد بحامية املدنيني من الفظائع
التي يرتكبها النازيون الجدد هناك منذ سنوات ،بل هو استعادة
للعدالة التاريخية باعادة توحيد األرايض الروسية األصلية يف
نوفوروسيا» ،وفق تعبريه».
وأكــد أنه «من املســتحيل التعويض الكامل عن توريد الغاز
الرويس الرخيص إىل الســوق األوروبية يف مثل هذه الفرتة
القصــرة من الزمــن» ،متوقعاً أن يكون الشــتاء يف أوروبا
صعباً من نواح كثرية» ،وشــدد عىل أن بالده مل متارس أبدا أي
ابتزاز طاقوي ألي كان ،ومل ترفض مطلقا «الوفاء بالتزاماتها
التعاقدية الدولية».
وختــم بقولــه إن «ما يجري منذ فرتة طويلة ،وألســباب
موضوعيــة وبديهية هو تشــكيل نظام عاملــي جديد متعدد
األقطاب».

تـــــركـــــيـــــا والــــــــيــــــــونــــــــان تـــــــتـــــــبـــــــادالن الـــــتـــــحـــــذيـــــرات
وواشـــــــــنـــــــــطـــــــــن تـــــــــدعـــــــــو لــــــخــــــفــــــض الــــتــــصــــعــــيــــد

تبادلت تركيــا واليونان
التحذيرات بشــأن نزاعهام
عــى جزر يف بحــر إيجه،
يف حــن دعت واشــنطن
الدولتني إىل الحوار وخفض
التصعيــد ،مشــددة عىل
أهميتهام يف حلف شــال
األطليس (الناتو).
وقــال الرئيــس الرتيك
رجــب طيــب أردوغان إن
بالده مستعدة لسلوك طرق
غري دبلوماســية إذا متادت
اليونان يف حياكة املؤامرات
عىل بالده ،وفق تعبريه.
ويف ترصيحــات جديدة،
قال أردوغان إن األســلحة
التــي نرشتهــا اليونان يف
منطقة «تراقيــا الغربية»
والجزر ال تعني أي يشء بالنســبة لبالده .وأضاف أردوغان
أن ذلك يعني احتالال رسيا تقوم به اليونان يف هذه املنطقة.
وكان الرئيس الرتيك ندد بـ»استفزازات» اليونان يف بحر
جزيرتي يف البحر.
إيجه ،بعد انتشــار عسكري يوناين عىل
ْ
وقــال أردوغان إن تركيا «تتابع باســتغراب سياســات
جارتها اليونان التي تفوح منها رائحة االســتفزاز» .وأضاف
أن «اســتفزازات اليونان لعبة خطرة عليها».
وتابــع «لــن نتواىن إذا لزم األمــر يف الدفاع عن حقوق
ومصالح بالدنا ضد اليونان بكافة الوســائل املتاحة».
ومن جانبهــا ،ترفض أثينا «اعرتاضات أنقرة» ،مؤكدة أن
«ال أســاس لها من الصحة وتتعارض مع القانون الدويل»،
بحسب مصدر دبلومايس يوناين.
وقال رئيس الوزراء اليوناين كريياكوس ميتســوتاكيس
إن اليونــان ســتظل هادئة وواثقة مــن املواقف املدعومة
بالقانون الدويل ،وعدم اتباع املســار الذي اختارته جارتها
تركيا،
وحــذر أنقرة من أنها ال تواجه أثينا فحســب ،بل أوروبا
والحلفاء يف الناتو.
يف األثناء ،حثــت الواليات املتحدة الجانبني عىل الحفاظ
عىل السلم واألمن يف بحر إيجه ،وحل الخالفات دبلوماسيا.

الجيـــــــــــــــش الروســـــــــــــــي عـــــــــــــــزز أســـــــــــــــطول املحيـــــــــــــــط الهـــــــــــــــادئ
أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية ،أنّ قوات
الغواصات التابعة ألسطول املحيط الهادئ جرى
تعزيزها بغواصتني تعمــان بالطاقة النووية،
هام الط ّراد االســراتيجي «األمري أوليغ» وطراد
الصواريــخ املجنحة الذي يعمل بالطاقة النووية
«نوفوسيبريسك».
وبعــد إمتام رحلــة االنتقال من األســطول
الشــايل إىل أســطول املحيط الهادئ ،وصلت
الغواصتان إىل نقطة املرابطة الدامئة يف شــبه
جزيرة «كامتشاتكا».
ووفق الوزارة ،فإنّ «جزء اً كبرياً من املســار،
الذي ميتد إىل مســافة  5500ميل بحري تقريباً،
قطعتــه الغواصتــان النوويتان يف حال انغامر
تحت جليد القطب الشاميل».
ويف أثنــاء العبور ،الــذي تزامن مع تدريبات
القطب الشاميل املعقدة «أومكا  ،»2022-قامت
الغواصة النووية «نوفوسيبريسك» ،يف وضعية
طــواف عىل ســطح بحر تشــوكيش ،بإطالق

صاروخ مجنح (كروز) مضاد للسفن
من طراز «أونيكس» عىل هدف بحري،
وفق ما أفادت الدفاع الروسية.
وتعــدّ الغواصــة «األمــر أوليغ»
أ ّول غواصة صاروخية اســراتيجية
تسلســلية تعمل بالطاقــة النووية
مــن املرشوع املطــور « 955أ» .وبدأ
إنشــاؤها يف  27متوز  ،2014وجرى
إنزالهــا إىل املياه يف  16متوز .2020
وكجــزء من االختبــارات الحكومية،
يف  21ترشيــن األول  ،2021أطلقت
الغواصة بنجاح صاروخاً بالستياً من
طــراز «بوالفا» من البحر األبيض إىل
ميدان االختبار.
أ ّمــا «نوفوسيبريســك» ،فهي أول
غواصــة نووية متسلســلة ملرشوع
« 885م» .وبــدأ إنشــاؤها يف  26متوز ،2013
وجرى تســليمها للبحريــة يف  25كانون األول

 .2019أ ّمــا األســلحة الهجوميــة الرئيســية
للغواصتني ،فهي صواريخ «كاليرب» و»أونيكس»
املجنحة (كروز).

ســــــيول  :بيونغيانغ أطلقت صاروخين باليستيين ..وتستعد لتجربة نووية
أعلنت كوريا الجنوبية أن كوريا الشاملية
أطلقت صاروخني باليستيني عشية زيارة
مرتقبة لنائبة الرئيــس األمرييك كاماال
هاريس لســول ،مضيفــة أن بيونغ يانغ
تستعد إلجراء تجربة نووية.
وقالت هيئة األركان الكورية املشرتكة إن
الصاروخني أطلقا بعيد الساعة السادسة
مساء بالتوقيت املحيل من منطقة سونان
بالعاصمــة بيونغ يانــغ ،مضيفة أنهام
حلّقا عىل ارتفاع  30كيلومرتا ملسافة 360
كيلومرتا .ورأت هيئة األركان املشــركة أن
منشأنماوصفتهاباستفزازاتبيونغيانغ
أن تعزز قوة الردع والرد من جانب الواليات

املتحدة ،وتفاقم عزلة كوريا الشاملية.
وكانت الهيئة قالت إن كوريا الشــالية
أطلقت األحد املايض صاروخا باليســتيا
قصري املدى من منطقة تايتشيون يف إقليم
بيونغآنالشاميل.ويفاالثننياملايض،بدأت
كوريا الجنوبية مناورات بحرية مشرتكة
مع الواليات املتحدة تستغرق  4أيام.
منجهتها،نقلتوكالة«يونهاب»لألنباء
عــن جهاز املخابــرات الوطني يف كوريا
الجنوبية قوله إن كوريا الشاملية قد تجري
أول اختبار نووي لها منذ  2017عىل األرجح
يف الفرتة بني  16ترشين األول والسابع من
ترشين الثاين.

ش ــــــــبيه بـــ «كورون ــــــــا» ..اكتش ــــــــاف في ــــــــروس جدي ــــــــد
ُ
ف ــــــــي الخفافي ــــــــش الروس ــــــــية يُمكن ــــــــه مقاوم ــــــــة اللقاح ــــــــات
فريوســا جديدً ا يف الخفافيش الروسية
اكتشف علامء
ً
يســتدعي بذل جهــد عاجل يف تطوير لقــاح يصدّ ه ،وإال
فإنهم يحذرون من أن وبا ًء آخر قد ينجم عن هذا الفريوس
الحيــواين الذي ميكن أن ينتقل إىل البرش ،وفقًا لدراســة
حديثة نــرت مبجلة (بلوس باثوجينز) وســلط موقع
(ساينس ألرت) الضوء عليها.
وعــى غرار فريوس كورونا (ســارس كــوف )2-فإن
فــروس الجهــاز التنفيس الجديــد الذي تم اكتشــافه
بني الخفافيش الروســية -ويعرف باســم «خوســتا»2-
( -)2-Khostaمغطــى أيضً ا بربوتينــات مدببة ميكن أن
تصيب الخاليا البرشية باســتخدام نفس املداخل.
أمــا األمــر األكرث إشــكالية فهو مقاومتــه الواضحة
لألجســام املضادة التي تنتجها لقاحات كورونا املوجودة،
أي أنــه ال ميكن تحييد هــذا الفــروس التنفيس الجديد
باألدوية واللقاحات الحالية.
وحتــى األجســام املضادة التي تــم تطويرها من متغري
أوميكرون مل تكن فعالــة ضد فريوس الخفافيش الجديد،
عــى الرغــم مــن أن كال منهــا ينتمــي إىل مجموعة
الفريوســات التاجية التنفســية الحادة املعروفة باســم
فريوسات الساربيك.
وكتب مؤلفو الدراســة «النتائج التي توصلنا إليها تربز
الحاجــة امللحة إىل مواصلة تطويــر لقاحات جديدة ذات
حامية أوسع لفريوسات الساربيك».
وعندما عرث الباحثون يف روســيا عىل فريوس (خوستا
 )2ألول مرة مع فريوس خفاش آخر (خوســتا  )1-عامأي منهام خطريًا بشــكل خاص ،ومل يكونا
 2020مل يكــن ّ
مرتبطني بفريوس كورونا (ســارس كوف )2-بشكل وثيق،
فهام ينحدران من ســالة مميزة تفتقر إىل بعض الجينات
التي اعتقــد الباحثون أنها رضورية ملقاومة جهاز املناعة
البرشي.

ســات مقلقةومع ذلــك ،وبعد الفحــص الدقيق حدد
الخرباء بعض الســات املقلقة يف فريوس خوســتا ،2-إذ
اكشــتفوا قدرته عىل إصابة خاليــا الكبد البرشية بنفس
طريقــة فريوس كورونا (ســارس كــوف ،)2-كام أظهر
مقاومة كاملة لألجســام املضادة التــي تطلقها لقاحات
كورونا الحالية.
وتم العثور عىل خوســتا 2-يف حديقة سوتيش الوطنية
يف روســيا بني نوع من الخفافيش يسمى خفافيش حدوة
الحصــان (Lesser horseshoe bat) (Rhinolophus
 ،)hipposiderosيوجود أيضً ا يف أوربا وشــال أفريقيا.
ومل يتضــح بعد ما إذا كان الفــروس الذي يصيب هذه
الخفافيــش ميكن أن ينتقل إىل البرش يف العامل الحقيقي،
لكن النتائج األولية يف املخترب تشــر إىل أن األمر ممكن.
هل ميكن أن يتحد خوســتا  2وكورونا؟
وإذا أصاب فريوس خوســتا 2-مصا بًا بفريوس كورونا
آخــر ،فهناك احتامل التحاد الفريوســن يف متغري جديد
متا ًما.
وبينــا مل يكن خوســتا 1-قاد ًرا عــى إصابة الخاليا
البرشيــة مبفرده يف املخترب ،متكــن الفريوس فجأة من
الدخــول إىل الخاليــا البرشية باســتخدام بوابة مختلفة
عندما متت إضافة إنزيم آكل للربوتني بشــكل مصطنع إىل
املشهد.
وكتب مؤلفو الدراســة «تشري هذه النتائج مجتمعة إىل
أن بعض فريوســات كورونا قد تصيب الخاليا البرشية من
خالل مســتقبل غري معروف حال ًّيا».
وخلصــوا إىل أن العديد من اللقاحــات الحالية مصممة
ملقاومــة فريوســات بعينهــا بعدمــا ُعرف أنهــا تصيب
الخاليا البرشية أو تشــكل خط ًرا مــا ،ولكن هذه القامئة
تتغري باســتمرار وبالتايل نحتاج إىل توســيع تصميم هذه
اللقاحات للحامية من جميع فريوســات (الساربيك).

الخميس  29أيلول 2022

} حليفان مهامن }

ودعــت وزارة الدفاع األمريكية (البنتاغون) كال من تركيا
واليونان إىل الحوار وخفض التصعيد ،مشــددة عىل أهمية
الدولتني يف حلف شامل األطليس.
وردا عىل ســؤال لألناضول ،قال املتحدث باسم البنتاغون
باتريك رايدر إن اليونان وتركيا حليفان مهامن لحلف شــال
األطلــي ،داعيا أنقــرة وأثينا للحوار مــن أجل خفض أي
تصعيد محتمل.
وحــول موقــف الواليات املتحــدة من انتقــادات تركية
بخصوص قيام واشــنطن بزيادة التوتــر يف املنطقة ،قال
رايدر «من حيــث عالقاتنا الثنائية ،تركيا حليف مهم للغاية
يف الناتو».
وأضاف «ســنواصل العمل عن كثب مع حلفائنا يف الناتو،
مبن فيهم تركيا ،وبالطبع ،أدعوكم لطرح هذا الســؤال عىل
الخارجيــة األمريكيــة للحصول عىل جواب رســمي بهذا
الشأن».
ويف وقت سابق ،قال املتحدث بوزارة الخارجية األمريكية
يف ترصيحات صحفية إن الوقت غري مناسب لتصعيد التوتر
بني رشكاء حلف شامل األطليس ،عقب قيام اليونان بتسليح
جزيريت مدليل وسيســا منزوعتي السالح يف بحر إيجه.

الخميس  29أيلول 2022
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بطول ـــة األندي ـــة العربي ـــة للس ـــيدات ف ـــي ك ـــرة الس ـــلة:
اللق ــب الثال ــث عل ــى التوال ــي لن ــادي بي ــروت اللبنان ــي
تــوج نادي بــروت اللبنــاين للمرة
الثالثة عىل التوايل بطالً لألندية العربية
للســيدات يف كرة الســلة ،بفوزه عىل
ســموحة املرصي ( ،)64-69يف املباراة
النهائية التي جرت مســاء أمس األربعاء
يف تونس.
وبذلك ،بات نادي بريوت الفريق الوحيد
الــذي يحرز اللقب  3مــرات أعوام 2019
و 2021و ،2022علامً ان نسخة  2020مل
تقم بسبب جائحة كورونا.
واحتل األمل الريايض التونيس املركز
الثالــث بفوزه عــى الفحيص األردين
(.)73-75

انتهت فرتة التوقف الدويل لشهر أيلول الجاري ،والتي كانت
األخرية قبل خوض غامر نهائيات كأس العامل  2022يف قطر.
وتخللــت فرتة التوقف خوض أغلب املنتخبات مباراتني ،يف
الوقت الذي اســتعد فيه بعضهم للمشــاركة يف كأس العامل
بشهر ترشين الثاين املقبل ،فيام استعد البعض اآلخر ملنافسات
أخرى عىل املستوى اإلقليمي أو القاري.

} سلسلة األرجنتني }

سيدات نادي بريوت بطالت العرب للمرة الثالثة عىل التوايل

زيـــــــــــارة املديـــــــــــر الفنـــــــــــي
التح ــــــاد الج ــــــودو ال ــــــى فرنس ــــــا

صورة تذكارية

غادر بريوت متوجها اىل فرنســا املديــر الفني يف اللجنة
التنفيذية لالتحاد اللبناين للجودو وفروعه انطوان عصبو يف
زيارة يقوم بها ســنويا للعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة
يف ادارة دورة تدريبيــة دولية مع كل مــن فالدميارليجيني،
مارسيل جويب وهراتش دميرجيان ويحرضها مشاركون من
مختلف الدول االجنبية والعربية لالطالع عىل آخر املستجدات
الفنية املتعلقة بلعبة الجودو والتقنيات الخاصة بهذه اللعبة.

بطولـــــة لبنـــــان للبادمنتـــــون 2022
للفئـــــــــــة املفتوحـــــــــــة واملمتـــــــــــازة

ملصق البطولة

ينظــم االتحاد اللبناين للبادمنتون بطولة لبنان لعام 2022
للفئــة املفتوحة واملمتازة يومي الســبت واألحد  2-1ترشين
األول  2022بتامم الساعة الثالثة بعد الظهر عىل مالعب نادي
الهوبس الحازمية مبشاركة عائلة اللعبة.
تقســم البطولة اىل قســمني ،حيث تنطلق البطولة للفئة
املفتوحة (ب) يوم الســبت  1ترشين األول عىل أن تختتم يوم
األحد  2ترشين األول للفئة املفتوحة (املمتازة).

«انــتــظــرونــا فــي ك ــأس الــعــالــم»..
فيرنانديز ينفجر بسبب «قصص» رونالدو

 5مباريـــــات مهمـــــة فـــــي أوروبـــــا
أبرزهـــــــــــا ديربـــــــــــي مانشســـــــــــتر

من احدى مواجهات ديريب مانشسرت

تعــود الدوريات األوروبية إىل الحياة من جديد ،األســبوع
املقبل ،بعد فرتة التوقف الدويل ،وهي عودة تصاحبها مباريات
من العيار الثقيل .وال شــك أن الكل يرتقب الدوري االنكليزي
املمتاز حيث ســيعود بلقاءات الجولة التاسعة ،والتي تستمر
من السبت  1ترشين األول  2022وحتى اإلثنني الثالث من نفس
الشهر.
أول مباراة ســيعود بها الدوري اإلنكليزي املمتاز ســتكون
ديريب شامل لندن بني أرسنال وتوتنهام هوتسبري ،يوم السبت
املقبل ،يف الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة املكرمة،
الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة .ويتصدر ارســنال جدول
ترتيب الدوري اإلنكليــزي املمتاز بـ 18نقطة من  7مباريات،
بينام يحل «السبريز» يف املركز الثالث بفارق نقطة وحيدة ،مام
يحول الديريب هذه املرة إىل معركة من أجل الصدارة.
يوم األحد ،ســيلعب مانشسرت سيتي مع ضيفه مانشسرت
يونايتد يف ملعب االتحاد.
ويرتقب جمهور كرة القدم اإلنكليزية واألوروبية مواجهة
ديريب مانشسرت ،بعد تحســن نتائج «الشياطني الحمر» هذا
املوسم مع املدرب إي ريك تني هاغ ،والفوز يف مباراتني ضد فرق
املستوى األول 1-2 ،عىل ليفربول وصيف دوري أبطال أوروبا
والربميريليغ املوسم املايض ،و 1-3عىل أرسنال املتصدر.
ويحتل مانشســر يونايتد املركز الخامس يف جدول ترتيب
الدوري اإلنكليزي برصيد  12نقطة من  6مباريات ،بينام يأيت
مانشسرتسيتي ثانياً بـ 17نقطة من  7مباريات.
وستشهد الجولة الثامنة من الدوري اإليطايل ،يوم السبت،
قمة من العيار الثقيل بني إنرت ميالن ،حامل لقب كأس إيطاليا،
ورومــا بطل دوري املؤمتر األورويب .وميتلك روما  13نقطة
يحتل بها املركز الســادس يف جدول ترتيب الدوري اإليطايل،
بفارق نقطة عن إنرت ميالن صاحب املركز السابع يف املسابقة.
وسيجد نادي إنرت ميالن اإليطايل نفسه يف مواجهة صعبة
جديدة يف أسبوع ما بعد عطلة الفيفا ،ضد برشلونة اإلسباين،
الثالثاء املقبل  4ترشين األول.
ويتقاسم إنرت ميالن وبرشلونة بـ 3نقاط لكل فريق املركز
الثــاين يف مجموعتهام الثالثة بدوري أبطال أوروبا ،بفارق 3
نقاط خلف بايرن ميونخ األملاين متصدر املجموعة بـ 6نقاط.
ويريد إنرت وبرشلونة تعويض الخسارة أمام بايرن ميونيخ
بنتيجــة  2-0يف أول جولتني ،من أجل ضامن الوصافة خلف
الفريق البافاري.
قمة دوري أبطال أوروبا الثانية يف أســبوع ما بعد عودة
النشاط األورويب لفرق القارة العجوز ستجمع تشيليس ،بطل
أوروبــا  ،2021مع ميالن اإليطــايل ،ثاين أكرث الفرق تتويجاً
بالكأس ذات األذنني بســبع مرات .وس ُتقام املباراة يف ملعب
ستامفورد بريدج ،معقل البلوز يف جنوب العاصمة الربيطانية
لندن ،يوم األربعاء  5ترشين األول ضمن الجولة الثانية.
ويتصدر ميالن ترتيب املجموعة الخامســة لدوري أبطال
أوروبــا بـ 4نقاط من مباراتني ،فيام يحل تشــيليس يف ذيل
الجدول بنقطة يتيمة.

نيران الغضب تلتهم «القائد» رونالدو

برونو فرينانديز

بقيادة ميسي ونيمار ..أرقام تاريخية تلخص فترة التوقف الدولي

خرج الربتغايل برونو فرينانديز عن صمته بســبب مواطنه
كريســتيانو رونالدو ،زميله يف مانشسرت يونايتد اإلنكليزي،
بعد خســارة «برازيل أوروبا» أمام إســبانيا يف دوري األمم
األوروبيــة .وكان املنتخب الربتغايل قد حقق فوزا أمام نظريه
التشــييك وتغلب عليه  0-4السبت املايض ليتصدر املجموعة
الثانية يف املستوى األول من دوري أمم أوروبا.
لكن املنتخب الربتغايل خرس أمام جاره اإلسباين  1-0يوم
الثالثــاء املايض ،يف الجولة السادســة األخرية من مباريات
املجموعة ليفقد فرصة التأهل للمربع الذهبي.
ومل يتمكن رونالدو من التســجيل للمباراة الدولية الثالثة
تواليا ،حيث تصدى الحارس اإلسباين أوناي سيمون ملحاولتيه
يف أمسية الثالثاء ،وظهرت خيبة األمل واإلحباط عىل رونالدو
مــع نهايــة املباراة .لكن فرينانديز دافع عن زميله قائال« :ال
حاجة لصنع قصص كبرية .كريستيانو هنا ،موجود للمساعدة،
وهو مستمر عىل هذا النحو».
وأضاف « :رونالدو مهاجم ويريد تسجيل األهداف .اإلحباط
طبيعي  ،ومل يكن هناك العب محبط أكرث من العب آخر».
وتابع« :نحــن جميعا محبطون للغاية ،فال داعي إلحداث
ضجة وقصص حول رونالدو».
وســجل رونالــدو هدفا واحدا وصنــع هدفا آخر يف كل
املباريات التي خاضها هذا املوسم مع املنتخب ومع ناديه ،لكن
فرينانديز قال « :لقد فعل ما عليه ،واألهداف ستأيت بالتأكيد».
وأضاف« :هذه مجرد مرحلة وعندما تبدأ األهداف ،ستكون
لديه قدرة أكرب ومزيد من الهدوء ملواصلة تســجيل العديد من
األهداف ملنتخبنا الوطني .ال ميكن أن ننىس أنه الهداف األفضل
عىل اإلطالق».
وقــال فرينانديز إن «دوري األمم لن تشــكل عقبة ،كأس
العامل هي بطولة مختلفة متاما ،وسنقدم هناك أداء مغايرا».

التهمت نريان الغضب
كريستيانو رونالدو ،قائد
منتخب الربتغــال ،بعد
الفشــل يف التأهــل إىل
الــدور نصف النهايئ من
دوري األمــم األوروبية
.2023
وأهدر رونالدو فرصة
التأهــل للمرة الثانية إىل
نصــف نهــايئ بطولة رونالدو
دوري األمم األوروبية يف
نسختها الثالثة ،لصالح إسبانيا.
وتلقى املنتخــب الربتغايل صفعة يف اللحظات األخرية من
الوقت األصيل ،بعدما سجل ألفارو موراتا هدف فوز إسبانيا ()0-1
يف الدقيقة ،88ليودع رفاق رونالدو البطولة التي تُوجوا بنسختها
األوىل يف  .2019ونقلت عدسات الكامريات رونالدو وهو يتمتم
ببعــض الكلامت يف أثناء خروجه من أرض امللعب وأمام مدربه،
ليقوم بخلع شارة قيادة منتخب بالده وإلقائها بعيدا دون اكرتاث
وعىل وجهه آثار الحزن والغضب بعد الهزمية أمام إسبانيا.
اللقطة أثارت ضيق املشجعني عرب مواقع التواصل االجتامعي،
وخاصة من الجامهري الربتغالية ،واعتربها البعض إهانة لدوره
كقائــد ،خاصة أنها مل تكن املرة األوىل التي يقوم فيها رونالدو
بهذا الفعل .وما زاد من االنتقادات املوجهة إىل رونالدو مقارنته
املستمرة مع غرميه األرجنتيني ليونيل مييس ،الذي يعيش فرتة
رائعــة من التوهج الدويل خالل الفــرة األخرية ،وآخرها بفرتة
التوقف املنقضية بعد تسجيله لـ 3أهداف.
وسبق للهداف التاريخي للمنتخب الربتغايل إلقاء شارة القيادة
وركلها بقدمــه يف حزيران  ،2021أثناء خروجه من امللعب بعد
اإلقصاء من يورو  2020يف دور الـ 16عىل يد بلجيكا.
وأثارت املرة الثانية التي يقوم فيها رونالدو بإلقاء شارة قيادة
منتخب الربتغال ضجة كربى ،حيث أقدم عىل ذلك يف أثناء مباراة
رصبيا بشهر آذار  2021بسبب إلغاء هدف أثار جدال واسعا.
وخرج الدون الربتغايل غاضبا وألقى شارة قيادة منتخب بالده
تبي
عىل األرض ،إال أن الشارة ساهمت يف لفتة إنسانية ،حيث َّ
بعــد ذلك أن رجل إطفاء كان يف امللعب وعرضها يف مزاد إلنقاذ
رضيع رصيب من املوت.

فاز منتخب األرجنتني عىل منتخبي الهندوراس وجامايكا،
ليواصل طريقه نحو تحقيق مجد غري مســبوق يف كرة القدم
عىل مدار تاريخها الطويل.
ووصل رفاق النجم األرجنتيني ليونيل مييس إىل  35مباراة
متتاليــة بال هزمية ،وتحديدا منــذ الهزمية أمام الربازيل يف
نصــف نهايئ كوبا أمريكا يف  2متــوز  ،2019ليعادلوا الرقم
الخاص مبنتخب الجزائر.
ويحتاج املنتخب األرجنتيني إىل تحقيق  3انتصارات جديدة
يف املباريــات املقبلة لكرس الرقم القيايس الذي ميلكه منتخب
إيطاليــا ( 37مباراة) ،كأكرث املنتخبات تحقيقا لسلســلة الال
هزمية عىل مر التاريخ.

} مئوية مييس }

حقــق األرجنتينــي ليونيل مييس انتصــاره الدويل الرقم
 100بتســجيله هدفــن من ثالثية منتخــب بالده يف مرمى
جامايــكا خالل مبــاراة ودية اســتعدادية ملونديال قطر يف
مدينة نيوجرييس ،ليصبح فريق الـ»تانغو» أقرب إىل السلسلة
القياسية إليطاليا من دون خسارة.
ورفع نجم باريس ســان جرمان الفرنيس البالغ  35عاماً
رصيده من األهداف الدولية إىل  90هدفاً يف  164مباراة ،بعدما
شارك كبديل يف الشوط الثاين من املباراة عىل ملعب «ريد بول
أرينا».
وساهم هدفا مييس بتأكيد فوز املنتخب األمرييك الجنويب
الذين خاض حتى اآلن  35مباراة من دون خسارة ،يف سلسلة
تعود إىل العام  2019منذ خسارة نهايئ كوبا أمريكا ،وباتوا عىل
بعد مباراتني فقط من الرقم القيايس العاملي للمنتخب اإليطايل
( 37مباراة بني عامي  2018و.)2022
جل أيضاً هدفني خــال فوز ودّي عىل
وميــي الذي ســ ّ
هندوراس يف ميامي الجمعة ،أســعد الجامهري بأدائه املذهل
بعــد دخوله يف الدقيقة  56بديالً لالوتارو مارتينيس مهاجم
إنرت اإليطايل.
وكان منتخب «ألبي سيليستي» افتتح التسجيل يف الدقيقة
 ،13عندمــا راوغ مارتينيس الدفــاع الجاماييك داخل منطقة
الجــزاء قبل أن ميرر الكرة إىل خوليان ألفاريس الذي أســكن
الكرة بسهولة يف الشباك .وانتظر األرجنتينيون الفائز بالكرة
الذهبية ســبع مرات ملضاعفة النتيجة قبل نهاية املباراة بأربع
دقائق ،عندما استلم كرة عىل مشارف منطقة الجزاء وسددها
قوية بيرساه يف الشباك إىل يسار الحارس (.)86
ومن مكان الهدف األول نفسه ،حصل «الربغوث» عىل ركلة
جل منها ثنائيته بتسديدة منخفضة جميلة خدع بها
حرة ليســ ّ
حائط الدفاع والحارس أندري باليك عىل حد سواء (.)89

} رقم قيايس لفان غال }

بعد قيــادة هولندا للفوز عىل بلجيكا والتأهل إىل نهائيات
دوري األمــم األوروبية ،دخــل لويس فان غال التاريخ ،بعدما
عادل الرقم القيايس للمدرب األسبق ديك أدفوكات ،كأكرث مدرب
صاحب عدد انتصارات يف تاريخ «الطواحني».
ونجــح فان غال يف تحقيق االنتصــار الـ 37مع املنتخب
«الربتقايل» ،واحتاج إىل  58مباراة من أجل تحقيق هذا اإلنجاز
بعد جلوسه عىل مقعد املدير الفني ملنتخب بالده يف  3مناسبات
( 2002-2000و ،2014-2012وأخريا .)22-2021
أمــا أدفوكات الــذي توىل تدريب هولندا أيضا يف  3واليات
ســابقة ( 1994-1992و ،2004-2002ثم  ،)2017فحقق هذا

مييس ونيامر

الرقــم خالل  62مباراة ،ليمتلك فان جال فرصة االنفراد خالل
قيادة منتخب هولندا يف كأس العامل خالل شهر ترشين الثاين
املقبل.

} إنجازات هاري كني }

أنصفت بعض األرقام املميزة هاري كني ،قائد منتخب إنكلرتا،
يف ليلــة حزينة ،عىل إثر تعادل محبط مع ضيفه األملاين يف
دوري األمــم األوروبية بنتيجة  ،3-3ليودع منتخب «األســود
الثالثة» املسابقة بال أي فوز.
وكان أبرز األرقام رفع كني رصيده إىل  51هدفا مع منتخب
إنجلرتا ،ليعزز تواجده يف املركز الثاين برتتيب هدايف «األسود
الثالثة» عرب التاريخ ،ويقرتب أكرث من واين روين صاحب الرقم
القيايس ( 53هدفا).
كــا ح َّول صاحب الـ 29عامــا منتخب أملانيا إىل ضحيته
املفضلة عىل املستوى الدويل ،حيث سجل يف جميع مبارياته
الـ 4مع منتخب إنجلرتا ضد املاكيانات األملانية ،وهو أكرب عدد
من املباريات يشــارك فيها العب ضد خصم معني مع «األسود
الثالثة» وينجح يف التسجيل يف كل مباراة.

} نيامر يهدد عرش بيليه }

حقــق النجــم الربازييل نيامر دا ســيلفا إنجازا جديدا يف
مســرته الدولية مع منتخب «السيليساو» ،بعدما سجل هدفا
يف فوز عريض عىل تونس ( )1-5يف مباراة ودية عىل ملعبه
«حديقة األمراء» معقل فريقه باريس سان جريمان الفرنيس.
ورفع النجم الربازييل رصيده إىل  75هدفا دوليا ،ليصبح عىل
بعد هدفني فقط من معادلة رقم األســطورة بيليه ( 77هدفا)
حتى يكون الهداف التاريخي للســامبا ،لتكون الفرصة مواتية
أمامه ملالحقة الرقم القيايس يف مونديال قطر.
كام أصبح نيامر ثالث أكرث ُمســجيل األهداف الدولية يف
تاريخ أمريكا الجنوبية بعد بيليه ،وليونيل مييس صاحب املركز
األول برصيد  90هدفا مع منتخب األرجنتني.

} «اإلمرباطور» يتفوق
عىل رونالدو ومييس }

قاد ألكســندر ميرتوفيتش منتخب رصبيا للفوز  0-2عىل
نظــره الرنوجي يف ختام دور املجموعات للمســتوى الثاين
بدوري األمم األوروبية ،بعد تسجيل الهدف الثاين.
ووصل ميرتوفيتش إىل  50هدفا دوليا مع رصبيا ،مام مكّنه
من التفوق عىل األســطورتني ،الربتغايل كريستيانو رونالدو
واألرجنتيني ليونيل مييس ،عىل الساحة الدولية ،حيث احتاج
مباريات أقل منهام للوصول لهذا الرقم.
واحتــاج قائد منتخب الربتغال  114مباراة للوصول إىل 50
هــدف دويل ،فيام بلغها مييس يف  107مباريات ،أما القناص
الرصيب ،مهاجم فولهام اإلنكليزي ،فلم يحتج سوى  76مباراة
بقميص منتخب بالده للوصول إىل هذا السجل املميز.
يُذكر أن ميرتوفيتش تساوى مع املهاجم الرنويجي الشاب
إيرلينــغ هاالند يف صدارة جدول ترتيــب هدايف دوري األمم
األوروبية برصيد  6أهداف لكل منهام.

هاميلتون :عدم إحرازي أي سباق هذا املوسم ليس نهاية العالم

اعترب الربيطاين لويس هاميلتون ،بطل العامل ســبع مرات
يف ســباقات الفورموال واحد ،ان عدم فوزه يف أي سباق هذا
املوسم «ليس نهاية العامل».
عاىن سائق مرسيدس هذا املوسم يف ظل الهيمنة الكاسحة
لريد بول وبطل العامل الهولندي ماكس فريستابن الذي اقرتب
من تتويجه الثاين توالياً.
وخالفا للموسم املايض عندما كان قريبا من خطف اللقب
حتــى اللفة األخرية يف أبوظبــي ،يرتنح هاميلتون يف املركز
السادس يف الرتتيب العام للسائقني هذا املوسم.
قال من كواالملبور عىل هامش جائزة ســنغافورة الكربى
املقررة األحــد «ال أعتقد أنها فرتة جفاف ..أعتقد ان هذا العام
كان للنمو .كانت تجربة جيدة لنا جميعا».
تابع «هناك ســتة ســباقات (متبقية) ،وسنحاول تحقيق
الفوز خالل تلك الفرص ،ال أعتقد انها نهاية العامل».
أضاف ابن السابعة والثالثني «سنعود إىل القمة».
ووصف هذا املوسم بانه «األصعب» يف مسريته ،بعد معاناة
خصوصا مع تألق
سيارته من االرتدادات عىل رسعة مرتفعة،
ً
سيارة ريد بول «نحن بحاجة لفهم السيارة».
تضم أيضاً السائق الربيطاين اآلخر
وتتنافس مرسيدس التي
ّ
جورج راسل ،مع فرياري عىل املركز الثاين يف ترتيب الصانعني
«نهدف اىل املركز الثاين ،آمل ان نؤدي جيدا يف السباقات الستة
املقبلة».

} مرسيدس متدد بشكل مبكر
صفقتها مع بيرتوناس }

حســمت مرســيدس رأيها بخصوص متديد رشاكتها مع
بيرتوناس الرشكة الراعية الرئيســية لفريق الفورموال واحد،
التي تزودها بالوقود والزيوت يف البطولة وذلك لتشمل حقبة
املحركات الجديدة التي تبدأ من .2026
لطاملا كانت بيرتوناس الراعي الرئييس لفريق مرســيدس
طوال حقبة املحركات الهجينة منذ أن تضافرت جهودهام معاً
يف  .2010حيــث نتج عن هــذه الرشاكة  15لقباً يف بطولتي
السائقني واملص ّنعني.
وينتهي العقد الحايل بنهاية موسم  ،2025ومع نجاح هذه
الرشاكة كان من املتوقع متديدها يف مرحلة ما.
لكن تحضريات مرسيدس من أجل حقبة املحركات الجديدة
بدءاً من  ،2026حيث ستنتقل البطولة الستعامل وقود مستدام
بالكامل ،بالتايل ال بد من بدء العمل بأرسع وقت ممكن للتأقلم
مع القوانني الجديدة.
حيــث أعلــن توتو وولف مدير فريق مرســيدس الصفقة
الجديدة ،فقال« :اليوم نُعلن عن أمر غري اعتيادي بعض اليشء،
عن رشاكة ستبدأ بعد أربع سنوات».
وأكمل« :هذا مبثابة رســالة هامة :فريقنا مع بيرتوناس
ليســا مجرد رشيكني ،بل نحن عائلة ،وسنصبح فريقاً واحداً
متحداً ملزيد من السنوات القادمة».
وتعزز هذه الرشاكة من ســعي مرسيدس وبيرتوناس نحو
مستقبل خالٍ من االنبعاثات الكربونية.
وباإلضافة إىل الوقود املســتدام بالكامل ،يســتعد املص ّنع
األملاين ليصبــح من الرشكات عدميــة االنبعاثات الكربونية
بحلول .2030
كام باتت الســهام الفضية أول فريق يســتثمر يف وقود
الطائرات املســتدام ،وســاعدت بيرتوناس يف تجارب أجرتها

لويس هاميلتون

مرســيدس يف عدد من الســباقات باستعامل الوقود الحيوي
ضمن شــاحناتها ،وذلك خالل الجــوالت الثالث املتتالية التي
أقيمت يف بلجيكا ،هولندا وإيطاليا.
وكشف الفريق أن االنتقال الستعامل الوقود الحيوي خفف
من االنبعاثات الكربونية طوال تلك األسابيع بنسبة  89باملئة.
وتعتقــد بيرتوناس أنها قادرة عــى تقديم وقود تنافيس
مستدام لســيارات مرســيدس ،إضافة إىل املزيد من وسائل
خفض االنبعاثات الكربونية مستقبالً.

} توست :تسونودا بحاجة
«للسيطرة عىل مشاعره» }

يعتقد فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري أن سائقه يويك
تســونودا يقوم «بعمل جيد للغاية» لكن عليه أن يسيطر عىل
مشــاعره ،وذلك بعد سلسلة التأنيبات والعقوبات األخرية التي
تلقاها الياباين.
وبات تسونودا أول سائق فورموال واحد يتلقى عقوبة تراجع
عىل شبكة االنطالق لحصوله عىل  5تأنيبات يف موسم واحد
عندما تلقى آخرها لقيادته دون ربط أحزمة األمان لفرتة وجيزة
يف سباق جائزة هولندا الكربى .وتسبب ذلك برتاجع سائق ألفا
تــاوري  10مراكز من مكان تأهله يف مونزا ،حيث تلقى كذلك
عقوبة تراجع أخــرى بثالثة مراكز لتجاهله األعالم الصفراء
خالل التجارب الحرة ليوم الجمعة.
وبال ُرغم من أن ذلك الرتاجع كان دون معنى ألن ألفا تاوري
كانت قد وضعت وحدة طاقة جديدة عىل ســيارته لينطلق من
آخر الرتتيب ،لك ّن ذلك دفع تسونودا إىل  8نقاط عقوبة  -ليكون
عىل بعد  4فقط من حظر املشاركة يف أحد السباقات.
وعند ســؤاله عن تقدم تســونودا واملخاوف بعد عقوباته
األخرية ،أشاد توست بتأديات السائق الياباين ،لكنه اعرتف أنه
بحاجة ألن يتاملك نفسه ليخفف من حدة العقوبات.
فقال« :يشهد أداؤه املزيد من التقدم ،انظروا إىل التصفيات
يف زاندفورت عىل ســبيل املثــال ،والتجارب الحرة األوىل يف
مونزا .إنه يقوم بعمل جيد للغاية داخل السيارة».
وأضاف« :عليه فقط أن يســيطر عىل مشــاعره وأن يكون
أكرث التزا ًما ،حيث أن تجاهل األعالم الصفراء يف التجارب الحرة
الثانية ليس ً
فعل ذك ًيا».
وتابع« :أتف ّهم بأن ذلك قد يكون صع ًبا يف التصفيات ،ورمبا
يف بعــض األحيان خالل الســباقات ،لكن يف حصة للتجارب
الحرة ،عليــك يف كل األحوال تق ّبل األعالم الصفراء والترصف
بطريقة صحيحة ،ما يعني أن عليك اإلبطاء».
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تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة
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اعداد  :فيليب شامس

؟

من هو
من هي؟

إسمه مؤلف من  12حرفا ،إذا جمعت:

4

 -5+8+9+10+4دولة افريقية.

 -5+12+4+11عاصمة افريقية.
 -2+12+5+9مدينة يابانية.
 -9+11+4مدينة فرنسية.
 -3+8+9مدينة فرنسية.

 -1+3+7ربح.

ضعف َّ
-7+12
ورق.
َ

الحل السابق

عموديا:

1ـ فيلســوف بريطاين
راحل ،من األلقاب.
يلف،
2ـ أحد الباباواتّ ،
َ
زقزق وغ ّرد العصفور.
3ـ تعطي اليشء باليد،
رضبوا بالسياط ،مقياس
أريض.
4ـ رتبة عسكرية ،وجه،
مدينة نيجريية.
5ـ من رضوريات الحياة،
جمع عظيم ،شجر مثمر.
ســا
ح ّب ،قعودي،
6ـ ُ
َ
وارتفع ،د ّونَ .
َ
7ـ أباطيــل ،قائد أملاين،
تستعمل لتنظيف األرض.
8ـ نعم باألجنبية ،دولة

أوروبية ،مدينة سودانية،
أرشدَ .
9ـ لحمة يف الحلقّ ،
رث،
ضوء وشعاع الشمس.
10ـ األســد ،أطــراف
وشق.
شج
َّ
أصابعيَّ ،
11ـ تتجــاىف وتتباعد
ببرصهــا ،طائــر يتل ّذذ
بالتهــام النحــل الطائر،
تنظيم وتنسيق.
12ـ مناص ،ســحاب،
دولة افريقية.
13ـ دولــة يف أمــركا
الجنوبية ،فنــان وممثل
لبنــاين راحــل إشــتهر
بربنامجه التلفزيوين.

الحل السابق
1ـ سعد زغلول ،أثينا
2ـ حا ِقل ،قول ،جبل
3ـ روالبندي ،ملفوف
4ـ دل ،عري ،ح ّر
5ـ حاتم الطايئ ،داليل
6ـ أح ّبــه مهام أشــوف
ِمنه ،أأ
7ـ
صبي ،ردّ ،فا ،نتلو ،يد ّر
ّ

1ـ ممثل ايرلندي راحل ،قرأ.
2ـ رئيس أمرييك راحل.
3ـ تناسب وتوا ِفق ،بلدة يف
كرسوان.
4ـ مدينة يف الربازيل.
5ـ َمــن يف الطليعة ،الته ّور
شق.
والرتاجع يف األمورَّ ،
يبس الخبز ،سيف رقيق،
6ـ َ
مدينة يف شامل سويرسا.
7ـ صفــار البيض ،بلدة يف
الشوف.
8ـ رجل دولة فرنيس قديم،
الدُ ّر.
9ـ أنواع ،ملجأ ،نهر أورويب.
10ـ شجر ِ
باسق ،يعرف ،ملك
يوناين راحل.

افقيا:

عموديا:

8ـ بوباي ،سالت ،بانوا
9ـ يردي ،إميل مكرزل ،ف َّغ
10ـ قليل ،يهتف ،طعام
11ـ آه ،شابَت ،ستيلو
ِ
لف،
ياس ،يحدّ دون،
12ـ ّ
نحو
13ـ هيفاء وهبي ،فرنسا،
ج ّر

االبراج

الحمل
( 21آذار  20 -نيسان)

1ـ سحر ،حاصبيا ،له
2ـ عاود ،حبور ،أيف
3ـ ّ
دق الحبيب دقّه
4ـ زلل ،آه ،ايل ،يا
5ـ بيت مري ،يشاء
6ـ لنب ،مهد ،االسو
7ـ دوام ،سم ،ب ّره
8ـ لقي ،الفاييت
9ـ عطاالله ،ي ي

الثور
( 21نيسان  21 -أيار)

الرسطان
( 22حزيران  23 -متوز)

التحالــف مع األقوياء يــأيت دامئا بالثامر
يجــب أن تراقب بانتباه ميلك للترسع وعدم
الرتوي يف الترصف مع أمورك الهامة .صحة اللذيذة ،فاخرت رشكاءك بدقة وفطنة .عاطفيا،
ممتازة وحياة عائلية ســعيدة ،وجو عاطفي اقلــب صفحة املايض ،فالوقوف عىل األطالل
ال يفيدك.
ممتع.

االسد
( 24متوز  23 -آب)

العذراء
( 24آب  23 -أيلول)

كن مستعدا لخوض مسألة جديدة مل تكن
أنــت يف مواقف جيدة لتثبيت شــخصيتك
الســموحة .ال تقلق ان أعطيت ما يف وسعك أبــدا يف واردك لكنك ســتالقي نجاحا جيدا.
السعاد اآلخرين ،بل افرح لذلك ألنك متلك الكثري متع نفسك اليوم وال ترصف كثريا ،بل ما هو
معقول.
من الطيبة.

امليزان
( 24أيلول  22 -ت)1

العقرب
( 23ت21-1ت)2

اترك جانبا كل املســائل الشائكة والثقيلة
حبــك للحياة الجميلة يجعل منك شــخصا
محبوبا ومميزا من املحيط .اجعل من اختباراتك التي تســبب لك القلق .ما يجيء هو ما يجب
منارة مشــ ّعة تســر عىل ضوئها .الحظ اىل ان تتقبله .اترك األيام تقرر وكن ســيد نفسك
جانبك.
فقط.

القوس
(22ت 21 - 2ك)1

الجدي
(22ك 20 - 1ك)2

تجنب بعض األشــخاص الخبثــاء الذين
ال يجــب بعد اآلن أن تكون ثقتك بنفســك
يحاولــون تغيري رأيك يف أمورك الخاصة .أنت ضعيفة وركيكة ،فهناك أمامك امكانية جيدة
تنىس احيانا الوعــود مع مرور الوقت ،وهذا لعالقــات جديدة ممتازة .ال تأمتن أيا كان عىل
أرسارك.
ليس لصالحك.

الدلو
( 21ك 19 - 2شباط)

10ـ امل ّراش ،متتدح
11ـ ليئون ،كف ،دف
يجف ،يفتقر ،سدر
12ـ
ّ
مل ،زيتون
13ـ نبوحّ ،
ينس
14ـ ألفرِد نوبلّ ،
طل
15ـ لهَّ ّ ،
16ـ ينفعون
حج
17ـ الدوغاَّ ،
18ـ يارا ،مرور

اخترب معلوماتك
1ـ ما إسم الفيلسوف العريب القديم املشهور ،الذي لقب
باملعلم الثاين ،وله كتاب األلفاظ ،وكتاب الحروف؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ يف أية سنة ظهرت أول رشكة سينامئية يف مرص؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ ما اسم الصحايف والريايض اللبناين والكاتب الذي
لقب بأيب الرياضة ،وتويف عام 1988؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ ما اسم حصن السموأل املشهور قدميا؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ من هو الشــاعر الجاهيل الذي إشــتهر يف عرصه
ولق َّب بـِ نصري املستضعفني؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ يف أية دولة وجزيرة يوجد مطار إركان؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ ما اسم اليوبيل الذي يُحتفل فيه لدى مرور  45سنة
عىل الزواج؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ يف أية سنة ظهرت أول آلة تصوير للهواة يف العامل؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9ـ ما اليشء الذي ميكن ألي شخص إبتالعه بسهولة
بالرغم من عدم فتح الفم.
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5
افقيا:

عموديا:

1ـ بلدة يف الجنوب.
2ـ االســم الثاين ملمثل
أمرييك.
3ـ تج ّمــع بعضه فوق
بعض.
4ـ يشارك ويقاسم يف.
5ـ عملة عربية.

1ـ شجاع مقدام.
2ـ ســينام كانت وسط
العاصمة.
3ـ يحفران البرئ.
4ـ حرف جــر ،ضمري
متصل.
5ـ أحدّ ث ليال.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ سالتا.

1ـ سلامن.

2ـ لهاسم.

2ـ اهتدي.

ّ
متبل.
3ـ

3ـ البوا.

4ـ ادوين.

4ـ تسليم.

5ـ نيامي.

5ـ أماين.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ أغنية كل ده كان ليه.
2ـ فيليب تقال.
3ـ املوسيقي ريتشارد فاغرن.
4ـ جزيرة غرينالند.
5ـ املمثل أحمد مظهر.
6ـ األديب طه حسني.
7ـ سنة 1986
8ـ يف شامل الهند.

من سبعة حروف:

فرتة مليئة بالسعادة وراحة البال .أمور كثري
يثــار عطفك هــذا اليوم يف مــا يختص
بأقربائــك األعزاء .بقليل من اللياقة وحســن بحاجة الهتاممك عليــك اال تهملها .عالقتك
االدراك تســتطيع اقامة جو انســجام مثايل العاطفيــة ســتتطور برسعة اىل األحســن
واألفضل.
حولك يف العائلة.

الجوزاء
( 22أيار  21 -حزيران)

11ـ أض َمن ،راقصة وممثلة
مرصية.
12ـ شــأن وحــال ،مدينة
أردنية.
13ـ بارشنا العمل ،آلة طرب،
نح ُن باألجنبية.
14ـ اسم لواليتني أمريكيتني،
يكرث ماله.
15ـ أضا َء الربق ،نفس.
16ـ مدينــة مك ّرمة ،يعتمد
عىل.
17ـ ُمقبِــل ،مغنية عاملية
راحلة.
18ـ ممثلة مرصية صاحبة
الصورة.

سهيل إدريس

4
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2

أديــب وكاتب فرنيس ولد عام 1948حائز عىل جائزة

 -2+10+1+8+6دولة عربية.

2 1

1
3

غونكور عام  .2002إشتهر بكتابه الظالل املتجولة.

افقيا:

ال ــش ــب ــك ــة الــصــغــيــرة

الحوت
( 20شباط  20 -آذار)

ستكون لك الفرصة للقيام بزيارات ممتعة
انــك تنىس األخطاء مع مرور الوقت ،وهذا
يوقعك فيها مجددا .الناس الذين تتعامل معهم يف هذه الفرتة .ال صعاب تُذكر ،فكن محافظا
ينظرون اليك بعــن االحرتام ،قال تخرس هذا عــى سياســتك الحكيمة .الوقت مناســب
لالستفادة من الدعم.
الكسب.

دولة أمريكية
جلسة
إنتخاب
رئاسة
اليونان
أوريل
أثينا
الكامريون
بول
باالم
دورير
دام دام
ديانا
دراما
دنفر
روكز
روايس
سال
سينو
فريوز
فورنبو
فندق
فلوران
فريا
قافلة
قربص
كورناي
كوخ
كيمبو
كنز
كراتيش
كيتو
كولور

SUDOKU

كلامت
لوزان
مخ
مجد
مطارات

موازنة
مازوت
مرصف
نعامة
ناتايل

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

هيالنة
والتون
وقت.

الحل السابق

الحل السابق
كاليفورنيا
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

الخميس  29أيلول 2022

ّ
نصـ ـ ـ ــاب جلسـ ـ ـ ــة اليـ ـ ـ ــوم مؤمـ ـ ـ ــن وال إنتخـ ـ ـ ــاب لرئيـ ـ ـ ــس جمهوريـ ـ ـ ــة ...رسـ ـ ـ ــائل فـ ـ ـ ــي كل اإلتجاهـ ـ ـ ــات
أســـــهم تشـــــكيل الحكومـــــة فـــــي تراجـــــع والتشـــــريعات إلـــــى مـــــا بعـــــد إنقضـــــاء فتـــــرة اإلنتخـــــاب
ُ
قنبلـــــة صنـــــدوق النقـــــد تنفجـــــر فـــــي ســـــعر الصـــــرف الرســـــمي واملركـــــزي يحـــــاول تطويـــــق التداعيـــــات
(تتمة ص)1
النيابية.
مصادر يف القوات اللبنانية اعلنت أنها كثّفت االتصاالت
مع فرقاء املعارضة من أجل التوصل إىل اسم مرشح موحد
قبل الجلسة .إال أن املعلومات املتوافرة تقول إنها مل توصل
إىل نتيجة .كام أن كتلة حركة أمل إعتربت أن جلسة اليوم
هي مبثابة إنطالق رشارة االســتحقاق الرئايس وهو ما
يعنــي جزم بعدم انجازه اليوم .أما كتلة الوفاء للمقاومة
فقد إعتربت أن جلسة اليوم هي مبثابة جس نبض بانتظار
التوافق بني الكتل عىل رئيس وسيكون هناك جلسة ثانية
قد تعقد قبل الدخول يف األيام العرشة األخرية قبل انتهاء
والية الرئيس عــون .تكتل االعتدال الوطني املؤلّف من ٦
ســنة
نواب شــاليني واللقاء النيايب املؤلّف من  ٣نواب ُ
اتفقوا عىل حضور جلسة اليوم والتصويت بورقة بيضاء
يف حال عدم وجود أي مرشح جدي.
املحامي والكاتب الســيايس جوزيــف أبو فاضل ربط
ّ
جلســة اليوم
بتعث والدة الحكومة نتيجة مطالب التيار
الوطنــي الحر والتي نقلها اللواء عباس إبراهيم يف إطار
الوســاطة التي قام بها بني الرساي والقرص الجمهوري
يف محاولة لتقريب وجهات النظر .وأضاف أبو فاضل أن
الرئيس ب ّري بدعوته لجلسة اليوم أظهر أنه املمسك بزمام
األمور .وقال أبو فاضل أن أســم رئيس الجمهورية يكون
معروفا قبل الجلسة واليوم ال يوجد أية معطيات عن هذا
األمــر مام يعني ان ال انتخاب لرئيس يف جلســة اليوم.
وشــكّك أبو فاضل بقدرة املعارضــة عىل اإلتيان برئيس
معارض لحزب الله وفريقه ألنه يف هذه الحالة ســتفقد
الجلسة نصابها كام حصل يف السابق.
إىل هــذا لفتت مصادر إىل أن الوزير والنائب الســابق
ســليامن فرنجية يتع ّرض ملحاولة عزل مــن قبل التيار
الوطني الحر ومن قبل القوات اللبنانية .وتوقّعت املصادر
أال يكون هناك رئيس من خارج إطار توافقي يجمع حزب
الله وحركة أمل واالشرتايك ونواب التغيري.
ورأت املصادر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري ســعى
مــن خالل دعوته النتخاب رئيــس الجمهورية اليوم إىل

رمــي الكرة يف ملعــب الكتل النيابية ليظهر انه ليس هو
من يتحمل مســؤولية عدم انتخاب الرئيس بل عدم قدرة
الكتل عىل التوافق وبالتايل هي التي تتحمل املســؤولية
خصوصــا بعد االنتقاد الالذع الذي وجهته له النائبة بوال
يعقوبيــان .وبالتــايل حرش الرئيس بــ ّري كل الكتل يف
الزاوية مع استحالة توافق هذه الكتل عىل مرشح توافقي
قبل الجلسة.
يف الواقــع الغموض يلف موقــف مكونات املعارضة
املنقسمة عىل نفسها وبالتايل فإن ترشذمها قد يؤدّي إىل
رفع حظوظ أي مرشح من  8أذار يف حني أن وحدتها تدفع
أكرث بإتجاه رئيس توافقي ســيفرض نفســه حكام .من
جهة التيار الوطني الحر ،فاملعروف أن موقفه هو موقف
تعطييل نظرا إىل أنه يريد الحصول عىل ضامنات إليصال
رئيســه جربان باسيل اىل كريس الرئاسة وبالتايل تقول
املصادر أن التيار يحجز معه موقف حزب الله املحرج بني
حركة أمل الرافضة كليا لوصول باسيل اىل كريس الرئاسة
وبني حليفه املســيحي – أي التيــار الوطني الحر – الذي
حتى الســاعة وقف اىل جانب الحزب يف االستحقاقات
الدولية واملحلية.
من جهة القوات التي تريد وصول رئيسها سمري جعجع
مدعومــا من بعض النواب الســنة ،فإن املوقف تعطييل
بالدرجة األوىل ولكن مييل اىل الليونة ملنع وصول جربان
باســيل .كتلة الكتائب الضائعة بــن مواقفها املعارضة
والتوافــق مع االخــوة األعداء ،ســتنتظر تبلور الصورة
للخروج مبوقف من انتخاب الرئيس.
أما من ناحية النواب الس ّنة الذين جمعهم املفتي السبت
املــايض يف دار اإلفتاء ،فــإن الصعوبة تبقى يف توحيد
موقفهم املتأثر باملوقف السعودي الرافض لوصول رئيس
مييل اىل حزب الله وخط املقاومة .عىل هذا الصعيد ظهرت
بعض األصوات من بني النواب تندد مبضمون االجتامع عىل
مثال النائب جهــاد الصمد الذي انتقد مضمون االجتامع
بشكل علني.
يبقــى موقف كتلة االشــرايك التي متيل اىل انتخاب
رئيس وسطي يكون محط اجامع بني كل الكتل وهو امر لن
يتوفّر يف جلسة اليوم .وحتى لو كان هناك مرشح واحد

لفريق املعارضة أو لفريق املواالة ،إال أن قدرة التعطيل لدى
يكن
كل فريق كبرية وبالتايل وكخالصة لكل ما ســبقُ ،
االســتنتاج ان جلســة اليوم لن تؤدي اىل انتخاب رئيس
جمهورية بل ســتكون محاولة أوىل كام ذكرت مصادر
كتلة الوفاء للمقاومة ،جس نبض الكتل النيابية.
إىل هذا ترى مصادر ُمطلعة أن الدعوة لجلســة انتخاب
تأيت يف اطار عملية تعطيل واضحة لتشــكيل الحكومة
نظرا اىل ان الرئيس ميقايت مل يعد ميلك هامشــا واســعا
للتحرك امام مطالب رئيس الجمهورية ميشال عون الذي
عاد اىل املطالبة بحصة األسد يف الحكومة لعلمه بانعدام
حظوظ النائب جربان باســيل بالوصول اىل سدة الرئاسة
وهــو ما ال يعارضه حزب الله نظرا اىل الثقة الكبرية التي
يكنها لشــخص الرئيس عون .وبالتايل ميكن االستنتاج
ان معركة انتخاب رئيس الجمهورية هي معركة تســجيل
نقــاط بني الرئيس ب ّري مــن جهة وبني الرئيس عون من
جهة أخرى .إال أن هذه املعركة تحوي عىل العب وازن وهو
جل حتى الساعة أي نقاط عىل هذا
املعارضة التي مل تســ ّ
الصعيد .فهل يكون هناك عوامل خارجة تستطيع توحيد
املعارضة؟ بالطبع يجب انتظار ما سيحصل اليوم لتحديد
متوضع الكتل ومعرفة السيناريوهات املطروحة.
عىل صعيــد أخر أعطى ضغط صنــدوق النقد الدويل
بتحرير سعر رصف اللرية مفعوله حيث أصدر قرار رفع فيه
سعر رصف اللرية الرسمي إىل  15الف لرية مقابل الدوالر
األمرييك واضعا بالتايل حدا لسعر رصف الـ  1507.5لرية
لبنانية منذ العام  .1997وجاء يف بيان وزارة املال «بعدما
أق ّر مجلس النواب املوازنة العامة للعام  ،2022حيث اع ُتمد
سعر رصف  15000ل.ل .مقابل كل دوالر أمرييك ،وبعدما
امللح تصحيح تداعيات التدهور الحاد يف ســعر
بات من ّ
الرصف وتعدّ ديته عىل املالية العامة ،وذلك تقليصاً للعجز
وتأميناً لالستقرار املايل».
وأضاف« ،مبا أن الســر بخطّة التعايف املايل والنقدي
والنهوض باإلقتصاد يتطلب توحيد ســعر الرصف ،ولذا،
أصبــح وقف العمل بســعر رصف الدوالر األمرييك عىل
أساس  1507ل.ل .إجرا ًء تصحيحياً ال بدّ منه».
وتابــع« ،وعليه ،وكخطوة أوىل بإتجاه توحيد ســعر

روســــيــــا تـــرحـــب بــنــتــائــج االســـتـــفـــتـــاءات فــــي  4مــنــاطــق
اوكـــرانـــيـــة :الــنــتــائــج واضــــحــــة ..أهــــا بــكــم فـــي وطــنــكــم
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يف منطقة كالينينغراد بدأت تدريبات قتالية يف قاعدة األســطول
الرويس يف بحر البلطيق.
وأضافت الوزارة ،يف منشــور عىل تطبيق تليغرام ،أن «جميع
الجنود الذين متت تعبئتهم يلتزمون مبعايري الرماية باألســلحة
الصغــرة ،كذلك يســتعيد املواطنون املســتدعون من االحتياط
مهاراتهم يف تشــغيل وصيانة األســلحة واملعدات العســكرية
والخاصة».
كام ُعقدت أيضا دورات تدريبية لدعم مهارات إطالق النار وإعداد
الجندي للقيام «بأعامل واثقة يف ساحة القتال».
وكان الرئيس فالدميري بوتني أمر األســبوع املايض بأول تعبئة
عسكرية منذ الحرب العاملية الثانية يف األسبوع املايض ،قد تشهد
إرسال مئات اآلالف من الجنود للقتال يف أوكرانيا.

لوغانسك االنضامم إىل روسيا بنسبة  ،%98.4يف حني بلغت نسبة
التأييد يف زاباروجيا  ،% 93.1ويف خريســون  ،%87ويف دونيتسك
.%99.2
ويف رســالة عىل تليغرام ،قال الرئيس الرويس السابق ونائب
رئيــس مجلس األمن القومي حاليا دميــري ميدفيديف «انتهت
االســتفتاءات… النتائــج واضحة .أهال بكــم يف وطنكم ،يف
روسيا!».
وقــال الرئيس الرويس فالدميري بوتــن الثالثاء ،إن التصويت
يهدف إىل حامية الناس مام سامه اطهاد أوكرانيا للروس واملتحدثني
بالروسية .وأضاف أن «إنقاذ الناس يف جميع األرايض التي تُجرى
فيها هذه االســتفتاءات هو عــى رأس أولوياتنا ومحور اهتامم
مجتمعنا وبلدنا بأرسه».
ومن املتوقع أن يصدّ ق الرئيس الرويس عىل طلبات االنضامم يف
وقت الحق ،وبعد ذلك ميكنه عدّ أي محاولة من أوكرانيا الســتعادة
الســيطرة عىل هذه املناطق هجوما عىل األرايض الروسية ،علام
بأنه قال يف وقت ســابق إنه مستعد الستخدام األسلحة النووية
للدفاع عن «وحدة أرايض» بلده.
ويف نبأ أوردته وكالة نوفوســتي  ،قدم رئيس اإلدارة الروســية
إلقليم لوغانسك طلبا رسميا لبوتني من أجل ضم اإلقليم إىل روسيا.

} عمل باطل }

} زيادة فورية }

من جانبهــا ،قالت أوكرانيا األربعــاء إن التصويت الذي أجرته
موســكو يف  4مناطق أوكرانية بشأن االنضامم إىل روسيا «باطل
وال قيمة له» ،وإن كييف ســتواصل جهودها لتحرير أراضيها التي
تحتلها القوات الروسية.
وندّ د مسؤول السياسة الخارجية يف االتحاد األورويب جوزيب
بوريل األربعاء بهذه «االســتفتاءات» ،واصفــا إياها بأنها «غري
قانونية» و»تم التالعب بنتائجها».
وكتب بوريل يف تغريدة «هذا انتهاك جديد لسيادة أوكرانيا ووحدة
أراضيها ،يف إطار من االنتهاكات املنهجية لحقوق اإلنسان».
وندد أيضا األمني العام لحلف شــال األطليس ينس ستولتنربغ
مبا أسامها «اســتفتاءات زائفة» تشكل «انتهاكًا صارخًا للقانون
الدويل».

} إىل الجبهة }

ويف الجانــب العســكري ،قالت وزارة الدفاع الروســية أمس
األربعــاء ،إن قوات االحتيــاط التي جرت تعبئتها يف األيام األخرية

ً

مــن جانبها ،طالبــت الخارجية األوكرانيــة األربعاء بزيادة
«كبرية» يف املســاعدة العسكرية الغربية .وقالت «تدعو أوكرانيا
االتحاد األورويب وحلف شــال األطليس ومجموعة السبع إىل
زيادة فورية وكبرية للضغوط عىل روســيا ،وال ســيام من خالل
فرض عقوبات قاسية جديدة وزيادة املساعدة العسكرية ألوكرانيا
بشكل كبري».
وطالبت خصوصا «بدبابــات وطائرات مقاتلة ومدفعية بعيدة
املدى ،وأنظمــة دفاع جوي وأخرى مضادة للصواريخ» .كام حثت
وزارة الخارجيــة األوكرانية رشكاءها الدوليني عىل فرض عقوبات
جديدة صارمة عىل موسكو وتقديم مزيد من املساعدات العسكرية
إىل كييــف ،وقالت الوزارة -يف بيان« -أوكرانيا لن توافق بتاتا عىل
أي إنذارات».
ويف هذا السياق ،قال مسؤولون أمريكيون -الثالثاء -إن الواليات
املتحدة تجهز حزمة أسلحة جديدة قيمتها  1.1مليار دوالر ألوكرانيا،
وس ُيعلن عنها قريبا.
وســتكون هذه الحزمة أحدث دفعة أســلحة تقدمها واشنطن
لكييف ،يف حني تقاتل القوات الروســية يف رشق أوكرانيا .وقال
املســؤولون الذين طلبوا عدم نرش هوياتهم إن اإلعالن عن الحزمة
سيكون يف األيام املقبلة.
وقــال مصــدر مطلع عىل الخطة إن الحزمة ستشــمل أنظمة
«هيامرس» الصاروخيــة وذخائرها وأنواعا مختلفة من األنظمة
املســرة وأنظمة الرادار ،إىل جانب قطع الغيار
املضادة للطائرات
ّ
والتدريب والدعم الفني.
وحتــى الحني قدمت واشــنطن أكرث من  15مليــار دوالر من
املساعدات العسكرية ألوكرانيا يف رصاعها مع روسيا.

عبــد اللهيــان :إيــران ليســت مكانــا لالنقالبــات العســكرية ( ..تتمــة)
(تتمة ص)1
اإلعالم األجنبية والسياسات الخارجية» ،الفتاً إىل أنّ «الجمهورية
اإلســامية تتقبل االحتجاجات واالعرتاضات لكن بطرق سلمية،
وتتصدى ألي أعامل شغب وزعزعة لألمن».
وتابع« :إذا كانت أمريكا قلقة عىل الشعب اإليراين ،فلتعلموا أنّه
تويف آالف األطفال اإليرانيني بســبب العقوبات عىل األدوية ،ومل
تتعاون أمريكا إلرسال أدوية أطفال مرض الفراشة».
واضاف أنّ الواليات املتحدة «رفضت إرســال لقاح إليران خالل
وبــاء كورونــا ،وكانت تضغط عىل دول أخــرى يك ال تزود إيران

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

باللقاحات».
ويف ســياق متصل ،أعلن قائد رشطة الحــدود اإليرانية العميد
أحمد عــي كودرزي ،الثالثاء ،القضاء عــى «مجموعة إرهابية
مكونة من  7مسلحني كانوا يحملون معدّ ات عسكر ّية يف منطقة
خُدا آفرين الحدودية مع أذربيجان».
وشهدت البالد ،يف الـ 25من أيلول الجاري ،مسريات شعبية من
مختلف املحافظات اإليرانية تأييداً للجمهورية اإلسالمية ،ورفضاً
ألعامل الشغب التي شهدتها بعض املدن اإليرانية يف األيام األخرية،
واالعتــداء عىل املمتلكات العامة ،والتي وقعت خالل األيام املاضية
عىل خلفية وفاة مهسا أميني.
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تم اإلتّفاق بــن وزارة املالية واملرصف
الــرف تدريجياًّ ،
املركزي عىل إعتامد ســعر  15.000ل.ل .مقابل كل دوالر
امــريك ،عمالً بأحكام املادتني و 75و 83من قانون النقد
والتسليف ،كام وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية
الصادرة عن مرصف لبنان.
وشــدّ د البيان« ،عىل أن تعمل السلطات املالية والنقدية
عىل احتواء أي تداعيات عىل األوضاع االجتامعية للمواطن
اللبناين (عىل سبيل املثال القروض السكنية) وكذلك عىل
مســاعدة القطاع الخاص عىل االنتقال املنظّم اىل ســعر
الــرف الجديد املعتمد» .وختــم البيان بالتأكيد عىل بدء
اعتامد هذا السعر إعتباراً من أول ترشين الثاين .2022
اإلشــكالية التي تطرح هي حــول قانونية هذا القرار
خصوصا انه موازنة العام  1998املادة  21حددت ســعر
الــرف بـ  1507.5لــرة لبنانية لــكل دوالر أمرييك.
وبالتايل ال ميكن تغيري السعر اال بقانون .هذه اإلشكالية
القانونية لن تأخذ مجراها اال اذا كانت تداعيات قرار وزارة
املال كارثية.
وبالحديث عن التداعيات ،يجب معرفة أن ســعر دوالر
الرضيبة عىل القيمة املضافة وســعر الدوالر الجمريك
أصبح  15000لرية لبنانية مام يعني أن األسعار سرتتفع
ومعها سيستفيد التجار الفاسدون عرب رفع اسعارهم اىل
مســتويات عالية بحجة رفع الدوالر .وهذا االمر يتطلب
مــن وزارة االقتصاد والتجارة رصامــة اكرث يف عملية
الرقابة .أيضا للقرار تداعيات عىل رأســال الرشكات التي
ستجد رأساملها يذوب وهو ما سيعرضها اىل عدم اهليتها
بالتعامل مع الرشكات األجنبية.
القرارأىتعىلخلفيةإقراراملوازنةالتيرفعتأجورالقطاع
العام اىل  3تريليون لرية لبنانية شــهريا من دون ان يكون
هناك متويل لها وهو ما دفع الحكومة اىل رفع سعر الرصف
عىل الرضيبة عىل القيمة املضافة والدوالر الجمريك.
اىل هذا تشري املعلومات ان املرصف املركزي سريكز عمله
يف املرحلــة املقبلة عىل تطويــق تداعيات هذا القرار من
خالل إبقاء القروض الســكنية لألفراد عىل سعر رصف
 1500لرية كام أنه التعاميم سيتم تعديلها تدريجيا تفاديا
لتضخم هائل خلقته موازنة العام .2022

 4شهداء خالل «عملية» لقوات االحتالل في مخيم جنين
مقاومون فلسطينيون يهاجمون مراكز إسرائيلية بنابلس
(تتمة ص)1
ضبط النفس يف اســتخدام القوة املميتة ملنع الخسائر يف
األرواح ،وتجنب تأجيج التوترات يف الضفة يف وضع هش
للغاية بالفعل ..يجب أن يتوقف العنف عىل الفور».
وكانــت وزارة الصحة الفلســــطينية قد أعلنــــت
أمـــــس أن عدد القتىل الذين استشــهدوا خالل العملية
العســـكريــــة التي نفذتها قــوات االحتالل يف مخيم
جنني ارتفع إىل  ،4بعد اإلعالن عن استشهاد الشاب محمد
أبو ناعسة.
وقالت الوزارة -يف حســابها الرسمي عىل فيسبوك -إن
الشهداء الثالثة هم عبد فتحي حازم ومحمد محمود الونة
وأحمد نظمي عالونة ،مضيفة أن  9آخرين أصيبوا بجروح
بينهم اثنان يف حالة خطرية.

} مواجهات }

وإثر إعالن استشهاد الشبان األربعة ،اندلعت مواجهات
عىل مدخل مدينتي رام الله والبرية الشاميل (وسط الضفة)
عقب مسرية نظمها عرشات الفلسطينيني وطلبة جامعات،
تنديدا بالعملية اإلرسائيلية.
ووفق شــهود عيان ،فقد اســتخدم جيــش االحتالل
اإلرسائيــي الرصاص الحي واملطاطي وقنابل الغاز املدمع
لتفريق املتظاهرين.
يف حني رشــق الشبان الفلســطينيون قوات االحتالل
بالحجارة وأشعلوا النار يف إطارات مطاطية.

كــا اندلعت مواجهات مامثلة يف حي باب الزاوية يف
مدينــة الخليل (جنوب) وعىل املدخل الرئييس لبلدة ع ّزون
رشقي قلقيلية (شامل).
وبحســب مصادر طبية ،مل تُســجل أي إصابات ،لكن
اإلرضاب العــام والتجاري عم اليــوم األربعاء غالبية مدن
الضفة حدادا عىل أرواح الفلسطينيني.

} عمليات املقاومة }

كام اســتهدف مقاومون فلسطينيون نقاطا عسكرية
تابعة لالحتالل شاميل الضفة ،وكشف الجيش اإلرسائييل
أن رصاصا أطلق من ســيارة متحركة عىل نقطة عسكرية
مؤقتة قرب قرية عصرية الشاملية شامل نابلس.
كام استهدف مسلحون فلسطينيون قوة تابعة للجيش
اإلرسائييل قرب قرية جبع جنوب جنني .وقال االحتالل إنه
مل تسجل إصابات وال أرضار يف صفوفه ،وإن جنوده ردوا
عىل مصادر النريان ،بينــا متكن املهاجمون من مغادرة
مرسح العمليات.
وأفــادت مصادر االحتــال بأن وحــدات من الجيش
والشــــرطة طاردت فلســطينيا تقول إنه استوىل عىل
سيارة قرب حاجز عند مدخل مخيم شعفاط شامل القدس
املحتــلة.
غــر أن شــهود يف املكان قالــوا إن جنود االحتالل
أطلقوا النار باتجاه شــاب ثم رشعوا يف مطاردة سيارة
الذت بالفرار .وأضافوا أنهم شــاهدوا ســيارة إسعاف
مدنية تصل إىل املكان.

الع ـــراق :البرمل ـــان يص ـــوت برف ـــض اس ـــتقالة الحلبوس ـــي
واملحكم ــة ت ــرد الطع ــن بش ــأن اس ــتقالة الن ــواب الصدريي ــن
(تتمة ص)1
املايض ،ومن املتوقــع أن يصوت عليها الربملان مؤكدا يف
بيان عقب اجتامع يف منزل زعيمه خميس الخنجر حرصه
عىل إجراء حوار وطني جاد ينهي حالة االنسداد السيايس
ويفتح أفقا جديدا من العمل السيايس.
ويف االطار ذاته اعلن املرشح لتشكيل الحكومة العراقية
الجديدة محمد شــياع السوداين عن وجود مساع لسحب
اســتقالة رئيس الربملان ،وقال «ســنصوت بالرفض لهذا
القرار ،ألن وجود الحلبويس مهم جدا يف رئاســة الربملان
كونه جزءا من تحالف إدارة الدولة».
وأضــاف ،يف ترصيح تلفزيــوين أن «الكثري من نواب
اإلطار التنسيقي يرفضون قرار استقالة الحلبويس».
وتعتربجلسة الربملان العراقي األوىل منذ األحداث الدامية
التي رضبت البــاد يف 29آب املايض ،واالعتصامات التي
نفذها أتباع التيار الصدري داخل مجلس النواب.
ووفــق املادة  12من قانــون املجلس لعام  ،2017فإن
اســتقالة أحد أعضاء هيئة رئاســة املجلس ،أي رئيس
املجلــس أو النائــب األول له أو النائــب الثاين له ،تُقبل
بعــد موافقة املجلس بغالبية عــدد أعضائه الحارضين
(النصــف  ،)1+عىل أن ينتخب املجلس بالغالبية املطلقة
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خلفًا له يف أول جلسة يعقدها.

} املحكمة االتحادية ترد الطعن
باستقاالت التيار الصدري }

عىل خط متواز ،ذكرت وكالة األنباء العراقية أن املحكمة
االتحادية ردت الطعن املقدم بعدم صحة اســتقالة نواب
الكتلة الصدرية ،والتي تقــدم بها أحد املحامني العراقيني
بشأن دستورية االستقالة الجامعية لنواب التيار الصدري
من الربملان.
ونقلت الوكالــة عن رئيس املحكمــة االتحادية العليا
القايض جاســم محمد عبود قوله إن «هناك عدة دعاوى
أقيمت بخصوص اســتقالة نواب الكتلة الصدرية وقد رد
بعضهــا ألن طريقــة إقامتها غــر صحيحة ،يف حني ال
تــزال دعاوى أخرى مقامة من أطراف ليس لهم عالقة من
الناحية القانونية بهذا املوضوع وسيتم النظر فيها».
وكان عبود قد أكد يف ترصيحات ســابقة ،أن الخالفات
السياســية هي الســبب الرئييس لالنسداد السيايس يف
البالد.
واكــد أن حل الربملــان ليس من اختصــاص املحكمة
االتحادية مؤكدا أن املحكمة االتحادية قد تعدل عىل آرائها
مبا ال يخالف الدســتور إذا كان ذلك يف مصلحة الشــعب,
بحسب تعبريه.
هاتف 03/811785 - 05/923830 -1-2 :
فاكس 05/923773 :
االعالنات 05/923776-923768-923767-923770 :
فاكس 05/923771 :
info@addiyaronline.com

