ً
ابتداء من اول تشرين االول

ُ
إخـــتـــراق عــلــمــي «م ــث ــي ــر»..
عــــــــقــــــــار يُــــــمــــــكــــــن أن
ً ّ ً
يُ ــع ــال ــج ســـرطـــانـــا ف ــت ــاك ــا!

ثمن العدد من جريدة «الديـــار»

 10آالف ليرة
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 12صفحة

جلس ـــة «الورق ـــة البيض ـــاء» «وح ـــرق االس ـــماء» تك ـــرس ت ـــوازن «التعطي ـــل» :اه ـــا بالف ـــراغ الطوي ـــل!
املعارضــــة دون خطــــة وحــــزب اللــــه يكثــــف اتصاالتــــه لتبديــــد «هواجــــس» باســــيل مــــن فرنجيــــة
تفـــاؤل اســـرائيلي حـــذر بانجـــاز «الترســـيم» :الحكومـــة املصغـــرة تصـــوت علـــى االتفـــاق الخميـــس؟
حقيقة الديار
بـــــــــــدل تحريـــــــــــر ســـــــــــعر
الصـــــــــــرف قامـــــــــــوا بتثبيتـــــــــــه
والـــــدوالر الــــــى 100الـــــف ليـــــرة

ال يوجــد يف العامل كله دولــة ذات اقتصاد حر،
ونظام مايل حر ،تقوم بتثبيت الدوالر ،بل تعمل عىل
تحرير سعر الرصف حسب سعر العملة .فواقع البلد
وقوة االقتصاد واالستقرار السيايس ،وعندما يكون
التصدير مناسبا مع االســترياد عندها يتحدد سعر
الرصف العميل بتحريره ،وياخذ السعر الذي يتناسب
معــه ،هذا ما يحصــل يف كل دول العامل ،يف كوريا
واليابان وفرنسا وبريطانيا و 26دولة اوروبية وكندا
واســراليا وغريها من كل دول العامل ذات االقتصاد
الحر ماليا ونقديا دون ان ننىس تحرير سعر الرصف
يف امــركا التي متلك اقــوى عملة يف العامل وهي
الدوالر.
ان اتخاذ قرار من قبل مجموعة ميقايت ،ســام،
خليل بجعل ســعر الرصف  15الف لرية سريفع سعر
الــدوالر يف الســوق الســوداء اىل  100الف خالل
اشــهر قليلة ،فدون استقرار سيايس ،ودون تشكيل
حكومــة تحكــم فعليا ،ودون انتخــاب رئيس يف
الوقت املناسب ومن دون وفاق وطني عىل القواسم
الوطنية املشرتكة ال ميكن انقاذ لبنان ،ما مل يحصل
االستقرار عىل مستوى رئاسة الجمهورية ومجلس
النواب والحكومة.
االنقاذ يك يحصــل ،يحتاج اىل وفاق وطني عىل
مستوى عال ،فالتدابري التي اخذها مرصف لبنان لن
تفيد بيشء ،فامذا فعلت املنصة التي انشأها مرصف
لبنان؟ هل حددت ســعر رصف الــدوالر او انزلته؟
وماذا افادت تعاميم الحاكم رياض سالمة يف ضبط
سعر الدوالر امام اللرية؟ الحل هو يف حكومة تحكم
دســتوريا ورشعيا ،الحل يف مجلس نيايب يتحاور
فيــه النواب ويكون عــى وفاق مقبول ،ال ان يكون
لبنان منقسام عىل محاور خارجية وداخلية.
ثــم يتحدثون عن التضخم ،فام دخل الجندي الذي
راتبــه اقل من  100دوالر بالتضخم املايل يف البالد،
وما دخل القايض الذي راتبه  700دوالر يقبضه عىل
سعر  1500لرية بالتضخم وهو قاض يحكم بقضايا
فيها ماليني الدوالرات وراتبه ال يزيد عن  700دوالر.
وماذ يفيد اســتاذ املدرسة الذي راتبه  400دوالر
مــن الحديث عــن التضخم يف البالد من خالل طبع
االمــوال بكثافة والدوالر المس الـ 40الف عشــية
الجمعة (امس).
كان يجب تحرير ســعر الرصف بدال من جعله 15
الفا الن الدوالر يف الســوق الســوداء سريتفع 20
ضعفا بدل السعر الحايل.
فامذ ينفع تثبيت ســعر الــرف عىل  15الفا اذا
كان مجلس النواب ينتخب بـ 63ورقة بيضاء ،فهذه
االوراق الغت هيبة وقيمة املجلس النيايب ،وليس يف
االفق حكومة ستتشكل.
رئيس الجمهورية ميشــال عون سريحل و حاكم
مــرف لبنان رياض ســامة بــاق ،فلامذا ارص
الرئيس عون يف شــن حرب تشــهري عىل الحاكم
ســامة ،يعرف الرئيس عون انه ارض بالبالد عندما
ارص عىل التشــهري به وقام ومجموعة من معاونيه
برفع دعــاوى قضائية يف اوروبا ضده ،وظهر انها
كلها كاذبة وليس لها اســاس من الصحة ،كام حرك
القاضية غادة عون ظلام وحقداً ضد رياض سالمه
الــذي قام بواجبه ،فمشــكلة لبنــان لطاملا كانت
بالسياســن وحالة الال اســتقرار الذي دفعت مثنه
اللرية ورياض سالمة.
الحل باالســتقرار ،فمن غــر انتخاب رئيس قوي
وتفعيل مجلس النواب وتشــكيل حكومة متضامنة
فيــا بينها وجيــش قوي واجهــزة امنية تعطى
حقوقها لن يتم انقاذ لبنان.

شارل أيوب

ابراهيم نارصالدين
انتهت «الربوفة» الرئاســية دون مفاجآت ،الجولة االوىل
كشــفت العجز عن ايصــال رئيس جديــد للجمهورية دون
«توافق» بني الكتل السياســية الرئيســية يف الربملان ،القدرة
عىل «التعطيل» ميلكها الفريقــان وعدم حصول التفاهامت
الداخليــة والخارجية قريبا يعني حكام اننا دخلنا يف «فراغ»
طويــل االمد يحتاج اىل حكومة «كاملة» املواصفات ســيعاد
تشغيل محركات الوســاطات اليوم ملحاولة «استيالدها» بني
الرساي الكبري وبعبــدا .االن بدأت املرحلة الثانية قبل الدخول
الجدي يف االســتحقاق ،اي مرحلة توحيد الجبهات الداخلية
حول مرشح واحد لخوض جولة جديدة من «الكباش» ستكون
املؤرش الحقيقي لعنوان املرحلة الثالثة ،فإما رئيس تحد تخاض
حوله املنــازالت ،ونكون امام مراوحــة اي «ال رئيس» ،واما
رئيــس «توافقي» ميكن متريره بعــد توافر املناخات الداخلية
والخارجيــة املؤاتية .واذا كانــت «املعارضات» قد اختارت يف
الجلســة االوىل خوض املعركة «بحرق» اسم ميشال معوض،

(تتمة املانشيت ص)12

الجلسة االوىل النتخاب رئيس جمهورية امس

ً

روســـــــيـــــــا تـــــضـــــم رســــــمــــــيــــــا  4مـــــنـــــاطـــــق أوكـــــــرانـــــــيـــــــة الـــــيـــــوم
بــوتــيــن :الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا مـــن نــتــائــج انــهــيــار االتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي
أعلنت روســيا أن قرار انضــام املناطق األربع يف أوكرانيا
إليها ســيتم اليوم الجمعة عقب اســتفتاءات نددت بها كييف
وحلفاؤها ،يف حني يتصاعد القتال يف منطقة دونيتسك وسط
قصف متبادل أوقع ضحايا من املدنيني.
وقال املتحدث باســم الكرملني دميرتي بيســكوف أمس إن
الرئيس فالدميري بوتني سيشــارك يف مراسم توقيع اتفاقيات
انضامم مناطق جديدة غدا ،وسيلقي خطابا مهام ،مشريا إىل
أن املراسم ستبدأ يف الساعة الثالثة بعد الزوال بالتوقيت املحيل
(الساعة  12ظهرا بتوقيت غرينيتش).
وأضاف بيســكوف إن االتفاقيات ستوقع مع جميع املناطق
األربع التي أجرت اســتفتاءات وتقدمت مبطالب بهذا الشــأن
إىل الجانب الرويس ،مشريا إىل أن بوتني سيلقي عقب مراسم
التوقيع كلمة ويلتقي باملســؤولني الذين عينتهم موسكو يف
املناطق األوكرانية.
من جهتها ،نقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية لألنباء عن
أحد النواب أن مجلس الدوما ســيعقد جلســة اليوم بحضور
بوتني.

(التتمة ص)12

املعارك يف اوكرانيا

إضـــــــــراب فـــــي جـــنـــيـــن واســــتــــشــــهــــاد طـــفـــل بـــبـــيـــت لـــحـــم واالحـــــتـــــال
يــــجــــيــــز اغــــــتــــــيــــــال املــــــقــــــاومــــــيــــــن فـــــــي الـــــضـــــفـــــة بــــاملــــســــيــــرات
عم اإلرضاب العام والشامل ،أمس الخميس،
مدينة جنني ومخيمها شاميل الضفة الغربية
حدادا عىل أرواح الشهداء األربعة الذين قتلهم
جيش االحتالل أمس األول ،ويف حني استشهد
طفل فلسطيني أثناء مطاردة جنود االحتالل
له قرب بيت لحــم ،أجاز رئيس أركان الجيش
اإلرسائييل أفيف كوخايف تنفيذ عمليات اغتيال
من الجو للمقاومني الفلســطينيني بالضفة،
وفق ما أفادت وسائل إعالم إرسائيلية.
وشــمل اإلرضاب يف جنني ومخيمها كافة
مرافق الحياة واملؤسسات التعليمية والرسمية
والشــعبية .وقد ســادت حالة من التوتر يف
مخيم جنني ،يف أعقاب تحليق مسريات تابعة
لجيش االحتالل عــى ارتفاع منخفض فوق
املخيم طوال ساعات الليل وحتى الصباح.

وكانــت قــوة إرسائيلية كبرية تســاندها
عــرات اآلليات اقتحمــت مخيم جنني أمس
األول ،واشــتبكت مع مقاومني فلسطينيني
تحصن اثنان منهم يف منزل.
وأسفرت العملية عن استشهاد  4مقاومني
هــم عبد فتحي حــازم ومحمد محمود الونة
وأحمــد نظمي عالونة ومحمد أبو ناعســة،
وإصابــة عرشات آخرين .وقــد نعت كتائب
شهداء األقىص التابعة لحركة التحرير الوطني
(فتح) الشهداء ،وأكدت أنهم من عنارصها.
وبينام حذرت رئاســة الســلطة الوطنية
مــن التصعيــد اإلرسائييل ،نــددت الفصائل
الفلســطينية بالعملية متوعــدة بالتصدي

(التتمة ص)12

اج ــــــواء متش ــــــنجة بي ــــــن االس ــــــرائيلين وعن ــــــف
وتخويـــــــــــن قبـــــــــــل االنتخابـــــــــــات البرملانيـــــــــــة

ص
9

أنص ـ ـ ـ ـ ــار الص ـ ـ ـ ـ ــدر يحتج ـ ـ ـ ـ ــون عل ـ ـ ـ ـ ــى انعق ـ ـ ـ ـ ــاد
البرمل ــــــان دون تواف ــــــق سياس ــــــي والكاظم ــــــي

ص

يدعـــــــــــو ملالحقـــــــــــة مطلقـــــــــــي الصواريـــــــــــخ

12

اعتقال طفل فلسطيني

عىل طريق الديار

الواليات املتحدة لن توقع االتفاق النووي
مــع ايران قبل حصول االنتخابات النصفية
يف امــركا ،يك ال ينتــر الجمهوريون
املتطرفون الذين هم ضد ايران ،والن شعبية
الرئيس الدميوقراطــي بايدن ال تحتمل ان
يصبح الكونغرس ضده.
كذلك فان العــدو اليهودي يف ارسائيل
يفضــل عــدم تنفيذ عملية الرتســيم بني
لبنان وفلسطني املحتلة قبل االنتخابات يف
ترشين الثاين ،فإذا متت عملية الرتسيم قد

يؤدي هذا االمــر اىل انتصار حزب الله ،ما
سيؤثر ســلبا عىل االنتخابات عرب اسقاط
رئيس الوزراء البيد ونجاج بنيامني نتنياهو
بالوصول اىل رئاســة مجلس الوزراء يف
الكيان الصهيوين.
لذلك يف لبنان لن يكون هنالك استقرار يف
االشهر القادمة واملكتوب يقرأ من عنوانه،
واول عنوان اصبح يف املجلس النيايب امس
عندما صوت  63نائبا بورقة بيضاء.

«الديار»

الجمعة  30أيلول 2022

2

ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

ّ
جلســـــــــــــــة انتخـــــــــــــــاب الرئيـــــــــــــــس كشـــــــــــــــفت نصـــــــــــــــف األوراق ...وأحرجـــــــــــــــت كل األطـــــــــــــــراف
ُ ّ
الرئي ــــــــس الجدي ــــــــد معل ــــــــق عل ــــــــى حس ــــــــابات الداخ ــــــــل والخ ــــــــارج ...مت ــــــــى تحص ــــــــل التس ــــــــوية؟
محمد بلوط
مل يكــن احد ينتظر انتخاب رئيس جديد للجمهورية يف جلســة
االمــس التي فاجأ الرئيس نبيه بري يف توقيتها الجميع ،وكشــف
االرباك الواضح يف صفوف َمن يصفون انفســهم معارضة و َمن هم
محسوبون مواالة.
صحيح ان جلسة االمس مل تؤد اىل انتخاب الرئيس ،لكنها شكلت
محطة مهمة لالنتقال يف التعاطي مع االســتحقاق الرئايس بوترية
متقدمــة ،غــر ان ذلك ال يعني ان االبواب فتحت للتوافق او النجاز
هذا االستحقاق يف موعده الدستوري ،نظرا لالنقسام الداخيل الحاد
حول الرئيس املقبل ،ولغياب العامل الخارجي الذي يســاهم ويساعد
يف تسوية ما تبلور اسم رئيس الجمهورية.
الورقــة البيضاء للثنايئ «امل» وحزب الله و»التيار الوطني الحر»
و»املردة» والحلفاء غلبت التحالف االنتخايب الذي ولد عىل عجل بني
الحزب «التقدمي االشرتايك» و»القوات اللبنانية» و»الكتائب» وكتلة
«تجدد» ،وص ّوت للنائب ميشال معوض.

 63ورقة بيضاء مقابل  36ملعوض ،بينام غرد النواب «التغيرييون»
يف رسبهم وص ّوتوا ملرشــحهم سليم اده نجل الوزير السابق ميشال
اده ،وفضل قسم من نواب الس ّنة ان يقرتعوا ل «لبنان» ،وهي الكتلة
التي تذكر بشعار الرئيس الحريري و»تيار املستقبل» «لبنان اوال».
نــواب «التغيري» الـ  13الذين غاب منهم النائبان ابراهيم منيمنة
ونجاة صليبا اقرتعوا الده ،بينام اقرتع عرشة نواب ل «لبنان».
واســقطت ورقتان بعبارتني رمزيتني ،االوىل للنائب عبد الكريم
كبارة الذي اقرتع بعبارة «نهج رشــيد كرامي» ،وغرد قائال انه «يف
غياب اســاء مرشحني جديني للرئاسة كان صويت للنهج الذي اراه
االنسب يف هذا الظرف ،وهو نهج رشيد كرامي رجل الدولة الحريص
عىل القانون واملؤسسات والعيش املشرتك ومصالح الناس».
وضاعت هوية النائب الذي وضع اسم الفتاة االيرانية مهسا اميني
التــي توفيت مؤخــرا وادى ذلك اىل احتجاجات يف ايران .وتردد ان
ســنتيا زرازيري هي صاحبة الورقة ،لكن االصوات التي صبّت الده
جــاءت مطابقة لعدد نواب «التغيــر» الحارضين ،اال اذا كان نائب
مستقل اقرتع لصالحه.

وقيــل ايضا ان صاحب هذه الورقة قــد يكون من التحالف الذي
سمى ميشال معوض ،وتحديدا من «الكتائب» او «القوات اللبنانية».
ويف كل االحــوال ،فان هــذا التفصيل يدخل يف باب «الزكزكات
السياسية» يف مثل هذه الجلسات ،مع العلم ان جلسة االمس سادها
جــو اقرب اىل املرح احيانا ،ال ســيام ان الجميع جاء مقتنعا بانها
جس النبض .وميكن القول ان
جلسة استكشــافية اقرب اىل جلسة ّ
ما جرى يف جلســة االمس ،اعطــى انطباعا بان تركيبة املجلس ال
تسمح بالحسم من اي فريق من الفريقني ما مل تتبدل بعض املواقف
داخل كل فريق.
ففي «جبهة املعارضة» ،بدا واضحا االنقســام يف الرأي بني نواب
«التغيري» وتحالف «االشــرايك» و»القوات» و»الكتائب» وآخرين.
ووفقا للمعلومات فان محاوالت توحيد املوقف فشــلت رغم الجهود
التي بذلت يف هذا املجال.
وتضيــف املعلومات ،ان نــواب «التغيري» مل يتفقوا عىل االقرتاع
لصالح ميشــال معوض الذي اعتربه بعضهم بانه مرشــح تحدي ال
يتوافق مع املواصفات التي اعلنها النواب الـ .13

اما كتلتا «القوات» و»االشرتايك» فقد قدما قسطهام للعىل عندما
رشــحا وص ّوتا ملعوض ،مدركتان مســبقا انه لن ينال اكرث من الرقم
الذي حققه اي  36صوتا.
ويف املقلب اآلخر ،استطاع الثنايئ الشيعي و»التيار الوطني الحر»
و»املردة» والحلفاء ان يجمعوا من دون جهد  63صوتا ،وارسلوا رسالة
اىل اآلخريــن بانهم قادرون عىل املجيء بالرئيس الجديد  ،طاملا انه
ال ينقصهم لذلك ســوى نائبني وهام متوفران يف كل االحوال .لكن
املشكلة تكمن يف موقف التيار ورئيسه جربان باسيل  ،الذي مل يسلم
برتشــيح سليامن فرنجية ،ومل يتفق مع الثنايئ واآلخرين يف  8آذار
اال عىل الورقة البيضاء  ،ومن املستبعد حاليا ان يتوصل هذا الفريق
لالسم املوحد ،وتحديدا اىل خوض املعركة تحت لواء ترشيح فرنجية.
صح التبعري ،اتوا اىل جلســة االمس
اذن املوالون واملعارضون ان ّ
غري موحدين عىل مرشح قوي وجدي ،وقد ادىل كل طرف بدلوه قبل
الدخول يف املفاوضات الجدية التي ال تقترص عىل الساحة الداخلية
يف مثــل هذه االنتخابات بقدر مــا تكون خليطا للتفاوض الداخيل
والخارجي.

ُ
«الثنائ ــــــي» و«الوطن ــــــي الح ـــــ ّـر» والحلف ــــــاء يغلب ــــــون بالورق ــــــة البيض ــــــاء م رش ــــــح «الق ــــــوات» و«التقدم ــــــي» و«الكتائ ــــــب»
ً
ّ
بـــــــــــــــري :مـــــــــــــــن دون توافـــــــــــــــق ال ننقـــــــــــــــذ لبنـــــــــــــــان  ...وعندمـــــــــــــــا يحصـــــــــــــــل
ســـــــــــــــأعين جلســـــــــــــــة فـــــــــــــــورا
} الجلسة }

{ يف مســتهل الجلســة تليت املواد الدســتورية املتعلقة
بانتخاب رئيس الجمهورية .ثم اعلن اســاء النواب املتغيبني
بعــذر وهم :نعمة فرام ،ابراهيــم منيمنة ،نجاة صليبا وفؤاد
مخزومي.
{ وسأل نائب رئيس املجلس الياس بو صعب اين هو النص
الذي يوجب ان يكون رئيس الجمهورية مارونيا؟ اين املادة التي
تنص عىل ذلك؟ اريد جوابا يا دولة الرئيس.
{ فابتسم بري قائال« :انت طمعان فيها يشء».
{ بو صعب :ال ،ال ،دولة الرئيس.
{ ثم ســأل احد النواب عن الرئيس املكلف ميقايت وملاذا مل
يحرض الجلسة.
{ ور ّد بــري :ليــس من الــروري ان يحرض .اصال مش
رضوري يحرض الوزراء (ويشــار ان عددا ملحوظا من الوزراء
غري النواب حرضوا الجلسة).
{ وســأل النائب نديم الجميل عن عدد النواب الحارضين:
فاجابــه بري  120نائبا ،ثم حــر الحقا نائبان هام جيجي
جبور وســامر التوم ،فاصبح العدد الذي شارك يف التصويت
 122نائبا.
{ وطلــب بري بعد ذلك توزيع االوراق البيضاء عىل النواب
قبل االقرتاع يف صندوق االقرتاع الذي وضع يف منتصف القاعة
بــن النواب واملقاعد املخصصة لــري وامناء الرس واعضاء
الحكومة.
{ وســأل النائب فريد الخازن :بعد الدورة االوىل هل نكمل
يف الجلسة الثانية الدورات االخرى؟
{ بري :طاملا ان النصاب املطلوب للجلسة اي  68نائبا مؤمن،
عىل رئيس املجلس متابعة الجلسة.
{ وسأل النائب نديم الجميل عن نصاب يف الدورات االخرى
فاجاب بري :النصاب  68يف كل الدورات.
{ ثــم بدأت عملية االقرتاع يف الصندوق الذي خصص لهذه
االنتخابات.
{ وبعد فرز االصوات جاءت النتيجة عىل الشكل اآليت63 :
ورقة بيضاء 36 ،ميشال معوض 11 ،سليم اده ،وعرشة اصوات
تحت كلمة «لبنان» ،وصوت احد النواب وهو عبد الكريم كبارة
لـ «نهج الرئيس رشيد كرامي» ،وآخر باسم مهس اميني (الفتاة
التي توفيت يف ايران مؤخرا وادت اىل حصول احتجاجات).
{ وبعــد اعالن هذه النتيجة اخذ عدد من النواب يخرج من
القاعة ،ال ســيام من نواب كتل :الوفــاء للمقاومة ،والتنمية
والتحرير ،ولبنان القوي ونواب مستقلون.
{ وهنا ســأل النائــب نديم الجميل« :اية ســاعة الدورة
الثانية؟».
{ بري :فورا.
{ سامي الجميل« :عم بيطريوا النصاب».
{ كميل شمعون :دولة الرئيس استدعي النواب الذين خرجوا.
{ نديم الجميل معرتضا :عم بيطريوا النصاب عد ّوا النصاب.
{ بــري مخاطبا نديم الجميل :مــا بيخلّوك تحيك بحزب

كيف توزع االقتراع؟

بري يرتأس جلسة انتخاب الرئيس

الكتائب جايي تحيك هون».
{ نديم لجميل :صحيح دولة الرئيس.
{ وبعــد عمليــة عد النواب يف القاعة تبني ان العدد  58اي
اقل من النصاب بنائب واحد.

نواب بعد الجلسة
بعد الجلسة ادىل العديد من النواب بدلوهم حول الجلسة،
فاعترب النائب عيل حســن خليل ان الجلسة «هي دعوة لكل
القــوى الن تتكلم مع بعضهــا ،ويجب اال نض ّيعها وعلينا ان
نقــدر تداعيات الفراغ الرئايس» ،مشــرا اىل انه يف غياب
التوافق ال ميكن انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
واكد «اننا امام جلسات جديدة ،وان املجلس لن يفقد دوره
يف العمــل الترشيعي وال حقه يف اعطاء الثقة الي حكومة
جديدة».
{ وقــال جورج عــدوان :ان املعارضة نجحت يف طرح
مرشــح كخطوة اوىل لتوســيع البيكار وتوحيد املعارضة،
واكرث يشء اســتطاعت املنظمــة ان تفعله هو انها وضعت
ورقة بيضاء وهذا دليل ارباك وانهم مل يستطيعوا االتفاق عىل
اســم» .ودعا افرقاء املعارضة «اىل توحيد الجهود» ،واضاف:

رسـائل الجلسـة األولـى النتخاب الرئيس« :اإلشـتراكي»
ّ
ّ
يُسـلف السـعوديّة ...والورقـة البيضـاء «ضربـة معلـم»
محمد علوش
انتهت الجلســة االوىل النتخاب رئيس الجمهورية
بالشــكل الذي كان متوقعاً ،دورة أوىل يتم فيها تأمني
النصاب ،تُرمى فيها بعض األسامء التي ال ينال أحد منها
أكرثية الثلثني ،وفقدان النصاب يف الجلســة الثانية،
حيــث كان الفتاً خروج نواب كتلة «التنمية والتحرير»
من الجلسة ،وهم الذين حرصوا عىل حضور كل جلسات
االنتخاب التي ســبقت وصول العامد ميشال عون اىل
الرئاسة.
رسائل عدة حملتها الجلسة االوىل ،أبرزها قد يكون
استمرار تعاطي بعض النواب بخفّة مع عملهم النيايب
يف هذه الظروف الحساســة ،كأن يقرتع احدهم بإسم
مهســا أميني اإليرانية التي خلقت جدالً واسعاً مؤخراً،
كذلــك كان لغيــاب النائبة ســريدا جعجع دون عذر
رسالة سياسية اىل التحالف الذي يضم «القوات» ،كام
قرأتهــا مصادر نيابية ،متاماً كام قرأت تصويت الحزب
«اإلشرتايك» اىل ميشــال معوض ،حيث ميكن القول
أن وليد جنبالط ســلّف الســفري السعودي موقفاً بهذا
التبني ،وســيظل معوض مرشــح «االشرتايك ،لعلمه
أنه لن يصل اىل بعبدا ،وأنه ســيحني وقت التسوية بعد
حني ،وسيتم انتقاء إسم وسطي ،وبهذا ال يكون جنبالط
قد اتخذ موقفاً معارضاً للمملكة ،وال ســاهم بوصول
شخصية من فريق  14آذار ،وهو الذي يطالب بالخروج
من االصطفافات الحادة.
ص ّوت عدد من النواب الس ّنة للبنان إلظهارهم ككتلة
وازنة ،إمنا املرشــح األبرز يف جلسة أمس كان الورقة
البيضاء ،ففي الوقت الذي ســارعت فيه الكتل النيابية
املعارضة إىل البحث عن اآللية التي تسمح لها بالتوافق

(حسن ابراهيم)

{ ورفع بري الجلســة ،وقال مخاطبــا النواب« :قلنا مرارا
وتكــرارا انــه اذا مل يحصل توافــق ،واذا مل نكن  128نائبا لن
نستطيع ان ننقذ ال املجلس وال لبنان .عندما يتم توافق سأعني
جلسة فورا ،واذا ال فلكل حادث حديث».

} صوت بالورقة البيضاء تكتل لبنان القوى ومبن فيهم
نواب الطاشناق ( 22نائبا) .وكذلك كتلة التنمية والتحرير
( 15نائبا) وكتلة الوفاء للمقاومة ( 15نائبا) وكتلة املردة
( 3نواب هم طوين فرنجية وملحم طوق وفريد الخازن)،
وكتلة جمعية املشــاريع (عدنان طرابليس وطه ناجي)
والنواب :حســن مراد ،جهاد الصمد ،فراس سلوم ،جميل
السيد ،سجيع عطية ميشال املر واسامة سعد.
} واقرتع للنائب ميشــال معــوض :كتلة القوات (18
نائبا بســبب تغيب النائب ســريدا جعجع) .كتلة اللقاء
الدميوقراطــي ( 8نواب) .كتلة الكتائب ( 3نواب بســبب
تغيب ســليم الصايغ) ،كتلة تجدد ( 3نواب بســبب تغيب
فؤاد مخزومي) ومن بني النواب االخرين الذين اقرتعوا له:
بالل الحشــيمي ،وميشال ضاهر ،وغسان سكاف ،وجان
طالوزبان ،او رشبل سعد.
} واقرتع  11نائبا من التغيري لســليم اده ،مع العلم انه
تردد ان احد نواب التيغري غري النائبني الغائبني وضع اســم
الفتاة االيرانية وان نائبا آخر مل يعرف اسمه صوت الده.
} وعــرف من النواب الذين اقرتعوا للبنان النواب :نبيل
بــدر ،عامد الحوت ،احمد الخري ،عبد العزيز الصمد ،محمد
ســليامن ،وليد البعريني ،احمد سلوم ،ايهاب مطر ،وعبد
الرحمن البزري.
انتهت جلســة االمس من دون انتخــاب رئيس جديد ،
ويُتظر ان تليها جلسات يف املهلة الدستورية ورمبا بعدها،
لكن االبرز ما قاله بري مكررا انه «اذا مل يحصل توافق ومل
نكن  128نائبا لن نستطيع ان ننقذ ال املجلس ال لبنان.عندما
يتم التوافق ساعني جلسة فورا ،واذا ال فلكل حادث حديث».

عىل مرشــح واحد تخوض باسمه الجلسة األوىل من
االســتحقاق الرئــايس ،وجدت قــوى الثامن من آذار
و»التيار الوطني الحر» ضالتها يف الورقة البيضاء ،التي
متنعها أوالً من اإلنقســام عىل نفسها يف هذه اللحظة
الحساســة ،والتي تؤكد ثانياً أنها مل تصل إىل التوافق
عىل أي اســم فيام بينها حتى الساعة ،وتُظهر جديتها
يف دعم سليامن فرنجية ثالثاً.
مــن حيث املبدأ ،خيار الورقــة البيضاء كان مبثابة
رضبة معلم ،وهــذا الخيار يؤكد مجموعة من األمور
الهامــة ،أبرزها قد يكون أن ال إمكانية إلنتخاب رئيس
جديــد مــن دون توافق ،حتى لو توافــق أبناء الفريق
السيايس الواحد ،وتأمني انتخاب الرئيس من املفرتض
أن يبدأ من ضامن النصاب .ويف السياسة فإن تبني خيار
الورقة البيضاء ،تحديداً للثنايئ الشــيعي واملتحالفني
معهم من النواب ،يعني من الناحية العملية عدم الرغبة
يف إحراق أحد أبرز األســاء املرشحة ،أي رئيس «تيار
املردة» النائب السابق ســليامن فرنجية ،خصوصاً أن
املرشــح املنافس هو رئيس «حركة اإلستقالل» النائب
ميشال معوض.
وبالتــايل ،ميكن القول ان قــوى الثامن من آذار أو
الجهات التي تتبنى ترشــيح فرنجية داخل هذا الفريق،
ال تريد أن تبدأ بعملية إحراق األوراق منذ اآلن ،فالجلسة
األوىل مبثابة محرقة ،بل تسعى إىل إبقاء الوضع عىل
مــا هو عليــه ،عىل أن يكون هذا اإلســم أي فرنجية،
خصوصاً إذا نجح يف الحصول عىل تأييد «التيار الوطني
الحر» ،هو أول األوراق الجدية التي تطرح عىل بســاط
البحــث مع القوى األخرى محلياً وخارجياً ،عىل قاعدة
أن األمور ال تزال تحتاج إىل املزيد من الوقت يك تنضج،
ربطاً بالتطورات اإلقليمية والدولية.

«املهم ان نوصل رئيس سيادي واصالحي».
{ واكــد النائب ســامي الجميــل «ان ال اكرثية الحد يف
املجلس ،والشــهر املقبل ســيكون مهام جدا ،وبرأينا هناك
امكانيــة من خالل هــذه االتنخابات ان يحصل انتقال جدّ ي
اىل حديث جدّ ي لحل املشاكل البنيوية التي تواجه البلد ،اولها
السيادة واملعضلة االقتصادية».
{ واعترب النائب ميشــال معوض ان الجلسة «كانت خطة
اساسية مبسار جمع املعارضة النه تم تشكيل اكرثية وازنة
من املعارضة التي انتخبتني» .وشــكر النواب الذين صوتوا
له معتربا نفســه بانه ميثل خيار السيادة واالصالح والوفاق
بني اللبنانيني.
{ورأى النائب قاسم هاشم «ان لبنان ال يتحمل ترشيحات
يف اطار التحدي بل يحتاج اىل تفاهاميب رميا

{ وكشف النائب سيمون ايب رميا ان «التوافق حول اسم
الرئيس متعذر حتى الساعة ،وان النائب ميشال معوض ال يلبي
مقاربة التيار الوطني الحر للموضوع الرئايس« ،ولفت اىل ان
«املطلوب انتخاب رئيس بصفات تناسب املرحلة إلخراج لبنان
من االنهيار االقتصادي» ،داعيا االفرقاء «للتعاطي مبسؤولية
واالحتكام ملصلحة البلــد بعيدا من الفئوية ومنطق التحدي
للتوصل اىل قواسم مشرتكة وامتام االستحقاق الرئايس».
{ اعتــر النائب هادي أبو الحســن يف بيــان ،أنه «من
املهم جداً فتح باب االســتحقاق الرئايس وانتظام العمليات
الدستورية ،واليوم أتينا ليك نص ّوت تجسيدا ملواقفنا وتأكيداً
عىل قناعاتنا التي اطلقناها يف االنتخابات النيابية بأن يكون
هناك رئيس سيادي ووطني يعيد دور لبنان وعالقاته العربية
والدولية».

ُ
مس ـــــــ ّ
ـرحية الف ــــــــراغ انطلق ــــــــت  ....الفص ــــــــل األول أنج ــــــــز
ميشال نرص
لســاعات وملقتضيات مصلحة الالعبني الكبار  ،تقدم االستحقاق
حالً ملف تشــكيل الحكومة اىل االيام
الرئايس خطوة اىل االمام ُ ،مر ّ
العرشة االخرية من حكم رئيس الجمهورية العامد ميشال عون ،والتي
ترك ملدير عام االمن العام اللواء عباس ابراهيم ملء فراغ مفاوضاتها
وحل عقدها.
عليه اتكل الشــباب «عا الله» و»عملوا واجباتهم» عىل أكمل وجه،
فلعب كل منهم دوره «عاالصول» ،حرضوا ،ص ّوتوا ،انسحبوا ،غادروا،
ويف الخارج إقفال وتعطيل مصالح الناس وما «حدا ســائل» ،فيام
رئيس الحكومة بكل «شــطارة» لبى رغبة ابو مصطفى ومل يحرض
النه «مايف لزوم» ،فـ «االستيذ حيك وبيعرف».
والن الكلمة االخرية تبقى ملطرقة الرئاسة الثانية صاحبة القرار ،
جاءت الصدمة الثانية « ،ال جلســة جديدة قبل االتفاق عىل االسم»،
هكذا انهى بري فيلم الفصل االول من اليوم االنتخايب القصري ،حيث
قالهــا من اآلخر ،مخيبا ظن اؤلئــك الذين اعتقدوا للحظة انه تراجع
عن موقفه الســابق  ،فاذا به يرضب رضبته الثانية يف اقل من اربع
وعرشين ساعة ،خالطا االوراق من جديد  ،وفقا لحسابات قد تحتاج
ملبرص مغريب لفك شيفرتها وفهمها.
هكذا م ّر اخراج ســيناريو وحوار الجلسة الذي مل يكن «عاطال»،
كـ «بروفا» أوىل ،عىل أن يتحسن األداء بعدها ،اذا شد «االستيذ عىل
ايــد تالميذه» ،ليثبتوا او يدحضوا ما انتهت اليه جلســة االمس من
خالصات ونتائج ،ابرزها:
 تركيز جهود فريق املعارضة عىل ايصال مرشــحيهم  ،مع غيابالتفاهامت حتى الســاعة بني اطيافها كام مع اآلخرين عىل اســم
لهذا املوقع ،حيث مثة انقســام كبري وتوجهات ثالثة تتحكم بامللف،
االول يتطلع اىل شخصية من الثامن من آذار ،والثاين رئيس مواجهة
ملرشوع حزب الله ،اما الثالث فيسوق لشخصية وسطية «بال طعمة
وبال لون».
 -بدت املعارضة ،وإن امتلكت مجموعة من االسامء ،اكرث استعدادا

لخوض مراحل «املاراتون» من الســلطة .فهــل هي متثيلية الجبار
املعارضة عىل كشف أوراقها؟ وهل وقعت األخرية يف الفخ؟
 ان املعركة ســتكون «عاملنخار» اذا تقــرر خوض مواجهة بنياملحاور ،وهذا يبدو واضحا حتى الســاعة ،وهو ما دغدغ مشــاعر
الخــارج منذ االنتخابات النيابية حيث الحديث يف االروقة االمريكية
– العربية عن رئيس مواجهة لن تكون معركة ايصاله مســتحيلة اذا
خيضت «بذكاء».
 األقرب عىل ما يبدو ظاهرا من األســاء إىل مواصفات بكريك«الســيادية  -االستقاللية»  ،ومعايري دار الفتوى «الوفاق  -وطنية»
 ،النائب الزغرتاوي «ابن شهيد الطائف األول» الرئيس رينيه معوض،
علام ان مسار املعركة الرئاسية سيحدد اذا كان سيبقى مرشحا ام ال.
 جميع األســاء التي تم تداولها خالل الساعات املاضية ،والتيظ ّهرها صندوق ساحة النجمة  ،جاءت السامء كان سبق وقيل ان دول
العامل قد اخرجتها من حساباتها ،وسط غياب الفت ألي من األسامء
رسب انها مطروحة جديا .فهل هي لعبة حرق ومترير وقت ام
التــي ّ
ان للكتل حسابات مختلفة؟
 اخراج قائد الجيش العامد جوزاف عون جديا من دائرة الرتشيحاقله حتى  ٣١ترشين األول.
 إظهار الثنايئ الشيعي قوته بإسقاطه الدورة الثانية مع خروجنوابه من القاعة العامة وفقدان النصاب ،مبينا بأنه ال يزال ممسكا
باللعبة إىل حد كبري ،علام ان عدم تحديد موعد لجلسة جديدة يطرح
الكثري من عالمات االستفهام.
فهل يكون التفاوض عىل ســلة االســاء التي طرحت اليوم،اذا
رسع
التزمت حارة حريك بكالمها بان ال يكون لديها مرشــح؟ هل ت ّ
النتيجــة من صدور نتائج الطاعون؟ .هل فعال ال يزال فريق املامنعة
غارقا يف دوامة سليامن  -جربان؟
اخــرا وليس آخرا ،من ذاك الذي همس يف اذن «االســتيذ» ليلعب
الفصل االول ؟ الجواب االكيد يف كتاب زوار عني التينة حيث للبحث
تتمة ،وفقا ملا يقوله ســفري دولة كربى خالل مامرســته لرياضته
الصباحية «البريوتية».
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لــبــنــان اآلخـــــر بــعــد الــتــرســيــم ؟!
نبيه الربجي
عىل مستوى األقليم،
كل الخطوات اىل الوراء.
ال خطــوة اىل األمام.
الرصاعــات عىل حالها
وتزداد احتداماً .األيدي
الخشــنة ال تزال تتوىل
ادارة العــروش بــكل
مواصفــات الرســوم
املتحركة .الــكل تحت
قبعة الجــرال مايكل
كوريال ،وقــد حل محل األنبياء الذين بعثــوا منذ آدم .ال
جدوى من أي نبي آخر ما دام هناك آلهة آخرون حلوا محل
الله ...
املحادثات الســعودية ـ االيرانية تعرثت .العراق عىل
صفيح ساخن .ال مجال للتكهن مبا ميكن أن يحدث هناك
ما دام الساســة قد باعوا أرواحهم للشيطان .سوريا بني
األهوال العســكرية واألهوال االقتصاديــة .الروس يف
مكان آخر بعدما وقعوا يف املصيدة األوكرانية .رجب طيب
اردوغان ،بديبلوماســية الثعبان وباسرتاتيجية الثعبان
ضائع عشــية االنتخابات الرئاسية ،بني قرع الطبول يف
البحر األسود وهاجس الغاز يف البحر األبيض (املتوسط).
أما ملاذا هدأت يف اليمن؟ فليس فقط ألن الســعوديني
وااليرانيني باتــوا رهائن بني أنني الجثــث وأنني الهياكل
العظمية ،وامنا أيضــاً ألن كالً من الطرفني مل يعد يعرف
ملاذا يقاتــل ،واىل أين يصل بني تلــك التضاريس القبلية
والطائفيــة ،وحتى التضاريــس الجغرافية ،وحيث من
املستحيل ألي منهام أن يهزم اآلخر.
ال ندري من ظل يجرجر مفاوضات فيينا اىل أن اقرتبت
االنتخابــات النصفية يف الكونغــرس ،وحيث املواجهة
بالسالح األبيض بني جو بايدن ودونالد ترامب .أيام يهوه
يف أمريكا  .الكلمة للــويب اليهودي الذي ح ّول الكابيتول
اىل هيكل آخر يضــج بأنبياء «ارسائيــل» و»حاخامات
ارسائيل».
«االرسائيليون» مثلام لهم نفوذهم يف واشــنطن ،لهم
نفوذهم يف باريس ولندن وبرلني ،وحتى يف موســكو
وبكــن .أين االيرانيــون الذين يتابعون بقلــق التقهقر
الرويس يف أوكرانيا ،وقد تعدى حــدود الفضيحة ،كام
يتابعون اســراتيجية رؤوس األصابع التــي ينتهجها
الصينيــون بانتظار ســقوط األمرباطوريتني األمريكية
والروســية سوية ليك تدق ساعة التنني؟ مبتغاه التسلل
اىل نفط وغاز الرشق األوسط .
ال دولة اقليمية تؤثر يف مسار األحداث .مرص شقيقتنا
الكربى ،مل تعد معنية بأي رصاع ،وبأي أزمة يف املنطقة،
وحتى يف ليبيا املتاخمة قبول غامض بتكريس الستاتيكو
ريثام يعاد ترتيب الخريطة يف هذه الدولة الرثية ،شأنها
شأن العراق بتقطيع األوصال ..
سألنا ما يكفي العراق اىل أين ،وسوريا اىل أين ،واليمن
اىل أين؟ ماذا ميكن أن تجيب حجارة الشــطرنج ؟ بالرغم
من ذلك ،يفرتض أن نسأل لبنان اىل اين ؟ يقال أن االجابة
عىل السؤال يف حقيبة آموس هاكشتاين.
فخامة الرئيس يريد أن يبقى يف السلطة ولو مبسامر
جحا .الكلمة هنــا لجربان باســيل .ال يعنيه أين وكيف
ينتهي الجرنال الذي قد تالحقه الناس بالحجارة (من اآلن
تالحقه بالحجارة) .دولة الرئيس موجود بعينيه وباذنيه
يف مكان آخر« .دع ميشال عون يخرج من القرص بعربة
املوىت هكذا توقع رئيس أحد األحزاب أمام ســفري عريب
بضحكة مجلجلة تردد صداها لدى األتباع
بالتأكيــد هناك يف الخارج مــن ال يريد انتخاب رئيس
للجمهورية بوجود حزب الله عــى األرض اللبنانية (ال
اعرتاض عىل وجــود «داعش» ،وحتى عىل امســاكها
بالسلطة) .أكرث من ســيناريو صاغته تلك الرؤوس التي
تتقاطع فيها ثقافة تورا بورا مع ثقافة بيفريل هيلز.
أي فوىض ،يف ظل الضبابيــة الدولية الراهنة ،ناهيك
عن االنهيار الســيايس واالقتصادي واملايل للدولة ،امنا
تشــق الطريق أمام من يخطط للتفجــر متهيداً لتغيري
البنية الدستورية والبنية الفلسفية للدولة اللبنانية ؟
اذ يقال ان لبنان اآلخر يولد بعد الرتســيم ،أال يوجد يف
رأس آموس هوكشــتاين وصف هرني كيســنجر للبنان
بالفائض الجغرايف ،وقد أعقبه وصف آرييل شــارون له
بالخطأ التاريخي؟
نصف أمرييك ونصــف «ارسائييل» هذا الرجل الذي قد
يراهن ،وهــو الذي يعرف الكثري مــا يحدث يف الغرف
الســوداء ،عىل أن يغــدو لبنان نصــف أمرييك ونصف
«ارسائييل» .أين  ...النصف اللبناين؟
مثة من أصبعه عىل الزناد ليبقى لبنان اللبناين .ال أي
يشء آخر ...

دياب  :لو أن خطة التعافي التي وضعتها
ّ
ُ ّ
حكومتي طبقت  ..لكنا في مكان آخر

دريان مستقبالً دياب

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ،يف دار
الفتوى ،الرئيس حسان دياب الذي قال بعد اللقاء « :قد حذرت من
تردّي األوضاع املعيشية املرتبطة باألوضاع االقتصادية واملالية
تم مع سفراء
والسياسية يف حزيران  2021يف االجتامع الذي ّ
الدول األجنبيــة ،وهذا ما أدى مثلام ذكــرت حينها إىل مراكب
الهجرة ،وبالتايل نحن بحاجة ليكــون هناك تقارب أكرب عىل
الصعيد الداخيل ملواجهة كل هذه األمور ،وأيضا مساعدة لبنان
والوقوف معه من قبل كل الدول الصديقة والشقيقة حتى نعيد
ّ
بث األمل عند الشعب اللبناين الذي تح ّمل أكرث من طاقته .نحن
بحاجة ملعالجة رسيعة لألوضاع االقتصادية واملالية واملرصفية
وبالتايل املعيشية ،وحقيق ًة لو أن خطة التعايف التي وضعتها
حكومتي منذ سنتني ونصف طبقّت لك ّنا يف مكان آخر».
كام استقبل دريان ســفري أوسرتاليا يف لبنان آندرو بارنز
الذي عرض معه أوضاع لبنان واملنطقة.
والتقى ايضا املستشــار الثقايف للجمهورية اإلســامية
اإليرانية يف لبنان كميل باقر الذي سلم دريان دعوة من األمني
العام للمجمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلســامية حميد
شهرياري لحضور املؤمتر الدويل السادس والثالثني للوحدة
اإلسالمية.

ّ
األميركيـــة لشـــرف الديـــن  :ممنـــوع تحريـــك ملـــف النازحيـــن
الســـفارة
ّ
األميركية وقاد الحملة على وزير املهجرين
ميقاتي أستجاب للضغوط
ّ

قرار دولي بالدمج الكامل للطالب اللبنانيين والسوريين ..وإال وقف التمويل ؟

رضوان الذيب

تكشف مصادر عليمة ،ان
الحملة عىل وزير املهجرين
عصام رشف الدين وأالرصار
عىل أقصائه من الحكومة
وتحميله مســؤولية فشلها
وخراب البلد وقوارب املوت
وغريها ،يقودهــا الرئيس
املكلف نجيب ميقايت ،وتعيد
املصادر العليمة األســباب
اىل متســك الوزيــر رشف
الدين بفتــح ملف النازحني
الســوريني ،وعدم الرد عىل
التحذيــرات االمريكيــة -
االوروبيــة التــي وصلته
مبــارشة أم بالواســطة
برضورة أقفال امللف وعدم تحريكه قبل نضوج الحل السيايس
يف ســوريا  .وما زاد من الغضب االمرييك واالورويب اعالن
رشف الدين عــن اجراءات عملية عــى االرض تبدأ بأعادة
النازحني الســوريني املتواجدين بالقرب من الحدود اللبنانية-
السورية اىل بالدهم ،وأســتثناء املطلوبني واملعارضني حتى
تسوية اوضاعهم مع الحكومة السورية  ،وقد وافقت الدولة
السورية عىل الخطة.
وتضيــف املصادر العليمــة  ،ان رشف الدين وضع ميقايت
يف تفاصيــل خطته ،وابلغه عن زيارته دمشــق فنال رضاه
وبركته وح ّمله « السالمات « اىل املسؤولني السوريني  .وتتابع
املصــادر انه بعد اللقاء مع ميقــايت ،عقد اجتامع بني رشف
الديــن وممثلني عن االمم املتحدة واللجان االممية التي تتوىل
شــؤون النازحني ،وفوجئ وزير املهجرين مبوقف اورويب
صلب رافض لخطته من قبل املمثلني الدوليني ،واالرصار عىل
دمج النازحني الســوريني باملجتمع اللبناين ،واملطالبة بالغاء
قرارات الدولة اللبنانيــة بحقهم لجهة منعهم من التوظيف
يف بعض املهن ،ورضورة حصول النازحني عىل نفس الحقوق
التي يتمتع بها اللبناين ،وتحديدا عىل الصعيد الرتبوي والغاء
نظام التدريس بعد الظهر للطالب السوريني.
وتــر االمم املتحــدة ،تضيف املصادر ،عــى دوام واحد
للطالب اللبنانيني والسوريني ،وهددت بوقف التمويل يف حال
مل يتم تنفيذ االجراء  ،وهذا ما رفضته وزارة الرتبية وحذرت
مدراء املدارس مــن القيام بأية عمليات دمج ،كام أبلغ ممثيل
املنظــات الدولية رشف الدين رفضهــم متويل اي خطوة
لعودة النازحني اىل سوريا ،والغاء الدعم ألي نازح يعود اىل
بلده وصوال اىل تحذير الوزير من الســر يف الخطوات التي
اعلنها ومصارحته باملوقف االمرييك االورويب الرافض عودة
النازحني الســوريني اىل بالدهم قبل بداية الحل السيايس ،
وقد شهد االجتامع نقاشات عاصفة ،وأنتهى دون نتيجة مع
متسك كل طرف يف موقفه .
وتتابع املصــادر العليمة  :بعد اســبوع تلقى رشف الدين
اتصاال من احد املســؤولني يف السفارة االمريكية يف بريوت،

حذره مــن االســتمرار يف محاوالته لتحريــك ملف عودة
النازحــن ،وطالبه باقفاله رافضا ما يقــوم به من خطوات
تنسيقية مع ســوريا  ،وتم ابالغ املوقف االمرييك للرئيسني
عون وميقايت .عىل الفور بادر ميقايت اىل اســتدعاء رشف
الدين وطالبه عدم تحريك هذا امللف قائال له« :ال نريد خسارة
الدعم الدويل وفتح أشتباك مع ممثيل االمم املتحدة» ،وانتقد
زيارته اىل دمشــق وحصل نقاش عاصف بني الرجلني ،ومل
يتوان رشف الدين من توجيه انتقادات عنيفة مليقايت واتهمه
رص رشف الدين عىل متابعة
بتغليب مصالحه الشــخصية ،وأ ّ
امللف مهام كانت االعتبارات.
ويف املعلومات ،ان ميقايت أستغل كالم رشف الدين الشخيص
تجاهه  ،وعممه عىل كل القوى املشاركة يف الحكومة طارحا
أســتبعاده ،وفاتح الرئيس عون يف هذه النقطة خالل زيارته
الثانية اىل بعبدا للبحث يف تشــكيل الحكومة ،ورشح له ما
حصل مع رشف الدين واالستياء االمرييك واالورويب من عمله،
وطالب ميقــايت بأزاحة رشف الدين عند تشــكيل الحكومة
الجديدة ،فوافق الرئيســعون مع التمسك بتسمية البديل من
املحسوبني عىل طالل ارســان للحفاظ عىل التوازنات ،ومل
يتم بعدها دعوة رشف الديــن اىل االجتامعات املتعلقة مبلف
النازحني يف بعبدا والرساي ،رغم فشــل تشــكيل الحكومة
الجديدة .علام ان وزير املهجرين كان مراهنا عىل الدعم العوين.
هذه هي أألســباب الحقيقية ملحاوالت أبعاد عصام رشف
الدين ،علام أن ارســان مل يطرح بديــا عنه ،موضحا ان
جنبــاط مل يضع «فيتــو» عىل اي اســم للتوزير كام جرى
الحديث يف وســائل االعالم .وحســب املصادر العليمة فان
االســباب االوروبية لرفض عودة النازحني تختلف جذريا عن
التوجهات االمريكية  ،فاالوربيون عاجزون عن اســتقبال أي
نازح من الرشق االوسط ،وكل جهودهم تنصب عىل الوكرانيني
الذين غزوا كل الدول االوروبيــة ،فيام االمريكيون يل ّوحون
بورقة النازحني الســوريني إلحداث توازنــات طائفية قادرة
عىل مواجهة حزب الله وأستغالل قدرات النازحني السورية
العسكرية يف حال ذهبت االمور اىل الفوىض الداخلية؟
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ّ
الــــــشــــــر
عـــــــبـــــــاقـــــــرة
نور نعمة
بات الفراغ امرا طبيعيا يف لبنان ،سواء فراغ رئايس او
حكومي او قضــايئ او ايا كان .ويتم التعاطي مع الفراغ
الرئايس عىل انــه امر ال مفر منــه دون اصدار اي ردة
فعل حيال ذلك او عــى االقل التنديد به من قبل اي فريق
سيايس لبناين ،واملحزن ان الشــعب اللبناين قارب هذه
املسألة بالمباالة كبرية ال تبرش بالخري.
اليوم تتجه االمور اىل ترميم حكومة ترصيف االعامل
لتدير الفراغ النه حاصل ،ليتم مجددا رضب موقع رئاسة
الجمهورية ومركــز املوارنة يف لبنان ،خاصة يف خضم
انهيار مايل واقتصادي وكياين غري مســبوق يف تاريخ
هذا البلد.
لبنان نحو الزوال واملســؤولون يتخبطون بحسابات
سخيفة ،ولوال فرنســا الحريصة عىل هذا الوطن وعىل
ناســه ،لكان لبنان يف وضع اســوأ بكثري مام هو عليه
اليوم .نعم باريس تقــوم بجهود معلومة وغري معلومة
من اجل ان يبقى ما تبقى من لبنان.
منذ انفجار  4آب  ، 2020وفرنسا متد يدها للمسوؤلني
اللبنانيني الذين ال يتلقفون هذه املســاعدة بشــكل جيد
وايجايب ،مرتكزين عىل رهانات خاطئة ،وخري دليل عىل
ذلك انه منذ  2020اىل يومنا هذا ،لبنان برتاجع مســتمر
واضحى اقرب اىل الــزوال واىل االضمحالل .والحال ان
الفقر ازداد ،والهجرة ارتفعت ،والبطالة وصلت اىل نسبة
مخيفة ،والتضخم املتسارع يف تصاعد مستمر .واآلن مع
توحيد سعر الرصف الرسمي ب15000ل.ل للدوالر سيزيد
التضخم وغالء االســعار ســيتضاعف ،اما حالة الناس
فستكون كارثية ومأساوية.
انتم ايها املسؤولون ،او باالحرى عباقرة الرش تدفعون
بالناس اىل املجاعة الجامعية ،وبرتاجع كبري عىل الصعيد
الرتبــوي والقضايئ واملعييش .فــاذا فعلتم يا عباقرة
الرش؟ ان الشــيطان مل يصل اىل هذا الــدرك من االنانية
ومن الرش والظلم ،اما انتم فابتكرتم انواع واساليب تقهر
شعبكم.
منذ عام  2020وتحاول االدارة الفرنسية طرح الحلول
لجمــع اللبنانيني من اجل ايجاد مخــرج من هذه االزمة
املستعصية ،ولالسف مل ميد اي فريق يده لالستفادة من
هذه املبادرة.
واليوم يعيد التاريخ نفســه .الفراغ الرئايس سيكون
ســيد املوقف اىل ان يحصل تقاطع مصالــح بني الدول
االقليمية والدوليــة ،فتأيت كلمة الرس ويصبح لنا رئيس
للجمهورية ،بعد ان استباح اتفاق الطائف صالحيات هذا
املوقع ،والتي تربز تداعياته السلبية اىل يومنا هذا.
ويف هذا االطار ،ســيربز دور فرنيس جديد لتســهيل
عملية انتخاب رئاسة الجمهورية ،فهل يتعظ املسؤولون
من تجربتهم الســابقة حيث تركوا لوحدهم وترك لبنان
يتخبــط باهتزازات ال ذنب له فيها؟ مــن يقرأ التطورات
حولنا يرى ان حظــوظ لبنان ضئيلــة بالنهوض اذا مل
يساعد نفسه ،وبهذا نعني اذا مل تطبق الدولة االصالحات
التي ال مفر منها للحصول عىل املســاعدات املالية .وهنا
من اختار التعاون مع فرنســا يكون اتخذ قرارا بالولوج
اىل االصالحات ،ومــن اراد التفرج والتــذايك واملناورة
عىل املبادرة الفرنسية الجديدة ،فيكون قد قىض عىل اي
فرصة خالص لبلدنا الحبيب.

ّ
املهربين  ..مركب جديد يُغادر شاطىء املنية
فاجعة قارب املوت لم تردع
دموع األسمر
يبدو ان فاجعة املركب الذي غرق االسبوع
املايض قبالة جزيرة أرواد ،والذي غادر من
شــاطيء املنية ،مل يشــكل العربة الكافية
رغم املأساة التي أسفرت عن استشهاد اكرث
من مئة مهاجر رجال ونســاء واطفال ،وال
تزال  30جثة يف مستشفى الباسل مل تحدد
هويتها بسبب التشوهات التي اصابتهم.
مشــهد الفاجعــة مل يــردع امله ّربــن
الذيــن واصلوا التحضــر لعمليات تهريب
اخرى بتحــد بالغ الوضــوح لهيبة الدولة
واجهزتها ،اىل حد االســتهتار باالجراءات
االمنية املتخذة ملنع هــذه الهجرة ،بل وان
املهاجريــن مرصون عىل خــوض مخاطر
البحر ،رغم ان املشــاهد املأساوية مل تزل
ماثلة امام الجميع.
فقرابة الســاعة الثالثة من فجر أمــس الخميس ،غادر
مركب من مراكب الهجرة غري الرشعية من شــاطيء املنية،
وعىل متنــه  95مهاجرا غالبيتهم من النازحني الســوريني
وعدد من اللبنانيني والفلسطينيني.
متكن املركب من مغادرة شاطيء املنية ،يف حني ان قضية
املركب الذي غرق امام ســاحل طرطوس مل تنته فصوال ،وال
يزال البحارة الســوريني يواصلون الغطس ومتابعة مسح
البحر ،حيــث يُعرث بني حني وآخر عــى جثة عامئة آخرها
تلك التي عرث عليها يف بحر الالذقية ،وهذا دليل عىل انه بل
يزال هناك ضحايا يُعمل عىل انتشالهم.

ّ
قضائية عالقة..
عرض مع خوري مسائل
وتلقى ّ
برقية شكر من البابا

واوردت مصــادر يف مخيم نهر البارد اســاء  12مواطنا
فلســطينيا يف عداد املفقودين الذين مل يعــر عليهم لغاية
اللحظة وهم :كريم محمد فارس اسامعيل ،بالل يوسف الحاج
اســعد ،يحيى هيثم حافظ وهبه ،عبد الله الســعيد ،محمود
نارص فرغاوي ،حسن اسامه نافذ حسن ،حسان أسامة نافذ
حسن ،نهال أسامة نافذ حسن ،نايا أسامة نافذ حسن ،أسامة
عمر عمر ،وسام حسني عبد الهادي واحمد سامر الوحيد.
ويالحظ ان اوالد قبطان املركب اسامة نافذ حسن الخمسة
يف عداد املفقودين ،بعد العثور عىل جثته وجثة زوجته.
وقد جرى تشــييع  18شهيدا يف عكار ومخيم نهر البارد،

اما عــدد الناجني فاســتقر عىل عرشين
ناجيا.
مشــاهد املوت املوجعة مل تردع امله ّربني
وال حتــى املواطنــن الذيــن يرصون عىل
ركوب املوج القاتل ،حتى ان بعضهم رصح
علنا اثناء تشييع الضحايا انهم لن يتوقفوا
عن محاوالت الهجرة عرب البحر مهام كانت
االخطــار ،الن خطر البحــر أهون رشا من
جحيــم البقاء يف بالد يــذل فيها املواطن
ليحصل عىل لقمة عيشه ،هذا إن وجدت..
مغادرة املركــب الجديد تــرك انطباعا ان
منع هــذه املراكب دونها عقبــات ،وتحتاج
اىل اجراءات اكرث حزما وحســا وامكانيات
لوجستية اوســع لضبط الشاطيء الشاميل
الطويل مــن العريضة اىل شــكا ،واال فان
مراكب الهجرة ســتتواصل ومسلسل املوت
غرقا سيستمر.
وباالمس قطــع اهايل بلدة ببنني ووادي
الجاموس والقرى املجاورة بشــكل جزيئ مستديرة العبدة
يف عــكار يف خطوة تحذيريــة للضغط عــى الحكومة
اللبنانية للعمل عىل اســتعادة  150مهاجرا من عكار تعطل
مركبهم قبالة ســواحل تركيا وجرى سحبهم وحجزهم يف
تركيا منذ حوايل ثالثة اســابيع بظــروف وصفها االهايل
انها مذلة ومهينة ،وانهــم ينتظرون تحرك وزير الخارجية
للتواصل مع السلطات الرتكية وتأمني االوراق الثبوتية لهم
واعادتهم اىل لبنان ،ووضعوا مهلــة يومني قبل أن يلجأوا
اىل التصعيد يف الشارع.

عــــون ت ــاب ــع وقـــائـــع الــجــلــســة األولــــــى الن ــت ــخ ــاب رئ ــي ــس جــديــد
وأبـــــدى ارتــيــاحــه الن ــط ــاق الــعــمــلـ ّـيــة اإلنــتــخــابـ ّـيــة بــديــمــوقــراطـ ّـيــة

يف البالد وعــدداً من املواضيــع القضائية
تابع رئيس الجمهورية العامد ميشال عون
العالقة.
قبل ظهر امس يف مكتبــه يف قرص بعبدا،
وقائع الجلســة األوىل النتخاب رئيس جديد
خــال اللقاء ،أعلم خــوري الرئيس عون
للجمهورية التي انعقدت يف مجلس النواب،
أنه «أعاد إىل مجلــس القضاء االعىل مجدداً
مبديا ارتياحــه «النطالق مســار العملية
مرشوع مرســوم تشــكيالت رؤساء غرف
االنتخابيــة يف أجواء مــن الدميوقراطية
التمييز لتعيــن بديل عــن القاضية جامل
التــي لطاملا ميزت النظــام اللبناين عىل مر
خوري رئيســة الغرفة التاسعة التي أحيلت
السنوات ،عىل الرغم من ان تسلسل االحداث
عىل التقاعــد يف  25أيلول الجــاري ،وذلك
خالل الســنوات املاضية يح ّتم اجراء تقويم
بهدف إعادة تشــكيل الهيئة العامة لرؤساء
غرف التمييز».
لالداء السيايس العام يف البالد».
اىل ذلك ،تلقى رئيس الجمهورية برقية من
واعــرب الرئيس عون عــن امله يف «ان
البابا فرنسيس شكره فيها عىل تعزيته بوفاة
تتواىل الجلســات االنتخابيــة ضمن املهلة
الكاردينال انجلو سودانو صديق لبنان.
الدســتورية ليتمكــن النواب مــن انتخاب
وجاء يف الربقية« :اين اذ اشكركم عىل ما
رئيــس جديــد للجمهورية ،يكمل مســرة
عربتم عنه تجاه االهتــام الذي كان الراحل
االصالح ومكافحة الفســاد التي بدأت منذ
الكاردينال ســودانو يوليه للبنان يف خدمته
(دااليت ونهرا)
				
ست ســنوات ،اضافة اىل مواجهة االوضاع عون مجتمعا مع خوري
االقتصادية واالجتامعية الصعبة التي يعاين
للكنيســة ،ارفع الدعاء اىل الرب ليك تبقى
وكان رئيس الجمهورية اســتقبل بعد ظهر يف قرص بعبدا،
منها املواطنون ،بفعل االخطاء التي ارتكبت
ذكراه ورســالته هذه زاخرة بثــار العدالة
منذ اكرث من  30سنة واوصلت البالد اىل ما نحن عليه».
وزير العدل القايض هرني خوري وعرض معه األوضاع العامة والسالم يف هذه املنطقة املتأملة من العامل».
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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

الجلس ـــة الثاني ـــة النتخ ـــاب رئي ـــس الجمهوريّ ـــة تق ـــرأ م ـــن  63ورق ـــة بيض ـــاء
ً
ُ
إذا لـــــم يحصـــــل التوافـــــق علـــــى مرشـــــح فـــــإن فرنجيـــــة األوفـــــر حظـــــا
كامل ذبيان
حصلت جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بتأمني
النصاب القانوين ،بحضور  122نائباً من اصل ،128
باعتذار اربعة نواب وتغيب نائبان ،وهذا ما مل يحصل
يف جلسات االنتخاب منذ العام  ،2014والتي بلغت 45
اىل ان تأمن النصاب يف الجلسة 46يف  31ترشين
االول  2016التي انتخب فيها العامد ميشــال عون
رئيســا للجمهورية ،بتسوية متت بني رئيس «تيار
املستقبل» ســعد الحريري ،ورئيس «التيار الوطني
الحر» جربان باســيل ،ومل يحصل عون عىل الـ 68
صوتا منذ الجلســة االوىل ،والتي نالها يف الجلسة
الثالثة.
وما جــرى يف الجلســة االوىل التنخاب رئيس
للجمهورية امس ،ان ايا من املرشــحني مل يحز عىل
الثلثني يف الدورة االوىل ،ونتيجة الجلســة االوىل
يبنى عليها للجلسة الثانية ،التي تنتظر تحديد الرئيس
نبيــه بري ملوعدها ،وهو ربطه بالتوافق ،متمنيا لو
يقرتع كل اعضاء املجلس  128ملرشــح توافقي ،غري
متوافر حاليا ،والذي ســتدور مشاورات حوله ،كام
يف بعض دورات سابقة ،حيث تربط مصادر نيابية
واخرى سياسية هذا التوافق بحصول تسوية حول
االســتحقاق الرئايس ،تشــارك فيها دول خارجية
فتطرح رشوطها او مواصفاتها لرئيس الجمهورية،
مبــا يتقارب مــع مصالحها السياســية ،واخرى
اقتصادية ،ودورها يف لبنان واملنطقة.
فاملرشح الرئايس التوافقي ،مل يتقدم بعد حتى يف
جلسة االنتخاب امس ،فان املرشحني معوض واده،
هام طرفان يف الرصاع الداخيل ،كام يف تأمني النفوذ
لــدول ،بالرغم من محاولة اطــراف داخلية وصف
الجلســة االوىل النتخاب رئيس الجمهورية ،بانها
«صناعة لبنانية» ،دون االشارة اىل اتنامءات معوض
واده او غريهــا لتحالفات وسياســية وارتباطهم
مبشاريع خارجية.
لذلك ،تتوجه االنظار نحو الجلســة الثانية ،حيث
قرأ متخصص يف االحصاءات ال ســيام االنتخابية
بــاالوراق البيضاء 63 ،نائبا منصة ميكن االنطالق
منهــا نحو انتخاب رئيــس للجمهورية ،والتي هي

خالل جلسة انتخاب الرئيس
بحاجة اىل  65نائباً ليفوز يف املنصب ،ليتبني بان هذه
االوراق تعــود اىل كل من «كتلة التحرير والتنمية»
و»الوفــاء للمقاومة» و»تكتل لبنان القوي» و»تيار
ســنة مستقلني»  ،وهذا
املردة» وحلفائه ،اىل «نواب ُ
الرقم قد يرتفع لحصول مرشح هذه الكتل عىل النصف
زائداً واحداً من عدد اعضاء املجلس  ،128وهذا ما ناله
بري يف انتخابات رئاســة مجلس النواب ( 65نائباً)
ونائبه الياس بــو صعب ( 65نائباً) ،وقد يتكرر مع
اي مرشح يحظى بتأييد هؤالء النواب ،ويتوقف ذلك
عىل عدم التوافق حول مرشح ،واستمر ما يسمى بـ
«الفريق السيادي» بطرح مرشحا منه ،وهذا يتطلب
حصول توافق بني «السياديني» اوال  ،وهو بحاجة اىل
جهد داخيل وآخر خارجي ،ال سيام من اصحاب البيان
الثاليث االمرييك – الفرنيس – السعودي ،الذي وضع
دفرت رشوط للمرشح لرئاسة الجمهورية.
حيث يُطرح الســؤال ،حول من سيكون املرشح؟
هل يبقى ميشــال معوض الــذي نال تأييد «القوات
اللبنانيــة» وحزب «الكتائب» ،ام يُقدم اســم آخر؟
وهنا يُطرح السؤال ايضاً ،وفق مصادر متابعة مللف
االســتحقاق الرئايس ،هل ينجح «السياديون» يف

كنعـــــــــــــــان :إعـــــــــــــــان الخليـــــــــــــــل
توحيـــــــــــــــد ســـــــــــــــعر الصـــــــــــــــرف
ف ــــــــي املوازن ــــــــة غي ــــــــر صحي ــــــــح
غرد النائب ابراهيم كنعان عرب حسابه عىل «تويرت»« :إعالن
وزير املال توحيد سعر الرصف يف املوازنة غري صحيح .فاملوازنة
مل تعتمد ســعر رصف  ١٥الفا .بــل الحكومة اعتمدت الدوالر
الجمريك عىل  ١٥الفا بعد ضياع استمر  ٦اشهر .لألسف ،تتابع
الحكومــة تخبطها املخجل وتلقي بعجزها عىل جيوب الناس،
وهو ما حذرنا منه وواجهناه منذ اللحظة األوىل وسنكمل».

كرام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي التق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى روداك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف
واســـــــــــــــتبقاه علـــــــــــــــى الغـــــــــــــــداء

كرامي والسفري الرويس
اســتقبل رئيس «تيار الكرامة» فيصل كرامي يف دارته يف
بقاعصفرين  -الضنية ،ســفري روســيا االتحادية يف لبنان
الكسندر روداكوف مع وفد من ديبلوماسيي السفارة .حيث تم
عرض للمستجدات السياسية واالزمات االقتصادية واملعيشية
واالنسانية يف لبنان واملنطقة.
وقد استبقى كرامي السفري الرويس عىل مائدة الغداء.

ّ
العراقية:
كرم التقى القائم بأعمال السفارة
نشكر وقــوف بــغــداد بجانب اللبنانيين

خالل اللقاء
زار القائم باعامل السفارة العراقية يف لبنان الوزير املفوض
امني نرصاوي «الرابطة املارونية» يف مقرها ،وكان يف استقباله
رئيسها السفري خليل كرم مع عدد من أعضاء مجلسها التنفيذي.
وقد رحــب كرم بالنرصاوي ،منوهــاً إىل «صالت الصداقة
واالخوة التي تشــد لبنان والعراق بعضهام إىل بعض» ،شاكرا
«وقوف بغداد إىل جانب الشــعب اللبناين ومساعدته يف هذه
األوضاع الصعبة ،وهي مساعدة متواصلة بلغت ذروتها عىل اثر
انفجار الرابع من آب ،من دون أن ننىس مسارعتها إىل مد بلدنا
بالفيول ،ما دفع عنه الوقوع يف العتمة الشاملة».
بدوره ،عرض نرصاوي ،للمســاعدات التي وفرها العراق إىل
لبنان من منطلق العالقات التاريخية واالخوية التي تجمعهام»،
واشــاد بالطاقات «اللبنانية املوجودة يف بالده التي تســاهم
بكفاءاتها يف امنائها وخدمتها».
وكشــف أن «إتصاالت تجري العفــاء اللبنانيني الراغبني يف
السفر إىل العراق والدخول اليه من تأشرية الدخول» ،كام توقف
عند موضوع رشاء كامل املحاصيل الزراعية اللبنانية.
وجرى خالل االجتامع تبادل بعض األفكار يف شأن ترصيف
اإلنتاج اللبناين من التفاح يف الســوق العراقي ،وكيفية العمل
عىل تذليل العقبات املتصلة باملوضوع.

التقى قائد القوات البحريّة في القيادة الوسطى األميركية

قـــائـــد الـــجـــيـــش :لــــن نــســمــح ل ــل ــوط ــن أن يــنــهــار
وسنواصل القيام بواجبنا..والتاريخ يكتبه الشهداء

قائد الجيش يلقي كلمته خالل حفل تكريم شــهداء مديرية املخابرات
االلتقاء مع «التغيرييني» حول مرشح واحد للرئاسة
االوىل ،ام يبقى التباعد بينهام؟
ويف الجهة املقابلة ،اي يف تحالف «امل» وحزب
اللــه و»التيــار الوطني الحر» و»املــردة» ،هل يف
امكان هؤالء ان يتوافقوا فيام بينهم عىل مرشــح،
واملتداول هو رئيس «تيار املردة» ســليامن فرنجية،
الذي يقدم نفسه مرشــحا ،ولكنه ينتظر الظروف
السياســية املحلية الخارجية ،وقــد اقرتبت منه
رئاســة الجمهورية يف دورات سابقة ،ال سيام يف
العام  ،2016وســمته كتل نيابية ،وبارك له الرئيس
الفرنيس آنذاك فرنسوا هوالند ،لكن وعد االمني العام
لحزب الله السيد حسن نرصالله للعامد ميشال عون،
انه يدعمه يف رئاسة الجمهورية ،قطع الطريق عىل
فرنجية الذي قال عنه الســيد نرصالله بانه هو عني
والعامد عون العني الثانية.
فاالوراق  63البيضاء اقرب اىل فرنجية بان ترتفع
اىل الرقم الدستوري  65ورمبا اكرث ،وان ذلك مرتبط
باالتصاالت ،وما اذا كان الفريق «السيادي» سيستمر
باملرشح الصدامي ال التوافقي ،فعندها تقع املنافسة
وتحصل االنتخابات ،والنتيجة ملن ميلك  65صوتاً.

أقيم يف قيادة الجيش -مديرية املخابرات
حفــل تكريم شــهداء املديريــة بحضور
قائــد الجيش العامد جــوزاف عون ومدير
املخابرات العميد الركــن أنطوان القهوجي
وعدد من الضباط وذوي الشــهداء .اس ُتهل
الحفــل بالوقوف دقيقة صمــت ،ثم أزاح
العامد عون والعميد القهوجي الســتار عن
النصب التذكاري للشهداء ،بعدها وضع قائد
الجيــش إكليالً من الزهر عىل النصب تخليداً
لذكراهــم وتكرميــاً لتضحياتهــم ،وألقى
ً
إجالل أمام أبطال
كلمــة جاء فيها« :ننحني
مديرية املخابرات وشهدائها الذين مل يبخلوا
بدمائهم حفاظًا عىل الوطن وســيادته .لقد
حملــوا يف وجدانهم قضية الوطن ،لوالهم
ملــا بقي لبنــان وجيشــه مني َعني يف وجه
التحديــات ،فل ُهم وألهلهم الذيــن تح ّملوا
كل التقدير
أمل الخســارة ومــرارة الفــراق ُّ
والعرفان».
أضــاف «ســنكمل مســرتهم يف صون

بلدنــا ألن التضحية قدر لنا وليســت خيا ًرا.
نحــن اآلن نخــوض معركــة الفوىض ضد
االستقرار ،والصمود ضد االنهيار .لن نسمح
للمؤسسة العســكرية أن تنهار ،ولن نسمح
للوطن أن ينهار ،وســنواصل القيام بواجبنا.
فالتاريخ يكتبه الشــهداء بدمائهم واألبطال
بتضحياتهم».
ويف ختام الحفل ،تم توزيع دروع تذكارية
عىل أهايل الشهداء.
من جهة ثانية ،اســتقبل قائد الجيش يف
مكتبه بالــرزة ،قائد القــوات البحريّة يف
القيادة الوســطى األمريكية Vice Admiral
 BRAD COOPERعــى رأس وفــد مرافق،
بحضور السفرية األمريكية يف لبنان دورويث
شــيا ،وتناول البحث عالقــات التعاون بني
جييش البلدين.
كام اســتقبل ســفري لبنان يف األرجنتني
جــوين ابراهيــم ،وتم التداول يف شــؤون
مختلفة.

ّ ً
ُ
املعارضـــــــــــــــة وقعـــــــــــــــت فـــــــــــــــي فـــــــــــــــخ أخطائهـــــــــــــــا مجـــــــــــــــددا...
ّ
الرئاســـــــــــــــية
إنتقـــــــــــــــال ســـــــــــــــيناريو الفشـــــــــــــــل الـــــــــــــــى املعركـــــــــــــــة

ابتسام شديد

مل يكــن متوقعا ان تنتج جلســة  ٢٩أيلول
رئيسا جديدا للجمهورية ،فكل املؤرشات كانت
تدل عىل انها جلســة شكلية ليس أكرث لجس
النبض يف ما يتعلق باالســتحقاق الرئايس،
بداية مــن مؤرش دعوة رئيس مجلس النواب
نبيه بري املفاجئة والرسيعة لعقد الجلســة،
والتي أتت ردا عــى الدعوات التي أطلقت من
أطراف سياســية ودينية إلجراء االستحقاق
يف مواعيده ،اســتباقا من قبــل عني التينة
ملحاولــة تحميــل فريق املجلس مســؤولية
تأخــر او تعرث العملية الرئاســية ،و»حرش»
بري الكتل النيابية ووضعها أمام مسؤولياتها
قبــل الدخول يف مهلة العرشة أيام من انتهاء
الوالية الرئاســية قبــل ان يصبح املجلس يف
حالة انعقاد دائم.
دعوة بري أحرجت الخصوم والحلفاء معا
 ،وأكــر املربكني كان فريق املعارضة الذي خالل جلسة انتخاب الرئيس
مل يستطع ان يثبت إيقاعه ،وأظهر ترشذمه
وكتلة «التجدد»)  ،وقــرار إعتامد الورقة البيضاء وانتخاب
األجواء
عىل
املطلعون
وعــدم توحده مرة جديدة ،اذ يؤكــد
«التغيرييــن» ســليم اده ( عــى اعتبــار انــه من خارج
والحركة املكوكية لقوى املعارضة عشــية الجلســة ،ان كل
االصطفافــات السياســية )عىل الرغم من طرح ســابق ل
اللقاءات التي ســبقت الجلسة سواء يف «بيت الكتائب» مع
قوى «التغيري» ،او تلك التي حصلت بني مســتقلني والنواب «التغيريييني» لعدد من األسامء األخرى.
مصــادر النــواب «التغيرييني» أقــ ّرت بحصول االفرتاق
الســ ّنة مل تســاهم يف تقريب وجهات النظر واالتفاق عىل
مرشــح واحد ،خصوصــا ان نواب املعارضــة و»التغيري» يف ســاحة النجمة بينهم وبــن املعارضة ،عىل الرغم من
انقســموا بــن التصويت للنائب ميشــال معــوض (تكتل التالقي بني الطرفني عىل املبادىء واألســس كام حصل يف
«الجمهوريــة القوية» و»الكتائب» و»اللقاء الدميوقراطي» اســتحقاقات سابقة ،وكام يف كل مرة يحدث االنقسام فال

يصل أي مرشــح يف أي استحقاق ،وكعادتهم
تقــوم كتــل املعارضــة بإلقــاء اللوم عىل
«التغيرييني».
وتعرتف مصادر «التغيرييني» ان ما يحصل
يف اإلستحقاقات الدســتورية نتيجة التنوع
داخــل مجموعات املعارضة ،وليس بالرضورة
دليــل تــرذم او ضعف ،ألن النــواب لديهم
مقاربات سياسية مختلفة ومتنوعة.
ويعترب النــواب «التغيرييني» ان ما حصل
يف الربملــان طبيعي ،حيث ســعت املنظومة
السياسية لإلقرتاع باألوراق البيضاء وتطيري
نصاب الجلسة ،فكل التوقعات كانت معروفة
بأن أي فريق لن يســتطيع ان يؤمن  ٨٦صوتا
يف الدورة األوىل ،كام ســيتم تطيري النصاب
يف الدورة الثانية.
بالنســبة اىل فريق  ٨آذار ،فان املعارضني
وقعوا يف فــخ أخطائهم مجددا ومل ينجحوا
يف اإلتفاق عىل مرشــح موحد ،عىل الرغم
من كل االجتامعات التحضريية ،وعىل الرغم
مــن كونهم أول من بــدأ البحث يف معايري
الرئيس املقبل ،فلقاءاتهم ومشاوراتهم أتت من دون جدوى.
ووفق أكرث من مصدر ،فان املعارضات حاولت ان تتفق يف
جلســة  ٢٩أيلول ،لكنها مل تجمع أوراقها كلها لربح املعركة
الرئاســية ،فكانــت النتيجة توزع األصــوات بني  ٣٦صوتا
مليشــال معوض و ١١لســليم اده وتضعضع النواب السنة
واملســتقلني .وهذا الســيناريو يف حال تكرر يف املستقبل
واســتمرت املعارضة بتفرقها ،فإنها لن تستطيع ان تواجه
االستحقاق الرئايس.

ّ
سفيري بلجيكا وقطر  ..وعرض األوضاع مع نواب
التقى

ً
ً
ُ
ّ
املــالــيــة
مــيــقــاتــي تـــــرأس اجــتــمــاعــا أم ــن ــي ــا وآخـــــر لــلــجــنــة مــعــالــجــة ت ــداع ــي ــات األزمــــــة
ّ
ّ
الــــــشــــــرعــــــيــــــة تــــــــهــــــــدد األمــــــــــــن الــــقــــومــــي
مـــــــــولـــــــــوي :الــــــهــــــجــــــرة غـــــيـــــر
وخالل االجتامع جــرى البحث يف تطبيق
تــرأس رئيس حكومــة ترصيف االعامل
املــادة  ١١٣مــن قانون املوازنــة العامة
نجيب ميقــايت اجتامعا وزاريا وأمنيا بعد
املتعلقــة بإعطــاء زيــادة للعاملــن يف
ظهــر امس يف الــراي الحكومي ،لبحث
القطــاع العام واملتقاعدين واصدار التعميم
موضوع الهجرة غري الرشعية.
التطبيقي لذلــك .كذلك تم البحث يف كلفة
بعــد االجتــاع ،رصح وزيــر الداخلية
زيــادة الرواتب ملوظفــي البلديات وكلفة
والبلديات القايض بســام مولوي« :شــدد
الرئيس ميقايت عىل ان معالجة املشــكلة
متمــات الرواتب لالســاك العســكرية
لهــا ابعــاد امنيــة وتنمويــة وتوعوية
واالمنية لغابة نهاية العام.
وقضائيــة .واكد ميقــايت عىل االجراءات
من جهــة ثانية ،اجتمــع ميقايت ،مع
االداريــة لناحية تســجيل القوارب اصوال
وزيرة شــؤون التنمية االدارية يف حكومة
 ،واال ســتجري مصــادرة القــوارب غري
ترصيف األعامل نجال الريايش عساكر.
املســجلة عمال بقرار مجلس الوزراء املتخذ
ثم التقى ســفري بلجيــكا الجديد كوين
فرفــاك الذي قــال بعد اللقــاء« :عرضنا
بتاريــخ ســابق عام  ،٢٠٢٢وعــى البدء
أهميــة العالقات بني بلجيكا ولبنان ،ولدينا
بهــذه املعامالت من املرافئ وعرب رؤســاء
(دااليت ونهرا) جاليتان تساهامن كثريا يف ازدهار بلدينا،
املرافــئ لتزويدنا باللوائــح للتأكد من هذا ميقايت مستقبالً رشي واملوسوي
ونحن نريد توثيق هــذه العالقات .تطرقنا
املوضوع عرب االجهزة االمنية .كام شــدد
التنويــه بجهد اســتعالمي تقوم به املخابــرات واجهزة
إىل األوضــاع السياســية التي تهدف اىل
املجتمعون عىل اطــاق حملة توعية عرب
وســائل االعالم لرشح عواقب الهجرة غري الرشعية وافهام املعلومــات .كــا اكد ميقــايت واملجتمعــون الطلب من تقويــة العالقة بــن بلجيكا ولبنان وبــن لبنان واالتحاد
املواطنني ان ما ينتطرهم يف االماكن التي يســعون للهجرة القضاء بواســطة وزير العدل التشدد مبالحقة املتورطني األورويب أيضا ،ومن املهم أن نرى لبنان مســتقال ومزدهرا
اليهــا لن يكون ســهال ولن تتم معاملتهــم باملعاملة التي يف عمليــات التهريب ،واملــح ميقايت اىل ان هذا املوضوع وخصوصا أنه ،يف األســابيع املقبلة هناك مواعيد سياسية
ُوعــدوا بها من قبل تجار القوارب واملوت».
ميكــن توصيفه باالتجــار بالبرش ،وقد يصل اىل حد تهديد داخلية مهمة منها انتخابات الرئاســة والرتســيم البحري
القومي».
االمن
أضاف« :كام تقرر التشــدد يف االجراءات االستخبارية
واالتفاق مع صندوق النقد الدويل».
وردا عىل ســؤال ،قــال« :نحن بحاجــة اىل املزيد من
االســتباقية من قبــل كل االجهزة وتكثيف دوريات القوات
والتقى ميقايت ســفري قطــر ابراهيم بن عبــد العزيز
البحرية ملكافحــة الهجرة غري الرشعية واعادة املهاجرين التجهيــزات اللوجســتية ،واالزمة الحاصلــة يف البلد لن السهالوي .واستقبل النائبني أمني رشي وابراهيم املوسوي،
غري الرشعيني ســاملني .ويف هذا االطار جرى التنويه بعدة تثنينا عن القيام باملهام املطلوبة بجهد مضاعف ومشــدد» .وتم خالل اللقاء البحث يف األوضاع العامة .كام اســتقبل
عمليات اســتباقية جــرت بنجاح من قبل الجيش واالجهزة
كــا ترأس ميقــايت اجتامعا للجنــة الوزارية املكلفة عىل التوايل النواب :وائل بو فاعور ،نبيل بدر ،احمد الخري،
االمنية والقــوات البحرية يف قوى االمن الداخيل ،وكذلك معالجــة تداعيــات األزمة املالية عىل ســر املرفق العام .إيهاب مطر وزياد حواط ،والنائبة الســابقة روال الطبش.
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ً
ّ ُ
ّ
ّ
جلسة إنتخاب الرئيس التمهيدية أظهرت أن «ال أكثرية مطلقة ألحــد» و<ال نصاب قانونيا ألي فريق بمفرده»
دوليل بشعالين
انتهت جلســة انتخاب الرئيس الجديــد للجمهورية التي
ُعقــدت قبل ظهر الخميس ،عىل ما كان متوقّعاً ،أي مع تأمني
النصاب القانوين لإلنتخاب إذ شــارك فيها  122نائباً من أصل
 ،128مع إعتذار  4ن ّواب وتغ ّيــب إثنني ،وإجراء الدورة األوىل
ثم فرز األصوات وعدم حصول أي من األســاء
من اإلنتخابّ ،
رسي عىل العدد املطلوب
ال
باإلقرتاع
لهــا
التصويت
التي جرى
ِّ
من األصــوات ،وهو ثلثا أعضاء مجلس الن ّواب ،ما اســتدعى
بعد ذلك تالوة املحرض وتصديقه مع إبقاء جلســة اإلنتخاب
مفتوحة مــع فقدان النصاب وعدم اســتكامل اإلنتخاب يف
الدورة الثانية ،من دون أن يُحدّ د رئيس مجلس الن ّواب نبيه ب ّري
أي موعد للجلســة املقبلة النتخاب الرئيس والتي يُفرتض أن
تبدأ من الدورة الثانية وتتطلّب النصاب القانوين إلجراء عملية
التصويت .ودعا ب ّري يف كلمــة مقتضبة ألقاها يف ختامها
«اىل التوافق واىل رئيس يأيت بـ  128صوتاً» ،وهو ما ســبق
وأن شدّ د عليه أي «التوافق» للدعوة اىل جلسة انتخاب الرئيس.
مصادر سياسية بارزة قرأت جلسة اإلنتخاب والنتائج التي
صدرت عنها بعد تصويت النــ ّواب يف الدورة األوىل ،فذكرت
أنّها كانت جلسة متهيدية ،أ ّول ّية إختبارية كونها كشفت عن
جهات الكتل النيابية بشــكل عام ،رغم عدم طرح أســاء
تو ّ
املرشحني الجديني للرئاسة .ولك ّنها أظهرت بالتايل أموراً عدّ ة
تغي
باتت واضحة وال تحتمل أي تأويل أو تفسري جديد ،إِ َّل إذا ّ
أداء بعض الكتل يف عدد من الحاالت هي:
 -1أن ال أكرثية ألحد ،وفقدان الغالبية املطلقة يف الربملان،
ال ســيام مع عدم قدرة أي فريق ســيايس من تأمني النصاب
القانوين ،وبالتايل ثلثي أعضاء املجلــس الذي هو  86صوتاً
الــذي يفرضه انتخــاب الرئيس من الــدورة األوىل ،كام يف
الدورات التالية.
 -2اإلنقسام الكبري يف صفوف الكتل النيابية ،ال سيام لدى
املعارضة التي توزّعت أصواتها عىل النائب ميشــال مع ّوض
الذي حاز عىل  36صوتاً وسليم إدّة عىل  11صوتاً ،ولبنان عىل
 10أصوات ومهسا أميني صوتاً واحداً و»نهج رشيد كرامي»
صوتاً واحداً ،مقابل  63صوتاً ورقة بيضاء.
 -3إنّ انتخاب الرئيس باألغلبيــة املطلقة أي بت  65صوتاً
ليس أمراً مستحيالً عىل أي من الفريقني يف حال تبدّ ل بعض
التحالفــات ،غري أنّ الصعوبة تكمــن يف عدم قدرة أي فريق
مبفرده عــى تأمني النصاب القانوين إلجــراء الدورة الثانية
وما يليها من اإلنتخاب ،األمر الذي يتطلّب التوافق واملزيد من

املشاورات والتواصل والحوار
بني جميع الكتــل النيابية،
عىل مــا طالب بــ ّري .فمن
الواضح أن ال أحد يســتطيع
ربح معركة الرئاسة مبفرده.
 -4عدم كشف فريق  8آذار
وحلفائه عن إسم مرشّ حه،
ليس بسبب عدم القدرة عىل
معي ،إنَّ ا
التوافق عىل إسم
ّ
لعدم حرقه يف جلســة كان
يُعرف سلفاً أنّها لن تصل اىل
انتخاب الرئيس.
 -5عــدم طرح أســاء
املرشّ ــحني الجديني لرئاسة
الجمهورية ،وإن كان رئيس
«حركة اإلســتقالل» النائب
ميشــال معــ ّوض قد حجز خالل جلسة انتخاب الرئيس
مقعداً له من ضمن األسامء
املرشّ ــحة الحقاً للرئاسة،
بعد أن أظهر حيثية سياسية
مع ّينة ،وإن كانت غري كافية
ألنّ عدد األصوات الـ  36التي
نالها ،أو الـ  40التي توقّعها،
يبعد عــن العــدد املطلوب
النتخــاب الرئيس ،من الــدورة األوىل أو الثانيــة أو الثالثة
والرابعة والالحقة.
وكان مع ّوض تحدّث بعد الجلسة عن أنّ لديه أيضاً  4أصوات
إضافية مــن بني الن ّواب املعتذرين واملتغ ّيبني عن الجلســة ،ال
ســيام من نائبي تك ّتل «تجدّد» الــذي ينتمي اليه وهام نعمت
افرام وفؤاد مخزومي اللذان اعتذرا بداعي الســفر ،فضالً عن
صويت النائبني املتغ ّيبني سرتيدا طوق وسليم الصايغ ،ما يجعل
عدد أصوات مؤيّديه من الن ّواب  40صوتاً .ولهذا دعا اىل توحيد
صفوف املعارضة وجهودها وااللتفاف حول برنامجه السيايس
رصوا يف
إليصاله اىل قــر بعبدا .علامً بأنّ ن ّواب  17ترشين أ ّ
مبادرتهم التي عرضوها عىل جميع الكتل واألحزاب السياسية
مستقل من خارج املنظومة ،معتربين مع ّوض
ّ
عىل إسم مرشّ ح
من ضمنها ،وطارحني  4أســاء للتوافق عىل أحدها هي :زياد
بارود ،ناصيف ح ّتي ،صالح حنني وسليم إدّة .وقد قام بعضهم
بالتصويت إلدّة خالل جلسة االنتخاب فنال  11صوتاً.

ّ
ّ
لم تطرح أسماء املرشحين الجديين ..ومن الصعب التوصل
الـــى انــتــخــاب رئــيــس يــجــمــع م ــن دون حــــوار وتــوافــق
وإذ رأى البعض أنّ «الورقة البيضاء» التي أسقطها ّ
كلً من
الثنايئ الشــيعي أي ن ّواب حزب الله و»حركة أمل» ،فضالً عن
ن ّواب «الت ّيار الوطني الحر» و»الطاشناق» ،اىل جانب أصوات
بعض الن ّواب املســتقلّني مثل عبد الرحمن البزري وأســامة
ســعد ورشبل مســعد ،هي دليل إرباك وضعضعة لدى ن ّواب
املواالة ،حيث أوضحت املصادر نفسها أنّها تعبري سيايس عن
موقفهم .وبعكس ما قيل فقد أظهــرت «الورقة البيضاء» أنّ
املواالة متوافقة جدّ اً ،والدليــل التزام نجل رئيس «ت ّيار املردة»
ســليامن فرنجية ،النائب طوين فرنجية مبا ق ّررته ،واإلقرتاع
بورقة بيضاء ،وليس بإســم والده املرشّ ــح التقليدي لرئاسة
الجمهورية ،والذي اعتقد مع ّوض أنّه س ُينافسه خالل جلسة
اإلنتخاب هذه عىل موقع الرئاسة.
وتقول املصادر بأنّ جلســة اإلنتخاب فتحــت الباب عىل
معي لدى املعارضة
رضورة نسج تسويات إلنتاج إسم مرشّ ح
ّ
التي شهدت انقساماً حادًّا ،وهذا األمر ليس دليل تن ّوع املواقف

ب ــع ــد أزمــــــة الـــكـــهـــربـــاء املــــتــــواصــــلــــة ..أزمــــــة خ ــب ــز فــــي عــكــار
جهاد نافع
ال صوت يرتفع يف عكار،
وما َمــن يضغــط النتزاع
ابسط حقوق العكاريني يف
حياة الئقة..
اكرث مــن ثالثة أشــهر
تعــاين خاللها عــكار من
انقطاع التيــار الكهربايئ
الشــامل ،وقبلها مل تحظ
عــكار بســاعات تغذيــة
ســوى الفتات منها...ومنذ
يومني فوجــيء العكاريون
بعودة التيــار الكهربايئ،
لكن لســاعة واحدة من 24
ساعة ،ودون تحديد زمن.
ازمة الكهرباء ليســت الوحيدة يف عكار ،فيوم
امس عــادت الطوابري اىل افران عــكار ،وعادت
ازمة الطحني تفعــل فعلها يف املنطقة التي تبقى
محرومة مــن مقومات العيــش الكريم ،وتدفع
بشــبابها للمغامرة عرب البحار بحثــا عن لقمة
العيش...
ربطة الخبــز باتت ايضا تعرض يف الســوق
الســوداء ،ويصل مثنهــا اىل ثالثــن الف لرية،
اما االفران فال تســلّم اكرث مــن ربطتني للعائلة
الواحدة..
فوىض يف اســواق عكار ،ولــدى محالت بيع

إجــتــمــاع ثــاثــي إستثنائي
فـــــي رأس الــــنــــاقــــورة

املواد الغذائية واالســتهالكية ،سباق يف االسعار
منذ االعالن عن رفع ســعر الــدوالر اىل  15ألف
لرية ،اســعار املواد يف املحالت تختلف من محل
اىل آخر ،والحجة ســعر رصف الدوالر ،صباح كل
يوم سعر جديد ،طاملا أجهزة الرقابة غائبة ،وطاملا
وزارة االقتصاد غري معنية ،وكل الدولة مشــغولة
باالستحقاق الرئايس.
بالكاد يتلمس املواطن العكاري مظاهر الدولة،
فكل يشء يــدل عىل الحرمــان واالهامل  ،وكأن
عكار خارج خارطة لبنان الرسمي...
يف غيــاب الكهربــاء ،وازاء فواتــر املولدات
املرتفعة ،يلجأ العديد مــن العكاريني اىل الطاقة

الشمســية ،وهي التجارة
التي باتت رائجة هذه االيام
بعد يأس مــن كهرباء دولة
منهارة.
ويف عكار ايضا ،فوىض
يف الشــوارع ،وحرمــان
مــن طرقات مع ّبــدة ،واذا
جرى تعبيد طريق العبدة -
العريضة يوم أمس ،فهناك
طرقــات وشــوارع تحتاج
اىل اعادة تأهيل من جديد،
نتيجة فســاد مسترش منذ
زمن حــن كان املتعهدون
ينفــذون تعبيــد الطرقات
بغياب الرقابة واملحاســبة،
لجني االرباح الخيالية...
ويف ظــل االزمــات
املتالحقة التي تعيشــها البالد ،تبقى عكار اكرث
املناطق تأثرا ،نتيجة الحرمان املزمن عىل مختلف
املســتويات ،وقد تفاقمت االوضاع املعيشية اىل
حد االختناق ،ال ســيام وان البطالة مســترشية
وموارد الرزق معدمة ،وكل اسباب العيش الكريم
مفقودة ،ولوال املغرتبني الذين يســعفون اقاربهم
لتدهورت االحوال بشــكل مريع ،وتبقى اصوات
شــعبية عكاريــة ترتفع تطالب نــواب املنطقة
واملراجــع املختصة ايالء قضايــا الناس االهمية
القصوى ،ال ســيام املرافق االساسية من كهرباء
وماء ورغيف ودواء واستشفاء.

ُ
ّ
العدائية
الجيش  :طلبنا الضغط على العدو لكبح ممارساته
ّ
الثارو  :نحث على اتخاذ إجراءات ملعالجة حوادث السلوك العدائي

عقد إجتامع ثاليث اســتثنايئ يف رأس الناقورة
برئاســة قائد قوات األمم املتحدة املوقتة يف لبنان
ورئيس البعثة اللواء أرولــدو الثارو ،وحضور وفد
من ضباط الجيش اللبناين برئاسة منسق الحكومة
اللبنانية لدى قوات األمم املتحدة العميد منري شحاده.
وأفاد بيان لقيادة الجيــش «ان الجانب اللبناين
تطرق إىل االعتداءات اإلرسائيلية اليومية واملتكررة
للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا ،وأعاد تأكيد التزام
لبنان بالقرار  1701ومندرجاته كافة .كام دعا األمم
املتحدة ملامرسة أقىص قدر من الضغط عىل العدو
االرسائييل من أجل كبح مامرساته العدائية.
كذلك ،شدد الجانب اللبناين عىل رضورة انسحاب
العدو االرسائييل من األرايض اللبنانية املحتلة كافة:
مزارع شبعا وتالل كفرشوبا ،القسم الشاميل املحتل

مــن منطقة الغجر واملناطق املحتلــة الـ  13حيث
يتحفظ لبنان عىل الخــط األزرق واملناطق الـ 17
حيث يوجد خرق دائم للخط األزرق».
اىل ذلك ،أصدرت بعثــة اليونيفيل بيانا جاء فيه،
«عقد اجتامعاً ثالثياً برئاىس الثارو مع كبار ضباط
الجيش اللبناين والجيش اإلرسائييل يف موقع األمم
املتحدة يف رأس الناقورة».
ولفت البيان اىل أن «رئيس بعثة اليونيفيل أكد أن
مجلس األمن ،يف تجديد واليــة اليونيفيل مؤخرا،
شدد عىل قيمة هذه االجتامعات :أكد القرار 2650
عىل أهمية اآللية الثالثية ،وحث األطراف بشدة عىل
االستفادة بشكل بناء وموسع من هذا املنتدى».
وأشــار البيان اىل أن «االجتامع ناقش الوضع
عىل طول الخــط األزرق ،واالنتهــاكات الجوية،

زار رئيس الجمهوريّة والخطيب

رحــمــه  :لتشكيل حــكــومــة كــامــلــة املــواصــفــات

اســتقبل رئيس الجمهورية العامد ميشال عون
قبل ظهر امس يف مكتبــه يف قرص بعبدا ،النائب
الســابق اميل رحمة ،الذي عــرض معه لالوضاع
العامة يف البالد والتطورات السياسية األخرية.
وقــال رحمة بعد اللقاء« :كانــت جولة افق اكد
فيها الرئيس عون رضورة تشــكيل حكومة كاملة
املواصفات الدستورية يف اقرب وقت ممكن لتواكب
التطورات الراهنة واملقبلة مع تسارع االستحقاقات.
كذلك رأى رئيــس الجمهورية يف انعقاد جلســة
املجلــس النيايب املخصصة النتخــاب رئيس جديد
للجمهورية ،وبرصف النظر عام اســفرت عنه من
نتائج ،خطوة عىل الطريق الصحيح يف اتجاه انجاز
االستحقاق الرئايس ضمن املهلة الدستورية».
واشــار اىل انه اطلع الرئيس عون عىل «االجواء
االيجابية التي سادت االجتامع الذي عقده مع مفتي

والربية باإلضافــة اىل قضايا أخــرى يف نطاق
والية اليونيفيل مبوجب قرار مجلس األمن الدويل
رقم  )٢٠٠٦( ١٧٠١والقرارات األخرى ذات الصلة.
وأشــار قائد اليونيفيل إىل أن القرار  2650شــدد
عىل التزامات الطرفني بالعمل واملساءلة يف حالة
حدوث انتهاكات .وحث عىل اتخاذ إجراءات فورية
ملعالجة العدد املتزايد من حوادث الســلوك العدايئ
عىل طول الخــط األزرق ،اذ انه أمر مهم يف وقت
حساس».
وذكر البيان أنه «مع قدوم موســم الزيتون ،قال
القائد العام إنه يتطلــع إىل ترتيبات محلية طويلة
األمد مبســاعدة من اليونيفيل ،كونه يعود بفائدة
فورية وملموســة عىل املجتمعات املحلية كرتتيب
إنساين».

الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف
دريان واملواقف الحكيمة التي صدرت عن
سامحة املفتي حيال االوضاع الراهنة».
وزار رحمة مقر املجلس اإلســامي
الشــيعي األعىل والتقــى نائب رئيس
املجلس الشــيخ عيل الخطيب الذي أكد
«ان اللبنانيــن محكومــون بالتوافق
والتالقي والعمل ملا فيه مصلحة وطنهم رحمة يزور الخطيب
مام يســتدعي التعاون بني السياسيني
هذا الوقت بالذات قــد أراحتني كثريا وخرجت من
لتشــكيل الحكومة تتصــدى ملعالجة
االزمات املعيشــية واالقتصاديــة والتوافق عىل اللقاء مرتاحا واعتذرت منه عىل التقصري ألنني ابن
انجاز االســتحقاق االنتخايب مبا يوفر االستقرار هذا البيت ،وكانت جلسة ودية واستفدت منه كثريا
السيايس الذي يشكل شــبكة امان لحامية لبنان ألنه صاحب عقــل نري وصاحب إرادة وطنية يجب
أن نســتنري بها ،وصاحب عدالــة وهذا أهم يشء
وحفظ شعبه».
بعد اللقاء ،قــال رحمه« :إن زيارة هذا البيت يف اليوم يف لبنان وبني جميع اللبنانيني».

رصح البعض ،ألنّــه ال يؤدّي يف نهاية األمر
فيها ،عىل ما يُ ّ
اىل انتخاب رئيس .كام حافظت عىل أسامء املرشحني الجديني
اىل املرحلة الالحقة ،مثل إســم ســليامن فرنجية ،أو قائد
الجيش جوزف عون ،وإن كان انتخابه حالياً يحتاج اىل تعديل
دستوري.
وبرأي املصادر إنّ شهر ترشين األول املتبقّي من عهد رئيس
الجمهورية العامد ميشــال عون ،لن يشــهد انتخاب رئيس
الجمهورية املقبل إذا ما بقيت الكتل النيابية عىل ســاحها،
ومل تعمل عىل الحوار فيام بينها .فالهدف هو انتخاب رئيس
قادر عىل إنقاذ البالد من الوضع اإلقتصادي واملايل واملعييش
اليسء الذي تعانيه ،ويعيد اىل الشعب اللبناين كرامة العيش
فيها ،ليك يبقى أبناؤها فيها ،وال يلجأون اىل الهجرة اىل دول
الخارج بحثاً عن التعلّم وعن فرص العمل ،فإنّ البالد ســوف
تتجه نحو الشغور الرئايس ،ما بعد انتهاء عهد الرئيس عون.
ولفتت املصادر عينها اىل أنّ فقدان النصاب يف الجلســة
بســبب مغادرة ن ّواب حزب الله و»حركة أمل» وسواهم ،إنَّ ا
ّ
لحث الجميع عىل أهمية التفاهم ،ولترسيع خطى
هو عامل
التواصل للتوافق عىل شخصية تجمع وتُريس أسس التفاهم
واملصالحة بــن جميع اللبنانيني ،وتعمل عىل إنقاذ البالد من
يتم انتخاب رئيس
أزماتهــا املتفاقمة .علامً بأنّه ال ينفــع أن ّ
يكّنه
لن
األمر
جديد للجمهورية بأكرثية هزيلة ،ألنّ مثل هذا
ُ
من تحقيق اإلصالحات املطلوبة يف املؤسسات اإلدارية ويف
مختلف القطاعات.
ورأت املصادر السياســية بأنّ ب ّري دعا اىل هذه الجلســة
تنص عىل رضورة
التمهيدية وفقاً للامدة  73من الدستور التي
ّ
التئام مجلس الن ّواب النتخاب الرئيس الجديد للجمهورية قبل
األقل أو شهرين عىل األكرث من انتهاء عهد الرئيس
ّ
شهر عىل
الحايل .وســيرتتّب عليه الدعوة اىل الجلسات الالحقة حتى
حق اإلنعقاد
انتخاب الرئيس ،األمر الــذي يجعل الربملان يفقد ّ
حكامً أي من تلقاء نفسه يف اليوم العارش الذي يسبق انتهاء
ُ
والية رئيــس الجمهورية (أي يف  21ترشيــن االول املقبل).
ويبقى عىل ب ّري تحديد موعد الجلسة الثانية النتخاب الرئيس،
وكان أجاب عن ســؤال «حول موعدهــا يف حال مل يحصل
«لكل حادث حديث».
ّ
التوافق الذي يشرتطه للدعوة اليها» ،بأنّه
علامً بأنّ املجلس النيايب ســيعقد جلسة يف  18ترشين األول
املقبل لتجديد اللجان وانتخاب هيئة املكتب ،وهو وإن كان يف
مرحلة الهيئة الناخبة والجلسات املفتوحة النتخاب الرئيس،
بإمكانه عقد جلسة إلعطاء الثقة للحكومة الجديدة أو حجبها
عنها ،يف حال تشكّلت خالل األسابيع املقبلة.

م ــك ــت ــب الـ ــعـ ــامـ ــة ع ــف ــي ــف ال ــن ــاب ــل ــس ــي أقــــام
م ــج ــل ــس عــــــــزاء ب ــم ــن ــاس ــب ــة وفــــــــاة الــــرســــول

خالل مجلس العزاء

مبناسبة وفاة الرســول األعظم محمد ،أقام
مكتب العالمة الشيخ عفيف النابليس مجلس
عزاء يف مجمع السيدة الزهراء يف صيدا ،حرضه
سفري الجمهورية االسالمية االيرانية يف لبنان
مجتبى اماين ،املستشار الثقايف االيراين كميل
باقر زاده ،ممثل املرجــع الديني يف لبنان عيل
السيستاين حامد الخفاف ،عضو املجلس املركزي
يف حزب الله الشيخ نبيل قاووق ،عضو املجلس
السيايس يف حزب الله الشيخ عبد املجيد عامر،
مسؤول امللف العراقي يف حزب الله الشيخ محمد
كوثراين ،وعدد من نواب كتلة الوفاء للمقاومة،
مسؤول منطقة جبل عام الثانية يف حزب الله

الحاج عيل ضعون ،مســؤول العالقات الدولية
والعربية يف حزب الله عامر املوسوي ،مسؤول
العالقات االعالمية يف حزب الله الحاج محمد
عفيف ،مسؤول وحدة االعالم الكرتوين حسني
رحال ،وزير الصحة الســابق حمد حسن ،وزير
الصناعة الســابق عامد حب اللــه ووفد من
«تجمع علامء املسلمني» يف لبنان ،اضافة اىل
حشد من علامء الدين ومن الكتاب والصحافيني
واالعالميــن من االعــام املــريئ واملكتوب
واملسموع ومواقع االلكرتونية  ،وضباط وامنيني
وحشدمنقادةالفصائلالفلسطينية.
وقد تال املجلس الشيخ عيل مغنية.

ّ
نوعية الخدمة وضمان
األبــيــض  :هدفنا تحسين
ُ
سالمة املــريــض ..وسيعود لبنان مستشفى الشرق

ترأس وزيــر الصحة العامــة يف حكومة
ترصيف االعامل فراس االبيض ،االجتامع االول
للجنة الوطنية لتقييم واعتامد املستشفيات،
والتي تهدف اىل تحســن الجــودة وضامن
سالمة املريض.
يف البداية ،شدد االبيض عىل أن «الحفاظ
عىل الجودة ونوعية الخدمات الصحية ،يف
هذه املرحلة ليس برتف ،بل هو أمر يف غاية
االهمية النه يشــكل ضامنة للمريض ،كام
مينحه الشــعور بالثقة واالمان النه يحصل
عىل رعاية صحية ذات نوعية جيدة» ،مضيفا
«قد يتساءل البعض عن جدوى تحديد معايري
الجودة ومراقبتهــا االن يف خضم التحديات
التي تواجهها املؤسسات الصحية .والجواب
هو :ان الحفاظ عىل الجــودة والنوعية هو
قيمة مضافة للمؤسســة الصحية ،ويشكل
ضامنة للمؤسســة الصحية الراغبة يف ان
تستثمر يف النوعية وجودة الخدمات ،اذ ان
مراعاة هذه املعايري تساهم يف تخفيف االعباء

املالية التي تثقل كاهل هذه املؤسسات ،وهي
صــام امان لها لتحافظ عــى موقعها يف
الخريطة الصحية يف لبنان .لذا ،فوجود مثل
هذه الربامج ،وخصوصا يف هذه املرحلة التي
مير بها القطاع الصحي ،هو امر ملح اكرث من
أي وقت مىض».
وتابع «هدفنا تحسني نوعية الخدمة وضامن
ســامة املريض آخذين يف االعتبار االوضاع
الراهنة التي منر بها والنقص الحاصل يف املوارد
البرشية واملادية املتاحة .فلطاملا كان القطاع
الصحي يف لبنان متميزا عىل الصعيد االقليمي.
لكن التميز يتجىل يف االوقات الصعبة ،عندما
نعطي اكرث مام تسمح به ظروفنا .وهذه فرصة
لقطاعنا الصحــي ان يربهن متيزه ،من خالل
تطبيق معايري الجودة واالعتامد ،عىل الرغم من
كل الظروف .واجتامعنا اليوم هو ترجمة فعلية
إلمياننا بأننا سنخرج من هذه االزمة افضل من
قبل وسيعود لبنان مستشفى الرشق االوسط
وقبلة للسياحة الصحية كام عهدناه دامئا».

إجــــتــــمــــاعــــات ولــــــقــــــاءات نـــقـــيـــب امل ــح ــام ــي ــن
اســتقبل نقيب املحامني يف بريوت نارض
كســبار مفوضة العدل والترشيع يف الحزب
التقدمي اإلشرتايك املحامية سوزان اسامعيل،
ودعته لحضور افتتاح مؤمتر الجمعية العامة
ملفوضية العدل والترشيع تحت عنوان« :نقابة
ضامنة وقضاء مسؤول».
بعدها ،اتصل بالنقيب الســابق رميون عيد
مطمئناً عــى صحته بعــد إصابته بجائحة
كورونا .كام اســتقبل املحامي باســم ضاهر
والذي وضعه يف جو أعامل املحامني يف الخارج
وما ميكن ان يقدموه لنقابتهم من دعم.
واستقبل كســبار املحامي فاروق حمود،
والذي أبلغه عن نيته بالرتشّ ح ملركز عضوية
مجلس نقابــة املحامني يف الــدورة املقبلة.

كام وأصدر النقيب كسبار قراراً قىض بتعيني
املحامني ســامي ابو جــوده والياس طعمه
وجينا جبارة كممثلني للنقابة يف مركز النقابة
يف جديدة املنت.
وبعد الظهر ،ترأس إجتامعاً للجنة تعديل
أصول املحاكامت الجزائية وقانون العقوبات
برئاســة املحامــي انطوان طعمــة ،وتم
تقرير تحضري النصــوص املقرتحة للتعديل
ودراســتها مع لجنة الترشيع يف النقابة،
مثل صالحيــات النيابــات العامة والدفوع
الشــكلية وطلبات الرد والنقــل .ومتابعتها
الحقاً من قبل لجنة اإلدارة والعدل النيابية.
عىل أن تتم دراســة نقــاط أخرى يف وقت
الحق ،بعد التعمق بها من قبل اللجنة.
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مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

ُ
ّ
جتمعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أم قاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة للفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ؟
الغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش «ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطارة» م
ّ
الغــش آفــة مجتمعية لها وجوه متعــددة وتنترش يف
مجاالت متعددة كذلك ،وهي طمع الشــخص يف استسهال
الحصــول عىل املكاســب مهــا كانت دون اســتحقاق
وباحتيال.
ينترش الغش بكثافة يف املجتمعات الفاشــلة واملهرتئة
القيــم واملفاهيم ،وهو بنفس الوقت يســاهم يف انهيار
هذه املجتمعات من كل النواحي .فبقدر ما يســخف الغش
ويوصف بـ»الشــطارة» عندما يحاول تلميذ أن يستخدمه
للحصول عــى معلومة يف امتحان ،بقدر ما يكون مدمرا
حــن يتخرج أطباء ومهندســون بنوا ســنيهم التعليمية
بالغش.
يف واقعنــا املرتدي الحــايل ،ينترش الغش يف كل وجوه
الحياة ،من املقاولني إىل صانعي األدوية ،التجار،املؤسسات
الرتبوية ،الوزارات ،اإلدارات ...ويتفاقم الغش أكرث ليصبح
ميــزة القول واملوقف املزيف ،والالفــت أنه يتكرس واقعا
معديا تنتهجه األكرثية تحت مسمى»الشــطارة».

} أسباب الغش }

تتشــابك أشياء عديدة تشكل أســبابا تؤدي إىل حدوث
حاالت الغش وهذا بعضها:
 الطمــع :قد يكون أحد األســباب املهمــة التي يبتغيالشــخص من خاللها تحقيق وفرة أكرب من األموال ،الثناء،
املعلومات ،الرتقيات..
 الغرية :يعمد الشــخص إىل اســتخدام الغش لتحقيقأفضليــة عىل أحدهم أو التكافؤ معه إن بالوضع التعليمي
أو االجتامعي أو غريه.
 غياب القيم :القيم املجتمعية يشء أساس  ،وهي غالباما تضع لالشــخاص إطارا ينظم ســلوكهم .ففي غيابها
مييــل األفراد إىل الكثري من الســلوكيات املغلوطة ومنها
الغش.
 الوضع النفيس :االمراض النفسية قد تكون يف بعضهاحبــا بفعل اليشء رغم عدم حاجته ،كأن يكون الشــخص
قادرا مثال عىل اإلجابة عن امتحاناته بجدارة ولكنه مييل
مرضيا لهذا األمر وينفذه ،أو أن يكون مقتدرا ماديا ويغش
للحصول ولو عىل الفتات ليشبع سلوكه املريض .ويف هذه
الحال ال ينفع التوجيه بل يجب االســتعانة بأخصائيني.

} األنواع }

كثرية هي املجاالت التي يســتطيع الغــش النفاذ إليها،
وهذا بعضها:
 الغش يف البيع واملعامالت :وهذا ما يتضح يف مجاالتعــدة وهي تعداد ال حرصا :بيع مــواد منتهية الصالحية،
التالعــب بــاألوزان ،التالعــب بنوع املواد املســتخدمة،

التطفيــف يف الكيل وامليزان ،اســتخدام أســاء بضاعة
معروفــة عىل بضاعــة رديئة ،الغــش يف البناء ،الغش
يف البنــى التحتية ،أعــال الرتميم واملقاوالت ،الغش يف
األدويــة ،زيادة أرباح غــر معقولة ،مترير معامالت غري
مســتوفية الــروط ،الغش يف الشــهادات والعالمات
التجارية والرشوط الوظيفية...
 الغش يف النصيحة  ،والقول :لطاملا أدى هذا الغش إىلمشاكل جمة وصل بعضها إىل التسبب بكوارث كبرية لعدد
كبري من االشــخاص .فبعض الغش يف القول قد يتســبب
يف إصدار األحكام واالتهام والتجريم وإطالق إشــاعات،
أو حتــى تلميع لصورة ما أو شــخص ما أو موقف ما ،يف
وقت يكون الزيف ســيد املوقف ،فيبنى الســياق عىل زور
ما يتسبب بأرضار شتى.
 الغش يف العمل :وهذا شــائع ،بحيــث يقوم البعضبادعــاء امتــام أعاملهم أو القيام بها بالشــكل الصحيح.
وهــذا ما يؤدي إىل هدر الوقت واملال،والســمعة للرشكة
واملوظــف أحيانا .وقد يتعدى ذلــك لتأمني خدمات معينة
مبواصفــات عالية ،يف حني أنها دون املســتوى املطلوب.
فعىل ســبيل املثال قد يلجأ ميكانييك إىل االدعاء بأنه غري
قطع يف سيارة أحدهم ويوهمه بانها األصلية ،فيام يكون
قد اســتعان بقطعة مســتعملة او غري اصلية رسعان ما
تتهالك ،فيام يســتويف بدل قيمتها أكــر بكثري.وقد يلجأ
البعــض مرات كثــرة إىل تصليح قطــع وتخريب اخرى
لالستفادة.
 الغــش يف العالقات والوعــود :وهذا له أثر كبري عىلالواقع املجتمعــي والوضع النفيس لالفراد .فالغش يؤدي
إىل انعــدام األمان والثقة .وهو يؤدي إىل خراب العالقات
التــي بنيت عىل زور  ،ويرتتب عليــه تداعيات كثرية عىل
الواقع النفيس لألفراد  .وقد يكون يف السياسة والعالقات
الدبلوماســية،يف الصداقة ،يف الحب والزواج...
 الغــش يف االمتحانات :وهذا النوع من الغش شــائع،وهو يتدرج من الغش يف امتحان عادي لتلميذ يف الصفوف
األوىل ،وقد يســتفحل ليســتمر يف اكرث أو كل املراحل.
يحاول الطالب الغش ،عرب االســتعانة بكلمة أو ســؤال،
وقد يكون مســتفحال باعتــاده يف كل امتحان ،فيمتنع
الطالب عن الــدرس ويعتمد عىل الغش وســيلة للنجاح.
لهــذا النوع من الغــش تداعيات كرث .فهــو يدخل ضمن
الرتبيــة الســلوكية واالدراكية للطالب الذين يكتســبون
الســلوك واالدراك املعريف الرتاكمي من جهة ،واملعلومات
واملحتــوى التعليمي الرتاكمي من جهــة أخرى ،وهذا ما
يــؤدي يف نهاية املطاف مثال إىل تخرج طبيب غري كفوء،
نال أغلــب تحصيله بالغش ،فيفشــل يف مهنته ويع ّرض

ّ
ُ
هـــــــــــــــــــــــــل ينخفـــــــــــــــــــــــــض معـــــــــــــــــــــــــدل
ّ
الـــــــــــــــذكاء مـــــــــــــــع تقـــــــــــــــدم العمـــــــــــــــر؟

يتبدّ ل حال الجســم مــع التقدّ م بالعمر،
وكلام شاخت الخاليا ،كلام تراجعت قدرتها
عىل القيام بوظائفهــا.ويف النهاية ،فإن
الخاليــا الهرمــة يجب أن متــوت ،كجزء
طبيعي من وظيفة قيام الجســم بوظائفه.
وعاد ًة ما يرتاجع عدد الخاليا العصبية يف
الدماغ ،ونصبح أقل رشاقة ذهن ًيا.
وفقــا لتقرير نرشه موقــع «Science
 ،»Alertســعى خرباء يف الــذكاء وعلوم
الســلوك وعلم النفــس لإلجابة عن هذه
التســاؤالت والذين بــدأوا بتقديم تعريف
ملعــدل الــذكاء وكيفية قياســه ،إذ يقول
مايــكل توماس ،خبري يف علم النفس وعلم
األعصاب مــن جامعة بريكبيك يف إنجلرتا،
إن معدل الذكاء هو «متوسط الدرجات التي
يتــم الحصول عليها عرب عــدد من املهام،
مقارنة مبدى أداء اآلخرين».
ويضيف توماس أن اختبارات الذكاء تقوم
بتقييم قــدرات مختلفة مثل مدى احتفاظ
املــخ باملعلومات وتعلمها ،والتفكري املجرد،
حا أن
واملعالجــة البرصيــة املكانية ،موض ً
حاصل الذكاء يشــر إىل درجــة معيارية
بالنســبة إىل األشخاص اآلخرين يف نفس
عمر الشــخص ،الذي أجــرى االختبارات.
فإذا كان ذكاؤه متوســطًا بالنسبة لعمره،
فســتكون درجة ذكائــه  .100وإذا كانت
أعىل من املتوســط فستكون أعىل من 100
وأقل من املتوسط أقل من .100
ويقول  :إذا تــم إجراء اختبار الذكاء بني
الحني واآلخر ،أي إذا أجرى الشخص اختبا ًرا
آخ ًرا يف غضون  10ســنوات ،فمن املحتمل
أن تكون درجة معدل الذكاء لديه متشابهة
جــدً ا .ويرجع الســبب يف ثبــات املعدالت
إىل أنها يتم قياســها دا مئًــا باملقارنة مع
األشخاص اآلخرين يف نفس السن.
بدوره ،رشح الربوفســور آالن كوفامن،
الخبــر يف اختبارات الــذكاء من جامعة
ييــل يف الواليات املتحدة ،أنــه «يتم دا مئًا

احتســاب معدل الذكاء بالنســبة إىل عمر
الشخص ،ســواء كان ذلك العمر  10أو 15
أو  25أو  50أو  72أو  .88لذلــك يُقــارن
األشــخاص البالغون مــن العمر  25عا ًما
ً
قائل
بعمر  25عا ًما من حيث عدد العنارص،
«إنهم يجيبون بشــكل صحيح يف أي مهمة
معينــة ،متا ًما كام يُقارن من هم يف ســن
الخمســن بعمر الخمسني عا ًما اآلخرين».
وتابع« :بالنســبة لكل فئة عمرية ،يتم
تحديد متوسط معدل الذكاء عند  .100لكن
ال ميكننــا مقارنة متوســط معدل الذكاء
عــر الفئة العمريــة للبالغني ألنه  -بحكم
التعريــف  -يبلــغ متوســط كل مجموعة
.»100
ولقياس مــدى تغري معدل الذكاء مبرور
الوقت ،بحســب ما ذكــره كوفامن ،نحتاج
إىل أن نكــون قادرين عــى مقارنة معدل
ذكاء كبار الســن مع نظرائهم األصغر س ًنا.
ويكون هذا األمر غري ممك ًنا عادة بســبب
طرق القياس واالختبار وبالتايل فإن هناك
حاجة إىل طريقة مختلفة لقياس معدالت
الــذكاء بني الفئات عمرية مختلفة مثل فئة
الشباب أو كبار السن.
ً
قائــا إن»أول يشء
ويــرح كوفامن
يتعــن علينا القيام بــه هو إيجاد «معايري
حا
قياس» مشــركة ملقارنة البالغني ،موض ً
أنــه ســيمكن مــن خاللها مقارنــة أداء
األشــخاص الذين تبلــغ أعامرهم  70و60
و 50و 40عا ًمــا ،يف ضوء معايري مرجعية
يتم تحديدها ملرحلة الشباب.
ويضيــف « :يف بحثي ،حددنا الشــباب
عــى أنهم حوايل  30عا ًما (عادة ما تكون
أعامرهم من  25إىل  .)34وبهذه الطريقة،
ســيكون متوسط معدل ذكاء الشباب 100
ألن هذه هــي الطريقة التي يتم بها تطوير
املعايري .عندما نقــارن البالغني عرب العمر
االفرتايض للشــباب البالغني سيخربنا كيف
يتغري معدل الذكاء مع تقدمنا يف الســن».

مرضاه للخطر ،ويســتمر
معه هذا السلوك ويسيطر
عليــه مجتمعيا ومن خالل
أداء مهنته.

} املعالجة وطرق
القضاء عليه }

مــن خالل كل مــا تقدم
 ،يتضــح أن الغــش هدام
للمجتمعات يف كل وجوهها،
وأن الــردي املجتمعي يزيد
الغــش ،يف حــن يــؤدي
املزيــد من الغش إىل تقهقر
مجتمعي أكــر يوضع يف
خانة الفســاد ،والفساد مقتل املجتمعات ومحبط انطالقها.
إن املعالجة تتطلب تظافر جهود ،ال سيام يف بناء أجيال
جديــدة .ويجب تظافر وتكامل جهــات عديدة لتحقيقه،
وهي العائلة واملدرســة والدولة والقانون.
 األرسة :تبدأ الرتبية دوما من خالل األرسة ،من خاللالقيــم واألخالقيــات التي يزرعها األهــل يف أبنائهم منذ
نعومــة أظافرهم .بعض األهل متشــددون لهذه الناحية
ويتابعون التفاصيل عن كثب ،فيبدون املالحظات ألبنائهم
حتى يف تفاصيل اللعب  ،ويف التعاطي والسلوك .وبعضهم
يقــوم مبعاقبة الولد ألي ترصف ينم عن محاولة غش وما
إىل ذلك ،ويربطون االمــر باملعايري االخالقية والرتبوية .
فيــا يهمل آخرون األمــر ،وال يدققون يف تفاصيل الغش
الصغرية التي يبدا الولد باعتامدها إن لعبا او دراسة أو غري
ذلك .فرتاهم يلتفتون للمشــكلة عند استفحالها.
أما بعض االهل ،وبســبب ســلوك احد افــراد العاىلة
باعتبــار هذا األمر «شــطارة» وقوة وما إىل ذلك ،يعطون
منوذجــا يحتذيه األبناء بالتكرار والتقليد .إذ يعمد بعضهم
أحيانا إىل رسد حكايــات إعجاب عنهم وعن أبنائهم حول
كيفيــة تعاطيهــم او تعاطي ابنائهم مــع الغري .،كأنهم
انترصوا يف تكريس مكاســب بقوة الشخصية.
لعــل هذه املفاهيم هي التي توصــل املجتمعات إىل هذا
الدرك ،فالحق اكتساب مرشوع  ،وأما الغش فال ميت للحق
بصلــة وهو تجني وانتهاك لآلخر.
 املؤسســات الرتبوية :تشــكل املــدارس مكانا خصباللتعلــم .والتعلم هو بجزئيه التعليمي والرتبوي التثقيفي.
مــن الصعوبة أن تجد طالبا مل يحــاول الغش ولو بكلمة.
من املؤكد ان استمرار العملية إن بالغش تعليميا او بالقول
والســلوك ،ويجب أن يقابل بقوانني وإجراءات مدرســية

متنعــه .أوىل االجراءات يجب ان تكــون توجيهية ،تثقف
التالميــذ لناحيــة القيــم املجتمعية وصوابية الســلوك
والتــرف ،وتبعات الغش وخطورته يف شــتى املجاالت.
ويتم مواكبــة التوجيه بالقوننة ،وتطبيق العقاب عىل اي
ســلوك يعتمد الغش وسيلة مهام كانت.
والالفــت عرب األجيــال ،أنهم يطــورون طرائق الغش
ويبتكــرون .ومنع املؤسســة الرتبويــة وجب ان يكون
صارما وواضحا وتوجيهيا لهذه الناحية .إن عملية تطوير
املناهج التــي اعتمدت التكنولوجيا يف التعليم ،فســحت
مجاال آخر يســهل الغش يف نواح كثرية ،وهذا ما يستدعي
إجــراءات متنعه وتراقبه ،فرنيب أجياال يتعاطون الحقيقة
ال الوهم والقيــم لبناء مجتمع مقتدر بكفاءة وجدارة.
 الدولة والقانون :املؤسف يف هذه الدولة هو ان الغشوالفســاد يقبعان يف كل زواياها  ،من مواقع املســؤولية
إىل املواطنــن العاديني.وأهم فنــون الغش يف لبنان هي
السياســة التي عاثت فســادا ما بعده فساد .واما وزارات
الدولــة وإداراتها فمعظمها مناطق ســمرسات وتنفيعات
يــرز فيها الغش كمعلم أســاس مــن معاملها ،ناهيك عن
املؤسســات الخاصة وطرق الربــح والتجار وكل قطاعات
املجتمــع .وكل ذلك يأيت من غياب القانون الحازم والعادل،
إذ يطبــق القانون يف لبنان عــى فئة دون أخرى ،ويبقى
متقنو الغش بعيدا عن اي مطالبة .إن القانون واملحاســبة
رادع قوي يعيد تنظيم الســلوكيات.
نحن يف بــاد إذا تق ّرر انتظامهــا ،وانبثاقها من تحت
الرماد ،وجب التشــدد يف تطبيق القوانني ،فحينها تصطلح
املرافق والطرقات والبنى التحتية واملستشــفيات واملدارس
والخدمات واالمن والغذاء والدواء ...والخزينة.
نحن يف بالد .نهشــها الغش واستوطن ،وتحريرها منه
يعيد إليها الحياة .تحريرا يجب ان يطال النفوس والسلوك.

ً
ً ّ
ُ
إخت ــــــراق علم ــــــي «مثي ــــــر» ..عق ــــــار يُمك ــــــن أن يُعال ــــــج س ــــــرطانا فت ــــــاكا!
أبلغ العلامء عــن اخرتاق علمي
«مثــر» ،يبــدو أنه ســيكون أحد
أكرث أنــواع الرسطــان عدوانية،
أكــر قابلية للعالج .ومييل املرىض
املصابــون بالورم األرومي الدبقي،
وهو نوع رسيع النمو من الرسطان
يصيب الدماغ والحبل الشويك ،إىل
البقاء عىل قيد الحياة ملدة  15شهرا
فقط من لحظة التشخيص.
ويف الوقــت الحايل ،يتوفر عدد
قليل من العالجــات الناجحة عىل
املدى الطويل .لكن العلامء يف كلية
كيك للطــب بجامعــة كاليفورنيا
الجنوبية توصلوا إىل اكتشــاف قد
يوفر أمــا حقيقيا ألولئك املرىض.
ووجد الفريق أن بروتينات الساعة
البيولوجيــة ،التــي تتحكــم يف
إيقاعاتنــا الطبيعيــة ،مثل النوم
واالســتيقاظ ،ميكن أن تشارك يف
منو أورام الــورم األرومي الدبقي.
وقد تفرس هــذه الربوتينات أيضا
ســبب عدم بقاء األشــخاص يف
الغالــب يف حالــة الهــداة (فرتة
تغيــب فيها األعراض ،أو تكاد تختفي) بعد عالج
الرسطــان ،ورؤية الورم األرومي الدبقي يعود.
وحــدد باحثو كلية كيك للطــب عقارا جزيئيا
صغــرا ،يســمى  ،SHP656ميكن اســتخدامه
الســتهداف بروتينات الساعة البيولوجية هذه،
وعالج املرض املدمر.ويشار إىل أن الورم األرومي
الدبقي ميكــن أن يعود لــدى الغالبية العظمى
مــن املرىض ،وحينئــذ ،يكون مقاومــا للعالج
الكيميايئ واإلشــعاعي ،بحســب الربوفيسور
ســتيف كاي ،من كلية كيك للطب.
ويعتقــد كاي وفريقه أن املــرض يعود غالبا

بســبب الخاليا الجذعية الرسطانية التي تنترش
برسعــة عن طريــق اختطاف آليات الســاعة
البيولوجيــة للجســم .ولكن ميكن اســتخدام
 SHP656لوضــع حد لذلــك .ورشح كاي« :هذا
جــزيء قوي مثري للغاية بالنســبة لنا من حيث
قدرته عىل االنتشار ضد الورم األرومي الدبقي».
وتجــري التجــارب الرسيريــة اآلن ،ويأمل
الفريــق يف بدء املرحلة التالية يف مرىض الورم
األرومــي الدبقي يف غضــون عامني إىل ثالثة
أعوام .وتُعرف األورام األروميــة الدبقية بأنها
أورام دماغيــة من الدرجة الرابعة وهي نوع من
الــورم الدبقي ،وهو أحد أكرث أنواع أورام الدماغ

األولية شــيوعا .ويبدأ هذا الرسطان يف املخ وال
ينترش أبدا إىل أجزاء أخرى من الجسم .ومع ذلك،
فــإن تعقيده يجعل من الصعب عالجه .وال توجد
أســباب معروفة للورم األرومي الدبقي ما يجعل
العالج أكرث صعوبة .وتتمثل الخطوة األوىل من
العالج يف الجراحة ،ملحاولة اســتئصال الورم.
ومــع ذلك ،من الصعب جــدا إزالة الورم دون
اإلرضار بأجزاء الدماغ السليمة .وميكن أن يكون
العالج الكيميايئ والعالج اإلشــعاعي مفيدا يف
وقــف منو خاليا الورم وانتشــارها .ولكن عىل
الرغم من كثافة العالج ،عادة ما يعود الرسطان
مرة أخرى.

ولفتت «برهوش» إىل أن نسبة انتحار الذكور هي
أعىل من اإلناث.

فــروس اإليدز أو املالريا أو رسطــان الثدي أو
حتى الحرب والقتل ،هذا بحســب منظمة الصحة
العاملية ،أما األمم املتحدة فتشــر إىل أن االنتحار
يأيت يف املرتبة الرابعة ألســباب الوفاة لدى فئة
الشــباب بني  15إىل  29عاما ،بعد حوادث الطرق
والسل والعنف.
وتقــول برهوش :ال نســتطيع إجبار أحد عىل
الخضوع للعــاج النفيس ،ولكن يف حال أدركنا
أن هنــاك شــخصا لديه أفــكار إنتحارية ،علينا
مساعدته من خالل اإلستامع له ودعمه والوقوف
بجانبه يك يشــعر باألمان ،وعدم اإلســتخفاف
إطالقــاً مبا يقولــه .فعلينا دامئــاً تقديم الدعم
الكامل له والتشجيع.
ودعت إىل تشجيعهم عىل تلقي العالج النفيس
دون الحكــم عىل العالج مســبقاً .كام شــدّ دت
املعالجة النفســية عىل رضورة تحســن مزاج
الشــخص املضطرب نفســياً من خالل مشاركته
لنشــاطات يح ّبها حتى ولــو كانت يف املنزل يف
حــال عدم رغبته بالخروج ،ورضورة أن نشــعره
بأنه شــخص محبوب وال ميكننا اإلستغناء عنه،
األمــر الذي ســيبعث األمل يف نفســه ،ويطلب
بالتايل الخضوع للعالج النفيس.

مــــــع نهايــــــة شــــــهر التوعيــــــة ملنــــــع اإلنتحــــــار ..مــــــا واقعــــــه فــــــي لبنــــــان ؟

يعترب شــهر «أيلول» شــهر التوعية للوقاية
مــن اإلنتحار ،الذي بدأ إطالقه ســنة  ،2003يف
مبــادرة أطلقتها الرابطة الدوليــة ملنع االنتحار
وأقرتهــا منظمة الصحة العاملية .وابتدا ًء من 10
أيلول وحتى الســادس عرش من الشهر نفسه يبدأ
أســبوع توعوي يتضمن تشــجيع األفراد لزيادة
وعيهــم مبن حولهــم وليلعبــوا دو ًرا للحد من
االنتحــار ،وكيف ميكن أن يســاعدوا أصدقائهم،
أفــراد عائالتهم وأحبائهم ممن يتعايشــون مع
األفكار االنتحار ّية مبنحهم الوقت والدعم الالزم.
كــا أن اليوم العاملي هو أيضً ا فرصة لتذكر هؤالء
من رحلوا عن عاملنا عندما قرروا بأنفســهم عدم
االستمرار فيه.
املعالجــة النفســية واملرشفــة العيادية يف
عيــادات  Brainstation Clinicsأنجيال برهوش
كشــفت لـ»الديــار» أنه وبحســب اإلحصاءات
ســت ســاعات يقدم
ّ
والدراســات العلمية ،كل
شخص عىل اإلنتحار يف لبنان ،وكل يومني تقريبا
يخرس شخص حياته ج ّراء اإلنتحار .أ ّما بالنسبة
للفئات األكرث عرضة لإلنتحار ،فأثبتت الدراسات
أن فئة الشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني  18و39
سنة هم من أكرث الفئات التي تقدم عىل اإلنتحار،

} العالمات التحذيرية والتغيريية }

هذا وأشــارت برهــوش إىل أن هناك عالمات
تغيريية أو حتى تحذيرية تنبؤ برغبة الشــخص
اليسء والشعور بالكآبة،
باإلنتحار ،وهي :املزاج
ّ
تغي منط
فقدان شــعور اللّذة والرغبة بالحياةّ ،
تنــاول الطعام (تناول الطعــام برشاهة أو عدم
تناول الطعام بتاتاً) ،التغري يف منط النوم (النوم
املفرط أو األرق) ،فقدان الرتكيز ،الشعور بالفشل
وباملشــاعر الســلبية تجاه ذاته .باإلضافة إىل
صدور ردّات فعل عدائية من الشــخص ،وفقدان
الطاقــة بالقيام بأدىن األمــور اليومية ،وتفاقم
اآلالم الجســدية بسبب التوتر الكبري الذي يسيطر
عليــه ،ومنها :الصداع ،آالم املعدة ،والتعب.

} اإلنتحار ..أحد األسباب
الرئيسية للوفاة حول العامل }

ال يزال االنتحار هو أحد األســباب الرئيســية
للوفــاة حــول العامل ،ويف كل عــام يفوق عدد
الذين ميوتون انتحارا عدد الوفيات منهم بســبب
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«الهيئات االقتصادية» تجتمع اليوم لتسويق خطتها املالية

ُ
ُ
عسـيران لـ «الديار « :رفع سـعر الصرف الى  15ألف ليرة قرار مسـتغرب ومسـتهجن
النـه لـم يـأت ضمـن خطـة التعافي ..وال إقـرار قانون اعادة هيكلـة القطاع املصرفي
جوزف فرح
أمام عجز املســؤولني عن إتخاذ القرارات والحلول
إليجاد مخرج ملا يتخبط به املواطن وســط أصعب
أزمة يعيشــها ال سيام بعد حجز أمواله يف املصارف
وعدم قدرته عىل تلبية ابسط حاجاته انربت الهيئات
اإلقتصادية لتقديم خطة تعالج أزمة املصارف وتعمل
عىل إعادة الودائع عىل مدى ســنوات  .يقول صالح
عسريان عضو الهيئات اإلقتصادية ان الخطة وجدت
استحسان كل املعنيني وال سيام صندوق النقد الدويل
وســتعمل الهيئات عىل عقــد اجتامعات مع الكتل
النيابية لتعريفها اكرث بالخطه ومناقشــتها معها
بهدف تسويقها والعمل بها.
ويقول بهذا الخصــوص :لقد وجدت الخطة كل
التقبل والتشــجيع من الرؤساء الثالثة ومن حاكم
مرصف لبنان وحتى وفد صندوق النقد الدويل الذي
فتــح نافذة ما يف نهايــة رحلته حيث قال أنه غري
معــرض عىل إرشاك الدولــه ولو بقدر محدود يف
تعويض املودعني فوق الـ 100000دوالر .لقد حققت
خطتنا صدا ايجابيا ولهذا نفكر باالجتامع من جديد
بغية تســويقها بشكل أكرب وسندعو الكتل النيابيه
الرئيسيه لبعض اللقاءات لرشحها وتفنيدها أمامها
يف مقر الهيئــات اإلقتصادية فاملرء عدو ما يجهل
وعىل أحد ما أن يتحرك ويجد السبل لتعبئة الفراغ إذ
أن الدنيا كلها تكره الفراغ  .علينا ان نتحرك وأن نتقدم.
واعتربعســران انه يوجد الكثري من النقاط يف
الخطــة الحكومية التي تتقاطع مع خطة الهيئات
اإلقتصاديــة .لكن ماذا عن أمــوال املودعني وهي
األســاس؟ لقد تحركنا كهيئات إقتصادية ألن خطة
الحكومــة األوىل والتي تراجعت عنها وقد افجعتنا
حقيقة هي شطب  62مليار دوالر من االيداعات عن
طريق تصفري ديــن الدولة لدى مرصف لبنان وهذا
يســتدعي فورا تصفري ديــن املصارف لدى مرصف
لبنــان وبالنتيجه تصفري دين املودعني .لقد تحركنا
إليجاد حل بديــل وقد وجدناه .وقد توافقت خطتنا
مــع خطة الدولة الحالية عىل موضوع الـ100000
دوالر .اما يف موضوع الودائع فوق هذا الرقم فلدى
الدولة صندوق اســتعادة الودائع بينام يف خطتنا
يوجد رشكات إدارة األصول وهذه النقطة يتم التباحث
بها بجلوس الهيئات اإلقتصادية مع فريق الحكومة
ومــرف لبنان للذهــاب اىل املفاوضات النهائية
مع صندوق النقد مبوقــف لبناين موحد وبالطبع
سنسوق الخطة أمام الناس واملودعني.
ويتمسك عســران مبحاولة إيجاد إمكانية أكرب
إلنتاج أموال وتوجيهها نحو إعادة بعض الودائع.
يقال أن هدف صندوق النقد الدويل مل يتغري وهو
ثابت كام أنه ال يســتمع للمفــاوض اللبناين أو ملن
يجتمع به فهل هذا صحيح؟
كال غــر صحيــح ،لقد تقدمــت مواقف بعثة

الصندوق كثريا عام كانت عليه ســابقا من املتعارف
عليه يف العامل كله أن اي بنك يتعرث ويتخلف عن سداد
الودائــع لدى طلبها يقفل وتعاد ملكيته اىل املرصف
املركزي ويتم منع إدارته واملدراء العامني فيه عن اي
عمــل مرصيف لبقية حياتهم بينام من الواضح أنه
وبعد املشــاورات مع الصندوق أنه بات يعترب وضع
لبنان مختلفا إذ أن كل النظام املرصيف يف تعرث وهذا
يعني وجود وضع خاص وقد تقبل الصندوق الدويل
فكرة اسرتجاع املرصف ودائعه وإعادة رسملة نفسه
وأن يؤمن ســيولة فريش وهــذا تبعا لكل مرصف
حسب نسبة حجمه قبل األزمة وبهذه الطريقة يعود
املرصف اىل الحياة والعمل برأســال جديد .ان هذا
األمــر مل يكن واردا لدى الصندوق يف املايض .كذلك
اقتنع مبشــاركة الدولــة يف تعويض املودعني ولو
بنسبة ضئيلة وهذا يعد تطورا جيدا.
ماذا عن رشوطه األخرى مثل توحيد سعر الرصف
وغريه؟ إننا غري بعيدين عن هذه الرشوط .ان موقفنا
وموقفي أنا تحديدا هو مع سعر رصف  20000لريه
يف املوازنة وأنا اتعدى ذلك ألقول أن هذا السعر قليل
ولن يكون ســعر الرصف يف موازنة  2023أقل من
ســعر صريفة وهذا أمر منطقي ألنه يف العامل كله
عندما يحدث تعرث يصبح ســعر الرصف يف املوازنة
هو نفس ســعر السوق الســوداء أو أعىل .من غري
املنطقي اليــوم تحديد الدوالر الجمريك يف موازنة
 2022بـــ  15000لريه بينام يســاوي  40000يف
الســوق .إنه يطبق عىل العقود املقرشة بالدوالر.
اي عىل من يشرتي مثال شقه مثنها  500000دوالر
أو سياره مثنها  60000دوالر .يوجد حاليا تشويش
يف عقــول الناس بأنها لن تتحمل الدوالر الجمريك
املرتفع لكن الحكومه اســتثنت معظم األشياء من
الدوالر الجمــريك مثل الغذاء واألدوية واملحروقات
والقضايا املدرســية والكتاب ومل يبق إال الكامليات.
برأيكم هل صنــدوق النقد راض عن التعديالت التي
أقرت يف قانون الرسية املرصفية؟
لقد أعلن الصندوق يف بيانه الصحفي عن دهشته
من البطء يف تنفيذ اإلصالحات املطلوبة .ما أقر حتى
اآلن هو ســعر رصف غري مقبول وهو  15000لريه.

لقد وعدت القيادات الرسميه الصندوق بإعادة النظر
بتعديالت قانون الرسية املرصفية حسب متطلباته.
أعتقــد بأنه يوجد العديد من القوى السياســية يف
لبنــان التي ال تريد اإلتفاق مع الصندوق .أعتقد بأن
النســبة األكرب من القوى السياسية متخوفة من
انعكاساته فالحقيقة أن اي بلد لدى توقيعه اإلتفاق
مــع الصندوق مير بصعوبات وأوجاع كبريه ملدة من
الزمــن لكن الذي حدث بنــا أننا توجعنا وعانينا أمر
الصعوبات ومل نســتفد من توقيع اإلتفاق .أنا لدي
أمل بالوصول اىل اتفاق مع الصندوق وهو ســيكون
بداية وليس نهاية األوجاع.
ما نســبة نجاح خطتكم؟ إن حظوظها مرتفعة
وهي ستعيد عىل مدى سنوات كل اإلبداعات.

} لكن هل يوجد
رىض سيايس عليها؟ }

أجل فــا يوجد بديل عنها .نحــن وحدنا وجدنا
طريقه إلعادة الودائع عىل مدى ســنوات فالواقع
اليوم أن الودائع قد اختفت وخطتنا تعمل عىل إعادة
تكوينها واعادتها وهي ســتصيب معظم املودعني
باوجــاع متفاوته لكنها تضمن  100000دوالر التي
تشــكل نســبة  %85من عدد املودعني يف لبنان اما
بالنسبة للودائع التي تتجاوز هذا الرقم لها تحصيل
آخر .بعضها بواسطة رشكات إدارة األصول وبعضها
اآلخر يسجل بسندات يف املصارف او الدخول رشكاء
فيها ِ لكــن املجموع األكرب سيســرد وديعته من
رشكات إدارة األصول.

} ما الفرق بني خطتكم
وخطة الحكومة؟ }

ان خطــة الدولة ال تزال رمادية بخصوص تحديد
الخطــوط الخاصة بالودائع فــوق املئة ألف دوالر
رمبا ألنها من موقع املسؤولية تخاف إعطاء األرقام
الحقيقية فالنكد السيايس والعرقلة السياسية لها
فعلها املحتوم .نحن منفتحون عىل اي نقاش يسعى
اىل تعديل او تحســن او تصويب خطتنا فأي خطة
أفضــل من ال خطة ولو بدأنــا بخطة ما منذ ثالث
سنوات لكنا اليوم يف بداية الخروج من النفق .نحن
اليوم غري متأكدين من خروجنا من النفق ألننا الزلنا
نزيــد الرواتب ونضاعفها ثالث مرات كام حدث يف
املجلس النيايب اخريا دون تأمني ايرادات لها وسنجد
نفس نتيجة ما حدث لدى اقرار سلسلة الرواتب التي
كانت مطلبا محقا لكنها كرست البلد اذ اقرت بشكل
غري مــدروس وكان من تداعياتها التضخم وارتفاع
سعر الدوالر اىل مستويات غري مسبوقة..
وحــول قرار وزير املالية برفع ســعر الرصف اىل
١٥الف لرية قال عســران :ان هذا القرار مســتغرب
بطريقة اخراجه ومستهجن النه مل يأت ضمن خطة
التعــايف ودون اي تحقيق لالصالحات ودون اقرار
اعادة هيكلة القطاع املرصيف.

ُ
ُ
الخب ـ ــراء اإلقتصاديّ ـ ــون يعتب ـ ــرون موازن ـ ــة  2022غي ـ ــر عادل ـ ــة وغي ـ ــر متوازن ـ ــة
البـــــواب :ســـــتؤدي الـــــى مزيـــــد مـــــن التضخـــــم وارتفـــــاع كافـــــة الســـــلع
اميمة شمس الدين
اخرياً وبعد طول انتظار أقر املجلس النيايب اإلثنني
املايض قانون املوازنة العامة لعام  2022باكرثية 63
نائبا ومعارضة  37وامتناع  6نواب.
ومــن ابرز مــا تضمنته املوازنــة العامة زيادة
رواتب موظفي القطاع العام املدنيني والعســكريني
واملتقاعديــن واملتعاقدين وكافة االجراء يف الدولة
ضعفني عىل الراتب االسايس ،عىل ان ال تقل الزيادة
عن  5ماليني لرية لبنانية وال تزيد عن  12مليون لرية.
وهذه الزياده تعترب استثنائية محدودة الزمن ريثام
يتم املعالجة النهائية ملوضوع الرواتب ،وال تحتسب
يف تعويضات نهاية الخدمة او املعاش التقاعدي .
وبنيــت ارقام واردات املوازنة احتســاب الدوالر
الجمريك بقيمــة  15،000لرية لبنانية ،كام اعلنه
رئيــس حكومة ترصيف االعامل نجيب ميقايت يف
الجلسة.
وبلغت النفقات يف املوازنة  40873الف مليار لرية،
يف حني بلغت الواردات  29986الف مليار.
وأق ّر املجلس اعفاء رواتب املتقاعدين من رضيبة
الدخل عىل الراتب ،والغى دفع رسوم عىل مصادقات
الجامعات يف الخارج ،كام ُرفعت تعرفة جواز السفر
اىل مليون لرية لخمس ســنوات ومليوين لرية لعرش
سنوات .أ ّما بالنسبة اىل رسوم الجامعة اللبنانية يف
ما يتعلق بفحوص الـ  pcrملصلحة رشكات الطريان
فرتك املوضوع للقضاء.
إقــرار هــذه املوازنة أثار تســاؤالت عدة أن كان
لناحية توقيتها اذ مل يتبق من السنة اال ثالثة أشهر
وإن كان لناحية مضمونها وتداعياتها عىل الوضع
اإلقتصــادي واملعييش مع مــا تضمنته من قرارات
يعتربها االقتصاديون واللبنانيون عام ًة غري عادلة
وغري متوازنة وباملخترص املفيد غري جيدة.
يف هذا اإلطــار رأى القيادي اإلقتصادي الدكتور
باســم البواب يف حديث للديار أن املوازنة باإلضافة
اىل انها أتت متأخرة فهي لن تحل املشــاكل الداخلية
والخارجية مشــراً اىل ان صندوق النقد الدويل غري

موافق عليها لعدم تضمنها االصالحات املطلوبة او
اي تحفيــز لالقتصاد او اعادة هيكلة للقطاع العام
واألهم من كل ذلك عدم توحيد سعر الرصف الذي هو
اهم مطالب الصندوق.
وتخوف البواب من ان هذه املوازنة ســتؤدي اىل
التضخم الذي تجاوز االلف باملئة منذ ثالث ســنوات
حتــى اليوم الفتاً اىل ان ســعر رصف الدوالر ارتفع
بحدود  ٪٢٥٠٠وهو مرشــح لالرتفــاع حيث اننا
سنضطر لطباعة املزيد من العملة اللبنانية من اجل
تغطية زيادة الرواتب للقطاع العام.
وعن رفع الدوالر الجمريك اكد انه ســيؤدي اىل
ارتفاع اسعار كافة السلع حتى املعفية منها فاملواد
الغذائية مثالً تحتاج اىل النقل من سيارات واطارات
وغريهــا من املــواد االولية والســلع التي يطالها
الدوالر الجمريك .واوضح ان الكلفة التي ســرتفع
عىل الرشكات مــن جراء رفع الدوالر الجمريك مام
ســينعكس عىل املستهلك بزيادة االسعار فمثالً tva
الذي كان يحتســب عىل الســعر الرسمي اي ١٥٠٠
لرية بينام اليوم اصبح  ١٥٠٠٠لرية مشرياً ان اسعار
املواد االساسية سرتتفع عىل االقل بنسبة  ٪٩بينام
الكامليات كالسيارات وغريها سرتتفع بنسبة .٪٤٠
واعترب ان املوازنــة رضرها اكرثمن نفعها حيث
ســينخفض مدخول الدولة وسيزداد التهريب عرب

املعابر غري الرشعية مام سؤدي اىل منو االقتصاد غري
الرشعي عىل حساب االقتصاد الرشعي الذي سيصل
اىل حواىل  ٪٧٠الفتاً اىل ان هذا ســيرض باملستهلك
من ناحية السعر والنوعية وشدد البواب عىل رضورة
ان تتضمن املوازنة توحيدا لســعر الرصف وهيكلة
القطاع العام وترشــيده وتقليص عدد املوظفني من
 ٣٠٠الف موظف اىل  ٧٥الفا او  ١٠٠الف اضاف ًة اىل
تفعيل هيئات الرقابة والغــاء الصناديق واملجالس
كمجلــس الجنوب و مجلــس االمناء واالعامر وكل
مطالب صندوق النقد.
ورأى ان زيــادة الرواتب التي اقرت للقطاع العام
ســتؤدي اىل املزيد من التضخــم فمن ناحية هذه
الزيادة لن تكفي املوظف ومن ناحية اخرى س ُتعطى
له بيد وســتؤخذ باليد االخرى مشدداً عىل رضورة
تخفيض عدد املوظفني،مشرياً اىل ان زيادة الرواتب
يجب ان تكون بنســبة  ٪٥٠يك تكون مالمئة مع
ارتفاع االسعار وسعر الرصف.
واذ رأى اىل ان اقرار هذه الزيادة هو لتسيري االدارات
والنجاز املعامالت لفت اىل انها ســتؤدي اىل ارتفاع
اضايف يف ســعر رصف الدوالر متوقعاً ان يصل اىل
 ٧٥الــف لرية يف اواخر الســنة الحالية موضحاً ان
الطلب والعرض هو الذي يحدد ســعر الرصف وقال
الطلب عــى الدوالر اكرث من العرض ونحن بحاجة
اىل  ٥٠مليون دوالر يومياً لتغطية كلفة االســترياد
من بنزين وغاز ومازوت وادوات كهربائية وسيارات
وقطع ســيارات والبسة وغريها مشرياً اىل ان لبنان
ينتج  ٪١٥من نسبة االستهالك.
ويف حــن لفت البواب اىل ان صندوق النقد الذي
يريد اقرار املوازنة ال يريدها بالصيغة التي اقرت بها
اعترب ان السياسيني يحاولون التذايك عىل الصندوق
وال يريــدون االتفاق معه ألنه ســيؤدي اىل ايقاف
الكثري من صالحياتهم ومصالحهم وهم بهذا االمر
يرضون بالبلد وباللبنانيني.
من ناحية اخرى رأى البواب اننا لن نشــهد بداية
تحسن لالوضاع يف لبنان قبل انجاز االتفاق النووي
واالتفاق عىل ترسيم الحدود وهذا لن يكون قبل سنة.

«اتحاد موظفي املصارف» :أمن وسالمة املصرفيين خط احمر ..واعتصام في  12تشرين
أعلن املجلس التنفيذي التحاد نقابات موظفي
املصارف أن «مجلس مندويب االتحاد عقد جلســ ًة
ُصصت ملناقشة التطورات امل ُستجدة عىل
طارئ ًة خ ّ
الصعيــد األمني يف القطــاع املرصيف ،فاعتربوا
أن ما تعــ ّرض له الزمالء يف فروع املصارف التي
ٍ
مرفوض وال يجوز تكراره
ٌ
خروقات أمن ّي ٍة
شهدت
مهام كانت االسباب واملربرات».
ولفــت يف بيــان إىل أن املجتمعــن «أكدوا أن
التعاطي الرسمي مع أزمة الودائع هي التي أفقدت
اللبنانيــن ثقتهم بقطاعهم املــريف ،وطالبوا
الدولة بسلط َتيها الترشيعية والتنفيذية إىل االرساع
يف إقــرار القوانني التي تنظّم العالقة بني املصارف
وعمالئها يف خــال هذه االزمة املالية املرصفية

وتُعيــد الودائــع إىل أصحابهــا ،وف ّوض مجلس
املندوبني املجلس التنفيذي اتخاذ القرارات اآلتية :
أوالً :دعوة جميع العاملني يف القطاع املرصيف
إىل املشــاركة يف االعتصــام الذي ســ ُينفّذ يوم
األربعاء يف  12ترشين األول  2022تحت شــعار
«أمن وسالمة املرصفيني ٌ
خط أحمر».
ثانيــاً :متابعة اإلجــراءات القانونية التي من
شــأنها إيقاف التهديدات التي تُنرش عىل مواقع
التواصــل االجتامعي باقتحــام املصارف بقوة
السالح .
ثالثــاً :تفويض املجلس التنفيذي باتخاذ القرار
املناسب رداً عىل أي عملية تؤدي إىل تهديد سالمة
الزمالء يف مراكز عملهم».
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ميقاتي التقى وزيري االقتصاد والطاقة

ُ
ســـــام :تمنيـــــت الدعـــــوة الـــــى اجتمـــــاع طـــــارىء
ّ
ّ
لوضـــع خطـــة ملكافحـــة التفلـــت فـــي قطـــاع املولـــدات
عقــد رئيــس حكومــة
ترصيــف األعــال نجيب
ميقايت سلسلة اجتامعات
وزاريــة وديبلوماســية
يف الــراي الحكوميــة،
واجتمع مع وزير االقتصاد
يف حكومــة ترصيــف
األعــال أمني ســام الذي
قال»:عرضنــا يف االجتامع
األمور األساســية مبا فيها
اإلســتمرار مبتابعة وإنجاز
خطة القمح والطحني التي
عملنــا عليهــا ،وأوضحنا ميقايت مجتمعا مع سالم
أن كل االعتــادات ال تــزال
التســعرية والحد من االســتغالل الحاصل
موجودة لغاية الوصول اىل تنفيذ قرض البنك للناس».
الدويل املتوقع خالل ثالثة أســابيع والذي
وختم« :أما املوضوع الثالث فهو اللقاءات
سيؤمن لنا استدامة يف موضوع القمح».
املكثفة التي سنعقدها مع البنك الدويل خالل
اضــاف« :تناولنا أيضا موضوع الكهرباء اجتامعاته الســنوية لــدرس مرحلة ما بعد
واملولــدات ،ومتنيــت عىل دولــة الرئيس قرض القمح املوجود وتطوير شــبكة األمان
الدعــوة اىل اجتامع طارىء لوزارات الطاقة اإلجتامعي التي تؤمن مســاعدات لنحو 200
واالقتصــاد والداخلية لوضــع خطة للجم الف عائلة يف لبنان».
واســتقبل الرئيس ميقــايت وزير الطاقة
التفلت الحاصل يف القطاع ،وأبلغني الرئيس
ميقايت بأنه ســيدعو الوزراء يف أرسع وقت وامليــاه يف حكومة ترصيــف األعامل وليد
لعقد هذا اإلجتامع من أجل وضع آلية لضبط فياض وعرض معه أوضاع الوزارة.

بيرم بحث مع وفد قطري توفير فرص عمل في قطر
اجتمع وزيــر العمل يف
حكومة ترصيــف األعامل
مصطفى بــرم ظهر امس
يف مكتبه يف الوزارة مع وفد
قطر ضــم ممثلني عن وزارة
العمل والصحــة والداخلية
ومسؤولني من غرفة التجارة
والصناعــة ،وتم البحث يف
االتفاقية املوقعة بني البلدين
لتوفري فرص عمل يف السوق
القطري.
وحــر عــن الجانــب
القطري وكيل الوزارة املساعد بريم يقدم درع تكرميي لرئيس الوفد القطري
يف وزارة العمل محمد حسن
اضاف« :لقد اســتمعنا اىل مطالب الوفد،
العبيديل ،املدير العام لإلدارة العامة للجوازات وهناك مطالب رسيعــة تتعلق بـ»املونديال»
يف وزارة الداخليــة اللواء محمد احمد العتيق واخــرى لها الطابع املســتدام ،واتفقنا عىل
الدورسي ،وكيل الوزارة املســاعد لشــؤون اعالن تفاصيــل االلية يف وقت الحق بعد ان
التجــارة يف وزارة التجارة والصناعة صالح يستكمل الوفد القطري جولته عىل املسؤولني
ماجد الخليفي ،املدير العام لغرفة قطر صالح اللبنانيــن ،وهم كانوا التقــوا دولة الرئيس
حمد الرشقي املري ،مدير إدارة االستخدام يف نجيب ميقايت واملدير العام لالمن العام اللواء
وزارة العمل نارص عبد الله املناعي ،رئيس قسم عباس ابراهيم ،كــا زاروا وزارة العمل التي
تصاريح العمل يف وزارة العمل سامل درويش ستكون املنسق االساس بهذا الخصوص».
املهنــدي ،مدير مكتب وكيل الوزارة يف وزارة
وتابــع« :لقد اطلعونا عىل مــا يطلبونه
العمل احمد حسني عبد الله ،الرئيس التنفيذي بالتحديد وما هي املجاالت التي ســركزون
للرشكــة القطرية لالســتقدام «ويزه» عبد عليهــا يف مجال التوظيــف ،فهناك ما هو
الهادي بخيت برقان ،املدير التنفيذي لشؤون مرتبط بأمور موقتــة كاملونديال يف قطر،
التشــغيل والدعم املؤســي لرشكة «ويزه» حيث نحن يف لبنان معنيون يف انجاحه الن
إبراهيم عبد الله املال ،املدير التنفيذي للموارد نجــاح قطر هو نجاح لنا كعرب كام ان هناك
البرشيــة يف وزارة الصحة فهد عيل خميس عقودا اخرى ذات طابع مستدام وسنعلن عن
املسلامين ،مدير الجوازات واإلسكان يف وزارة كل ذلــك يف القريب العاجل .وهنا اقول لكل
الصحة احمد مطر عيل الهاجري ومســاعدة اللبنانيــن االعزاء بأن وزارة العمل لن تتدخل
املدير التنفيــذي للتوظيف يف وزارة الصحة يف االنتقــاء .فوزارتا العمل يف لبنان وقطر
صبيحة امني قاسمي.
لهــا االرشاف القانوين املرتبط باملصداقية،
بعد االجتامع قال الوزير بريم« :التقيت اليوم والرشكات يف قطر هي التي ســتختار ونحن
وفدا قطريا موســعا ذات طابع تقني برئاسة لــن نتدخــل يف اي اختيــار وال احد يراهن
وزارة العمــل القطريــة ومندوبني عن وزارة عىل «الواســطة» ألنــه ال امكان لهذا االمر.
الصحة والداخلية ومديرية الجوازات وغرفة اتفقنا واياهم عىل منصة ســنعلن فيها عن
التجــارة والصناعة يف قطر ،وتم البحث يف كيفية اســتخدامها بالتفاصيل واالخوة يف
ما تحتاجه قطر من عاملة لبنانية ملا تشكله قطر يختارون املهــن املطلوبة ،ويف نهاية
هــذه العاملة من مهارة وجدارة وموهبة يف االجتامع قــدم الوفد القطري درعا تقديرية
هذا املجال».
للوزير بريم.

حميه اطلق ورشة الشغال تنظيف وتعزيل نهر الغدير
أطلق وزير األشغال العامة
والنقل يف حكومة ترصيف
األعــال الدكتور عيل حميه
بعــد ظهر امس الورشــة
التحضريية ألشغال تنظيف
وتعزيل مجــرى نهر الغدير،
استعدادا لفصل الشتاء وملنع
انســدادها جــراء النفايات
املرتاكمة ،يف حضور رئيس
اتحــاد بلديــات الضاحية
املهندس محمد درغام ،رئيس
بلدية الشويفات زياد حيدر
وحشد من الفاعليات الحزبية حميه يرشف عىل االعامل
عــى «رضورة قيام متعهــدي رفع النفايات
واالجتامعية والشعبية.
واستمع الوزير حميه ملطالب الناس ،مؤكدا من البلدات والطرق الرئيســية ،حفاظا عىل
«أهمية التعاون املســتمر بــن اتحاد بلديات السالمة العامة واملرورية» ،مناشدا املواطنني
الضاحيــة واإلهايل القاطنــن يف الجوار بـ»التعاون مع حمالت التوعية التي ستقوم
ورضورة العمل معا ملنع اإلنسداد ملجرى النهر بها البلديات يف املنطقة».
وطلب حيدر من «املواطنيني املســاعدة يف
ملــا فيه مصلحة عــى الصعيدين املجتمعي
عدم رمي النفايات ملا فيه مصلحة الجميع».
والبيئي».
بدوره ،درغام شــدد عــى «اهمية الدعوة
وشدد حميه عىل «رضورة التكامل والتعاون
بني وزارة االشــغال العامــة والنقل واتحاد التي اطلقها الوزير برضورة التكامل بني فرق
بلديات الضاحيــة الجنوبية ،بخاصة يف ما الوزارة والبلديــات ومتعهدي رفع النفايات،
يتعلق بأشــغال تعزيل مجاري مياه األمطار اضافــة اىل املواطيني» ،معلنــا عن «اطالق
يف نطــاق البلديات ملا لهــا من دور تكاميل حملة توعية ستقوم بها البلديات غدا لتحمل
مع مهام فــرق متعهدي الوزارة» ،مشــددا الناس مسؤولياتهم حفاظا عىل النظافة».

ارتف ــــــــاع أس ــــــــعار املحروق ــــــــات...
ارتفع ســعر صفيحــة البنزين  95أوكتان
 9آالف لــرة لبنانية ،والبنزين  98أوكتان 10
آالف لرية ،كام ارتفع سعر املازوت  11ألف لرية
والغاز  9آالف لرية.
وجاءت األسعار عىل الشكل اآليت:
 البنزين  95أوكتان 686000 :لرية لبنانية. -البنزين  98أوكتان 704000 :لرية لبنانية.

 املازوت 821000 :لرية لبنانية. -الغاز 406000 :لرية لبنانية.
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عربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــات
رئيسي كشف سبب رفعه صورة الشهيد سليماني في األمم املتحدة

األســــــــــــــد :الــــــــدولــــــــة ال تــــــهــــــدف لـــلـــربـــح

حدد الرئيس السوري بشار األسد
بعض أوجــه الرشاكة بني القطاعني
العــام والخاص يف قطــاع الطاقة
البديلة ،وقال إن الدولة ال تسعى إىل
الربح من ذلك القطاع.
ويف ترصيــح لقنايت الســورية
واإلخباريــة بعد إطالقــه املرحلة
األوىل من تشــغيل مرشوع الطاقة
الكهروضوئيــة يف مدينــة عدرا
الصناعية ،قال األســد إن «القطاع
الخاص يســتطيع أن يذهب باتجاه
محطات الطاقة البديلة سواء كانت
ريحية أو شمســية» ،وأشار إىل أن
«الرشاكة مع القطاع العام رضورية
من ناحية اســتثامرية ومن ناحية
الفائدة العامة عرب توليد الكهرباء».
ويف الترصيح الذي نرشته حسابات الرئاسة السورية ،أكد
األســد أن «الدولة ال تســعى إىل الربح من هذا القطاع وإمنا
تسعى إىل دعمه ودفعه لألمام».
وأوضح األسد أن تلك الرشاكة ليس بالرضورة أن تكون يف
رأس املال ،وإمنا «ميكن الدولة أن تكون رشيكا من خالل رشاء

هذه الطاقة وبيعها بالســعر املدعوم للمستهلك ،ومن املمكن
جرا لخطوط النقل والتوزيع».
يف بعض الحاالت أن تكون مؤ ّ
وأضاف الرئيس الســوري أن «الدولة اآلن تركز عىل الطاقة
التقليدية ولكن يف الوقت نفسه هي رشيك يف الطاقة البديلة
من خالل امتالك خطوط النقل والتوزيع ،ومن خالل تسهيل
العملية برمتها عرب دعم املستثمر واملستهلك معا».

أكّد تشانغ جيون ،مندوب الصني الدائم لدى األمم املتحدة،
يف ترصيحاتــه يف اجتامع ملجلس األمن ،أهمية التمســك
بالنزاهة والعدالة إزاء القضية الفلسطينية.
وقال« :مــا ينقص حل القضية الفلســطينية ليس خطة
كربى بل ضمــر حي إلقرار العدالــة .إنّ وفاء مجلس األمن
مبسؤولياته ال يعتمد عىل الشــعارات الصارخة ،ولكن عىل
اإلجراءات امللموسة».
وأضاف تشانغ« :وبشأن القضايا املتعلقة مبستقبل الشعب
الفلسطيني ومصريه ،ال يحق ألي طرف استخدام الفيتو».
وأوضح أنّ التوصل إىل تســوية مبكرة وشــاملة وعادلة
ودامئة للقضية الفلســطينية يظل التطلع املشرتك للمجتمع
الدويل ،الفتاً إىل أنّ مجلــس األمن ملزم بواجبه تجاه قضية
فلسطني ،ويجب عليه «اتخاذ إجراءات أكرث قوة لدعم الشعب
الفلسطيني يف اســتعادة ومامرســة حقوقه غري القابلة
للترصف ،وتحقيق سالم دائم يف الرشق األوسط».
وقال تشــانغ إنّ «الحل طويل األمد للقضية الفلسطينية-
اإلرسائيلية يجب أن يقوم عىل أســاس حــل الدولتني ،وهذا
توافق دويل وخط أســايس للنزاهة والعدالة ،ويجب االلتزام
بهام بحزم».
وأعرب تشانغ عن أمل الصني يف أن تتمكن األطراف املعنية
من ترجمة اإلرادة السياســية إىل سياسات وإجراءات بناءة،
وبذل جهود ملموسة لتحقيق حل الدولتني عىل أساس قرارات

األمم املتحدة ذات الصلة ،ومبدأ األرض مقابل السالم ،ومبادرة
السالم العربية ،وغريها من التوافقات واملعايري الدولية.
وقال إنّ «الصني تدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني
الســتعادة حقوقه الوطنية املرشوعة ،وتؤيــد إقامة دولة
فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة عىل أساس حدود عام
 1967وعاصمتها القدس الرشقية».
وتابع« :الصني مســتعدة للعمل مــع جميع األطراف لدفع
مجلس األمن إىل أداء دوره لكرس الجمود الحايل ،وتحويل حل
الدولتني من توافق يف الرأي إىل عمل حقيقي ،ومن رؤية إىل
واقع».

اســتدعت وزارة الخارجية العراقية السفري اإليراين لدى
بغداد ،وســلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة بشأن قصف
الحرس الثوري مواقع يف إقليم كردستان العراق.
جــاء ذلك يف ترصيحات للمتحدث باســم الــوزارة أحمد
الصحاف ،نقلتها وكالة األنباء العراقية الرسمية.
وقال الصحاف «تم اســتدعاء الســفري اإليراين يف بغداد
وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة ج ّراء عمليات القصف
املستمرة عىل مناطق يف إقليم كردستان» العراق.
وكان مصدر محــي أفاد بأن املدفعيــة اإليرانية قصفت
مواقع عدة تابعة لحزب «كوملة» املعارض شاميل أربيل ،دون
معرفة الخسائر.
وأمس األربعاء ،ذكرت وســائل إعالم رســمية إيرانية أن
الحرس الثوري شن هجامت عىل جامعات مسلحة يف إقليم
كردستان شاميل العراق.
وأعلن جهاز مكافحة اإلرهاب يف اإلقليم أن حصيلة القصف
اإليراين بلغت  13قتيال و 58إصابة ،أغلبهم من املدنيني.
وعــادة ما تقصف املدفعية اإليرانيــة مناطق حدودية يف
اإلقليم شاميل العراق بني حني وآخر الستهداف مسلحني.
وقالــت القنصلية األمريكيــة يف أربيل إنهــا ما زالت
تتلقى تقارير إعالمية عن اســتمرار القوات اإليرانية يف
ش ّن هجامت بواســطة طائرات من دون طيار وصواريخ
ضدّ كيانات كرديــة معارضة إليران يف جميع أنحاء إقليم
كردستان العراق.
وأضافت أنّه ال ميكــن للحكومة األمريكية أن تؤكد أن هذه

الهجامت قد انتهت.
ودعــت القنصلية رعاياها إىل تج ّنــب الذهاب إىل مناطق
محاذية لكركوك والســليامنية واملناطــق الحدودية املتنازع
عليها.
ودعا أمني عام األمــم املتحدة أنطونيو غوترييش إىل وقف
فوري للتصعيد يف إقليم كردســتان العراق ،واحرتام سيادة
العراق وسالمة أراضيه ،ومبدأ عالقات حسن الجوار.
وقال بيان صادر عن مكتب األمني العام إنّ غوترييش يتابع
بقلق القصف الذي استهدف إقليم كردستان ومناطق مدنية.
ويف الســياق ذاته ،قال مصدر أمني يف ناحية ســيدكان
شــال أربيل إن مواقــع تابعة لحزب العامل الكردســتاين
تع ّرضت لقصف تريك ،دون معرفة حجم األرضار.

شــهد رئيس أركان حرب الجيش املرصي ،الفريق أســامة
عســكر ،تنفيذ مــروع مراكز القيادة التعبــوي التكتييك
(جارس  )132 -الذي تنفذه إحدى وحدات قوات الدفاع الجوي.
وتضمنــت املرحلة عرض التقارير والقــرارات للقادة عىل
كافة املســتويات ،حيث ظهر خالل املرحلة مدى ما وصلت
إليه العنارص املشــاركة من استعداد قتايل عايل واملهارة يف
اســتخدام أحدث وســائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة
لتنفيذ املهام املخططة والطارئة أثناء مراحل املرشوع.
وقام رئيــس األركان املــري بفرض عدد مــن املواقف
التكتيكية املفاجئة للتأكد من قدرتهم عىل اتخاذ القرار السليم
أثنـاء إدارة العمليات ،مطالبهم بالحفاظ عىل املستوى املتميز
والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة املهام التى توكل إليهم
بكفاءة وإقتدار.

وظهر خالل الصور التي نرشتها القوات املســلحة املرصية
عىل «فيسبوك» ،مجموعة من التدريبات الرسية التي ينفذها
الجنود ،حيث مل تظهر بشكل كامل يف الصور.

بحث وزير الخارجية الجزائــري رمطان لعاممرة مع وفد
الجامعة العربية الــذي يزور الجزائر الجوانــب التنظيمية
والتدابــر التي اتخذتها الســلطات الجزائرية إلنجاح القمة
العربية يف الجزائر.
وذكر بيان لوزارة الخارجيــة الجزائرية أن لعاممرة ترأس
جلسة العمل التي عقدت مبشاركة وفدي الجانبني الستعراض
كافة الجوانب التنظيمية والتدابري التي اتخذتها الســلطات
الجزائرية الستقبال الوفود العربية يف أحسن الظروف.
ورحب وزير الخارجيــة الجزائري بدعــم األمانة العامة
للجامعــة العربية ومرافقتها الدامئة للجزائر طيلة املســار
التحضريي للدورة الـــ  31ملجلس جامعة الدول العربية عىل
مستوى القمة.
من جانبه ،أعرب األمني العام املساعد لجامعة الدول العربية
حسام زيك عن امتنان األمانة العامة للجامعة العربية ،لكل
أجهزة الدولة الجزائرية عىل ما تبذله من جهود وما ســخرته
من امكانيات وتســهيالت ،وعن ارتياحه ملا ســجله والوفد
املرافق له من جاهزية مختلف املرافق التي ستحتضن القمة.
كام أشاد حسام زيك بحرص السلطات الجزائرية عىل أدق
التفاصيل التنظيمية واللوجستية مبا يضمن نجاح القمة.
يذكر أن وفد من جامعة الــدول العربية وصل الثالثاء إىل
الجزائر يف زيارة تستغرق ثالثة أيام ،لبحث آخر التحضريات

للقمــة العربية املقبلة ،املقرر تنظيمهــا يومي  1و 2ترشين
الثاين املقبل.
ومن املقرر ،أن يعقد األمني العام املساعد للجامعة العربية
عدة لقاءات مع املسؤولني الجزائريني املكلفني باإلعداد للقمة،
وتفقد عدد من املنشآت املخصصة الستضافة هذا االستحقاق
الهام.
يذكر أن هــذه الزيارة تأيت يف إطار مواصلة املشــاورات
والتنســيق بني جامعة الــدول العربية والجزائــر باعتبارها
البلد املضيف للقمة ،لبحــث الجوانب التنظيمية واملوضوعية
الرضورية إلنجاح هذا الحدث العريب الهام.

ّ
ً
ّ
الصيــــن  :حــــل القضيــــة الفلســــطينية يتطلــــب ضميــــرا حيــــا

ً

ّ
الجيش املــصــري يستعد قتاليا

ال ّتجاريّة».
وبالنســبة إىل روســيا ،تابع رئييس« :منــذ زياريت إىل
موسكو ،ازدادت التبادالت التجارية بنسبة .»%80
وعن ارتباط إيران مبنظمة شنغهاي للتعاون ،قال الرئيس
اإليراين إنّ هذا االرتباط «اقتصادي وتجاري ،يؤثر إيجاباً يف
إيران» ،مشرياً إىل أنه «يؤدّي إىل توسعة التعامالت التجاريّة
اإليران ّية».
ويف  15أيلول الجاري ،وقّعت إيران ُمذكّرة بشأن انضاممها
إىل منظمة شنغهاي للتعاون ،وذلك عىل هامش قمة املنظمة
املنعقدة يف سمرقند يف أوزبكستان.
وبشــأن املفاوضات النووية ،أشار رئييس إىل أنّ «الرئيس
الفرنيس إميانويل ماكرون كان موافقاً عىل أنّ األمريكيني مل
يلتزموا بتعهداتهم خالل لقايئ به يف نيويورك».
رص عليها إيران ،وقلت
وقال« :أكدت ملاكرون املواضيع التي ت ّ
له ملاذا تتبعون أمريكا إىل هذه الدرجة» .كذلك أضاف رئييس:
«طالبــت األمني العام لألمم املتحــدة أنطونيو غوترييش بأالّ
يخضع لتأثري الواليات املتحدة».

بابــــا الفاتيــــكان وشــــيخ األزهــــر يجتمعــــان فــــي البحريــــن

ّ
الــــــعــــــراق يـ ــحـ ــتـ ــج عـ ــلـ ــى قـ ــصـ ــف إيــــــــــران أراضــــيــــه

ً

قال الرئيس اإليراين ،إبراهيــم رئييس ،إنّ «بطل مكافحة
داعش واإلرهاب هو الشهيد قاسم سليامين ،وقد قتل عىل يد
الواليات املتحدة التي أسست داعش».
وأضــاف رئييس يف حديث للتلفزيون اإليــراين ،أنّ «رفع
صورة الشــهيد ســليامين يف مق ّر الجمعية العامة لألمم
املتحــدة يف نيويورك ،يف االجتامع الـ 77للجمعية ،ســببه
إيصال رسالة مظلومية الشعب اإليراين وقوته».
وتابع« :أيضاً رفع الصــورة إلظهار رغبة إيران الجادة يف
محاسبة مرتكبي الجرمية».
وبالنســبة إىل االحتجاجات التي حدثــت يف إيران أخرياً،
قــال رئييس ،إنه «يجب التعامل بشــكل حازم مع املتورطني
واملتسببني بأعامل الشــغب والتخريب ،وهذا مطلب شعبي»،
مضيفاً أنّ «األعداء يستهدفون الوحدة واالنسجام الوطني ،لذا
علينا عدم السامح لهم بخدش هذا االنسجام».
وكان املتحدث باســم الخارجية اإليرانية ،نارص كنعاين،
علّق عىل التدخالت األمريكية واألوروبية يف قضية الشــابّة
اإليرانية ،مهســا أميني ،التي توفيت داخــل مركز للرشطة
يف طهــران بالقول« :الــدول التي لديها تاريــخ طويل يف
إثــارة الحروب والتعامــل بعنف عىل صعيد العــامل ،تفتقر
إىل املرشوعيــة لتقديم النصائح إىل اآلخرين بشــأن حقوق
اإلنسان».
اقرأ أيضاً :إيــران :الرشطة تنرش فيديــو يوثّق اللحظات
األخرية ملهسا أميني
وأوضــح رئييس «اتصلت بعائلة مهســا أمينــي وأعلنت
تعاطفــي وحزين ،وأكدت أن خرب وفــاة ابنتهم أمر محوري
للجميع» ،قائالً« :أكدت لعائلة أميني متابعة املوضوع ملعرفة
املقرصين ،وننتظر الخرب األكيد من الطب الرشعي».
كذلك تناول الرئيس اإليــراين العالقات بني بالده والصني،
وأكّــد أنّ «هنــاك إرادة إيران ّية وصين ّية لتوســيع ال ّتبادالت

ّ
لــــعــــمــــامــــرة يـــبـــحـــث تــــرتــــيــــبــــات الــــقــــمــــة الـــعـــربـــيـــة

أعلنت مشــيخة األزهر ،والفاتيكان أن شيخ األزهر أحمد
الطيب ،وبابا الفاتيكان فرنسيس سيزوران البحرين لحضور
أعامل مجلس حكامء املســلمني يومي الـ 3والـ 4من ترشين
الثاين.
وقال مدير مكتب االتصــال التابع للفاتيكان ماتيو بروين
يف بيان ،إن زيارة البابا تلبية لدعوة من السلطات البحرينية،
وفق املوقع الرسمي للفاتيكان.
وأوضح البيان أن البابا فرنسيس سيزور املنامة للمشاركة
يف منتدى البحرين للحوار الذي يحمل شعار «الرشق والغرب
من أجل تعايش إنساين».
وأفادت مشــيخة األزهر بأن الطيب سيتوجه إىل البحرين
يف  3ترشين الثاين املقبل ،بدعــوة من امللك حمد بن عيىس
آل خليفة.
وأوضح البيان ،أن الزيارة ستســتمر عدة أيام ،وسيشارك
خاللها شــيخ األزهر والبابا فرنسيس وعدد من رموز وقادة
األديان يف فعاليات ملتقى البحرين للحوار ،برعاية وحضور

العاهل البحريني.
وتعقــد البحرين املنتــدى بالرشاكة مــع مجلس حكامء
املســلمني يومي الـ 3والـ 4من ترشين الثاين ،بحضور أكرث
من  200شــخصية دينية حول العامل ميثلــون كافة األديان
واملذاهب ،وفق بيان األزهر.

ُ
مــــمــــثــــل جـــــديـــــد لـ ــغـ ــوتـ ــيـ ــريـ ــش فــــــي لــيــبــيــا

أعلنت بعثة األمم املتحدة للدعــم يف ليبيا أن الدبلومايس
الســنغايل ،عبد الله باتييل ،بارش الجاري مهامه رســميا
كممثل خاص جديد لألمني العام للمنظمة أنطونيو غوترييش.
وأضافــت البعثة ،يف بيان  ،أن باتييل ســيعمل من ليبيا،
بدعم من ريزدون زينينغا كنائب للممثل الخاص لألمني العام
للشؤون السياسية ،وجورجيت غانيو كنائبة للممثل الخاص
لألمني العام واملنسقة املقيمة للشؤون اإلنسانية.
وأوضحت أن باتييل ســيبدأ سلســلة اجتامعات مع كبار
مســؤويل األمم املتحدة وممثيل الدول األعضاء يف نيويورك،
قبل وصوله إىل ليبيا أوائل أكتوبر املقبل.
وعرب مندوب ليبيا لدى األمم املتحدة ،الطاهر الســني ،عرب
حسابه بـ»تويرت» ،عن ســعادته بلقاء باتييل وترحيبه ببدء
مهمته.
وأشــاد بكون باتييل أول مبعوث إفريقي إىل ليبيا ،إضافة
إىل حرصه عىل أن تكون أوىل لقاءاته الرســمية مع البعثة
الليبية يف نيويورك.
وبداية ايلول الجاري ،أعلنت األمــم املتحدة اختيار باتييل
ممثال خاصا لألمني العام يف ليبيا ورئيســا للبعثة األممية

فيها ،خلفا للسلوفايك يان كوبيتش.
وتشــهد ليبيا ،منذ مارس املايض ،رصاعــا بني حكومتني
إحداهام برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطربق،
واألخرى هي حكومة الوحدة الوطنية برئاســة عبد الحميد
الدبيبة ،الذي يرفض تسليم السلطة إال لحكومة يكلفها برملان
جديد منتخب.

«كــــــاريــــــتــــــاس» أوقــــــفــــــت عـــمـــلـــهـــا فــــــي الــــجــــزائــــر

أعلنت جمعية «كاريتاس» الخريية الكاثوليكية يف الجزائر
وقف عملها املســتمر يف البالد منذ نحو  60عاما ،استجابة
لطلب السلطات.
ويف ترصيحات لوكالــة «فرانس بــرس» ،أوضح رئيس
أســاقفة الجزائر جان بول فيســكو أن الســلطات اعتربت
كاريتاس «منظمة غري مرخصة».
وأشــار إىل أن «عددا من النشــاطات بينها املســاعدات
للمهاجرين ستتوقف».
وكانت الجمعية االســقفية يف الجزائر قد أعلنت يف وقت
سابق يف بيان أن «الكنيســة الكاثوليكية يف الجزائر تأسف
لإلعالن عن اإلغــاق الكامل والنهــايئ لخدمات كاريتاس
الجزائر اعتبارا من األول من ترشين االول» ،حيث يلزم قانون
صادر عام  2012جميع املنظامت املسجلة التي ال تبغي الربح

بتقديم وثائق جديدة ،وعــام  ،2018قدمت الحكومة اقرتاحا
من شأنه إعفاء املنظامت الدينية لكنه مل ير النور.

دعـــــــــوات ل ــح ــس ــن اخــــتــــيــــار املـــرشـــحـــيـــن فـــــي ال ــك ــوي ــت
مــــــــع انــــــــطــــــــاق انــــــتــــــخــــــابــــــات مـــــجـــــلـــــس األمــــــــة
تصدّ ر وسم #احسنوا_االختيار منصات التواصل االجتامعي
يف الكويت ،مع فتح صناديق االقرتاع النتخاب أعضاء مجلس
األمة ،وســط دعــوات للمقرتعني باختيار «من يســتحق»
والتفكري يف مستقبل األبناء ،واملطالبة بتصحيح املسار.
وانطلقت دعوات املغردين الختيار املرشحني حسب االستحقاق
والكفاءة ،ال حســب القبيلة أو الطائفــة أو العائلة ،واالهتامم
مبصلحــة الوطن ال املصالح الشــخصية واالجتامعية .ونرش
مغردون صورا توثق مشاركتهم يف االنتخابات ،ومشاهد تُظهر
حجم املشاركة يف االنتخابات مع ساعاتها األوىل.

} دعوات للمشاركة الواسعة }

وأطلق مغردون كويتيون دعوات للمشــاركة الواسعة يف
االنتخابات ،واعتربوا املشاركة فيها «واجبا وطنيا» ،وطالبوا
بانتخاب من يصون الكويت من الفســاد ،وفق تعبريهم ،وعدّ
آخرون اليوم مبثابة اختيار ملستقبل األبناء واألحفاد.
ورفعت الكاتبة الصحفية خلود بنت عبد الله الخميس -يف
تغريدة لها -الءات أمام الناخبني ،وكتبت« :الشــعب الكويتي
لراش ،ال صوت ملن تضخمت
ٍ
ســينفض الخبث اليوم ،ال صوت
أرصدته فوق كريس الربملان ،ال صوت لحابس حريات الشعب،
ال صوت ملرتبص الســوء ،ال صوت ملندوب الخدمات ،ال صوت
ملناديب األزمات ،ال صوت للمتسلقني عىل جدران الوطن».
من جهته ،كتب مساعد محمد الزامل -عرب حسابه عىل موقع

تويرت«-التخذلوا من وقف مع صوت الحق من املصلحني ،اجعلوهم
أول املصاف حتى يعلم الخبثاء الفاسدين أنه لن ينترص إال الحق،
اتركوا عنكم املواالة العمياء للكاذب املتقلب املريض الساذج السفيه
الجاهل ،واختاروا من تكون الكويت يف قلبه هي األول واآلخر».
وغــ ّرد املدير الفني بالنــادي الكويتي للمعاقني محســن
العجمي «حــق الكويت علينا أن نخرج لهــا من يصونها من
الفساد والعبث».

} تصحيح املسار }

وشــارك مغردون أيضا عرب وســم «#الكويت_تســتحق_
األفضل» ،ودعــوا إىل الوصول ملخرجات ناجحة من انتخابات
مجلس األمة الحالية ،للحيلولة دون العودة إىل املربع السابق
ذاته ،كام أملــوا عدم خذالن «صوت الحــق» ،وعدم تضييع
فرصة تصحيح املسار باملشاركة الوطنية ،وفق قولهم.
وانطلقت صباح اليوم الخميس عملية االقرتاع النتخاب أعضاء
مجلس األمة الكويتي يف فصله الـ ،17إذ سيختار الناخبون 50
نائبا من بني  305مرشــحني ومرشحات ،يف اقرتاع يجري وفق
نظام الصوت االنتخايب الواحــد ،واعتامد التصويت بالبطاقة
املدنية ألول مرة يف االنتخابات الترشيعية يف الكويت ،وذلك بعد
صدور مرسوم باعتامد التصويت يف انتخابات أعضاء مجلس
األمة وفق عنوان السكن املسجل بالبطاقة املدنية ،ومرسوم آخر
بإضافة مناطق جديدة إىل الدوائر االنتخابية.
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دولـــيـــــــــــات ـ مبــــــــــوب
اجــــــــواء متشــــــــنجة بيــــــــن
االســـــرائيليين وعنـــــف وتخويـــــن
قبــــــــل االنتخابــــــــات البرملانيــــــــة
دعا رئيس العدو اإلرسائييل إسحاق هرتسوغ اإلرسائيليني،
املنقســمني يف ما بينهم بشــدة ،إىل التحــي بالهدوء قبل
االنتخابــات الربملانية املقــررة يف الثاين من ترشين الثاين
املقبــل ،محذرا من حدوث أعامل عنف .وكان هرتســوغ قد
قال يف خطاب ألقاه اول من امس  -إن األعصاب املشــدودة
قــد تتطور برسعة إىل أحداث تخرج عن الســيطرة مضيفا
أن العنف يف تزايد ،مشــرا إىل اتهامات متبادلة بالخيانة،
ومقارنات بالنازيني ،وتهديدات وشتائم عرب وسائل التواصل
االجتامعي.
وتابع الرئيــس اإلرسائييل «نرى إهانات وقد تطورت إىل
عنف جســدي ..إىل قبضات مســتعدة للكم واعتداءات ..ثم
لسفك دماء».
وقــال أيضا «ال ميكــن للمرء أن يبعد عن رأســه الفكرة
املزعجــة :ما الذي ســيأيت الحقا؟ ســكاكني؟ إطالق نار؟
قتىل؟ ال قدر الله.
لقد شهدنا تلك القصة من قبل ،وهذه املرة يجب أال نرتدد
يف الحديث أو نلتزم الصمت».
ومل يحدد هرتســوغ طرفا معينا ســيكون مســؤوال عن
أعــال عنف محتملة ،لكنه ذكّر بأن أجواء مثل هذه أدت إىل
اغتيال رئيس الوزراء األســبق إسحق رابني عام  1995عىل
يد قومي يهودي متعصب كان يعارض تحركاته للســام مع
ا لفلسطينيني.
ويف األســابيع القليلــة املاضيــة ،وردت تقاريــر عن
مناوشــات خالل مظاهرات ،واعتقل عضو يف حزب الليكود
الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق بنيامني نتنياهو العتدائه
عىل أحد املحتجني.
واالنتخابات املقررة يف ترشين الثاين هي الخامســة يف
اربع ســنوات .وليست هناك ضامنات أن يؤدي هذا االقرتاع
لكرس الجمود السيايس القائم بني نتنياهو وخصومه الذين
أطاحوا به العام املايض.

اإلصـــــــــــــــــــــاح يــــــســــــتــــــغــــــرق  6أشــــــهــــــر

رصد ّ
تسرب للغاز في موقع رابع ..وروسيا تتهم الـ «سي.آي.إيه»
رسب للغاز من موقع
أفاد خفر الســواحل السويدي برصد ت ّ
رابع يف أنبوب نورد سرتيم ( .)Nord Streamويف حني يتوقع
أن يتناول مجلس األمن امللف  ،أكدت روســيا أن املنطقة التي
حصل فيها الترسب تخضع لســيطرة االستخبارات األمريكية،
وقالت إن إصالح األنابيب سيستغرق أكرث من نصف عام.
وقال مسؤول يف خفر السواحل السويدي «هناك ترسب من
موقعني يف الجانب السويدي ،وترسب من موقعني يف الجانب
الدامناريك» ،مشــرًا إىل أن الترسبني من الجانب الســويدي
حصال «عىل مقربة من بعضهام».
وكانــت ســلطات البلدين أفــادت حتــى اآلن بترسب من
موقع واحد يف الجانب الســويدي ،ومن موقعني يف الجانب
الدامناريك.
وبعد انفجارين مشبوهني وقعا صباح ومساء االثنني املايض،
رسبان يف موقعني يف املياه الدولية قبالة ســواحل
حصل الت ّ
جزيرة بورنهومل الدامناركية ،لكن يف املنطقتني االقتصاديتني
الخالصتني التابعتني للدولتني اإلسكندينافيتني.
ومل يتمكن خفر الســواحل السويدي عىل الفور من تحديد:
تم اإلبالغ عن الترسب الجديد بشكل متأخر؟ لكنه أشار إىل
ملاذا ّ
أن الترسبني يف الجانب السويدي حصال يف املنطقة نفسها.
وقال املسؤول يف خفر السواحل إن «املسافة هي مسألة غري
موضوعية لكن (الترسبني حصال) عىل مقربة من بعضهام».
ومل تؤكد الســلطات معلومة أوردتها وسائل إعالم سويدية
تفيد بأن الترسب الجديد طال أنبوب غاز «نورد سرتيم .»2
وتتســببت الترسيبات يف فقاعــات هائلة متتدّ عىل مئات
ً
مســتحيل،
األمتار عىل ســطح املياه ،مام يجعل تفقد املواقع
وفق السلطات.

} اهتزازات واتهامات }

وأعلنت هيئات املســح الجيولوجي يف الدامنارك والســويد
وأملانيا أنها سجلت االثنني املايض اهتزازات تشبه تلك الناجمة
عن انفجارات أكرث من تلك التي تنجم عن الزالزل.
من جانبها ،رجحت االستخبارات األملانية أن غواصني وضعوا

عبوات متفجرة يف مسار األنبوب.
جهت إليها أصابــع االتهام إثر التخريب املفرتض
وبعدما ُو ّ
لخطي أنابيب نورد ســريم ،ش ّنت موســكو هجوما مضادا،
مطالبة بالتئام مجلس األمن الدويل ،ومشرية إىل تو ّرط محتمل
للواليات املتحدة ،التي اســتنكرت من جانبها «تضليال إعالميا»
جديدا.
وقالت الخارجية الروسية إن ترسيب نورد سرتيم حدث يف
منطقة تخضع لسيطرة االستخبارات األمريكية.
ومن جانبه ،قال رئيس لجنة الطاقة مبجلس الدوما الرويس
إن إصالح خطي غاز نورد ســريم قد يستغرق أكرث من نصف
عام.
وأعلنت الســويد يف وقت ســابق أن مجلس األمن الدويل
ســيجتمع غدا الجمعة بناء عىل طلب روسيا لبحث موضوع
رسب الغاز.
ت ّ
ويف الســياق ذاته ،قال مســؤول باالتحاد األورويب إن من
املتوقع أن «تبحث قمة األسبوع املقبل تهديدات روسيا النووية
والهجامت عىل نورد سرتيم».

بعد تــهــديــدات بوتين  ..تفاصيل خطة طـــوارئ إذا تــعـ ّـرضــت أوروبــــا لهجوم نــووي

تتعامــل الــدول الغربية بكثري من الجدّ ية مــع التهديدات
الروسية باستعامل «األسلحة التكتيكية النووية» ،وقد دفعها
ذلك إىل الرفع من درجة اليقظة النووية.
وبعد أشهر من اســتبعاد لجوء روسيا إىل السالح النووي،
باتت اللغة الدارجة عىل لسان املسؤولني الغربيني هي رضورة
التعامــل بجدية مع تهديدات بوتني ،والتحضري للتعامل معها،
بدءا من جاك سوليفان مستشار األمن القومي األمرييك الذي
أكد أن واشنطن تأخذ التهديدات الروسية بأكرب قدر من الجدية.
التحذير نفســه أطلقه جوزيب بوريل مســؤول السياسة
الخارجيــة يف االتحــاد األورويب ،الذي نبه إىل أن ترصيحات
بوتني عن الســاح النووي ليســت مجــرد مزحة ،كام نقلت
صحيفة «فايننشال تاميز» ( )Financial Timesالربيطانية عن
مسؤولني أوروبيني قولهم «إن كثريا من الخطوط الحمراء التي
أرســيت يف التعامل مع السالح النووي قد تغريت بعد خطاب
بوتني» ،أما صحيفــة «غارديــان» ( )Guardianالربيطانية
فنرشت افتتاحية تقول فيها إن احتامل استعامل بوتني للسالح
النووي بات فرضية ممكنة وعىل أوروبا والغرب االستعداد لهذا
السيناريو.

} كيف تستعد أوروبا
ألي رضبة نووية محتملة؟ }

يتوفــر االتحاد األورويب عىل خطة تدعى «برنامج اإلنقاذ»
( )Rescue programmeوهو الربنامج الذي تم إقراره بعد شهر
من اندالع الحرب يف أوكرانيا ،وينص عىل وضع خطط طوارئ
للتعامــل مع الكوارث الكربى التي قد تصيب االتحاد األورويب
مبا فيها مواجهة هجامت نووية.
ويقوم هذا الربنامج عىل االستجابة الرسيعة ألي هجومي
كيــاوي أو بيولوجي أو نووي ،وحامية املواطنني األوروبيني
من أي مخاطر تنتج عن هذه الهجامت.
وحســب هذا الربنامج ،فإن حاجة الدول األوروبية لألدوية
ســوف ترتفع ارتفاعا كبريا عند حدوث أي هجوم نووي ،ولهذا
فقــد خصصت ميزانية تفوق  550مليون دوالر من أجل اقتناء
وتخزيــن األدوية واملعدات الطبية التي ميكن اســتعاملها إذا
تعرض املدنيون لهجوم نووي.
أما الشق الثاين من هذه الخطة فهو تحضري الفرق املختصة
واملعدات لتحديد األشــخاص املترضرين والبنيات التحتية التي
أصابتها اإلشــعاعات النوويــة ،وكذلك وضع خطط ملحارصة

انتشــار اإلشــعاع النووي .ومتنح هذه الخطة الحق لكل بلد
أورويب تع َّرض لهجوم نووي باســتعامل الخزان اإلسرتاتيجي
لالتحــاد األورويب من األدوية واللقاحات واملعدات املخصصة
لهذا الغرض.

} أين سيذهب املواطنون
عند التعرض لهجوم نووي؟ }

وضعــت املفوضية األوروبية خطة للطوارئ تتعلق بتوفري
املأوى اآلمن للمدنيني عند وقوع هجوم نووي ،وتتضمن توسيع
احتياطاتها لتشــمل مالجئ مؤقتة مؤهلة الستيعاب عرشات
اآلالف من األشــخاص يف وقت قيايس وخطة إلجالئهم من
أماكن الخطر.
وتقوم خطة االتحاد األورويب أيضا عىل إرفاق هذه املالجئ
املؤقتة مبرافق إضافية من مستشــفيات متنقلة ومساحات
إلعــداد الطعام والرشاب ،إضافة إىل تخزين املواد غري الغذائية
كالفُــ ُرش ومواد النظافة وأجهــزة التدفئة والتربيد ومولدات
الطاقة .وحســب املفوضية األوروبيــة ،فقد تم بالفعل رشاء
كل املســتلزمات ووضع كل الفرق املختصة بالتدخل يف حالة
تأهب دامئة.

ُ
مـــــــــنـــــــــاورات بــــحــــريــــة أمــــيــــركــــيــــة ـ يــــابــــانــــيــــة ـ كــــوريــــة
ً
ّ
ردا عـــــلـــــى تـــــــجـــــــارب بـــــيـــــونـــــغ يــــــانــــــغ الــــــصــــــاروخــــــيــــــة

تنطلــق اليــوم مناورات
عســكرية مشــركة بني
القوات البحريــة اليابانية
والواليات املتحــدة وكوريا
الجنوبية ،وذلك بعد يوم من
إجراء كوريا الشاملية تجربة
صاروخية جديدة ،وبالتزامن
مــع زيــارة تؤديهــا نائبة
الرئيس األمرييك للمنطقة.
وقالــت قــوات الدفــاع
الذايت اليابانيــة إن بحرية
اليابان ستشارك يف مناورات
عسكرية مع الواليات املتحدة
وكوريا الجنوبية.
وأضافــت أن املنــاورات
تشــمل تدريبــات مضادة
للغواصات وس ُتجرى يف بحر
اليابان ،الذي تســميه كوريا
الجنوبية البحر الرشقي.
وأفاد مسؤولون يف سول
بأن كوريــا الجنوبية والواليــات املتحدة واليابان
ستجري الجمعة تدريبات مضادة للغواصات باملياه
الدولية.
ويأيت اإلعالن عن هذه املناورات بعد يوم من إجراء
كوريا الشــالية -الدولة املسلحة نوويا -تجربة
صاروخية جديدة.
وقالت كوريا الجنوبية يف وقت ســابق إن كوريا
الشــالية أطلقت صاروخني باليســتيني قصريي
املدى قبالة ساحلها الرشقي .
وحسب هيئة األركان املشرتكة لكوريا الجنوبية،
فإن الصاروخني أُطلقا من منطقة سونان يف بيونغ

يانغ عاصمة كوريا الشاملية .
وأضافت الهيئة أن الصاروخني حلقا عىل بعد 360
كيلومرتا ووصــا إىل ارتفاع  30كيلومرتا برسعة
قصوى بلغت  7450كيلومرتا يف الساعة.
وجاء إطالق الصاروخني بعد يومني من بدء قوات
كوريا الجنوبية والواليات املتحدة تدريبات عسكرية
تشارك فيها حاملة طائرات يف املياه قبالة الساحل
الرشقي لكوريا الجنوبية.
عقيــدة جديدةويندرج إطالق هذين الصاروخني
ضمن سلســلة تجــارب عســكرية أجرتها كوريا
الشــالية هذه الســنة وبعد تحذيــرات وكاالت

ادارية

االســتخبارات الكوريــة
الجنوبية التي توقعت تجربة
نووية قريبة تقوم بها بيونغ
يانغ.
ويذكر أن كوريا الشاملية
الخاضعــة لعقوبات دولية
بســبب برامجها للتســلح،
أعلنت قبل أســابيع اعتامد
عقيدة تؤكــد أنها لن تتخىل
أبدا عن السالح النووي.
وأجرى النظــام الكوري
الشــايل تجارب عىل قنابل
ذريــة  6مــرات منذ .2006
وآخــر تجربــة كانــت يف
 2017وقدرت قوتها ب 250
كيلوطن ،وتحدثــت بيونغ
يانغ عن قنبلة هيدروجينية.
يف سياق متصل ،وصلت
كاماال هاريس نائبة الرئيس
األمرييك إىل كوريا الجنوبية
يف زيارة تهدف إىل تأكيد قوة تحالف واشــنطن مع
سول.
وحطت طائرة هاريس يف قاعدة أوسان الجوية
آتية من طوكيو ،حيث حرضت الجنازة الرسمية التي
أقيمت لرئيس الوزراء الياباين الســابق شينزو آيب
الذي اغتيل بالرصاص يف الثامن من متوز املايض.
ويف كوريا الجنوبية ،ســتلتقي هاريس الرئيس
يون ســوك يول ،وستزور املنطقة املنزوعة السالح
والشديدة التحصني التي تفصل بني الكوريتني.

«الــــداخــــلــــيــــة» ال ــف ــرن ــس ــي ــة  :إغـــــــاق م ــس ــج ــد جــديــد

بدأت وزارة الداخلية الفرنسية اتخاذ إجراءات إلغالق مسجد
آخر يف إطار حملة مســتمرة منذ عامني ،وذلك بعدما اتهمت
إمام املسجد بالتطرف ومعاداة املجتمع الفرنيس ،وفقا لتقارير
صحفية محلية.
وقالت قناة «يب إف إم» ( )BFMوصحيفة «لوفيغارو» (Le
 )Figaroالفرنســيتان إن وزارة الداخلية بدأت إجراءات إغالق
مسجد أوبرناي الواقع يف منطقة باس رين.
وتتهم الوزارة إمام املسجد بالقيام بأنشطة متطرفة واتخاذ
موقف معاد للمجتمع الفرنيس واإلدالء بتعليقات اســتفزازية
ضد «قيم الجمهورية».
من جهته ،قال وزير الداخلية الفرنيس جريالد دارمانان -يف
تغريدة عىل تويرت أرفق بها رابط الخرب الذي نرشته لوفيغارو-
إن محاربة ما سامها «االنفصالية اإلسالمية» مستمرة بإيعاز
من رئيس الجمهورية.

اعالنات مبوبة

وأضاف أن الســلطات أغلقت  23من أماكن العبادة التابعة
«لالنفصاليني» -حسب وصفه -عىل مدى عامني.
ويف  24كانــون الثاين املايض ،وافقــت لجنة خاصة يف
الجمعيــة الوطنية الفرنســية (الربملان) عىل مرشوع قانون
«مبــادئ تعزيز احرتام قيم الجمهورية» املثري للجدل ،الذي تم
التعريف به أول مرة باسم «مكافحة اإلسالم االنفصايل».
ويواجه مرشوع القانون انتقادات من قبيل أنه يســتهدف
املســلمني يف فرنســا ،ويكاد يفرض قيودا عىل كافة مناحي
حياتهم.
وينص عىل فرض رقابة عىل املساجد والجمعيات املسؤولة
عن إدارتها ،ومراقبة متويل املنظامت املدنية التابعة للمسلمني.
كام يفرض قيودا عىل حرية األرس يف تقديم التعليم ألطفالها
باملنازل ،وذلك يف الوقت الذي تحظر فيه الدولة ارتداء الحجاب
يف مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.

قنصليــة يف منطقــة الجناح
بحاجة اىل محاسبة لديها خربة
أكرث من خمس سنوات يف مجال
املحاسبة واملراسالت والتسوق
عىل االنرتنت وتجيد االنكليزية.
ارسال السرية الذاتية:
ml_msr@hotmail.com
هاتف & واتس03/194141:
ــــــــــــــــــــــــــ

لاليجار
لاليجــار الســنوي محــل
عــى الطريــق العــام مجمع
ماليبــو ـ عجلتون ـ 240م.م.
ت03/636416:
ــــــــــــــــــــــــــ

سيارات
للبيع جيب  Mazda Cx9م 2007
حالة جيدة ت03/346935:
ــــــــــــــــــــــــــ

فرار مستخدمني
هربــت العاملــة مــن
Sierraleone
الجنســية
 Sarah Hawanatu Lahaiملــن
يعــرف عنها شــيئا االتصال:
70/332565

وهي تقدّ ر الظروف الصعبة التي متر بها البالد عامة واعضاء
الجمعية العمومية منهم خاصــة فانها تتوجه اليهم وتذكرهم
بوجوب تسديد االشرتاكات املستحقة بتاريخ  30حزيران 2022
كونها رشطاً اساسياً من رشوط العضوية.
وقد حددت املهلة األخرية لتسديدها بتاريخ  10ترشين األول
 .2022علــاً بأن الهيئــة االدارية ســتكون مضطرة يف حال
التخلف عن التسديد اىل تطبيق احكام النظام العام للنادي سنداً
ألحكام املواد  10و 11و 12و 15و33منه.
واننا عىل ثقة من تجاوب وتعاون األخوة االعضاء ،مع أصدق
متنياتنا لهم ولوطننا بدوام التوفيق واالزدهار.

امني الرس
سمري بواب

جرى مساء امس ســحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم
 2044وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:
االرقام الرابحة 5 -9 -14 -32 -33 -34 :الرقم االضايف8 :
* املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة
عدد الشبكات الرابحة :ال يشء
* املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف
ـ قيمــة الجوائــز االجامليــة حســب املرتبــة:
1319548630ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة :شبكة واحدة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة1319548630 :ل.ل.
* املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة
ـ قيمــة الجوائــز االجامليــة حســب املرتبــة:
247380120ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة 11 :شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة22489102 :ل.ل.
* املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة
ـ قيمــة الجوائــز االجامليــة حســب املرتبــة:
247380120ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة1011 :شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة244689 :ل.ل.
* املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة
ـ قيمــة الجوائــز االجامليــة حســب املرتبــة:
557984000ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة17437 :شبكة
ـ الجائزة لكل شبكة 32000 :ل.ل.
* املبالغ املرتاكمة للمرتبة االوىل واملرتاكمة اىل السحب
املقبل112065185251 :ل.ل

نتائج زيد

جرى مساء امس سحب زيد رقم  2044وجاءت النتيجة
كاآليت:
الرقم الرابح04170 :
* الجائزة االوىل75000000 :ل.ل.
عدد االوراق الرابحة :ثالث اوراق
الجائزة االفرادية25000000 :ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم4170 :
الجائزة االفرادية 900000 :ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم170 :
الجائزة االفرادية 90000 :ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم70 :
الجائزة االفرادية 8000 :ل.ل.
الرتاكم للسحب املقبل 75000000:ل.ل

نتائج يومية

جرى مساء امس ســحب «يومية» رقم  1266وجاءت
النتيجة كاآليت:
* يومية ثالثة562 :
* يومية اربعة4043 :
* يومية خمسة65968 :

شركة أاليف ش.م.ل Alife
دعوة لحضور جمعية عمومية عادية
ملساهمي أاليف ش.م.ل ()Alife
عمال بأحكام املادة  38من نظام الرشكة االسايس يترشف
مجلس االدارة بدعوة الســادة املســاهمني لحضور اجتامع
الجمعية العمومية العادية للرشكة يعقد يف متام الســاعة
العارشة من صباح يوم االثنــن الواقع يف 2022/10/17
وذلك يف مقر الرشكة الكائن يف بريوت – الصيفي – شارع
انطوان اده – البناء رقم .14
يحدد جدول اعامل الجمعية العمومية العادية كام ييل:
انتخاب اعضاء مجلس االدارة.
النظــر يف تعديل «القــرار االول» املتخــذ يف االجتامع
االول ملجلــس ادارة رشكة أاليــف ش.م.ل املنعقد بتاىيخ
.2019/4/18
النظر يف تكليف رئيس مجلس االدارة باســتالم وقبض
كافة املبالــغ العائدة لصنــدوق الرشكــة (النقدية و/او
الشيكات) او املودعة بواسطة العروض الفعلية وااليداعات
لدى كتاب العدل ،والقبض واالبراء.
النظر يف تكليف رئيس مجلس االدارة بتعيني املستخدمني
واالجراء واقالتهم ورصفهم وتحديد اجورهم ورواتبهم.
النظر يف تكليــف رئيس مجلس االدارة بتحديد اســعار
وبدالت االقامة يف غرف الفندق (أاليف).
ويف حــال مل يكتمــل النصاب القانــوين يف الجمعية
العموميــة العادية االوىل املقــررة بتاريخ 2022/10/17
يكون يوم الخميس املوافق  2022/10/27موعدا لالجتامع
الثاين يف ذات الزمــان واملكان املحددين اعاله وفقا ألحكام
املادة  38من النظام االسايس للرشكة.
ميكن للمساهم ان يحرض شــخصيا او يتمثل بغريه من
املساهمني وفقا ألحكام القانون والنظام االسايس للرشكة.
مجلس االدارة

اعالنات رسمية

متفرقات

بيان صادر عن الهيئة االدارية لنادي
التضامن الريايض  /صور

صور يف 2022/8/15

نتائج اللوتو اللبناني

الهيئةاالدارية
لنادي التضامن الريايض صور
الرئيس
صائب بواب

اعالن

صــادر عن محكمــة طرابلس
الرشعية السنية
غرفــة القايض الشــيخ عمر
البستاين
اىل مجهول املقام اسعد محمد
االسعد العيل
يقتــي حضــورك اىل هذه
املحكمــة يف 2022/12/8
الثامنة صباحا لحضور الجلســة
يف الدعــوى املتكونــة بينك وبني
كارولني عصام حنــا مبادة اثبات
طالق واملؤسسة برقم 2020/838
واذا مل تحرض او ترسل وكيال عنك
او تتخذ مقاما مختارا ضمن نطاق
املحكمة الستالم االوراق الخاصة
بهذه الدعوى تعتــر مبلغا اصوال
حتى الحكم القطعي ويجري بحقك
االيجاب الرشعي والقانوين
طرابلس يف 2022/9/28
رئيس القلم
_____

الشيخ طاهر ملحم

اعالن

صــادر عن محكمــة طرابلس
الرشعية السنية
غرفــة القايض الشــيخ عمر
البستاين
اىل مجهول املقــام وائل عبدو
جناد
يقتــي حضــورك اىل هذه

املحكمــة الخميس 2022/11/17
الثامنة صباحا لحضور الجلسة يف
الدعوى املتكونــة بينك وبني زينه
خالــد جناد مبادة تفريــق للغيبة
املنقطعة وتعــذر تحصيل النفقة
واملؤسسة برقم  2022/2059واذا
مل تحرض او ترســل وكيال عنك او
تتخذ مقاما مختــارا ضمن نطاق
املحكمة الستالم االوراق الخاصة
بالدعوى تعتــر مبلغا اصوال حتى
الحكــم القطعي ويجــري بحقك
االيجاب الرشعي والقانوين.
رئيس القلم
_____

الشيخ طاهر ملحم

اعالن

من امانة الســجل العقاري يف
البقاع
طلبت فريا موىس الســغبيني
بصفتها وكيلة
عن محمود قاسم الخطيب سند
ملكية
بدل عن ضائــع ملوكلة الوكيلني
جورجيت
الياس اسحاق بحصتها بالعقار
رقم 951
من منطقة تربل العقارية.
للمعرتض املراجعــة خالل 15
يوما
امني السجل العقاري املعاون يف
البقاع زحلة

لينا جنبالط
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ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

عــضــو ات ــح ــاد ال ــك ــرة الــطــائــرة «الــكــابــتــن» عــســاف مهنا:
أنـــــــا مـــــع الئـــحـــتـــيـــن فـــــي االنـــــتـــــخـــــابـــــات امل ــق ــب ــل ــة
واحــــــدة بــرئــاســة ال ــق ــاص ــوف والــثــانــيــة بــقــيــادة الــنــخــل

الكابنت عساف مهنا

االحتفال بالصعود اىل الدرجة األوىل

جالل بعينو

اعترب عضو االتحاد اللبناين للكرة الطائرة املستقيل عساف
مهنــا انه مع حصول «معركة» دميوقراطية يف االنتخابات
املقبلة.
واضاف يف «دردشة» مع «الديار» «رصاحة انا مع وجود
الئحتني او أكرث لخوض االنتخابات .واحدة برئاســة الحليف
وليد القاصوف والثانية برئاســة اسعد النخل ولتكن عملية
دميوقراطية وليفز الذي يحصل عىل ثقة الجمعية العمومية.
وعىل الخارس أن يهنــئ الفائز وبالنتيجة نحن جميعاً ابناء
لعبة الكرة الطائرة التي نعشقها».
وتابــع قائالً «تربطني عالقة ممتازة مع وليد القاصوف
وعالقة جيدة مع أســعد النخل بحيث قرأت كالماً نُقل عنه
(اي عن النخل) انه يؤيد ترشــيح ثالثة اشــخاص لرئاسة
االتحاد .واعتقد ،وهو ما يشــاطرين به الكثريون ،ان النخل
ليس مبوقع أن يرشّ ح احد للرئاسة وهذا برأيي يدل عىل عدم
رغبته بخوض «معركــة انتخابية» .النخل لديه طموح منذ
زمان برتؤس اتحاد الكرة الطائرة ومل ينجح حتى اآلن .ففي
حال ترأس االتحاد من أين ســيأيت بالتمويل؟ عليه ان يعيد
حساباته».
ووصــف مهنا ،ابن مدينة البرتون وامللقّب بـ «الكابنت»،
العالقة مع رئيس واعضاء االتحاد املســتقيل بـ «املمتازة».

وخالل سنتني من العمل الدؤوب واملضني انجزنا الكثري األمور
من اقامة البطوالت الشــفافة بشــهادة الجميع وبحضور
جمهور كبري ودورات الصقل واالتحاد قام بواجباته عىل أكمل
وجه وعدد من اعضاء املعارضة شــاركوا يف البطوالت مع
أنديتهم .ومنتخب لبنان للناشئني احرز املركز األول يف دورة
دولية اقيمت يف األردن واحرز منتخب األرز املركز الرابع يف
بطولة العرب التي جرت يف السعودية .وهنا أسأل املعارضني
 :لو حصل خرق يف انتخابات  2020هل كنتم اعرتضتم عىل
رشعية وقانونية االتحاد؟».
واعتــر مهنــا «ان الالئحة التي سيرتأســها القاصوف
ســتكون األقوى وفق خربيت وســتضم اداريني فاعلني يف
وســط اللعبة نجحوا مع انديتهم ونجحوا يف قيادة االتحاد
ومــن جميع املناطق اللبنانية وعــى املعنيني تحديد موعد
لالنتخابات ألن موســم  2023-2022عىل األبواب واألندية
تريد معرفة تاريخ انطالق البطوالت يف كافة الدرجات».
وحول فريق نادي الشــباب البرتون بطل الدرجة الثانية
والصاعــد اىل مصاف اندية الدرجة األوىل (عســاف مهنا
هــو نائب الرئيس وداعم النادي وهو من مهنديس املســرة
الناجحــة للنادي منذ عقود عدة ) اجاب مهنا «ســنخوض
بطولة الدرجة األوىل (رجال) بفريق الئق سيدافع عن سمعة
مدينة البرتون التي أعشقها وسنحاول اظهار مستوى مميز
يف البطولة املقبلة والتوفيق من الله».

رمــــــايــــــة :ايــــلــــي بـ ــجـ ــانـ ــي بـ ــطـ ــل املــــرحــــلــــة األولـــــــى
مـــــن بـــطـــولـــة لـــبـــنـــان لــــلــــتــــراب الـــفـــئـــة «أ» مــمــتــاز

نظّــم اإلتحــاد اللبناين
للرماية والصيد مســابقة
بالرماية عىل األطباق وهي
املرحلة األوىل لبطولة لبنان
لسنة  2022يف الرماية عىل
األطباق من الحفرة األوملبية
لفئة (أ) ممتازوالتي اجريت
عىل حقل نادي طوين وازن
للرماية مبشاركة  29رامياً
 .تقدّ م الحضور رئيس نادي
طــوين وازن للرماية عبدو
وازن.
وجــاءت نتائج مرحلة
التصفيــات عىل  125طبقا
للثامنية الرماة األوائل عىل
الشكل التايل:
 اييل بجاين125/115 : أالن موىس125/114 : وليد النجار125/113 : أرشف علــوش:125/113
 هشــام شــاهني :125/112
 غســان بعقلينــي :125/112
 طــوين حريقــة :125/112
 جو سامل 125/110 :وحســب النظام الجديد
امل ّتبــع يف االتحــاد الدويل
للرماية يتأهّل يف التصفيات
املؤلّفة مــن خمس جوالت
الرماة الثامنية الذين أحرزوا

اســـــتقبال حاشـــــد لبعثـــــة ســـــيدات نـــــادي بيـــــروت
وإشـــــادات باللقـــــب العربـــــي الثالـــــث علـــــى التوالـــــي

تتويج الفائزين

عىل أعــى مجموع أهداف
من أصل  125طبقا.
ويخوض الرماة الثامنية
مرحلــة النصف نهايئ حيث
يرمــي يف البداية رماة ذات
الرتتيــب املفــرد وتعطى
األرقــام بالرتتيــب ل لرماة
حســب النتائــج أي أعىل
نتيجــة تحصل عىل الرقم 1
وتباعا.
ويف حال التعادل يستبعد
أدىن رقــم .يف هذه املرحلة
تجري املباراة عىل  25طبقا.
بعد الرمي عــى  15طبقا»
يســتبعد الرامي الرابع الذي
قــد نال أقل نتيجة ،ثم يكمل
الثالثــة حتــى طبق الـ 25
ويســتبعد الرامــي الثالث
صاحــب أقل نتيجة عىل 25
طبقــا وإذا حصل أي تعادل

بــن الرماة الثالث يحســم
بجولة التاميز (.)Shoot Off
عندهــا يُطلب من األول
مــن كل مــن الفريقني أي
أربعــة رمــاة أن يخوضوا
مرحلة النهايئ.
يف مرحلة النهايئ يعطى
الرماة أرقــام من واحد اىل
أربعة حســب نتيجتهم يف
مرحلة النصف نهايئ ،وتبدأ
املبــاراة ويســتبعد الرامي
الرابــع بعد الرماية عىل 15
ثم يستبعد الرامي
طبقا ومن ّ
صاحب املركــز الثالث الذي
نال أقل نتيجة عىل  25طبقا
ويكمل الراميــن املتبقيني
الرمي حتى الطبق الخامس
والثالثني عندهــا يعلن من
األول ومن الثاين وإذا حصل
تعادل يف هــذه املرحلة بني

يتم حســمها
األول والثاين ّ
بجولة التاميز (.)Shoot Off
لذا جاءت النتائج النهائية
عىل الشكل التايل:
 املركز الرابع الرامي وليدالنجار اذ حصل عىل  11من
أصل 35
 املركــز الثالــث الراميهشام شاهني اذ حصل عىل
 19طبقا من أصل 35
 املركز الثاين الرامي جوسامل الذي سجل  27إصابة
من أصل  50طبقا
وأحــرز املركــز االول
الرامــي اييل بجاين وحصل
عــى  29طبقا من أصل 50
يف الجولتني النصف نهائية
والنهائية .
أرشف عــى التحكيــم
ناجي الهاشم.

دورة كـــــرويـــــة لـ ــلـ ــقـ ــدامـ ــى عـ ــلـ ــى مـــلـــعـــب الـ ــشـ ــرق
فــــــــوز األهــــــلــــــي صـــــربـــــا عــــلــــى األنـــــــصـــــــار ()1-5
حقــق فريــق األهــي
(رصبا) فوزه الثاين املدوي
عىل فريــق االنصار ()1-5
يف املبــاراة التي جرت عىل
ملعب فرن الشــباك ضمن
دورة الالعبني القدامى بكرة
القدم التي ينظمها جمهور
نــادي الراســينغ وضمن
املجموعة األوىل .وســجل
للفريــق الكرسواين جوين
بطــرس ( )2وطانيــوس
مرهــج ( )1وغــارو ()1
وكوكو (.)1
وســيخوض الفريــق
الكــرواين مباراته الثالثة فريق االهيل رصبا
األحد  2ترشين األول.
وسبق لألهيل (رصبا) ان فاز يف مباراته األوىل ( )0-3عىل
فريق شباب الساحل.
واوضح الالعب املم ّيز جورج شــقري املعروف عنه صالبته

ً
«فيا» يخفف من قيود مقياس االرتدادات بدءا من جائزة سنغافورة

تمتعديلمقياساالرتداداتيفالفورموال
واحــد بدءا من جائزة ســنغافورة الكربى
نهاية هذا األسبوع للمساعدة عىل التخلص
من املشاكل املحتملة التي تسببها الحلبات
ذات املطبات الكثرية.
عىل إثر االرتــدادات العنيفة التي عانت
منها السيارات يف بداية هذا املوسم والتي
تركت الســائقني مع تخوفات لتأثري ذلك
عىل السالمة ،أعلن «فيا» قُبيل جائزة كندا
الكربى أنها ستقدم مقياس تذبذب انسيايب من أحد سباقات الفورموال واحد
لن ُيسمح للفرق بتجاوزه.
وتعني عىل الفرق ضامن أن تكون سياراتها تحت الحد األقىص أعتقد أنه وبخالف ذلك ،ســنضع كل الشــعارات وكل يشء عىل
لالرتــدادات يف كل لفة حتى ال تكون هنالك مخاطرة بتعرضها ملصقــات وأوراق ،وكل يشء يبــدو رائ ًعا ،لكن إذا مل يحدث ذلك،
فامذا بعد؟» .وتابع« :لذلك أعتقد بأن سبيل الشفافية الحقيقي
للعقوبات عىل أسس السالمة.
وبعــد بعــض الجدل مع الفرق حيال تأثريات ذلك املقياس ،تم هو أن تجد الفورموال واحد طرفًا يراقب عليها ،طرفًا خارج ًيا ،طرفًا
ً
مستقل ،ليرشف عىل ما إذا تحقق البطولة أهدافها أم ال .أظن أن
تطبيقه بالفعل بد ًءا من جائزة بلجيكا الكربى.
املرحلة من املوسم ومع امتالك الفرق لفهم أفضل تلك هي الطريقة املوثوقة الوحيدة لفعل ذلك».
وبحلول تلك
} هاميلتون «يتفهم شعور املتابعني» }
حيال القوى التي تسببت مبعظم االرتدادات يف بداية املوسم ،مل
يخــرق أي فرق قيود ذلك املقياس حتى اآلن .مع ذلك ،كان هنالك
أكد لويس هاميلتون ســائق مرســيدس أنه «يتفهم شعور
بعض التخوف من أن ســباقات نهاية املوسم عىل الحلبات ذات متابعــي» الفورمــوال واحد خاصة مع إمكانية حســم ماكس
املطبات الكثرية من املمكن أن تسبب بعض املشاكل.
فريستابن سائق ريد بُل للقب موسم  2022الجاري يف سنغافورة،
ويف ظل أنه يتم تحديد املقياس وفقًا ملتوســط عىل مسافة مع بقاء خمسة سباقات .ويف حال أحرز فريستابن الفوز عىل
معينة  -كان يف البداية  10غول/كلغ لكل  100كلم  -فإن مراقبة أرض حلبة مارينا باي يف سنغافورة وسجلأرسعلفة ،فسيتمكن
السيارات أظهرت أنه وإذا ما ارتطمت باملطبات عىل املسار فإن تلك من حسم اللقب لصالحه إن أنهى منافسه شارل لوكلري تاسعاً أو
االصطدامات عىل طول هذه املسافة قد يكون لها تأثري كبري عىل أقل ،مع إنهاء سريجيو برييز زميله يف ريد بُل ،خامساً أو أقل.
رفع ذلك املتوسط الكيل ،وبالتايل ستتخطى الفرق ذلك املقياس.
ويف حال مل يســجل فريستابن أرسع لفة ،فيجب أن يكتفي
ومع عودة البطولة إىل ســنغافورة للمرة األوىل منذ  ،2019لوكلري باملركز العارش يك يحسم الهولندي اللقب.
برزت عالمات استفهام حول كيفية عمل السيارات الجديدة عىل
لكن وإن اكتفى فريستابن  -الذي ميتلك فارق  116نقطة يف
حلبة الشوارع ذات املطبات الكثرية.
صدارة ترتيب بطولة السائقني  -باملركز الثاين أو أقل ،فإن حسم
وقد كتب نيكوالس تومبازيس القائم مبسائل املقعد األحادي اللقب سيتأجل حتى جولة اليابان املقبلة.
لــدى فيا إىل الفرق قُبيل جائزة ســنغافورة الكربى ل ُيعلمها بأن
وبينام حسم هاميلتون اللقب مبكراً يف مواسم سابقة ،لكنه
رض بجامل منافسات البطولة ،مؤكداً
االتحاد قد عدّل عىل املقياس بد ًءا من هذه الجولة للمساعدة يف يرى بأن مثل هذه الحاالت ت ّ
تخفيف تعقيدات الحلبة ذات املطبات الكثرية وأنه سيتم وضع حد أنه «يتفهم شــعور املتابعني» يف حال نجح فريســتابن بحسم
أقىص جديد لتفادي تأثري االصطدامات العنيفة باملطبات.
معركة اللقب قبل انتهاء املوسم بعدة جوالت.
وأوضح «فيا» أنه من اآلن وصاعدًا سيون هنالك حد أقىص بـ
وضمــن معرض كالمه عىل هامش جولة ســنغافورة ،قال
 7جي مرتبطة بالقراءات ،ما يعني أن أي اصطدام عىل املسار أعىل النجمالربيطاين«:منوجهةنظري،الأفكرحقاًباملسألة(تحقيق
من ذلك لن يؤخذ يف الحسبان للتاميش مع املقياس.
فريستابن للقبه الثاين عىل التوايل)» .وأكمل« :بالتأكيد ،أتفهم
شعور املتابعني .شعورنا نحن كذلك يف املوسم املايض حني بقيت
} فيتيل :الفورموال واحد عليها
معركة اللقب مشتعلة حتى اللحظة األخرية ،وذلك كان حامسياً
أن تتمتع «بالشجاعة» }
للجميع» .وأردف« :ليس من الرائع عىل اإلطالق أن تنتهي معركة
التمتع
واحد
الفورمــوال
يعتقــد سيباســتيان فيتيل أن عىل
كنت أنا قد حســمتها يف جوالت سابقة
اللقب مبكراً .حتى ولو ُ
«بالشجاعة» للخضوع لتدقيق خارجي حول أهدافها لالستدامة ،مثل املكسيك .بالنسبة لك كسائق ،ذلك رائع .لكن بالنسبة للرياضة
وذلك وســط االنزعاج حيال روزنامة العام امل ُقبل املتألفة من  24نفسها ،ذلك ليس ممتعاً».
ســباقا .وتســعى الفورموال واحد نحو مستقبل محايد لناحية
واسرتسل« :أنا ممنت حقاً ملواسم مثل  ،2008حني تأخر الحسم
الكربون ،لكن التوسيع وتوقيت روزنامة املوسم املقبل األكرب عىل حتى اللحظات الـ  17األخرية ،وللموسم املايض كذلك .دعونا نأمل
اإلطالق أثارت بعض التساؤالت حول ما إذا تقوم بالبطولة مبا هو أن تكون معارك اللقب املستقبلية أفضل بعض اليشء».
ٍ
كاف لتغيري األمور .وبعد تعهدها مؤخرا بأن تجمع الســباقات
يف املقابل ،تكلم بطل العامل سبع مرات عن العمل الذي تُجريه
ضمــن مجموعات إقليمية لتفادي الســفر غري الرضوري ،أتت السهام الفضية عىل سيارتها ملعالجة مشاكل .2022
روزنامة العام امل ُقبل ال تختلف كثريًا عن كيفية ســر األمور يف
وقال« :بالنسبة يل ،ما زلت أستمتع بالتحدي وأنا فخور بالقوة
املايض .ويعتقد فيتيل  -الذي يضغط بقوة يف املســائل البيئية والتقدم اللذين أظهرناهام كفريق سواء لناحية عالقاتنا ببعضنا
يف األعــوام األخرية  -أن أفضل طريقة لبلوغ التح ّرك الرضوري البعض ،أو لناحية الرتكيز املتواصل» .وأكمل« :رؤية الجميع يعمل
بشفافية هو أن تخضع الفورموال واحد لتدقيق من طرف مستقل بهذه الطريقة ،لهو مصدر إلهام بالنسبة يل».
لضامن قيامها مبا يف استطاعتها لناحية االستدامة.
وتابع« :إنهم يتنقلون من الحلبات مســاء األحد وتراهم يف
وقال«:أعتقدبأنأيةمنظمةكبريةتحتاجألنتتمتعبالشجاعة املكاتبيوماالثننييحاولونالبحثعنحلوللفكّ أسباباملشاكل».
إليجــاد منظمة أخرى تراقب عليها» .وأضاف« :حيث أنه وإذا مل
واختتــم« :إنهم يقومون بعمل مثري لإلعجاب حقاً من دون
يبقــوا ضمن الحدود التي وضعوها ،عندما يواجهون تبعات ذلك .توقف .وأعلم أنهم جميعاً ينتظرون فرتة من الراحة».

البطــوالت االوروبيــة :ارتفــاع نســبة اإلصابــات بنســبة  20فــي املئــة
يف الدفــاع منذ مثانينيات القرن الفائت ان العبي نادي األهيل
(رصبا) ســيطروا عىل اجواء اللقاء مع فريق األنصار وكانت
خطوط الفريق متامسكة متمنياً مواصلة مسرية االنتصارات
يف الدورة.

تيي ـــري هن ـــري  :الـــ «ف ـــي اي ـــه آر» يقت ـــل متع ـــة ك ـــرة الق ـــدم
اعتــر املهاجم الفرنيس الســابق تيريي هــري أن الوقت
املســتغرق للتوصل إىل قرارات من خالل استخدام تقنية حكم
الفيديو املساعد «يف أيه آر» يقتل «متعة» كرة القدم.
وأكد هــري ،الفائز بكأس العامل مع فرنســا عام ، 1998
األربعاء أن ال مشكلة لديه مع التكنولوجيا من حيث املبدأ ولكنه
محبط من بطء املراجعات مقارنة بالرياضات األخرى.
ويعتقد هرني ( 45عاما) ،أفضل هداف يف تاريخ أرسنال،
أن تقنية حكم الفيديو املساعد تسبب خالفات جديدة وال تقلل
من الجدل حول قرارات التحكيم.
وقــال يف مؤمتر «ليدرز» يف لندن« :يف كرة القدم ما زلنا
متأخرين ،ولدينا الكثري لنتعلمه».

كبار الحضور مع بعثة سيدات نادي بريوت

عادت بعثة نادي بريوت للسيدات من تونس بعدما احرزت
لقب بطولة األندية العربية يف كرة السلة للمرة الثالثة عىل
التوايل ،وكان يف اســتقبال البعثة يف صالون الرشف ،مدير
عام وزارة الشــباب والرياضة زيد خيامي ،ومحافظ بريوت
القايض مروان عبود ،ورئيس االتحاد اللبناين لكرة الســلة
أكــرم حلبي ،وعــدد من أعضاء االتحــاد وأهايل الالعبات،

وحشــد من رجال الصحافة واإلعالم .وقد اشاد املستقبلون
بالنتيجة الجيدة التي حققها نادي بريوت يف االســتحقاق
العريب.
بــدوره ،نوه رئيس نادي بريوت نديــم حكيم بانضباطية
البعثة وهنأها باســم أعضاء اللجنة االدارية للنادي وباسم
عائلة نادي بريوت.

وأضــاف «ما ميكننــي رؤيته يف كرة القدم األمريكية ،يف
الركبــي ،يف الكريكيت أو رياضة اخرى ككرة املرضب أيضا ،ان
القرارات فورية».
واضاف هرني ،مســاعد مدرب منتخب بلجيكا يف الوقت
الحايل« :ما أزعجني مع تقنية يف أيه آر ،أنها ليســت رسيعة
مبا فيه الكفاية .ثم ال يزال االمر يتعلق بقرار شــخص ما ،ألنه
ليس حكم الفيديو املســاعد هو ما يصنع القرار ،حكم الفيديو
املساعد موجود فقط للفت النظر يف ما يتعلق بحالة معينة».
وأوضــح إن حالة عدم اليقــن التي تحيط بتقنية الفيديو
املســاعد متنع االحتفاالت الفورية ،مشريا يف هذا الصدد إىل
أن «ما نريد رؤيته هو استمرار اللعبة».

ارتفعت نســبة اإلصابات يف الدوريات االوروبية الخمسة
الكربى بنســبة  %20يف موســم  ،2022 2021وفق دراسة
نُــرت ،مع ارتفــاع األصوات املنتقدة للجــدول املزدحم قبل
نهائيات كأس العامل .وكشــفت الدراسة التي أجراها وسيط
التأمني الربيطاين «هودين» أن األندية أنفقت مبلغا قياســياً
ملعالجة اإلصابات بلغ  513مليون جنيه إسرتليني ( 550مليون
دوالر) يف املوسم املايض.
تم احتساب تكلفة اإلصابة برضب الكلفة اليومية لالعب،
حا بسبب اإلصابة.
مقابل عدد األيام التي مل يكن فيها متا ً
ولفتت الدراسة إىل أن الالعبني األكرث تعرضً ا لإلصابة هم
املهاجمــون ومن هم فوق ســن الثالثني ،مع تعرض كل العب
ملعدّ ل أكرث من إصابتني يف املوسم.
تقــول نقابة الالعبني املحرتفني «فيفربو» إنه يجب وضع
هيكلية جديدة للحد من استنزاف الالعبني.
ألول مرة هذا العام ،ســيتوقف املوسم االورويب مؤق ًتا من
أجل بطولة كربى هي كأس العامل يف قطر ،مام يتســبب يف
املزيد من االزدحام يف املباريات قبل وبعد املونديال الذي ينطلق
يف  20ترشين الثاين.
رفــع االتحاد األورويب لكرة القــدم (ويفا) عدد املباريات
التنافســية لتحل مــكان املباريات الودية مــع إطالق دوري
األمم إىل الجــدول الدويل يف  2018وزيادة عدد املباريات يف
مسابقات األندية األوروبية اعتبا ًرا من .2024

الربازييل نيامر يتعرض لإلصابة خالل إحدى مباريات سان جرمان
كام سبق أن رفع االتحاد الدويل للعبة (فيفا) عدد املنتخبات
املشاركة يف كأس العامل اىل  48اعتبا ًرا من .2026
تكبــد الدوري اإلنكليزي املمتاز أعىل تكلفة جراء اإلصابات
بني الدوريات الكربى بحوايل  185مليون جنيه إسرتليني ،يليه
الدوري اإلسباين مع  109مليون جنيه.
وتح ّمل بطل فرنســا باريس ســان جرمان أعىل تكلفة بني
االندية بلغت  34مليون جنيه.
بلغــت اإلصابات يف الدوري اإلنكليزي  1231يف موســم
 2022 2021مقارنة بـ 938يف املوسم الذي سبقه.
وجاء قرار مجلس االتحاد الدويل لكرة القدم (ايفاب) برفع
عدد التبديالت من ثالثة اىل خمســة يف املباراة الواحدة والتي
اع ُتمدت بعد اســتئناف الدوريات يف  2020إثر جائحة كوفيد
 ،19للتقليل من الضغط عىل الالعبني.
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اعداد  :فيليب شامس

؟

من هو
من هي؟

كاتب وأديب وصحفي وشاعر مهجري راحل .إعترب من

أبرز اعالم أدب املهجر ،ومن مؤســي الرابطة األدبية،

التي هي جمعية أدبية عربية يف األرجنتني.

إسمه مؤلف من مثانية حروف .إذا جمعت:

1ـ دولة أوروبية.
األسد.
2ـ من أسامء
َ
3ـ عاصمة أوروبية.
4ـ يطلــب الــرأي
والنصيحة مع.
5ـ رئيــس وزراء هندي
راحل.

1ـ طبيــب نفســاين
منساوي.
2ـ االســم الثاين لنائب
لبناين.
3ـ مصباح.
4ـ أداروا واعتنــوا
باألمور.
5ـ الضيف.

الحل السابق

عموديا:

الحل السابق
1ـ برتراند ِ
راسل ،لك

رص ،شدا
2ـ يوليوس ،ي ّ

3ـ تناول ،مشنوا ،ار

4ـ رائد ،مح ّيا ،كانو

5ـ املياه ،لفيف ،الر ّمان

6ـ ودّ ،جلويس ،عال ،كتب

7ـ ت ّرهات ،رومل ،مكنسة

عموديا:

افقيا:
8ـ وي ،نروج ،أم درمانّ ،
دل
9ـ لغديد ،بال ،اياة
10ـ الريبال ،بناين ،سلع
11ـ تنبو ،الوروار ،ترتيب
12ـ بد ،نيل ،بوروندي
13ـ األرجنتني ،أديب حداد

االبراج

الحمل
( 21آذار  20 -نيسان)

1ـ بيرت أوتول ،تال
2ـ رونالد ريغان
3ـ تالئم ،دلبتا
4ـ ريو دي جانريو
بج
5ـ أ ّول ،الرتدّيَّ ،
نس ،مهو ،بادن
6ـ ّ
رس جبال
مح،
7ـ
ّ
ين
8ـ ريشيليو ،الو ّ
9ـ أصناف ،مأل ،رين

الثور
( 21نيسان  21 -أيار)

الرسطان
( 22حزيران  23 -متوز)

توظــف كل طاقاتك لتحقيــق غاياتك وما
يومــك تتجاذبه تيارات كثرية وأمور غريبة
غري ضــارة .قد يكون العمــل املطروح عليك يجول يف رأسك .ال تحاول أن تعيش يف املايض
يف هــذه الفرتة عظيــم الفائدة ان انت ثابرت وواجــه الناس مبرونة وال تأخذ أي قرار تحت
وطأة التأثر.
واجتهدت قليال.

االسد
( 24متوز  23 -آب)

العذراء
( 24آب  23 -أيلول)

تحاول بشــتى الطرق تغيري وضعك العميل
اســتقبل هــذه املرحلــة بوجه بشــوش
وبابتسامة ظاهرة .استغل ذكاءك لتصل اىل ما اىل مــروع مربح ومريح .اخرت اليشء الذي
تصبو اليه .الرشيك سعيد لوجوده اىل جانبك يناسبك ألنك محظوظ اليوم .عالقة عاطفية
خصوصا اآلن.
لطيفة ومنسجمة.

امليزان
( 24أيلول  22 -ت)1

العقرب
( 23ت21-1ت)2

تســعى اىل أهدافك بحامسة كبرية وتحقق
ستجد نفسك يف وضع حساس يجربك عىل
نجاحا ملحوظا مل تشــهده من قبل .النشاط اثبات قدرتك ومهارتك يف العمل الذي بني يديك.
والحيوية اللذان تتمتــع بهام اليوم يدفعانك حــاول أن تتفهم بعض األمور ع َوض أن تثور
عليها.
اىل املغامرة واملخاطرة.

القوس
(22ت 21 - 2ك)1

الجدي
(22ك 20 - 1ك)2

كل الظروف ســتكون مناســبة لك لتعيش
ال تخلط العمل باللهو وتضييع الوقت سدى،
تنس
وال تعتمد كثريا عىل مساعدات الغري .انك طيب الســعادة الكاملة التي تحلم بها .لكن ال َ
القلب ،وااليام لن تنترص عليك مهام اشــتدت ان الســعادة الكاملة يجب أن تتقاســمها مع
رشيكك الطيب واللطيف.
وظلمت.

الدلو
( 21ك 19 - 2شباط)

باسكال كينيار

اخترب معلوماتك
1ـ من هو األديب والكاتب والقصيص األمرييك الراحل،
الذي إسمه األصيل وليام سيدين بورتر ،والذي لوال حبسه
ودخولــه الزنزانة ،ملا فكّر يوما يف الكتابة وتأليف العديد
من القصص القصرية يف السجن؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ ما إسم الشاعر اللبناين الذي كان من أعضاء الرابطة
القلمية يف نيويورك ،ولق َّب بـِ الشاعر الدرويش؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ يف أيــة دولــة أمريكية ،التي هــي من دول أمريكا
الجنوبية ،يقع مطار كاراسكو؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ ما إسم الشاعر الهندي الكبري الذي نال جائزة نوبل
سنة 1913؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ كم كيلو مرت تقريبا يبلغ طول خليج العقبة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ ما إسم الشاعر األموي الذي إشتهر يف زمانه ولق َّب
بـِ خليل الخلفاء ،وذلك ألنه كان يجالس الخلفاء واألمراء؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ ما إســم الدولــة التي تقع يف أمــركا الجنوبية،
وإحتلت املركز الثالث يف بطولة كأس العامل سنة 1962؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ ما إسم املدينة العربية التي لُقّبت بـِ عروس البحر؟

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ رصيفا.

1ـ صنديد.

2ـ نوريس.

2ـ روكيس.

دكس.
3ـ
َ

3ـ يرشّ ان.

4ـ يساهم.

4ـ يف ،ها.

5ـ دينار.

5ـ أسا ِمر.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ الفارايب.
2ـ سنة 1927
3ـ ناصيف مجدالين.
4ـ حصن األبلق.
5ـ الشاعر عروة بن الورد.
6ـ يف قربص.
7ـ اليوبيل العقيقي.
8ـ سنة 1888
9ـ الريق.

من تسعة حوف:

ال تكن متشــامئا واال فقدت الثقة الكبرية
طبيعتك هادئة اليوم وتســتطيع االنسجام
مع أي انســان تحبه .نجمك يف هذه املرحلة بنفسك ،فكل ما يجري غاممة صغرية وتزول.
يســاعدك عىل النجاح والوصــول اىل كل ما استفد من هذه الفرتة لتعيد العالقة مع اناس
اهملتهم.
تصبو اليه.

الجوزاء
( 22أيار  21 -حزيران)

10ـ رسو ،يعلم ،بول
11ـ أكفل ،دينا
12ـ أمر ،إربد
13ـ بدأنا ،كامن ،وي
14ـ كارولينا ،يرتب
15ـ سنا ،روح
16ـ مكّة ،يستند
17ـ ٍ
آت ،داليدا
18ـ نبيلة عبيد

4

التمسك باليشء.
 -5+6+3+8بخيل شديد
ّ

 -6+3نوتة موسيقية.

1ـ عاصمة عربية ،بائع
العبيد والرقيق.
2ـ نَفري ،تالئم وتوا ِفق،
بلدة يف البقاع.
3ـ نرغب ،مدينة عراقية،
قصدَ املكان.
4ـ صدموا اليشء بغريه،
حس َن
محطة تلفزيونية،
ّ
وزيّن.
5ـ إلــه ،مكُاتِب ،مودّة،
بلدة يف الشوف.
6ـ مدينة أملانية ،أك َملت،
بلدة يف املنت.
حســن ،طائرة قتال،
7ـ َ
هاج الد ّم.
َ
8ـ فريــق كرة أورويب،

3

افقيا:

 -7+4+2عرثَ عىل.

جة وبُغية.
مدخَل ،حا َ
9ـ خــرق يف الحائط،
قنوط ،من الطيور ،ماركة
سيارات.
10ـ عاصمــة الضباب،
و ّبــخَ  ،بحــر ،يتنــازل
ويستعفي عن مهامه يف
الخدمة.
خلص
11ـ الشــوائب،
َ
من.
12ـ مــن أدوات الحدّ اد،
أداة نصب ،مدينة هندية،
شكَّ وظنَّ.
13ـ يقرضه املال ،شاعر
يخصهُ .
لبناين راحل،
ّ

2

عموديا:

 -3+2+5قضاء لبناين.

1ـ مغــن وعازف قديم لُق َّب
بوجه الباب ،ق ْويل.
2ـ شــاعر إنكليزي راحل،
مناص.
3ـ أحمــق ســمج ،مب َت ّل،
منزيل.
4ـ بلــدة يف الشــال،
لالســتفهام ،صــ ّو َت وط ّن
الذباب.
5ـ ُمقبِل ،نهر يف سويرسا،
ُعشب.
6ـ كرثَ املال ،متشــابهان،
ط ُرق.
7ـ املتأهّب ،صوت الغراب.
8ـ يحمله كل شخص ،حرف
جزم ،فنانة مرصية.
9ـ إســتجابوا للنداء ،تف ّرق
بني األشياء ،إشتدَّ األمر.

1

3

 -4+6+1+5صوت وقع الحديد بعضه ببعض.

 -7+6+8+2فريد من نوعه.

10ـ إمتنــاع عــن تنــاول
الطعام ،جامعة ،يق ّبل.
11ـ شــقيق األم ،يستعمل
للكتابة ،ثقب االبرة ،س ّنور.
12ـ عادَ ،برئ ،والد فالن ،ضد
رص.
ق َ
13ـ مغــن مــري قديم،
للنهي.
14ـ يرفع الــيء ،ممثلة
مرصية.
15ـ مثــر أشــجار النخيل،
مىش رويدا ،للتأوه.
16ـ متشــابهان ،علمــت
وتحقّقت .
17ـ نهــر أورويب ،ينكــر
معرفة األمر.
18ـ مطــرب لبناين صاحب
الصورة.

2 1

4

5

5

 -6+3+2+7نوع من العصافري.

افقيا:

ال ــش ــب ــك ــة الــصــغــيــرة

الحوت
( 20شباط  20 -آذار)

أنت اليوم مفعم بالحيوية والنشــاط بعد أن
الحظ ال يأتيك بشــكل شــخص أو معرفة
جديــدة وامنا من خالل ظروف مؤاتية مل تكن زالت مخاوفك من بعض األمور .ســوف تنال
منتظرة .حاول أن تبدي االهتامم الالزم بالذين مركزا مرموقا أو تقديرا خاصا ولن يكون أمامك
عقبات تُذكر.
يحبونك ويحرتمونك.

دولة افريقية
السنيغال
الكورة
ادارة
أمان
الزلقا
أراكس
بريوت
برلني
باندا
بطن
بريدج
بندر
تايلور
تربيز
ثوب
جندل
حسن
خليج
خنادق
دراخام
دواوين
رونالدو
زهور
سبيل
سويرسا
شقة
شطر
صور
صنف
طبيعة
طنطا
عقد
عز
عطف

SUDOKU

غزل
غدامس
غلوريا
فقرا
كيوان

كامريا
كوسبا
لرية
لجنة
مطار

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.

مز
مرص
نجار
يخت
ميامة.

الحل السابق

الحل السابق
سورينام

الجمعة  30أيلول 2022

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

جلســـــة «الورقـــــة البيضـــــاء» «وحـــــرق االســـــماء» تكـــــرس تـــــوازن «التعطيـــــل» :اهـــــا بالفـــــراغ الطويـــــل!
(تتمة ص)1
بانتظــار حصول «معجزة» للتوافق عىل مرشــح واحد ..فان
الفريق اآلخر اختار «الورقة البيضاء» عنوانا لتوجيه «الرسائل»
اىل الداخــل والخارج ،وقد بارش حــزب الله جولة جديدة من
املشــاورات لتوحيد الصفوف حول مرشــح واحد حيث يتقدم
رئيس تيار املردة ســليامن فرنجية عىل كل االسامء عىل الرغم
من عدم تبني ترشيحه رسميا ،والبحث جار اآلن عن ضامنات
لتبديــد «هواجس» رئيس التيار الوطني الحر جربان باســيل،
واذا نجحت االتصاالت ســتبدا املرحلة الثانية لتسويق فرنجية
يف الداخــل والخارج..يف هذا الوقت ال يزال «االرباك» ســيد
املوقف حيال قرار رفع ســعر الدوالر اىل  15000لرية بانتظار
التوضيحات يف الســاعات املقبلة ،ال تزال املناخات «تفاؤلية»
يف ملف «الرتســيم» وســط ترسيبات ارسائيلية عن جلسة
وزارية الخميس املقبل القراره من قبل الحكومة املصغرة!.

} «فخ» حرق االسامء «والورقة البيضاء» }

اذا وبعد انتهاء «الربوفة» االوىل ،وبانتظار املناخات االقليمية
والدولية املؤاتية ،دخل كل فريق ســيايس يف حسابات الربح
والخســارة ،ويف هذا السياق ،لفتت مصادر سياسية بارزة اىل
ان الجلسة االنتخابية االوىل ابرزت العديد من النقاط االساسية
لعل ابرزها سقوط املعارضة يف «فخ» حرق االسامء من خالل
التضحية بأســم النائب ميشال معوض الذي كان مجرد اختبار
جدي ملرشــح غري جدي اظهر عدم جهوزية القوى املعارضة
لخوض االســتحقاق ،حيث تبني عدم وجود خطة واضحة لدى
هذه القوى اليجاد القواسم املشرتكة املطلوبة .يف مقابل خيار
«الورقة»البيضــاء» لدى الفريق اآلخــر الذي نجح يف توجيه
«رســائل» واضحة حيال امكانية التفاهم عىل مرشح موحد
تخاض من خالله «معركة» التوافق عندما يحني وقتها...

} «بازار» «اشرتايك» }

وتبــن بعد تقييم االصوات التي حصل عليها معوض ان مثة
«معارضات» غــر موحدة يف املجلس يف غياب اي تفاهامت
عىل «التكتيك» وحتى «االســراتيجية» يف مقاربة هذا امللف
حتــى اآلن .وكان واضحا ان مثة مقاربات مختلفة لدى هؤالء
غري املســتعدين لتقديم تنازالت متبادلــة ميكن ان تؤدي اىل
توحيد موقفهم حيال االسم الذي سيخضون من خالله املعركة.
ويف هذا الســياق ،ال ميكن احتســاب اصوات نــواب «اللقاء
الدميوقراطــي» ضمن املعارضة الن لوليد جنبالط حســابات
خاصــة ومختلفة وهو ليــس يف وارد خوض معركة معوض
رئاســيا او اي مرشح آخر ميكن ان يشكل تحديا للفريق اآلخر،
لكنه انحاز يف جلســة «الربوفة» اىل هذا الخيار لفتح «بازار»
النقاش حول الرئاسة مع فريق «االوراق البيضاء».

} حزب الله يكثف االتصاالت }

يف هذا الوقت ،كثف حزب الله اتصاالته مع القوى السياسية
املتحالفة معه لتوحيــد الصفوف عىل قاعدة االصوات الـ 63
التــي ميكن ودون عناء كبري ان تصــل اىل  65صوتا لخوض
معركة حول مرشــح واحد .واذا كانت االجواء الراهنة مختلفة
عام كانت عليه ابان تبني ترشيح الرئيس عون ما يفرض عدم
التبني العلني ملعركة رئيس تيار املردة سليامن فرنجية ،فقد بات
معلومــا للقايص والداين ان حزب الله ومعه الرئيس نبيه بري
يتبنيان هذا الرتشــيح ويعمالن عىل تسويقه بني الحلفاء اوال،
قبل خوض سلسلة االتصاالت املطلوبة مع الداخل والخارج.

} تبديد «هواجس» باسيل }

وبحســب تلك االوساط تتكثف االتصاالت الثنائية بني التيار

ً

الوطني الحر وحزب الله لتقريب وجهات النظر حيال مســألة
تبني فرنجية ،ويف هذا الســياق ،مل تعد االمور «مســكرة» مع
رئيس التيار الوطني الحر جربان باسيل كام كانت من قبل ،كام
ان رئيــس «املردة» يتعامــل بالكثري من االيجابية واالنفتاح مع
بعض «هواجس» باســيل ،خصوصا ان األمر ال يتعلق مبوضوع
«تكبيل» الرئيس املفرتض مبوضوع التعيينات واشرتاط الحصول
عىل حصص وازنة فيها ،وهو امر ال ميكن لفرنجية ان يقبل بها،
ويفضل ان تبقى مفتوحة للتفاهامت السياســية الالحقة بعد
االنتخابات مع تاكيده حفظ حق التيار الوطني الحر يف اي تركيبة
وزارية مقبلة كونه ممثال الكرب كتلة مسيحية يف الربملان .لكن
يبقى ان ما يشغل بال باسيل هو وضعية التيار الوطني الحر يف
العهد الجديد ،وهو يرغب بالتفاهم عىل «مظلة» رئاسية تحميه
من «التنكيل» بعد الخروج من السلطة ،وخسارة التوقيع االول،
فهو يدرك ان «خصومه» كرث وينتظرون هذه اللحظة .ولهذا فهو
يبحث عن ضامنات محددة يحتاجها «للملمة» صفوف «التيار»
واعداده للسنوات الســت املقبلة ،بعد «االهتزازت» الكبرية التي
تعرض لها ،وهو يدرك جيدا ان الســيد نرصالله وحده قادر عىل
ضامن تنفيذها مع الرئيس العتيد .واالن تدور النقاشــات حول
هذه النقاط ،واذا تم التفاهم لن يتأخر باســيل يف االعالن عن
تبني ترشيح فرنجية يف توقيت يتفق عليه بني «الحلفاء» ،واذا
مل يحصل عىل تلك الضامنات لن يجد نفسه مضطرا اىل التوقيع
عىل ما يعتربه «اعداما» سياسيا لتياره!

} فرنجية يتقدم؟ }

ويف هذا االطار ،كشــفت تلك االوساط ان فرنجية بدأ يحقق
بعــض االخرتاقات الهامة التــي ميكن ان يراهن عليها لتدعيم
«اوراقه» ،ومنهــا عىل الصعيد الداخيل عدم وجود «مامنعة»
من البطريرك املاروين بشــارة الراعي لوصوله اىل بعبدا ،وهو
سبق وابلغه شخصيا انه اذا كان الظروف تسمح بذلك فبكريك
لــن متانع هذا االمر .وهو موقف معنوي معرب مينحه الغطاء
الكنيس .امــا خارجيا فال تبدو باريس بعيدة عن هذه االجواء
وهي تتعامل مع هذا الرتشــيح «بليونــة» الفتة ،وقد يتبلور
موقفهــا اكــر اذا توحدت كتل نيابية وازنة وراء ترشــيحه،
وعندها ســتتوىل القيام بتسويقه امريكيا وسعوديا باعتباره
الخيار االقل سوأ من «الفراغ» ،علام بان واشنطن ال تزال تراهن
عىل «ورقة» قائد الجيش العامد جوزاف عون التي ال تعارضها
فرنسا ولكنها تريد اسام ميكن متريره ال خوض معركة خارسة
دون طائل .ولهذا تهتم باريس جدا مبعرفة رأي حزب الله حيال
ترشــيح قائد الجيش وحتى اآلن مل تحصل عىل اي اجابة سلبا
او ايجابا..

} ال مفاجآت واىل «الفراغ» در} ..

وكانت الجلسة باالمس قد خلت من اي مفاجآت ،وفتح الباب
واسعا امام «الفراغ» بوجود انقسامات عمودية ،وافقية ،وكام
كان متوقعــا فقدت نصابها بعد انســحاب عدد من النواب من
كتلتي «الوفاء للمقاومة» و»التنمية والتحرير» ،وذلك عقب فرز
األصوات ،ما ألغى الدورة الثانية للجلســة التي التأمت بحضور
 122نائبــاً واعتذار  4نواب هم نعمة افرام ،نجاة صليبا ،ابراهيم
منيمنة وفؤاد مخزومي ،وغياب النائبني سرتيدا جعجع وسليم
الصايغ من دون عذر .وعىل ارغم من أنّ الدعوة إىل هذه الجلسة
مل تحصــل بنا ًء عىل ما كان قد أعلنه رئيس مجلس النواب ،نبيه
بري ،سابقاً حول أنّه لن يدعو إىل جلسة قبل التوافق عىل اسم
لرئاسة الجمهورية ،عاد بري وك ّرر ذلك ،بعد رفعه الجلسة لعدم
يتم التوافق عىل رئيس سأدعو
اكتامل النصاب ،وقال إنّه «عندما ّ
إىل جلسة مقبلة ،وإذا ما صار يف توافق وإذا ما كانوا  128صوتاً
لــن ننقذ لبنان ،ونتيجة فرز أصوات الـ 122نائباً الذين حرضوا
الجلسة نال النائب ميشال معوض  36صوتاً هي مجموع أصوات

روســـيـــا تــضــم رس ــم ــي ــا  4مــنــاطــق أوكـــرانـــيـــة الــيــوم
بوتين :الحرب في أوكرانيا من نتائج انهيار االتحاد السوفياتي
} تهديد بالعقوبات }

(تتمة ص)1
ويأيت ذلك بعد إعالن موسكو أن أغلبية ساحقة من السكان
باملناطق الخاضعة للسيطرة الروسية يف مقاطعات دونيتسك
ولوغانســك بإقليــم دونباس (رشق) وخريســون (جنوب)
وزاباروجيــا (جنوب رشق) أيدت االنضامم إىل روســيا عقب
استفتاءات وصفتها أوكرانيا والقوى الغربية بغري الرشعية.
ومن جانب آخر ،وصل الليلة املاضية إىل موســكو رؤساء
اإلدارات األربع املوالية ملوسكو يف أوكرانيا بعد أن طلبوا رسميا
من الرئيس بوتني أمس ضم مناطقهم إىل االتحاد الرويس ،عىل
أساس نتائج االستفتاءات.

} بوتني }

هذا وأكد الرئيس الرويس ،فالدميري بوتني ،أمس الخميس ،أنّ
«عاملاً أكرث عدالً يتشكل أماما أعيننا يف الوقت الراهن».
وقال بوتني يف كلمته أمام رؤســاء أجهزة االستخبارات يف
بلدان رابطة الدول املســتقلة ،إنّ «هناك عملية صعبة لتشكيل
عامل أكرث عدالً تجري أمام أعيننا».
ووفقــاً للرئيس الــرويس ،فإنّ هذا التشــكيل «مصحوب
مبشــاكل فوق السطح» ،موضحاً أنّ «الهيمنة أحادية القطب
تتداعى بال هوادة .هذه حقيقة موضوعية يرفض الغرب بشكل
قاطع تحملها».
وكان الرئيــس الــرويس قد أكد يف ٍ
وقت ســابق أنّ «عرص
«التغيات
ال ّنظام العاملي أحادي القطــب يتالىش» ،مؤكداً أنّ
ّ
الجيوسياســ ّية ذات ال ّنطــاق ال ّتاريخي تســر يف اتّجاهات
مختلفة» .ويف ســياقٍ آخر ،أشار بوتني إىل أنّ «اإلرهابيني من
أفغانســتان قد يضعون خططاً إجرامية ضد الدول الحدودية،
مبا فيها بلدان رابطة الدول املستقلة».
وبحســب بوتني ،فإنّ اإلرهابيني قد يحاولون «تجنيد رشكاء
وإنشــاء خاليا جديدة أو إعادة تنشيط الخاليا النامئة وتزويد
املسلحني بالســاح» .كذلك ،لفت بوتني إىل أنّ «الدول الغربية
تطور سيناريوهات لتأجيج رصاعات جديدة عىل أرايض بلدان
رابطة الدول املستقلة ،لكن لدينا ما يكفي من الرصاعات».
وتابع الرئيس الرويس« :متشبثاً باملايض ،ومحاوالت تنفيذ
سياسة اإلمالءات يف جميع املجاالت ،بدءاً من العالقات الدولية
واالقتصاديــة حتى العالقات الثقافية والرياضة ،يخلق الغرب
الجامعي املزيد واملزيد من املشاكل الجديدة واألزمات».
وأضــاف «يكفي أن ننظر ملا يحدث بني روســيا وأوكرانيا،
ومــا يحدث عىل حدود الدول األخرى مــن بلدان رابطة الدول
املستقلة».
ورأى بوتــن ،أنّ «كل هــذا هــو نتيجة النهيــار االتحاد
الســوفيايت» ،قائــاً« :انهيار االتحاد الســوفيايت نتج عنه
النزاعات التي تشهدها دول كانت ضمن جمهورياته ،من بينها
أوكرانيا».

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

ووصف الرئيس األوكراين فولودميري زيلينسيك االستفتاءات
التي نظمتها روسيا باملهزلة ،وأكد أن قواته ستواصل عملياتها
الســتعادة املناطق املحتلة ،يف حــن وصفتها القوى الغربية
الحليفة لكييف بغري الرشعية ،مؤكدة أنها لن تعرتف بها.
ومن جانبهــا لوحت الواليات املتحــدة واالتحاد األورويب
بفرض عقوبات جديدة عىل روسيا ردا عىل هذه االستفتاءات.
كام أعلنت واشــنطن أنها ســتقدم دعام عسكريا إضافيا
ألوكرانيــا بأكرث من مليار دوالر ،يشــمل  18راجمة صواريخ
ومئات اآلليات األخرى وطائرات مسرية.
ويف املقابل ،قالت موســكو إن املناطــق األوكرانية األربع
اتخذت «خيارا واعيا وحرا» لصالح االنضامم إىل روسيا.
وكانت القيادة الروسية حذرت من أنها ستعترب الهجوم عىل
هذه املناطق بعد انفصالها عن أوكرانيا هجوما عىل موســكو،
ولوحت باللجوء لألسلحة النووية.

} معارك وضحايا }

ميدانيــا ،تــدور معارك يف محيط مدن عدة يف دونيتســك
(رشقي أوكرانيا) عىل غرار كراماتورســك وليامن وباخموت
وسط قصف متبادل أوقع قتىل من املدنيني.
وأفادت مصادر ميدانية بأن الجيش األوكراين ال يزال مستمرا
يف تقدمه يف محور ليامن شــايل مقاطعة دونيتسك ،وذلك
يف إطار هجوم مضاد بدأه مؤخرا الستعادة املدينة.
وحســب املصادر ،فقد متكن الجيــش األوكراين من إحكام
الســيطرة عىل بلدة كولوديازي شامل ليامن بعد أن تقدم أكرث
يف محيط بلدة دولينا التي كان قد سيطر عليها يف وقت سابق،
واستخدم تعزيزات عسكرية كبرية لهذا املحور.
يف املقابــل ،أعلنت قوات دونيتســك املوالية لروســيا عن
مقتل  40عســكرياً أوكرانيا وتدمري دبابة و 3عربات مصفحة
خالل يوم من املعارك .ويف منطقة لوغانســك املجاورة ،قالت
الســلطات املوالية لروسيا ان ما ال يقل عن  30مدنيا قتلوا يف
قصف أوكراين عىل قوافل للنازحني من مدينة كوبيانســك يف
مقاطعة خاركيف باتجاه األرايض الروسية.
وأعلن حاكم دونيتســك األوكراين عن مقتل  6مدنيني خالل
القصف الذي استهدف مناطق متفرقة باملنطقة.
ويف الجانب اآلخر ،أفاد عمدة دونيتســك املوايل لروسيا بأن
مدنيا قتل يف قصف مدفعي أوكراين عىل مدينة دونيتسك ،يف
حني ذكرت قوات دونيتسك املوالية لروسيا أن الجيش األوكراين
قصف  9مناطق سكنية خاضعة لسيطرتها بـ  165قذيفة خالل
الـ  24االخرية .ويف مقاطعة خاركيف (شــال رشق) -التي
اســتعادتها القوات األوكرانيــة مؤخرا قال حاكم املقاطعة أن
القوات الروسية واصلت قصف األرايض املتاخمة لخط التامس
واملناطق الحدودية ،مشــرا إىل إصابة  7أشخاص بجروح يف
منطقة كوبيانسك ورجل يف انفجار لغم يف منطقة إيزيوم.
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نواب القوات اللبنانية والحزب التقدمي االشرتايك وكتلة “تجدد”
وبعض النواب املستقلني يف مقابل  63ورقة بيضاء هي مجموع
أصوات «الثنايئ الشيعي» والتيار الوطني الحر وحزب الطاشناق
وتيــار املــردة ،و 11صوتاً لرجل األعامل ســليم إده نجل رئيس
الرابطة املارونية الوزير الراحل ميشال إده هي مجموع أصوات
النواب التغيرييني و 10أصوات حملت اسم «لبنان» هي مجموع
أصوات بعض النواب الس ّنة يف عكار وقدامى «املستقبل» إضافة
إىل ورقتني حملت أحداها اســم الناشطة اإليرانية مهسا أميني
وأخرى حملت اسم نهج رشيد كرامي.

} «مناورة» نواب التغيري }

وردا عىل التساؤالت حول ارصار «التغرييني» عىل التصويت
لرجل األعامل سليم إده عىل الرغم من ابالغه الجميع يف الداخل
والخارج انه غري مرشــح للرئاســة ،اشارت مصادر نيابية ان
هؤالء النواب بدلوا يف الســاعات األخرية اســم مرشحهم من
النائب الســابق صالح حنني إىل اده يك ال يحرقوا اســم حنني
وســيعملون عىل تســويقه لدى الكتــل املعارضة ومحاولة
تسويقه لدى فريق  8آذار ،مع العلم عدم السري مبيشال مع ّوض
يعــود اىل قناعة لدى هــؤالء النواب بانه رئيس تحدي للفريق
اآلخــر وال ميكن تســويقه اآلن او الحقا .ولهذا مل يتم التوافق
مع املعارضة عىل التصويت له عىل قاعدة رضورة التوافق عىل
اسم قابل للتفاوض عليه.

«طي» النصاب؟ }
} كيف
ّ

وفور إعالن النتيجة بدأ نواب حزب الله وحركة أمل الخروج
من الجلســة ومعهــم نواب تيار املردة  ،الذيــن اعتربوا ان ما
حصــل ليس خطوة يف «املجهول» بــل دعوة لكل القوى ليك
تتحرك عىل وترية ارسع للوصول اىل تفاهم عىل هوية الرئيس
املقبــل .فيام بقي نواب التيــار الوطني الحر داخل القاعة يك
ال يُتهموا باملســاهمة يف تطيــر النصاب ،ولدى طلب النائب
نديــم الجم ّيل من الرئيس بري املبارشة بالدورة الثانية ،ســأل
الرئيــس بري عن النصاب ،فأبلغــه األمني العام للمجلس بأنه
جهت إليه النائبة
 ،85فطلب بري استدعاء نائب من الخارج ،وتو ّ
التغيريية حليمة قعقور بالقول «استدع نواب كتلتك» .وعندها
ختم الرئيس بري الجلســة وطلب تالوة املحرض ،ولدى سؤاله
عن موعد الجلســة املقبلة قال :إذا مل يكن هناك توافق وإذا مل
نكن  128صوتاً لن نتمكن من إنقاذ للمجلس النيايب وال لبنان.
وعندما أرى أن هناك توافقاً ســوف أدعو فوراً إىل جلسة وإذا
ال فلكل حادث حديث.

} اجواء ارسائيلية تفاؤلية}  

ويف ملف «الرتســيم» ال تزال االجواء يف ســياق «التفاؤل
الحــذر» بانتظار وصول الــردود االرسائيليــة الخطية عرب
«الوســيط» االمرييك عاموس هوكشــتاين اىل بريوت ،واذا
كانت ارسائيل تتحدث عن مفاوضات معقدة ،اال ان الجديد كان
االعالن عن توقعات بتلقي الصيغة النهائية لالقرتاح األمرييك
التفاق ترســيم الحدود البحرية مع لبنان خالل أيام قليلة عىل
أن ينعقد االجتامع الوزاري اإلرسائييل املصغر للشؤون األمنية
والسياســية «الكابينت» يوم الخميــس املقبل لبحثه .ووفقا،
لالذاعة اإلرسائيلية الرسمية ،من املقرر أن يلتئم املجلس إلقرار
االتفاق وليس درسه فقط .ونقلت االذاعة عن مصادر إرسائيلية
ُمطلعة تاكيدها ان هوكشتاين سينقل موقفه من هذه املسألة
خالل االيام املقبلة ،بعد اجتامع ســيعقده مع مستشار األمن
القومي اإلرسائييل إيال هوالتا الذي يزور واشنطن حاليا وهو
ســبق وعقد اجتامعا مع نظريه االمرييك جيك سوليفان ،الذي
لفت بحسب بيان للبيت األبيض ،أنه بحث مع نظريه اإلرسائييل
أهمية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان يف أرسع وقت ممكن.

} اختبارات «كاريش» ومنع التصعيد }

ميدانيا ،ويف اشــارة عىل رغبة ارسائيل بعدم التصعيد مع
حــزب الله ،توقعت مصادر ارسائيلية رفيعة املســتوى ان تبدأ
األسبوع املقبل عملية التحقق من سالمة خطوط األنابيب يف
منصة «كاريش» ،واشارت اىل ان هذا االختبار يأيت عىل خلفية
التقدم الكبــر يف املفاوضات لحل النزاع البحري بني إرسائيل
ولبنان ،ولفتت اىل ان هذه االختبارات ستستغرق عدة أسابيع،
وفقط عند اكتامله ،ســيبدأ ضخ الغاز! واشارت اىل انه كجزء
من االختبارات ،ســيتم فحص سالمة جهاز الحفر ونظام نقل
الغاز الطبيعي من جهاز الحفر إىل النظام الوطني .ولفتت اىل
انــه من املهم التأكيد عىل أن هــذا ليس إنتاجا للغاز الطبيعي،
ولكنه تدفق للغاز الطبيعي يف االتجاه املعاكس ،من الســاحل
إىل منصة الحفر ،بغرض اختبار األنظمة.وقالت هيئة االذاعة
اإلرسائيلية ان األسابيع التي سيتم فيها إجراء الفحص ستفتح
«نافــذة» إضافية من الوقــت للتوصل إىل اتفاق قبل بدء ضخ
الغاز من الخزان.

} املفاوضات معقدة }

وفيام سقطت مراجعات قضائية تقدمت بها جهات ميينية
اللزام الحكومة بالعودة اىل الكنيســت واالســتفتاء الشعبي
عىل الرتسيم ،قالت وزيرة الطاقة اإلرسائيلية كارين الهرار ان
املفاوضــات معقدة للغاية مع دولة «معادية» ،وزعمت وجود
عنــارص «متطرفة» يف الجانــب اآلخر .ويف محاولة للهروب
مــن تأثريات االوضاع الداخلية االرسائيلية عىل امللف عشــية
االنتخابات ،قالت الهرار ان «الوضع الســيايس يف لبنان يؤثر
بشــكل كبري عىل املفاوضات ،لكن إرسائيــل معنية بالدرجة
األوىل مبصالحها األمنية واالقتصادية».

} ارباك وزارة «املال»!}  

يف هذا الوقــت اثار البيان التوضيحي الثــاين لوزارة املال
والتي اعلنت فيه ان تغيري ســعر الرصف ســيتم عىل خطوتني
األوىل عىل صعيد الدوالر الجمريك ،والثانية عىل صعيد ســعر
الرصف الرسمي وهذا مرشوط بإقرار خطة التعايف التي يعمل
عليها والتي من شأنها أن تواكب تلك الخطوة ،الكثري من اللغط
خصوصا انه اظهر وجود ارباك لدى الوزارة يف التسويق للقرار.
مصادر مطلعة اشــارت اىل ان املطلوب رشح واضح لطبيعة
«املرحلة األوىل وعام اذا كانت ستشمل فقط الدوالر الجمريك
من دون أن تلحظ الرســوم األخرى مثل الرضيبة عىل القيمة
املضافة ،والقروض والودائع ،وميزانيات الرشكات..

} ماذا عن «القروض»؟ }

ووفقا للمعلومات فان ربط وزارة املال لتطبيق القرار بخطة
التعايف ال يعني انه لن ينفذ يف موعده نهاية الشــهر املقبل،
فالخطة انجزت وســيعلن عنها قبل هذا املوعد .اما بالنســبة
للموضوع املتعلق بالقروض وغريها من االستحقاقات املطلوبة
فتبقــى االمور غامضة ،مع العلم ان وزارة املال منحت املرصف
املركزي هامشــا للتحرك من خالل اصدار التعاميم املناســبة،
خصوصا فيام يتعلق بالقروض الســكنية والفردية ،وينتظر
صدور توضيحات خالل الســاعات املقبلة .وكان رئيس لجنة
املــال واملوازنة ،النائب ابراهيــم كنعان،قد اكد أنّ إعالن وزير
املال توحيد سعر الرصف يف املوازنة غري صحيح ،وأوضح ،يف
تغريدة ،أنّ «املوازنة مل تعتمد سعر رصف  15ألفاً ،بل الحكومة
اعتمــدت الدوالر الجمريك عىل  15ألفاً بعد ضياع اســتمر 6
أشهر ،وأضاف» لألسف ،تتابع الحكومة تخ ّبطها املخجل وتلقي
بعجزهــا عىل جيوب الناس ،وهو ما حذرنا منه وواجهناه منذ
اللحظة األوىل وسنكمل».

إضـــــــراب فــــي جــنــيــن واســـتـــشـــهـــاد ط ــف ــل بــبــيــت لــحــم
(تتمة ص)1
ملامرسات االحتالل.

} شهيد ومصابون }

ويف تطورات أخرى بالضفة ،أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية
أمس أن ريان سليامن ( 7سنوات) استشهد بعدما وقع من علو
خالل مالحقة جيــش االحتالل له يف بلدة تقوع جنوب بيت
لحم ،وقد فارق الحياة يف مستشفى بيت جاال الحكومي.

} اغتيال املقاومني }

من جهة أخرى ،ذكرت وسائل إعالم إرسائيلية أن رئيس أركان
الجيش أكد -خالل اجتامع لتقييم األوضاع األمنية بالضفة يف
أعقاب العملية العسكرية بجنني -أنه يف حاالت محددة ميكن
تنفيذ اغتياالت من الجو بالضفة ،وتحديدا يف حال مل تكن هناك
طريق��ة للنيل ممن وصفهم باملخربني .والعمليات التي أجازها
كوخايف يفرتض أن تنفذ بواسطة طائرات مسرية عىل غرار ما
تقوم به قوات االحتالل ضد املقاومة يف قطاع غزة.
ويأيت هذا التطور بينام تتواتر عمليات إطالق النار من جانب
مقاومني فلسطينيني ضد قوات االحتالل يف الضفة.

} دعوة للهدوء }

وقد عربت الخارجية األمريكية عن قلقها من الوضع األمني

املتدهور بالضفة ،وطالب املتحدث باسمها نيد برايس الطرفني
الفلســطيني واإلرسائييل بفعل كل ما يف وســعهام من أجل
«خفض التصعيد واســتعادة الهدوء» وقالت إن ذلك يصب يف
مصلحة الطرفني.
وأضافــت الوزارة أن الواليات املتحدة والرشكاء مســتعدون
للمســاعدة ،لكنهــا قالــت إن ذلك ليس بديال عــى أن يعمل
الفلسطينيون واإلرسائيليون عىل «استعادة الهدوء» بأنفسهم.
وأشارت الخارجية األمريكية إىل أن أكرث من  100فلسطيني
قتلــوا هذا العام يف الضفة وأكرث من  30يف غزة ،إضافة إىل
أكرث من  20إرسائيليا.

} التوسع االستيطاين }

يف هذه األثناء ،أعرب املنســق األممي الخاص لعملية سالم
الرشق األوســط تور وينسالند عن قلقه الشديد إزاء استمرار
التوس��ع االس��تيطاين اإلرسائييل بالضفة .وقال وينسالند
خالل جلسة مفتوحة ملجلس األمن الدويل -إن قرار املحكمةالعليا اإلرسائيلية بشأن مستوطنة « ُمتسبيه ِكراميم» ميكن أن
يشكل سابقة إلضفاء الرشعية عىل بؤر استيطانية إضافية.
كام دعا املنسق األممي القوات اإلرسائيلية إىل عدم استخدام
ما وصفها بالقوة املميتة ضد الفلســطينيني إال يف حالة عدم
إمكانية تجنبها ،مشــرا إىل أن أعداد الضحايا الفلســطينيني
بالضفة املحتلة مقلقة للغاية.

أن ــص ــار ال ــص ــدر يــحــتــجــون عــلــى انــعــقــاد الــبــرملــان دون تــوافــق
ســيــاســي والــكــاظــمــي ي ــدع ــو ملــاحــقــة مــطــلــقــي الــصــواريــخ
انسحب أنصار التيار الصدري يف العراق من ساحة التحرير
يف العاصمــة بغداد ومن املناطق التي تظاهروا فيها اول من
امس احتجاجا عىل انعقاد الربملان دون توافق ســيايس بعد
ان حاولوا اقتحام الحواجز األمنية ملنع اســتئناف جلســات
الربملــان والحقا أعادت القوات األمنيــة فتح الطريق الذي
مير بســاحة التحرير وجرس الجمهورية ،بعد انسحاب العدد
األكــر من املتظاهرين .وعــى خط متواز دعا رئيس الوزراء
مصطفى الكاظمــي القوات األمنيــة إىل مالحقة مطلقي
الصواريــخ عىل املنطقــة الخرضاء بعد ان افادت الرشطة إن
أربعة صواريخ أطلقت من رشق بغداد صباح امس ســقطت
بالقــرب من املنطقة الخرضاء بالعاصمة العراقية حيث توجد
مبــان حكومية وبعثات أجنبية ،دون وقوع خســائر ودون
أن تعلن أي جهة مســؤوليتها .وشــدد عىل حامية املمتلكات
العامة والخاصة ،ودعا املتظاهرين إىل السلمية.
وأعلنــت خلية اإلعالم األمني أن نحو  133شــخصا أصيبوا
يف املظاهــرات ،أغلبهم من أفراد األمن ،ودعت الخلية يف بيان
العراقيني إىل االلتزام بالتوجيهات الصادرة عن األجهزة األمنية
املختصة.
وكانت قوات األمن قد أغلقت الجســور املؤدية إىل املنطقة

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

الخرضاء الواقعة يف قلب العاصمة وفرضت حظرا للتجول عىل
الحافالت والدراجات النارية والشاحنات.
وقالــت خلية اإلعــام األمني العراقيــة إن إحدى القذائف
سقطت أمام مبنى مجلس النواب ،وسقطت قذيفة أخرى قرب
دار ضيافة مجلس الوزراء ،يف حني ســقطت القذيفة الثالثة
قــرب إحدى نقاط التفتيش ،كام خلف القصف أرضارا بعدد من
املركبات وأحد األبنية القريبة.
ومل تعلن أي جهة مســؤوليتها عن القصف ،الذي أصاب 7
عنارص من قوات األمن بجروح ،وفق الحكومة.
بدوره ،حذر املتحدث باســم الزعيم الشــيعي مقتدى الصدر
من أن القصف الذي استهدف املنطقة الخرضاء قامت به جهة
مجهولة تريد إيقاع الفتنة يف بلدنا.
وقــال صالح محمد العراقي يف بيان صحفي «نرفض رفضا
قاطعا استعامل العنف والسالح الذي قامت به جهات مجهولة،
وذلــك بقصف املنطقة الخرضاء ،تريد من خالله إيقاع الفتنة
يف عراقنا الحبيب».
مــن جهته ،دعا الحلبويس يف بيان صحفي إىل رضورة أن
يكون هناك حل سيايس شامل «يتح ّمل الجميع فيه مسؤولياته
وما يلقى عىل عاتقه أمام الشعب».
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