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من جريدة «الديـــار»
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نصرالل ــه :أمامن ــا أي ــام حاس ــمة ...ونأم ــل أن تك ــون خواتي ــم مل ــف الترس ــيم ّ
جي ــدة مم ــا س ــيفتح أفاق ــا واع ــدة للبنانيي ــن
ّ
مــن يريــد انتخــاب رئيــس للجمهوريّــة يجــب أن يبتعــد عــن منطــق التحــدي ...وندعــو للتحقيــق فــي حوادث قــوارب املوت

أكد األمني العام لحزب الله الســيد حسن نرص الله،
يف الحفل التكرميي الذي أقيم «وفاء وتقديرا للعالمة
الراحل السيد محمد عيل األمني» ،يف حسينية السيدة
زينب يف بلدة شقرا الجنوبية ،انه «بعد أشهر من الجهد
والجهــاد والنضال الســيايس وامليداين واإلعالمي،
شاهدنا تسلم الرؤساء الثالثة النص املكتوب املقرتح
ملعالجة ملف ترســيم الحدود البحرية ،وهذه خطوة
مهمــة جدا .الدولة هي التي تأخــذ القرار الذي تراه
مناســبا ملصلحة لبنان يف الرتســيم ونحن أمام أيام
حاسمة يف هذا امللف ،ونأمل أن تكون خواتيمه جيدة
مام ســيفتح أفاقا جديدة وواعدة للشعب اللبناين».
وبشــأن انتخاب رئيس الجمهورية يف لبنان ،قال

السيد نرص الله إنّ «جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
املاضية أكدت أنه ال يوجد فريق واحد ميتلك األغلبية
يف الربملان».
ولفت إىل أنّ «جلسة الربملان األخرية أثبتت أن من
يريــد انتخاب رئيــس للجمهورية يجب أن يتبعد عن
منطق التحدي لصالح التشــاور» ،مضيفاً أنّ «الوقت
بدأ يضيق يف ما يتعلق بتشــكيل الحكومة».
وحــول حادثة غرق مركب لبناين قبالة ســواحل
طرطوس ،أكد السيد نرص الله أنّ «الهجرة يف قوارب
املــوت هي أشــبه بجرمية» ،داعيــاً إىل «التحقيق
القضايئ والجدي يف قوارب املوت».
ويف ســياقٍ آخر ،قال األمــن العام لحزب الله إنّ

«الحدث الرويس -األوكــراين مل يعد حدثاً إقليمياً بل
تطــور دويل ميكن أن يغري وجه العامل» ،مشــرا إىل
أنّ «دولة «داعش» ســقطت لكن «داعش» كمرشوع
وكتنظيم وكأداة يتم استخدامها مل ينت ِه» ،الفتاً إىل أنّه
«يتم اســتغالل أي حادث يف إيران من أجل التحريض
عىل نظام الجمهورية اإلسالمية».
وأضاف أنّ «داعش صنعته أمريكا ومن ال يزال يحميه
ويســهل متويله وانتقال أعداد إضافية إليه هو أجهزة
االستخبارات األمريكية» ،مؤكداً أنّ «اإلدارات األمريكية
املتعاقبة أدركت أنّ إيران قوية ومقتدرة لذلك مل تشــ ّن
حرباً عليها وراهنت عىل الداخل».

(التفاصيل صفحة )4

ّ
لبنـــان تســـلم مشـــروع اتفـــاق الترســـيم بالحبـــر االميركـــي ولقـــاء رئاســـي للحســـم االســـبوع املقبـــل
ً
ُ
االتف ـــاق عل ـــى الحكوم ـــة يتأخ ـــر اس ـــبوعا آخ ـــر ...وحدي ـــث ع ـــون ع ـــن املن ـــاورة يغض ـــب ميقات ـــي

محمد بلوط
وصل ملف ترســيم الحدود البحرية اىل نقطة الحسم بعد
ان جالت السفرية االمريكية دورويث شيا امس عىل الرؤساء
عــون وبري وميقايت وســلمتهم نســخات عن الرســالة
الخطية او مســودة االتفاق التي اعدها الوســيط االمرييك
يف املفاوضــات غــر املبارشة لرتســيم الحــدود البحرية
اموس هوكشتاين بعد جولته االخرية ومالحظــــات العدو
االرسائييل.
وفيام حرصت مصادر الرؤســاء الثالثة الرتيث يف اعطاء
انطباع او موقف حاســم وفوري من هذا التقرير او املرشوع
الذي تضمن عرش صفحات بانتظار درسه ،وصفت السفرية
االمريكية بعــد زيارتها الرئيس بري الجو املتعلق برســالة
هوكشتاين بانه ايجايب جدا.
وبــدت اجواء الرؤســاء الثالثة متيــل اىل التفاؤل رغم
حرصهم عىل درس تفاصيل االوراق العرش .ونقل عن الرئيس
بري قوله ان ما ارســله هوكشــتاين ايجايب مبدئيا واصفا
النص بشــكل عام بالقمحة مبدئيا ،لكنه حرص عىل القول
بــان الرد املقفل النهايئ يحتــاج اىل درس دقيق للنص الذي
ورد باللغة االنكليزية.

وبغــض النظــر عن املقياس االميــــريك فــان مصدرا
لبــنانـــيا مطلعــا قال للديار بعد جولة الســفرية شــيا
ان تقــــرير هوكشــتاين طويل ومفصل وفيــه احداثيات
ونقاط عديدة ويحتاج اىل دراســة عىل املســــتوى التقني
واللوجســــتي وهذا سيكون موضع درس دقيق من الفريق
اللبنــاين املختص ومن الضباط املكلفــن من قيادة الجيش
لدرس هذا امللف ،هذا اىل جانب درســه يف االطار السيايس
والشكل العام.
وتوقع املصدر ان يعقد االسبوع املقبل يف قرص بعبدا لقاء
بني الرؤساء عون وبري وميقايت لبحث هذا املوضوع واتخاذ
املوقف الرسمي اللبناين املناسب.
ويف حــال اخــذت االمور املنحى االيجــايب فان الخطوة
التــــالية الحاســمة والنهائية ســتكون بعد االنتقال اىل
الناقورة بلورة اتفاق الرتســيم وتاكيده مبشــاركة ورعاية
االمم املتحدة.
وذكــرت معلومات اخرى ان االتفــاق النهايئ رمبا يبلغ
لبنان االمم املتحدة املوافقة عليه بشكل رسمي ،وكذلك يفعل
الكيان االرسائييل.

(التتمة ص)12

روســيــا تخسر مــديــنــة لــيــمــان اإلســتــراتــيــجــيــة ش ــرق أوكــرانــيــا
وقــديــروف يــدعــوهــا الســتــخــدام أسلحة نــوويــة بعد «الهزيمة»
اعرتفتروسيا أمسالسبت
بشكل ضمني بخسارة مدينة
«ليامن» اإلسرتاتيجية التي
حارصتها القوات األوكرانية
قبل أيام الستعادتها ،يف حني
دعاها الرئيس الشيشــاين
رمضان قديروف الستخدام
أســلحة نووية صغرية يف
أوكرانيــا بعــد «الهزمية».
وأمــس ،أعلنــت أوكرانيا
أن قواتهــا بدأت الدخول إىل
مدينة ليامن اإلســراتيجية
يف مقاطعة دونيتسك رشق
البــاد ،وذلك بعــد أيام من
الحديث عــن حصارها آالف

(التتمة ص)12

عىل طريق الديار
اذا صحــت املعلومات حول الورقــة التي وضعها املوفد
االمرييك هوكشــتاين والتي نقلتها السفرية االمريكية اىل
الرؤســاء الثالثة فهي اىل حد ما ايجابية ،ذلك انه تقرر ان
ينقب العدو االرسائييل يف حقل كاريش عىل الخط  29وان
ينقب لبنان عىل الخط  23يف حقل قانا ،وهذا باالســاس
كان املطلــب اللبناين ،وبالتايل خفت امكانية حصول حرب
بني لبنان والعدو االرسائييل بشأن التنقيب عن الغاز.
واذا تــم االتفاق عــى ورقة املوفد االمرييك ،فان رشكة
توتال ستبدأ بالتنقيب يف حقل قانا اللبناين وستبدا «توتال»

و «ايني» بالتنقيب يف املربع رقم  4حيث يوجد اكرب مخزون
للغاز لكنــه ليس كبقية املربعات التي تقع عىل عمق 400
مرت بل عىل عمق  1300مرت يف جرف صخري ضخم ،يوازي
النفط يف قطر وروســيا وسيكون نبع املال الذي سيغطي
ديون لبنان وتعود البحبوبة بعد التعب وجهنم التي وصلنا
اليها كام قال الرئيس ميشال عون ،ونحن ننتظر  31ترشين
حيث سنبدأ بالخروج من جهنم بعد رحيل عون وانتظار فرتة
من الفراغ الرئايس وانتخاب رئيس جديد.

«الديار»

ايـــــــران تـــبـــدي اســـتـــعـــدادهـــا لـــتـــعـــاون م ــت ــع ــدد األطــــــراف
مــــع الــــصــــيــــن ...وهــــجــــوم ارهـــــابـــــي فــــي بــلــوشــســتــان

املواجهات يف الرشق االوكراين

مظاهرات ومواجهات في بغداد في الذكرى الثالثة لـ«حراك تشرين»
تظاهــر آالف العراقيــن
أمس السبت وسط بغداد يف
الذكرى الثالثة لحراك ترشين
الذي يطالب بإنهاء الفســاد
وســلطة األحزاب ،واندلعت
مواجهــات بــن املحتجني
وقــوات األمــن التي أغلقت
املنافذ املؤديــة إىل املنطقة
الخرضاء الحصينة وســط
العاصمة.
وأطلقــت قــوات األمن
العراقية قنابل الغاز لتفريق
املتظاهرين لــدى اقرتابهم
مــن الكتل الخرســانية يف
جرس الجمهورية املؤدي إىل

(التتمة ص)12

رئيس الجمهورية يتسلم مرشوع االتفاق من السفرية شيا

أكــد الرئيس اإليراين إبراهيــم رئييس ،لنظريه الصيني يش
جني بينغ ،اســتعداد طهران لتعزيز التعاون متعدد األطراف مع
الصني.
وقال رئييس يف رســالة تهنئــة لنظريه الصيني يش جني
بينغ وشــعبه مبناسبة العيد الوطني لبالده ،إن «إيران والصني

(التتمة ص)12

دراســـــــــــة أوروبــــــــيــــــــة :صـــــــــدوع جــــــديــــــدة فــــــي حــــوض
ال ــب ــح ــر املـــتـــوســـط تـــرفـــع احـــتـــمـــاالت حــــــدوث تــســونــامــي

كشــفت دراسة جديدة أن
احتــاالت حدوث زالزل يف
غرب حوض املتوسط تؤدي
إىل أمواج تســونامي مدمرة
أكــر مام توقعه العلامء يف
السابق.
وأكــد الباحثــون الذين
توصلوا ألول مرة إىل تحديد
موضــع الحــدود الفاصلة
بني الصفيحتــن األفريقية
واألوروبية-اآلسيوية غرب
البحر األبيض املتوســط ،أن
هذا االكتشــاف الجديد يرفع

مواجهات عنيقة شهدتها شوارع بغداد امس

باعتبارهام بلدين مســتقلني ويعارضــان األحادية القطبية
والتدخل يف الشــؤون الداخليــة للدول األخرى ،لديهام الكثري
من مجاالت تعزيز التعاون الشامل».

(التتمة ص)12
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الساعة النووية أم الساعة الديبلوماسية؟
نبيه الربجي
يف مشــهد مركّــب
كاريكاتورياً ،يف العراء.
كاريكاتوريــة
زاده
الــروال العســكري
الــذي يرتديه فولودميري
زيلنسيك ،وكان أقرب ما
يكــون اىل رشوال غوار
الطويش (وكان ينقصه
قبقاب
غــوار) .اىل جانبــه
لوحــان خشــبيان هام
وزير الدفــاع ووزيــر الخارجية .كل هــذا ليوقّع أمام
(عشيقته) الكامريا طلب االنضامم اىل حلف األطليس...
ما الجدوى من الطلــب اآلن ،وقد اقتطع القيرص أربع
مناطق من بالده ،مبساحة  100000كيلومرت مربع ،أي
ما يشــكل حزاماً وقائياً يف وجــه الصواريخ التي يزمع
األمريكيــون نصبها يف أوكرانيا ،بعدمــا كانت الخارطة
مختلفــة متاماً .الصواريخ عىل أبواب روســيا ،أي عىل
أسوار الكرملني !
األمريكيون ،وعرب تلك الدمية الهالمية ،هم من دفعوا
األمــور اىل تلك اللحظة الرتاجيدية .مل تســقط الدمية.
أوكرانيا هي التي سقطت بخسارة املناطق األكرث حيوية
القتصــاد هذا البلــد ،أن من الناحيــة الصناعية ،أو من
الناحية الزراعية ،وحتى من الناحية النووية.
هل املليارات تلو املليــارات ما تحتاجه كييف من البيت
األبيض أم أنها تحتاج اىل القوات
األمريكية وهي ترغــم الروس عىل التقهقر ،بل وتتيح
للرئيس األوكراين تحقيق حلمه
بالوصول ،كــا نابليون بونابــرت وأدولف هتلر ،اىل
أبواب موسكو ،رافضاً ـ بأوامر من واشنطن ـ أي مبادرة
للجلوس عــى طاولة املفاوضات ،وابقــاء بالده خارج
رصاعات القرن.
هذه هي أمريكا .ماذا فعلــت برجالها يف فيتنام ،ويف
أفغانســتان ،كام يف أمريكا اللالتينية ،وغريها وغريها.
لنتذكر قول زين العابدين بن عيل ملسؤول يف دولة املنفى
«اياكــم واألمريكيني ،انهم يدفنوننــا ونحن أحياء» .ماذا
تبقى اليوم من زيلنسيك سوى رشوال غوار وقبقابه؟
رمبــا هذا ما ميكن أن يتبقى مــن القادة العرب الذين
يسندون ظهورهم اىل األســاطيل ،مع أن باستطاعتهم
بناء دول ،ومجتمعــات ،يف اطار منظامت اقليمية توفر
ألعضائها األمن االســراتيجي ،بكل وجوهه السياسية
واالقتصادية ،بعيداً عن ثقافة التبعية واالرتهان.
من ينظر اآلن اىل األســواق الدولية ،وحيث األســعار
تحلق ،ال بد أن يالحظ حصول خلل دراماتييك يف مستوى
الحيــاة ،الروس ميســكون اىل حد بعيد بــأوراق الغاز،
والقمــح ،وحتى الحديد والخشــب .يف وضعهم الجديد
سيكونون أكرث قدرة يف الضغط عىل األسواق...
للمــرة األوىل ينتقل معلقون أمريكيــون من الهجوم
العاصف عىل روســيا ،ومنذ أن بدأ الغزو يف  24شباط
الفائت ،اىل التشــكيك بسياسات االدارة .يف «الواشنطن
بوست» ماذا بعد اليوم ؟ أي قنبلة تسقط يف لوغانسك،
أو يف دونيتسك ،أو يف زاباروجيا ،أو يف خريسون ،كام
لو أنها سقطت يف الساحة الحمراء .من هنا التساؤل ما
اذا كان العامل قد اقرتب من الساعة النووية.
املناخ العام وصل اىل حد طرح األسئلة العصبية حول
«الجدوى من دورنــا يف أوكرانيا» ،أو «لكأنه الوجود يف
عنق الزجاجة» ،وبعدما ثبتت عبثية املواجهة بالواسطة،
أو مــن املقاعد الخلفية ،حتى وان اســتنزفت الكثري من
االمكانات ،كام من املعنويات ،الروسية.
الروس وقد أخطأوا كثرياً يف الحسابات حققوا أشياء
بالغة الحساســية عىل األرض .الصينيون الذين مل يحن
وقتهم بعــد باتوا أكرث دراية بنقــاط القوة ،كام بنقاط
الضعف ،ال يســتبعدون أن يكون بني البنود الرئيسية ألي
صفقة،عودة «االبنة الضالة» ،أي تايوان اىل األرض األم.
مثة تعليقات تسخر من تأثري العقوبات عىل املسارات
االسرتاتيجية للدول .االيرانيون الذين
يخضعــون لعقوبات تكاد متنع عنهــم الهواء ،باتوا،
كردة فعل ،عى بعد خطوات ،ورمبا ســاعات ،من القنبلة
النووية.
اضافة اىل ذلك ،توجــه بعض الدول اىل البحث الجدي
يف انشــاء نظام مايل ،ومرصيف ،عاملي ال يكون بامرة
الواليــات املتحــدة ،دون أن يكون ذلك مســتحيالً ،وان
كان نجوم وول ســريت ،وحيث الكعبة املالية املقدسة،
يعتربون أن الحد من قوة األرمادا املالية األمرييك أشــبه
ما يكون بالحد من دوران الكرة األرضية..
العامل ،ونحن الجزء التائــه منه ،أمام خيارات صعبة.
الســؤال املــدوي اآلن :الســاعة النووية أم الســاعة
الديبلوماسية؟؟

ّ
يتسلمون من ّ
شيا
الرؤساء الثالثة
رسالة هوكشتاين حول اقتراحات الترسيم

عون يتسلّم الرسالة من السفرية األمريك ّية

(دااليت ونهرا)

استقبل رئيس الجمهورية العامد ميشال عون ،يف العارشة
والربع قبل ظهر امس يف قرص بعبدا ،سفرية الواليات املتحدة
األمريكية الســيدة دورويث شيا ،وتســلم منها عرضا خطيا
من الوســيط األمرييك يف املفاوضات غري املبارشة لرتسيم
الحدود الجنوبية البحرية اموس هوكشــتاين يتعلق برتسيم
الحدود من ضمن مسار املفاوضات.
واجرى الرئيس عون عىل األثــر اتصالني هاتفيني برئيس
مجلــس النواب نبيه بــري ،ورئيس مجلس الــوزراء نجيب
ميقايت ،وتشــاور معهام يف املوضوع ،ويف كيفية املتابعة
العطاء الوسيط األمرييك ردا لبنانيا يف ارسع وقت ممكن.
كذلك ،إســتقبل رئيس الحكومة ســفرية الواليات املتحدة
االمريكية يف دارته.
وسلمت شــيا الرئيس ميقايت العرض الخطي من الوسيط
األمرييك يف املفاوضات غري املبارشة للرتسيم.
وبعد الظهر ،اســتقبل الرئيس بري يف عني التينة ،السفري
االمريكية وتسلم منها أيضاً نسخة عن عرض هوكشتاين.
وأثناء مغادرتها عني التينة قالت شيا« :األمور تبدو ايجابية
جداً».

ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة
ّ
ّ
لبنان يتقدم الــى األمـــام فــي ملف الترسيم بعد تسلمه عــرض هوكشتاين..
َّ
ً
ً
ويُـــــكـــــلـــــف الــــجــــيــــش دراســـــــــــة اإلحــــــداثــــــيــــــات تـ ــقـ ــنـ ــيـ ــا وقــــانــــونــــيــــا
دوليل بشعالين
خطــا لبنــان خطــوة إيجابية
جعة نحو توقيــع إتفاقية
ومشــ ّ
ترســيم الحدود الجنوبية البحرية
بينه وبــن العــدو اإلرسائييل من
خالل تسلّم رئيس الجمهورية العامد
ميشال عون ،ورئييس مجلس الن ّواب
نبيه ب ّري وحكومة ترصيف األعامل
كل
نجيب ميقــايت أمس الســبتّ ،
مبفرده نســخة عن العرض الخطّي
من الوسيط األمرييك يف املفاوضات
غري املبارشة للرتسيم البحري آموس
هوكشــتاين ،نقلته لهم الســفرية
األمريكية لدى لبنان دورويث شــيا.
وقد بدّ ت مــرورة وهي تجول عىل
املســؤولني اللبنانيني ،معلنة خالل
مغادرتها من عني التينة أنّ «األجواء
إيجابية جدّ اً» .وكان لبنان قد طالب
يف وقت ســابق ،بأن يكون العرض
خط ّياً ليتمكّن من دراسته ومناقشته
مع املعنيني والخــراء والقانونيني.
وفور تســلّم العــرض ،اتصل عون
بربّي وميقــايت وتشــاور معهام
وف كيفية
يف املقرتح األمــريكِ ،
املتابعة إلعطاء هوكشــتاين الر ّد اللبناين الرسمي يف أرسع
وقت ممكن.
وتقول أوساط ديبلوماسية مطلعة عىل ملف الرتسيم ،بأنّ
املســؤولني اللبنانيني الذين التقاهم هوكشتاين خالل زيارته
األخرية اىل لبنــان يف  9أيلول املنرصم ،كــا يف نيويورك،
كانوا طلبوا منــه جواباً خطياً عىل مقرتحاتهم بعد التفاوض
ي ّهد اىل توقيع
مع اإلرسائيليني ،وقد جاء الــر ّد املنتظر الذي ُ
اإلتفاقية املرتقبة.
وذكرت أنّ العــرض األمرييك قد أحيلت نســخة منه من
قرص بعبدا اىل قيادة الجيش لدراســته مــن الناحية التقنية
والقانونية ،ال سيام وأنّ املوقف الرسمي ال بدّ وأن يرتافق مع
موافقة املؤسسة العســكرية عىل بنود العرض بعد دراسته
وفقــاً لإلحداثيات والخرائط البحريــة .وكان لبنان رفض ما
اقرتحــه األمرييك واالرسائييل عن حصــول هذا األخري عىل
اإلحداثية األمنية يف رأس الناقورة عند نقطة  B1إذ من شأنها
أن تضع موقعــاً إرسائيليا داخــل االرايض اللبنانية ،وتتيح
لإلرسائييل بالتايل يف مرحلة مقبلة ،وفقاً لقانون البحار ،أن
يتم التوافق حولها.
يستويل عىل مســاحات بح ّر ّية معينة مل ّ
كام ألَنَّه بإمكان العدو اإلرسائييل أن يعتمدها كنقطة إنطالق
لرتسيم الحدود الربية مع لبنان ،يف حال حصلت مفاوضات
ربي يف وقت الحق ،متتد حتى مزارع شبعا
حول الرتســيم ال ّ
وتالل كفرشــوبا والقسم الشــايل من قرية الغجر التي ال

اإليراين عىل اإلتفاق النووي).
يتم
ولوحظ أنّها املرة األوىل التي ّ
فيها اإلعالن عن خطوة هوكشتاين
بتســليمه العرض الخطّي ،ما أوحى
بقرب توقيع االتفاقية ال سيام اذا ما
كل مــن الجانبني عىل بنودها.
وافق ّ
علامً بأنّ املعلومــات تحدّ ثت عن أن
هوكشــتاين مل يرســل العرض اىل
لبنان ّإل بعد اللقاء األخري الذي جمع
مستشــار األمن القومي األمرييك
جيك سوليفان مع نظريه اإلرسائييل
إيال هوالتا ،الخميــس الفائت ،يف
البيت األبيــض ،وبحثا خالله أهمية
ترسيم الحدود البحرية مع لبنان يف
أرسع وقت ممكن .وهذا يعني ،عىل
ما أكّدت األوساط عينها إطالع العدو
اإلرسائييل عــى مضمون اإلتفاقية
واملوافقــة عليه قبل إرســاله اىل
لبنان.
وإذ رشع لبنان بدراســة العرض
فــوراً ،عىل أن يُرســل الــر ّد عليه
رسيعاً اىل الوســيط األمرييك بعد
مناقشة تفاصيله ،أوضحت أّنه يف
حال موافقــة الجانبني عىل العرض
املقرتح ،فإنّ املفاوضات ســتنتقل
عندهــا اىل املرحلة االخــرة منها
وتتعلّق بتثبيت ما جــرى التوافق عليه بينهــا فنياً وتقنياً
وقانونياً بوســاطة أمريكيــة وبرعاية أمم ّيــة عىل طاولة
الناقورة.
يتم التوقيع عليه من قبل لبنان
أ ّما هذا التفاهم الجديد فلن ّ
والعدو االرسائييل عىل ورقة واحدة ،ليك ال يُعترب تطبيعاً مع
العدو ،إنَّ ا عىل ورقتني منفصلتني تُرسالن اىل األمم املتحدة
تتض ّمنان ما جرى االتفاق عليه فيام يتعلّق برسم اإلحداثيات
الجديــدة للمنطقة الجنوبية البحرية .األمر الذي من شــأنه
إلغاء أو تجميد املرسوم اإلرسائييل املودع لدى األمم املتحدة عن
اإلحداثيات الحدودية املحدّ دة بالخط  .1فيام املرســوم 6433
املودع لديها من قبل لبنان قد يبقى ساري املفعول كونه
ينص
ّ
عىل الخط  23أساســاً .ورأت بأنّ االتفاقية ال بدّ وأن تتط ّرق
اىل مصري هذين املرسومني ،لئال يعود اإلرسائييل اىل مضمون
يتمسك بهّ ،
وإل ملا رفض
مرسومه واعتامد الخط  1الذي كان
ّ
«خط هوف» سابقاً ،متى أراد نسف االتفاقية.
يتم السامح لســفينة ‹إنرجني» ببدء
وتتوقّع األوساط أن ّ
العمل يف حقل «كاريش» بعد أن أرجأته من أيلول اىل منتصف
سيفع الضغط
ترشين األول الجاري ومن ثم اىل أواخره .كام ُ
عن «توتال» التي ستعود الستئناف عملها فوراً يف البلوكني 4
كل هذه األمور قبل انتهاء عهد الرئيس عون
و .9فهل ستتحقّق ّ
يف  31ترشين الجاري ،أم ستمتد اىل ما بعده؟!

الــعــرض أعــطــى لبنان الــخــط  23وحــقــل «قــانــا» وســمــح لـــ «تــوتــال»
ّ
بمعاودة عملها واعترف بحقه في استيراد الفيول ولــو من إيــران
تــزال محتلّة من قبل الق ّوات اإلرسئيلية منذ العام  ،2000رغم
تحقيق االنسحاب من جنوب لبنان.
وكشفت األوساط نفســها أنّ العرض الخطّي الذي تسلّمه
لبنان من هوكشتاين عرب السفرية شيا تض ّمن بنوداً عدّ ة هي:
املس
ً -١حصــول لبنان عىل الخــط  23كامالً مــن دون ّ
ببلوكاته الحدودية  8و9و ،10وعىل حقل لبنان «قانا» كامالً.
ً -٢أنّ لبنان ليــس معنياً بالتعويض للجانب اإلرسائييل عن
الجزء الجنــويب من حقل «قانا» الذي يخــرج عن الخط 23
مبساحة  80كلم.2
(وهذا يعني بأنّ الرشكة املنقبة أي «توتال» ســتقوم بهذه
املهمة).
بحق لبنان بالتنقيب واإلســتخراج يف حقوله
ً -٣اإلعرتاف ّ
النفطية املكتشفة يف بلوكاته البحرية.
ً -٤الســاح لرشكة «توتال» الفرنســية مبعاودة التنقيب
واالستخراج يف الحقول اللبنانية النفطية.
ً -٥عدم ربــط أي نقطة بريّة بالحــدود البحرية وتحديداً
النقطة  B1يف رأس الناقورة.
بحــق لبنان بالحصول عــى الطاقة والغاز
ً -٦اإلعرتاف
ّ
والفيول للكهرباء من أي دولــة كانت ،مبا فيها إيران( .وهي
نقطة إيجابية جدّ اً تجاه لبنان الذي حورص طويالً و ُمنع من
قبول أي هبات أو مســاعدات من إيران يف وقت سابق .ومن
نص اإلتفاقية قبل التوافق األمرييك-
املستغرب أن يتض ّمنها ّ

مــــاذا سيفعل الــرئــيــس بــعــد انــتــقــالــه مــن الــقــصــر الــجــمــهــوري الـــى الــرابــيــة؟
ّ
ســيــكــمــل فــــي «ال ــت ــدق ــي ــق ال ــج ــن ــائ ــي املــــالــــي» وقـــــد يــســمــي امل ــت ــورط ــي ــن
كامل ذبيان
تنتهــي والية رئيــس الجمهورية العامد
ميشــال عــون يف نهاية الشــهر الحايل
دستوريا ويعود رئيســا سابقا ومواطنا اىل
منزله يف الرابية حيث الســؤال يطرح ماذا
سيفعل بعد تقاعده الرئايس وهو املتقدم يف
العمر؟
يغادر الرئيس الســابق القرص الجمهوري
وقد ال يســلم خلفا له اذا مل ينتخب مرشح
يف املهلة الدرســتورية يف  31ترشين االول
الحايل بحيث يدخل لبنــان يف فراغ رئايس
وتنتقــل صالحيات رئيــس الجمهورية اىل
تصف
الحكومة دستوريا .سواء الحالية التي ّ
االعامل او تشكل اخرى والتي مل تنضج بعد
الطبخــة الحكومية كام اكــد الرئيس عون
نفسه مام يؤرش اىل ان الحكومة قد ال تولد
قبل نهاية الوالية الرئاســية كام ان انتخاب رئيس جمهورية
يبدو معقدا ولو حصلــت الجلىسة االوىل اال اذا حصل توافق
او تســوية ،او ذهب اطراف الرصاع الســيايس الداخيل اىل
املنافســة واالحتكام اىل النتيجة التي سيعرب عنها النواب يف
صندوق االقرتاع.
فالشــهر الحايل حافل باالستحقاقني الرئايس والحكومي
وعليهام يتظهر املشــهد الســيايس واالتجاه الذي سيسلكه
الوضع اللبناين املرتبط برصاع اقليمي ودويل ومتركز اطراف
لبنانيــة يف محاور خارجية مام يبعد «اللبننة» عن انتخابات
رئاسة الجمهورية التي مل تعد صالحياتها كام كانت قبل اتفاق
الطائف الذي قيد رئيس الجمهورية يف بعض بنود الدســتور
املعدل فلم يعد هو من يسمي رئيس الحكومة كام فقد سلطته
عىل مجلس الوزراء الذي بات هو السلطة التنفيذية اذ يرتأس
رئيس الجمهورية جلسة مجلس الوزراء عندما يحرضها وال
يصوت.
هذه االلية الدســتورية التي ينتظر اللبنانيون حصولها يف

هذا الشــهر بني انتخاب رئيس للجمهورية او تشكيل حكومة
متــارس صالحياته لفرتة انتقالية قد تطول كام يف شــغور
رئــايس حصل منذ ايار عــام  2014اىل  31ترشين االول من
العام  2016وكان سبقه شغور حصل بعد نهاية والية الرئيس
اميــل لحود من نهاية عام  2007اىل ايــار  2008اما املرحلة
القصرية فكانت بعد استقالة الرئيس بشارة الخوري يف نهاية
ايلول  1952ودامت اســبوعا مع حكومة ترأسها قائد الجيش
انذاك اللواء فؤاد شهاب.
مع انتهاء عهد الرئيس عــون وانتقاله اىل الرابية املنطقة
التي خاض معاركه السياســية منها بعــد عودته من منفاه
اىل لبنان يف ايار  2005فانه لن يتقاعد من السياســة وهو
املؤسس لحالة شعبية سميت «بالعونية» عندما تبوأ منصب
رئيس الحكومة العســكرية يف  23ايلــول  1988بعد نهاية
والية الرئيــس امني الجميل هذه الحالــة تحولت اىل «التيار
الوطني الحر» الذي عني له رئيســا صهره جربان باسيل دون
حصول انتخابــات مام اخرج عددا ال بــأس به من مناضيل

الحالة العونية من «التيار» الذي غادره الكثري
من الذين كانوا يف صفوفه االمامية.
وسريتكز العامد عون يف عمله السيايس
عىل «التيار» الذي اسســه وســيكون رأس
حربة يف مواجهة الفساد كام ينقل املقربون
عنه وســيفتح امللفات كام فعل يف «االبراء
املســتحيل» الذي مل يطبقــه عندما وصل
اىل رئاســة الجمهورية واقفلته «التسوية
الرئاســية» التي عطلت «االصالح والتغيري»
وفق معارضــن داخل «التيــار» واصبحوا
خارجه حيــث مل تعد تنطــي نظرية «ما
خلونا» عىل احد الن من قادوا «التيار» دخلوا
يف صفقات ومحاصصــات وان التفاهامت
التي قامت بني «التيار» والقوى السياســية
كان لها هدف واحد وهو متكني «التيار» من
السلطة واالستفادة منها وفق خصوم باسيل
الذين يرونه ضعيفا خارج الســلطة كام ان
العامد عون مل يعد هو الشخص الذي يتوجه
اىل «الشــعب العظيم ويحركه ،والذي انفــك عنه وفق نتائج
االنتخابات النيابية التي كان فيها عون «تسونامي» يف العام
 2005فحصد  29نائبا غالبيتهم للمقاعد املسيحية فتحول من
«تسونامي» اىل «نامي» عىل امجاد مضت.
اما ما هــو منتظر من عون الســيايس ان يقوم به عندما
يتخىل عن عون الرئيس فان املعلومات املســتقاة من مقربني
منه وتياره الســيايس تقول بان الرئيس الســابق ســيفتح
امللفات وسيبدأ من «التدقيق الجنايئ» الذي مل يحرز تقدما يف
عهده وسيكمله بعد خروجه من الرئاسة االوىل اذ يتوقع ان
ينرش الرئيس عون معلومات حول ما جرى خالل الســنوات
التي ســبقت عهده واثنائه وقد يلجأ اىل تســمية االشخاص
املتورطني وســركز عىل حاكم مرصف لبنان رياض سالمه
ولن يؤفر قضاة كام ســيتحدث عن من تولوا مسؤوليات من
القوى السياسية وكان لهم دور يف الفساد والهدر.
ال يعترب الرئيس عون ان عهده انتهى فســيكمله بالسياسة
وبعنوان «التدقيق الجنايئ املايل املستمر».

ّ
ّ
الفرنسية
استقبل قائد القوات املسلحة

قــــائــــد الـــجـــيـــش  :املــــؤســــســــة ال ــع ــس ــك ــريّ ــة
ُ
مــتــمــاســكــة وقــــادرة عــلــى حــمــايــة لــبــنــان وشعبه
اســتقبل قائد الجيش العامد جــوزاف عون يف مكتبه يف
اليزرة قائد الق ّوات املســلّحة الفرنســية الجــرال Thierry
 ،BURKHARDوبحث معه يف سبل تعزيز التعاون والتنسيق
بني الجيشني.
ون ّوه الجرنال  BURKHARDبـ»الــدور البارز واملهم الذي
تقوم به املؤسســة العســكرية لجهة املحافظة عىل األمن
واالستقرار يف لبنان» ،مشــدّ داً عىل» استمرار دعم الجيش،
بخاصة لجهة توفري املســاعدات الطارئــة وتطوير قدراته
العمالنية ،إضافة إىل مواصلة التزام بالده املشاركة يف قوة
األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان .»UNIFIL
من جهته ،شــكر العــاد عون من لنظــره الفرنيس

وقــوف بــاده الدائم إىل
جانــب لبنــان وجيشــه،
مشــراً إىل أن «هذا الدعم
يســاهم يف متابعــة
املؤسسة العسكرية تنفيذ
املهامت العديدة واملتش ّعبة
املطلوبة منها ،فيام تواجه قائد الجيش مستقبالً قائد الق ّوات املسلّحة الفرنسية
تحديــات بســبب الوضع
وأكّد العامد عون أن «املؤسســة ال تزال متامسكة وقادرة
االقتصــادي والســيايس
واالجتامعــي ،وال يزال عســكريوها عــى الرغم من ذلك عىل حامية لبنان وشــعبه ،وأن القيادة تسعى بكامل طاقتها
مؤمنني بقدسية مهمتهم».
لتخفيف وطأة األزمة عن كاهل العسكريني».
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ميشال نرص

بني الفراغ الزاحف اىل بعبدا
،وانجاز اتفاق ترسيم الحدود
البحرية مع «ارسائيل» ،سباق
محموم ،محســوم النتيجة
منذ اللحظة بعد ابتكار الحل
العبقري ،الــذي تنطح فولد
فكــرة تثبيت االتفــاق دون
الحاجــة لرئيــس وال حتى
حكومة ،باعتبار ما سيحصل
اجراءا تقنيا اداريا .هكذا بدل
ان يكون اموس هوكشــتاين
و»مغلفه» هو الحدث ،تحولت
االنظار اىل السفرية دورويث بري يتسلم الرسالة من السفرية األمريكية			
شــيا التي انهــت رياضتها
يتسلم الرؤساء الثالثة جواب لجنة الخرباء يف اقرب
الصباحية قبل ان تحمل نســخا ثالث من امللف الذي وقت ممكن ،حيث يتوقع ان تشــهد نهاية االسبوع
وصل اىل السفارة عرب الربيد االلكرتوين قبيل الفجر ،القادم اجتامعا ثالثيا يف بعبدا ملناقشة امللف ،ليتخذ
سائحة بني املقرات الرئاسية الثالثة.
يف ضوء ذلك القرار الســيايس الذي ســيتم ابالغه
جالت عىل الرؤســاء مســلمة النسخة نفسها اىل الجانب االمرييك ،قبل منتصف الشــهر مبدئيا
للرتويكا ،بعدما كانت فبعد تعدد الروايات التي تربر موعد بدء «ارسائيل» لعمليات االســتخراج من حقل
التأخري يف عملية تســليم االقــراح االمرييك اىل «كاريش»،كاشــفا عن خطي تواصل سيفتحان مع
الجانبني اللبناين واالرسائييل بعدما انجز قسام كبريا حارة حريك ،االول عرب رئيس مجلس النواب،والثاين
منه خالل «مفاوضات غري رســمية» عىل هامش عرب املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم،مع
اعــال الدورة الـ  77للجمعية العامة لألمم املتحدة االشــارة اىل ان حــزب الله ليس ببعيــد عن اجواء
يف نيويــورك ،مع الجانبني اللبنــاين واالرسائييل املفاوضات.
ومسؤويل عمليات قوات حفظ السالم يف نيويورك
ولكن ما الذي تضمنه «املغلف» الذي تسلمه لبنان؟
املكلفة بإدارة عملياتها يف العامل واليونيفيل» التي من
وفقا للمصادر فان «املغلف» الذي سلم احتوى عىل
املرجح ان تتوىل مهمة االرشاف عىل املنطقة العازلة عرش صفحات فولسكوب باللغة االنكليزية ،تضمنت
عىل الخط  23عند انطالقته من الحدود الربية.
عرضا شــامال ملســار املفاوضات ،ومجموعة من
«دورا»
عىل هذه الخلفيات،ومن عني التينة اعلنتها
االقرتاحات التي صاغها الجانب االمرييك املستوحاة
التي
اللبنانية
«االمور ايجابية جدا» ،ووفقا للمصادر
من مطالب الفريقني ،موزعة عىل بنود ونقاط  ،دون
التي
الصيغة
يف
اكدت ان ما قراه الرؤســاء الثالثة
اي خرائط مرفقة ،امنا ارقاما تحدد احداثيات لنقاط
العريضة
بخطوطها
تسلموها ،سبق واطلعوا عليها
حدودية بحرية.
خالل املفاوضات املكوكية  ،وخالل جلسة الوسيط
وتتابع املصادر بان لبنان متكن من تحقيق العديد
االمــريك االخرية مع املفاوض اللبناين ،اللهم اال اذا من النقاط االيجابية ابرزها:
ما اكتشف «الخرباء « شيطانا ما يف تفاصيل املفردات
 الحصول عىل حقل قانا كامال ،رغم انه ليســتوارقام االحداثيات الواردة يف النص ،مستدركة بانه هناك اي دراسات اكيدة حتى الساعة حول هذا الحقل
من حيث املبدا ســتتم احالة امللف اىل قيادة الجيش الذي يرى الكثريون انه خدعة ارسائيلية.
 تثبيت الخط 23كخط للحدود البحرية بني البلدين،لدرسه من الناحية التقنية ومدى تطابقه مع املطالب
اللبنانية ،بعد وضع االحداثيات عىل الخريطة ،عىل ان دون ربطــه باي نقط برية ،علام ان املعلومات تؤكد

ان الوســيط االمرييك رفض
منذ البدايــة اي عملية ربط
من قبــل الجانب االرسائييل،
معتربا انه مهمته تقترص عىل
امللف البحري ،فهوكستاين قد
اقرتب من موقف هوف سابقا
باقرتاحــه بتجميــد البحث
باملنطقــة الربيــة والخط
القريــب منها وتعليق البحث
به بعــد اإلقرار بحقوق لبنان
كاملة كام طالب بها من حقل
قانــا والخط املتعرج الخاص
به اىل الخط املستقيم املتعلق
بالبلوكني  9و 8كام رســمه
(حسن ابراهيم) لبنــان وصــوال اىل النقطة
 23عنــد مثلث التقاء الحدود
البحرية اللبنانية – القربصية – االرسائيلية.
 ضامن لبنان حقه بالتنقيب واالســتخراج ،وانكان مثة من يتحــدث عن اتفاق «جنتلامن» يقيض
بتكليف الفرنســيني ،وتحديدا رشكة «توتال» بهذه
املهمة ،رغم ان تلك العملية سيكون مسارها طويال
ولن يكون قبل سنوات ،اال يف حال قرر لبنان بيع ما
تحت املاء تقديريا قبل االستخراج مقابل مبالغ مالية.
 تكفــل الواليــات املتحدة االمريكية مبســالةالتعويضات التي طلبتهــا تل ابيب ،من خالل زيادة
الدعم العسكري الرسائيل  ،وتعزيز حامية منشآتها
الخاصة باالستخراج.
اما عن الخطوة املقبلة ،فتكشــف اوساط مقربة
من دائرة القرار يف واشنطن انه يف حال الرد اللبناين
االيجايب ،فانه ســيتم االنتقــال اىل انجاز املرحلة
االخرية،قبلاعالنواشنطنانتهاءمهمتها،والقاضية
بارسال كل من لبنان وارسائيل ملفي الحدود البحرية
لكل منهام ،وفقــا ملا ورد يف االقرتاح االمرييك اىل
االمم املتحدة لتسجيله جانب االمانة العامة ،عىل ان
يرتك لكل دولة اعتامد اصولها الدستورية والقانونية
املعتمدة وفقا لقوانينها ،مؤكدة انه لن يكون هناك اي
اجتامعات يف الناقــورة او غريها او لقاءات ،اذ مع
انجاز هذه الخطوة يكون الطرفني قد تعهدا بشــكل
نهايئ ال رجوع عنه باقفال هذا امللف ،مشرية اىل ان
عىل الدولة اللبنانية االلتزام مبا ســتتعهد به وضبط
الحدود من جانبها.

ّ
ّ
الرئاســـــية ...وفرنســـــا علـــــى الخـــــط
الدوليـــــة
ال منـــــاص مـــــن التســـــوية

فادي عيد

من خالل املساعي الجارية راهناً.
وهنا أيضاً ،مثة معلومات عن مشاورات تجري عىل
خــط الفاتيكان ـ باريس بعيداً عن األضواء ،وتعترب
من األهمية مبكان نظراً لقلق الطرفني عىل الوضع
اللبناين من جوانبه كافة ،وخصوصاً ما يعانيه أبناء
هذا البلد من ظروف صعبة ومخيفة عىل املستويات
اإلقتصادية والحياتية ،ولهذه الغاية ،فإن التسوية
قــد تكون الحل األكرث واقعية يف مثل هذه األجواء
املحيطة بالبلد ،مبعنى أن فريقاً ال يريد أي رئيس من
الفريق املقابل ،والعكس صحيح ،تالياً مثة صعوبة
للتوافق عىل شخصية تحظى بتوافق الجميع ،مام
يعقّد األمور ويبقي اإلستحقاق الرئايس عالقاً أمام
تع ّنت هذه الجهة وتلك ،ودخول البلد يف سياســة
املحــاور أكرث من أي وقت مىض ،ولذا ،فالتســوية
الحل كام كانت الحال يف
قد تكــون مدخالً لفرض ّ
«الدوحــة» وقبلهــا يف «الطائف» ،إذ مل يُنتخب أي
رئيــس ،وعىل الرغم من التوافق الداخيل يف بعض
املحطات ،إال بـ»ق ّبة باط» دولية وإقليمية.
وعىل خط آخر ،علم أن بعض القوى السياســية
غادرت البلد منتصف األسبوع املنرصم إىل بعض الدول

الغربية ،الســتطالع األجواء
الرئاسيةولقاءأصدقاءقدامى
لهــم صــات وعالقات مع
الدوائر الرئاسية والحكومية
يف بلدانهــم ،خصوصاً بعد
البيان الثــايث األمرييك ـ
الفرنيس ـ السعودي ،والذي
فتح الطريق أمام التســوية،
ومن هنــا ،فإن األســبوع
الجاري من شــأنه أن يبلور
ماهية هذه التحركات الدولية
والعربية ،وعام إذا كان هناك
معي،
من تسويق ملرشــح
ّ
أو أن بعض املرشــحني الحاليني ،والذين نالوا نسبة
أصوات مقبولة يف الدورة األوىل ،ســ ُيص ّنفون يف
خانة هؤالء املرشحني الذين يبنى عليهم كتوافقيني،
ومن خارج اإلصطفافات السياسية ،عىل اعتبار أنهم
حازوا عىل أصوات أكرث من كتلة نيابية ،لذا ،فإن إعادة
خلط أوراق ستحصل يف الجلسة املقبلة ،وينقل بأن
رئيــس املجلس النيايب نبيه بري ،لن يحدّدها قبل أن
تصلــه مالمح التوافق الــدويل ـ اإلقليمي ،وعندما
يتلقّف هذه اإلشارة سيحدّد الجلسة فوراً ،وهو الذي
ختم جلسة الخميس عندما سئل عن موعد الجلسة
القادمة ،ردّ« :عندما يأيت التوافق».
وعليه ،يبقى أن ما يحصل اليوم هو عملية جوجلة
للمواقف وتقييم ما حصل وإجراء «بوانتاج» من شأنه
أن يكون مدخالً ملعرفة املرشــح األوفر حظاً ،وذلك،
ربطاً مبا سيحمله املوفد الفرنيس إىل بريوت ،أو ما
ســيتم تبليغه للمسؤولني اللبنانيني من قبل الرئيس
ماكرون حول موقف باريس ،وما إذا كان لديها إسامً
معينــاً بعدما حدّدت املواصفات مــن ضمن البيان
الثاليث املشرتك األمرييك ـ الفرنيس ـ السعودي.

اكــد رئيــس الجمهورية
العامد ميشــال عون ان «من
يقيد القضاء قد يكون مترضرا
من عدالته ،وهو صاحب نفوذ
يك يصل اىل تعطيل ســلطة
دستورية كالقضاء» ،مجددا
مطالبته القضاة ان يواجهوا
مــن يقيــد العدالة ،ســواء
يف املــرف املركــزي او يف
التحقيقات املتعلقة بإنفجار
مرفــأ بــروت ،ويتنفضوا
لكرامتهموسلطتهم».
كالم رئيس الجمهورية جاء عون ووفد املنتدى األورويب للنزاهة يف لبنان (دااليت ونهرا)
االطار».
خالل استقباله ،صباح امس
بعدها ،كانت كلمة لعضو مجلس الشيوخ الفرنيس
يف قرص بعبدا وفد املنتدى األورويب للنزاهة يف لبنان،
وتحدثت خالل اللقاء النائبــة يف الربملان األورويب وعضو لجنة الشــؤون الخارجيــة والدفاع والقوى
ورئيســة اللجنة الفرعية لحقوق االنسان فيه ماريا املســلحة يف املجلس لودوفيك هاي ،شدد فيها عىل
ارينا ،معتربة «ان ما يقوم به رئيس الجمهورية ال سيام «أهمية اســتقاللية القضاء ،لكون الشفافية مل تعد
يف مكافحته للفســاد يتالقى وتوجه الوفد والتزامه مجرد واجب بــل التزاما أخالقيا بجب ان تبنى عليها
بلبنان ،وبصورة أخص لجهة النضال من اجل مكافحة املجتمعات» ،مشــيدا «باالرادة اللبنانية يف تأكيد هذا
التهربمنالقصاصواحقاقالعدالة،وكالهاميؤديان االمر من خالل املسرية التي اطلقها الرئيس عون ،والتي
يجب علينا ان نالقيها عىل املستوى األورويب».
اىل ارضار وخيمة بحق شعب بأرسه».
وتكلم اييل ايب سعد فذكّر بقول رئيس الجمهورية
ثم تحدث النائب يف مجلس النواب البلجييك ورئيس
الجمعية الربملانية لتنظيم االمن والتعاون يف اوروبا «انه قبل الحرية علينا ان نتحرر» ،مضيفا «إننا نتبع
مالك بن عاشــور ،وقال« :لألســف إن املخاطر التي مسريتكم،واليومنواصلالنضالالذيرستمبه،ونجهد
يعيشــها لبنان ،الذي يعيث فيه الفساد هي مخاطر لتحقيق وقع إيجايب ملصلحة املجتمع اللبناين».
من جهتــه ،رحب الرئيس عــون بالوفد ،متمنيا
عاملية.ونحننسعىاىلبذلجهودمضاعفةملؤازرتكم
يف ما تقومون به لجهة محاربة الفســاد ومكافحة «النجاح للمؤمترين يف ما يعود باملصلحة عىل لبنان،
التهرب من العقاب» ،مشريا اىل «اننا نتحمل مسؤولية ال ســيام يف ما يتعلق مبسرية محاربة الفساد التي
كنــواب أوروبيني للوقــوف اىل جانب لبنان يف هذا اطلقها» .وعــرض للحضور واقع القضاء يف لبنان،

مذكرا بـ»تحريك دعوى الحق
العام بحق حاكم مرصف لبنان
رياض سالمة» ،ومشريا اىل
«تقاســم القضاة التهرب من
املســؤولية مــن دون ان يتم
االدعاء عليه وفق األصول».
كام عرض للوفد مطالباته
املتعــددة للقضــاء يف ان
«يواجــه من يقيــد العدالة
كذلــك يف تحقيقات انفجار
مرفأ بــروت حيث ان أنفس
الضحايا والجرحى إضافة اىل
املوقوفني ظلام واهاليهم ،ال
يزالون جميعا ينتظرون بارقة
امل تأتيهم من القضاء الحقاق العدالة ،بعد سنتني عىل
وقوع االنفجار ،وليس هناك من تقدم يف التحقيقات،
ال بل ان التحقيقات متوقفة نتيجة التعطيل من ذوي
النفوذ» .وحرض اللقاء اىل ارينا ،وبن عاشــور وهاي
وايب ســعد ،كل من :عضو وسكرتري مجلس الشيوخ
الفرنيس ونائب رئيس لجنة الخارجية والدفاع والقوى
املسلحة يف املجلس جويل غرييه ،محامية الدفاع عن
جمعية «شريبا» غري الحكومية التي تكافح الجرائم
املالية الخطرية والتي متثل «تجمع ضحايا املامرسات
االحتياليــة واالجراميــة يف لبنان»فابيان مولينا،
محامية الدفاع عن جمعية «شــربا» امييل لوفيفر،
املحامي الفرنيس املتخصص بامللفات الدولية املرتبطة
بالجرائماالقتصاديةواملاليةواستعادةاألموالاملنهوبة
ستيفان بونيفاس ،ونائبة رئيس جمعية Geneva bar
 Associationاملتخصصة بالقانون واستعادة األصول
الدولية ساندرين جريوه.

يتوقع أن تتغري املعطيات
شكالً ومضموناً يف جلسة
انتخــاب الرئيــس املقبلة،
وتحديداً عىل صعيد اإلقرتاع
بحيث ســتكون هناك إعادة
خلط أوراق وتبدّ الً يف املشهد
الذي كان سائداً يف الجلسة
األوىل ،وهذا ما يظهر ،وفق
املعلومات من أكرث من تكتل
نيايب ،وخصوصاً عىل خط
التغيرييني والنواب الســ ّنة،
مبعنى أن التصويت لن يكون شــبيهاً ملا كان عليه
الخميس املنرصم ،إال يف حال حصلت مفاجأة بفعل
املساعي الجارية فرنسياً وعربياً ،وعرب التح ّرك من
أكرث من عاصمة غربية ،من أجل التوصل إىل تسوية
حول امللف اللبناين ،وال ســيام التوافق عىل رئيس
للجمهوريــة من كل املك ّونات السياســية والكتل
النيابية.
ولهــذه الغاية ،تابعــت املعلومات ،أن فرنســا
تواصلــت مع جهات إقليمية يف اليومني املاضيني،
وســتكون لها حركة مكثّفة مع األطراف اللبنانية
عــى اختالفها ،إما من خــال اتصاالت يقوم بها
الرئيــس الفرنــي إميانويل ماكــرون مع بعض
الجهات املحلية الرئاسية ،ومرجعيات فاعلة ،وإال قد
يصل موفد رئايس فرنيس إىل بريوت لتبليغ املوقف
الفرنيس ،باعتبار أن جلسة انتخاب الرئيس األوىل
ك ّونت صورة أولية للمجتمع الدويل ،وال سيام للدول
املعنية بالشأن املحيل ،ومثة ارتياح لتحديد الرئيس
نبيه بري الجلســة التي انعقــدت ،ما فتح الطريق
أمام اإلنطالق بالحســم ،والذي قد يكون تدريجياً
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الراعي  :هناك رئيس للجمهوريّة قبل  31تشرين 1
ّ
نتمنى تشكيل حــكــومــة ..واســتــعــادة جمال لبنان

خالل الجولة يف قرية بدر حسون

أكد البطريرك املاروين مار بشــارة بطرس
الراعي ،بـ»أنه يجــب انتخاب رئيس قبل 31
ترشيــن األول يكون قادراً عــى اعادة الثقة
للبنانيني وللمجتمعني العريب والدويل .ورفض
الراعي كلياً فرضية الفراغ الرئايس».
واكد الراعي يف حديث تلفزيوين ،بأن «هناك
رئيــس للجمهورية قبل  31ترشين األول ولن
نقبل بفرضية الفراغ».
وخــال جولته عىل مزارعــي التفاح يف
الدميان يف يوم التفاح اللبناين ،نوه البطريرك
بأهمية الزراعة ،معترباً «إياها بأنها الوسيلة
التي تحافظ عىل القيــم االخالقية اللبنانية
وعىل االنسانية».
كام وضع البطريرك املاروين ووزير االقتصاد
يف حكومــة ترصيف األعامل أمني ســام،
الحجر األســاس ملرشوع «وادي االحاسيس»
يف قرية بدر حسون البيئية (خان الصابون)
يف منطقة ضهر العني الكورة.
وأعدت عائلة حسون استقباال مميزا للراعي
وسالم ،وعىل نرث الورود واالرز دخال القرية
البيئية حيث شــارك الراعــي بداية يف إعداد
صابونة خاصة تضم مكوناتها نباتات واعشابا
قطفت من وادي قنوبني املقدس .وتوجهوا اىل
املخترب حيث استمع الراعي اىل رشح مفصل
عن جودة العمل من مدير التســويق امري بدر
حســون ،ثم اىل الباحة الخارجية حيث وضع
البطريرك والوزير وحســون ودبويس الحجر
األساس للمرشوع.

ثــم أعد لقاء يف الباحــة الخارجية ملقهى
القرية ،وألقى الراعي كلمة اعرب فيها عن أمله
بالوصول اىل انتخاب رئيس جديد للجمهورية
وتأليف حكومة جديدة ،منوها بالعمل الجبار
الذي يقوم به حســون وافــراد عائلته .وقال:
«نحن يف خان الطيوب الطبيعية االنســانية،
طيــوب املحبة التي يتم توزيعها من خالل كل
عمل تقومون به ،هي الزيارة الثانية لنا ألهمية
هذا املكان وافتخارنا بإنجازاته التاريخية التي
تعــدت لبنان اىل كل العــامل» ،مضيفا «لدينا
ســفراء عىل األرض كالدكتور بدر ،أود أن أعرب
عــن تقديري لكم كونكــم تخدمون لبنان يف
أبهى صوره ،يف الوقت الذي ال يرى العامل سوى
الصور الســيئة والتي نخجل منها ،فاذا بقرية
بــدر البيئية تعوضنا .نأمل أن يخرج لبنان من
هــذه املرحلة التي نخجل منهــا ألنها ال متثل
لبنان الحقيقي ،لبنان العطاء والعطر الجميل،
لبنان الخالق واملعطاء والربهان أن كل اللبنانيني
يربعون يف الخارج ،فلم ال يحلقون يف بلدهم؟»
وختــم «نأمل من خاللكم اســتعادة دورنا
يف العامل ،ونتمنى انتخاب رئيس للجمهورية
وتشــكيل حكومة جديدة وأن يستعيد لبنان
جامليته وصيته الحسن يف العامل ،وكلنا يقني
بأننا سنجتاز املحنة والغيوم السوداء .ثروتنا
يف عقولنــا وفكرنا وابداعنا وهذه شــهادة
سمعناها من القارات الخمس .خالل لقاءاتنا
الكل يثبت بأن الشعب اللبناين خالق ،مسلمني
ومسيحيني».

جنب ــــــاط ع ــــــرض املس ــــــتجدات م ــــــع س ــــــعد
ّ
األملاني ــــــة
والتق ــــــى رئي ــــــس «فريدري ــــــش إيب ــــــرت»

اســتقبل رئيــس الحزب
التقدمــي اإلشــرايك وليد
جنبــاط يف كليمنصــو،
األمني العام للتنظيم الشعبي
النــارصي النائب أســامة
ســعد ،حيث جــرى عرض
آلخر املســتجدات السياسية
واألوضاع العامة.
كام استقبل جنبالط وفدً ا
مــن مؤسســة «فريدريش
إيربت» األملانية ضم رئيسها جنبالط مستقبالً وفدا ً من «فريدريش إيربت» األملانية
مارتن شــولتز وعــددًا من
اســتمرار وتفعيل ســبل التعاون والتنسيق
املسؤولني يف املؤسسة واملكتب التمثييل يف واألنشطة املشــركة بني املؤسسة والحزب
لبنان ،وبحــث معه يف األوضاع العامة ويف وقطاعاته.

ط ــون ــي فــرنــجـ ّـيــه بــحــث مـــع املـــطـــران ســويــف
تــعــزيــز قــيــم الــتــعــاضــد والــتــكــاتــف فــي املجتمع

خالل اللقاء

اســتقبل النائب طوين فرنجيه يف دارته يف
إهدن ،رئيس أساقفة أبرشية طرابلس املارونية
املطران يوسف سويف ،يف حضور املونسنيور
اسطفان فرنجيه واألب كليم التوين ،وكان بحث
يف التطورات ورضورة السعي خالل هذه الفرتة

إىل تعزيــز قيم التعاضد والتكاتف بني مختلف
مكونات املجتمع ،وال ســيام بني مؤسســات
الدولة واملجتمع األهيل والكنيســة ،الذين من
خاللعملهماملشرتكميكنانيؤسسوامشاريع
وبرامج تساهم يف الوقوف بجانب املواطنني.

رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب
قاســم هاشم ،ان «التطورات والتحديات التي
يواجهها وطننا واالزمات املرتاكمة التي تصيب
اللبنانيــن يف كل نواحي حياتهم املعيشــية
تتطلب من القوى السياسية التعاطي بحكمة
وعقالنية وموضوعية مع امللفات والقضايا
واالســتحقاقات ،والتفتيــش عام يجمع بني
اللبنانيــن ،واالبتعاد عــن الكيدية والتحدي
واالستفزاز والسعي اىل املشرتك بني املكونات
السياسية للتخفيف من التوترات التي قد تجرنا
اليها بعض املغامرات االرتجالية».
كالم هاشــم جاء بعد لقائه وفودا يف قرى
العرقوب بلدية واجتامعية ،وقال« :لقاؤنا مع
اهلنــا يف هذه املنطقــة الحدودية دائم ومن
حقهم علينا ان نتابع قضاياهم واحتياجاتهم
يف ظل الوضع االقتصادي واالجتامعي املهرتئ
وانعكاسه عىل متطلبات الناس الحياتية مع

غياب الكهرباء واملاء وعدم القدرة عىل العالج
يف املستشفيات وحتى خارجها» ،مؤكدا «حق
اهلنا يف رفع الصوت للوصول اىل حقوقهم».
وختم هاشــم «ســنبقى يف كتلة التنمية
والتحرير وفق توجيهــات الرئيس نبيه بري
منحازيــن لقضايا الناس وحقوقهم من اجل
كرامة انساننا الذي يشعر باالهانة مع غياب
املعالجات االنقاذية واستمرار االزمات ،ولهذا
اجرينــا اتصاالتنا مع رشكــة الكهرباء حيث
تجــاوب الدكتور كامل حايك العــادة التيار
لتغذيــة محطات املياه يف الوزاين والعرقوب،
التزاما باملبادئ والثوابت الوطنية االنسانية،
ويبقــى يف هذه املرحلــة الدقيقة من عمر
وطننــا ان يتخــى البعض عــن مصالحهم
السياسية والطائفية لتجاوز االزمات وانهاء
عقد االستحقاقات بالتوافق والتفاهم الوطني
كمنطلق ال بد منه لخالص وطننا».

اطلق مســاء امس ،رساح النائب الســابق
عثامن علــم الدين ،الــذي أوقفته مخابرات
الجيــش بتهمة اطالق النار يف الهواء ،خالل
مناسبة اجتامعية.
وفور خروجه شهدت املنية وجوارها اطالق
نار يف الهــواء من قبل منارصيــه ابتهاجا
بخروجه ،يف حني متت اعادة فتح طريق املنية
الدوليــة وجميع طرقات املنية االخرى ،بعدما
طلــب علم الدين من منارصيــه فتحها ،بعد

إغالقها لساعات رفضا لبقائه رهن اإلعتقال.
وكان صــدر عن قيــادة الجيش – مديرية
التوجيــه البيان اآليت« :أوقفــت دورية من
مديرية املخابرات النائب الســابق عثامن علم
الدين ،إلطالقه النار من ســاح حريب بتاريخ
 2022/ 9/ 29يف منزله يف بلدة املنية خالل
االحتفال بإحدى املناسبات االجتامعية.
بورش التحقيق مع املوقوف بإرشاف القضاء
املختص».

ّ
تتطلب االبتعاد عن الكيديةّ
هاشم :االستحقاقات

إطــــــاق ســــــراح نـــائـــب ســـابـــق ب ــع ــد تــوقــيــفــه
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ّ
األغلبية في البرملان
نصرالله :جلسة انتخاب رئيس الجمهوريّة املاضية أكدت أنه ال يُوجد فريق واحد يمتلك
ّ
نح ــن أم ــام تط ــور دول ــي كبي ــر وهائ ــل س ــيترك انعكاس ــاته عل ــى كل دول العال ــم م ــن بينه ــا لبن ــان
اســتهل األمني العام لحزب الله السيد حسن نرص الله،
يف الحفــل التكرميي الذي أقيم «وفاء وتقديرا للعالمة
الراحل الســيد محمد عيل األمني» ،يف حسينية السيدة
زينب يف بلدة شــقرا الجنوبيــة ،كلمته ،مؤكدا «أنه ال
ميكــن فهم تاريخ هذه البــاد مبعزل عن تاريخ هؤالء
العلامء ويجب ان نحيي آثارهم والتي تعرض الكثري منها
للتلــف والحرق» ،مضيفًــا «أن األصل يف قراءة التاريخ
أخذ العربة واالســتفادة منه للمستقبل ،فكثري مام كتب
ويُكتب يجــب التدقيق مبدى عالقته بالتاريخ الحقيقي
أي مبــا حصل فعالً ،ومن خــال علامئنا نعرف التاريخ
الحقيقــي لبالدنا وأمتنا .وانه أنه عىل مدى أجيال كان
لدينــا علامء فقهاء وبينهــم علامء وفقهاء من الدرجة
األوىل كالشهيد األول الجزيني واملحقق املييس واملحقق
الكــريك والشــهيد الثاين الجباعــي وصاحبي املعامل
واملدارك والشيخ البهايئ ووالده والحر العاميل وغريهم
الكثري».
واعتــر «أننا نقــف يف محفلنا هذا ،وامام عامل كبري
جليــل عامل تعلــم لله وعمل لله منــذ طفولته ،وأمام
عــامل بصري وحكيم وخبري وتجىل ذلك مبواقفه وخطه
وســرته ،وامام عامل زاهد وتقــي وورع وعىل درجة
عالية من الخلق الحســن ومحب للناس وخادم لهم».
وتوجه السيد نرص الله اىل عائلته الرشيفة فردًا فردًا
ويف مقدمهم الســيد محمد مهدي العزيز واىل أهلنا يف
شــقراء واىل كل أهلنا يف جبل عامل واىل كل اللبنانيني
واملسلمني» ،الفتا «اىل أنه كان هناك ظاهرة يف الستينات
والسبعينات أن عىل عامل الدين واجب ديني فقط وان ال
يتدخل يف الشأن العام والسيايس وان ال يخوض رصا ًعا
عســكريًا مع عدو ،و هذه الظاهرة واحدة من الظواهر
التي عاىن منها االمام السيد موىس الصدر بشكل كبري،
جهت اتهامات من هذه األوساط العلامئية والثقافية
إذ ُو ّ
حول خطاب االمام الصدر وسلوكه».
ورأى «أن املطلوب عمل جامعي وتعاون واســع وان
نبذل جهودا جميعا لحفظ تاريخ علامئنا ،ودعا كل عائلة
لديهــا مكتبة ومخطوطات وكتب أن تكشــف عنها وان
تعطي نسخًا عنها للجهات التي تهتم اليوم يف هذا املجال
لنعيد اســتخراج واستكشاف هذا الكنز الثقايف والعلمي
الضخم يف هذه البالد».
وبالعــودة اىل الفقيد ،اعترب الســيد نــر الله «أن
ســاحته كان من البداية خياره حاســا انطالقا من
الوعــي والبصرية التي تحىل بها والتحق باالمام الصدر
عندمــا كان هذا املوقف يكلف باهظا ،إذ كان لســاحة
الفقيــد العزيز حضوره التأســييس ســواء يف معهد
الدراسات االســامية يف صور او باملجلس االسالمي
الشيعي األعىل الذي كان عضو هيئته الرشعية املنتخبة
رضا يف تربية علامء
اىل يوم رحيله ،وكان مض ّ
حيا وحا ً
جدد يف معهد الدراسات االسالمية الذي كان يديره ومن
جملة طالب املعهد ســيد شهداء املقاومة السيد عباس
املوســوي ،وعارص احداثا كربى من بينها قيام الكيان
الغاصب وترشيد الشعب الفلسطيني اىل الشتات وحرب
 1967واحتالل القدس واعتداءات العدو الصهيوين عىل
لبنــان وحروب ارسائيل عىل لبنان وآخرها حرب ،2006
وكان خياره تأييــد املقاومة وكان منذ البداية من دعاة
خيار املقاومة وكان فخو ًرا بانتصاراتها وقد لحظت ذلك
خالل ترشيف باللقاء به».
ولفت «اىل أننــا نحتاج اليوم اىل ادراك نعمة األمن
واألمــان واملقاومة ومن جملة ما نتعلمه من الســيد
الفقيد أن نقدّ ر هذه النعمة ونشــكر الله تعاىل عليها،
ونعمــة املقاومة يجب ان نتمســك بها بقوة وال يجب
ان نتأثــر بكل االصوات التــي ال تقدم بديال بل تتحدث
عن اوهام ورساب» ،مشريا «أن فلسطني كانت حارضة
بقوة يف وجدان السيد وشعرت بذلك عندما كنا نتحدث
م ًعــا ،ومن جملة االمور املهمة هي موقف ســاحة
الســيد من املواجهة التي حصلت يف السنوات األخرية
مــع الجامعات االرهابية وهــذا يعرب عن ادراك كامل
من قبل ســاحته لهذه الظاهرة وأســبابها ونتائجها
ومخاطرها».
وقال الســيد نرص الله ألصدقاء ومحبي الجمهورية
االســامية« :ال تحزنوا وال تتأملوا فالحاكم الحقيقي
لهذه الدولة االمام املهدي املنتظر وهي أقوى وأرســخ
مــن أي زمن مىض وقد حصلت عدة أحداث يف املايض
أصعب مــا يحــدث اآلن ،وأضاف أنــه لطاملا كانت
هناك شــائعات حول االمام الخامنئــي وكلها أكاذيب

للنيل من معنويــات االيرانيني ،فإيران قوية وبحكمة
قائدها وشــعبها املخلص ال ميكن النيل منها» ،مضيفًا
«أن التحريــض الدائم عىل ايران وان شــعبها عدو هو
عمل شــيطاين لتمزيق األمة .وأن هــذه الجمهورية
االسالمية وهذا الشعب وهذا النظام ال تريد من شعوب
املنطقة شــي ًئا عىل االطالق وال تريد شي ًئا من الشعب
العراقي».
أضاف «إنه قبل مدة تحدث سيناتور أمرييك جمهوري
برصاحة عن كل ما جرى يف سوريا والعراق وما خطط
له وتحدث عن رسقة النفط والغاز والقمح ليموت الناس
بردًا وجو ًعا وعــن تدمري ذايت وهذا ما تحدثنا عنه منذ
وبي أن املهم ليس أن تتضح الصورة لديك اآلن
البدايــةّ .
بل أن تكون الصورة واضحة لديك من البداية عندما كان
األمر يتطلب املوقف الصعب والجاد والذي فيه مسؤولية
كبرية أمام الله ســبحانه وتعاىل يف اآلخرة لذلك اتخاذ
موقــف من هذا النوع يحتــاج اىل بصرية عالية وب ّينة
ووضوح».

} موضوع الرتسيم }

وعن موضوع الحدود البحرية وحقول النفط والغاز،
اعترب السيد نرص الله «أنه بعد أشهر من الجهد والجهاد
والنضال الســيايس وامليداين واإلعالمي شــاهدنا من
خالل االعالم تســلّم الرؤســاء الثالثة بشــكل رسمي
النص املكتوب املقــرح ملعالجة املوضوع وهذه خطوة
مهمة جدً ا .ورأى أن مســؤولو الدولة هم الذين يتخذون
القــرار ملصلحة لبنان ونحن أمام أيام حاســمة يف هذا
امللف وســيتضح خالل االيام املقبلة ما هو املوقف الذي
ســيتخذه املسؤولون يف الدولة حول هذا امللف ونأمل ان
تكون الخواتيم طيبة «.
كام اعترب «أنه إذا وصل ملف ترســيم الحدود البحرية
اىل النتيجة الطيبة فســيكون نتاج الوحدة والتضامن
الوطني ،وإذا وفّق الله لنتيجة جيدة وطيبة فذلك سيفتح
أفاقا كبرية وواعدة للشعب اللبناين ،فنحن لدينا كنز وال
ميكن انتظار مساعدات من الخارج يف ظل معاناة كثري
مــن الدول من أوضاع صعبة ومنها الدول االوروبية».

} الشأن الداخيل }

ويف الشــأن الداخيل ،لفت السيد نرص الله «أن جلسة

شاهدنا صورهم يف هذه
الحادثة املؤملة ،وال يجوز
التســاهل اىل مســتوى
املشــاركة يف قتل أطفال
مــن خالل هــذا التهاون
والتقصــر الفــادح»،
مضيفــا «إنــه يجب ان
تُكشــف حقيقة ما جرى
يف حــوادث قوارب املوت
الن ما يحدث هو جرمية
ترتكب بحق هذه العائالت
واألطفال الرضع ،وندعو
اىل التحقيــق القضايئ
واالجهــزة األمنيــة اىل
الجدية».
ويف السياق ،أشار اىل
أنه «من واجبنا أن نتوجه
بالشــكر اىل الســلطات
والحكومة السورية واىل
األهل الرشفاء يف جزيــرة أرواد ألن أهل الجزيرة كانوا
يغامرون بانفســهم النقاذ األحياء واســتعادة أجساد
الضحايــا بالنيابة عــن كل اللبنانيني والفلســطينيني
والسوريني نتوجه بالشكر اىل هؤالء».

} امللف اإليراين }

بي الســيد
وعــن العملية العســكرية يف أوكرانياّ ،
نرصاللــه «أن الحدث الرويس األوكــراين مل يعد حدثًا
اقليم ًيا بل تطور دويل ميكن أن يغري وجه العامل ،ونحن
أمام تطور دويل كبري وهائل سيرتك انعكاساته عىل كل
دول العامل من بينها لبنان».
ويف الســياق الدويل ،اعتــر نرصالله أن «داعش» مل
تنته ،حكومة ودولة «داعش» ســقطت ،لكن «داعش»
كجامعة ومرشوع ،واســتخدام «داعش» ما زال قامئا،
وأكرث من  50شــهيدً ا مل يرمش جفن ألحد يف هذا العامل
ألجلهــم ألن هذا دم مباح ال قيمــة له أما يف ايران يتم
اســتغالل أي حادث ولو كان غامضــا أو غري مفهوما
ألجــل التحريض عىل هذا النظام ،وهناك محاولة احياء

ُ
} يج ــب أن تكش ــف حقيق ــة م ــا ج ــرى ف ــي ح ــوادث «ق ــوارب امل ــوت»
ألن مــا يحــدث هــو جريمــة ترتكــب بحــق هــذه العائــات واألطفــال الرضع

} أمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركا ال تري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن تقات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل روس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيا باألميركيي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
بـــــــــــــــل باألوكرانييـــــــــــــــن ومـــــــــــــــن ثـــــــــــــــم األوروبييـــــــــــــــن
} أهـــــــــــــــم عنصـــــــــــــــر قـــــــــــــــوة ملحـــــــــــــــور املقاومـــــــــــــــة
ّ
اإلســـــــــــــــامية فـــــــــــــــي ايـــــــــــــــران
هـــــــــــــــي الجمهوريّـــــــــــــــة

انتخــاب رئيس الجمهوريــة املاضية اكدت انه ال يوجد
فريــق واحد ميتلك االغلبيــة يف الربملان ،وأثبتت ان من
يريــد انتخاب رئيــس الجمهورية يجــب ان يبتعد عن
منطق التحدي لصالح التشاور ،كام أكدت أن عىل القوى
السياســية ان تتشــاور وتف ّعل اتصاالتها يف املرحلة
املقبلــة ،عىس االتفاق عىل خيــار يحظى بأكرثية يف
املجلس النيايب».
وحول تشــكيل الحكومة ،اعترب السيد نرص الله «أن
الوقــت بدأ يضيق وما زلت أحمــل األمل ،ونأمل أن يتم
الوصول اىل تشــكيل حكومة يف األيام القليلة املقبلة».
وحول قوارب املوت ،قال الســيد نرص الله« :لألســف
أكرث من حادثة وقعت ويف الحادثة األخرية وفقدت أكرث
مــن  90روحا عزيزة وهــذا أمر محزن لكل من لديه حد
أدىن من املشاعر االنسانية والناس الطبيعيون يتأثرون
ويتأملــون ،نجدد العزاء ألهايل هؤالء الضحايا واألهم أن
يكشف حقيقة ما جرى ويجري يف أكرث من حادثة ،وما
يجري أشــبه بالجرمية املتكررة بني الحني واآلخر ،هذه
جرمية ترتكب بحق هذه العائالت واألطفال الرضع الذين

لـ»داعش» يف ســوريا والعراق هنــاك «داعش» قوية
يف افغانســتان وترضب يف كل اســبوع ومن صنعها
ويحميها هي أمــركا واملخابرات األمريكية ،وايران منذ
األيام األوىل النتصارها هي موضع استهداف ،وعرشات
ومئات الفضائيــات والجيوش االلكرتونية والهدف هو
التحريض عىل ايران والرهان هو عىل الداخل ،وما يحصل
معنا يف لبنان هــو ليس كرم األمريكيني والصهاينة بل
ألن لبنان قوي ومقتدر».
وتابــع« :يف ايران يفرتضون أحداثــا ويبنون عليها
أوها ًما وآماال ورسابا وقد صنعت أجواء يف بعض االعالم
الخليجي أن املرشــد اإليراين السيد عيل الخامنئي تويف
وهذه أمانيهم وقد ظهر يف مناســبة األربعني وخطب
واقفًــا وبصحته أطال الله بعمره ،وايران قوية وعزيزة
ومقتدرة وشــعبها متمسك باسالمه ودينه ونبيه وأهل
بيت نبيه ،ويكفي لهؤالء األغبياء والحمقى أن يشاهدوا
أيام مح ّرم وصفر والزيــارات اليومية اىل مقام االمام
الرضا والســيدة املعصومة يف مشهد وقم ومظاهرات
الشــعب االيراين يف املناســبات املختلفة والتشــييع

التاريخي الــذي ال مثيل له اىل اليوم لقائد فيلق القدس
الفريق قاسم سليامين».
أضاف« :أقول ملحبي الجمهورية االسالمية االيرانية ال
تحزنوا وال تتأثروا وال تتأملوا هذه الجمهورية االسالمية
واملباركــة التي كتب يف دســتورها أن الحاكم الحقيقي
لهذه الدولة هو االمام الحجة املهدي هي أقوى وأرســخ
و أشــجع من اي زمن مــى وال تتأثروا ال باألخبار وال
الشــائعات ،واالعالم الغريب والخليجي يعمل عىل خلق
عداء بني الشــعوب العربية والجمهورية االسالمية يف
ايران».
كام لفت السيد نرصالله أيضً ا «اىل أن إيران ليس لديها
أطامع يف نفط العراق ،بينام دول أخرى ومن بينها أمريكا
تتحدث عل ًنا عن أطامعها أن الجمهورية االسالمية تبذل
كل ما بوسعها ومن دماء قادتها وشهدائها للوقوف اىل
جانب العراق وكل إيران كانت حارضة للدفاع عن الشعب
العراقي يف وجه «داعش».

} امللف العراقي }

وعــن امللف العراقي ،اوضح الســيد نــر الله أنه
«يجب أن أخص الشــعب العراقي وال أريد أن أتدخل يف
الشــؤون الداخلية ،التحريض الدائم عىل ايران وتقديم
الشعب االيراين كعدو لشــعوب املنطقة خطة أمريكية
اســتكبارية شيطانية لتمزيق صفوف هذه االمة ،وهذه
الجمهورية االســامية هذه النظام والشعب والقيادة
أقول لكم من موقع التجربة ،لدينا عالقة من  40ســنة
ونقاشات وشهدنا ســويا تحديات كبرية وخطرية ،لله
ســبحانه وتعاىل أقول وأشــهد بهذا يف الدنيا واآلخرة
أن ايران ال تريد شــيئا من الشعب العراقي ،فإيران تبذل
مــن امكانياتها بل من دماء كبارها وشــبابها ألجل أن
يكون شــعب العراق آمنا ســليام حرا عزيزا كرميا كيف
ميكن لشعب العراق أن ينىس حضور سليامين والشهداء
ووقفة ايران واملســؤولون العراقيــون يوضحون ذلك
يوميا».
وأردف عــن امللف العراقي واإليــراين« :كل من يقول
للشــعب العراقي أن ايران لديها نوايا اســتعامرية هو
كاذب وخائــن وجبان مني ما كان يكون ،قد تختلف مع
ايران ما يف مشكلة وقد يكون لديك مالحظات عىل أداء
يعض املسؤولني ما يف مشكلة لكن ان تتحول اىل موقع
العــداء مع ايران هذا ملصلحة مــن ولخدمة من؟ لو مل
تكن ايران اين كانت فلسطني والقدس ولبنان واين كانت
ارسائيل؟ اليوم أهم عنرص قوة يف محور املقاومة للبنان
وفلســطني وســوريا واملنطقة كلها هي ايران ،اعرفوا
صديقكم ومتسكوا به وحافظوا عليه ..واعرفوا عدوكم
واذا أردتم أن ال تقاتلوه عىل األقل ال تلجؤوا اليه ألنكم لن
تجــدوا لديه حضنا داف ًئا بل خيانة ،فمثال ،أمريكا تقاتل
روسيا حتى آخر أوكراين».
وتساءل السيد نرص الله أنّه «كيف ميكن ان يكون الود
للسعودية التي أرسلت  5000عنرص من االنتحاريني اىل
العراق؟» ،كام تســاءل أنــه بعد كامب دايفيد لوال إيران
أين كانت اليوم فلســطني والقدس وأيــن كان لبنان؟،
مشــددًا «عىل أنّ أهم عنــر لقوة محور املقاومة هي
الجمهورية االســامية يف ايــران ،ومضيفًا «اعرفوا
صديقكم ومتســكوا به وحافظوا عليه واعرفوا عدوكم
واذا أردتــم أن ال تقاتلــوه عىل األقل ال تلجأوا اليه ألنكم
لن تجدوا لديه دف ًئا بل خيانة».

تــنــاقــضــات األجـــنـــدات بــيــن املــرشــحــيــن تــؤخــر انــتــخــاب الــرئــيــس

هيام عيد

ال تزال ترددات الجلســة اإلنتخابية األوىل النتخاب رئيس
جديــد للجمهورية ،تــراوح ما بني القــراءات اإليجابية
واإلســتنتاجات الســلبية  ،لجهة التباعــد الكبري الذي برز
تحــت ق ّبة الربملان يف هذه الجلســة ،وذلك مبعزلٍ عن كل
املبــادرات التي انطلقت يف االســابيع املاضية تحت عنوان
اإلســتحقاق الرئايس والعمل عىل إجــراء اإلنتخابات يف
موعدها الدستوري.
وتالحظ أوســاط نيابية يف كتل ٍة بارزة أن ما شــهدته
الجلسة ،كان بالدرجة األوىل ،عرضاً ملوازين القوى النيابية
وللمعادلة السياسية داخل املجلس والتي ال تزال يف مرحلة
العجز عن التوصل إىل أية بنود مشــركة أو حتى تقاطعات
خصوصاً عىل مســتوى ما كان قد أُعلن سابقاً من مبادرات
وحراك ملقاربة اإلستحقاق الرئايس ،بعيداً عن أي تحدي بني
الكتل النيابية كاف ًة.
ومــن هنا ،فإن املســار ال يــزال يف بدايته ،واألمور كام
املبــادرات واإلتصاالت واملشــاورات ،قد عــادت إىل املربع
األول ،خصوصاً وأن الرهانات الســابقة قد ســقطت كلها
مع نهاية الجلســة النيابية عىل حد قول األوساط النيابية

نفســها ،ومل يعد مطروحاً اليوم عــى طاولة النقاش يف
أي تالقٍ بني أي فريق وحتى داخل فريق
هذا اإلســتحقاقّ ،
«الورقــة البيضاء» والذي لــن يبقى عىل موقفه املوحد يف
انطــاق العملية اإلنتخابية ،وذلك يف الجلســات النيابية
املقبلــة .وبالتــايل ،فإن األجندة التي ظهــرت لدى القوى
الثالث املمســكة باإلتجاهات اإلنتخابية داخل املجلس ،هي
أجندات متناقضة ،وفق األوســاط نفسها ،ألنه من املعلوم
ظــل التباينات الجذرية بني بعض
ّ
أن هناك اســتحالة ويف
ــح
األحزاب والكتل ولو ضمن الصف الواحد ،أن يبادر مرشّ ٌ
محتمل إىل التصويت ملنافســه ،وبغض النظر عن الشعارات
رئيس جدي ٍد
ٍ
التي تُطلق منذ بدء املهلة الدســتورية النتخاب
للجمهوريــة ،وهذا الواقع ســوف يعيــق التقدّ م يف اتجاه
التوصل إىل تسوية خصوصاً بني الكتل التي تحاشت إظهار
موقفها والتصويت ألي مرشّ ــح يوم الخميس املايض.
مم تقدم ،تالحظ األوســاط النيابية نفســها،
وانطالقاً ّ
أن الجلســة النيابية األخرية ،هي مبثابة املقدمة للجلســة
اإلنتخابية املقبلة والتي لــن تتأخر وفق معلوماتها ،بحيث
قد يدعو رئيــس مجلس النواب نبيه بري النواب مجدداً يف
منتصــف شــهر ترشين األول الجــاري ،ولكن من دون أن
يعني هذا املوعد أن التســوية الرئاسية ستكون جاهزة يف

هــذا التوقيت ،كون املعايري
التي ستجري عىل أساسها
التحالفات والتكتالت داخل
املجلس النيايب ،مل تزل غري
واضحة بكل وجوهها ،ولذا
توافق
ال ميكن الحديث عن
ٍ
مرتقب بــن «التغيرييني»
والكتــل النيابية املعارضة،
أو بني «قدامى املســتقبل»
وتكتل «لبنان القوي» أو بني
هذا األخري وكتلة «التحرير
والتنمية» أو «املردة».
وتضيف األوســاط ،أن
عدم تصويت نواب الشامل
بالورقة البيضاء عىل سبيل
املثال ،ال ينطلق من دعمهم
ألي مرشّ ــح مطروح حالياً
لرئاســة الجمهورية ،كام أن انخــراط «لبنان القوي» مع
«املــردة» يف التصويت بورق ٍة بيضاء ،ال يعني أن الفريقني،
ســيحافظان عىل هذه الوترية من التنســيق مع حلفائهام

املشــركني يف الجلســات املقبلة .وعليه ،فإن النقاط التي
تحققت يف جلســة اإلنتخاب ،لن تبقى عىل ثباتها بالنسبة
ألي من املرشحني وخلط األوراق سيبدأ قريباً ومعه ستتبدل
النقاط أيضاً.
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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
كلامت يف زمن الغربة
فهد الباشا
 - 1يف استعراض رسيع ملا يجري ،يف امليادين كلّها،
والســيام يف الدين ،من مخالفــة للقياس الذي لوال ُه
لَتــا َه الناس ،يخلص املراقب حرك َة الصريورة والتح ّوالت
رش مــن يهوذا
اىل أنّ  ،يف واقعنــا اليــوم ،مــن هم ٌّ
االســخريوطي ،ومن الكتبة والف ّريس ّيني مجتمعني يف
ما ألحقوه بيسوع من اذيّة وصلت اىل حدّ القتل .وهل
لعل كثريين يسألون.
أذى أشــدّ فظاع ًة من القتل؟ ّ
من ً
ال تخافوا م ّمن يقتل الجســد ،خافوا من قتلة الروح.
كان جواب النارصي .بىل ،أشــدّ ايذا ًء من أُولئك جميعاً
النطق باســم النارصي ،من بعض
هم هؤالء املدّ عون
َ
الق ّيمني عىل رســالته ،زوراً وبهتاناً ،يف أنهم يقولون
مــا ال يفعلون .يخالفون القيــاس فيه ّتمون بالذبيحة،
بالقرابني ،بالطقوس ،عىل حساب عمل الرحمة وخالص
النفوس.
حزب ،أن يصل اىل وجدان الشعب،
أي
 -2ليس
ٍ
ٍ
لحزبِّ ،
ويقيم ،براح ٍة،هناك اذا مل يكن ُدافعاً ،بالفعل عن مصالح
عباً عن اماله .فاعتام ُد الكالم،
الشــعب ،عن حقوقهُ ،م ِّ
وحده ،وســيل ًة للدفاع عن قضايــا الناس هو اعتامده
وسيل َة خداع .فالكالم يا سادة االحزاب ،يا كرام األقوام،
بات بفعل التكرار واالجرتار ،بضاع ًة كاســدة ،بضاعة
فاســدة فمتى ،ترانا،نراكم تصحون عىل هذه الحقيقة
الساطعة الصافعة ؟
 -3من املصطلحات الرائجة مستعصي ًة عىل التحديد
«القدّ اس االلهــي» ،و»النرص االلهي» .و»الربكة االلهية
تحل عىل السامعني « ،و»ســ ّيدة لبنان «تحمي لبنان.
َ
حقل الدين
وغريها ،مثلها ،من التعابــر املتداولة يف
العقل الخالص من رواسب األوابد ،ال
ُ
والسياسة ،يقف
مشدوهاً دهشة املخبول وحسب ،بل يقف ازاءها سائالً،
ٍ
أي قاعٍ نحن منحدرون؟
بحزنٍ عظيم
وبخوف أعظم :اىل ِّ
أفضــل لك ويل أن نبقى بــا عنوانٍ نتّجهُ اليه
ُ
-4
مــن أن نتّجهَ اىل عنوانٍ  ،ال نلبــث ،حني وصولنا اليه
طريق وهول مشقّات ،ان نكتشف بأنه ليس
بعد طول
ٍ
بأحالم وال بامال.
عنوان مقصدنا وال صلة له ،ال
ٍ

ّ
خــــارجــــيــــة فــــرنــــســــا :الن ــت ــخ ــاب
رئيس جديد قبل نهاية عهد عون
أعلنت وزارة الخارجية الفرنســية «أنّه من املهم أن ينتخب
لبنان رئيســاً جديداً للبالد قبــل  31ترشين األ ّول وهو موعد
انتهاء فرتة حكم الرئيس الحايل ميشال عون».
وقال متحدث باســم وزارة الخارجية الفرنســية «يتعني
أن يكون القادة اللبنانيون عىل مســتوى الحدث ،األمر الذي
يتطلب االتحاد واتخاذ اإلجراءات الرضورية إلنهاء األزمة».

أرسالن  :مع موازنات بال اإلصالحات
املنشودة اإلنهيار الى تزايد كبير !!
غ ّرد رئيس الحزب الدميقراطي اللبناين طالل أرسالن عرب
حسابه عىل «تويرت»« :فراغ رئايس حتمي بعد الجلسة األخرية
يقابله مناورات وعرقلة ملسار تأليف الحكومة ،وبينهام إقرا ٌر
ملوازنة قد تكون األسوأ وســط الظروف اإلقتصادية واملالية
والنقديــة يف البالد ،تُفاقم األعباء عىل املواطن ،يف حني مع
هكذا موازنات وقرارات عشــوائية بال اإلصالحات املنشودة،
اإلنهيار إىل تزايد كبري!».

جــعــجــع بــحــث م ــع وفـــد م ــن مصلحة
أصــــحــــاب ال ــع ــم ــل شــــــؤون الــقــطــاع

جعجع ووفد مصلحة أصحاب العمل يف «القوات»

التقــى رئيس حزب «القوات اللبنانية» ســمري جعجع يف
معراب ،وفدا مــن مصلحة أصحاب العمل يف «القوات» ،ضم
رئيس املصلحة زياد بجاين ونائبــه طوين ايب حبيل ،أمينة
رس املصلحــة باســكال قاصوف ورؤســاء القطاعات ،يف
حضور األمني العام لـ»الحزب» إميل مكرزل واألمني املساعد
لشــؤون املصالح نبيل ابو جوده .وتناول بجاين نشــاطات
املصلحــة والخطــط واالســراتيجيات املوضوعة ملواجهة
االزمة االقتصادية ،وال ســيام لجهة مساعدة اصحاب العمل
باالستمرار يف اإلنتاجية.
وعرض كل من رؤساء الدوائر لنشاط دائرته .وألقيت كلمة
لكل من قاصوف وايب حبيل.
وشكر الوفد لجعجع دعمه الدائم لعمل املصلحة.

سليم عـــون :تــكــويــن ظـــروف ترشيح
رئيس جديد تحتاج الى أكثر من  4أسابيع
أشار عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سليم عون ،إىل أنّ
«تركيبة لبنان غريبة ،وذلــك يربز من خالل التعاطي مع كل
استحقاق وليس فقط الرئايس» ،معتربا أنّ «ما مل يتمكن من
تحقيقه رئيس الجمهورية ميشــال عون ،لن يتمكن أحد من
تحقيقه ،وغدً ا لناظره قريب».
ولفــت ،يف حديث تلفزيوين ،بشــأن ترشــيح رئاســية
الجمهورية واحتامل وجود الفــراغ ،إىل أنّ «هناك ظروفا يف
تركيبة لبنان من أجل تكونينها لرتشيح الرئيس هي بحاجة إىل
أكرث من  4أســابيع» ،من اآلن ،كام ذكر أنّ «يف كل االنتخابات
الرئاسية هناك تأثري داخيل وخارجي بنفس الوقت ،وال ميكن
أن نعزل أن أنفســنا وعن رصاع القوى االقليمية ،كام رأى أن
«مهمتنا أن نقوم بتقليل تأثري العامل الخارجي ،وعملية اختيار
الرئيس عون كان العامل الداخيل فيها أعىل من الخارجي».
واعترب عون ،أنّ «املحاصصة السياسية مل ننخرط بها ،ولكن
هناك واقع يف البالد» ،الف ًتــا إىل أنّ الناس قامت باختيار نفس
القوى السياســية يف االنتخابات النيابية ،كام ذكر أنّه يف حال
يغي هذا النظام،
«اتفقنا عىل رئيس للجمهورية ،فام الذي سوف ّ
إذ هناك حاجة التفاق الجميع لتغيري أي أمر ،فهذه تركيبة لبنان»،
الف ًتا إىل «اننا يف لبنان ال يوجد لدينا ميزان واحد العتبار شخص
حا «اننا ال نعرتف مبيزان واحد للوطنية».
بأنه وطني» ،موض ً

ّ
األمنية ووزارة الطاقة واملياه:
بين إقصاء ّدور البلديات وغياب رقابة األجهزة
ّ
ّ
كــيــف يــتــجــنــب الــلــبــنــانــيــون مــخــاطــر أنــظــمــة الــطــاقــة الــشــمــســيــة فــي الــشــتــاء؟
مينى املقداد
الشتاء ،فصل املياه والرياح والثلج وح ّبات
«الربد» ،فصل تحرض فيه الشــمس بشــكل
خجول نســبيا ،ويف هذه املزايا ما يشغل بال
مســتخدمي أنظمة الطاقة الشمســ ّية يف
لبنان ،حول ما ميكن أن يرتتّب من انعكاسات
ومخاطر يف هذا الفصل ،إن كان عىل مستوى
اإلنتاج ّية وسالمة األلواح والسالمة العامة.
فام أســباب ضعف الطاقة الشمســية
شتاء ،وهل من إجراءات لدعمها؟ ما املخاطر
اللوجســتية والتقنيــة املرتتبــة عىل هذه
األنطمة خالل هذا الفصل؟ وما دور البلديات
وتوصياتها للمواطنني؟

} الطفييل :التصميم الصحيح
وترشيد اإلستهالك }

يوضح املدرب يف الطاقة املتجدّ دة ،ومدير
فرع بريوت يف رشكة تعنى بالطاقة الشمسية املهندس عيل
الطفييل ،لـــ «الديار» أنّ القاعدة األساســ ّية ،وأ ّول ما يجب
اإلنتباه له يف موضوع الطاقة الشمســ ّية ،هو عمل تصميم
(الشيسيه)،
صحيح لأللواح و البطاريات والقاعدة الحديد ّية
ّ
أي مشاكل لوجستية الحقا ،خصوصا خالل الهواء
ما يج ّنبنا ّ
القوي أو الثلــج أو العواصف ،فال «تطري» األلواح ،وال ترتاكم
عليهــا الثلوج ،وال تنقطع الكهرباء ،باعتبــار أنّنا نضع عددا
كافيا من البطاريات واأللواح ،بالتزامن مع تنظيم إستهالكنا
للكهرباء ،ويحرص املخاطر إجــاال ،بالعواصف القو ّية التي
«تطي» األلواح ،يف حــال كانت القاعدة الحديدية غري مث ّبتة
ّ
ج ّيدا ،وكذلك بإنقطــاع الكهرباء أليّام عــدّ ة ،خصوصا يف
تخف فيها أشــعة الشــمس أو الضوء ،ما يعني
األوقات التي
ّ
عدم شــحن البطاريّات ،ال ســ ّيام إذا كان التصميم خاطئا،
واســتهالكنا مرتفع ،لكن يف املقابل قــد ال يحصل ذلك ،يف
حال توفرت كهرباء «الدولة» لعدّ ة ساعات ،وكانت البطاريّات
بحالة جيدة ورشّ ــدنا إســتهالكنا ،مح ّذرا من مخاطر أخرى
تتعلّق بالربق والرعد ،ما يســتوجب تركيب نظام حامية لهذا
األمر ،لكن نظــرا لتكلفته الباهظة ،نصــح الطفييل بفصل
األلواح الشمس ّية عن الـ» إنفريتر « Inverterلتج ّنب نحو %90
من األرضار التي ميكن أن تحصل.

} أيّوب :تثبيت الهياكل الحديدية
لألنظمة الشمس ّية ْ}

يف هذا املوضوع ،يتوقّف الباحث يف مجال الطاقة يف معهد
عصام فــارس -الجامعة األمريكية مارك أيوب ،يف حديثه لـ
«الديار» أوال عند املخاطر التي تهدّ د الســامة العامة يف هذا
املوضوع ،موضحا أنّ األلواح الشمسية تث ّبت عادة عىل ركائز
حديدية ،وإذ مل تكــن ثابتة ونتيجة رسعة الرياح العالية يف
الشتاء ،ميكن أن «تطري» ،وتتس ّبب بأرضار للسيارات والناس،
مب ّينــا أنّ طقس الشــتاء عموما من مياه األمطــار والهواء
والثلوج وح ّبات «الربد» والصقيع ،ال يؤثر عىل سالمة األلواح
بذاتها ،ألنّها مصنوعة أساسا للعمل بظروف قاسية ،موصيا
القاطنني يف املناطق الثلجية أو املرتفعة عن ســطح البحر،
بتنظيف األلواح من الثلج العالق أو الصقيع كل عدة أســابيع
كل شــهر إذا دعت الحاجة - ،متاما كام تحتاج لتنظيفها
أو ّ

من الغبار يف فصل الصيف ،-وذلك يك تستقبل األشعة بشكل
أخف من الصيف ،فمياه الشتاء تنظّفها
أقوى ،ولكن بشــكل
ّ
ألي إجراء آخر خاص بهــا ،ما عدا تثبيت
تلقائيا ،وال لــزوم ّ
هيكلها الحديدي.

} مل تضعف الطاقة شتاء؟ }

وفق أيّوب يدّل اســم «  ،»Solar Systemعىل أنّها تعتمد عىل
أشعة الشمس ،وكلّام كانت اإلشــعاعات أقوى ،يكون املردود
واإلنتاجية أعىل ،ويف فصل الشــتاء نتيجة وجود الغيوم ،ال
فتخف اإلنتاجية ،خصوصا يف
تكون األشــعة بنفس الق ّوة،
ّ
املناطق واأليام واألشهر التي تظهر فيها أشعة الشمس لساعات
قليلة ،ولكن هذا ال يعني أنّها ال تنتج أبدا ،ألنّها ليســت معتمدة
مبارشة عىل أشعة الشــمس ،مبعنى أنّه إذا كان هناك ضوء،
ســتعطي بعض اإلنتاجية ،ولهذا فإنّ أكرثية األنظمة املركّبة
اليوم تعتمد عىل البطاريات التي ي ّتم ترشيجها ،وما يحصل أنّ
عملية الترشيج تأخذ وقتا أطول يف فصل الشتاء ،ألنّ الشمس
غري متوفرة دامئا ،موضحا أنّ ال إجراءات ميكن إتباعها لتحافظ
أنظمة الطاقة الشمســ ّية عىل نفس اإلنتاجية ،ولكن ميكن
ترشيد إستهالك الطاقة الستعاملها ملدى زمني أطول ،خاصة
يف املناطق املرتفعة والتي تتع ّرض لعواصف وميكن أن ال تسطع
فيها أشعة الشمس أليّام أو أسابيع كثرية.

} خليل :مل تعط البلديات أي دور مبوضوع
ترخيص ومراقبة الطاقة الشمسية }

غياب الدور الرقايب للدولة يف هذا املوضوع ،هو ما يؤكده
لـ «الديار» رئيس بلدية الغبــري معن خليل ،الذي أوضح أنّ
البلديات مل تعط أي دور مبوضوع تراخيص الطاقة الشمسية،
فالقانون أعطى الصالحية لوزارة الطاقة فقط ،بحيث يتقدّ م
ثم إىل
املواطن بطلب لديها ،يحــ ّول إىل وزارة الداخلية ومن ّ
املخفر ،فيام ال تُبلّغ البلدية إطالقا به ،وهي تتدخل فقط عند
حصول نزاع بني ســكان املبنى الواحد نظرا لضيق املساحات
عىل األســطح ،أو اعرتاض بعض السكان عىل وضع األلواح،
وتعمد إليقاف عملية الرتكيب حتــى وإن كانت مرخصة من
وزارة الطاقة ،وذلك حتى ي ّتفق الجريان مع بعضهم البعض.
املواطن هو املسؤول األول واألخري
إىل ذلك يعترب خليل أنّ املواطن هو املســؤول األول واألخري
عن أي مخاطر مبوضوع تركيب الطاقة الشمســية ،أكرث من

كــتــاب مــفــتــوح مــن نــقــيــب املــحــامــيــن الـــى القيمين
عــلــى تــقــريــر رواتــــب الــقــضــاة للمطالبة بتحسينها

وجــه نقيب املحامني
يف بــروت نــارض
كســبار ،كتابا مفتوحا
إىل «املسؤولني القيمني
عىل تقرير معاشــات
القضاة» .قال فيها« :يف
كل دولة تحرتم نفسها
ومؤسســاتها وشعبها
ومواطنيهــا ،عليها ان
تحافظ عــى قضاتها،
وعىل كرامــة قضاتها،
ومســرة ومعيشــة
قضاتهــا .إذ طاملــا أن
القضــاء بخــر ،البلد
بخري .وما أكده الرئيس
ترششــل قدميا ال يزال كسبار يرشف عىل اختبار املحامني املتدرجني
ساري املفعول يف جميع
يتكلم نقيب املحامني يف هذا املوضوع ويطالب مبا يطالب
األزمنة واألمكنة».
أضاف «قضاة لبنان ،ورغم كل ما يقال ويشــاع حول به؟ الجواب بسيط .نقابة املحامني هي أم النقابات ،وهي
ترصفــات عدد قليل منهــم ،ال يزالون مــن أملع القضاة حامية الحريــات العامة وحقوق اإلنســان .ولكن أيضا
علام وثقافة واتزانا وحكمة وشــجاعة .وال ميكنكم ان معظم املحامني جائعون .أعاملهم متوقفة منذ ســنوات
تعاملوهم بهذه الطريقة .نعم ،معظم قضاة لبنان يتكلون وســنوات وعليهم أن يدفعوا أجور العاملني يف مكتبهم،
عــى معاشــاتهم .معظمهم مل يرث عــن أهله األمالك وبدالت اإليجار والصيانــة والورق والحرب وبدالت التنقل
واألموال ،ويتكل عىل معاشــه إلعالــة عائلته ويجعلها والبنزيــن و ...و ..فإذا توقفــت املحاكم عن العمل ،كيف
تعيش عيشــة كرمية .فلامذا هذه املعاملة وكأن الهدف يعملون؟ وكيف يعيشون؟ وهل املطلوب إعالم الجميع بأن
منها إجبارهم عىل إتخاذ خطوات غري مألوفة كاالعتكاف .الوضع مأساوي يف املجتمع اللبناين ككل ولدى القضاة
هذا اإلعتكاف الذي سامه القضاة إعتكافا قرسيا ،ال نؤيده واملحامني واملوظفني بشكل خاص؟ كيف سنقف غدا أمام
ٍ
قاض نقول عنه اليوم أنه ال يســتطيع تأمني مثن دواء أو
وال نــرى أي منفعة ال بل هو مرض بهم وبنا وباملواطنني.
ولكــن ماذا فعلتم من أجل حل هذه القضية؟ عدد القضاة قسط مدرســة أو فاتورة كهرباء ،وهو الحاكم الذي يبت
ال يتجاوز الســتامية وخمســن قاضيا .فكم هي كمية يف قضايا النــاس واملؤمتن عىل أموالهم وأرواحهم؟ ملاذا
األموال ،التي ســتدفع لهم كمعاشات وملاذا تزاد معاشات أيها املســؤولون تعاملون مواطنيكم بهذه الطريقة؟ هل
املطلوب قيام ثورة فعلية ألن جميــع األبواب أقفلت يف
الجميع وال تزاد معاشاتهم؟».
وتابع «وقعتم للقطاع العام ،فامذا ال توقعون للقضاة وجهنا؟».
وختــم« :لذلك ،أتوجــه إليكم صادقــا ،معالجة ملف
وملاذا جعلتم معاشــاتهم غري مشمولة بالزيادة وهل من
املألوف ان يوقع ســتامية وثالثني قاضيا عريضة لزيادة القضــاة ،وإعطاءهم حقهم ،ليعيشــوا عيشــة كرمية
معاشاتهم الزهيدة ،وال أحد يلتفت إليهم؟ ما هو املطلوب بعيدا عن املزايدات .وســوف نتوجه إليكم األسبوع املقبل
منهم؟ هل النزول إىل الشارع أم ماذا؟ وبدال من أن تتخذوا مبارشة ،باالتفاق مع نقيبة الشــال ماري تريز القوال،
املبادرة من تلقاء أنفســكم وتزيدوا معاشــاتهم ،نراكم ملعالجة هذا املوضوع ،ألن الوضع مل يعد يحتمل التأجيل».
مــن جهة ثانيــة ،أرشف النقيب نارض كســبار عىل
تهملون مطالبهم من دون أي مربر .فكيف يعيش القايض،
وخصوصا الجدد منهم ومعاشــهم ال يتجــاوز األربعة االختبار الشفهي للمحامني املتدرجني يف النقابة والذين
ماليــن لرية أي ماية دوالر؟ من يدفــع فواتري الكهرباء انجزوا فــرة تدرجهم ونجحوا ،إىل اختبار خطي يف بيت
واملاء واألدوية والتعليم والطبابــة؟ نحن نعلم أنها أزمة املحامي .وبلــغ عدد املحامني املتدرجني ماية وســبعني
عامة ،وتصيب كل اللبنانيــن ،ولكن للقضاة وضع يجب محامياً.
وكان النقيب كســبار قد اســتعان بعدد من املحامني
أخذه بعني اإلعتبــار .إذ هو يتنقل بني منطقة وأخرى يف
املحاكم .والقايض هو الحاكم .فمن يســتطيع ان يحقق للمراقبة وأعطى التوجيهــات بوجوب حصولها يف جو
ويسجن ويخيل السبيل ويقرر اإلعدام ،ويقرر اإلخالء من من الهدوء والثقة .كام تلقى كتاباً من عميد املحامني يف
املنزل أو تســجيله أو بت ملفات األمالك العامة والبحرية الهيئة الوطنيــة للمحامني يف تونس حاتم املزيو بإعالم
وأموال املودعني واملرفأ و ..و  ..إنه القايض فقط وال أحد إتحاد املحامني العــرب بانتخابه عميــداً للهيئة بتاريخ
غريه .فكيف يعامل مثل هــذه املعاملة؟ ورب قائل :وملاذا الحادي عرش من أيلول الجاري وملدة ثالث سنوات.

الدولة خاصة أنّ نسبة الرتاخيص ال تتعدى
 ،%5ويرتتّب عليه استشارة مهندسني وأكرث
من مو ّرد ورشكة ،وكذلك التأكد من أن القاعدة
الحديدية أللواح الطاقة الشمسية متينة ال
س ّيام خالل رسعة رياح قد تتجاوز  100كم/
بالســاعة خالل فصل الشتاء ،ما قد يتسبب
بسقوط األلواح والهياكل الحديدية وتكرسها
وتهديدها لسالمة املا ّرة والسيارات والبيوت،
وكشــف أنّ دور املخافر يقترص عىل التحقّق
من ورقة الرتخيص وليس لديها الصالحيات
واالمكانيات للتأكد مــن متانة الرتكيب ،وال
البلدية أوكلــت مبراقبة هذا املوضوع ،عطفا
عن أنّ ذلك يستلزم جهازا فن ّيا ،وكلفة وأعباء
إضافية عىل البلديات ،لتعيني مراقبني من أهل
اإلختصاص يف موضوع الســامة العامة
والتمديــدات الكهربائية ،فيام وزارة الطاقة
تكتفي فقط بإعطاء الرتخيص ،وليس لديها
ف ّنيني للقيام بجــوالت والتحقّق من الرخص
ومطابقة تركيب الطاقة للرشوط .
فيام مل يســتبعد خليل عند حصول أي حادث أن ي ّتم تحميل
البلديات املسؤولية ،مشدّ دا ومجددا التأكيد أنّ البلديات مل تعط
أي دور سواء بالرتخيص أو الرقابة ،عدا عن ضعف إمكانيات
الكثري منها ليس فقط يف املدن ،بل يف القرى التي تنترش فيها
أنظمة الطاقة الشمس ّية بأعداد هائلة.

} مخاطر بالجملة! }

يكمل خليل بعرض جملة من املخاطر ،والتي تتجاوز األلواح
والقواعد الحديدية ،لتشمل التمديدات الكهربائية املتدلّية من
األسطح والتي ميكن أن تسبب إحتكاكا كهربائيا و»خربطة»
املعني ،خصوصا إذا كانت الكابالت
بنظام الكهرباء يف املبنى
ّ
موصولة بأماكن خاطئــة ،أو نوعيتها رديئة أو رفيعة بحيث
ميكن أن تســبب حريقا مي ّتد إىل أقســام أخــرى من املبنى،
الفتا إىل أمر آخر وهو رضورة وجود نظام تهوئة مناســب
يف أماكن تخزيــن البطاريات ،يك ال تنفجر يف حال تع ّرضها
لحرارة عالية ،وإذ يرى أنّ نظام الطاقة الشمســية هو نظام
مســاعد ومســاند وليس بديال عن الكهرباء ،يؤكّد أنّه تح ّول
اليوم يف لبنان إىل املصدر األســاس للكهربــاء ،فيام البديل
الثاين أصبح اإلشــراك ،والثالث «كهربــاء الدولة» املفقودة
اليوم ،فأصبح الضغط كلّه عىل الطاقة الشمسية.
ومن عوامل الخطر وفق خليل ما يتعلّق بالفن ّيني العاملني بهذا
املجال ،والذين يتزايــد عددهم نتيجة الطلب الكبري عىل تركيب
الطاقة الشمســ ّية ،وأغلبهم لألســف يكتسبون خربتهم من
خالل التعلّم التجربة وليس من خالل التعلم املنهجي ،لذلك تقيم
بلدية الغبريي بشكل مســتمر دورات تدريب ّية لتعليم التقنيات
واملبادىء األساســية الخاصة بهذا املوضوع ،معتربا أنّ افتقاد
ألي نوع من الخربة قد
الكثري من العاملني يف هذا الحقل اليومّ ،
يكون ســببا يف وقت الحق بكوارث ألنظمة الطاقة الشمس ّية
ولألماكن التي تركّب فيها ،وبخسارة أموال طائلة ألصحابها.
خالصة القول ..كام ســواه مــن األدوار الطارئة يف حياة
ين ،ال يبتعــد دوره الخاص بحامية النظام الشــميس
اللبنــا ّ
الخاص به ،وذلك حفاظا عىل سالمة األرواح من جهة ،وتج ّنبا
ظل فوىض عارمة
لخسارات ماديّة من جهة ثانية ،ال س ّيام يف ّ
تعم هذا القطاع ،وغياب فاقع لألجهزة الرقابية سواء األمنية أو
ّ
الوزاراتية املعن ّية ..وما عىل الرسول ّإل البالغ!

ُ
ّ
«الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»
رابـــــطـــــة مــــتــــفــــرغــــي
ّ
تـــــــصـــــــوت بـــــإســـــتـــــمـــــرار اإلضـــــــــــراب
ً
خــــافــــا لــــــرأي «ال ــه ــي ــئ ــة الــتــنــفــيــذيّــة»
انتهى إجتامع الهيئة العامة لرابطة األساتذة املتفرغني يف الجامعة
اللبنانية ،اىل غري ما كان يتوقع منه ،دافعا اىل مزيد من االنقسام بني
الهيئة التنفيذية والهيئة العامة ،بعدما فشلت الهيئة يف فرض رأيها
عىل االساتذة لجهة تعليق االرضاب.
واجتمــع أكرث من  250اســتاذا يف الجامعــة اللبنانية  -الحدت،
وجلهم من املعرتضني عىل توجه الهيئة وقف االرضاب ،وبعد الفوىض
التي عمت القاعة رفضا ملواقف الهيئة التنفيذية ،تدخل رئيس الهيئة
التنفيذية للرابطة عامر حلواين ،وطلب من االعالميني مغادرة قاعة
املؤمترات ،يف موقف مســتهجن ،بغية منــع االعالم من نقل وقائع
االجتامع ،وطالب غالبيتهم بإســتمرار اإلرضاب ،كون أنه مل يتحقق
أي يشء من الوعود التي أغدقت عىل األســاتذة ،وكان من املتوقع يف
ختام الجلســة أن يتم التصويت ،بإســتمرار اإلرضاب أو عدمه ،لكن
حلواين رفض التصويت ،وطلب بالعودة إىل الفروع.
وهنا تداعى األساتذة للتصويت عىل إستمرار اإلرضاب برفع األيدي،
وكان إجامع عام من قبل األساتذة عىل اإلستمرار باإلرضاب ،ما أضطر
حلواين للوقوف عند رأي األساتذة ،علامً أنه غادر املنصة أكرث من مرة
إحتجاجــا عىل خروج األمر من يده ،ويف كل مــرة كانت املطالبة له
باإلســتقالة من قبل بعض الحضور ،يف حــن عارض البعض األخر
األمر عىل أساس أنه عند استقالة الرابطة يعني خسارة االداة النقابية
ونسف االرضاب.

توقيف  3أشخاص ّ
فروا من سجن مخفر درك الدوير

فر أمس  3موقوفني من ســجن مخفر درك الدوير ،ومتكن عنارص
املخفر من توقيف اثنني منهم بداية.
بعدها ،أوقفت دورية من قوى االمن الداخيل ،املوقوف الفار الثالث،
الذي متكن من الهروب مع اثنني اخرين من سجن مخفر درك الدوير،
ومتت مطاردتهام فورا وتوقيفهام ،فيــا اوقف الثالث يف املنطقة
الحدودية.
ويف التفاصيل ،ان  3من املوقوفني يف ســجن مخفر درك الدوير،
اســتغلوا قيام أحد العنارص بفتح باب الســجن لتســليمهم بعض
االغراض ،فدفعوا الباب بقوة باتجاهه وفروا خارج السجن مستغلني
عدم وجود عنارص كافية يف املخفر.

إصــــــابــــــة عــــســــكــــري فــــــي إشــــكــــال
وإطــــــاق نــــار فـــي الــتــبــانــة -طــرابــلــس
أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه يف بيان لها انه« :بتاريخ
 ٢٠٢٢/ ٩/ ٣٠مسا ًء ،وقع إشــكال بني عدد من املواطنني يف محلة
التبانة -طرابلس نتيجة خالفات سابقة ،تخلله إطالق نار من أسلحة
حربية .تدخلت قوة من الجيش ودهمت منازل مطلقي النار ،وأوقفت
املواطن (ع .ض) لحيازته مسدســاً حربياً ،واملواطن (أ .ض) لحيازته
سالحاً حربياً نوع كالشــنكوف مع ذخريته ورمانات يدوية وأعتدة
عسكرية .وخالل عملية الدهم تعرضت القوة إلطالق نار ،ما أدى إىل
إصابة أحد العسكريني بجروح طفيفة.
سلمت املضبوطات وبورش التحقيق مع املوقوفني بإرشاف القضاء
ُ
املختص».
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مـــنـــوعـــات ــــــ ثــقــافــة

ُ
فـــــــــــــــي عيدهـــــــــــــــا ...قديســـــــــــــــة تمطـــــــــــــــر ورودا علـــــــــــــــى األرض!
جويل عرموين
أربعة وعرشون عا ًما من حياة قديســة عىل األرض قليلة
أمام أعاملها العظيمة ومواقفها املَرِحة التي رســمت «طريق
البســاطة الروح ّية» ُمحلّق ًة إىل قمم الرجاء واالميان .من دير
الكرمل يف ليزيو -فرنســا إىل أ ّول دير يف العامل شُ ــ ّيدَ عىل
إسمها يف سهيلة  -لبنان ،حاض ًنا ُرفاتهاُ ،مستقط ًبا املؤمنني،
ملتمســن شــفاعة أهلها القديســن لويس وزييل مارتان
وشفاعتها يوم عيدها يف  1ترشين األ ّول  1873ويف الحاالت
اليائسة واملستعصية ...فحني يكتشف اإلنسان ضعفَه ،تقول
القديســة تريزيا الطفل يســوع « :يَتح َّمل نقائص الغري ،وال
نحب
تصدمــه َمواطن الضعف فيه» .فــا يكفي أن نقول أنّنا ّ
الحب».
اآلخرين« ،بل علينا أن نقيم الدليل عىل هذا
ّ

} طوىب ملعلّمة الكنيسة وشفيعة الشبيبة }

ولــدت تريزيا عــام  ١٨٧٣وترعرعــت يف عائلة صالحة
مؤمنــة ،مختارة من الله لخدمتــه .ويف الحقيقة فإنّ إحدى
م ّيزات شــخص ّيات تريزيا هي أنّها راويــة رائعة .تعلّمت من
حا ،تقليد الناس.
والدهــا لويس مارتان ،الــ ّذي كان حيويًّا مر ً
فكانت مثالً ،تجيد تقليد البســتاين يف الكرمل .كام اكتسبت
من والدتها زييل طيبة القلب ،املشــاركة يف القداس ،إضافة
إىل التقشّ ف والتج ّرد وقهر الذات .حاول لويس مارتني الذي ولد
رتهب ولك ّنه مل يُقبل نظ ًرا لجهله
يف بــوردو عــام  ،١٨٢٣أنّ ي ّ
اللّغة الالّتين ّية .أ ّما عن زييل غريان التي ولدت يف آلنسون ،فقد
حاولــت االنضواء يف رهبان ّية القديس منصور دي بول ولك ّن
األم الرئيسة ،مل تقبلها .بعدها ،اقرتن لويس مع زييل بالرباط
السيدة يف آلنسون .ومل
املقدس ،وتبارك زواجهام يف كنيســة ّ
يعش للعائلة ســوى خمس بنات ،أ ّما اآلخرون فقد رحلوا اىل
األبدية يف ســنني مبكرة .وعكف الوالدان عىل تربية بناتهام
تربية مسيحية أصيلة .متكّنت الراهبة الكرمل ّية الشابة تريزيا
الطفل يســوع من البلوغ اىل ذروة القداســة ،كونها اعتمدت
عىل ق ّوة الله ال ّتي أستقتها من اميانها وثقتها الكل ّية مبح ّبته
األبويّة الالّمتناهية .عرفت أنّ تبتســم دامئًا ح ّتى يف وســط
الصعوبات والظلامت الدامسة ال ّتي اجتازتها.
عرفت تريزيا التجارب ،ضعف االميان ،وتجربة االنتحار أمام
آالمها ،مبا أنّهــا طلبت أالّ تقدّ م لها األدوية .يف تلك اللّحظات
من آالمها مل يكن عندها أيّة تعزية .ولك ّنها كانت تقول ليسوع:
« أنا عروســكَ .
أنت صامت ساكت ،ولكن ّني أحبك أكرث .وعندما
كل يشء أطلبه منك».
أصبح قربك ،سوف تفعل ّ
شاركت الناس أفراحهم وآالمهم ،عجزهم وضعفهم ،اجتاحت
قلوبهم بعد أن أغوتها ،فق ّربت املســافات بني الناس وأسقطت
وأحســت يف أعامقها أقىس
الحواجز بينهم وبني الســاء،
ّ
الصلب وبركان ح ّبها
تجــارب الخيبة والجحود ،لكــ ّن اميانها ّ
جه
املســتعر لله جعالها تتو ّ
يل،
دامئا نحــو حبيبها األز ّ
ماىلء حياتها ،يسوع.
السل يفتك
ّ
بدأ
برئتي ابنة
ّ
األربعــة وعرشيــن ربي ًعا،
ف ُنقلــت اىل غرفــة املرىض
يف  ٨متّــوز  .١٨٩٧ض ّمت
الصليب اىل صدرها ،أغمضت
عينيها ،وهوى رأســها عىل
الوسادة يف  ٣٠أيلول .١٨٩٧
أعلن البابا ب ّيــوس الحادي
عرش تريزيا قدّ يســة يف ١٧
أيّــار  ،١٩٢٥ومن
ثــم البابا
ّ
يوحنا بولس الثاين « معلمة
الكنيســة جمعــاء» يف ١٩
ترشين األول .١٩٩٧

لكل
} رفيقة خف ّية ّ
كاهن
وإكلريييك ومرسل} ..

ويف حديث مع رئيس دير القديســة تريزيا الطفل يسوع-
ســهيله -كرسوان الســابق األب جوزيف زغيب ال ّذي تع ّرف
رئيســا للدير عام ٢٠١١
عىل هذه القديســة عام ١٩٨٦و ُع ّي
ً
رصح لـ «الديار» عن اختباره مع
من ِقبل الســلّطة املنتخبةَّ ،
القديسة تريزيا املم ّيز ،معتربًا أنّها «الرفيقة الخف ّية لك ُّل كاهن
واكلريييك و ُمرسل ،ال تدعنا نشعر بوجودها ،انّ ا هي موجودة
كل وردة نراها
مع ّ
كل يوم ،عندما
ونحســها ،ونعمها موجودة ّ
ّ
ّ
نصل يف الكنيسة».
أســس الرئيس العام للرهبان ّيــة املارون ّية املرمي ّية الحلب ّية
ّ

األبــايت جربايل الشــايل
هــذا الدير عــام  ١٩٢٧بعد
عودته من روما ،حيث شارك
يف احتفــاالت تقديس تلك
الراهبــة الكرمل ّية العظيمة
عــام  .١٩٢٥تألّف الدير يف
ثم أضيفت
البدء من غرفتنيّ ،
الكنيســة اىل املزار .عندما
ازداد عــدد الرهبــان ،اتُّ ِ
خذ
القرار بانشاء دير أكرب ليضُ ّم
االخوة من دير اللّويزة ونقلهم
ثم انتقل االخوة
اىل سهيلهّ .
يف السبعينات اىل هذا الدير
ال ّذي يتألّف من  ٣٠غرفة عىل
الطــراز الحديث .كام أهدى
البابا ب ّيــوس الحادي عرش
الرئيــس العا ّم ،ذخريتني من
القديســة تريزيا ،إحداهام من عظمها والثانية من شــعرها،
ودعــاه ليحمل األوىل كذكر مقدّ س منه ،وأن يضع الثانية يف
كنيسة الدير الجديدة عربون الربكة والرىض من قداسته .لقد
يب مق ًّرا لالكلرييك ّية الكربى
زيــد عىل هذا الدير الجنــاح الغر ّ
للرهبان ّية املارون ّية املرمي ّية عام  .١٩٧٢وقد بورش اســتقبال
املبتدئني واملبتدئات من مختلف الرهبان ّيات والطوائف للرياضات
والصالة والتوجيه عام .١٩٨٦
وأك َم َل األب زغيب حديثه عن ذخائر القديسة التي زارت الدير
ولبنان مبناســبة اليوبيل املايس لتأسيس الدير عام  ٢٠٠٢ملدّ ة
شهرين ونصف ،وأحيطت خاللها مبظاهر التكريم واالبتهاج.
ويف هذه املناسبة نشأت عالقة توأمة روحية بني دير الكرمل
وتم توسيع املزار القديم وايداعه ذخائر
يف ليزيو ودير سهيلةّ ،
من القديســة موضوعة يف صندوق خشبي مشابه لألصيل
املوجود يف دير ليزيو ،واملعدّ لزيارة بلدان العامل.
وعــن برنامج االحتفاالت يف عيد القديســة تريزيا الطفل
يســوع هذا العام ،مت ّيز بتأ ّمــات وتربيك للورود ،إضافة اىل
ال ّتساعية ،الزياح ،القداديس ،وصلوات املساء.
ختا ًما ،أكّد أنّه مل يحصل حوادث شفاء تالمس العجيبة بعد،
يتم صلوات شفاء للروح من خالل االعرتافات ومشاركة
ولكن ّ
ُ
حيــث يقام قداس
وخصوصا االثنني
القــداس
يف
املؤمنــن
ً
السالم .وأضاف« :ال أنفي احتامل حدوث حوادث شفاء للجسد،
ّ
ويصل».
لكل من يؤمن
فالقديسة أعاملها كبرية وشاملة ّ

} «التواضع هو الطريق األقرب اىل القداسة» }

من بني األخوة الدارســن يف الرهبان ّية املارون ّية املرمي ّية،
النادرين العفّة والطاعة والفقر يف هذا الدير املبارك ،األخ س.ن

الرب ،وهذا يتطلّب
الذي يعترب أنّ التواضع هو الدخول إىل قلب ّ
ّ
يتحل بأخالق الرب يسوع .وتقول القديسة تريزيا
من املرء أن
الطفل يســوع »:التواضع هو الطريق األقرب إىل القداســة».
فاملهم إ ًذا بالنســبة له ليس أن يكون االنســان صغريًا ،وإنّ ا
ّ
أن يحدّ ق يف وجــه الله ،يف عينيه ،بإندهاش
وحب .وتصبح
ّ
الطاعــة إخال ًء للذات ،حتى املوت عن الــ ّذات ،وتصبح العفّة
كل الناس ،والتحتفظ بيشء
توســي ًعا لطاقات الحب ،فتشمل ّ
ألنان ّيتهــا وألناهــا ،فال ندّ خر طاقة االّ ونُقدمها يف ســبيل
اآلخرين ،باسم الله سيد القلب والحياة».
أ ّما عن مشــوار األخ ر.ش مع «زهرة يسوع البيضاء» ،قال:
قصتي مع القديســة تريزيــا عندما أتيت إىل هذا الدير
«بدأت ّ

مــــــكاري والقصيفــــــي تابعــــــا االعتــــــداء علــــــى منصــــــور
وتحذيــــــــــر مــــــــــن تكــــــــــرار اســــــــــتهداف الصحافييــــــــــن

اســتنكر وزير اإلعالم يف حكومة ترصيف
االعــال زياد مكاري ،تكــرار حوادث تهديد
الصحافيــن واالعتداء عليهــم ،معتربا أنها
«مــؤرش خطري كونها متــس حرية التعبري
وتهدد ســامة الصحافيني أثناء اداء واجبهم
املهني».
وكان وزير االعــام تابع باهتامم االعتداء
عىل رئيس مكتب «الوكالة الوطنية لإلعالم»
يف إقليــم الخــروب الزميل احمــد منصور،
فاطــأن هاتفيا اىل ســامته ،معربا «عن
شجبه لالنتهاك الجسدي الذي حصل».
وأجرى مكاري سلسلة اتصاالت مع املعنيني،
ودعا املسؤولني يف األجهزة األمنية إىل إحرتام
عمــل الصحافيني وعــدم التعرض لهم خالل
عملهم تحت اي ذريعة كانت ،قائال« :ان االذى
الجسدي مرفوض متاما وعىل الجميع التقيد
بالقوانني العامة واألنظمة املرعية االجراء».
مــن جهته ،إتصل نقيب محرري الصحافة
اللبنانية جوزف القصيفــي بأحمد منصور،
وإطلع منه عىل تفاصيل اإلعتداء «الذي تعرض
له يف بلدة مزبود الشوفية».
وبحسب بيان للنقابة ،فان القصيفي اعترب
أن «مثل هذه الترصفات الرعناء ،التي يتعرض
لها الصحافيون واالعالميون ،لن تلقى منا إال
الشجب واإلستنكار واملالحقة القضائية امام

كل املراجع» ،مضيفــا «اننا ندعو املدير العام
لقــوى األمن الداخيل اللواء عامد عثامن ،اىل
إعطاء تعليامته بتوقيف هذه العنارص ،بعدما
ثبت انها تنتمي اىل ســلك قوى األمن الداخيل
وغريهــا من األجهزة األمنيــة ،وكانت بثياب
مدنية ،والتي كان الحري بها أن تقف اىل جانب
منصور واألهايل ،الذين كانوا يســاهمون يف
إخــاد نريان الحريق الــذي كان يهدد البلدة
واملنطقة ،ال االعتداء عليــه ،وترهيب الناس
باطالق النار عشوائيا ،حيث كان يقوم منصور
بواجبه املهني والوطني».
وختــم« :إننا يف انتظــار ان تبلغ القضية
خوامتهــا ،باالنتصار ملنصور من خالل انزال
العقاب الرادع بحق الفاعلني ،الذين تسببوا له
بأذى مادي ومعنوي».

كأخ بعد إبراز نــذوري الرهبان ّية .أتع ّرف إليها يوم ًّيا وأرى من
حب السامء .أخترب شخص ًّيا
خالل صورتها بسمة الورد ومرآة ّ
يو ًما بعد يوم ،رهبان ّيتنا التي تزداد بها تعلّقًا ،فهي متطر علينا
النعــم ،ونحــن نؤدي لها اإلكرام .لقد مت ّيزت غَري ُة القديســة
تريزيــا االيجاب ّية التــي أدّت إىل دخولها الدير من بعد أخواتها
وسلوك درب القداســة عىل خالص النفوس،
وخصوصا مع
ً
املجرم االيطايل التي خلّصته من خالل صلواتها وتوجيهه إىل
الرب
التوبة .وأكمل مشدّ دًا« :نستطيع بدورنا أن نغار عىل بيت ّ
من خالل أعاملنا الج ّيدة ،االهتامم به وجعله مســك ًنا لله عىل
األرض .لقد استندت القدّ يسة تريزيا اىل الكتاب املقدّ س بعهدَ يه
القديــم والجديد .فتأ ّملته باميان وتع ّمقت بفهمه وعاشــت
تعاليمــه بأمانة وكتبت صفحات رائعة عن الوحدة بني مح ّبة
الله ومح ّبة القريب .وأكرب ســند يف مســرتها الروح ّية كان
دور عائلتها القدّ يسة .اكتسبت اميانها من والديها الصالحني،
وكتبت يف نهاية حياتها قانون االميان بدمها».
حب اىل أبناء الكنيسة التي
وأضاف« :حملت تريزيا رســالة ّ
كان ه ّمها وقلبها الدائم .فلم تفكّر االّ يف الكنيســة ومل تتعب
االّ يف الكنيســة ،ومل تتألّم االّ من أجل الكنيســة .أثارت سرية
حياتهــا «تاريخ نفس» اهتام ًما كبريًا ،لذا تُرجمت اىل أكرث من
 ٥٠لغة ،وقد حوت حكمة خارقة ساعدت الكثريين عىل معرفة
التي عاشــت يف الدير كرسولة
املســيح ومحبته .هذه تريزيا ّ
كل
حب ،فأُعلِنت شفيعة املرسالت واملرسلني ،هي ال ّتي قدّ مت ّ
ّ
كل العامل».
أتعابها وحياتها ألجلهم ح ّتى يُعلنوا االنجيل يف ّ
«أهالً بك يف لبنان ،فنحن بحاجة لورودك ونعمك»!
كل
يعج املكان دامئًا بالزوار الذين يأتون للتربك والصالة من ّ
ّ
وكل األمكنة حاملني إميانهم وتوقهم إىل الخشــوع
األعــار ّ
والصالة .ويف دردشــة مــع الزائرة س.ح ،قالت« :أشــارك
يوم ًّيا يف الذبيحة االله ّية يف دير القديســة تريزيا – سهيلة،
أسســها جوين
التي ّ
ومنتســبة اىل جامعة الصالة املرمي ّية ّ
ع ّبود ،اييل وســيلني داغر يف  ٥ترشيــن الثاين  ،٢٠٠٠أثناء
حج اىل مديوغوريه .وبعد موافقة سيادة راعي األبرشية
رحلة ّ
املطران غي بولس نجيم ،تب ّنت الرهبان ّية املارون ّية املرمي ّية هذه
وحي .دفعتني روحان ّية القديســة
الجامعــة عىل الصعيد ال ّر ّ
تريزيا العميقة اىل معرفة يســوع اله املستحيل ،االلتزام أكرث
واالقرتاب من الدير وروحان ّية القديسة .ال أستطيع أنّ أكتشف
ما يجمعني بوردة السامء ،مع أنّني مل ألتق بها أبدً ا ...أص َبحت
وكل األعامر.
أقرب من نفيس اىل نفيس ،هي قديسة الشباب ّ
أحســدُ نفيس عليها النّنا ال نســتطيع عدم مح ّبتها من كرثة
التي تفيضها علينا».
نِ َع ِمها ّ
أ ّما الســيد س.خ ،تحدث عن عالقته بالقديســة وباملكان
كل مؤمن أنّ ينىس همومه ومشاكله خالل دخوله
متمن ًيا من ّ
عم السالم
والحب يف
اىل الكنيســة ...ويركّز عىل كلمة الله ل َي ّ
ّ
االلهي بعشــق سيطر
قلبه« .فرتيزيا أنصتت اىل تعليم حبيبها
ّ
بالحب
وكل ما لها ،وأكّدت أنّ التكلّم مع الله
كل ماه ّيتها ّ
عــى ّ
ّ
خري من التكلّم عن الله بانتامء شكيل .فبدالً من أن تخرب عنه
بكلامت جميلة رنانة مبضمون ضعيف ق ّررت أن تكون حياتها
شهادة لصليبه وموته و قيامته».
جهون
زوار الديــر الذين يحملون تعبهــم وهمومهم يتو ّ
إىل هذه القدّ يســة الصغرية بعمرهــا ،والكبرية بروحان ّيتها
وقداســتها ،وقد وعدت الله بأنّ « تقيض ســاءها يف صنع
الخــر عىل األرض» ويســألوها ،بعــد أنّ باركت الكثري من
أديرتنــا ورعايانا ،أن تبارك بلدنــا لبنان ،ليبقى وطن االميان
بالله واملحبة والســام .ويردّدون بصوت واحد« :يا قديستنا
بأمس
العظيمة ،تريزيــا الصغرية ،أهالً بك يف لبنان ،فنحن
ّ
الحاجة إىل ورودك ونعمك!»

وزيــــــــــر الصحــــــــــة :قــــــــــرار أطبــــــــــاء البقــــــــــاء
لدعــــــم مجتمعاتهــــــم أمــــــل نريــــــد رؤيتــــــه بوطننــــــا

مثنوزيرالصحةالعامةيفحكومةترصيف
االعــال فراس االبيض ،خالل رعايته املؤمتر
الســنوي  2022 LIFEبعنــوان «عودة طائر
الفينيق» ،لـ «الجمعية اللبنانية للخصوبة»،
من تنظيم « ،Science PRO SARLكل الجهود
املبذولة يف املجتمعــات املجاورة املمثلة يف
املؤمتر يف هذا املجال» ،قائالً« :لطاملا أبهرين
هذا العلم ،علم اإلنجاب ومكافحة العقم ،أكان
مــن أجل تجديد الحياة أو بالنظر اىل التقنيات
الحديثــة من حيث زرع الجينــات فاألمر ال
يقترص عىل املسألة العلمية وإمنا عىل طبيعة
الحيــاة بحد ذاتها عندما تبدأ ،وما تقومون به
يظهــر اىل حد بعيد مدى التفاعل بني الطبيب
واملرىض مبعنى الحاجة بــأن يكون األطباء
اىل جانب مرضاهم يف أكرث وقت يشــعرون
فيه بأنهم ضعفاء وال سيام عندما يكونون قد
فقدوا الكثري من األمل .لقد سمعنا عن الكثري
من الحاالت عاىن فيها األشــخاص من العقم
لســنني طويلة ولكنكم أعطيتموهم بعملكم
ودعمكم آماال جمة وســمحتم لهم بالحصول
عىل الحياة وعىل استمراريتها ،وهذا هو أفضل
مــا ميكن تكون عليه اإلنجــازات التي ميكن
لطبيب أن يحققها يف خدمة مجتمعه».
ولفت اىل أن «األسوأ يف هذا املجال هو عندما
يستعمل بعض من يعمل يف هذا اإلختصاص

ّ
خط ــــــــر ان ــــــــدالع الحرائ ــــــــق يرتف ــــــــع ...و«البيئ ــــــــة» تح ــــــــذر!

صــدر عن وزير البيئــة يف حكومة ترصيف االعامل نارص
ياسني ،بيان جاء فيه« :مع حلول شهر ترشين األول ،وبسبب
تزايد رسعة الرياح وانخفاض الرطوبة يف الجو ويف النباتات
والرتبــة ومــع إمكانية حصول تطرفــات يف حال الطقس،
ترتفع مؤرشات خطر اندالع ومتدد حرائق الغابات بشكل كبري
معرضة املناطق الحرجية واملزروعات واملساكن لخطر شديد».
وتابــع «املطلوب مــن اإلدارات املحليــة التعاون مع لجان
املحميات الطبيعية ومراكز االحراج والجمعيات البيئية واتّخاذ
كافة تدابري الوقاية للحد من استعامل أي مصدر للنار بالقرب
من الغطاء الحرجي (خاصة عدم تنظيف االرايض باســتخدام

ً

النار ،واإلمتناع عن حرق النفايات ،واستعامل األلعاب النارية،
وإرضام نار الشواء ،الخ)».
كــا دعا لـ «تكثيف املراقبــة والتبليغ عن أي مصدر نريان
للحؤول دون متدد الحرائق بشــكل يصعب السيطرة عليها ،مع
التذكري بقانون الغابات الذي يحظر إشــعال النار داخل حدود
الغابــات وكذلك خارج هذه الغابات عىل أقل من  ٥٠٠مرت بني
 ١متــوز و  ٣١ترشيــن األول» ،مضيفــا «ميكننا تخطي هذه
املرحلــة الخطرة من حرائق تهدّ د حياة املواطن وبيئته وتجعل
مجتمعاتنــا أكرث عرضة لخســائر يف األرواح ويف الغابات
واملحاصيل الزراعية واملمتلكات والبنى التحتية».

حاجــات مرضاه من أجل مآرب شــخصية»،
مشــددا عىل «الجانــب األخالقي الذي ميتاز
به املوضــوع ،فاألمر األخري الذي تعلمته عن
اختصاصكــم هو فكرة األمــل فام تقومون
به يعطي األمل ملــرىض كثريين ،لطاملا كانوا
فقــدوه ،متيحني لهم فرصة املثابرة ،محاولني
مرات عديدة حتى بلوغ النجاح».
وأبدى دهشــته «لرؤيــة املحاولة وتكرر
املحاولة عدة مرات حتى تلقى النجاح» ،متوقفا
عند «أمر مييز بالدنا اليوم وهو بالرغم ما متر
به من ظروف صعبة ينبغي أال نفقد األمل إذ ما
أحوجنا لألمل وللمحاولة وتكرارها ليك تكون
لنــا بدايات جديدة ،وقــرار العديد من األطباء
البقــاء من أجل دعم مجتمعاتهم هو بصيص
األمل الذي نريد رؤيته يف وطننا .فقد تفاجأت
إيجابــا بفعل التضامن الذي قامت به تجاهنا
مجتمعــات أخــرى يف منطقتنا بحضورهم
وبدعمهــم مجتمعنا من خــال إقامة هذا
اإلجتامع ،وهذا مــا نثمنه عاليا ،معربين عن
امتناننا كحكومة لبنانية وكشعب ملا أظهروه
تجاهنا».
وشــكر يف الختام املنظمني عىل الدعوة،
مشريا اىل «ظهور هدف جديد من اللقاء وهو
العمــل عىل إيجاد الحلــول ملا نعانيه من أجل
بلوغ مستقبل أفضل».

كتاب مفتوح الى معالي وزير الطاقة
السيد وليد فياض املحترم

تحيــة وبعد ،لقد ابلغنا اصحاب مولدات الكهرباء بانهم
من االن وصاعدا سيســتوفون فواتري الكهرباء التي تنري
منازل املشــركني بالدوالر االمرييك مهام بلغت قيمته يف
السوق السوداء ال الخرضاء او الزرقاء او الصفراء.
وهــذا االمــر ال يهم ابــدا اصحاب املاليــن واملليارات
والدوالرات كونهم عىل استعداد تام لتسديد فواتري كهرباء
املولدات مهام بلغت قيمتها ومهام طال امد استعامل املولد
وحتى اىل ما شاء الله .
اما املواطنون الباقــون واملغلوب عىل امرهم وانا واحد
منهم نعيش حياة شــؤم وعوز وبتنا نلعن اوائل كل شهر
حيــث يأيت جايب فواتري املولدات ويطرق بابنا ويســلمنا
فاتورة الكهرباء وهي اقل يشء ما بني (مليونني او خمسة
ماليني لرية لبنانية) او ما يزيد .رحم الله اجدادنا (وقناديل
الكاز).
هذا وقد اصبحنا يف حرية من امرنا هل نلغي اشرتاك املولد
ام نسعى اىل تركيب طاقة شمسية ويأتينا الف فكر وفكر
الزاحة كابوس الكهرباء الجاسم فوق رؤوسنا.
معــايل الوزير طبعا قطعيا انــا ال الوم احدا من ماليك
املولدات بل يجب ان نشكرهم عىل عملهم املضني والعصيب
الــذي يقومون به يف هذه االيــام اللعناء ،علام بانه ليس
يل بينهم اي قريب او نســيب او صديق عزيز ولكن عرف
الحياة يقيض بان االنسان الطبيعي يعمل دامئا بغية الربح
ال الخسارة.
اين اذكــر هذا كــوين احب الصدق والحــق والحقيقة
واالستقامة يف العمل شأين دامئا عندما كنت موظفا اداريا
يف الطــران املدين (مركــز تدريب الطريان) وبعد ذلك يف
احدى وزارات الدولة وزماليئ انذاك يشهدون بذلك.
معايل الوزير اناشدك ان تعمل املستحيل وتنظر اىل هذه
الحالة ونحن عىل ابواب الشــتاء ولكن هذه املرة ليس من
الطاقة الضيقة عليك والتي ال ميكنك ان تتحرك فيها براحة
تامة كام تشــاء ،بل من الشــباك العريض او الباب الواسع
الذي ميكنك ان تنظر منه بصورة واضحة جدا وتصلح مهام
كان الثمن وضــع الكهرباء املزري واملهرتئ منذ زمن بعيد
حيث ما يقارب  %95منا نحن املواطنني ويا لالسف الشديد
واقعون فيه.
مع االحرتام
سمري بارودي

تيمــــــور جنبــــــاط :لتكثيــــــف الجهــــــود
إلنجــــــاز االســــــتحقاق الرئاســــــي

تيمور جنبالط مستقبالً زواره

أبــدى رئيــس كتلة «اللقــاء الدميقراطــي» النائب تيمور
جنبــاط ارتياحا إىل «انطالق املســار الدســتوري إلنتخاب
رئيس للجمهورية» ،داعياً «القوى السياســية والكتل النيابية
لتكثيف الجهود من أجل الوصول إىل أوســع تفاهم يؤول إىل
إنجاز االستحقاق الرئايس وانتظام العملية الدستورية والدفع
مبســرة اإلصالح ،ضمن األطر املرسومة لتجاوز األزمات التي
خصوصا منها الكهرباء واملياه واالستشــفاء
ترهق اللبنانيني
ً
واســتعادة أموال املودعني» .وأشــار جنبالط إىل أن «تصويت
عبنا عنها
الكتلة األخري جاء انســجا ًما مع الت ّوجهــات التي ّ
خالل مرحلة االنتخابات النيابية ،يف اختيار رئيس يعيد الثقة
للبنانيــن واملجتمعني الدويل والعــريب وخصوصاً العالقات
اللبنانية العربية لجهة عودتها إىل سابق عهدها ومؤمناً باتفاق
الطائف ومندرجاته ،وميلك رؤيته إصالحية إنقاذية».
كالم جنبالط ورد عىل هامش اســتقباالت السبت يف قرص
املختارة مــع الوفود التي قصدته للبحث بالقضايا والهواجس
املعيشية واالقتصادية واالجتامعية والحياتية ،وتناول جنبالط
قضايــا تربوية وصحية ،داعياً إىل «إعطاء الحقوق ألســاتذة
التعليم الرســمي واألساتذة الجامعيني واملتقاعدين واملستعان
بهم تســهيالً إلطالق العمل الدرايس ،وكذلك البحث عن ســبل
توفري أدوية األمراض الرسطانية واملســتعصية التي يحتاجها
املــرىض ويفتقدها الســوق غالباً» .ويف هذا الســياق ،تلقى
جنبالط سلسلة مراجعات مناطقية حول قضايا تهمها.

ّ
الجنوبية :لبنان سينهض من جديد
سفير كوريا

قال ســفري جمهورية كوريا الجنوبية ايل بارك ،خالل حفل
استقبال أقامه وعقيلته يف فندق «هيلتون-حبتور» ،ملناسبة
العيد الوطني الكوري وعيد القوات املسلحة ،أنه «عندما كانت
كوريا متر بأصعب األوقات ،قدم لبنان يد العون فقدمت دولة
األرز  50ألــف دوالر أمرييك لكوريا مــن خالل األمم املتحدة
عندما غزت كوريا الشاملية العام  .1950مل تكن هذه الخطوة
خطوة صداقة فحسب ،بل كانت خطوة تضامن أيضا .التضامن
من أجل الســام ومن أجل الحرية .هذا التضامن رضوري يف
عرصنا أكرث من أي وقت مىض» .أضاف «ليس لدي أدىن شــك
يف أن لبنان ســوف يتغلب عىل األزمة الحالية ويخرج أقوى
من خالل امليض قدما يف اإلصالحات املطلوبة بشــكل عاجل.
اســمحوا يل أن أذكركم أن كوريا تعرضت مرتني ألزمة مالية
حادة يف العامني  1997و  2008وكانت األزمات مؤملة للغاية.
كانت رشوط اإلصالح التي فرضها صندوق النقد الدويل مريرة.
فقد الكثريون وظائفهم وازدادت اعداد املرشدين يف الشوارع.
تفككت العائالت .لكن الكوريني مل يستسلموا .ولبنان سيحذو
حذو كوريا وسينهض من جديد ويجب أن ينهض».

ســفير الصين :ســنواصل دعم سيادة لبنان
أكد الســفري الصيني تشيان مينجيان يف لبنان ،خالل كلمة
له يف الذكرى الـ  73لتأســيس جمهورية الصني الشــعبية،
أنّ «الجانب الصيني ســيواصل دعم ســيادة لبنان واستقالله
وسالمة أراضيه كاملعتاد ،واملشاركة الفعالة يف عمليات حفظ
الســام التابعة لألمم املتحدة يف لبنان ،وتقديم ما يف وسعه
من املســاعدات إىل الجانب اللبناين يف إطار التعاون الثنايئ
والتعــاون الجامعي الصيني العريب ،وتقديم مســاهمة أكرب
للحفاظ عىل السالم والتنمية يف لبنان واملنطقة».
وشكر مينجيان «جميع األصدقاء اللبنانيني عىل اهتاممهم
بالصــن ومتابعــة أحوالها ،وأشــكر األصدقــاء اللبنانيني
واملواطنــن الصينيني يف لبنان عىل مســاهمتهم يف توطيد
الصداقة الصينية اللبنانية وتعزيز التعاون القائم عىل املنفعة
املتبادلــة بني البلدين .وأمتنى لكم موفــور الصحة والعافية
والنجاح والتوفيق» ،مضيفا «ستواصل الصني تعزيز التضامن
والتعاون مع الدول العربية ،وبناء «الحزام والطريق» بشــكل
مشــرك ،وتعزيز تنفيذ مبادرة التنمية العاملية ومبادرة األمن
العاملي ،والعمل معا لبناء مجتمع صيني عريب ذي مســتقبل
مشرتك للعرص الجديد».
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ا قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د

القرارات السياسية االخيرة تنعكس سلبا على األوضاع النقدية واالقتصادية
السعد  :اســـوأ قـــرار هــو عــدم دفــع الــدولــة ديــونــهــا بـــ <الــيــوروبــونــدز>
ّ
ّ
والتفرغ لحل املشاكل االقتصادية
علينا االنتهاء من انتخاب الرئيس

جوزف فرح

قرارات متســارعة اتخذت يف املجلس النيايب
وانعكســت عــى االوضــاع االقتصادية وعىل
املفاوضات مع صندوق النقد الدويل ،كام يتوقع ان
تكون لهذه القرارات تأثريات سلبية عىل املواطنني
ومن هذه القرارات رفع سعر الدوالر الجمريك اىل
١٥الف لرية كام طرحــه وزير املالية يف حكومة
ترصيف االعامل يوسف خليل واعتامد سعر رصف
عىل ١٥الف لرية .
لكن املهم القــرار الذي اتخــذه رئيس املجلس
النيايب بتحويل املجلــس النيايب اىل هيئة ناخبة
وهذا يعني تجميد االصالحــات االقتصادية التي
كان يطالب بها صندوق النقد ويف هذا االطار يقول
عضو لجنة املال النيابية النائب راجي السعد؛ كنت
شخصيا مع دعوة رئيس املجلس قبل هذا التاريخ
اي قبل شــهرين إذ علينا االنتهاء من االستحقاق
الرئايس بارسع وقت فنطوي ملف الرئاسة وننتقل
رسيعا اىل امللف اإلقتصادي  .يقال أن اقتصادنا كان
ريعيــا وانا للحقيقه ال اعتربه كذلك اذ كان يتضمن
كل مقومات اإلقتصــاد فبعض البلدان تعيش عىل
اإلقتصــاد الخدمايت فقط ولبنان ال يســتطيع أن
يكون دولة صناعيــه او زراعية خصوصا أن الكل
يف لبنان كان يعترب الصناعة والزراعةغري مهمني
لكن واقعيا علينا تحســن اوضاعهام وبســبب
االتفاقيات املربمــة مع الخارج كانــت املنتجات
املســتورده أرخص من املنتجه محليــا  .كان لدينا
إقتصاد منتج لكنه شديد االرتباط بالسياسة فمثال
الســياحة كانت جيدة لكن االستقرار األمني كان
يؤثر عليها بشــدة خصوصا أن لدينا مشاكل امنية
كل فرتة قصرية واكد السعد ان عمل مجلس النواب
تلقائيا هو انتخاب رئيس جمهورية،
وعليه تطبيق الدســتور ونحــن نتمنى انتخاب
الرئيس الجديد قبل انتهاء والية الرئيس الحايل اذ علينا
أال نذهب اىل الفراغ  .لكننا يف لبنان نرتك األمور تأخذ
مداها وننتظر اللحظة األخرية ليك نترصف.
ويشري الســعد اننا أضعنا أكرب فرصة تجنبنا
الكثري من املشــاكل وهي إقرار الكابيتال كونرتول
يف بدايــة األزمة .كــا اتخذت الحكومة أســوأ
قرار يف تاريــخ الجمهوريــة اللبنانية وهو عدم
دفــع اليوروبوندز الذي يعترب من أهم األســباب
التــي اوصلتنا اىل ما نحن عليــه اليوم من إنهيار
باإلضافة اىل عدم اعرتاف الدولة بديونها.أنا اعتقد
إن أول خطــوة يف خطة التعــايف يجب أن تكون
اعرتاف الدولة بديونها ومن ضمنها الفجوة املاليه
يف املرصف املركزي وسندات اليوروبوندز .إننا حتى
اليوم نفاوض ونضع الخطــط واألرقام وال نتكلم
عن  30مليار دوالر هي ديــون اليوروبوندز والتي
علينا أن نذكرها ونرى كيفية تسديدها.
ومتنى الســعد من الكتل النيابية اإلتفاق عىل
انتخاب رئيس وتجنب الفراغ واشار
«أنا بحكم خربيت كنائب وقراءايت السياســية

أرى أن االصطفافات السياســية مختلفه عن تلك
اإلقتصادية وليست ذاتها  .إن داخل الكتل النيابية
كلها وجهات نظر متنوعه وآراء اقتصادية مختلفة
لذا ال نســتطيع القول أن اي اصطفاف اقتصادي
ســيكون هو ذاته يف السياسة كانتخاب الرئيس
وهو أهم انتخاب حاليا» وتحدث الســعد عن اقرار
موازنة ٢٠٢٢فقال :
«إننا يف لجنــة املال كنا نطالب بتوحيد ســعر
الــرف نوعا مــا أو وضع رؤية موحدة لســعر
الرصف وكنا يف كل الجلســات نطالب برقم الدوالر
الجمريك وســواه وكانت الحكومة تفرتض أرقاما
دون إقرتاح رقم معني .لقد جاءوا يف آخر جلســة
للهيئة العامة بســعر  15000لريه وكأن الحكومة
بذلك تحمــل مجلس النواب مســؤولية القرار عن
الدوالر الجمريك وبالتايل سعر رصف رسمي جديد
 .لقد تعــددت اآلراء ويوجد ضياع تام تقريبا  .يوجد
عجــز يف املوازنة فكيف منول هذا العجز؟ ال يوجد
جواب عىل هذا الســؤال وقد قيل أثناء الجلسة بأنه
رمبا صندوق النقد ســيغطي هذا العجز فكيف يقر
مجلس النواب األمر وهو مبنــي عىل فرضية؟ إن
سفري األتحاد األورويب يلوم النواب عىل التأخري يف
اقرار املوازنة لكن اذا الحكومه مل ترسل األرقام اىل
املجلس فكيف سيرشع ؟إن الحكومه مل ترسل اىل
املجلس مشاريع القوانني املطلوبه فكيف سيرشع
أمورا مل ترسل إليه .لقد عملت لجنة املال عىل قانون
الرسية املرصفية وجرى التصويت عليه يف الهيئة
العامــة لكن رئيس الجمهورية أعــاده ومل يوقعه
بينام قال املســؤولون يف صندوق النقد أنه قانون
جيد  .للحقيقه أن الحكومه أرســلت اىل لجنة املال
مرشوعا سيئا يعطي الحق ألي قاض يف لبنان برفع
الرسيه املرصفيه بينام ال يجوز رفعها كيفام كان .
ال بد من إحرتام الخصوصيــه يف املعلومات وعدم
كشف الرسيه املرصفيه بشكل عشوايئ  .إن القضاء
اللبناين حاليا غري مستقل عن السياسة بشكل تام
وهو يعمل باستنســابيه لذا ال نستطيع إعطاء اي
قاض مســؤولية رفع الرسية املرصفية وأنا أعترب
هذه النقطه أهم أمر قمنا بتعديله فهل هذا خطأ؟..
لقد تم االعرتاض عىل املفعول الرجعي لرفع الرسيه
ونحن نعلم أن أغلبية اللبنانيني قد رصفوا شــيكات
خــال األزمة وهو أمــر غري قانــوين واذا اقرينا

املفعول الرجعي يف القانون سنضع هؤالء جميعا
يف السجن فهل يجوز هذا؟ ..يوجد خسائر هائلة
وانهيار كبري وال بد من معالجة اقتصادية متكاملة
ووضع خطة إليقــاف االنهيار وإجراء التعايف يف
البلد وهذا غري موجود حتى اآلن.
ملاذا الخطة غري موجوده حتى اآلن؟
« إننا نقوم بالتصويت باملفرق يف مجلس النواب
وتعديــل الرسية املرصفيه ال دخل له بالخطة ألنه
مســار عاملي تنتهجه الدول حاليــا وهي تحاول
تخفيف الرسية املرصفيه.إمنا أنا أتســاءل ملاذا مل
ترسل الحكومه الينا قانون إعادة هيكلة املصارف
حتــى اآلن؟ وهل يعقل إقــرار الكابيتال كونرتول
دون خطة؟..
إن قانون الكابيتال كونرتول الذي أرســل الينا
يقرتحه ملدة سنتني قابله للتجديد  .وبعد مطالبتنا
املتكــرره بخطة متكاملة أرســلت الحكومة الينا
مرشوع تطويــر نظرة اقتصاديــة غري معروف
التفاصيل ثم أرســلت خطه وضعت فيها الكابيتال
كونرتول لكن هل يعقل اقــرار الكابيتال كونرتول
دون إقــرار أية إصالحــات ؟ إن املجتمع الدويل
يطالبنا بهذه اإلصالحات منــذ مدة طويلة ونحن
ال نلبي طلبه فهل نقــر الكابيتال كونرتول وحده
ليصبح اقتصادنــا اقتصادا موجهــا ؟ ..إن قرار
دخول وخروج األموال من البالد هو بيد الســلطه
نفسها وال ميكن تحميل مجلس النواب ولجنة املال
مسؤولية التأخري يف إقرار القوانني «.
كيف تفــرون عدم تقديــم الحكومــة لخطتها
اإلصالحية؟
بحسب رأيي الشخيص أعتقد أن كل كل القوى
الخارجيه والداخليه تعلم جيــدا أنه علينا انتخاب
الرئيــس الجديد للبالد وأن نطــوي صفحة والبدء
بعهد جديد ونهج جديد وأن نحاول حل كل املشاكل
التي نتخبط فيها.
ما رأيكم مبا يحدث حاليــا بني املصارف واملودعني
من مشاكل ؟
«الســؤال أوال عام يحدث بني الدولة واملودعني .
لقد جرى نقاش باألمر يف حضور ســفري األتحاد
األورويب ال ســيام بخصوص الصندوق السيادي
الذي نتســاءل عمن سيكون مســؤوال عنه والكل
يعلم حجم الفساد يف لبنان وكيف ستستعمل أرباح
الصندوق يف ظل ذلك؟ .إن أول خطوة يف الخطة
التي ستوضع هي اعرتاف الدولة بديونها  .البعض
يرفــض إعطاء أرباح الدوله لفئة من الشــعب اي
املودعني وأنا أقول أن الفجوة البالغة  70مليارا وهي
أموال للشــعب ايضا  .إن الدوله تتحمل مسؤولية
وضع كابيتال كونرتول وهي مل تفعل ذلك واضطر
املرصف لوضعه بطريقة غري قانونيه وعىل ذوقه
وقد حدث استنسابيه والكثري من األمور التي كان
بامكاننا تجنبها لو وضعت الدولة كابيتال كونرتول
واعرتفت بديونها لكنها وضعــت القطاع الخاص
بوجه القطاع الخاص وجعلت الجميع ينظر بعيدا
عن املشكله األساسية».

تــداعــيــات قـــرار وزيـــر املــالــيــة رف ــع ســعــر الــصــرف ال ــى  ١٥ال ــف ليرة
جــبــاعــي لــــ<الـــديـــار> :غــيــر قــانــونــي وبــحــاجــة الـ ــى مــجــلــس وزراء
يـــؤدي ال ــى تضخم كبير وتــداعــيــاتــه خــطــيــرة عــلــى ارت ــف ــاع الـــدوالر

اميمة شمس الدين

اثار ترصيح وزير املالية يوســف الخليل لوكالة
رويرتز يف شأن تغيري سعر الرصف الرسمي للرية
مــن  ١٥٠٠لرية اىل  ١٥الف لرية بلبلة يف صفوف
اللبنانيني حول تداعيات هكــذا قرار عىل حياتهم
اليومية التي اصبحت يف حالة احتضار من جراء
االزمة االقتصادية واملالية التي تعصف بلبنان منذ
حواىل ثالث سنوات مع ما رافقها من ارتفاع لسعر
رصف الدوالر يف الســوق السوداء الذي المس الـ
 ٤٠الف لرية الذي بدوره انعكس عىل ارتفاع جنوين
يف كافة االسعار سيام اسعار املحروقات.
اال يكفــي اللبنانيني الذين اصبحــوا بغالبيتهم
تحت خط الفقر ما يعانون منه من تدهور لعملتهم
وانخفاض كبري لقدرتهم الرشائية حتى يأيت هذا
القرار كالصاعقة عىل رؤوسهم خوفاً من تداعياته
عىل جميع االصعدة سيام لناحية القروض بالدوالر
فإذا كان ســيتم دفعها عىل الســعر الجديد يعني
ستضاعف املبالغ عرش مرات.
وكان الوزيــر الخليــل اعلن أن ســعر الرصف
الرســمي ســ ُيصبح  15000لرية لبنانية ،بدالً من
 1507لريات ،بدءاً من نهاية الشهر املقبل.
وقــال الخليل ،لوكالة «رويــرز» ،إن «مرصف
لبنان املركزي اعتمد ســعر رصف قــدره 15000
لرية مقابل الدوالر ،بدالً مــن  ،»1507واصفاً ذلك
بأنها خطوة نحو «توحيد سعر الرصف تدريجياً».
وأوضح الخليل أن القرار ســيبدأ تطبيقه بدءاً من
نهاية ترشين األول.
واملســتغرب ان هذا القرار اىت بعد يومني من اقرار
املوازنــة يف مجلس النواب دون التطرق اىل ســعر
الرصف وان كان توحيد أسعار الرصف العديدة يُعد أحد
الرشوط التي وضعها «صندوق النقد الدويل» ليوافق
عىل برنامج متويل للبنان .لكن هل يجوز اتخاذ هكذا
قرار بهذه الطريقة ودون دراسة ومعرفة تداعياته.

يف هذا االطار رأى الخبــر االقتصادي الدكتور
محمود جباعي يف حديــث للديار أن اعالن وزير
املالية منفرداً تعديل ســعر الرصف الرســمي أمر
خاطــئ معترباً ان هذا االجــراء غري قانوين وهو
بحاجة الجتامع ملجلس الوزراء الذي يجب ان يصدر
بياناً واضحاً بعد االتفــاق مع مرصف لبنان حول
الية التعاطي بكل االمور املرتبطة بهذا القرار.
واذ اشــار جباعي اىل ان قرار وزير املالية غري
دقيق وغري واقعي ألنه ال ميكنه ان يتخذ هكذا قرار
منفرداً رأى ان تداعياته ســتكون خطرية جداً عىل
ســعر رصف الدوالر يف السوق السوداء وقال يتم
رفع السعر الرســمي عرشة اضعاف الذي سيؤدي
اىل تضخم كبري يف اللرية اللبنانية وبالتايل املزيد
من التأثري عىل انهيار اللرية يف السوق مشدداً عىل
رضورة ان يرتبط اعتامد اي سعر رسمي للرية مع
خطة تعاف واضحة يك نذهب اىل ســعر منطقي
للدوالر يشمل كل القطاعات املرصفية واالقتصادية
واملاليــة يف البلد وكذلــك بالنســبة للموظفني
واللبنانيني عموماً واال ستكون تداعياته كارثية.

ووفق جباعي التداول بالسعر الرسمي ان كان
 ١٥٠٠او  ١٥٠٠٠لرية غري موجود وغري واقعي ألن
التدوال يتم حسب الســوق السوداء بنسبة ٪٧٠
ووفق منصة صريفة بنسبة  ٪٣٠ومن هذا املنطلق
يرى جباعي ان تأثري قرار وزير املالية بطيء وغري
كبري امنا تأثريه ســيكون يف االمور االخرى من
جراء تداعياته نفســياً عىل االســواق وموضوع
الثقة وموضوع العملة مشرياً اىل ان اسعار السلع
مرتبط بالسوق املوازي بشكل كبري وبسعر منصة
صريفة الفتاً اىل ان هذه االســعار تتخطى سعر
السوق السوداء اىل حد اعتامد سعر رصف يوازي
 ٤٥الف لرية.
وشــدد جباعي عىل ان رفع الســعر الرسمي
دون دراسة ينعكس عىل سعر الرصف يف السوق
السوداء وسيتم استغالله للمزيد من املضاربة مام
يؤدي اىل املزيد من االرتفاع يف سعر رصف الدوالر
بالسوق الســوداء و االسعار سرتتفع اكرث بنسبة
 ٥٠او  ٦٠الف للدوالر.
ولفت جباعــي اىل ان زيــادة الرواتب ملوظفي
القطــاع العام مــن دون تحديد الدولــة مصادر
لتمويلها ســيزيد العبء عىل مــرف لبنان الذي
ســيضطر اىل طباعة املزيد من اللــرة اللبنانية
العطاء املوظفني رواتبهم ومن اجل تأمني الدوالرات
عىل منصة صريفة وســيضطر لرشاء الدوالرات
من السوق السوداء مشرياً ان رواتب املوظفني مع
التقدميات كانت تبلغ ترليون لرية شــهرياً تتأمن
عرب منصة صريفة بـ  ٣٣مليون دوالر من مرصف
لبنان امــا اليوم اصبحت  ٣ترليون لرية اي اصبحنا
بحاجة اىل  ١٠٠مليون دوالر شــهرياً وهذا يعني
املزيد من الطلب عىل الدوالر يف الســوق السوداء
وبالتــايل املزيد من ارتفاع لســعر رصف الدوالر
واملزيــد من التضخم و املزيد من ارتفاع االســعار
واملزيد من انخفاض لقيمة العملة الوطنية والقدرة
الرشائية للمواطنني .

لــــحــــود مـــــن زغـــــرتـــــا  :نـــســـعـــي لـــتـــصـــديـــر الــــتــــفــــاح الــــــى الــــعــــراق

زار املدير العام للزراعة لويس لحود مركز اتحاد
بلديات قضاء زغرتا ،حيث كان يف استقباله رئيس
االتحاد زعني خري ،رئيــس رابطة مختاري زغرتا
الزاوية ميالد شاهني ،رئيسة مصلحة زراعة لبنان
الشاميل صونيا األبيض ،رئيسة مركز الزراعة يف
زغرتا مارلني الدرجاين وعدد من رؤســاء بلديات
قضاء زغرتا ومختارين ورؤساء تعاونيات زراعية
يف املنطقة وعدد من املالكني».
بعد جولة عــى معارض منتوجــات التفاح،
عقد لقــاء داخل مركــز االتحاد قــال فيه خري:
«موســم التفاح يشــكل مصدر رزق عند الكثري
من املزارعني الذين يعتاشــون من خريه .اما اليوم
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ولألسف أصبح موسم التفاح عبئا عىل املزارعني،
فأســعار التفاح وصلت اىل ادىن مستوياتها بعد
أن أصبحت الكلفة مرتفعة بالنســبة اىل األدوية
الزراعية أو اىل اليد العاملة وكلفة التربيد وغياب
خطة لترصيف االنتاج ،كل ذلك أوصل املزارع اىل
طريق مسدود».
من جهته أشــار لحــود اىل ان «التعاون يكون
دامئــا مثمرا بني مركز ومصلحــة واتحاد ،وكانت
لنا تجربة ناجحــة يف الربازيل عرب زيت الزيتون
اللبناين ،ونأمل ان يكون اليوم العاملي للتفاح يوما
ناجحا» .وقــال« :اليوم لدينا مشــكلة كبرية يف
موســم التفاح الن كلفة التربيد اصبحت مرتفعة

جدا يف ظل ارتفاع أسعار املحروقات ،من هنا نعول
عىل تسويق إنتاج التفاح عرب تصديره اىل العراق،
وبدأنا يف اتخاذ الخطوات».
ودعــا املغرتبني واملقيمني اىل تشــجيع التفاح
اللبنــاين .و تابع لويس لحود جولته عىل محطات
يوم التفاح اللبنــاين يف طرابلس ،امام مقر غرفة
التجــارة والصناعــة والزراعة يف الشــال ،يف
حضور رئيس الغرفة توفيق دبــويس والنقابات
والتعاونيات الزراعية ورئيســة مصلحة الزراعة
يف لبنان الشــايل صونيا االبيض .وكان لحود قد
بدا جولته عىل محطات «يوم التفاح اللبناين» ،من
ترشيش.

عمالت العالم تتهاوى أمــام الـــدوالر االميركي ..
املــــخــــاوف تــتــصــاعــد مــــن تــــكــــرار ازمــــــة 1997

حقق الدوالر مكاســب هائلــة بنهاية
الربع الثالث مــن العام الجاري ،عىل الرغم
من تراجعه األســبوع املــايض ،ليثري هذا
الصعود الجامــح للعملة األمريكية مخاوف
من انهيــارات أكرب للعمالت األخرى ،ويهدد
بأزمة كربى مل يشــهد العامل لها مثيل منذ
األزمة اآلسيوية عام .1997
ارتفع مؤرش الدوالر  -الذي يقيس أدائه
أمام ســلة عمالت رئيســية -بنسبة 7.1
باملئة ،خالل الربع الثالث من العام الجاري،
ليصــل إىل حــوايل  ،112.1محافظا عىل
أعىل مستوياته منذ  20عاما.
ومنذ بداية العام ارتفــع مؤرش الدوالر
بنحو  17.9باملئة ،ليكون الرابح الوحيد بني
العمالت الرئيســية الكربى ،وذلك بدعم من
سلســلة زيادة الفائدة من قبل االحتياطي
الفيدرايل لكبح التضخم.
يف املقابل انخفض اليورو بنســبة 6.5
باملئة يف الربع الثالث ،ليعمق خسائره منذ
بداية العام والتي وصلت لنحو  13.8باملئة،
وليبقى دون مســتوى التعــادل مع العملة
األمريكية عند  0.9802دوالر.
الجنيه اإلســرليني مل يســلم من هذه
الرتاجعات أمام الــدوالر ،وانخفض بنحو
 8.3باملئــة يف الربــع الثالــث ،ليصل إىل
حوايل  1.1170دوالر .ووصلت خســائره
منذ بداية العام إىل حوايل  17.5باملئة.

وخالل األسبوع املايض انخفض الجنيه
اإلســرليني إىل أدىن مستوى يف تاريخه،
قبل أن يســرد بعض هذه الخسائر ،وذلك
عقب إعالن الحكومة الربيطانية عن خطة
تحفيزية أثارت مخــاوف من تضخم ديون
البالد وتفاقم التضخم.
الني الياباين كان أســوأ حظا ،هذا العام،
فقــد تراجع خالل الربــع الثالث بأكرث من
 6.2باملئــة إىل حــوايل  144.74دوالرا،
ووصلت خســائره يف التسعة أشهر األوىل
من العام إىل حوايل  20.5باملئة.
االرتفاعات الكبــرة يف الدوالر أصابت
أيضا عمالت الكثري من األســواق الناشئة،
حيــث أدت إىل انخفــاض الروبية الهندية
والجنيه املرصي والــوون الكوري الجنويب
إىل مستويات مل تُعرف من قبل.
االنخفاض الذي شــهدته عمالت بعض
الدول مثل الصــن واليابان ،أثارت املخاوف
من تكرار أزمة عام  1997اآلســيوية التي
تســبب بها انخفــاض قيمة عملــة البات
التايالنــدي ،والتي تبعتهــا حينها ماليزيا
والفيليبــن وإندونيســيا وهــو ما أصاب
املســتثمرين األجانــب بالذعــر وأدى إىل
عمليات ســحب جامعيــة ،إىل الحد الذي
أغرق عدة دول يف القارة يف الركود وجعل
كوريــا الجنوبيــة عىل شــفا التخلف عن
السداد.

املـــــقـــــداد  :نـــطـــالـــب بـــالـــعـــدالـــة فــــي تـــوزيـــع
الــــتــــيــــار الـــكـــهـــربـــائـــي عـــلـــى املـــحـــافـــظـــات

طالــب النائــب الدكتور عيل
املقداد ،بـ»عدالة التوزيع للطاقة
الكهربائية بني املناطق وإنصاف
محافظة بعلبك الهرمل».
وقال يف ترصيح« :برشنا وزير
الطاقة بأن باخرة النفط العراقي
سيتأخر وصولها ،بعد طول غياب
وبعد معاناة مل نشهد لها مثيال،
ويف هــذه املناســبة نطلب من
السيد الوزير ومؤسسة كهرباء
لبنــان اإلنصــاف والعدالة يف
توزيع التيار الكهربايئ عىل كل
املحافظات دون أي اســتثناء ،ولن نقبل تحت
اي عذر او تربير أن ينتقص من حق محافظة
بعلبك الهرمل يف التيار الكهربايئ ولو بدقيقة
واحدة ،أسوة بباقي املناطق».
وأضاف« :إذا حصــل أي خلل يف التوزيع،
ســوف نذهــب جميعنا ومبوافقــة الوزير
واملســؤولني اىل مركز التحكم ونراقب العمل

من هناك ألن االعتامد عىل حس املســؤولية
لدى بعض املعنيــن مل يعد مفيدا ،آملني ان ال
نضطر للجوء اىل هذا الترصف».
وختم املقــداد« :باملناســبة نســتغرب
التسويف الحكومي يف قبول الهبة االيرانية،
إلنقــاذ بلدنا من العتمة ،فهل نســمع قريبا
جوابا شافيا؟ أم ان املراوغة واستمرار املعاناة
واألمل سيكونان سيدي املوقف».

اكدا على ضرورة ايجاد اسواق لتصريف االنتاج

وزيـــرا الــزراعــة والــصــنــاعــة افتتحا <يـــوم التفاح>
فــي عنجر وش ــددا على تثبيت املـــزارع فــي أرضــه

خالل االفتتاح

افتتح وزيــرا الزراعة يف حكومة ترصيف
األعامل عباس الحاج حسن والصناعة جورج
بوشــكيان ،يوم التفاح اللبناين يف عنجر.
وأعلن الحاج حسن من ساحة بلدة عنجر يف
البقاع االوسط «انه خالل مهلة اسبوعني من
اآلن ستفتح االسواق اىل االردن بالكامل يف
موضوع التفاح» ،وذلــك يف حضور النائب
الدكتور بالل الحشــيمي ،رئيس بلدية عنجر
وارتكس خوشيان ،رؤساء بلديات وفاعليات
املنطقة ومزارعني.

} الحاج حسن }

وتوجه الحاح حسن بالشكر «لجاللة امللك
األردين واالخوة العراقيني املنفتحني بالكامل
عىل هذا االمر»،مضيفاً «لدينا بعض التفاصيل
املهمة والدقيقة جداً مع االخوة الســوريني،
واتحدث عن السوريني الن سوريا تربطنا بها
أخوة عربية ،هناك اشتباك سيايس يف مكان
ما ال شــك ،لكن يجب ان نتحدث مع سوريا
ومع الســعودية ومع كل دول العامل ،ألنه ال
عدو لدينا يف العامل اال إرسائيل ،وبالتايل كل
الدول اصدقاء وأحبة .فباملحبة قادرون عىل
فعل املســتحيل ولن نرتك اي جهد يف سبيل
التفاح و البطاطا والعنب وكل ما من شأنه ان
بثبت اهلنا وناسنا يف كل لبنان».
وقــال« :عندما نتحدث عــن الزراعة امنا
نتحدث عن هــم وطني جامع ،وهذه الزراعة
املمتدة عىل مســاحات سهل البقاع ،إمنا هي
صورة مصغرة للقطاع الزراعي بشــكل عام،
اليوم نحتفــل بيوم التفــاح اللبناين .ولقد
نُصحت كثريا بعدم الدخول يف «ورطة» هذا
اليــوم ،كون املزارعــون يف ازمة ،والقضية
رصيــت .صحيح ان
يف الحضيض ،لكنني ا ّ
القضية اليوم يف األرض لكن غدا سنصل اىل
اقايص الدنيا ،اليوم هناك ازمة شك لكن هذه
االزمة ستنتهي».

} بوشكيان }

بدوره ،اشار بوشــكيان يف كلمته إىل» أننا
نحتفل اليوم مبع ّية الصديــق الدكتور عباس
الحاج حسن مبهرجان التفاح يف عنجر ،هذه

البلدة املشــهورة بأنواع من التفاح النادر ،ومن
حيث املذاق الشهي ،تتسابق مع غريها من القرى
والبلدات اللبنانية عــى التنافس عىل الجودة
والنوعية ،ومن املؤكد أنها تحصد الجوائز».
وقال« :ال أقول ذلك مستنداً عىل املثل الشعبي
ما حدا بينادي عا زيتاتــو عكرين .فالتفاح
عندنا معروف وشــهي املذاق .يزرع بسواعد
مزارعينا املتعلقني باألرض .ويســتحقون ان
ينالوا اتعابهم وعرق جبينهم ،وال تذهب غلّة
الحصــاد للتاجر واملوزّع واملصــدّ ر  .تحتفل
أكرث من منطقة بيــوم التفاح ،وقبله الكرز،
واالجاص ،والدراق .وذلك برهان ساطع عىل
خريات لبنــان املتن ّوعة واملعطــاءة واللذيذة
والشهية».
وأضــاف« :لبنان غني مبــوارده الطبيعية
والبرشية ،ومبياهه الصافية وينابيعه ،وتربة
أراضيه النموذجيــة للزراعة .ومن هنا اغتنم
املناسبة ألح ّيي جهود الصناعيني ،وتوجههم
إىل الصناعات التكاملية مع املنتجات الزراعية.
وسهل البقاع هو حقل االختبار األكرث احتضاناً
للصناعات الزراعية التكاملية .لبنان وشعبه
يتجاوزان الصعوبــات برسعة .لبنان م ّياس.
لبنان الـ  ،basketballلبنان التفوق والجدارة
والكفــاءة باحتالل شــبابه املناصب األوىل
يف اكــر الرشكات العامليــة .لبنان الصناعة
والزراعة والســياحة والخدمات واملدرســة
والجامعة واملستشفى .لبنان االغرتاب والحنني
اىل القرية والضيعة والساقية .هذا هو لبنان
الذي نريد أن ننقل صورته إىل العامل».

} خوشيان }

ونقل رئيس بلدية عنجر يف كلمته معاناة
مشكلة التصدير وإيجاد اسواق ال سيام لدول
املحيط العريب ،ما يلحق األرضار الفادحة حيث
اصبحت كلفة اإلنتاج كلها بالدوالر ونقداً».
وشدد عىل انه «رغم الخسائر واملعاناة لن
نيأس ولن نرتك هذه األرض يف عنجر ،نقاوم
الحرب اإلقتصادية املفروضة علينا  ،وبالرغم
مــن كل الصعوبات والضغوطات ســنبقى
صامدين بوجة الرياح ،متمســكني بجذورنا
ومتعلقني بأرضنا».

األحد  2ترشين األول 2022
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عربيــــــــــات ــــ دولـــيـــــــــــات

 30معتقال فلسطينيا يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم السابع

ال إدارياً
يواصل  30معتق ً
إرضابهم املفتوح عن الطعام
يف فلسطني املحلتة ،لليوم
السابع عىل التوايل ،رفضاً
لجرمية االعتقال اإلداري.
وقــال نــادي األســر
الفلســطيني ،إنه يف حال
واصلت ســلطات االحتالل
تنفيــذ مزيد مــن عمليات
االعتقال اإلداري ،ســيكون
هناك دفعات جديدة تنخرط
يف اإلرضاب خــال الفرتة
املقبلة.
وأضاف نادي األســر أن
 28مــن املعتقلني املرضبني
جرى عزلهم بأربع غرف يف
ســجن «عوفر» ،فيام جرى
عزل املعتقل الحقوقي صالح
الحموري يف زنازين سجن «هداريم» ،واملعتقل غسان زواهرة
يف زنازين سجن «النقب».
وأوضح أن إدارة سجون االحتالل بدأت تهدد بفرض عقوبات
عىل املرضبني عن الطعام ،علامً أنها ويف كافة حاالت اإلرضاب
الفردية والجامعية ،تفرض سلســلة عقوبات بشكل تلقايئ
منها :حرمان املعتقلني من الزيارة ،وتجريدهم من مقتنياتهم،
وعزلهم انفرادياً ،كام تتعمد نقلهم بشــكل مستمر ،عدا عن
مامرسة أساليب تهدف لضغطهم نفسياً والتنكيل بهم.
كذلك ،دعا نادي األسري إىل رضورة تكثيف اإلسناد الشعبي
للمعتقلني املرضبني عن الطعــام ،الذين رشعوا يف إرضابهم
كرصخة يف وجه جرمية االعتقال اإلداري املمنهجة.
واستعرض مجموعة من الحقائق حول املعتقلني اإلداريني
ال بينهم  6قارصين عىل
الذين تجاوز عددهم اليوم  780معتق ً

األقل ،وأســرتان ،ويقبع أكرب عدد منهم يف سجني «النقب»
و»عوفــر» ،مضيفاً أن هذه النســبة هي األعــى منذ الهبة
الشعبية عام .2015
وأصدرت ســلطات االحتالل منذ عــام  2015وحتى العام
الجاري ما يزيد عن  9500أمر اعتقال إداري ،ومنذ بداية العام
الجاري أصدرت نحو  1365أمر اعتقال إداري ،أعالها يف شهر
آب املايض ،وبلغت  272أمر اعتقال.
وذكر نادي األســر أنه منذ أواخر عام  ،2011حتى نهاية
العــام الجاري ،نفذ األرسى ما يزيد عــن  400إرضاب فردي،
جلها ضد االعتقــال اإلداري ،الفتاً إىل أن ما يزيد عن  %80من
املعتقلني اإلداريني هم معتقلون ســابقون تعرضوا لالعتقال
اإلداري مرات عديــدة ،من بينهم كبار يف الســن ،ومرىض،
وأطفال.

األردن يــحــذر  :اإلجــــــراءات <اإلســرائــيــلــيــة> تــنــذر بــاألســوأ

حــذرت وزارة الخارجية
األردنية من «خطر استمرار
املامرسات اإلرسائيلية املدانة
يف األرايض الفلســطينية
املحتلــة» ،وقالت إن تصاعد
وتريتها ينذر باألسوأ.
ونقلــت وكالــة األنباء
األردنية (بــرا) عن الناطق
باســم الوزارة هيثــم أبو
الفول ،تحذيره من استمرار
تلك املامرسات التي وصفها
باملدانة« ،وما يصاحبها من
استهداف للفلسطينيني مبن
فيهم النساء واألطفال».
وشــدد عىل أن «تصاعد
وترية هذه املامرسات ينذر مبا
هو أسوأ ،وخصوصا يف ظل
تزامنها مع تصاعد دعوات املتطرفني القتحام املسجد األقىص».
وطالب الناطق برضورة «وقف االقتحامات واملامرســات

ً
الــعــســومــي رئــيــســا لــلــبــرملــان العربي

االســتفزازية اإلرسائيلية يف األرايض الفلسطينية املحتلة،
واتخاذ كل الخطوات الالزمة لوقــف دوامة العنف املتصاعد
للحفاظ عىل التهدئة الشاملة».

أعيد انتخاب البحريني ،عادل العســومي ،رئيســا للربملان
العريب ،خالل جلســة الربملان املخصصــة النتخاب الرئيس
ونوابه ورؤســاء اللجان الدامئة ،مبقر جامعة الدول العربية
يف القاهرة.
ويتوىل العســومي ،رئاسة الربملان العريب منذ عام ،2020
خلفا للسعودي مشعل بن فهم السلمي.
وينتخب رئيس الربملان العريب كل ســنتني ،وال يجوز إعادة
انتخابه إال ملرة واحدة أخرى ،ليكون مجمل رئاســته للربملان
العريب  4سنوات.

أن لدى االتحاد األورويب «أدوات» ملعاقبة الدول األعضاء التي
تنتهك سيادة القانون وقيمه املشرتكة.
وشــكل فوز ميلوين هــزة يف االتحــاد األورويب ،الذي
سيضطر إىل التعامل مع السياسية املقربة من رئيس الوزراء
الهنغاري فيكتور أوربان ،الذي ما انفك يعرقل قرارات بروكسل
الجامعية ،ويرفض الزج ببالده يف أتون األزمة األوكرانية ضد
روسيا.

ـراض جديــد مــن البنــك الدولــي
الرئيــس التونســي يوافــق علــى اقتـ ٍ

وقع الرئيــس التونيس قيس
سعيد ،عىل املوافقة عىل قرض
جديد من البنك الدويل لإلنشــاء
والتعمري.
وبحســب اإلعالم التونيس،
فإن ســع ّيد وافق عــى اتفاق
القرض املربم بتاريخ  30حزيران
املــايض ،بــن تونــس والبنك
الدويل ،بالحصــول عىل مبلغ
قدره  20مليوناً و 512ألف دوالر
أمرييك.
ويهدف القــرض الجديد إىل
توفري متويل إضايف ثان ملرشوع
مواجهة فريوس كورونا.
يشــار إىل أنه يف شــهر آب
املايض ،صادق الرئيس التونيس
عىل قرض بقيمــة  130مليون
دوالر أمرييك للتدخل العاجل من أجل األمن الغذايئ.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية ومالية غري مسبوقة ،حيث
وصل معدل التضخم إىل  ،%8.6فيام بلغ العجز التجاري 16.9
مليار دينار أي حواىل  5.32مليار دوالر.
وتسعى الحكومة التونســية إىل اتفاق مع صندوق النقد

ّ
وحث
دعت الكويت املجتمع الدويل إىل تحمل مســؤولياته
«إرسائيل» عىل االنضــام ملعاهدة عدم االنتشــار النووي
وإخضاع منشــآتها كافة لنظام الضامنات الشــامل ،ألنها
متتلك برامج نووية «تهدد أمن منطقة الرشق األوسط».
ووفقــاً لصحيفة «األنباء» الكويتيــة ،جاء ذلك يف كلمة
ألقاها سفري الكويت لدى النمسا وممثلها الدائم لدى املنظامت
الدولية يف فيينا طــال الفصام ،أمس الخميس ،أمام الدورة
الـ  66للمؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية املنعقدة
حالياً ملناقشة بند «القدرات النووية اإلرسائيلية».
كام طالب الســفري الكويتي بإبقاء «موضــوع القدرات
النووية اإلرسائيلية قيد النقاش ضمن أجهزة صنع السياسات
يف الوكالة».
وأوضــح الفصام ،أنّ موقف الكويت يــأيت من منطلق أن
«االلتزام مبعاهدة عدم االنتشــار والســعي إلنشاء منطقة
خالية من األســلحة النووية يف الرشق األوسط ،لهام تأثري
مبارش عىل اســتقرار املنطقة ويســهامن يف تعزيز األمن
والسلم الدوليني».
وأضــاف أنّ «جميع الــدول يف منطقة الرشق األوســط
باســتثناء إرسائيل أطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة
النووية» ،وأنّها تعهدت جميعها باســتثناء «إرسائيل» كذلك
بقبول ضامنات الوكالة الشاملة.
واســتغرب املمثل الدائم للكويت لدى املنظامت الدولية يف
فيينا ،اســتمرار غض النظر عن جميــع الجوانب املتعلقة بـ
«القدرات النووية اإلرسائيلية» واملخاطر التي متثلها.

وأعرب عن أسفه الستمرار «إرسائيل» يف رفض أي «مبادرات
أو اتخــاذ أي خطوات جدية نحو متكــن الوكالة من تطبيق
الضامنات الشــاملة يف الرشق األوســط أو يف سبيل إنشاء
منطقة خالية من األســلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل
رغــم امتالكها برامج نووية تهدد أمن وأمان املنطقة وهو ما
يزيد من حالة التوتر القامئة ويتعارض بشكلٍ صارخ مع عدد
كبري من القرارات الدولية يف مختلف املحافل الدولية».
الجدير ذكره أنّ الوكالة يشار إليها باسم «الرقيب النووي»،
لكن رقابتها تقف عند حدود األعضاء يف معاهدة عدم انتشار
األســلحة النووية ،وبالتايل تبقى «إرسائيــل» خارج دائرة
رقابة الوكالة ،فهي ترص عىل سياسة التعتيم النووي يف ظل
تغايض املجتمع الدويل والدعم األمرييك.

دعـــــوات أمــمــيــة ـ ـــ أمــيــركــيــة لــتــمــديــد الــهــدنــة ف ــي اليمن

حث األمني العام لألمم املتحدة
أنطونيــو غوترييــش األطراف
اليمنية عــى متديد الهدنة التي
تنتهي غدا األحد ،وذلك وســط
مخــاوف من تجــدد القتال بني
الحكومة وجامعة الحويث.
وقــال غوترييــش ،يف بيان
تاله املتحدث باســمه ستيفان
دوجاريك ،إن الهدنة جلبت فوائد
كثرية لليمنيني.
من جهتها ،قالــت الخارجية
األمريكيــة إن الوزيــر أنتوين
بلينكن جدد أمس يف اتصال مع
املبعوث األممــي الخاص لليمن
هانس غروندبرغ دعم الواليات
املتحدة للجهود الرامية إىل متديد
الهدنة وتوســيعها وإيجاد حل
دائم للرصاع عرب عملية سياسية شاملة يقودها اليمنيون.
وقال بلينكن إن الهدنة تقدم أفضل فرصة لليمن للسالم منذ
سنوات وتوفر لشعبه اإلغاثة وأطول مدة من الهدوء النسبي،
معربا عن مخاوفه إزاء اإلجــراءات الحوثية األخرية التي قال
إنها تحول دون اســتفادة اليمنيني من فوائد الهدنة ،عىل حد
تعبريه.
ورحب وزير الخارجية األمــريك بإدارة الحكومة اليمنية
للهدنــة ،مبا يف ذلك التزامها بدفــع رواتب موظفي الخدمة
املدنية ،وتوســيع حرية الحركة ،وضــان تدفق الوقود يف
جميع أنحاء اليمن.
كام بحث بلينكن يف اتصال هاتفي مع نظريه العامين بدر
بن حمد البوسعيدي موضوع الهدنة التي توشك عىل االنتهاء.
وقالــت الخارجيــة األمريكية -يف بيان -إنــه رحب بالتزام
ســلطنة عامن بتمديد الهدنة باإلضافة إىل جهودها لضامن
توســيع نطاق الهدنة ،وذلك مام يسهم يف إيصال مساعدات
حيوية إضافية ملاليني اليمنيني.

وجدد بلينكن اإلعراب عن القلق من اســتئناف الحرب التي
قال إنها لن تجلب ســوى مزيد من الدمار واملعاناة وتؤخر من
دون مربر مســتقبال ينعم فيه اليمنيون بالسالم ،وفق بيان
الخارجية األمريكية.
واألحد املايض ،حدد املتحدث باســم جامعة الحويث محمد
عبد السالم  3مطالب لتحقيق ما وصفه باالستقرار يف اليمن،
هي :رصف الرواتب ،وإنهاء مــا وصفه بالحصار عىل مطار
صنعاء (شامل) وميناء الحديدة (غرب) ،وتثبيت وقف إطالق
النار.
يف املقابــل ،اتهم رئيس مجلس القيــادة الرئايس باليمن
رشــاد العليمي جامعة الحويث بالتنصل من تنفيذ التزاماتها
مبوجب الهدنة األممية.
وشــهدت فرتة الهدنة اشــتباكات بني القــوات اليمنية
والحوثيني يف بعض الجبهات ،سقط فيها قتىل من الطرفني.
ويف الثاين مــن آب املايض أعلنت األمــم املتحدة موافقة
الحكومة اليمنية وجامعة الحويث عىل متديد الهدنة بينهام
شهران إضافيان.

مصر :مجلس النواب يمدد حال الطوارئ  6أشهر إضافية في سيناء

الــســيــســي يُــهــنــئ زعــيــمــة حــــزب «ف ــرات ــي ــل ــي ديــتــالــيــا»

هنأ الرئيــس املرصي عبد الفتاح الســييس ،زعيمة حزب
«إخــوان إيطاليا» (فراتييل ديتاليــا) جورجيا ميلوين ،بفوز
تحالف اليمني يف االنتخابات الربملانية اإليطالية.
وأفاد املتحدث باسم الرئاسة املرصية السفري بسام رايض
بأن الســييس قال يف تهنئته« :أتقــدم بخالص التهنئة إىل
الســيدة جورجيا ميلوين عىل فوز حزبهــا يف االنتخابات
العامة يف جمهورية إيطاليــا الصديقة ،متمنيا لها التوفيق
والنجاح يف قيادة إيطاليا نحو الرخاء واملستقبل املرشق».
وأضاف السييس« :كام أتطلع للعمل معها يف إطار الرشاكة
الراسخة التي تجمع مرص وإيطاليا من أجل تطوير العالقات
الثنائيــة بينهام ونقلها إىل آفاق أرحب من التعاون املثمر يف
جميع املجاالت ،وعىل نحو يتســق مع تاريخ البلدين العريق
وحضارتهــا العظيمة ،وملا فيه الخري للشــعبني الصديقني
واإلنسانية جمعاء».
وبصفتها زعيمة أقوى حزب يف إيطاليا ،تســعى جورجيا
ميلوين إىل أن تقود الحكومة املســتقبلية كأول امرأة ترأس
مجلس الوزراء يف البالد.
ويعد فوز ميلوين يف االنتخابات الربملانية رضبة لرئيسة
املفوضية األوروبية أورســوال فون دير الين التي أشارت إىل

الكويت :البرامج النووية <اإلسرائيلية> تهدد أمــن املنطقة

الدويل للحصول عىل متويل جديد بقيمة  4مليارات دوالر.
وتوقع البنك الدويل ،يف وقت ســابق ،أن يؤدي بطء وترية
تعايف اقتصاد تونــس من جائحة كورونا والتأخري يف تنفيذ
اإلصالحات الرئيســية ،بينها إصالح منظومــة الدعم ،إىل
ضغوط إضافيــة عىل املالية العمومية للبــاد وزيادة عجز
املوازنة وامليزان التجاري.

وافق مجلس النواب يف مــر ،بأغلبية أصوات األعضاء
عىل قرار الرئيس ،عبد الفتاح الســييس ،متديد حال الطوارئ
يف بعض املناطق املحددة يف محافظة شــال سيناء ،ملدّ ة 6
أشهر إضافية.
وبحســب القرار ،يبدأ رسيان حال الطوارئ  ،يف ســبيل
مواجهــة العمليات اإلرهابية ،وفــرض تدابري احرتازية يف
بعض مناطق شبه جزيرة سيناء ،بهدف حفظ األمن وحامية
املنشآت.
وقال رئيس مجلس النواب املرصي ،حنفي جبايل« :جميعنا
يلمس الدور املحوري والحيوي لقواتنا املســلحة الباســلة
يف حفــظ األمن وحامية مقدرات الوطــن يف ربوع مرص،
وجميعنا يدرك أيضاً ما تواجهه قواتنا املسلحة يف سبيل ذلك
من مخاطر ،وما تقدمه من دماء وتضحيات من أجل الحفاظ
عىل أمن الوطن واستقراره».
وأضاف جبايل أنّ «املجلس يؤكد دعمه الكامل لكل الخطوات
الحثيثــة التي ت ّتبعها قواتنا املســلحة بقيادة قائدها الرئيس
وتدريب
عبد الفتاح الســييس ،ويؤيد ما تنتهجه من تعاونٍ
ٍ
مشــركني مع العديد من الدول الشــقيقة والصديقة بهدف
رفع كفاءة وقدرات أبطال القوات املســلحة ،وصقل خرباتهم
أي اعتــدا ٍء ميس تراب ومقدرات
ومهاراتهــم القتالية ،لدفع ّ
الوطن ،ولــدرء أي مخاطر إرهابي ٍة يف بعض مناطق شــبه
جزيرة سينا».

ِض يف العام ،2017
يُذكــر أنّ حال الطوارئ يف مرص ،فُــر َ
يف إثر تفجريين انتحاريني تبناهام تنظيم «داعش» استهدفا
كنيستني يف اإلسكندرية وطنطا ،ما أسفر عن استشهاد 45
شــخصاً وإصابة  125آخرين ،قبل أن يعلن الرئيس السييس
إلغاءه ،يف  25ترشين األول من العام  ،2021يف عموم البالد
باستثناء سيناء.
ّ
ٍ
ويف
وقت سابق ،حذر مرصد األزهر ملكافحة التط ّرف ،من
ٍ
«تهديدات إرهابيــ ٍة جديد ٍة أعلنها داعش ،تزامناً مع احتفاالت
العامل ببداية السنة امليالدية الجديدة ،حيث ت ّوعد بتحويل أعياد
املسيحيني حول العامل إىل جنائز ،بحسب ما أعلن التنظيم.

أعـــــــــضـــــــــاء فـــــــــي الـــــــكـــــــونـــــــغـــــــرس األمــــــيــــــركــــــي
يــــطــــالــــبــــون بـــــفـــــرض عـــــقـــــوبـــــات عــــلــــى الــــجــــزائــــر
وجه  27عضوا من الكونغرس األمرييك رســالة إىل وزير
الخارجية أنتوين بلينكن ،طالبوا من خاللها بفرض عقوبات
عىل الحكومة الجزائرية بسبب صفقات األسلحة مع روسيا.
وعرب الربملانيــون األمريكيون بقيادة عضــو الكونغرس
الجمهورية ليزا ماكلني ،يف رسالتهم ،عن مخاوفهم بشأن ما
وصفوه بتنامي العالقات الوثيقة بني الجزائر وروسيا.
وتحدثوا عن التقارير التي ذكــرت أن الجزائر وقعت العام
املايض ،صفقات أســلحة مع روســيا قيمتهــا أكرث من 7
مليــارات دوالر ،وأن من بينها بيع روســيا للجزائر طائرات
مقاتلة متطورة من طراز ســوخوي  ،57-Suوالتي مل تبعها
روسيا ألية دولة أخرى.
وأكــدوا عىل أن الصفقات تجعل الجزائــر ثالث أكرب متلق
لألسلحة من روسيا ،وموسكو أكرب مورد لألسلحة للجزائر.
ودعا املرشعون األمريكيون إىل تنفيذ قانون مكافحة أعداء
أمريكا من خالل العقوبات ( ،)CAATSAالذي أقره الكونغرس
يف عام .2017
وقالوا إن هذا الترشيع يوجه رئيس الواليات املتحدة لفرض
عقوبــات عىل األفراد الذين ينخرطون عــن عمد يف معاملة
مهمة مع شخص ميثل جزءا من أو يعمل لصالح أو نيابة عن
قطاعات الدفاع أو االستخبارات التابعة للحكومة الروسية.
وقد فوض الرئيس ســلطة العقوبات إىل وزير الخارجية
بالتشاور مع وزير الخزانة.

واعتربوا أن رشاء األسلحة بني الجزائر وروسيا سيكون من
الواضح أن يتم تصنيفه عىل أنهــا «معاملة مهمة» مبوجب
قانــون  ،CAATSAومع ذلك ،حســب النــواب ،ال توجد أي
عقوبات متاحة ضد الجزائر من قبل وزارة الخارجية.
وذهب النواب األمريكيون للقول «لذلك ،نطلب منك البدء فورا
يف تنفيذ عقوبات كبرية عىل من هم يف الحكومة الجزائرية
املتورطني يف رشاء األسلحة الروسية».
وجاءت رســالة هــؤالء الربملانيني إىل وزيــر الخارجية
األمــريك ،بعد دعوة مامثلــة ،مؤخــرا ،من ماركو روبيو،
الســيناتور الجمهوري ،ونائب رئيس لجنة االستخبارات يف
الكونغرس ،لبلينكن ،لفرض عقوبات عىل الجزائر.

9

األحد  2ترشين األول 2022

دولـــيـ ــــــات ــــ مب ــــــوب

ّ
يتطور بشكل ديناميكي
بوتين لنظيره الصيني  :تعاوننا االستراتيجي

أكد الرويس فالدميري بوتني يف برقية تهنئة لنظريه الصيني
يش جني بينغ مبناســبة الذكرى الثالثة والسبعني لتأسيس
جمهورية الصني الشــعبية ،أن العالقات الروسية الصينية
تتطور بشكل دينامييك يف ظل تعاونهام االسرتاتيجي ،وعىل
رغم تعقيد الوضع الدويل« ،فإننا نتعاون بنجاح يف مجموعة
متنوعة من املجاالت».
وأعلن «الكرملني» أن بوتني أكد يف رسالته أيضاً أنه «يجب
أن نوحد قوانا مــن أجل بناء نظام عاملــي أكرث دميقراطية
وعدالة ملواجهة التهديدات والتحديات الحديثة».
وتابع« :أود أن أؤكد اســتعدادنا ملواصلــة الحوار والعمل
املشرتك الوثيق لصالح الشعبني الصديقني لروسيا االتحادية
وجمهورية الصني الشعبية».
وأعلن مجلس األمن الرويس ،مؤخراً ،أن موســكو وبكني
اتفقتا عىل زيادة التعاون من خالل وزاريت الدفاع؛ مع الرتكيز
عىل إجراء التدريبــات والدوريات املشــركة ،باإلضافة إىل
تعزيز االتصاالت بني هيئة األركان العامة.
الجديــر بالذكر أن روســيا والصني تربطهــا أوارص من
الصداقــة والعالقات الودية متتد إىل قــرون ،باإلضافة إىل
رشاكة يف كثري من مجاالت التعاون ،كام تلعب الدولتان دوراً
هاماً يف تســوية الكثري من األزمات الدولية والحفاظ عىل
السالم وتعزيز التعاون الدويل يف مختلف املجاالت.
وكان مدير اإلدارة األوىل لشؤون الدول اآلسيوية يف وزارة
الخارجية الروسية ،غيورغي زينوفييف ،قد رصح أوائل الشهر
املايض ،بأنّ روسيا والصني تعمالن عىل مشاريع استثامرية
تبلغ قيمتها اإلجاملية نحو  160مليار دوالر.
وقال زينوفييــف إن «حقيبة اللجنــة الحكومية الدولية
املتخصصة للتعاون االســتثامري تشمل  79مرشوعاً بقيمة

 160مليار دوالر» ،مضيفاً أن»روســيا ترحب باالستثامرات
الصينية وتحاول إنشــاء نظام مالئم لها عىل عكس الواليات
املتحدة التي تثري جواً من العداء والشكوك بشأن االستثامرات
من الصني».
ومن جهتها ،ذكرت مصلحة الجامرك العامة يف الصني ،أن
حجم التبادل التجاري بني روسيا والصني ،ازداد خالل األشهر
الـــ 8األوىل من العام  2022بنســبة  ،%31.4مقارن ًة بالعام
املايض ،حيث بلغ  117.205مليار دوالر.
ووفقاً لبيانات الجامرك الصينية ،أدخلت الصني إىل روسيا
سلع بقيمة  44.256مليار دوالر ،بزيادة  %8.5مقارنة بالفرتة
نقسها من العام  ،2021فيام ارتفعت الواردات من روسيا إىل
الصني بنسبة ،%50.7لتصل إىل  72.949مليار دوالر.
كذلك ،بلغ حجم التجارة بني موسكو وبكني ،يف شهر آمبن
العام الجاري 19.21 ،مليار دوالر ،حيث اســتوردت روســيا
من الصني بضائع مبا قيمته  11.21مليار دوالر ،والصني من
روسيا ،مبا قيمته 7.99 2مليار دوالر.

ّ
أهمية األقاليم األوكــرانـ ّـيــة الخمسة التي ضمتها روسيا

من منطقة دونباس الصناعية (شــال رشق) إىل شــبه
جزيرة القرم (جنوب) ،ضمت روسيا حتى اآلن  5مناطق يف
أوكرانيا بشكل كيل أو جزيئ ،بعد استفتاءات ندّ د بها املجتمع
الدويل ورفض نتائجها.
وهذه بعض املعلومات عن هذه املناطق التي تصفها كييف
والغرب باملحتلة والتي تشكل  %19.4من األرايض األوكرانية
واســتحوذ الروس عىل  %11.9منها منذ بداية الحرب يف 24
شباط ،وفق تقديرات «معهد دراسات الحرب» (Institute for
.)the Study of War
لوغانسك ودونيتسكتشكل هاتان املنطقتان -اللتان ينطق
معظم سكانهام باللغة الروسية -حوض دونباس الصناعي
يف أوكرانيا .ومنذ  2014حتى  ،2022تواصل فيهام نزاع بني
االنفصاليني املوالني ملوسكو والقوات األوكرانية.
ويف شباط  ،2022اعرتف الرئيس الرويس فالدميري بوتني
باستقالل مناطق االنفصاليني وبرر الحرب التي ش ّنها يف 24
شــباط عىل أوكرانيا بأنها رضورة إلنقاذ الشــعوب الناطقة
بالروسية من اإلبادة ،حسب قوله.
وكان عدد سكان منطقة لوغانسك قبل الحرب يبلغ نحو 2.1
مليون نسمة ،وتتشارك حدودا من  3جهات مع روسيا .وحسب
معهد دراســات الحرب ،يخضع نحو  %99من أراضيها لسيطرة
موسكو منذ الهجوم الرويس يف الربيع ومطلع الصيف.
ومن بني املناطق األربع التي أُجريت فيها استفتاءات أخريا
لوغانســك؛ وهي املنطقة األكرث خضوعا للسيطرة الروسية،
لكن ذلك حدث بعد تكبد خسائر عســكرية كبرية ،حسب ما
يورده «معهد دراسات الحرب».
ومنذ الهجوم األوكــراين املضاد مطلع أيلول ،الذي أدى إىل
اســتعادة جزء كبري من منطقة خاركيف املجاورة ،تســتعيد
القوات األوكرانية أيضا أرايض خرستها يف لوغانسك.
وكان عدد سكان منطقة دونيتســك املجاورة ،حيث يُنظم
اســتفتاء أيضا ،يبلغ قبل اندالع الحرب  4.1ماليني نســمة،
وعاصمتها التي تحمل االسم نفسه هي ثالث أكرب مدينة يف
البالد.
وقبل الحرب الروسية عىل أوكرانيا ،كان نحو نصف أرايض
املنطقة تحت ســيطرة االنفصاليني .أما اليوم ،فنحو  %58من
األرايض يخضع لسيطرة موسكو وحلفائها ،خصوصا مدينة
ماريوبول الســاحلية التي تتواصل فيهــا املعارك ،ومل تحرز
القوات األوكرانية هناك سوى تقدم بسيط يف أيلول.
زاباروجياتضم زاباريجيا التي يحدّ ها البحر األســود أكرب
محطــة للطاقة النووية يف البــاد ،وتطل عىل نهر دنيربو،
وكان عدد سكانها قبل الحرب  1.63مليون نسمة.
وحســب معهد دراســات الحرب ،فإن  %72من مســاحة
زاباروجيا تحت سلطة موسكو وإدارتها العسكرية.
وتحمل كربى مدن هذه املنطقة االســم نفســه ،وتسيطر
عليها القوات األوكرانية ،إال أن أكرب موانئها بريديانســك هو
بأيدي الروس.
وســقطت املحطة النووية الضخمــة يف قبضة الجيش
الرويس يف آذار ،ومنذ ذلك الوقت يتبادل طرفا النزاع االتهامات
بقصف محيطها ،مام أثار خشية من التسبب بحادثة نووية؛
وتكثفت الدعوات لجعل املنطقة منزوعة الســاح ،لكن من
دون جدوى حتى اآلن.

} خريسون }

ســقط نحو  %88من أرايض خريسون الواقعة يف أقىص
غرب املنطقة التي تســيطر عليها موسكو ،وعاصمتها التي
تحمل االسم نفسه ،بأيدي الروس يف أول أيام الحرب.

ً

ً

وتُعــد املنطقة التي متتاز بأهمية كــرى للقطاع الزراعي
األوكراين إســراتيجية ملوســكو ألنها تقع عىل حدود شبه
جزيرة القرم التي ضمتها عام .2014
ومن شأن السيطرة الكاملة عىل خريسون ،وهو أمر مرتبط
بالسيطرة عىل ســواحل زاباروجيا ودونيتســك ،أن تسمح
لروسيا بإحداث رشيط موصول بني كل املناطق التي تسيطر
عليها يف أوكرانيا ،مبا يف ذلك القرم ،حتى األرايض الروسية.
وتشــ ّن القوات األوكرانية هجوما مضادا عىل خريسون،
وقد أعلنت تحقيق بعض التقدم يف األشهر السابقة ،وألحقت
أرضارا بجســور فوق نهر دنيربو يف محيــط املدينة لقطع
خطوط إمداد القوات الروسية.
إضافة إىل ذلك ،تكثفت الهجامت التي تستهدف مسؤولني
روسيني وموالني للروس وقُتل عدد منهم.
القرمضمت موســكو شــبه جزيرة القرم يف  2014بعد
استفتاء عدّ ته كييف والغرب غري قانوين .وكانت شبه الجزيرة
الســياحية والزراعية قد أدت دورا يف تســميم العالقات بني
كييف وموسكو بعد سقوط االتحاد السوفيايت يف عام .1991
ومعظم ســكان القرم ناطقون بالروسية ،و»منح» األمني
العام للحزب الشــيوعي يف االتحاد السوفيايت السابق نيكيتا
خروتشوف ذو األصول األوكرانية شــبه الجزيرة عام 1954
ألوكرانيا السوفياتية.
لكن يف  27شباط  ،2014اســتولت قوات موالية لروسيا
عىل الربملان املحيل حيث انتخب النواب املستدعون عىل عجل
حكومة مؤيدة ملوسكو.
ويف  16آذار  ،2014خالل االســتفتاء املفرتض الذي دانه
املجتمع الدويل ،ص ّوت  %97من السكان «ملصلحة» االنضامم
إىل روسيا ،وفق موسكو.
ومتت املصادقة عــى الضم بعد يومني عرب معاهدة وقعها
الرئيس فالدميري بوتني باألحرف األوىل.
ومن بني سكان القرم البالغ عددهم نحو مليونني %59 ،هم
روس و %24هم أوكرانيون و %12من التتار الذين يعيشون يف
املنطقة منذ القرن .13
وباالستيالء عىل شــبه جزيرة القرم -التي متثل مساحتها
 %4.5من األرايض األوكرانية -اســتعادت روسيا أيضا ميناء
سيباستوبول الكبري ،حيث لديها أسطول عسكري منذ القرن
 ،18يوفر لها باب خروج إىل البحر األســود ،ومنه إىل البحر
املتوسط والرشق األوسط.
ومنــذ أيار  ،2018تم ربط شــبه الجزيــرة بالرب الرئييس
لروسيا من خالل جرس كريتش الذي يبلغ طوله  19كيلومرتا.
وتستخدم روســيا القرم كقاعدة خلفية لوجستية ،وهي
بعيدة مــن القتال منذ مدة طويلة ،لكنها شــهدت انفجارات
متكررة منذ آب يف مطارات عسكرية أو مستودعات ذخرية.
وتب ّنت أوكرانيا يف وقت الحق تنفيذ الهجامت.

رئـــــيـــــســـــي  :مـــــســـــتـــــعـــــدون لــــتــــعــــزيــــز الـــــتـــــعـــــاون

أكد الرئيس اإليــراين إبراهيم رئييس ،لنظريه الصيني يش
جني بينغ ،استعداد طهران لتعزيز التعاون متعدد األطراف مع
الصني.
وقال رئييس يف رســالة تهنئة لنظريه الصيني يش جني
بينغ وشعبه مبناسبة العيد الوطني لبالده ،إن «إيران والصني
باعتبارهام بلدين مســتقلني ويعارضــان األحادية القطبية
والتدخل يف الشــؤون الداخلية للدول األخرى ،لديهام الكثري
من مجاالت تعزيز التعاون الشامل».
وأضاف أن «العامل الحايل يواجــه تحديات يتطلب التغلب
عليها زيادة التعاون بني الدول املستقلة وتدبري الحلول العاملية
لتوفري املصالح املشرتكة للبرشية».
وأشار يف برقيته إىل أن «إيران تدعم مبادرة الرئيس الصيني
يف مجايل التنمية العاملية واألمن العاملي ،وتعتربهام أفكاراً
تقوم عىل أســاس توفري املصالح العامة للشــعوب التي من
شأنها توفري الرفاهية وتعزيز السالم واالستقرار العامليني».
وشــدد رئييس عــى أن «اإلرادة لكال الجانبــن اإليراين
والصيني تقوم عىل أساس املشاركة الجامعية االسرتاتيجية
ورسم أفق واضحة لتعزيز األوارص وتحقيق األهداف واملصالح
املشرتكة لكال البلدين».

فـــــي الـ ــعـ ــيـ ــد الــــوطــــنــــي لــــلــــصــــيــــن ..تـ ــايـ ــوانـ ــيـ ــون
يــــــرفــــــعــــــون عــــلــــمــــهــــا وآخـــــــــــــــــرون يــــحــــرقــــونــــه
رفعــت مجموعة من التايوانيــن علم الصني
احتفــاال بيومهــا الوطنــي يف حــن أحرقته
مجموعة أخرى ،يف مشهد متناقض للغاية يربز
الجــدل الدائر حول العالقات مــع بكني يف ظل
التوتر املتصاعد عند مضيق تايوان.
وتحتفل الصــن بيومها الوطني يف األول من
ترشيــن األول من كل عام ،تخليــدا إلعالن ماو
تيس تونغ تأسيس جمهورية الصني الشعبية يف
هذا اليوم من عام .1949
وال يتم االحتفال بالعيد الوطني للصني رسميا
بأي شكل من األشكال يف تايوان املتمتعة بالحكم
الدميقراطي ،والتي تحتفــل بعيدها الوطني يف
العارش من ترشين األول.
لكن بعــض املجموعات الصغرية يف تايــوان تحيي ذكرى
العيد الوطني للصني ،إمــا بالفخر لكونها صينية أو بالغضب
من تهديدات بكني ضد الجزيــرة ،خاصة بعد أن أجرت الصني
مناورات عسكرية قرب تايوان يف آب.
يف منطقــة ريفية من تايوان يف الجنــوب ،جمع الحزب
الشيوعي الشعبي التايواين نحو  200شخص ،معظمهم من
كبار السن ،لرتديد النشــيد الوطني للصني ورفع علمها عىل
ما أشــار إليه الحزب يف بيان صحفي بأنه «جزء مقدس من
أرايض الصني».
وقال رئيس الحزب لني يت وانغ إن الصني ال تشــكل تهديدا،
رغم املناورات العســكرية األخرية التي أدانتها جميع األحزاب
الرئيسية يف تايوان.
وأضاف أن «التدريبات العسكرية مفيدة لتايوان ألنها تظهر
عظمة القوة العسكرية الصينية عىل الصعيد الدويل».

} حق املقاومة }

عىل الجانب اآلخــر ،أحرق حزب بناء دولــة تايوان املؤيد
لالســتقالل العلم الصيني اليوم السبت عىل منت قارب قبالة
الســاحل الجنويب لتايوان يف املنطقة التي أجرت الصني فيها
تدريباتها يف آب املايض مع ترديد شــعارات من بينها «احموا
تايوان حتى املوت».
وقال رئيس الحزب تشــن يي تيش عــى منت القارب يف
مضيق تايوان إن حرق العلم ليس استفزازا.
وأضاف «كيف ميكن أن يكــون حرق العلم تطرفا؟ إذا كنت
تريد إظهار مقاومتك للدفاع عــن تايوان اآلن ،وإذا كان حرق
العلم تطرفا ،فامذا ستفعل عندما تأيت نريان املدفعية؟».
وتعترب الصني تايوان جزءا من جمهورية الصني الشعبية،
وهو أمر تعرتض عليه حكومة تايبيه بشــدة ،وتقول إن بكني
ليس لها الحق يف املطالبة بالســيادة عليها أو التحدث باسم
الشعب التايواين.

أكثر من نصف البريطانيين يريدون رحيل ليز تراس
أظهرت نتائج اســتطالع حديــث أجرته
«يوغوف» ،أنّ أكرث من نصــف الربيطانيني
يعتقدون أن ليز تراس يجب أن تســتقيل من
منصبها كرئيسة للوزراء يف اململكة املتحدة،
بعد أقل من شهر من عملها.
ويســلط االســتطالع ،الذي تــم إجراؤه
اليــوم الجمعــة ،الضوء عىل الــرر الذي
لحق مبكانة تراس وحزبها املحافظ بســبب
الحزمة الضخمة من التخفيضات الرضيبية
غري املمولة التي كشفت عنها حكومتها قبل
أسبوع ،حسبام ذكرت وكالة «بلومبريغ».
وقال نحو  %51من قرابة  5آالف بريطاين
شملهم االســتطالع ،إنّ عىل رئيسة الوزراء
االســتقالة ،فيام قال  %54إنّ وزير الخزانة
كوايس كوارتنغ يجب أن يستقيل.
ورغم رد الفعل العنيف من األسواق املالية
تجاه الخطة الحكومية والتي أثارت انتقادات
من مسؤولني ماليني دوليني ،متسكت تراس
وكوارتنغ حتــى اآلن بقوة بخططهام املالية،
التي يعتقد أنها تفيد األغنياء أكرث من أصحاب
الدخل املنخفض.

وتتجه رئيســة الوزراء املحارصة اآلن إىل
املؤمتر الســنوي لحزب املحافظني مع تحدي
يتمثل يف استعادة مكانتها بني نوابها وإقناع
األســواق املالية بأن حزب املحافظني ما زال
يؤيد اإلدارة املسؤولة لالقتصاد.
وأظهر استطالع «يوغوف» أيضاً أن تراس
تخرس التأييد بــن أولئك الذين صوتوا لحزب
املحافظــن يف االنتخابــات العامة األخرية
يف عام  .2019وقــال  %36من ناخبي حزب
املحافظني إنه ينبغــي أن ترحل تراس ودعا
 %41إىل رحيل كوارتنغ.
تأيت نتائج االستطالع بالتزامن مع توقيع
أكرث مــن  191ألف مواطــن بريطاين عىل
عريضة تدعــو إىل إجــراء انتخابات عامة
فورية يف البالد ،بسبب عدم الرضا عن خطة
الحكومــة الجديدة لدعم االقتصاد ووســط
«أزمات غري مسبوقة تهدد اململكة املتحدة».
وتتعــرض تراس لضغوط شــديدة بعد أن
أدّت التخفيضــات الرضيبيــة التي فرضتها
حكومتها إىل هبوط الجنيه االسرتليني ألدىن
مستوى له عىل اإلطالق مقابل الدوالر.

أفــــغــــانــــســــتــــان :تـــفـــجـــيـــر جـــديـــد
قــــــــــرب مــــــــدرســــــــة لـــلـــفـــتـــيـــات

ّ
السويد تقدم تنازال جديدا لتركيا في مسعاها لالنضمام لـ<الناتو>

أعربت الســويد عن اســتعدادها إلمداد تركيا باألســلحة
يف إطار ســعيها لالنضامم لحلف شــال األطليس «ناتو»
( ،)NATOوأعلنت هيئة التفتيش عىل املنتجات اإلسرتاتيجية
موافقتها عىل تصدير األسلحة لرتكيا ،العضوة بالناتو ،ألول
مرة منذ العام .2019
ويعــد رفع قيود تصدير األســلحة إىل أنقرة أحد الرشوط
الرتكيــة لتوافق عىل انضامم الســويد إىل حلــف الناتو .إذ
تقدمت الســويد وفنلندا لالنضامم للحلف العسكري الغريب
منتصف أيار املايض يف رد عىل حرب روســيا ضد أوكرانيا،
واعرتضت تركيا عىل انضاممهام ،مشــرة إىل دعم السويد
وفنلندا «منظامت إرهابية».
وقالت إدارة التفتيش املعنية باملنتجات اإلسرتاتيجية يف
بيان إن ترشح الســويد لالنضامم إىل حلف الناتو ،والذي
أعلن مع ترشــح فنلندا املجاورة يف أيــار املايض« ،يعزز
بشكل كبري أســس السياســة الدفاعية واألمنية للسامح
بتصدير معدات عسكرية إىل الدول األعضاء األخرى مبا يف
ذلك تركيا».
وكانت السويد منعت هذه الصادرات إىل تركيا يف  2019بعد
عملية تركية يف شاميل سوريا ضد حزب العامل الكردستاين.
وقالت الهيئة الســويدية نفسها إنها ســمحت خالل الربع
الثالث من العام بتصدير منتجات ذات طبيعة عســكرية إىل
تركيا تتعلق بـ»معدات إلكرتونية» و»برمجيات» و»دعم فني».
وليك تصبح السويد وفنلندا عضوتني يف حلف الناتو ،ال بد
أن تصادق الدول الـ 30أعضاء الناتو عىل طلبيهام باإلجامع،
وصادقت  28دولة حتى اآلن ،والربملانان الرتيك واملجري هام
الوحيدان اللذان مل يصادقا نهائيا بعد.

وأمس ،طالبت بكني الواليات املتحدة ،بالتوقف عن مامرسة
العقوبات أحادية الجانب ،عىل إيران .وقالت املتحدثة باســم
وزارة الخارجية الصينية إن «التعاون الطبيعي واملرشوع بني
ٍ
رض
بأطراف ثالثة
إيران والدول األخرى ،مبا يف ذلك الصني ،ال ي ّ
ويجب احرتامه».
ووقعت طهران وبكني ،يف آذار املايض ،عىل خطة التعاون
الشامل بني إيران والصني ملدة  25سنة.

اعالنات مبوبة
ادارية
قنصلية يف منطقــة الجناح
بحاجــة اىل محاســبة لديها
خربة أكرث من خمس ســنوات
يف مجال املحاسبة واملراسالت
والتسوق عىل االنرتنت وتجيد
االنكليزية .ارســال الســرة
الذاتية:
ml_msr@hotmail.com
هاتف & واتس03/194141:
ــــــــــــــــــــــــــ

لاليجار

وكان الرئيــس الرتيك رجب طيب أردوغــان قد قال عندما
تقدمت السويد وفنلندا بطلبيهام االنضامم للحلف إنه ال يريد
أن يرى تكرار الخطأ نفسه الذي ارتكب عندما انضمت اليونان،
كام اتهم ستوكهومل وهلســنيك بـ»إيواء إرهابيني من حزب
العامل الكردســتاين» ،الذي تعتربه تركيا واالتحاد األورويب
والواليات املتحدة منظمة إرهابية.
ووقعت الســويد وفنلندا وتركيا مذكرة تفاهم يف حزيران
املايض بشــأن دعم أنقرة انضامم الدولتني ،لكن أنقرة هددت
بعرقلة الخطوة مرة أخرى إذا مل تنفذ رشوطها خاصة بتسليم
مطلوبني يف حزب العامل الكردستاين واعتبار الحزب منظمة
إرهابية.
كام تعهــدت العاصمتان بعدم دعم مجموعات مســلحة
أخرى معارضة ألنقرة ،مبا يف ذلك قوات سوريا الدميقراطية
يف شاميل سوريا واملتحالفة مع حزب العامل الكردستاين.

وقع انفجار ،قرب مدرسة للفتيات يف منطقة خري خانا،
شاميل العاصمة األفغانية كابول ،بعد يوم من وقوع انفجار
ضخم اســتهدف أحد املراكز التعليمية يف منطقة داشــت
باريش ،غريب العاصمة ،خلف عرشات القتىل واملصابني.
وأفادت مصادر ،بأن تفجرياً وقع قرب مدرسة موالنا جالل
الدين للفتيات ،يف منطقة خري خانا بالعاصمة كابول.
وتداولت وســائل إعالم ،فيديو يظهر فتيــات يهربن من
املدرســة يف حال ذعر ،إثر وقوع التفجري ،من دون تقديم أي
تفاصيل أحرى عن عدد الضحايا.
وأمس الجمعة ،استهدف تفجري مركزاً تعليمياً يف منطقة
داشت باريش ،غريب كابول ،خالل دخول التالميذ .وارتفعت
حصيلة القتىل جراء التفجري إىل  35شخصاً عىل األقل ،وفق
بعثة األمم املتحدة يف أفغانستان.
وجاء يف بيان للبعثة أن «الحصيلة األخرية لضحايا االعتداء
بلغت  35قتيالً عىل األقل و 82جريحاً».
ويف مطلع أيلول املايض ،أعلنت وزاة الخارجية الروســية
مقتل اثنني من موظفي البعثة الدبلوماســية يف ســفارة
روسيا لدى أفغانستان جراء انفجار يف كابول.

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

سيارات

وفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
انا ال اموت بل ادخل الحياة
اوالد الفقيدة :ايــي وزوجته
الريسا النفان وعائلته
طوين وزوجته روال بوشــديد
وعائلته
املهندس فادي وزوجته جويس
البستاين وعائلته
بناتهــا :فاديا زوجــة العميد
املهندس املتقاعــد جورج الدحداح
وعائلتها
ســيدي زوجة العميــد الركن
املتقاعد باسم ابراهيم وعائلتها
نزهة زوجة املهندس ميشــال
فدعوس وعائلتها
الــن زوجــة الدكتــور كريم
البيطار وعائلتها
نانيس بوشعيا
شــقيقها :عائلة املرحوم مراد
بارويك
شقيقاتها :حياة ارملة املرحوم
بطرس لحود واوالدها
عائلــة املرحومــة جورجيت
زوجة حنا االسمر
ماري زوجة شــفيق ابو زغيب
وعائلتها
ســامية ارملة املرحوم سمري
ديب واوالدها
وعمــوم عائالت :بــارويك،
بوشــعيا ،عضيمــي ،النفــان،
بوشــديد ،البســتاين ،الدحداح،
ابراهيم ،فدعوس ،البيطار ،لحود،
االســمر ،زغيب ،ديب وانسباؤهم
يف الوطن واملهجــر ينعون اليكم
مبزيد من الرجاء فقيدتهم الغالية
املأسوف عليها املرحومة

نجاة كميل بارويك
ارملة املرحوم
سمري فرج بوشعيا

الراقدة عىل رجاء القيامة يوم
الجمعة  30ايلــول  2022متممة
واجباتها الدينية.
تقبــل التعازي اليــوم االحد 2
الجاري من الساعة الثانية من بعد
الظهر حتى السادســة مساء يف
صالون املطرانيــة الروم امللكيني
الكاثوليك بيىروت – طريق الشام.
اييل03/468467 :
فاديا03/926611 :
الني03/960522 :
طوين03/263840 :
سيدي71/916900 :
نانيس03/771637 :
فادي70/000285 :
نزهة03/755371 :
الرجاء ابــدال االكاليل بالتربع
للكنيســة واعتبار هــذه النرشة
اشعارا خاصاً.

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

ادارة وموظفــو رشكة CAPE
لوساطة الضامن
والســيد فــادي رومانــوس
وعائلته
ينعون

فرار مستخدمني

ارملة املرحوم ســمري فرج بو
شعيا
والــدة املديــرة املالية للرشكة
فاديا بو شعيا دحداح
ويتقدمــون مــن عائلتهــا
وجميع من أحبهــا بأحر التعازي
ويشاركونهم أخلص مشاعر الحزن
والتعاطف.

متفرقات

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

نجاة كميل بارويك
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مؤتمر صحافي التحاد التايكواندو غدا

ً

دعــا االتحــاد
اللبناين للتايكواندو
رجــال الصحافة
واالعالم اىل حضور
املؤمتــر الصحايف
الذي سيعقده عند
الســاعة السابعة
من مساء غد االثنني
يف النادي اللبناين
للسياراتوالسياحة
(الكسليك) لالعالن شعار االتحاد اللبناين للتايكواندو
رسمياً عن بطولة
بريوت املفتوحة بنسختها الرابعة التي سينظمها يف  7و 8و9
ترشين األول املقبل برعاية رئيس الجمهورية العامد ميشال عون
وعن بطولة العرب التي ستقام يف  11و 12ترشين األول الجاري
يف مج ّمع نهاد نوفل (ذوق مكايل).

ســيــدات ال ــوالي ــات املــتــحــدة يــحــرزن
مــونــديــال السلة مــرة رابــعــة تواليا
ً

سيدات الواليات املتحدة بطالت كأس العامل

أحــرزت الواليات املتحدة األمريكيــة لقب كأس العامل لكرة
السلة لدى السيدات مرة رابعة توالياً ،بعد فوزها الرصيح عىل
الصني  61-83أمس الســبت يف ســيدين .ومل تخرس سيدات
الواليــات املتحدة أية مباراة يف املســابقة العاملية منذ نصف
نهايئ نســخة  2006أمام روسيا ( ،)75 68محققة  30فوزاً
توالياً.
ويهيمن املنتخب األمرييك عىل هذه البطولة يف الســنوات
األخرية ،مع تتويجه ست مرات يف آخر سبع نسخ ،فيام ميلك
الرقــم القيــايس مع  11لقباً من أصــل  ،19مقابل  6لالتحاد
السوفيايت السابق املتوج خمس مرات توالياً بني  1959و.1975
كــا مل يخــر املنتخب األمرييك يف أيــة بطولة كربى
(أوملبياد ومونديال) يف آخر ســتني مباراة ،وأحرز آخر ســبع
ذهبيات يف االلعاب االوملبية الصيفية.
ورغم حملة تجديد شــهدت اعتزال االســطورة ســو بريد
واصابة ديانا تورايس واســتقدام مدربة جديدة هي شــريل
ريف ،نجحت األمريكيات بالسيطرة عىل البطولة مرة جديدة.
أنهت الواليات املتحدة البطولة بأفضل معدل هجومي (92.5
نقطــة) ،دفاعي ( ،)55وفازت مببارياتها الثامين بفارق يبلغ
معدلــه أربعني نقطة .وكانت تغلبــت يف طريقها اىل اللقب
بســهولة عىل رصبيا  55 88يف ربع النهايئ وكندا  43 83يف
نصف النهايئ.
وبرزت لدى الواليات املتحدة النجمة آجا ولســون صاحبة
 19نقطة واضاف كليس بلوم  17وجويل لويد  ،11فيام كانت
يل يويرو األفضل لدى الصني ( 19نقطة).
يف املقابــل ،حصدت الصني أول ميدالية عاملية منذ فضية
 1994وراء الربازيل ،علامً انها كانت قد خرست يف الدور االول
امام الواليات املتحدة .63 77
وحصلــت الصني عىل دعم جامهريي كبري من جاليتها يف
سيدين التي حرضت بكثافة إىل قاعة سوبردوم بسعة  15ألف
متفرج ،بينهم ياو مينغ العمالق الصيني السابق يف دوري أن
يب ايه األمرييك.
واحتلت اســراليا املركز الثالث بفوزها أمس الســبت أيضاً
عىل كندا .65-95
وخالل هذه البطولة ،حقق املنتخب األمرييك رقامً قياسياً
بعدد النقاط املسجلة ،بفوزه الساحق عىل كوريا الجنوبية 145
 69ضمن الدور األول.

قميص «يــد الله» الخاص بمارادونا
سيعرض فــي قطر خــال املونديال

القميص األسطورية للنجم الراحل دييغو مارادونا

سيعرض القميص الذي ارتداه أسطورة كرة القدم األرجنتينية
دييغو أرماندو مارادونا عندما سجل هدفني شهريين يف مرمى
إنكلرتا يف ربع نهايئ مونديال  ،1986يف قطر خالل مونديال
 ،2022بعد خمسة أشهر من بيعه بنحو  9,3ماليني دوالر مبزاد
علني ،بحسب علمت وكالة فرانس برس السبت .القميص الذي
حطّــم انذاك جميع األرقام القياســية الخاصة ببيع مقتنيات
رياضية ،دون الكشــف عن هوية الشــاري وفق ما أعلنت دار
ســوذبيز للمزادات ،س ُيعار إىل متحف قطر الريايض ويُعرض
من يوم األحد حتى  1نيسان.
وعبت الشيخة املياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاين ،رئيس
ّ
مجلس أمناء متاحف قطر وشــقيقة أمري قطر ،عن سعادتها
الســتعارة القميص ،يف اطار معــرض مخصص لتاريخ كرة
القــدم وكأس العامل .قالــت يف بيان لفرانس برس «قطع هذا
القميص مشوارا طويال».
تابعت «الكثري من األشياء املعروضة يف متحف  1 2 3قطر
األوملبي واملتحف الريايض هي رموز شــغف برشي لها روايات
طويلة مؤثرة».
واىل قميص مارادونا ،ســ ُيعرض يف املتحف كرة من أول
نهــايئ يف كأس العامل عام  ،1930أول مخطوطة لقواعد كرة
القدم وبرونزية من القدم اليمنى للنجم الربازييل بيليه.
وافتتح املتحف نهاية آذار املايض داخل استاد خليفة ،احد
املالعب الثامنية املضيفة لنهائيات مونديال قطر  2022بني 20
ترشين الثاين و 18كانون االول املقبلني.
وكان جامع التحف األرجنتيني مارســيلو أورداس قال بعد
بيع القميص يف أيار املايض لقناة «ال ناسيون» التلفزيونية يف
بالده إنه «لألسف» فشل بعرض  6,8مليون دوالر ،يف مواجهة
«عرض من الرشق األوسط وصل يف اللحظة األخرية».
وأضاف أنه فشــل يف مســعاه عىل الرغم من «جهد كبري
جدً ا» ومســاعدة «العديد من رؤســاء مقاوالت» ،مثل مدافع
برشــلونة اإلسباين جريارد بيكيه ورئيس االتحاد األرجنتيني
للعبة كالوديو تابيا الذي أراد مســاعدته «إلعادة هذا القميص
ملشاركته مع جميع األرجنتينيني».

ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ب ــط ــول ــة ل ــب ــن ــان  :الـــســـاحـــل يــســقــط الــنــجــمــة وال ــح ــك ــم ــة يـــهـــزم طــرابــلــس
و 3ن ــق ــاط جـــديـــدة لــلــراســيــنــغ عــلــى ح ــس ــاب املـــبـــرة فـــي الــــدرجــــة الــثــانــيــة

من مباراة شباب الساحل والنجمة

حقق شباب الساحل فوزا مثريا عىل حساب النجمة بنتيجة
 ،1-2يف املبــاراة التي جرت عىل ملعــب مجمع الرئيس فؤاد
شــهاب يف جونية ،ضمن الجولة الرابعة من الدوري اللبناين
لكرة القدم .ورفع شــباب الساحل رصيده إىل  8نقاط متقدما
للمركز الثالث ،يف حني تجمد رصيد النجمة عند  7نقاط.
وسجل النجمة الهدف األول يف الدقيقة  15عرب عيل عالء
الدين ،بتسديدة ذكية عىل يسار الحارس عيل ضاهر ،مستفيدا
من عرضية خليل بدر.
ومع انطالق الشــوط الثاين ،سجل زين فران هدفا جميال
يف الدقيقة  ،52إثر مراوغة دفاعات النجمة وتسديد كرة قوية
من خارج املنطقة عىل ميني الحارس عيل السبع.
وأنقذ عيل ضاهر مرمى شباب الساحل من هدف مؤكد يف
الدقيقــة  ،60إثر متريرة من حســن كوراين إىل جان بااليك،
ليسدد األخري وينقذها ضاهر برباعة.
وتصدى ضاهر يف الدقيقة  83لهدف مؤكد ،إثر تســديدة

من لقاء الراسينغ واملربة يف الدرجة الثانية

من عيل عالء الدين.
وبعدها بدقيقة ،أنقذ حمزة الخري مرمى شباب الساحل من
هدف مؤكد ،إثر رأسية من عيل حامم نحو املرمى.
وســجل شباب الســاحل هدف الفوز يف الدقيقة  ،88إثر
تسديدة صاروخية من عيل الفضل هزت شباك النجمة.

} طرابلس  -الحكمة }

وحقق فريق الحكمة فوزا مثريا عىل حساب طرابلس بنتيجة
 0-2يف املباراة التي جرت بينهام عىل ملعب طرابلس البلدي.
ورفع الحكمة رصيده بهذا الفوز إىل  4نقاط متقدما للمركز
السابع ،يف حني تجمد رصيد طرابلس عند نقطة وحيدة يبقى
بها يف املركز .11
ورغم السيطرة املطلقة لفريق طرابلس عىل مجريات الشوط
األول ،إال أنه مل يتمكن من هز الشباك ،فانتهى الشوط سلبيا.
ومع بداية الشــوط الثاين تفوق رجال املدرب إميل رســتم

عىل رجال املدرب التونيس مريس قطاطا ،حيث سجل بوكونتا
سار الهدف األول للحكمة يف الدقيقة  .66وأضاف سار رسيعاً
الهدف الثاين يف الدقيقة  72لينهي آمال الفريق الشاميل.
وتســتكمل الجولة الرابعة عرب  3مباريات ســتقام اليوم
األحد ،حيث يلعب الربج ضد الصفاء ،والعهد ضد السالم زغرتا
والتضامن صور ضد اإلخاء األهيل عاليه.

} الدرجة الثانية }

وضمن األســبوع الرابع من بطولة الدرجة الثانية ،إنتهت
املباراة عىل ملعب بحمدون البلدي بفوز الراســينغ عىل املربة
 .2-4سجل للراسينغ عيل املوسوي ( ،)50 ،46ابراهيم ابو جبل
( )54ومهدي قبييس ( ،)71وســجل للمربة محمد رشيد ()19
ومصطفى حالق ( .)87وعىل ملعب الصفاء فاز ســبورتينغ
الريايض عىل الريايض العباسية  .0-1سجل لسبورتينغ محمد
زيات يف الدقيقة .54

الــبــطــوالت األوروبـــيـــة  :أرس ــن ــال يحسم دربـــي لــنــدن ولــيــفــربــول يــهــدر نقطتين

ضمن أرســنال البقاء متصدرا لجولة جديدة ،بعدما حسم
ديريب شــال لندن لصالحه أمام ضيفــه توتنهام ،بنتيجة
( )1-3أمس الســبت ،يف افتتاح الجولة التاسعة من الدوري
اإلنكليزي املمتاز.
وسجل أهداف الغانرز كل من توماس باريت ( )20وغابرييل
جيســوس ( )49وغرانيت تشاكا ( ،)67فيام أحرز هاري كني
هدف توتنهام الوحيد ،من ركلة جزاء (.)31
وارتفع رصيد أرســنال بهذا الفوز إىل  21نقطة ،متصدرا
الرتتيب بفارق  4نقاط أمام مانشسرت سيتي ،الذي يلعب اليوم
األحد مع مانشسرت يونايتد ،فيام تجمد رصيد توتنهام عند 17
نقطة ،يف املركز الثالث.
ومل يســتطيع ليفربول تصحيح مساره بعد فرتة التوقف
الدويل ،ليتعرث من جديد يف ملعبه «أنفيلد» بالتعادل مع ضيفه
برايتون (.)3-3
ولعب لياندرو تروسارد دور البطولة يف املباراة بعدما سجل
ثالثية «هاتريك» لصالح برايتون يف الدقائق  17 ،4و ،83فيام
دون روبرتو فريمينو ثنائية للريدز ( 33و )54قبل أن يســجل
آدم ويبسرت هدف ليفربول الثالث بالخطأ يف مرمى فريقه.
ومل يستطع ليفربول التقدم يف جدول الرتتيب ليستقر يف
املركز التاســع بوصوله للنقطة العارشة ،فيام حافظ برايتون
عــى بقائه بني الكبار ،محتال املركــز الرابع مؤقتا برصيد 14
نقطة.
وحقق تشــيليس انتصارا دراميا أمام مضيفه كريســتال
بــاالس بنتيجــة ( ،)1-2يف املباراة التــي أقيمت عىل ملعب
سيلهرست بارك.
وافتتح كريســتال باالس التســجيل يف الدقيقة ( )7عرب
أودســون إدوارد ،وعدل بيــر إميرييك أوباميانــغ النتيجة

تعادل قادش مع ضيفه فياريال ســلبيا ،خالل املباراة التي
جمعتهام أمس الســبت ،يف إطار الجولة السابعة من الدوري
اإلسباين لكرة القدم.
وفشــل الفريقان يف اســتغالل كافة الفرص ،التي أتيحت
لهام أمام املرميني ،ليحصل كل منهام عىل نقطة.
ورفع قادش رصيده إىل أربع نقاط ،يف املركز التاسع عرش
(قبل األخري).

تراجعت القيمة التســويقية للنجم الربتغايل كريســتيانو
رونالدو بشكل واضح ،منذ انتقاله ملانشسرت يونايتد يف صيف
عام .2021
وتعاقــد مان يونايتد مع رونالدو ملدة موســمني قادما من
يوفنتــوس اإليطايل مقابــل  15مليون يورو ،باإلضافة إىل 8
ماليــن أخرى كمتغريات .ورغم الضجة الكبرية التي صاحبت
عــودة رونالدو لـ «مرسح األحالم» ،إال أنه مير بأصعب فرتاته
عــى كافة األصعدة خالل الوقت الراهــن ،والتي بدأت بوفاة
طفلــه حديث الوالدة ،ثم الجدل الذي أحاط برغبته يف الرحيل
عن يونايتد ،مرورا بجلوسه عىل مقاعد بدالء الفريق.
واكتملــت أزمات النجم الربتغايل بالخروج من دوري األمم
األوروبية ،بالخسارة أمام إسبانيا يف الوقت القاتل بهدف دون
رد حمل توقيع ألفارو موراتا.
تلك األزمات وخاصة تراجع مستوى رونالدو الفني والبدين،
أدت إىل انخفاض قيمته التسويقية والتي وصلت لـ 20مليون
يورو ،حســب موقع «ترانسفري ماركت» الخاص بإحصائيات
كرة القدم.
وانضم رونالدو لصفوف مانشسرت يونايتد يف صيف ،2021

قادما من يوفنتوس وقت أن كانت قيمته التسويقة تقدر بـ45
مليون يورو.
ورغم السجل التهديفي املتميز لرونالدو يف عامه األول مع
يونايتد بعد العودة ،إال أنه مل يحظ مبوســم جيد عىل مستوى
األلقاب ،فقد احتل «الشياطني الحمر» املركز السادس يف ترتيب
الــدوري اإلنكليزي ،مبا أدى للغياب عــن دوري أبطال أوروبا
واملشاركة يف الدوري األورويب.
ومتكن «صاروخ ماديرا» خالل املوســم املايض من تسجيل
 24هدفا وصنع  3خالل  38مباراة بجميع املسابقات.
وبدأت قيمة رونالدو التســويقية يف االنهيار مطلع كانون
الثاين  ،2021وبلغت  30مليون يورو ،واستمرت عىل هذا املنوال
حتى بداية الشهر املايض.
ومع منتصف أيلول املايض ،وصلت قيمة رونالدو التسويقية
إىل  20مليــون يورو ،نتيجة لعــدة عوامل أبرزها خروجه من
حســابات املدرب الهولندي إيريك تني هاغ والذي جعله حبيسا
ملقاعد البدالء يف  4مباريات متتالية من الربميريليج.
فضال عن تراجع مستواه التهديفي ،حيث مل يسجل رونالدو
ســوى هدفا واحدا خالل  8مباريات خاضها مع «الشــياطني

الحمر» هذا املوســم ،بجانب صيامــه التهديفي مع املنتخب
الربتغايل منذ  9حزيران املايض.
ويأيت هذا السقوط بعدما وصلت قيمة رونالدو التسويقية
يف بعض األحيان لـ 120مليون يورو ،وتحديدا خالل موســم
 ،2016-2015رفقة ريال مدريد اإلسباين.
وانخفضــت قيمة رونالدو  10ماليني يورو فقط مع نهاية
عام  2016ثم وصلت إىل  100مليون يورو ،قبل أن تعود ملعدلها
الطبيعــي يف ( 2018إىل  120مليون يورو) ،وهو العام الذي
شــهد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامســة يف
تاريخه واألخري مع الريال.
ورغــم وصــول رونالدو لعمــر الـ 33عاما عنــد انتقاله
ليوفنتوس يف صيف  ،2018فإنه قيمته التســويقية وصلت
لـــ 100مليون يورو ،قبل أن تبدأ يف االنخفاض تدريجيا بداية
من  2019حتى بلغت  20مليون حاليا.
جديــر بالذكر أن رونالدو شــارك مــع يوفنتوس يف 134
مباراة بكافة املســابقات ،سجل خاللها  101هدف وصنع 22
هدفــا ،وهي أحد أفضل فرتاته عىل الصعيد الفردي بالدوريات
األوروبية الكربى.

أحرز شــارل لوكلري قطب االنطــاق األ ّول بعد تف ّوقه عىل
ســرجيو برييز ولويس هاميلتــون بفروقات طفيفة ضمن
جائزة ســنغافورة الكربى ،يف الوقت الذي اضط ّر فيه ماكس
فريشتابن إللغاء محاولته األخرية التي كانت لتضعه يف املركز
األ ّول بعد نداء عاجلٍ من فريقه ريد ُبل.
انتقل الجميع يف اللحظات األخرية إىل إطارات «سوفت» قبل
بداية القســم ،ما عدا يويك تسونودا وكيفن ماغنوسن اللذين
آثرا الدخول عىل «انرتميديت» يف البداية.
ويف حني كان تسونودا األرسع مع نهاية سلسلة املحاوالت
األوىلّ ،إل أنّ اآلخرين رسعان ما رشعوا يف الضغط بق ّوة.
ظل تقدميه
ولفــت هاميلتون األنظــار يف تلك املرحلة يف ّ
تحســن األزمنة
ظل
لوترية صاروخ ّية يف مختلف املقاطع يف ّ
ّ
بشكلٍ مستمر.
وكاد فريشتابن أن يصطدم بالجدار عند الخروج من املنعطف
ما قبل األخري ،لك ّنه أنقذ املوقف يف اللحظات األخرية.
ج ًل 1:49.412
يف األثنــاء قفــز لوكلري إىل الصدارة ُمســ ّ
دقيقة ،وبقي بانتظار إكامل اآلخرين ملحاوالتهم.
ويف حني أنّ فريشــتابن كان يف طريقه لتقديم لفّة قويّة
جه إىل ّ
خط الحظائر فو ًرا
أخــرةّ ،إل أنّ فريقــه طلب منه التو ّ
وهو ما أثار غضبه عرب الالسليك ،وقال له مهندسه بعد ذلك:
جح أن يعود ذلك
«ســنرشح لك ّ
كل يشء الحقًا» ،حيث من املر ّ
إىل كم ّية الوقود املتبقية يف سيارته.
وكان األداء متقاربًا للغاية يف األمام بعد حسم لوكلري قطب
حل سريجيو برييز ثان ًيا عىل بُعد 0.022
االنطالق األ ّول ،حيث ّ

ثانية عن لوكلري ،يف حني كان هاميلتون رسي ًعا للغاية يف أ ّول
مقطعــن لك ّنه كان يُضيع الكثري من الوقت يف املقطع الثالث
الحصة ثالثًا عىل بُعد  0.054ثانية عن لوكلري.
األخري ،لذا أكمل
ّ
وذهب املركز الرابع إىل كارلوس ســاينز اإلبن ،بينام واصل
فرناندو ألونســو تأدياته املثــرة املعتادة يف الظروف املتقلّبة
ليظفر باملركز الخامس أمام الندو نوريس وبيري غاسيل.
وانتهى املطاف بفريشــتابن ثام ًنا بعد خســارته ملحاولته
األخرية األرسع ،لك ّنه س ُيحرز تقدّ ًما قو ًيا يف السباق مثل املعتاد
عىل األرجح.
وسينطلق كيفن ماغنوسن من املركز التاسع لصالح هاس
رشا.
أمام يويك تسونودا الذي ّ
حل عا ً

يئ ويليامز
شــباب» وخرج الفرنيس يف املركز الـ  18أمام ثنا ّ
أليكسندر ألبون ونيكوالس التيفي.

كام رفع فياريال رصيده إىل  12نقطة ،يف املركز الخامس.

} أملاين }

فرحة العبي أرسنال

لتشيليس يف الدقيقة ( ،)38قبل أن يسجل كونور كاالغر هدف
االنتصار يف الدقيقة (.)90
وبتلك النتيجة رفع تشيليس رصيده إىل  13نقطة يف املركز
الخامس ،بينام تجمد رصيد كريســتال باالس عند  6نقاط يف
املركز الـ .16

} اسبانيا }

أهدر بوروســيا دورمتوند فرصة االبتعاد بصدارة الدوري
األملاين ،بخســارته عىل ملعب مضيفــه كولن ( ،)2-3أمس
السبت يف املرحلة الثامنة من البوندسليغا.
وشــهدت نفس الجولة الخسارة األوىل ليونيون برلني هذا
املوسم ،بسقوطه عىل ملعب أينرتاخت فرانكفورت (.)2-0
وتقدم فرايبورغ للمركز الثاين بجدول الرتتيب بفضل فوزه
عىل ضيفه ماينتس .1-2
ويف باقي املباريات فاز اليبزيغ عىل ضيفه بوخوم -4صفر
وفولفسبورغ عىل شتوتغارت .2-3
ويتصدر يونيون برلني جدول ترتيب البوندسليغا برصيد 17
نقطة بفارق األهداف عن فرايبورغ الوصيف وبفارق نقطتني
عن بايرن ميونيخ صاحب املركز الثالث والذي اكتســح ضيفه
بايــر ليفركوزن -4صفر الجمعة ويحــل دورمتوند يف املركز
الرابع برصيد  15نقطة.
ورفع كولن رصيده إىل  13نقطة يف املركز السابع كام رفع
فرانكفــورت رصيده إىل  14نقطة يف املركز الخامس وتوقف
رصيد ماينز عند  11نقطة يف املركز العارش.
فعــى ملعب دوتش بانك بارك ،نجــح فرانكفورت بعرشة
العبــن يف الفوز عىل يونيون برلني بهدفــن دون رد ،ليذيق
ضيفه مرارة الهزمية األوىل هذا املوسم.
وتقدم ماريو غوتزه بهدف لفرانكفورت يف الدقيقة  12ثم
أضاف يسرب ليندسرتوم الهدف الثاين يف الدقيقة .42
وأنهــى فرانكفورت املبــاراة بعرشة العبني بعد طرد راندال
كولو مواين يف الدقيقة .69

ال ــس ــر فـــي مــانــشــســتــر ي ــون ــاي ــت ــد ..كــيــف انـــهـــارت قــيــمــة رونــــالــــدو الــســوقــيــة؟

جـــائـــزة س ــن ــغ ــاف ــورة ل ــل ــف ــورم ــوال واحـــــد  :لــوكــلــيــر أول املــنــطــلــقــيــن الــيــوم

} القسم األ ّول} :

سارع السائقون للدخول إىل الحلبة عىل إطارات «انرتميديت»
بالنظر إىل وجود العديد من املناطق املبلّلة عىل املسار.
تحســن
وكانــت األزمنــة تتهاوى بشــكلٍ متواصل مع
ّ
يجف بالقدر
مســتويات التامسك وجفاف املســار ،لك ّنه مل
ّ
الكايف لالنتقال إىل إطارات ملساء ،حيث قال« :ال تزال هناك
بعض املياه».
واختار البعض البقاء عىل ذات مجموعة اإلطارات ،يف حني
اختــار البعض اآلخر االنتقــال إىل مجموعة ثانية يف النصف
الثاين من القســم وعىل رأســهم ماكس فريشتابن ولويس
هاميلتون ،وهو ما ساعدهام عىل التواجد يف الصدارة.
وانتهى القســم بخروج فالتريي بوتاس ودانيال ريكاردو،
يف املقابل اشــتىك إستيبان أوكون« :مل تكن مكابحي تعمل يا

} القسم الثاين }

واصل الســائقون استخدام إطارات «انرتميديت» مع بداية
جف يف
مجريات القسم الثاين بالرغم من أنّ معظم املسار قد ّ
تلــك املرحلة ،لك ّن بعض املنعطفات القليلة الزلقة كانت تحول
دون االنتقال إىل إطارات ملساء.
وبعد أن تواجد يف الصدارة بعد محاولته األوىل ،قال لوكلري
لفريقــه« :هل بوســعنا إجراء وقفة لالنتقــال إىل اإلطارات
امللساء».
لكن يف حني أنّه توقّف هو وزميله ساينز اإلبنّ ،إل أنّ الفريق
نقلهام إىل مجموعتني جديدتني من إطارات «انرتميديت».
يف األثناء أصبح فريق أســتون مارتن أ ّول من يُجازف من
خالل نقله سائقَيه إىل إطارات «سوفت» مع بقاء  5دقائق عىل
النهاية ،لك ّن تلك املجازفة مل ِ
ظل ضعف التامسك
تؤت أكلها يف ّ
الشديد عىل تلك اإلطارات يف املقاطع املبلّلة.
ج مفاجئ لجورج راسل بعد اكتفائه
وانتهى القســم بخرو ٍ
باملركز الـ  ،11وســينطلق الربيطاين أمام النس سرتول سائق
أستون مارتن وميك شوماخر.
«آســف للغاية يا شباب ،مل يكن
وقال راســل بعد خروجه:
ٌ
أي يشء ،كنت أعاين حقًا».
بوسعي فعل ّ
وأضاع سيباســتيان فيتيل محاولتــه األخرية بعد انزالقه
وســينطلق من املركز الـــ  14أمام جو غوانيو الذي فشــلت
مجازفته عىل إطارات «سوفت» هو اآلخر.
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اعداد  :فيليب شامس

من هو
من هي؟

االحد  2تشرين االول 2022

؟

عالِــم ومخرتع ومهندس فرنيس .ولد يف باريس عام
 .1911إخرت َع عام  1956نظام التلفزيون امللون سيكام،
وتويف يف  29نيسان 1986
إسمه مؤلف من  11حرفا ،إذا جمعت:
 -9+11+2+3+7دولة أوروبية.
 -10+6+8+4+2امرباطور روماين.
 -6+2+4+8ماركة سيارات.
 -11+3+6+10طائر مايئ.
 -5+10+1شحذ السيف.
-10+2+7غصن مستقيم.
 -5+11حاجز.

ال ــش ــب ــك ــة الــصــغــيــرة

2 1

1

افقيا:

الحل السابق

عموديا:

1ـ أغنيــة لفريوز من
ألحــان فيلمــون وهبي،
إحدى القارات.
2ـ والد مريــم العذراء،
عملة عربية ،قف َز.
3ـ ما ال نهاية له ،قاعة
االستقبال ،يبدأ العمل.
ّــع ،رئيس
4ـ غ ّن َج ودل َ
قــريص راحل ،صــ ّو َت
الوطواط.
لج ،مدينة بلجيكية،
5ـ َّ
نوع وصنف.
6ـ شعوب وأوطان ،عني
غزيرة الدمع ،حرف عطف،
نبات طيب الرائحة.
قصابــون ،مرفــأ
7ـ ّ
إيرلندي ،مدينة نيجريية.

8ـ
قطع األمر ،االســم
َ
الثاين ملمثــل لبناين ،ولد
الوعل.
9ـ متشــابهان ،د ّونَ ،
بلدة يف عكّار ،من أقســام
البيضة.
10ـ عاصمة افريقية،
انتهزت الفرصة.
11ـ بــر باألجنبيــة،
مسموح ومجاز ،يستعمل
سيف.
للف َرسَّ ،
شقَ ،
12ـ يحبــون ،صنعة،
خافتاً ضعيفا ،حرف نصب.
رص ،فيلــم ملحمد
13ـ َّ
عبــد الوهاب ،مخاوف من
األمور.

الحل السابق
1ـ سايل فيلد ،السبت
2ـ النورسّ ،
عي
ميلّ ،
3ـ عادل أدهم ،بايدن
4ـ منام ،يونان ،بو
لي ،كاريتاس
5ـ لنّ ،
6ـ أمرد ،أي ،رد ،اإلسم
7ـ نســيم مجــدالين،
هلسنيك
8ـ يم ،يريفان ،مريع ،يربّ

1ـ مطربة سورية.
2ـ جائــزة عامليــة ،وزير
لبناين سابق.
3ـ ممثل مرصي ،آلة طرب.
4ـ االسم الثاين ملمثل مرصي
راحل ،يعلو ويرتفع.
5ـ للتفســر ،االسم الثاين
ملطرب وفنــان مرصي راحل،
ولدي.
6ـ جزيــرة اندونيســية،
مالمئا وموافقا لـِ.
7ـ غاد َر إىل بلد آخر ،فوزكُم.
8ـ أرس َع يف الكالم ،الفوالذ،
أصل البناء.
9ـ نوتــة موســيقية ،أحد
َ
الرسل،
هرول.
ُ

افقيا:

عموديا:

9ـ شيتا ،جعة ،زرياب
10ـ آر ،طابوريــان ،أ ّول،
قص
ّ
11ـ برنارد شو ،نساند
12ـ ربّــاين ،هُندوراس،
رياق
13ـ سويرسا ،ماتهيسون

االبراج

الحمل
( 21آذار  20 -نيسان)

1ـ ساع ،هاين شاكر
بس
2ـ األم ،مسمريّ ،
3ـ لندن ِدري ،واو
ين
4ـ يوال ،دمياطّ ،
5ـ فرامل ،مر ،آبيس
6ـ يسدّ  ،ناجي جرب
7ـ هي ،يدفعونها
8ـ دميول ،التران
9ـ نيسان ،يردم

3
4
5
عموديا:

افقيا:
1ـ عطشان.

1ـ مدينة يف الربازيل.

2ـ مدينة فلسطينية.

2ـ بلدة يف الجنوب.

3ـ ترغمه وتلزمهُ بـِ.

الثور
( 21نيسان  21 -أيار)

الرسطان
( 22حزيران  23 -متوز)

كرثة شــكوكك ال تفيدك بــيء لذا يجب
مفاجآت ســارة تنتظــرك يف األيام املقبلة
عىل الصعيدين الشخيص واملادي .تتفاهم مع االهتــام بعملك أكرث ،وال تصــب اهتاممك
صديق قديم كنت عىل خالف معه يف ما سبق .للعاطفة فقط .عالج أمورك بروية وســتجد
الحلول املناسبة.

االسد
( 24متوز  23 -آب)

العذراء
( 24آب  23 -أيلول)

انهــا حقبة مزدهرة ومنتجة .مشــاريعك
تسلّح بالصرب اذا مل ترس األمور كام تشتهي
وترغــب ،وال تبالغ يف تقدير الصعوبات فهي يف طريقهــا اىل التحقيق وتتخطى الحواجز
كســحابة صيف عابرة وســتزول بعد فرتة الصعبة بســهولة .تظاهر بالفرح حتى ولو
كنت تشعر بغري ذلك.
قصرية من الوقت.

امليزان
( 24أيلول  22 -ت)1

العقرب
( 23ت21-1ت)2

أنت من النــوع الربيء والطيب القلب الذي
تطور هــام يف عملك كنت تريده منذ فرتة
طويلة وهو اآلن بني يديك .حاول املثابرة عليه يأخذ األمور بظواهرها .لكن اكتشــاف النوايا
بكل فطنة لرتبح .النجاح اىل جانبك اذا أحسنت الســيئة لدى من وثقت بهــم من خبثاء رمبا
الترصف.
حولك اىل االنقباض.

القوس
(22ت 21 - 2ك)1

الجدي
(22ك 20 - 1ك)2

افتح صفحات ذهنك عىل مرصاعيها فتسهل
ال تخض هذه اآلونة تجربة جديدة صعبة ألن
الطريــق أمامك ويتحلــق املحبون حولك .كل ذلك ســيكلفك كثريا .تناول القضايا املصريية
النشــاطات التي تتطلب منك مبادرات رسيعة الهامــة بيشء من الرويــة والهدوء لتفادي
العرقلة واألخطاء.
هي اليوم مؤاتية لك.

الدلو
( 21ك 19 - 2شباط)

10ـ البان ،عادوا
رشت
11ـ ان ،ريم ،ن َ
12ـ سعي ،كدّ  ،رز ،واهٍ
13ـ بيدبا ،هريا ،يس
14ـ نور العيون
يلس ،الرسو
15ـ ّ
16ـ تأنيب ،أين
17ـ أسكب ،قنا
18ـ سمرية صدقي

1ـ ما اسم الطائراملشهور الذي يرضب به املثل يف الحذر
وال ُبعد ،وخاصة يف السواد ألنه ال يشيب أبدا؟
ــــــــــــــــــــــ
2ـ ما اســم فريق كرة القدم اللبناين الذي فاز ببطولة
الدوري عدة مرات ،منها موســم 1944ـ  ،1945و1960ـ
1961؟
ــــــــــــــــــــــ
3ـ ما اســم الدولة األوروبية التــي يحتفل فيها بعيد
البندورة املشهور؟
ــــــــــــــــــــــ
4ـ ما اســم املدينة التي تقع عىل بحرية ميشــيغن يف
الواليات املتحدة األمريكية ،وتحمل نفس إســم عائلة أحد
الشعراء الفرنسيني؟
ــــــــــــــــــــــ
تأسس الصليب األحمر اللبناين؟
5ـ يف أية سنة ّ
ــــــــــــــــــــــ
6ـ ما اسم اليوبيل الذي يحتفل فيه لدى مرور  24سنة
عىل الزواج؟
ــــــــــــــــــــــ
7ـ ما اسم الدولة غري الساحلية يف جنوب آسيا ،التي
الت ّنــن يظهر بوضوح عــى علَمها ،وتلقب بـِ أرض تنني
الرعد؟
ــــــــــــــــــــــ
8ـ يف أية سنة ظهرت أول صالة سينام يف أملانيا؟

5ـ من أسامء الجبان.

3ـ من أسامء الليث.
4ـ عطّشنا.
5ـ
إرتفع النبات.
َ

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ زرياب.

1ـ زغلول.

2ـ غاندي.

2ـ رامبو.

3ـ مل ّا.

3ـ يناير.

4ـ وبيال.

4ـ اد ،ال.

5ـ لوران.

5ـ بيسان.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ فنلندا.
2ـ محمد جامل.
3ـ فورت نوكس.
4ـ أم القيوين.
5ـ أوسلو.
6ـ دين مارن.
7ـ سنة 1969
8ـ يف برلني.
9ـ قاعة بولس السادس يف الفاتيكان.

من ستة حروف:

أنباء جديدة حول مســألة تشغل بالك هذه
تعامل بعفوية وبساطة مع اآلخرين وال تكن
متحفظا .املرحلة مؤاتية العادة ترتيب بعض اآلونــة .تفاءل بغدك ألنه عامل مســاعد لك
األمور الخاصة والعامة وتسوية األوضاع اىل عىل العطاء .جــو مالئم للصداقة والعالقات
العاطفية.
األحسن.

الجوزاء
( 22أيار  21 -حزيران)

10ـ والية أمريكية ،فيل.
11ـ فندق يف املنت ،دم.
12ـ االســم االول ملمثــل
ومخرج لبناين.
13ـ يعطي الــيء باليد،
أقطعها.
14ـ جاع ،نائب لبناين نجل
وزير سابق.
ر اليشء ،محطة
15ـ كــ َ
تلفزيونية.
16ـ قطفه وجمعهُ ِ ،مثل.
ض.
17ـ قاموا مقام ،ف ّو َ
18ـ فانــة مرصية راحلة
صاحبة الصورة.

اخترب معلوماتك

3

2

4ـ وقت وحني.

نعوم مكرزل

4

5

الحوت
( 20شباط  20 -آذار)

تقرتح املشاريع وتقوم بتنفيذها مع بعض
تدافع عن نفسك أمام حملة من أحد الخبثاء.
راجع أمورك وال تدع األعامل تؤثر عىل ســر املحيطني بك .متيض يوما رائعا يف ظل األجواء
نســق بينهام واال وجدت العائلية واملنزلية حيث يسود التفاهم والوفاق
حياتك العاطفية ،بل ّ
نفسك يف مأزق.
بني الجميع.

مدينة إيطالية
أوروبا
انكلرتا
ارادة
انديانا
ابهة
اجتامعات
اسبانيا
إدوارد
بحر
برنديزي
بوق
بور سعيد
بند
ترعة
توفيق
تالريان
مثن
جاكلني
جز
خطة
ديكارت
دمنهور
دعبل
رونزا
رقة
رمز
روز
زيلندة
سامبا
شيكاغو
رشيهان
صنف

SUDOKU

صاروخ
صقر
عوينات
عكار
عريق

غمد
مارغو
ميشال
نوح
هاندل

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.

هاواي
هريوشيام
يوال.

الحل السابق

الحل السابق
املغرب
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12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

ّ
لبنـــــان تســـــلم مشـــــروع اتفـــــاق الترســـــيم بالحبـــــر االميركـــــي ولقـــــاء رئاســـــي للحســـــم االســـــبوع املقبـــــل
ً
ُ
االتف ــــاق عل ــــى الحكوم ــــة يتأخ ــــر اس ــــبوعا آخ ــــر ...وحدي ــــث ع ــــون ع ــــن املن ــــاورة يغض ــــب ميقات ــــي
(تتمة ص)1
ووفقا للمعلومات التي توافرت ايضا فان نســخة االتفاق
املقــرح تفصل بني الحدود البــــحرية والحــدود الربية
وتتجــــنب الغوص يف النقاط الربيــة التي اثريت مؤخرا
او فــــي مــا يتعلق بالشــواطىء .وركــز التقرير الخطي
عىل الحــــدود البحرية ونطــاق املنطقة الخالصة البحرية
للبنان ولفلســطني املحتلة وعىل ابار النفط والغاز والحقول
النفطية.

} نرصالله :ايام حاســمة للملف }

ويف كلمة له يف حفل تكريم العالمة الســيد محمد عيل
االمني وصف االمني العام لحزب الله الســيد حســن نرصالله
تســلم الرؤساء النص الخطي القــــراح هوكشــــتاين
ملعــــالجة ملف ترسيم الحدود البحرية بانها «خطوة مهمة
جدا».
وقــال « بعد هذه االشــهر من الجهــد والجهاد والنضال
الســيايس وامليداين واالعالمي شاهدنا اليوم تسلم الرؤساء
الثالثة النص املكتوب املقرتح ملعالجة ملف الرتســيم… هذه
خطــوة مهمة جدا واهمية ما جــاء انها نص مكتوب مقدم
من الجهة الوسيطة…
وكنــت اقول منذ بــدء فتح امللــف واردد ان هذه وظيفة
ومســؤولية الدولة واملسؤولني والرؤســاء ،وهم يأخذون
القرارات التي يرونها مناســبة .اننا امام ايام حاســمة يف
هذا امللف ،هذا االســبوع لدرس النص املقرتح ،وســيتضح
يف االيام القليلة ما هو املوقف الذي ســيتخذونه ،ونأمل ان
تكون خواتيم االمور جيــدة وطيبة للبنان واللبنانيني ،وهذا
ســيفتح آفاقا كبرية واعدة جدا انشاء الله ،وكام قلت ان هذا
الخيار هو الخيار املتاح .ملاذا انتظار املســاعدات والقروض
مــن هن وهناك عىل قارعة الطريــق وكنزنا يف جوارنا يف

البحر وقادرون عىل استخراجه».
واضاف « اذا وصــل امللف اىل النتيجة املطلوبة فهذا نتاج
الوحــدة والتعاون والتضامن الوطني ،مع العلم ان هناك من
ال يريد ان « يظبط» املوضوع النهم بينظرون اليه من منظار
حزيب».
ويف موضوع االســتحقاق الرئايس اعترب نرصالله ان عقد
جلســة انتخاب الرئيس «كان امرا مهام ،واكدت الجلسة ما
قلناه بعــد االنتخابات النيابية واملجريات بعدها من انتخاب
رئيــس املجلس ونائب الرئيس وايضــا االقرتاع الخميس انه
ال يوجد تحالف ســيايس ميلــك االغلبية يف املجلس ،وهناك
قوى ميكن ان تشــكل اغلبية عىل الحبة او املوضوع… كام
اكدت الجلســة ان من يريد حقيقة انتخاب رئيس جمهورية
يجب ان يبتعد عن منطق التحدي ورؤساء التحدي .ففي ظل
التطــورات العاملية الكربى كيف نــايت برئيس يتحدى جزءا
كبريا من الشــعب اللبناين يؤيــد املقاومة وخيارها؟ وكيف
نبنــي بلدا برئيس تحدي؟ عندما نتكلم عن رئيس تحدي يعني
اننا نحيك بتخريب البلد».
وبالنســبة للملف الحكومي نبه نرصالله اىل ان الوقت بدأ
يضيق ،وقال نامل يف االيام القليلة املقبلة ان تشكل حكومة
جديدة.

} امللف الحكومي }

ويف امللــف الحكومي ،نقل مصــدر مطلع لـ «الديار» عن
مرجع بارز قوله ان هذا امللف ما زال يتأرجح بني الهبة الباردة
والهبة الساخنة  ،لكنه اضاف ان هناك جهودا تجري بوترية
عاليــة للدفع باتجاه تاليف الحكومة يف غضون االســبوع
املقبل.
ولفت املصدر اىل ان جلســة انتخــاب رئيس الجمهورية
ســاهمت يف فتح الباب مجددا لتحريك امللف الحكومي ،لكن
حصل يف اليومني االخريين بعض التلبد يف االجواء وانزعاج

وغضــب الرئيس ميقايت من ترصيــح الرئيس عون االخري
وحديثــه عن ان البعض ما زال يناور.
وعلمت الديار امس ان حزب الله ســيبذل املزيد من الجهد
بالتعــاون مع الرئيس بــري لتقريب وجهات النظر بني عون
وميقايت واالتفاق عىل التعديالت التي ســتطاول اســاء
بعض الوزراء مــن الحكومة الحالية ومنهم وزير املهجرين
الــدرزي ووزير االقتصاد الســني باالضافة رمبا اىل وزير
الشؤون االجتامعية ونائب رئيس الحكومة.
وتوقعت ان يســــاهم اللقاء الثاليث الرئايس املرتقــب
فــــي بعـــبدا يف تقريب تاليــف الحكــــومة الجديدة
ووالدتهــا.

الشــيخ نعيــم قاســم « ان ال مجال الن يصل اىل رئاســة
الجمهورية شخص اســتفزازي من صنع السفارات ،فهناك
نــواب صادقون اىل جانب آخرين يقفون باملرصاد ملن يؤدي
اىل هــذا العبــث .لذلك ندعو اىل التوافق اذا امكن من اجل ان
نايت برئيس عىل مســتوى املرحلة حيــث ال تنفع التحديات
والعراضات بتحدي الشعب».
ولفــت يف مجــال آخر اىل انه « لــوال املقاومة ملا حصلنا
عــى مياهنــا االقليمية وثرواتنا النفطيــة وغازنا ،وكل ما
يتحقق اليوم هو بربكة املقاومة وثالثية الجيش والشــعب
واملقاومــة وتضحيات الناس واملجاهدين ،ولوال ذلك الصبح
لبنان مزرعة للسفارات وجامعة السفارات».

عىل صعيد االســتحقاق الرئــايس توقعت مصادر نيابية
مطلعــة لـ «الديــار» ان يعقد مجلس النواب جلســتني يف
غضون هذا الشــهر قبل نهاية املهلة الدســتورية النتخاب
رئيــس للجمهورية ،واحدة قبــل االيام العرشة االخرية التي
يصبح فيها املجلس بحــــالة انعــــقاد وثانية خالل هذه
الفرتة.
واضافت ان جلســة انتخاب الرئيس يوم الخميس املايض
شــكلت محطة مهمة لتحريك االســتحقاق بوترية ناشطة،
لكن من الصعب جدا معرفة ما اذا كان انتخاب الرئيس الجديد
سيحصل يف املهلة الدستورية ام ال.
وامس اعلن البطريرك املاروين بشــارة الراعي رفضه التام
للفــراغ الرئايس ،موكدا ان هناك رئيســا جديدا للجمهورية
قبل  ٣١ترشين االول الجاري.
وقــال انه يجــب انتخاب رئيــس جديد للجــــمهورية
قبل هــــذا املوعد يعيد الثقة للبنانيــن وللمجتمع الدويل
والــعريب.
ويف احتفــال تربــوي قال نائب االمني العــام لحزب الله

ويف موضــوع االســتحقاق الرئايس دعــت باريس اىل
انتخــاب رئيس جديــد يف لبنان قبل  ٣١ترشين االول ،وقال
متحدث باســم الخارجية الفرنسية انه « من املهم ان ينتخب
لبنان رئيســا جديدا للبالد قبل  ٣١ترشين االول « .واشار اىل
انه « يتعني ان يكون القادة اللبنانيون عىل مســتوى الحدث،
االمر الذي يتطلب االتحاد واتخاذ االجراءات الرضورية النهاء
االزمة».
وســألت الديار مصــدرا مطلعا ما اذا كان ســيايت وفد
رســمي فرنيس للمساعدة يف االستحقاق الرئايس فاجاب
« مل تتبلــغ الجهات الرســمية اللبنانيــة مبثل هذه الزيارة.
هناك حركة ناشطة لوفود فرنسية برملانية واقتصــــادية
ملتــــابعة الوضع اللبناين ،لكن ال يوجد حتى االن معلومات
عن زيارة عىل مستوى وفد حكومي او رئايس فرنيس للبنان
تتعلق باالســتحقاق الرئايس.وعىل كل حال فان الســفرية
الفرنســية تتابع هذا املوضوع بشــكل دائــم وهي مكلفة
اىل جانــب مهامها الدبلوماســية بهــذه املهمة يف الوقت
الحــارض».

روســــيــــا تــخــســر م ــدي ــن ــة ل ــي ــم ــان اإلس ــت ــرات ــي ــج ــي ــة شـــــرق أوكـــرانـــيـــا
وقــــديــــروف ي ــدع ــوه ــا الســـتـــخـــدام أســلــحــة نـــوويـــة بــعــد «الــهــزيــمــة»
(تتمة ص)1
الجنود الروس داخلها.
ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن وزارة الدفاع الروسية أن قواتها
انســحبت من مدينة ليامن يف رشق أوكرانيا ،إال أنها أشــارت إىل
استمرار العمليات العســكرية وتكبيد القوات األوكرانية خسائر
كبرية.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن سحب «القوات الحليفة من
ليامن إىل مواقع أفضل جاء بسبب خطر محارصتها من قبل القوات
األوكرانية».
وقبــل هذا اإلعــان ،أفادت اإلدارة العســكرية األوكرانية يف
لوغانسك أن قواتها تحارص  5آالف جندي رويس يف ليامن.
من جانبه ،نقلت وكالة رويرتز عن الرئيس الشيشــاين رمضان
قديــروف حليف الرئيس الرويس فالدميــر بوتني ،قوله إن عىل
موســكو أن تفكر يف استخدام أســلحة نووية صغرية بأوكرانيا
بعد «الهزمية» يف ليامن.
وكان املتحدث باســم الجيش األوكراين قد أعلن يف وقت سابق
إحكامهم السيطرة عىل جميع الطرق اللوجستية يف مدينة ليامن،
مؤكدا أن املمرات وطرق اإلمداد للقوات الروسية تقع تحت سيطرة
نريان املدفعية األوكرانية ،علام أن القوات الروســية سيطرت يف
أيار املايض عىل هذه املدينة اإلسرتاتيجية.
وأظهرت مقاطع نرشها حســاب مدير مكتب الرئيس األوكراين
عرب تطبيق تليغرام ما يبدو انتشــارا لجنود من الجيش األوكراين
عىل املدخل الشاميل الغريب يف املدينة ورفع العلم األوكراين عىل
لوحة يف مدخلها ،قبل إعالن وزارة الدفاع الروســية االنســحاب
منها.
يفرتض أنها
ُ
وما زالت املعارك محتدمة يف منطقة دونيتسك التي
مشــمولة بقرار الضم الرويس لـ 4مناطق أوكرانية ،والذي أعلنه
أمس األول الرئيس فالدميري بوتني.
وأعلن بوتني الجمعة أن مناطق لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا
وخريســون األوكرانية باتت روسية ،وأن سكانها باتوا مواطنني
روســيني إىل األبد ،وذلك عقب استفتاءات نظمتها موسكو القت
رفضا واسعا من كييف والغرب وحتى األمم املتحدة.

} قصف يف لوغانسك }

ويف تطور منفصل ،قالت السلطات املوالية لروسيا يف لوغانسك
إن القوات األوكرانية قصفت مدينة سيفرودونيتســك بصواريخ
هيامرس أمريكية الصنع.
ويف دونيتســك أعلن االنفصاليون املوالون لروسيا وصول أول
دفعة من الجنود الروس الذين شملتهم عملية التعبئة الجزئية إىل

إقليم دونباس يف مناطق سيطرتهم رشقي أوكرانيا.
وقــال االنفصاليون إن القوات الروســية تخضــع لتدريبات
عســكرية مكثفة تأخذ بعني االعتبار الخربة العســكرية التي تم
اكتسابها يف املعارك خالل األشهر األخرية.
ميدانيــا أيضا ،قالت إدارة األمن الداخــي األوكراين إن قصفا
روسيا استهدف قافلة إجالء مكونة من  7سيارات ،أسفر عن مقتل
 20شخصا بينهم أطفال يف منطقة كوبيانسك يف خاركيف شامل
رشقي البالد.

} نقص ذخرية }

ويف الشأن ذاته ،كشفت االســتخبارات الربيطانية أن روسيا
تســتخدم حاليا يف هجومها الربي يف أوكرانيا صواريخ دفاعية
مخصصة باألساس إلسقاط الطائرات واملقذوفات األخرى.
وذكرت وزارة الدفاع الربيطانية أمس الســبت يف تقرير يومي
قصري تعده استنادا إىل تقديرات االستخبارات ،أن القوات الروسية
اســتخدمت مثل هذا الصاروخ املضــاد للطائرات البعيد املدى يف
الهجــوم عىل قافلة يف مدينة زاباروجيــا الواقعة جنوب رشق
أوكرانيا ،وقد أسفر عن مقتل  25مدنيا ،وفقا للسلطات املحلية.
وفرست االســتخبارات الربيطانية استخدام موسكو مثل هذا
الصاروخ بأنه عالمة عىل وجود نقص يف الذخرية الروسية ،عىل
اعتبار أن هذه األســلحة ذات قيمة إســراتيجية وال تتوفر سوى
بعدد محدود.
وأضافت االستخبارات أنه رمبا كانت روسيا تستخدم مثل هذه
األسلحة اآلن من أجل تحقيق مزايا تكتيكية.

} اعتقال مدير محطة زاباروجيا }

يف غضون ذلــك ،قال رئيس الرشكة الوطنيــة لتوليد الطاقة
النووية يف أوكرانيا برتو كوتني إن دورية روســية اعتقلت مدير
محطــة زاباروجيا للطاقة النووية إيغور موراشــوف واقتادته
معصوب العينني إىل جهة مجهولة.
وأضــاف كوتني أن اعتقال موراتشــوف يع ّرض ســامة أكرب
محطــة نوويــة يف أوكرانيا وأوروبا للخطــر ،داعيا إىل إطالق
رساحه ومغادرة املوظفني الروس من رشكة «روس أتوم» للمحطة
النوويــة .من جهتهــا ،قالت الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية إن
الســلطات الروســية أبلغتها أن مدير محطة زاباروجيا النووية
محتجز مؤقتا لالستجواب.
ومحطــة زاباروجيا الواقعة يف جنــوب أوكرانيا أكرب محطة
للطاقــة النووية يف أوروبا ،وواحدة من أكرب  10محطات للطاقة
النووية يف العامل ،وتحتوي عىل  6مفاعالت نووية ،ووقعت تحت
سيطرة القوات الروسية يف آذار املايض.

ايــــــــــران تـــــبـــــدي اســـــتـــــعـــــدادهـــــا لــــتــــعــــاون مــــتــــعــــدد األطـــــــــراف
مــــــع الــــــصــــــيــــــن ...وهــــــجــــــوم ارهـــــــابـــــــي فــــــي بـــلـــوشـــســـتـــان
(تتمة ص)1
وأضــاف أن «العامل الحايل يواجه تحديات يتطلب التغلب عليها
زيادة التعاون بني الدول املســتقلة وتدبري الحلول العاملية لتوفري
املصالح املشرتكة للبرشية».
وأشــار يف برقيته إىل أن «إيران تدعم مبادرة الرئيس الصيني
يف مجايل التنمية العاملية واألمن العاملي ،وتعتربهام أفكاراً تقوم
عىل أساس توفري املصالح العامة للشعوب التي من شأنها توفري
الرفاهية وتعزيز السالم واالستقرار العامليني».
وشــدد رئييس عىل أن «اإلرادة لكال الجانبني اإليراين والصيني
تقوم عىل أساس املشــاركة الجامعية االسرتاتيجية ورسم أفق
واضحة لتعزيز األوارص وتحقيق األهداف واملصالح املشرتكة لكال
البلدين».
وأمــس ،طالبت بكني الواليات املتحدة ،بالتوقف عن مامرســة
العقوبات أحادية الجانب ،عىل إيران .وقالت املتحدثة باسم وزارة
الخارجيــة الصينية إن «التعاون الطبيعــي واملرشوع بني إيران
ٍ
بأطراف ثالثة ويجب
رض
والــدول األخرى ،مبا يف ذلك الصني ،ال ي ّ
احرتامه».

} هجوم ارهايب يف بلوشستان }

أعلنت وســائل إعالم إيرانية استشهاد قائد استخبارات حرس
الثورة يف محافظة سيســتان وبلوشســتان العقيد ســيد عيل

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

موسوي ،خالل اشتباكات مع املجموعات اإلرهابية.
وذكرت العالقات العامة للقــوات الربية التابعة لحرس الثورة
استشهاد ثالثة من قوات الحرس والتعبئة (الباسيج) وإصابة 32
آخريــن خالل الحادث اإلرهايب يف مدينة زاهدان مركز محافظة
سيستان وبلوجستان.
وأوضح حرس الثورة أن الشهداء هم سيد حميد رضا هاشمي،
ومحمد أمني آذر شكر ومحمد أمني عاريف.
مــن جهته ،أعلن حســن مدرس خياباين محافظ سيســتان
وبلوجســتان ليلة الجمعة استشــهاد  19شــخصاً وإصابة 20
آخرين مــن بينهم كوادر قوى األمن الداخيل يف الحادث اإلرهايب
الذي وقع يف مركز املحافظة زاهدان.
وأضــاف أن بعض «مثريي الشــغب» املنتمني إىل جامعات
إرهابيــة وانفصالية معروفة هوياتهــم ،هاجموا مركزاً لقوى
األمن الداخيل مبواد حارقة وأســلحة نارية بقصد االســتيالء
عليه .وقــال مدرس خياباينَ « :من أرادوا الســيطرة عىل مركز
قــوى األمن الداخيل كانــوا إرهابيني وقد بادروا اىل إرضام النار
يف املمتلكات العامة واملحــال التجارية ونهبها وألحقوا أرضاراً
باملصار واملراكز الحكومية».
وكانت وســائل إعالمية قد أعلنت مساء الجمعة تبني «جيش
العــدل» األعامل اإلرهابية يف زاهــدان ،وأفاد مصدر أمني مطلع
مبقتل عنرصين تابعني لــه يف الحادث وهام «عبداملجيد ريغي»
و»يارس شه بخش» عىل يد قوات األمن.
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} االستحقاق الرئايس }

} موقف فرنيس }

مظاهرات ومواجهات في بغداد في الذكرى الثالثة لـ «حراك تشرين»
(تتمة ص)1
املنطقة الخرضاء .وباإلضافة إىل إنهاء الفســاد ،يطالب
حراك ترشين بوضع حد لسلطة األحزاب ورفض التدخالت
الخارجية.
وأظهــرت صور إصابة عــدد مــن املتظاهرين خالل
املواجهــات مع قــوات األمن العراقية التــي اعتلت الكتل
الخرسانية.

} جسور مغلقة }

وأغلقت القوات األمنية جســور الجمهورية والســنك
واألحرار وســط العاصمة بالكتل اإلســمنتية والحواجز
تحسبا للمظاهرات.
وتشــهد املنطقة الخرضاء يف العاصمة إجراءات أمنية
مشددة؛ بعد توجيهات حكومية بتعزيز اإلجراءات األمنية
يف املنطقــة من خالل غلق بواباتها وزيادة عدد الحواجز

داخل املنطقة ،إضافة إىل إغالق بعض الطرق املؤدية إليها،
تحس ًبا لوقوع أي طارئ.
وأعطى رئيس الحكومــة العراقية مصطفى الكاظمي
أمس األول أوامر صارمة مبنع استخدام الرصاص والوسائل
األخرى غــر القانونية يف التعامل مع املظاهرات ،مؤكدا
حق التظاهر السلمي الذي كفله الدستور.
وناشــد الكاظمي املتظاهرين التعاون مع قوات األمن
لحفظ مؤسســات الدولة واملمتلــكات العامة والخاصة
وحاميتها.
وتأيت االحتجاجات التي ينظمها حراك ترشين يف خضم
أزمة سياسية حادة يشهدها العراق ،وكانت من تداعياتها
املواجهــات الدامية التي وقعت أخريا يف بغداد بني فصائل
عراقية.
يذكر أن ما يقرب من  600شخص قتلوا وأصيب  30ألفا
منذ بدء الحراك املناهض للفســاد وللطبقة السياسية يف
ترشين األول عام .2019

دراســــــــــــة أوروبـــــــــيـــــــــة :صــــــــــدوع جــــــديــــــدة فــــــي حــــوض
الـــبـــحـــر املـــتـــوســـط تـ ــرفـ ــع احــــتــــمــــاالت حـــــــدوث تــســونــامــي
(تتمة ص)1
مــن احتامالت حدوث هذا النوع من الكوارث املدمرة ،التي
توقع العلامء أن يشــهد البحر املتوسط واحدة منها خالل
العقود الثالثة القادمة.

} مناطق نشطة جيولوجيا }

ويعترب البحر األبيض املتوســط إحدى املناطق النشطة
جيولوجيــا نتيجة اصطدام الصفيحــة األفريقية بالجزء
الغريب مــن الصفيحة األوروبية-اآلســيوية .وأدى هذا
التصادم املســتمر منذ حوايل  65مليون عام إىل تشــكل
جبال األلب وتقلص البحر املتوســط ،يف وقت تواصل فيه
الصفيحة األفريقية التحرك شــاال بحوايل  2.5سنتيمرت
ســنويا مندسة تحت الصفيحة األوروبية ،مام ينجر عنه
أنشطة زلزالية وبركانية متواترة.
ورغم أن البنية الجيولوجية تحت سطح املتوسط درست
عىل نطاق واســع ،فإن البيانات التي توفرت إىل حد اآلن
لبعض املناطق مل تكن كافية ملعرفة الحدود بني الصفيحتني
بشكل دقيق ،وفهم النشاط التكتوين حولها.
وبحســب بيان صحفي نرشه معهد علــوم البحار يف
برشــلونة ( )Institut de Ciències del Marيف الـ 23من
الشــهر املايض ،فإن الورقة العلمية الجديدة -التي نرشت
مؤخرا يف دورية «نيترش كوميونيكيشنز»( (�Nature Com
 -)municationsحددت وألول مرة الهندسة املعقدة لنظام
الصدوع النشــطة تحت سطح حوض البوران ()Alboran
الواقع غرب املتوسط بني الســواحل املغربية والجزائرية
واإلســبانية ،ووصفت كيفية تحركها عىل مدى  5ماليني
سنة املاضية.
ومكنت دقة البيانات ،التي اعتمدت عليها الدراســة ،من
توصيــف تفصييل لنظام الصدوع النشــطة املمتدة ألكرث
مــن  300كيلومرت ،وأظهرت النتائج أن أنظمة الصدوع يف
املنطقة متتص معظم التشوه الناجم عن تصادم الصفائح
األوروبية-اآلســيوية واألفريقية .واعتــر الباحثون أن
النتائج التي توصلت إليها الدراســة تعد أساســية إلعادة
تقييم مخاطــر الزالزل وأمواج تســونامي التي تتعرض
لها املناطق الســاحلية يف غرب البحر األبيض املتوســط،
السيام وأن معظم الدراسات السابقة حول مخاطر الزالزل
والتسونامي مل تأخذ يف االعتبار أهمية الصدوع املوجودة
تحت بحر البوران بسبب نقص البيانات.

} موجات التسونامي يف تاريخ املتوسط}

تاريخيا شــهد البحــر املتوســط العديد مــن أحداث
التســونامي العنيفة نتج أغلبها عن زالزل قوية وانزالقات
أرضيــة حدثت يف أنظمــة الصدوع عىل طول الحدود بني
الصفيحتني األفريقية واألوروبية-اآلسيوية .ومر ما يقرب
من قرن عىل آخر تســونامي كبري يف أوروبا ،وهي موجة
وصــل ارتفاعها إىل  13مرتا نتجت عــن زلزال وقع تحت
أعامق املتوسط قبالة سواحل صقلية عام  1908وتسببت
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 املـدير املايل عــامد معـلوفـ املدير املسؤول دوليل بشعالين
ـ املوقع االلكرتوين رجا املهتار  -هشام زين الدين
 -مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

يف مقتل نحو ألفي شخص.
لكن موجات تسونامي يف البحر األبيض املتوسط ميكن
أن تكــون أكــر تدمريا ،وفق مقال ملاثيو بالكيت أســتاذ
الجغرافيا الطبيعية واألخطار الطبيعية بجامعة كوفنرتي
( )Coventry Universityالربيطانية منشــور عىل موقع
«غريك ريبورتر» ( .)Greek Reporterوأدى انفجار بركاين
كبري يف جزيرة ســانتوريني منذ حــوايل  3500عام إىل
موجة دمرت حضارة مينوان بالكامل ،ورمبا أدت الحادثة
إىل ظهور أسطورة اختفاء حضارة أتالنتس.
كــا رضبت مجموعة من الزالزل بلغت شــدة بعضها
 8.5درجات عىل مقياس ريخرت ،ســاحل جزيرة كريت يف
عام  365بعد امليالد .ودمرت أمواج تســونامي بعض املدن
القدمية يف اليونان وإيطاليا ومرص ،مام أســفر عن مقتل
حوايل  5آالف شخص يف اإلسكندرية وحدها.
أما يف غرب املتوســط وليــس بعيدا عن حوض البوران
الذي شــملته الدراسة األخرية ،فإن آخر تسونامي شهدته
املنطقــة يعــود إىل عام  2003عندمــا رضب زلزال قوي
منطقة بومرداس عىل الســاحل الجزائري أدى إىل نشوء
موجات تسونامي وصل ارتفاعها حوايل املرتين ،وتسببت
بأرضار عىل شواطئ جزر البليار اإلسبانية التي تبعد قرابة
 300كيلومرت شامل مركز الزلزال.

} ماذا عن املستقبل؟ }

وبحســب تقديرات نرشتها صحيفة «الغارديان» (The
 )Guardianقبــل صدور نتائج الدراســة األخرية نقال عن
خرباء يف منظمة اليونســكو ،فإن خطر حدوث تسونامي
كبــر يف غضون  30عاما القادمــة يفوق خالله ارتفاع
األمــواج املرت الواحد يقــارب  .%100وترضب هذه األمواج
عىل األرجح مدنا كبرية عىل ساحل املتوسط مثل مرسيليا
واإلسكندرية وإسطنبول.
ويتوقع العلامء أن يزيد ارتفاع مســتوى ســطح البحر
من مخاطر حدوث تســونامي يف البحر األبيض املتوسط.
وأظهرت دراســة علمية أن ارتفاعا بقدر  45سنتيمرتا يف
مستوى البحر ميكن أن يضاعف خطر الفيضانات الناتجة
عن اجتياح مياه البحر لليابسة بحوايل مرتني ونصف املرت.
وبحسب بالكيت ،فإن املخاطر تتفاقم أيضا بسبب حقيقة
أن البحر األبيض املتوسط صغري نسبيا ومغلق ،مام يعني أن
أي تسونامي ميكن أن ينترش يف جميع أنحاء الحوض الذي
يعيش عىل سواحله ما يزيد عن  130مليون نسمة .كام أن
أوقات التحذير الرضورية لتقليل الخسائر البرشية ستكون
قصرية أيضا .وبحســب الغارديان ،فإن جميع التجمعات
السكنية املهددة ستكون جاهزة لالستجابة بحلول 2030
للتعامل مع مثل تلك األحداث بفضل نظام اإلنذار املبكر الذي
تعمل اليونسكو عىل تركيزه منذ عام .2004
ومبا أن املخاطر التي كشــفتها الدراسة الجديدة مل يتم
أخذها بعني االعتبــار ،فمن املرجح أن تدفع املرشفني عىل
نظام اإلنذار إىل إعادة النظر من جديد يف قامئة التجمعات
السكنية املهددة بشكل مؤكد مبوجات التسونامي.
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