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بمناسبة عيد االستقالل
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تحتجــب جريدة «الديار» غداً االربعاء ملناســبة عيد
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االســتقالل ،وتعود اىل قرائها صباح الخميس ،عىل امل
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فيه .وكل استقالل وانتم بخري.

 12صفحة

ّ
ذكـ ـ ـ ــرى اإلسـ ـ ـ ــتقالل «كئيبـ ـ ـ ــة» ..الفـ ـ ـ ــراغ يحتـ ـ ـ ــل البـ ـ ـ ــاد ...و «ال ضـ ـ ـ ــوء فـ ـ ـ ــي نهايـ ـ ـ ــة النفـ ـ ـ ــق»
ّ
األميركي ـ ـ ـــة دون «أوهــــــــام»
باريــــــــس بــــــــا خطــــــــة تنتظــــــــر األثمــــــــان السـ ـ ـ ــعوديّة ...واألجوبـ ـ ـ ــة
ّ
فاتيكانيــــــــة يُقابلهــــــــا الراعــــــــي ببــــــــرودة ...مهزلــــــــة «الكابيتــــــــال كونتــــــــرول» ُمســــــــتمرةّ
أفــــــــكار

ابراهيم نارصالدين

عيد اســتقالل «كئيب» يحل اليوم يف غياب «الوطن» .عيد
للفراغ عىل كافة املســتويات دون اي «ضوء يف نهاية النفق».
ويف غيــاب كل مقومات الحياة الكرمية ،ويأس اللبنانيني من
حارضهم ومستقبلهم ،طبيعي ان يغيب االحتفال الرسمي يف
ذكرى اســتقالل فقد كل معانيه الحقيقية .وحده «امر اليوم»
مــن قبل قائــد الجيش جوزاف عون للعســكريني منع حرف
«بوصلة» دور املؤسسة العسكرية ،وذكّر بان اولويتها الحفاظ
عىل االمن.
يف هــذا الوقت ،ال تزال الدوحة «قبلــة» العامل رياضيا مع
دخــول مباريات كأس العــامل يومها الثاين ،واذا كان «ال صوت
يعلو فوق صوت» كرة القدم ،فان الديبلوماســية تحركت تحت
«عبــاءة» الحــدث الريايض يف اكرث من اتجــاه بعد الحضور
السيايس الرفيع يف االفتتاح ،فاجتمع الرئيس املرصي عبدالفتاح
السييس مع نظريه الرتيك رجب طيب اردوغان يف مقدمة لفتح
صفحة سياسية جديدة يف منطقة تتقلب فيها التحالفات .وزير
الخارجيــة االمرييك انتوين بلينكن وصل اىل الدوحة لحضور
مباراة فريق بالده ،وســيغتنم الفرصة إلجراء محادثات تتعلق
مبلف النفط والغاز عىل خلفية الحرب االوكرانية.
ديبلوماســية «الكرة» التي تقودها قطر يغيب عنها لبنان،
كام غاب حتى اآلن «املونديال» عن شاشــته الرســمية بسبب
«التخبط» املعتاد ملسؤوليه .امللف اللبناين ليس عىل «الطاولة»،
وال احــد يلتفت اليه عىل الرغم مــن «املوت الرسيري» القائم
حاليا.
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هذه الخالصة توصلت اليها باريس ،التي تحاول ملء الفراغ
بحراك دون «انياب» ودون آمال كبرية بالنجاح .مثة رهان عىل
الوقــت دون طائل ،واملواعيد التي يرضبها بعض املســؤولني
اللبنانيني النجاز االستحقاق الرئايس مطلع العام املقبل مجرد
«بيع اوهام» ،النه ال يستند بحسب مصادر ديبلوماسية اىل اي
معطى حقيقي وجدي.
يف هــذا الوقت ،فان تضييع الوقت مســتمر داخليا ،وابرز
دالئله املناورات السياســية غري املنتجة  ،وتبادل «الرتاشــق»
مبواصفات الرئيس العتيد ،فيام يتفوق مجلس النواب عىل غريه
يف «اللعب» يف الوقت الضائع ،وهو ينشــغل يف هذه الفرتة
«بفك» «طالســم» قانون «الكابيتــال كونرتول» ،وكأن ثالث
ســنوات مل تكن كافية ،فغرق النواب باالمس يف «مستنقع»
البحث عن تعريف واحد للقانون يشري اىل ان الخالفات عميقة،
وال يبدو ان القانون سيبرص النور قريبا .فالخالف عىل «جنس»
منصــة صريفة ارجأ النقاش اىل اجل غري مســمى بعد عقم
التعريفات .ورفعت الجلسة حتى مطلع االسبوع املقبل ملحاولة
تعريف االموال القدمية والجديدة!

«والدكن...
أبطال بكرا»

} حراك باريس «عقيم» }

واذا كانت الحركة الرئاسية يف الداخل قد هدأت علنا وانتقلت
محاوالت انضــاج «الطبخة» اىل «الكواليس» ،حيث يحاول كل
«معسكر» تنظيم صفوفه دون النجاح حتى اآلن يف ذلك ،تصطدم
باريــس حتى اآلن بانعدام االهتــام الخارجي بامللف اللبناين.

إعــــادة احــتــال الــشــرق األوس ــط
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بـــــاســـــيـــــل يــــمــــنــــع الـــحـــزبـــيـــيـــن
ّ
مناطقية
من السجاالت...وترتيبات

			
			

اإلســتــقــال ال ـــ ... 79ال رئــيــس وال
اح ــت ــف ــاالت ..وحــــده الــعــلــم يُــرفــرف

مل ــن ــع اإلحـــتـــكـــاك مــــع «الـــــقـــــوات»!

ص2

إن ــت ــخ ــاب رئــيــس
ُ ّ
الجمهوريّة معلق
على ّ
تحرك جديد
مطلع العام املقبل
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ص2

حـــــــزب الـــلـــه
ُ
مـــنـــزعـــج مــن
كـــــام بــاســيــل

(الصورة من موقع الجيش عىل فيسبوك)

ُ ًّ
هل بات التوازن البيئي في لبنان مختل؟

ص6

ص4

ّ
اليومية :سيناريو
أحــداث طرابلس
فوضى أم استغالل للفراغ الرئاسي؟؟

ملـــاذا الــتــراجــع الــبــطــيء فــي اســعــار
ً
الــبــنــزيــن مــحــلــيــا رغـــم تــراجــع سعر
ً
ً
برميل النفط الى  88دوالرا عامليا ؟
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ص7

ص3

«الــــــنــــــاتــــــو» :لــــــن نـــســـمـــح لـــبـــوتـــيـــن بــــاالنــــتــــصــــار فــــــي أوكــــرانــــيــــا
ّ
موسكو :كييف تواصل «اللعب بالنار» ..ووفد من الذريّة
الدولية تفقد محطة زاباروجيا
شــدد األمني العام لحلف
شــال األطلــي «ناتو»
( )NATOينس ســتولتنربغ
عــى أن الحلف وحلفاءه لن
يســمحوا للرئيس الرويس
فالدميري بوتــن باالنتصار
يف حربه عىل أوكرانيا.
ويف كلمتــه أمــام
الجمعيــة الربملانية للحلف
يف العاصمة اإلســبانية -
مدريــد أكد ســتولتنربغ أن
«انتصــار بوتني ســيجعل
األنظمة االســتبدادية تفهم
أن بإمكانها الحصول عىل ما
تريد بالجربوت» .وحذر من
تراجع االلتزام تجاه أوكرانيا،
وقال إن دعمها سوف يكون
لــه مثــن ،وإن الكثري من

(التتمة ص)12

www.addiyaronline.com

قائد الجيش في «امر اليوم»  :مع دخول الشغور يبقى حفظ األمن
م ــن أولـــويّـــاتـــنـــا ...ولـــن نــســمــح ب ــامل ـ ّ
ـس بــالــســلــم األهــلــي
الــلــواء ابراهيم  :املؤسسات الدستوريّة وتطبيق القوانين
ُ
يـــبـــنـــيـــان الـــــــــدول ويـــحـــمـــيـــان م ــس ــت ــق ــب ــل األجــــيــــال
الــــلــــواء صــلــيــبــا الـــــى الــعــســكــريــيــن  :األعــــــــداء ثــاثــة
«اإلســرائــيــلــي» واإلرهـــــاب وال ــف ــس ــاد ...ال انــكــفــاء معهم

ص
4

عىل طريق الديار

املعارك تزداد رشاسة يف اوكرانيا

شهيد فلسطيني في اشتباكاتّ عنيفة بجنين ..حملة اعتداءات على أطفال...وهدم منازل ص

ّ
الـــتـــقـــنـــيـــة مـــــع «الــــطــــاقــــة الـــــذريّـــــة»
إيــــــــــران :واشــــنــــطــــن تـــعـــطـــل أن ــش ــط ــت ــن ــا
ً
ّ
«التحالف الدولي» في العراق :القصف اإليراني على كردستان انتهاكا للسيادة
العراقية

12
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يصــادف اليــوم عيد اســتقالل لبنان،
ويصادف يف الوقت نفســه مأساة كربى
ومصيبــة حلت عىل لبنــان نتيجة عهود
مرتاكمــة ،لكن الذي يتح ّمل جزءا كبريا من
االنهيــار الحاصل هو عهــد الرئيس العامد
ميشال عون ،غري أنه ال ميكن تحميله كامل
مســؤولية االنهيار ،بل ان منط الحكم يف
لبنان ومامرسة املنظومة السياسية للعمل
التنفيــذي يف الــوزارات ،وقيامها برسقة
االموال العامة من اموال وزاراتها املخصصة
ملشاريع للشــعب اللبناين ،اوصل لبنان اىل
االنهيار بشكل فظيع ،حتى ان البنك الدويل
قــال انه منذ  150ســنة مل يتعرض لبنان
لكارثة اقتصادية ومالية كالتي حصلت فيه.
ال ميكن االحتفال بعيد االســتقالل بكل
معنــى الكلمة ،بل يجــب التوقف والتأمل
عند هذه املحطــة ،ويجب مراجعة الوضع
الســيايس اللبناين كله عىل كل املستويات
الشــعبية والرتبوية والصحية ومؤسسات
الدولة ومؤسسات القطاع الخاص والدستور
والقوانني ،يف سلسلة اجتامعات وحوارات
تجــري داخل املجلس النيايب بحكمة وعقل
وازن  ،وداخل مجلس الوزراء ،خصوصا بعد

انتخاب رئيــس جمهورية ،عىل ان يرتأس
رئيس الجمهورية العتيــد مجلس الوزراء
ويتوصل اىل اتخاذ قرارات جذرية لعرضها
عىل املجلس النيايب.
كام ان القضاء هو امللف االهم .فاملطلوب
العدالة ،والعدالة لن تأيت من دون استقاللية
القضاء اللبناين ،لكن اســتقاللية القضاء
مفقودة.
هنالــك قلعة صامدة يف ظــل هذا الجو
االسود تلمع وتقدم الدماء والشهداء ،وهي
مؤسســة الجيش اللبنــاين ،ويرافقها يف
هذه املسرية مؤسسات االجهزة االمنية التي
تقوم بدورها عىل اكمل وجه ،وهي التي رغم
الحرب الكونيــة التي حصلت عىل املنطقة
من قبل عنارص ســلفية تكفريية ،استطاع
الجيش اللبناين واالجهزة االمنية واملقاومة
منع انتشار هذه الحرب الكونية عىل لبنان.
نقدم التحيــة للجيش اللبناين واالجهزة
االمنيــة ،ونأمل ان يبدأ لبنان بالنهوض يف
أرسع وقــت ،فاالمر ليــس صعبا اذا كانت
النيــات صافية والعزمية قوية والعقل هو
الراجح ،بدل املذهبية والطائفية والعصبيات
الشعبوية.

«الديار»
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نبيه الربجي

برشى اىل سكان الرشق
األوســط :باقــون تحت
االحتالل األمرييك اىل يوم
القيامة...
أمــا وقد بــات الرصاع
العــريب ـ «االرسائييل»
وراءنا ،وعقدت املصالحة
بني اســحق واسامعيل،
لكأنها املصالحة بني قايني
وهابيل ،أو حتى بني الذئب
والحمل ،ماذا جنينا من الرصاعات األخرى ،وحيث التقاطع
بــن اللوثة األمرباطورية واللوثة القبلية ،ســوى القهر
والضياع ،وسوى الخراب والتسكع عىل أرصفة األمم؟
تحديدا ً ،الرصاع السعودي ـ االيراين .قبل رحيله حذرنا
محمد حســنني هيكل من التداعيات الدراماتيكية للتداخل
الفوضوي بني االيديولوجيا واالسرتاتيجيا.
لــن نتحدث عن الخســائر البرشية ،اذ ال قيمة لكل من
يدب عىل قدمني يف تراثنا ،وال عن الخسائر املادية ،كوننا
نســتطيع أن منيش حفاة ،ونفاخــر بقصائد الحارث بن
حلّزة وبقصائد سعدي الشريازي ،وامنا نتحدث عن التبديد
املأسوي لألزمنة .كام لو أننا خلقنا لنبقى دون هوادة يف
دوامة الدم...
أمــركا وحدها التي تجني من تلك الرصاعات التي تدور
يف حلقــات مقفلــة .هل هي اللعنــة االلهية كام الحظ
الفيلســوف الفرنيس ادغار موران الذي ســأل «اىل متى
ترقصــون برؤوس بعضكم البعض عىل أبواب الغيب التي
لكأنها أبواب العدم»؟
لنتذكــر أننا ذاهبون ،يف أي لحظة (اللحظة املربمجة)
اىل االنفجــار العادتنا مائة عــام اىل الوراء .هكذا توقع
األمــريك وليم كريســتول ،الذي اذ نظر اىل االســام
كظاهــرة هجينة يف التاريخ ،وصفنا بـ «هؤالء الحمقى
الذين يظنون أن الله أوكل اليهم اعداد املرسح (املرسح الذي
تتكدس فيه الجامجم) ليوم الدينونة»! ...
بعدما كنا توقعنا ،بكل ما أوتينا من العشوائية يف الرؤية
(ويف الرؤيا) ،االنحســار األمرييك يف الرشق األوسط،
اســتناداً اىل أفكار جو بايدن ،مل نفاجأ باألمريكيني الذي
يتولون صناعة الرصاعــات وادارتها ،وهم يطبقون أكرث
عىل املنطقة ،بل يعيدون احتاللها.
الجرنال مايكل كوريال ،قائد القيادة الوســطى (مقرها
البحرين) ،أعلن عن انشاء منظومة عسكرية (القوة ـ 59
) لنرش ،اعتباراً من العام املقبل ،أكرث من  100سفينة غري
مأهولة فوق البحر وتحت البحر يف املنطقة ،مضيفاً بأن
بالده «تبني برنامجاً تجريبياً يف الرشق األوســط للتغلب
مع رشكائنا عىل الطائرات من دون طيار».
املسيات قد يكون تطوير
اعترب أنه «مع تقدم تكنولوجيا
ّ
أعدائنــا لهذه الطائرات أكرب تهديد لألمن االقليمي ،عىل أن
يتم دمج األنظمة غري املأهولة والذكاء االصطناعي».
بطبيعــة الحال ،تكلفة تلك املنظومة التي من شــأنها
احداث واقع اســراتيجي جديد يف املنطقة من صناديقنا.
الواليــات املتحدة ال تنظر الينا أكــر من كوننا براميل أو
صناديــق برشية .ال مجال للرهان عىل انشــاء منظومة
اقليمية لألمن االســراتيجي للمنطقة .كلنا ضالعون يف
اللعبة األمريكية .توماس فريدمان تحدث عن «حرب خفية
يف الرشق األوسط مبوازاة الحرب يف الرشق األورويب».
بريت ماكغورك ،منســق األمن القومي للرشق األوسط،
أكد ما رصح به الجرنال كوريال ،عاد و كشف» عن أن ايران
كانت تســتعد لشن هجوم عىل السعودية ،ومن املرجح أن
الهجوم مل يحدث بســبب التعاون األمني بني واشــنطن
والرياض».
بالرغم من الترصيحات العشوائية التي تصدر عن بعض
املسؤوليني االيرانيني ،أي عاقل ميكن أن يتصور أن القيادة
هنــاك ميكن أن تفكر بذلك الهجوم الذي قد يح ّول املنطقة
كلهــا اىل أرض يباب؟ الواضح أن االدارة الحالية التي عىل
عالقــة ضبابية مع قرص الياممــة ،تريد االيحاء لألمري
محمد بن ســلامن أنه يف خطر .املنقذ الوحيد هي أمريكا.
بكل معنى الكلمة انه الغباء األمرباطوري.
ال نتصور أن الديبلوماسية العامنية التي تنشط هذه املرة
يف الضــوء ،ميكن أن تحقق حتى الهدنة التي تعني وضع
القنبلة تحت الطاولة بدل فوق الطاولة .األمريكيون ضد أي
تفاهم بني الســعودية وايران .نانيس بيلويس تحدثت يف
تايــوان عن «خنق التنني» بقطع النفط والغاز .هذا يكفي
ليك نفهم.
ماضــون يف رصاعاتنا املربمجــة .مظفر النواب قال
«نسجد لله ونصيل ألمريكا» .صدق الرجل...

ّ
الثنائية
بري بحث مع روداكــوف العالقات

بري مستقبال السفري الرويس

(حسن ابراهيم)

إســتقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف مقر الرئاســة
الثانية يف عني التينة ،ســفري روســيا يف لبنان الكســندر
روداكوف الذي ســلم رئيس املجلس رســالة تهنئة مبناسبة
عيد االســتقالل من رئيس مجلس النــواب الرويس «الدوما»
فياتشيســاف فولودين .وكانت الزيارة مناسب ًة جرى خاللها
عرض لالوضاع العامة يف لبنان واملنطقة والعالقات الثنائية
السيام التعاون الترشيعي بني برملاين البلدين .
وبعــد الزيارة ،قــال روداكوف« :قدمنا له رســالة تهنئة
مبناســبة العيد الوطني للجمهورية من نظريه يف جمهورية
روســيا االتحادية ،كام ناقشــنا التطورات االخرية يف االزمة
الروســية االوكرانيــة والوضع يف لبنان بخاصة بالنســبة
لالنتخابات الرئاســية وسبل الخروج من االزمتني السياسية
واالقتصادية».
كام اســتقبل بري نائب وزير دائرة العالقات الخارجية يف
اللجنة املركزية للحزب الشــيوعي الصيني تشيان هونغ شان
والوفــد املرافق ،حيث جرى عرض لالوضاع العامة يف لبنان
واملنطقة والعالقات الثنائية.
وبعد الظهر ،اســتقبل رئيسة مؤسســة الحريري للتنمية
البرشية املســتدامة بهية الحريري حيــث جرى عرض آلخر
املستجدات وشؤون إمنائية .

ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة
ّ
إنتخ ـــــاب رئي ـــــس الجمهوريّ ـــــة مEعل ـــــق عل ـــــى تح ــــ ّـر ك جدي ـــــد مطل ـــــع الع ـــــام املقب ـــــل
ُ
ّ
ّ
داخليــــــة ...والخ ــــــارج يكتف ــــــي بمتابع ــــــة
ال مب ــــــادرات
«روتينيــــــة» للح ــــــراك الفرنس ــــــي

محمد بلوط

هل ستحمل االســابيع االخرية من العام
الحــايل معطيات وتطــورات جديدة تدفع
باتجاه انتخاب رئيــس الجمهورية الجديد؟
املؤكد ،وفق مصادر كل االطراف ،ان جلســة
انتخــاب الرئيس بعد غد الخميس لن تشــهد
اي تطور ايجايب يف هذا االتجاه ،وســتكون
نسخة شبيهة بنسخات الجلسات السابقة.
ولذلــك ،يقول مصدر نيايب بارز ان انعقاد
جلسات انتخاب ألرئيس عىل هذا النحو ويف
ظل املراوحة املســتمرة غــر مج ٍد ،ال بل ان
اللبنانيني ملّوا من مشــاهدة هذه الجلسات
املتلفزة التي تســاهم ايضا يف تحويل ايامها
اىل ســوق عكاظ من الترصيحات واملواقف
املكررة .وال يبدو ،وفق املصدر ،بروز معطيات
جديدة تؤرش اىل امكان انتخاب الرئيس قبل
نهاية العام الحايل.
ويستند املصدر اىل عدد من العنارص التي تؤكد هذا التوقع،
مستبعدا انقشاع مشهد االستحقاق الرئايس قبل مطلع العام
الجديد ،الذي يعتقد انه سيشهد بداية تحرك جديد بوترية اكرث
نشــاطا ووضوحا نحو وضع انتخاب رئيس للجمهورية عىل
السكة.
امــا املعطيات والعنارص التي تعــزز االعتقاد بان ال رئيس
جديــد للبالد قبل مطلع العام املقبل فهي:
 -١غيــاب اي مبادرة داخليــة الحراز تقدم جدي النتخاب
الرئيــس ،خصوصا بعد افشــال فكرة الحــوار التي طرحها
الرئيــس بري .ومن الصعــب املبارشة باي مبادرة او محاولة
للخروج من هذه املراوحة الشــهر املقبــل وقبل اعياد امليالد
ورأس السنة.
 -٢االنقســام الداخيل الحاد حول االســتحقاق الرئايس،
والخالفات حول مواصفات الرئيس واالســاء املرشــحة،

ومتســك كل طرف مبوقفه بانتظار انقشاع املشهد االقليمي
والدويل .
 -٣مراهنة الثنايئ املسيحي القوي« ،التيار الوطني الحر»
و»القــوات اللبنانية» ،عىل متغريات وتطورات ميكن املراهنة
عليهــا لهذا الطرف او ذاك ،او انها تســاعد عىل التخلص من
املرشــح االقوى حاليا ســليامن فرنجية ،الذي يحظى بتأييد
رشيحة كبرية مــن املجلس النيايب ،وابرزهــا ثنايئ «امل»
وحزب الله وعدد ملحوظ من نواب الســ ّنة ومستقلني .لكن
املصدر يشري اىل ان موقف «القوات» او «التيار الوطني الحر»
ليس نهائيا تجــاه فرنجية ،الن اي عوامل خارجية وداخلية
ضاغطــة وفاعلة ميكن ان تبدأ مبوقف اي منهام.
 -٤انشغال الخارج باالحداث الكبرية املتسارعة يف العامل،
وابرزهــا بطبيعة الحــال الحرب يف اوكرانيــا وتداعياتها،
والتطــورات يف ايران بعد ادخال العامل الكردي عىل الحدود،
وما يحصل ايصا مؤخرا من توسع نطاق الرصاع عىل خلفية

ازمة االكراد مع تركيا وحكم اردوغان.
ويف هذا الســياق ،يقول مصد ســيايس
مطلــع ان طهران ،املنشــغلة يف التطورات
الداخلية االخرية ،تعتمد سياســة معروفة
تجاه الوضــع اللبناين تتلخص برتك امللفات
واالســتحقاقات لحزب الله وتقديراته .لذلك
فان االحداث االخرية فيها ال تنعكس عىل دور
حليفهــا او حلفائها يف لبنان ،وعىل طريقة
تعاطيهم مع االستحقاق الرئايس .لكن حزب
الله قد يأخذ يف تعاطيه مع هذا االستحقاق
بعني االعتبار محــاوالت ابتزازه من الجهات
االخرى ،التي تعتقــد ان التطورات االيرانية
ميكن ان تؤثر او تساهم يف ارباكه واضعاف
موقفه.
وال يبدو ان السعودية اتخذت قرارا حاسام
يف شــان انتخاب الرئيس اللبناين وهويته،
وهي تفضــل الرتيث ومتابعــة التطورات
الداخليــة اللبنانيــة ومجريــات التحــرك
الفرنيس ،الذي ليست بعيدة عنه.
اما واشــنطن ،فيبدو انها غري مستعجلة يف املساعدة عىل
انجاز هذا امللف مثلام فعلت يف ملف الحدود البحرية .وتكتفي
اليوم يف ترك باريس القيام بالتحرك املبارش الستنباط مخرج
او تسوية رئاسية قبل ان تقول كلمتها النهائية يف هذا الشأن.
اما عىل الصعيد الداخيل ،فان االطراف السياســية ما زالت
يف مرحلة ما ميكن وصفه بعملية عض االصابع ،مع العلم ان
هناك عامال مهام مفقودا اليوم ميكن ان يســاهم يف تحريك
االســتحقاق وهو دور بكريك ،ال ســيام عىل صعيد تقريب
وجهــات النظر بني االفرقاء املســيحيني والدفع باتجاه العمل
عىل خلق الحد االدىن من التوافق عىل شخصية الرئيس العتيد.
وبرأي املصدر النيايب ان حديث البطريرك الراعي عن مؤمتر
دويل حول االســتحقاق الرئايس هو نــوع من الهروب اىل
االمام.

ّ
باسيل يمنع الحزبيين من السجاالت...وترتيبات
مناطقية ملنع اإلحتكاك مع «الــقــوات»!
ّ
إنتخابيتان داخــلـ ّـيــتــان لـــ<الــتــيــار الوطني الــحـ ّـر» فــي  4و 18كــانــون األول املقبل
جولتان
عيل ضاحي
يف حني يرتاح الرئيس العامد ميشال عون بعد
والية رئاسية «منهكة» له وللحلفاء والخصوم
عىل حد سواء، ،يستعد لنشاط سيايس وحزيب
متجدد بعد «التقــاط االنفاس» ،ال يهدأ رئيس
«التيــار الوطني الحر» النائب جربان باســيل،
حيــث يخوض «معاركه» كلهــا دفعة واحدة،
ويســر بـ»الجبهات» السياسية واالنتخابية،
ويحــاول ترتيب «بيتــه الداخيل» بعد خضات
االنتخابــات  ،كام يحاول اعادة من جهة ثانية
«ترطيب العالقة مع رئيس مجلس النواب نبيه
بري ،ويحاول ايضاً ان «يســاير» حزب الله بعد
الترصيحات والترسيبات الباريسية التي اثارت
«غضب» كل الحلفاء عىل حد سواء.
هــذه االجواء التي تــدور يف اروقة «التيار
الوطنــي الحر» ،يواكبهــا تحضريات إلطالق
الورشة االنتخابية الداخلية.
ويف الســياق ،تكشــف اوســاط قيادية بارزة يف «التيار
الوطنــي الحر» ومعنيــة باملتغريات الحزبيــة الحاصلة ،ان
الورشــة االنتخابية الختيار مجالس االقضية ستنطلق يف 4
كانون االول ،عىل ان يصل من كل قضاء  3ممثلني اىل املجلس

الوطني ،وهو بدوره سينتخب املجلس السيايس يف  18كانون
االول ايضاً ،وبينهام ســتجري انتخابات الختيار مســؤويل
الشباب والجامعات ،بينام يُعني منسقو االقضية بالتعيني مع
مساعديهم واعضاء املنسقية.
وتؤكد االوســاط نفســها ان الوجوه املرشــحة جديدة،
واالنتخابات الحزبية تحصل كل  4اعوام بعد انتهاء االنتخابات

النيايية .وتكشف ان ال اقاالت او فصل لحزبيني
ونواب حاليني وسابقني ،باستثناء من اعلنوا عن
ذلك منذ اشــهر ،كام مل يسجل حاالت استقالة
كبرية ،وهي تكاد تكون فردية وشخصية.
وتكشف االوساط ان باسيل منع يف مذكرة
داخلية كل السجاالت واالنتقادات والتهجم عىل
اي شخصية سياســية اخرى واعلن عنها يف
االعالم ،كام عممت املذكرة داخلياً وعرب القنوات
الحزبية لضامن االلتزام بها من الحزبيني وحتى
املؤيدين واملنارصين.
وترتافق هذه «التهدئة» ورغبة باســيل يف
«ترتيــب بيته» الداخيل بهــدوء ،مع اتصاالت
مناطقية مع قوى حزبية وسياســية ملنع اي
احتــكاك  ،خصوصاً مع «القوات اللبنانية» يف
جبيل وقضائها وكذلك يف كرسوان الفتوح.
وتشــر االوســاط اىل ان االمور ايجابية،
وهناك رغبة كبرية يف الشــارع املسيحي وكل
مكوناتــه الحزبية  ،خصوصاً مــن «التيار»
و»القــوات» يف تهدئة االمور ومعالجتها بالسياســة ،ومنع
االحتكام اىل الشــارع وحتى الســاح واملوجود يف كل بيت
لبنــاين .وتلفت اىل ان املعالجــة االمنية ترتك للقوى االمنية
والجيش ،ويتم تطويق اي مشكلة ويحال املرتكبون اىل القضاء
فوراً ومن دون اية تدخالت.

يكون ذلك بالتساوي بني اللبنانيني والسوريني .كذلك كنت مرصا
عىل ان تكون املنتوجات املشــراة لغاية املساعدات الغذائية من
لبنان بالكامل ،وقد ُوعدت ان يحصل هذا االمر ،اضافة اىل ذلك
سيكون هناك عمل مشرتك مع منظمة التغذية العاملية ملساعدة
املزارع اللبنــاين ووزارة الزراعة .املهم انه بهذا املبلغ وما نقوم
به نكون قد اسســنا حقيقة لشبكة امان اجتامعية كاملة مع
البنك الدويل واالتحاد االورويب وبرنامج االغذية العاملي ،هذا هو
االهم وستكون سلة مهمة جدا نقدية ومالية ستقوم بها وزارات
الشؤون االجتامعية والرتبية والصحة والزراعة وسيكون هناك
تعاون كامل تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء وسنعلن عن كل
امر يف حينه».
وعن موضوع نقل مباريات كاس العامل التي تقام يف الدوحة،
قــال ميقايت« :اين اعمل جاهــدا لتأمني هذا النقل ولكن توجد
صعوبات كبرية اوال ،ألن اي مبلغ سيتم تحويله من لبنان يتطلب
انعقاد مجلس الوزراء وهذا امر مســتحيل يف الوقت الحارض،
وثانيــا نحاول ايجاد طرق اخرى عرب رشكات االتصاالت ،وايضا
دونها عقبات ولكن لن اتواىن لحظة ،اذا اســتطعت ،عن تأمني

هذا النقل اىل اللبنانيني».
مــن جهته ،قال الــوردات« :أبلغت ميقايت مبوافقة املجلس
التنفيذيباملصادقةعىلمرشوعبرنامجاألغذيةالعاملييفلبنان
لالعوام  ،2025-2023وهذا املرشوع سيقدم وسيستمر بتقديم
املساعدات الطارئة واملساعدات العينية والنقدية للمستفيدين
من هذا الربنامج ،كام سيتم زيادة عدد املستفيدين منه» ،مضيفا
«سيستمر الربنامج بتقديم املساعدات النقدية لعدد من الالجئني
ولطالب املدارس املســتفيدين من برنامج التغذية املدرســية.
وسنســتمر بتقديم الدعم الفني والتقني للوزارات املعنية وعىل
رأسها وزارة الشــؤون اإلجتامعية التي نعمل معها يوما بيوم
لتعزيز القدرات إلدارة مرشوع شبكات الحامية االجتامعية الذي
نسميه مبرشوع األرس األكرث فقرا .وسنقوم وبالتعاون مع البنك
الدويل ورشكاء كرث بالعمل سوية عىل تعزيز مرشوع الحامية
االجتامعية يف البلد».
واســتقبل ميقايت سفري أرمينيا فاهان اتابكيان ،وتم خالل
اللقاء بحث العالقات الثنائية .كام إستقبل وفدا من نقابة تجار
الخرض يف طرابلس.

ّ
ميقات ــــــــي :برنام ــــــــج األغذي ــــــــة العامل ــــــــي خص ــــــــص للبن ــــــــان  5ملي ــــــــارات و 400ملي ــــــــون دوالر
أعلــن رئيس حكومة ترصيف االعــال نجيب ميقايت «أن
املجلــس التنفيذي لربنامج األغذيــة العاملي قرر يف اجتامعه
األخــر يف روما تخصيص مبلغ  5مليارات و 400مليون دوالر
أمــريك للبنان للســنوات الثالث املقبلة ،مــع وعد بأن تكون
املنتوجات املشرتاة لغاية املساعدات الغذائية من لبنان بالكامل».
موقف ميقايت جاء بعد اجتامع عقده امس بعد إستقباله مدير
برنامج األغذية العاملي يف لبنان عبدالله الوردات.
وقال ميقايت« :هذا الربنامج بدأ يف لبنان منذ العام  2012عقب
النزوح الســوري اىل لبنان ،وكان مخصصا العطاء املساعدات
الغذائيــة للنازحني ،وتقدم هذا الربنامج من خالل التعاون مع
برنامج االغذية العاملي يف لبنان ليصل اىل تعاون مثمر جدا حتى
توصلنا لنعلن االمور التالية:
أوال :إن الربنامــج يقوم برصف مســاعدات بنســبة %70للسوريني  %30للبنانيني مبا مجمله  700مليون دوالر يف السنة
تقريبا ،ولكن بعد اجتامع املجلس التنفيذي للربنامج يف روما،
اتفقنــا عىل ان يخصص للبنــان  5مليارات و 400مليون دوالر
خالل الســنوات الثالث املقبلــة ، 2025 ،2024 ،2023عىل ان

ً
ً
ح ــــــــزب الل ــــــــه :ل ــــــــن يُقنعن ــــــــا أح ــــــــد برئي ــــــــس يك ــــــــون عب ــــــــدا وخادم ــــــــا لحاضن ــــــــي «إس ــــــــرائيل»
ُ
نح ــــــن مس ــــــتهدفون ...لكنن ــــــا أكب ــــــر م ــــــن أن تصيبن ــــــا س ــــــهام <تقعدن ــــــا> ع ــــــن االنتص ــــــار لقيمن ــــــا

] غرد نائب االمني العام لحزب الله الشــيخ نعيم قاسم عرب
حسابه عىل «تويرت»« :ما يجري يف إيران من قبل املجموعات
املدعية للحرية لالنقالب عىل الجمهورية اإلسالمية هو عنف
وإجــرام ،فهم يقتلون العنارص الربيئة يف الشــارع إلحداث
الفوىض ،وهم قلة مشــبوهة تعتمد عــى توجيهات أمريكا
وإرسائيل .الشــعب يف إيران عرب عن متســكه بجمهوريته
اإلسالمية وقيادتها من خالل التظاهرات املليونية والتشييعات
الحاشدة للشهداء املظلومني ،وإيران التي صمدت ثالث وأربعني
سنة قادرة بإذن الله أن تتجاوز هذه املحنة».
وختم «ندين التحركات املشبوهة لجامعة أمريكا وإرسائيل
ضد الجمهورية اإلسالمية ،وكلنا ثقة بحكمة القيادة والحرس
والشعب يف حامية جوهرة الحرية واملقاومة والتقدم العلمي
يف منطقتنا».
] أكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد خالل
احتفال تأبيني يف بلدة كفرصري «وجود أزمة يف شغور موقع
رئاســة الجمهورية» ،داعيا إىل البحث عن «الرئيس املناسب،
مبعنى أننا نريد رئيســا للجمهورية ال يغدر بنا ،وال يطعننا يف
ظهرنــا ،وال يقدم إنجازنا عــى طبق من فضة ألعدائنا ،وهذا
األمر ليس ســهال ألن هذا الرئيس ال نفرضه ونحن نفتش عىل
صفاته كام غرينا يفتشون».
وشــدد عىل رضورة «التفاهم حول هذا الرئيس» مستدركا

رعد يلقي كلمته
القول« :لكــن ال أحد «يقنعنا» برئيس يكون عبدا وخادما عند
األســياد ،الذين يحضنون إرسائيل ويدعمونها ويساعدونها،
ويأتون «ليخادعونا ويضللونا ويقولون لنا إننا أصدقاء لكم».
وسأل رعد مستهجنا« :أي أصدقاء وأنتم تدعمون «إرسائيل»
بكل ما تســتطيع به أن تدمر حيايت ومجتمعي ومســتقبل
وطني؟! وقال« :نحن نعلم كيف نقدر ومنيز بوضوح بني العدو
الحقيقي والصديق الحقيقي» ،مضيفا «أنت صديق متنع عني
مساعدة يف الفيول لزيادة تغذية الكهرباء وأنا بأمس الحاجة

للكهرباء ،كيف تكون صديقي؟ أنت الذي متارس العدوان علينا
وعىل مجتمعنا ،كيف لك أن تدعي أن تكون صديقا يل».
وتوجه رعد إىل «الذين مينون علينا باملســاعدة يف ترسيم
الحــدود البحرية ،مؤكدا «نحن مــن انتزع الفرصة منك ومن
«إرسائيل» وفرض ان تستجيبوا ملطالب الدولة اللبنانية ،وهكذا
تم رسم هذه الحدود».
وأشار إىل «أن كل هذا التضليل والغش والخداع ال ينفع  ،ألننا
منيز جيدا بني من يريد مصلحتنا وصداقتنا الحقيقية وبني من
«يدلــس» علينا من أجل مصلحــة عدونا اإلرسائييل» ،موضحا
«أن أبشع منوذج للحضارة املعادية لنا هو الحامية التي تقدمها
هذه الحضارة وأنظمتها ودولها للمرشوع اإلرسائييل العنرصي
واإلرهــايب يف املنطقة» ،الفتــا إىل «أن كل الدول التي ال تريد
مقاومة يف لبنان هي دول حاضنة وراعية لإلرهاب اإلرسائييل».
وختــم رعد بالقــول« :إذا كان نتاج هــذه الحضارة يقدم
«إرسائيــل» النمــوذج األرقى يف العنرصيــة ،ويف اإلرهاب
والجرميــة املنظمة  ،ويف إثارة الفــن وإلغاء اآلخرين وعدم
اإلعرتاف بهم  ،فإن هؤالء «ال يركب رأســهم عىل راسنا» ألننا
أصحاب مرشوع واضح جيل راق .وأشــار إىل أننا مستهدفون
وســنبقى كذلك عىل الدوام» ،مؤكــدا «أننا أكرب وأرفع من أن
تصيبنا ســهام «تقعدنا» عن االنتصار لقيمنا ،وهذا هو درس
شهدائنا».
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ُ
ُ
َ
حــزب اللــه منزعــج مــن كالم باســيل ...لكنــه لــن ييــأس ...وهــذا مــا أعلِــم بــه عــن اللقــاء مــع بــري
ُ
ُ
َ
باري ـ ــس تفات ـ ــح املعنيي ـ ــن بقائ ـ ــد الجي ـ ــش :إذا أعط ـ ــي املطل ـ ــوب يح ـ ــاور م ـ ــن موقـ ـــع القـ ـــوة!
جويل بويونس

عىل وقــع كالم تصعيدي لرئيس «التيــار الوطني الحر»
جربان باســيل ،احــرق فيه كل املراكب حول امكان الســر
برئيس «تيار املردة» ســليامن فرنجية لرئاسة الجمهورية،
وترسيب خرب زيارة مســؤول وحدة االرتباط والتنسيق يف
حــزب الله الحاج وفيــق صفا اىل الريزة ،حيث اجتمع بقائد
الجيــش جوزاف عون  ،ينتظر اللبنانيون ويرتقبون اي حراك
رس ع عملية
خارجــي او متغــرات اقليمية من شــأنها ان ت ّ
االتفــاق عىل رئيس للجهورية ،بعدما بات املشــهد الداخيل
معقدا ومؤذنا لفراغ قد يطول.
فعشية جلسات «رفع العتب» الرئاسية ،واملتوقع ان يرتفع
عددهــا اىل  7يوم الخميس ،ورغم متســك ما يعرف بفريق
املعارضة برتشــيح ميشــال معوض ،اىل حني صدور كلمة
الرس الخارجية والكشــف عن الورقة املســتورة لهذا الفريق
واملتلطية خلف ابن زغرتا ،اســان جديان ال ثالث لهام حتى
اللحظة ،يربزان عىل حلبة االســتحقاق الرئايس :ســليامن
فرنجية وقائد الجيش.
وعىل الرغم من احراق باســيل لــكل محاولة للتفاهم مع
فرنجيــة ،كان الفتا كالم النائب عيل حســن خليل باالمس
والذي اىت هادئا  ،رغم كالم باســيل من باريس عن ترويكا
الهراوي  -بري – الحريري ،والتي قد تتجدد بفرنجية – بري -
ميقايت يف حال وصول فرنجية للرئاسة .فحسن خليل ابقى
الباب مفتوحا امام امكان التفاهم مع باســيل.
هذا الواقع يرتافق مع مــا اكدته مصادر موثوقة مطلعة
عــى جــو  8آذار ،بان حزب الله مل ييــأس بعد حول امكان
التوفيــق بني حليفيه ،وتقول« :بعدنــا باول الطريق» ،علام
ان املعلومات تشــر اىل ان حزب الله منزعج من كالم باسيل
العايل السقف ،وتقول مصادر موثوقة :ليس املشكلة بهجوم
باســيل عىل فرنجية ،لكن ملاذا التجريح بالشخيص؟

وهنا ،تؤكد املصادر انه عىل عكس ما قيل  ،فباسيل مل يضع
حزب الله مســبقا بجو موعد لقائه مع رئيس مجلس النواب
نبيــه بري ،وترشح املصادر بان ما حصل هو ان رئيس التيار
ابلغ حزب الله بان هناك موعدا ســرتّب مع بري مبسعى من
كرميته الســيدة فرح بري ،فحصل بعدها اللقاء الذي علم به
الحــزب بعد حصوله ،واطلع عىل اجوائه من بري.
وبحسب املعلومات  ،فقد تحدث باسيل امام بري بنقطتني:
االوىل وجــوب انهاء الخالف ،فكان بــري مرحبا ،والثانية
امللف الرئايس ،اال ان رئيس املجلس اكد لباســيل ان مرشحه
كان باملايض ســليامن فرنجية ،واليوم هو نفســه سليامن
فرنجية ،قبل ان يطرح بايســل رأيه املعلن بعدم امكان السري
بفرنجية ،وابالغ بري بانه قال هذا الكالم للسيد حسن نرص
الله  ،قبل ان يطرح التوافق مع فرنجية عىل شخصية اخرى،
عندها نصح بري باســيل ،كام بات معلنا ،باالتفاق مع امني
عام حزب الله  ،وانتهى اللقاء عىل اتفاق باستكامل النقاش.
ذهب بعدها باســيل اىل باريس ،وقــال ما قاله مهاجام
فرنجية وبري معا .كالم باســيل قرأت فيه اوســاط مطلعة
بانه رســالة مبطنة اىل حزب الله الذي ،ولو ان اوســاطه
منزعجة من كالم باســيل ،اال انها ابت التعليق .
وبانتظار اي مسعى جديد يقوده حزب الله ،بدأ الحديث يف
الكواليس عن مبادرة فرنســية ستعمل عليها باريس بتنسيق
امرييك – سعودي ،قوامها :جوزاف عون رئيسا للجمهورية.
وهــي كانت فاتحت بحســب املعلومات حزب الله مبوضوع
قائد الجيش ،عندما زارت الســفرية الفرنســية منذ اسابيع
عامر املوســوي يف حارة حريك ،علام ان السفرية الفرنسية
فاتحــت الحزب باســم قائد الجيش ،لكــن حزب الله حرص
عىل عدم اعطاء اية كلمة حاســمة ،وتــرك االمر ال «معلق
وال مطلــق» .علام ان املطلعني عىل جو حزب الله يعلمون ان
مرشــح الحزب هو ســليامن فرنجية ،اال ان الحزب يحرص
دوما عىل عدم اعطاء اي «فيتو» عىل اية شــخصية تطرح،

تحســبا الية تطــورات قد
تدفع بتســوية كربى عندما
يحني موعدها.
هذه املعلومــات ترافقت
مــع ترسيــب لخــر لقاء
جمع منــذ ايام مســؤول
وحدة االرتباط والتنســيق
يف حزب اللــه الحاج وفيق
صفــا بقائد الجيش جوزاف
عون يف الــرزة ،وما تبعه
مــن تحليالت بان هذا االمر
يؤكــد اال «فيتو» من حزب
الله عىل قائد الجيش ،وانه
تخلل اللقاء بحث بهواجس
الحزب حيال امكان السري بجوزاف عون.
اال ان مصــادر مطلعــة عىل جو حزب اللــه اكدت ان ال
اســــاس لكل ما حيك باالعالم حول مضمون اللقاء ،فهي
ليســت املرة االوىل التي يزور فيها الحاج وفيق قائد الجيش،
فيــوم االربعاء املايض عىل ســبيل املثــال زار صفا العامد
عــون.
وتتابع املصادر :من مهام صفا متابعة وتنســيق العالقة
مــع االجهزة االمنية  ،فهناك مواضيــع يهمنا متابعتها مع
املعنيني كمداهامت يف بعلبك  -الهرمل مثال ،وعمل اليونيفيل
بالجنــوب وغريها ،واالكيــد ان ال «فيتو» من حزب الله عىل
اي اسم محدد ،ختمت املصادر.
وفيــا ال تزال مصــادر مطلعة عىل جــو قيادة الجيش
تلتــزم الصمت حيال كل ما يقال عن قائدها ،جددت رغبتها
بعدم زجها يف حســابات القوى السياسية يف االستحقاق
الرئايس ،وعدم اســتخدام قائد الجيش يف التصويب عىل اي
من القوى السياسية.

ً

باســـــــــــيل يـــــــــــدرس خياراتـــــــــــه مســـــــــــيحيا ...ومصـــــــــــادر  8آذار تكشـــــــــــف:
اإلس ــــــم ال ــــــذي يُكت ــــــب عل ــــــى أوراق اقت ــــــراع نوابن ــــــا يج ــــــب أن يص ــــــل ال ــــــى بعب ــــــدا
محمد علوش
بعــد التوتــر الذي طغى
عىل عالقة «التيار الوطني
الحر» مع القسم األكرب من
مكونات قــوى الثامن من
آذار ،حتى حزب الله ،ال سيام
بعد املواقف التي كان رئيسه
جربان باسيل قد أطلقها من
العاصمة الفرنسية باريس،
تطرح الكثري من األســئلة
حــول ما إذا كان من املمكن
أن يعــود التيار إىل التفاهم
مع حزب «القوات اللبنانية»
يف اإلســتحقاق الرئايس،
يك يقطــع الطريــق أمام
رئيس «تيار املردة» سليامن
فرنجية ،كام حصل يف العام
 2016يف إتفاق معراب.
حتى الســاعة ،قد يكون
من الصعب أن يذهــب التيار إىل مثل  ،خصوصاً
أن «القــوات» يرفض فكرة التحاور معه حول هذه
املســألة ،بدليل رفضه استقبال وفد منه من أجل
عرض ورقته الرئاســية يف الفرتة املاضية ،لكن
يف املقابل املشــهد قد يتبــدل يف املرحلة املقبلة،
ال سيــــا إذا أرصت قــوى الثامن من آذار عىل
خيــار فرنجية ،املرفوض من جانب التيار الوطني
الحــر.
يف قــراءة بعض املصادر السياســية ،الجهة
الوحيــدة القادرة عىل رعاية تفاهم من هذا النوع
هــي بكريك ،نظراً إىل أن قنــوات اإلتصال معها
مفتوحــة ،حيث الحديث املتكرر عن أن باســيل

مـــــيـــــنـــــاســـــيـــــان :لـــلـــصـــاة
م ــن أج ــل انتخ ــاب رئي ــس جدي ــد
غــادر كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا
لألرمــن الكاثوليــك البطريــرك روفائيل
بيــدروس الحادي والعرشون ميناســيان
بــروت متوجها إىل روما للمشــاركة يف
مؤمتر كاريتاس العاملي وعرض شــؤون
الطائفة وال سيام يف ظل األوضاع الدقيقة
التي مير بها لبنان و الرشق و أرمينيا.
ومن املطــار ،وجه البطريــرك معايدة
ملناسبة عيد االستقالل قال فيها:
«اىت عيد االســتقالل ،ولبنــان يواجه
األزمة تلو األخرى ،يواجه أشد األزمات يف
تاريخه ،نستذكر فريوز ونتعلم من فريوز
املصلية ،لندعو اللبنانيني إىل الصالة ألجل
أمن وأمان وســام واســتقالل اللبنانيني
وانتخــاب رئيس جديــد للجمهورية ،ليك
تبقــى أرزة لبنان زاهيــة عىل علم لبنان»،
مضيفــا «أنا ذاهب ألصــي ألجل املحبة
والتضامن والتوافــق واإلخالص والصدق
واالتحاد والوحدة .هذا خالص لبنان .وهذه
خريطة طريق لبنان الرسالة».

أب ـــي املن ـــى ن ــ ّـوه بق ـــرارات
مولـــــوي ملواجهـــــة الشـــــذوذ

كتب شــيخ العقل لطائفــة املوحدين
الــدروز الشــيخ ســامي ايب املنى عرب
حسابه عىل «تويرت»« :ما يتمسك به وزير
الداخليــة من قرارات حاســمة ملواجهة
الدعوات املروجة للشــذوذ أمر يف غاية
األهمية ويســتحق التقديــر فليس من
الحكمة بيشء ان يُسمح برضب األخالق
والقيم االجتامعيــة واألعراف والقوانني
الطبيعية تحت عنوان الحرية ،وكأن الرقي
البرشي يكون بهدم األسس اإلنسانية بدل
البناء عىل الثوابت».

فتح النقاش معها حول مجموعة من األســاء،
وتلفت إىل أن حزب «القوات» لن ميانع الذهاب إىل
تفاهم غري مبارش من هذا النوع ،ال ســيام أن ذلك
سيســحب ورقة اإلستحقاق من يد حزب الله ،مع
العلم أن أي توافق بني الحزبني املســيحيني األكرب
لن يكون أي فريق آخر قادر عىل عرقلته ،خصوصاً
إذا كان برعاية بكريك.
بالنســبة إىل هذه املصادر ،الســؤال األسايس
يف هذا الســيناريو يبقى حول ما إذا كان باســيل
يف صــدد تخطي حزب الله يف مســألة كهذه،
عــى اعتبار أن هذا األمــر ال ميكن أن مير مرور
الكرام عنــد الحزب ،وبالتــايل املخاطرة مبصري
إتفاق مار مخايل .وتشــر املصادر إىل أن باسيل

ال ميانــع الذهــاب بعيــداَ
يف أي تفاهــم يحقــق له
مصالحه ،وهــو بحال أراد
التقارب مع «القوات» يجب
أن يكون الغطاء يف بكريك
قامئاً ،مــع العلم أنه حتى
اليــوم ال تزال بعض قيادات
«القــوات» ترفض بشــكل
كامــل أي تشــاور رئايس
مع الوطني الحر مستعينة
باملثــل القائــل« :من ج ّرب
املج ّرب عقله مخ ّرب».
باملقابــل ،تؤكد مصادر
قياديــة يف فريــق  8آذار
اســتياء أحزاب هذا الفريق
من باسيل وترصيحاته ،إال
أنها تعتــر األبواب ال تزال
مفتوحة للتفاهم مع التيار.
وتضيف« :ال يكفي تفاهم
الوطني الحر مع قوى  8آذار
إلنتــاج رئيس للجمهورية ،لذلك ال يجوز القول ان
باســيل هو من يعرقل وصول فرنجية اىل رئاسة
الجمهوريــة ،وهذا ال يعنــي أن التفاهم بني هذه
املكونــات رضوري ألجل بدء الحــوار مع القوى
األخرى التي تؤلف املجلس النيايب».
بالنســبة اىل فريق  8آذار ،فــإن خيار الورقة
البيضاء سيســتمر هذه املرحلة ،ألن االسم الذي
ســيطرحه هذا الفريق يف جلسات االنتخاب يجب
أن يصل إىل الرئاســة ،وتشــر املصادر اىل أنه
عندما يرد أي اسم داخل أوراق اقرتاع نواب  8آذار،
فهذا يعني أن االســم قطع شوطاً كبرياً يف سباق
الوصول اىل بعبدا.

هذا يف لبنان ،اما يف باريس فكشــفت اوســاط مطلعة
عىل امللف اللبناين عام اذا كانت قد طرحت اسم قائد الجيش
جوزاف عون للرئاســة ،بان هذا الكالم اىت منذ اشهر ،وهذا
الجو دقيق.
واشار اىل ان هناك اتصاالت بطيئة بني فرنسا وامــــركا
لــم يتم خاللها طرح اي اسم باستثناء اسم قائد الجيــش،
اذ قيــل انه يف حــال اعطي جوزاف عــون معدات ،وليس
بالرضورة اســلحة ومســاعدات لزيادة رواتب العســكر،
فيمكــــنه ان يكون قادرا عىل محاورة الجمــيع من موقع
القوة.
وعليه ،فاالكيد ان ال جواً اقليميا ودوليا واضحا بعد لتحديد
املسار الرئايس اللبناين ،علام ان مصدرا موثوقا يف باريس،
كشــف للـ «او يت يف» بانه ســمع منذ اشــهر بان الرئيس
الفرنيس اميانويل ماكرون ،ويف حال مل يســتجد طارئ ،قد
يزور لبنان يف شــهر كانون قبيل امليالد ،اال ان املصدر نفسه
ختم بالقول :هذا ما سمعناه سابقا من دون تأكيد ما اذا كان
االمر ال يزال ممكنا اليوم!

ّ
املكون الثاني من برنامج «أمان» لدعم تالمذة الرسمي
إطالق

ّ
إضافيـــة لتغطيـــة كلفـــة الدراســـة
الحلبـــي :تحويـــات
حجــــــار :نطمــــــح للوصــــــول الــــــى  150000عائلــــــة
أطلــق وزيــرا الرتبيــة
والتعليم العايل والشــؤون
االجتامعيــة يف حكومــة
ترصيــف االعــال عباس
الحلبي والدكتــور هكتور
حجار ،خالل مؤمتر صحايف
مشــرك يف وزارة الرتبية،
املكون الثــاين من برنامج
«أمان» املتعلق بالدعم املايل
لتالمذة املدارس الرسمية،
والــذي يغطــي التكاليف
املدرســية يف املــدارس
الرسمية للتالمذة ما بني 13
و  18سنة يف التعليم العام
والتعليم املهني والتقني.
خالل املؤمتر
ولفت اىل «اننا ســمعنا
يف الســابق عن دعم العائالت األكرث فقرا،
وعــن كيفيــة دعــم أوالد هــذه العائالت
املســجلني يف املدارس واملهنيات الرسمية،
واليــوم أصبح هذا الدعم حقيقة ،من خالل
تحويــات نقدية إضافية لــأرس اللبنانية
لتغطية كلفة الدراســة لألوالد من عمر 13
إىل  18سنة ،ابتداء من العام الدرايس الحايل
 ،2023/2022يف ظل الظروف االقتصادية
واملعيشية الراهنة».
وأكــد الحلبي أن «هــذا املكون يهدف إىل
منــع خطر ترسب األوالد من املدارس ،وذلك
مــن خالل تحويالت نقدية تكميلية لتغطية
تكاليــف التعليم العام عــن كل تلميذ خالل
العام الدرايس ،وذلك بحسب الصف واملسار
التعليمي ،باإلضافة إىل تغطية املســاهامت

النقدية املطلوبة مــن أولياء األمر ملصةلح
صندوق املدرســة وصندوق مجلس األهل،
خصوصا لتالمــذة التعليم الثانوي والتعليم
املهنــي والتقني غري املشــمولني أساســا
مبجانيــة التعليم ،فالتغطية املالية تشــمل
كلفــة التعليم مثل :قيمة املســاهامت يف
صناديــق املدارس وصناديــق لجان األهل،
وكلفــة الكتب املدرســية ،والزي املدريس،
واملواصــات ،والقرطاســية ،كام تشــمل
املعــدات التقنيــة الالزمة للتعليــم املهني
والتقني».
بدوره ،لفت حجار اىل أن «الذين تســجلوا
يف منصــة برنامج «أمان» ،بلغ عددهم بعد
التسجيل نحو  582000عائلة وبدأت عملية
الدفع التي اســتفاد منهــا  75600عائلة،
ونطمح للوصول إىل  150000عائلة».

ّ
ّ
تخــــــــــــــــــوف مــــــــــــــــــن أن يُشــــــــــــــــــكل نقــــــــــــــــــل «املونديــــــــــــــــــال» ذريعــــــــــــــــــة
لتعويــــــــــــــــــم الحكومــــــــــــــــــة وانعقــــــــــــــــــاد جلســــــــــــــــــات ملجلــــــــــــــــــس الــــــــــــــــــوزراء

دوليل بشعالين
ال ميكــن لحكومة ترصيف األعــال الحالية
ينص
القيــام مبهامها إال باملعنى الض ّيق ،عىل ما
ّ
عليه الدســتور ،كام ال تستطيع اإلجتامع إال يف
الحــاالت الطارئة واإلســتثنائية عىل ما درجت
العــادة .ومن املؤكــد أنّ جلســاتها التي كانت
تعقــد بغالبيتها برئاســة رئيس الجمهورية اىل
جانــب رئيس الحكومة ،ليــس بإمكانها إختزال
صالحيات رئيس البالد بأي شــكل من األشكال.
وكان رئيس حكومــة ترصيف األعامل نجيب
ميقايت قــد أكّد ذلك مراراً مع مغــادرة الرئيس
العامد ميشــال عون قرص بعبــدا ،وأعلن أنّه لن
يدعــو مجلس الــوزراء اىل اإلنعقاد إال للرضورة
القصوى ،وأنّه ســيحتكم اىل الدســتور لتسيري
رصح به يوم اإلثنني
شــؤون البالد .غري أنّ مــا ّ
مــن الرساي الحكومي عن أنّ نقل مباريات كأس
العامل يتطلّب انعقــاد مجلس الوزراء ،وهذا من
الصعوبات يف الوقت الحارض ،قد أثار خشية لدى
البعــض من أن يجري اتخاذ تأمــن نقل «املونديال» اىل اللبنانيني،
ذريعة لتعويم الحكومة الحالية ولبدء عقد جلسات ملجلس الوزراء،
بهدف مترير بعض امللفات التي ال عالقة لها بشــؤون اللبنانيني.
مصــادر سياســية مطلعة رأت بأنّ اإلتفــاق الذي قام به وزير
اإلعالم زياد مكاري مع مجموعة  Bein Sportقبل بدء كأس العامل،
قــى بنقل جميــع املباريات عرب تلفزيون لبنــان ،مقابل دفع ٥
مليــون دوالر أمرييك ،أي نصــف املبلغ الذي دفعه لبنان يف العام
.2018
وألن وزارة اإلتصــاالت هي الجهــة املخ ّولة دفع هذا املبلغ ،لكن
ال ميكنهــا ذلــك لعدم اجتامع مجلس الــوزراء وعدم امتالكها أي
لحل
سند قانوين للدفع ،جرى الحديث عن رضورة اجتامع املجلس ّ
هذه املشكلة.

وصحيح بأنّ «املونديال» مهم جداً كونه حدثاً رياضياً يجري مرة
كل  4سنوات ،عىل ما أضافت املصادر ،غري أن مجلس الوزراء كان
لحل أزمة الكهــــرباء أوالً والتــــي
ال بدّ أن ينعقد منذ زمن طويل ّ
حل
تشــكل حاجة أكرث من رضوريــة للبنانيني .غري أنّه باإلمكان ّ
مســألة دفــع مبلغ الـــ  5مليون دوالر من دون الحاجــــة اىل
موافقــــة مجلس الــوزراء ،وال ديوان املحاســــبة ،وال وزارة
املاليــة ،إذ يستطيع أي متم ّول سيايس دفعه للرشكة من حسابه
الخاص ،عىل أن يســردّه الحقاً من الحكومــة ،ما يعني إقراضه
للدولــة اللبنانيــة .غري أنّ أي منهم ال يقوم بخطوة مامثلة إرضاء
للشــعب اللبناين ،كونه يخىش من عدم اســرداد املبلغ لسبب أو
آلخر.
وتقول املصادر السياســية نفسها ،بأنّ الشعب اللبناين مل ينتظر
القرار الرسمي ،وقد متكّن جزء كبري منه من تدبري أمره يف حضور
املباريــات ،إن عرب بعض املحطــات التلفزيونية عرب «الدش» ،أو

بعــض التطبيقات عرب «اإلنرتنت» غري املدفوعة،
ولكــن يبقى جــزء آخر محروماً مــن متابعتها
لــــعدم توافر الكهرباء أو «املوتور» أو «الدش»
الخــاص.
ومث ّــة من ذكر أن رشكة «ســا» ق ّررت فجأة
اغــاق قنــاة  beinاملفتوحة التي ســتعرض
 ٢٢مبــاراة يف كأس العامل من دون معــــرفة
األسـباب.
يف الوقت نفسه ،طأمنت املصادر اىل أن ميقايت
رص عىل عدم دعوة مجلس الوزراء اىل االنعقاد
ي ّ
إال يف حالــة الرضورة القصوى ،مع اشــراط
أوسع غطاء ســيايس النعقاده يتجاوز الوزراء
إىل املرجعيــات الروحية والقيادات السياســية،
وهــو ملتزم بهذا األمر .أما اذا ق ّرر دعوة املجلس
لحل مســألة نقل «املونديال» ،فستكون
لالنعقاد ّ
دعوة إســتثنائية لــن يكررها إال يف حال وجود
أمر طارىء ما.
كذلــك ليس لدى ميقايت أي نية ،عىل ما ذكرت
املصادر عينها ،لتعويــم الحكومة ألنّه ليس يف
وارد الدخول يف تحدٍّ مع هذا الفريق أو ذاك ،ال ســيام مع الفريق
املســيحي املدافع عن صالحيات رئيــس الجمهورية ،وأن ما يه ّمه
حالياً تدبري أمور اللبنانيني ومطالبهم ،وتسيري شؤون الدولة .فهو
يعلم متاماً أنّ انعقاد جلسات مجلس الوزراء من شأنها تفعيل عمل
الحكومــة الحالية ،وهذا األمر قد يدفع البالد اىل املزيد من التوتر
والتــأزم ،ولهذا لن يقوم مبثل هذه الخطوة.
الحل األفضل لجميع األزمات يف البالد ،عىل ما عقّبت
من هنا ،فإن ّ
املصــادر ،هو اإلرساع يف انتخــاب رئيس للجمهورية بهدف إعادة
االنتظام لعمل املؤسسات الدستورية ولجميع الوزارات ،فضالً عن
تشــكيل حكومة جديدة إنقاذيــة وفاعلة كاملة الصالحيات ،بدالً
مــن حكومة ترصيف األعامل الحالية التي ال ميكنها الحل والربط
يف املسائل الكبرية ،األمر الذي يؤدي اىل العودة بالبالد إىل وضعها
الطبيعي ،عىل ما يريد الجميع.
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ُ
اإلســــــتقالل الـــــــ ... 79ال رئيــــــس وال احتفــــــاالت ..وحــــــده العلــــــم يرفــــــرف
حنين الى رجاالت اإلســــــتقالل ...كم يتوق لبنان الى أمثالهم في هذه املرحلة املصيريّة !!
صونيا رزق
ال احتفال مبناسبة عيد االستقالل يف وسط بريوت ،وال عرض
عســكرياً وال حضور للرؤســاء الثالثة ،فال املوقع االول حارض،
والثالــث يقترص دوره عىل ترصيف االعامل مع انقســام وزاري،
اما املوقع الثاين فحارض لكن وسط خالفات نواب االمة ونكاياتهم
يف جلســات انتخاب الرئيس ،الذي ســيبقى مقعده شاغراً اىل ما
شــاء الله  ،فيام لبنان وشعبه يف الهاوية يعيشون مراحل املوت
الرسيري ،لكن يبقى العلم مرفرفاً وسط كل تلك الهزائم .
يف  22ترشين الثاين من كل عام يحتفل لبنان بذكرى االستقالل
ليوم واحد ،فيعود البنانيون بالتاريخ اىل العام  1943حني بدا لبنان
مستقالً ضمن حدود معرتف بها دولياً ومنترصاً عىل االنتداب ،لكن
االنتصــار ال يدوم يف لبنــان بل يقترص عىل فرتة زمنية ،ليعاين
اللبنانيــون مجدّ داً من مواجهة املرتبصني بوطنهم ومن الطامعني
فيه ،ما يجعل هذا التاريخ يرتاجع ســنة بعد اخرى ،ليصبح وهامً
يف ظــل حروب اآلخرين عىل ارضه ،وبالتايل من خالل الوصاية
واالحتالل اللذين عايشهام لبنان لفرتة عقود من الزمن.
وباملناسبة ،يقول نائب ووزير سابق عتيق يف مهنة السياسة »:
أننا عايشنا لغاية اليوم تسعة وسبعني عاماً من عمر االستقالل
املزيــف ،بحيث امتدت عقــود زمنية مل تتخلّلهــا صفحات من
االستقرار ،ال بل من الخوف والقلق عىل املصري ،فبعد كل الحقبات
واملحطات التي عايشــها لبنان وشــعبه ،مل نشعر يف اي يوم ان
بلدنا مستقل ،اذ وخالل كل تلك السنوات كان التحكّم بلبنان قامئاً
من قبل قوى ،متثلت بالوصاية الســورية وباالحتالل االرسائييل
ووصاية قوى اقليمية ،وأوامر ســفراء يطّلعون عىل كل شــاردة
وواردة  .يف حني ان ركائز االســتقالل تبدأ بالتح ّرر من كل انواع
االنتداب والوصاية واالحتالل ،وتاريخ لبنان شــاهد عىل كل هذا
نظــراً للحروب التي افتعلتها القــوى الخارجية عىل ارضه تحت
عنوان « الحرب االهلية « ،فيام كانت يف الحقيقة حروب اآلخرين
عىل ارضنا ،واســتعامل هذه االرض كساحات تصفية دفع مثنها
لبنان وشعبه».
ويــرى النائب أنّ الوضع هذا العام وصــل اىل الهاوية ،بغياب
رأس الهرم وعدم انتخاب رئيس لغاية اليوم ،يف ظل النكايات التي
يتبارى بها املعنيون بهذا االستحقاق ،متناسني هالك شعب برم ّته
بسبب قلة ضمري معظم مسؤوليه وسياسييه ،الذين أوصلوا البلد
اىل هــذا الدرك الخطر واالنهيارات التي اطاحته ،من دون ان يرف
لهم جفن او يشعروا مبا قاموا به من ويالت وخراب بأيديهم ،تجاه
وطن كان يوصف بسويرسا الرشق ،ومل يبق منه أي يشء بفضلهم.

قــال رئيس مجلس النواب نبيه بري ملناســبة عيد
االستقالل« :يك ال يتحول اإلستقالل إىل ذكرى يجب ان
يبقى اإلستقالل نهج حياة وفعال يوميا إلرادة وطنية
واحدة وموحدة حيال كل العناوين املتصلة بحياة الدولة
ومؤسساتها وإنســانها يف الحرية والكرامة واألمن
واإلستقرار « ،مضيفا «اإلستقالل بدأ قبل  79عاما من
اآلن «برئاسة وحكومة أين نحن اليوم؟».
وتلقــى بري برقيتي تهنئة من رئيس مجلس النواب
الكنــدي أنطوين روتا ومن رئييس مجلس الشــيوخ
الكندي جورج فوراي.

ّ
بــوحــبــيــب تــلــقــى اتـــصـــال تهنئة
مــــن وزيـــــــر خـــارجـــيـــة أرمــيــنــيــا

تلقــى وزير الخارجيــة واملغرتبــن يف حكومة
ترصيف األعامل عبداللــه بوحبيب اتصاال هاتفيا من
وزيــر خارجية أرمينيا آرارات مريزويان هنأه فيه بعيد
االستقالل ،كام تم خالله التأكيد عىل متتني العالقات
الثنائية بني البلدين وتفعيلها وتطويرها.

ّ ُ
«تجمع متقاعدين  -قــوى األمـــن» :
االس ــت ــق ــال ح ــق يــصــعــب اكــتــســابــه

ويســتذكر الســيايس العتيق هذا اليوم قبل  3ســنوات ،الذي
بدا مغايراً وتحديداً يف العام  2019مع بدء اإلنتفاضة الشــعبية،
وحدوث الفراغ الحكومي عىل أثر استقالة الرئيس سعد الحريري،
وحينئــذ نظ ّمت الفئات الناشــطة يف « ثورة  17ترشين» عرضاً
شــعبياً يف وسط بريوت ،شــاركت فيه قطاعات مهنية ونقابية
واجتامعية مختلفة ،وشــهدت ساحة االحتفال حامسة شعبية
كبــرة افتقدتها العروض يف الســنوات األخرية .لكن ومنذ ذلك
الوقت فشــل املنتفضون يف اســتعادة زخــم ذلك العرض يف
ذكرى االستقالل ،بســبب انفجار مرفأ بريوت وجائحة كورونا
واالوضــاع االقتصادية الصعبــة ،اىل ان انطفأت تلك االنتفاضة
وغــاب وهجها ،واألمر عينه انســحب عىل الذكرى  78يف العام
املايض ،حيث وللســنة الثالثة عىل التوايل أقيم يف وزارة الدفاع
عرض عسكري رمزي.

قائد الجيش في «امــر الــيــوم»  :مع دخــول الشغور يبقى حفظ األمن
ّ
بــــاملــــس ب ــال ــس ــل ــم األهـــلـــي
مــــن أولـــــويّـــــاتـــــنـــــا ...ولـــــن ن ــس ــم ــح
وجه قائد الجيــش العامد جوزاف عون «أمر
اليوم» يف عيد االســتقالل التاسع والسبعني،
جاء فيه »:يطل علينا العيد التاسع والسبعني فيام
وطننا مير بظروف استثنائية تتطلب من الجميع،
مسؤولني ومواطنني ،الوعي والحكمة والتحيل
باملسؤولية والتعاون من أجل املصلحة الوطنية
العليا ،يف انتظار اســتقامة الوضع السيايس
واســتعادة انتظام املؤسسات .فاالستقالل هو
مثرة النضال املرشف الــذي خاضه اللبنانيون،
كام أنه مثرة التحديات املصريية التي واجهوها
وتغلبــوا عليها بوحدتهم وعزميتهم وصوال إىل
بناء وطن عىل أســس متينة ،لذا يجب علينا أن
نحافظ عليه ونحميه».
أضاف «ميثل إنجاز ملف ترســيم الحدود البحرية بارقة أمل
لبلدنا ،وخطوة مهمة عىل طريق تعافيه من أزمته الحالية عرب
اســتثامر جزء أسايس من ثروته الطبيعية .هذا اإلنجاز يحتاج
إىل مؤسســات الدولة لتحميه وتواكبه ملا يف ذلك من مصلحة
للوطن واللبنانيني .بانتظار ذلك ،ومع دخول البالد مرحلة الشغور
الرئايس وارتفاع سقف التجاذبات السياسية ،يبقى حفظ األمن
واالستقرار عىل رأس أولوياتنا .لن نسمح بأي مس بالسلم األهيل
وال بزعزعة الوضع ألي أهداف .مهمتنا كانت وستبقى املحافظة
عىل لبنان وشعبه وأرضه».
وتابع «تثبتون يوما بعد يوم أنكم منوذج نادر بني جيوش العامل،
فقلام يواجه جيش هذا القدر من التحديات يف غضون سنوات
معدودة ويبقى يف أعىل درجات الجهوزية واالنضباط والتفاين

وااللتزام .واجهتم بشجاعة وصمت كل حمالت
التجني رغم الظروف االقتصادية واملعيشية التي
مترون بها ،وبقيتم عىل مناقبيتكم يف التعاطي
مع كل األحداث والحوادث التي شــهدها وطننا.
بقســمكم ويقظتكم حميتم لبنان وتستمرون
يف حاميتــه حتى آخر قطــرة دم يف عروقكم.
كل ذلــك بالتوازي مع مهمتكم األساســية يف
التصدي للعــدو اإلرسائييل وأطامعه من جهة،
كــا لإلرهاب ومخططاته التخريبية من جهة
أخرى .عيونكم عىل الحــدود كام عىل الداخل،
وتتابعون تنفيذ مهامتكم بالتعاون والتنسيق مع
قــوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان ،للمحافظة
عىل االستقرار يف الجنوب».
وختمقائدالجيش«إنالجيوشتبنىلألوقاتالعصيبة.قوةلبنان
ووحدته من قوتكم .اعلموا أن ثقة اللبنانيني واملجتمع الدويل بكم
هيأسطعبرهانعىلأهميةدوركم،فالتضعفواأماماألخطار،وال
تعبؤوا بحمالت التجني واالتهامات الباطلة .نجدد التزامنا بقسمنا
لحاميته والدفاع عنه .هذا الوطن الذي عاىن من تحديات وحروب
كثــرة يف تاريخه ينهض دوما ،ألن أبناءه عىل اختالف أطيافهم
يرفضوناالستسالم،وألنجيشهمتمسكبقيمالرشفوالتضحية
والوفاء ،فباإلرادة تنجيل الصعاب وينترص الوطن».
من جهة ثانية ،اســتقبل قائد الجيــش يف مكتبه يف الريزة،
الســفري الياباين يف لبنــان  Takechi OKUBOيرافقه امللحق
العسكري العقيد  ،Seiichime AKIMITSUوتناول البحث عالقات
التعاون بني جييش البلدين.

دريــــــــــــان لـــــلـــــنـــــواب  :لــــلــــتــــوافــــق عــــلــــى انـــــتـــــخـــــاب رئـــيـــس
ّ
ّ
يـــتـــحـــلـــى بــــاملــــواصــــفــــات الــــتــــي تــــذكــــرنــــا بـــــرجـــــال االســـتـــقـــال
دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ،يف ترصيح
لــه« ،أعضاء املجلس النيــايب اىل القيام بواجباتهم واىل اتخاذ
مبادرة مبناسبة ذكرى االستقالل باالتفاق والتوافق عىل انتخاب
رئيــس جديد للجمهورية يتحىل باملواصفات التي تذكرنا برجال
االستقالل الذين ناضلوا وضحوا من اجل وطنهم».
وقال« :إن ذكرى االســتقالل متر هــذا العام والوطن ينهار
ومؤسسات الدولة غائبة عن تلبية احتياجات الناس من كهرباء
وماء والعديد من متطلبات العيش الكريم ،وال يستقيم الوضع يف
لبنان إال بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة واستعادة

العالقــات اللبنانية العربية ،وبخاصة من دول مجلس التعاون
الخليجي كام كانت يف الســابق ،وغري ذلك يبقى كالما بكالم
وتضييعــا للوقت ونخىش ان نصل اىل يوم ال ينفع فيه الندم»،
مشــددا عىل «وحدتنا اإلســامية والوطنية وعيشنا املشرتك
اإلسالمي املسيحي الذي نحافظ عليه كحفاظنا عىل أنفسنا ما
يدفع بنا اىل التمسك بهذا األمل املتبقي للبنانيني يف هذا الوطن».
وناشد دريان «القوى السياسية أخذ العرب والدروس من رجال
االستقالل بوحدة موقفهم والعمل املشرتك ومعالجة قضاياهم
الوطنية بجرأة وإقدام وإعادة الثقة قبل فوات األوان».

هــــــاشــــــم مـــــــن قــــلــــعــــة راشـــــــيـــــــا  :آن األوان لـ ــإبـ ــتـ ــعـ ــاد
ّ
عــــــــن أفــــــــكــــــــار تــــــــهــــــــدد الــــــــوطــــــــن ووحـــــــــدتـــــــــه وبـــــــقـــــــاءه
زار عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاســم هاشــم
بإســم الجمهورية اللبنانية ،قلعة راشيا الوادي مبناسبة عيد
االســتقالل ،والقى كلمة ،قال فيها« :مــا احوجنا يف ذكرى
االســتقالل اىل معاين هذا اليوم ورضورة ترجمته اىل مواقف
وطنية النقاذ الوطن من ازماته وتداعياتها .فهذا اليوم ما كان
ليكون لوال تضافر جهود ابناء الوطن وتضامنهم وتضحياتهم
لينتج استقالال نحتفل به ،واستنادا اىل ذاك الزمن فاننا مطالبون
باالنتبــاه اىل االخطار التي تواجه وطننــا وعلينا مواجهتها
بوحدة املوقــف واالقتناع بأننا محكومون بالتوافق والتفاهم،
ومــن هنا من هذه القناعــة انطلقت مبادرة الرئيس نبيه بري
الطالق حوار وطني بني الكتل والقوى السياسية النهاء حالة
الشــغور ،من خالل رئيس توافقي مبواصفات جامعة وطنية
مميزة .لكن لالسف رفض البعض هذا الحوار الذي يبقى املنطق
الوحيد لحامية الوطن ،وطن لجميع ابنائه بعيدا عن التدخالت
واالمــاءات الخارجية ايا كانت وايا كان مصدرها او غاياتها»،
مضيفــا «مهام كانت التحديــات والتطورات ،فخالص وطننا
وابعــاده من مخاطر التدويل والتدخالت يبقى الحوار مخرجا
لكل ازماتنا ،واذا كان البعض قلقا عىل هذا الوطن فكان االحرى
بهم ان يعملوا عىل تسهيل الوصول اىل الحوار الذي كان منتظرا

بــري  :اإلســتــقــال بــدأ قبل  79عاما
«برئاسة وحكومة ...أين نحن اليوم؟»

ً

وابدى النائب عن خوفه من تكرار هذه املشــاهد يف السنوات
املقبلة ،اذ اننا كشعب مل نعد نشعر بأي فرحة مهام كانت املناسبة
وطنية ،وآمل ان نحتفل العام املقبل ويكون لبنان ح ّراً ال تستباح
ارضه ،من اجل مصالح بعض الدول التي تســتعمل بعض ابنائه
كوقود ،وبأن نتحد كشعب ولو ملرة ونبتعد عن الطائفية ،التي هي
الســبب يف كل ما وصلنا اليه ،وبــأن تجمعنا الصالة عىل أرواح
شهدائنا يك نستحق عن حق ان نحتفل بهذه الذكرى املجيدة.
يف اختصار وانطالقاً من هذه الصور املأســوية ،يعيش لبنان
اليوم ربع اســتقالل وربع سيادة ،مع انقسام سيايس وشعبي،
تتحكّم به الطائفية واملذهبية والوالءات الخارجية ،لتض ّيع عليه اي
فرصة او امل يف تحقيق االستقالل الحقيقي ،ما يجعل اللبنانيون
يشــعرون بحنني اىل رجاالت االستقالل الحقيقيني ،فكم يتوقون
اىل أمثالهم يف هذه املرحلة املصريية.

هنــأ «تجمــع متقاعدين «  -قــوى األمن الداخيل،
اللبنانيــن عموما بعيد اإلســتقالل ال  ،79وقال يف
بيان« :مير عام ،ويأيت عام جديد ،وذكرى االســتقالل
شــاخصة أمامنا يوم انســحب آخر جندي أجنبي عن
أرض الوطن فاســتتبعه تحرير لبنان من رجس العدو
اإلرسائييل عام  ، 2000حينذاك كان االستقالل الكامل
والحقيقــي .نتطلع اىل مســتقبل زاهــر ملؤه األمن
واألمان لتعود الفرحة اىل قلوب أبنائنا».
وختم «نعترب أن االســتقالل حق يصعب اكتسابه،
وان تخليد هذه الذكرى يعد مناســبة وطنية ،الستلهام
ما تنطوي عليه من قيم ســامية وغايات نبيلة ،خدمة
للوطن وإعالء مكانته وصيانــة وحدته ،واملحافظة
عىل هويته ومقوماته والدفاع عن مقدســاته وتعزيز
نهضته».

الـــلـــواء اب ــراه ــي ــم  :امل ــؤس ــس ــات ال ــدس ــت ــوريّ ــة وتــطــبــيــق الــقــوانــيــن
ُ
يــــبــــنــــيــــان الـــــــــــــدول ويـــــحـــــمـــــيـــــان مــــســــتــــقــــبــــل األجــــــيــــــال

وجه املدير العام لألمن العام اللواء عباس
ابراهيم ،ملناســبة العيد التاســع والسبعني
الســتقالل لبنان ،النرشة التوجيهية اآلتية:
«أيها العســكريون ،مير لبنان اليوم بأســوأ
مراحله .وما نزل بنا وأنزل علينا ،مل يســبق
أن ســجله تاريخ هذا الوطن الذي تحول من
مصدر للحضارة إىل مرتــع لإلنهيارات بكل
تعابريها القاســية التــي مل تبق ال برشا وال
حجــرا .وهذا ما يســتدعي منــا ،نحن أبناء
القســم للــه وللوطن ،أن نكــون عىل أهبة
االســتعداد ملا قد يحصل عىل كل املستويات،
خصوصــا أننا مســؤولون أمــام اللبنانيني
لصــون الوطن وحاميته يف وجه كل العاتيات.
أيها العســكريون ،ما حل بوطننا ليس قضاء وال قدرا ،بل
هو نتيجة لسياق داخيل عقيم أىت عىل كل يشء ،حتى صار
لبنــان بحاجة إىل بطاقة تعريف جديدة عن دوره ووظيفته
يف الداخــل ويف محيطه االقرب والبعيد .وبعدما كان لبنان
مصدرا للحرف وللحضارة االنسانية التي ترتكز عىل الحرية
والتعدد الثقايف والديني ،صــار مرتعا للطائفية واملذهبية
واملناطقية ،وســاحة لالســتزالم الغريــزي اللذين رضبا
مفاصل الدولة بكل مؤسســاتها .وما دام هناك مسؤولون
يدعــون انهم ضامنة الدولة ،فلن يكون لنا وطن ،ألن الدول
ال تقوم عىل ضامنات أشــخاص ،بل املؤسسات الدستورية
وااللتزام بتطبيق القوانني هام وحدهام اللذان يبنيان الدول
ويحميان مستقبل األجيال.

أيهــا العســكريون ،ليس رسا أن كل يشء
سقط .وسقطت معه االخالق والقيم ،وباتت
لغة الكراهيــة والحقد والرياء ورشاء الذمم
ســمة منصات اســتظلت الحرية وتعطيل
القضــاء ،فرضبت عرض الحائــط مفاهيم
حريــة التعبري ومعايــر رشف املهنة ،فكان
االنهيار عىل كل املســتويات مام افقد لبنان
مهمته ورسالته .وال قيامة لدولة او خالص
لوطن اال بإعادة احياء الدولة الحديثة املوحدة
والقادرة عىل حامية ذاتها وشــعبها .بعد ان
صار لبنان عاريا مــن كل أدواره ووظائفه،
فيــا القتال عىل جنس املالئكة ميتد فصوال
وأشــكاال ال ليشء ،إمنا لربهنة قدرة هذا وذاك عىل أهليته
لقيادة هذه الجامعة أو تلك.
أيها العســكريون ،إن واجبكم الوظيفي ،وقسمكم بالله
يوجبــان عليكم الوفــاء والصمود مهام اشــتدت االزمة،
وها نحن منر يف أحــــلك ظروفها ،ونخترب قســاوة املحن
والتجــارب .كونــوا كام عهدكم وطنكم وشــعبكم ،أبطاال
يف وجــه كل عدوان ،أبناء القانون واملؤســــسات ال ابناء
الظروف الفئوية وال منافعها اآلنية .ســيكتب التاريخ أننا
ما استكنا وال رضخنا .كام سيــــكتب أيضا أننا ما ارتضينا
هوانا ألجل مكاســب شــخصية ،فنحــن واياكم وجميع
اللبنانيــن أبناء الدولة ،أبناء لبنان الجامع ،العريب الهوية
واالنتــاء ،النهايئ الكيان واملتمســك بالعيش املشــرك
الواحد».

الــــــلــــــواء ص ــل ــي ــب ــا الـــــــى الـــعـــســـكـــريـــيـــن  :األعــــــــــــداء ث ــاث ــة
«اإلســــرائــــيــــلــــي» واإلرهـــــــــاب والـــــفـــــســـــاد ...ال انـــكـــفـــاء مــعــهــم
وجه املدير العام ألمــن الدولة اللواء طوين
صليبا نرشة توجيهية اىل العسكريني ،ملناسبة
العيد التاســع والسبعني الستقالل لبنان ،جاء
فيها« :أيها العسكريون ،مير عيد استقالل وطننا
لبنان هذه السنة ،يف ظروف استثنائية وصعبة
عليكم وعىل كل اللبنانيني ،يف ظل تعرث أصاب
معظم القطاعات واملؤسســات ،وهو ما شجع
ضعاف النفوس عىل استسهال تخطي القوانني
ملصالح شــخصية وماليــة ،وصوال إىل تهديد
االنتظام العام مبختلف فروعه ومتشــعباته.
إال أنكــم وكام يف كل مرحلة مفصلية دقيقة،
وقفتم كرامة ،ورفضتم إباء ،وبادرتم شجاعة،
ورصدتم حنكة ،متســلحني بإخالص وأمانة،
بكل ما نشــأتم عليه يف املديرية العامة ألمن الدولة ،لتقولوا
لكل املحاوالت املشبوهة تلك ،بأن الشغور يف بعض املؤسسات
السياسية ،ال يعني البتة شغورا يف األمن ،الذي هو ركيزة وجود
األوطان واستمرارها.
أيها العســكريون ،أعرف جيدا الظروف االقتصادية الصعبة

التي مترون بهــا ،وأعرف املعاناة اليومية التي
تعيشــونها لتأمني متطلبات العيش الكريم لكم
ولعائالتكم ،لذا ،ســتبقى املديرية العامة ألمن
الدولــة عىل تصميمها يف تأمني املســاعدات
العينية التي من شأنها سد بعض ثغرات االنهيار
االقتصادي الذي رضب لبنان ،وهي لجزء يسري
مــا تســتحقون ،وعىل رغم كل هــذا ،رآكم
اللبنانيون أبطــاال يف عمليات الدهم ملطلوبني
وإلرهابيني وملحتكرين ولفاسدين جمعوا ثروات
عىل حساب كرامة اللبنانيني ،فبقيتم نورا بوجه
عشــاق الظلمة ومخططاتهم ،عنيت بهم أعداء
ثالثــة تبقى مواجهتهم عــى رأس أولوياتنا،
العدو اإلرسائييل ،واإلرهاب ،والفساد ،الذين ال
انكفاء معهم وال تلكؤ وال هوادة.
أيها العسكريون ،إن العاصفة التي رضبت لبنان شارفت عىل
نهاياتها ،ولبنــان الذي تعرفون عيص عىل االندثار ،وقيامته،
مســؤولية أبنائه متعاونني مع كل مؤمــن بالحوار والتآخي
واإلنسان ،ال بل كل مؤمن بالحياة».

ملناسبة عيد االستقالل ،وضعت أكاليل من الزهر عىل أرضحة
رجاالت االستقالل باسم الجمهورية اللبنانية.
فقد وضــع وزير العدل يف حكومة ترصيف االعامل هرني
الخوري إكليالً عىل متثال بشارة الخوري .ووضع وزير الزراعة
يف حكومة ترصيف االعامل عباس الحاج حســن اكليال عىل
رضيح الراحل صربي حامدة .كام وضع وزير البيئة يف حكومة
ترصيف االعامل نارص ياسني إكليالً عىل رضيح صائب سالم .
ووضع وزير الرتبية يف حكومة ترصيف االعامل عباس الحلبي
اكليال عىل رضيح رياض الصلح .
كــا وضع وزير الداخليــة والبلديات يف حكومة ترصيف

االعامل القايض بســام مولوي إكليال عىل رضيح عبد الحميد
كرامي .ووضع وزير املالية يف حكومة ترصيف األعامل يوسف
الخليل اكليال عىل رضيح الرئيس الراحل عادل.
ووضع وزير االتصاالت يف حكومة ترصيف االعامل جوين
القرم إكليال عىل رضيح حميــد فرنجيه .ووضع وزير الدفاع
الوطنــي يف حكومة ترصيف االعامل موريس ســليم إكليال
نصار
عىل رضيح فؤاد شــهاب  .ووضع وزير الســياحة وليد ّ
إكليالً عىل رضيح األمري مجيد أرسالن .ووضع وزير االقتصاد
والتجارة يف حكومة ترصيف االعامل امني ســام اكليالً عىل
رضيح عدنان الحكيم.

وضــــــــــع أكــــــالــــــيــــــل مـــــــن الـــــــزهـــــــر بــــــاســــــم الـــــجـــــمـــــهـــــوريّـــــة
ّ
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة عـــــلـــــى أضـــــــرحـــــــة رجــــــــــــــاالت اإلســـــتـــــقـــــال

يف قلعة راشيا
ورفضته بعض السياسات الخاطئة .لقد ان االوان لالبتعاد عن
كل االفكار التي تهدد الوطن ووحدته وبقاءه وهذه مسؤولية
وطنية يتحملها الجميع ويف كل املواقع واملسؤوليات».
وكان هاشم تفقد الغرف التي سجن فيها رجاالت االستقالل
واملتحف العسكري ،ودون كلمة يف قاعة الرشف.

5

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
بِال معنــى .بني عملة وطنية فقدت قيمتها ،وكلامت
فقــدت القدْ َر األكرب مــن معانيها ،يقــوم اللبنان ّيون
باستقبال عيد االستقالل .
َ
أنت يا عيدُ ؟ وألنّ الحال بشبيهه يُذكَ ُر ،
عيدٌ بأية حالٍ َ
فتعالوا نتذكر معاًَ ،
حال َمن تكســدُ بضاعته ،بســبب
ّ
الغــش والخداع .اذا كان من امثــال الذين عندنا ،فهو
يبدّ ل للبضاعة اسمها وتاريخ صالح ّية استعاملها ،ويا
رش ...
دكّان ،او يا «ســوبرماركت» ما دخلك ّ
األشمل
ّ
«حريّة ،سيادة ،استقالل» ،هي بضاعة عىل
كلامت
ٌ
األعم  ،ليســت عند من ينادي بها ،ينادي عليها.
ّ
يبــق لها ،ال معنى وال طعم وال لون .هي اليوم مج ّر ُد
مل
َ
ٍ
صوت بهــا ،إ ّما منافقون وا ّمــا غافلون.هي
ُ
ألفــاظ يَ
كذلك حني ال يكون ســائد اً يف البالد ّأل أسيا ُد والفساد
واالستغالل .
ذكرى وعيد اً ،فحني يحتفل الشــعب
االســتقالل
ا ّما
ً
املحافظ عىل كرامته بذكرى اسرتداد كرامته  ،واستثامر
موارده .االســتقالل حني يحتفل الشعب به ثور ًة عىل
والشــعب يف لبنان اليــوم بات  ،كام الكلامت
ظامليه.
ُ
اَنفة الذكر اعاله ،ال معنى له ّ
املجازي.
ال يف الســياق
ّ
أ ّما  ،يف واقعه الفعيل املخزي  ،فهو «شعوب» توزّعت
ٍ
ُ
يقــول أربا بُها
أحزاب ،
طوائف وعىل
جامعــات عــى
ٍ
َ
وأصحا بُها ما ال يفعلون .
القطعــان ،قطعانُ املوايش عينها ،حني يستشــعر
واحدُ ها خط َر التضحية بــه يعاند ،تعاند عالفيها حني
يسوقُها العالفون اىل الذبح.
ا ّما نحن ،قطعانَ الشــعب يف لبنان ،ففي أمرنا أبعدُ
العجب  .نذهب  ،برعاية احزاب الهباب والخراب .
مــن
ِ
نذهب ال نعاند اىل املسالخ صاغرين .هل وصلنا اىل هذا
يصح
الحــدّ ؟ وصلنا اىل ما هو أبعــد ،وصلنا اىل حيث
ّ
مظلوم
مل يفج ُر يجور ،وعىل
ٍ
فينــا الحكم عىل ِكال ظــا ٍ
خانعٍ ال يثور ،كالهام يف النار ...فاىل النار ،اىل النار.
كل من تناديكم
وبئس االســتقالل وبئس املصري ،يا ّ
الحيــاة فال تل ّبون ،فال تثورون .

عبد الساتر :لنكن في خدمة اآلخرين

عبد الساتر يرتأس القداس
احتفل راعي أبرشــية بــروت املارونية املطران بولس عبد
الســاتر بالقداس اإللهي ملناسبة اليوم العاملي السادس للفقري
وأحد بشارة العذراء ،يف رعية مار رشبل  -الفنار ،وألقى عظة
قــال فيهــا« :مد يد العون هو واجب عــى كل واحد منا وهو
ترجمة ملحبتنا لله ولإلنســان .يقول ربنا يف وصف كل واحد
منــا إننا عــال بطالون ،لذا علينا أن نكون يف خدمة اآلخرين
من دون متنني وال تباهي وال تكرب ،ألن ما نقدمه لآلخر هو يف
األساس عطية من الله لنا ،وبالتايل عطية من الله اىل اآلخرين
مــن خاللنا .ال تكون األخــوة فقط يف تقديم الهبات لِ َمن هم
بحاجة إليها ،بل هي ً
أول يف محبة األشخاص واإلصغاء إليهم
وإىل همومهم وقضــاء الوقت معهم .إذ ليس دو ًما ما يحتاج
اليه اآلخر ماديًا ،وإمنا يحتاج إىل حضورنا وكلامت التشــجيع
والرجاء واملحبة».
وتابع «نحن املسيحيني نسري عكس هذا العامل الذي يحدد كرامة
اإلنســان بحسب مركزه االجتامعي وأحواله املادية .فكل إنسان
بالنسبة إلينا كريم ألنه مخلوق من الله وعىل صورته».
وختــم« :لو تخىل كل واحد منا عام هو غري أســايس وغري
رضوري ،لتمكنــا من تأمني ما هو أســايس ورضوري إلخوتنا
املحتاجني».
وبعــد القداس ،التقى املطران عبد الســاتر بأبناء الرعية يف
صالون الكنيســة .ثم كانت مائدة محبة من إعداد لجنة العمل
الراعوي اإلجتامعي.

تقـــــــــــــــي الديـــــــــــــــن :اإلســـــــــــــــتقالل
ّ
ال يكتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إال باس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعادة الودائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
غرد رئيــس حزب «الوفاق الوطني» بــال تقي الدين عرب
حســابه عىل «تويرت»« :االســتقالل ال يكتمل اال باســتعادة
الودائع الهم األكرب للبنانيني هو استعادة أموالهم التي يعجزون
عــن الوصول إليها .املصارف هي املســؤولة عن رصف وحجز
أموال املودعني».

«حـــــراك املــتــعــاقــديــن» ل ــوزي ــر الــتــربــيــة:
لن يقف التعليم إن حصلنا على حقوقنا

وجه حراك املتعاقدين رســالة اىل وزير الرتبية يف حكومة
ترصيــف األعامل القايض عباس الحلبي ،جاء فيها« :من دون
شــك نحن يهمنا إنجاح العام الدرايس ومعه التعليم الرسمي،
ومن دون شــك أن أي إرضاب أو إغــاق للمدارس يؤذينا يف
الصميــم .لكن الوزير طرحنا عليكــم يف لقاء األربعاء جملة
من الثوابت الحقوقية التي أن مشــيتم بها لن يتقهقر التعليم
الرســمي وســيميض نجاحا حتى التميز ،لكن لألسف ،وألن
مطالب الحارضين كانت بالعرشات وكانت تضم وفودا كبرية
متثل مســاعدات الروضات وتعليم بعــد الظهر وقبل الظهر
والتكنولوجيا الرتبوية واإلرشــاد الرتبوي واإلرشاد الصحي
واملستعان واالجرايئ واألسايس والثانوي وتعليم السوريني .مل
تســنح لكم الفرصة بكل تأكيد وأمام هذا الحشد من منظامت
املعلمــن ،لتطلعــوا بجدية عىل املطالب األساســية للتعليم
الرســمي والتي هي عصب التعليم الرسمي والتي إن مل تدفع
حتم عىل مسار هذا التعليم».
سيقع الخطر
ً
وأكدوا أن «حقوق املعلمــن متعاقدين ويف املالك ،التي إن
وصلــت إلينا ،لن يكــون هناك أي عقبات تحول دون وقف هذا
التعليم بل وانهياره».
الجد
محمل
عىل
هذا
بياننا
تأخذوا
وختم «نتمنى أن
خصوصا
ً
إذا ما علمتم أن أوضاع املعلمني مل تعد تحتمل املزيد من القهر
واالســتدانة ليســددوا بدالت التنقل اىل املدارس التي أضحت
تكلف املعلم  4ماليني لرية يدفعها كل شــهر وليدفع ملحطات
الوقود مثن البنزين (بالدين)».
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طرابل ــــــــس حاضن ــــــــة الح ــــــــزب القوم ــــــــي اإلجتماع ــــــــي من ــــــــذ  ١٩٣٤تحتف ــــــــل بالتأس ــــــــيس
ُ
دع ــــــوات لوح ــــــدة الح ــــــزب ومؤسس ــــــاته الضامن ــــــة لوح ــــــدة اإلتج ــــــاه والعم ــــــل القوم ــــــي
جهاد نافع
حضور الحزب السوري القومي االجتامعي
يفمدينةطرابلسمميز،ويرقىاىلالعام،١٩٣٤
وقد أوىل املؤسس الزعيم انطون سعاده اهمية
خاصة للمدينة ،التي زارها وتجول يف شوارعها
واجتمع اىل شخصياتها ،ويف مقدمتها املفتي
الشيخ العالمة محمد الجرس.
طرابلس انجبت قادة برزوا يف العمل القومي
ويف تأســيس الفروع الحزبية ،وكانت عيادة
الدكتور ســميح علم الدين يف محلة الرتبيعة
املركــز االول الول هيئة منفذية يف طرابلس،
ومصطفىاملقدماولمنفذعام.وقدبرزقوميون
نجحوا يف نــر العقيدة القومية يف املدينة،
ومنهم كامل املقدم ،نجال معتوق حداد وواصف
الفتــال ،وقوميون مــن عائالت ذوق وصايف
وحرب وصويف وحداد وحجازي والزين ،وكرث
من العائالت الطرابلسية العريقة..
فقد شكلت منفذية طرابلس يف الحزب القومي تاريخيا مركزا
استقطب ابناء طرابلس ،وتحول مركزها يف الجميزات اىل محور
تتالقى فيه االحزاب والقوى الوطنية والقومية واالسالمية ،حتى
اصبح وال يزال معلام قوميا بارزا منذ اكرث خمسني سنة ،وبقي
هــذا املركز صامدا يف كل املراحل ويف اصعب الظروف التي مرت
عىل املدينة.
غرف املركز ال تزال تعبق بانفاس قادة مروا ونشطوا فيه وكان
محطة انطالق وهم كرث ،منهم من استشهد كالشهيد ابو خلدون

والشهيد عاطف الدنف ،ومنهم من ال يزال يف ساحات الجهاد..
ومركز املنفذية اعتاد يف كل مناسبة قومية ان يجمع يف قاعته
مواطنونطرابلسيونوقوميونمنالرعيلاالول،اىلجانباجيال
جديدة انتمت حديثا للحزب من صلب عائالت طرابلس.
ولعــل مديرية الثقافة التابعة للمنفذية الرائدة بني املديريات
الناشطة يف طرابلس مبجملها ،والتي تنجح يف تسجيل انتامءات
جديدة من مختلف احياء طرابلس ،من ايب سمراء والقبة والتبانة
وجبل محسن والزاهرية وامليناء.
مل تغب مديرية الثقافة التي يتوىل مســؤوليتها االمني محمد
موىس عن ذكرى التأسيس التسعني ،فجمع باقات من القوميني

الشــباب اىل جانــب الرعيــل االول ،ووجوه
طرابلسيةوقياداتيفاالحزابوالقوىالوطنية
والقوميةواالسالميةوالفصائلالفلسطينية.
القيت كلامت لسوسن نفلة وللطالبة حنني
الراوي ومحمد حجازي والسامة هالل ،واالمني
الياس عــي ،الذي قال كلمة وجدانية تحدث
فيها عن التأسيس الذي أرىس قواعده سعاده،
وانه مســتمر بتوالد االجيال نحو نهضة وبعث
نهضة سورية قومية اجتامعية.
اما املنفذ العام االمني عبد الباســط عباس،
فكانــت كلمته الفتة يف تأكيــده عىل اهمية
وحدةاملؤسساتالحزبيةالضامنةلوحدةالفكر
والنهج واالتجاه والعمل القومي ،كون الدستور
واملؤسساتاعظمعملقامبهالزعيمسعادهبعد
وضعه العقيدة ومباديء الحزب.
واكد عباس عىل « اننا نريد رئيسا قويا جامعا
يوحد اللبنانيني تحت سقف دولة مدنية قوية
عادلــة ،تحتكم اىل القانــون وتحقق االمناء
املتوازن ،وترفع سيف الفقر والجوع عن رقاب املواطنني ..وتشكيل
حكومة ترتكز اىل الثوابت الوطنية ،وتستكمل بنود الطائف التي
نصت عىل عالقات مميزة مع سوريا التي انترصت عىل االرهاب
التكفريي».
ودعا عباس اىل التمســك بوحدة املؤسسات الحزبية وااللتزام
بهــا كضامنة لوحدة النهج والعمل ،خاصة يف مدينة طرابلس
العريقة التي يتجذر فيها الحزب منذ التأسيس واىل اليوم وألجيال
مل تولد بعد.

ّ
اليومي ــــــــة :س ــــــــيناريو فوض ــــــــى أم اس ــــــــتغالل للف ــــــــراغ الرئاس ــــــــي؟؟
أح ــــــــداث طرابل ــــــــس
دموع األسمر
اشــتباكات القبــة يف طرابلس عىل مدى
اليومني املاضيني ،اسفرت عن سقوط جريحني
وارضار مادية ،اســتدعت مداهامت للجيش
اللبناين نتج منها توقيفات ومصادرة كميات
من االسلحة والذخائر.
قبل احداث القبة ،احداث يف التبانة تتواصل
بني حني وآخر ،ورصــاص يبلغ املنازل واملارة
واصابات...
ما يحصل ال يختلف اثنان عليه ،انه اســاءة
بالدرجة االوىل اىل سمعة طرابلس ومحاولة
تشويهها ،مام دفع ببعض االوساط اىل الظن
بان ايادي خفية تقف خلف هذه االحداث التي
ال تنتهي ،وتؤدي اىل ارباكات امنية ،واىل قلق
لدى املواطنني خشــية ان تتوسع وتصل اىل
مرحلة انفالت شــامل ،غــر ان االمن ال يزال
ممســوكا بفعل التدابري االمنية ومســارعة
دوريــات الجيش اىل دخول مناطــق التوتر ومالحقة املخلني
باالمن وتوقيفهم.
الســؤال الذي يرتدد يف مجالــس املدينة :من يحرك هؤالء؟
وهل هي محض صدفة ام هناك من يســتغل الخالفات الفردية
والعائلية ويســتثمرها يف بــث الفوىض والفلتان االمني عىل
الساحة الطرابلسية؟

تعتقد بعض االوســاط ان الفراغ الرئايس وانشغال الدولة
برمتها يف مســألة االســتحقاق الرئايس ،ساهم بطريقة او
باخــرى يف جــرأة البعض عىل افتعال خالفــات وصدامات
واشتباكات امعانا يف نرش الفوىض الهداف سياسية وخدمة
ملشاريع خارجية.
وعامل آخر يســهم يف هذه االحداث ،تضيف االوســاط ،هو
الواقع املعيــي واالجتامعي واملايل املنهار الذي أوصل الناس

كسبار ّ
تقبل وأعــضــاء مجلس نقابة املحامين التهاني
تقبل نقيــب املحامني يف
بريوت نارض كســبار ،وإىل
جانبه أعضاء مجلس النقابة
واألعضاء املنتخبني ،التهاين
ملناسبة انتخاب أربعة أعضاء
جدد يف مجلس النقابة ،وهم
ســعد الدين الخطيب ومايا
الزغرينــي وميســم يونس
وجورج يزبك .وحرض للتهنئة خالل االجتامع
عددكبريمنالنقباءواملحامني.
خصوصاً ما ينرش عىل صفحات الفايسبوك من
والالفت أن جميع املهنئني،
ناب وغري مقبول ،ومن تهديدات وإشاعات
رصحوابأنهااملرةاألوىلمنذعرشاتالسننيالتي كالم ٍ
ّ
يكون فيها الجو هادئاً ومنضبطاً ومريحاً ،حيث ومراجل سوف ترتد عىل أصحابها خصوصاً من
مل ينتظــر املحامي املقرتع أكرث من عدة دقائق .عليهم ملفات يف النقابة ،أو ما ميكن أن يشكّل
وشكروا النقيب وأعضاء املجلس والعاملني يف مخالفات يعتقدون بــأن النقابة غافلة عنها.
النقابةوخصوصاًرئيسالديوانجوزيفشاول ،وأنه بصدّد التحضري لعدة خلوات تتعلّق بتنقية
ورانيا حميص ياســن ،وكريم صباغ وغريهم الجدول (املقــ ّررة يف  9كانون الثاين) ،وملف
اإلعالم وخصوصاً ما ينرش عىل مواقع التواصل
عىل حسن التنظيم.
وعقد مجلس النقابة برئاسة كسبار جلسته اإلجتامعي وضمن املجموعات.
بعدها ،جرى إنتخــاب هيئة مكتب املجلس
األوىل إلنجــاز جدول اإلعامل .وألقى كســبار
كلمته التوجيهية حيث شدّد «عىل نيته الدامئة وفاز بأمانة الرس ســعد الدين الخطيب وأمانة
بأن يكــون نقيباً ناجحاً ،ألنه مل يعمل كل هذه الصنــدوق إييل بازريل ومفوضية قرص العدل
السنوات للوصول إىل هذا املنصب حتى يفشل .عامد مرتينوس.
أما العضوان األصيالن املنضامن للمحكمة
وأنه سوف يتعامل مع كل عضو مجلس وكأنه
نقيب ضمن املهام املوكلــة إليه» ،طالباً منهم النقابية فهام وجيه مســعد ومايا الزغريني
التعاون لتكون الســنة الجديدة ســنة منتجة والعضوان الرديفان هام ميسم يونس وجورج
كالسنةالحاليةوأكرث،والقيامباملشاريعاملفيدة يزبك كام يحل مروان جرب محل أمني الرس أمام
للمحامني والنقابة مــن تكبيدها أي مبالغ إذا املحكمةالنقابية.
وتق ّرر عقد الجلســات األسبوعية كل يوم
أمكن».
ووضع كسبار املجلس يف جو األيام املقبلة ،جمعة عند الساعة الثانية عرشة ظهراً.

ّ
ّ
عمومية ثانية في  5كانون األول املقبل
جمعية

ّ
اإلعــامــيــون م ــدع ــوون ال ــى االنــتــصــار
الــقــصــيــفــي:
لقيم االستقالل والتركيز على بناء دولة املؤسسات
رأى نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف
القصيفي ،يف بيان «أن ذكرى االســتقالل هذا
العام ،تحل حزينة عىل اللبنانيني يف ظل الشغور
الرئايس ،واالزمة االقتصادية واالجتامعية غري
املسبوقة يف تاريخه».
وقــال« :أن إرادة الحياة تبقى البوصلة التي
تقود اللبنانيني إىل األمل بنهوض وطنهم معاىف
من بني الويالت التي حملت معها الشلل عىل كل
املستويات،ودفعتباجيالهالشابة،وطاقاتهإىل
هجرة قرسية عنه ،واألمل يعترصها  .لكن الرجاء
بقيامته يبقى اكرب من اليأس والخيبة» ،مضيفا
«يتعني عىل املسؤولني والقوى السياسية كافة،
أن يسارعوا إىل إجراء االستحقاق الدستوري يف
أرسع وقت وانتخاب رئيس جديد للبنان ،يكون
قادرا عىل مل الشمل تحت مظلة الدولة القادرة
والعادلة ،وامليض إىل بناء مستقبل ال يشبه يف

يشء حارضه البائس».
وختم «إن الصحافيني واالعالميني مدعوون
إىل االنتصــار لقيم االســتقالل والرتكيز عىل
حتمية بناء دولة املؤسســات التي يتســاوى
فيهــا املواطنون تحت راية الوالء له ،ألن لبنان
هو وطن الرسالة االنسانية الحاضنة لهم يف
إطار التفاعل االرادي الحر والدميوقراطي لنسج
ثقافة الحياة وعىس أن يقبل االســتقالل يف
العام الذي ييل حامال معه البشارة إىل اللبنانيني،
بأن الليل الطويل إىل انحسار ،وأن فجر الخالص
سيرشق من جديد».
من جهــة ثانية ،أصــدرت نقابة محرري
الصحافــة البيــان اآليت« :مل يكتمــل نصاب
الجمعية العمومية لنقابة محرري الصحافة
اللبنانية،وستنعقدثانيةيفالخامسمنكانون
االول املقبل الساعة العارشة صباحاً».

اىل جدران مغلقة ،وادى اىل عجز العائالت عن
ايجاد مورد رزقها ،يف مدينة تعيش تحت خط
الفقر حسب تصنيفها لدى منظامت انسانية
دولية.
الجدران املغلقة وانعدام فرص العمل ليست
وحدها تتحمل املسؤولية يف احباط العائالت،
بل تقع عىل ادارات الدولة املســؤولية االوىل،
وعىل قيادات املدينة املســؤولية الثانية يف
تهميش املدينة ،خاصة وان نوابها مل يتقدموا
خطوة واحدة نحو اســتنهاض او رافعة امناء
او انتزاع حقوق ،وكل ذلك دفع بالشــباب اىل
اليأس واللجوء اىل الســاح لفض اي خالف،
وبعض من هؤالء الشــباب لجــأ اىل اخطر
املوبقــات ،وهي الحبوب املخدرة التي تتفىش
برسعة يف اوساط فتيان ىف ريعان صباهم،
مام يــؤدي اىل تدمري منهجي لنقطة ارتكاز
املجتمعات.
طرابلــس هذه االيام ،تعاين من جملة ازمات،
ورغــم ذلك فان االحداث االمنية تجعــل املدينة غابة ،وما يجري
له تداعيات ،فيام املطلوب وفق االهايل الحســم والحزم  ،وليس
قطع الطرقات سوى آفة ترفع من معدل املعاناة ،وليس مقبوال ان
يلجــأ البعض اىل قطع طريق كلام اوقفت القوى االمنية مطلوبا
او مخالفــا ،وكأن الهدف من قطع الطرقات كف يد القوى االمنية
ومنعهامنتحقيقالعدالة،وبسطسلطةالقانونواالمنواالمان..

فــــــــــــــي الــــــــــــــــذكــــــــــــــــرى الـــــــثـــــــامـــــــنـــــــة
لـــــــرحـــــــيـــــــل الـــــــشـــــــيـــــــخ الــــــفــــــوعــــــانــــــي

باقر الفوعاين

يف مثــل هذا اليــوم منذ
 ٨ســنوات طويــت صفحة
العامل الجليل الشــيخ حسني
الفوعاين ،وهــو املولود يف
 ١٠كانــون الثاين  ١٩٥٢يف
بلدة عيل النهري ،حيث تلقى
علومه االبتدائية ،ثم انتقل اىل
النجــف األرشف لنهل علومه
الدينيــة يف الحوزة العلمية
عىل يد االمام العالمة املرجع
السيد أبو القاسم الخويئ ،ثم
لينتقل بعدها اىل ســوريا ملتابعة الدراسة
الحوزويــة يف كل من حوزة الســيد أحمد
الواحــدي ومن ثم حــوزة آية الله العظمى
الشيخ التربيزي ،ليعود بعدها باإلضافة اىل
الحوزات العلمية يف إيران يف قم دراســة
وتدريســا ،من منذ عام  ١٩٦٩لغاية .١٩٨٠
ويتذكر الشــيخ ماجد ســليامن « كنت يف
بداية الثامنينات ادرس يف حوزة قم املقدسة
وكان لدي مجموعة من اإلخوة واألصدقاء
من طلبة العلوم الدينية وكانت لنا ذكريات
جميلة حيث كنا نســافر إىل خوزستان يف
جنوب ايران وكان النــاس هناك يتكلمون
العربية مخلوطــة أحياناً ببعض الكلامت
الفارســية ويف إحدى املرات عندما سافرنا
للتبليــغ إىل االهواز وكنــا مجموعة من
الطالب اللبنانيني وكان معنا املرحوم الشيخ
حســن الفوعاين الذي كان يعطي ملجلسنا
طعام خاصا وكان يقول بعد عرش ســنني يا
شباب «رح تتوحوحوا عبعضكن» ويف تلك
األيام كانت تجري االعــدادات لالنتخابات
الرئاسية االوىل يف إيران وكان هناك بعض
األنشــطة لبعض األحزاب وكانوا يطلقون
شــعارات متفاوتة ويف هذا الخضم اتفق
أن ارتقى الشيخ حسني الفوعاين املنرب يف
إحدى الحســينيات واخد يطلق الشعارات
املؤيدة للمرشــح الذي يؤيد الثورة بشــكل
مطلــق وكان ينفعل ويقــول من ال يعجبه
فليأت ويواجهني لقد عرب يف ذلك اليوم عن
شجاعة صادقة تحيك عشقه للوالية.
ومع اختفاء االمام الســيد موىس الصدر
وانتصار الثورة اإلســامية يف إيران ،شــد
الرحال اىل لبنان ،حيث انتســب اىل صفوف
حركة امــل املحرومني يف العام  1980وذلك
لغاية العام  .1991كان العامل الجليل الشــيخ
حســن الفوعاين إىل جانب إخوانه معايشاً
همومالجنوبوداعيةلإلصالحبنيكلاألخوة
واملواطنني ،عامالً عىل التوحيد ونبذ التفرقة
والفتنة ،كان يعترب الطائف ســبيل الوحدة

وبناء الوطــن ،داعياً لألخوة
بغض النظر عــن االنتامءات
السياســية والطائفية كانت
مســرة حياته اإلصالحية
مثاالً ألي رجل يعمل لإلصالح
ومل يكن يف حياته ساعياً وراء
شهر ٍة او مال.
ويقــول املرحوم الســيد
خليل مرتىض بــدون مزايدة
عن مناقبية املرحوم الشــيخ
حســن الفوعــاين أنه كان
حر وصاحب نُكتة
صاحب رأي ُ
دامئاً .ويتذكر أنهم ذهبوا إىل
األهواز وكيف اعتىل الشيخ الفوعاين املنرب
الحســيني ،حيث كان له شــخصية قوية
وثقة بالنفس ال ُيشــق لهــا غبار .ويتذكر
السيد مرتىض زيارتهم جنوب لبنان ولقائهم
الشيخ إبراهيم سليامن ،حيث قال له املرحوم
الشيخ إبراهيم والله لو إين أستطيع االعتامد
عىل أحد منكم كام اعتمد عىل الشيخ حسني
الفوعاين فقلت للشيخ إبراهيم املرحوم عىل
سبيل املامزحة بأن الشيخ حسني ال يُف ّرق بني
شجاعة العاممة واندفاع أهل البقاع .حيث
أنه كان للشيخ حسني الفوعاين اندفاع حاد
للمرحوم.
خالصة القول ان الشيخ حسني الفوعاين
كان شُ جاعا فوق علمه.
وينقل عن املرحوم السيد عيل الحسيني قال
كان املرحوم الشيخ حسني الفوعاين شجاعاً
مقداماً متحيزاً لقيام الثورة اإلســامية يف
إيــران بالرغم عن بعــض االعرتاضات حول
مسألة التوسع باآلراء ،إال أنه دافع وبكل قوة
عن حكم والية الفقيه ضد الحكم الجائر آنذاك
اي ما ُيقصد به شاه إيران.
وبسببظروفالحربالتياندلعتآنذاكبني
إيرانوالعراقأجربتهعىلالعودةإىللبنان.وبعد
عودته عام  .١٩٨٣وقيام انتفاضة  6شــباط
 1984وما حصــل بعدها ،ثم جاءت ظروف
غري مؤاتية عام  ،1988كام مل تكن الظروف
السياسية مهيئة بسبب الفتنة آنذاك ،لكنه مل
يُحبذ الصمت أمام ما يراه فحاول الوقوف عىل
مسافة واحدة بني الجميع ،لكنه كان يرى ان
الوقوف إىل جانب حركة امل يُشــكل الخط
الوسطي ،ويتذكر السيد عيل الحسيني جازماً
ان املرحوم الشيخ حسني الفوعاين دفع مثنا
لشجاعته ومثناً لعدم متلقه ألي أحد وكانت
ال تأخذه لقول الحق لومة الئم .ويختم السيد
قائالً بأن الزمان وبعض املفاهيم الخاطئة مل
ترحم أحداً كأمثال الشيخ املرحوم.
نتذكــرك وندعو لك اليــوم أنا واخويت يف
حركة أمل.
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مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

ّ
ّ
فـــي يــــوم الـــــوطـــــن« ...غـــلـــوبـــال إديـــوكـــايـــشـــن» تــحــيــي الـــوطـــن مـــن قـــاعـــدة بـــيـــروت الــجــويــة
الوطن ثقافة ،والحياة ثقافة ،والحب ثقافة ،بل إن الثقافة
هي يف تكامل مجتمع بذر األوطان حبا نقيا فأينع حياة .لكم
مرت عىل هذا الـ»لبنان» حروب واحتالل وحصار او إفســاد
ّ
كل طغيان
وشــقاق ...غري أنّه كطائر الفينيق ،يتامســك بعد ّ
لينهض من تحت األنقاض بألوان حياة ،ينفض عنه غبار املآيس
ورماد املوت ،ويتنفس من رئات األحرار حقا وخريا وجامال.
ومن تكون البذور غري أجيال الطفولة والشباب ،من تكون
غري ذخر اللــب الذي يحتاج إىل من يتقــن زرعه واحتضانه
واالهتامم به ،حتى إذا ما نبت أغنى وإذا ما أغنى أدهش.
القلم والبندقيــة عىل متاس معا ،كالهام يعليان ســياج
الوطن وتصان بكليهــا األرض .فمن قــال أن األرض ترابا
ليس إال ،فاته بــأن األرض يقني اليقني ،فاته أن األرض إميان
ووجدان ،مسكن ومأمن ،عز وفخر.
جبِل يف رحم الحضــارات ،قىض فوق ترابه
األرض تــراب ُ
مناضلون ســقوا عطشــه بالقاين وكرســوا الفداء .فأعيل
سياج األرض بسواعد رجال امتشقوا البنادق ،عانقوا البارود
يف فصل القتال ،وحرصوا يف ســلم الفصول ان يكون أمان
الياســمني ظالل .ويف اللب حيث مثار الغــال ،حيث الزرع
املنتيش باحــام تعلو الجبال ،عقول ه ّذبت مواســم الجهل،
خصبتها ،ولفظت ومل تزل ،عن ملح مياهها
ش ّذبتها ،ط ّيعتهاّ ،
وأي بذور،
جثث الفساد ،واشالء أم ّية التقوقع .يف اللب بذور ّ
اللب طفولة وشباب يعقل بها زرع األوطان..
يف ّ
فبني زند مرقط عىل الحدود ،وراع ميتشــق رشع الحروف،
تعلــو راية الوطن لتظلــل الوطن ،كل الوطن بــكل اطيافه.
فالوطن الوطن طيف ال أطيــاف ،واملجتمعات الحقة رشعة
حقوق وابداعات يف االنســانية ،يطال معها الشعب بأحالمه
عنان الســاء وأمىض ،ليقول اللبنانيون مــن هنا ،ال حدود
لألحالم ،الجذور وطن ال يعرف الفناء.
إنه الثاين والعرشون من ترشين الثاين عيد استقالل لبنان.
ويف خطوة منها جمعت «غلوبال إيديوكايشــن» طالب لبنان
من مدارسها التي القى فيها الشــال الجنوب ،والقى الجبل
البقاع عىل ارض بريوت يف قاعدة بــروت للقوات الجوية،
لالحتفال جنبــا إىل جنب مع ضباط وعنــارص من الجيش

اللبناين ،منشــدين بالقلوب
قبل الحناجر « كلنا للوطن»
ومتيقنني بالعمــل واملثابرة
والفعــل أن الوطن هو الكل،
«كل أبنائه».
ضــم االحتفال مــا يزيد
عن الف وخمســائة طالب
وطالبة ،اتوا من املدارس التي
تديرها «غلوبال إيوكايشن»،
وهي مدرســة الحكمة مار
يوحنا مارون  -عني الرمانة،
مدرســة اآلبــاء الكرمليني
 طرابلس ،مدرســة سيدةاللويــزة  -فيطرون ،ثانوية
أجيــال املســتقبل  -صور
واملدرسة اللبنانية العاملية -
راشيا.
أستهل االحتفال بالنشيد
الوطني اللبناين ،تاله كلامت القيت باملناســبة من قبل طالب
املدارس املشــاركة ،حيث شــددوا فيها عــى القيم الوطنية
ومعاين االستقالل ،فانهمكت عيونهم وحناجرهم تعانق فرح
الحروف التي صاغوها ليقدموها من القلب إىل القلب.
قدمت بعدها املدرســة اللبنانية العاملية مرسحية مغ ّناة،
شــارك فيها عدد من الطالب جسدت الوقائع واالحداث التي
م ّر بهــا لبنان حني نال اســتقالله عام  ،1943ليســتكمل
االحتفال بكلمة لرئيس مجلس إدارة «غلوبال إيديوكايشــن»
الباحــث الرتبوي الدكتور ميالد الســبعيل وأبرز ما جاء يف
كلمته « :احييكــم جميعا ،من طرابلس ،فيطرون ،راشــيا،
صــور وعني الرمانة ،وما أجملها مــن صورة تجمع الوطن
من اقىص شــاله إىل أقىص جنوبه ومــن البقاع إىل املنت
وبريوت .نلتقي يف يوم االســتقالل ،يف حرضة املؤسســة
العســكرية ،هذه املؤسسة التي مل تقدر عليها األحداث ،ومل
يســتطع ظرف أن يحيلها ألوانا ،بل حافظ
الزي املرقط عىل
ّ

ُ ًّ
هـــل بـــات التـــوازن البيئـــي فـــي لبنـــان مختـــا؟

تعترب البيئة هي العامل األســايس لوجود
الحياة عــى األرض ،و بدونهــا ال ميكن أن
تكــون هناك حياة .تنحــدر البيئة يف لبنان
من سيئ اىل أسوأ واملعالجات املعتمدة تبقى
دون املســتوى املطلوب ،ويعترب التلوث من
أبرز املشاكل البيئية يف لبنان التي تؤثّر عىل
التوازن البيئي.
ميكن تعريف التــوازن البيئــي عىل أنه
بقاء مكونــات وعنارص البيئــة الطبيعية
عىل حالها .ويعترب اإلنســان أكرث مؤثر عىل
البيئة ،فقد بدأ اإلنسان يغري يف البيئة تغيريا
ويخل بالتوازن البيئي منذ أن بدأ ثورته
ّ
كبريا
الصناعية وكان لســوء اســتعامل األرض
أيضا نتائج عديدة .ومع تزايد عدد الســكان
ونتيجة الســتعامل الناس لآلالت واألجهزة
التكنولوجية املختلفة تزايد تدخل اإلنسان يف
توازن البيئة ،وأخــذت التغيريات التي نتجت
عن تدخله تتواىل وتتضخّم.

} أسباب اختالل التوازن البيئي }

وبحسب رئيس حزب البيئة العاملي والخبري
البيئي الربوفيســور ضومــط كامل ،تعود
أســباب اختالل التوازن البيئــي للكثري من
العوامل الناتجة عن تدخل اإلنسان يف النظام
البيئي بهدف اســتمرار الحيــاة عىل الكرة
األرضية ،فمن أجل أن يســتفيد اإلنسان من
أمور ج ّمة يف الحياة ،ســاعد بشكل مبارش،
أو غري مبارش عىل اختــال التوازن البيئي،
أهمها:
 عملية قطع األشــجار مــا يؤدي إىلحر.
التص ّ
 اصطياد الحيوانات. اآلالت واملعــدات الطبيــة والصحيــةوالعســكرية والصناعية والسيارات وغريها
من اآلالت التي تعمل عىل الوقود.
 اســتخدام املبيــدات الحرشيــة واملوادالعضويــة والكيامويات التي تؤثّر بشــكل
سلبي عىل الهواء والنبات ،فهي ترفع بشكل
كبري نسبة الغازات السامة يف الهواء.
 األمطــار الحمضية :تُشــ ِكل األمطارالحمضية تهديدً ا كبريًا للتوازن البيئي لكل من
التأثريات الكلية عىل النباتات والحيوانات ،ال
يؤثر املطر الحميض عىل املحاصيل والغابات
والنظــم البيئية املائية ســل ًبا وحســب ،بل
تتسبب أيضً ا يف تعرية الصخور.
 التغــر املناخي :ميتلــك التغري املناخيومهم يف تدمري النظام البيئي؛
دو ًرا حيويًــا
ً
إذ تســبب االحتباس الحــراري الذي يؤدي

إىل زيادة ارتفاع درجات الحــرارة ،وارتفاع
مســتويات ســطح البحر ،وزيادة حموضة
مم يؤدي إىل اختالل توازن النظام
املحيطات ّ
البيئي الطبيعي.
 استخدام السفن البحرية وناقالت النفطمام أدى اىل تلوث البحار.
 االتساع والزحف العمراين الذي أدى إىلتقليل األرايض الزراعية.
 تطاير األتربة الناعمة عن طريق الرياحواآلالت التي صنعها اإلنسان.
 التطور التكنولوجي. حرائق الغابات. استنزاف املياه.ماذا عن لبنان؟
وكشف الخبري البيئي أن لبنان يعاين بشكل
كبري من اختالل التوازن البيئي بسبب ارتفاع
نسبة التلوث عىل جميع األصعدة ،وبخاصة
الرثوة املائية ،فاملياه باتت مبعظمها مل ّوثة،
واإلنفجار البيئي ٍ
آت .وعىل الرغم من حصول
خلــل كبري يف التوازن البيئــي يف لبنانّ ،إل
أنّه ال يزال هناك بقــع عديدة محافظة عىل
توازنها البيئي ووضعها البيئي مستق ّر نسبياً.
هذا وناشــد الجهات املعن ّية التخاذ التدابري
حة إلنقــاذ البيئة من الدمار الذي
البيئية املل ّ
يفتك بها يوماً بعد يوم ،وتأمني بيئة صحية
وآمنة للبرشية.

} نتائج اختالل التوازن البيئي }

ونتيج ًة للتغيــر الهائل الذي أحدثه البرش
يف الحياة عــى األرض ،والــذي متثّل يف
اســتنزاف التن ّوع الحيوي ،وذلك بهدف تلبية
الطلب الزائد عــى الغذاء ،واملــاء ،والوقود
واألخشــاب ،هذه أبرز نتائج اختالل التوازن
البيئي:
 ارتفاع تركيز ثاين أكســيد الكربون يفالغالف الجوي.
 ارتفاع تدفّق النيرتوجني التفاعيل مبقدارالضعف ،والفوســفور مبقدار ثالث أضعاف
يف النظم البيئية األرضية.
 فُقدان نحو  %20من الشــعاب املرجانيةحول العامل ،وتدهور ما يُقارب  %20منها.
 ارتفاع منســوب مياه املحيطات نتيجةلزيادة معدالت ذوبان الجبــال الجليدية يف
القطبني الشاميل والجنويب.
 اختفاء الغابات املاطرة ،وتقلّص الغطاءالنبايت يف بعض املناطق.
 تهديد حياة الكثري من الكائنات الح ّية يفالقطبني الجنويب والشاميل.

جاملية وطن باتحــاده واكتامله يف أبهــى معاين الرشف
والتضحية والوفاء».
اضــاف« :نحن يف «غلوبــال إيديوكايشــن» عقدنا العزم
عىل بناء الوطن من خالل الرتبيــة ،من خاللكم أنتم طالبنا
وأبناءنا ،من خالل بناء جيل يثمن التضحية والرشف ويعتمد
الوفــاء ويقاتل مــن أجل الحق الحق عرب صــون الوطن من
الفساد واملفسدين ،من التبعية والتقوقع ،من الرتابة والجهل،
إىل مصاف النهضة بكل أشكالها .فال نهضة لوطن إال بنهضة
أجيالــه الصاعدة ،بنهضة شــبابه ،الذيــن إن مكناهم علام
وثقافة قارعوا بها اصقاع األرض .كام أقول دامئا ،نفط لبنان
عقول أبنائه ،إبداعاتهم وانجازاتهم ومتيزهم».
وتابع« :وها نحن ثابتون ومــرون عىل اعتامد الرتبية
املتكاملة التي تكرس حق املواطنة واالنسانية والعلم والتطور
والتكنولوجيا واملبادئ والقيــم ...فننهض بالوطن األجمل».
وشكر املؤسسة العســكرية بكلها و»نخصص قاعدة بريوت
الجوية ونشكرها عىل اســتقبالنا ومنحنا فرصة إحياء هذا

اليوم بني عنارصها ،نشــكر جهود الجيــش الجبارة ونقدر
تضحياته التي قدمها ويقدمها لدوام خري هذا الوطن».
وبدوره تحدّ ث قائد قاعدة بريوت الجوية املقدم الطيار محمود
حسني عبود ،فرحب بالجمع محييا جاملية ما يجسدون ،وقال:
قد شكل جمعهم استحضارا للشامل والبقاع والجنوب والجبل
عىل ارض بريوت ،فتامهى بفسيفســاء املؤسسة العسكرية
التــي مل ولن تفقد يوما بريق اتحادهــا ولحمتها ،وأضاف أن
املؤسسة كانت وستكون لنكون كلنا للوطن.
تابع عبود «نحن يف املؤسسة العسكرية أهلكم وأخوانكم،
نثمن حضوركم الــذي ادخل البهجة إىل قلوبنا يف هذا العيد،
ونقول لكم كونوا عىل الدوام خــر مثابرين فال يعيل مجد
األوطــان إال أبناءها وأجيالها الصاعــدة ،إال مثقفوها الذين
يذوذون عن حمى الوطن بالفكر والقلم واالبداع».
بعــد إلقــاء الكلــات ،قام الســبعيل باســم «غلوبال
إيديوكايشــن» بتقديم درع لقائد الجيــش العامد جوزيف
عون تســلمه قائد قاعدة بريوت الجويــة نيابة عنه ،ودرع
آخر للمقدم الطيار محمود حســن عبود قائد قاعدة بريوت
الجوية ،وذلك عربون محبة وتقدير يف عيد الوطن .تبع ذلك
تقديم باقات الورود من طالب املدارس املشاركة للمقدم عبود
والدكتور سبعيل.
تخلل الحفل قطع قالب من الحلــوى ،زينه العلم اللبناين
وشــعار املدارس املنضوية تحت اسم «غلوبال إيديوكايشن»،
ليتبعه توافد مجموع الطالب من املدارس كافة من ســاحة
العلم إىل مدرج املطار ،حيث قدم الجيش استعراضا للطائرات
العســكرية حلقت فيه إحدى الطائــرات عىل علو منخفض
فالقى األمــر تفاعال وإعجابا مــن الطالب الذيــن قابلوه
بالتصفيق ،مطلقني هتافات محيية للجيش.
يف عتمــة األزمات ،قــد تعلق اآلمال يف عنــق الزجاجة،
فتختنق االنفاس ويتجسد الرصاع رضورة .ولعل أبهى الرصاع
هو تكامل العقل والزند ،القلم والزنــاد والقوة والفكر للقول
للعــامل أجمع :لبنان أمة ال تنكرس ،ال تذل ،بل متتشــق رشاع
متعلميها ومبدعيهــا وأبنائها الكل ،لتكتــب املجد تلو املجد
وتكرس أصناما تدحرها النهضة.

ّ
«تــــــــحــــــــول ثـــــــــــــوري» فـــــــي عـــــــــاج داء الــــــســــــكــــــري...
وافقت إدارة الغذاء والدواء
األمريكيــة ،عــى أول دواء
ميكن أن يؤخر تطور مرض
الســكري من النــوع األول
( .)T1Dويســتهدف عقار
«تيبليزوماب» (Teplizumab
أو  )Tzieldمشــاكل املناعة
الذاتية التي تســبب املرض،
بدال مــن أعراضه ،ما يجعل
الدواء يغري قواعد اللعبة.
ويقــول الخــراء إن
«تيبليزومــاب» هو نوع من
العالج املناعــي الذي يعمل
من خالل معالجة الســبب
الجذري ملرض السكري بدال
من أعراضــه فقط .ويخرب
الــدواء الجهاز املناعي بعدم
مهاجمة خاليا البنكرياس
التي تنتج اإلنســولني .وهذا رضوري للتحكم يف
مستويات الجلوكوز يف الدم.
ويف مرض الســكري من النوع األول ،يصبح
البنكرياس غري قادر عىل إنتاج اإلنســولني ،لذلك
يتعني عىل الناس حقنه للحفاظ عىل مســتويات
الســكر يف الدم ثابتــة .وتتمثل أعــراض داء
الســكري ،بالشعور بالعطش الشــديد ،والتبول
أكرث مــن املعتاد ،وفقدان الــوزن دون املحاولة،
والتعــب الشــديد ،وميكن أن تظهــر األعراض

برسعة ،خاصة عنــد األطفــال .وإذا تُرك دون
عالج ،فإن مرض الســكري من النوع األول يهدد
الحياة.
وقال كريس أسكيو ،الرئيس التنفيذي ملؤسسة
الســكري يف اململكة املتحدة« :تعد املوافقة عىل
عقار تيبليزوماب يف الواليات املتحدة بداية تحول
مزلزل يف كيفية عالج مرض الســكري من النوع
األول .وعىل مــدى  100عام ،اعتمد املصابون بداء
الســكري من النوع األول عىل اإلنســولني لعالج
الحالة ،ويعنــي قرار اليوم أنــه ألول مرة ،ميكن

معالجــة الســبب الجذري
للحالــة  -هجــوم الجهاز
املناعي  -واحتامل اإلصابة
مبرض الســكري من النوع
األول يتأخر ملــدة تصل إىل
ثالث سنوات».
وأضــاف« :نأمل أن يفتح
هذا االخــراق الضخم الباب
أمــام زيــادة االســتثامر
البحثــي ،لتطوير عالجات
مناعية أكــر فاعلية لعالج
هذه الحالــة .وميثل اليوم
لحظــة مهمــة يف تاريخ
مرض الســكري من النوع
األول ،وواحدة من شــأنها
تشكيل املســتقبل  -تدفعنا
إىل اقرتاب اليوم الذي ميكن
فيــه الوقاية مــن مرض
السكري من النوع األول أو عالجه متاما».
وقالــت مؤسســة  JDRFغري الربحيــة ،التي
مولت تجربة الــدواء ،إن «تيبليزوماب» لديه أيضا
القدرة عــى إبطاء تقدم املرض عىل املدى الطويل.
وأشــارت كارين أدينجتون ،الرئيســة التنفيذية
ملؤسسة  JDRFالخريية« :ميتلك العامل اآلن عقارا
أثبت فعاليته يف معالجة األسباب الجذرية ملرض
الســكري من النوع األول ،ما يؤخر ظهور الحالة
ويبطئ تقدم املرض».

«الـــــــبـــــــوتـــــــوكـــــــس» لــــــعــــــاج اإلكــــــتــــــئــــــاب والــــــقــــــلــــــق !!
توصلت دراسة جديدة إىل
أن حقن «البوتوكس» ميكن
أن تساعد يف تخفيف أعراض
حاالت الصحة العقلية مثل
االكتئاب والقلق .تُســتخدم
حقن توكســن البوتولينوم
 ،BTXوالتي شاعت اإلشارة
إليها بـ «مادة البوتوكس»،
هي يف املقام األول تستخدم
لإلجراءات التجميلية ،ألنها
تسبب اســرخاء العضالت،
وعند تطبيقها عىل مناطق
معينــة من الوجــه ،ميكن
ملادة البوتوكــس أن تخفف
الخطوط والتجاعيد ،بحسب
ما نرشه موقع EuroNews
ً
نقل عن دراســة نرشتهــا دوريــة Scientific
.Reports
كان ومازال اســرخاء عضالت الوجه موضوع
بحث عدد من الدراسات ،حيث يسعى العلامء ملعرفة
ما إذا كان ميكن اســتخدامه للتخفيف من أعراض
حاالت الصحة النفسية .وعىل وجه التحديد ،تدور
الفكرة حول إمكانية استهداف ما أطلق عليه عامل
األحياء التطوري تشارلز داروين «عضالت الحزن».
قال دكتور أكســل ووملر ،خبــر الطب النفيس
والباحث بجامعة ســيميلويس يف هامبورغ وأحد
كبار الباحثني يف الدراسة« :إن هذا املجال البحثي
بأكمله الذي يستخدم توكسني البوتولينوم كعالج
لالضطرابــات العقلية يعتمد عــى فرضية ردود
ً
قائل إن هذه الفرضية
الفعل عىل الوجه» .وأضاف
تعود إىل داروين وويليام جيمس (املعروف باســم
«أب» علــم النفس األمرييك) يف القرن التاســع
عرش».
واشار اىل أنها تنص عىل أن تعابري وجه اإلنسان
ال تنقل حالته العاطفية لآلخرين فحسب ،بل إنها

تعرب عنها له هو نفســه أيضً ا .وقال إن «أحدهام
يعزز اآلخر ورمبا يتصاعد إىل مســتوى حرج من
اإلثارة العاطفيــة التي رمبا تكون مشــكلة يف
حاالت الصحة العقلية».
إن النظرية هي أنــه يف حني أن بعض تعبريات
الوجه مثل العبوس ناتجة عن املشــاعر السلبية،
فإن تعابري الوجه نفسها تعزز بالفعل تلك املشاعر
يف حلقة مفرغة.
جنباً إىل جنــب مع باحثني مــن كلية هانوفر
الطبية يف أملانيا ،رشع ووملــر وفريقه يف البناء
عىل األبحاث الســابقة يف حقــن البوتوكس يف
منطقــة غالبيالر ،وهــي منطقــة الوجه فوق
األنف وبــن الحاجبني ،والتي غال ًبا ما تعكس توتر
الشخص عندما يعاين من تجربة مشاعر سلبية.
وأوضح ووملر أنه «مبجرد أن يتم تنشيط عضالت
الوجه للتعبري عن املشــاعر ،فإنه يتم توليد إشارة
تحفيز الجســم ،التي تعود مــن الوجه إىل الدماغ
العاطفي وتعزز هذه الحالــة العاطفية وتحافظ
عليها .ومن خالل تجســيد هذه املشــاعر فقط،
يشعر بها املرء حقًا عىل أنها مشاعر دافئة وكاملة،

أو مبجرد أن يتــم قمع هذا
التجســيد ،تهدأ املشاعر وال
ُينظر إليها عىل هذا النحو».
هــذا وســعى الباحثون
إىل التقاط مــا يحدث يف
الدماغ عندما تنكرس حلقة
التغذية الراجعة اإليجابية،
عن طريق إرخــاء عضالت
الحزن ،لذا قاموا بفحص 45
مريضة يعانني من اضطراب
الشــخصية الحدية ،BPD
وهو أحد أكــر اضطرابات
الشخصية شيو ًعا.
وأوضح فريق الباحثني أن
املرىض ،الذيــن يعانون من
اضطراب الشخصية الحدية
يعانون من «مشــاعر ســلبية زائدة» ،مبا يشمل
الغضب والخوف .قال ووملــر إن مرىض اضطراب
الشــخصية الحدية يعتربون «إىل حد ما ،منوذج
أويل لكونهم مرتبكني مرا ًرا وتكرا ًرا مبجموعة من
املشاعر الســلبية التي ال ميكنهم السيطرة عليها
حقًا» .ومن ثم تلقى بعض املشــاركني يف الدراسة
حقن البوتوكس ،بينــا تلقت املجموعة الحاكمة
الوخز باإلبر.
قبــل العالج وبعــد أربعة أســابيع ،تم تكليف
املشــاركني مبا يســمى مهمة «الذهــاب  -عدم
الذهاب» العاطفية ،حيــث كان عليهم التحكم يف
ردود أفعالهم تجاه إشــارات معينــة أثناء رؤية
صور الوجوه ذات التعبــرات العاطفية املختلفة،
بينــا كان الباحثون يقومــون بفحص أدمغتهم
باستخدام التصوير الوظيفي بالرنني املغناطييس.
أعطت التجربة نتائج مختلطــة ،إذ أظهر كل من
مرىض «البوتوكس» والوخز باإلبر تحس ًنا مامثالً
بعد العالج ،لكن كان سبب تحفيز وتشجيع فريق
الباحثني نتيجتان أخريان.
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ا قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د

«ثالث قنــــــوات يجب تفعيلها في رحلــــــة األلف ميل اإلنقاذيــــــة وإال فال إصالح»

ُ
قانصو لـ «الديار»  :فرص النهوض ال تزال متاحة لكن ضمن مسار اصالحي طويل
اميمة شمس الدين
لبنــان هذا البلــد الجميل الذي
يصارع املوت بعد ان وصل اىل حالة
االحتضار من جراء االمراض التي
نخرت جسمه النحيل تعم امراض
مستعصية من اقتصادية ومالية
و اجتامعية ومعيشــية فضالً عن
السياسية التي استفحلت بدخول
لبنــان يف ( غرفــة االنعاش) اي
الفراغ الرئايس مع حكومة ترصيف
اعــال يف وقــت ان البلد بأمس
الحاجة اىل من يعالجه و ينقذه من
االزمات التي يتخبط بها فهل يدرك
املســؤولون اهمية انتخاب رئيس
جمهورية وتشكيل حكومة وهل
عملية االنقــاذ والنهوض ممكنة
يف هذا البلد الصغري.
يف هــذا االطار أكد األمني العام املســاعد ومدير
األبحــاث يف اتحاد أســواق املــال العربية الدكتور
فــادي قانصو يف حديــث للديار أن فرص النهوض
يف لبنان ال تزال متاحة وممكنة لكن ضمن مســار
إصالحي شــاق وطويل ويشوبه عدد من التحديات
والعراقيل،مشــدداً عىل ان هذا األمر يتطلّب عددا من
اإلجــراءات املتمثّلة بداي ًة بانتخاب رئيس جمهورية
الذي يؤدي اىل
تحســن ملمــوس عىل صعيد املناخ
ّ
الداخيل العام ،يليه تشــكيل حكومة بشكل رسيع
تف ّعل عجلة اإلصالحات الهيكلية الرضورية الكفيلة
بتعزيز عامل الثقة بشــكل عام ،مع ما ميثّل ذلك من
حجر أساس الستعادة إنتاجية املؤسسات اللبنانية.
كــا يرى قانصو ان عملية النهوض تتطلب ايضاً
انحســاراً تدريجياً للعوامل اإلقليمية املعاكسة ذات
التداعيات السلبية عىل الساحة املحلية  ،يك يتحقّق
االنفراج االقتصادي املنشود ،الذي يحتاج باختصار
إىل توافر عدد من العنارص املرتابطة لضامن نجاحه،
وهي  :حكومة توحي بالثقة وذات مصداقية قادرة
عىل تطبيق ما يلزم من إجراءات ،الحشد الدويل والدعم
املايل لتمويله ،عامل الوقت ل ُترتجم هذه االصالحات
بشكل فعيل ونبدأ بقطف مثارها ،واألهم من كل ذلك
صدق النوايا بني مختلف األفرقاء السياسيني لضامن
املناخ املؤايت من االستقرار السيايس واألمني.
ووفقاً لقانصو فــإن املطلوب يف مرحلة ما بعد
انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشــكيل حكومة
جديدة تفعيل ثالث قنوات أساسية:
أوالً :عىل الحكومة الجديدة تعزيز عامل الثقة الذي
يبقى الركيزة األساسية لتفعيل قنوات دخول الدوالر
إىل البالد .فالثقة كفيلة بإرســاء مناخ من االرتياح
من شأنه أن يكبح الطلب عىل الدوالر بالدرجة األوىل
وأن يعــزز دخول الدوالر إىل لبنان بالدرجة الثانية،
وهــي عوامل مطلوبة اليوم عىل األقل لكبح ســعر
الرصف يف املرحلة املقبلة ،مشريا اىل أن إمتام عملية
ترســيم الحدود تحمل يف ط ّياتهــا نفحة أمل يف
ظل املآيس االقتصادية واالجتامعية التي يشــهدها
ّ
لبنان ،وميكن البناء عليها الســتجرار االستثامرات

ّ
تتأت كلّام تعــززت الثقة يف الواقع
اللبناين.

} االجراءات }

حتى قبل اســتخراج الغاز معتــراً أن التعويل فقط
عىل موضوع الرتســيم كخشبة خالص من األزمة
أمر غري واقعي الســيام وأن عملية استخراج النفط
والغاز تتطلّب عددا من الســنوات إضاف ًة إىل إقرار
عدد من املراسيم والقوانني الالزمة لوضع لبنان يف
خانــة الدول النفطية .مؤكــداً انه يف حال مل تُ ّتخذ
كامل اإلجراءات ملواكبة عملية الرتســيم فإن نفحة
األمل تلك قد ال تدوم طويالً وقد تتح ّول إىل إبرة بنج
تتبخّر تداعياتها اإليجابية بشــكل رسيع ،فام نفع
الرتسيم إذا مل نســتطع أن نواكبه بإجراءات تكفل
استخراج مواردنا الطبيعية؟
القناة الثانية كســبيل لالنقاذ والنهوض شــدد
قانصو عىل رضورة العمل فوراً عىل الحدّ من طباعة
اللرية لتمويل احتياجات الدولة اللبنانية ،والعمل قبل
كل يشء عــى تأمني اإليرادات العامة إما من خالل
ّ
تفعيــل جباية الرضائب غــر املجباة (أي مكافحة
التهرب الرضيبي) أو من خالل تعديل ســعر رصف
الــدوالر الرضيبي ،كالدوالر الجمريك عىل ســبيل
املثال.
وإذ اعترب أن هذه االجراءات غري مح ّبذة ال اقتصادياً
وال اجتامعيــاً يف الوقت الراهن ،الســيام يف ظل
ركود اقتصادي حا ّد وتدهور يف املســتوى املعييش
للبنانيني،قــال« :وجع يوم وال وجع كل يوم» ،إذ أن
هكــذا إجراءات قد تكــون مؤملة عىل املدى القصري
غري أن أملها يبقى أفضل بكثري من أمل االستمرار يف
دوامــة طباعة األموال وانهيار ســعر الرصف عىل
املدى املتوســط والطويل ،فعلينا كرس هذه الحلقة
بشتى الطرق وإال فال مف ّر من االرتطام القايس الذي
قد متتدّ مفاعليها املؤملة لسنوات طويلة.
يتعي عىل
امــا القنــاة الثالثة يرى قانصــو أنه
ّ
الحكومــة اللبنانيــة أن تواجه عــددا من امللفات
االقتصادية بشــكل فوري ورسيع مع طرح برنامج
إنقاذ وطني وصياغة خطة اقتصادية شاملة للمدى
املتوسط ،مع رؤية مشرتكة للخسائر املالية املحققة
واملرتقبة وتوزيعاً عادالً ومنصفاً بني جميع العمالء
االقتصاديني مع إجراءات إصالحية جريئة انطالقاً
من احتياطيات أجنبية بقيمة  10مليار دوالر وذهب
بقيمة  16مليار دوالر ومســاعدات مالية ميكن أن

وبالنســبة لإلجراءات اإلصالحية
أشــار قانصو انها تبدأعــى أربعة
محاور:
 املحــور األول ،وضــع الشــأنالنقدي عىل املســار السليم مع بلوغ
احتياطيات مــرف لبنان األجنبية
إىل حدود االحتياطي اإللزامي ،وذلك
ظل حاجــات متويلية بالعمالت
يف ّ
تقل عن  5مليارات دوالر
األجنبيــة ال ّ
سنوياً.
 املحــور الثاين ،إصــاح القطاعاملرصيف بجهود إعادة الهيكلة لتعزيز
وضعيته املاليــة وحوكمته وقدرته
عىل مواجهة الضغوط .املطلوب هنا بالدرجة األوىل
إقــرار مرشوع قانون الكابيتــال كونرتول من أجل
ضبــط حركة األموال من لبنان إىل الخارج ،وضامن
معاملــة عادلة لجميع الزبائــن والحدّ من املخاطر
القانونية تجاه القطاع املرصيف ،إذ أن فقدان الثقة يف
القطاع املرصيف يعني فقدان الثقة يف النظام املايل
ككل ،فسالمة القطاع املرصيف لها تأثري ملحوظ عىل
ّ
املخاطر الســيادية وبالتايل عىل أي تصنيف سيادي
محتمل للبنان.
 املحور الثالث ،تصحيح االختالالت القامئة عىلصعيــد املالية العامة من خالل عدد من التدابري التي
يجب أن تتمحور بشكل خاص حول تقشف جدّي يف
اإلنفاق العام من خالل تخفيض النفقات غري الثابتة
(أي النفقــات خارج األجــور والرواتب والتحويالت
ملؤسســة كهرباء لبنان) ،وذلك بالتوازي مع تعزيز
تعبئة املوارد من خالل تحسني الجباية عرب مكافحة
التهرب الرضيبي ،هــذا باإلضافة إىل إصالح قطاع
الكهرباء عرب بناء محطات الطاقة الالزمة بالرتافق
مع رفع رســوم الكهرباء وتقليص الخسائر التقنية
وغري التقنية.
 املحور الرابــع ،تصحيح االختالالت عىل صعيدالقطــاع الخارجي لتحقيق توازن رضوري يف ميزان
املدفوعــات من خالل تحفيز التدفقات املالية الوافدة
وخفضالوارداتوتعزيزالصادرات.املطلوبهناقوننة
حركة الرســاميل الخارجية من خالل إصدار قانون
ترشيعييضبطحركةالرساميلويتضمنوضعقامئة
بالتحويالت الطارئة مع تحديد سقوف عليها ،فرض
قيود عىل استرياد السلع التي لها بدائل محلية الصنع،
تسهيل متويل استرياد املواد األولية لإلنتاج املحيل،
باإلضافة إىل فرض قيود عىل التحويالت الخارجية
للعامل األجانب العاملني يف لبنان.
وختم بالقول  :من هنا ويف انتظار أي خرق إيجايب
حب به عىل املستوي السيايس واإلصالحي ،فإن
ومر ّ
تفادي السيناريو التشاؤمي ممكن جدّ اً وهو يتطلّب
م ّنا أقــى درجات الوعي والحكمــة مع الحاجة
إىل تقديــم ّ
حة وتخفيض منســوب
كل التنازالت املل ّ
التباينات وتعزيز القواسم املشرتكة يف ما بيننا.

ملــــــــــاذا الـــــتـــــراجـــــع الـــــبـــــطـــــيء فــــــي اســــــعــــــار الــــبــــنــــزيــــن م ــح ــل ــي ــا
ً
ً
رغــــــم تـــــراجـــــع ســـعـــر بـــرمـــيـــل الـــنـــفـــط الــــــى  88دوالرا عــــاملــــيــــا ؟
تلقت اســعار النفــط عامليا رضبة
قوية حيث تراجع ســعر برميل النفط
اىل  86,88دوالرا بينام استمر الرتاجع
البطىء يف اســعار البنزين يف لبنان
14الف لــرة لصفيحــة البنزين 95
اوكتــان و 15الف لــرة لصفيحة 98
اوكتان مع العلم ان الرتاجع الكبري يف
ســعر برميل النفط عامليا مل ينعكس
ايجابــا محليا بحيث يطرح الســؤال
عمن يصدر جدول االســعار حيث كان
من املفرتض ان يكون الرتاجع اكرب يف
ظل ثبات سعر الرصف.
اذا ارتفع ســعر برميل النفط عامليا
سارع الذين يسعرون الجدول اىل رفع
السعر رسيعا بينام اذا انخفض السعر
تباطاوا يف التخفيض .
وفد تراجعت أســعار النفط خالل تعامالت امس
قرب أدىن مســتوياتها يف شهرين ،مع تزايد حاالت
اإلصابة بفريوس كورونا واإلعالن عن حالتي وفاة
يف الصــن ،باإلضافة إىل قوة الدوالر وانحســار
املخاوف بشأن املعروض.

وأعلنت الصني عن حالتي وفاة بسبب كورونا منذ
الســبت ،وذلك للمرة األوىل منذ ايار املايض ،ما أثار
املخاوف إزاء الطلب عىل الوقود ،يف أكرب بلد مستورد
لخام النفط يف العامل.
وتراجعــت العقــود اآلجلة لخام برنت تســليم
شهركانون الثاين  74سنتا أو  0.8باملئة إىل 86.88

ً

دوالرا للربميل.
وبلغت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس
الوسيط األمرييك تسليم شهركانون االول
 79.40دوالرا للربميل ،بانخفاض  68سنتا
أو  0.9باملئة ،قبــل انتهاء العقد يف وقت
الحــق االثنني .وانخفضــت عقود كانون
الثاين  59ســنتا أو  0.7باملئة إىل 79.52
دوالرا للربميل.
وقالت تينا تينــج املحللة لدى يس.إم.
ســيامركتس «إضافة إىل توقعات الطلب
املتواضعة بســبب قيود مكافحة كوفيد
يف الصــن ،أدى تعايف الدوالر امس أيضا
لتشــكيل عامل ضغط إضايف عىل أسعار
النفط».
وتابعــت قائلــة «أصبــح اإلقبال عىل
املخاطرة هشــا إذ تشري بيانات اقتصادية
حديثة من دول كربى إىل احتامالت الركود ،خاصة يف
بريطانيا ومنطقة اليورو» مشرية إىل أن ترصيحات
مالت للتشديد النقدي من املركزي األمرييك األسبوع
املايض أثارت املخاوف أيضا بشأن توقعات االقتصاد
يف الواليات املتحدة.

اجـــتـــمـــاع ع ــم ــل ب ــي ــن «الـــهـــيـــئـــات اإلقــــتــــصــــاديــــة» وســـفـــيـــرة إيــطــالــيــا
ركــــــز عـــلـــى تـــحـــديـــد آفـــــــاق الــــتــــعــــاون اإلقـــــتـــــصـــــادي بـــيـــن ال ــب ــل ــدي ــن
أجرت الهيئات اإلقتصادية برئاسة الوزير
السابق محمد شقري يف إجتامع عقدته امس
يف مقر غرفة بريوت وجبل لبنان ،مباحثات
بناءة مع ســفرية إيطاليا يف لبنان نيكوليتا
بومبارديــري ،يرافقها الســكرتري األول
يف الســفارة  pietro Eynardومدير وكالة
التجــارة اإليطالية ،Claudio pasqualucci
وتــم خاللهــا الرتكيــز عىل ســبل تنمية
العالقات اإلقتصادية الثنائية وآفاق التعاون
بــن القطاع الخاص يف البلدين ،يف حضور
رئيس إتحــاد املســتثمرين اللبنانيني جاك
رصاف ،رئيس املجلس الوطني لإلقتصاديني
اللبنانيني صالح عسريان ،نائب رئيس غرفة الهيئات االقتصادية مع السفرية االيطالية
املياه اإلقليمية اللبنانية.
بــروت وجبل لبنان نبيل فهد ،رئيس مجلس
واكد عــى أهمية توصل لبنان رسيعاً اىل إتفاق
رجال األعامل اللبناين  -اإليطايل ألبري عون ،وعدد
مع صندوق النقد الدويل الذي يشكل ركيزة أساسية
من أعضاء املجلس.
وشدد شــقري عىل أن «لقطاع الخاص اللبناين ألي عملية تعايف وعودة لبنان اىل األسواق العاملية،
يتطلــع اىل تفعيل التعــاون والرشاكة مع القطاع مشــراً اىل خطة التعايف اإلقتصادي واملايل التي
الخــاص اإليطايل ،يف الكثري من املجاالت ،إن كان أعدتهــا الهيئــات اإلقتصادية تســتند اىل املبادئ
لنقــل الخربات والتكنولوجيــا الحديثة للكثري من واملرتكزات اإلقتصادية املالية واملحاســبية العاملية
القطاعات اإلقتصادية واألعامل ،ويف عملية تطوير وكذلك عىل الشــفافية املطلقة ،وتعمل عىل إعادة
البنية التحتية عرب مشــاريع مؤمتر سيدر ،وكذلك الودائع والحفاظ عىل حقوق املودعني».
ورأى شــقري أن هناك «الكثــر من الفرص التي
يف تطوير البنية التحتية للغاز ،خصوصاً أن رشكة
 ENIاإليطاليا رشيكة أساسية يف الكونسورتيوم ميكــن العمل عليها بشــكل مشــرك إن كان يف
الذي يقوم بعمليات إستكشــاف الغاز والنفط يف لبنــان أو يف دول املنطقــة ،بالتعاون مع القطاع

الخــاص اللبناين الذي لديه حضور
كبري وهــام يف الدول العربية ويف
افريقيا» ،متمنياً أن «تساعد إيطاليا
القطاع الخاص اللبناين وخصوصاً
املنتجــات اللبنانيــة الدخــول اىل
األسواق األوروبية».
من جهتها ،اكدت سفرية إيطاليا
عــي إهتــام إيطاليــا والقطاع
الخاص اإليطايل «بتقوية العالقات
اإلقتصاديــة الثنائيــة وتفعيــل
اإلســتثامر» ،وركزت عىل «رضورة
التوصل اىل إتفاق بني لبنان وصندوق
النقــد الدويل الذي يشــكل مدخالً
لعمليــة التعايف برمتها» ،مشــرة
اىل أن «الهــدف من اإلتفاق مع صندوق النقد ليس
فقط الحصول عىل األموال فحسب إمنا أيضاً تنفيذ
عملية إصالحات شاملة مطلوبة للبنان بإلحاح».
وإذ اشــارت اىل ان» إيطاليا مهتمة جداً بالصحة
والتعليم وحامية الرتاث وباملوارد البرشية وقطاع
الغاز واإلبداع واإلبتــكار يف لبنان» ،أكدت كذلك «
إهتاممها أيضاً بإســتثامر رجال األعامل اللبنانيني
يف إيطاليــا التــي لديها فرص كثــرة ومتنوعة
وواعدة».
ويف نهاية اإلجتامع قدم شقري للسفرية اإليطاليا
كتاب غرفة بريوت وجبل لبنان.

الثلثاء  22ترشين الثاين 2022

حبيب يســــــتعجل مــــــن الســــــراي «القــــــرض الكويتي»
 ...واتفــــــاق علــــــى زيــــــارة حاكــــــم مصــــــرف لبنان
التقــى رئيــس حكومــة
ترصيــف األعــال نجيــب
ميقــايت يف الــراي امس،
رئيــس مجلــس اإلدارة املدير
العام ملرصف اإلسكان أنطوان
حبيب يرافقــه عضو مجلس
اإلدارة توفيــق ناجــي ،يف
حضــور رئيس مجلس اإلمناء
واإلعامر املهندس نبيل الجرس،
وتــم البحث يف تحريك قرض خالل االجتامع يف الرساي
املخصص
الصنــدوق الكويتي
ّ
الســيايس اللبناين ،وأعتقد أن هذه الظروف
للمرصف.
وقال حبيب بعد اللقاء :اجتمعنا مع الرئيس تحسنت اليوم والعالقات املمتازة التي شبكها
ميقــايت يف حضور رئيــس مجلس اإلمناء الرئيس ميقايت مع البلدان العربية الصديقة،
واإلعامر املهنــدس نبيل الجرس ،وذلك ملتابعة ستســاعد يف حل هذه األمــور ،وأن الظروف
تحريك قرض الصندوق الكويتي ،وكانت اآلراء التي كانت موجودة يف املايض حلت ،وشهدنا
متفقــة .وطلــب الرئيس ميقــايت منا ومن باألمس اإلجامع العريب بوجود الزعامء العرب
املهنــدس نبيل الجرس زيــارة حاكم مرصف يف قطر ،ومن املفرتض أن تحل أمورنا يف لبنان
لبنان لتنســيق املواقف .وبعد ذلك ســنقوم عىل الصعيد االقتصادي واملايل.
ورداً عىل ســؤال قــال :يواجه املقرتضون
اذا تطلــب األمر ،بزيارة دولــة الكويت للقاء
وزير الخارجية الشــيخ ســامل الصباح الذي صعوبــات يف الحصول عىل مســتندات من
هــو يف الوقت ذاته رئيس الصندوق الكويتي ،الدوائر الرســمية ،ألن موظفي القطاع العام
وهو نصفه لبناين ونصفــه كويتي ومتعلق يداومون مرة واحدة يف األسبوع ولذلك يُضطر
جــداً بلبنان ّيته وبأصدقائــه اللبنانيني ،وانه املقرتض إىل انتظار دوره للحصول عىل أوراقه.
لفخــر كبري لنا بأن يكون عىل رأس الخارجية لقد أعطينــا اآلالف من املوافقات املبدئية .اما
األمــر الثــاين فهو رفض أصحاب الشــقق
الكويتية.
واضاف :هذه الزيارات كلها من أجل تسييل ورشكات الطاقة الشمسية ،استالم الشيكات
التحويــل الذي أق ّر ويبلغ نحو  50مليون دينار وطلبهم الحصول عىل الدوالر نقداً ،لذلك قررنا
كويتي اىل مرصف اإلسكان ،أي ما يعادل نحو أن يكون املبلغ الذي نعطيه للمقرتض بنســبة
 165مليــون دوالر إلعطاء قروض ســكنية  50يف املئة نقداً باللرية و 50يف املئة شيكات
باللرية أيضــاً ،ومع كل ذلك هناك صعوبة يف
وقروض للرتميم والطاقة الشمسية.
وقــال :الرئيــس ميقايت مهتم جــداً بهذا القبول بهذا املوضــوع ،ونحن نعالجه ضمن
املوضــوع ،لذلك طلب منــا االجتامع من أجل إمكاناتنــا .فعندما بدأنا بإعطاء القروض كان
ترسيــع تحويل هذا املبلغ قبل نهاية الســنة .سعر رصف الدوالر األمرييك آنذاك نحو  20ألف
ونأمــل خــراً ،ومن الرضوري عــودة الدعم لرية ،واآلن أصبح نحو  40ألفاً.
ثــم انتقل حبيب وناجــي إىل مق ّر مجلس
العريب من الصناديق العربية اىل لبنان.
وعــن املانع الذي يحول دون تســييل العقد اإلمناء واإلعــار ليتابعا مع الجرس القرارات
أوضــح حبيب أن «ال مانع يف ذلك ،كانت هناك التــي خرج بها لقاء الــراي ،وذلك يف إطار
ظروف صحية وسياســية مرتبطة بالوضع التعجيل يف ملف القرض الكويتي.

الحوكمــــــة اإللكترونيــــــة بين بوشــــــكيان و«اإلســــــكوا»
بحث وزيــر الصناعة يف
حكومــة ترصيــف األعامل
جــورج بوشــكيان مع وفد
منظمة اإلســكوا برئاســة
مســاعد األمينــة التنفيذية
للمنظمــة عــي الدباغ ،يف
إمكانات التعاون املشرتك بني
الوزارة واالسكوا عىل الصعد
التنفيذية واالدارية ،وســبل
دعم الــوزارة يف مرشوعها
الهــادف إىل تطبيق املكننة بوشكيان يف االسكوا
واملعامــات اإللكرتونيــة
املعامــات ومعالجــة ملفــات املواطنني
تســليم
يف
واإلرساع
ضمــن الحوكمــة
بالطرق الفضىل.

ُ
مــــؤشــــر األســـــعـــــار يـــرتـــفـــع  14,65فــــي املــئــة
ب ــي ــن ايــــلــــول وتـــشـــريـــن االول مــــن عـــــام 2022

أعلنــت إدارة اإلحصاء املركزي يف
رئاسة مجلس الوزراء ،يف بيان ،أن
«مؤرش أسعار االستهالك يف لبنان
لشــهر ترشين األ ّول  ،2022سجل
ارتفاعــا وقدره  %14,65بال ّنســبة
جل هذا
لشــهر أيلول  ،2022كام س ّ
ال ّرقم عىل صعيــد املحافظات كام
ييل:
 ارتفا ًعــا يف محافظة بريوتوقدره %14,41
 ارتفا ًعا يف محافظة جبل لبنانوقدره %14,56
 ارتفا ًعا يف محافظة الشــالوقدره %16,54
 ارتفــــا ًعا يف محافظــة البقاع وقدره%12,92
 ارتفا ًعــا يف محافظــة الجنوب وقدره%14,65

عــا يف محافظــة النبطيــة قدره
 ارتفا ً.»%12,74
«مؤش أسعار
ّ
وأشارت ادارة اإلحصاء إىل أنّ
االستهالك يف لبنان لشهر ترشين االول 2022
جل ارتفا ًعا وقدره  % 158,46بالنسبة لشهر
س ّ
ترشين االول   .»2021

ّ
تــكــتــل «ال ــج ــم ــه ــوري ــة الـــقـــويـــة» قــــدمــــت اقـــتـــراح
قــــانــــون النــــشــــاء الــــصــــنــــدوق الــــســــيــــادي لــلــنــفــط

قــدم النواب جورج عقيص
ورازي الحــاج وغادة وايوب،
باسم تكتل الجمهورية القوية،
اىل رئيس مجلس النواب نبيه
بــري ،اقرتاح قانون يرمي اىل
انشــاء الصندوق الســيادي
اللبنــاين ،مرفقا بــه مذكرة
األسباب املوجبة ،متمنني عليه
إدراجــه عىل جدول أعامل أول
جلسة ترشيعية سنداً للامدة
 101ومــا يليها مــن النظام
الداخيل للمجلس النيايب.
االعالن عن مضمون االقرتاح
وقال النائب عقيص« :يجب
احاطــة موضوع اســتخراج
وهنا الخطأ الكبري».
الغاز بقواعــد عالية جــدا تضمن حوكمته
اضــاف« :وضعنا يف هــذا االقرتاح امرين
بشكل مخالف لكل ما كان يجري يف لبنان يف اسياســيني ،االول يتعلق باستقاللية مجلس
االربعني سنة املاضية .وأحد اهم طرق حامية االدارة ،وهذه االستقاللية سترتافق مع رقابة
النفط والغاز هو كيفية استثامر عائداته يف عالية عاملية بطريقة مبتكرة .واالمر االخر هو
حال كان لدينا اكتشــافات تجارية ذات قيمة ادارة هــذه املحافظ املالية ،االموال املتأتية من
عالية تؤمــن ازدهارا يف املالية العامة ،ومن النفــط والغاز اىل جانب العائدات الرضائبية،
هذه االمور مســألة انشــاء صندوق سيادي ووضعناهــا يف محفظة االدخــار ،وهناك
تستطيع من خالله الدولة اللبنانية ان تستثمر ربط اقتصادي علمي لكيفية استخدام بعض
العائدات وتبني احتياطيــا محرتما لالجيال العائدات من االموال».
القادمة».
وقالت النائبة ايوب« :هذا االقرتاح يأيت يف
من جهته ،قال النائب الحاج« :هذا االقرتاح ســياق تعزيز الشفافية وكيفية ادارة االموال
يــأيت فعليا بعــد االزمة النقديــة الحادة ،والحفاظ عىل الــروات الوطنية ومقدراتها،
ولألســف هناك بعــض االراء التي تنظر اىل وهــو رضوري الدارة وحوكمة رشــيدة لكل
هذا املوضوع وكأنه سيكون خشبة الخالص القطــاع ،بعد كل التجارب التي رأيناها يف كل
ليأتينا مبردود مايل ونســتعمله يف االزمة ،القطاعات االخرى».
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عربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــات

ّ
«قـــــــســـــــد» عـــــــــــزت بــــضــــحــــايــــا الـــــجـــــيـــــش الــــــســــــوري

قدمــت «قوات ســوريا الدميوقراطية» (قســد) التعازي
لعائالت ضحايا الجيش الســوري الذين قتلوا جراء القصف
الرتيك عىل مناطق يف شامل ورشق سوريا.
وقالت «قســد» يف بيان إن «القيادة العامة لقوات سوريا
الدميوقراطية تتقدم بأحــر التعازي لعائالت ضحايا الجيش
السوري الذين فقدوا حياتهم خالل القصف الوحيش الرتيك
عىل مناطق يف شــال ورشق ســوريا ،ونتمنــى للجرحى
الشفاء العاجل».
وأضاف املركز اإلعالمي لـ «قســد» يف بيــان« :إننا نذكّر
الشعب الســوري مبخططات االحتالل الرتيك ومرتزقته يف
احتالل األرايض الســورية وتوطني املجموعــات اإلرهابية
كل القوى الرافضة للمشاريع االستعامرية
فيها ،واستهداف ّ
الرتكية».
وأعربت «قســد» عن ثقتها التامة ،بأن «تكاتف الشــعب
السوري ووحدته وشــجاعته املعهودة بوجه عصابات تركيا
ســتبقى هي الحالة الطبيعية للتاريخ واملجتمع الســوري
التي ستحافظ عليها قواتنا وتســتند إليها يف إزالة االحتالل

ومرتزقته من املناطق السورية املحتلة».
وكانت وكالة «ســانا» نقلت عن مصدر عســكري سوري
أن «عددا من العســكريني ارتقوا شــهداء نتيجة االعتداءات
الرتكية عىل األرايض السورية يف ريف حلب الشاميل وريف
الحسكة».

متكنت قوات األمــن اإليرانية ،من اعتقــال قادة خليتني
ملثريي الشغب يف ساري يف محافظة مازندران شامل البالد.
وأفادت وكالة «تســنيم» لألنباء بأنّ «قوى وزارة األمن يف
مازندران قامت بعد الرصــد واملالحقة باعتقال قادة خليتني
ملثريي الشغب يف ساري قبل تنفيذ خططتهم التخريبية».
وأوضحت الوكالة أنّ «من بني أعامل الشغب التي قامت بها
تلك الخاليا تحديد الكامريات يف املدينة ،والتصميم والتخطيط
لكتابة الشعارات ،ووضع اإلطارات وحاويات القاممة إلشعال
النار ،وتعليم كيفية صنع زجاجات املولوتوف ورميها ،وإلحاق
الخسائر بقوات الرشطة ،وإغالق الشوارع».
ويف هذا السياق ،أكد مستشار املرشــد اإليراين للشؤون
العســكرية اللواء يحيى رحيم صفوي أنّ «الفتنة ستنتهي،
لكنها رمبا تعود ثانية ،لذا يجب أال نكون غافلني».
وأشــار صفوي إىل «رضورة حل مشاكل الشعب اإليراين،
ألنّ الثورة اإلسالمية جاءت لتحسن أوضاعه».
ويوم أمس ،حــ ّذر الرئيس اإليراين إبراهيم رئييس الواليات
املتحدة األمريكية والغرب من دعم الجامعات اإلرهابية واملثرية

للشغب يف إيران ،مؤكداً أنّ ذلك لن يخدم مصالحهم.
وبي رئييس أنّ «التصدي للعنارص املثرية للشغب ومعاقبتهم
ّ
يف إطــار القانون من قبل األجهزة املعنية ،وحامية املواطنني
وممتلكاتهم من بطش اإلرهابيني ،هام مطلب الجميع ويجب
تنفيذهام عىل عجل».

أكّد قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة اإليراين ،العميد
أمري عيل حاجــي زادة ،أنّ «الكثري من اإلنجــازات الدفاعية
سيظهر يف يوم الحادث (ساعة املواجهة) إذا لزم األمر ،مثل
رضب العدو عىل مســافة  1050كم ،وهذا بالطبع ليس من
قبيل املصادفة» ،الفتاً إىل أنّ الصاروخ فرط صويت الذي أعلن
عنه أخرياً إنجاز تحقق منذ وقت بعيد.
وقال قائد الق ّوة الجوفضائية خــال زيارة مجموعة من
قم ومشــهد ملعرض قدرات الق ّوة
األســاتذة الحوزويني يف ّ
الجوفضائية التابعة لحرس الثورة« :نحن اليوم يف مستوى
عاملي يف مجال الطائرات املسرية ،التي تحدّ ت أنشطة الجيوش
الكبرية والقوية يف العامل والتي كانت قد بدأت قبل عقود من
الزمن».
وأكّد أنّ بالده متقدمة يف مجال الصواريخ عىل املســتوى
تم
العاملي ،وقال« :إنّ نبأ الصاروخ البالستي فرط صويت الذي ّ
اإلعالن عنه يف حفل إحياء الذكرى الســنوية للشهيد حسن
طهراين مقدم ،القادر عىل املنــاورة داخل وخارج الجو يعود
تم اإلعالن عنه أخرياً ،ولن يتمكن العدو
إىل فرتة بعيدة ،ولكن ّ
من الوصول إىل مواجهة هذا الصاروخ لعرشات السنني».
«توســعنا أكرث يف مجال
وأشــار إىل مجال الدفاع قائالً:
ّ
الدفاع الصاروخــي والطائرات املســرة ،إذ أصبحت جميع
أنواع الرادارات يف مختلــف املجاالت ،والرتددات واالرتفاعات
واملديات ،وكذلــك أنظمة الدفاع عــى ارتفاعات منخفضة،

واألنظمة متوســطة املدى حتى بعيدة املدى ،كلّها مصنوعة
محلياً».
وأضاف مشــراً إىل مجال الفضاء« :يف املجال الفضايئ،
متكّنــا مؤخــراً من إطــاق الصــاروخ الحامــل لألقامر
الصناعية «قائم  ،»100الذي يعمل بالوقود الصلب ،وسنعمل
بواسطته هذا العام (العام اإليراين ينتهي يف  20آذار )2023
عىل وضع أول قمر صناعي يف املدار».
الجدير ذكــره ،أنّه يف العارش من الشــهر الحايل ،ط ّورت
ّ
محل أرسع من الصوت .وميثّل
إيران أول صاروخ بالســتي
الصاروخ فرط صويت قفزة كبرية يف إنتاج الصواريخ.

الشرطة اإليرانية اعتقلت قادة ّ
خليتين إلثارة الشغب في مازندران

أكــد رئيس املجلس الشــعبي الوطني الجزائــري إبراهيم
تهم كل
بوغــايل ،مركزيــة القضية الفلســطينية التــي ّ
الجزائريني ،موضحاً أنّ «الدفاع عنها واجب يقع عىل عاتق كل
الربملانيني يف جميع املحافل اإلقليمية والدولية».
وشــدد بوغايل ،خالل اســتقباله مبقر املجلس وفداً من
حركة «حامس» الفلســطينية يقــوده رئيس مكتب األرسى
والجرحى يف الحركة زاهر جبارين ،رضورة أن توىل القضية
الفلســطينية األهمية نفسها التي تحظى بها بعض القضايا
الدولية األخرى ،مندداً «بسياسة الكيل مبكيالني».
وبعدما استعرض جبارين مستجدات القضية الفلسطينية،
حيا مخرجات مؤمتر ملّ الشــمل من أجــل الوحدة الوطنية
الفلســطينية ،مؤكداً أنّ الحركة حريصة عىل إنجاح «إعالن
الجزائر» الذي متخض عن هذه املبادرة ،حيث اتخذت اإلجراءات
جميعها إلنفاذها.
مــن جهة أخرى ،شــكل هذا اللقــاء فرصة أمــام الوفد
الفلسطيني ليطلب مســاعدة الجزائر فيام خص طرح ملف
حقوق األرسى يف ســجون الكيان الصهيوين لدى املنظامت
الحقوقية واإلنسانية الدولية واإلقليمية.
ويف الـ 12ترشين األول املايض،قالت معلومات صحافية

بأنّ «وفود الفصائل الفلسطينية توصلت إىل ورقة مصالحة»،
مضيفاً أنّ «إعالن الجزائر يُشدد عىل أهمية الوحدة الوطنية
الفلسطينية ،واعتبارها أساســاً للصمود والتصدي لتحقيق
أهداف الشعب الفلسطيني».
ويف سياق متصل ،أكد البيان الختامي للقمة العربية التي
جــرت يف الجزائر رفض الدول التدخــات الخارجية بجميع
أشــكالها يف شــؤونها الداخلية ،مشــدداً عىل دعم قضية
فلسطني.

إيــــــــــــــران اســــــتــــــدعــــــت الـــــســـــفـــــيـــــر الــــبــــريــــطــــانــــي

ّ
حـــــرس الـــــثـــــورة ملـــــح الـــــى صــــــــاروخ بـ ــمـ ــدى  1050كــم

استدعت وزارة الخارجية اإليرانية السفري الربيطاين لدى
طهران ،ســيمون شريكليف ،وســلمته مذكرة احتجاج عىل
هجوم «مجموعات متطرفة» عىل مبنى السفارة اإليرانية يف
لندن.
وقالت الخارجيــة اإليرانية ،يف بيان« ،اســتدعت وزارة
الخارجية اإليرانية ،الســفري الربيطاين لدى طهران سيمون
شــركليف ،احتجاجاً عىل هجوم مجموعات متطرفة عىل
مبنى سفارتها يف لندن ،وإهانة علم الجمهورية اإلسالمية».
وأضــاف البيان« :ذكّــرت الخارجية الســفري الربيطاين
مبعاهديت فيينا للعالقات الدبلوماسية والقنصلية املربمتني
عامي  1961و 1963اللتني تفرضان عىل الدول حامية البعثات
واملباين الدبلوماســية للدول عىل أراضيها ،وكذلك عربت عن
أســفها لعدم قيام رشطة حامية السفارة اإليرانية يف لندن
باتخاذ اإلجراءات املناســبة ملنــع املتطرفني من الهجوم عىل
السفارة وحرق علم إيران».
وأوضحت الوزارة أن السفري الربيطاين أكّد أنه سوف ينقل
احتجاج طهران إىل حكومة بالده.
وكان االتحاد األورويب وبريطانيا قد أعلنا ،فرض عقوبات

جديدة ضد شخصيات وكيانات إيرانية ،بزعم «انتهاكات» يف
ملف حقوق اإلنسان خالل أعامل العنف األخرية التي شهدتها
إيران ،عىل خلفية وفاة مهسا أميني.
وأصدر االتحــاد األورويب بياناً ،أوضــح فيه إضافة «29
شــخصاً و 3كيانات إىل قامئة العقوبات املتعلقة بانتهاكات
حقوق اإلنســان يف إيران» ،وبينهم مســؤولون حكوميون،
وقناة «برس يت يف» الحكومية.

ضــــــــربــــــــات جـــــــويـــــــة عــــــراقــــــيــــــة فــــــــي كــــــركــــــوك

السوداني بحث في األردن ملف استعادة األموال العراقية املنهوبة

يف أول زيارة رســمية له منذ توليه منصبه ،عقد
رئيــس الوزراء العراقي محمد شــياع الســوداين ،
اجتامعا مــع العاهل األردين امللك عبد الله الثاين يف
عامن.وتناول االجتامع ملف استعادة األموال العراقية
املنهوبة خالل الســنوات املاضية .وتطــرق اللقاء
أيضا إىل العديد من امللفات السياســية واالقتصادية
واألمنية.
وكشــفت مصادر يف ديوان الرئاســة العراقية
للصحيفــة ،أن العاهل األردين رحب باإلجراءات التي
تقوم بها العراق الســرداد األموال املنهوبة ،مؤكدا
للســوداين أن األردن دولة مؤسســات وقانون وال
ميكن أن تســمح بإدخال األموال إليها إال عرب الطرق
القانونية وتحت مظلة الرقابة.
وكانت معلومات أفــادت بتهريب األموال املنهوبة
إىل خمس دول هي (األردن ولبنان والكويت وتركيا وبولندا)،
وتجري بغداد مــع عواصم هذه الــدول مفاوضات من أجل
التوصل إىل تفاهامت الســتعادة األموال املهربة وفق معايري
محددة توسع آفاق التعاون وتبادل املعلومات عن األشخاص

ّ
الـــجـــزائـــر :رئ ــي ــس ال ــب ــرمل ــان شـــــدد عــلــى دعــــم فلسطين
ً
خــــــــــــال اســــــتــــــقــــــبــــــالــــــه وفـــــــــــــــــدا مـــــــــن حـــــمـــــاس

املطلوبني وأموالهم وتنظيم طلبات املســاعدة القانونية ،مع
الرتكيز عىل الدول التي يوجد مطلوبون عىل أراضيها.
وكان الســوداين قد تعهد منذ توليه منصبه بإعادة األموال
املرسوقة ،مؤكدا امليض قدما يف هذا امللف.

عـــــــــــــــــاء مـــــــــــــبـــــــــــــارك هـــــــــــاجـــــــــــم قـــــطـــــر

علق عالء مبارك ،نجل الرئيس املرصي الراحل حسني مبارك،
عىل استضافة قطر لبطولة كأس العامل ،وتحدث عن حضور
الرئيس عبدالفتاح السييس افتتاح البطولة.
وقال عالء مبارك عرب حســابه عىل تويــر« :نجاح كبري
نفتخر به جميعا باســتضافة أول مونديال عىل أرض عربية،
قطر؛ لكن لن ننىس أنهــا ركبت موجة الخريف العريب» ،يف
إشارة إىل االحتجاجات الشــعبية التي شهدتها عدة دول يف
املنطقة و ُعرفت باسم «الربيع العريب».
وأضاف عالء مبارك أن قطر «تبنت مرشوعا هداما لتفتيت
املنطقة من الداخل وتضليل الرأي العام عرب إعالمها ودورها
يف دعم جامعة إرهابيــة وكانت مالذا لهم بعد هروبهم كام
تورطت يف قضية التخابر» ،عىل حد قوله.
وقال أحد املعلقني عىل تغريــدة عالء مبارك« :هذا صحيح
مائة يف املائة وكان لزاما عىل الرئيس املرصي عدم الحضور».
ورد عــاء مبارك قائال« :بالعكــس بطولة رياضية عاملية

وألول مرة تقام عىل أرض دولة عربية ،وحضور الرئيس مهم
خاصة يف وجود كثري من الرؤســاء وهذه فرصة رمبا لعقد
بعض اللقاءات».

بحث وزير الدفــاع الكويتي عبد الله عــي العبد الله ،مع
صالح الفضالة رئيس الجهاز املركزي ألوضاع املقيمني بصورة
غري قانونية ،ســبل تعزيز التعاون ملعالجة متكاملة لقضية
«البدون».
وذكرت وكالة األنباء الكويتية (كونا) أن العبد الله والفضالة
بحثا «أوجه تعزيز التعاون والتنســيق املشــرك بني الجهاز
ووزارات الدولة ومؤسســاتها الرسمية ضمن إطار معالجة

متكاملة لهذه القضية».
ونقلت الوكالة عن بيان ملديرية التوجيه املعنوي والعالقات
العامة يف الجيش الكويتي ،أن وزير الدفاع التقى الفضالة يف
مقر الجهاز املركزي ،و»جرى خالل اللقاء اســتعراض جهود
الجهاز املركزي ملعالجة أوضاع املقيمني بصورة غري قانونية،
كام متت مناقشــة األمور املتعلقة مبنتســبي وزارة الدفاع
وبحث سبل إيجاد الحلول املناسبة لها».

أعلنــت خلية اإلعــام األمني يف العــراق ،تنفيذ رضبات
جوية عىل مقرات وأوكار لعنارص «داعش» اإلرهاب يف وادي
الخاصة مبحافظة كركوك ،أدت ملقتل  6عنارص منهم وتدمري
مضافات لهم.
ورصح قائد املقر املتقدم الفريــق ركن عيل الفريجي ،بأن
«الرضبات الجوية أسفرت عن مرصع  6دواعش والعثور عىل
أشالء متناثرة لعنارص آخرين من التنظيم ،فضال عن تدمري 3
مضافات لهم.
وأشــار الفريجي إىل أن القوات اســتحوذت عىل أسلحة
وعبوات ناســفة وأجهزة االتصاالت كانــت بحوزة عنارص
تنظيم «داعش».
هذا ،وقالت الخلية إنه و»بناء عىل تنسيق استخباري مشرتك
عايل املستوى بني وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية
يف وزارة الداخلية وجهاز املخابرات الوطني العراقي بالتنسيق
مع خلية االســتهداف التابعة لقيادة العمليات املشرتكة ،نفذ

صقور الجو عدة رضبات جوية دقيقة وموجعة ،اســتهدفت
أوكار اإلرهابيــن يف وادي الخاصة ضمن قاطع املقر املتقدم
لقيادة العمليات املشرتكة يف كركوك».

أكّــد مجلس الوزراء يف حكومة صنعاء «اســتعداد اليمن
أي تصعيد للتحالف السعودي عىل نح ٍو سيثلج قلوب
ملواجهة ّ
اليمنيني األحرار واملتعاطفــن معهم» .وتابع قائالً« :نحرص
عىل تهيئة العوامل التي تخدم أي توجه صادق إلحالل السالم
أتم االســتعداد
العادل واملرشف ،ويف الوقت ذاته ،نحن عىل ّ
ملواجهــة أي تصعيد مــن ِقبل تحالف العــدوان األمرييك -
السعودي  -اإلمارايت عىل النحو الذي سيثلج قلوب اليمنيني
األحرار كافة واملتعاطفني مع عدالة قضيتهم حول العامل».
وزير الدفاع اللــواء الركن محمد العاطفــي ويف تقريره
املقدّ م اليوم ملجلس الوزراء حــول األوضاع يف الجبهات يف
ظل استمرار خروقات التحالف الســعودي ،قال إنّ « :القوات
أتم االســتعداد ملواصلة
املســلحة مبختلف تشكيالتها عىل ّ
معركة البطولة والعــزة والكرامة ضد املعتدين».وأضاف أنّ »
أي
القوات املسلحة اليمنية لديها املقدرة الكاملة للتعامل مع ّ
عمل عدواين وردعه يف معقل داره».
وفيام يتعلق بالهدنة ،قال العاطفي إنّ صنعاء تطرح هدنة
تلبي مصالح أبناء الشعب اليمني حارضاً ومستقبالً ،فيام يريد
املعتدون هدنة ضد الشعب اليمني وحقه يف العيش الكريم».
وأكّد «التــزام صنعاء بآخــر هدنة جرى االتفــاق عليها
وحرصها عىل خفض مســتوى التوتر وعدم التصعيد ،بالرغم
من الخروقات وجلب املعتدين واملحتلني وعمالئهم للمزيد من

األسلحة للمحافظات واملناطق والجزر املحتلة».
وأضاف أنّ «استعدادات قوى تحالف العدوان عىل املستويات
العســكرية كافة تؤكّد أنّ لجوءهم للهدنة كان إلعادة ترتيب
أوضاعهم ملواصلة عدوانهم عىل اليمن».
وشــدد العاطفي عىل أنّ «الهدف الرئييس الذي يسعى إليه
تحالف العدوان وداعموه الدوليــون املبارشون هو إطالة أمد
العدوان عىل الشــعب اليمني لضامن استمرار نهبهم للرثوة
الوطنية ،واســتخدام املوانئ والجــزر اليمنية الواقعة تحت
االحتالل لخدمة مصالحهم االقتصادية وغاياتهم السياسية».

ّ
صــــــنــــــعــــــاء :؛<الــــــتــــــحــــــالــــــف> يــــســــتــــغــــل الــــهــــدنــــة

عــــــلــــــى هـــــــامـــــــش <مـــــــــونـــــــــديـــــــــال> قـــطـــر

ّأول مـ ــصـ ــافـ ــحـ ــة بــــيــــن أردوغـــــــــــــــان والـــســـيـــســـي

ّ
ُ
ُ
الكويت  :مباحثات لوضع حل شامل ومتكامل ملشكلة «البدون»

نرشت وكاالت أنباء دولية صورة ملصافحة بني الرئيســن
املرصي والرتيك ،عبد الفتاح السييس ،ورجب طيب إردوغان،
خالل حضورهام حفل افتتاح كأس العامل  2022يف قطر.
ونفت الرئاســة الرتكية التخطيط لعقد اجتامع ثنايئ بني
الرئيس الــريك ونظريه املرصي ،عــى هامش حضورهام
االحتفالية يف أول لقاء بني قادة البلدين ،عقب ســنوات من
الخالف حول وجهات نظر سياسية وأخرى حول ملف التنقيب
يف رشق املتوسط.
وقال مصدر بالرئاسة الرتكية لوكالة سبوتنيك ،اليوم األحد،
إنّه «ال خطــط لعقد اجتامع ثنايئ بني أردوغان والســييس
ولقائهام يف قطر كان خالل حفل االستقبال فقط».
وشهدت االحتفالية لقاء السييس وإردوغان ،حيث التقطت
وكالة األناضول الرتكية صورة خالل تصافحهام بحضور أمري
قطر متيم بن حمد آل ثاين.
وبحســب آراء الخرباء التي تناقلهــا اإلعالم الرتيكُ ،يعترب
اللقاء والتصافح بني الرئيســن خطوة مه ّمــة نحو تطبيع
العالقات املشرتكة.
وتختلف القاهرة مع أنقرة حــول تحركات التنقيب الرتكية
رشقي البحر املتوسط ،وتعترب أنّها تسعى الستكشاف النفط
والغاز يف مناطق بحرية «متنازع عليها» مع أثينا.
وبدأت تركيا ومرص مباحثات لتطبيع العالقات بينهام يف
عام  2021ورغم التحسن النســبي يف العالقات بني البلدين

بعد اجتامعات عقدت عىل مســتوى نائبي وزيري الخارجية،
إال أنّها بطيئة التقدم ومل يتفق البلدان عىل تبادل السفراء.
ويف إطار تطبيع العالقات مــع مرص قامت تركيا بإغالق
بعض القنوات الفضائية املعارضة ملــر ،فضالً عن منعها
جامعة اإلخوان املسلمني من مامرسة أي نشاط ضد السلطات
املرصية.
وغادر عدد من نشطاء جامعة اإلخوان املسلمني تركيا بعد
التضييق عليهم من الحكومة الرتكية.
وشهدت العالقات بني مرص وتركيا توتراً عىل مدار السنوات
املاضية بسبب خالفات عدة بني البلدين ،أبرزها ملفي «جامعة
اإلخوان» وليبيا.

9

الـــــوفـــــد الــــــســــــوري فـــــي أســــتــــانــــا ل ــل ــم ــش ــارك ــة
فــــي االجـــتـــمـــاع الــــدولــــي الــــــ  19حـــــول س ــوري ــا

وصل امس ،الوفد الســوري إىل العاصمة
الكازاخستانية أستانا للمشاركة يف االجتامع
الدويل التاسع عرش حول سوريا.
وذكرت وكالة األنباء الســورية الرسمية
«سانا» ،أن وفد الجمهورية العربية السورية
برئاسة معاون وزير الخارجية الدكتور أمين
سوسان وصل إىل العاصمة الكازاخية أستانا،
للمشــاركة يف الدويل التاســع عرش حول
ســوريا مبوجب صيغة أستانا ،والذي ينطلق
اليوم ويستمر يومني.
وســيعقد الوفد اجتامعــات عدة مع عدد
من الوفود املشــاركة ،حيث ســيتم الرتكيز
عىل تطورات األوضاع يف ســوريا والجهود
املبذولة ملكافحة اإلرهاب ،وتوطيد االستقرار
واالنعكاسات الســلبية لإلجراءات القرسية
الالمرشوعة التــي تفرضها الواليات املتحدة
والدول األوروبية سواء عىل الوضع املعييش
واإلنســاين أو إلعاقة عمليــة إعادة اإلعامر
والتي تشــكل الزمة أساسية لتوفري الظروف
املالمئة لعودة املهجرين.

كانت وزارة الخارجية الكازاخســتانية قد
أعلنت ،يف بيان لها ،أن وفد روسيا االتحادية
برئاسة ألكسندر الفرينتييف املبعوث الخاص
للرئيــس الرويس إىل ســوريا ،ووفد إيران
برئاسة مســاعد وزير الخارجية عيل أصغر
خاجي سيشاركان يف االجتامع.
ويُذكر ان كازاخســتان كانت قد استضافت،
يومي  15و 16حزيران املايض ،الجولة الثامنة
عــرة من االجتــاع الدويل حول ســوريا
بصيغة أستانا ،حيث أكدت الدول الضامنة ،يف
بيانها الختامي ،تصميمها عىل مواصلة العمل
ملكافحة اإلرهاب بجميع أشــكاله ومظاهره،
والوقوف ضد األجنــدات االنفصالية وإدانتها
الهجامت اإلرهابية التي تســتهدف منشــآت
مدنية يف ســوريا ،وتؤدي إىل سقوط ضحايا
أبرياء .وتهدف اللجنة الدستورية السورية التي
بدأت عملها يف  ،2019إىل إعادة كتابة دستور
جديد لســوريا ،مبشــاركة أطراف املعارضة
الســورية والحكومة ،متهيــداً إلجراء عملية
سياسية تضم جميع األطياف السورية.

الكرملين  :ال نناقش استدعاء مزيد من الجنود الروس
قالــت الرئاســة
الروسية ،إنّها ال تناقش
اســتدعاء مزيــد مــن
الجنود الروس للقتال يف
أوكرانيا من خالل جولة
تعبئة ثانية.
واستدعت روسيا أكرث
مــن  300ألف جندي من
قوات االحتياط يف حملة
تعبئــة جزئية يف أيلول
املايض ،خالل عمليتها
العسكرية الروسية يف
أوكرانيا.
ورفض املتحدث باسم
الرئاسة الروسية ،دميرتي بيسكوف ،التعليق
عــى األنباء بشــأن خطط اإلنتاج املشــرك
للطائرات املســرة بني روســيا وإيران ،داعياً
إىل اســتيضاح هذه املعلومات لدى الوســيلة
اإلعالمية التي نرشت هذه األنباء.
وقال املتحدث الــرويس« :ال أعرف من أين
حصلت صحيفة واشــنطن بوست عىل هذه
املعلومات ،أنتم بحاجة إىل االتصال بهم».
موقف بيســكوف جاء بعــد أن أكد وزير
الخارجية اإليراين أمري عبد اللهيان ،يف وقت

أي سالح من أجل
ســابق ،أنّ «طهران لن تقدم ّ
ٍ
أي طرف عىل
استخدامه يف حرب أوكرانيا إىل ّ
اإلطالق».
ويف وقت سابق ،نفت روسيا مزاعم أوكرانيا
والدول الغربية بشــأن املســرات اإليرانية.
وأكــدت املتحدثــة باســم وزارة الخارجية
الروسية ماريا زاخاروفا أنّ «الواليات املتحدة
ورشكاءها يستخدمون الشائعات بشأن تزويد
مســرة قتالية للضغط
إيران بالدها بطائرات
ّ
عىل طهران».

واشــــــــنــــــــطــــــــن وبـــــــكـــــــيـــــــن تـــــــتـــــــواصـــــــان
ّ
وزيـــــــري دفـــــاع الــبــلــديــن
لــتــنــســيــق اج ــت ــم ــاع بــيــن

حب وزيــر الدفاع
ســر ّ
األمرييك لويد أوسنت بفرصة
عقد لقاء مع نظريه الصيني
وي فينغــي خــال زيارة
مقبلة لكمبوديا ،وفق ما أفاد
الناطق باسم البنتاغون اليوم
االثنني.
ومل يعلــن الجرنال باتريك
رايدر رســمياً عن االجتامع،
لكنه لفــت إىل أنّ الواليات
املتحدة تتواصــل مع وزارة
الدفاع الصينية بشأنه.
وقال يف بيان إنّ «الوزير
أوســن أعرب مراراً عن أهمية إبقاء خطوط
االتصال مفتوحة بني الواليات املتحدة والصني،
حــب بفرصة عقد لقاء مع نظريه الصيني
وير ّ
يف كمبوديا».
وكانــت قالت الصــن ،إنّها منفتحة عىل
اجتامع مع وزير الدفاع األمرييك ،عىل هامش
منتدى أمني إقليمي يف كمبوديا.
وأصدرت وزارة الدفاع الصينية ،أمس األحد،
بياناً يقول إنّ «الصــن تتبنى موقفاً منفتحاً
وإيجابياً من تبادل اآلراء مع الواليات املتحدة».
ويف وقت سابق ،أكد وزير الدفاع الصيني وي
فنغ خه ووزير الدفاع األمرييك ،بشكل منفصل،
أنّهام سيحرضان اجتامعاً مع وزراء الدفاع يف
رابطة دول جنوب رشق آسيا (آسيان).
وســيكون هذا أول اجتامع عسكري رفيع

دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
<الـــنـــاتـــو> ي ــزي ــد اإلنــــفــــاق الــعــســكــري
لـــلـــعـــام الـ ــثـ ــامـ ــن عـــلـــى الـــتـــوالـــي

أعلــن األمني العــام للناتو ينس ســتولتنربغ ،يف اجتامع
للجمعيــة الربملانية لحلف «الناتو» ،املنعقد يف مدريد ،أنّ عام
 2022سيكون العام الثامن عىل التوايل الذي يزيد فيه أعضاء
الناتو من أوروبا وكندا اإلنفاق العسكري.
ولفت األمني العام لـ»الناتو» إىل أنّ الحلف اتخذ «العديد من
القرارات املهمة» ،معترباً ونّ «عام  2022سيكون العام الثامن
عىل التوايل الذي يزداد فيه اإلنفاق العسكري يف أوروبا وكندا».
وأضاف ستولتنربغ أنّه «بحلول نهاية العام ،سيكون أعضاء
التحالــف من أوروبا وكندا قد أنفقوا أكرث من  350مليار دوالر
عىل اإلنفاق العسكري منذ .»2014
وأكد ستولتنربغ يف ترشين الثاين املايض  ،2021أنّ الزيادة
يف اإلنفاق العســكري لحلف الناتو منذ عام  2014ســمحت
بإنفاق أكرث من  260مليار دوالر.
وتعهدت دول «الناتو» بالسعي لزيادة اإلنفاق العسكري إىل
 %2من الناتج املحيل اإلجاميل يف غضون  10سنوات يف عام
 ،2014يف «قمة ويلز».
وبشــأن إجراء حوار مع روسيا ،قال ستولتنربغ إنّه يستبعد
ظل الظروف
إمكانيــة إجراء «حوار هادف» مع روســيا يف ّ
الحالية.
وســبق أن أرسلت روسيا مذكرة إىل دول الناتو بسبب إمداد
أوكرانيا باألسلحة .وأشــار وزير الخارجية الرويس سريغي
الفروف إىل أنّ أي شحنة تحتوي عىل أسلحة ألوكرانيا ستصبح
هدفاً مرشوعاً لروسيا .كام رصحت وزارة الخارجية الروسية
أنّ دول الناتو «تلعب بالنار» بتزويد أوكرانيا بالسالح.
ولفتت موســكو مراراً وتكــراراً إىل أنّ «الناتو» يهدف إىل
املواجهة .وأكد املتحدث باســم الرئاســة الروســية دميرتي
بيسكوف ،أنّ التوسع اإلضايف للكتلة لن يجلب املزيد من األمن
إىل أوروبا.
ستولتنربغويف سياق متصل ،أكد األمني العام لحلف الناتو،
اليوم ،أنّ انضامم فنلندا والســويد بشــكل رسمي إىل الحلف،
أصبح وشيكاً.
وقال ســتولتنربغ ،يف ترصيحات صحافية من مدريد ،إنّ
«انضامم الســويد وفنلندا بشكل رسمي إىل الحلف بات قريباً
جداً» ،مرحباً «باتفاق تركيا والسويد ملواجهة اإلرهاب».
الجدير بالذكر أنّ العالقات بني تركيا والسويد تشهد تدهوراً
خالل األعوام املاضية ،وسط اتهامات أنقرة لستوكهومل بتوفري
مالذ ألعضاء منظمة حزب العامل الكردســتاين ،الذي تصنفه
تركيــا منظمة إرهابية .ورداً عىل ذلــك ،تعارض تركيا الطلب
املقدم من السويد لالنضامم إىل حلف الناتو.
وكان الرئيس الرتيك قد هدد بتجميد انضامم السويد وفنلندا
إىل حلف شامل األطليس «الناتو» إذا مل تفيا بوعودهام بشأن
االمتناع عن «دعم اإلرهاب».
ووقعت فنلندا والســويد مع تركيا مذكرة تفاهم تهدف إىل
«تبديــد مخاوف أنقرة» األمنية مقابــل موافقة األخرية عىل
انضامم الدولتني إىل «الناتو».

تشريعات في الكونغرس لحظر استخدام <تيك توك>
تعرض تطبيق الفيديوهات
الصيني «تيــك توك» لهجوم
شــديد من داخــل الحزبني
الدميوقراطــي والجمهوري
األمريكيني ،بينام تدرس إدارة
الرئيس األمرييك ،جو بايدن،
عقــد صفقة معه بشــأن
استمرار عمله داخل الواليات
املتحدة.
وأعلــن نائبــان بــارزان
من الحزبــن الدميوقراطي
والجمهــوري األمريكيــن،
أنهام سيتقدمها خالل الشهر
الجاري بترشيعــات لحظر
استخدام تطبيق الفيديوهات
«تيــك توك» داخــل الواليات
املتحدة ،وســط مخاوف من
أنه «أداة مراقبــة» صينية،
وفقــاً لوكالــة «بلومربغ»
األمريكية.
وقال السيناتور الجمهوري
من واليــة تكســاس ،توم
كوتون ،من والية أركنساس،
يف مقابلــة مــع «فوكس
نيــوز» إنّ «األمــر ال يقترص
عــى املحتوى الــذي تقوم
بتحميله عىل تيك توك ،بل كل
البيانات املوجودة عىل هاتفك،
والتطبيقات األخرى ،وجميع
معلوماتك الشخصية ،وحتى
صور الوجه ،حتى عندما تنظر

عيناك إىل هاتفك».
وأشار كوتون إىل أن «تيك
تــوك» هو «واحــد من أكرب
برامج املراقبة عىل اإلطالق،
خاصــة عىل الشــباب يف
أمريكا» .كــا وجه كوتون
نصيحــة إىل األمريكيــن
«بحــذف تطبيق «تيك توك»،
بل وحتى الحصول عىل هاتف
جديد».
وأكّدالسيناتورالدميوقراطي،
مارك وارنر ،وهو رئيس لجنة
االســتخبارات يف مجلــس
الشــيوخ يف ترصيحات لـ
«فوكس نيوز» ،أن «تيك توك»
يشــكل «تهديداً هائالً» ،وأن
«كل تلك البيانات التي يدخلها
ابنك ويتلقاهــا يتم تخزينها
يف مكان ما يف بكني».
وتســعى إدارة الرئيــس
األمــريك ،جــو بايدن ،إىل
عقد اتفاقية أمنية مع تطبيق
«تيــك توك» ،من أجل تجنيبه
حظــراً أمريكياً تم طرحه يف
عهد سلفه ،دونالد ترامب.
وتــدرس إدارة بايــدن
اقرتاحاً للســاح لـــ «تيك
توك» مبواصلــة العمل يف
الواليــات املتحــدة ،والذي
سيشرتط توجيه حركة مرور
املســتخدمني األمريكيني من

دعوة عامة

ان مجلس ادارة الجمعيــة التعاونية الزراعية يف صفد البطيخ
يدعو اعضاء الجمعيــة اىل حضور جمعية عمومية وذلك لألمور
التالية:
1ـ االطــاع عــى ميزانيتي التعاونية للعامــن 2022/2021
وتصديقهام والتصويت عىل ابراء ذمة مجلس االدارة.
2ـ انتخاب الهيئات االدارية التعاونية.
املكان :مقر التعاونية يف صفد البطيخ.
الزمان :تعقد الجلسة بتاريخ  2023/1/18متام الساعة الرابعة
عرصا.
واذا مل يتوفر النصاب القانوين تعقد الجلسة الثانية مبن حرض
بتاريخ  2023/1/25يف نفس املكان والزمان.

املســتوى بني البلدين منــذ أن أوقفت الصني
الحــوار املنتظم بني القادة العســكريني يف
البلدين ،يف آب ،ر ّداً عىل زيارة رئيســة مجلس
النواب األمرييك نانيس بيلويس لتايوان.
وكان التقى أوســن بنظريه الصيني ،يف
حزيران ،يف ســنغافورة عــى هامش حوار
«شانغري-ال» ،أكرب قمة دفاعية يف آسيا.
وســعت بكني وواشــنطن مذاك للتخفيف
مــن حدة التوتــر ،إذ عقد الرئيــس الصيني
يش جينبينــغ اجتامعاً بنظريه األمرييك جو
بايــدن يف  14ترشين الثاين ،وبنائبته كاماال
هاريس السبت املايض.
وأكد بايــدن ليش قبيــل اجتامعهام يف
حينها أن «ال بديــل» من املحادثات املبارشة،
أمالً تج ّنب «نزاع» بني واشنطن وبكني.

جرى مساء امس ســحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم
 2059وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:
االرقام الرابحة 1 :ـ  4ـ  7ـ  11ـ  12ـ  18الرقم االضايف:
15
* املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة
ـ عدد الشبكات الرابحة :ال يشء
* املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف
ـ قيمــة الجائــزة االجامليــة حســب املرتبــة:
1303354130ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة :شبكتان
ـ قيمة الجائزة االفرادية651677065 :ل.ل.
* املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة
ـ قيمــة الجوائــز االجامليــة حســب املرتبــة:
234938160ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة 36 :شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة.6526060 :ل.
* املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة
ـ قيمــة الجوائــز االجامليــة حســب املرتبــة:
234938160ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة 1642 :شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة143080 :ل.ل.
* املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة
ـ قيمــة الجوائــز االجامليــة حســب املرتبــة:
667744000ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة 20867 :شبكة
ـ الجائزة لكل شبكة 32000 :ل.ل.
* املبالغ املرتاكمة للمرتبة االوىل واملرتاكمة اىل السحب
املقبل8205021595 :ل.ل

نتائج زيد

عىل كل يشء» يريدانه من العمل يف السياسة.
وأشار إىل أن احتامل كونهام مخربين ملصلحة
مكتب التحقيقات الفدرايل هو سبب آخر لعدم
مشاركتهام يف حملة ترامب.
يذكر أنّ وزير الدفاع األمرييك السابق مارك
إســر قــال قبل أيام إنّ ترامــب «غري مؤهل
لتويل منصــب الرئيس» ،بعــد إعالن األخري
ترشحه للرئاسة لعام .2024
وقبل ذلك قال بنــس إنّ ترصيحات األخري
الناريــة ،قبــل اقتحــام مقــر الكونغرس
(الكابيتــول) ،يف  7كانــون الثــاين ،2021
وخالله« ،ع ّرضتنــي وع ّرضت أمريكيني كرثاً
للخطر».
وكان الرئيــس األمرييك الســابق دونالد
ترامب ،قد أعلن ترشحه ملنصب رئاسة الواليات
املتحدة ،قائالً إنّه سيخوض املعركة الرئاسية
ألنّ «العامل مل يشهد العظمة األمريكية بعد».

جرى مساء امس سحب زيد رقم  2059وجاءت النتيجة
كاآليت:
الرقم الرابح51896 :
* الجائزة االوىل75000000 :ل.ل.
عدد االوراق الرابحة :اربع اوراق
الجائزة االفرادية لكل شبكة18750000 :ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم1896 :
الجائزة االفرادية 900000 :ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم896 :
الجائزة االفرادية 90000 :ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم96 :
الجائزة االفرادية 8000 :ل.ل.
الرتاكم للسحب املقبل 75000000:ل.ل

نتائج يومية

جرى مساء امس ســحب «يومية» رقم  1281وجاءت
النتيجة كاآليت:
* يومية ثالثة280 :
* يومية اربعة7173 :
* يومية خمسة67290 :

خالل الخــوادم التي تحتفظ
بها رشكة «أوراكل» ،مع قيام
األخرية ومقرها يف الواليات
املتحدة مبراجعة خوارزميات
التطبيق.
كام كــرر مديــر مكتب
التحقيقــات الفيــدرايل،
كريســتوفر راي ،مخــاوف
املكتــب املتعلقــة باألمــن
القومي األســبوع املايض،
عندما أخــر لجنة مبجلس
النــواب أن وصول الحكومة
الصينية املحتمل إىل بيانات
املســتخدمني األمريكيني أو
برامجهم من خالل «تيك توك»
هو سبب «لقلقه الشديد».
من جانبه ،قــال الرئيس
التنفيذي لرشكة «تيك توك»،
شــو زي تشــو ،األســبوع
املــايض ،إنّ التطبيق يعمل
عىل مرشوع يسمى «مرشوع
تكساس» ،تقوم مهمته عىل
عزل البيانات الحساسة عن
مستخدميه األمريكيني ،حتى
يتمكن املوظفني يف الواليات
املتحدة فقط مــن الوصول
إليها.

اعالنات مبوبة
متفرقات

للبيــع للجامعــات او لهــواة
االلكرتونيــك ،مختــر قديم
الكرتونيــك وكهربــاء (1920
ـ  )1972مــع معــدات قدمية
وارسار نادرة ت78803805:
ــــــــــــــــــــــــــ
مؤسسة التوفري:
مبيع جميع انواع قطع السيارات
صــب زجاج امامي  +خلفي مع
تصليح .الحدث قرب كنيســة
مارجرجس ت 05/454693:ـ
03/270453

وفيـــــــــــات
بسم الله الرحمن الرحيم
إنا لله وإنا إليه راجعون
وليد جنبالط
الحزب التقدمي االشرتايك
آل حرب وعموم أهايل غريفة
ينعون إليكــم مبزيد من الحزن
واألىس
قائــد جيش التحرير الشــعبي
قوات الشهيد كامل جنبالط سابقاً

املناضل العميد
رجا حرب

املنتقــل إىل رحمته تعاىل يوم
الخميس  17ترشين الثاين 2022
تقبــل التعازي يــوم األربعاء
الواقع يف  23ترشين الثاين 2022
يف دار الطائفة الدرزية  ،بريوت من
الساعة الحادية عرشة قبل الظهر
حتى الخامسة مسا ًء.

نتائج اللوتو اللبناين

ّ
كــــوشــــنــــيــــر وإيـــــفـــــانـــــكـــــا ضــــــــد تــــــرامــــــب ؟

ذكرت وســائل إعــام
املحامــي
أمريكيــة أنّ
الشخيص الســابق للرئيس
األمــريك الســابق دونالد
ترامب ،مايكل كوهني ،أشار
إىل أن جاريد كوشرن وإيفانكا
ترامب رمبا يكونان مخربين
يف مكتــب التحقيقــات
الفيدرايل يعمــان ضــد
ترامب.
ونأت إيفانكا ،ابنة الرئيس
السابق ،بنفسها عن الحملة
الرئاسية التي أعلنها والدها
أخــراً ،قائلــة إنها ســتدعم ترامب «خارج
الســاحة السياســية» ،لكنها لن تشارك يف
السياسة بعد اآلن.
وإيفانكا واحــدة من عدد من الجمهوريني
البارزين الذيــن ابتعدوا عن حملة ترامب بعد
األداء املحبط يف االنتخابات النصفية للحزب
الجمهــوري ،والــذي جعلهــم يخفقون يف
السيطرة عىل مجلس الشيوخ ويفوزون بنرص
ضئيل يف مجلس النواب.
وقــال كوهني ،خالل ظهــوره يف برنامج
 Katie Phang Showعــى  MSNBCيــوم
السبت ،إنّ إيفانكا وكوشرن رمبا كانا املخربين
اللذين أبلغــا مكتب التحقيقات الفيدرايل بأن
ترامــب يحتفظ بوثائق رسية يف مقر إقامته
يف فلوريدا يف مارا الغو.
وقدم كوهني تفســره لســبب عدم عودة
الزوجني إىل الحملة  ،قائالً إنهام «حصال فعالً
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اعالنات رسمية
اعالن مزايدة
صادر
عن دائــرة تنفيــذ جب جنني
(الرئيس التقي)
املنفذة :تغريد عبد املنعم عمريي
/وكيلها املحامي تريك عراجي
املنفذ عليهــا :فاطمة ومريم
حســن عمريي  /ال ال .مجهولتي
محل االقامة حالياً
الســند التنفيذي :قرار الغرفة
االبتدائية املدنية األوىل يف البقاع
الناظرة بالقضايــا العقارية رقم
 2019/70تاريــخ 2019/4/2
موضوع االســتنابة الــواردة من
دائــرة تنفيذ زحلــة تحت الرقم
 2021/208واملســجلة لدينــا
برقــم اســاس  2022/1بتاريخ
.2022/3/29
العقــار موضــوع املزايــدة،
مساحته ،محتوياته :العقار 1211
الال ،مساحته 269م.م .ويبعد عن
وســط البلدة حواىل  2كلم وميكن
الوصول اليه عــر طريق فرعية
معبدة متصلة بالشــارع الرئييس
للبلدة وهو ضمن االمتداد السكني
لها ،ارضه سهلية منبسطة قليلة
العــرض وغــر صالحــة للبناء
وحاليا محروثــة وال توجد عليها
اية انشــاءات ،مزروعة باشجار
الزيتون عددها  8عمرها حواىل 8
ســنوات ،أرض العقار مصونة من
الناحية الرشقية حيث يوجد عقار
آلل عوض لــه بوابة عىل الطريق
الفرعية املؤديــة اليه اضافة اىل
تصوينــة من أحجــار الدبش من
ناحية الطريــق الفرعية ويوجد
حائط من احجــار الدبش لفصله
عــن ارض العقــار املجــاور من
الناحيــة الغربية ،أما من الناحية
الجنوبية فأرضــه متصلة بأرض
العقار املجاور.
الحقوق العينية :ال يوجد
التخمني322800000 :ل.ل.
بدل الطرح322800000 :ل.ل.
موعــد املزايدة :نهــار الثالثاء

 2022/12/20الساعة  12.15يف
قاعة املحكمة
رشوط املزايدة :عــى الراغب
بالــراء وقبل املبــارشة باملزايدة
ايداع قيمة بدل الطرح من صندوق
الخزينــة او لــدى مرصف مقبول
باسم رئيس دائرة تنفيذ جب جنني
او مبوجب كفالــة معادلة وعليه
اتخــاذ محل اقامــة ضمن نطاق
دائرة تنفيــذ جب جنني اذا مل يكن
لــه مقام فيه وعليــه ايداع كامل
الثمن خــال  3ايام مــن تاريخ
املزايــدة تحت طائلة اعتباره ناكالً
فيضمن النقص وال يســتفيد من
الزيــادة وتعاد املزايدة عىل عهدته
وعليه دفع كافة الرسوم يف مهلة
عرشين يوماً من تاريخ االحالة مبا
فيها رسم الداللة.
رئيس القلم بالتكليف
ـــــــــ

محمد رشانق

تبليغ مجهول

محل االقامة
محكمة مرجعيــون الرشعية
الجعفرية
ورقة دعوة صادرة عن محكمة
مرجعيــون الرشعيــة الجعفرية
موجهة اىل امــاين نرصي ذياب
مجهولة محل االقامة .يف الدعوى
املقدمــة عليك مــن حلمي يارس
عــوض مبادة اطاعة ومســاكنة
اســاس  2022/40تعيــن موعد
الجلســة فيها يــوم الخميس يف
 .2023/1/12فيقتيض حضورك
او ارســال من ينوب عنك اىل قلم
املحكمة الســتالم نســخة عن
اســتحضار الدعوى واال اعتربت
مبلغة حسب األصول وجرت بحقك
املعامالت القانونية وكل تبليغ لك
عىل لوحة االعالنات يف املحكمة
حتى تبليــغ الحكم القطعي يكون
صحيحاً.
يف  3ترشين الثاين 2022
رئيس القلم

الشيخ محمد جواد
شمس الدين

زوجة الفقيد جاكلني ليشع أيب
نادر
أوالده املهندس ســامي شلهوب
وزوجته املهندســة روزيتا عبدو
وعائلتهام
املحامي فادي شلهوب وزوجته
ليال يزبك وعائلتهام
املهندس زياد شلهوب
أشــقاؤه هــدى حــداد أرملة
شــقيقه املرحوم بطرس شلهوب
وأوالدها وعائالتهم
صباح حــداد أرملة شــقيقه
املرحــوم جان شــلهوب وأوالدها
وعائالتهم
جوزيــف شــلهوب وزوجته
عطاف نعمه واوالدهام وعائالتهم
شقيقاته ســعاد زوجة روبري
خليل وأوالدهــا وعائالتهم (يف
املهجر)
ليــى زوجة بطــرس موىس
وأوالدهام وعائالتهم
وعموم عائالت شلهوب ،مراد،
أيب نادر ،عبدو ،يزبك ،نعمه ،حداد،
خليــل ،موىس وعمــوم عائالت
تنوريــن وأنســباؤهم يف الوطن
واملهجر ينعون إليكم مبزيد الحزن
واألىس فقيدهم الغايل املأســوف
عليه املرحوم

األستاذ
جورج نعيم شلهوب

مفتــش ســابق بالضــان
االجتامعي
املنتقــل اىل رحمته تعاىل يوم
السبت الواقع فيه  19ترشين الثاين
 2022متمامً واجباته الدينية.
يحتفل بالصالة لراحة نفســه
الســاعة الثانية عــرة من ظهر
يوم االثنني  21الجاري يف كنيســة
الســيدة ،الفنار ثــم ينقل جثامن
الفقيد اىل مســقط رأسه تنورين
الفوقــا حيث تقــام صالة وضع
البخور يف كنيســة سيدة االنتقال
ويوارى الــرى يف مدافن العائلة.
وتقبل التعازي يف صالون الكنيسة
لغاية الساعة السادسة مسا ًء.
تقبل التعــازي قبل الصالة يف
صالون كنيسة السيدة ،الفنار ابتدا ًء
من الســاعة العارشة صباحاً ويوم
الثالثــاء  22الجــاري يف صالون
كنيسة الســيدة ،الفنار ابتدا ًء من
الساعة الحادية عرشة قبل الظهر
لغاية الساعة السادسة مسا ًء.
تقبل التعازي عرب الهاتف:
جاكلني03688641 :
املهندس سامي03240710 :
املهندس فادي70323123 :
املهندس زياد0015145507340 :
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ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

«مونديال العرب»  2022في كرة القدم  :مهرجان أهداف ينتهي بفوز انكلترا على ايران ( )2-6وهولندا تتخطى عقبة السنغال بطلة افريقيا ()0-2
أربع مباريات قوية اليوم  :األرجنتين  -السعودية ( )12.00والدنمارك  -تونس ( )15.00واملكسيك  -بولندا ( )18.00وفرنسا  -استراليا ()21.00

فرصة انكليزية أمام املرمى االيراين

حقــق املنتخب اإلنكليــزي فوزا كبــرا بنتيجة  2-6عىل
منافســه املنتخب اإليــراين ،أمس اإلثنــن ،يف املباراة التي
جمعتهام ضمن الجولة األوىل من املجموعة الثانية ملونديال
 2022يف كرة القدم.
وتقدم جود بيلينغهام برضبة رأس يف الدقيقة  35مستغال
كرة عرضية من لوك شاو.
وأضاف بوكايو ســاكا يف الدقيقة  43بتسديدة قوية من
داخل منطقة الجزاء.
وعزز رحيم سرتلينغ تقدم املنتخب اإلنكليزي بالهدف الثالث
بتسديدة من داخل املنطقة بعد كرة عرضية من هاري كني.
وانتهى الشوط األول عىل تقدم املنتخب اإلنكليزي .0-3
وعاد بوكايو ساكا وسجل الهدف الثاين له والرابع إلنكلرتا
بطريقة رائعة يف الدقيقة  ،62قبل أن يسجل مهدي طارمي
الهدف األول إليران يف الدقيقة .65
وأعاد البديل ماركوس راشفورد الفارق إىل  4أهداف بعدما
سجل الهدف الخامس إلنكلرتا يف الدقيقة  71بتسديدة بعدما
توغل داخل منطقة الجزاء.
وعمــق البديل جاك غريليش جراح إيران بتســجيل الهدف
السادس إلنكلرتا يف الدقيقة .90
وســجل مهدي طارمي هدفا من رضبة جزاء يف اللحظات
األخرية من املباراة امتدت لـ 13+90دقيقة.
وهــذه أول مواجهة بني إنكلرتا وإيران يف التاريخ ســواء
بشكل رسمي أو ودي.
ورفع الفوز رصيد منتخــب إنكلرتا إىل  3نقاط يف صدارة
ترتيب املجموعة الثانية.
ومن املقرر أن يلعب املنتخب اإلنكليزي مع الواليات املتحدة
يوم الجمعة  25الجاري ،ثم مع ويلز يوم  29الجاري.

} الواليات املتحدة  -ويلز }

وضمن املجموعة الثانية أيضاً ،تعادلت الواليات املتحدة مع
ويلز ( )1-1عىل ملعب أحمد بن عيل.
وسجل تيمويث ويا هدف الواليات املتحدة يف الدقيقة ،36
وغاريث بايل هدف ويلز يف الدقيقة  82من رضبة جزاء.

} هولندا  -السنغال }

وضمن املجموعة األوىل ،حققت هولندا انتصارا مثينا عىل
حساب السنغال بهدفني دون رد ،عىل ملعب الثاممة.
وســجل ثنائية هولندا كودي جاكبــو يف الدقيقة ()84

الفرحة الهولندية

ديو يونغ يقود هجمة هولندية مبضايقة أحد العبي السنغال
ودايف كالسني يف الدقيقة (.)9+90
بتلك النتيجة رفعت هولنــدا رصيدها يف املجموعة األوىل
إىل  3نقاط يف الصدارة مع اإلكوادور ،بينام تتذيل الســنغال
الرتتيب مع قطر دون رصيد من النقاط.
أتت الخطورة األوىل يف املباراة لصالح هولندا يف الدقيقة
الرابعة ،بانفراد من جاكبو مــع ميندي ،ليفضل التمرير إىل
بريغوين إىل جواره ،إال أن الكرة مرت من أمام أقدام األخري.
وردت الســنغال يف الدقيقة التاسعة ،بتسديدة من ديا من
خارج منطقة الجزاء ،ذهبت أعىل العارضة.
وعادت هولندا للظهور الهجومي يف الدقيقة  ،17بارتقاء
من بليند لعرضية من جاكبو ،مســددا رأسية مرت إىل جوار
القائم.

ســــبــــاحــــة االســـــتـــــقـــــال بـــــرعـــــايـــــة قـــــائـــــد الـــجـــيـــش
لــقــب الــــذكــــور اليـــهـــاب شــيــبــانــي واالنـــــــاث لــرفــقــا عــون
أحــرز الســ ّباح إيهاب
شــيباين (نــادي النجاح)
لقب الذكور والس ّباحة رفقا
عون (نادي الجمهور) لقب
االنــاث لكأس االســتقالل
يف الســباحة بنســخته
األربعني يف حوض الحامم
العســكري -جونية برعاية
قائد الجيــش العامد جوزف
ا بالعقيد فادي
عون ممثــ ً
اســطفان ومبشــاركة
عــرة انديــة اتحاديــة
وهي :املطيلــب ،الجزيرة، ،
املون الســال ،النجاح ،باملا،
الجمهور  ،كولينا ،اشمون،
العهد والجيش اللبناين.
وجاءت النتائــج الفنية
عىل الشكل التايل:
*فئــة الصغــار 13- 12
سنة ٧٠٠ -مرت تقريباً
.1كولني رشتوين (كولينا)
7.22.10دقيقة
.2رالف قدماين (النجاح)
7.30.08د
.3آدم الحــاج (الجزيرة)
7.55.10د
*فئة الصغريات 13- 12
سنة ٧٠٠ -مرت تقريباً
.1كارن ابراهيم (املطيلب)
7.40.18د
.2كــرا فاخــوري (مون
السال) 8.11.10د
.3مليــس فــارس (مون
السال) 9.18.10د
*فئة الذكور  15- 14سنة
 ٧٠٠مرت تقريباً.1فريد زيدان (الجمهور)
7.20.05د
.2سمري غطيس (النجاح)
7.35.33د
 .3منــر ضومــط (مون
السال)  10.08.08د
فئة االناث  15- 14ســنة
 ٧٠٠مرت تقريباً
.1ليا صالــح (الجزيرة)

وأهدرت هولندا فرصة مثينة الفتتاح التسجيل يف الدقيقة
 ،19بعدما تلقى دي يونغ بينية مميزة من بريغويس ،لينفرد
مبيندي ولكنه تباطأ وحاول بعدها مراوغة دفاع الســنغال
العائد قبل أن يفتكوا الكرة منه.
وحاول فان دايك منــح التقدم لهولنــدا يف الدقيقة ،27
بارتقائه لعرضية من ركلة ركنية ،مسددا رأسية ذهبت بعيدا
عن املرمى.
وسدد العب السنغال دياتا بعدها كرة أرضية من عىل حدود
املنطقة يف الدقيقة  ،29مرت إىل جوار القائم.
وتبعه ســبايل بتســديدة أرضية من خــارج املنطقة يف
الدقيقة  ،34ذهبت ضعيفة يف يد نوبريت.
وأطلق بريغويس تســديدة قوية من خــارج املنطقة يف

الدقيقة  ،40ذهبت أعىل العارضة بقليل ،لينتهي الشوط األول
بالتعادل السلبي.
بدأت هولندا الشــوط الثاين بقوة ،بارتقــاء من فان دايك
لعرضية من ركلة ركنية يف الدقيقة  ،53مسددا رأسية قوية
علت العارضة بقليل.
وظهرت الســنغال هجوميا يف الدقيقة  ،59مبتابعة من
دياتا عىل القائم البعيد لتمريرة بالرأس من جاي ،مسددا كرة
ذهبت بعيدا عن املرمى.
وكادت السنغال أن تفتتح التسجيل يف الدقيقة  ،65بعدما
تلقى ديا متريرة مميزة داخل املنطقة ،مسددا كرة قوية تألق
حارس هولندا يف التصدي لها.
ومهد ســار كرة لجاي عىل حدود املنطقة يف الدقيقة ،73
ليسدد األخري كرة قوية تصدى لها نوبريت.
واستمر زحف الســنغال تجاه مرمى هولندا ،بتسديدة من
بامبا من داخل املنطقة ذهبت أعىل العارضة يف الدقيقة .76
وسجلت هولندا هدفا متأخرا يف الدقيقة  ،84بعدما ارتقى
جاكبو لعرضية من دي يونغ ،مســتغال خروج خاطىء من
ميندي ،ليسدد رأسية سكنت الشباك.
وحاولت الســنغال تســجيل التعادل مبارشة يف الدقيقة
 ،86بتســديدة أرضية قوية من جاي من خارج املنطقة ،تألق
نوبريت يف التصدي لها.
وبحث جاكوبس عن مباغتة نوبريت بتســديدة من خارج
املنطقة يف الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ،إال أن كرته
ذهبت بعيدا عن املرمى.
وعــاد بامبا للمحاولــة بارتقاء لعرضية من ســبايل يف
الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ،مسددا رأسية ذهبت
أعىل العارضة.
وأضافــت هولندا الهدف الثاين يف الدقيقة التاســعة من
الوقت بدل الضائع ،بعد تسديدة من ديباي ،تصدى لها ميندي
قبل أن يتابعها كالسني بتسديدة يف الشباك.

} مباريات اليوم }

وتقام اليوم أربع مباريات عىل الشكل اآليت:
األرجنتني  -السعودية (الساعة )12.00
الدمنارك  -تونس (الساعة )15.00
املكسيك  -بولندا (الساعة )18.00
فرنسا  -اسرتاليا (الساعة )21.00

كــــأس االســـتـــقـــال بــالــفــروســيــة ب ــرع ــاي ــة قـــائـــد الــجــيــش
ّ
األلــــقــــاب مل ــي ــغ ــال وم ــي ــك ــاي ــا كـــتـــوعـــة وآيــــــا اســمــاعــيــل

كبار الحضور مع الفائزين والفائزات

العقيد فصاعي واسبانيويل يتوجان ميغال كتوعة

اسطفان وحبيش مع البطل شيباين والبطلة عون
7.33.17د
.2كالرا جلــخ (املطيلب)
8.10.10د
.3نور حداد (مون السال)
10.09.09د
*فئــة الفتيــان 17- 16
سنة ١٤٠٠ -مرت تقريباً
.1ايــي كرم (اشــمون)
14.45.09د
.2عمر حجــازي (العهد)
17.01.05د
.3رالف داغــر )النجاح)
17.28.10د
*فئة الرجال 18ســنة-
 ١٤٠٠مرت تقريباً
.1إيهاب شيباين (النجاح)
13.30.10د
.2عمــر غــازي االيويب

(الجزيرة) 18.35.10د
.3محمــد جــواد حميه
(الجيش) 21.06.09د
*فئة الســيدات 18سنة
 ١٤٠٠مرت تقريباً.1رفقا عــون (الجمهور)
16.45.50د
*فئة القدامى – رجال 30
ســنة وما فوق١٤٠٠ -مرت
تقريباً
.1محمد عجمي(الجيش)
د 16.23.24د
.2لويس داغــر (الجيش)
16.24.25د
.3عيل عز الدين (الجيش)
18.01.05د
*فئــة القدامى – اناث 40
ســنة وما فوق١٤٠٠ -مرت

تقريباً
.1مرياي شدياق (الجزيرة)
24.30.10د
*فئة القدامى – رجال 50
ســنة وما فوق١٤٠٠ -مرت
تقريباً
.1عيل دعبــول (الجزيرة)
18.25.12د
.2كريستيا فاخوري (مون
السال) 20.40.10د
ويف الختــام تــم توزيع
امليداليــات عــى الفائزين
من قبل ممثــل قائد الجيش
العقيــد اســطفان ونائب
رئيس االتحاد ميشال حبيش
وامــن رس االتحاد فريد ايب
رعد وعضــوي االتحاد روال
الخطيب وجورج جلخ.

نظّم نادي مون الســال  -عني ســعادة ،وبارشاف االتحاد
اللبناين للفروسية ،كأس االســتقالل يف الفروسية للسنة
التاسعة والثالثني برعاية قائد الجيش اللبناين العامد جوزف
عون الذي مثله العقيد محمــد فصاعي وحضور جمهور من
محبي اللعبة وأهايل الفرسان .تقدّ م الحضور مدير مدرسة
الفرير مون السال أدوار اسبانيويل ،رئيس نادي مون السال
جهاد ســامة ،مسؤول لعبة الفروســية يف النادي املنظّم
فرنســوا كنعان ،عضوي االتحاد اللبناين للفروسية ميشال
كتوعة ومهند دبويس واداريي األندية املشاركة.
تنافس يف املسابقة  20فارس وفارسة ينتمون اىل  3اندية
اتحادية وهي :ســرينغ هيلز ،غزال واملون ال ســال من اجل
احراز الكؤوس املقدمة من قبل «كالس سبور»
البداية كانت مع النشــيد الوطني اللبناين ومن ثم ترحيب
مبمثل قائد الجيش العقيد فصاعي ومدير مدرسة الفرير مون
السال اسبانيويل وبالحارضبن وشكر لراعي البطولة الياس
الحاج صاحب مؤسســة «كالس ســبور»و االندية املشاركة
وعنارص الدفاع املدين اللبناين الذين أ ّمنوا سالمة املشاركني.
وتض ّمنت املسابقة أربع فئات وجاءت النتائج عىل الشكل
التايل:
*الفئة  :Nعلو الحواجز بني  75و 85سنتم
املركــز االول  :ميكايال كتوعة عــى  Oriandoمن ناديسربينغ هيلز
املركز األول بالتســاوي حســب التوقيت األلكرتوين  :آياإسامعيل عىل  Ufferoمن نادي سربينغ هيلز
-املركز الثالث  :جوليا عرياين عىل  Majestyمن نادي مون

تتويج بطيل الفئة N

السال
املركز الرابع  :آيا إسامعيل عىل  Oriandoمن نادي سربينغهيلز
*الفئة  :Eعلو الحواجز بني  90و 105سم
*املركــز االول  :ميغــال كتوعة عــى  Quougarمن نادي
سربينغ هيلز
*الفئة  :Dعلو الحواجز بني  110و 120سم
املركز االول  :ميغال كتوعة عىل  Quougarمن نادي سربينغ
هيلز
*الفئة  :Cعلو الحواجز بني  120و 130سم
املركز االول  :ميغال كتوعة عىل  Tsiniaمن نادي سربينغهيلز
وقد أحرز كأس راعي املسابقة الفارس ميغال كتوعة عىل
 Quougarمن نادي سربينغ هيلز الفائز بالفئة  ،Eوتسلم من
ممثل قائد الجيش الكأس.
ووزعت الكؤوس املقدمة من «كالس سبور» عىل الفائزين
والفائزات يف كافة الفئات من قبل ممثل قائد الجيش ومدير
مدرسة الفرير مون السال وكنعان ممثالً نادي مون السال.
تألفــت لجنة الحكام من الحكم الدويل ســمري ســوبرة
رئيســا والحكام :مرييــام مايتاال ،كلري رحبــاين ،بيدروس
رافائليان وامليقايت مارون مهنا ،وقام بنصب املســلك املصمم
وليد رحباين وتواجد خالل املســابقة فريق من الدفاع املدين
اللبناين .كام أرشف فنياً عىل املسابقة عضو االتحاد و رئيس
اللجنة الفنية يف االتحاد وليد الرحباين بارشاف رئيس نادي
مون السال جهاد سالمة.
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تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة
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اعداد  :فيليب شامس

؟

من هو
من هي؟

 -3+6+9+12أحد الشهور.

4

 -10+7+12+5وكالة أنباء عربية.
 -11+9+8شجر مثمر.
 -7+2+4خليج صغري.
 -5+9+11مدينة فرنسية.
 -8+1مدينة بلجيكية.

الحل السابق

عموديا:

1ـ رئيس لبناين راحل،
إسم عائلة املطربة صاحبة
الصورة.
2ـ رئيس لبناين راحل،
نلتقط ونجمع.
3ـ مدينــة فرنســية،
تهزم ،موضع.
4ـ للمنادى ،حدّ َد طرف
اليشء ،قطعــة مدفعية
صغرية ،مدينة بلجيكية.
5ـ
ثــري ،أودّ ،ج ّزارون،
ّ
إهت َّز واضطرب.
شــاس
6ـ إفتلوهــا،
ّ
قديس لقّب باملرتل.
7ـ دولة عربية ،نكسب،
مكتشف ألـ ددت.
8ـ مــن القرشيــات
البحرية الكبــرة ،مدينة

أرجنتينية ،حرف عطف.
9ـ للتفســر ،صحيفة
اســبانية ،مدينة يابانية
فيهــا مطــار أوســاكا،
ِ
السالح.
10ـ نفخَ منخره غيظا،
من الطيور ،شدّ ة ووخامة،
من األزها َر.
11ـ رسام عاملي راحل،
إزاحــة الشــكّ  ،نهر يف
سويرسا.
12ـ شجاع ،امللك ،شاعر
إيطايل.
13ـ نوتة موســيقية،
نائب لبناين راحل ،سفينة
القيــادة يف اســطول
نابوليون.

الحل السابق
1ـ ادغار ألن بو ،بدر
يق
2ـ رجاس ،مهرقانَّ ،
3ـ نون ،حسام ،داكا
4ـ سندوك ،سام ،دينا
5ـ تصيح ،أم ،ألي ،الوادع
يعــم ،نجــران،
6ـ هــو،
ّ
مدججا
7ـ مصعد ،حفاوة ،إســنا،
أص
َّ

1ـ امرباطور روماين ،نرى.
2ـ الليــل والنهار ،العب كرة
فرنيس سابق.
3ـ ســنة باألجنبية ،تُقال
لألمرييك إبن الواليات املتحدة،
تعب.
َ
4ـ ماركة ســيارات ،مقهى
لييل ،والية أمريكية.
يبــس الــيء ،مدينة
5ـ
َ
دفع املتوجب عليه.
قربصيةَ ،
ننس.
أسد،
َ
6ـ َ
علــم ،العميــل الرسي
7ـ
َ
صفرصفر سبعة ،أحد الوالدين.
8ـ ف ّوضهُ  ،ســ ّنور ،ســهل
االنقياد.
9ـ شــحم ،يستعمل لرشب
املاء ،ماركة صابون.

افقيا:

عموديا:

يك
8ـ نارجيلة ،أالسكا ،ح َ

9ـ قلح ،ويل ،لب ،فاتر

10ـ واصــا باشــا ،آن،

يستمتع

11ـ اب ،لوي ،ند ،درب ،أم
12ـ يدكّ  ،نانيس سيناترا

13ـ املهيمنون ،استنفاد

االبراج

الحمل
( 21آذار  20 -نيسان)

1ـ ارنست همنغواي
2ـ دجون صوصا ،أبدأ
3ـ غاندي ،عرقص ،كل
4ـ اس ،وحيد جالل
5ـ حك ،يح ّبونه
6ـ أمس ،أمحل ،إياي
نم
7ـ لهاسم ،فتوشّ ،
8ـ نرمم ،نا ،يانسن
بق ،الحوال ،ديو
9ـ َّ

الثور
( 21نيسان  21 -أيار)

الرسطان
( 22حزيران  23 -متوز)

شــعورك بالوحدة غري مربر له ،فاألصدقاء
كن حذرا ومتيقظا مــن أحد العاملني معك
ألنه سوف يزجك بأمر ال دخل لك فيه .املسائل الكرث يحيطونك ويهتمون بك جيدا .كن شجاعا
العاطفية ســتعطيك الــرور العام والراحة ومقداما وواجه الحبيب باألمور التي تشعرك
النفسية.
باالنزعاج.

االسد
( 24متوز  23 -آب)

العذراء
( 24آب  23 -أيلول)

أنــت يف هذه املرحلــة عىل موعد مع أمور
تبــدو هــذه الفرتة طموحــا ومندفعا يف
عديدة هامــة .املحيطون بك يقدرون مواهبك أعاملــك ،فاألعامل تحيط بــك من كل جانب،
الكبرية ويبلغ اعجاب بعضهم حد الدهشة من ولكن ال تدعها ترسق منك لحظات الســعادة،
ذكائك ومهارتك.
واترك بعض الوقت للحبيب اللطيف.

امليزان
( 24أيلول  22 -ت)1

العقرب
( 23ت21-1ت)2

تسعى للتوغل يف عمق األشياء ألنك تشكك
ال تفصح ألحد عام يدور يف رأســك الجميل
كثريا ،وتعتقد ان املياه تجري من تحت قدميك .من أمور هامة .تنظيمك لوقتك يتيح لك فرص
قليــل من الثقة بالنفس وتربح الجولة املقبلة كثــرة للنجاح .ارتياح كبري اثر خطوة عائلية
كان ال بد منها.
باسهم مرتفعة.

القوس
(22ت 21 - 2ك)1

الجدي
(22ك 20 - 1ك)2

أنــت صاحب قلب كبري وعواطف جياشــة
نشاطك كبري ومثمر يف هذه اآلونة ،وكذلك
حامســتك للصداقات والعالقات االجتامعية تُحســد عليها .فرتة مناســبة التخاذ قرارات
املتنوعة .كــن مرحا وفرحا فيزداد حظك يف مهمــة حاســمة تتعلق مبســتقبلك املهني
االحتفاظ مبن تحب.
والعميل ،وأيضا بأمور الحبيب اللطيف.

الدلو
( 21ك 19 - 2شباط)

10ـ واد ،أرتّل ،سن
الندي
11ـ ناديا،
ّ
12ـ يك ،ناسب ،رنا
13ـ ديانا ،سك ،يباس
14ـ رق ،املنافس ،ت ت
15ـ ودأ ،أمت ّرن
16ـ أج ،حتم ،اف
17ـ دجاكرتا
ّ
الحلين ،عامد
18ـ عايص

اخترب معلوماتك
1ـ يف أية ســنة
اطلق أول منطاد يف الجو وذلك فوق
َ
مدينة باريس ملدة  25دقيقة بواسطة الهواء الساخن؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ من هو املحامي واألديب والشاعر اللبناين الذي ترأس
الوفد اللبناين اىل مؤمتر الصلح يف باريس العام 1918؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ يف أية سنة أقيمت أول مباراة دولية يف كرة القدم،
ِعلام بأنها كانت بني منتخبي انكلرتا واســكتلندا ،وانتهت
بالتعادل السلبي صفر صفر؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ح ّب ،وفيها
4ـ ما اســم الجزيرة التي تلقّب بـِ جزيرة ال ُ
ح ّب والجامل عند االغريق؟
ولدت افروديت إلهة ال ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ مــن هــو الفنان املرصي الذي قــام بدور البطولة
واالخراج يف فيلم مــاك الرحمة الذي هو الفيلم الثاين
لفاتن حاممة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ يف أيــة دولة عربية تقــع واحة الخارجة ،وأيضا
واحة الداخلة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ يف أية ســنة اشــركت فرقة الرقص الفولكلوري
األرمني يف احياء مهرجانات بعلبك الدولية؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ من هو العامل الفيزيايئ األملاين الذي إكتشف اشعة
إكس ،التي لقّبت باألشعة الساحرة ،ونال جائزة نوبل يف
الفيزياء؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3

5
عموديا:

افقيا:
1ـ دولة افريقية.
2ـ شجعان يف القتال.
3ـ عمــل روتيني عىل
وترية واحدة.
4ـ إيفاد إىل.
قيل بأن عندها الخرب
5ـ َ
اليقني.

1ـ يستقبل السيارات.
2ـ يقطعهُ .
3ـ طبيب حاذق وبارع.
4ـ دولة آسيوية.
5ـ الهضبة واألكمة.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ بكفيا.

1ـ بوسطن.

2ـ ولولَت.

2ـ كلامت.

3ـ سم ،فر.

3ـ فو ،نس.

4ـ طانوا.

4ـ يلفّون.

5ـ نتس ّنح.

5ـ أتراح.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ شيكاغو بولز.
2ـ حنا موىس.
3ـ املمثلة خلود.
4ـ نَهِيت.
5ـ بورنيو.
6ـ اليوبيل السندياين.
ّ
املك.
7ـ املغ ّني يحيى

من مثانية حروف:

توســع نشــاطك يف هذه املرحلة وتعمل
اترك نفسك تعيش باستمتاع وسالم وراحة
بال .اصنع املستحيل لتحقيق جو عاطفي دافئ عىل تحقيق بعض أهدافك بدقة .أنت يف قمة
يف العائلة ،وكل يشء سيســر حتام بهدوء العطاء يف العمل مام سيخولك الحصول عىل
وعىل ما يرام.
مكافأة ق ّيمة يف األيام املقبلة.

الجوزاء
( 22أيار  21 -حزيران)

ولي األخالق،
10ـ متساهل ّ
حيوان بحري ،غزال.
11ـ طائر غ ّريد ،مارســتم
العمل.
إقــرب مــنَ ،دولــة
12ـ
َ
افريقية.
13ـ الكواكــب ،بلــدة يف
البقاع.
14ـ يجــري يف العــروق،
تطالب بـِ ،ملهى بارييس.
15ـ للندبة ،حرارة ُمحرقَة.
رص ،غري مطبوخ.
16ـ ص ّو َرَّ ،
17ـ مدينة أرجنتينية.
18ـ مطربــة لبنانية كبرية
صاحبة أغنيــة بحبك يا لبنان
صاحبة الصورة ،نهر أورويب.

ريتشارد بريد

4

5

2

وشــاعر وأديب وفيلسوف ومفكر أمرييك راحل من

 -4+2+3+11دولة أوروبية.

2 1

1
3

أصل إسباين .إسمه مؤلف من  12حرفا .إذا جمعت:

افقيا:

ال ــش ــب ــك ــة الــصــغــيــرة

الحوت
( 20شباط  20 -آذار)

قد تتساءل اليوم إذا كان الهدف الذي تسعى
األبواب مرشعــة أمامك لكنك مرتدد بعض
إىل تحقيقه يســتحق املالحقــة .ويبدو انك اليشء .اســتفد مــن الفرصة التي ســوف
ســتلقى تشجيعا من عدة أوساط عىل السعي تظهر أمامــك فجأة ،فأنت محل ثقة للجميع،
وخصوصا األهل واألصدقاء.
يف سبيل تحقيقه ،وسوف تنجح.

بلدة يف املنت
االستقالل
اكوادور
املنت
بريوت
بريطانيا
باغانيني
بيت مري
برمانا
بارامونت
جهاد
جان
جورجينا
حياة
حبيب
خالد
دوالر
دراخام
دير القمر
دينار
ذهب
راشد
زهري
سورينام
سن الفيل
سليامن
شعبان
عبدالله
غجر
فهد
فخري
قفص
قلم

SUDOKU

قرص
قطب
كولومبيا
مونتانا
مسقط

نيوتن
هوغو
هملقار
يوالند.

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.

الحل السابق
برلني
الحل السابق

الثلثاء  22ترشين الثاين 2022

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

ّ
ذكــــــــرى االســــــــتقالل «كئيبــــــــة» ..الفــــــــراغ يحتــــــــل البــــــــاد ...و «ال ضــــــــوء فــــــــي نهايــــــــة النفــــــــق»
(تتمة ص)1
ووفقا ملصادر ديبلوماســية ،فانها تنتظر اجوبة سعودية عن
«الثمن» املطلوب إلجراء التســوية عىل الساحة اللبنانية .هي
امثان كانت طلبتها منذ اشــهر من املوفدين الســعوديني ،ومل
يحصل عليها الرئيس اميانويل ماكرون خالل تواصله مؤخرا مع
ويل العهد الســعودي االمري محمد بن سلامن .وقد فهم الجانب
الفرنيس ان الرياض غري جاهزة بعد لفتح النقاش الجدي حول
املوضوع ،حيث آثر ابن سلامن «الهروب» من تقديم اي التزامات،
مفضال ترك االمور مفتوحة دون اجوبة.

} لبنان ليس عىل «الطاولة» }

ويف الوقت نفســه ،ال متلك باريــس ايضا اجوبة امريكية
عــن موقع لبنان يف جدول اولويــات ادارة الرئيس جو بايدن.
ولهذا فان ما تقوم به فرنســا حتى اآلن يبقى «حركة من دون
بركــة» .وقد ازدادت قناعة االدارة الفرنســية بعدم وجود نية
لــدى احد يف وضع لبنان عىل «الطاولة» وابعاده عن القضايا
الشائكة يف املنطقة .وحدها طهران كانت واضحة برتك امللف
بــن «ايدي» حزب الله ،وجزمت انها لــن تتدخل باي مقاربة
يقبلها  .ودون ذلك ال جديد ،فامللف اللبناين يبقى مفتوحا عىل
مرصاعيه ،دون ان تكون هناك مواعيد ثابتة الي احتامل إلجراء
مقايضات .واكتشــف الفرنســيون انه ليس هناك من يريد ان
«يبيع او يشرتي».

} الفرصة الضائعة؟ }

ونقلت شخصية لبنانية بارزة عن ديبلومايس فرنيس رفيع
املســتوى ،قوله ان فرصة ســانحة قد ضاعت عندما تم انجاز
«الرتســيم» مبعزل عام عداه من قضايا لبنانية شائكة ،ويقر
ان بالده مل تنجح يف «تهريبها» .ووفقا لهذا الديبلومايس ،مل
يجد ماكرون مسؤوال لبنانيا ميكن ان يساعده يف تعزيز موقف
لبنان التفاويض خالل املفاوضات عىل «الرتسيم» ،يف محاولة
«القناع» واشــنطن برضورة عدم عزل هذا امللف االسرتاتيجي
عــن القضايا اللبنانية امللحة ،ويف مقدمتها االســتحقاقات
الدســتورية ،والوضع االقتصادي الصعب .لكن هذا مل يحصل،
واصيب املسؤولون الفرنسيون بخيبة امل.
وبــرأي باريس ال ميلك لبنان اليــوم اي «ورقة» قوة ميكن
الرهان عليها ملحاولة احداث اخرتاق يف «الجدار» الســعودي-
االمــريك .ومصــدر القلق الوحيد الذي يــرك تأثريا مبارشا
ويغي من املواقــف الخارجية يرتبط باالمن عىل
باالحــداث،
ّ
الحــدود الجنوبية ،وال يشء يوحي بأي اهتزاز قريب ميكن ان
يغي من اولويات بعض الدول .ولهذا يراهن الفرنســيون عىل
ّ
الوقــت وليس عــى اي يشء آخر ،النهم ال ميلكون بني ايديهم
اي افكار جاهزة او قدرة عىل الضغط عىل اي من االطراف.

} سياسة «االبواب املفتوحة» }

وهذا ما يفرس سياســة «االبــواب املفتوحة» التي تنتهجها

باريــس مــع كل االطــراف اللبنانية ،مبن فيها حــزب الله،
واســتقبالها ملقربني من رئيس «تيار املردة» سليامن فرنجية،
وكذلك رئيس «التيار الوطني الحر» جربان باسيل .فبالنسبة لها
ال يوجد «فيتو» عىل احد من االسامء املتداولة ،وهم مرشحون
طبيعيون بالنســبة اليها ،لكنها تحــاول قدر االمكان «لبننة»
االســتحقاق من خالل حرص الرتشيحات اوال بشخصيتني او
ثــاث عىل االكرث تكون حظوظهــا مرتفعة ،كمقدمة للبدء
«بجس النبض» حول حظوظها.

} «فيتوات» وايجابية؟ }

ويعتقد الفرنسيون ،ان فرنجية وقائد الجيش العامد جوزاف
عون ،اكرث مرشحني جديني من بني املتنافسني ،ويدركون جيدا
ان فــرص رئيس «التيار الوطني الحر» جربان باســيل شــبه
معدومــة ،وكانوا ينتظرون منــه ان يقدم يف زيارته االخرية
تصــورا واضحا حيال كيفية الخروج من «املأزق» يف شــقه
الداخــي ،لكنه مل يحمل معه اي «خارطة طريق» حيال كيفية
التعامل مع االنقسامات العمودية واالفقية داخل مجلس النواب
وخارجه .ووفقا للمعلومات ،حمل باســيل معه «سلسلة « من
«الفيتوات» ،وايجابية واحدة .فهو اعرب رصاحة عن رفضه لكل
املرشحني املســيحيني االقوياء من خارج دائرة «التيار الوطني
الحر» ،باعتبار انه يتنازل شــخصيا عن حقه يف الرتشح! ولن
يهدي الرئاســة الي من «خصومه» مبن فيهم فرنجية وقائد
الجيش .اما ما يراه الفرنســيون ايجابيا يف طرحه فهو قبوله
املشاركة مع اآلخرين بتسمية رئيس «تسوية» يعكس حقيقة
ثقل «التيار» يف الشارع املسيحي ،اي ال بد من ان يكون «صانعا
للرئيس» الجديد! وهو امر غري قابل «للتسويق» لبنانيا وخارجيا،
اقله يف هذه الفرتة.

} رهان فرنيس؟}

امــا الرهان الفرنيس الوحيد ،فيبقى عىل القمة االمريكية -
الفرنسية الشــهر املقبل ،حيث سيحاول ماكرون وضع لبنان
عىل جــدول االعامل ،وهم ســيضغطون يف الفرتة الفاصلة
للحصول عىل االجوبة السعودية ،التي ال تبدو جاهزة بانتظار
تبلور العالقات املتوترة مع طهران.

} افكار «فاتيكانية» وبرودة الراعي }

ووفقا الوســاط مطلعة ،وحده الفاتيكان يحاول مواكبة
الحــراك الفرنيس ،وتعمــل الدوائر املختصــة يف الكريس
الرســويل عىل التواصل مع الدول املعنية بالشــأن اللبناين،
وقد حصل نهاية االســبوع اتصاالت مكوكية مع سفراء كل
من الواليات املتحدة وفرنســا والســعودية وقطر وايران ،يف
محاولــة لبلورة صيغة معقولة ميكــن االنطالق منها نحو
تسوية ميكن التسويق لها داخليا ،لكن ال نتائج ملموسة حتى
اآلن .ووفقا للمعلومات ،ستعمل الفاتيكان قريبا عىل التواصل
مع القيادات السياســية املســيحية يف محاولة منها إليجاد
قواســم مشرتكة بينهم ،قبل االنطالق بفكرة ملحاولة جمعهم
تحت «عباءة» الكريس الرســويل يف لبنان او الفاتيكان .لكن

«الـــنـــاتـــو» :لـــن نــســمــح لــبــوتــيــن ب ــاالن ــت ــص ــار فـــي أوك ــران ــي ــا
(تتمة ص)1
األشخاص سيعانون من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.وكشف
أنه جرى االتفاق خالل جلسة الجمعية الربملانية عىل املفهوم
اإلســراتيجي الجديد للحلف ،وعىل زيادة املساعدات الدفاعية
ألوكرانيا.
ويف موضــوع الطاقة ،قال :إن عــى الدول الغربية توخي
الحــذر يف االعتــاد عىل الصني بعد قطع إمــدادات الطاقة
الروسية بسبب حرب روسيا عىل أوكرانيا.

} املفاعالت النووية }

بدوره ،حث الرئيس األوكراين فولودميري زيلينســي عىل
ضــان حامية املفاعالت النوويــة األوكرانية من أي تخريب
رويس ،وقال يف كلمة عرب «الفيدي»و خالل الجلسة املنعقدة
يف مدريــد إن مــن مصلحة جميع الــدول أال تقع أي أحداث
خطرة يف املنشــأة.أضاف أن بالده تدافع عن القيم األوروبية
يف ســاحة املعركة ،ويجب أن تنال عضوية كاملة يف االتحاد
األورويب وحلــف «الناتو» ،مطالبا بإدراج روســيا يف قامئة
الدول اإلرهابية ،وأن تتواصل العقوبات املفروضة عليها.
يف املقابل ،قال املتحدث باســم الرئاســة الروسية دميرتي
بيســكوف إن روســيا تريد تحقيــق أهدافهــا يف أوكرانيا
وســتحققها ،إال أنه أضاف أن تغيري الســلطة يف كييف ليس
هدفا للعملية العسكرية التي تنفذها موسكو يف أوكرانيا.
محطة زاباروجيا
يف غضون ذلك ،ســمحت روسيا لخرباء من الوكالة الدولية
للطاقة الذرية بتفقد محطة زاباروجيا النووية ،وقال مسؤول
يف رشكة «روس أتوم» الروســية إن وفدا من خرباء الوكالة
الدولية للطاقة الذرية تفقد املحطة.
وأكد رينات كارتشــا  ،وهو أحد املستشارين يف الرشكة ،أن
روســيا ترحب بأي دور تؤديه الوكالة الدولية للطاقة الذرية
لضــان ســامة وأمن املحطة ،لكنه أضاف أنه ليســت لدى
الوكالــة أي أدوات موضوعية متكنها مــن التأثري فعليا عىل

مجريات األمور.
بدوره ،أكد الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة النووية الروسية
أليكيس ليخاتشوف أنه وأعضاء فريقه ناقشوا الغارات األخرية
عــى محطة زاباروجيا مع الوكالــة الدولية للطاقة الذرية،
وحذر من خطر وقوع حادث نووي يف املحطة التي تعترب أكرب
محطة نووية يف أوروبا.

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

} سجال حول مواصفات الرئيس }

يف هذا الوقت ،استمر السجال حول مواصفات الرئيس العتيد،
وفيام اعترب عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي كرم
ان رئيــس الجمهورية يصل عرب التكتالت النيابية ،وليس عرب
تدخل إيراين بحت يف الشــؤون الداخلية من خالل حزب الله،
جــدد الحزب عرب رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد
رعد متســكه مبواصفات الرئيس العتيد ،وقد دعا اىل البحث
عــن «رئيس للجمهورية ال يغدر بنا ،وال يطعننا يف ظهرنا ،وال
يقدم إنجازنا عىل طبق من فضة ألعدائنا ،وهذا األمر ليس سهال
ألن هــذا الرئيس ال نفرضه ونحن نفتش عن صفاته كام غرينا
يفتشون» .وشدد رعد عىل رضورة «التفاهم حول هذا الرئيس»،
مســتدركا «لكن ال أحد يقنعنا برئيس يكون عبدا وخادما عند
األسياد ،الذين يحضنون «إرسائيل» ويدعمونها ويساعدونها،
ويأتــون ليخادعونا ويضللونا ويقولــوا لنا إننا أصدقاء لكم».
وسأل رعد مستهجنا «أي أصدقاء وأنتم تدعمون «إرسائيل» بكل
ما تســتطيع به أن تدمر حيايت ومجتمعي ومستقبل وطني؟!
وقــال« :نحن نعلم جيدا كيف نقــدر ومنيز بوضوح بني العدو
الحقيقي والصديق الحقيقي».

} دريان ورجال االستقالل }

من جهته ،دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان
«أعضاء املجلس النيايب اىل القيام بواجباتهم واىل اتخاذ مبادرة
مبناســبة ذكرى االســتقالل باالتفاق والتوافق عىل انتخاب
رئيس جديد للجمهورية يتحىل باملواصفات التي تذكرنا برجال
االستقالل الذين ناضلوا وضحوا من اجل وطنهم».

} عالقة بري – باسيل؟ }

ويف ســياق متصل« ،اهتزت» محاولــة التقارب بني رئيس
مجلــس النواب نبيه بري ورئيس «التيار الوطني الحر» جربان
باســيل ،لكنها مل «تقع» اثــر الترسيبات املتبادلة حول نتائج
اللقاء «الرسي» بني الرجلني ،التي جاءت ردا عىل «الترسيبات»
الباريســية .ويف هذا االطار تفيــد املعلومات بان االتصاالت
الحثيثــة من قبل حزب الله ،نجحت يف منع «االنهيار» ووقف
التداعيات عند حدود «ســوء الفهم غــر املقصود» .واذا كان
قليلــون يع ّولون عىل امكان فتح صفحة جديدة بينهام ،اال ان
مجرد ابقاء االبواب مفتوحة امام الحوار ،والتزام الطرفني بعدم
التصعيد مؤرش ايجايب ميكن البناء عليه.

} مهزلة «الكابيتال كونرتول» }

عىل صعيد آخر ،اســتمرت النقاشــات العقيمة يف «ساحة
النجمة» حــول قانون «الكابيتال كونرتول» ،وبدا النواب كمن
يبحــث عن «جنس املالئكة» ،وهو مؤرش عىل عدم الجدية يف
الوصــول اىل خواتيم قريبة لهذا القانــون ،الذي فقد اهميته

} تحركات اعرتاضية }

وبالتزامن مع جلسة اللجان املشرتكة ،نفذ «تحالف متحدون»،
تلبية لدعــوة جمعية «رصخة املودعــن» وقفة أمام مدخل
مجلس النواب «إلســقاط مــروع قانون الكابيتال كونرتول
بصيغته املطروحة ،كمرشوع قانون عفو مق ّنع عن ســارقي
املال العام والخاص».
وانضم إىل املعتصمني وزير املهجرين يف
ّ
حكومة ترصيف األعامل عصام رشف الدين.

} الصندوق السيادي :خالف جديد }

يف هذا الوقت ،دخل قانون انشاء «الصندوق السيادي» الدارة
ملف الغاز «حلبة» الرصاع السيايس ،حيث ستؤدي االختالفات
حوله اىل «دفنه» كام باقي القوانني االساسية ،ويف هذا السياق
 ،قدم النواب جورج عقيص ورازي الحاج وغادة وايوب ،باسم
تكتــل «الجمهورية القوية» اىل رئيــس مجلس النواب نبيه
بري ،اقرتاح قانون يرمي اىل انشاء الصندوق السيادي اللبناين،
مصحوبا به مذكرة األسباب املوجبة ،متمنني عليه إدراجه عىل
جدول أعامل أول جلسة ترشيعية سنداً للامدة  101وما يليها من
النظام الداخيل للمجلس النيايب .لكن مع تحول املجلس النيايب
إىل هيئــة ناخبة منذ انتهاء والية رئيس الجمهورية الســابق
ميشال عون ،ورفض قسم كبري من النواب الترشيع قبل انتخاب
رئيس جديد ،فإن توصل الكتل النيابية إىل أي تفاهم بخصوص
قانون موحد إلنشــاء الصندوق السيادي ليتم إقراره يف الهيئة
العامة لن يصل اىل اي نتيجة .فالنكد السيايس سيؤدي حكام
اىل عدم البحث به قبل حصول االنتخابات الرئاســية .مع العلم
ان اقرتاح «القــوات اللبنانية» باالمس ينضم اىل  3اقرتاحات
قوانني تتناقض يف تصورها لكيفية رصف العائدات ،واملرجعية
التي يجب ان تديره.

شـــــهيد فلســـــطيني فـــــي اشـــــتباكات عنيفـــــة بجنيـــــن
حملـــــة اعتـــــداءات علـــــى أطفال...وهـــــدم منـــــازل

} موسكو:كييف تقوم باستفزازات جسيمة}

هــذا ،وأعلنت الخارجية الروســية أن كييف تواصل «اللعب
بالنــار» بتنفيذهــا اســتفزازات غري مســؤولة ضد محطة
زابوروجيه للطاقة النووية.
وقالت املتحدثة باســم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا،
يف بيــان نرش عىل موقع الــوزراة امس« :واصل نظام كييف
«اللعب بالنار « ،ويقوم باســتفزازات جسيمة وغري مسؤولة
ضد محطة زابوروجيه للطاقة النووية وبعد فرتة من الهدوء،
استأنفت القوات املســلحة األوكرانية قصفها باملدفعية عىل
األرايض الواقعــة داخل محيــط املحطة  -مرة أخرى ،تتعرض
بنيتها التحتية الحيوية وحياة وصحة العاملني هناك للتهديد».
وأضافت زاخاروفا أن الوضع يف محطة زابوروجيه للطاقة
النووية بعد قصــف كييف كان يتأرجح عىل خط حرج ميكن
أن يتبعــه كارثــة من صنع اإلنســان« ،الهجامت ،عىل وجه
الخصوص ،وقعت مســاء يوم  19ترشيــن الثاين ،عندما تم
إطالق العديد مــن القذائف املدفعية بذخرية «الناتو» من عيار
 155عىل محيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية واستمرت
يف اليوم التايل 20 ،ترشين الثاين ،عندما تم استهداف املواقع
التي يتم فيها تخزين النفايات املشعة .لحسن الحظ ،تم تجنب
أرضار كبرية يف املحطة النووية ،ومل يحدث أي إطالق إشعاعي.
لكن الوضــع كان يرتنح عىل خط حرج ،والذي ،عىل األرجح،
ميكن أن تتبعه كارثة من صنع اإلنسان».
وتابعت زاخاروفــا أن الدول الغربية أعطت تفويضا مطلقا
لكييــف ملواصلة املحاوالت املتهورة إلحــداث أرضار ال ميكن
إصالحهــا ملحطة الطاقة النووية يف زابوروجيه ،مام يجعلها
متواطئة يف جرائم كييف.

قـــائـــد قــــــوات «ال ــت ــح ــال ــف الـــــدولـــــي» فــــي الــــعــــراق:
ً
ّ
القصف اإليراني على كردستان انتهاكا للسيادة
العراقية
دان قائد قــوات «التحالف الدويل» يف العراق اللواء ماثيو
ماكفرلــن« ،الرضبــات الجوية اإليرانية عــى مواقع يف
محافظــة أربيل يف إقليم كردســتان العــراق» ،معتربا انها
«انتهاكا للسيادة العراقية».
وقــال ماكفرلني ،يف بيان له« :ما زلت أدين هذه الرضبات
باعتبارها انتهاكًا للســيادة العراقية وتعرض املدنيني األبرياء
للخطــر» ،مضيفا أن «مثل هذه األعامل تهدد أمن واســتقرار
إقليم كردستان العراق».
وكان الحــرس الثوري اإليراين قد أعلن عن شــن هجامت
جديــدة عــى مواقع «الجامعــات االنفصاليــة» يف إقليم
كردســــتان شــايل العراق ،الفتا إىل إصابة عدة عنارص
منهــم.
وقال يف بيان ،إنه «تم شــن موجــة جديدة من الهجامت
عىل مواقع الجامعات االنفصالية شــايل العراق» ،مضيفا
أنه «خالل هذه الهجامت التي نفذت يف عمق مناطق شاميل
العراق ،مبا يف ذلك مناطق جيزنيكان وزرقيز وكوي ســنجق،
أصيب اإلرهابيون وتكبدوا خسائر فادحة».

البطريرك بشــارة الراعي مل يكن متحمسا للفكرة وال يزال عند
رأيه ،نتيجة التجارب الســابقة التي كانــت نتائجها مخيبة
لآلمال.

مع مرور ثالث ســنوات عىل موعد اقــراره «الطبيعي» .فبعد
ســاعات من البحث يف اللجان النيابية املشرتكة ،مل يحصل اي
تقدم حقيقــي يذكر ،وأعلن نائب رئيس مجلس النواب ،الياس
بو صعب ،بعد الجلســة التي ترأســها أنّنا «سندخل مبناقشة
املادة التي تُعنى بإنشــاء لجنة خاصــة للكابيتال كونرتول».
وقال»أنا واحد من املودعني وأعرف رصختهم الحقيقية ،وهناك
مــن يحاول تضليل املودعني ،ونحن هنا لنتخذ قرارا يحميهم».
واعترب أنّ «الكابيتال كونرتول سيكون لحامية حقوق املودعني
وســينظم التحاويل إىل الخارج» .ولفت إىل أنّ صندوق النقد
الدويل «اليوم برشوطنــا اللبنانية رضورة»  .كام أعلن أنه تم
االتّفاق مع رئيس مجلس النوابنبيه بري عىل عقد جلســتني
الثالثاء واألربعاء من األسبوع املقبل ملتابعة مناقشة القانون.
وأوضح بو صعب أنه «وصلنا إىل املادة  17وهي لتعريف األموال
الجديدة ،وســوف ندخل يف املادة األســاس وهي األهم وهي
الثالثة ،حول إنشــاء لجنة خاصة ترشف عىل تطبيقالكابيتال
كونرتول»  ،مشــراً إىل أنّه «ال يوجد قرار بهذا الشأن ،بل األمر
ي ّتخذه املجلس النيايب ،ونحن ننفتح عىل كل النقاشات ،ودوري
هو إدارة الجلسات».

بدورها ،قالت الخارجية اإليرانية ،إن الجامعات «االنفصالية
واإلرهابية» يف إقليم كردستان العراقي ،ما زالت متثل تهديدا
إليــران ،الفتة إىل أن بغداد مل تف بوعودها لطهران بشــأن
التهديدات األمنية.
وقــال متحــدث الخارجيــة اإليرانية نــارص كنعاين إن
«الجامعات االنفصالية واإلرهابية يف إقليم كردستان العراق
مازالت متثل تهديدا إليران».
أضاف أن «العراق مل يف بالوعود التي قطعها إليران بشــأن
التهديدات األمنيــة ،ونأمل أال تكون األرايض العراقية نقطة
تهديد لبالدنا ونتوقع من املســؤولني العراقيني العمل بالوعود
التي قطعوها لنا».
من جهتها ،قالت حكومة إقليم كردســتان العراق ،يف بيان
إن «االنتهــاكات اإليرانية املتكررة التي متس ســيادة العراق
وإقليم كردســتان العراق غري مربرة ،وتشكل انتهاكا صارخا
لألعراف الدولية وعالقات حسن الجوار».
أضاف البيان «نؤكد أن االستقرار لن يتحقق من خالل العنف
عىل اإلطالق».
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جنود االحتالل يعتدون عىل مواطنني عزل يف الضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلســطينية أمس استشــهاد الشاب
محمود عبد الجليل الســعدي ( 18عاما) ،متأثرا بجروح حرجة
نتيجــة إصابتــه برصاص قوات االحتــال يف البطن ،خالل
اقتحامها مدينة جنني (شاميل الضفة).
وكانــت قوات كبرية من جيش االحتــال اقتحمت منطقة
«الهــدف» يف املدينــة ،ونرشت قناصة عىل أســطح املنازل،
وحارصت منزل الشــاب راتب البايل قبل أن تعتقله.كام دارت
اشــتباكات مسلحة بني مقاومني فلســطينيني وقوة خاصة
«إرسائيلية «تسللت إىل بلدة جبع (جنوب غريب جنني).
ودفعــت قوات االحتالل بتعزيزات إضافيــة إىل البلدة بعد
اكتشاف القوة الخاصة ومتكنت من تأمني انسحابها ،ومل يبلغ
عن وقوع إصابات .كام اقتحمت قوات االحتالل بلدة «ســيلة
وســرت آلياتها العسكرية يف شوارع
الظهر» (جنوب جنني)،
ّ
البلدة.
من جهة أخرى ،أفادت وكالة األنباء الفلسطينية (وفا) بأن
مستوطنني اعتدوا عىل الطفل يزن منجد الرجبي بالرضب املربح
بالقرب من مســتوطنة «كريات  »4املقامة عىل أرايض مدينة
الخليل؛ مام أدى إىل إصابته بجروح يف وجهه ونُقل إثرها إىل

املستشفى.
كام اعتدت قوات االحتالل اإلرسائييل بالرضب عىل الطفلتني
الشقيقتني رغد ودينا مصطفى عبيات ( 14و 13عاما) يف قرية
كيســان (رشق بيت لحم) ،وذلك قرب مستوطنة «آيب هناحل»
بحجة تواجدهام يف أراض تحت «السيادة» اإلرسائيلية.وص ّعد
املســتوطنون اعتداءاتهم عىل املواطنني واألطفال يف األحياء
القريبة من املستوطنات يف مدينة الخليل.
ويف نابلس ،هدمت جرافات االحتالل منزال ومنشآت زراعية
يف بلدة دوما (جنوب املدينة) بحجة عدم الرتخيص ،ألنه يقع
يف املنطقــة املصنفة (ج).وأكد صاحب املنــزل «أنه مل يتلق
أي إخطــار من قَبل بهدم املنزل الــذي يقطن فيه أكرث من 10
أشخاص».
من جهته ،قال مســؤول ملف االســتيطان شامل الضفة
غسان دغلس «إن سلطات االحتالل اقتحمت املنطقة الرشقية
الجنوبية من بلدة دوما وهدمت منزال مأهوال بالسكان ومكونا
من طابقني» ،مضيفا «أن قوات االحتالل هدمت «بركس» زراعيا
(حظرية للموايش) للمواطن ســليامن دوابشــة ،إضافة إىل
غرفة زراعية تعود للمواطن قاسم مليحات.

أعلنت إيران امس ،أنّها تتخذ إجراءات للرد عىل الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،بسبب قرار ينتقد عدم تعاون طهران معها .ويف
مؤمتره الصحايف األســبوعي ،رأى كنعاين أنّ الواليات املتحدة
والدول الغربية تتبع نهجاً للتأثري يف عالقات طهران بالوكالة
الدوليــة للطاقة الذرية ،مؤكداً أنّ الربنامج اإليراين ســلمي،
والوكالة الدولية عــى «علم تام به» .وأكد متحدث الخارجية
اإليرانية نارص كنعاين أنّ طهران سرتد «بحزم عىل أي خطوات
غربيــة غري ب ّناءة محتملة» ،وســتعيد تقييم قرار زيارة مدير
الوكالة الدولية لطهران بعد قرار مجلس الحكام.
وبشــأن خطوات إيران للر ّد عىل قرار حكام الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،أوضح كنعاين أنّ وزارة الخارجية أعلنت موقفها
من هذه التطورات رسمياً  ،مضيفاً أنّ «منظمة الطاقة الذرية

اإليرانية ستعلن تفاصيل هذه الخطوات الحقاً وفقاً للظروف».
وتابــع« :صدور هذا القرار جاء يف وقت متلك إيران برنامجاً
نووياً سلمياً هو األكرث شفافية مقارن ًة بعدد املنشآت الخاضعة
إلرشاف الوكالــة يف العامل .وقد خضعت إيران ألكرب عدد من
عمليات التفتيش والتحقق».
وأردف« :كنا نتوقع منهم تج ّنب استخدام األساليب السياسية
فيام يتعلق بتعاون إيران البناء مع الوكالة الدولية ،وخصوصاً
مع املباحثات األخرية التي أجراها وفدنا الرفيع املســتوى مع
مســؤويل الوكالــة ،حتى تتمكن األطراف مــن الوصول إىل
النتائج ،لكن اإلجراءات التي اتخذتها أمريكا والثاليث األورويب
أثبتت لألســف أنها ال تزال تنوي تعطيل األنشطة التقنية بني
إيران والوكالة باتباع نهج سيايس».

ّ
ّ
ّ
إيران :واشنطن تعطل أنشطتنا التقنية مع «الطاقة الذرية»
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