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وفـــــاة حــــــــاالت   6  : »كــــــــورونــــــــا« 
جــــــديــــــدة إصـــــــــابـــــــــة  و191  

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 191 إصابة 
جديدة بالفريوس، توازياً مع تســجيل 6 حاالت وفاة جراء 

اإلصابة بالوباء.
ولفتت إىل أن عدد اإلصابات اإلجاميل ارتفع يف البالد إىل 
541423 حالة، يف وقت وصل عدد صحايا الوباء إىل 7758 
حالة وفاة. وأوضحت أن مجموع حاالت الشفاء منذ انتشار 

كورونا يف لبنان حتى اليوم وصل إىل 523476 حالة.

ــة :  ــويـ ــيـ ــات اآلسـ ــي ــصــف ــت ال
مهماً  ــوزاً  ــ ف يحقق  لــبــنــان 
)2-3( ــا  ــك ــان ســري ــى  عــل

)تتمة املانشيت ص12( 

ــات« ــبــدايــة فــي الــكــهــربــاء واألدويــــة و»املــحــروق ــتــام وشــيــك... وال االنــهــيــار ال
ال تبّدل في املواقف املعّطلة لتشكيل الحكومة... وتقارير مقلقة عن هجرة املسيحيين

حنا أيوب

ال يبّش مجرى األحداث يف لبنان يف اآلونة األخرية بالخري 
أو بامكانية الخروج من »عنق« األزمة املســتفحلة اقتصادياً 
ومعيشــياً، ال بل تشري األمور اىل ان االنهيار الوشيك يف عدد 
كبري من القطاعات والخدمات آٍت يف ظل تجاهل تام من قبل 
املعنيني بتشــكيل الحكومة العتيدة ملعطيات مقلقة جداً عن 
قرب توقف معامل انتاج الكهرباء الواحد تلو اآلخر عن العمل 
بعد متّنع مــرف لبنان عن فتح اعتــامدات لبواخر الفيول 
الراســية قبالة الشــاطئ اللبناين، اضافة اىل أزمة األدوية 
املقطوعة والتي طالت تلك املرتبطة باصحاب األمراض املزمنة 
واملستعصية من رسطان وغريه، ما يشكل تهديدا كبريا لألمن 
الصحي الذي يوازي بأهميته تهديــد وباء كورونا وأثره عىل 
املجتمع اللبناين، وهــذا دون أن ننىس أزمة املحروقات والتي 
ال تطال فقط قطاع النقل وحركة املواطنني اليومية بل تتعدى 
مفاعيلها اىل قطاعات رئيسية كالزراعة والصناعة والسياحة 
حيث لن يكون مبقدارها االســتمرار دون تلبية حاجاتها من 

املازوت والبنزين وباقي املشتقات.

{ املسار الحكومي معطل {
بالعودة اىل الوضع الحكومي املعطّل، ويف ظل هذا الوضع 
املأساوي اقتصادياً ومعيشياً، ال تزال األطراف املعنية بتشكيل 
الحكومة متارس لعبة الشوط املتبادلة واملعطّلة لهذا املسار، 

وبالتحديد رئيــس الجمهورية العامد ميشــال عون ورئيس 
كتلة لبنان القوي النائب جربان باســيل والرئيس املكلف سعد 
الحريــري. اذ كام اصبــح معلوماً اصطدمــت مبادرة رئيس 
املجلس النيايب نبيه بري بارصار عون-باســيل عىل تسمية 
الوزراء املســيحيني مقابل تأكيد الحريــري عىل رفضه عدم 
وجود وزراء مســيحيني يف كتلتــه الوزارية داخل الحكومة 
املوعــودة. كام برز معطى جديدا يف املســار الحكومي اثناء 
اجتامع باســيل يف قــر بعبدا بكل من معــاون أمني عام 
حزب الله حسني الخليل ومســؤول وحدة االرتباط والتنسيق 
يف الحزب وفيق صفا اضافة اىل الوزير الســابق عيل حسني 
خليل عن حركة أمل، حيث فاجأ باسيل ممثيل الثنايئ الشيعي 
برفضه اعطــاء الثقة لحكومة الحريري حتى ولو حصل عىل 
مطالبه بتســمية الوزيرين املســيحيني ما دفع الوزير عيل 
حسني الخليل اىل االستشاطة غضباً معترباً هذا التوجه خارج 
عن اي منطق سيايس، وأن باسيل يضع العراقيل أمام مبادرة 

بري بهدف دفع الحريري اىل االعتذار.
من جهة أخرى، تســاءلت مصادر مسيحية عن ما سمته 
»تسلط« الحريري عىل الحصة املســيحية عرب ارصاره عىل 
تسمية وزيرين مســيحيني ضمن فريقه الوزاري، معتربة ان 
الحريري يســتضعف العهد ويحاول فرض رشوطه عىل عون

)التتمة ص12( 

ــي خـــبـــر كـــــــــان«... فــهــل  ــ ــاف ف ــ ــي ــ ــط  »اإلصــ
لاقتصاد؟ جــديــدة  انطاقة  السياحة  ستشّكل 

سابني أشقر     ص 5

ــاج... ــع ال تكلفة  ــع  ورفـ ــدواء  ــ ال إنــقــطــاع  بــيــن 
ــان؟   ــ ــرط ــ ــس ــ ــأ مــــريــــض ال ــجـ ــلـ إلــــــى َمــــــن يـ

غنوة عطية    ص 5

الــتــي حققها  ــة  ــاث ــث ال الـــخـــروقـــات  مـــا هـــي 
ــوســـط ؟  ــدا وبــيــت الـ ــب ــع ــل تــصــعــيــد ب ــب ــري ق ــ ب

محمد بلوط    ص 2

)ص 10(

احتجاجات عىل أضواء الهواتف 

اإلســالمية  املقاومة  رئيــس حركة  قال 
)حامس( يف غزة يحيى السنوار إن املقاومة 
الفلســطينية متكنــت رغــم حصارها مام 
وصفه بـ »مرمطــة« )إيالم( تل أبيب خالل 
الحــرب األخرية، وإن ما خفــي من تفاصيل 

العملية أكرب مام عرف عنها.
وأضاف الســنوار، خالل خطاب جديد له 
امس السبت بقطاع غزة، أن إرسائيل أخفقت 
يف مخططاتها لقتل عنارص املقاومة وتدمري 
أنفاقهــا مؤكــدا أن الهرولــة العربية نحو 
التطبيع واالنقســام الفلســطيني والوضع 

الــدويل كلها عوامل شــجعت إرسائيل عىل 
عدوانها. كذلك أشــار السنوار إىل أن حامس 
لن تقبل بأقل من انفراجــة كبرية لألوضاع 
اإلنسانية بغزة، وأن هذه االنفراجة سيلمسها 

كل سكان القطاع.
وأوضح رئيس الحركة يف غزة أن إرسائيل 
كانت ترمي إىل قتل 50% من املقاومة وإعادة 
لكنها حققت الوراء  السنني إىل  غزة عشات 

املنطقة شكل  ستغّير  املقبلة  املــعــركــة   : الــســنــوار 
بلينكن : ملتزمون اعادة العاقات مع الشعب الفلسطيني

أنتوين بلينكن يحيى السنوار

أكّد رئيس الوزراء العراقي 
أن  الكاظمــي  مصطفــى 
عالقات بالده مع إيران اليوم 

يف أفضل حاالتها.
جــاء  الكاظمــي  كالم 
الصحافة  مــع  مقابلة  يف 
االيرانية، أكّد فيها أن العراق 
يســعى إىل تقريب وجهات 
النظــر بني جميــع الفرقاء 
يف املنطقــة، متمنياً تعزيز 
اإليرانية-العربية  العالقات 
والســعودية-اإليرانية ملــا 

فيهام من مشرتكات.
يسعى  العراق  أن  أكد  كام 
لتوفري كّل الظروف إذا طلب 

منه ذلك.
كذلــك تحــدث الكاظمي 
االنسحاب األمرييك من  عِن 
بــالده، الفتــاً إىل أّن بغداد 
نجحــت يف تقليــص عدد 
العراق  القوات األمريكية يف 

إىل أكرث من ستني يف املئة.
الرئيس أكــد  أيام،  ومنذ 

ــركــيــة حــســاســة ــى أهـــــداف أمــي ــرة عــل هــجــمــات بـــطـــائـــرات مــســي
ــل حـــاالتـــهـــا ــضــ ــ ــا مــــع إيــــــــران فــــي أف ــنـ ــاتـ ــاقـ ــي : عـ ــمـ ــاظـ ــكـ الـ

الطائرات املسرية  سالحة جديد ضد القواعد االمريكية يف العراق

قــرر رئيــس الكنيســت 
الفني  ياريــف  اإلرسائيــيل 
أن  عــن  االثنــني  اإلعــالن 
الحكومة  بتشــكيل  املفوض 
زعيم  الجديدة  اإلرسائيليــة 
يائري  مستقبل«  »هناك  حزب 
لبيد قــد أنجــز مهمته، يف 
الحكومة  رئيــس  هدد  وقت 
املحتمل نفتايل  اإلرسائيليــة 
عسكرية  عملية  بشن  بينيت 

عىل قطاع غزة ولبنان.
مبوجب  الفني  وســيحدد 
قراره موعدا لعرض التشكيلة 
لنيل  الكنيست  عىل  الوزارية 

الثقة يف غضون أسبوع.
وكان لبيد قــد اتهم رئيس 
لرئيس  املــوايل  الكنيســت 
نتنياهو  بنيامــني  الحكومة 
بااللتزام  وطالبه  باملامطلة، 
بالقانــون واإلعــالن عــن 
موعد قريــب يتيح له عرض 
الثقة، وهي  لنيــل  الحكومة 

حكومة ســيتناوب عىل رئاســتها مع زعيم حزب »ميينا« 
بينيت. نفتايل  اليميني 

ويتفق محللون عىل وصف الحكومة اإلرسائيلية الجديدة 
بـ »حكومــة الشــلل« يف كل امللفات املتعلقــة بالقضية 
أنهم أشاروا  إال  الداخلية،  امللفات  الفلســطينية، فضال عن 
إىل أن الحكومــة ممثلــة بزعيم حزب »هناك مســتقبل« 
يائري لبيد، ونفتــايل بينيت زعيم حزب »ميينا« يطغى عليها 

التطرف.

{ تهديد بالحرب {
وهدد رئيس الحكومة اإلرسائيليــة املحتمل نفتايل بينيت 
بشن عملية عسكرية عىل قطاع غزة ولبنان إن دعت الحاجة 

لذلك.
املحتملة  اإلرسائيليــة  التغيري  حكومــة  إن  بينيت  وقال 
- التي ســيتناوب عىل رئاســتها مع زعيم حــزب »هناك 
مســتقبل« الوســطي يائري لبيد - لن متتنع عن شن حرب 

ــت االثــــــنــــــيــــــن العـــــــان ــســ ــ ــي ــ ــن ــ ــك ــ ــل ــ جــــلــــســــة ل
ــة ــ ــوم ــ ــك ــحــ ــ ــل ال ــ ــي ــ ــك ــشــ ــ ــي ت ــ ــ ــد فـ ــ ــي ــ ــب ــ ــاح ل ــ ــ ــج ــ ــ ن

جلسة للكنيست االثنني أصدرت اإلدارة املدنية يف منبج شــامل سوريا قراراً يقيض 
بإيقاف العمل بقــرار الحظر الكيل، الــذي فرضته منذ يوم 

الثالثاء املايض.
وأمهلت عشريتا البوبنا والبوسلطان يف منبج قوات »قسد« 
حتى اليوم األحد إللغاء قرار التجنيد اإللزامي عىل نحو نهايئ، 

وإطالق املوقوفني إثر األحداث األخرية.
ورفضت العشــريتان يف بيانني منفصلني بنــود بيان ما 
وصفتاه بالقوات الكردية، وأشــارتا اىل أنها ال متثل ســوى 
أفــراد من العشــائر املنضوية ضمن صفوف قوات ســوريا 

الدميقراطية.
وســبق أن أفيد باســتقالة 9 أعضــاء مــن »املجلــس 

التشيعي«  التابع لـ »قســد« يف منبج، بريف حلب الشقي، 
تنديداً بسياسات التنظيم.

هذا ودخل إىل منبج رتٌل عسكري تابع لقوات »قسد«، يضم 
نحو 4000 مســلح. وتشهد املدينة انتشــاراً مكّثفاً ملسلحي 
»قوات سوريا الدميقراطية« يف الساحات واملراكز الرئيسية، 
يف ظل دعواٍت جديدة إىل التظاهر، بعد تظاهرات سابقة وقع 

ضحيتها 9 أشخاص.
بالتزامــن، أعلنت العشــائر العربيــة يف محافظة حلب 
عن اســتعدادها للتحرك دعامً ألهايل منبج، وشــددت عىل 
رضورة اســتنهاض جميع أبناء العشــائر ملواجهة مسلّحي 

»قسد«.

»قـــــــــــســـــــــــد« تـــــــــتـــــــــراجـــــــــع عـــــــــــن قـــــــــــرار
ــبـــج ــنـ بــــــفــــــرض حـــــظـــــر الـــــــتـــــــجـــــــّول فــــــــي مـ

اعيان االدارة املدنية يف منبج

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 
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االحد 6 حزيران 2021

دبلوماسية الحصان والدجاجة
نبيه الربجي

الكاوبوي  يرتجل  »حني   
الحصــان  صهــوة  عــن 
ظهــر...  وميتطــي 

الدجاجة«!!
أحــد معلقــي »فوكس 
نيوز« يسخر من جو بايدن 
يد  تقّبل  قم  نراك يف  »متى 
آية الله خامنئي؟«. التعليق 
مفاوضــات  حــول  كان 
امتثال  أذهلنا  »حيث  فيينا 

الجانب األمــريك للرشوط الفظة التــي فرضها الجانب 
االيراين«.

وقال »اذا ما عدنا، خالل األســبوع املقبل، اىل االتفاق 
النووي نكون كمن يشق الطريق أمام قوروش القرن ليك 
يطردنا من الرشق األوسط مع قناعة الخرباء بأن ال يشء 
سيتبدل ان عىل املســتوى الجيوسيايس، أو عىل املستوى 
التي لن  القنبلة  اذا ما صنع االيرانيون  الجيوســرتاتيجي، 
تكون أكرث من آنية براقة عىل طاولة مرشد الجمهورية«.

حقاً، ملاذا يخىش األمركيون من القنبلة االيرانية؟ ليس 
االيرانيني. حينذاك ستتحول  ألن األخرين ســيحذون حذو 
املنطقــة، باألنظمة التوتاليتاريــة )والقبلية( اىل فوهة 
البرشية  الكرة األرضية، ولتذهب  بالتايل، تفجر  للجحيم، 

هباء بحسب السناتور لينديس غراهام.
ادارة جــو بايدن تعترب أن الحصار الــذي فرضه دونالد 
ترامب، وبسياســة حافة الهاوية، عىل ايران زادها قوة، 
ورشاســة، ان يف مجال التكنولوجيا العســكرية، أو يف 
مجال االنتشار الجيوسيايس. جيك سوليفان، وقبل تعيينه 
مستشاراً لألمن القومي، رأى أن االيرانيني ميتلكون مفتاح 

التفجر، ومفتاح الالتفجر، يف الرشق األوسط.
األمركيون ال يريــدون أن ينقلــوا خيامهم اىل الرشق 
األقىص وهم عالقون يف نران الرشق األدىن. يف اعتقادهم 
أن االيرانيني، ومبجرد دخولهــم اىل ردهة املفاوضات يف 
الراديكايل دون  آثروا الخيار الرباغاميت عىل الخيار  فيينا، 
الخوف مــن أن يخلف ابراهيم رئيــي، اآليت من أقايص 
»الضحكة  بديبلوماســية  االيديولوجيا، حســن روحاين 

العريضة« التي ميثلها محمد جواد ظريف...
املتشــددون قد يكونون أكرث قابلية لعقــد الصفقات. 
التورايت  اليمني  اليابسة يف  الرؤوس  مناحيم بيغن، عّراب 
)التلمودي( عقد اتفاقية كمب ديفيد مع أنور الســادات. 
أدولف هتلر وجوزف ســتالني اللذان يعكسان ذروة التجهم 
االيديولوجــي عهــدا اىل وزيــري الخارجيــة وينرتوب 
الشــهرة يف مدينة  الصفقة  التوقيــع عىل  ومولوتوف 

ميونيخ األملانية عام 1939. 
هذا دون اغفال اللقــاء املخميل )أو اللقاء الغرامي( بني 

كيم جونغ ـ أون ودونالد ترامب عام 2019...
عربيــاً، باملوارد البرشية، والطبيعيــة، الهائلة )وحالنا 
حال(، نســأل: من أين يســتمد االيرانيون، وهم يشدون 
عىل بطونهم الخاوية، القوة لكرس الغطرســة األمركية 
والثارة الذعر داخــل القيادات االرسائيليــة؟ تالياً، وضع 
الرشق األوسط أمام مسارات اســرتاتيجية ال بد أن تكون 

ملصلحتهم.
حتى يف ذروة الحملة الضارية التي شــنها، كان ترامب 
العظيــم«، يف حني بلغت  الفــاريس  يشــيد بـ »الرتاث 
التفاهة بيعض الساســة يف لبنان حــد وصف االيرانيني 
بـ »املجوس« لكأن االنتامء اىل دين وثني نشــأ قبل امليالد 
بقرون، وبطقوس ونصوص تعكس رؤية معينة لله، كام 

للعامل وللعامل اآلخر، تهمة مشينة وتستدعي االهانة. 
اذا تصاعــد الدخان األبيض من ذلــك الفندق التاريخي 
يف فيينا، أي تداعيات عىل املنطقة؟ وهل توقف واشنطن 
ضغوطهــا عىل بعض الــدول العربية للرتيــث يف اعادة 
العالقات مع ســوريا اىل أن يتبلور »الحل السيايس« مع 
املعارضــة. حتى اآلن، ومــن خالل متابعتنــا التجاهات 
املعارضني، ال ندري أي نظام بديل يبغون اقامته. اســألوا 

فيصل القاسم. لعل االجابة يف... حوار القباقيب!
البداية يف اسدال الســتار عىل الرتاجيديا اليمنية. كيف 
ميكن اعادة ترميم الحطام، عــرب عبد ربه منصور هادي، 
بــكل مواصفات الدمية العجيبة، أم عــرب الحوثيني الذين 
التفاوض  كانوا يحلمون بالدخول اىل مأرب، والذهاب اىل 

بالورقة الذهبية؟ كل األوراق املحرتقة عىل الطاولة...
اذ ننتظر كلنا عىل صفيح ســاخن، مثة أكرث من ضوء 
يبــدو يف النفق. دبابات املركافا التــي كانت تختال فوق 
جثثنا، خشــيت أن تتقــدم خطوة واحــدة يف غزة )غزة 

الجريحة(. شبح وادي الحجر حتى يف... الفوالذ!!

ــي  ــروسـ ــر الـ ــي ــف ــس جـــنـــبـــاط الـــتـــقـــى ال
ــداء ــغ ــى مــائــدة ال واســتــبــقــى ضــيــفــه الـ

التقى رئيس الحــزب التقدمي اإلشــرتايك وليد جنبالط 
يف املختــارة امس، الســفر الرويس يف لبنان ألكســندر 
روداكوف، وجرى عرض األوضاع السياسية العامة يف لبنان 
واملنطقة، يف حضور النائبني بالل عبدالله ووائل أبو فاعور، 
الوزير الســابق غازي العرييض، نائب رئيس الحزب التقدمي 
اإلشرتايك للشؤون الخارجية دريد ياغي، والدكتور حليم بو 

فخر الدين.
وقد استبقى جنبالط ضيفه والحضور اىل مائدة الغداء.

ــل ــب ق مـــــن  تـــــجـــــاوب  ال   : ــوش  ــ ــلـ ــ عـ
ــري ــ ــ عـــــــــــون مــــــــع ُمـــــــــــبـــــــــــادرة ب

رأى مستشار رئيس الحكومة املكلف سعد الحريري، النائب 
الســابق مصطفى علوش يف حديث إذاعــي أن »ال تجاوب 
من قبل رئاســة الجمهورية والفريق التابع لها تجاه مبادرة 
رئيس مجلس النواب نبيه بري وســننتظر حتى يعلن بري ان 
هذه املبادرة اســُتنفذت لنقول انها مل تعد جزءا من الخيارات 

املوجودة«.
وأوضح ان »خيار اعتذار الحريــري مطروح منذ أكرث من 
3 اســابيع وهذا االخيار اصبح جديا منذ شهر«، الفتا إىل ان 
»موضوع االســتقالة من مجلس النواب قــد يبحث فيه من 

جديد لكن األولوية لالعتذار عن التأليف«.

محمد بلوط

تعترب مبادرة الرئيس نبيه بري لتشكيل الحكومة 
هي املبادرة الوحيــدة املطروحة، باعتبار ان الدور 
الذي يلعبه البطريرك الراعي هو دور محفز لطريف 
النزاع الرئيســني عون والحريري من اجل االتفاق 
عىل التشــكيلة الحكومية، مــن دون ان يطرح 

مقرتحات تفصيلية او صيغة ناجزة للحل. 
اما اقرتاحه الذي اعلنه من بعبدا بعد لقاء عون 
االخر بتشكيل حكومة اقطاب فهو مجرد صيغة 
غر قابلة للتحقق يف هذه املرحلة السباب عديدة 
منها الرغبة الدولية يف ان تكون الحكومة حكومة 
اختصاصيني غــر حزبيني كام عــربت املبادرة 
الفرنســية ، لذلك حرص يف ترصيحه عىل القول 
انه مل يبحثها مع رئيس الجمهورية لكنه رمبا اراد 
من طرحها عرب صيغة التســاؤل ان يحفز رئيس 

الجمهورية ورئيس الحكومة املكلف عىل االرساع باالتفاق عىل 
اي صيغــة ممكنة بدال من الدوران يف دائــرة توزيع الحقائب 
والحصص عىل الشــكل الحاصل، دون ان ينىس التذكر بنجاح 

مثل هذا النموذج يف عهد الرئيس الراحل فؤاد شهاب.
ويحرص الرئيس بــري، رغم تعرث اندفاعــة مبادرته، عىل 
التأكيد بأن هذه املبادرة مل تتوقف باعتبار ان ما جرى يف االيام 
القليلة املاضية رغم التوتر الشــديد الذي سجل بني بعبدا وبيت 
الوسط احدث خرقا يعول عليه لتحقيق التفاهم عىل التشكيلة 

الحكومية.
ووفقا للمعلومات املؤكدة ،التي حجبتها االجواء امللبدة لحرب 
البيانات بني طريف النزاع، فان مبادرة بري يف جولتها الجديدة 
احرزت تقدما ملحوظا يعّول عىل اســتكامله اذا قدم الطرفان 

تنازالت متبادلة حول عقدة الوزيرين املسيحيني.
ويتلخص التقدم مبا ييل :

- التأكيد عىل استبعاد اي اسم نافر يشك اي طرف من الطرفني 
بانه ال تنطبق عليه صفة غر الحزيب.

- حسم الرئيس الحريري يف لقائه االيجايب مع الرئيس بري 
موافقته النهائية والحاسمة عىل تشكيلة الـ 2٤ وزيرا بعد ان 
كان يربطها باالتفاق عىل كامل الصيغة اسامء وحقائب، وهذا 
ما كان يعتــربه الطرف االخر عون وباســيل حجة للمامطلة 

والتعطيل.
- التوافــق عىل توزيع الحقائــب، ومعالجة عقديت وزاريت 

الداخلية والعدل من دون حسم تسمية اختيار االسمني.
ووفقا للمعلومات فان االقرتاحات التي طرحها بري لحل عقدة 
تسمية الوزيرين املسيحيني بدعم من حزب الله مل تواجه اعرتاضا 
او فيتو من الرئيس الحريري الذي ابدى موقفا مرنا منها رشط 
عدم التخيل عن املشاركة الجدية واملبارشة يف تسمية االثنني. أما 
النائب باسيل فلم يعط جوابا ايجابيا حتى اآلن، ورمى حسم هذا 
املوضــوع إىل رئيس الجمهورية الذي بدوره مل يبد رأيه النهايئ 

به مربرا ذلك بانه مل يطلع عىل تفاصيل االقرتاحات املطروحة.
وتضيف املعلومات انه يف الوقت الذي كان بري يســعى اىل 
حسم هذه العقدة جاء التصعيد والرتاشق بني بعبدا وبيت الوسط 

ليفرمل العملية ويعيق اندفاعتها.
وتكشــف مصادر مطلعة ان الرئيس بري ابلغ كل من يهمه 
االمر ان هــذا التوتر لالجواء يتناقض ويجهض ما تم تحقيقه 
يف املســاعي التي بذلها بدعم وتعاون من قيادة حزب الله، وان 
املطلوب اوال تبديد هذه االجواء قبل استكامل البحث يف معالجة 

عقدة الوزيرين املسيحيني.
وتنقل املصادر عنه انه حرص عىل التاكيد بانه مستمر مبسعاه 
ولن ينعي املبادرة، مجددا التاكيد عىل اهمية عامل الوقت وعدم 

التاخر يف حسم هذه العقدة.
وتضيف املصادر ان التصعيد الذي حصل يفرتض ان ال يحجب 
حقيقة التقدم الذي حققتــه جولة بري الجديدة، وانه حريص 
عىل هذه النقطة التي دفعته وتدفعه اىل االستمرار مبسعاه الذي 
يجمع الداخل والخارج عىل انها املمر الوحيد واملتاح اليوم للعبور 

اىل حل االزمة الحكومية.
ووفقا للمعلومات فان االسرتاحة القصرة التي 
فرضت نفســها بعد اندالع حرب البيانات بني بعبدا 
وبيت الوســط، لن تتجاوز عطلة نهاية االسبوع 
عىل امل اســتئناف ادارة التفاوض عىل التشكيلة 
الحكومية مع مطلع االســبوع بعــد تربيد اجواء 
الساحة السياســية وامتصاص مفاعيل التصعيد 

االخر.
والســؤال املطروح هل تنجح محاولة حل عقدة 
الوزيرين املسيحيني لبلورة التشكيلة الكاملة ام ان 

التعطيل سيبقى سيد املوقف؟
املؤرشات التي ظهرت خالل رصد مسار التفاوض 
حتى اآلن ترجح االعتقاد بان ليس هناك رغبة ونية 
حقيقية لدى كل من طريف النزاع عون وباسيل من 
جهة والحريري من جهة ثانية يف تقديم تنازالت 
متبادلة، خصوصا بعد الجهود املضاعفة التي بذلها 
بري مؤخرا بدعــم داخيل وفرني ومرصي، ومبؤازرة مبارشة 

وقوية من االمني العام لحزب الله السيد حسن نرصالله.
ويكتسب مسعى بري الحايل يف اطار مبادرته التي مل تتوقف 
ايضا اهمية خاصة النه يعترب املسعى العميل الوحيد للخروج من 
االزمة، خصوصا بعد ان قررت باريس بعد زيارة وزير الخارجية 
الفرني االخرة اىل بروت ان تعدل من طريقة ترجمة مبادرتها، 
وتوقف مداخالتها املبارشة يف تفاصيل عملية تشكيل الحكومة 
تاركة هذا االمر يف خانة املســؤولني اللبنانيني الذين حملتهم 

وتحملهم اصال مسؤولية استمرار االزمة الحكومية حتى اآلن.
ويقول مصدر مطلع يف هذا املجال ان باريس تنأى يف الوقت 
الحايل بنفسها عن تفاصيل موضع تشكيل الحكومة لكن ذلك 
ال يعني انها تخلت عن مبادرتها تجاه لبنان، مالحظا انها ترتجم 
اســتمراريتها من خالل تنفيذ االلتزامات التي اكدت عليها يف 
اطار مبادرة الرئيس ماكرون بعد انفجار ٤ آب، اكان عىل صعيد 
اســتعدادها للقيام بوعودها وتعهداتها تجاه لبنان ومساعدته 
لتجاوز ازمته بعد تشــكيل الحكومة، او من خالل املساعدات 
املبارشة التي قدمتها وتقدمها للمجتمع املدين والهيئات االهلية 
واملؤسســات الرتبوية والصحية يف لبنان، اضافة للمساعدات 
املبارشة للجيش اللبناين من خالل التواصل املبارش مع قيادته، 
وآخرها خالل زيارة قائــد الجيش العامد جوزيف عون لباريس 
واالجتامعــات التي عقدها مع قيــادة اركان الجيش الفرني 
ولقائه الالفت مع الرئيس ماكرون، الذي اعترب بانه رسالة بالغة 

الدالالت.

ما هي الخروقــــــات الثاثة التي حققها بري قبل تصعيد بعبدا وبيت الوســــــط ؟ 
فرنســــــا تعدل آلية مبادرتهــــــا وتنأى بنفســــــها عن تفاصيل تأليــــــف الحكومة 

هيام عيد

قد تكون الهدنة »العفوية« التي فرضت نفسها يف عطلة 
االسبوع ما بني املعنيني باألزمة الحكومية، الداللة الواضحة 
عىل أن هامــش الخيارات بدأ يضيق لــدى كل هذه األطراف 
والتــي وكام تالحظ أوســاط نيابية ســابقة، مل تعد متلك 
أي أوراق »مخفية« تســتطيع من خاللهــا أن تُحدث تغيراً 
دراماتيكياً يف املشــهد العام وليس فقط يف مشــهد تاليف 
اللذين يحيطان  الغموض وااللتبــاس  الحكومة. ويف ضوء 
باإلشتباك السيايس الذي استقّر راهناً عىل تهدئة بعد تصعيد 
غر مسبوق، تكشــف األوســاط أن خطوطاً حمراء قد تّم 
تحديدها خالل األسبوع املايض، وهي تتصل بكل الطروحات 
املتعلقة بأي مبادرة يف اتجاه حصول اســتقاالت من مجلس 
النواب، وذلك انطالقاً من رفــض الرئيس نبيه بري بالدرجة 
األوىل، قبل أي طرف آخر، استهداف املجلس وتعميق األزمة 
السياسية وجعل الفراغ ميتّد من الحكومة إىل الربملان. ولذا 
فهو أمام مرحلة جديدة من الضغوط واملحاوالت الهادفة إىل 
العودة إىل نقطــة البداية عندما أبدت كل األطراف موافقتها 
املبدئية عــىل املبادرة التي مــا زالت مســتمرة، كام تقول 
األوســاط املطلعة عن كثب عــىل كل مندرجاتها. ويف هذا 
املجال تشــر إىل أن الفرصة متاحة اليوم أكرث من أي وقت 
مىض من أجل الســر مببادرة الرئيس بري، خصوصاً بعدما 
وصل طرفا الخالف إىل القناعة بــأن التكليف ما زال قامئاً 
رغم كل ما حصل من حمالت ومحاوالت وتلويح باإلستقالة 

حتى مــن قبل الرئيس املكلف ســعد الحريري. ومن هنا أىت 
قرار رئيس املجلس بتمديد املهلــة الزمنية ملبادرته والرتيث 
يف الحديث عن ســقوطها بفعل تبادل اإلتهامات بني فريقي 

التأليف.
لكن هذا املشــهد ال يعني بالرضورة أن »الرؤوس الحامية 
الســابقة، حيث  الوزارية  األوســاط  قد بردت«، بحســب 
أن الراعي االســايس لهــذه املبادرة وهو »حــزب الله« كام 
املشــارك بفاعلية فيها أي رئيس الحزب التقدمي اإلشرتايك 
وليد جنبالط، يعتربان أن الفرصة ســانحة وخصوصاً عىل 
املســتوى الداخيل عىل األقل من أجل إنجاز امللف الحكومي، 
ولذلك فإن التوجه الثابت لــدى الفريقني وقد أعلنه باألمس 
الرئيس بري رصاحة، هو وكام تقول األوساط نفسها، ببذل 
املزيد من الجهود والعودة مجدداً إىل عقد مشاورات مبارشة 
مع كل مــن الرئيس املكلف ومع رئيس »التيار الوطني الحر« 

جربان باسيل.
وتضيف األوساط الوزارية الســابقة، أن املرحلة املتمثلة 
باأليام القليلة املقبلة، ســوف تشهد تزخيامً للجهود وبشكل 
خاص من قبل »الوســطاء« عىل محوري قرص بعبدا وبيت 
الوســط، عىل أن يســر هذا األمــر بالتوازي مــع الحلول 
تأمــني عملية  املالية لجهة  بالنســبة لألزمــة  املطروحة 
استمرار الدعم للســلع األساسية كالدواء واملحروقات. ومن 
هنا وبرصف النظر عن كل الســجاالت األخرة فإن األوساط 
نفســها، تجزم بأن الفرصة األخرة مل تُستنفد بعد، وبأن ما 
من طــرف معني فيها قادر عىل إقفــال الباب أمامها، وبأن 

اللجوء  تبيح  اللبنانيون  التي يعيشــها  اإلستثنائية  الظروف 
إىل إجراءات تتالءم مع عناوين املرحلة وهي اإلنقاذ، ولكنها 
مل تكشــف عن طبيعة ونوع هذه اإلجــراءات والتي مل يحن 

أوانها بعد.

هدنة عفوية بين فريقي التأليف وفرصة لعودة الوساطات

جنبالط مستقبالً السفري الرويس

توالت امس املواقف والتغريدات التي تدعو لدعم املســتلزمات 
الطبية وايجــاد الحلول للنقص الحاصل يف املستشــفيات، كام 

النقص يف االدوية املحجوزة واالفراج عنها من قبل املستوردين. 
وبالتــوازي، لوحت نقابــة االطباء التلويح بــاالرضاب، وذلك 

احتجاجاً عىل تأخر الدولة يف دفع مستحقات االطباء املرتتبة عيها 
ألكرث من سنة.

ــاء ــراب مــن نــقــابــة االطــب ــاالضـ ــويــح بـ ــل ــة املـــحـــجـــوزة... وت ــ ــوة لـــافـــراج عــن االدويـ دعــ

لفت مدير مستشــفى بروت الحكومي 
فراس األبيض، إىل ان »عدم الوضوح والرتدد 
يف سياسة دعم املستلزمات الطبية أدى إىل 
املستشفيات،  نقص حاد وغر مسبوق يف 
مام يؤثر اآلن حتى عــىل الخدمات الطبية 
األساســية. إذا مل يتم ايجــاد حلول قريًبا، 
مستويات  وعىل  كثرة  التداعيات  فستكون 

مختلفة.«
وأوضح يف ترصيح عىل مواقع التواصل 
النقــص يؤثر عىل  ان »هذا  االجتامعــي، 
حجم الخدمات وجودة الرعاية، وقد يعرض 
أيًضا ســالمة املرىض للخطر. يتم استراد 
املستعملة يف  الطبية  املســتلزمات  معظم 
النقص  املستشفيات، وبالتايل فإن مشكلة 
هــي واســعة النطاق وتؤثــر عىل جميع 
األطباء  »إن  الرعاية«. وأضاف  مســتويات 
النقص  القادرين بســبب  واملمرضات، غر 
عــىل أداء واجباتهم، يصابــون باإلحباط، 

ويجدون أنفسهم تحت املساءلة يف ظروف 
خارجة عــن إرادتهم. هذا الضغط اإلضايف 
يجعل خيار املغادرة أكرث جاذبية، وسيؤدي 
هذا النقص يف العاملني إىل تفاقم املشكلة.«

وأكــد ان »املستشــفيات التــي تواجه 
مصاريــف متزايــدة، ناتجة عــن ارتفاع 
تكاليف املســتلزمات، وتناقــص اإليرادات 
تجد  الثابتة،  والتعريفات  التضخم  بســبب 
انفسها عىل وشك االنهيار املايل. يف الوقت 
الحــايل، أصبح الحل هــو مطالبة املرىض 
بدفع مبالغ إضافية لسد هذه الفجوة. لكن 
ببساطة، معظم املرىض ال ميلكون املال أو ال 
ذلك،  إليه. يف غضون  الوصول  يستطيعون 
تستمر املشكلة يف التفاقم دون أن يلوح أي 
حل يف األفق. يؤدي هــذا إىل تزايد النقص 
وجعله أكرث تكلفة. إنها حلقة مفرغة. هنا، 
اإلنجــازات لها آباء كثــرون، أما األزمات، 

فتولد يتيمة«.

األبيض : ايجاد حلول لدعم املســــــتلزمات الطبية
... واالّ التداعيــــــات ســــــتكون كثيــــــرة ومختلفة

غرّد رئيس لجنــة الصحة النيابية النائب 

عاصــم عراجي عــىل »تويــرت«: األدوية 

مبســتودعات  املحجــوزة  واملســتلزمات 

املستوردين متثل )70./.( من حاجة السوق 

الرسطانية  لألمــراض  دواء   )87( منهــم 

واملستعصية الحل ان يتم االفراج عنها بقرار 

وتحفظ  الصيدليات  عىل  وتوزع  الدولة  من 

حقوق املستوردين بعد التحقق من صدقية 

فواترهم وان يصدر وعد من مرصف لبنان 

بدفع الدعم الحقاً.

ــوق ــســ ــ ال حــــاجــــة  مـــــن   %70  : عـــــراجـــــي 
مــــن األدويــــــــــة واملـــســـتـــلـــزمـــات مـــحـــجـــوزة

اللجان الطبية  نفذ عدد مــن 
البقــاع، وقفــة تضامنية  يف 
احتجاجا  الوقت،  من  لســاعة 
عــىل تأخــر الدولــة يف دفع 
املرتتبة  األطبــاء  مســتحقات 
فهم  ســنة،  من  الكــرث  عليها 
يتقاضــون حاليا مســتحقات 

.2019
وازاء هــذه الوقفــة، أصدر 
بروت  يف  لبنان  أطبــاء  نقيب 
فيه  أعلن  بيانا،  أبو رشف  رشف 
تضامن النقابــة الكامل معهم، 
مشرا اىل أن »هذه خطوة أوىل 
قبل التوجه اىل االرضاب العام«.

وأكد البيان أن »هذه املستحقات هي من 
حق األطباء، الذيــن يعملون مقابل أتعاب 
هزيلــة وتعرفة قليلة تدفع بعد ســنة أو 
الطبــي، فباتوا  العمل  إنجاز  ســنتني من 
كأنهم يعملون بشــكل شبه مجاين، وهذا 
األمر ال يحفزهــم عىل البقاء، ويدفع مبن 

تتسنى له الفرصة اىل الهجرة«.
»النقابة تطالب  أن  أبــو رشف  وأوضح 
ومنذ ســنوات، بزيــادة التعرفة وربطها 
الدفع  يتــم  وأن  املعيشــة،  غالء  مبؤرش 
مبارشة للطبيب وليس بواسطة املستشفى 
أو عرب اللجان الطبية، وضمن مهلة زمنية 

قصرة ال تتعدى الثالثة أشهر«.
وتابع البيان »لذلك إذا اســتمرت األمور 
عىل هــذه الحال، ســوف يتوقف األطباء 

عن العمل ويلجــؤون اىل الهجرة، يف ظل 
ناهيك  أدىن حقوقهم،  عدم حصولهم عىل 
بأنه ليس هناك قانون يحميهم اذا تعرضوا 
رسيعا  التحرك  الدولــة  عىل  لذا  للتعنيف. 
أولوياتها.  املطالب يف ســلم  ووضع هذه 
هــذا ويقوم مجلــس النقابــة مبراجعة 
املعنيــني يف كل من وزارات الصحة واملال 
والعمــل والضامن اإلجتامعــي والجهات 
الوعود يف هذا  األمنية، وال يلقى ســوى 
الوضــع املأزوم، باســتثناء وزيرة الدفاع 
بكل جدية  املوضوع  بدأت مبقاربــة  التي 

ورفعت التعرفة الرسمية 70 يف املئة«.
وختم أبو رشف »صحيح أن الطب مهنة 
ذات رســالة إنســانية، لكنــه عىل غرار 
ســائر املهن، هناك حد أدىن للعاملني من 
لضامن  الكرمية  العيش  مستلزمات  توفر 

الكرامات«. ولصون  االستمرارية 

أبــــــو شــــــرف اســــــتنكر التأخــــــر فــــــي دفــــــع
مســــــتحقات األطباء... والنقابــــــة تلوح باالضراب
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ال استقاالت جماعية من البرملان والنّواب الذين استقالوا َنِدموا
الحسابات ستختلف وفق القانون الحالي مع اختالف التحالفات

دوليل بشعالين

الداخــل والخارج عــى إجراء  الكثــرون يف  يُراهــن 
اإلنتخابــات النيابية إلحداث التغير يف لبنان، ودفع األمور 
اىل تحســن الوضع اإلقتصادي واملايل املُنهار، ســيام أّن 
املكلّف  الرئيس  أكانت برئاسة  أي حكومة سُتشــكّل قريباً، 
ســعد الحريري أم سواه ســتبقى حكومة ممثيل األحزاب 
السياســية التي تتحكّم بالبلد. ولكن من غر املؤكّد أّن هذه 
اإلنتخابات ســتحصل يف موعدها، وقد ال تجري أيضاً يف 
وقــت ُمبكر حتــى وإن قامت بعض األحزاب باســتقاالت 
إنتخابات  إذ باإلمــكان إجراء  النيايب،  جامعية من املجلس 
فرعيــة النتخاب نّواب جــدد بدالً من النّواب املســتقيلن، 
أو اإلبقــاء عى املجلــس كام هو، لعدم إدخــال البالد يف 
»معمعمــة« اإلنتخابــات املُبكرة قبل أشــهر من موعدها 

الفعيل.
ويبدو أّن أيا من األحزاب التي تلّوح بورقة اإلستقالة من 
املجلس النيايب بهدف تقصر واليته أو إسقاطه، ليس جّدياً 
يف طرحه، عــى ما أكّدت مصادر سياســية عليمة، فهذه 
الورقة مجّرد ذّر الرمــاد يف العيون ليس إاّل، وخصوصاً أّن 
أيا منها ليس مستعجالً إلجراء اإلنتخابات. فحزبا »الكتائب 
اللبنانية« و »القّوات اللبنانية« األكرث حامســاً لإلنتخابات 
املُبكرة، ال يزاالن يقومان بحســابات الربح والخسارة، عى 
غرار سواهام من األحزاب كون التحالفات الجديدة ستؤّدي 
اىل نتائــج مغايرة. فــإذا جرت اإلنتخابــات، ُمبكراً أو يف 
الذي اعُتمد للمّرة األوىل يف  القانون الحايل  موعدها، وفق 
العام 2018، فإّن مقاعد هذين الحزبن لن تزيد، بل سيعمل 
كّل منهام عى نســج تحالفات جديــدة رّبا للحفاظ عى 

املقاعد نفسه.  عدد 
وتقول انّه يف حال جرت اإلنتخابات املقبلة وفق القانون 
الحايل أي النســبية املوّسعة واملقّســمة عى 15 دائرة مع 
الصــوت التفضييل، فإّن حــزيب »الكتائــب« و »القّوات« 
يعــّوالن أوالً عى هذا القانون الذي حــّدد حجم كّل منهام، 

وثانياً، عى وقوف الشــارع اىل جانبهام خالل اإلنتخابات، 
كام وقفــا اىل جانبه خالل التظاهرات اإلحتجاجية. فحزب 
»الكتائب« يعتقد بأّن الشــعب لن يخذله كون نّوابه الثالثة 
اســتقالوا تلبية ملطلب هذا األخر برضورة ســقوط كامل 
الطبقة السياســية، وحزب »القّوات« كونه يُحاول أن يُظهر 
نفســه بأنّه مختلف عن بقية األحزاب وبأنّه غر مســؤول 
عن الفســاد، وعن الوضع املنهار الــذي وصلت اليه البالد. 
كام أنّه أبدى تعاطفاً مع الشعب املنتفض، يف حن كان هو 

الذي يُحرّك الشارع يف تظاهرات عديدة. 
فإذا كان حزب »الكتائب« ميلــك 3 مقاعد اليوم، فإنّه قد 
يُحافــظ عليها أو يخرس أحدها، عى مــا أضافت املصادر، 
يف الوقــت الذي لن تزيــد فيه بالرضورة كتلــة »القّوات« 
النيابية. فمقاعدها الـ 15 قد تنقص، خالفاً ملا تعتقد بأنّها 
سُتصبح الكتلة املسيحية األكرث متثيالً بـ 20 أو 30 مقعداً، 
وذلك ألّن نّواباً قّواتيــن عديدة وصلوا اىل الربملان بالصوت 
الســّني. ويبدو جلّياً اليوم أّن العالقة بن »القّوات« و »تّيار 
املستقبل« يف أســوأ حاالتها، ما يجعل عدم التحالف بينهام 

إنتخابات نيابية مقبلة.  املرّجح خالل أي  هو 
املثال، ملن سيذهب الصوت  ففي دائرة عكّار عى ســبيل 
السّني، عى ما تتســاءل املصادر، وهل ستتمكّن »القّوات« 
من تأمن الحاصل والحصول عى مقعد أو اإلحتفاظ بقعد 
النائب وهبه قاطيشــا؟ فالصوت الســّني يف هذه الدائرة 
الذي سُيحافظ عى مقعده  املردة«  ســيصّب ملصلحة »تّيار 
يف دائرة الكورة كون الصوت الشيعي اىل جانبه. وكذلك يف 
زغرتا والبرتون. ويف برّشي لــدى »القّوات« نائبان ونائب 

يف البرتون، قد تحافظ عليها، ولكن ليس يف الكورة.
ويف دائرة كرسوان- جبيل حيث الثقل املســيحي األكرب، 
فإّن ااملعركة بن املسيحين ســتحصل عى املقعد الخامس 
فقط، عى مــا لفتت املصادر عينها، كــون »التّيار الوطني 
الحّر« ســيحصل عى مقعد، و »القّوات« عى مقعد أيضاً، 
وكذلــك النائب نعمة افرام الذي اســتقال من املجلس ومن 
»تكّتل لبنــان القــوي«، واملقعد الرابع يكــون من نصيب 

النائــب فريد الخــازن. أّما 
تســتطيع  فال  جبيــل  يف 
مقعدين،  تحصيل  »القّوات« 
للحفاظ  جهداً  ســتبذل  بل 
ويف  الحايل.  مقعدها  عى 
وال  واحد  مقعد  لديها  املنت، 
الحصول  بالتايل  تســتطيع 
األمر  كذلك  مقعديــن.  عى 
يف دائرة بعبــدا لديها نائب 
واحــد وال ميكنها الحصول 
زحلة  ويف  ثاٍن.  مقعد  عى 
لديها نائبان ولن تتمكّن من 

تحصيــل املقعد الثالث إال بجهد كبــر. أّما يف قضاء بعلبك 
- الهرمل، فإذا مل يتحالف »املســتقبل« مــع القّوات« فمن 
الصعب أن يبقى مقعد النائــب أنطوان حبيش، اذ ال مُيكنه 

الشيعية.  كذلك اإلتكال عى األصوات 
بأّن  الحســابية، عى ما أضافــت، تُظهر  العملية  وهذه 
»القّوات« األكرث اســتعجاالً لإلنتخابات النيابية لن تستقيل 
من املجلس حالياً قبــل أن تتأكّد من أّن تحالفاتها يف بعض 
األقضية ســتجعلها تُحافظ عى عدد مقاعدها الذي ارتفع 
يف الدورة األخرة بسبب القانون اإلنتخايب الجديد. أّما يف 
حال جــرى التوافق عى تغير القانون اإلنتخايب الحايل، ال 
سيام إذا ما تشــكّلت »حكومة إنتخابات«، وليس »حكومة 
إصالحات«، كون الوقت لن يعد يسمح لتحقيق اإلصالحات 
املطلوبة، فإّن كّل الحســابات ستتغّر وســُيعاد خلط كّل 

األوراق. 
ومن هنا، فإّن بعض األحزاب تُلّوح باإلســتقالة لتحّمس 
األحــزاب األخرى للقيام بهذه الخطوة، يف حن أنّها ال تُقدم 
هي عليها. ويعتقد بعضها بأّن اإلســتقالة من شأنها تعزيز 
شــعبيتها، يف حن أّن النّواب الذين اســتقالوا تلبية ملطلب 
الشــعب، قد نًِدموا يف وقت من األوقات عــى اتخاذ هذا 
القرار الذي حرمهم من اإلدالء بصوتهم يف الربملان ال سيام 

املهّمة.   اإلستحقاقات  عند 
ومن يُراهن عى املزاج الشعبي قد يخرس، عى ما شّددت 
املصادر ذاتها، سيام أّن هذا الشعب الذي بات يُعاين التفقر 
والتجويع والبطالة اليوم يف ظّل ســلطة عاجزة عن إيجاد 
الحلول ألصغر مشــكلة يف البلد، ستمتنع نسبة كبرة منه 
عن التصويت. ففي الوقت الذي كان فيه الشعب يُعّول عى 
صعود شخصيات مســتقلّة من انتفاضة 17 ترشين قادرة 
عى إحداث تغير ما، خــاب ظّنه بأّن الثورة مل تلد أي وجه 
جديد يســتطيعون اإلتكال عليه. لهذا يبقى بعضه متمّسكاً 
بوجوه سياســية نزيهة ولكن قد ال يســتطيعوا بفردهم 

البالد. تكوين سلطة جديدة يف 
وتــرى أنّه إذا عــادت األحجــام نفســها يف أي برملان 
جديد، مع تغيــرات طفيفة، مقعد أو اثنــان بالناقص أو 
بالزايــد لكّل حزب، فإّن هذا لن يُشــكّل التغير املطلوب يف 
الســلطة. ولهذا فإّن الحّل قد يكون بؤمتر تأسييس لوالدة 
الجمهورية الثالثة عى أســس مغايرة لتلك التي شــهدتها 
البالد خالل الســنوات الثالثن األخرة.. ولكن هل التوافق 
عــى هذا املؤمتر قد يُصبح حقيقــة قريباً يف ظّل التقارب 
األمريك- اإليراين والســعودي - اإليراين؟ يأمل اللبنانيون 
ذلــك ألّن غضبهم مــن الوضع املتدهور قــد ينفجر يف أي 

لحظة وبشكل كبر وعنيف.

»لعدم التطاول على رئاسة الجمهورية واملّس بكرامة الشعب«

»التيار الوطني«: ملتزمون بحكومة اختصاصيين
برئاسة الحريري... ومنفتحون على أّي حكومة

استياء فرنسي من استمرار التعطيل ورسائل الى الداخل اللبناني…
العقوبات باقية حتى« اشعار أخر«

ابتسام شديد

ال ميكــن بالنســبة اىل 
كثريــن فصل زيــارة قائد 
عون  جوزف  العامد  الجيش 
األخرة اىل باريس عن سياق 
ما يجري يف الداخل اللبناين، 
مثة من اعترب ان الرســالة 
األساســية التي أرسلت من 
بريــد االليزيــه بتخصيص 
العامد عــون من دون غره 
السياســين  اىل  موجهــة 
الرئيس  اســتياء  عن  تعبرا 
ماكرون  اميانويل  الفرنيس 
األزمات  مــع  تعاطيهم  من 
املسؤولن  وتجاهل  اللبنانية 

للمبادرة الفرنسية.
ترابط  مثة من تحدث عن 
بن زيارة جرنال الرزة املثرة 
استياء  عن  تردد  وما  للجدل 
فرنيس من املنظومة وتوجه 

الفرنسين اىل اصدار عقوبات يف سياق رغبة فرنسية بعاقبة املسؤولن عى 
االستمرار يف االشتباك السيايس وتعطيل التشكيل وعدم اجراء اصالحات.

فتخصيص عــون بلقاء خاص يف قرص االليزيه حمل رســالة اىل الداخل 
وجاء ردا عى من عرقل التأليف وأسقط املبادرة واملساعي الفرنسية. اذ يؤكد 
املرتددون اىل العاصمة الفرنســية ومن يلتقون املســؤولن يف االليزيه عدم 
رضاهم عى مجموعة من السياسين يتقدمهم الرئيس املكلف سعد الحريري 

ورئيس التيار الوطني الحر النائب جربان باسيل.
وتؤكد مصادر سياسية ان االتصاالت نشطة منذ فرتة بن بروت وباريس 
من قبل قيادات سياســية تسعى اىل ترطيب األجواء وفتح صفحة جديدة مع 
الفرنسين حيث تكثفت االتصاالت عى خط التخفيف او التأثر يف العقوبات 
التي كانت تعتزم باريس إصدارها ضد سياسين يف اطار ما سمي بالعقوبات 
األوروبية التي تشــمل ٤0 شــخصية لبنانية من أحزاب وتيارات سياســية 
مختلفة وتتضمن اجراءات قاســية ملنع دخولهم األرايض الفرنسية واوروبا 

الحقا.
تعترب املصادر ان العقوبات هي الســالح الذي يلوح به الفرنسيون يف اطار 

الضغوط عى املسؤولن لحثهم عى تشكيل الحكومة والقيام باصالحات.
كام تضيف املصــادر أن العقوبات ال تزال قامئــة ومطروحة، فالواضح ان 

الفرنســين أدركوا ان ال جدوى من النصائح والتحذيرات بعد فشل كل املبادرات 
حيث ال بد من اللجوء اىل أساليب وخطوات أكرث جدية، حيث بدأ يلوح يف األفق 
موضوع العقوبات الذي سيتخذ منحى مبارشا ضد املتسببن بتعطيل الحكومة. 
العقوبات الفرنســية مضافــة اىل ضغوط أوروبية قد تأيت عى شــكل 
مقاطعة سياسية ومنع السياســين من دخول الدول األوروبية ومالحقتهم 
اقتصاديا بتهم الفســاد، وفرض عقوبات تتعلق بالحسابات املالية واملنع من 
الدخول اىل أوروبا وصوال اىل سحب الجنسية من حامليها اللبنانين، اضافة 

اىل تجميد األصول وحظر السفر اىل أوروبا.
الوزيــر جان ايف لودريان أكد يف اب املــايض ان لبنان عى حافة الهاوية 
ومهدد باالختفاء لكن العبارة الفرنســية مل توقظ ضامئر املسؤولن وتحثهم 
عى التحرك فاســتمروا باملحاصصة ولعبة الرشوط املضادة يف الحكومة ، 

فهل تفعل العقوبات هذه املرة فعلها؟
يف هذا االطار، يؤكد دبلوماســيون ان العقوبات التي يلوح بها الفرنسيون 
مل تسدل الستارة عليها وهي قامئة وعقوبات واقعية ستظهر مفاعيلها قريبا 
وتأثراتها معنوية أوال وفعلية مهام تكابر املسؤولون فالعقوبات التي فرضت 
عى مســؤولن يف الفرتة املاضية أربكتهم وأثرت عــى وضعهم الخارجي 
أكرث من التأثرات املحلية كون املســؤولن من حاميل الجنســيات األوروبية 

واألمركية لهم نشاطات وأعامل يف الخارج سوف تتأثر عى املدى الطويل.

أبدى املجلس السيايس يف »التيار الوطني 
الحر«، يف بيان أصدره بعد اجتامعه الدوري 
إلكرتونيا برئاسة النائب جربان باسيل، قلقه 
»الكبــر من أن تؤدي املامطلة يف تشــكيل 
نقطة  بلــوغ  اىل  فعالة  إنقاذيــة  حكومة 
الالعودة يف مسار االنهيار املايل، وما ينتج 
من ذلك من مخاطر معيشــية واضطرابات 
املكلف  الرئيس  اجتامعيــة«. وجدد دعــوة 
»القيام  الحريري اىل  الحكومة سعد  تشكيل 
فيقدم  والوطنيــة،  الدســتورية  بواجباته 
الدستورية  تراعي األصول  تشكيلة حكومية 
والقواعد امليثاقية ويتفــق عليها مع رئيس 
الجمهوريــة لتأخذ طريقهــا اىل الثقة يف 
مجلس النواب، فتلتزم ببيان وزاري إصالحي 
املبادرة  اللبنانيــون عى قاعــدة  ينتظــره 

الفرنسية ومتطلبات صندوق النقد الدويل«.
وإذ أكــد املجلس »التــزام التيار بحكومة 
اختصاصين وبرئاســة الحريري«، أعلن أنه 
يبقى منفتحا »عى أي حكومة يتوافق عليها 
اللبنانيون«، لكنــه يرفض »قطعا أي إنقالب 
عى الدســتور بتخطي املناصفــة الفعلية 
مثالثة  عن  بالحديث  جديدة  أعراف  وتكريس 
مقنعة يحاول البعض الرتويج لها عى قاعدة 
ثالث مجموعات من مثاين وزراء، يقود كال 
منها أحد املكونات األساســية يف البالد، مع 
تأييده إستثنائيا لهذه املرة، أال يكون ألي فريق 

أكرث من 8 وزراء«.
وطالب املجلس الكتل النيابية بـ »مناقشة 
اقــرتاح القانون الذي تقدم بــه تكتل لبنان 
القوي لرتشــيد الدعــم وتوفــر البطاقة 
املحتاجة،  العائالت  منها  لتستفيد  التمويلية 

وهذا من شــأنه أن يوفــر للبنانين رشوط 
األمن الغــذايئ والصحي ويؤمن املســاعدة 
للفقراء، وبعض األموال املستحقة للمودعن، 
إضافة اىل تحقيق وفر كبر يف أموال الدعم. 
كام جدد املجلــس اقتناعه برضورة أن يدعو 
رئيــس الجمهورية اىل حوار تشــارك فيه 
الكتل الربملانية لبحــث الخيارات واألولويات 
باإلصالح وباســتكامل تشــكيل الســلطة 
التنفيذية، والتصدي للتحديات املصرية التي 

يواجهها اللبنانيون«.
ودعا مرصف لبنان اىل »تحمل مسؤولياته 
يف ضبط الكتلة النقدية، للجم التالعب بسعر 
رصف اللــرة«، ووزارة املاليــة اىل »القيام 
الالزمة  األموال  تأمــن  لناحية  بواجباتهام 
االعتامدات  فتــح  لتمويل  متوافــرة،  وهي 
والبنزين  الكهرباء  فيــول  لرشاء  الرضورية 
غياب  ألن  والطحــن،  واألدوية  واملــازوت 
هذه املواد ســيؤدي اىل قيام ثورة اجتامعية 
حقيقية ومــربرة، وعندها ســيدعو التيار 
منارصيه اىل االســتعداد للمشــاركة فيها 
والتوجه ضد مســببيها واملخططن لها عن 

سابق تصور وتصميم«. 
وختم املجلس بيانه مســتغربا »السكوت 
عــن التطاول املتكــرر عى مقام رئاســة 
الجمهوريــة، ألن املــس بهــذا املقام ميس 
بكرامة الشعب اللبناين«، ومثنيا عى موقف 
الراعي  املاروين مار بشارة بطرس  البطريرك 
»الرافــض لهذه اإلهانات املتكــررة والواعي 
تشــكيل  تعطيل  عملية  يف  للمســؤوليات 
الحكومة واملشــدد عى مواصلــة الجهود 

إلزالة العراقيل من أمام التأليف«.

الخليل عن انفجار مرفأ بيروت:
»الساكت عن الشر شيطان أخرس«

كتــب النائب أنور الخليل عى مواقــع التواصل االجتامعي: 
»انفجار مرفأ بروت أنهى شهره العارش وال يزال التحقيق مكتوما 
عن شهدائنا واملصابن واملرشدين من أهلنا مام يحرمهم من أي 
اطمئنان، بأن هذا امللف يحظى بالعناية الكاملة والشاملة  للدولة 
التي هي املسؤولة اوال واخرا عن مصرهم. جرمية العرص يجب 

كشفها. واال الساكت عن الرش شيطان أخرس«.

الخازن: لم يعد البلد في وارد
إمتصاص أّي صدمة جديدة

ســأل عميد املجلس العام املاروين الوزير الســابق وديع 
الخازن، يف ترصيح له: »إذا مل يستطع لبنان تشكيل حكومة 
إنقاذ وَمهّمة بعد مرور عرشة أشــهر فهل يقوى عى املكوث 

مرتبعا يف فراغ مؤسساته كدولة وكوطن؟«.
ورأى الخازن أنه »مل يعد البلد يف وارد إمتصاص أي صدمة 
جديدة وهــو يف ذروة غيبوبته، تتداعــى مفاصله إىل حّد 
العجز عن النهوض من جديد. فإىل متى ننتظر التقاط خشبة 

الخالص من الغرق املحّتم وسط األنواء التي نتخّبط فيها؟«.
أضاف »فلنوقف هذا الرتف والدلع ونعود إىل سلّة التفاهم 
التــي طرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري دفعة واحدة من 
خالل تشكيل حكومة فاعلة تستعيد زمام املبادرة عى صعيد 
املنتظرة، وتضع  واإلدارية  واملاليــة  االقتصادية  اإلصالحات 
حداً فاصالً وحاسامً للفســاد الضارب أطنابه يف كل مرافق 
الدولة بغيــة إيقاف اإلنحدار الرسيع يف كّل مفاصلها تفادياً 

لإلرتطام الكبر«.

»ُمناخ اإلعتذار موجود عند الحريري«

ــن: ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوال املودعيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن أمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هاشـ
املطلـــــــــــــــوب قـــــــــــــــرارات صريحـــــــــــــــة وواضحـــــــــــــــة

لفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم 
هاشم يف حديث تلفزيوين، اىل أن »مصر تأليف 
الحكومة مرتبطًا باالتصاالت التي حدد أطرها 
رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقد تتبلور خالل 
ايام ألن االمور ال تحتمل اكرث من ذلك«، مشراً 
اىل أنه »االفكار التــي طرحت حول إجراء لقاء 
ثاليث بن بري ورئيس الجمهورية ميشال عون 
ورئيس الحكومة املكلف سعد الحريري مل تتبلور 

حتى الساعة«.
واعترب أن »املسؤولية مشرتكة ويتحملها كل 
الفرقاء وبنســب مختلفة، كام أن بري يتطلع 
بايجابية لهذه املبادرة رغم مالحظاته الكثرة 
واستيائه من الخطاب عايل النربة الذي ال يرتك 
مجاالً لتحقيق أي انجاز يف هذا املضامر«، مؤكًدا 
أن »مناخ االعتذار موجــوًدا يف دوائر الحريري 
وقد يتم ذلك يف أي لحظة«، مشدًدا عى أنه »اذا 
مل يكن هنــاك امكانية يف املدى املنظور فنحن 

ذاهبون باتجاه األخطر«.
ورًدا عى سؤال حول طرح حكومة األقطاب 
السياسية، أشار هاشــم اىل أن »ليس هنالك 
من هوية مطلوبة للحكومة، االهم هو االنقاذ 
بأي شــكل او لون او توصيف للحكومة، فام 

هو ممكن يجب العمل عليــه، كام أننا ننتظر 
االنتخابــات النيابية يف موعدها ضمن قانون 
انتخابــات جديد يحايك عرصنــة هذا النظام 

وشباب لبنان الجديد«.
وكان هاشــم رأى يف ترصيح عى مواقع 
التواصل االجتامعــي، أنه »مرة جديدة يتحفنا 
القيمــون عى أمــوال املودعــن بقراراتهم 
االرتجالية والعبثية أحيانا اليهام الناس باعادة 
أموالهم لهم، ولو ببعض الفتات وبآليات ملتبسة 
وبأســلوب االلتفاف عى الحقوق من خالل 
تخفيض معدالت االحتياط اإللزامي وحقيقته 
مد اليد عى أموال النــاس لتربير إضاعة هذه 

الحقوق الحقا«.
وقال: »املطلوب قــرارات رصيحة واضحة، 
ومكاشفة أصحاب الحقوق با يجري ووضع 
آليات قانونية للحفاظ عى أموال املودعن ولو 
من أصول كل من تســبب بهدر هذا املال، سواء 
أكان مرصف لبنان أو املصــارف التجارية بدال 
الناس وحامية  التلهي والتالعب بأعصاب  من 
املرتكبن وما أكرثهم، فاىل متى ســتبقى هذه 
السياسات التي مل تجر عى لبنان واللبنانين إال 

الويالت والخراب الذي نشهده«.

وهاب: على القوى وقف تمويل املحكمة الدولية
لفت الوزير السابق وئام وهاب يف ترصيح 
عى ترصيح عى مواقع التواصل االجتامعي، 
إىل ان »املحكمــة الدوليــة الخاصة بلبنان 
محكمة سياســية وقرارتها مشبوهة وهي 

تنقلت يف اإلتهام حسب الطلب لذلك أي قرش 
يدفع عليها هو رسقة وعى القوى املشاركة 
يف الحكومة وقف متويلها ولتذهب إىل جهنم 

هي ومن أيدها محكمة غش وإحتيال«.

الجمّيل للسلطة عن انفجار املرفأ: املسؤولية
السياسية حتمّية... ولن تفلتوا من الحساب

ملناســبة مرور عرشة أشهر عى انفجار 
مرفأ بــروت، عاهد رئيس حــزب الكتائب 
بتابعة  املرفــأ  شــهداء  الجمّيل  ســامي 
قضيتهم لحن الوصول إىل الحقيقة، مؤكًدا 
التفجر سُيحاسبون  »أن املسؤولن عن هذا 
سياســًيا حتــى وإن حاولــوا الهروب من 

القضائية«. املحاسبة 
وقال الجمّيل: »الكل يعلم أننا يف الرابع من 
كل شهر نستذكر كام يستذكر أهايل شهداء 
الذين ســقطوا يف  مرفأ بروت ضحاياهم 
انفجار الرابع من آب والذي تصادف الذكرى 
الســنوية األوىل له بعد شهرين، ُمذكًّرا بأن 
حزب الكتائب خرس جّراء االنفجار عدًدا من 
الرفاق، كام سقط لنا إخوة لبنانيون رشفاء 

فيه«.
وأســف »ألنّنا وبعد مرور 10 أشهر عى 
االنفجار، مل نحصل عى أي جواب يف هذه 
السياسية  املســؤولية  بأّن  وجزم  القضية. 

حتمية بشــأن قضية مرفأ بــروت«، الفًتا 
»إىل أن ما ال ميكن للسلطة إخفاءه أّن رئيس 
الجمهورية كان عــى علم بالخطر املوجود 
داخل املرفأ قبل أســبوعن مــن االنفجار، 
ورئيس الحكومة كان يعلم أيًضا وكان عليه 

أن يبادر إىل زيارة املرفأ لكّنه مل يفعل«.
أّن الوزراء الذين هم  وتابع »واألمر املؤكد 
وزراء وصاية عى األجهزة األمنية أي وزير 
الوصاية  أو وزراء  الداخليــة  الدفاع ووزير 
والنقل  العامة  األشغال  أي وزير  املرفأ،  عى 
ووزيــر املالية، أقلّه هؤالء الســتة وصلت 
إليهم تقارير وكانوا يعلمون بأّن هناك خطًرا 
داهاًم عى بــروت ومل يُحّركوا ســاكًنا«، 
مشددا »عى أنهم إذا أرادوا منع القضاء من 
املحاسبة  لتأخر  ويعملون  بواجباته  القيام 
املحاســبة  من  يفلتوا  لن  فإنّهم  القضائية، 
السياسية، وأردف ســنظل نّذكرهم كّل يوم 

أنّهم مسؤولون«.

سليم عون للحريري : ليس هكذا ُتنقذ األوطان
غرد النائب ســليم عون عرب حســابه عى 

»تويرت«: »العدائية والتحــدي اللذان يتعاطى 

بهام الرئيس املكلف وعى طريقة سنغفتك... 

ســنغفتك، ال يشــكال حكومة وترصف دون 

مستوى موقع رئاسة حكومة لبنان، إذ ليس 

هكذا تنقــذ األوطان وال هكذا تدار البالد. ربا 

فقط يسرتد جزءا من شعبية مذهبية ضائعة، 

لن تنفع حتى لو حصلت طاملا سيضيع البلد«.
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االمـــــــــــــــــة فــــــــــي الــــــــــــدولــــــــــــة املـــــــعـــــــاصـــــــرة 
 معني حداد 

استاذ جامعي 

تنسج الدول عالقاتها فيام بينها اليوم باعتبارها دول 
امم من حيث املبدأ والشــكل فالدولة مل تعد تُعرّف باسم 
اامللــك او االرسة التي كانت تحكمها كام كان عليه االمر 
فيام مىض عندما كانت الدولة، دولة حمورايب... ودولة 
لويــس الرابع عرش... او دولة االمويني والعباســيني... 
صارت الدولة املعارصة تُعرّف باســم اراضيها وشعبها، 
وعــى هذا التامهي املســتحدث، بــني الدولة واالرض 
والشــعب انبنت فكرة األمة املعــارصة ومبدأ القومية 
املــالزم لها وصيغ منوذج جديد للدولة هو الدولة االمة 

او الدولة القومية.

{ يف اسس النموذج {

تشري دالئل اكرث من أن تحىص أىل اننا نتعامل جميعا 
مع الواقع الســيايس يف العامل عى انه قائم اصالً عى 
وحــدات من الدول تعترب نفســها يف الوقت عينه أنها 
وحدات من األمم. من هذه الدالئل أن القرن العرشين شهد 
تشكل منظمتني عامليتني هام »عصبة األمم املتحدة« يف 
النصف األول منه و »منظمة األمم املتحدة«، يف النصف 
الثاين والتي ال تزال مســتمرة من دون وجود ما يؤرش 
اىل زوالهــا يف املدى املنظــور، ويف كلتيهام، »األمم«، 
هنا ليســت يف واقع االمر سوى »الدول« يف املنظمتني 
املذكورتني، كام لو ان تســميتهام توحي بوجوب إنتفاء 
الحاجة اىل التمييز بني األمة من جهة والدولة من جهة 
أخــرى، ما يعني أن العــامل املعارص يعترب ان الدولة هي 
األمة واألمة هي الدولة او باألحرى هكذا ينبغي ان يكون 
قياساً عى شكل النموذج الجديد للدولة املعارصة والذي 
يختلف عن اشــكال الدولة التاريخية )الدولة املدينة...

االمرباطورية... الدينية... امللكية املطلقة...(
يتميز اذن منــوذج الدولة االمة باملواءمة بني الدولة 
واالمة حتى التامهي الذي شــكل الجوهر الســيايس 
للحداثــة األوروبية التي راحت تعــم العامل عى مدى 
القرنني املاضيني. هذا ويعود اىل الثورة الفرنسية الفضل 
 )nation( يف ادخال البعد الســيايس اىل مصطلح االمة
ومن ثم شــيوعه مع املبدأ القومي )national( املالزم له 
يف قاموس السياسة العاملية املعارصة. وذلك يف اشارة 
اىل كيان سيايس مستقل يف دولة واحدة موحدة يجمع 
افرادها وفئاتها رابطة إجتامعية إقتصادية وثقافية...

هي الرابطة القومية التي متكّن الشــعب او املجتمع من 
امتالك زمام اموره بواسطة دولته محققا سيادته عى 
ذاته وعى أراضيه كام عى الســلطة املنبثقة منه بفعل 
ارادة افراده مبا هم جميعا اسياد، أحرار ومتساوون يف 
الحقوق والواجبات. وعى هذا االســاس الدميوقراطي 
الحديــث اختلفت األفكار الجديدة املتعلقة باالنتامء اىل 
الدولة واألمة عن االفكار الســابقة ذات الصلة بالتبعية 
للملوك واألرس الحاكمــة او ممثيل اإلرادة اإللهية وملن 
دونهــم مرتبة من كبار القوم ومــن اولياء وإقطاعيني 
ورجال دين... ويُعزى ذلك اىل ما أنتجته تيارات العقالنية 
والثورات العلمية من منــاخ ثقايف وتنويري راح يعزز 
حضوره وفاعليتــه يف اوروبا منذ القرن الثامن عرش. 
كانت الخطوة االوىل يف املنهج القومي التشــكيك يف 
الســلطة املســتمدة من الســامء اي من الذات االلهية 
كمصدر لسيادة الدولة فأصبح املطروح أن تنتقل السلطة 
والسيادة من التاج املليك اىل الشعب ومن ممثل الله اىل 
اإلنســان، من الســامء اىل األرض، ومل يطل األمر حتى 
شــهدت اوروبا ومن ثم العامل تلك التحوالت السياسية 
العميقة والحافلة بشتى انواع األحداث والرصاعات من 
ثورية ثم اســتعامرية فتحررية ووطنية أدت يف نهاية 
األمر اىل تعميم شكل منوذج الدولة االمة طوعا او جربا 

عى سكان الكرة األرضية.
عى أن الدول اليوم يف العامل وإن متثلت جميعها يف 
»منظمة األمم املتحــدة« غري انها تتفاوت يف مواقعها 
مــن النموذج املذكور، تقرتب منه هنا وتبتعد عنه هناك. 
ففــي العامل املتقدم يبدو النموذج عى درجة عالية من 
التحقق ففي فرنسا والواليات املتحدة وايطاليا... الدولة 
هي األمة واألمة هي الدولة بالنسبة للمواطنني. والدولة 
هنــا تحظى بثقة شــعبها افــرادا وجامعات ،بخالف 
ما يجــري يف العامل املتخلف حيــث تتاميز الدولة عن 
األمة لــدى املواطنني فتنقطع الدولة عن امتها وتنتفي 
الثقة بني الحكومة وشــعبها فال تجد السلطة اذاك اال 
اإلستبداد ســبيال لالمساك باالمور، وإن عجزت تتفكك 
الدولة ويتفكك مجتمعها. كام وانه ما تزال تشــكيالت 
سياسية تتمثل يف »منظمة االمم املتحدة« عى انها دول 
امم بينام هي مشيخات... او تنظيامت قبلية... أو مدن... 

او تيوقراطيات... 
ولكــن ما هي هذه االمة التي انبنى او ينبغي أن تنبني 

عليها الدولة املعارصة؟ 

{ تعدد املقاربات  {

عــرف مصطلح االمة عــدة دالالت يف التاريخ منها 
الدينيــة، اإلجتامعية، والثقافيــة االنرتوبولوجية... 
وحتى الحيوانية )ســورة األنعــام يف القرآن آية ٣٨( 
اإال اننــا هنا نركز عى دالالتهــا الحديثة يف القاموس 
الســيايس املعارص. يف هذا اإلطار، شهد موضوع االمة 
)والقومية( عى مدى القرنني التاســع عرش والعرشين 
نظريــات متعددة ومختلفة، تنطلق من تعريفات باالمة 
تأخذ اتجاهات تتعارض وتتقاطع فيام بينها، اال ان هذه 
االتجاهات عى تعددها ميكن ان نوزعها عى مجموعتني: 
االتجاهات »املوضوعية« من جهة واالتجاهات »الذاتية« 

من جهة أخرى اذا جاز التعبري.
تنطلــق االتجاهات »املوضوعية«، من أن األمة تتألف 
مــن أفراد يجمعهم نــوع أو أكرث من انواع الروابط التي 
تعلو عليهم ويســتجيبون طوعــا لها يف الوقت عينه. 
وانواع هذه الروابط تتوزع وتتفرق عى مجاالت متعددة: 
ثقافية، دينية، لغوية، تاريخية جغرافية... ســاللية... 
اقتصادية اجتامعية، تجري عى رقعة معّينة من األرض 
غري ان املعنيني بتحديــد االمة والتعريف بها، يختلفون 
عــى ترتيب هذه الروابط او تلك من حيث األهمية. فقد 
يذهب اتجاه من االتجاهات »املوضوعية« عى ســبيل 
املثــال ال الحرص اىل الرتكيز عــى رابطة اللغة او الدين 
أو االثنني معاً )القومية العربية( وســتذهب اتجاهات 
»موضوعية« نحو الســاللة – العرق )القومية النازية( 
بينام تركز أخرى عى املزيج الساليل الثقايف يف وحدة 
االقليم الجغرايف ثم عى دوره يف تشكيل مجتمع االمة 
األتم وإحتضانه )انطون سعادة( ، كام تذهب اتجاهات 
»موضوعية« مختلفة اىل إعالء شــأن التاريخ املشرتك 
والتقاليد والرتاث عى غريها من العوامل... إىل ما هنالك 
مــن نظريات تنطلق من ان األمة واقع اجتامعي ينتمي 
أليه الفرد اإلنساين مثلام ينتمي إىل أمه وأبيه. وكام ان 
الفرد عند والدته ال يختار أمه وابيه، فهو يف الوقت نفسه 

ال يختار أمته. وعى هذه الروابط التي تؤدي اىل تجانس 
ومتاثــل أفراد هذه املجموعــة البرشية او تلك ومتّيزها 
عــن غريها، تتكون إرادة عامة تجمعهم يف أمة خاصة 
بهم حيث يتعاونون فيام بينهم عى صيانة مســتقبلهم 

وتحقيق أهدافهم وتنمية مصالحهم املشرتكة.
أمــا االتجاهات »الذاتية« فهي تعتري أن األمة تتحقق 
عى املستوى الروحي لهذه الجامعة أو تلك من الجامعات 
البرشيــة، فهي تتألف من أفراد احــرار، ارتضوا وارادوا 
العيش معاً عى مســاحة من األرض، تجمعهم حاجات 
ومصالح مشرتكة يســعون اىل تأمينها، وبالتايل فإن 
حياة األمة واســتمرارها تســتدعي مجهوداً دامئاً من 
ابنائهــا يؤكد عى ارادتهم الحرة يف االنتامء اليها وذلك 
من خالل ما يشبه »االستفتاء اليومي« كام يقول ارنست 
رنــان )1٨2٣-1٨٩2(، ملجــاوزة الحواجز اإلجتامعية 
والثقافية بني فئــات األمة بهدف اإلبقاء عى االلتفاف 

حول مرشوع مشرتك. 
عــى أن جميع هذه النظريات »موضوعية« كانت أو 
»ذاتية« مل تكن لتتمكن من إمتالك حســم الجدل بشأن 
األمــة، فالتعريفات باألمة التي تتقــدم بها النظريات 
»املوضوعية« قد تنســحب عى القبيلة أو العشــرية أو 
االتنيــة وعــى العديد من املتحــدات األجتامعية التي 
تعالجهــا مناهــج السوســيولوجيا واالنرتوبولوجيا 
والجغرافيا، فضالً عن أن كل رابط من الروابط الجامعة 
لدى أفــراد االمة يف هذه النظريات يبقى عرضة لألخذ 
والرد مبا يــؤدي اىل الخالفات التي متتلئ بها األدبيات 

السياسية ذات الصلة باالمة والقومية. 
ويف النظريــات »الذاتية« تبدو اإلرادة الجامعة ألفراد 
االمة وكأنها من دون أســاس فعيل وواضح، ويف حال 
الرشوع يف الكشف عن مقومات هذه اإلرادة، فال بد  اّذاك 
من أن يقع الخالف املشهود يف النظريات »املوضوعية«، 
ثم إن النظريات »الذاتية« تعترب األمة واقعاً اجتامعياً يف 
غاية الهشاشــة ألنه بحاجة اىل ذاك االستفتاء اليومي 
لألبقــاء عليه، مام يعني انه واقــع إجتامعي معرّض 
للعودة عنه لسبب او لٱخر مبا يؤدي اىل تقويضه وانهائه 
كام لو ان وجود االمة ليس ســوى وجود عابر يف حياة 

الفرد والجامعة. 

{ موقع الدولة من تحديد األمة  {

ان صياغــة مجمل التعريفات الواردة اعاله مل تتطرق 
عــى نحو مبارش اىل موقــع الدولة من األمة غري انها 
تســتبطنها حكام الن كل واحدة منها ترمي اىل تحقيق 
مرشوع ســيايس جيل محدد وخاص بكل جامعة من 
الجامعــات البرشية التي تتبنى هذا التعريف او ذاك من 

التعريفات »املوضوعية« او »الذاتية«. 
والحال لقد تكاثرت الدراســات واملناظرات حول االمة 
والقومية عى مدى القرنني املاضيني، وإجتهد مفكرون 
وناشــطون كرث، يحاولون اســتخراج مختلف الدالالت 
واملعــاين منهام او صياغة القوانني املعرفية واملنهجية 
الضابطة لكليهــام ،علّهم يتمكنون من التوصل اىل ما 
يشــبه التعميم العلمي بشــأن األمة والزمتها القومية 
يف العــرص الحديث. غري ان الحصاد مل يكن لريتقي اىل 
املســتوى الوضعي التقعيدي )nomothétique(، وال اىل 
املســتوى البنيوي التنميطي )systémique( أي مستوى 
القوانــني العلمية كالتي تتميــز بها العلوم الصلبة مثل 

الفيزيا او الكيميا...
ذلك ان االمم مبا هي موضوع للدراسة، تبقى يف الواقع 
 ،)spécifique ,idiographique( مــن الحاالت املفــردة
مبعنــى ان كل جامعــة من الجامعــات البرشية عى 
إختالف خصائصها، وتاريخها وجغرافيتها مرشــحة 
ألن تكــون امة، اذا متكن افرادهــا من تحقيق أو ارادوا 
تحقيــق دولة يثقــون بها ويجمعون عــى انها متثل 
وجدانهم وشــخصيتهم اإلجتامعية السياسية، وعليه 
فــإن خصائص األمة عري قابلــة للتكرار، وبالتايل غري 
قابلة لالنسحاب عى امم أُخرى. صحيح اننا نعيش يف 
مرحلــة تاريخية يؤدي فيها منوذج الدولة - األمة دوراً 
محورياً، عى الرغم مام يتعرض له من اشــكاالت عى 
مختلف املســتويات، إال انه ليس من خصائص ثقافية، 
لغويــة، دينية، تاريخية، جغرافية... تتيح تحديد األمة 
أو تعريفها عى نحــو علمي تعميمي يحظى باإلجامع 

كام يف العلوم الصلبة. 
وعليــه فإذا كان ال بد مــن تعريف لألمة، يف الواقع 
الســيايس املعارص، فإن التعريف املمكــن يبقى وقفاً 
عى اســتخدامه كمنطلق منهجي للبحث يف مســألة 
األمــة وما يتعلق بها من مفاهيــم أُخرى مثل القومية 
والدولة والوطن، وهو تعريف تنبني صياغته يف املرحلة 
التاريخية الراهنة عى اساس جيوبوليتييك، وذلك وفق 
املقولــة اآلتية: األمة هــي الجامعة التي تنتج او تحمل 
مرشوع انتاج دولــة متامهية معها عى أرض محددة 

متامهية هي األُخرى مع الجامعة والدولة يف آن.
يعني ذلك ان الجامعة تبقى اذن مرشوع أمة، حتى تتمكن 
من إقامة دولتها، عى ارض محددة، اذاك تتحول الجامعة من 
امة بالقوة كام كان يقول الفالسفة القدماء اىل أمة بالفعل 
او من امة مفرتضة اىل امة متحققة يف الواقع الجغرايف 
السيايس، كربت الجامعة أو صغرت، اتسعت رقعة األرض أو 
ضاقت، وكيفام كانت خصائص هذه الجامعة أو خصائص 

أراضيها الطبيعية أو الجغرافية العامة.
وعليه، ال تكتمل مواصفات األمة الحية اال متى متكنت 
بــإرادة ابنائها من بناء دولتها عى أرض محددة ، تغدو 
اذاك ارضا قومية لتشكل القاعدة الجغرافية للوطن السيد 

الحر واملستقل.

{ مالحظة ختامية  {

شــهد العامل العريب احزابا وحركات قومية وحدوية 
متعددة املقاييس )إســالمية، عربية وسورية( وأخرى 
انفصاليــة )كردية امازيغية...( اشــتبكت فيام بينها 
وتحاججــت حول االمــة والقومية عــى مدى عقود 
طويلة غري ان الســمة االساســية ملا متظهر يف هذا 
اإلطار متّثل بالرتكيز عى التفاضل بشأن حجم االرايض 
املعنيــة بالدعوة اىل هذه الوحدة اوتلك )او انفصال هذه 
االرايض او تلك( اىل درجة التخيل عن البحث يف الوسائل 
والســبل الواجب اعتامدها لبناء الدولة املعربة عن ارادة 
ومصلحة الجامعات املعنية بالدعاوات القومية. كام لو 
ان الهــدف االوحد هو الوحدة او االنفصال عى ان يأيت 
الحقا االهتامم ببنية الدولة وشــكلها. )يستثنى يف هذا 
اإلطار انطون سعادة وذلك بناء عى شواهد عديدة منها 
عى ســبيل املثال ال الحرص هجومه العنيف عى وحدة 
الهالل الخصيب بصيغته الهاشمية او رفضه املساومة 
عى فصل الدين عــن الدولة املوعودة... وغريها مام ال 

مجال هنا للبحث فيها(.
ملزيد من التفصيل انظر »معني حداد، جدلية الجغرافيا 
والسياسة: من راتزل وفيدال دو البالش اىل انطون سعادة 

وجامل حمدان« الفرات للنرش والتوزيع. بريوت 201٩.

ـــــــــــــــن  ـــــــــــــــة للمحتاجي ـــــــــــــــائم مالي ـــــــــــــــس: قس ـــــــــــــــي طرابل ـــــــــــــــذل ف ـــــــــــــــر ال طوابي
دموع االسمر

يــوم امس غص معرض رشــيد 
كرامــي الــدويل بالوافدين نســاء 
ورجاال واطفاال من مناطق مختلفة، 
واملناسبة ليســت افتتاح معرض او 
مهرجان انتخايب، بل توزيع قســائم 
رشائية من مؤسسة خليفة  بن زايد 
آل نهيان لالعامل االنسانية بالتعاون 
مع سفارة دولة االمارات املتحدة يف 
بــريوت عرب هيئــة االغاثة يف دار 

الفتوى يف طرابلس.
بدأت الجموع الغفرية تصل افواجا 
تلو االخــرى منذ ســاعات الصباح 
االوىل، حتــى الســاعة الثانية بعد 
الظهــر الســتالم قســيمة بقيمة 
٣00 الــف لرية تــرصف من محالت 
الغذائية  باملــواد  محصورة  املخازن 
دون سواها، القت هذه املبادرة ردود 
ايجابية وســلبية عى مواقع  فعل 
باتجاه  ليس  االجتامعــي،  التواصل 
الجهات املانحة واملنظمة، امنا صب 
املواطنــون غضبهم عى الســلطة 
اللبنانية الفاشلة والتي حولت شعب 
لبنان اىل شحاذين يف طوابري ال تعد 

وال تحىص من الذل واالهانة.
شملت عمليات التوزيع ثالثة مراكز 
االوىل يف معرض كرامي والثاين يف 
مركز الفيحاء يف منطقة ايب سمراء 
والثالث يف بلدة مرياطة يف الضنية 
وكلها اعتمدت التسليم يف يوم واحد 
فوزعت باالجامل حواىل خمســمئة 
الف قســيمة اعتمــدت بيانات بيت 
الــزكاة وبعض الجمعيــات املحلية 
فكانت حصة االسد لالرامل وااليتام 

وعائالت فقرية ومعدمة.
وحصــل عى هذه القســيمة كل 

املسجلني يف شهر رمضان الفائت عرب رسائل وصلت اىل هواتفهم 
طلبت منهم التوجه اىل مراكز التوزيع، وقام كشاف املسلم بعملية 
التنظيم بالتعاون مع موظفي دار االوقاف االسالمية يف طرابلس، 
واشرتط عى الوافدين الستالم القسيمة ابراز الرسالة النصية التي 

وصلت عى هاتفهم.
ما جرى يف طرابلس ، برأي فاعليات ،شــكل انتقاصا بحق نواب 
املدينة الذين ابدوا كل اســتعداد قبل عام لتقديم كامل املســاعدات 
لــكل الفقراء مع تعهد بعدم تجويع فقرائها لكن ما حصل انه يف 
هــذه االزمة أخفى هؤالء رؤوســهم يف الرتاب كالنعامة، ووصل 
االمر ببعضهم اىل جلب مساعدات تحت عناوين مختلفة ملساعدة 
الفقراء لكن حتى الســاعة كل مكاتب النواب وتياراتها السياسية 
مقفلة حتى اشعار اخر باستثناء النائب فيصل كرامي الذي استلم 
عرشات االف املســاعدات الغذائية من تركيا، وقيل انها وزعت عى 
املقربني واملحســوبني عى تيار الكرامــة العتبارات عديدة اهمها 

رشاء اصوات انتخابية باعرتاف اوســاط شــعبية معنية بالشأن 
االجتامعي حيث اكدت ان عملية التوزيع كانت محدودة جدا.

هذا املشهد ازعج معظم الطرابلسيني واعتربوا ان ما يجري ليس 
تقديم املساعدات للفقراء الن هذه القسيمة قيمتها تساوي غالون 
زيت واحدا وعلبة ســمنة ورأوا ان الفقراء ليسوا بحاجة اىل هذه 
املــواد خصوصا ان جمعيات كثرية طرابلســية ومن خارج املدينة 
تعمــل منذ عام واكرث عى توزيع املســاعدات الغذائية عى بيوت 
الفقراء كافة يف ضواحيها ويف مناطق التبانة والقبة وضهر املغر 
واالسواق الشــعبية وغريها من االحياء وتكشف مصادر متابعة 
ان هذه القســيمة لن تقدم وتؤخر فيام آل اليه الوضع معيشيا بل 
يحتاج اىل جهود الدولة اللبنانية وليس ســواها وغري ذلك لن يغري 
من الواقع بيشء باســتثناء املزيد من اذالل هؤالء الفقراء والتقاط 
صور طوابري الذل وعرضها عى الشاشات الفضائية الظهار مدى 

فشل هذه السلطة يف ادارة الدولة.

طوابري للمحتاجني

.. وقسائم مالية

النكسة: ذكــرى  في  الله  فضل 
ــدو ــعـ ــدر الـ ــ ــ حـــــــذار مــــن غ

غرد الســيد عيل فضل الله عرب حسابه الخاص عى 
»توتري«: »يف هذه األيام نستذكر النكسة يف العام 1٩67، 
فأهم عربة نأخذها هــي التنبه إىل غدر هذا العدو فهو 
عدو غادر، ينتظر الفرصة السانحة لتحقيق مشاريعه 
التوســعية يف املنطقة، ولذلك ال بد من العمل الدؤوب 
للتصدي لهذا العدو مــن خالل املقاومة والوحدة حتى 

نسقط أطامعه ونفشل مخططاته ونرد كيده وغدره«.

ــب  ــال ــط ن ال  ــن:  ــ ــس ــ ــح ــ ال أبــــــو 
ــل  ــ ــي ــ ــح ــ ــت ــ ــس ــ ــامل ــ ديــــــــــــــاب ب

لفت عضو كتلة »اللقاء الدميوقراطي« النائب هادي 
ابو الحسن يف ترصيح عى مواقع التواصل االجتامعي 
إىل اننــا »ال نطالب رئيس حكومــة ترصيف األعامل 
حســان دياب باملســتحيل بل مبعالجة بعض األزمات 
امللّحة ومنها أزمة الرتابة، ملاذا تعاقبون الناس واصحاب 
املهن الحرة املرتبطني بقطاع البناء؟ القرار عندكم فيام 
التسويف مستمر، ال نريد تربيراً بل قراراً عاجالً للحد من 

حاالت القهر وما اكرثها يف هذا الزمن الرديء!

حـــــبـــــيـــــش: االتــــــــصــــــــاالت 
ــّرة ويـــرعـــاهـــا بـــري ــمـ ــتـ ــسـ ُمـ

أكد عضو كتلة »املستقبل« النائب هادي حبيش، أن 
»رئيس الحكومة املكلف ســعد الحريري لن يقبل باي 
شكل من االشكال بأن يكون هناك ثلث معطل »ظاهر 

أو مخفي او مسرت« يف الحكومة«.
وشــدد يف ترصيح تلفزيوين عى أن« االتصاالت 
مســتمرة ويرعاها رئيس مجلس النــواب نبيه بري 
ملحاولة الوصول اىل حكومة  وحزب الله يساعد رئيس 
املجلس من خالل تواصله مع رئيس التيار الوطني الحر 

جربان باسيل«.

املصارف الــتــزام  نأمل  لــحــود: 
ــرف لـــبـــنـــان ــ ــ ــص ــ ــ قـــــــــــرار م

رأى النائب الســابق اميل لحود أنه »يف ظل املشهد 
الحكومي الذي يعرب عن فشل الطبقة السياسية، ويف 
ظل التســابق عى تناتــش الحصص الحكومية فوق 
جســد البلد الذي ينازع، بــرز ضوء يف هذا النفق مع 
قرار مرصف لبنان تحرير قســم من الودائع بالدوالر 
األمرييك، وهو، وإن مل يكن كافيا، إال أنه يشكل نقطة 

إيجابية وسط واقع مأسوي«.
وأشــار لحود يف بيان، اىل أن »الدولة تتفرج عى 
شــعبها وهو يقف يف طوابري الســفارات أو طوابري 

محطات املحروقات، من دون أن تجد حلوال«.
وأمل أن »تلتــزم املصارف كلها بقرار مرصف لبنان 
الــذي يعيد وضع العالقة بني املــرصف واملودع عى 
الســكة الصحيحــة، ولو كنا نــدرك أن املطلوب بعد 
كثــري، ليس من مرصف لبنان ومن املصارف فقط، بل 

خصوصا من الدولة«.

حكومة تــألــيــف  أســتــبــعــد  ال  رمــيــا:  ــي  أبـ
ُفتحت التي  القنوات  مــن  الكثير  فهناك 

القوي«  أشــار عضو تكتل »لبنان 
النائب سيمون أيب رميا، إىل أن »األمل 
كبري بحكم الواقع الدســتوري، أن يتم 
تشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري 
يف عهد رئيس الجمهورية ميشــال 
عون، مبعــزل عــن تحّفظاتنا عى 
شخص رئيس الحكومة املكلّف وأدائه، 
ونحن إيجابّيون ونريد من الحريري أن 

يتحرّك أكرث«.
وخــالل حديث تلفزيوين، لفت أيب 
رميا إىل أنه »ال نريد أن ندخل املجتمع 
اللبنــاين مبنطق املثالثة، أي أن يكون 
ثلث للفريق املســيحي وثلث للفريق 
الشيعي، وثلثاً تابعاً للفريق السني يف 
لبنان، مبن فيهم الوزيرين املسيحيني«، 
مشــدداً عى أنهم ضــد »املنطق الذي 
يُدخل بذهن اللبنانيني أننا متجهون لـ 

»الثالث مثانات«.
كام أفاد بــأن »منطق املثالثة الذي 
نسري به مبا يخص الوزيرين املسيحيني، 
ال نريد ان نبدأ بتســهيل لجو يقول إننا 
ذاهبني ملثالثة تبدأ باألعراف، وتصبح 
مكرسة بالدستور«. وتابع، »اليوم ما 
أفوله وكنت أكرره دامئا، أن املشاورات 

تكون مع الجميع، ولكن هناك شخصني 
معنيني بتشكيل الحكومة وهم رئيس 
الجمهورية ورئيس الحكومة املكلف«.

وشدد عى أن »الحكومة تبرص النور 
بالتشاور بني عون والحريري، لذلك قلت 
وأكرر يا رئيس الحكومة املكلف انىس 
اإلمارات والسعودية، وانىس الفاتيكان 
وغريه، ألن الحكومة تتشكل يف لبنان 

بني القيادات اللبنانية«.
وأكد أيب رميا أنه ال يستبعد »تأليف 
حكومــة، ففي اليومني املاضيني كان 
هنــاك الكثري من القنوات التي فتحت 
واالجتامعــات التــي متــت، كام أن 
الفرنسيني داخلني عى الخط بالتواصل 
مع األفرقاء املعنيــة، إضافة إىل ذلك 
رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب 
اللــه يقومون بعمل، ونتمنى أن نصل 

لنتيجة«.
وشــدد عى أن »هنــاك انهيار تام 
وشلل مؤسســايت وفراغ، وهذا نحن 
نرفــض أن نبقى يف هــذه الدوامة، 
وحتام هناك خيار آخر وهو بانتخابات 

نيابية مبكرة عى الطاولة«.

ــــــــــــة ـــ ــــــــــــت قائم ـــ ـــــــــا زال ـــ ـــ ــــــــــــري م ـــ ـــــــــادرة ب ـــ ـــ ـــــــــر: ُمب ـــ ـــ زعيت
دعا عضو كتلــة التنمية والتحرير 
النائب غازي زعيرت يف كلمته عند لقاء 
لروابــط املخاتري ومخاتري محافظتي 
بعلبك الهرمل والبقاع، لتشكيل حكومة 
انطالقا من مبادرة الرئيس نبيه بري، 
وقال: »الرئيس بري مل ولن يرتاجع عن 
تشكيل الحكومة من خالل املبادرة التي 
أطلقها، وعمله متواصل ومستمر من 

أجل الوصول إىل نهايات سعيدة«.
واشــار »اىل ان الرئيس بري، يعمل 
عى االستفادة من املناخات االيجابية 
واللقــاءات التي تحصل، وقال املبادرة 
هــي من أجل بناء لبنان الحديث، وهو 

بانتظار االجوبة من أجل الوصول إىل 
تشكيل الحكومة«.

واشــار زعيرت »اىل هناك اســباب 
خارجية ضغوطات اقتصادية ومالية 
عــى لبنان، من أجــل تقديم تنازالت 
بهدف الوصول إىل تســوية مع العدو 
ويف  األرض،  ومغتصــب  الصهيوين 
حال قدمنا التنازالت تتدفق األموال عى 
لبنان ويتحسن االقتصاد لكننا سنبقى 
متمســكني بتحرير األرض وبثالثية 
الجيش والشعب واملقاومة مع رفضنا 
الفقري  العمود  الي تنازالت وسنبقى 

الحامي ألي مقاومة.«

غريبة جماعات  ظهور  نستغرب  زحلة:  أساقفة 
عقد مجلس أساقفة زحلة والبقاع 

اجتامعا طارئا يف مطرانية ســيدة 

الكاثوليك،  امللكيــني  للــروم  النجاة 

عصــام  األســاقفة:  حضــور  يف 

يوحنــا درويــش وجوزيف معوض 

وأنطونيوس الصوري وبولس ســفر 

وأمني رس املجلس األرشمندريت إييل 

بو شعيا.

بعــد تداول جــدول األعامل، أصدر 

املجتمعون بيانا قالوا فيه: »يستغرب 

األســاقفة ظهــور جامعات  اآلباء 

غريبة يف نطاق أبرشــياتهم من دون 

حــق كنيس أو مدين. ويســتنكرون 

عمــل هذه الجامعــات التي تقتنص 

إقناعهم  مستهدفة  األبرشيات،  أبناء 

بأن الحقيقة هي عندها، بدءا بانتهاك 

رس املعمودية الواحدة ملغفرة الخطايا. 

ويطلــب املجتمعون من كهنة الرعايا 

ومن أبنائهم املؤمنني، االنتباه إىل عدم 

االنجرار وراء من يدعون التبشري بطرق 

ملتوية، مستخدمني الحاجات املادية 

لدى فئة ال بأس بها من أبنائنا«.
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ــع تــكــلــفــة الـــعـــاج... ــ ــن إنــقــطــاع الــــــدواء ورفـ ــي ب
ــأ مـــــريـــــض الـــــســـــرطـــــان؟   ــ ــج ــ ــل ــ إلــــــــى َمــــــــن ي

سابني األشقر 

بينام كانت السياحة العمود الفقري لإلقتصاد اللّبناين مبا 
أنّها تجلُُب املداخيل وتدفع إىل إنعــاش اإلقتصاد باتت اليوم 
وبفعل كاّفة األزمات »يف خرب كان«. لكن أثبتت تجارب بلدان 
ومنها اليونان أّن السياحة ميكنها أن تكون »حبل الخالص«، 
فهي واجهت مشاكل إقتصاديّة واســتطاعت ُمجابهتها من 
خالل القطاع الحيوّي، علــامً أّن اليونان أيضاً واجهت تدهور 

العملة الوطنّية.
 فهل ميكن أن يكون القطاع الســياحي يف لبنان جزءاً من 
خالص الواقــع اإلقتصادي، مع األخذ بعــني اإلعتبار واقعه 
الصحّي، الوضع األمني شبه املتفلّت وعوامل أُخرى ساهمت 
برتاجــع صورة لبنان يف الخــارج؟ ماذا عــن تعميم وزارة 
السياحة املتعلّق بضبط األسعار يف مؤسسات القطاع؟ وهل 
التعميم سيكون دافعاً إقتصاديّاً ايجابّياً للسّياح أم سلبّياً عىل 

أصحاب مؤسسات القطاع؟ 
ل يف مطار بريوت دخول حوايل مئة  خالل شــهر أيّار ُسجِّ
ألف وافد من الخارج أي مبعّدل أربعة آالف ومئة شــخص يف 
اليوم الواحد. فأرقام مطــار بريوت يف الواقع تُبّشُ خرياً قد 
ينعكُس عىل القطاع الســياحّي خاّصًة وأّن يف الفرتة عينها 

سنة 2020 كان مطار بريوت ُمقفالً أمام الوافدين... ولكن! 

{ تالعب باألسعار وجشع تّجار... 

يقابلُه قرار! {

انتش عىل مواقع التواصل اإلجتامعي فيديو ملغرتٍب يُحاول 
الحجز يف إحدى املطاعــم اللّبنانّية املعروفة، ُمحاوالً معرفة 
مــا إذا كان مُيكنُه الدفع بالدوالر، ليتفاجأ برّد عاملة الهاتف: 
»الدوالر عّنــا 1500 لرية«. مل يكن مقطــع الفيديو القّصة 
الوحيدة، إّنا ســبق وأن انتشت أخباٌر مفادها طمع وجشع 
أصحاب املنتجعات السياحّية اللّبنانّية الّتي تُحاول اإلستفادة 
من الوضع اإلقتصادي ُمتالعبًة بأســعارها حســب الزبون، 
أي حســب قدرته عىل تحّمل التكاليــف من دون اإلعالن عن 

أسعارها املُسّجلة.
األخبــار املنتــشة والفــوىض قابلتها وزارة الســياحة 

بالتعميم رقم 8 الّذي  يقيض بضبط األســعار: »حفاظاً عىل 
الوجه الســياحي يف لبنان وحفاظاً عىل اســتمراريّة عمل 
الراهن  اإلقتصادي  الوضع  مع  املطعمّية ومتاشياً  املؤسسات 
وضبطاً لألســعار، نلزم كاّفة املؤسسات السياحّية، املطاعم 
والفنادق بتصديق لوائح أسعار جديدة تحت طائلة املالحقة 
واملحاســبة«. أي وبعد تقديم أصحاب املؤّسسات السياحّية 
لوائح األســعار، تدرس الدوائر املعنّية اللوائح، وتتمُّ املراجعة 
بعد ثالثة أيام من تاريخ تقديم الطلب. كام وعىل املؤّسســة 
أن تعلن بشكٍل واضحٍ عن أسعارها من خالل قامئة مختومة 

م للرّواد.  تُقدَّ

{ بني التعميم والواقع اإلقتصادّي {

يقول الربوفسور مارون خاطر، باحث يف الشؤون املاليَّة 
واالقتصاديَّة لـ »الديار«، إّن »التعميم رقم 8 الصادر عن وزارة 
الســياحة تدبريٌ تنظيمي اعتيادي تعتمده البلدان السياحيَّة 
ومن بيِنها لبنان. يهدف هذا التعميم إىل ضبط أسعار الخدمات 
ســة ســياحّية وتوحيدها، وذلك عــرب إلزامها  يف كل مؤسَّ
بتصديق لوائح أسعارها وإعالنها للعموم، ماّم مَيَنع أي متييز 
يرتكز عىل جنسّية السائح أوعىل وضعه املادي قد ينتج عنه 
تالعب محتمل باألسعار«. ويُضيف الربوفسور خاطر: »ال شّك 
أّن التعميم يُشكِّل دافعاً إقتصادياً إيجابياً للسيَّاح من اللبنانيني 
املقيمني واملغرتبني كــام من العرب واألجانب، إال أنَّ التصديق 
املُسَبق لألسعار يُلغي وجود أي هامش لتعديل األسعار يف بلد 
بات يحكمه الّتقلُــب عىل كاّفة األصعدة ماّم قد يزيد الضغط 

عىل املؤسسات السياحيَّة«.

{ ماذا عن املؤّسسات السياحّية؟ {

يقول األمني العام ألصحاب املؤّسســات الســياحّية جان 
بــريويت يف حديٍث لـ »الديار«، إّن »هناك إســتحالة لناحية 
تطبيق التعميم نظراً إىل عاميل الدوالر والدعم، معترباً أّن ثبات 
سعر رصف الدوالر يُحتِّم عىل أصحاب املؤّسسات السياحّية 
أعباًء إضافّية يتكبدها نتيجة غالء األســعار بشكٍل عشوايئ 
بني يوٍم وآخر. هــذا ويُضاف عامل الدعم ورفع الدعم لناحية 

رشاء املنتجات.
واعترب بريويت أنّه »لو كان سعر رصف الدوالر ثابتاً فتحديد 

األسعار كان أمراً رضوريّاً عىل كاّفة املؤّسسات السياحّية«. 

أّما يف ظــّل الوضع الراهــن، فختم بــريويت متمّنياً »عىل 

وزير الســياحة الّنظر يف تعميم »ضبط« األسعار وتحويله 

إىل تعميــم »اإلعالن« عنها من قبل املؤّسســات مبا يضمن 

الشفافّية أمام املستهلك، كام ويضمن عدم خسارة املؤّسسات 

السياحّية يف ظّل الوضع اإلقتصادي الراهن«.  

{ بني السياحة واإلقتصاد  {

بعدما شــهدت بريوت عىل إقفــال أعداداً مــن الفنادق 

العريقة، وموجة إقفال متتاليــة للمطاعم طالت حوايل الـ 

2000 مطعامً، كام وموجة ترسيــح حوايل 60 ألف موظّف 

عامل يف املؤّسسات الســياحّية... هل سيتمكّن القطاع من 

نفض الغبار عنُه واســتعادة عافيتُه يف هذا الصيف ويُنعش 

ولو جزءاً بسيطاً من اإلقتصاد؟ يقول بريويت: »بعد اإلقفاالت 

املتكّررة التــي حدثت بفعل كورونا، والــرتّدي املعييش بات 

القطاع الســياحي يتكّبد خسائر طائلة، فهو يشرتي عىل الـ 

13000 لرية إّنا يُسّعر عىل الـ 6000 لرية«. 
أّما عن مشــاهد الزحمة يف املطاعم الّلبنانّية واملنتجعات 
فيقول بريويت: »هذا عامٌل ترويجيٌّ للســياحة وليس عامل 

صّحة واستمراريّة ُمطلَقاً«.
من جهته اعترب الربوفســور خاطر، أّن »نجاح املوســم 
الســياحي قد يُضفي بعًضا مــن اإليجابية عىل املَشــَهد 
اللبنــاين القاتم من خالل إنعاش القطاع الســياحي الذي 
عــاىن من تداعيات اإلقتصاد والجائحــة يف آٍن مًعا. إالَّ أن 
السياحة املوســميَّة بتوقيتها وأسبابها ال مُيكنها أن تَُشكِّل 
رافعــًة لإلقتصاد العليل«. أما الســياحة املســتدامة التي 
التدفُّقات  وبتأمــني  اإلقتصاد  بتعايف  تســاهم  أن  مُيكنها 
تكبِّل سائر  التي  السياسيَّة  األزمة  تداعيات  دة بسبب  فُمجمَّ

القطاعات. 
ويختُم قائالً »حلَّ املعضلة السياسيَّة يشكّل الطريق األمثل 
لتأمني رشوط إنطالقة جديدة لإلقتصاد عىل كامل األصعدة«. 

ذ؟  فهل من يسَمع لُينفِّ

غنوة عطية

 »املرض ما بينطر«. فيام تتجه األنظار إىل تعاميم مرصف 
لبنان والخالفات السياســية، مرىض الرسطان يبحثون عن 
دوائهم املقطوع، ويتكبدون تكاليَف إضافية ليست بالحسبان 
لعالجهــم. »وصلت ملرحلة ما بدي كفي العالج«، هذا ما قاله 
شــفيق رزق الله بعدما كان عاجزاً عن تأمني تكلفة عالجه 
كونه مريض برسطان الرئــة، يف العقد الخامس من عمره، 

ويخضع لجلسات العالج الكياموي. 
تتكفــل وزارة الصحة بعالجه، إال أن املستشــفيات رفعت 
تعرفة الجلســات لتبقى تغطية الفرق عىل نفقته الخاصة. 
فبني تأمني الدواء من الســوق الســوداء، وإرتفــاع تكلفة 
العالجــات وفحوصــات الدم والــكىل، يّدق شــفيق أبواب 
الجمعيات شهرياً للبقاء عىل قيد الحياة. شفيق هو واحد من 
بني مرىض كُرث يبحثون عــن تأمني تكلفة عالجهم ودوائهم 

قبل لقمة عيشهم. 
فلامذا املستشــفيات رفعت تكلفة العالجات؟ كيف تسعى 
الجمعيــات للتقليص من معاناة مــرىض الرسطان؟ ما هي 
الحملة التي أطلقها مركز رسطان األطفال يف لبنان وكم هو 

معدل مبلغ العالج ملريٍض واحد بالرسطان سنوياً؟
يفتقر لبنان ألرقــام حديثة حيال عدد مرىض الرسطان إال 
أنه »إحتّل املرتبة األوىل بني دول غرب آسيا يف عدد اإلصابات 
مبرض الرسطان قياســاً بعدد السكان«، بحسب تقرير صدر 
عن منظمة الصحة العاملية عام 2018. ووفقاً للتقرير هناك 
»242 مصاباً بالرسطان بني كل 100 ألف لبناين، فيام ُسجلت 
أكرث من 17 ألف إصابة جديدة يف 2018، ونحو تســعة آالف 

وفاة باملرض«.

{ املستلزمات الطبية إىل إرتفاع...
 واملريض يتكفل! {

يؤكد نقيب املستشــفيات د.سليامن هارون، يف حديٍث لـ 

»الديار«، أن »هناك فوىض كبرية بشــأن تسعري املستلزمات 
الطبية، حيُث نشرتي بعض من املستلزمات عىل أساس سعر 
للمسلتزمات  الســوداء. وبالنسبة  السوق  الدوالر يف  رصف 
املدعومة، فندفع 15 يف املئة منها عىل أســاس 13 ألف لرية 
للدوالر الواحد«. ويضيف د. هارون موضحاً أن »إرتفاع تكلفة 
املستلزمات الطبية أّدى إىل رفع األسعار يف املستشفيات، يف 
حني أن التعريفات مع الجهــات الضامنة مل تتغري، وبالتايل 
يتكبد املريض هذه الفروقــات«. ويختم د.هارون: »يف حال 
تّم رفع الدعم عن املســتلزمات الطبية، فتكلفة اإلستشــفاء 

سرتتفع مثانية أضعاف«.  

{ الجمعيات باملرصاد {

لتلبيــة حاجات مرىض  الجمعيــات ما بوســعها  تعمل 
الرسطان، إذ يشــري هاين نصار، رئيس جمعية برباره نصار 
التي تُعنى بدعم مرىض الرسطــان، إىل أن »الجمعية تجمع 
األدوية من مــرىض أنهوا عالجهم، وبدالً من تلفلها، متنحها 
مجاناً إىل مرىض بحاجة لهــا«. ويوضح نصار أنه تم تلبية 
حاجات املرىض خصوصاً هــذه الفرتة يف ظّل إنقطاع بعض 
أدوية الرسطان أو توافرها يف الســوق الســوداء بأســعار 

باهظة. 
كــام وأطلقت الجمعية مجلس أطبــاء يتضمن 48 طبيباً، 
31 منهــم أخصائيني بالــدم واألورام، و17 منهم أخصائيني 
مبعالجة مختلف أنواع مرض الرسطان. ويف الســياق، يقول 
نصار: »إن دور هــذا املجلس هو القيــام بحمالت توعوية 
للوقاية من املرض، كام خلق مجموعات لتثقيف املريض عن 
حالته الصحية ومنحه الدعم املعنوي. فكل طبيب ســيكون 
مســؤول، وفق إختصاصه، عن مجموعة من املرىض لديها 
نوع املرض عينه، إلنشاء برامج ولقاءات، يتشارك املرىض من 

خاللها خرباتهم ويدعمون بعضهم البعض«. 

{ حملة للتربع بطريقة سهلة {

أطلــق مركز رسطــان األطفال يف لبنــان حملة بعنوان 

»Easy Giving« أو التربع بطريقة ســهلة بحيث تســمح 
العملية املعتادة.  التربع إفرتاضياً من دون متابعــة  لألفراد 
التنفيذية لقسم التسويق  ويف هذا اإلطار، تشري املنســقة 
واإلتصاالت يف مركز رسطــان األطفال يف لبنان دارين أبو 
عمو لـ«الديــار« إىل الخطوات الالزمة للتربع: »يدخل الفرد 
cccl.org.lb/( بالحملــة  الخاص  اإللكــرتوين  املوقع  إىل 

إما بالعملة  اللبنانية  باللرية  إما  التربع  easygiving(، يختار 
األجنبيــة. يختار املبلغ الذي يريده ويوافق أخرياً عىل عملية 

التربع«.

{ معالجة أكرث من 2,040 طفالً {

إّن مركز رسطان األطفال يعالج املصابني بإعتامد كيّل عىل 
التربعات ومــن دون أي تكلفة عىل األهل. وتؤكد أبو عمو أن 
»املركز عالج، منُذ تأسيسه حتى اليوم، أكرث من 2,040 طفالً 
وقدم أكرث من 5,000 إستشــارًة طبية للمرىض. وخالل عام 

2020، متكّن املركز من عالج أكرث من 564 مريضاً، كام يعالج 
حالياً ما يقــارب 350 طفالً من حديثي الوالدة حتى عمر 18 

سنة«.
أما بالنســبة لتكاليف العالج فتقول أبــو عمو إنها »تبلغ 
مبعدل 55 ألف دوالر ســنوياً حيث ميكن أن ترتاوح التكلفة 
من 40 ألــف دوالر إىل 200 ألف دوالر، وفرتة العالج غالباً ما 
تستمر ثالث ســنوات. وبالتايل حاجة املركز السنوية قدرها 
15 مليون دوالر. لذلك يكثــف املركز جهوده لجمع التربعات، 

وضامن إستمرارية خدماته لألطفال املرىض«.
أمام هذا الواقع، بات إتكال املرىض عىل الجمعيات وإتكال 
اللبنانيني هو  املتربعــني. وبالتايل تكاتــف  الجمعيات عىل 
الحّل األول وقد يبــدو األخري كون املعنيني يهتمون بالكريس 
واملنصــب بعيداً عن تطبيق دورهــم الفعيل. ويف حال كانت 
األزمة السياســية واإلقتصادية تنتظر حلول السياســيني، 

فـ«املرض ما بينطر«...
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بترا خوري: للحذر في األشهر الثاثة املقبلة

البزري يدعو الى االقبال على تلّقي اللقاح 

غرد عضو كتلة »التنمية والتحرير« النائب 
فادي عالمه عرب حسابه عىل »تويرت«: »علينا 
الطبية  واملســتلزمات  الدواء  موضوع  إخراج 
من األخذ والرد والتهويــل الدائم بوقف الدعم 
ألنه موضوع حيــوي ويتعلق باالمن الصحي 
اإلستشفايئ،  القطاع  وبإستمرارية  للمواطن 
هذا ما أكدنا عليه خالل إجتامع لجنة الصحة 
يف حضور وزير الصحــة، وكان إجامع عىل 

رضورة ترشيد اإلنفاق الذي يؤمن إستمرارية 
الدعم ويوفر عىل الخزينة، ولتجاوز مســألة 
التأخري يف صدور املوافقات من مرصف لبنان 
كان هناك إقرتاح بأن يقوم مرصف لبنان بتحديد 
سقف شهري لإلنفاق تحدد عىل أساسه وزارة 
الصحة لوائح األدوية واملستلزمات والكواشف 
املخربية علنا، بذلك نخفف مــن حدة معاناة 

املواطن والقطاع الصحي«.

أشارت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون 

الصحية برتا خوري يف حديث تلفزيوين، اىل 

أننا »قمنا بجهد كبري جًدا يف لبنان باالشــهر 

املاضية عــىل صعيد محاربة وبــاء كورونا، 

كام أن املواطن أظهــر التزاماً جيًدا باإلجراءات 

الوقائية، إضافة اىل حملة التلقيح املستمرة، 

وكل هــذا أدى اىل انخفاض أعــداد االصابات 

بفــريوس كورونا، حيث هبطنــا من املرحلة 

الرابعة اىل املرحلة الثانية من التفيش«.

وتابعت خوري: »لهذا السبب صنفت فرنسا 

لبنان ضمن املنطقة الخرضاء أي املنطقة اآلمنة 

التي ال تشــكل خطرًا عىل البلد«، مشددة عىل 

أنه »يجب أن نكون حذرين يف األشهر الثالثة 

املقبلة، فاذا استطعنا رفع املناعة املجتمعية، 

نصل اىل فصــل الخريف بوضــع آمن، وهنا 

نستطيع ان نعيش الحياة بشكل طبيعي«.

دعا رئيس اللجنة الوطنيــة للقاح كورونا 
الدكتور عبد الرحمن البزري يف بيان، اللبنانيني 
وغري اللبنانيــني، اىل االقبال عىل تلقي اللقاح 
اليوم )االحد( يف املراكز التــي حددتها وزارة 
الصحة يف محافظــات: البقاع، عكار وبعلبك 
الهرمل«، معتربا أن »نســبة التلقيح يف هذه 
املناطق منخفضة مقارنــة باملناطق األخرى، 
وأن هذه الخطوة سوف تشجع املواطنني عىل 

تلقي اللقاح«.
أضاف »إن لقاح فايزر ســيكون متاحا يف 

هذه املراكز ملن هم فوق 60 ســنة من العمر«، 
مشــددا عىل أنها »خطوة جيدة اىل األمام من 
أجل زيادة نسبة التحصني يف املجتمع وحامية 

االشخاص األكرث عرضة لإلصابة الشديدة«.
وختم مؤكدا أن »تحسن تصنيف لبنان دوليا 
ولدى بعض الدول االوروبية نتيجة النخفاض 
نسبة انتشار الفريوس مجتمعيا يؤكد صحة 
االجراءات املتخذة، إال أنه ال يجب أن يكون سببا 
ومبدأ  الصحية  التوجيهات  وإسقاط  للرتاخي 

التباعد االجتامعي«.

بهية الحريري تتفقد مركز املؤسسة في تعمير عين الحلوة 
تفقدت رئيســة »مؤسســة الحريري للتنمية 
البشيــة املســتدامة« النائبة بهيــة الحريري، 
مركز املؤسســة يف منطقة تعمــري عني الحلوة 
والذي أعيد ترميمــه وتأهيله ليكون بترصف أبناء 
املنطقة الستضافة النشاطات واللقاءات الحوارية 
والدورات تدريبية إلحياء املنطقة وطرح مشاكلها، 
عىل أسس علمية ومبشــاركة فعالة للسكان وال 

سيام الشباب.
وخالل زيارتها املركز، التقت الحريري مجموعة 
من قاطني املباين السكنية املحيطة به، واستمعت 
من األهايل اىل أبــرز املطالب والحاجات الحياتية 
قريبة  وأبلغتهم بخطــوات عملية  املنطقة،  لهذه 
الستكامل إصدار ســندات التمليك لبيوت التعمري. 
وقالت: »املركــز املتعدد الوظائف بترصفكم. نعرف 
أن املشــاكل التي تعانونها كثرية يف هذه املنطقة، 
وهمنا كان وســيبقى إيجاد الحلول لها بالتعاون 
معكــم، كام كان همنا وال يــزال إيصال موضوع 
ســندات بيوت التعمري اىل خواتيمه السعيدة ألنه 
حق ألصحابه وليس منة من أحد«، مشــددة عىل 

أن »األمر لــن يقف عند إصدار 
الســندات، بل نسعى أيضا إىل 
دراســة أوضاع املبــاين التي 
وتدعيم  ترميــم  اىل  تحتــاج 
وتأهيــل وتحســني ظــروف 
امللكية  سند  أن  وكام  قاطنيها. 
أن  لهم، فمــن حقهم  هو حق 
كام  كرميــة.  حياة  يعيشــوا 
هو  أيضا  األســايس  همنا  أن 
املنطقة يف  الشباب يف  إرشاك 
كل ما نقــوم به ألنهم الشيك 
األسايس يف عملية النهوض«.

وتفقدت الحريري يف املركــز، الدورة التدريبية 
»التنمية املســتدامة واملهارات الهندســية الفنية 
والتقنية وواقــع التعمري«، التي أطلقت بالشاكة 
مــع جامعــة بــريوت العربية وجامعــة رفيق 
الحريري، ويشــارك فيها 28 طالبــا وطالبة من 
قسمي الهندســة املعامرية والهندسة املدنية يف 
الجامعتني، ويحارض فيها عدد من الخرباء يف هذا 

املجال.

والتقــت الحريري الطالب املشــاركني، وقالت 

للطالب: »أنا سعيدة بوجودكم هنا يف هذه املنطقة 

التي عانت الكثــري من التهميش، وآن األوان لتأخذ 

حقها من االهتامم. هــي يف حاجة إىل أفكاركم 

وكل ما أمكن من االبتكار للمســاهمة يف تحسني 

أوضاع قاطنيها، ونأمل أن تخرجوا من هذه الدورة 

التدريبية باقرتاحات عملية ميكن تطبيقها«.

توقيف سارق دراجات نارية في الضاحية 
أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخيل- شعبة العالقات العامة يف 

بالغ لها انه: »تعمم املديرية العامة لقوى األمن الداخيل، بناء عىل إشارة 

القضاء املختص، صــورة املوقوف: ع. غ. )مواليد العام 1998، لبناين(، 

لقيامه بعدة عمليات رسقة دراجات آلية. بالتحقيق معه من قبل فصيلة 

برج الرباجنة يف وحدة الدرك اإلقليمي، اعرتف مبا نســب إليه لجهة 

اقدامه عىل العديد من عمليات الرسقة طالت دراجات آلية وال سيام يف 

منطقة الضاحية الجنوبية، وبيعها لقاء الحصول عىل املواد املخدرة بغية 

تعاطيها، كام تبني انه من أصحاب السوابق بجرمي رسقة ومخدرات. 

لذلك، تطلب هذه املديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعامله وتعرفوا 

إليه، الحضور اىل املركز الفصيلة املذكورة الكائن يف ساحة املريجة/ 

مبنى فصيلة املريجة، أو االتصال عىل الرقم 466383-01، متهيدا التخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة«.

طقس ربيعي قليل الغيوم مع رياح ناشطة 
توقعت دائرة التقديرات يف مصلحة األرصاد الجوية يف 
املديرية العامة للطريان املدين ان يكون الطقس اليوم قليل 
الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتنشــط الرياح 
احيانا. وجاء يف النشة اآليت: الحال العامة: طقس ربيعي 
معتدل يسيطر عىل الحوض الشقي للمتوسط خالل األيام 
املقبلة مع درجات حرارة دون معدالتها املوسمية خاصة يف 

املناطق الجبلية والداخلية.
- الطقس املتوقع يف لبنان: اإلثنني: قليل الغيوم اىل غائم 
جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة يف الداخل وعىل 
الجبال. تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر عىل الساحل 

كام يتشكل الضباب عىل املرتفعات خالل الفرتة املسائية.
اما الثالثاء: قليل الغيوم اجامال مع اســتقرار بدرجات 

الحرارة.

 »اإلصطيـــــــــــــــاف فـــــــــــــــي خبـــــــــــــــر كان«... فهـــــــــــــــل ستشـــــــــــــــّكل الســـــــــــــــياحة انطاقـــــــــــــــة جديـــــــــــــــدة لاقتصـــــــــــــــاد؟
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االحد 6 حزيران 2021

وطرائف واملحامون...مواقف  القضــــــاة 

املحامي نارض كسبار

ــت ــ ــم ــ ــّل ــ قــــــــد مــــــــا انـــــــــــت ع
العام 1975، كانت احــدى قريبات املحامي طانيوس 
رزق، معلمة يف قرية نائيــة. وعندما اندلعت االحداث، 
توقفت عن الذهــاب اىل املدرســة للتدريس لخطورة 
االوضاع والطرقات، ولكنها كانت تذهب اوائل الشــهر 
لتقبض الراتب. وســمعها مرة تشــكو وتتذمر لذهابها 
عدة مرات دون ان تجد معتمد القبض، فاستفظعت االمر 
وانتقدت الوزارة وتأسفت الرتباطها مبهنة التعليم فقال 

لها:
عالدولة ليش نقمت       وعالتعليم تندمت
الوزارة عم تدفع لك       قد ما انت علمت

] ] ]

ــرا الـــقـــاضـــي أمـــيـــل أبـــــو ســم
يف كتابه »قبل ان ننىس« يروي القايض املرحوم اميل 

ابو سمرا الطرفة اآلتية:
سامر اميل لحود 

زارين ذات يــوم يف عاليه املرحــوم الدكتور عارف 
الريس. ودار الحديث حول القضــاء واملحاماة وكيف ال 
يأيت يف هذا املجال عىل ذكر اميل لحود وعام يتصف به 

من ذكاء وظرف ورسعة خاطر. فقال يل:
- اســمع الكثري عن نبوغه وذكائه ولكن مل يسعدين 
الحظ باالجتامع بــه. فاقرتحت عليــه ان نزوره نهار 

السبت يف منزله باالرشفية.
فقال: 

هذه امنيتي!...
وما كدنا نرشف عىل البيت يف االرشفية حتى بدا كتلة 
من االنوار. وملا اقرتبنا سمعنا لغط وقهقهة ينبعثان من 

النوافذ فادركنا ان هنالك سهرة عامرة.
فقلت للدكتور: 

- حظك عظيم!...
ودخلنا فــإذا مائدة ممدودة يف البهو وقد جلس اليها 
نحو اربعني شــخصاً. وملا علم االســتاذ لحود بقدومنا 

التفت ورصخ:
- اهالً وسهالً!...

ثم امر بتهيئة كرسيني بجانبه. 
وملا جلسنا قال يل: 

- اهالً بقاضينا، وقدمت اليه الدكتور عارف فتأهل به 
ثم قال له:

- كيف شايفلنا القايض يا حكيم؟
وانطلق الحكيم بالتكريــم والوصف ثم انهى كالمه 

بقوله:
- وفوق ذلك عنده قلب مثل الثلج. وكان يجلس قبالتي 
املرحوم االستاذ أ.ج. وكان يرتنّح من الرشب. فلام سمع 

كالم الحكيم ضحك واشار بالسكوت ثم قال:
االستاذ اميل ابو سمرا قايض من اول منره فهمنا قلبو 
مثل الثلج بس ليش )اجروا حمــرا؟(. انفجر الجمهور 

بالضحك.
وعراين يشء من الذهــول وحرضين جواب فحاولت 
النطق فالتأث عيّل القول ووقعت يف حرية، وتســاءلت: 
ايجوز يل ان اخوض هــذا املعرتك الذي يهدد بأن يقودنا 
اىل مســاجلة يعتورها االسفاف يف القول وهذا ال يليق 
بقاض؟ ام ابلعها واســكت؟ وهــذا ال يريض عنفواين. 

وشعر يف وضعي االستاذ لحود فرصخ يب قائال:
- جاوبو... جاوبو!...

فشعرت بالعرق يتصبب من جبيني، ثم التفت االستاذ 
لحود اىل املدعوين صارخاً.

- السمع يا شباب!...السمع!...
فانطلقت بحركة عفوية وقلت موجها الكالم اىل ا.ح. 

الذي كان ما يزال يقهقه.
ريب بالعقل زانك!

كيف بتدق بإخوانك
بتسأل ليش )اجري حمرا(...

حمرا من لحس لسانك!...
وبقيــت عرش دقائق اصم ال اســمع غــري القهقهة 
والضجــة ورصاخ اميــل لحود الذي يطــرق بيده عىل 

الطاولة فكرس الصحن الذي كان امامه.
هكــذا كان الجو جــواً ضاحكاً وهرجــاً ومرجاً واذا 
بشخص يقوم عن الطاولة ويأيت ايل ويغمرين ويقبلني 

قائال:
ريتك تقربين!...

] ] ]

مــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــك
يقول املحامي االملعي مطانيوس عيد اظرف محام يف 
العدلية، ان هناك انواعا مــن الناس الذين يتدخلون يف 
امور ال تعنيهم بحيــث يدفعون يف النهاية الثمن. ويف 

هذا املجال يروي الطرفة اآلتية:
كان احدهــم يقوم بحالقة ذقنــه يف احد صالونات 

الحالقة عندما سمع امرأة يف الخارج ترصخ قائلة:
- يا زوجي ابو عبد اللطيف تعال ونطر ابنك ماذا يفعل.

فقام الزبون برمي املنشــفة جانبا، ووقف وخرج من 
الصالــون والصابون ال يزال عىل ذقنــه. وملا اطل عىل 
الشــارع بدأ الناس يضحكون عىل منظره. فاقفل عائدا 

اىل الصالون وهو يقول:
- يا الله انا شو ملبك، لست متزوجا، وليس اسمي عبد 

اللطيف، وليس لدي ابن فلامذا خرجت من الصالون؟
] ] ]

عــالــقــلــيــلــي يـــمـــوت عــالــعــالــي
عىل اثر وقوع طائرة قائد الجيش االسبق العامد جان 
نجيم عىل قمة جبل ايطو قرب اهدن االبية. كتب املحامي 

جوزيف االخطل الخوري لصهره العامد هذه االبيات:
تعبتني ولك روح من بايل   

تركني بقى اقعد انا وحايل
كنت حدي وكنت عني بعيد   

اخذك املوت وزرعك قبايل
ال تعطيش وال تدبيل يا ورود         

وال تيبيس يا كروم ودوايل
العسكري ما مات خلف حدود         

عالقلييل ميوت عالعايل

رجاء الخطيب

يف زمان بات اللبناين يتفادى الوقوع 
يف أي مشكلة قد تكلفه املال إلصالحها، 

تقوم الدولة بالواجب!
مل تعد هذه الدولة ترقى إىل مســتوى 
التســمية، ولعلّه يفي بالغرض اإلكتفاء 
بتســميتها »كيان«، كيان ال حول له وال 
قوة، كيان فاشــل، كيان ال يعمل، كيان 
نائم، وكيان يتسبب باألذى بشكل مستمر 

دون خجل أو ورع.
ففي حــال الطرقات الرثــة والتي ال 
تعيش مواســم زفت إنتخايب يف الوقت 
الحايل، تعرض املواطن اللبناين الســيد 
غسان سابا إىل »فخ« اإلهامل عىل جرس 
انطلياس باتجاه جونيه حيث تقبع حفرة 

ضخمة بني مفصــالت الجرس. هذه الحفرة هي يف وســط 
االوتســرتاد الرسيع وتفاديها أمر خطر وقد يتســبب بحادث 
مروري مميت، حيــث ويف محاولة منه لتفادي هكذا حادث، 
وقعت سيارة السيد غسان ســابا - وهو مواطن عادي يسلك 
تلك الطريق يومياً- يف الحفرة متســببة للمركبة برضر بالغ 
كلّف تصليحه ما يقارب األلف دوالر، دفعت عىل سعر السوق 

السوداء أي حواىل 13 مليون لرية لبنانية! 
كون الســيد ســابا من الذين متكنوا مــن إصالح الرضر 
بأنفســهم ال يعني أن األمر قد ال يطــال من هم غري القادرين 
عىل تغيري دوالب واحد أو زيت فرامل معرضني أنفسهم ألخطار 
إضافية بسبب سياسة تغيري األولويات التي باتوا يعتمدونها 

بعد تدهور أحوالهم املادية بشكل دراماتييك خالل عامني.
يف 21 حزيران 1٩63 صدر عن رئيــس الجمهورية آنذاك، 
الرئيس فؤاد شــهاب بناء عىل اقرتاح وزير االشــغال العامة 
والنقل وبعد استطالع رأي مجلس الخدمة املدنية وبعد موافقة 
مجلس الوزراء مرســوم صيانة الطرق والذي تضمن 1٧ مادة 
تحدد اعامل صيانة الطرق بجميع االعامل املتعلقة بســالمة 
الطرق العامة والحفاظ عليها لتكون صالحة للسري. يف املادة ٩ 
»يتوىل مراقب الطرق املتجول مهمة الكشف عىل حالة الطرق 
يف القضاء وجمع املعلومات املتعلقة بصيانتها وســالمتها 
والتعديات عليها ومراقبة فرق الصيانة، وجميع االشغال التي 
يكلفه بها مدرب القضاء الذي هو رئيسه املبارش. عىل مراقب 
الطرق ان يؤمن بواســطة النقل الجــل تنقالته اليومية عىل 
حسابه الخاص عىل ان تكون هذه الواسطة دراجة نارية عىل 
االقل وان يكشف بصورة دورية عىل جميع طرق القضاء مرتني 
يف االسبوع عىل االقل. ويعطى لقاء ذلك تعويض يومي قدره 
اربع لريات لبنانية«، فهل مــازال هذا القانون نافذاً؟ وإذا كان 

كذلك، هل يطبق؟
للغاية قامت الديار باإلتصال باألستاذ املتفرغ يف الجامعة 
اللبنانّية يف كليــة الحقوق والعلوم السياســّية واإلداريّة - 
الفــرع األول الدكتور خرض ترو الــذي اعترب أن أي قانون يعد 
نافذاً منذ نرشه يف الجريدة الرســمّية بعد إقراره يف مجلس 
النواب، ويستمر نفاذه إىل حني نرش قانون جديد يعّدل أحكامه 
أو يلغيه بشــكل كامل. ومل يصدر حتــى يومنا هذا أي قانون 
يلغي أحكام املرســوم رقم 13126 تاريــخ 21 حزيران 1٩63 
املتعلق بتنظيم صيانة الطرق، لذلك يعترب هذا املرســوم نافذاً 
وأحكامه ملزمة للدولة اللبنانية ومؤسساتها العامة ووزاراتها 
وللمواطنني إن لزم األمرو حيــث يفرتض بهم العلم بالقوانني 
واملراسيم التي تُْنرَش أّوالً بأّول، وال ميكنهم التذرع بعدم علمهم 
بوجودها، كذلك األمر بالنسبة لإلدارة من وزارات ومؤسسات 
عامة، وبالتايل فان عــدم تطبيق القانون ال يلغي حقيقة أنه 

نافذ وإن طال الزمن، فالقانون ال ينقيض مبرور الزمن.
ترو اعترب ان وزارة األشــغال هي الجهــة املولجة إحرتام 
أحكام هذا املرسوم ولكن ينبغي معرفة عدد املدربني واملراقبني 
املكلّفني مراقبة الطرق واعــداد التقارير املتعلقة بحالتها يف 
وزارة األشغال حالّياً، متســائال هل عددهم كاٍف لتغطية كل 
طرقات لبنان؟ أم أن هناك شغور يستدعي إجراء مباريات يف 

مجلس الخدمة املدنية مللء هذه الشواغر؟
بعد ذلك ميكن الحديــث عن عملية الرقابــة اإلداريّة التي 
تُعنى بالســهر عىل احرتام املوظفــني لواجباتهم الوظيفّية، 
فالرقابة مُتاَرس بوســائل متعددة بدءا من الرقابة التسلسلّية 
من املسؤول اإلداري عىل موظفيه، فهو يسهر عىل التأكد من 
احرتامهم أحكام القوانني بشكل عام، عرب اعطائه التوجيهات 
والتعليامت الالزمة لحسن سري العمل وصوال لوسائل الرقابة 
االخرى عىل عمل املوظفني كالتفتيش ودراسة التقارير ضمن 

إطار اإلدارة نفســها، باإلضافة إىل املراجعات والشكاوى التي 
يقّدمها أصحاب املصلحة إىل اإلدارة املختّصة بهدف رفع الرضر 
الذي لحق بهم بسبب ســوء تطبيق القانون، أو بسبب ارتكاب 
األخطاء التي ارتكبها املوظفون العموميون أو األجراء التابعون 

لإلدارة.
ترو اكد ان الســلطة القضائّية بشكل عام، ومجلس شورى 
الدولة بشــكل خاص هي الجهات الصالحة للبت يف النزاعات 
التي تســببها مخالفة أحكام هذا املرسوم. وال شك أن األجهزة 
الرقابّية لها دور أسايس يف كشــف املخالفات التي تتعارض 
مع أحكام هذا املرسوم أّوالً بأّول وتعمل عىل إخضاع املخالفني 

للمساءلة.
ترو شدد ان كل قانون نافذ هو قابل للتطبيق، كل ما هنالك، 
يجب أن يتــم املطالبة بتطبيقه من أصحــاب املصلحة إذا ما 
مّســهم رضر، فاملادة ٩ تنص عىل  املهاّمت امللقاة عىل عاتق 
مراقب الطريق مع العلم أن دوره يســاعد اإلدارة عىل صيانة 
الطرقات أوالً بأّول درءاً للمخاطر التي تهدد املواطنني  بســبب 
ســوء الصيانة، مع العلم أن غياب مراقبــي الطرق واملدربني 
الوارد ذكرهم يف هذا املرســوم ال يعفي السلطة اإلداريّة من 

مسؤوليتها عند حلول رضر ما بأحد املواطنني.
كذلك تحدث ترو عن ارضار الطرقــات، حيث اعترب مجلس 
شورى الدولة يف أحد قراراته أن اإلدارة مسؤولة عن تقاعسها 
يف صيانة الطريق العام بعدم وضعها اإلشــارة الضوئية عىل 
جانبه، وأن السائق مسؤول بدوره لسوق سيارته برسعة مام 
أدى إىل تفاقم األرضار التي لحقت بزوجته وسيارته، وبالتايل 
توزّعت املسؤولية مناصفة بني السائق والدولة. كام اعترب أن 
سبب انحراف السيارة بســبب الضوء العايل للسيارة األخرى 
املارة من الوجهة املعاكســة ال يرفع عن اإلدارة مسؤولية عدم 
صيانتها للطريق العام، وكان الحادث قد وقع يف أثناء انتقال 
أحد األشخاص بســيارته وصودف مرور سيارة من الوجهة 
املعاكسة مســتعملة الضوء العايل، وتفاديًا للحادث انحرف 
سائق الســيارة عن خط سريه واصطدمت السيارة بكومة من 
الحجارة موضوعة من قبل مصلحــة الصيانة التابعة لوزارة 
األشــغال العامة والنقل بشــكل هرمي بعلو مرتين ونصف 
وعــرض ثالثة أمتار ونصف وقد نتج مــن ذلك إصابة زوجة 
السائق بجلوف ورضوض كام تحطم قسم من السيارة. فتقدم 
السائق وزوجته مبراجعة أمام مجلس شورى الدولة استناًدا 
إىل تحقيقات الدولة وتقارير الخرباء امليكانيكيني إللزام الدولة 
اللبنانية املســؤولة عن الحــادث بالتعويض، فقىض املجلس 
بتوزيع املسؤولية مناصفة بني السائق والدولة، وبإلزامها دفع 

تعويض له عن تلك األرضار.
ترو اكد ان صيانة الطرق الرئيســّية تعترب من مســؤولّية 
وزارة األشــغال، أما البلديات فتتحمل مسؤولّية صيانة الطرق 
الفرعّية يف نطاقها الجغرايف، وبالتايل ميكن للســيد ســابا 
املطالبة بالتعويض عن الرضر الذي لحق به  بســبب األشغال 
العامة امللقاة عىل عاتق وزارة األشغال، فتعبري األشغال العامة 
يشمل قانونًا ما امتنعت الدولة أو البلدية أو املؤسسات العامة 
عن القيام به من أشــغال، كام يشــمل ما أجرته أو ما تجريه 
فيها، إذ إن العربة هي للعمل امللقى عىل عاتقها، ســواء قامت 
به أم مل تقم به. ميكن لهذا املواطن أن يداعي الدولة ويطالبها 
بالتعويض ألن ما تسبب بالرضر الذي لحق به هو عدم صيانة 
الطرقات أو عدم القيام بسد الحفر الكبرية يف الطرقات، والتي 
تســّبب وقوع الحوادث، أو تؤدي بحد ذاتها اىل أرضار باملارة 

وبسياراتهم وبأنفسهم أو بالغري.
ويف التفاصيل يؤكد ترو انه يجب أن تتوافر يف املســتدعي 
الذي يتقدم أمام مجلس شورى الدولة بدعوى القضاء الشامل 
للمطالبــة بالتعويض عــن تلك األرضار، الــرشوط املطلوبة 

للمخاصمــة لدى القضــاء، وهي أهلية 
بالًغا،  املســتدعي  )أن يكون  التقــايض 
عاقالً، مختاًرا(، ويجب أن يكون املستدعي 
طالب التعويض هو الشخص الذي له حق 
شخيص مرتتب له تجاه اإلدارة؛ أي يجب 
أن تكون له الصفة القانونية، وأن تكون 
آنية،  ومرشوعة،  قانونيــة  مصلحة  له 
أو  أو معنوية  شخصية ومبارشة، مادية 
أدبية، من األفراد أو الجمعيات أو الهيئات 
بدعوى  يتقدم  ان  و  املســتقلَّة،  املعنوية 
أيضاً  األرضار وتســمى  التعويض عــن 
بدعــوى القضاء الشــامل وهي الدعوى 
)الدولة  اإلدارة  بوجه  املدعي  يرفعها  التي 
أو أي  البلديات  أو  العامة  أو املؤسســات 
شخص من أشخاص القانون العام( أمام 
الدولة(،  شورى  )مجلس  اإلداري  القضاء 
والتي يطالب فيها بحق شــخيص مرتتب لــه يف مواجهتها 
حيث تعترب األرضار التي تقع بسبب األشغال العامة والطرقات 
واألشــغال فيها أو حفرها أو عدم وضع اإلشــارات الالزمة، 
من الحقوق الشــخصية الناشئة عن مســؤولية اإلدارة غري 

التعاقدية.
ترو رأى ان طلبات التعويض عن األرضار التي تقع بســبب 
األشــغال العامة أو تنفيــذ املصالح العامة مــن أهم دعاوى 
القضاء الشامل استناًدا إىل املادة 61 من نظام مجلس شورى 

الدولة الصادر باملرسوم الرقم 10434 تاريخ 1٩٧5/6/14.
اما عن املرجع القضايئ الصالح للنظر بالدعوى، فاعترب ترو 
ان مجلس شورى الدولة هو املرجع القضايئ املختص للمطالبة 
بالتعويــض عــن األرضار الناجمة عن الحفــر املوجودة يف 
الطرقات العامة العائدة ملكيتها للدولة أو للبلدية وهي متعلقة 
باألشــغال العامة، ولكن عىل املستدعي بدايًة توجيه عريضة 
ربط نزاع، مل يحدد لها القانون شــكالً معيناً، اىل الســلطة 
ة )وزير األشغال( فتعطيه بدون نفقة ايصاالً  اإلدارية املختصَّ
يذكر فيه موضوع الطلب وتاريخ تســلّمه، ثــم تصدر قراًرا، 
ــس عليه النزاع أمام مجلس الشورى  رصيًحا أو ضمنًيا، يتأسَّ
إن لزَِم األمــر، دون الحاجة  اىل تعيني مقــدار التعويض يف 
العريضة ألن املطلوب هو إبالغ اإلدارة بوقوع الرضر ووجوب 

التعويض.
ة مدة شــهرين للجواب عىل  بعد ذلك يكون لإلدارة املختصَّ
مة اليها مــن املترضر ترسي إعتباًرا  عريضة ربط النزاع املقدَّ
من تاريخ تسلّمها العريضة، ويعترب سكوتها بعد انقضاء هذه 
املدة كقرار ضمني بالرفض، )املادة 68 من نظام مجلس شورى 
الدولة( وال تنقطع هذه املدة بأي طلب من اإلدارة للمســتدعي 

بالرتيث أو بطلب بعض اإليضاحات.
ويف ما يختص مبهلة تقديم املراجعة أمام مجلس شــورى 
الدولة ورشوطها يتابع ترو شارحا انه عند صدور قرار رصيح 
مة  ة عىل عريضة ربط النزاع املقدَّ أو ضمني من اإلدارة املختصَّ
اليها مــن املترضر، يحق لهذا األخري تقديــم مراجعة القضاء 
الشــامل للمطالبة بالتعويض عن تلــك األرضار ضمن املهلة 

القانونية.
ومهلة املراجعة شهران تبدأ من تاريخ نرش القرار املطعون 
فيــه اال اذا كان من القرارات الفردية فتبــدأ املهلة من تاريخ 

التبليغ او التنفيذ.
اما اذا كان القرار االداري قــراًرا ضمنًيا بالرفض ناتًجا من 
سكوت االدارة، فمهلة الشــهرين تبدأ اعتباًرا من انتهاء هذه 
املهلة، أمــا اذا صدر قرار رصيح قبل انتهاء مهلة الشــهرين 
املذكورة فترسي من جديد منذ صدور هذا القرار مهلة املراجعة، 
لكنها ال ترسي اذا صدر القرار بعد انقضاء مهلة الشهرين. ويف 
حال انقضاء مهلة املراجعة القضائية وتقدم بعد ذلك صاحب 
العالقة مبراجعة ادارية اىل الســلطة نفسها او اىل السلطة 
التــي تعلوها، فإن إقدام االدارة عــىل درس القضية مجدًدا ال 
يفتح باب املراجعــة اذا كان القرار الصادر بنتيجة هذا الدرس 
مؤيًدا للقرار االول وال تقبل الدعوى املقدمة بعد انقضاء املهلة.

مت املراجعة ضمن املهلة القانونية  و ختم ترو انه يف حال ُقدِّ
واستوفت رشوطها الشكلية، ينظر مجلس شورى الدولة يف 
صحتها وقانونيتها وفق األصول واالجراءات القانونية، ويصدر 
قراره فيهــا برّدها أو بقبولها والحكــم للمترضر بالتعويض، 
حيث يعترب هذا القــرار من القرارات التي تتمتع بقوة القضية 
املحكمة، و ال تقبل قرارات مجلس شورى الدولة أي طريق من 
طرق املراجعة اال االعــرتاض واعرتاض الغري واعادة املحاكمة 
وطلــب تصحيح الخطأ املادي )املــادة ٩4 وما يليها من نظام 

مجلس شورى الدولة(.

ــول؟ ــن حــل ــل مـ ــي لــبــنــان، هـ ــوت فـ ــ ــات املـ ــرقـ طـ
اللجوء إلى مجلس شورى الدولة ملحاسبة اإلهمال والتقصير ممكن... إستغّلوه من أجل الحق !

مــــفــــتــــي صــــــــــور :
ملــــــســــــاعــــــدة بـــــري
مبادرته تحقيق  فــي 

وجبل  صــور  مفتي  دعا 
الشيخ حسن  القايض  عامل 
عبد الله، أهل السياســة يف 
مصلحة  تقديــم  اىل  لبنان 
الوطن عىل مصالح الطائفة 
والتنــازل عــن الوهم الذي 
لبنان،  يف  البعض  يعيشــه 
فال أحد يريــد القضاء عىل 
االستقواء  عنوان  تحت  آخر 
االســتقواء  أو  الطائفــي 
مشريا  الخارج«،  بواســطة 
اىل أهميــة أن »يســاعدوا 
لتحقيق  بــري  نبيه  الرئيس 
مبادرتــه من أجــل الوطن 
والتي ال يــراد منها تحقيق 
أو  شــخصية  مكاســب 

طائفية«.

زياد العسل 

ينظر كرث من املراقبني بيأس للمشــهد الظالمي 
اللبنانيون وسط ميض أشهر عىل  الذي يعيشــه 
تكليف الرئيــس الحريري تشــكيل حكومة تعيد 
بصيص امل لشــعب يحترض عىل شــتى الصعد 
وسط ضياع املزيد من الوقت وتصعيد بني التيارين 
االزرق والربتقايل يف ظل تفاؤل ســاد االسابيع 
الرئيس  إيجاد حــل عرب جهود  املاضية بإمكانية 
بري الذي يراهــن عليه البعــض نتيجة معرفته 
بكيفية تدوير الزوايا السياسية الضيقة ومعالجة 
وبيت  الشــالوحي  مرينا  يف  املســتعصية  العقد 

الوسط. 
عضو تكتل لبنان القوي اســعد درغام أكد يف 
حديث خاص »بالديــار«   أن من مصلحة الرئيس 
عون والعهد هــو أن تتشــكل حكومة يف أقرب 
وقت ممكن، وال شــك أن هناك نيــة عند الرئيس 
الحريري بعدم تشــكيل الحكومة لعدة أسباب من 
خالل الخطاب الناري يف مجلس النواب والســفر 

والبيانات ضد رئيس الجمهورية... 
وأشار »اىل ان اليوم نحن نسهل مبادرة الرئيس 
بري ولقد وصلنا إىل شــبه تفاهم عىل موضوع 
الوزيرين املســيحيني ولكن بدأت تطرح مواضيع 
خالفية مبا يتعلق بتقســيم الوزارات ونيل الثقة 
وسوى ذلك ومن املؤكد أن الرئيس لن يقف مكتوف 
األيدي ومن الخيارات: اســتقالة نواب تكتل لبنان 

القوي اذا فشلت كل املساعي«. 
أما يف امللف املايل واالقتصــادي، اعترب درغام 
»ان الوضع يحتم عىل الرئيس املكلف التواصل مع 
كل الكتل واولها لبنــان القوي للعبور،فالحكومة 
هي املطلوب االول ونجاح مبادرة الرئيس بري التي 
نســهلها ضمن احرتام الدســتور واملكونات التي 

تشكل املشهد السيايس اللبناين برمته«.
من جهة أخرى، رأى نائب رئيس تيار املســتقبل 
مصطفى علــوش يف حديث خــاص »بالديار«، 
يقتنع رئيس  أن  الفرص مفتوحــة واألهــم  »أن 
الجمهوريــة أن الحكومة يجب ان تكون من دون 
قدرة فريق رئيس الجمهوريــة عىل تعطيلها من 
باقالتها،  والقرار  وخطتهــا  اليومي  عملها  خالل 
ووفق ما قاله جربان باســيل أن الــوزراء الذين 
يجب ان يعينوا حزبيون وهو يريد من ذلك تعويم 
نفسه والسيطرة عىل الوزارات التي تعنيه، فرئيس 
الجمهورية مــرّص عىل الثلث املعطل النه وفريقه 
يعتقدون أن مثة امكانية لتمديد والية املجلس من 
خالل قراءة الظروف اذا استمرت عىل ما هي عليه، 
مســؤولية  يأخذ  مجتمعا  لوزراء  فمجلس  ولذلك 
رئاسة الجمهورية ولكن يف حال كانت الحكومة 
مقالة او مستقيلة سيحتج رئيس الجمهورية بأن 
مثة فراغاً ما يف السلطتني الترشيعية والتنفيذية 
لتكــون حجة للبقــاء يف املوقع، وهــذا الكالم 
تحدث عنه ماريو عون ولو كان بشكل زلة لسان، 

املتاحة يف ظــل إرصار رئيس  لذلك فالخيــارات 
الجمهوريــة عىل الثلث املعطــل وصعوبة تحقق 

مبادرة الرئيس بري«.
وألجــل ذلك، اعترب علوش »انــه قد يكون أبرز 
ما هو متاح هــو االعتذار وبالتايل حتى ال يتحمل 
واقع االنهيار الذي يحصل يف البالد وهذا ما يؤزّم 
املشهد برمته، فلبنان يف هذه الحالة يصبح خطرا 
عىل الســلم  اإلقليمي  والدويل، ويف هذا الوضع 
تصبح املناطق األكرث هشاشة هي مناطق االكرثية 
الســنية وهذا هو رهان عض األصابع عند فريق 
الســوداوية  فالخيارات  ،لذلك  الجمهورية  رئيس 

هي األكرث احتامال يف املشهدية االنية«.
وختم »هذه املشــهدية يف اعــاله اليوم باتت 
»مقرفة«  بالنسبة لشــعب يرزح بجله تحت خط 
الفقر، حيث ان انفجار هذا الشعب مل يعرف ازرق 
او برتقاليــا او احمر، بل إن كل االلوان ســتتوحد 
عندما يغدو صوت الفقــراء فوق كل صوت. فهل 
يســمع ذوو االلباب ذلك ؟ أم أن الغشــاوة عىل 

ابصارهم باتت ثقيلة جدا؟«

ــيـــل الــحــريــري ــّر« ومـ ــ ــح ــ ــي ال ــنـ ــوطـ ــار اســتــقــالــة نــــــّواب »الـ ــيـ بــيــن خـ
؟  حـــكـــومـــة  دون  ــن  ــ م ــون  ــ عـ عـــهـــد  ــل  ــم ــك ي ــل  هــ  : ــذار  ــ ــتـ ــ االعـ ــى  ــ الـ  

ــاء  ــ ــب ــام ألطــ ــ ــص ــ ــت ــ اع
الـــبـــقـــاع أمـــــام مــركــز 
ــتـــهـــم بــزحــلــة ــابـ ــقـ نـ

البقاع  يف  األطبــاء  نفذ 

اعتصاما امام مركز نقابتهم 

بزحلــة باللبــاس االبيض، 

اتعابهم  بتحريــر  وطالبوا 

سنوات  ثالث  من  املحجوزة 

وقبلها عىل دوالر 1500.

واعلنوا عن توقف االطباء 

عىل  املرىض  معالجــة  عن 

نفقة الجهات الضامنة.

النائب مصطفى علوشالنائب اسعد درغام
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لــجــنــة االقــتــصــاد نــاقــشــت مـــع وزيــــر الــداخــلــيــة
ــر الـــــــى الـــســـعـــوديـــة ــ ــدي ــ ــص ــ ــت ــ ــوع ال ــ ــ ــوض ــ ــ م

إجتمعت لجنة االقتصاد النيابية برئاســة 
النائب فريد البســتاين وحضور املقرر النائب 
عيل بزي والنواب ميشــال ضاهر، شــوقي 
الدكاش، أمــن رشي، بوزيــر الداخلية يف 
حكومة ترصيف االعامل محمد فهمي يف مقر 
الوزارة، للبحث مبوضوع التصدير اىل اململكة 
املجتمعون  ناقش  وقد  العربية الســعودية، 
الســبل االفضــل لتعزيز الثقة بــن اململكة 
ولبنان وذلك بعد الخطوات التي اتخذتها الدولة 

اللبنانية لضبط املعابر ومكافحة املخدرات.

وعرب النواب عن آرائهم أمام فهمي، وطالبوا 
بترسيع الخطــوات االجرائية املتخذة العادة 

الثقة بن البلدين.
مــن جهته، طــأن الوزير فهمــي الوفد 
الحارض كونه يبدي هذا االمر االهمية القصوى 
للــرر الذي يحيــط باملحاصيــل الزراعية 
والصــادرات الصناعية، واتفق الطرفان عىل 
متابعة املوضوع قريبا، وسوف تيل هذا اللقاء 
إتصاالت مبسؤولن لبنانين وجهات خليجية 

أخرى.

اللجنة مع الوزير فهمي

ــات الـــزراعـــيـــة ــتـــجـ ــنـ ــدري املـ ــ ــص ــ اعـــتـــصـــام مل
ــازوت ــ ــر امل ــواف ــعــدم ت ــاع ل ــق ــي ســهــل ال ــزارعـ ومـ

اعتصام املزارعن

نفــذ عــدد مــن مصدري 
املنتجــات الزراعية ومزارعن 
إعتصاما  القــاع،  ســهل  يف 
عىل الطريــق الدولية يف بلدة 
معاناتهم  عىل  إحتجاجا  القاع 
وعىل عدم توفري مادة املازوت 
 لــري املشــاريع الزراعيــة.

وألقى كامل شاكر الصمد كلمة 
بإسم املعتصمن رشح خاللها 
»معاناة املصدرين إن كان عرب 
املطــار أو عن طريق الرب لعدم 
وجود الوسائل الالزمة للكشف 
عــىل كميــات كبــرية معدة 
»الخسارة  للتصدير«، الفتا اىل 
جراء قــرار اململكــة العربية 
إســترياد  بوقف  الســعودية 
فاململكة  اللبنانية،  املنتجــات 
باملئة  مثانن  تســتورد  كانت 

مــن منتجات لبنان، مام إنعكس 
 ســلبا عىل املصدرين واملزارعن بشكل عام«.

وناشــد السفري السعودي وليد بخاري ووزير 
الداخلية يف حكومة ترصيف االعامل محمد 
فهمي »مناقشة أي مبادرة مع املصدرين ألن 
هم من ميلــك األفكار والحجة إلقناع اململكة 
بالرجوع عــن قرارها ألن عمل املهربن مدان 
وال ميــت للمصدريــن بأي صلــة«، مطالبا 
بـــ » وجود األجهــزة األمنية مكان توضيب 
 املنتجــات املعــدة للتصدير يف املشــاغل«.

وعــن املزارعن، قال الصمد: »نطالب األجهزة 
األمنية بتأمن مادة املازوت للمزارعن بالطرق 
القانونية ألن اإلنتاج الزراعي مهدد بالتلف من 

قلة الري«.

{ مطر {

القــاع  بلديــة  رئيــس  لفــت  بــدوره 
املحامي بشــري مطــر اىل أهميــة القطاع 
 الزراعــي البديــل عــن العملــة الصعبة.

أضاف: »يجب إيجاد آلية باإلتفاق مع الجيش 
واألمن العام لتوصيل مادة املازوت للمزارعن، 
فنحن يف هذه املنطقــة دفعنا مثن اإلرهاب 
والحروب والكوارث الطبيعية وما من أحد وقف 
 بجانبنا حتى الدعــم مل يصل إىل منطقتنا«.

وقال: »نحــن ندفع أرواحنا فداء للوطن، فال 
نريــد أن نصبح مهربن بل نحن شــعب يريد 
العيش بكرامة وعىل الجهات املختصة أن تجد 

الحلول الالزمة«.

ــف دعــــــم مــســتــلــزمــات ــ ــوق ــ ــّرد ب ــ ــف ــ ــت ــ قـــــــرار م
ــي خـــطـــر! ــ ــى فـ ــ ــرضـ ــ ــى... املـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ غـــســـل الـ

  AUT جــــامــــعــــة   ــن  ــ ــي ــ ب تـــــعـــــاون  اتـــــفـــــاق 
ــان ــ ــن ــ ــب ــ ومــــــــيــــــــاه بــــــــيــــــــروت وجـــــــبـــــــل ل

اتفاق تعاون

يســتفيق اللبنانيــون يومياً عــىل أخبار 
جديدة أكرث سوءاً من سابقاتها، ال سّيام عىل 
الصعيد الصحي، فبعد الشّح الكبري يف األدوية 
وكواشف املختربات تبلّغت املستشفيات أمس 
أن »تجار املســتلزمات الطبية املســتخدمة 
ملرىض غســيل الكىل سيبدأون خالل أسبوع 
أو إثنــن كحّد أقىص بتقايض مثنها بالدوالر 
نقــداً، ما يعني أنّها لن تبقى مدعومًة«، وفق 
ما كشفه نقيب أصحاب املستشفيات الخاصة 

سليامن هارون لـ »املركزية«.
وحــّذر من أن »هذه خطــوة غري مقبولة 
وخطرة، إذ من جهة ال ميكن للمستشــفيات 
تســديد مثن املســتلزمات هذه حسب سعر 

الرصف املوازي، ومــن أخرى ال ميكن التفرّد 
باتّخاذ قرار كهذا من دون التنســيق مع وزير 
الصحــة العامة يف حكومة ترصيف األعامل 
كونــه مرتبطا مبوضوع حيوي ويهّدد صحة 

وحياة ما يفوق 4500 مريض«.
وأوضح هارون أن »ما من وســيلة يف 
حوزتنا ملعرفة ما إذا كانت لدى املستوردين 
بضائــع مدعومــة أم ال، لكــن املفروض 
أال يرفــع مثنها وأال يغــرّي مثنها من دون 
الصحــة«، محّمالً  التنســيق مــع وزارة 
مرىض  سيهدد  الذي  »الخطر  املســتوردين 
أن  للمستشفيات  الكىل، وال ميكن  غســيل 

طائلة«. فروقات  تحّملهم 

 وقع املدير العام ملؤسســة 
ميــاه بــريوت وجبــل لبنان 
جان جــربان، اتفــاق تعاون 
بــن املؤسســة والجامعــة 
 AUT األمريكيــة للتكنولوجيا
غادة  الجامعة  برئيسة  ممثلة 
حنــن، لتبــادل الخربات عىل 
الصعــد الرتبوية واألكادميية 
والعلميــة، وتنظيــم حمالت 
توعية وورش عمل ومؤمترات 
باختصاص  ترتبــط  وأبحاث، 

أطلقته  الذي  املائية  املوارد  علوم 
الجامعة أخريا، باإلضافة إىل إمكان استخدام 
املؤسسة مختربات الجامعة ومراكز األبحاث 
التابعــة لها إلجراء فحوص مخربية وتجارب 
 مرتبطــة بنواحــي التلوث ونوعيــة املياه.

وشــدد جربان عــىل أن »هــذا التعاون مع 
الجامعــة األمريكيــة للتكنولوجيا يأيت يف 
سياق االنفتاح الدائم للمؤسسة عىل التحسن 
والتطوير، ويهدف إىل جمع الطاقات العملية 
وامليدانيــة املوجودة يف املؤسســة باألفكار 
الحديثــة واألكادميية التــي يقدمها طالب 
يتخصصون بعلوم املــوارد املائية، مام يقدم 
صورة تكاملية نأمــل تعميمها عىل مختلف 
القطاعات املنتجة والتنموية يف بلدنا«. وقال: 
»املؤسسة تتطلع إىل إكامل املنظومة املائية 

التي وضعت العام 2000 لتفادي اآلثار السلبية 
للجفاف، من خالل االســتفادة بشــكل أويل 
من املياه السطحية وعدم هدرها، واملحافظة 
عىل املياه الجوفية التي تشــكل ثروة لبنان. 
 أمــا تحلية مياه البحر، فتبقى الخيار األخري. 
بدورهــا لفتت حنــن يف كلمة إىل أن »املياه 
عنرص أسايس يف حياة الدول، والدليل األزمة 
املفتوحــة بن مرص وإثيوبيا والســودان«. 
وقالت: »حظي لبنان بنعمة املياه، ومن املهم 
كثــريا أال تضيــع هدرا يف البحــر، علام بأن 
إدارة املياه وحل مشاكلها، يتطلبان سياسات 
متقدمــة وحديثة وموارد برشية، لذا أطلقت 
الجامعــة اختصاص إدارة امليــاه والحد من 
الهدر املهم جــدا يف قطاعات الري والزراعة 

واالقتصاد«.

حمــل االســبوع املنتهي بحســب »موقع 
االقتصــاد«، أحداثاً دراماتيكية عىل مســتوى 
املشــهد املايل واالقتصادي، ساهمت يف ازدياد 

املخاوف لدى اللبنانين مامً هو قادم.
يف طليعة أحداث هذا األســبوع املثرية، كان 
ما كشــفه »تقرير مرصــد االقتصاد اللبناين«، 
الصــادر عن » البنك الدويل » تحت عنوان: »لبنان 
يغرق«. أهمية هذا التقرير، تكمن يف الرصاحة 
الزائدة التي برزت فيه، حول مخاطر  األزمة املالية  
واالقتصاديــة التي يعاين حقيقة منها لبنان، ال 
سّيام عندما قال وبأسلوب غري دبلومايس لكنه 
رصيح، »إن األزمة اللبنانية تصّنف ضمن أشــد 
عرش أزمات، ورمبا إحدى أشــد ثالث أزمات عىل 

مستوى العامل، منذ منتصف القرن الـ 19«.
ومل يكتــِف تقرير »البنك الــدويل« بالتوصيف 
املخيف ألزمة لبنان املالية واالقتصادية، إمنا توّغل 
وغاص يف مخاطر هذه األزمة ال سّيام أنه ال تلوح 

باألفق أي نقطة تحّول واضحة.
وال ينــى التقريــر اإلضاءة عىل مســؤولية 
الســلطات اللبنانية عن هذه األزمة، عندما يقول« 
إن استجابة السلطات اللبنانية لهذه التحديات كانت 
غري كافية عىل صعيد السياسة العامة..« وال يقف 
التقرير يف مســاءلة السلطات اللبنانية عند الحد 
الّسابق، بل تعّداه بأشواط طويلة، عندما قال: »غاب 
التوافق السيايس بشــأن املبادرات الفّعالة، بينام 

حصل هذا التوافق حول نظام اقتصادي مفلس«.
أمــا الحدث الدراماتييك اآلخر الذي تصّدر أحداث 
األســبوع، فتمّثل »بالحرب املســبقة التي شّنتها 
حاكميــة  مرصف لبنان  بالتضامــن والتكافل مع  

املصارف ، عىل مجلس شورى الدولة، »الذي تجّرأ عىل 
املساس بقدسية تعاميم املركزي وباملصارف، عندما 

طعن بقانونية التعميم 151، الذي ســمح مبوجبه 
للمصارف بالدفع ألصحاب الودائع الدوالرية باللرية 

وبسعر 3900 لرية للدوالر الواحد«.
فور الكشف عن قرار  مجلس الشورى ، وهو ليس 
أكرث من قرار إعدادي هدفه حامية أصحاب الودائع 
بالــدوالر، مبطالبة املصارف إعطاء ال ســحوبات  
بالعملة ذاتها حتى، أعلن مرصف لبنان إلغاء العمل 
بالتعميــم 151، وتُرجم هذا اإلعالن رسيعاً من قبل 
املصارف وبعض اإلعالم، بترسيب أخبار فحواها أنه 
وتبعاً لقرار مجلس الشــورى بإلغاء تعميم مرصف 
لبنان، فإن املصارف ستلتزم قرار املجلس، وستعود 
إىل دفع سحوبات ودائع الدوالر عىل السعر الرسمي 

1505 لريات للدوالر الواحد.
موقــف املركزي واملصــارف، غطّى عىل الهدف 
األساس لقرار مجلس الشورى، وهو إلزام املرصف 
الدفع بعملة الوديعة بالدوالر أو خالفه، وحّول األمر 
إىل مصلحتــه، بخوضه حرباً »إفرتاضية« ملصلحة 
املودع، الذي جاء قرار مجلس شورى الدولة ليحرمة 

من مكســب الـ 3900 لرية، وليعيده اىل السعر 
الرسمي 1505 لريات للدوالر الواحد.

عدا امللفــن البارزين عىل مســتوى أحداث 
هذا األســبوع قرار مجلس الشــورى وتقرير 
»البنك الدويل«، كانت األحداث األخرى روتينية 
ومنسجمة مع الوضع السيايس املأزوم و الوضع 

االقتصادي  املتعرّث.
ويف هذا السياق، جاء يف قمة األحداث، القرار 
الــذي أعلن عنه رئيس رشكــة »طريان الرشق 
األوسط«  محمد الحوت ، املتعلق ببيع تذاكر السفر 
حرصاً بالدوالر، وذلك لتأمن اســتمرارية عمل 
الرشكة كام قال الحوت، والحد من خســائرها، 
خصوصاً بعد تفيش جائحة »كورونا« وارتفاع 

سعر رصف الدوالر.
ويف نهاية األســبوع، دخل ملف جديد أسايس 
متثــل بالقرار الــذي صدر عن املجلــس املركزي 
ملرصف لبنان، قىض بدفع مبلغ 400 دوالر بالورقة 
الخراء، ومثلها باللرية عىل ســعر منصة مرصف 
لبنان شــهرياً ألصحاب الودائع الدوالرية، وطلب 
القرار من املصارف، مبارشة العمل به بالتعاون مع 

مرصف لبنان اعتبارا من شهر متوز املقبل.
املصارف التي كانت اســتبقت القرار قبل صدوره 
بحجة عدم امتالكها  دوالرات ، عادت وأبدت ليونة، 
وأعلنت استعدادها ملناقشة تفاصيل القرار والتعاون 

مع مرصف لبنان.
أخرياً، البّد من التذكري بأزمات الناس املســتدامة 
منذ أكرث من سنة، والتي شهد بعضها هذا األسبوع 
وتــرية تصاعدية ومخاوف لــدى اللبنانين، مثال 
الحديث عن إمكانية رفع الدعم، واســتفحال أزمة  

الكهرباء  وأزمة  البنزين ، إضافة اىل استمرار ارتفاع 
األسعار.

ترأس وزيــر الصحة العامة 
يف حكومــة ترصيف األعامل 
الدكتور حمد حســن اجتامعا 
موســعا خصــص للبحث يف 
نقباء  حــره  الــدواء،  أزمة 
والصيادلــة  املستشــفيات 
وأصحــاب مصانــع الــدواء 
وأصحــاب املختــربات الطبية 
وممثلون عن نقابتي مستوردي 
الطبية  واملســتلزمات  األدوية 
واملصالح  الدوائــر  ورؤســاء 
املعنية يف وزارة الصحة العامة.

البحــث يف وضــع  وتــم 
اســرتاتيجية متكــن القطاع 
الصحي مــن عبور هذه الفرتة 
أرضار  بأقل  الصعبــة  الزمنية 
ممكنة، عىل أن يتواصل النقاش 
يف ورش عمل األسبوع املقبل.

واعترب املجتمعــون أن »أزمة 
الدواء تحتاج إىل قرارات شــجاعة ومسؤولة من 
كل األطــراف املعنين، بدءا بقــرار دعم واضح من 
حاكميــة املرصف إىل التزام شــفاف من الرشكات 
واملســتوردين مع متابعــة ومراقبة من قبل وزارة 
الصحة العامة لضامن تطبيق اإللتزام الدقيق بآلية 

الرصف والتوزيع«.
وإثر اإلجتامع، أعلن حسن أن »اسرتاتيجية الحل 

عىل املدى القصري تتطلب اآليت:
أوال – إعــادة تبني حاكمية املرصف للوائح أدوية 
ومستلزمات وكواشف مخربية تقارب قيمتها مئتي 

مليون دوالر، واعتبارها مشمولة بالدعم وفق القرار 
السابق للتعميم الصادر عن حاكمية املرصف بوجوب 
االستحصال عىل املوافقة املسبقة، علام أن الحاكمية 
كانت تعهدت دعم هذه اللوائح ثم ترددت يف موقف 
غري واضح، رغم أن هذه اللوائح تلبي سبعن يف املئة 

من األدوية واملستلزمات املقطوعة بالسوق.
ثانيــا – وضع جدولة زمنية لخمســمئة مليون 
دوالر منذ بداية 2021 مشــمولة بالدعم، لضامن 

وصولها إىل املوردين وتأمن الحواالت الالزمة.
ثالثــا – حصــول وزارة الصحــة العامة عىل 
كشــوفات الفواتري املدعومــة يك تضمن الرقابة 
الالحقة عىل رصف األدوية، بدءا من مســتودعات 

األدوية واملســتوردين، وصوال 
إىل الصيدليــات. ومثة اقرتاح 
يف هذا املجــال إمنا تم إرجاؤه 
ألن تنفيذه يتطلب وقتا ويتعلق 
الدوائية  البطاقــة  باعتــامد 

املدعومة من فارما غروب.
رابعا – تحديد ســقف مايل 
مخصص للدعم تضع من خالله 
وزارة الصحة العامة األولويات 
بن  مبعايري شــفافة وعادلة 
الدواء  ومصانع  املســتوردين 
للصناعة  أن  خصوصا  املحلية، 

املحلية حقا أكيدا يف الدعم«.
وأكــد حســن أن »الــوزارة 
ومجمل نقابات القطاع الصحي 
معنيون بأن يكونوا جبهة واحدة 
موحدة  باســرتاتيجية  للعمل 
واعتــامد الشــفافية بالتوزيع 
فيعرف املواطن والداعم أن املسألة ليست مرتوكة، بل 
مراقبة وفق القوانن واألنظمة املرعية اإلجراء«.وأكد 
أن »دور الوزارة كان مســهال وداعام يف موضوع 
االستثامر الصحي والدوايئ سواء للمستشفيات أم 
للرشكات املستوردة والوكالء، ولكن، ما كان ساريا 
قبل األزمة ال ميكن أن يستمر اآلن، فالحارض يتطلب 
تضحية ال متر من طرف واحد، بل مثة مســؤولية 
مشــرتكة يف التعاطي املسؤول والنضال والدخول 
إىل املعــرتك وإيجاد الحلــول للمعضالت والنجاح 
بوظيفتنا املشــرتكة يف حاميــة صحة املواطن 

وجعلها أولوية«.

ــدولــي ــنــك ال ــب ــعــوم عــلــى بــحــر مــن األزمـــــــات... وال لــبــنــان ي
ــشــورى« »ال ــرار  قـ ــأهــداف  ب تطيح  واملـــصـــارف  املــســتــور  يكشف 

الحل استراتيجية  ــن  وأعــل الــصــحــي  الــقــطــاع  نــقــابــات  الــتــقــى 
ــزي الــــى االلــــتــــزام فـــي دعــــم الـــــدواء ــ ــرك ــ حــســن دعــــا امل

حسن مع وفد النقابات

الغذائي امننا  الــســفــيــرة:  بحيرة  دشــن  مرتضى 
الــزراعــي بالقطاع  الــنــهــوض  وعلينا  خطر  فــي 

مرتىض خالل املناسبة مع فاعليات املنطقة

 دشن وزير الزراعة يف حكومة ترصيف االعامل 
عباس مرتىض بدء العمل مبرشوع انشــاء بحرية 
جبليــة يف بلدة الســفرية - الضنية، خالل جولة 
لــه يف املنطقة، يف حضور النائبن جهاد الصمد 
وســامي فتفت، النائب الســابق اسعد هرموش، 
رئيــس الهيئة العليا لالغاثة اللــواء محمد خري، 
رئيس مصلحة الزراعة يف الشــامل اقبال زيادة، 
رئيس مركز االرشــاد الزراعي يف مركز بخعون ـ 
الضنية لؤي جيدة، رئيس اتحاد بلديات جرد الضنية 
غازي عواد ورؤساء بلديات، رئيس رابطة مخاتري 
الضنية عامر صربا، ومصدرين زراعين ومزارعن 

وفاعليات.
كانــت  للضنيــة  الزيــارة  محطــات  أوىل   
يف منــزل النائــب الصمــد يف بلــدة بخعون، 
يف حضــور حشــد مــن رؤســاء البلديــات 
وفاعليات. الزراعيــن  واملصدريــن   واملخاتــري 

وقال الوزير مرتىض: »تداولنا يف اجتامع اليوم مع 
مصدرين زراعين وفاعليات ومزارعي الضنية كل 
املشــاكل، وتداركنا بعض الحلول، واإلمكانات التي 
ميكــن ان نضعها يف ترصفهم، ووضعنا املزارعن 

يف اجواء املشاريع التي ستطلق االسبوع 
املقبل، والتي ســتكون يف خدمتهم عىل 
مســاحة االرايض اللبنانية، وخصوصا 
منطقة الضنية التي هي منطقة زراعية 
بامتيــاز، ولهــا باع طويــل يف العمل 
الزراعي، ويجب ان نكون اىل جانب اهلها. 
ونحن بتوجيهات من دولة الرئيس نبيه 
بري نعمل ليك نكون اىل جانب املزارعن 

وخصوصــا يف مناطق االطراف، والضنية 
ســيكون لها نصيب من هذا الدعم، وسنعمل عىل 

تنمية القطاع الزراعي«.
يف الســفرية املحطة الثالثة واالخرية للوزير 
مرتىض كانــت يف موقع البحــرية الجبلية يف 
بلدة الســفرية، حيث اقيم احتفال حره حشــد 
من الفاعليات، تحــدث فيه عريف االتفال رهيف 
حســون، ورئيــس بلدية الســفرية عيل خر 
حســون الذي شــكر »الجهــات املانحة، ووزير 
الزراعــة »عىل ما قدموه من دعم مرشوع حيوي 
 يعتــرب جرد الضنيــة يف أمس الحاجــة اليه«.

وتابــع مرتىض: »من ضمن االســرتاتيجية التي 

اشــتغلنا عليها يف وزارة الزراعة االســتطالح، 
واستطعنا توفري اموال، ودعونا كل املواطنن يف 
لبنان التوجه اىل مراكز املرشوع االخر وتقديم 
طلبات يك يحصلوا عىل امــوال نقدا وبالدوالر، 
للمزارعن الصغار تحديدا، الســتصالح اراضيهم 
وبناء خزانات مياه وبســاتن عرب هذا الدعم، وقد 
تقــدم االف الطلبات، ووجدنا ان هناك حاجة اىل 
متويل جديد، فتواصلنا مع بعض الجهات املانحة 
وتــم تأمــن مبالغ مالية ســنعلن عنها الثالثاء 
املقبــل، حتى تكون كل الطلبــات التي قدمت قد 
قبلــت، وبذلك ندعم كل املزارعــن الذين اتوا اىل 

وزارة الزراعة«.

ــان الـــــــى املـــــــولـــــــدات الـــخـــاصـــة ــ ــن ــ ــب ــ ــن مـــــن كــــهــــربــــاء ل ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ أازمــــــــــة الـ
كل يشء يف لبنان يتجه انحداريا، اال الفواتري املرتتبة 
عىل اللبنانين، فهي يف تصاعد مستمر، حالها حال 
االسعار املحلقة جنونيا، مع رفع الدعم. ابرز الفواتري 
تتصدر قامئتها املولدات الكهربائية، املتوقع ان ترتبع 
عىل العرش الكهربايئ اىل أمد غري محدد. وقد  باتت 
أقل فاتورة اشــرتاك يف املولّد الكهربايئ توازي 300 
ألف لرية لبنانية تقريباً، أي نصف الحّد األدىن لألجور، 
يف حن أن األيام املقبلة ال تبرّش باألفضل مع االتّجاه 
إىل وقــف معامل الكهرباء عن اإلنتاج ما يعني املزيد 
من التقنن، والتحليق االضايف ألسعار االشرتاك يف 

املولدات. 
يف الســياق، ذكّر رئيس تجّمــع أصحاب املولّدات 
الخاصة عبدو سعادة عرب »املركزية« أن »منذ 6 أشهر  
عقدنا اجتامعا يف الرساي الحكومي وحّذرت حينها 

من ارتفاع فاتورة املولّــدات إىل 400 و500 ألف لرية 
لبنانيــة يف حال وصل ســعر صفيحة املازوت إىل 
28000 ل.ل. ووصلنا اليوم إىل هذا الواقع«، ســائالً 
»ما دخل أصحاب املولّدات؟«، الفتاً إىل أن »التســعرية 
تصدر رســمياً عن وزارة الطاقة واملياه ومهام كانت 
قيمتها تبقى أرباح صاحب املولّد محدودة وتبلغ %25 
يؤخذ منها نســبة 5% بالتايل ال ميكن االستفادة من 
التســعرية. أما نسبة الـ 10% التي تضاف يف املناطق 

الجبلية فحّق طبيعي للمولّدات«.
وأكّــد أن »كّل ما يقــال عدى عن ذلك ذّر للرماد يف 
العيون بهدف تضليل الرأي العام، ومن غري املسموح 

شيطنة أصحاب املولّدات بعد اليوم«.
وأشــار ســعادة إىل أن »يف ظّل انقطــاع التيار 
الكهربايئ وشّح املازوت سيعّد التجّمع برنامج تقنن 

مبعّدل يــرتاوح ما بن الـ 4 والـ 5 ســاعات، يعمم 
عىل املشرتكن األسبوع املقبل، رغم عدم رغبتنا بذلك 
إال أن ال خيار آخــر أمامنا«.وأضاف »نعاين صعوبة 
يف الجباية ونســبة كبرية من املشرتكن عاجزة عن 
تســديد الفواتري. والخطر األكرب متمّثل يف حال رفع 
الدعم عن املازوت ما ســيؤّدي إىل ارتفاع التسعرية 4 
أضعاف، وهي مرتبطة بسعر املازوت وسعر الرصف 
دوالر  وســاعات القطع. وكلّام زادت ساعات القطع 
تّرر أصحاب املولّدات«. وختم ســعادة »نحن عىل 
اســتعداد ملواجهة كّل من يّتهمنا زوراً ووضع النقاط 
عىل الحروف. ونغطّي فشل وعجز الطبقة الحاكمة 
التي تتهمنا باملافيات يف حن أنها استلمت الكهرباء 
لعرشات السنوات ونهب أعضاؤها 47 مليار دوالر من 

دون تحسن التيار فمن هي املافيا  والحال هذه؟«.
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أوىل  امــس  انطلقــت 
التلفزيونية بني  املناظــرات 
لالنتخابات   7 الـ  حني  املرشَّ

الرئاسية اإليرانية.
املناظــرة  محــور  وكان 
ومدتها  »االقتصاد«،  األوىل 
يعرض  حيث  ساعات،  ثالث 
برامجهم  املرشحون  خاللها 

اإلنتخابية.
 ويســبق املناظــرة التي 
التلفزيوين  املقّدم  سيديرها 
مرتىض حيدري إجراء قرعة 
واختيار  املقاعــد  لتوزيــع 
إليه  الذي سيوجه  املرّشــح 

السؤال األول.
أن  اىل  اإلشــارة  تجــدر 
واحدة  هي  املرتقبة  املناظرة 
مناظرات  ثــالث  بــني  من 
مقّررة، ســتتناول السياسة 

الخارجية اإليرانية أيضاً.
وتأيت املناظرات يف إيران 

حني،  للمرشَّ االنتخابية  الحمالت  تقوية  إطار  يف 
بحيــث يعرض كل من املرشــحني اختصاصاتهم 
العملية،  وخربتهــم  الســابق  عملهــم  ومجال 
ويعلنون سياســاتهم الداخلية والخارجية بشكل 

مبارش.
بالتزامن، أعلن وزير األمن االيراين محمود علوي 

عن اتخــاذ التمهيدات والتدابــر األمنية الالزمة 
إلجراء االنتخابات الرئاسية املرتقبة.

االنتخابات  أعلنت لجنــة  ويف وقت ســابق، 
يف إيران القامئة النهائية ملرشــحي االنتخابات 
الرئاسية، وهم 7 مرشــحني، أكّد مجلس صيانة 
الرئاسية  االنتخابات  أهليتهم لخوض  الدســتور 

يف البــالد، وهم »ســعيد 
رضايئ،  محســن  جلييل، 
ابراهيــم رئييس، عيل رضا 
قايض  حسني  أمر  زاكاين، 
محســن  هاشــمي،  زادة 
النارص  مهرعيل زادة، وعبد 

همتي«.

{ علوي {

يف غضــون ذلــك، أعلن 
محمود  االيراين  األمن  وزير 
التمهيدات  اتخاذ  عن  علوي 
الالزمة  األمنيــة  والتدابر 
الرئاسية  االنتخابات  إلجراء 

املرتقبة.
تســجيل  عدم  أكّد  علوي 
أي حالــة مخلّة باألمن يف 
البــالد حتــى اآلن، مضيفاً 
أن مثّــة تنســيقاً كامــالً 
األمنية  القــوى  جميع  بني 
والقضائية  واإلســتخبارية 
والعســكرية والسياســية 

إلجراء االنتخابات.
وأضــاف علــوي أن جهود املســؤولني األمنيني 
إىل  ترمي  والسياسيني  والعســكريني  والقضائيني 
إقامة انتخابات حامسية وسليمة ومْن دون أحداث 

جانبية ومبشاركة شعبية واسعة.

الرئاسة التلفزيونية ملرشحي  املناظرات  أولى  انطالق  يترقبون  اإليرانيون 

54 عاما على »النكسة«
اســرائــيــل ــدى  لـ فلسطيني  معتقل  مــلــيــون 

إحصاءات هيئة شؤون األرسى  كشــفت 
واملحررين الفلســطينيني املوثقة، يف ذكرى 
»يوم النكســة«، أن عدد حاالت االعتقال يف 
 5 منذ  إرسائيل  لدى  الفلســطينيني  صفوف 

حزيران، بلغ نحو مليون حالة اعتقال.
وأشــارت إحصاءات الهيئة إىل أنه »من 
بــني هــؤالء املعتقلني أكرث مــن 17000 
وما  واألمهات،  والنساء  الفتيات  من  حالة 
مع  األطفال،  مــن  حالة   50000 عن  يزيد 
التأكيد عىل وجــود تالزما بني االعتقاالت 
قرارات  »عــدد  أن  موضحة  والتعذيــب«، 
االعتقــال اإلداري منذ العــام 1967 تقدر 
بأكرث مــن 54000 قرار، ما بني قرار جديد 

اإلداري«. لالعتقال  وتجديد 
ويف إحصاءاتها، أفادت الهيئة بأنه »منذ 5 
ارتقى نحو 226 أسرا شهداء  حزيران1967 
يف ســجون االحتالل، منهم 73 استشهدوا 
الطبي،  اإلهامل  التعذيب، و71 بسبب  نتيجة 
و75 نتيجــة القتل العمد بعــد االعتقال، و7 
آخرين بعد إصابتهــم برصاصات قاتلة وهم 
داخل الســجون، باإلضافة إىل مئات آخرين 
بفــرات قصرة  اإلفــراج عنهم  بعد  توفوا 
متأثريــن بأمــراض ورثوها من الســجون 
التعذيــب واإلهامل الطبي وســوء  جــراء 
املعاملة، والكثرين مــن األرسى واملحررين 

كان السجن سببا رئيســيا يف التسبب لهم 
بإعاقات جسدية ونفسية أو حسية )سمعية 
آثارها حارضة  وبرصية(، ومنهم من ال تزال 

يف حياته«.
هذا وطالب رئيس هيئة شــؤون األرسى 
واملحرريــن، اللواء قدري أبــو بكر، املجتمع 
والتحرك  بـ«الخــروج من صمتــه،  الدويل 
الفــوري لوضح حــد لجرميــة االعتقاالت 
الفلسطيني  الشــعب  أبناء  بحق  املســتمرة 
منذ ما يقارب 54 عامــا«، وقال: »كفى لهذا 
الصمت الذي ندفع مثنــه كل يوم من أعامر 
وكفى  ومناضلينا،  وأطفالنا  وشباتنا  شبابنا 
لهذا االحتالل الذي يدوس كل يوم االتفاقيات 
كرامة  التي وجدت لصون  الدولية،  واملواثيق 
اإلنسان وحامية حقوقه، وليك يحيا بحرية 
وكرامة، وكفى لهذا الظلم الدويل لشعب يدفع 

فاتورة ظلمه واحتالله من دمائه وأعامره«.
وشددت هيئة شــؤون األرسى واملحررين 
الفلسطينيني أن إرسائيل اعتمدت االعتقاالت 
»سياسة ثابتة منذ احتاللها لباقي األرايض 
الفلســطينية يف الخامس مــن يونيو عام 
1967، وغــدت االعتقــاالت ســلوكا دامئا 
وظاهرة يوميــة وجزء أساســيا من حياة 
الذين عانوا ومازالوا يعانون  الفلســطينيني 

االعتقاالت وعواقبها«.

قــتــلــى مـــن الــبــشــمــركــة فـــي كــمــيــن كـــردي
أكد وكيل وزارة البشمركة 
يف إقليم كردســتان العراق، 
امس، مقتل 5 من البشمركة 
وإصابة 4 آخرين بجراح، إثر 
وقوعهــم يف كمني ملقاتيل 

حزب العامل الكردستاين.
وزارة  وكيــل  ونفــى 
إقليــم  يف  البشــمركة 
العراق رسبست  كردســتان 
لزكــني تعرض البشــمركة 
لغارات تركيــة، وهو ما تم 

تداوله سابقا.
مصــادر  قالــت  فيــام 

الحزب حذر  إن  العــامل،  إعالمية يف حزب 
البشــمركة من مغبة الدخــول إىل مناطق 
نفوذ مقاتيل العــامل يف منطقة العامدية، 
لكن البشمركة زجت بقوات قتالية كبرة إىل 
املنطقة، مام اضطــر املقاتلني إىل الرد عىل 

تلك الحركة.  
وكانت مصادر أولية قد أشــارت يف وقت 
ســابق، امس، أن قتل عنارص البشمركة جاء 
عىل يد غارات جوية وقصف مدفعي من قبل 
القوات الركية عــىل قمم جبال متني املطلة 
لكن  العامدية مبحافظــة دهوك،  بلدة  عىل 

وكيل البشمركة نفى ذلك.

وكان قائد بقوات البيشــمركة قد أشــار 

مطلع مايو املايض، إىل أن »عددا من مقاتيل 

حزب العــامل هاجموا قواتنــا يف منطقة 

سيدكان بأســلحة ثقيلة«، مشرا إىل »أننا 

متكنا من دحر الهجوم املســلح دون وقوع 

إصابات«.

كــام أفاد مصــدر أمنــي عراقــي، قبل 

أسابيع، بأن اشتباكات »خفيفة« حدثت بني 

العامل  وحزب  الكردية  »البشــمركة«  قوات 

الكردستاين يف إقليم كردستان العراق.

ــات ــابـ ــخـ ــتـ ــالنـ ــن لـ ــ ــي ــ ــب ــ ــراق ــ ــم روســـــيـــــا إرســــــــــال م ــ ــدعـ ــ ــد بـ ــيـ ــشـ بـــــغـــــداد تـ
أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حســني عن 
شــكره لحكومة روســيا، ووزارة خارجيتها عىل 
موقفها الداعم لطلب العراق من مجلس األمن إرسال 

مراقبني ملراقبة العملية االنتخابية.
جاء ذلك يف حديث هاتفي بني حســني ونظره 
الرويس سرغي الفروف، حسبام ذكرت الخارجية 

العراقية يف بيان.
وقال البيان إن الجانبــني أكدا عىل أهمية إجراء 
للنظام  الصحيحــة  األســس  لبناء  االنتخابــات 

الدميقراطي يف العراق.
وأضــاف البيان أنه جرى أيضــا بحث العالقات 
التجارية إىل  الدفع بالعالقــات  الثنائية ورضورة 
مجاالت أوســع مع التأكيد عىل الــدور املهم الذي 

تلعبه الرشكات النفطية الروسية يف العراق.
وأكد الوزيران عــىل رضورة إعداد جدول أعامل 
واســع ومتنوع لالجتامع القادم للجنة العراقية- 

الروسية والذي سينعقد يف موسكو الشهر املقبل.
التواصل  اســتمرارية  الوزيــران رضورة  وكرر 

والعمل املشرك يف مجاالت تهم األمن واالستقرار 
يف املنطقة.

وأشار البيان، إىل أن الفروف من جانبه أكد دعم 
روســيا للحكومة العراقـــية يف جهودها إلعادة 
األمن واالستقرار إىل العراق، والقضاء عىل اإلرهاب، 
وقيم الوزير الرويس التواصل والعمل لحل املشاكل 
أقليم  االتحاديــة وحكومة  الحكومة  العالقة بني 
كردســتان، بصوره إيجابية، حيث تخدم االستقرار 
وتؤدي إىل تنسيق أحسن ملحاربة إرهابيي »داعش«.

ــة ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــنـــة إسـ ــيـ ــفـ ــغ سـ ــ ــري ــ ــف ــ ــع ت ــ ــن ــ م
ــي ــ ــرك ــ ــي ــ ــاء أوكــــــالنــــــد األم ــ ــن ــ ــي ــ  فـــــي م

نجحــت تظاهــرات احتجاجيــة مؤيدة 
الفلسطينية يف منع سفينة شحن  للحقوق 
تابعة لرشكة »زيــم« اإلرسائيلية من تفريغ 
حمولتهــا يف مينــاء أوكالنــد األمريك، 

ودفعتها إىل مغادرته.
وقالت شبكة »أن يب يس« املحلية إن قرابة 
1000 متظاهر نجحوا يف دفع السفينة إىل 
اإلبحار بعيداً عن امليناء، بعد إبداء نقابة عامل 
املوانئ األمركية تضامناً واسعاً مع القضية 

الفلسطينية.
ونقلت الشبكة عن رئيس النقابة األمركية 

قوله إن العامل قرروا إغالق رصيف التحميل.
وليســت هذه املرة األوىل التي تنجح فيها 
جهــود مجموعــات ضغط ضــد االحتالل 
اإلرسائييل يف الواليات املتحدة األمركية يف 
أنشطة تجارية صهيونية، ويف  التأثر عىل 
منع تفريغ ســفٍن يف ميناء أوكالند تحديداً، 
حيث نظّمــت مجموعة »بــالك ذي بوت« 
املناهضــة لإلحتالل اإلرسائييل حملة كبرة 
املايض، أســفرت عن كسب تضامن  الشهر 
عامل املرفــأ مام أدى إىل منع تفريغ حمولة 

سفينة تابعة للرشكة اإلرسائيلية نفسها.

رصد 39 عملية قصف في إدلب

أعلن املركز الرويس للمصالحة يف ســوريا عن رصده 39 
انتهاكا ارتكبها املسلحون يف منطقة وقف التصعيد يف إدلب 

شامل غرب سوريا.
وقال نائب رئيــس املركز الرويس للمصالحة اللواء البحري 
فاديم كوليت يف بيان له، إن مسلحي تنظيم »جبهة النرصة« 
يف ســوريا نفذوا 21 عملية قصف يف محافظة إدلب و10 
عمليات يف محافظــة الالذقية و4 عمليــات يف حامة و4 

عمليات يف حلب.
وكانــت وزارة الدفــاع الروســية قد أرســلت إىل قاعدة 
»حميميم« بريف الالذقية قاذفات اســراتيجية من نوع »تو 

22 إم 3« يف أواخر ايار املايض.
ونفذت الطائرات الروسية مهام مراقبة األجواء يف منطقة 

رشق املتوسط.

إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل تـــــفـــــرج
ــرى األردنــيــيــن عــن أقـــدم األسـ

من املقرر أن تفرج إدارة الســجون اإلرسائيلية، اليوم، عن 
األسر عبد الله نوح أبو جابر من أقدم األرسى األردنيني، بعد 

أن أمىض يف األرس 20 عاما ونصف العام من االعتقال.
وأوضح نادي األسر، يف بيان، أن »عائلته قد متكنت خالل 
ســنوات أرسه من زيارته مرتني فقط، كــام أنه فقد والديه، 
وشقيقته، خالل هذه السنوات، وحرم من وداعهم، كام املئات 

من األرسى يف سجون االحتالل الذين فقدوا أحبة لهم«.
وخالل ســنوات أرسه الطويلة، خاض أبو جابر )44 عاما( 
وهو من مخيم البقعة عدة إرضابات عن الطعام، وكان أبرزها 
إرضاب عــن الطعام خاضه يف أواخر عام 2015، وبداية عام 
2016، حيث اســتمر إرضابه ألكرث مــن 70 يوما، للمطالبة 

باإلفراج عنه وعودته إىل عائلته يف األردن.
واألسر أبو جابر هو واحد من بني 22 أسرا أردنيا تعتقلهم 

السلطات اإلرسائيلية.

»اإلخــوان« هيمنة  ضد  مظاهرة 
ــان الــتــونــســي ــرملـ ــبـ ــى الـ ــل  ع

انطلقت، امس، مســرة للحزب الدستوري الحر يف اتجاه 
مجلس نواب الشــعب بقيادة رئيســة الحزب عبر مويس، 

لالحتجاج عىل هيمنة »اإلخوان« عىل الربملان التونيس.
وحســب ما عاينته »ســكاي نيوز عربية«، فإن املظاهرة 
تشــهد مشــاركة أعداد غفرة من املحتجني، الذين منعتهم 

القوات األمنية من الوصول إىل الربملان.
ورفع املتظاهرون شعارات جاء فيها: »ال إصالح اقتصادي 
يف ظل اإلخوان« و«انتهى ربيعكم« و«مجلس القمع واالعتداء 

عىل املعارضة ال يلزمنا«.
وأمام املتظاهرين، طالبت زعيمة حزب الدســتوري الحر، 
عبر مــويس، برحيل حكومة املشــييش، مضيفة: »نطالب 
حكومة تونس بالراجع عن رفع األســعار ونطالب بإسقاط 

الغنويش من رئاسة الربملان«.
وتابعت: »حركة النهضة عسكرت مجلس النواب.. اإلخوان 

يجلبون الدمار لتونس«.
وقال الحزب الدســتوري الحر، يف وقت سابق، إن دعوته 
لتنظيم املســرة تأيت »إثر االنتهاكات الخطرة واالنحرافات 
غر املســبوقة التي يشــهدها الربملان نتيجة تغول راشــد 
الغنويش وأغلبيته الربملانية والتعسف يف استعامل السلطة 

داخل هياكل املجل«..

ــب الـــســـلـــطـــانـــي ــ ــت ــ ــك ــ وصــــــــول وفـــــــد مـــــن امل
ــاء ــ ــ ــع ــ ــ ــن ــ ــ فــــــــــــي عــــــــــمــــــــــان إلــــــــــــــــى ص

إلعـــــــــــــادة  ــة  ــ ــ ــطـ ــ ــ خـ  : الـــــــــــعـــــــــــراق 
ــف ــحــال ــت ــل ــة ل ــيـ ــالـ ــتـ ــقـ نـــشـــر الـــــقـــــوات الـ

وصل امس، وفد من املكتب السلطاين يف 
عامن مبعية رئيــس وفد صنعاء التفاويض، 
محمد عبد الســالم، عىل منت طائرة عامنية 

إىل صنعاء.
ونقلت قناة »املســرة« عــن محمد عبد 
السالم قوله إن »وفد املكتب السلطاين يصل 
اليمن عىل أساس  الوضع يف  للتباحث حول 

مبدأ حسن الجوار واملصالح املشركة«.
الدفع  عىل  »نعمل  الســالم:  عبد  وأضاف 
بعمليــة ترتيبات الوضع اإلنســاين وكذلك 
عملية السالم«، مشــرا إىل أنه »استكامال 

للجهود التي بذلناها بســلطنة عامن، نحن 
اليوم يف صنعاء ملناقشة كل ما له مصلحة 

عىل املستوى الوطني واملنطقة عموما«.
هذا وأفــادت وكالة »فرانــس برس« بأن 
قياديني يف صفــوف الحوثيني كانوا عالقني 
يف مسقط منذ ســنوات، وصلوا إىل صنعاء 

برفقة الوفد.
وكانت وزارة الخارجية األمريكية، قد قالت 
إن »حركة أنصار اللــه- الحوثيني« اليمنية، 
»تتقاعس عن السعي للتوصل لوقف إلطالق 

النار واتخاذ خطوات نحو تسوية الرصاع«.

كشفت قيادة العمليات املشركة يف اجتامع 
مشرك بني القيادتني العراقية واألمريكية عن 
خطة إعادة نرش قوات التحالف خارج العراق، 
حيث أكد الجانب األمرييك احرامه لســيادة 

العراق.
أن  املشــركة  العمليات  لقيادة  بيان  وذكر 
»االجتامع األول بني اللجنة العسكرية التقنية 
العراقية، برئاسة نائب قائد العمليات املشركة 
الفريق الركن عبد األمر الشــمري ونظرتها 
األمركية برئاســة قائد قوات عمليات العزم 
الصلب يف العــراق الفريق بول كالفرت، عقد 
صبــاح امس يف بغداد، يف إطــار املحادثات 
الفنيــة األمنية، التي تم االتفــاق عليها يف 
جلسة الحوار االســراتيجي التي عقدت يف 

السابع من شهر نيسان املايض«.
وأضاف البيــان أن »الجانب األمريك جدد 

تأكيد احرامه للسيادة العراقية، وأن التحالف 
الدويل بقيادة الواليــات املتحدة موجود يف 
العراق بطلب مــن الحكومة العراقية لتقديم 
الهزمية  إلحاق  والتمكني يف  والدعم  املشورة 

الكاملة بعصابات داعش اإلرهابية«.
وأشــار البيان اىل أن »الجانبني اتفقا عىل 
العالقة  ملناقشة  املقبلة  للجلسات  إطار عمل 
األمنية عىل املدى الطويل بني دولتني تتمتعان 
بالسيادة الكاملة، كام اتفقا عىل خطة عمل 
الحوار االســراتيجي بني  لتطبيق مخرجات 
العراق والواليات املتحــدة، وأن تنجز الخطة 
خالل جلسة املحادثات املقبلة التي ستعقد يف 
بغداد أو واشــنطن، يف شهر متوز  أو أب من 
سنة 2021«، مبينا أن »آليات وتوقيتات محددة 
لالستكامل سوف تتضمن إعادة نرش القوات 

القتالية للتحالف الدويل خارج العراق«.

ــا« ــهـ ــاتـ ــفـ ــصـ ــط ومـ ــ ــف ــ ــن ــ »يـــــهـــــدد آبــــــــار ال
ــداف كـــركـــوك ــهـ ــتـ ــخــطــط »داعــــــــش« السـ م

أمني  مصدر  كشــف 
عراقــي، امــس، عــن 
معلومــات تفيد بوجود 
لتنظيــم  تحضــرات 
الســتهداف  »داعــش« 
شامل  كركوك  محافظة 

البالد.
وقــال املصــدر وهو 
رشطــة  يف  ضابــط 
كركوك، إن »تنظيم داعش 
يخطط الســتهداف آبار 
النفط واملصفاة النفطية 
باإلضافة  كركــوك،  يف 
املؤسســات  بعض  إىل 

الخدمية«.
وأضــاف، أن »القوات 

األمنية عرثت عــىل كتابة موجودة عىل أحد 
)دولة  ونصهــا  الشــورجة  منطقة  جدران 
اإلســالم باقية(، وهو ما أثــار قلقها أكرث 

باإلضافة إىل املعلومات املتوفرة لديها«.
وضعت  السلطات  فإن  املصدر،  وبحســب 
منظومــات دفاع جوي عىل أســطح بعض 

املقار الحكومية، ومنعــت موظفي املصفى 
من الدخول بسياراتهم، بل سرا عىل األقدام، 

خشية أن تخرق من قبل عنارص التنظيم«.
وكركوك من املناطق التي تسمى بـ«املتنازع 
عليها« بني الحكومة االتحادية وحكومة إقليم 
كردستان، وشهدت يف الفرة األخرة عمليات 

»إرهابية« طالت القوات العراقية.
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ـــا ـــ ـــ ــ ــــــم ليبي ـــ ـــاه دعــ ـــ ـــ ــــــت تجــ ـــ ــ ـــارات ثاب ـــ ـــ ــــــف اإلمــ ـــ ـــد: موقــ ـــ ـــ ــ ــــــن زاي ـــ ــ ب

قطـــــــــــر: حققنـــــــــــا كل أهدافنـــــــــــا فـــــــــــي بطرســـــــــــبورغ

د بقـــــــــــرار فيســـــــــــبوك ترامـــــــــــب ينـــــــــــدِّ

نتنياهو نــجــل  تــقــّيــد حــســاب  ــغــرام  ــســت وإن وتــويــتــر  فــيــســبــوك 

تركيا أكــــراد  مــن  لــالجــئــيــن  مخيما  يــســتــهــدف  ــركــي  ت قــصــف 

بعد حريق »شاريا« مقتل 100 في هجوم على قرية بشمال بوركينا فاسو

  994 نازحا بال خيام
كشــف محافظ دهوك يف 
العراق، عيل تــر، عن أعداد 
احرقت  الذيــن  النازحــن 
خيامهم يف مخيم »شــاريا« 

شاميل البالد.
وقال تر يف بيان صحفي، 
إن »الحريق الذي التهم املخيم 
تسبب بحرق 370 خيمة لـ184 
عائلة مكونة من 994 فردا«.

التهمت  »النريان  أن  وأضاف، 
كل مقتنياتهم املادية واألوراق 
واملســتندات الشــخصية«.

وأشــار تر إىل أن »حكومة 
إقليم كردستان العراق ستوفر 
لهم كل االحتياجات من مأوى 

وأكل ومالبس«.

أكــد ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 
للقوات املســلحة اإلماراتية الشيخ محمد 
بــن زايد، امس، عىل موقف اإلمارات الثابت 
تجاه دعم ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها نحو 

االستقرار والتنمية والوحدة.
واســتقبل الشــيخ محمد بن زايد رئيس 
املجلس الرئايس الليبي محمد املنفي وبحث 
معه العالقات الثنائيــة وتطورات العملية 

السياسية يف ليبيا. 
وخالل اللقاء، أكد الشــيخ محمد بن زايد 
عــىل مواصلة العمل مع األطراف اإلقليمية 
والدوليــة مــن أجل تعزيز أركان الســالم 

واالستقرار يف ليبيا.
وشــدد الشــيخ محمد بن زايد عىل اســتعداد اإلمارات 
لتقديــم جميع أوجــه الدعم لليبيا والتعــاون للتغلب عىل 

القامئة. التحديات 

مــن جانبه، أكد املنفي عمق العالقــات بن اإلمارات وليبيا 

والتطلع نحو تعزيزها وتطويرها خالل الفرة املقبلة.

أعلن سفري قطر لدى روسيا 
الشــيخ أحمد بن نارص آل ثاين 
أن وفد بالده حقق جميع أهدافه 
يف الــدورة الحالية من منتدى 
بطرسبورغ االقتصادي الدويل، 
مبديــا تقدير الدوحــة العايل 

لنتائج هذه الفعالية.
وشكر السفري، يف ترصيحات 
للصحفين خالل مراسم اختتام 
أعامل الجناح القطري يف منتدى 
بطرسبورغ، جميع أعضاء وفد 
الدوحة، مشريا إىل أن جهودهم 
أعطــت »زخام جيدا« للعالقات 

بن الدولتن.وقال: »أعتقد أن العمل الذي أديتموه واالتفاقات التي 
وقعتم عليها مع الجانب الرويس تستحق أعىل تقدير وستعطي 

زخام جيدا جدا لتطوير العالقات بن قطر وروسيا«.
وشكر السفري القطري روسيا عىل حسن الضيافة واملستوى 
العايل لتنظيم منتدى بطرســبورغ الذي اختتمت أعامله امس: 

وقال: »أعرب عن شــكري الخاص للمركــز القطري-الرويس 

للتعــاون عــىل أننا متكنا من تحقيــق كل األهداف واألغراض 

املطروحة ضمن إطار مشاركتنا«.

وأكد الديبلومايس أن قطر متنح جناحها يف املنتدى إىل مدينة 

سان بطرسبورغ. 

لــــدعــــم  تـــــونـــــســـــيـــــا  عـــــســـــكـــــريـــــا   180
ــوســطــى ــي إفـــريـــقـــيـــا ال ــ ــة ف ــيـ ــمـ الــبــعــثــة األمـ

أصدر الرئيس التونيس قيس ســعيد أمرا رئاسيا بنرش رسية تدخل 
رسيع خفيفة بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية األمم املتحدة.

ومبقتــى األمر الرئايس املؤرخ يف 28 ايار والذي أعلن عنه أمس 
الجمعة، تنترش رسية تدخل رسيع خفيفة قوامها 180 عســكريا يف 
إطار الدعم لبعثة األمم املتحدة، وتم تحديد مدة انتشار القوات التونسية 

بسنة واحدة، قابلة للتجديد ملدة سنة إضافية.
وتكلف القوة التونســية مبهام التدخــل لحامية املدنين من أعامل 
الجامعات املســلحة وتأمن منطقة االنتشار خاصة من خالل تركيز 
نقاط مراقبة وتوجيه املســاعدات اإلنسانية وحامية موظفي منظمة 

األمم املتحدة وممتلكاتها.
كام تتوىل دعم عمليات نزع الســالح والترسيــح وإعادة اإلدماج 
والعودة للوطن واملســاعدة عىل مراقبة احرام حقوق اإلنســان يف 
إطار املهام املوكلة لبعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق 

.MINUSCA  االستقرار يف جمهورية إفريقيا الوسطى

املغرب مــع  األزمـــة  لتخفيف  ســيــنــاريــوهــات  ــدرس  تـ إسبانيا 
كشــفت صحيفة »إل باييس« اإلســبانية، أن الســلطات 
اإلسبانية تدرس سيناريوهات عدة بهدف تخفيف األزمة القامئة 
مع املغرب.وأوضحت الصحيفة الشــهرية أن األزمة بن إسبانيا 
واملغرب »وصلت إىل طريق مســدود، بعد أن اختارت الحكومة 
املغربية التزام الصمت إثر عودة زعيم البوليساريو إبراهيم غايل 

إىل الجزائر«.
ونقلــت عن مصادر ديبلوماســية قولها إن »الوضع الحايل 
خطر جدا، ألن انعدام الثقة يســود، وبالتايل فإن أي حادثة قد 

يساء تفسريها وتؤدي إىل تفاقم األزمة«.

وأضافــت »إل باييس« أن الحكومة اإلســبانية بدأت تدرس 
خطوات لوضع حد للتصعيد والتوتر السائد منذ أيام مع اململكة 
املغربية.وذكرت أنه من بن الخطوات، التي تتم دراستها حاليا، أن 
يقوم أحد الوزراء اإلسبان بزيارة املغرب، أو أن يتصل امللك فيليب 
السادس بامللك محمد السادس، ويوجه له دعوة رسمية لزيارة 
إسبانيا. وشددت مصادر الصحيفة اإلسبانية عىل أن األولوية 
حاليا بالنسبة إىل الحكومة اإلسبانية هي العودة إىل العالقات 
الديبلوماسية الطبيعية مع املغرب، وإعطاء إشارات إيجابية قد 

تجعل السلطات املغربية تطوي صفحة هذا الخالف.

بـــــوتـــــيـــــن: ســــأفــــتــــقــــد مـــيـــركـــل
اعــرف الرئيس الــرويس فالدميــري بوتن بأنه 
سيفتقد املستشارة األملانية أنغيال مريكل بعد اعتزالها 
السياســة عقب االنتخابــات الربملانية يف بلدها يف 

سبتمرب القادم.
وقال بوتن، خالل لقاء عقده مع وسائل إعالم دولية 
كــربى عىل هامش منتدى بطرســبورغ االقتصادي 
الدويل، ردا عىل سؤال عام إذا كان سيفتقد مريكل بعد 
رحيلها من منصبها: »بالتأكيد. ال أعرف من سيخلفها، 
وأقيمت بيننــا عالقات مهنية بالفعل وأقدرها تقديرا 

عاليا جدا«.
وأشاد الرئيس الرويس باملستشارة األملانية، واصفا 
إياها بأنها »سياســية مخرضمة وشــخص رصيح 

ومتسق قادر عىل الدفاع عن مواقفه«.
وأعرب بوتن عن تطلعه ألن تتميز الحكومة األملانية 
املســتقبلية بنفس القدر من االســتقرار والثبات يف 

عالقاتها مع روسيا.

عقــــــــــــــــب قمتــــــــــــــــه املرتقبــــــــــــــــة مــــــــــــــــع بوتيــــــــــــــــن
مناشــــــــــــــــدة لبايــــــــــــــــدن إلدراج خفــــــــــــــــض التســــــــــــــــلح

معتربة  مجموعة  ناشدت 
مــن القــادة العســكرين 
والسياســين ومســؤولن 
ســابقن الرئيس جو بايدن 
إدراج »خفض سقف التسلح 
الصاروخــي« عــىل جدول 
أعــامل القمــة املرتقبة مع 
الــرويس فالدميري  الرئيس 
بوتــن، والحد من ســباق 

التسلح بن البلدين.
املوقعة  املذكرة  وأوضحت 
املتحدة  الواليات  انسحاب  أن 
الصواريخ  معاهــدة  مــن 
 ،2002 العام  يف  الباليستية 
والتي صوت ضدها السيناتور 
جو بايدن آنذاك، أسفرت عن 
مناخ شــهد »فوىض عارمة 

يف الربنامج، وإهدار مليارات الدوالرات، وتصعيد وترية سباق 
التسلح مع روسيا والصن«.

وحــّث املوقعون الرئيس بايدن عىل »إرجاء العمل يف نظام 
إيجيس للدفاع الصاروخي، كخطوة أوىل الستعادة االستقرار 

االسراتيجي ووقف سباق التسلحة النووي«.
ومن بن املوقعن عىل املذكرة وزير الدفاع األســبق ويليام 
بريي، مستشــار أوباما لألمن القومي بن رودس، السيناتور 
السابق توم هاركن والرئيس األسبق ملجلس الشيوخ توم داشل.

وكان الرئيس الرويس فالدميري بوتن أكد يف وقت ســابق 

اليوم، أنه يريد إيجاد ســبيل لتحســن العالقات بن موسكو 

وواشــنطن خالل قمة مع نظريه جــو بايدن يف 16 حزيران  

الجاري، يف جنيف. وقال بوتن يف منتدى ســان بطرسبورغ 

االقتصادي »علينا إيجاد ســبيل لتنظيم هــذه العالقات التي 

هي اليوم يف أدىن مســتوياتها«، معرباً عن اعتقاد أن ينعقد 

اجتامعه مع نظريه األمرييك يف أجواء إيجابية، لكنه ال يتوقع 

أي اخراقات يف العالقات الروسية األمريكية.

علَّقت رشكة فيســبوك، حســاب الرئيس األمرييك السابق 
دونالــد ترامب يف منصتها حتى كانون الثاين  2023، وأعلنت 
تغيريات يف الطريقة التي ستتعامل بها يف املستقبل مع زعامء 

العامل الذين يخالفون القواعد.
وقال املوقع إن ترامب لن يســتطيع العــودة إالّ »مع زوال 
د أمن الرأي العام«، وذلك بعد أن ُعلق حسابه  األخطار التي تهدِّ
موقتاً يف الســابع من كانون الثاين الفائت لتشجيعه أنصاره 
عــىل اقتحامهم مبنى الكابيتول يف واشــنطن، يف قرار غري 

مسبوق.
ووصف ترامب تعليق فيســبوك حســابه بأنــه »إهانة« 

لألمريكين الذين صّوتوا له.
وقال نيك كليج، مدير الشــؤون العاملية يف فيســبوك، يف 
منشــور له »بالنظر إىل فداحة املالبسات التي أدت إىل تعليق 
حســاب ترامــب، نعتقد أن أفعاله تنطــوي عىل خرق صارخ 
لقواعدنا، األمر الذي يربّر أعىل عقوبة متاحة مبوجب لوائحنا 

التنفيذية الجديدة«.
وكان مجلس الرقابة املستقل يف رشكة فيسبوك أيّد، يف أيار 
، قرار الرشكة غري املسبوق بشأن تعليق حساب ترامب، والذي 
ذ ألن الرشكة قالت إن منشوراته »تُحرّض عىل العنف«. لكّن  نُفِّ
املجلــس قال إن الرشكة أخطأت عندما جعلت التعليق إىل أََجل 

غري مسمى، ودعا إىل تبّني »رّد متالئم«.

وقــال ترامب، يف بيان له، إن »قرار فيســبوك إهانة لعدد 
قيــايس يبلغ 75 مليوناً، ولكثريين آخرين ممن صوَّتوا لنا يف 
رة«، مضيفاً أنه »ال يجب السامح  انتخابات 2020 الرئاسية املزوَّ
بإفالتهــم من العقاب عىل مثل تلك الرقابة واإلســكات، ويف 

النهاية سننترص. بالدنا لن تتحمل هذه اإلساءة بعد ذلك«!
وكانت منصات، مثل فيسبوك وتوير، تعترب أن زعامء العامل 
والسياسين واملسؤولن املنتَخبن يجب أن تكون لهم مساحة 

حرية أكرب يف منصاتهم من املستخدمن العادين.
لكن، يف تغيري جذري عن هذا املوقف، قالت فيســبوك إنها 
سُتلغي سياستها التي تحمي السياسين من بعض قواعد إدارة 
د  املحتوى، ألن ما ينرشونه يُعترب مادة »إخبارية«. كام ستحدِّ

متى ستستخدم مثل هذا اإلعفاء.

أفادت وســائل إعــالم إرسائيلية، بأن »فيســبوك وتوير 
وإنســتغرام قررت بفارق زمني قصري تقييَد حســاب يائري 
نتنياهــو، ابن رئيــس الحكومة بنيامــن نتيناهو، ملدة 24 

ساعة«.
ووفقاً لوســائل اإلعالم، فإن »الســبب هو أن ابن نتنياهو 
نرش  إعالناً يف حســاباته يدعو فيه إىل التظاهر أمام منزل 
عضو الكنيســت من حزب ميينا نري أورباخ، كُجزء من عملية 

الضغط عىل الحكومة«.
ويف التفاصيــل، كتب نتنياهو االبن يف اإلعالن املنشــور 
يف حســاباته، عنوان: »نري أورباخ«، األمر الذي دفع رشكة 
فيســبوك إىل إغالق حسابه ملدة 24 ساعة، ومنعه من النرش 

أو الرّد عىل املنشورات.
وقالت وسائل إعالم إرسائيلية إن »السبب يف قرار فيسبوك 
هو أن نتنياهو نرش تفاصيل شــخصيًة عن شخصية عامة، 

وهو أمر ممنوع وفق سياسة الرشكة«.
يــأيت ذلك يف وقت قــال موقع »كان« اإلرسائييل إنه غداة 
إعالن رئيس »هناك مستقبل«، يائري البيد، نجاَحه يف تشكيل 
ائتالف حكومي، عرقل عضو الكنيست عن حزب »ميينا«، نري 
أورباخ، اســتبدال رئيس الكنيســت، األمر الذي من شأنه أن 

يؤدي إىل تأجيل أداء الحكومة »ترصيَح الوالء«، أي نيل الثقة. 

ومبا أن عضو الكنيست أورباخ أبدى معارضته إجراَء تصويت 

الستبدال رئيس الكنيست، »ال تتوافر األغلبية الالزمة التخاذ 

هــذه الخطوة، ويقام عىل هــذه الخلفية لقاء يجمع أورباخ 

ورئيس ميينا نفتايل ِبنيت«.

كــام دعا نتنياهو أعضاء الكنيســت يف أجنحة اليمن إىل 

معارضة الحكومة بصفتها »يساريًة خطرة«.

أفــادت معلومات صحافية، بأن الجيش الريك اســتهدف 
مخيام لالجئن من أكراد تركيا شــامل البــالد، بعد أيام عىل 

تهديدات تركية بـ«تطهريه«.
وقالت إن »املخيم الذي يقع يف إقليم كردستان ويضم الجئن 

من أكراد تركيا، تعرض لقصف بطائرة تركية مسرية«.
ومل يعرف حتى اآلن إذا ما كانت هناك خسائر برشية أم ال.

وقبل أيــام، هدد الرئيــس الريك، رجب طيــب أردوغان 
بـ«تطهري« مخيم مخمور، ما مل تعمل األمم املتحدة عىل ذلك.

ويضم املخيم الذي يقع عىل بعد 180 كيلومرا جنوب الحدود 
الركيــة، الجئن أكرادا منذ أكــر من 20 عاما، وتعتربه أنقرة 
»حاضنة« للمســلحن الذين تالحقهم، يف إشــارة إىل حزب 

العامل الكردستاين.
ونفذت القوات الركية يف السنوات املاضية عمليات مكثفة 
ضد املســلحن األكراد، الذين تعتربهــم إرهابين، يف كل من 
العراق وســوريا، قائلة إن ذلك يأيت ردا عىل هجامت نفذها أو 

خطط لشنها عنارص »حزب العامل الكردستاين«، الذي تحاربه 

تركيا عىل مدار 37 عاما داخل البالد وخارجها.

أفــادت حكومــة بوركينا 
فاســو، امس، بأن مســلحن 
قتلــوا نحــو 100 مدين يف 
هجــوم ليال عــىل قرية يف 

شامل البالد.
ويف بيــان لهــا، أعلنــت 
وقع  الهجوم  أن«  الحكومــة 
الليلة املاضية وأسفر عن مقتل 
سكان قرية سولهان، وإحراق 
املنــازل والســوق«، واصفة 

املهاجمن بـ«اإلرهابين«.
وتدهــور الوضــع األمني 
بشــكل حاد يف بوركينا فاسو 

خالل شــهر ايار املايض، حيث تضاعف عدد 
الهجــامت اإلرهابية خاصة التي تســتهدف 

املدنين يف القرى املعزولة شامل البالد.

وتعد املنطقة الشــاملية من بوركينا فاسو 

خاصة القريبة مــن النيجر ومايل، املنطقة 

األكر تــرضرا من الهجامت املســلحة التي 

ينفذها مسلحو »القاعدة« و«داعش«.
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اقتنــص الحكمــة فــوزا 
مثــريا عىل حســاب بريوت، 
التمديد  بعد   )76-78( بنتيجة 
اإلضايف، عقب التعادل بنتيجة 
املباراة  يف  وذلــك   ،)69-69(
انطوان  ملعب  عىل  جرت  التي 
الشــويري يف غزيــر، ضمن 
منافسات الجولة الخامسة من 
اللبناين »اكس  الــدوري  إياب 

اكس ال ايرنجي« لكرة السلة.
تفوق  املبــاراة  وشــهدت 
بريوت يف الربع األول بنتيجة 
)13-8(، يف حني انتهى الربع 
-33( بنتيجة  بالتعادل  الثاين 

الحكمة  لصالح  والثالث   ،)33
بنتيجة )54-57(.

وسجل نديم سعيد 28 نقطة كأفضل مسجل 
يف اللقاء مع 5 متابعات و5 متريرات حاسمة، 
يف حني ســجل نجم بريوت إييل شمعون 26 

نقطة مع 4 متابعات و3 متريرات حاسمة.

ورفع الحكمة رصيــده إىل 23 نقطة يف 

املركز الثالث، يف حــني تراجع بريوت للمركز 

الخامس برصيد 22 نقطة.

واقرتب الحكمة كثــريا من خوض معركة 

الفاينال فــور، حيث قدم مؤخــرا مباريات 

استثنائية عىل صعيد كرة السلة اللبنانية. 

ــة : ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــي كـــــــــرة الـ ــ ــ ــان فـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــة لـ ــ ــولـ ــ ــطـ ــ بـ
)76-78( ــروت  ــيـ بـ ــى  عــل لــلــحــكــمــة  مــثــيــر  ــوز  ــ ف

احد العبي الحكمة يسدد نحو سلة بريوت

لبــريوت«  »معــاً  تدعــو 
 )L i b e i r u t  T o g e t h e r (
التعايف املســتدام،  ،ضمن حملة 
إىل  لبنان لالنضامم  يحب  كل من 
النســخة االفتتاحية مــن تحدي 
العاملــي 19.8  الريايض  بــريوت 
13 حزيران الجاري  إىل   11 مــن 
إعادة إعــامر  لدعم مشــاريع 

املدينة وخدمة املجتمع واألفراد.
مامرســة  للمشــاركني  ميكن 
التــي  الرياضــات  أو  الرياضــة 
يختارونهــا ضمن 19.8  كلم أو ما 

يعادلها من القفز والركض أو أي نوع آخر من 
الرياضات التي يفضلونها لتشجيع أصحابهم 

.TogetherLiBeirut عىل التربع لصالح
إنَّ اسم التحدي مستوحى من بريوت، التي 
تبلغ مساحتها 19.8 كلم2 ،وهو يرحب بجميع 
األفراد بغض النظر عن جنسيتهم أو موقعهم 
أو أعامرهم أو مســتوى لياقتهم أو قدراتهم. 
ميكــن لألفراد املشــاركة يف هــذا التحدي 
ضمن فرق أو بشكل فردي وميكنهم التسجيل 
و/أو التــربع عرب االنرتنت مــن خالل موقع 

.»togetherlibeirut.org«
لحملة »معــاً  املؤســس  وقال الرشيــك 
لبريوت« جــورج طعمــة: »تحــدي بريوت 
الريايض العاملي 19.8 هو تذكري عام بأن علينا 
جميًعا أن نلعــب دوًرا يف دعم التعايف طويل 
األمد لبريوت وشــعبها بعــد االنفجار املدمر 
يف 4 آب 2020«. وأضاف: »نهــدف إىل جمع 
100.000 دوالر من الحدث الستكامل املرحلة 
الثانية من دعم بريوت، حيث ســنعمل عىل 
املحتاجني وتوفريخدمات  مســاعدة املرىض 
الرعاية الصحية والصحة العقلية لهم وترميم 

األبنية األثرية ودعم الرشكات الصغرية«.
وسيستقطب الحدث أكرث من 100 ريايض 
والعب أوملبي ومشاهري ومواطنني ومغرتبني 
وأصدقائهم من جميع أنحاء العامل، مبا يف ذلك 
كندا والواليات املتحدة وفرنسا واململكة املتحدة 
وإيطاليا وبولندا وسويرسا وأسرتاليا، باإلضافة 
ل فيه أكرث من 40 مقيم  لبنان، حيث سجَّ إىل 
اللبناين  ريايض. وســيقيم النادي  ونــادي 
الكسليك  والســياحة )ATCL( يف  للسيارات 
)لبنــان( عدة أنشــطة رياضيــة  ألعضائه 
يف   ، ي د لنا ا ج  ر خا من  ركني  للمشــا و
ذلك  وكل  مدة هذا الحــدث،  طــوال  مقــره 

وفًقا إلجراءات التباعد االجتامعي الصارمة.
وسريكض بعض املشاركني ملدة 19.8 ساعة 
أو سيامرســون الســباحة يف البحرملسافة 
19.8 كيلومــرتًا، بينــام ســيحاول آخرون 
مامرســة أنشطة متعددة ملســافة إجاملية 
أقلمن19.8ساعة. كم تبلغ 198 كيلومرتًا يف 
املشــاركني رياضة الرك ا سيامرس عدد من 

الهوائية  الدراجة  ض، القفز، امليش، ركــوب 
، التســلقوالتجذيف وغريهــا مــن األلعاب 

الرياضية.

»مـــــــــعـــــــــاً لـــــبـــــيـــــروت« تـــــطـــــلـــــق تـــــحـــــدي
19.8 الـــــعـــــاملـــــي  ــي  ــ ــ ــاض ــ ــ ــري ــ ــ ال بــــــيــــــروت 

من بوسرتات الحدث

نجحــت اللبنانية داريــن بربر يف حصد 
لقــب غينيــس لألرقــام القياســية بعد 
تحقيقها للرقم القيايس العاملي ألطول فرتة 
يف وضعيــة القرفصاء عــىل حائط )فئة 
الســيدات( – تصنيفات البرت األحادي فوق 
الركبة. واستطاعت بربر تجاوز الحد األدىن 
محققة دقيقتــني و8.24 ثانية بامارة ديب 

املتحدة(. العربية  )االمارات 
القيايس  الرقم  تحقيــق  محاولة  وعقب 
القياسية  العاملي، كشــفت غينيس لألرقام 
عن إضافة تاريخية يف ســجالتها تتضمن 
اعتــامد تصنيفات عاملية جديدة من األرقام 
القياســية املخصصة ألصحاب الهمم. جاء 
ذلك يف إطار سعي املؤسسة العاملية لتكون 
ذوي  من  لألشخاص  ووصوالً  مالءمة  أكرث 
والبرصية  والفكرية  الجســدية  التحديات 

املجتمع. من مختلف أطياف وفئات 
اإلقليمي  )املديــر  عمر  طالل  وكشــفت 
لغينيــس لألرقــام القياســية يف الرشق 
التصنيفات  أن  افريقيا(  وشــامل  األوسط 
الجديدة تأيت إطار »الشمولية« إحدى القيم 

العاملية. املؤسسة  التي تقوم عليها 
خطوة  اليــوم  هــذا  »يعترب  وأضــاف: 
لألرقام  غينيس  كــون  تاريخية جديدة يف 
القياســية هي املؤسســة املتكاملة لرصد 
العامل. حيث  القياسية حول  األرقام  وتقييم 
تم اصــدار هذه اإلعتــامدات الجديدة عقب 
دراســة مطّولة أجريت عىل مدار ســنوات 
التي  »الشــمولية«  انطالقاً من قيمة  وذلك 
تعــد أحد دعائــم القيم التي تقــوم عليها 

القياسية«. لألرقام  غينيس 
وأضاف عمر: »نعتقد بأن هذه التصنيفات 
لهذه  املنافسة  من  عادل  مســتوى  ستؤمن 
العاملية،  املجتمعات  مــن  الهامة  الرشيحة 
الكثري من  وتوثيــق  وســتعزز من وصول 
القصــص امللهمة ألصحاب الهمــم إقليمياً 
ودولياً. نهنئ دارين عىل هذا اإلنجاز العاملي 

رسمياً«. »مميزة  ونعلنها 

مــن جهتها، قالــت داريــن بربر عقب 
»فقدت  العاملي:  القيــايس  للرقم  تحقيقها 
قدمي اليرسىيف حزيران  1993عندما كنت 
يف سن 15 بســبب رسطان العظام، واليوم 
بعد 28 عاماً أعــود ألنترص يف معركتي مع 
الكثريات طوال  ألهمــت  هذا املرض. قصتي 
ســجالت  يف  أوثقها  واليوم  الفــرتة  هذه 
التاريخ آملة أن تلهــم املاليني حول العامل. 
أشكر غينيس لألرقام القياسية عىل اعتامد 
هذه التصنيفات الجديدة وكيل فخر أن أكون 
جزءاً من حملة ستغري حياة املاليني وتؤمن 

فرصاً أقرب وأكرث وصوالً لدخول العاملية«.
للغاية  ممتنــة  »أنــا  بربر:  واختتمــت 
وفخــورة بتحقيقي للقــب غينيس لألرقام 
القياســية، وآمــل أن يســتلهم الكثريون 
من قصتــي وأن يبادروا لتحقيــق ألقابهم 
الخاصة ومشــاركتي هذا الشــعور العارم 

واألمل«. بالسعادة 
التصنيفات ملن يتحدون  وتشــمل مبادرة 
اإلعاقــة عــىل 23 فئــة باملجمــل ومنها 
التحديات الجســدية، والعقلية، والبرصية. 
القياســية  لألرقام  وقد عملــت غينيــس 
مع خــرباء خارجيــني للوصــول إىل هذه 
عرب  للتطبيق  قابلة  وســتكون  التصنيفات 
بفئات  متعلقــة  قياســية  أرقام  اعتــامد 

البدنية والرحالت. الرياضة والقوة 
وتهدف املبادرة إىل إنشــاء مئات األرقام 
ملتحّدي  املخصصــة  الجديــدة  القياســية 
اإلعاقات من أنحاء العامل. فعىل سبيل املثال 
تم إنشــاء رقم قيايس عاملي لـ »أكرث عدد 
متاريــن ضغط خالل دقيقــة – تصنيفات 
البرت األحادي فوق منطقة الكوع« وغريها.

وابتــداءاً من يــوم االثنــني، 7 حزيران 
www.« الجــاري ســيكون بإمــكان زوار

اللغات  بكافة   »guinnessworldrecords.ae
التصنيفات  اإلطــالع عىل قامئــة  املتاحة 
املمكن  من  التي  القياسية  واألرقام  الجديدة 

إنشاؤها. 

ــاً ــي ــامل ــاً قـــيـــاســـيـــاً ع ــ ــم ــ ــق رق ــق ــح ــر ت ــربـ داريـــــــن بـ

البطلة بربر مع شهادتها  بربر تتسلّم شهادتها من ممثل غينيس

حصــد منتخب لبنــان فوزاً مهــامً بتغلّبــه عىل نظريه 
الرسيالنــي 3-2  يف كوريا الجنوبية، ضمن منافســات 
املرحلة التاسعة للدور الثاين للتصفيات املزدوجة املؤهلة إىل 

كأس العامل 2022 يف قطر وكأس آسيا 2023 يف الصني.
ويتأهل متصــدر كّل من املجموعات اآلســيوية الثامين 
وأفضل أربعة منتخبات تحتل املركز الثاين إىل الدور الحاسم 
من التصفيــات املؤهلة للمونديال، مع ضــامن التأهل أيضاً 

مبارشة إىل نهائيات كأس آسيا 2023 املقررة يف الصني.
وارتفعت حظــوظ املنتخب اللبناين إثر انســحاب كوريا 

الشاملية وشطب نتائجها.
ورفع منتخب لبنان رصيده إىل 10 نقاط يف الصدارة مؤقتاً 
أمام كوريــا الجنوبية )7 نقاط( وتركامنســتان )6 نقاط( 
واللذين يلتقيان الحقاً عىل امللعــب عينه، وتتذيل رسيالنكا 
الرتتيــب بال رصيد. وخــاض منتخب »رجــال األرز« اللقاء 
منقوصاً من قائده وهدافه حســن معتوق واملهاجم حســن 
شــعيتو بســبب إصابة تعرضا لها خالل مباريات فريقهام 
األنصار يف كأس االتحاد اآلســيوي وسيغيبان بالتايل حتى 

نهاية الدور الحايل من التصفيات.
كام اضطر املــدرب جامل طه إىل اللعــب من دون صانع 
األلعاب باسل جرادي، املنتقل من هايدوك سبليت الكروايت إىل 
أبولون القربيص، بسبب خضوعه إىل حجر صحي ملخالطته 

شخصاً مصاباً بفريوس كورونا.
وعىل عكس املجريات، استغل أحمد وسيم رازيك خطأ يف 
التغطية من املدافع اللبناين جــوان األومري لينفرد ويفتتح 

التسجيل يف شباك الحارس مهدي خليل )10(.
وبعد دقيقة واحدة صحح مدافــع طوكيو الياباين الخطأ 

وأدرك التعادل برأسه إثر عرضية من محمد حيدر )11(.
بالكامل،  الرسيالني  املنتخب  منطقة  اللبنانيون  وحارص 
ومتكن محمد قدوح من ترجمة السيطرة إىل تقدم برأسه إثر 

عرضية من حسني زين )17(.
وأهدر اللبنانيون كــامً من الفرص عرب جورج ملي ونادر 
مطــر وربيع عطايــا، ومتكن األومري من تســجيله هدفه 
الشــخيص الثاين من تســديدة »مقصية خلفية« مميزة إثر 
ركلة ركنية رفعها محمد حيدر )44(. وتابع املنتخب اللبناين 
ضغطه يف الشــوط الثاين، واحتســب الحكم األردين أحمد 
يعقــوب إبراهيم ركلــة جزاء للمنتخب الرسيالني شــكك 

اللبنانيون يف صحتها، قلص منها رازيك النتيجة )62(.
وتلقى مهاجم لبنان هالل الحلوة إنذاراً سيبعده عن املباراة 

املقبلة ضد تركامنستان األربعاء املقبل.

التصفيات اآلسيوية : لبنان يحقق فوزاً مهماً على سريالنكا )2-3(

الفرحة اللبنانية

لقطة من املباراة

غــــــــــواريــــــــــوال وديـــــــــــــــاز األفـــــضـــــل
فـــــــــي الـــــــــــــــــــدوري االنـــــكـــــلـــــيـــــزي

أعلنت رابطة الدوري اإلنكليزي املمتاز، أمس الســبت، عن 
الفائز بجائزة أفضل مدرب يف املسابقة عن املوسم املنقيض 

.2021-2020
ووفقا للحساب الرسمي للربميريليغ، عىل موقع التواصل 
االجتامعي »تويرت«، فإن اإلســباين بيــب غوارديوال، مدرب 
مانشسرت ســيتي، هو من حصد الجائزة عقب قيادة فريقه 

للفوز بالدوري اإلنكليزي املمتاز.
ونافس جوارديوال عىل الجائزة، كل من: 

- مارسيلو بيلسا، مدرب ليدز يونايتد، الذي قدم نتائج مميزة 
يف أول موسم للفريق بعد الصعود من التشامبيونشيب، حيث 
احتل املركز التاسع، بفارق 3 نقاط فقط عن توتنهام صاحب 

املركز السابع.
- أويل غونار سولســكاير، مدرب مانشسرت يونايتد، الذي 
أنهى املسابقة يف املركز الثاين، ومل يتعرض ألي هزمية خارج 

ملعبه طوال املوسم.
- بريندان روديجرز، مدرب ليســرت سيتي، أكرث الفرق التي 
تواجدت يف املربع الذهبي هذا املوســم، لكنــه فقد بطاقة 

التأهل إىل دوري أبطال أوروبا يف الجولة األخرية.
- ديفيد مويس، مدرب وســت هام، الذي قدم طفرة كبرية 
يف مســتوى ونتائج الفريق، ونجح يف إنهاء املوسم باملركز 

السادس والتأهل إىل الدوري األورويب.
اىل ذلك، أعلنت الرابطة فــوز الربتغايل روبن دياز، مدافع 
مانشسرت سيتي، بجائزة أفضل العب يف املسابقة عن املوسم 

املنرصم 2021-2020.
وتنافــس دياز عــىل الجائزة، مع كل مــن: محمد صالح 
)ليفربول( - كيفن دي بروين )مانشســرت ســيتي(، برونو 
فرينانديز )مانشسرت يونايتد( - جاك غريليش )أستون فيال( 
- هاري كني )توتنهام( - ماسون مونت )تشيليس( - توماس 
سوتشــيك )وســت هام يونايتد(. وكان دياز مبثابة فرس 
الرهان بالنســبة لبيب غوارديوال، املدير الفني للسيتي، حيث 
شكل أهمية كبرية يف فوز فريقه بالدوري اإلنكليزي املمتاز، 
بأدائه املميز عىل املستويني الدفاعي والهجومي. جدير بالذكر 
أن مانشسرت سيتي توج بلقب الدوري اإلنكليزي هذا املوسم، 
بينام نال هاري كني جائزة هداف املســابقة برصيد 23 هدفا، 

بفارق هدف وحيد عن املرصي محمد صالح.
وكان كيفني دي بروين آخر من توج بجائزة أفضل العب يف 

الربميريليغ عن موسم 2020-2019.

مــيــســي يــــدرس مــقــاطــعــة كــوبــا أمــيــركــا
يفكــر ليونيل مييس، نجــم األرجنتني وبرشــلونة، يف 
االنضامم إىل قامئة الالعبني املعارضني لخوض بطولة كوبا 
أمريكا املقبلة عىل مالعب الربازيل. وقال كاســيمريو، العب 
املنتخــب الربازييل، إن جميع العبي الســامبا، متحدون ضد 
اســتضافة الربازيل للبطولة؛ بسبب الوضع الصحي الخطري 
هناك. وكان من املفــرتض أن تقام البطولــة يف كولومبيا 
واألرجنتني، لكن تم اســتبعاد البلدين بسبب قضايا سياسية 
وجائحة كورونا. ومن املقرر أن تقــام البطولة يف الربازيل 
بداية مــن 13 حزيران الجــاري، عقب قرار اتحــاد أمريكا 

الجنوبية بنقل مكان إقامتها.
ووفقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن مييس 
منتبه لترصيحات كاسيمريو، ويفكر بالطريقة نفسها، رغم 

أنه يلتزم الصمت يف الوقت الحايل.
وأشــارت إىل أن باقي العبي األرجنتني لديهم نفس موقف 
مييس، وقد يحدث اتصال بني الربغــوث وصديقه الربازييل 

نيامر خالل األيام املقبلة، للتحدث عن هذه القضية.
وأوضحت الصحيفة اإلسبانية، أن هناك محادثات بني كبار 
قادة املنتخبات املشــاركة يف كوبا أمريــكا، من أجل االتفاق 
عىل عدم خوض البطولة. وذكرت »موندو ديبورتيفو« أن يوم 

الثالثاء املقبل سيكون حاساًم يف مصري إقامة كوبا أمريكا.

غوارديوال ودياز

عقدت اللجنة اإلدارية لنادي الراســينغ 
بريوت جلستها برئاسة باوال فرعون رزق  
وحضور غالبية االعضاء، وبعد أن درست 

جدول االعامل اتخذت القرارات التالية:
الفنية وتوجيه  االجهــزة  - حل جميع 
الجهاز  الكبري لها، مع االبقاء عىل  الشكر 
يســتكمل  الذي  الناشــئني  لفريق  الفني 
البطولة، والتمني له وللمدّرب رميون نجم 
التوفيق وشــكرهام عىل التعاون والجهد 

والخربة التي قّدموها ملساعدة النادي.
عىل  وشــكرها  اللجان  جميــع  حّل   -
التعــاون والجهد والخربة التــي قّدموها 

ملساعدة النادي.
- تحويــل امليزانية التقديرية التي اقرّت 
مــن قبل لجنة كرة القــدم اىل لجنة املال 

للتعّمق بدراستها.
- املوافقة عىل التقرير التقييمي عن موسم 

2020-2021 املعّد من قبل لجنة كرة القدم .
- تعيني ســعيد جريديني مديراً فنياً لفريق 
بنــاًء عىل  ملوســم 2022-2021  الرجــال 
توصية               رســمية من قبل لجنة كرة 
القدم متهيداً إلســتكامل تعيني كامل الجهاز 

الفني.
- تشكيل لجان كرة القدم واملال والطوارئ 

والعالقات العامة واالعالم.
- تعيني جورج مراد مستشاراً للرئيس.

- تعيني فادي ســمعان مســؤوالً اعالمياً 
للنادي.

- تعيني املحامي روالن اســرب مستشــاراً 
قانونياً للنادي.

وبعد االجتامع أكدت رزق متّسكها برسالة 
النادي املبنية عــىل املبادئ  واألخالق والقيم 
واملحبة، مشــّددة عىل انها تسعى اليوم اىل 
تطبيق االســرتتيجية الجديــدة املبنية عىل 
التي عملت عليها  أســس متينة وشــفافة 
خالل املوسم الســابق مع فريق متخصص، 
والتحضري للموســم الجديــد بالتعاون مع 

اللذين أقرا  لجنة كرة القدم والجهــاز الفني 
ملفاً مفصالً عن وضــع الفريق من مختلف 
جوانبــه، اي تحديد نقــاط الضعف والقوة 
وســد كل الثغرات لبناء فريق ينافس وميثل 
العريق. وأكدت رزق  الراســينغ  نادي  تاريخ 
أنها منفتحة عىل كل اآلراء والنقاشــات من 
انها  النادي، السيام  قبل محبي ومشــجعي 
العائلة  السابقة من جمع  الفرتة  متكنت يف 
الراية  تحت  اطيافها  بجميع  الراســينغاوية 

البيضاء.
كام متنــت اللجنة اإلدارية عىل وســائل 
االعــالم التي تحرتمها وتجلهــا عدم بث اّي 
الرجوع  اىل املصدر  خرب يتعلق بالنادي دون 
الرســمي الوحيد، ال سيام إن سياسة النادي 
مبنية عــىل االنفتاح عــىل الجميع وأبوابه 

مفتوحة أمام كل وسائل االعالم.
كام تتــــقدم الهيئة اإلداريــة من عائلة 
الراحل املــدرب عدنان الرشقــي ومن نادي 
الّتعازي  بأحــّر  الكروية  والعائلــة  األنصار 
لفقدانها واحداً مــن ابرز املدربني التاريخيني 
الذيــن ســاهموا يف صنع االمجــاد للكرة 
اللبنانية، وعليه تم تشكيل وفد لتقديم واجب 

العزاء.

جـــــديـــــدة  
ٌ
ــات ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ تـ  : ــغ  ــ ــ ــن ــ ــ ــي ــ ــ ــراس ــ ــ ال

ــل ــبـ ــقـ ــم املـ ــوســ ــ ــم ــ ــل ــ ــق ل ــ ــريـ ــ ــفـ ــ ــر الـ ــ ــي ــ ــض ــ ــح ــ وت

شعار نادي الراسينغ

عّزز املنتخــب الربازييل صدارته لتصفيات 
أمــريكا الجنوبية املؤهلــة إىل كأس العامل 
FIFA قطر 2022 بفوزه فجر أمس الســبت 

عىل نظريه اإلكوادوري بهدفني دون رد.
وأهدى ريشارليســون الربازيل التقدم يف 
الدقيقة 65 وأضــاف النجم نيامر الثاين من 
نقطة الجزاء يف الوقت البدل عن ضائع، بعد 
االستعانة بحكم الفيديو املساعد »يف ايه آر«.

ومنح الحكم أليكســيس هرييرا ركلة حرة 
ضد املهاجــم الربازييل غابريال جيزوس بعد 
املنطقة،  داخل  بريســيادو  بأنخلو  احتكاكه 

قبل خمس دقائق عىل انتهاء الوقت األصيل.
لكن بعد استشــارة طويلــة، دامت أربع 
دقائق لتقنية يف ايه آر، عدل عن رأيه ومنح 

بطلة العامل خمس مرات ركلة جزاء.

وســّدد مهاجــم باريس ســان جريمان 
الفرنــيس كــرة ضعيفة صدها بســهولة 
الحارس ألكســندر دومينغيس. وبعد انطالق 
هجمة إكوادوريــة، عاد الحكم ليطلب إعادة 

تنفيذ الركلة بسبب انتهاك من الحارس.
ويف املحاولة الثانية، نجح نيامر بالتسجيل 

ومضاعفة األرقام.
العالمة  حقق  الذي  ورفع »السيليســاو« 
التصفيات رصيده إىل 15 نقطة  الكاملة يف 
يف الصدارة بفــارق أربع نقــاط عن أقرب 
مالحقيه املنتخــب األرجنتيني صاحب املركز 
الثاين والذي اكتفى بالتعادل أمس مع تشييل 

بهدف ملثله )11 نقطة(.
يف املقابل، تجّمد رصيــد اإلكوادور عند 9 

نقاط يف املركز الثالث.

صدارتها وتــعــزز   )0-2( ــوادور  ــ االك تهزم  الــبــرازيــل 

من لقاء الربازيل واالكوادور



1ـ سديم، مجوز، مببا
أوليفييه لورنس  2ـ 

يا مسهرين، سرتوا 3ـ 
4ـ يف، يروي، اريا

5ـ تر، انهال، ايادي، اي
6ـ يأبــون، وداد حمدي، 

تلّس
7ـ ايرول فلني، وا، بربور
8ـ لزب، ودي، النتها، عال

9ـ تن، بح، دياب، يوجهها

10ـ أهد، دعا، داروا، سم

العيشية، دب، وحيد 11ـ 

ناي بوليفيا،  كونا،  12ـ 

13ـ براد بيت، ِزه، انديانا

11
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ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
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 عموديا: 

 عموديا:

من خمسة حروف:    االبراج 

 عاصمة آسيوية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  جريترود شتاين 

اخترب معلوماتك

1ـ مطــار يف شــال 
قربص. 

2ـ مضغوا والكوا. 
3ـ طعَن. 

دولــة  عاصمــة  4ـ 
أوروبية. 

5ـ أعطــــي الــيء 
بالَيد.

1ـ مــا يطلَبه املرء يف 
أيام الربد.

2ـ مدينة أمريكية تحمل 
إسم شاعر فرنيس. 

3ـ بلدة يف البقاع. 
4ـ حرف عطف، عاصفة 

بحرية. 
5ـ مدينة يف الربازيل. 

شــاعر عراقي، وأديب راحل. يعترب من أشهر الشعراء 

والكتاب العرب الذين شــاركوا يف ترسيخ قواعد الفكر 

الحضاري الحديث.

إسمه مؤلف من 12 حرفا. إذا جمعت: 

9+4+11+12+6- عاصمة دولة أوروبية. 

10+12+6+3- أحد الشهور. 

1+12+7- من املقاييس. 

8+12+1- من أساء الغزال. 

5+2+7- عمَل.

9+4+3- قضاء لبناين.  

8+5- رسب من الطيور.

1ـ مــا إســم اللغة التي إعرتَف بها لغة رســمية يف 
سويرسا، وذلك يف العام 1937؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ راديو الرشق، إســم قديم الذاعة لبنان. فا إســم 

الفرقة التي  قدمت فيها أول متثيلية عىل الهواء؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

3ـ ما إســم آلة النفخ املوسيقية التي تعتمدها إحدى 
القبائل الغربية، وهي تراثية محرّم النفخ عليها النساء؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ ما إســم املهرجان السينايئ الذي يقام يف مدينة 

وميناء أوديس عىل شواطئ البحر األسود؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما إسم الفيلسوف االغريقي الذي أنشأ أول أكادميية 
يف التاريخ، وذلك حواىل العام 400 قبل امليالد؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ ما إسم النملة التي ال تؤثر فيها املياه الساخنة، وال 
املبيدات، وال قاذفات اللهب. لقبوها بالنملة التي ال تُقَهر. 

وتتكاثر يف أمريكا الشالية؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما إسم العصفور الذي يستطيع أن يطري إىل الخلف، 
دون أن يدير رأسه أو جسمه؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ يف أية دولة آســيوية تتوجد أعىل فوهة بركان يف 

العامل؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ ما إســم اللعبة الفكرية املفيدة جدا لتنمية الذاكرة 
وامتحــان الذكاء، وتُعترب األكرث شــعبية يف العامل عىل 

االطالق؟

1ـ سليف، يالتا، كب
2ـ دوايت إيزنهاور
3ـ يرّم، ربرب، دلّنا
4ـ ُمنيس، وو، عاد
5ـ سهران لوحدي

6ـ مارون، فد، عشبّي
7ـ جوين هوليداي

8ـ ويّل، أّدي، تّب
9ـ زّي، آالن الد، وز

10ـ فرّس، أبادله
11ـ بيت ياحون، رّب
12ـ مرياي ماتيو، فا
13ـ بهو، اد، هواوين

14ـ الديباج، حاد
15ـ هدّي

16ـ تبعه، دنا
17ـ الوالس، ان
18ـ يرسا، محّيا

؟ من هو
من هي؟

1ـ أكملت العمل، فيلســوف 
ومفكر فرنيس راحل.

2ـ طــرّي، َرفــق وتُــؤدة، 
إضطرام.

3ـ ممثل بريطاين راحل، دسَّ 
يف األرض.

4ـ مغنية لبنانية، يعالج.
نصيح،  وُصبــور،  متهُّل  5ـ 

مدينة إيرانية.
6ـ إســم موصول، ضّد يذّل، 

ُصبح.
7ـ العاصمة السابقة لتنزانيا.

8ـ من ضواحي بريوت، بقَيت 
وظلّت.

أخَذ  الثناء عىل،  أحِســن  9ـ 
شــعلة من النــار، نفَخ منخره 

غيظا. 

10ـ يخصني، ثبَت يف، قرص 
يف روما كان مقاما للباباوات.

11ـ ظبــاء الجبــال، فائقة 
الَجال.

12ـ عــامل فيزيايئ إنكليزي 
نال نوبل، واضع مبادئ الهندسة 

املسطّحة.
رئيس  الفــيء،  13ـ رجــع 

أمرييك راحل.
14ـ قدرة وبراعة، للتفسري.

15ـ حي الزنوج يف نيويورك، 
. رصَّ

16ـ نظهر، حبيب عبلة.
17ـ للتأوه، أكسب.

18ـ مطربــة وفنانة لبنانية 
راحلة صاحبة الصورة، عاصمة 

أوروبية.

1ـ تُســَتخدم للوقاية 
مــن فــريوس كورونا، 

حرشات األرض املؤذية.
أوروبية،  عاصمة  2ـ 

لبناين راحل. رئيس 
3ـ مضيئــا، صبــّي، 

سئَم.
4ـ أحد الفراعنة، تباعَد 

فرنسية. مدينة  عن، 
5ـ رضَب بالعصا، ضد 
صديق، أكلة مشــهورة، 

تأّخَر عن األمر.
6ـ َغفلــة عن اليء، 
شــاعر ســوري راحل، 

أرسَع الرُجل.
7ـ ِعلم أصول الرشيعة 
وفروعها، نّســَق ونظّم، 

حرب.
8ـ قــرأ، ذئب، إســم 
للوقت من زوال الشمس 

الليل.  إىل 
أمريكية،  ممثلــة  9ـ 

أتواجه مع.
فعــل،  يتقــن  10ـ 
أماَعــت، عرشة ماليني، 

ممّر.
موسيقية،  نوتة  11ـ 
شــاَهْدنا،  املـــــنام، 

مقدار.
12ـ عرثوا، بركان يف 

ُمرشدة. إيطاليا، 
13ـ مــن ملوك صور 
د عدم تذكّر  قدميــا، تَعمُّ

اليء، هربوا.

الثور

)21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

)22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

)24 آب - 23 أيلول(

العقرب

)23 ت1-21ت2(

الجدي

)22ك1 - 20 ك2(

الحوت

)20 شباط - 20 آذار(

تشعر بأنك املســؤول األول عن تسيري دفة 
حياتك وتوجيهها نحو امليناء بسالم. إذا قمت 

بالجهود الالزمة تحصل عىل نتائج طيبة. 

أحوالك العامــة تتأرجح بني الفرح والقلق 
واألخبار من حولك متناقضة. عليك أن تتفاءل، 

فمرحلة الال إستقرار لن تدوم طويال. 

عليك أن تفعل املســتحيل لتحافظ عىل جو 
الوفاق والوئــام يف محيطك العائيل. ميكنك 
الوصــول اىل نتيجة حســنة إذا تعلمت من 

دروس املايض. 

تتأثــر باملديح واالطــراء اىل درجة كبرية، 
فكلمة واحدة تجعلك متحمسا ومندفعا. اكمل 
األعال الجارية وال تقم بأعال جديدة هامة. 

ال تتعامل مع كل الناس بنفس االســلوب. 
التعب الذي تشكو منه هو الذي يكسبك الخربة 
الالزمة لتأمني نجاحك واالستقرار يف املرحلة 

املقبلة. 

ســوى ترى مشاكلك من زاوية عملية األمر 
الذي يســاعدك عىل ايجاد الحلــول املمتازة. 
أنت بكامل قــواك وهي فرتة مالمئة لخوض 

املشاريع. 

عليك توضيح بعض األمور التي تقيمها مع 
أشــخاص لهم منزلة هامة. ال تحّمل حبيبك 

مشاكلك العملية ألنه سيطلب منك الصرب. 

متيل هذه الفرتة اىل االســتمتاع بالحياة. 
حاول أن تبقي عــىل التوازن بني الجد واللهو 
حتــى ال تحصــل انعكاســات ســلبية عىل 

مستقبلك. 

تشــعر بالتعب واالرهاق وتتمنى أخذ عطلة 
لالسرتخاء، لكن مسؤولياتك تدفعك للتضحية 

براحتك واعطاء االهتام ملن هم حولك.  

قــد ال تكون مرتاحا يف هــذه املرحلة من 
األجــواء امللبدة املحيطة بشــؤونك اليومية، 
وســتكون مياال اىل احــداث تغيري كامل يف 

منط حياتك. 

تتمتع بالجدية وتشعر بالنشاط الزائد وُحب 
الحياة. نتائج جيدة يف املجال املهني. ابتعد عن 
صحبة شخصية كانت أساءت اليك يف املايض. 

كــرثة التنقل بني الــورود يف الجنائن قد ال 
يعطيك عسال صافيا. اعرف بطبيعتك الفرق بني 
الحب والصداقة فتكتشــف الصادق واملخلص 

معك. 

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(

االسد

)24 متوز - 23 آب(

امليزان

)24 أيلول - 22 ت1(

القوس

)22ت2 - 21 ك1(

الدلو

)21 ك2 - 19 شباط(

انسان
السويد

أمانة
ايطاليا

الدامنارك
اسبانيا
بوربون

باراغواي
بورتون
بيكيني

ثعلب
مثني
جنة

حديث
حزب

حوانيت
خط

دوالر
دواوين

ذهب
رقة
زند

زهر
سائق

رشوق
شمس
صباح
صدق
طبيب

عزم
عوينات

غراب
فوازير

فند
قبطان

قمة
قانا

كابوس

كيان
مجد

منازل
مشبك

نازك

نصل
هرة

وارسو
ولينغتون

واليات.

الحل السابق

الحل السابق

الرباط

االحد 6 حزيران 2021

اعداد : فيليب شاس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ مدينة فانو.

2ـ نغابوكو. 

3ـ الربازيل.

4ـ املكسيك. 

5ـ سنة 1948

6ـ وداد.

7ـ سنة 1927

8ـ يف بوليفيا. 

9ـ األديبة جورج صاند. 

1ـ الَخيل.

2ـ ليايل. 

3ـ جلباب. 

4ـ ركركَت. 

5ـ يس، من.

1ـ الجرس. 

2ـ ليليك. 

3ـ خابَر.

4ـ يُالِكم. 

5ـ ليبُت.
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)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح
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فيام هو ال يجرؤ عىل املطالبة بوزير »شيعي« ضمن حصته.
وقالت هذه املصادر أنه لو كانت نوايا الحريري »صافية« 
لكان طالب بأن تتضمن حصته الوزارية وزراء من مختلف 
الطوائف، كام اعتربت ان عدد النواب املســيحيني يف كتلة 
املســتقبل النيابية ال تخّوله املطالبة بوزيرين مســيحيني 

حصته.  ضمن  من 
اىل ذلــك اعترب وزيــر يف حكومة ترصيــف األعامل، 
الديار أن  فّضل عدم الكشــف عن اســمه، يف اتصاٍل مع 
الرئيس املكلف ســعد الحريــري يتهيب تشــكيل حكومة 
مهمتهــا التفــاوض مع صنــدوق النقد الــدويل وتنفيذ 
النيابية  االنتخابات  فيام  شــعبية،  الغري  ومطالبه  اجندته 
املقبلة تبعد عرشة أشــهر من اآلن ما قد يتســبب بخسارة 
ناحية  من  واالنتخابية  السياســية  الحريري  يف حسابات 
ان  عليها، خاصًة  التي سيســتحوذ  النيابيــة  املقاعد  عدد 
األحزاب  تراجع شــعبية  أظهرت  اجريت مؤخراً  احصاءات 
السياســية، فكيف الحــال اذا طبقــت حكومته اجراءات 
تقشــفية قاســية وسياســات ماليــة واقتصادية غري 

شعبياً؟ مرغوبة 
ويضيــف الوزير املســتقيل عن أن الحريري اســتعمل 
و«تبييض«  سياسياً  نفسه  تعويم  العادة  الفرنسية  املبادرة 
العربية السعودية وهذا ما مل يحصل،  صفحته مع اململكة 

بل اصيبت مســاعيه لرتميم عالقته بالرياض بفشل كبري. 
اليوم  ويعترب الوزيــر ان الحريري ال يريد التشــكيل فهو 
التكليف وال قدرة  يف املوقع األفضل له، اذ ميســك بورقة 
ألحد لنزعها منه ويف الوقت نفســه يصور نفسه عىل انه 
معارض ما يكسبه تعاطف شــعبي، ليختم الوزير انه عىل 
األرجح ســوف يكون من نصيب حكومة ترصيف األعامل 

حصولها. حال  يف  املقبلة  االنتخابات  عىل  اإلرشاف 

} الكثيفة  الهجرة   }
وقالــت مصادر كنســية للديار أن وتــرية الهجرة لدى 
الطوائف املســيحية بلغت أرقاماً مخيفة، وأشارت املصادر 
أن طلبات الهجــرة اىل الخارج ازدادت بشــكل مهول بعد 
انفجــار 4 آب وأن شــكل الهجــرة هذه املــرة مغاير عن 
ســابقاتها، حيث يف املــايض كان رّب العائلــة أو املعيل 
اليوم تقول  يهاجر لتأمني معيشــة عائلته يف لبنان بينام 
املصادر »نشــهد هجــرة عائالت بكامــل أفرادها مع بيع 
منازلها او قســم كبري من ممتلكاتها ما يهدد بافراغ بلدات 
ومدن من مســيحييها يف حال بقيــت الوترية عىل ما هي 

. عليه

} الطبية  واملستلزمات  األدوية  غياب   }
ويف ظل هذه الصورة السوداوية حكومياً، بدأت األزمات 
تتعاظم الواحدة تلو األخرى مبا ينــذر بانهيار كبري ينتظر 
الدولــة واللبنانيني، فلقــد لفت مدير  مستشــفى بريوت 
والرتدد  الوضوح  ان »عــدم  إىل  األبيض،  الحكومي  فراس 

يف  سياســة دعم  املســتلزمات الطبية  أدى إىل نقص حاد 
وغري مسبوق يف  املستشــفيات، مام يؤثر اآلن حتى عىل 
الخدمات الطبية األساســية. إذا مل يتم ايجاد حلول قريًبا، 

فســتكون التداعيات كثرية وعىل مستويات مختلفة.« 
النائب عاصم  النيابيــة  فيام غّرد رئيس لجنــة الصحة 
عراجي عىل »تويرت« قائالً: األدوية واملستلزمات املحجوزة 
السوق  مبستودعات املســتوردين متثل )70%( من حاجة 
87( دواء لألمــراض الرسطانية واملســتعصية  منهــم )
الحل ان يتــم االفراج عنها بقرار مــن الدولة وتوزع عىل 
الصيدليات وتحفظ حقوق املســتوردين بعــد التحقق من 
صدقية فواتريهم وان يصــدر وعد من مرصف لبنان بدفع 

الدعم الحقآ.

الكهرباء { املحروقات والتقنني يف  { شح 
كذلك يف ما خص املحروقات، ال تزال مشــاهد الطوابري 
أمام محطات الوقود تتصدر املشــهد يف ظل معلومات عن 
تقليــص عدد االعتامدات املفتوحة مــن قبل مرصف لبنان 
الســترياد املشــتقات النفطية. أما يف الكهربــاء، فتنذر 
األمور اىل تقنني كبري حيث قالت مؤسســة كهرباء لبنان 
أن الطلب هذا الصيف ســيبلغ 3500 ميغاوات بينام االنتاج 
ال يتعدى الـ 600 ميغاوات حيث ســتحصل مدينة بريوت 
عىل 6 اىل 8 ســاعات مــن التغذية، بينــام بقية املناطق 

تعطى بني 2 و 4 ســاعات من التيار الكهربايئ يومياً.
الكهربائية  املولدات  قال رئيس تجمع  االطار نفسه  ويف 

عبدو ســعاده يف ترصيح صحفي إىل أن »يف ظّل انقطاع 
التيــار الكهربايئ وشــّح املازوت ســيعّد التجّمع برنامج 
تقنني مبعــّدل يرتاوح ما بني الـ 4 والـ 5 ســاعات، يعمم 
عىل املشرتكني األسبوع املقبل، رغم عدم رغبتنا بذلك إال أن 
الجباية  ال خيار آخر أمامنا«. وأضاف: »نعاين صعوبة يف 
ونســبة كبرية من املشــرتكني عاجزة عن تسديد الفواتري. 
والخطر األكرب متمّثل يف حــال رفع الدعم عن املازوت ما 
4 أضعاف، وهي مرتبطة  ســيؤّدي إىل ارتفاع التســعرية 
بســعر املازوت وســعر الرصف دوالر وســاعات القطع. 

املولّدات«. ترّضر أصحاب  القطع  زادت ساعات  وكلّام 
من جهتها، أعلنت املديريــة العامة للنفط، يف بيان، أن 
»بعض القيمــني عىل قطاع املولــدات الكهربائية يطالعنا 
املولدات،  حاجــة  لتزويد  املــازوت  مادة  بفقــدان  يوميا 
واســتخدام هذه الحجة مطّية لالعالن عن خفض التغذية 

تقنني. وبرنامج 
وأضافــت املديرية ان عدد رشكات التوزيع التي تســتلم 
املادة هي يف حدود 200 رشكة موزعة عىل املناطق كافة، 
الصادر  الوارد يف جدول تركيب االسعار  الرسمي  وبالسعر 
عن وزارة الطاقة واملياه ووفق نظام حصص يتم مناقشته 
واقراره بناء عىل الطلب والعرض وحاجة الســوق. كام أن 
كل املؤرشات املتوافرة لدينا تؤكد إشــباع السوق باملازوت، 
اذ أن منشــآت النفط يف طرابلس والزهراين وحدها زودت 
اللبنانية كافــة بعرشين مليون ليــرت من مادة  الســوق 

األسبوع. لهذا  املازوت 

ــات« ــبــدايــة فــي الــكــهــربــاء واألدويــــة و»املــحــروق ــتــام وشــيــك... وال االنــهــيــار ال
ال تبّدل في املواقف املعّطلة لتشكيل الحكومة... وتقارير مقلقة عن هجرة املسيحيين

)تتمة املانشيت( 

االحد 6 حزيران 2021

 اإليراين حســن روحاين، يف اتصــال هاتفي برئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي، أن »التعاون بني البلدين رضوري 

ملواجهة املجموعة اإلرهابية«.

{ الكاظمي {
عن االنتخابــات العراقية، قال الكاظمــي: »لقد اخرتت أن 
أكون طرفاً محايداً، أدعم االنتخابــات، ونعمل عىل أن نكون 

مبسافة واحدة بني جميع األطراف السياسية«.
وأضاف: »أنا شخصياً لن أدخل االنتخابات، وال يوجد عندي 
حزب، ولكن هناك من يحاول أن يوجه لرئيس الوزراء اتهامات 

باطلة بأنه سوف يدخل االنتخابات«.
وتابع: » فليفهم الجميع أن هديف هو محاولة الوصول إىل 
مبدأ العدالة لكل الكتل السياســية ولكل األحزاب والفعاليات 
الشعبية يف العراق... دوري أن أحمي االنتخابات وأوفر فرص 
نجاحها. لن أشــارك يف االنتخابات، ولــن أدعم تحالفاً عىل 

حساب تحالف، وإمنا سوف أشجع الجميع عىل الحوار، وبناء 
قواعد العمل والتنافس الوطني.«

{ »نيويورك تاميز« {
يف غضون ذلك، أكدت صحيفة »نيويورك تاميز« أن الواليات 
املتحدة تشعر بقلق متزايد إزاء تصاعد وترية الهجامت بواسطة 

طائرات مسرية صغرية عىل مواقعها يف العراق.
ونقلــت الصحيفة عن مســؤولني أمريكيــني أن جامعات 
مسلحة معارضة لواشنطن شــنت خالل الشهرين املاضيني 
ثالث هجامت عىل األقل بطائــرات مفخخة تحت غطاء الليل 
لتنفيذ  املتحدة  الواليات  عىل قواعد عســكرية تســتخدمها 

عمليات خاصة.
وأوضحت الصحيفة، نقال عن ثالثة مســؤولني مطلعني، 
أن الهجــوم األول اســتهدف قبل منتصف ليــل 13 عىل 14 
نيســان حظرية تابعة لوكالة املخابــرات املركزية األمريكية 

)CIA( يف مطار أربيل.
وســبق أن أفادت صحيفة »واشــنطن بوســت« بأن هذا 
الهجوم، عىل الرغم من عدم وقــوع إصابات برشية جراءه، 

استدعى قلقا بالغا لدى البيت األبيض والبنتاغون.
ويف فجر الثامن من ايار، اســتهدفت طائرة مسرية أخرى 
قاعــدة عني األســد يف محافظة األنبار والتي تســتخدمها 
الواليات املتحدة لتشــغيل طائرات مسرية قتالية من طراز »إم 

كيو - 9 ريرب«.
وأكد املتحدث باســم التحالف الدويل واين ماروتو أن هذا 
الهجوم مل يسفر عن وقوع إصابات لكنه ألحق رضرا بحظرية 
طائرات. وبعــد ثالثة أيــام، رضبت طائرة مســرية مطارا 
يف ناحية حرير شــاميل أربيل تســتخدمه قيادة العمليات 

الخاصة املشرتكة األمريكية.
وأفادت »نيويورك تاميز« بأن هذا الهجوم مل يخلف إصابات 

أو أرضارا لكنه زاد من قلق املسؤولني يف التحالف.
وأكد ثالثة مسؤولني أمريكيني للصحيفة العثور عىل أجزاء 
من حطام كل الطائرات املسرية تلك، قائلني إن التحليل األويل 
كشــف أنها إيرانية الصنع أو تعتمد عىل تكنولوجيات منتجة 

يف إيران.
وأوضح املســؤولون أن هذه الطائرات املسرية تتجاوز من 
حيث الحجــم درونات مدنية عادية، لكنهــا أقل من »ريرب«، 

مشريين إىل أن تلك الطائرات الجديدة تستطيع، حسب املحللني 
العســكريني، نقل ما بني 10 و60 رطال )4.5-27 كيلوغراما( 

من املتفجرات.
وأشارت الصحيفة إىل أن هذه الطائرات املسرية تحلق عىل 
ارتفاعات منخفضة ما مينع املنظومات الدفاعية من رصدها.

وحمل الضابــط الســابق يف وكالة املخابــرات املركزية 
ومســؤول كبري معني بالسياسات يف الرشق األوسط ضمن 
البنتاغــون، مايكل يب مالــروي، »فيلق القــدس« اإليراين 
املســؤولية عن تزويــد الفصائل يف العــراق بتكنولوجيات 
الطائرات املســرية، وحذر من أن الدرونــات تزداد تطورا عىل 
الرغم من تكلفتها املنخفضة نســبيا، واصفا إياها بأنها »أحد 

أخطر التهديدات التي تواجهها قواتنا هناك«.
وحســب البيانات الرســمية التي نرشتها االســتخبارات 
األمريكية يف أبريل املايض، شــنت الفصائــل املدعومة من 
إيران منذ أواخر عام 2019 أكرث من 300 هجوم عىل مصالح 
الواليات املتحدة يف العراق، ما أسفر عن مقتل أربعة مواطنني 
أمريكيني و25 شــخصا من مواطنــي دول أخرى معظمهم 

عراقيون.

ــة حـــســـاســـة هـــــجـــــمـــــات بــــــطــــــائــــــرات مـــــســـــيـــــرة عـــــلـــــى أهــــــــــــــداف أمـــــيـــــركـــــيـــ
حـــــاالتـــــهـــــا أفـــــــضـــــــل  فـــــــــي  إيـــــــــــــــــران  مـــــــــع  عــــــاقــــــاتــــــنــــــا   : الــــــكــــــاظــــــمــــــي 

ــة ــ ــق ــ ــط ــ ــن ــ امل شــــــكــــــل  ســـــتـــــغـــــّيـــــر  املـــــقـــــبـــــلـــــة  املـــــــعـــــــركـــــــة   : الــــــــســــــــنــــــــوار 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الــــشــــعــــب  الـــــعـــــاقـــــات مــــــع  : مــــلــــتــــزمــــون اعــــــــــــادة  ــن  ــكـ ــنـ ــيـ ــلـ بـ

صفرا كبريا، وقال »مل يستشــهد مــن مقاومتنا من جميع 
الفصائل أكرث من 90 يف حني كان هدف إرسائيل قتل أكرث 

10 آالف مقاتل«. من 
وكرر الســنوار تأكيده أن العدو اإلرسائييل مل يدمر أكرث 
من 3% من األنفاق يف غزة أو ما يســمى »مرتو حامس«، 

خري. بألف  بقيت  املقاومة  وأن 
ووصف الحرب األخرية مع االحتالل بـ »املناورة«، وقال 
»ما حدث كان مناورة الختبــار قدراتنا ويك نري إرسائيل 
صــورة مصغرة ملا قد تكون عليه الحرب«، مشــريا إىل أن 
املقاومــة جربت ســابقا كثريا من الصواريــخ يف البحر 

عمليا. تجربتها  من  بد  ال  وكان 
وأضاف الســنوار أنــه إذا عادت املعركــة مع االحتالل 
فستتغري صورة الرشق األوســط، الفتا إىل أن إرسائيل لن 

عليها. حقيقي  هجوم  أي  تتحمل 
ورأى أنه بعد »النرص الكبــري« الذي تحقق خالل الحرب 
األخرية فإن ما بعد أيــار 2021 ليس كام قبله، وأن الحرب 
للعــدو أن لألقىص من يحميه  أثبتت  األخرية مع االحتالل 

الفلسطينيون. حققه  إسرتاتيجي  هدف  وهو 
وخالل األيام املاضية تكــرر ظهور رئيس حركة حامس 
يف قطاع غزة يحيى الســنوار وخطاباتــه وتحّديه لقوات 
االحتالل اإلرسائيــيل التي تضعه مع قادة الحركة وفصائل 

لالغتيال. املطلوبني  قوائم  مقدمة  يف  املقاومة 

{ بلينكن {
مــن جهته، قال وزير الخارجية األمــرييك أنتوين بلينكن 

إن الواليات املتحدة ملتزمة بإعادة بناء العالقات مع الشــعب 

الفلسطينّي.

بلينكــن ويف تغريــدة لــه عــىل تويرت أشــار إىل أن 

متساوية  تدابري  يســتحقون  والفلسطينيني  »اإلرسائيليني 

والكرامة«. والفرص  والحرية  األمن  من 

الرئيس األمرييك  التزام  كام شّدد يف تغريدة أخرى عىل 

جو بايدن مبكافحة معاداة الســامية وسط ارتفاع مقلق 
الشأن. بهذا  الحوادث  يف 

{ حصيلة الجرحى {
عىل صعيد آخر، أعلن الهالل األحمر الفلســطيني، يف آخر 
إحصائيٍة له، إصابة 293 فلسطينياً، وذلك خالل تصدي شباٍن 

لقوات االحتالل يف بلديت بيتا وبيت دجن بقضاء نابلس.
وأشــار  الهــالل األحمــر إىل أن 16 شــخصاً أصيبوا 
املغلف  املعدين  بالرصاص   20 الحي، فيام أصيب  بالرصاص 

باملطاط.
وســجلّت إصابتان برصاص االحتــالل خالل مواجهات 

الله. رام  الفاصل يف قرية نعلني غرب  الجدار  قرب 
وســاد التوتــر بلدة ســلوان يف القــدس املحتلة، بعد 
اقتحــام جنود االحتــالل خيمة االعتصــام يف حي بطن 
الهوى بالبلــدة، واعتدائهم عىل املتواجدين داخلها، ما أدى 

برأسه. أصيب  بينهم طفل  إىل وقوع جرحى 
املتضامنني  عــىل  بوحشــية  االحتالل  قــوات  واعتدت 
بكثافة، وهدمت  الصوت  قنابل  نحوهم  وأطلقت  والسكان، 
خيمــة االعتصام، وشــّنت حملة اعتقــاالت يف صفوف 

السكان.
وقمعت قوات االحتــالل، »ماراثون القدس« الذي انطلق 
من أمام مدخل حي الشــيخ جراح باتجاه حي بطن الهوى 

املحتلة. القدس  يف 
وكانت قوات االحتالل اإلرسائييل قد أطلقت النار وقنابل 
الغاز عىل مســرياٍت يف جبــل صبيح، قــرب بيتا جنويّب 
الجمعة  الفلســطينيني صالة  أقــام عرشات  نابلس، حيث 
االستيطانية  البؤرة  احتجاجي ضد  تحرك  املكان، ضمن  يف 

التي أقامها املســتوطنون هناك منذ أكرث من شهر. 

ــكـــومـــة ــيـــل الـــحـ ــكـ ــد فـــــي تـــشـ ــيـ ــبـ ــة لـــلـــكـــنـــيـــســـت االثــــنــــيــــن العــــــــان نــــجــــاح لـ ــسـ ــلـ جـ

عىل غزة أو لبنان إذا استدعت الحاجة.
وأقر بينيت يف حديثه مع القناة الـ 12 اإلرسائيلية بأن شن 
الحرب سيقود إىل إســقاط الحكومة بسحب حزب القامئة 

العربية املوحدة دعمه لها.
وقال إذا كانت هناك حاجة لعمل عســكري يف غزة أو يف 
لبنان فامذا نفعل؟ ســنقوم به، ال توجد قيود سياسية، ويف 

نهاية الحرب نفســها إذا كان هناك ائتالف )حكومة( فليكن، 
إذا مل يكن كذلك فسنذهب إىل صناديق االقرتاع، كل يشء عىل 

ما يرام.
ومتكن لبيد من تشــكيل الحكومة »املرتقبة« بعد حصوله 
عىل دعم حزب القامئة العربية املوحدة بزعامة عباس منصور 
مقابل اتفاق عىل تحسني أوضاع العرب املعيشية يف إرسائيل.

وإذا ما حصلــت الحكومة اإلرسائيليــة الجديدة عىل ثقة 
الكنيســت )الربملان( فســيصبح بينيت )49 عاما( رئيسا لها 

حتى أيلول 2023، ليعقبه بعد ذلك يائري لبيد.

{ مواقف بينيت {
ورجــح بينيت أن تتعرض الحكومــة الجديدة لضغوط من 
اإلدارة األمريكية حول االســتيطان يف األرايض الفلسطينية 
املحتلــة، وقــال »بالتأكيد حول موضوع االســتيطان هناك 
خالفات، لذلك سنحاول تحديد وإدارة هذه املسألة، ولكن هناك 

الكثري من األمور املشرتكة«.
ويشتهر بينيت بدعم االســتيطان اإلرسائييل يف األرايض 
الفلســطينية، كام يعرف عنه معارضته الشديدة لقيام دولة 
فلسطينية، ودعوته املتكررة لضم إرسائيل املنطقة »ج« التي 

تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية.
وبشــأن حكومة التغيري املرتقبة، أعرب بينيت عن أمله بأن 
يتــم التصويت عىل منحها الثقة يف غضــون 10 أيام، وقال 
»آمل وأعتقد أنه يف غضون 10 أيام ســيتم تشــكيل حكومة 
جديدة تضع حدا لفرتة ســيئة للغاية لدولة إرسائيل، فرتة من 
املشاجرات و4 انتخابات وفوىض، وسنقوم بذلك بإعادة البالد 
إىل مسارها الصحيح«. لكنه أشار إىل الضغوط التي ميارسها 
رئيس الــوزراء بنيامني نتنياهو وحزبه »الليكود« عىل النواب 

لعدم التصويت لصالح الحكومة.

يجمع القذائف الغري املنفجرة يف غزة
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