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ــــــــدوالرات  ــــــــارات ال ــــــــائر بملي ــــــــى خ ّدي ال ــــــــ ــــــــ ت ــــــــرات في .. و ــــــــو ّ الي ــــــــ ــــــــرول« يُب ونت ــــــــال  »الكابيت
ــــــــ ــــــــ دقائق ي ــــــــار تن ا املص ــــــــ لت ــــــــات ب ــــــــالل ســــــــاعات... وتوقّع ــــــــدر خ ــــــــان يص ــــــــر لبن ــــــــم مص ــــــــاًتعمي ــــــــح حتمي ــــــــم أصب ــــــــاء الدع ... وإل ــــــــر ــــــــى ســــــــعر صــــــــر  لي ــــــــع عل ائ ــــــــّعرون الب ــــــــار يُ التّج

« الخميس... ودعوات ملواجهتها ال ير ال اً لـ »م ينيون يتصّدون لالحتالل في القد رف ل ال
ــة ــدي ــحــدي ــ ويــنــشــر الـــقـــّبـــة ال ّهـ ــ ــتـ ــة الـ ــالـ ــع حـ ــرفـ ــ الـــعـــدو يـ ــيـ ر... وجـ ــا تــــحــــ ــمـ حـ
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ورونـــــــــــا«:  حـــــــــــاالت وفـــــــــــا «
جديـــــــــــد اصابـــــــــــة  و 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
1 إصابة  مســتجدات فروس كورونا املستجد، تسجيل ٤
جديدة بالفروس، توازياً مع تســجيل  حاالت وفاة جراء 

اإلصابة بالوباء.
ولفتــت وزارة الصحــة إىل أن عدد اإلصابات اإلجاميل 
٤1 حالة، يف وقت وصل عدد  ارتفع يف البــالد إىل 7

77 حالة وفاة. ضحايا الوباء إىل 

»ســوبــرســتــار« نــجــو    
لـــــــــــــــن نــــــــــراهــــــــــم
ــم أوروبـــا ــولــة أمـ ــي بــ ف

ص 10ص 10

ا فاي ا قاح   ا  ا ت ا  اال ا  

ج ا ق  ا  ا  ا اج

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

 ) )التتمة ص 

 ) )التتمة ص  )التتمة ص12( 

املحلل االقتصادي

مــن املتوّقع أن يصدر خالل ســاعات اليوم، تعميم مرصف 
لبنان الذي يُحّدد آلية ورشوط تنفيذ قرار املجلس املركزي ملرصف 
لبنان والذي ينّص عىل إلزام املصارف تسديد ٤00 دوالر أمريك 
»فريش« شهريًا إضافة اىل ما يوازيها باللرة عىل سعر منّصة 
صرفة للحســابات التي كانت قامئــة بتاريخ ترشين االول 
201. هــذا األمر هو بداية جيدة إلســتعادة املودعني الصغار 
أموالهــم من املصارف عىل أن يكون هناك خطوات أخرى تتبع 

تجاه إستعادة الودائع لكل املودعني. وتذهب ب

 تسديد الودائع واإلستقرار النقدي 
التعميــم املُتوّقع صدوره ســُيحّدد آلية تطبيق قرار املجلس 
املركزي وبالتحديد املُســتفيدين من هذا التعميم، وآلية الدفع، 
ومصادر التمويل. وبحســب البيان الصادر عن مرصف لبنان، 
سيســتفيد من هذه العملية الحسابات التي كانت قامئة قبل 
عتقادنا  201 وكام هو الرصيد يف أذار 2021. وب ترشين األول 
رصدة القامئة  201 ل يعود سبب تحديد تاريخ ترشين األول 
إىل أن العديد من الحســابات تّم تحويلها من اللرة إىل الدوالر 
يف الفــرتة التي إنطلقت مــن ترشين األول 2021 عقب إقفال 
املصــارف ملدة أســبوعني إذ بدأت فوىض تحويل الحســابات 
واإلستنســابية يف إعتامد سعر رصف التحويل بني الحسابات 
يف حســابات املودعني ال سيام املحظيني منهم. وبالتايل، أّدى 
هــذا األمر إىل حصول الضغوطات عىل ســعر رصف الدوالر 
ُمقابل اللرة مام شّو السعر داخل املرصف الذي مل يعد يعكس 

األســس اإلقتصادية القامئة عــىل األرض. أضف إىل ذلك أن 
تجارة الشــيكات راجت، أو أن رشارتهــا انطلقت مع انطالق 
االحتجاجات اىل وقتنــا الحايل، وبالتايل تّم تحقيق أرباح تّم 
تحميلها لحاميل اللرة اللبنانية والحسابات املرصفية القامئة.
وهنا يُطرح ســؤال جوهري عن مصر حاميل حســابات 
باللرة اللبنانية خصوًصــا من وثقوا باللرة والتي فقدت من 
قيمتها يف الســوق الســوداء ُمقابل الــدوالر األمريك؟ يف 
الواقع، األمر مرهون بحجم الكتلة النقدية باللرة اللبنانية التي 
ستظهر نتيجة هذه العملية. فاملرصف املركزي يتوّقع أن ترتفع 
2 و27 تريليون لرة لبنانية نتيجة هذه  الكتلة النقدية ما بني 
العملية وهو ما قد يزيد من التضّخم. هذه الكتلة النقدية آتية 
من الـ ٤00 دوالر أمريك التي ســيتّم سحبها باللرة اللبنانية 
عىل سعر رصف منّصة صرفة. ومن املفروض أن يُحّدد التعميم 
املنــوي إصداره إذا كان من املُمكن ســحب هذه اللرات نقًدا أو 
سيتّم إستخدامها فقط بواسطة وسائل الدفع األخرى)بطاقة 
مرصفية، شــيك...( التي تخفف وطأة تضخم الكتلة النقدية 
خصوًصا أن ســحبها نقًدا ســيدفع باملودعني إىل الذهاب إىل 
السوق السوداء لتحويلها إىل دوالرات وهو ما قد يزيد الضغط 

عىل اللرة اللبنانية أكرث فأكرث. 
إال أن هذا الســيناريو يواجه ُمشــكلة جشع التّجار الذين ال 
يقبلــون القبــض إال نقًدا! من هنا أهميــة أن يتّم فرض قبول 
وســائل الدفع األخرى باللــرة اللبنانية عىل التّجار يك ال يتّم 

اقتحم عرشات املســتوطنني الصهاينة، امس األحد، باحات 
املســجد األقىص املبارك يف مدينة القدس املحتلة، بحراســة 
مشــددة من قوات االحتالل، يف إطار املساعي التهويدية التي 
تدعمها حكومة بنيامني نتنياهو بهدف الســيطرة عىل املدينة 

املقدسة كاملًة.
وأفادت شــهود عيــان، بأن ٨ مســتوطنا اقتحموا باحة 
األقىص ونفذوا جوالت اســتفزازية يف باحاته، إىل أن غادروه 
من باب السلسلة. وتأيت هذه االقتحامات بدعوات من جامعات 
متطرفة، التي تضع كل ثقلها لفرض االقتحامات بشكل أوسع 
وامل يف خطة تقســيم األقــىص زمانيا ومكانيا. وتواصل 
قوات االحتالل تعزيزاتها العسكرية املشددة يف املسجد األقىص 

والبلدة القدمية لتأمني اقتحامات املستوطنني للمسجد.
وتفرض قوات االحتالل إجراءات أمنية مشددة عىل املقدسيني 
وأهايل الداخل، فيام تنترش قوات االحتالل يف ساحات املسجد 

األقىص، ويف طرقاته خاصة عىل طول مسار االقتحامات.
وتــأيت االقتحامات يف ظل قرار الجمعيات االســتيطانية 
املتطرفة إعادة إقامة »مســرة األعالم« يف البلدة القدمية يف 
القدس املحتلة يوم الخميس القادم، التي جرى وقفها يف ذكرى 
احتالل رشق القدس املحتلة الشهر املا بعد إطالق املقاومة 

للصواريخ نحو القدس.
ودعا مقدسيون ونشــطاء ورجال دين، إىل شّد الرحال إىل 
املســجد األقىص املبارك والتواجد يف شــوارع املدينة والبلدة 
القدميــة ومحيطها، ملواجهة«مســرة األعــالم« التي ينوي 

املستوطنون تنظيمها الخميس املقبل 10 حزيران 2021.
وطالبت الدعوات، التجار املقدســيني، بعدم إغالق محالهم 

التجارية بالتزامن مع »مســرة األعالم« اإلرسائيلية، وكذلك 
تشكيل لجان شبابية لحامية هذه املحال من أي اعتداء قد يقوم 

به املستوطنون.
وتتواصل الدعوات املقدســية لالحتشــاد والزحف والرباط 
يف املســجد األقىص يف كافة األوقات وطيلة أيام األســبوع، 
لحاميته من مخططــات االحتالل وصد اقتحامات املتطرفني، 

وإفشال املخططات االستيطانية والتهويدية.

 اعتداءات يف الشيخ جراح وسلوان 
كام واصلت قوات العدو اعتداءاتها بحق املقدسني والناشطني 
يف حيي الشــيخ جراح وســلوان يف القدس املحتلة ، وعمدت 
اىل اعتقــال عدد من الناشــطني والصحافيني يف وقت تعالت 
التحذيرات الفلسطينية من املامرسات الصهيونية بحق اهايل 

الشيخ جراح.
واصيب شاب فلسطيني بجروح خطرة خالل مواجهات مع 
االحتالل يف قرية النبي صالح شــامل رام الله هذا وشــكلت 
الحمالت عىل مواقع التواصل االجتامعي عامل ضغط إضايف 
عىل االحتالل يف املواجهة األخرة لدورها البارز يف استقطاب 

الرأي العام العاملي نرصة للقضية الفلسطينية.

 السلطة الفلسطينية: نتنياهو يحاول 
تفجر الوضع يف القدس 

هذاحذرت الســلطة الفلســطينية من أن رئيــس الوزراء 

ــي والـــروســـي ــر ــي ــيــن االم ــة الــرئــيــ ــّم اجــــــراءات امــنــيــة فـــي جــنــيــف قــبــل ق
» ــّر ــق ــت ــ ـــعـــي لـــعـــالقـــات م ــي والـــ ــروســ ــ ـــر ال ــد عـــن »الـــخـــ ــح ــت بـــايـــدن ي
ــة« ــايــا املــصــلــحــة املــشــتــر ــ فـــي قــ ــح ـــراجـــات بـــل »ب بــوتــيــن ال يــتــوقــع انـــ

يـــــرات مـــــن اعمـــــال عنـــــف مـــــع قـــــر االطاحـــــة بـــــ تح
ـــــى »اســـــرائيل« ـــــراً عل ـــــار تشـــــكل خ ـــــة الي ـــــو: حكوم نتنياه

ــي ـ ــ ــرنـ ــدي وفـ ــ ــن ــ ــول ــ ــن ه ــ ــديـ ــ ــا: دخــــــــول وفـ ــ ــ ــوري ــ ــ س
الدولي للقانون  فاضحاً  اً  انتها يُشكل  رعي  ير  بشكل 

قال الرئيس االمريك جو بايدن إن واشــنطن تسعى إىل 
إقامة عالقات مســتقرة مع موســكو بخصوص املسائل 
الرئيســية، وذلك قبل أيام من القمة بينه ونظره الرويس 

فالدمير بوتني يف سويرسا.
وأشــار بايدن، يف مقال رأي نرشته صحيفة »واشنطن 
بوســت« امس، إىل أن لقاءه مع بوتني الذي ستســتضيفه 
1 حزيران الجاري سيأيت بعد مشاورات رفيعة  جنيف يف 
املستوى مع »األصدقاء والرشكاء والحلفاء« الذين يشاركون 
الواليــات املتحدة رؤيتهــا إزاء العامل، وذلك »بعد تجديدهم 

روابطهم وهدفهم املشرتك«.
وقال: »نحن موحدون يف مواجهة املخاطر التي تشكلها 
روسيا عىل األمن األورويب ابتداء من عدوانها عىل أوكرانيا، 
ولن يكون هناك أدىن شــك يف عــزم الواليات املتحدة عىل 
الدفــاع عن القيم الدميقراطية التــي ال ميكن فصلها عن 

مصالحها«.
وأشار بايدن إىل أنه يف اتصاالته مع بوتني تحدث بشكل 
»واضح ومبارش« وأكد أن الواليات املتحدة »ال تسعى إىل نزاع 
بل تريد أن تكون هناك عالقات مســتقرة وقابلة للتنبؤ مع 

روسيا بشأن مسائل مثل االستقرار االسرتاتيجي والرقابة 

عىل التســلح«، ولفت إىل أن هذا املوقف دفعه، عند توليه 

مقاليــد الحكم، إىل التحرك فورا لتمديد معاهدة »ســتارت 

الجديدة« مع روســيا ملدة خمس سنوات بهدف »تعزيز أمن 

الشعب األمري والعامل«.

وتابع: »يف الوقت نفســه فرضت إجراءات ملموســة 

يواجه رئيس الوزراء »االرسائييل« بنيامني نتنياهو احتامل 

وهو أكرث رئيس وزراء  انتهاء مسرته التي استمرت 12 عاما 

رسائيل بعد أن أعلــن زعيم املعارضة  بقــاء يف الســلطة ب

، أنه نجح يف  الوســطي اإلرسائييل يائر لبيد، األربعاء املا

. 2 آذار املا تشكيل ائتالف حاكم بعد انتخابات 

التي مل تؤد اليمني بعد خليطا  وستكون الحكومة الجديدة 

غر متجانــس من األحزاب اليســارية والليربالية واليمينية 

والقومية والدينية، باإلضافة إىل حزب إســالمي عريب، وذلك 

ألول مرة يف تاريخ »إرسائيل«.

وقــد اعرب نتنياهو أمس عن قناعته بأن »حكومة التغير« 

الذي يســعى املعســكر املعارض له إىل تشكيلها لن تستطيع 

ضامن مصالح الدولة العربية.
وشدد نتنياهو يف كلمة ألقاها أمس يف مستهل جلسة كتلة 
حزبه »الليكود« يف الكنيســت عىل أن الحكومة القادمة هي 
سقاطها يف  حكومة يسار تشكل خطرا عىل إرسائيل، وتعهد ب
أرسع وقت ممكن يف حال تشكيلها، وقال إن حكومة يسارية 
لن تستطيع مواجهة املخاطر الناجمة عن قطاع غزة أو قرارات 
املحكمة الجنائيــة الدولية بحق إرسائيل ولن تتمكن من منع 

إيران من الحصول عىل ترسانة نووية.
ووجــه نتنياهو نداء إىل أعضاء يف حزيب »ميينا« و«األمل 

أكدت سوريا أن دخول وفد هولندي وآخر فرنيس بشكل غر 

رشعي إىل األرا الســورية بالتواطؤ مع ميليشيات »قسد« 

واســتمرار النظام الرتيك بسياســة الترتيك يف املناطق التي 

تنترش فيها تنظيامته اإلرهابية يشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون 

الدويل واعتداًء سافراً عىل السيادة السورية مجددة تصميمها 

عىل بسط سيادة الدولة عىل كافة أراضيها.

وقــال مصدر رســمي يف وزارة الخارجية واملغرتبني »دأب 

ممثلو بعض الدول املشاركة يف الحرب عىل سوريا عىل القيام 

مبامرســات تشــكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدويل واعتداًء 

سافراً عىل سيادة الجمهورية العربية السورية.. فقد قام وفد 

هولندي برئاسة ما يســمى باملبعوث الخاص بامللف السوري 

بالدخول بشــكل غر مرشوع إىل األرا السورية بالتواطؤ 
مع ميليشــيا قسد، ذلك بحجة تسلم عدد من موقويف تنظيم 

داعش املحتجزين لدى هذه امليليشيات«.
وأضاف املصدر »كام قام وفد فرنيس من مؤسســة دانييل 
ميرتان وبلدية باريس بزيارة إىل مدينة القامشــيل بشكل غر 
مرشوع وبالتواطؤ مع ميليشــيا قســد أيضاً وذلك يف إطار 

االنخراط الفرنيس املبارش يف العدوان عىل سوريا«.
وأوضــح املصدر أنــه يف إطار االحتالل الرتيك الغاشــم 
را السورية فقد طلبت السلطات الرتكية من قواتها التي  ل

وحدها ارقام »كورونا« تبلسم جراح اللبنانيني، امام املشهد املظلم 

الذي يخيم فوق رؤوسهم، مع انخفاض ارقام عدد االصابات والوفيات.

اال يكفي املواطن اللبناين انه يسمع منذ اشهر عن العتمة الشاملة 

بســبب انقطاع الكهرباء ليضيــف اليها تلويح اصحــاب املولدات 

الكهربائية الخاصة باعتامد التقنني اعتبارا من االسبوع املقبل بسبب 

شــح مادة املازوت. وماذا عن رفع الدعم؟ يبدو ان االمر بات حتميا، 

فكيف سيعيش اللبناين لتأمني قوت عائلته؟

االوضاع املعيشية تتدهور برسعة قياسية، الدوالر يحلق يف السوق 

الســوداء، الغالء يتفىش بني الســلع الرضورية، املستشفيات ترتنح، 

االطباء يهاجرون، الصيدليات ت من نقص االدوية، محطات الوقود تذل 

املواطنني، املياه العذبة تكاد ال تصل اىل البيوت، القطاع الرتبوي ينهار...

ماذا بقي بعد؟؟؟

عىل طريق الديار

»الديار«

و مــاليــيــن  ــات   ــي ــوف وال ــاً...  ــون ــي مــل  2 تــتــجــاو  االصـــابـــات   : الــعــالــم  حـــول  ــا«  ــورونـ ـ ص 12»
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»الثنائي الشـــــــيعي« ُممتعض من »الوطني الحر« ويرفض حل املجلس النيابي
بوال مراد

يف الوقــت الذي تبذل »حركة أمل«جهودا شــتى لعدم 
فتح الجبهة مجددا مع »التيار الوطني الحر« عىل خلفية 
امللــف الحكومي ، حرصا عىل الحظــوظ القليلة املتبقية 
ملبادرة رئيســها نبيه بري، يبدو حزب الله الذي لطاملا كان 
ُمتفّهام ملطالــب ورشوط العونيني، هو اآلخر ممتعضا ملا 
آل اليه الوضع الحكومي، فهــو وان كان مقتنعا اىل حد 
بعيد بتلكؤ الحريري عن التشــكيل نتيجة انتظاره ضوءا 
اخرض ســعوديا لن يأيت، اال انه كان وال يزال يضغط عىل 
رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون ورئيس »الوطني 
الحر« جربان باسيل السقاط كل الحجج التي يتحدث عنها 
الحريري، وابرزها موضوع تســمية الوزيرين املسيحيني 

من خارج حصة الرئيس عون.
وتعترب مصادر »الثنــايئ« ان الطرفني املعنيني بعملية 
املشكل  التأليف، بعدما تحّول  التشكيل يؤخران ويعطالن 
بينهام من سيايس اىل شخيص بشكل اسايس، وخاصة 
من قبــل عون الذي بات يعترب انه مــن الصعب التعايش 
مع الحريــري يف حكومة واحدة، وتشــر املصادر اىل 
انه »وان كان الحريري مرتددا بانجاز التشــكيل، بانتظار 
اشــارات ومعطيات خارجية، فهنــاك امكانية الحراجه 
واجباره عىل التأليف لو اراد عون وباسيل ذلك«. وتتساءل 
املصادر:«طاملا اعلــن رئيس الجمهورية التخيل عن الثلث 

املعطل، ملاذا ال يســقط حجة الوزيرين املسيحيني ونضع 
الحريري امام االمر الواقع، فاما يُنجز التشكيل واال يظهر 

معطال اساسيا للعملية ككل؟!« 
وفيــام يحاول »الثنايئ الشــيعي« حاليا اعطاء جرعة 
تنفس اصطناعي ملبادرة بري التي تشــظت نتيجة حرب 
البيانات بني »بيت الوسط« وبعبدا، يصطدم عىل حد قول 
املصادر، بتشــدد الرئيس عون لجهة نفاذ الوقت واملهلة 
التــي اعطيت لهذه املبادرة، من منطلــق ان آخر ما تريده 
بعبدا ان تتحول غطاء لتعطيــل ما تبقى من العهد. ولعل 
ما صدر عن عضو تكتل »لبنان القوي« النائب زياد أسود 
أخرا لجهة قوله ان »بري هو املحرك االســايس للقضاء 
عىل العهد واملســؤول عن تعطيل البلــد«، قد يكون بداية 
العالن املواجهة والحرب العلنية املفتوحة عىل بري، عىل 
ان تشــمل ايضا حزب الله يف حال ارص عىل مترتسه اىل 

جانب حليفه الشيعي.
وتعترب مصادر سياسية مطلعة عىل الحراك الحاصل ان 
»العونيني خرسوا كل يشء ومل يعد هناك يشء ليخرسوه 
اكرث من عهد عون وحظوظ باســيل الرئاسية، من هنا، 
يخططون للتحرك يف االســابيع او االشــهر املقبلة عىل 
قاعدة »عليي وعىل اعــدايئ«، خاصة واننا بتنا عىل قاب 
قوسني او ادىن من موعد االنتخابات النيابية التي تتطلب 
تجييشا غر مســبوق بعد »انتفاضة 17 ترشين االول« 

والرتاجع املدوي يف شعبية »التيار«.

وجاء التلويح العوين العلني واملبارش بحل مجلس النواب 
عــرب تقديم اقرتاح قانــون لتقصر واليتــه او عرب تقديم 
نواب »لبنان القوي«اســتقاالتهم ما ســيدفع تلقائيا نواب 
»الجمهورية القوية« مبالقاتهم ما يعني ســقوط الغطاء 
املســيحي عن الربملان الحايل، ليفاقم االحوال مع »الثنايئ 
الشيعي« الذي ال يبدو متحمسا عىل االطالق لطرح مامثل. 
وبحسب املعلومات يدفع حزب الله بقوة باتجاه سحب قيادة 
»التيار« لطرح اسقاط املجلس من التداول، خاصة بعد تحّول 
بعض االنتقادات لطائفية من خالل اســتهجان البعض ما 
يقولون انه »دفع عوين لفراغ يف ســدة رئاستي الحكومة 
والربملان«،وان كانت هذه الخطوة يفرتض ان تؤدي مبارشة 
اىل انتخابــات نيابية مبكرة. ويبدو انه ويف حال متســك 
»التيــار« بهذا الطــرح اذا وصلت االمور معــه اىل حائط 
مســدود، فان بري قد يتصدى له وسرفض اقالة املجلس 
»املردة« ســليامن فرنجية وبعض  وسيتلطى بكتلة رئيس 
النواب املسيحيني لتأمني امليثاقية املسيحية، وهم الذي كلفوا 

الحريري الذي مل يحظ بتأييد الكتل املسيحية الكبرة.

اذا، هو خلط اوراق غر مســبوق سنكون مقبلني عليه 
يف االســابيع القليلة املقبلة، مع وصول عملية تشكيل 
الحكومة مجددا اىل حائط مسدود، وقد يكون من االجدى 
شد احزمة االمان خاصة وان االزمة السياسية ترتافق مع 
ازمتني اقتصادية واجتامعية غر مسبوقتني اوشكا بلوغ 

مرحلتهام القصوى!

الثمن يــدفــع  واملـــواطـــن   ... حــلــول  وال  حــكــومــة  ال  ــار...  ــهـ انـ الــبــلــد 
ــومــة ــحــك ــل ال ــي ــشــك ــد ت ــ ــري ــ ــّر«: الـــحـــريـــري ال يُ ــ ــحـ ــ »الـــوطـــنـــي الـ

فاطمة شكر

انهار البلد ودخل مرحلة جديدة لن تكون ســهلة عىل أحد.  
يعرُف كل من حكم ويحكم لبنان أن ما وصل اليه الوطن 
وشعبه كان متوقعاً ، وما هو إال نتيجة السياسات املتبعة 

واملوروثات التي دفعت لبنان اىل اإلنهيار بهذا الشكل.
الخالف بني التياريــن«األزرق« و«الربتقايل« ، مل يعد 
عادياً ، فتبادل اإلتهامات والرتاشــق الكالمي ظهرا أمام 
الجميــع ، بالتأكيد يعرف الطرفــان أن لبنان ذاهٌب نحو 
إعادة توازنات جديدة،  لذلك يحــاول كل واحٍد منهام أن 
يحّسن موقعه ويدافع عن مكتسباته التي كّرسها عرفاً ، 

أو حتى مبيزان القوة من باب تشكيل الحكومة.
مصادر مطلعة عىل ملف تشكيل الحكومة تؤكد أن ال 
أحد يريد أن يتحّمل املســؤولية ، العجز كبر ، واإلنهيار 
أكرب ، ناهيك عن انعدام الثقة بني القوى السياسية ، هذا 
فضالً عن أن املنظومة السياســية مل تعد قادرة عىل أن 
تحكــم الدولة ، وال أن تكون جزءاً مــن الحل ، ال بل هي 
ســبُب األزمات يف األصل . لذلك كل ما يقوم به الطرفان 
املعنيان، وهام »تيار املستقبل« والعهد لتشكيل الحكومة 

هو من باب تقطيــع الوقت حتى اإلنتخابــات النيابية 
والرئاســية . والرصاع القائم بــني الطرفني عىل وزيري 
الداخلية والعدل، ما هو إال رصاٌع ســخيف يخفي جوهر 
األزمة الحقيقية ، وهي أن السلطة ال متلك أي حل ألزمة 
البالد ، كام أنها تخفي أزمة تعطيل املؤسسات والدستور.
تبادل التهم القائم والذي ال يزال مستمراً ، وتصاعده يف 
املرحلة األخرة بني رئاسة الجمهورية و »تيار املستقبل« 
رغم طلب بعض القوى السياســية تقديــم القليل من 
التنازالت من أجل الوصــول اىل حل ،  ما هو إال من أجل 
شــد عصب املواطن اللبناين متهيداً لإلنتخابات النيابية 

الجديدة ولإلستحقاق الرئايس.
مصادر مطلعة يف »التيار الوطنــي الحر« تنفي  كل 
اإلتهامات التي يوّجهها »املســتقبل« له ، وتؤكد أن العهد 
والتيار الوطني الحر  هام عىل قناعٍة بأن »تيار املستقبل« 
والرئيس املكلف سعد الحريري ال يريدان تشكيل حكومٍة  
حتى ال يُعطي فرصة للعمل يف عهد الرئيس ميشال عون، 
و يتابع املصدر أنه من املبكر الحديث عن اإلنتخابات وال 
ســيام الرئاســية التي لن تبدأ معركتها قبل ستة أشهر 
من انتهاء الوالية الرئاسية ، ويضيف املصدر املقرب من 
»التيار الوطني الحر« ، إن كل ما يجري ما هو إال من أجل 

عىل  فأكرث  أكرث  التضييق 
الرئيس عون  وهو أمٌر غر 

منطقي.
األوســاط  تــزال  وال 
املتابعــة،  السياســية 
تتحــدث عــن مبــادرة 
ما  التي  بري  نبيه  الرئيس 
فاعلة،  وستشــهد  زالت 
املقبلة   ٤٨ ال  الســاعات 
ودفعاً  ملحوظــاً  تحركاً 
باتجــاه بعــض الحلول، 
التشــنجات  كل  من  رغم 
الحاصلــة مــا بني قرص 

بعبدا و«بيت الوســط«، وتشر االوساط نفسها اىل ان 
تراجع الحريري عن التكليف بات قاب قوســني أو أدىن، 
ولكنها لن تصطــدم مببادرة بــري، وفيام لو حصلت 
ســتكون مبعرفتــه وموافقته قبل أن يتخــذ أي قرار 

الحريري.
يف املحصلة تعاظــم األزمات يف لبنــان وتراكمها 
ودخول الوطن النفق املظلم سيؤدي اىل غضٍب شعبي، 

إضافــة اىل عقوبات خارجية لن ترحــم أحداً . وحتى 
تشــكيل الحكومة أو إعتــذار الحريــري، يبقى الفقر 
العنوان الرئييس للمواطن اللبناين، الذي مل يعد يتحّمل 
غالء املعيشــة والبطالة والعقوبــات وارتفاع الدوالر 

وانهيار العملة.
وعىل أمل أن تنظر هذه الطبقــة الحاكمة اىل الناس 
بعني الرأفة، يبقى الدعاء هو الســبيل الوحيد يك يرفع 

ظلم هذه الطبقة عن هذا الشعب.

»ضجيج« داخل »التيــــــــار البرتقالي«..صدمة ايجابية قريباً؟
إتصاالت لبري خلف االضواء.. وتشـــــاور في الخيارات البديلة

عيل ضاحي

ينقــل مطلعون عىل 
اجواء حزب الله ، ان كل 
واالتصاالت  املــؤرشات 
الساعة  حتى  ســلبية 
هنــاك  وان  حكوميــاً، 
رهان فقــط عىل نجاح 
مبــادرة الرئيــس نبيه 
بري، وال يوجد اي طرح 
نجاح  غر  آخر  حكومي 
والتي  املبــادرة،  هــذه 
فرنيس  دعم  اىل  تستند 
»إنشــايئ«  وترحيــب 
ومــرصي  رويس 
وانتظــار  وإمــارايت 
سعودي ملا ستكون عليه 

تشكيلة الحكومة.
الله  حــزب  ويؤكــد 

يتابع  انه  حلفائه،  من  للمستفرسين 
ويســاند مبادرة بــري، وانه ال يرى 
مانعاً او بديالً من تشكيل الحكومة. 
والعمل  االرصار  يجــب  وبالتــايل، 
مبوافقة  حكومــة  لتخريج  الجدي 
عون  ميشــال  الجمهورية  رئيــس 
والرئيس املكلف سعد الحريري، طاملا 
حكومة  عىل  متفقــان  الطرفني  ان 
ثلث  وال  وزيراً   2٤ ومن  اختصاصيني 

فيها ألحد. معطالً 
ويف حني يــرتدد عن تواصل جرى 
التيار  ورئيس  والنائب  الله  حزب  بني 
يف  باســيل  جربان  الحــر  الوطني 
الســاعات الـ٤٨ املاضيــة، مل يؤكد 
الله وباسيل(  اي من الطرفني )حزب 
او ينفي حصــول التواصل الهاتفي،  
بينام يشــر »طرف ثالــث« اىل ان 
التواصل كان ســلبياً وال يزال باسيل 
الوزراء  تســمية  من  موقفــه  عىل 

املسيحيني.
ان  اىل  الطــرف،  هــذا  ويشــر 
محاوالت  خانة  يف  تصّب  املعلومات 
حزب اللــه إقناع »الحليــف العنيد« 
)التــي مل تنجــح بعــد(، برضورة 
طرف  بدخول  والقبول  املواقف  تليني 
ثالــث عىل خــط تســمية الوزراء 
عون  حصة  خارج  املســيحيني،ومن 
البطريرك  يكــون  وان  والحريــري، 
املاروين بشــارة الراعي صاحب هذه 
، رغم رفضه  املهمة )خلف االضواء( 

الطرفان من  يتفق عليه  او من  لذلك، 
املســيحيني الوســطيني او مرجعية 

املهمة! بهذه  للقيام  اخرى  مسيحية 
الحر«،  الوطني  »التيار  خط  وعىل 
وعىل عكس بياناته الســابقة طيلة 
االسبوع املنرصم وااليام التي سبقت 
الجديدة،  بــري  مبادرة  عن  االعالن 
لـ«التيار«  املركــزي  املجلــس  خرج 
غر  عىل  »تهــدوي«  امس،ببيــان 
البيانات االخرى، واكد فيه انه ملتزم 
بحكومــة اختصاصيــني برئاســة 
الحريري وانه يســر بــأي حكومة 
يقبــل بها اللبنانيــون، لكنه، ووفق 
اوســاط متابعــة مللف التشــكيل، 
»فخخ«  عــرب اعالنه انه يرفض«أي 
بتخطي  الدســتور  عــىل  إنقــالب 
أعراف  وتكريس  الفعليــة  املناصفة 
جديدة بالحديث عــن مثالثة مقنعة 
عىل  لها  الرتويــج  البعض  يحــاول 
مثاين  من  مجموعات  ثــالث  قاعدة 
وزراء، يقــود كال منها أحد املكونات 
تأييده  مــع  البالد،  يف  األساســية 
ألي  يكون  أال  املرة،  لهذه  إســتثنائيا 

فريق أكرث من ٨ وزراء«.
وتؤكد االوساط ان االتصاالت التي 
افضت  الحريري وباســيل  جرت مع 
اىل تكريس تهدئــة اعالمية بحدها 
الشــخصية  النربة  وتخفيف  االدىن، 
زادت  والتي  البيانات،  يف  والتجريح 
عن حدها يف االيام املاضية، وتكشف 
االوساط عن تقاطع معلومات، يفيد 

بوجود وجهات نظــر متعددة داخل 
واملرّص  باسيل  يقوده  الذي  »التيار«، 
الحريري  مع  واملكارسة  التشدد  عىل 
حتــى النهايــة، بينام يــرى بعض 
النــواب املحيطني به وبالرئيس عون 
وبعــض املستشــارين ان »املرونة« 
اصبحت واجبــة ويجب الذهاب اىل 

ايجابية«. »صدمة 
ان هناك  وتلمــح االوســاط، اىل 
تردد  الربتقايل«،  »التيار  داخل  اجواء 
بشــكل محدود ان حــزب الله طلب 
يف تواصله االخر، ان يقوم باســيل 
بخطوة »كبــرة« وان يقوم بصدمة 
ايجابيــة النقاذ العهــد، وهذا االمر 
طلبــه بــري وصاحب املبــادرة من 
باسيل، ونصحه بأن تشكيل الحكومة 
ســيكون مردوده ايجابياً عىل العهد 

والبلد، وال خيار بديل غر ذلك.
ايضاً، يؤكد مقربون من  وحكومياً 
بري ، استمرار مبادرته وان اتصاالت 
جارية خلف االضــواء للوقوف عىل 
حقيقــة املواقف من جانب الحريري 
»استفساري«  جانب  وفيها  وباسيل 
والبديلة،  املتوقعــة  الخيــارات  عن 
ويلمــح هؤالء اىل ان بــري ال يزال 
متفائــالً، وينتظر صدمــة ايجابية 
مــن »التيار«، ولكن مــا يزعجه  ان 
و«كل  الجميــع«،  ينتظر  »الجميــع 
واحــد يرميها عىل التــاين«!  وكأن 
البلــد والوضع يحتمــالن املزيد من 

الرتف والرتاخي!

جشي: هل أصبح التشكيل أحجية عصّية على الحّل؟
النائب  للمقاومة«  »الوفــاء  كتلة  عضو  أكد 
حســني جيش، خــالل رعايته واملديــر العام 
ملؤسســة مياه لبنان الجنويب وســيم ضاهر 
االحتفال الــذي أقامته بلدية كوثرية الســياد 
البديلة  الشمســية  الطاقة  مــرشوع  الفتتاح 
بالطاقة  البلــدة  االرتوازية يف  البــر  لتغذية 
الكهربائية، ان »بلدنا اليوم يعيش أزمات عديدة، 
وعىل الجميــع أن يتحمل مســؤولية اإلنقاذ، 
كل من موقعه ووفق مكانتــه، فالبعض منها 
من مســؤولية الوزارات املعنية، والبعض اآلخر 
من مســؤولية املواطنني من تجــار وموزعني 
األقطاب  مســؤولية  من  والبعــض  وغرهم، 
السياســية، فعىل ســبيل املثال، هل يصح أن 
يبقى البلــد يعاين عدم توافر الرتابة لشــهور 
عديدة دون إيجاد الحل، فيام أن قطاع البناء من 
القطاعات الحيوية التي تدعم االقتصاد الوطني، 
ويؤمن عرشات اآلالف من فرص العمل؟ لذا عىل 
الحكومة والــوزارات املعنية أن تبادر وبأرسع 

وقت لحل هذه املشكلة«.
وطالــب وزارة االقتصــاد ب »تفعيل دورها 
يف مراقبة األســعار وحامية املستهلك ضمن 

اإلمكانات املتاحة، ويف املقابل، املطلوب من أصحاب 
املصانع واملصالح والتجــار وموزعي املواد الحيوية، 
التزام األنظمة املرعية واالبتعاد عن االحتكار والجشع 
والطمع يف تحصيل أرباح طائلــة يف ظل الضائقة 
األمر واجب  الناس، وهذا  التي يعيشــها  االقتصادية 
وطني وأخالقي وديني، إذ ال ميكــن للدولة أن تضع 
خفرا لكل شــخص، وبالتــايل، املطلــوب التعاون 

املتبادل«.
وشدد عىل »رضورة أن تعمل كل األقطاب السياسية 
وبشكل دؤوب، عىل تشكيل حكومة فاعلة كمقدمة 
لحل األزمات املرتاكمة، وأن تضع نصب أعينها مصلحة 
الوطن واملواطنني فوق كل اعتبار، فالسياسيون وكالء 
عن األمة اللبنانية جمعــاء، وال يجوز لهم أن يقدموا 
حســاب  عىل  الضيقة  واالعتبارات  املصالــح  بعض 
مصلحــة البلد، وبخاصة يف هــذه الظروف الصعبة 
والحصــار الخارجي، وعىل من يســعى إىل تقريب 
وجهات النظر، أن يســتمر مببادرته بال كلل وال ملل 
حتى نصل إىل شــاطىء األمان، ألن خيارنا أن نعيش 

ســويا يف بلد موحد ووطن واحد هو لبنان«، سائال: 
»هل أصبح تشــكيل الحكومة أحجيــة عصية عىل 
الحل؟ هذا أمر مؤسف، فيام أن حكومات العامل عادة 
تعمل بجهد وجدية لتطويــر قدراتها عىل كل الصعد 
لتأمني  وغرها  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية 
مصالح شعوبها، وتســن القوانني واالنظمة املالمئة 
لذلك، فيام نحن أقىص من نتمناه اليوم، هو تشــكيل 
حكومة، وهذا إن دل عىل يشء، فعىل مستوى التخلف 
الســيايس الذي نعيشــه، عىل أمل أن نعمل جميعا 

مبسؤولية وطنية شاملة«.
أضاف: »نحن اليوم يف صدد افتتاح مرشوع يســاعد 
يف تغذية هذه البلدة الطيبة باملياه، ونرى يف ذلك صورة 
مرشقة وصفحة مضيئة من صفحات التكافل والتضامن 
بني أبناء مجتمعنا، وهذا يؤكد أن الخر واإلحسان ما زاال 

حارضين يف وجدان أهلنا ومتأصلني يف نفوسهم«.
بعد ذلــك، قص جيش وضاهر الرشيــط التقليدي 
الفتتاح املرشوع، ثم تم ضخ املياه بعد تشغيل املحطة 

عرب الطاقة الشمسية البديلة. 

جيش يقص رشيط االفتتاح

أحمد قبالن: أخشى من فوضى أمنية إن ُرفع الدعم دون ضمانات
اعترب املفتي الجعفري املمتاز الشيخ أحمد قبالن 

يف بيان، أن »البلــد ينتقل برسعة من وضعية فراغ 

ســيايس وخنق اقتصادي وانهيــار نقدي وكارثة 

معيشــية اجتامعية إىل وضعية تفكك مؤسسات 

الدولة ونســف مرشوعها وشــلل دورها وسقوط 

هيبة األمن«.

وقال: »أخىش ما أخشــاه من فوىض أمنية واسعة 

بخاصة إن رفع الدعم دون ضامنات موازية ســيفجر 

ثورة اجتامعية هائلة، والحل امللح اآلن بحكومة أقطاب 

ألخذ قرارات كبرة ألن حكومة الرئيس حسان دياب بال 

أنفاس، وهذا يفــرتض تربيد الرؤوس الحامية والنزول 

من األبراج الوهمية ومقت اللغة الطائفية والشوارعية 

واإلقرار بأن مبادرة الرئيس بري مــا زالت ممرا إلزاميا 

قبل أي كارثة اجتامعية أو فوىض أمنية. فالحذر الحذر 

والغوث والغوث قبل أن يتحول الرصاع عىل السلطة إىل 

رصاع عىل لبنان«.
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مة اللبنانية تتنقـــــــــل بين عواصم القرار وقريباً تح في موســـــــــكو اال
اللواء ابراهيم وجنبال وفرنجية الى روســـــــيا... فهل من بصي امل؟

طرابلس ــوار  في  عارمة  فوضى  الطــال  الكواليس  في  يرات  تح
ـــم املـــحـــاوالت ــايــة ر ــو لــلــ ــة: الـــوضـــع االمـــنـــي مــمــ ــي ــن مـــصـــادر ام

صونيا رزق

برز الدعم الرويس للمساهمة يف حل االزمة اللبنانية 
، حني اجرى نائب وزير  منذ مطلــع ترشين االول املا
الخارجية الــرويس واملبعوث الخاص للرئيس فالدمير 
بوتني يف الرشق األوسط ميخائيل بوغدانوف، اتصاالته 
مع عدد من املســؤولني اللبنانيني ابرزهم ، الرئيس سعد 
الحريري ورئيــس التيار الوطني الحر جربان باســيل، 
ورئيس الحزب التقدمي اإلشــرتايك وليد جنبالط، بعد 
فشــل املبادرة الفرنسية يف تحقيق دورها عىل الساحة 
اللبنانية، وعىل أثر هذا الفشــل قــام الرئيس الفرنيس 
إميانويل ماكرون بطلب املســاعدة خالل اتصال اجراه 
بنظره الرويس، وعندها ُدعي وزير الخارجية االيرانية 
محمد جــواد ظريف لزيارة موســكو، فــربزت بوادر 
اللبنانية، إســتتبعت  ايجابية مع تصميم لحل املعضلة 
رسال وزير الخارجية سرغي  بقرار من الرئيس بوتني ب
الفروف حينها اىل لبنان، حامالً معه طرحاً وافكاراً لحل 
امللف الحكومي العالق، فأ حينها هذا الطرح كتكملة 
للمبادرة الفرنسية، لكن بقي ضمن إطار الدعم املعنوي 
ليــس إال ، الن عرقلة املعنيني بالتشــكيلة طّوقته كام 

طّوقت مبادرة ماكرون.
بعدها باشهر، عادت موسكو للعب الدور االيجايب يف 
لبنان، إنطالقاً من باب هذه املبادرة، ول تحظى بدور 
يف لبنان واملنطقة، تكــررت االتصاالت من بوغدانوف 
بالحريــري وبجنبالط،  بهــدف االرساع بالتشــكيلة 

الحكوميــة وفك العقد املرتاكمة، مع تواصل موســكو 
باالفرقاء املعنيني بهــا، وحثهم عىل تخطّي كل العراقيل 

املوضوعة امام إنهاء هذه االزمة.
اىل ذلك، يعود  هذا الــدور لينطلق من جديد منتصف 
الشــهر الجاري، مع زيارة جنبالط اىل موسكو، للقاء 
وزير الخارجيــة الفروف ونائبــه بوغدانوف، والطبق 
الخروج  الحكومية وكيفية  االزمة  االسايس ســيكون 
منها، إضافًة اىل التطّرق للوضع السوري واملنطقة ككل.

من العام  وعــىل الخط عينه، يــزور املدير العــام ل
اللواء عباس ابراهيم العاصمة الروســية ايضاً منتصف 
هذا الشــهر، حيث يجتمع بكبار املسؤولني الروس، بعد 
التنسيق مع املعنيني بالتشــكيلة يف لبنان، ومحاوالته 
املتكررة لتقريب وجهات النظــر بني رئيس الجمهورية 
ميشــال عون ورئيس التيار الوطني الحر جربان باسيل 
من جهة، والرئيس املكلّف سعد الحريري من جهة أخرى، 
فضالً عــن حركة اتصاالت يجريها مــع عواصم القرار 
املهتمة بامللف اللبناين الشائك، والتي ترّص عىل تشكيل 
حكومة إختصاصيني غر حزبيني بعيدة كلياً عن سيطرة 
القوى الفاعلة، لذا ترتّقب االنظار بصورة خاصة نتائج 
محادثات اللواء ابراهيــم ، الذي نجح يف معظم امللفات 

الصعبة التي اوكلت اليه.
ويف اطار زيارات املســؤولني اللبنانيني اىل موسكو، 
من املتوقع ان تشــمل ايضاً رئيس »تيار املردة« سليامن 
فرنجية، يف االســبوع االخر من حزيران الحايل، وذلك 

وفقاً لجدول لقاءات الفروف.

مصدر  يشــر  ذلك،  غضــون  يف 
ســيايس مطلّع عىل دور روسيا يف 
تنطلق  موســكو  اّن  اىل  املنطقــة، 
الديبلوماسية  سياســتها  من  دامئاً 
الدور  بلعب  لذا تقــوم  الجميع،   مع 
املتناحرة،  القــوى  كل  بني  التوافقي 
وتســعى اىل حــل يــر اكرثية 
االطراف، وتقف عىل مســافة واحدة 
تفتش كل  من مجمل هؤالء، وهــي 
للبنان، عىل  إنقاذي  فرتة عن مسعى 
الرغم من إنشغالها هذه الفرتة بقّمة 
ونظره  بوتــني  فالدمير  الرئيــس 
التي تعقد يف  بايــدن  األمريك جو 
1 الجاري يف جنيــف. الفتاً اىل اّن 
موســكو ال تزال متمّســكة بتكليف 
من  اختصاصيني  لحكومة  الحريري، 
دون ثلث معطّل وهي كّررت ذلك لكل 

املعنيني بامللف.
الرغم من كل  وختم املصدر:« عىل 

ال  بلبنان،  الخارجية  االهتاممات  تلك 

الزيارات بســبب  نأمل خراً من تلك 

املعنيني  بني  تنتهي  ال  التي  الخالفات 

املبادرات  ان  خصوصاً  بالتشــكيلة، 

الخارجيــة الفرنســية والروســية واملرصية، قامت 

بجهود شــاقة وصعبة للغايــة، لكنها مل تصل اىل أي 

خامتة ســعيدة، بسبب إنقسامات املسؤولني عندنا، لذا 

ال بوادر حل يف االفق بحسب االشــارات التي وصلتنا 

لغاية اليوم«.

جهاد نافع

مثة قائل ان حربا كونية تشــن عىل العهد، وان هذه 
الحرب اســتهدفت كل مقومات الدولة وصّبت حممها، 
وان قادة هذه الحرب استفادوا من تفيش الفساد بكافة 
1 واىل اليوم ، كام استفادوا من  اشكاله منذ العام 2
السياســة االقتصادية الرعناء التي اوصلت البالد اىل 

مشارف االنهيار الكيل ..
مل يبق يف لبنان مؤسســات متامســكة، ومل يبق 
من الدولة ســوى هياكل تتهاوى واحدة تلو االخرى، 
والحكام يواصلون مناكفاتهم وشد حبال بينهم، وليس 

فيهم من يستعد للتنازل ...
وال يخفى عىل احد ان الشامل اللبناين اكرث املناطق 
اللبنانيــة تأثرا مبا يجــري عىل الســاحة اللبنانية ، 
كون الشــامل خارصة لبنانية ضعيفة ابتليت بطبقة 
سياســية، اما تابعة مرتهنة، وإما فاسدة تلهث خلف 

املكاسب ..
من هذا الشــامل  خاصة طرابلس وعكار  كانت 
اوىل التحركات الشــارعية التي رفعت شعارات الثورة 

والتغير، وانجذب اليها من صّدق الشــعارات ليكتشف 
الحقا انــه ما من يشء يتحــرك إال بأوامر خفية عليا 

يُحّركون الشوارع وفق بورصة املصالح واملكاسب...
يف االيــام القليلة املاضية ، بدأت شــوارع طرابلس 
تحاول استعادة مشــاهد الحركات الشعبية السابقة، 
لكــن بقيت التحــركات دون املســتوى املطلوب، ومل 
تكن التلبية مجدية اثر انكشــاف الهويات السياسية 

للمحركني واهدافهم ..
لكن بدأت تتــرسب معلومات عن تحضرات تعّد يف 
الكواليس العادة الســاحات والشــوارع اىل ما كانت 
عليه من فورة ، وذكرت مصــادر ان امواال بدأت تغدق 
عىل رمــوز وجهات محلية بهــدف حثها عىل اطالق 
فوىض عارمة يف الشــوارع ، ومظاهر بدت من خالل 
االرباكات اليومية يف عدة مناطق ، ومن خالل دراجات 
نارية تســتعمل لهذه الغاية، وتسمع كل ليلة اصوات 
اشتباكات فردية باســتعامل اسلحة متنوعة..عدا عن 
نرش انواع من املخدرات وبيعهــا ليافعني عاطلني عن 

العمل ..
املصادر االمنية تؤكد ان الوضع ممسوك للغاية رغم 

كل املحاوالت، ومن تســبب بهلع املواطنني من خالل 
اشتباكات او قالقل أمنية، جرى توقيفه مع مجموعات 
مشبوهة، واالجهزة االمنية يف حال جهوزية  ملواجهة 

أي مس بأمن الناس..
الشــامل اللبناين بات اليوم فارغــا من كل يشء .. 
طوابر امام محطــات البنزين، وفقــدان ادوية لدى 
الصيدليات، وتقنني كهربــايئ يضاف اليه التقنني يف 
مولدات االشرتاك، وطوابر امام املصارف.. ومن يرغب 
تأمني قــوت يومه، عليه ان يهني نفســه امام اطنان 
املساعدات الغذائية التي تصلوتوزع حسب املحسوبيات 

، وتعلّم املواطن عىل االتكالية ..
كل هــذه االزمات أضيفت اىل ازمــة البنى التحتية 
من اقــىص عكار مرورا بطرابلــس وصوال اىل اقىص 
الشــامل.. ومل يحرك نائب واحد من النواب ساكنا له 
جراء مــا يجري، خاصة يف هذه الظــروف العصيبة، 
حيث ينهار كل يشء يف الدولة، عىل مرأى ومســمع 
الســلطة التي تقف مكتوفة االيــادي، فيام االوضاع 
املعيشية تزيد من خناقها عىل رقاب الجائعني والتائهني 

يف منفى الحياة...

ان تويني س  ية لراحة ن صال جنائ
ــا ــقـ نـ ــا بـ ســـريـــعـــاً  قـــــــــراراً  ــان  ــنـ ــبـ لـ ــ  ــح ــت ــ ي أال   : عــــــود 

ـــبـــات الـــشـــخـــصـــيـــة؟  ــح واملـــكـــتـــ ــ ــال ــ ــص ــ ــــا امل عـــلـــى حــــ

اهر  ر تكريس لبنان لقل مريم ال في 
ــا لــبــنــان الــديــمــوقــراطــي  ـ ــ ــيــيــر نـ ــح بــتــ ــم ــ الــــراعــــي: لـــن ن
ــقــة  ــات املــنــ ــراعـ ــصـ ــ بـ ـ ــ ــر هــويــتــ واســـتـــمـــرار تـــوريـ ــ وي ــ ــ وت

ت ق   ي

ا ق ا ي ا ا

بروت  مرتوبوليت  ترأس 
االرثوذكس  للروم  وتوابعها 
قداسا  عودة،  الياس  املطران 
يف مطرانيــة بروت وأقام 
صــالة جنائزيــة لراحــة 
غسان  النهار«  »عميد  نفس 
توينــي، بحضــور عدد من 
املؤمنني. والقــى عظة قال 
إنسانا  اليوم  فيها: »نستذكر 
كبرا من  اســتثنائيا، رجال 
دميوقراطية  هامــة  لبنان، 
أصيلة غادرنا منذ ســنوات 
زالت  ما  وأقواله  أفكاره  لكن 
ترتدد يف أذن كل إنسان عرفه 

وشاركه حب الوطن واإلخالص له والدفاع عنه بكل جوارحه. 
نصيل اليوم لراحة نفس عزيزنا غســان تويني ونفتقده يف 
هذه األيام العصيبة، ونفتقد قلمه الجريء الرصيح الذي كان 
يشــر بوضوح إىل مكامن الخطأ، ويعري من تجب تعريتهم 
من الخطأة بحق الوطن. مل يعرف النفاق والتلون أو اإلستزالم 
والتبعية بل كان صادقا، خلوقا، حرا، يبحث دوما عن الحقيقة 
ويشهد للحق مهام غال الثمن. عزيزنا غسان مل يكن كام كان، 
لو مل يكن قلبه مســكنا لربه وصربه مثرة إميانه. غسان ما 
كان ليسكت عام نعيشه اليوم من حقد وتضارب مصالح وتدن 
يف األخالق والعمل السيايس، ومن فساد وظلم وتخلف، وهو 
الدائم عىل اإلنحطاط األخالقي والفســاد السيايس،  املتمرد 
وحامل لواء الحرية والدميقراطية والحوار واملحبة. غســان 
الذي ذاق كل أنواع اآلالم، صقلت اآلالم نفسه، أما هو فقد صقل 
شــخصيته باإلميان واملحبة والتواضع والعطاء والتضحية، 
وداس عىل قلبه من أجل وطنه، وبدل أن يغلب الحقد واإلنتقام 
بعد إغتيال فلذة كبده. طالب بدفن الحقد واعتامد املســامحة 

واملحبة. هل من يسمع يف أيامنا ويتعظ؟«.
وشدد عىل أن »غسان ما كان ليقبل أن يتعذب إنسان كائنا من 

كان، أو أن يذل مواطن، أو أن 
الشعب،  من  كان  طفل.  يتأمل 
وصارخا  همومــه  حامــال 
أو  ظلم  كل  رافضا  باســمه، 
غدر أو إجحاف، هذا الشــعب 
املصائب  كــرثة  مــن  الذي، 
يتأقلم  أصبح  النازلة عليــه، 
مع كل ظرف ويسكت عن كل 
واستكان.  روض  وكأنه  غ 
غســان مــا كان لرىض أن 
يصل وطنــه إىل اإلنهيار وال 
يحرك ساكنا، أو يقوم مببادرة 
أو يطلق رصخة مدوية توقظ 
الدولة.  أركان  وتهز  الضامئر 
حب لبنان يف قلب غسان طغى عىل كل حب، وإخالصه للبنان 
دفعه إىل حمل لوائه إىل أقىص األرض، ومل يكن لبنان قد وصل 
إىل ما هو عليه اليوم من انهيار. أين سياســيونا من غســان 
وجرأته وإميانه بوطنه وإخالصه لــه؟ أين الزعامء اليوم من 
صدق غســان ووطنيته وتجرده وصفاء انتامئه إىل لبنان؟ أين 
هم وقد تفككت دولتنا، وتحللت مؤسساتنا، ودمرت عاصمتنا، 
ورسقت مدخراتنــا، وذل مواطنونا، وأظلمــت أيامنا وليالينا؟ 
أال يستحق لبنان وقفة شــجاعة وموقفا جريئا وقرارا رسيعا 
باإلنقاذ، عىل حساب كل املصالح واملراكز واملكتسبات الشخصية 
والطموحات؟ عودوا واقرأوا ما كتبه غسان تويني وما فعله من 

أجل لبنان وتذكروا مواقفه الجريئة عل الذكرى تنفع«.
وختم عودة: »دعوتنــا اليوم أن نبرص جليــا أن مخلصنا 
الوحيد هو الرب يســوع املســيح، وأن كل مدع للعظمة عىل 
هذه األرض ال يجلب عىل أبناء جنسه سوى البؤس والشقاء. 
املسيح تجسد وصار إنسانا ألنه أحبنا، حتى املوت. دعاؤنا أن 
نجــد يف لبنان من يحب بلده وأبناء بلده حتى املوت، وال نعني 
بالرضورة املوت الجسدي، بل املوت عن األنا وشهوة السلطة 

املميتة للجميع، آمني«.

املاروين  البطريرك  ترأس 
الكاردينال مار بشارة بطرس 
يف  االحد  قــداس  الراعــي 
بازيليك سيدة لبنان  حريصا 
السنوية  الذكرى  ملناســبة 
الثامنة عــىل تكريس لبنان 
لقلب مريــم الطاهر، وألقى 
عظــة قال فيهــا: »نجتمع 
اليــوم يف بازيليك ســيدة 
لنكــرس  حريصــا،  لبنان
للمرة  الطاهر،  لقلب مريــم 
لبنان  وطننــا  التاســعة، 
األوســط،  الرشق  وبلــدان 
ســينودس  بتوصية  عمال 
الخاص  الروماين  األساقفة 
بالرشق األوســط الذي عقد 
يف شهر ترشين األول 2012 

برئاســة البابا بندكتوس الســادس عرش، أطال الله بعمره. 
فنسألها أن تسكب يف قلوب شعب وطننا وشعوب بلدان هذه 
املنطقة املرشقية التي عىل أرضهــا أعلن الله ذاته إلها واحدا 
بثالثة أقانيم، آب وابن وروح قدس، الله املحبة وعليها صار 
المه وموته،  الكلمة إنســانا، وافتدى خطايا البرشية ب اإلبن
وبث الحياة اإللهيــة يف املؤمنني بقيامته، وجعل مثار الفداء 
والخالص فاعلة يف النفوس بالروح القدس. وكام بفضيلتي 
التواضع والوداعة تســلم عالقة اإلنسان مع الله، كذلك بهام 
تســلم عالقته مع كل الناس: يف العائلة واملجتمع والكنيسة 
والدولة. لو تحىل املســؤولون السياسيون وأرباب السياسة 
عندنا بهاتني الفضيلتني، لســكنت املحبة قلوبهم، ولتجردوا 
السياســة والشعب والدولة،  من مصالحهم، وتصالحوا مع 
ولســلمت العالقات فيام بينهم، وملا أوصلــوا البالد إىل هذا 
اإلنحدار من البؤس الســيايس واإلقتصادي واملايل واملعييش 
الدولــة وأجهزتها  واإلجتامعي، وملــا فكفكوا مؤسســات 

ومقدراتها وتقاسموها واستباحوها«.
ويف املوضوع الســيايس، قال: »يحاول املسؤولون يف 
هذه األيــام العصيبة إنقاذ أنفســهم ومصالحهم ال إنقاذ 
الوطــن. ويترصفون وكأنه ال يوجد شــعب، وال دولة، وال 
نظام، وال مؤسســات، وال اقتصاد، وال صناعة، وال تجارة، 
وال فقر، وال جوع، وال بطالــة، وال هجرة. يتصارعون يف 
ما بينهم كأن السياســة هي تنظيــم االتفاق والخالف يف 
ما بينهم، ال تنظيم حياة املجتمع، وإدارة شؤون املواطنني، 
والحفاظ عــىل املؤسســات الدســتورية، وتوفر األمن 
واالستقرار والتعليم والضامنات والعزة والكرامة. ال يعنيهم 
الشــعب الذي ما عاد يحتمل الذل والقهر والعذاب، ال أمام 
املصــارف والرصافني، وال أمام محطــات الوقود واألفران، 
وال أمام الصيدليات واملستشفيات، وال أمام رشكات السفر 
التي فرض عليها أن تسعر، خالفا للقانون، بطاقات السفر 
بالدوالر نقدا. وما عاد هذا الشــعب يحتمل السكوت عىل 
جرمية تفجر مرفأ بروت وقد مضت عرشة أشــهر عىل 

حدوثها. ومع هذا كله، برزت بارقة أمل صغرة يف اليومني 
املاضيني بتجاوب املصارف مع قــرار املرصف املركزي ببدء 
تســديد قليل من أموال املودعني تدريجــا. أمام هذا الواقع 
نتساءل: هل وراء األســباب الواهية لعدم تأليف الحكومة، 
نية عدم إجراء انتخابات نيابية يف أيار املقبل، ثم رئاســية 
يف ترشين األول، ورمبا نية إســقاط لبنان بعد مئة سنة 
من تكوينه دولة مســتقلة، ظنا منهم أنهم أحرار يف إعادة 
تأسيسه من جديد، متناســني أنه أعرق وطن، وأبهى أمة، 
وأجمل دولة عرفها الرشق األوسط والعامل العريب؟ لكننا، 
لن نؤخذ بالواقع املضطرب والقوة العابرة. فنحن شــعب ال 
ميوت ولو أصبنا يف الصميم. ولذا، لن نسمح لهذا املخطط 
أن يكتمل. لن نســمح بســقوط أمتنا العظيمة. لن نسمح 
بتغير نظام لبنان الدميقراطي. لن نســمح بتزوير هوية 
اللبنانيني الحضارية. لن  لبنان. لن نسمح بتشــويه حياة 
نسمح بالقضاء عىل الحضارة اللبنانية. لن نسمح باستمرار 
توريط لبنان يف رصاعات املنطقة. فعندما مل يتم احرتام: ال 
شعار ال رشق وال غرب، وال التحييد، وال حتى النأي بالنفس، 
طرحنا إعالن نظام الحياد الناشط بكل أبعاده الدستورية. 
وعندما بات اإلنقاذ الداخيل مستحيال، طالبنا مبؤمتر دويل 

خاص بلبنان برعاية منظمة األمم املتحدة«.
وختم الراعي »يف حالتنا اإلنســانية البائســة نتوجه إىل 
منظمة األمم املتحدة يك تتدخل إلنتشــال لبنان من اإلنهيار 
واإلفالس. ونناشد منظمة الصحة العاملية أن تضع يدها عىل 
الواقع الصحي يف لبنان وتستجيب لحاجاته من دواء ومواد 
طبية. وفيام نقدر للدول الصديقة، مســاعدتها الجيش الذي 
يشــكل صامم األمان للبنان، خصوصا يف األزمنة العصيبة، 
نتمنى عىل هذه الــدول االلتفات نحو الشــعب أيضا ليبقى 
صامدا إىل جانب جيشــه. أما يف الداخــل فال بد من تنظيم 
الشعب مناطقيا. ومن أن جميع املؤسسات العامة والخاصة 
تنتظم يف ورشة عمل إلنقاذ املجتمع. إننا نكل إىل قلب مريم 
العذراء الطاهر، ســيدة لبنان، وطننا وبلدان الرشق األوسط، 

مع كل ما نحمل من آمال وأمان ». 

: ـــال الـــشـــو ـــك ــح إ ـــوضـ ــي يُ ـ ــرا ـــتـ اال
ــاء ــ ــ ــ ــ ــ ــق ــ ــ ــد ال ــ ــ ــهـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــ بـ ــ ــ ــع ــ ــ ــ ــ ــ ن

الحزب  يف  اإلعــالم  مفوضية  أوضحت 
التقدمي اإلشــرتايك يف بيان، »تعقيبا عىل 
اإلشــكال الفردي الذي وقع ليل أمس االول 
يف حفل زجيل يف الشوف، ومنعا ألي تأويل 
وحرصا عىل الحقيقة، إن ما حصل مل يتعد 
كونه تالسنا محدودا بني عدد من األشخاص 
املنارصين للحزب وبني الصحايف رامي نعيم 
بعد تبادل لالستفزازات، وقد تم تطويق األمر 

عىل الفور، وعىل أثر ذلك غادر نعيم الحفل.
إن الحزب إذ يرفض طبعا هذه الترصفات 

االســتفزازية، يؤكد ثوابته يف التمســك 
املطلق بحــق اإلختالف واحــرتام حرية 
أي تعرض ألي  اآلخر، ويدين  الرأي والرأي 
كان عىل خلفية موقفه أو رأيه. ويشــدد 
عىل رضورة الحفــاظ عىل طبيعة الحياة 
زواريب  يف  إدخالهــا  وعدم  االجتامعية 
التشنج الســيايس، واضعا ما حصل يف 
عهدة القوى واألجهزة األمنية التي تواجد 
الحفــل، كام يف عهدة  عنارص منها يف 

القضاء إلجراء التحقيقات الالزمة«.

بي  جنبال : التعص الح
أو العقائدي أو الديني يقتل الحيا 
غــرد رئيــس الحــزب التقدمــي 
حسابه  عرب  جنبالط  وليد  االشرتايك 
عىل »تويرت«: »اىل الرفاق واملنارصين. 
التعصب الحزيب أو العقائدي أو الديني 
يقتــل الحيــاة. اتركــوا الزجل وغر 
الزجــل بعيدا عن السياســة وعودوا 
اىل أيام زين شــعيب وزغلول الدامور 
وطليع حمدان والرعيل االول وتعلموا 
منهم روح املنافســة والتسامح فوق 

العصبيات الضيقة.



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
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ــري ــصــ ــ ــن ــ ــع ــ الــــتــــلــــبــــُنــــن ال
ربيع الدبس

يف إبتهالــه أمام معبد »األكروبــول«، يتحدث املفكر 
والعالّمة الفرنيس إرنست رينان عن الراحلني إىل ما دعاه 
نهر النســيان، ألن عالمات الطريق التي يرتكها التاريخ 
قليلة، مستنتجاً أن األخطر من التاريخ الهزيل والجغرافيا 
املطلوبة هــو أن ال يتعلم الشــعُب التشــبث بالتاريخ 

وبالجغرافيا.
إستعادت الذاكرة هذه املقولة »الرينانية« بعدما أتحفنا 
نائب يف تكتل »لبنــان القوي«، من جديد، بالرواســب 
العنرصية الكامنة يف نفســه ،والتي عرّب عنها بالقول 
لفضائيــة لبنانية عن أقطاب سياســيني: »كان الزماً أن 
يذهبوا مع الســوريني«... كأن الذهاب واإلياب ينتظران 
قراره، أو كأّن ســورية التي كانت حتى يف أوج محنتها 
أقوى من لبنان مهتمة بصغائر مقابالتنا، بل كأن السوري 
عدّو ولذلك انربى »ممثل األّمة« املتوتر يصّنف مرجعيات 
 متارس السياسة قبل أن يحلم سعادته مبقعد برملاين 

يصنفها يف موقع »العداء« املامثل !!!
للّــه دّر هذه الثقافة الفارغة من أي مضمون ســوى 
العنرصية املقيتة التي نشــأت عليها أجيال، يف تغريب 
إستاليّب ُمخطط له من الخارج البعيد،املفضل لدى هؤالء 
عىل القريب الذي أدار امللف اللبناين عندما كُلّف به بكفاءة 
200. من  ال تقاس بالفشــل الذريع لإلدارة اللبنانية بعد 
دون أن يعنــي ذلك ُخلّو امللف مــن األخطاء خالل اإلدارة 
السورية له، لكن الساسة اللبنانيني كانوا مساهمني يف 

تلك األخطاء مساهمة الرشكاء الطوعيني املستفيدين.
إن املســألة التي تثرها الطروحــات العنرصية ضد 
كل ما هو ســوري تتخطــى التربير األســوأ من تلك 
الطروحات، لتؤكد أن مثة بنية ثقافية خطرة مهيمنة 
عىل بعــض العقول التي غرســت يف أذهان قواعدها 
الشعبية الضامرة أن الوجود السوري الرشعي يف لبنان 
كان »احتالالً«. كام تفّتقــت عبقريتها الفذة عن فكرة 
املطالبة بلوحة تذكارية يف نهــر الكلب »تُخلّد« جالء 
الجيش الذي ضّحى جنوُد بأنفس ما لديهم واستشهد 
منهم اآلالف خصوصاً خالل اإلجتياح الصهيوين للبنان 
1 وتحديداً يف معركتي عني داره والســلطان  عام ٨2
يعقوب!! وهي تضحيات مكتوبة بالوقائع املُثبتة والدم 
األغىل، ما يُعري شعارات املزايدة الجوفاء  التي مل يعترب 
ُمطلقوها مــن دروس الجغرافيا السياســية، وال من 
مدرسة العمل العام الذي يُفرتض مبامرسه أن يتبرّص 
بعلوم السياسة والتاريخ والجغرافيا واإلسرتاتيجيا بدالً 
من جهلها أو تجاُهلها ، ألن هذا التبرص هو الذي يسدد 
املتصلة  الكربى  القرارات  السليمة ويحســم  البوصلة 

باملصالح العليا.
إنعاشــها  الطائفي إىل  التملق  رمبا احتاجت ذاكــرة 
بحقيقة ســاطعة مفادها أن ســورية دخلت إىل لبنان 
بطلب لبناين وموافقة عربية ودولية، لكنها خرجت منه 
بقرار مســتقل لقيادتها التي ارتأت اتخاذ ذلك اإلجراء بعد 

.200 زلزال 
يبقى أن لبنان وشــعبه يف حاجــة إىل الخروج من 
الداخلية  الثقة  مستنقع الفساد وكارثة اإلفالس وضياع 
والخارجية بأهلية هذا البلد املتهــاوي، الذي امتّدت إليه 
ألسنة جهنم قبل أن يصل هو إىل نرانها. وهذه، وحدها، 
البالية مبنظومة تغيرية  املفاهيم  ُعّدة  تستلزم استبدال 
جديدة ترتقي مبُزاويل العمل الســيايس إىل سوية رجال 
التي  السياســية  للمراهقة  نهائياً  الدولة، وتضع حــداً 
أخفقت حتى يف تشــكيل حكومة الحد األدىن وشلّت أي 
حراك خالق لإلنقاذ، كام فتحــت ما بقي من أطالل هذا 

البلد املنكوب عىل جحيم الشقاء والخواء.

نتخابات نتخا قبل ا علي يتحّق بتعديل قانون ا التمثيل ال
فادي عيد

مع اقرتاب اإلنتخابات النيابية، عادت اإلنتقادات تّتسع حول 
قانون اإلنتخاب الذي اعُتمد يف اإلســتحقاق النيايب األخر، 
حيث اعتربت أوساط سياسية مسيحية، أن هذا القانون، أّدى 
اىل منع املواطنني من اختيار ممثليهم وفق طريقة دميقراطية 
ســليمة، حيث أجربهم القانــون املعتمد عــىل أن يقرتعوا 
ملرشــحني عىل الالئحة ال يستوفون الرشوط لناحية النزاهة 
والكفاءة والعلم .كذلك رأت األوساط، أن القانون الحايل جاء 
نتيجة »تفاهم قوى تدور حولها اليوم شبهات بالفساد«، ماّم 
شّجعها عىل اإلرتكاب دون محاســبة، ألنها حرصت النواب 
بعدة كتل قضت عىل آمال املواطنني، ورسقت أموالهم ومل تتّم 
محاســبتهم بعد أنتوافقوا عىل حامية بعضهم من خالل هذا 
القانون »املأســاة«بعدما تفاهموا وتناغموا ورسقوا ووّزعوا 

خرات البلد عىل بعضهم دون محاسبة.
ولفتت االوســاط إىل أن أكرث من خبر إقتصادي، يؤكد أن 
لبنان ما كان لينكرس إقتصادياً ويصل إىل هذا الواقع املزري، 
لوال مامرسات هؤالء، ألن اإلغرتاب اللبناين ال يزال يضّخ األموال 
، مام يعني  التي بلغت 7 مليارات دوالر ونصــف العام املا
أن ميزان الدولة، وبحســب الخرباء، كان يحتسب بأن حوايل 
17 مليار دوالر أمريك هي قيمة اإلســتراد، وهذا اإلستراد 
يقابله من املغرتبني اللبنانيني، تحاويل بنحو 12 مليار دوالر، 
يُضــاف اليهاإيرادات التصدير الصناعــي الذي يبل حواىل  
مليار دوالر، وكذلك الســياحي الذي يبل  مليار دوالر دوالر، 
فــكان للبنان فائضاً قليالً عىل ميــزان املدفوعات واملداخيل. 
وكشفت االوســاط ، عن أن  حجم الرسقات والصفقات التي 

مارستها القوى التي أيّدت هذا القانون اإلنتخايب ومهّدت له، 
أّدى اىل هدرمن دون محاســبة، بحيث أنها أفرغت الخزينة، 
ومّدت يدهاإىل أموال املودعني دون أن يرّف ألي مسؤول جفن 

ألن املسؤولني ال يُحاسبون.
ن قانون اإلنتخاب الحايل،«يسء  ووفق األوساط نفسها، ف
إىل درجة أنه  يُجرب عىل اختيار أشــخاص فاســدين نتيجة 
مســايرتهم ألحزابهم، بحيث أنهم سيتحّولون إىل شهود زور 
يف حال فازوا، كونهم مدينــون بالنجاح إىل رئيس الالئحة، 
فيأيت هذا القانون لحامية بعض الفاسدين من رؤساء أحزاب 

والكتل النيابية والذين يّتهمون بعضهم بالفساد«.
وقالت األوســاط، أنه يف حني يطالب املتظاهرون الذين 
نزلوا اىل الشــارع يف غالبية املناطــق اللبنانية للمطالبة 
بانتخابات جديدة، قد ســها عــن بالهم بــأن اإلنتخابات 
ســتجري وفق القانون الحايل، الذي يســمح بصوت واحد 
ن املطلوب هو قانون عادل  عىل الالئحة، بينام يف الواقع، ف
بداء الرأي وإيصال مجموعة كفوءة إىل  يسمح للمواطنني ب
املجلس النيايب، فاملواطن لن يحصل عىل حقوقه إذا ساهمت 
اإلنتخابات يف إعادة إنتاج هذه القوى السياســية نفسها، 
وبقيت الوجوه ذاتها يف الربملان، وبالتايل، ســتبقى عملية 
الفساد مستمرة ومن دون أي محاسبة، ويزداد عمق اإلنهيار 

يف كل املجاالت.
وخلصت األوســاط مطالبة بتعديل قانون اإلنتخاب اليوم 
قبل الغد ومن دون أي تأخر، مشــرة إىل أن التعديالت يجب 
أن تقود إىل اعتامد قانون يشبه »األكرثي«،الذي يعتمد الدوائر 
الصغرى، مبا يراعــي التوزيع الدميغرايف الطائفي يف لبنان، 
وهو مــا يجيز للناخب اختيار األســامء وتركيب الئحته، مع 

العلم، أنه ويف حال ُســّجلت  مواقف سياسية متناقضة بني 
املرّشحني الذين تجمعهم الشفافية والنزاهة، عندها سيكون 
الكفوءة  الخيار والحق بشــطب واختيار األســامء  للناخب 
واألشخاص املستقلني الذين سيمّثلون عن حق صوت الشعب 

داخل املجلس النيايب العتيد.

يــة نــقــا ا ــادرات  ــب ــامل ب يح  يُ إنــتــخــابــات  حكومة  طــر 
هيام عيد

نيايب  يعتــرب مصــدر 
بارز، أن الرصاع السيايس 
من  انتقــل  قــد  اليــوم 
الحكومة  عــىل  الرصاع 
إىل رصاع حول العصبيات 
الطائفيــة، وذلك مع بدء 
اإلنتخابات  عــن  الحديث 
النيابية، ويؤكد أن الحلول 
كانت  التــي  اإلنقاذيــة 
حكومة،  أية  من  مرتقبة 
جرى وما زال العمل جارياً 
عــىل تشــكيلها، مل تعد 
املشهد  األولوية يف  تحتل 
تقّدمت  بعدمــا  الداخيل، 
األزمات املعيشــية تزامناً 

مع التحضر لإلســتحقاق النيايب، ومروراً بالطروحات 
املالية التي تحّولت لبند مهــم يف عملية التحضر لهذا 
اإلســتحقاق، وفق املصدر، والذي كشــف عن محاولة 
لتقديم تســوية تقرتب من التعويــض للمودعني الذين 
سيســتفيدون من ســحب ودائعهم بالدوالر األمريك 
اعتباراً من متوز املقبل، كام قّرر املجلس املركزي ملرصف 

لبنان.
وعىل الرغــم من أن قرار الدفــع للمودعني هو مايل 
ن املصدر النيــايب، أكد أنه ال مُيكن  بالدرجة األوىل، ف
فصله عن السياســة، خصوصاً لجهــة التوقيت، حيث 
يكرث الحديث عن أن محور الحمالت اإلنتخابية سيكون 
يف املرحلة املقبلة، الطائفيــة والدوالر، نظراً لإلرتباط 
الوثيق ما بني األزمة املالية الحادة والخالفات السياسية 
التي تكتســب طابعاً طائفياً ومذهبيــاً ال أكرث وال أقل. 
وعليه، فأن التغير املنشــود عىل كل املستويات يبدأ يف 
اإللتزام بطــرح حكومة اإلختصاصيــني، والتي ما زال 
يراهن عليها الرئيس املكلّف سعد الحريري، وكذلك رئيس 
مجلس النواب نبيه بري، الذي ســيعلن املوقف النهايئ 

من مبادرته يف نهاية حزيران الحايل.
وبالتايل، شّدد املصدر، عىل وجوب استمرار البحث يف 
تأليف الحكومة وليس اإلنــرصاف إىل امللف اإلنتخايب، 
خصوصاً وأن أية حكومة ســيتم تأليفها لإلرشاف عىل 
اإلنقاذية  والخطط  املشــاريع  بكل  اإلنتخابات ستطيح 
الفرنســية،  الرئاســية  املبادرة  بينها  ومن  واملبادرات، 
كون حكومة اإلنتخابات لن تقوم بأية مهمة باســتثناء 
التنظيــم واإلرشاف عىل اإلســتحقاق النيايب، وتأجيل 

كل الحلول واملعالجات، علامً أن الواقع يشــر إىل مهلة 
زمنيــة تقاس باأليام أمام دخول البــالد مرحلة صعبة 
عىل كل املســتويات تبدأ بانقطاع الكهرباء، وال تنتهي 
بانقطاع الدواء، وتوقف بعض املستشــفيات عن العمل 

بعدما كان قد توّقف العمل يف مخترباتها.
ومن ضمن هذا السياق، استبعد املصدر النيايب البارز، 
إقناع  إنقاذيــة من  أية شــعارات أوعناوين  أن تتمكن 
املواطن بتغير مقاربته لكل اإلســتحقاقات اإلنتخابية، 
وليس فقط اإلســتحقاق النيايب، الفتــاً إىل أن مالمح 
التغير ستبدأ أوالً يف العمل النقايب ثم البلدي فالنيايب، 
الرئاسية. وتحدث عن  وصوالً إىل استحقاق اإلنتخابات 
الدور الذي تقوم به القوى السياسية والحزبية املستقلة 
أو التــي انضمت حديثاً إىل املجلس النيايب، أو أيضاً التي 
ثورة السابع عرش من ترشين  استقالت منه بعد اندالع 
، يُضــاف إليه الحراك املــدين والجمعيات  201 األول 
ايئ يف أكرث من  التي تتعاطى النشاط اإلجتامعي واإل

منطقة، بعيداً عن أية اعتبارات طائفية أو سياسية.
التي ستفرض  املعادلة  أن  النيايب نفسه،  وأكد املصدر 
نفسها عىل أي استحقاق ســتختلف بالكامل أو بنسبة 
كبرة عن كل املعادالت السابقة، خصوصاً وأن اإلنقسام 
الشارع تحّول من ســيايس وطائفي ومذهبي إىل  يف 
انقســام وتباين حول املشــاريع اإلصالحية الحقيقية 
واآلليــات الواجب اعتامدهــا للوصــول إىل تنفيذها، 
وبالتايل، التمكّــن من إحداث نقلــة نوعية من خالل 
املؤّسسات الدســتورية التي تؤمن الخروج من الوضع 

الحايل املأزوم.

ات ورية تدفع تعوي ار ال ال
رري اعتداءات االستحقا الرئاسي ملت

التعويضات  لبنان دفع  السورية يف  السفارة  بارشت 
أثناء  لالعتــداءات  تعرضوا  الذين  للمترضريــن  املالية 
توجههم اىل السفارة يف بروت لالدالء بأصواتهم يف 
االســتحقاق الرئايس السوري، الذي حصل داخل مبنى 

السفارة.
وتجمــع عدد من املترضريــن الســوريني واللبنانيني يف 
إحدى قاعات محافظة الشــامل، حيث دفعــت التعويضات 
رشاف وفد من الســفارة الســورية، وحضور عدد من  لهم ب

الفاعليات وممثيل االحزاب.

ـــــــان تويني: ر  ن في  الخا
بيراً في أفق الواســـــع تقد  لكم ن

قــال عميد املجلس العــام املاروين الوزير الســابق وديع 
الخازن يف ترصيح، يف الذكرى التاسعة لرحيل عميد »النهار« 
غســان تويني: »لكم نفتقد يف غياب غسان تويني كبرا يف 
أفقه الواســع، البعيد الســرب والغور عىل مجريات االحداث، 
لكأن حاله اليوم يقول: حــروب املنطقة هي حروب اآلخرين 
عىل أرضها مثلام كان يــردد يف حياته حروب االخرين عىل 
، إال أنه  أرض لبنان«، مضيفا »ول غاب عن مرسحه األر
ترك وديعته بعد إستشهاد جربان، الذي ظل رمزا لبنانيا متمردا 
عىل أسالفه السياسيني، قبل أن يصبح مشعال مضيئا لرعيله 
الشاب الذي رأى فيه نربة مخلصة يهتز لها الوجدان الوطني، 

وينتفض عىل كل أنواع الخنوع والضعف«.
وتابــع »وإذا كانت النهــار، نهار حرية، عــا من أجل 
مبادئها غســان تويني يف كل معارك الظلم وكم األفواه، فقد 
استمرت مساحة دميوقراطية للتعبر عام يختلج يف نفوس 
شباب الغد وتطلعاتهم. وها هام اليوم نايلة وميشال تويني، 
ومعهام أرسة الجريدة، يتابعون مسرة غسان وجربان بروح 

متقدة وعنفوان شامخ، محققني بذلك رسالة النهار«.

طرابلـــــــــــــــس ارت  ـــــــــــــــدي  ر
أبنائها حــاجــات  عــلــى  واطــلــعــ 

زارت مسؤولة  األمم املتحدة للشؤون االنسانية نجاة رشدي  
طرابلس ، وقد جالت رشــدي عىل جمعية »عكارنا،« »سنابل 
النــور« ، »فكر بغــرك«، »مائدة  املحبة« واســتمعت منهم 
عن نشــاطاتهم وتقدمياتهم، ثم جالت يف  أســواق طرابلس  

التاريخية ومسجد  سيدي عبد الواحد .
وأعربت رشــدي عن إعجابها وتقديرها ملســتوى التكافل 
االجتامعي يف طرابلس الذي يخفف عــبء  األزمة  عن آالف 
العائالت يف طرابلس. ولدى استامعها إىل املشاريع املقرتحة 
للنهوض باملدينة، خالل عرضها يف جمعية« رواد« ، ملســت 
فيها« رؤية بناءة للنهوض بطرابلس« ، وشددت عىل« رضورة 
إقرانها باإلصالحات الكتساب ثقة  املجتمع الدويل  من جديد«.

بــــعــــد؟ ا  مـــــــــــــا  : فــــــــرعــــــــون 
غرد الوزير السابق ميشــال فرعون عىل »تويرت«: »حقبة 

االنقالب عىل التسوية السياسية الرئاسية تبعها التدهور، ثم 

تعطيل تأليف الحكومة، وأبطالها هام حليفا مار مخايل عىل 

حساب الشــعب والبالد واإلنهيار الشامل. أما الفصل الجديد 

فيشمل رضب فصل السلطات وتحطيم القضاء. فامذا بعد؟«.

عالميون بنا عبد الصمد: ليكن ا
ور التواصل  خالقية وج سوار ا ا

قالت وزيــرة االعالم يف حكومة ترصيــف االعامل منال 
عبد الصمد نجد، عرب تغريدات لها عىل »تويرت«: »لبنان الذي 
يعاين أزمة إقتصادية ومالية يصنفها البنك الدويل من بني  
1، بحاجة اليوم لكل  أسوأ أزمات عاملية منذ منتصف القرن 
طاقمه اإلعالمي، امللتزم بقضايا نهوضه واملتحرر من القيود. 
اإلعالميون صانعو الحدث والرأي العام، يجب أن يكونوا بناة 

األسوار األخالقية وجسور التواصل املهنية«.
أضافــت يف تغريدة ثانيــة: »أعلم حجــم التحديات التي 
يواجهها القطاع االعالمي يف لبنان، وأن مؤسسات إعالمية 
كثرة مهددة باالقفال بسبب االزمة االقتصادية وأن صحافيني 
عاملــني فيها مهددون بالــرصف. إنني أؤكد لكــم أن وزارة 
االعالم معنية بصحة وسالمة هذا القطاع، متاما كأصحاب 

املؤسسات اإلعالمية والطاقم اإلعالمي«. 
ويف تغريدة ثالثــة كتبت: » لكن دولتنا التي تعاين جميع 
انواع االزمات غر املســبوقة ورغم عــدم قدرتها عىل تأمني 
موارد مالية العالمها يف الوقت الراهن، باســتطاعتها تأمني 
حصانات قانونيــة من خالل قانون اعــالم عرصي يحرتم 
املواثيق الدولية ويراعي الحرية املسؤولة ويحرتم مبدأ وحدة 

االعالم ووحدة املرجعية التنظيمية«.

تبعد حصول االنتخابات النيابية في موعدها ي: ن ق

عبنا من الكبو نقا وطننا  من الخرا و البعريني: 

اهــد أو  ن  يــكــر  ــا  إّمـ الــشــعــ  ــن:  ــدي ال تــقــي 

شّدد الوزير السابق سجعان قزي، عىل 
»وجوب أن يبــادر الرئيس املكلف ويقّدم 
تشكيلة حكومية جديدة وفق صيغة 2٤ 

وزيراً«.
واعترب قزي  يف حديث اذاعي، »أن أحداً 
ال يريد حكومة«، الفتاً اىل أن »هناك فريقاً 
ال يريد الحكومة ألنه يتخوف من انفجار 
األزمات وأن هناك فريقــاً آخر ال يريدها 

ألنه يسعى اىل تغير الدولة اللبنانية«.
وتوّقع قزي »أالّ تؤدي كل املبادرات التي 
طُرحت، بينها مبــادرة الرئيس نبيه بري، 
اىل نتائج يف موضوع تأليف الحكومة«، 
موضحاً أن »البطريرك مار بشارة بطرس 
الراعي قام بأكرث مــن واجباته وتخطى 
عوائــق وبروتوكوالت كثــرة ألن هّمه 
أن يكون  لبنان، وهو ميكن  الحفاظ عىل 

منارة الحّل وليس منّفذ الحلول«.
الــدويل ال يقبل أن  أن »املجتمع  ورأى 
يسيطر فريق واحد عىل البلد خصوصاً ان 
هذا الفريق لديه إشــكاليات يف عالقاته 
أن »هذا هو  العربية والدولية«، معتــرباً 
الحكومة  تشــكيل  لعدم  الحقيقي  البعد 

حالياً«.
بحاجة  »البلــد  أن  عىل  قزي  وشــدد 
»حصول  مســتبعداً  اإلصالحــات«،  اىل 
االّ  موعدها،  يف  النيابيــة  االنتخابــات 
اذا حصل ضغط دويل اســتثنايئ«، كام 

استبعد حصول انتخابات نيابية مبكّرة.
وأكد قزي تأييده »القيام بأكرب عدد من 
النيايب لتغيره«،  االستقاالت من املجلس 
متخّوفاً يف الوقت نفســه من أن تؤدي 

االستقاالت الجامعية اىل املجهول.

النائب  إعترب عضو كتلة »املســتقبل« 
وليــد البعرينــي، خالل اســتقباله يف 
مكتبه فعاليات ووفودا شــعبية، أن »ال 
أحد يعــرف ما يخب لنا الغــد، فالعتمة 
الشــاملة باتت قريبة، وانقطاع االدوية 
بدأ، واألسعار تشــتعل وتكوي اللبنانيني 
وال أحد يتحرك، وأمننا الغذايئ مهدد جراء 
انقطاع االساســيات أو توافرها بأسعار 
مرتفعة وخيالية، والخدمات كلها تسوء، 
والغالبيــة الكربى مــن اللبنانيني تحت 
خط الفقر، والقســم االكــرب بال عمل، 

ليومي  تكفي  باتــت  برواتب  يعملون  أو 
معيشة ال أكرث«. 

وتخوف من أن »يرتافق هذا الوضع مع 
أمني وفــوىض عارمة، يف وقت  فلتان 

تتفكك مؤسسات الدولة وتتداعى«.
وختم البعريني: »أمام هذا املشهد نحن 
حقا نشــعر بالقلق الكبر، ولذلك ما زلنا 
ندعو الجميع اىل التعقل وتسهيل الحلول، 
فاملعركة ليســت تسجيل نقاط سياسية 
بل باتــت معركة إنقاذ وطننا من الخراب 

وشعبنا من الكبوة«.

اعتــرب رئيــس حزب الوفــاق الوطنــي بالل 

تقي الديــن، يف ترصيح عىل وســائل التواصل 

اإلجتامعي، أن »هذا الشــعب ال بــد ان يكون احد 

اثنني، إما شعب يكره نفسه ألنه رغم ما يشيعون 

عنــه من انه مصــدر الســلطات أن يصلح حاله 

ويعالج مصابه ويزيل عن نفسه ذلك القيد الثقيل 

من الفقر والجهل واملرض الطائفي، وإما أنه شعب 

زاهد يرتع فيه الحرمان الذي يأخذ بخناقه«.

يدية الر بمخيم  ات  تبا ا في  وجرحى  قتيالن 
الــجــيــ ــابـــرات  ملـــخـ ــن  ــي ــوب ــل ــ امل ــيــم  ــل ــ وت  ..

قتل شخصان وأصيب آخرون 
اشتباكات  يف  مختلفة،  بجروح 
عنيفــة اندلعــت فجــر أمس، 
لالجئني  الرشــيدية  مخيم  يف 

الفلسطينيني يف مدينة صور.
االشتباكات،  يف  واستخدمت 
األســلحة املتوسطة والخفيفة 
وقذائــف »ا ر يب ج«، ما أدى إىل 
سقوط قتيلني وعدد من الجرحى.
ســيارات  عملت  حــني  يف 
إىل  الجرحى  نقل  عىل  اإلسعاف 
اإليطايل«  اللبناين  »املستشفى 
واشــارت  للمعالجة،  صور  يف 
من  عدد  وجــود  اىل  املعلومات 

العائالت الفلســطينية املحارصة يف منازلها، يف 
محيط االشتباكات الدائرة داخل املخيم«.

بدورهــا، عملــت حركــة »فتــح« والفصائل 
الفلسطينية األخرى عىل التهدئة.

وقــد متكنــت حركــة »فتــح« والفصائــل 
الفلســطينية، وبعد يوم طويل من االشــتباكات 
املســلحة، من اعتقال املطلوب حسني ز. وشقيقه 

 عــيل، بعد اقتحــام املــكان الذي تحصنــا فيه.

وكان املطلوب حســني قد أصيــب يف ظهره أثناء 

اعتقاله، وبعدما ســلمت حركة »فتح« املطلوبني 

ملخابرات الجيش  فرع صور، عملت سيارة إسعاف 

عىل نقله اىل أحد مستشفيات املدينة وسط حراسة 

مشددة من قبل املخابرات. بعدها، سادت حالة من 

الهدوء الحذر يف املخيم. 

ا ا   ا ت ي  اال  ا



مــــــــــحــــــــــلــــــــــيــــــــــات
االثنني 7 حزيران 2021

الحربية الــعــمــلــيــات  تجميد  بــيــن   ُ ــ ـ
ــة ــ ــي ــ ــن ــ م ــة ا ـــ ــشـــــ نـــ ــف ا ــ ــي ــ ــث ــ ــك ــ وت

ربة من ال لمات في    

د. مصطفى يوسف اللداوي

توقفت الغــارات الجوية، وعــادت الطائرات الحربية 
اإلرسائيلية إىل قواعدها العســكرية، وســكتت فوهات 
املدافع، ونكســت الدبابات مدافعها وســكنت مهاجعها، 
وتفرقت الحشود العسكرية الضخمة املتاخمة لقطاع غزة، 
ورُسح الجنود االحتياط الذين تم اســتدعاؤهم، ومنحت 
قيــادة أركان جيش العدو جنودهــا وضباطها اجازاتهم 
النظامية، ومل تعد أجواء الحرب قامئة، وال قعقعة السالح 
مســموعة، بعد أن أنهى جيش العدو عملياته العسكرية 
الهوجــاء ضد املبــاين والتجمعات، واملســاكن واملعامل 
والشوارع والطرقات، وألحق بها وبالبنية التحتية للقطاع 
أرضاراً كبــرًة، عدا عن مئات الشــهداء والجرحى وجلهم 
من املدنيني، الذين ســقطوا جراء القصف األهوج املجنون، 
الباحث عبثاً عن هدٍف عســكري، واملتعطش رساباً لنرٍص 

بعيٍد وحسٍم مستحيٍل.
لكن هذه املظاهر الشكلية التي نراها مظاهٌر زائفة، وتلك 
األخبار التي تنقلها وسائل اإلعالم اإلرسائيلية أخباٌر كاذبة 
وصوٌر مخادعة، ال متت إىل الحقيقة بصلة، وال تعرب عن 
الواقع بصدٍق، ولعلهم يريدون منها توجيه رسائل وحرف 
األنظار، وخــداع املقاومة وإيهامها بالهدوء ومفاجئتها، 
فالعدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة خصوصاً وعىل الشعب 
الفلسطيني يف أرضه ووطنه عموماً مل يتوقف، وال أراه قد 
يتوقف إال بزوال االحتالل وتفكيك الكيان، فعهدنا به أنه ال 
يتوقف عن الحرب والعدوان، وال يكف عن القتل واالعتقال، 
ا ينتقل من مرحلٍة  وال يجمد املصادرة وال االستيطان، وإ
خر وأداًة بأخرى تتناسب  إىل أخرى، ويستبدل ســالحاً ب
واملرحلة وتتفق مع الظــرف، أو يؤجل انتظاراً لفرصٍة أو 

تحيناً لظرٍف.
حالة الطــوار اإلرسائيلية مل تنتــه، وإن تغرت من 
الجهوزيــة العســكرية إىل املبارشة األمنيــة، فقوات 
االحتــالل اإلرسائييل ال تنفك تواصل عملياتها األمنية يف 
قطاع غزة، وتكثف من جهودها الخاصة، وتفعل خالياها 
النامئة والنشطة، وطائراتها املسرة، الحديثة واملتطورة، 
ال تتوقــف عن الطران يف ســامء القطاع عىل ارتفاعاٍت 
مختلفة، وهي طائرات رصٍد واستطالع، وطائراٌت حربيٌة 

مقاتلة.
األوىل منها مزودة بكامراٍت دقيقٍة وحساســٍة، قادرة 
عىل التقاط الصور وجمع املعلومات، وتســجيل األصوات 
ومعالجــة البيانات والتحقق من النتائج، وضبط األهداف 
ومراجعــة املواقع واالحداثيات، ومالحقة الشــخصيات 
وتحديــد مــكان وجودهم، حيث أنها ترتبط بحواســيب 
ضخمة عىل األرض، تقوم بتســرها وتوجيهها، ومتدها 
باملعلومات املطلوبة، وتتلقى منها البيانات التي جمعتها، 
وتلــك التي حصلته عليها من قواعدها املنترشة ومراكزها 

العاملة عىل األرض.
أما الثانية املجهزة للعمليات الخاصة، فهي تســتطيع 
القيام مبهاٍم عسكريٍة، كأعامل القصف واالغتيال، وتدمر 
نقاط أمنيــة محددة، تخىش األجهزة األمنية اإلرسائيلية 
من اكتشافها، حيث أنها تستطيع أن تحمل صواريخ دقيقة 
وقنابل موجهة، ميكن التحكم يف مساراتها بدقٍة عاليٍة، 
كام أن بعضها قادر عىل الطران عىل ارتفاعاٍت منخفضة 

جداً قريباً من األهداف املقصودة.
تدرك ســلطات االحتالل اإلرسائييل أن جيشها قد فشل 
يف رضب املقاومة الفلســطينية، وتفكيك بناها ورضب 
مقراتهــا، ومل يتمكن من قصف واســتهداف أنفاقها أو 
جمع ســالحها، وقد اســتنفذ عىل مدى أحد عرش يوماً 
مــن القصف العنيف واملتوايل، كافة األهداف التي حددها 
للقصــف، وصنفها ضمــن بنك معلوماتــه أنها مواقع 
حساسة وخطرة، ولكن تبني له أنه مل يصب أٍي منها، وأن 
ما قصفه ودمره، ليس اال بيوتاً ومساكن، ومقراٍت مدنية 
ومعامل ومصانع وشوارع وطرقات، بينام بقيت األنفاق 
عىل حالها، وحافظت الصواريخ عىل منصاتها، وظهر بعد 
انتهاء العمليات الحربية رجالها، وتبني أن خطة استهداف 
مرتو حامس قد باءت بالفشل، ومل تحقق األهداف املرجوة 
منها، رغم أن جيشــهم قد تدرب عليها كثراً، وأمل قادته 
أنفسهم بتدمره كثراً، ولكن النتيجة كانت عكس ما كانوا 

يتوقعون، وأسوأ مام كانوا يظنون.
يريــد العدو اإلرسائييل أن يعوض خســارته، وأن يرمم 
صفوف جيشــه، وأن يعيد الثقة إىل مســتوطنيه، فقد 
كوت املقاومة وعيه، وألحقت به هزميًة جديدًة، وأصابته 
فضيحة منكرٌة، قد تكون هذه املرة أوضح من ســابقاتها، 
وأكرث عمقاً وأشــد أثراً من مثيالتها، لهذا فهو يتطلع إىل 
مواصلــة عملياتــه ضد املقاومة الفلســطينية لكن من 
الجانب األمني، الذي يرى نفسه فيه قوياً ومتفوقاً، وقادراً 
عىل تحقيق الكثر من املكاسب، وتسجيل العديد من نقاط 
الفوز، وذلك بالنظر إىل إمكانياته وقدراته، وأدواته الحديثة 
ووسائله املتطورة، فضالً عن أنه ال يتكلف فيها برشياً، وال 
يعرض حياة جنوده للخطر، كونها تدار الكرتونياً من مراكز 

اإلدارة والتحكم.
والعــدو ال يخفي أهدافه وال ينكر محاوالته، وال يرتدد 
ن عىل الشــعب  يف التخطيــط لهــا وتنفيذها، ولهذا ف
الفلســطيني ومقاومته أن يدركــوا املرامي اإلرسائيلية، 
وأن يحتاطــوا مــن محاوالتهم الخبيثة املســتمرة، فال 
يعطونه الفرصة ليعوض بعضاً مام فاته، وال يغفلون عن 
أسلحتهم قليالً فيميل عليهم ميلًة واحدة، وحتى يصدوه 
ن عليهم أن يحصنوا أنفسهم ومقاومتهم،  ويفشــلوه ف
وأن يحمــوا صفوفهم ومجتمعهــم، وأال يفقدوا أمنياً ما 
حققوه عســكرياً يف الحرب وامليدان، فالعدو لن يرتكهم 
يف حالهــم، ولن يتخىل عــن محاولة اخرتاقهم، رغم أن 
هاجس عملية »حد الســيف« الفاشــلة يف خان يونس 
تالحقــه وتطارده، ويخىش أن مينــى بهزميٍة مثلها، أو 

تصيبه فضيحة أسوأ منها.

فهد الباشا

1 بالقياس ملــا يتطلبه النهوض بالحياة، عىل 

ء«. ونظرا  قواعد العقيدة التي »جاءت تحرق وت

اىل تراكــم ما فعلته الويالت املتالحقة فينا، يبدو 

يل، أحيانا، انه  ال يتأ للفرد، منا، أن يكون »قوميا 

 اجتامعيــا« بجيل واحد، بعمر واحد اال من حلت 

روح االمة فيه فاهتدى اىل حقيقة »ان الحياة كلها 

وقفة عز فقط«.

2 ال يكفــي وضع النقاط عــىل الحروف يك 

تســتعيد الكلــامت معانيها وتنجــيل املفاهيم 

وتســتقيم االمور. فاذا كانت الحروف قد انحرفت 

عن موقعها الطبيعــي يف الكلمة ال يبقى مجديا 

وضع النقاط عىل الحروف.

 لقد وصلنا اىل ما طاملا حذرنا منه ذلك الصوت 

الذي كان كأنه يرص يف الربية. أســتعيد اصداءه 

بحــزن ال يجدي وا اليــم : »أخىش عىل الذين 

وعدونــا بقيامة من هوان مــا كان لبنان فيه  أن 

يصحوا متأخريــن عىل ان التغا عن مواجهة 

الفساد يف الداخل  كان الخطأ القاتل. ولسنا نرى، 

اليــوم، وبعد وقوع البــالء أي جدوى للحديث عن 

االخطاء.

٤ ليس من سار اىل محجة او اىل جهاد  بقناعته 

ورضاه هو اياه من سار اىل هناك بدافع من سواه.

ــر ــ ــ ــخ ــ ــ م ال  فــــــــــــاعــــــــــــور:  أبــــــــــــــو 
ــا ــق ــل ال ــ  خـ ــ بـ إال  ــــورونــــا  ــة  ــحــن م ــن  ــ م

أشــار عضو »اللقاء الدميوقراطــي« النائب  وائل أبو فاعور  
إىل أننا »وصلنا اليوم اىل نســبة إصابات منخفضة  بكورونا ، 
لكــن يبقى التحدي أمام املجتمع اللبناين وفكرة الدولة و وزارة 

الصحة ».
وخالل زيارة وزير الصحة يف حكومة ترصيف األعامل  حمد 
حسن  مستشفى راشــيا الحكومي، توجه إىل حسن بالقول: 
»نجحتم يف هذا التحدي، وأثبتم أن الدولة عندما تحزم قرارها 
تستطيع القيام بواجباتها، ويف زمن غياب الدولة، قدمت وزارة 
الصحة مثاال عىل وجود الدولة وعىل فعاليتها ومســؤوليتها 

تجاه مواطنيها«.
وشــدد عــىل أن »ال مخرج لنا من هــذه املحنة الصحية إال 
بأخذ اللقاح، وهذا ما أمتناه عىل األهايل الذين تستويف لديهم 
الــرشوط املحددة من وزارة الصحة، كام وأطلب من النازحني 
الســوريني أن يســتفيدوا أيضا من هذه الفرصة واإلقبال عىل 

اللقاح«.

ـــــــر الــــــــشــــــــمــــــــال...  ــة تـــــــ ــ ــ ــي ــ ــ ــرع ــ ــ هـــــــجـــــــر 
دموع االسمر

كانــت الهجرة غر الرشعية 
عــرب ما ُســمي مراكب املوت، 
لبنان  التي عاىن منها  املشكلة 
عامة والشامل خاصة..اما يف 
هذه املرحلــة الصعبة املتأزمة 
ماليــا ومعيشــيا واقتصاديا، 
الهجرة  هــي  املشــكلة  باتت 
الرشعية التــي تتفاقم وتتزايد 
يومــا بعد يــوم ، ومل يبق بيت 
شــاميل يخلو من مهاجر اىل 
افريقيــا او الواليات املتحدة او 

اوروبا ..
حسب عائالت طرابلسية ان 
اعداد الذين يتوجهون يوميا اىل 
الســفارات االجنبية بحثا عن 
فرصــة هجرة ، ال تقل عن مئة 
شاب يف اليوم الواحد، مام يثر 
سيام  ال  واالستغراب،  الدهشة 

الشبان الذين تخّرجوا حديثا من الجامعات ومل يجدوا فرصة عمل 
، وشــهاداتهم تحّولت اىل مجرد ورقة ال تقّدم وال تؤخر ..

 الهجرة الرشعية اليوم هي االزمة التي ستؤدي اىل تفري لبنان 
من طاقاته ومن عنرص الشباب ، نتيجة االزمة املالية التي يعيشها 
لبنــان يف ظل تدهور القيمة الرشائية للرة اللبنانية امام ســعر 

رصف الدوالر ..
فــرص العمل يف طرابلس باتــت مفقودة،ومن حظي بفرصة 
عمــل، بالكاد يصل قيمة الراتــب اىل اربعامئة ألف لرة ال تكفي 

مثن ربطة خبز..
محالت تجارية اقفلت، سواء يف شارع قاديشا او شارع عزمي 
او شــارع نديم الجرس، وموظفو هذه املحالت واملؤسسات باتوا 

يف الشارع ..
خريجون جامعيون باختصاصات متنوعة سّدت يف وجوههم 
ابواب العمل، وبلغت نســبة البطالة قرابة الخمسني باملئة، ومن 

بــني الجامعيني قرابة ال باملئة ممن مل يحظوا بفرصة عمل ..
عرشات الشــبان بصدد اعــداد ملفات هجــرة والتوجه اىل 
ســفارات خليجيــة ابرزها قطــر واالمارات العربيــة املتحدة 
والســعودية، وبالتايل هناك من اتجه اىل تركيا علّه يجد فرصة 
عمل، وعدد من العائالت الشــاملية من عكار وطرابلس، قررت 
االقامة يف تركيا جراء الظروف املعيشــية واالقتصادية القاهرة 

... البالد  التي تعيشها 
تبدي عائالت شاملية خشيتها من استمرار النزف يف الرشيان 
الحيــوي الشــاميل ، ويتذكر البعض ما حصــل يف اوائل القرن 
العرشين عندما حصلت هجرات واسعة نحو دنيا االغرتاب هربا من 
الحروب التي خلّفت االمراض والجوع والفقر .. وترى ان االوضاع 
الحالية تشــابه تلك املرحلة الصعبة بل ان ما مير به لبنان أصعب 
من تلك االيام بحيث ان مئات العائالت باتت غر قادرة عىل تأمني 

قوت يومها ..
ويف تعــداد للعائالت املهاجرة ذكــرت مصادر انها تقارب املئة 
وخمــس وعرشون عائلة خالل الشــهرين املاضيني والحبل عىل 
الجرار ، اما اعداد الشباب املهاجر فبلغت طلبات الهجرة للخريجني 
الجامعيني قرابة الخمسني شابا من طرابلس فقط ، والعدد مرشح 
للمزيد بعد ان وجدوا انفســهم يحملون شــهادات واسواق العمل 

مقفلة امامهم....
هذه العائالت تعرب عن اعتقادها ان االزمة الحقيقية التي تنتظر 
لبنان هو ازمة الهجرة الرشعية، حيث انالعائالت تريّب وتعلّم يك 
يهاجــر اوالدها بطاقاتهم وامكانياتهــم اىل اوروبا او امركا او 
افريقيا لتســتغل تلك البالد امكانياتنا، والكثر منهم بالكاد يفكر 
بالعودة اىل بالده بعد ان عا ظروف التهميش والتطفيش وانواع 
القهر والفقر والجوع، وحيث الواســطة واملحســوبيات وحيث 

الفساد يسترشي يف كل الدوائر واالدارات ...

ات الدولية  س عراجي: على امل
ا الصحي نقا الق تقديم الدعم 

غرد رئيــس لجنــة الصحة والعمل والشــؤون 
االجتامعية النيابية عاصم عراجي عرب حسابه عىل 
»تويرت«، وكتب: »اعتصام األطباء امس االول بسبب 
عدم دفع كامل مستحقاتهم منذ سنه ونصف هومن 
تداعيات انهيار اللرة والهدر والفســاد وســيؤدي 
حتــ اىل مزيد من االنهيارات عىل القطاع الصحي، 
وسنكون امام مأزق خطر، عىل املؤسسات الدولية 
تقديــم الدعم لهذا القطاع النقاذه، وخاصة ان لبنان 

يتحمل عبأ كبرا، جراء النزوح السوري«.

ـــــن ـــــن املواطني ـــــ م ـــــال الف ـــــد وإقب ـــــم جّي ي ـــــماالً وبقاعاً.. تن ـــــ  ل ر« ان ـــــ ـــــون »فاي مارات
ات أخر سبو املقبل سيشهد ماراتونا جديداً في محاف حلة: ا ى  تش ن من م ح

انطلق صباح أمس »ماراتون فايزر« 
العامة  الذي تنظمــه وزارة الصحــة 
يف محافظــات عــكار، بعلبك الهرمل، 
والبقاع، كمرحلة أوىل ستســتكمل يف 
املحافظــات األخرى األســبوع املقبل. 
النهار، وتم  طيلة  املاراتون   واســتمر 
اختيار هذه املحافظات ألن التســجيل 
فيهــا ضعيف جــدا وال يتخطى الـ  

وانتهت الحملة عند السادسة مساء.
وشهدت املراكز حضوًرا للمواطنني منذ 
الســاعة السابعة صباًحا. وقد اصطف 
عدد من املواطنني بانتظار دورهم ألخذ 
اللقاح، ووصل عدد امللقحني اىل حواىل 
2000  شــخص يف محافظــات بعلبك 

الهرمل وعكار والبقاع.
وكانــت وزارة الصحة قد اعلنت عن 
تنظيم ماراتــون فايزر يف املحافظات 
التاليــة: عكار، بعلبــك الهرمل، البقاع 
كمرحلة أوىل ستستكمل يف املحافظات 
األخــرى األســبوع املقبــل، وذلك يف 
للامراتون  تلقيح معينة معتمدة  مراكز 
)الالئحة مرفقة( وفق الرشوط التالية:

التي  العمرية  الفئة  أوال إستهداف 
 1 تبل ستني عاما وما فوق )مواليد 1

وما دون(.
ثانيا يف حال كان الشخص املعني 
مسجال عىل املنصة الخاصة باللقاحات، 
عليه إحضار مستند التعريف املستخدم 

يف عملية التسجيل.
ثالثا يف حال مل يكن مسجال، من 
الواجب إحضار أي من األوراق الثبوتية 
التالية: هوية  جواز سفر  إخراج قيد 
فردي أو أي مستند تعريف حيث سيقوم 

املركز باملساعدة عىل التسجيل.
رابعا يشمل هذا املاراتون املواطنني 

واملقيمني من دون استثناء.

 جولة تفقدية
لوزير الصحة 

يف غضون ذلك، تفقد وزير الصحة يف 
حكومة ترصيف األعامل حمد حســن، مستشــفى الرئيس 
اليــاس الهراوي الحكومي يف زحلة، املشــارك يف ماراتون 
فايزر الذي تنظمه وزارة الصحة اىل جانب مستشــفى البقاع 

يف تعنايل.
وقال حســن: »كل أسبوع لدينا جولة كام وعدنا املواطنني، 
ونحن اليوم يف مستشفى الهراوي حيث هناك إقبال للمواطنني 
ومختلف الجنســيات واملقيمني. الحركة حامسية، ويتصدر 
املستشــفى املرتبة الثانية 2 يف الـ ranking . أما مستشفى 
البقاع تعلبايا فيتصدر املرتبة االوىل. واليوم ســنضع ترتيبا 
عن املركز األول، وســنكمل باملاراتون حتى السادسة مساء. 
الفئات املســتهدفة اليوم هي فوق الستني مع أمراض أو دون 
أمراض، وأمتنى عىل من هم دون الســتني أال يتكبدوا مشقة 
الحضــور، إذ لن تكون هناك اســتثناءات للفئات العمرية ما 
دون الستني، ألن األســابيع املقبلة ستشمل الفئات العمرية 

واملرضية التي هي دون الستني«.
وردا عىل ســؤال عن الفئات العمرية التي ترتاوح بني 0 و 
٤ عاما وموعد تلقيهــا اللقاح، أجاب: »هذه الفئة العمرية 
مناعتها جيدة. نطلب منها االســتمرار يف إجراءات الوقاية 
حتى يصلها الدور، ولكن هناك عملية حسابية بسيطة تستند 
اىل وجــود عــدد اللقاحات التي تــؤدي اىل النزول بالفئات 
العمريــة واســتهدافها. عدد اللقاحات جيد وسيســتهدف 
1 اىل 170  مختلــف الفئات العمرية. كل اســبوع يصلنا 0

الف لقاح، وبدءا من هذا األســبوع سيبارش القطاع الخاص 
املبادرات للذين حجزوا واشرتوا عرب وزارة الصحة مع الوكيل، 
ســنبدأ بالتوزيع عليهم بدءا من الثلثاء، وبالتايل القطاعات 
الخاصة التي حجزت ستنطلق أيضا مع الوزارة لتشمل أوسع 

فئة من األعامر«.

 ..ويف مستشفى راشيا الحكومي 
كام زار وزير الصحة يف مستشفى راشيا الحكومي، حيث 
كان يف إســتقباله عضو كتلــة »اللقاء الدميقراطي« النائب 
وائل أبو فاعور، وتضمن اللقاء جولة داخل مركز التلقيح يف 

املشارك. املستشفى 
وقــال أبو فاعور: »ال مخرج لنا من هذه املحنة الصحية إال 
بأخذ اللقاح، وهذا ما أمتناه عىل األهايل الذين تستويف لديهم 
الــرشوط املحددة من وزارة الصحة، كام وأطلب من النازحني 

أن يســتفيدوا أيضا من هذه الفرصة واإلقبال عىل اللقاح«.

 يف البقاع 
شــهدت مناطق البقاع إقباال كثيفا عىل اللقاح، واحتشــد 
مئــات املواطنني أمــام مركز التلقيح يف مستشــفى الياس 
الهــراوي الحكومي يف زحلة وبعلبــك الحكومي واتحادات 
البلديــات منذ السادســة صباحاً، وترافق ذلك مع مســتوى 

تنظيم جيد داخل املراكز وخارجها.
وقد توقعت مســؤولة التنظيــم يف مركز الياس الهراوي 
الحكومي ربيعة سيدي، أن يصل عدد امللقحني يف نهاية هذا 

النهار إىل 2000 شخص.

ويف بعلبــك، تجاوز عــدد امللقحني 
بأقل من ســاعة واحدة مع بدء عمليات 
األربعني ممن تجاوزت  التلقيح صباحا 
أعامرهــم الســتني عاما، كام شــهد 
الحكومي زحمة عىل  بعلبك  مستشفى 

طالب اللقاح.
وكان مــن بني الذين تلقوا اللقاح يف 
اتحــاد بلديات بعلبك املطران حنا رحمة 
راعــي أبرشــية بعلبك وديــر األحمر 

املارونية.
كذلك، انطلق املاراتون يف مستشفى 
راشيا  ومستشفى  الحكومي  مشــغرة 
الحكومي، وســط إقبال كبر من أبناء 
املنطقة ممن أعامرهم ستني وما فوق.
وكان الفًتــا التنظيم املميز الذي يبدأ 
باســتقبال األهايل وتسجيل أسامئهم 
بالتعــاون مع منظمة أطباء بال حدود، 
وقد برّشت األعداد مبشاركة واسعة من 

املستهدفة. الفئة 
ويصــل الراغب بتلقــي اللقاح فيتم 
ويتلقى  إســمه  وتسجيل  اســتقباله 
مســاعدة يف التســجيل عرب املنصة، 
املخصصة ألخذ  الغــرف  إىل  لينتقــل 
اللقــاح، واســرتاحة إلزامية مدة ربع 

ساعة قبل املغادرة.
ويف مستشــفى الهرمل الحكومي، 
للمواطنني  إقباال جيدا  املستشفى  شهد 
ألخــذ اللقاح مــن الهرمــل واملناطق 
املحيطة ومن مختلف الجنســيات من 
املســجلني عىل املنصات الخاصة به أو 
الراغبــني بأخذ اللقــاح ممن هم فوق 

الستني عاما.
والتمري  الطبي  الجهاز  واستتفر 
يف املستشــفى مبشــاركة عــدد من 
الجمعيات لخدمة املواطنني ومساعدتهم 

يف االستقبال والتسجيل واللقاح.
وقد شــكر مدير املستشفى سيمون 
نارص الديــن، وزارة الصحة عىل هذه 
املبادرة يف ســبيل متنيع املواطنني من 
اإلصابــة بوباء كورونا، وأكــد أن اإلقبال جيد، داعيا األهايل 
إىل املبــادرة ألخذ اللقاح فيام بقي من وقت حتى آخر النهار.

 رئيسة مصلحة الصحة 
جالــت رئيســة مصلحة الصحة يف البقــاع الدكتور الرا 
الرباك، عىل مستشــفيات  البقاع الغريب  واالوســط ملتابعة 
حســن ســر عملية التلقيح. واســتهلت الرباك جولتها من  
مستشــفى مشغرة الحكومي  بالرشاكة مع أطباء بال حدود، 
ثم انتقلت اىل  مستشفى راشــيا الحكومي ، وتابعت جولتها 
متفقدة مستشفيات  البقاع االوسط  املُعتمدة لتلقي  اللقاح  من 
مستشــفى البقاع يف  تعنايل  اىل  مستشفى زحلة  الحكومي.

 يف عكار
انطلق »ماراثون فايــزر«  صباحا يف  مراكز محددة يف 
محافظــة عكار هي: مستشــفى الدكتــور عبدالله الرايس 
الحكومي يف حلبا، مستشــفى ســيدة السالم يف القبيات، 

مستشفى خلف الحبتور يف بلدة حرار.
وســّجل منذ الصبــاح حضــوراً كثيفاً للراغبــني بتلقي 
اللقاح املخصص حرصاً للفئة العمرية من عمر0 ســنة وما 
فوق ولكل املقيمني يف محافظة عكار، وســط تدابر إدارية 

وتنظيميــة وصحية وقائية اتخذتها إدارة املراكز الثالث.
ودعا مدير مستشــفى عبد الله الرايس الحكومي يف حلبا

عكار الدكتور محمد خرضين »أبناء املنطقة إىل اإلقبال بكثافة 
ألخذ لقاح »فايزر« للفئة املستهدفة من لبنانيني ومقيمني«.

فاي   ا  ا  تت ي   ا

قاح ا ال ا ت    اال
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ا واملحامون...مواقف وطرائف الق

املحامي نارض كسبار

 أوغست باخوس ير أدوار حنني 

عىل اثر وفــاة الوزير والنائب املحامي ادوار حنني، 
كتب رئيس هيئة الترشيع والتحديث يف مجلس النواب 
 ،1 املحامي اوغســت باخوس بتاريخ  حزيران 2

مقالة مؤثرة ومام جاء فيها:
واخرا سكت العندليب بعد ان مهد لسكوته النهايئ 

بفرتة انتقال استعداداً لدخول جنة الخلود.
وعا شــأنه شــأن الطيور الصداحة بعيدا  عن 
الضجيج. ففي كفرشــيام نشــأ وترعرع منعزال بني 
اشــجار الزيتون والليمون. حتــى اذا هدمت االحداث 
منزلــه ومنازل اخوته الخمســة انتقــل منفردا اىل 
صومعــة اخرى يف القنيطرة بيت شــباب بعيدا عن 

الضوضاء ايضا شأنه شأن الفالسفة النساك.
والسياســة امتطى صهوتها من بابها الواسع غر 
املألوف. مل يرث الزعامة التقليدية من مدخلها الضيق 

عرب الخدمات والحساسيات املحلية.
كان ســلطانا من سالطني الكلمة والبيان واملنطق 
ففرض نفســه ســحابة طويلة من الزمن. فامتدت 

1 حتى وفاته. نيابته منذ 7
امــا الوزارة فقد رفس الكريس فيها ثالث مرات من 
اصل خمس لعدم انســجامه مع جــو عابر مل يأتلف 
وتطلعاته، وســجل يف ذلك ســابقة قل نظرها يف 
بلــد يتهافت فيها الرجال عــىل كريس الحكم تهافت 
الجائعني. وكان هذا الســيايس الفيلســوف مؤمنا 
بدميومــة بالده وحرية إميانــه بالله هدمت منازله 
واحتلت اراضيه وهجر من بلدته فقال: يف سبيل لبنان. 
نســف دير عوكــر وكان فيه وتراكمــت الحجارة 

واالتربة فوق رأسه وجسده وقال: يف سبيل بالدي.
وتعــرض الكرث من ضيــق وضائقة وتنكيل فتقبل 

السهام الجارحة بابتسامة هادئة.
وكان كلام اشــتدت عليه الشــدائد فرج عن كربته 
مبقالــة تتلقفها كل الصحف يعرب فيها عن امتعاضه 

وقرفه ويرتاح لتأدية رسالته.
حتــى اذا اشــتدت اخرا وطاة همــوم لبنان عليه 
وتلعثمت الكلامت بني شــفيته ضاق بها قلبه الكبر 

وتوارى هادئا.
اخي ادوار،

لك اكرث من دين عيل،
كنت مرشــدي وموجهي يف خطوايت السياسية 

. االوىل وتربطني بك عالقة القر
وكنت تبلسم جراحنا وتساهم يف تخفيف آالمنا عند 

امللامت.
وعندما استشهد اخي جان كتبت فيه رثاء ساهمت 

فيه بتخفيف حرقتنا.
وانا اليوم مقرص معك ال تواخذين سأســتعيض عن 

تقصري بالصالة. 
  اوغست باخوس.

** *
 رس املهنة 

1 القى املحامي العالمة عبدالله  بتاريخ ٤/٤/٤
لحــود محارضة يف نقابة املحامني يف بروت بعنوان 
رس املهنة. وقد القى رئيس محارضات التدرج املحامي 

املرحوم فوزي غازي الكلمة اآلتية:
قبل ان ادعو االســتاذ عبداللــه لحود ليحارض يف 
ندوتنــا، دعــوت نفيس اوال للوقوف عىل مســتوى 

الكفاءة يف تقدميه لكم!.
وملــا وجدت يف متنــاويل بعضا مــن آفاقه غر 
املحــدودة، اقبلت عليه معتذرا من البعض الذي اجهل، 
ســعيدا بالجزء الذي اعلم، كيــف ال ولجزء عنده كل 

والبعض فيه كثرا.
وتشــاء الصدف الفريدة ان يكون، االستاذ عبدالله 
لحــود اول املحارضين يف قاعتنا بعد ان مس جدارها 
يد الفــن، لتقص حكاية املحامي الذي قام يف املدينة 
كاملارد، ففتح باب السجون لالبرياء بيده القابضة عىل 
الكتاب، وحول اشواك الناس عن يساره اىل سنابل قمح 

وخر اىل ميينه.
أما رأسه الشامخ فلم يكن لتعتليه قدرة او ينو به 

سلطان اال ما كتب فوقه: املحاماة علم ورسالة.
عبدالله لحود هو هــذا املحامي العمالق الذي اقبل 
عليه الكاتب ليســتوي بني يديه وشخصت له املدينة 

يف آالمها وآمالها لتنتهي اليه.
ومن اليسار حيث التعرث والشوك، اىل اليمني السنابل 
ورياحني الظفر، كم من موكل امســكه االستاذ لحود 

وقطع به املجاز.
كثــرا ما احببت الكلمة الواحدة يف وصف الرجال، 

نها تحي. ف
وهــي يف عبدالله لحود، انه اآلفاق التي انتهت اليه 

لتعود منه استرشاقاً اىل اآلفاق.
املعرفة موضوعه ال بل شخصه.
واالميان بالحق دينه ال بل كيانه.

ولتحقيــق هذا وتلك، فقد اويت جرأة املقاتلني ونربة 
الربوق يف حوايش االعصار.

يف املهنة، فهــو املحامي القدوة والزميل املقياس، 
جهرا ورسا بايعناه.

واالن، فسيعرض لنا علنا، رسا خطرا معروفا باسم 
ي روبر بأنه املعيار الذي يكمن  رس املهنة قال عنه ه

فيه رشف املحاماة!.

* * *
 هذا التشبيه ال يشكل مديحاً 

اثناء مرافعة املحامي الفرنيس Jacques kam ممثالً 
املغنية الفرنســية داليدا قال بنربة عالية: ان موكلتي 
مثل رئيس الدولة، كلام هاجمته كلام زادت شــعبيته. 
فقاطعه رئيس املحكمة:«ان هذا التشــبيه ال يشــكل 
مديحا« ثم اســتطرد بعد لحظة صمت:«ولن اقول ملن« 

)اي ملن املديح(.

عي بو عي

ما أن إنطلق طرح البطريرك املاروين مار بشارة بطرس الراعي 
حول إمكانية تشــكيل حكومة أقطاب  بشكل علني، حتى بدأ 
ا بشــكل خجــول، غر أنه ال بد من التوقف  التعليق عليها، ا
عند اشــارات عديدة يحمله هذا الطرح املستجّد، ومعرفة مدى 
القدرة عىل تنفيذه ام انه ولد ميتاً من الناحية املبدئّية، يشــكل 
هذا الطرح مخرجاً منطقياً لالمور، كونه يضع مسؤويل الصف 
االول عىل طاولة واحدة، وال حاجة عند اتخاذ القرارات لتضييع 
الوقت والعودة اىل مراجعهم ويتحملون بذلك املسؤولية بشكل 

مبارش ودون اي مواربة.
أوســاط وزارية ســابقة، تعترب أن هــذا الطرح ميكن أن 
ينســف الــرشوط الدولية التي قامت منــذ 17 ترشين االول 
201 وحتى اليوم، وتعززت باملباردة الفرنسية التي دعت اىل 
توزيــر اختصاصيني من غــر الحزبيني للتعاطي مع االزمات 
االقتصادية واملالية واملعيشــية بطريقــة مهنية واحرتافية 
بعيداً عن السياسة واملصالح الحزبية، ومبجرد تشكيل حكومة 
سياســية مؤلفة من اقطاب، يكون قــد تم االعرتاف الدويل 
وبشــكل رسمي بأنه ال مجال يف لبنان لقيام اي حكومة غر 

سياسية.
وتلفت هذه االوساط  اىل أن قيام مثل هذا النوع من الحكومة 
دونــه عقبات كبرة وكثرة وأولهــا طريقة اختيار االقطاب، 
واملشــكلة االســاس يف هذا املجال ســتكون محصورة لدى 
الطوائف ما عدا  الطائفة الشيعية  التي بات اقطابها معروفون 
ثنني ال ثالث لهام ، اما لدى الطوائف االخرى، فهل  ويُخترصون ب
سرىض السّنة بحرص متثيلهم بالحريري فقط؟ وهل سرىض  

الدروز  بحرص متثيلهم برئيس الحزب االشرتايك وليد جنبالط 
و االحزاب الدرزيّة االخرى؟ وهل ســيكتفي  فقط، يف ظّل 
املســيحّيون بتمثيلهم عرب رئيس الجمهورية و«التيار الوطني 
الحر«  و«القّوات اللبنانية«؟ وماذا عام يسّمى باالقلّيات الذين 
يعتربون انفسهم من االقطاب املهمة يف البلد والحارضة عىل 

الساحة؟ هذا من حيث الشكل.
وتشر االوســاط عينها، اىل أن مسألة مصالحة الحريري 
والنائب جربان باســيل وحدها يلزمها »دســتور » جديد وفقا 
للتشــنج القائــم بينهام حيــث متت عملية إيقــاظ للغرائز 
الطائفية، ومن املســتحيل القفز فوق هذه الخطوة، ناهيك عن 
الخالفــات القامئة داخل كل طائفة ومذهب، وأن اي اعرتاض 
من اي قطب ســيؤدي اىل مشــكلة يف البلد تبدأ يف الشارع، 
وال ميكــن معرفة اين ســتنتهي ، لذلك، من غر املجدي حالياً 
قيام مثل هذه الحكومة، الن مقومات فشــلها اكرب بكثر من 
مقومــات نجاحها، ولن يــرىض احد يف تجير االنجازات اىل 
غره، وبذلك يكون املشهد اللبناين امام معضلة جديدة تضاف 
اىل املعضالت الســابقة املرتاكمة، واالهم انه ليس هناك من 
وجود لقوة تفرض عىل الجميع السر باملواضيع وفق ما يجب 
عــىل غرار ما كان يحصل يف الســابق عند بروز اي خالف او 
إشكال  بني االقطاب فكانت القرارات تُفرض بالقوة وتنفذ بكل 

طيبة خاطر !!
وأمام هذ الصورة السوداوية عىل كافة األصعدة يف لبنان ، 
فالبلــد منهار من الداخل ومرتوك من الخارج، وهو معتاد عند 
كل منعطف اإلســتناد اىل عكاز إقليمي أو دويل ، ومبا أن أية 
دولة غر مستعدة للدخول يف الوحول اللبناينة ، والسياسيون 
يف لبنــان غر آبهني مبا يجري من ويالت ومل يدخلوا أي بيت 

صاحبه من أهل الحاجة أو السامع اىل رصا الجائعني، ومبا أن 

كافة الطروحات التي تّم رسمها متت االطاحة بها وفق حجج 

شخصية أو حزبية، مل يتبقى لهذه هذه االوساط  أمام  صورة 

مل تعتــاد عىل تخّيلها للمرة االوىل يف تاريخ لبنان ، تعتقد أن 

اللبنانيني قارصين منذ الصغر وحتى يف املســتقبل عن إدارة 

بلدهم ، تقول بوجوب تدخــل خارجي »فريش«)طازج( عىل 

وجه الرسعة، قبل أن ينتهي الكيان بأرسه اىل غر رجعة !؟

رجاء الخطيب 

يف هــرم اإلحتياجات الذي وضعه العامل أبراهام ماســلو، 
تحدث عن ســلّم أولويّات اإلنسان املختلفةk مؤكداً بأّن هناك 
العديد من الحاجات التي يســعى اإلنسان إلشباعها من خالل 
قيامه بالعديد من األفعال والترصّفات للوصول إليها، كام تنص 
عىل أّن الحاجات غر املشــبعة تســّبب إحباطاً وتوتراً وآالماً 

نفسّيًة حادًة.
فبعد إشباع الحاجات الفيزيولوجية واألمان، تظهر الطبقة 
الثالثــة وهي االحتياجات االجتامعية حيث يبحث االنســان 
عن العالقات، والبرش عموماً يشــعرون بالحاجة إىل االنتامء 
والقبول، ســواء إىل مجموعة اجتامعية كبرة، واىل الصالت 
االجتامعية الصغــرة، والحاجة إىل الحب من اآلخرين، ويف 
غيــاب هذه العنارص الكثر من الناس يصبحون عرضة للقلق 

والعزلة االجتامعية واالكتئاب!
بعــد ما يقارب العام والنصف من انتشــار فروس كورونا 
يف لبنــان وفرض الدولة لقــرار التعبئة العامة وما تبعه من 
اغالقات متكررة )بغض النظر عل االســتثناءات وعدم االلتزام 
يف بعــض األماكن( أصبح اللبناين يعاين من العزلة، وتأثرت 
احتياجاتــه االجتامعية من العالقــات العاطفية واألرسية 
واكتســاب األصدقاء، خصوصاً أن ما يعانيــه اللبنانيني من 
ا أيضاً يرتبط بشــكل  عزلة ال يقترص ســببه عىل الوباء، ا
وثيق باملســتوى املــادي املتدهور الذي بــات يعاين منه منذ 
 بداية العام، وأثر ســلباً عىل أسلوب حياته بشكل عام 2020.
ففي دراســة أجراها باحثون من جامعتي »رسي« و«برونيل« 
الربيطانيتني ونرشتها دورية »نيوروساينس آند بيوبيهافيور 
ريفيوز« ، أضافت بُعًدا آخر للتداعيات الصحية لهذه التهديدات، 
مشرًة إىل أن املعاناة من الوحدة والعزلة االجتامعية تؤدي إىل 
اإلصابة بالتهابات جسدية طويلة األمد. حيث فحص الباحثون 
العالقة بني »أثر الشعور بالوحدة وكذلك أثر العزلة االجتامعية 
عــىل تزايُد احتامالت اإلصابة بااللتهابات الجســدية طويلة 
1 عاًما.  األمــد«، وذلك للفئات العمرية التي تزيد أعامرها عن 

 وجد الباحثون أن »ارتفاع نســبة ما يُعرف بالربوتني املتفاعل 
»يس«، والــذي ميكن قياســه يف الدم كمــؤرش عىل وجود 

التهاب يف الجسم وزيادة مستويات بروتينات »الفيربينوجني« 
التــي تــؤدي دوًرا مهام يف تجلط الــدم، ترتبطان بالتعرض 
للعزلــة االجتامعيــة، أما التعرض للوحدة فيــؤدي إىل تزايُد 
« الــذي يُعد هو اآلخر مؤرًشا عىل وجود  بروتني »إنرتلوكني 

التهابات حادة بالجسم«.
ن  ان تطورنــا كبرش جعلنا نصبــح نوًعا اجتامعيا، لذلك، ف
العزلة االجتامعية، ميكــن أن تكون مصدرا للضغط النفيس 
والتوتر، ما يؤثر تأثرًا مبارًشا عىل جهاز املناعة، وهو الجهاز 
الذي استنفرت من أجله العلامء حول العامل لحاميته وتقويته 
كحــل وحيد يف مواجهة أي وبــاء يفتك بالبرشية عىل غرار 

كورونا. 
ويف هــذا املجال قالت املعالجة واالخصائية يف علم النفس 
الدكتــورة عال الخطيــب ل »الديار« أن اإلقفــال العام صّعب 

العالقات اإلجتامعية وأن للعزلة معنيني:
 األول يتمثل بصعوبة اللقاء ضمن األماكن العامة، وبالتايل 

اإلمتناع عن مامرسة النشاط اإلجتامعي. 
 الثاين يتعلق بحالة الخوف التي أساس لها اإلقفال، وأدت 
إىل أن تصبــح العزلة خيار بســبب عدم إمكانية مامرســة 
املهــارات اإلجتامعية الناجمة عــن الخوف من اآلخر وتفاقم 
العزلة الذاتية، مام أدى إىل أن ميتنع جزء من الناس من إعادة 

مامرسة هذه املهارات حتى بعد إنتهاء اإلقفال. 
ا  ونّوهت الخطيب بان العزلة هي حالة وليست شعور، وا
تؤدي إىل الشعور بالوحدة، كام أن العزلة تختلف عن اإلنعزال،  
و تــرى أن هناك جزء من النــاس مل مينعه اإلقفال من إيجاد 
وســائل بديلة للتواصل وتفادي العزلة عرب التواصل املستمر 
سواء عرب الهواتف والتقنيات الحديثة، أو حتى عرب كرس قواعد 

اإلقفال وااللتقاء بشكل شخيص يف املنازل. 
الخطيب التي أكدت أن للعزلة تأثر عضوي، شــددت عىل أن 
ط الحياة بشــكل  التأثر النفيس أكرب، وهو ناجم عن تغّر 
، وهو األمر الذي تحدثت عنه الكثر من الدراسات  كيل ومفاج
عىل أنه مســّبب رئييس للضغط النفيس الهائل إذا مل يتمكن 
الشخص من التعامل مع املوضوع بشكل سليم، مام يؤدي إىل 
رضر نفيس، وقد يؤدي أيضاً إىل إضطراب نفيس كاإلكتئاب.

واعتــربت الخطيب ان اإلكتئــاب أحد أخطر نتائج العزلة إذا 

ما تســّببت بــه، ويكون أخطر يف حال كان موجود ســابقاً 
واســهمت العزلــة يف تناميــه، ويف كال الحالتــني، األمر 
 يشــبه الدوران يف حلقــة مفرغة ا بني اإلكتئــاب والعزلة.
أمــا عن الحلول األولية، تشــدد الخطيب عىل أهمية التواصل 
اإلجتامعــي ضمن الظروف التي تســمح بها اجراءت اإلقفال 
ســتخدام وســائل التواصل الحديثة من  أو التعبئة العامة )ك
محادثــات »فيديو« وإتصال هاتفي(، كــون التواصل حاجة 
إنســانية أساسية منذ النشأة البرشية، وليس باستطاعة أحد 
أن يعيش بشكل منفرد ومنعزل، فحتى األشخاص الذين يعانون 
من اضطرابات نفســية معينة كالذهان وغره طوروا مهارات 
إتصال خاصة بهم، بينام شدد علم النفس األرسي عىل أنه »ال 

نستطيع إال أن نتواصل«. 
اذاً، هي دوامة جدلية ال نهاية لها، بدايتها يف إىل نهايتها 
ونهايتها نفســها تف إىل البداية. لذلك يتحتم عىل االنسان 
بشــكل عام، واللبناين بشــكل خاص أن يطّور جهازه املناعي 
بشكل الفت من أجل الصمود والبقاء، فأم املعارك مل تحن بعد، 
ومازال أمامه »مئة عام من العزلة« إذا ما إستمر الوضع عىل 

ما هو عليه. 

ــــروت ــ ــ ــ ــدا وبيـ ــ ــ ــ ــ ــــي صيـ ــ ــ ــ ــــن فـ ــ ــ ــ ــــع ملحتجيـ ــ ــ ــ تجمـ
احتجاجـــــــــــاً علـــــــــــى تـــــــــــردي االوضـــــــــــا املعيشـــــــــــية

ــان الـــتـــكـــافـــل ــ ــج ــ ل ـــ ــ ــر الـــشـــهـــري ل ــريـ ــقـ ــتـ الـ
فــــــــــي حــــــــــــــ الـــــــــلـــــــــ ــــــــــــ صـــــيـــــدا 

تجمع عدد من املحتجني عند تقاطع ايليا يف 
صيدا، احتجاجا عىل تردي االوضاع املعيشية 
وارتفاع ســعر رصف الدوالر، من دون قطع 
الطريق، ووســط اجــراءات أمنية للجيش 

اللبناين.
وحاول عدد من املحتجني اقفال االوتوسرتاد 

الرشقي بحاويات النفايات. 
ويف بروت، نفذت مجموعات من الحراك 
املدين و«جبهة 17 ترشين« وقفة تحت عنوان 
»الشــعب يقرر«، أمام مبنــى األمم املتحدة 
االسكوا، حيث دعا املعتصمون الشعب اللبناين 
وأهايل الشهداء والضحايا وأهايل املفقودين 
واملعتقلــني وجميع القطاعــات والنقابات 
والطالب واملودعني اىل »النزول اىل الشــارع 

وسحب الثقة من املنظومة الفاسدة«.
وألقى وليد األيويب كلمة باسم املعتصمني، 
توجــه فيها اىل األمني العــام ملنظمة األمم 
املتحدة انطونيو غوتريس، جاء فيها: »نظرا 
خطــار الكبرة املحدقة مبصر الشــعب  ل
اللبناين، وال ســيام بعد جرمية تفجر مرفأ 
خطــار املحدقة مبصر  بروت، ونظــرا ل

الدولــة اللبنانية ككيان قانوين وســيايس 
معــرتف به من قبل األرسة الدولية، ومنظمة 
األمــم املتحــدة، وجامعة الــدول العربية، 
بسبب اســتباحة قوى األمر الواقع ملرافقها 
وحدودهــا »وبناء عىل املادة األوىل من العهد 
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياســية 
التــي تنص عىل حقوق جميع الشــعوب يف 
ائها  تقرير مصرها بنفسها، ويف تحقيق ا
االقتصادي واالجتامعي والثقايف بنفســها، 
ويف التــرصف الحــر برثواتهــا ومواردها 
الطبيعية بنفســها، وتعبــرا منا عن إمياننا 
العميــق بالقيم الجمهوريــة ويف طليعتها 
الدميقرطية، والحرية، والعدالة االجتامعية، 
وحكم القانــون، واملواطنية، ومتتني أوارص 
العالقــات اإلنســانية بكتابنا هــذا طالبني 
لقاءكــم للتأكيد عىل رضورة تطبيق القرارات 
الدولية الضامنة للسيادة اللبنانية، ولحقوق 
الشــعب اللبناين، وللتباحث يف إعادة النظر 
يف ميثاقية ودســتورية وقانونية السلطة 
الحاكمة يف الجمهورية اللبنانية ويف البدائل 

والخطط اإلنقاذية«.

أعلنــت منطقــة صيدا يف 
حــزب الله يف بيــان، »عرض 
االجتامعية  التقدميــات  واقع 
خالل شــهر أيار، وقدم الفرع 
االجتامعي يف املنطقة تقريره 
لجان  نشــاط  عن  الشــهري 
التكافــل االجتامعي يف أحياء 
مدينة صيدا وبلدات منطقتها، 
تأمني  عــىل  تعمــل  والتــي 
املستلزمات املعيشية والحياتية 
ملستحقيها  وتوزيعها  اليومية 

من الفقراء واملحتاجني«.
وأشــارت إىل أن »حصــاد 
أيــار لعمــل تلك اللجــان بل 
شملت  لرة،   1 0٤ 27 00
أحياء تعمر عني الحلوة الفيالت 
واملية  الحلــوة  عني  ومخيمي 
ومية، الفــوار وصيدا القدمية 
وعددا من أحياء املدينة، وتوزع 
بلدات عربا،  اللجــان يف  عمل 

الغازية، حــارة صيدا، كفرحتى، 
عنقون، قناريت، اريك، عزة، رومني، حومني 
التحتــا، زيتا، زغدرايــا، بنعفول، عرب طبايا 
والقنيطرة، فيام تركز عمل املطبخ اليومي يف 

الغازية وتعمر عني الحلوة وبنعفول«.
1 من  ولفتت إىل أن »التقدميات شــملت 
1 حاالت استشــفاء، وتوزيع  األدويــة و ٤
1 من الحصص التموينية، و2٤10٨ من  0
٨ مساعدات مالية،  الحصص الغذائية، و 
2 وجبة طعام، إضافة إىل تقديم  وتوزيع ٤
 مــن ألعاب األطفال، و٤2 تعزية، وتوزيع 
٤ حصصــة محروقات، وحل 20 مشــكلة 
اجتامعية، وتقديم 102 مأدبة طعام، وتوزيع 

1 حلوى وزيارة 27 من عوائل الشــهداء، 
7 من  1 خدمة توصيل للمنازل وتوزيع ٨ و
االلبســة، إىل جانب تقديم  عربات إعاقة، 
وإجراء مصالحة بني متخاصمني وتأمني ثالث 
فرص عمل، وأثــاث 22 منزال، و212 وجبة 

٤ حذاء«. فطور صباحي وتوزيع 
وأحصت »عدد املستفيدين من تلك التقدميات 
٤0٤1 شخصا وعائلة بقيمة إجاملية  فبل 

1 لرة«. 0٤ 27 00
ودعا الفرع اىل »االســتمرار يف املساهمة 
بدعــم تلــك اللجان، خالل األشــهر املقبلة، 
للوقــوف بجانــب األهل يف ظــل األوضاع 

الصحية واالقتصادية واالجتامعية«.

ا ت    

ا ص ا  ا

ا   ت يت

» ـــو تــــــدخــــــل خـــــــارجـــــــي »فــــــريــــــ ــ ــــل ـ ـــ ــ م
؟ ــــــــــرعــــــــــة  الــــــــــ وجـــــــــــــــــ  عـــــــــلـــــــــى 

ــة يــخــتــّل : ــيـ ــاسـ سـ ــو« لــلــحــاجــات ا ــلـ ــاسـ هــــر »مـ
ية ون دية  ج ــرابــات  بــاضــ املجتمع  تصي  لــة  الــعــ
وير مهارات االتصال« تشير الخبراء .. »يج ت »الديار« ت



د قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا
االثنني 7 حزيران 2021

جوزف فرح 

متكن حاكم مــرصف لبنان  
رياض سالمة من تحريك الركود 
يف الودائــع املحجوزة بالدوالر 
يف املصارف اللبنانية حيث وافق 
املجلــس املركزي الذي يرأســه 
سالمة نفسه عىل الزام املصارف 
 fresh( دوالر   ٤00 بتســديد 
dollars( اضافة اىل ما يوازيها 
باللرة اللبنانية للحسابات التي 
كانــت قامئــة بتاريخ ترشين 
201وكام  االول مــن ســنة 
اصبحت هذه الحسابات يف اذار 
2021 وليثبت الحاكم مرة اخرى 

ان ارانبــه النقدية واملالية قادرة 
عىل ان تفعل فعلها يف الســوق النقدية واملالية واملرصفية وان 
دوره يتقنه جيدا لوال ما خذلته الطبقة السياسية اكرث من مرة 
رغــم انه اعطاها اكرث من فرصة لتقوم باالصالحات املطلوبة 
معرضا اللرة اللبنانية للخطر وتخرس ٨0 يف املئة من قيمتها.

ورغم امتعاض جمعية املصارف من قرار املجلس املرمزي فأن 
املصارف مجربة عىل اعطاء 200 دوالر من املصارف املراســلة 
و200 دوالر من مرصف لبنان بعد ان خفض االحتياطي االلزامي 
1 اىل 1٤ يف املئة ليستفيد من هذه املبال حوايل ٨00الف  من 

عميل ميثلون 70يف املئة من حسابات املودعني يف املصارف .
وســيطبق هذا االمر يف اول متــوز املقبل عرب تعميم يصدر 
اليوم من مرصف لبنان يحدد االلية التي ســيتم دفع هذه املبال 

للمودعني.
1 دوالر ســنويا ستدفع  وقدرت الكلفة االجاملية حوايل 
املصارف للمودعني النصف من حساباتها لدى املصارف املراسلة 
والنصف االخر من االحتياطــي االلزامي الذي خفضه مرصف 
1اىل 1٤يف املئة.وهذا يعني ان التخفيض ســيكون  لبنان من 
،1مليار فاذا اخذت املصارف حوايل نصف مليار دوالر  بحوايل 
يبقى حوايل املليار دوالر الســتمرار ترشــيد الدعم عىل املواد 
االساســية. وهذا يعني ان حاكم مرصف لبنان حقق  أهداف 
بواحد: ارىض املودع باستعادة جزء من وديعته بالدوالر وخفف 
الضغط عىل املصارف كونه ســيلغي حسابات حوايل ٨00 ألف 
مودع صغر يســتفيد من هذا التعميم والقى الدعم عىل بعض 

السلع بأنتظار خلق الله مبا ال تعلمون.
2الف  مــع العلم ان حاكم مرصف لبنــان كان قد وعد بدفع 
دوالر اعتبارا من اول متوز املقبل اضافة اىل ما يوازيها من العملة 

اللبنانية.

 الصباح 
ويقــول عضو جمعية املصارف ورئيــس مجلس ادارة البنك 
اللبناين السويرسي تنال الصباح ان التعميم الذي سيصدر عادل 
وظامل يف الوقت نفســه، عادل جــدا لصغار املودعني يف ظل 
الظــروف االقتصادية التي نعيشــها وظامل عىل املصارف عىل 

املصارف التي متلك  يف املئة عند املصارف املراسلة التي كونتها 
1واذا دفعت هذه املبال فأن اموالها ستنضب وقد  عرب التعميم ٤
تضطر املصارف املراســلة اىل التوقف عن التعامل مع املصارف 
اللبنانية التي ســوف تخرج من االســواق املالية العاملية، لكن 
الصباح اردف بالقول ان املصارف اللبنانية ميكنها ان تتحمل هذا 
التعميم ملدة ســنة معلنا ان مرصف لبنان يتواصل مع جمعية 

املصارف منذ شهرين حول هذا التعميم.

 غربيل  
اال ان كبر االقتصاديني يف بنك بيبلوس نســيب غربيل يقول 
ان هــذه املبادرة من مرصف لبنــان مرتبطة بعاملني االول انها 
خاضعة ملفاوضات مع جمعية املصارف التي ابدت مرونة عىل 
هذا الصعيد رغم تراجع سيولتها خصوصا ان امليزانية املجمعة 
للمصارف يف اذار املا دلت ان االلتزامات اكرث من املوجودات 
لدى املصارف املراسلة بحيث ال ميكن اخذ جزء من السيولة التي 
يف املئة لديها حسب تعميم مرصف لبنان رقم  اودعت نســبة 
1. والثاين انها بحاجة لتغطية قانونية التي ترتبط مبا يدور  ٤
يف املجلس النيايب بخصوص الكابيتال كونرتول حيث ستكون 
مع العلم ان  هذه املبادرة جزء اســايس من الكابيتال كونرتول 
املفاوضات جارية مع الجمعية التي اعطت رأيها بهذا املوضوع 
واعرتف غربيل ان هذه املبادرة جيدة لكن يجب ان تأخذ بعني 
االعتبار مدى قدرة القطاع املرصيف عىل االلتزام بدفع هذه املبال 
يف ظل مســتوى السيولة التي متلكها هذه املصارف من جراء 
201وتراجع ســعر رصف اللرة  االزمة التي اندلعت يف ايلول 
اللبنانيةوانشــاء يوق موازية لســوق القطع ، وشح السيولة 
بالدوالر وعدم تســديد الدولة اللبنانية ملا يتوجب عليها يف اذار 
2020مــام انعكس عىل تراجع التدفقات املالية وعىل االقتصاد 

الوطني. 
وأعلن أن »هناك توجها لتحديد املبال الشهرية والفرتة الزمنية 
التي ستتم عىل أساسها املبادرة، ومل يتم اإلتفاق عىل مهلة زمنية 
محددة حتى اآلن، وعلينا أن نعرف مصدر هذه األموال وكل ذلك 
قيــد الدرس، ولكن ال ميكن التكهن باألرقام اآلن، واإلتجاه نحو 

إقرار هذه اإلجراءات«.
ويضيــف غربيل : من املؤســف ان القطاع املرصيف تعرض 
لتحديات من اناس هبطت عليه بالبارشــوت غر معنيني بهذا 
القطاع فأرضوا به دون ان يتم استشــارة الجمعية املعنية بهذا 

القطاع.
واكــد غربيل ان هــدف املصارف ان يتفرغ املــودع لودائعه 
ويترصف بها يف اي وقت يريد دون اية ضوابط او محاذير ولكن 
هذه املبادرة اتت ضمن جزء من الفراغ الذي نعيشه ،دون اجراء اي 
اصالحات ودون بدء املفاوضات مع صندوق النقد الدويل ودون 

التمكن من تشكيل الحكومة التي ندور يف فراغها.
عىل اية حال فمن املتوقع ان يصدر اليوم التعميم الذي يضمن 
عمليــة دفع ٨00 دوالر نصفها بالدوالر والنصف الباقي باللرة 
اللبنانية عىل سعر منصة »صرفة« اي عىل اساس 12000الف 
لرة للدوالر الواحد، ومن يستفيد من هذا التعميم كل مودع لديه 
201 ويتكون له حساب جديد بعد  حســاب قبل ترشين االول 
ان يتم رفع الرسية املرصفية عنه منعا لالســتغالل كام ميكن 
للمودع ان يستفيد من هذا املبل او يقبضه عىل دفعات اوخالل 
ســنة حســب رغبته وال يستفيد اال من حساب واحد رغم تعدد 
حســاباته وميكن للعائلة واحدة التي متلك حسابا مشرتكا ان 
تستفيد منه ولكن اذا كان لكل فرد من هذه العائلة حسابا خاصا 
به ميكنه ان يستفيد من تعميم مرصف لبنان الذي يالحق االسم 
وال يالحق الحســاب، ومن املتوقع ان يطال هذا التعميم كامل 
ارصدة ًحســابات صغار املودعني كام بستطيع املودع املعني ان 
يقبض املبل او من صندوق املرصف او من خالل الرصاف االيل.

ال بد من ذكر ان التعميم الذي ســيصدر اليوم ســيأيت متمام 
1الذي زاد رأســامل املصارف بنسبة 20يف املئة  للتعميم رقم ٤
يف املئة من السيولة لدى املصارف املراسلة ولوال  وزيادة نسبة 
االول ملا صدر الثاين الذي سيتناغم مع قانون الكابيتال كونرتول 
الذي طال انتظاره ،لكن من املؤكد ان هناك من سيبقى يقبض 
لرة  1وهنــاك من يقبض عىل 00 الدوالر عىل اســاس 07
وهناك من سيقبض عىل 12000 ألف لرة وهناك من سيقبض 

فرا دوالر.

ّبـــ ي يُ ـــ املر ـــم  .. وحا ونتـــرول الكابيتـــال  التعميـــم يصـــدر اليـــو ويتـــال مـــع قانـــون 
ـــيد ـــ علـــى املصـــار وابقـــى الدعـــم وتر ـــف ال  بواحـــد: ارضـــى املودعيـــن وخ

يا  ا  

ن  خ بها حتى ا تاني : اقترحنا حلوالً  في املرف لم يُ الب
الحكومة ة  ملتابعة خ راء  الو من  بعدد  تجتمع  االقتصاد 
ـــعـــودي ـــر الـــ ــة مــعــالــجــة قــــــرار الـــحـــ ــي ــ ــي ــي  ــ  ف

هل يبدأ اصحا املوّلدات التقنين ملد  ساعات ؟
خر و  «: تعي في  ردوا  على »مديرية الن

تعقد لجنة االقتصاد النيابية التاســعة من 
صباح اليوم ، اجتامعا مع وزيرة الدفاع ونائبة 
رئيس مجلس الــوزراء يف حكومة ترصيف 
االعامل زينة عكر، وزيري الداخلية والصناعة 
يف حكومة ترصيف االعــامل العميد محمد 
فهمي وعامد حب الله، يف وزارة الخارجية يف 
املبنــى املوقت بالقرب من الرساي الحكومية، 
ملتابعة خطة الحكومة ملعالجة حظر التصدير 
اىل اململكة العربية السعودية والحصول عىل 

تفاصيلها ومدى تنفيذها.
وقد اعلن رئيس لجنــة االقتصاد النيابية 
الكتــور فريد البســتاين ان هــذا االجتامع 
رضوري للخــروج من االقــوال اىل االفعال 
النه ال يجوز ان ننتظر ســتة اشــهر لرتكيب 
االت الســكانر كام ال ميكننــا انتظار اكرث 
ل تتم اتخاذ قرارات بخصوص الرقابة يف 
مرفأ بروت رغم الحلول التي طرحتها لجنة 

االقتصــاد ومل تلق قبوال ومنها االســتعانة 
بــرشكات التدقيق والرقابة او انشــاء خط 
عســكري للكشف عىل البضاعة املتجهة اىل 
الســعودية والدول الخليجية او اتخاذ تدابر 

مسلكية بحق املوظفني املرتشني.
وتابع البســتاين : من املفروض ان نطلع 
عىل التحــرك الذي تقوم به وزارة الخارجية 
عىل هذا الصعيد كام سنتابع املستجدات مع 
وزيــر الداخليــة الن املزارعني واملصدرين ال 
ميكنهــم االنتظار اكرث خصوصا انه ال يوجد 
حكومة وال تجتمع حكومة ترصيف االعامل 

.وبالتايل يجب االرساع يف اتخاذ القرارات.
وســيتبع هذا اللقــاء مؤمتر صحايف يف 
املجلــس النيايب يف العارشة والربع، إلعالن 
موقف لجنة االقتصاد من هذا التطور الخطر 
الــذي يهــدد املحاصيل الزراعيــة واإلنتاج 

الصناعي بكل فروعه.

املولدات الخاصة  اصحاب  تجمع  صدر عن 
يف لبنان البيان التايل:

ردا عــىل مــا ورد عــىل لســان مديرية 
النفط بخصــوص موضــوع مــادة املازوت 
وتوفرها يف الســوق كام جاء عىل لســانها 
نقولها بشــكل واضــح ان مديرية النفط قد 
فهمتنا خطأ عــام نطالب ونرص الجله ويا 
لالسف ان تتحول لغة الخطاب اىل هذا املستوى 
املتدين من الكالم الذي ال يليق بحجم املسؤولية 
امللقاة عىل عاتقهم كمســؤولني عن هذا امللف 
بتوزيع املازوت بالشــكل العادل عىل كل من 
يحتاج لهذه املادة وخصوصا اصحاب املولدات 
الذيــن يقومون بتامــني الكهرباء للمواطنني 
بعدما فشــلت هذه الدولة عــن تامينها وبدال 
مــن ان تذهب مديرية النفط اىل مد يد العون 
والتعــاون حني اعلنا ان ايدينا ممدودة من اجل 
تقطيع هذه املرحلــة والوصول اىل بر االمان 
. ولكن يبدو ان مديرية النفط تهوى الســجال 
والتخاطب عرب وسائل االعالم بكالم واتهامات 
من هنا ومن هناك ال تثمن وال تغني عن جوع.
اما بالنسبة لنا فالهدف كل الهدف هو وضع 
آليــة بارشاف االمن العام كام حصل الســنة 
املاضية مبواكبة كميات املازوت املصدرة من 
املصــايف والــرشكات اىل املوزعني ومراقبة 

كل ليرت منها اين تم توزيعه.
وردا عىل اتهامنا بخلق الحجج والذرائع يبدو 
ان مديريــة النفط قــد صمت اذانها عام ورد 
عىل لســان وزير الطاقة املسؤول االول عن 
هــذا امللف منذ فرتة عن انه اذا ما وصلت اليه 
االمور يف عدم توفر مــادة الفيول للمعامل 
واملازوت فــان رشكة الكهرباء واملولدات معا 
لن تستطيع تامني الكهرباء والسؤال هنا من 
هو الصادق وزيــر الطاقة ام مديرية النفط 

وهذا كله برســم املواطن ليــرتك له الحكم 
يف مــا يجري ليايت الرد مــن اهل البيت يف 
ترصيح ملدير هيئة اوجرو يعاين مام نعانيه 
نحن من ناحية ساعات التقنني الكبرة وشح 
مادة املــازوت اال يعني ذلك انهم غر قادرين 
عىل تامني املازوت ملؤسساتهم لقطاع حيوي 
كاالتصــاالت مثال فالظاهــر هنا ان مديرية 
النفط تعيــش يف كوكب آخــر غر آبهة مبا 
يجري عىل االرض ام انها اغمضت عيناها عن 
الطوابر الكبرة عىل محطات البنزين واذالل 

املواطن ليحصل عىل بعض ليرتات البنزين.
وأشــار رئيس تجمع  أصحــاب املولدات ، 
عبدو سعادة، إىل »التوّجه إىل التقنني خمس 

ساعات يوميا بدًءا من هذا االسبوع.
وأكــد ســعادة، يف حديث صحفــي، أّن 
»أصحاب املولّدات مضطّرون للتقنني بســبب 
أزمة شــّح   املازوت  ، إذ إنّهم يشرتون املازوت، 
يف حال وجوده، من  السوق السوداء  وبسعر 
يصل إىل ٤0 ألف لرة  لبنانية)  دوالرات  وفق 
سعر الرصف يف السوق السوداء( للصفيحة 
(20 ليرتًا(، يف حني أّن الدولة تحّدد ســعرها 

بـ2٨ ألًفا كون  املحروقات  ال تزال مدعومة«.
ولفت إىل أّن »إىل جانب أزمة شّح املازوت، 
ال متلك الشــبكة املوازية ) مولدات  الكهرباء  ( 
تقنيا القدرة عىل تأمني تغذية كهربائّية لـ2٤ 
ســاعة يوميا، فهي لطاملا كانت تؤّمن نصف 
حاجة لبنان من الكهرباء، أي الكمّية نفســها 
الّتي تؤمّنها » مؤسسة  كهرباء لبنان  »، مبّيًنا أّن 
»حاليا، بات يُطلب من املولّدات تغطية أكرث من 
ذلك بكثر، إذ إن تغذية »كهرباء لبنان« باتت ال 
تتجاوز الســاعتني يف اليوم الواحد، وأصحاب 
املولّدات وال ســّيام يف ظــّل أزمة املازوت، ال 

يستطيعون تغطية كّل ساعات التقنني«.

ــة  ــة العربي ــة البي ــي خدم ــر ف ــاد االخ ــر »االقتص تم م
ية  بي ــاحــة  ــات وســي ــم ــري ــك وت ــات  ع ا ــ م ــتــ ــلــمــات واج

قامــت جمعيــة »أرزنــا« 
يف  األخرض  »االقتصاد  مؤمتر 
بدورته  العربية«  البيئة  خدمة 
الثانيــة، برعايــة املنظمــة 
العاملية لدبلوماســية التطوع، 
ومشاركة وفود عربية من دول 
املغرب، تونس، مرص، السودان، 
جزر القمر، السعودية، سوريا، 
ولبنــان.  فلســطني  األردن، 

ويستمر حتى 7 الحايل.
بدأ اليــوم األول باجتامعات 
للمؤمتر  املنظمة  اللجنــة  بني 
والوفــود العربية املشــاركة، 
املؤمتر  توصيات  بتنفيذ  للنظر 

الســابق ولالتفــاق عىل رؤية 
جديدة الســتدامة البيئــة يف العامل العريب 
وأبــرز النشــاطات البيئية التــي نفذت يف 

الوطن العريب خالل الفرتة املنرصمة.
افتتح املؤمتر يف مقر االتحاد العاميل العام 
بكلمة لعريفة االحتفال رئيسة لجنة االعالم 
يف الجمعيــة اإلعالمية لينــا دياب. وكانت 
كلــامت لكل من: الســفر التونيس بوراوي 
اإلمام، رئيس االتحاد بشــارة األسمر، رئيس 
الجمعيــة رئيس املؤمتر محمد عيل الجنون، 
ممثل الوفود العربية املشاركة أرشف الصياد، 
رئيسة اللجنة املنظمة للمؤمتر ناهد رواس. 
وقدمت دروع للمتحدثني وشهادات مشاركة 

لالعالميات واإلعالميني.
بدأت جلســات املؤمتر بعرض املحاور من 
الخــرباء واملتحدثــني عىل التــوايل:  الطرق 
الحديثة ملعالجــة النفايات الصلبة يف املدن 
مع نائب رئيــس الهيئة العربيــة للتحكيم 
الهنديس محمد سعيد فتحة محكم، الطيور 
والبيئــة مع رئيس االتحــاد اللبناين للطيور 
الخبــر آرا كباريان، املبــاين الخرضاء مع 
بنية الخرضاء  نائبة رئيس مجلــس لبنان ل
رميا رسور الحسيني، االقتصاد يف البيئة مع 
واالجتامعي  السيايس  االقتصاد  الباحث يف 
طالب سعد، الزراعة باألوزون مع الخبر نبيل 
بيليل، إدارة املخلفات الزراعية عرب التسبيخ  
إنتاج الكومبوست مع الخبر البيئي الزراعي 
مازن الحلواين،  دور الطيور بتنمية االقتصاد 

االخرض مــع رئيس جمعية اللقاء البيئي يف 
قضاء راشيا وليد سيف الدين،  دور اإلعالم يف 
التوعية عــىل قضايا البيئة مع األمني العام 
ملؤسسة العمل التطوعي من أجل مرص وائل 
رضــا، الرتطيب الجزيئي مــع الخبر باملياه 
دافيــد توتونجيان،  اإلنفــاق الحكومي عىل 
البيئة مع املدير السابق للمحاسبة العامة يف 
وزارة املال النقيب األســبق لخرباء املحاسبة 
أمــني صالح، التكنولوجيا الرقمية وعالقتها 
بالبيئة مع الباحثة واملتخصصة يف العمالت 
الرقمية والبلوكشني رنده الرفاعي، مكافحة 
جرائــم البيئة مع الخبر املرصيف والقانوين 
خالد شــاهني، مرشوع توليد طاقة من حرق 
النفايــات مع الخبر باملحــارق واملحطات 
لتوليد الطاقة واالنبعاثات ســمر مراد، نحو 
استثامر زراعي مستدام مع  مستشار تطوير 
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هاين الجمل.
ويف ختــام اليوم قدمــت الدروع للخرباء 
املتحدثني وشــهادات عىل املشاركني، عىل أن 
تقام يف اليوم الثالث زيارات ســياحية بيئية 
تراثية لقلعة راشيا نظرا لرمزيتها التاريخية 
لينتقل  والسياحية، وســيقدم غداء قروي. 
املشــاركون بعد ذلك إىل محمية أرز الباروك 
لالســتامع إىل محارضة ملحمد عيل الجنون 
بعنوان »هندســة أمن البيئة«. وســيجول 
الجميــع للتعرف عىل محميــة أرز الباروك، 

لتغرس يف الختام شجرة أرز باسم املؤمتر.

ي ت   ا

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــر البا بيـــــــــــــــر فـــــــــــــــي ج ـــــــــــــــر  ح
شكا مواطنون من حفرة كبرة 
الطريق بني  موجودة عىل جانب 
الحازمية وجرس الباشــا مل تتم 
التي  املحــاوالت  رغم  معالجتها 
قامت بها بلدية ســن الفيل مام 
السيارات الرضار فجائية  يعرض 
وخصوصــا بالنســبة الولئــك 
الذيــن يرتادون ســنرت »حدائق 
الباشــا«التي تقــع الحفرة امام 

املدخل الرئييس لهذا السنرت.
وناشــد هؤالء البلدية او وزارة 

االشغال اصالح العطل .
ا

عودي ال الــقــرار  استمر  حــال  فــي  ى:  مرت
راعــــــيــــــة ـــــــة  ـــــــار ــن امـــــــــــا  ــ ــحـ ــ نـ

دعــا وزير الزراعة والثقافــة يف حكومة ترصيف األعامل 
الدكتور عباس مرت خالل لقاء يف بعلبك لقســم املهندسني 
يف مكتــب املهن الحرة يف حركة »أمــل«  إقليم البقاع، يف 
حضور مســؤول املهن الحرة يف االقليم املهندس بسام حرب 
وحشــد من املهندســني، إىل »القيام بتحرك جدي من أجهزة 
الدولة واملعنيني إلعادة الثقة العربية بلبنان لجهة معالجة ما 

يعتربه األشقاء العرب تهديدا ألمنهم اإلجتامعي«.
وحذر من أنه يف حال استمرار قرار »األشقاء ويف طليعتهم 
اململكة العربية الســعودية مبنع دخــول املنتوجات اللبنانية 
إىل أراضيها ســنكون أمام كارثة زراعية واقتصادية ستصيب 

املزارعني واملصدرين عىل حد سواء«.
وأشــار إىل أن »قناعتنا يف بناء وطن ســليم ليست جديدة 
يف برنامجنا ومامرســاتنا السياســية من مطالبتنا القدمية 
لغاء الطائفية السياســية اىل مناشــدة املعنيني  الجديــدة ب
برســم السياسات التنفيذية تاريخياً برضورة إنصاف املناطق 
اء عادل  املحرومة ابتداء من عكار وبعلبك الهرمل يف سبيل إ

ومن ثم متوازن«.
وأضاف: »يف هذا الســياق ومن حيــث أنهى الرئيس بري 
خطابــه يف بعلبك منذ اعوام أن لبعلبــك الهرمل وعكار حقا 
اء خاصة لهام تتوىل  نشاء صناديق إ مرشوعا ومقدســا ب
معالجة مشــاكل البنى التحتية وتطويرها وتعويض ما ميكن 

تعويضه من غياب للدور الرسمي لسنني طويلة«.
وجــدد الدعوة إىل »إنشــاء فروع للجامعــة اللبنانية يف 
املحافظتني تجنب الطالب رش الطرق وعناء املواصالت وتقرب 
املســافات بني العلم والحدود، وهذه ليست مطالب شعبوية بل 
ســف هي رهن باستقرار البلد  متطلبات ورضورات البقاء، ول

ورجوح كفة العقل يف بنائه«.
ودعا جميع القوى السياســة إىل »رضورة التكاتف للعبور 

بلبنان اىل بر األمان«.
: »تعالوا جميعا باســم مو الصدر لنكون  وختم مرت
ســدا يف وجه عواصف التفرقة وأمــواج الضيق اإلقتصادي 

واإلجتامعي«.

 يت

ـــــــــــا االنترنـــــــــــ أصبـــــــــــح جديـــــــــــاًالتقنيـــــــــــن يهـــــــــــدد خدمـــــــــــات »أوجيـــــــــــرو«...  ريديـــــــــــة: انق
حذر املدير العام لهيئة اوجرو عامد كريدية يف تغريدة عرب 
تويرت من »ان االرتفاع املســتمر بســاعات التقنني الكهربايئ 
يتســبب بضغط كبر عىل مجموعــات توليد الطاقة التابعة 
لهيئــة أوجرو  وزيادة الطلب عىل املحروقات التي باتت نادرة 
هي ايضا. اســتمرار الوضع بهذا الشــكل يهدد جديا امكانية 

اوجرو بتقديم الخدمات. اللهم اين بلغت، اللهم فاشهد.«
والحقــا، رصح كريدية« مؤكــدا : »انقطاع االنرتنت أصبح 
جدياً والهدف من تغريديت صباح امس إطالق آخر جرس  انذار.

وات جديد لالتحاد العمالي  خ
يتوقع ان يعلن رئيس االتحاد العامل العام الدكتور بشارة 
االسمر عن سلســلة خطوات سيقوم بها االتحاد العاميل 
العام بعد ان استمرت التجاذبات السياسية حول عدم تشكيل 
الحكومــة رغم انه اصدر بيانــا اعلن فيه ترحيبه مببادرة 
الرئيس نبيه بري.وســيعلن االســمر عن هذه التدابر يف 

مؤمتر صحفي بعد اجتامع املجلس املركزي لالتحاد.

يا الرامي
الحظت مصادر ســياحية مطلعة غيــاب رئيس نقابة 
املطاعــم واملالهي واملقاهي والباتيرسي طوين الرامي عن 
االعالم بعد ان كان يتحرك يوميا النقاذ القطاع الســياحي 
وخصوصــا املطعمي مام يــدل عىل قرفه مبا وصلت اليها 
االوضاع السياحية ونحن عىل ابواب فصل الصيف ومجيء 

اللبنانيني املنترشين والسياح االجانب.

رانشاي ال ا  و ق خ
من املتوقع ان تعلن جمعية تراخيص االمتياز )الفرانشايز(

عن خطوة ايجابية تجاه قطاع الفرانشــايز من اجل تامني 
االستمرارية يف ظل الظروف االقتصادية الصعبة واالنهيار 

املايل وانعكاسات وباء كورونا عىل هذا القطاع.

نا  ترحي بن
القت عملية انتخاب اييل نسناس رئيسا لجمعية رشكات 
الضامن تفاؤال مبستقبل هذا القطاع الذي يعاين من مشاكل 
وتحديات خصوصا بالنسبة ملرفأ بروت والتقلبات الحادة 
يف ســعر رصف الدوالر وانعكاســها السلبي عىل بوالص 
التامني.ومرد هذا االرتياح لنســناس انه يعتمد عىل خطة 
ممنهجــة وعىل خارطة طريق تحــدث عنها يف عدد من 

املقابالت الصحفية وبارش بتنفيذها.

ــ  ــر ـــحـــيـــن الـــــى م ــر بـــيـــن مـــر ـ ــا ــنـ مـ
طرابلس فــي  املهندسين  نقابة  فــي  نقي 

نظمت مجموعة »لبنان املواطنية« ومجموعة »اسرتاتيجيا 
لبنان« املنبثقــني من جمعية الهيئــات األهلية للعمل املدين 
والجمعية اللبنانية الكندية يف الشــامل والجمعية اللبنانية 
للحد من التفكك األرسي، مناظرة بني مهندســني مرشحني إىل 
مركز النقيب يف نقابة مهندسني طرابلس والشامل، وذلك يف 

غرفة التجارة والصناعة والزراعة.
وشارك يف املناظرة املهندسون: أنطوين عازار، جوزيف عون، 
خليل معوض، روجيه نشار، طوين فغايل، محمد زياد الخوري 
ومرسال منصور. وتوىل إدارة املناظرة اإلعالمي رياض طوق.

وتحدث منســق الندوة رئيس الجمعيــة اللبنانية الكندية 
سم الجهة املنظمة أن »هذا الحدث واجب  زياد كاميل، فرأى ب
عليها، كمجتمع مدين ماض يف ثورة الحق وكرامة االنســان، 
إلتاحة فرصة لالستامع اىل كل املرشحني املشاركني، وتشكيل 
الرأي العام، واتخاذ القرارات الالزمة والصائبة، ملصلحة نقابة 
املهندسني ومدينة طرابلس والشامل ولهذا الوطن املنهك، وذلك 

مساهمة منها يف االختيار الصحيح«.
ويف الختام ابدى الجميع اســتعداده لالنســحاب لصالح 
مرشح واحد منهم وابدت املجموعة املنظمة للنقابة كل الثقة 

بحسن اختيار املهندسني يف طرابلس والشامل لنقيبهم.



ــات ــيـ ــيـــات ـــــ دولـ ــربـ عـ
اإلثنني 7 حزيران 2021

ــاون  ــ ــع ــ ــت ــ ــان ال ــشــ ــ ــاق ــ ــن ــ ـــــداد ومــــوســــكــــو ت بـــــ
رهــــــا مــــــن ومـــكـــافـــحـــة ا ــي مـــجـــالـــي ا ــ ف

محمد  العراقي  النواب  مجلس  رئيس  بحث 
الحلبويس، امس، مع سفر روسيا االتحادية 
الجديــد لدى بغــداد ايلربوس كوتراشــيف 
التعاون يف مجايل األمن ومكافحة اإلرهاب.

ن الجانبني  وبحسب بيان ملكتب الحلبويس، ف
ناقشــا العالقــات الثنائية، وتعزيز ســبل 

واألمنية  االقتصادية  املجــاالت  يف  التعاون 
ومكافحــة اإلرهــاب، كام بحثا عــددا من 
السفر  املشرتك.وأكد  االهتامم  ذات  املواضيع 
بالده وحرصها  دعم  البيان،  الرويس بحسب 
عىل تطوير العالقات والتعاون مع العراق يف 

املجاالت كافة.

 » أربيـــــل تعلن مقتل عـــــدد من عناصـــــر »داع

ــصــدر تــوجــيــهــات جـــديـــد فـــي مصر ــي ي ــيــ الــ

ــري ــصـ ــوا املـ ــ ــنـ ــ ــادات فــــي مـــجـــلـــس الـ ــ ــشـ ــ مـ
ــة ــات حــــول تــمــويــل ســـد الــنــهــ ــامـ ــهـ بــعــد اتـ

ــة ــد الــنــهــ ن ســ ــنــا بـــشـــ : مــوقــ ــو ــ ــرط ــ ــخ ــ ال
ـــي بـــتـــوافـــ وطـــنـــي إقـــلـــيـــمـــي ودولـــــي ــ حـ

أعلن شــيخ جعفر شــيخ مصطفى نائب 
العراق، امس، مقتل  إقليم كردســتان  رئيس 
عدد من عنارص تنظيم »داعش« وحرق ثالث 

عجالت بعملية عسكرية مشرتكة.
وقال يف ترصيح صحفي: »يف إطار عملية 
جوية وبرية مشرتكة بني قوة لواء كوماندو 
الســبعني،  قوات  لقيادة  التابعــة  الخاصة 
سناد  وقوات مكافحة اإلرهاب االتحادية، وب
قوات التحالف الدويل ضد داعش، شن هجوم 
إرهابيي داعش يف قريتي بلكانة  أوكار  عىل 
يف  الدبس  لقضــاء  التابعتني  وقوريجــاي 

محافظة كركوك، مضيفــا أن »رضبة قاتلة 
العملية  وجهت إلرهابيي داعش مــن خالل 
اإلرهابيني  التي أســفرت عن مقتل عدد من 

واستهداف ثالث عجالت وحرقها«.
وأشار شيخ مصطفى، إىل أن »العملية مستمرة 

لتمشيط املنطقة وإنهاء وجود داعش«.
أن »قوات  اإلقليــم،  وأكد نائــب رئيــس 
البيشــمركة تهدف من خــالل الخطط التي 
تضعها مع القــوات العراقية إىل إبعاد خطر 
إرهابيي داعش وإعادة االستقرار إىل املناطق 

التي يسعى داعش لزعزعة أمنها«.

أصــدر الرئيــس املرصي 
امس،  السييس،  الفتاح  عبد 
البالد  توجيهات »جدية« يف 
متعلقة بالعنرص البرشي يف 

. »السكة الحديد«، واملوان
اجتــامع مــع  وخــالل 
املرصية  الحكومــة  رئيس 
ووزير  مدبــويل،  مصطفى 
النقــل كامــل الوزير، وجه 
، بـ«االرتقاء  الرئيس السي
السكة  البرشي يف  بالعنرص 
العاملني  وتدريــب  الحديد، 
بهــا، وانتقاء الكــوادر من 

خريجي كليات الهندسة والتكنولوجيا، للعمل 
بالسكة الحديد، مع تدريبهم عىل أحدث النظم 
التكنولوجية يف هــذا املجال بالخارج وكذلك 

باملعاهد التعليمية للقوات املسلحة«. 
 ، املوان منظومة  تطويــر  صعيد  عىل  أما 
بـ«إعداد دراســة متكاملة  الســييس  وجه 

املكس بني ميناءي اإلسكندرية  إلنشاء ميناء 

والدخيلــة«، وذلك لينضــم ملجموعة املوان 

عىل  املعاير  أعــىل  وفق  املطــورة  املرصية 

البحرين األحمر واملتوسط، مبا يتما مع 

مكانة مرص الجغرافية كهمزة وصل بني الرشق 

والغرب، بحسب موقع »اليوم السابع«.

العامة  الجلســة  شهدت 
املرصي  النــواب  ملجلــس 
مشادات كالمية بني النائبني 
وضياء  بكــري  مصطفــى 
اتهام  بســبب  داوود،  الدين 
العربية  الدول  إحدى  األخر 

بتمويل سد النهضة.
الجلسة  خالل  ذلك  وجاء 
النواب،  مبجلــس  العامــة 
ملناقشــة قانــون الصكوك 
مــن  املقــدم  الســيادية، 
عليه  ووافــق  الحكومــة 

الربملان من حيث املبدأ.
النائب ضياء  وبدأت املشادات عندما طالب 
الدين دوواد، بعدم طرح قناة السويس والسد 
العايل يف أي عملية صكوك، قائال إن »هناك 
دوال عربية تضع أيديها يف أيدينا، ومتول سد 

النهضة«.
النائــب مصطفى بكري  من جانبــه، رد 
عىل حديــث النائب دوواد، قائــال: »النائب 
ينتمي للقومية النارصية التي نادت باحرتام 

أكن أمتنى  العروبة، ولكنه أعطى إشارات مل 

أن يشــر إليها بأن دولة عربية متورطة يف 

متويل ســد النهضة«، مضيفــا »من حقنا 

التأكيد أن الكثر من البلدان العربية تســاند 

أرسلت مبعوثا  إليها  املشــار  والدولة  مرص، 

منذ عدة أيام  للسودان وإثيوبيا وقدم للقيادة 

وهي  املوقف  عن  شــامال  تقريرا  السياسية 

تقف معنا يف ذات الخندق«.

أكدت الخارجية السودانية أن السودان 
ملزم  قانوين  التفاق  التوصل  إىل  يتطلع 
الثاين،  املــلء  قبل  النهضة  ســد  حول 
مؤكدة أن هذه الرؤية السودانية حظيت 

بتوافق وطني وبتفهم إقليمي.
الســودانية  الخارجية  وزيرة  وقالت 
منتدى  املهدي، خــالل  الصــادق  مريم 
إن  األمريكيــة،  الجامعــة  خريجــي 
التوصل التفاق  الســودان يتطلــع إىل 
قانوين ملزم حول امللء والتشــغيل قبل 
الثاين لسد النهضة، مبينة أن هذه  امللء 
السودانية حظيت بتوافق وطني  الرؤية 
كبر بني مكونــات الحكومة االنتقالية 
والشــارع الســوداين، وبتفهم إقليمي 

ودويل ملعقولية الطرح وموضوعيته.
مســتعدة  الخرطــوم  »أن  أضافــت 
بوسائل  القضية  حل  أجل  من  للتفاوض 
ســلمية وبرعايــة االتحــاد اإلفريقي 
مجــددة الرتحيب بدور الرشكاء الدوليني 
باستلهام  وذلك  ومســهلني،  كضامنني 

التعامل  العاملية واإلفريقية يف  التجارب 
مــع األنهــار العابرة للحدود ال ســيام 
النيجر والسنغال، واللتني  تجربتي نهري 
تؤكــدان إمكانية التعــاون يف املنافع 

املشرتكة من األنهار.
ويف ردها عىل تساؤالت أعضاء املنتدى 
واملفاوضات  اإلثيــويب  التعنــت  حول 
واملبــادرات املطروحة، أوضحت الوزيرة 
مهام  دورا  لعبت  املتحــدة  الواليات  بأن 
يف الوســاطة والتي حســمت املسائل 
يف  تقدما  وأحرزت  والقانونيــة  الفنية 
مفاوضــات واشــنطن وتبقــت نقاط 
قليلــة تتعلق باالتفــاق القانوين حول 
الفنية  املسائل  امللء والتشــغيل وبعض 
والقانونيــة القليلــة، مشــرة إىل أن 
املفاجأة متثلت يف تراجع إثيوبيا عن ما 

اتفق عليه.
الكبر  الــدور  الوزيرة إىل  وأشــارت 
واملأمول من الواليات املتحدة يف الضغط 

السيايس والدبلومايس عىل إثيوبيا.

ــهــد ــت ــ الـــــقـــــوات الـــيـــمـــنـــيـــة ت
ــائــر قاصف قــاعــد املــلــ خــالــد بــ

أعلن متحدث القوات املســلحة اليمنية العميد يحيى 
رسيع، »أن سالح الجو املســر متكن من تنفيذ عملية 
2 استهدفت قاعدة  هجومية فجر أمس بطائرة قاصف 
امللك خالد الجوية بخميس مشيط«، مؤكدا »ان االصابة 

كانت دقيقة«.
وأشــار العميد رسيع اىل ان هذا اإلستهداف يأيت يف إطار 
حقنا املرشوع عىل اســتمرار العدوان وحصاره املتواصل عىل 

الشعب اليمني.

مـــجـــلـــس الــــــنــــــوا  االردنـــــــي
ــــــصــــــل الــــــعــــــجــــــارمــــــة يــــــ

صوت مجلــس النواب، خالل جلســة طارئة امس، 
العجارمة  النائب أسامة  باألغلبية الساحقة عىل فصل 
من عضوية الربملان.ووفق املراسل، فقد صوت 10٨ نواب 
11 نائبا حرضوا الجلسة. عىل فصل العجارمة من أصل 

وكان العجارمة تقدم باستقالته من مجلس النواب يوم 
، بعد قرار املجلــس بتجميد عضويته،  األربعــاء املا
لكن النواب أرصوا عىل فصله من املجلس، وليس قبول 
استقالته فحســب.وقام عرشات األشخاص من أنصار 
العجارمة، مســاء أمس االول، بأعامل شــغب وإطالق 
عيارات نارية يف منطقــة ناعور بالعاصمة عامن، ما 
أسفر عن إصابة عدد من رجال األمن.ويعود سبب أزمة 
النائب العجارمة إىل إدعائه يف 2٤ ايار املا أن »سبب 
انقطاع التيار الكهربايئ يف عدد من محافظات اململكة، 
يهدف إىل وقف مسرة حاشــدة للعشائر األردنية إىل 
عامن لنــرصة القضية الفلســطينية«، باإلضافة إىل 

سلسلة من املواقف التصعيدية تلت ذلك.

اليا ال الجو االسرائيلي في اي تمرين ل
اعتقال  مواطنين عر بعد اقتحامهم
ســـرائـــيـــلـــيـــة« ــا ا ــ ــدفـ ــ مـــقـــر »الـ

كشــفت تقارير إرسائيليــة أنه »تم اعتقــال  مواطنني 
إرسائيليني عرب بعد اقتحامهم مقر وزارة الدفاع اإلرسائيلية 

يف تل أبيب«.
رتس«، حققت الرشطة مع املشتبه  وبحســب صحيفة »ه
طالق رساحهم ووضعهم  ، وقامت ب بهم يوم الجمعة املا
رهن الحبس املنزيل، وتم إرســال املعلومات أيضا إىل جهاز 

األمن العام »الشاباك«.
مــن جانبه، أوضح الجيش اإلرسائيــيل يف بيان، أن 
»املشــتبهني الثالثة تســلقوا الســياج ودخلوا قاعدة 
»كريا« العسكرية«، مشرا إىل أن »جنود جيش الدفاع 
والرشطة اإلرسائيلية اعتقلوا املشــتبه بهم يف غضون 
دقائق«، مضيفــاً: »من تحقيق أويل، يبــدو أن دوافع 

املشتبه بهم جنائية«.
من جهتهــا، أفادت هيئة البــث اإلرسائيلية »مكان« بأن 
سالح الجو سيشارك ألول مرة بتمرين ملقاتالت من طراز »إف 
يطاليا، إىل جانب أسلحة الجو األمركية والربيطانية  « ب

واإليطالية.
وبحسب مراسلها للشؤون العسكرية، أشارت »مكان« 
إىل أن »املناورات ستستمر أسبوعا تتم خاللها محاكاة 

مهام دفاعية وهجومية واسناد القوات الربية«.
ونقلت عن مصدر عســكري رفيع قوله إن »التمرين 
يســاهم يف العمل يف مناطق غــر معروفة وبعيدة، 

ويعزز من املقدرة عىل التعاون يف اطار تحالفات.
وعــام إذا كان التمرين موجهــا للتعامل مع التهديد 
اإليراين أم ال، قال املصدر العسكري أن »التمرين يندرج 
ضمن خطة عمل ســالح الجو التي تشمل التصدي لهذا 

التهديد أيضا«.

املخص الــيــورانــيــو  فــائــض  ليم  ت يــرفــض  الــبــرملــان 
ــتــحــريــم الــتــصــويــ ــتــي ب ــي يــ ــ ــران ــ ي ــد ا ـ ــر املـ

الــرئــاســة املقبلة انــتــخــابــات  ــاء فــي  بــيــ ــة  ــورق ب

ـــيـــة قـــيـــادي ــن تـــصـــ ــ ــــــــــــان يُـــعـــلـــن عـ أردو
ــي« ــ ــ ــان ــ ــ ــت ــ ــ ــردس ــ ــ ــك ــ ــ فــــــــي »الـــــــعـــــــمـــــــال ال

اإليراين  املرشــد  أصــدر 
تحرم  فتوى  خامنئــي  عيل 
يف  بيضاء  بورقة  التصويت 
االنتخابــات يف حــال أدى 
النظام  ذلــك إىل إضعــاف 

اإلسالمي يف إيران.
حزب  »خط  مجلة  ونرشت 
اللــه« التــي يصدرها مكتب 
حول  سؤاال  اإليراين  املرشــد 
بيضاء  بورقة  التصويت  حكم 
من دون كتابة اســم املرشح 
املقرتع  قيــام  يف حالة عدم 

قيامه  أو  املرشــحني،  حول  والتحقيق  بالبحث 
بالتحقيق من دون التوصل إىل استنتاج والحرة 
يف اختيار املرشــح املناســب، فرد املرشد بأن 
»التصويت بورقة بيضاء، أيا كان الســبب، يف 
حال أدى إىل إضعاف النظام اإلسالمي يف إيران 

فهو محرم«.
وكان املرشــد اإليــراين دعا ســابقا إىل 
املشاركة الواســعة يف االنتخابات الرئاسية 
املزمــع عقدها يف الثامن عرش من الشــهر 

الجاري.

 الربملان اإليراين 

اىل ذلك، أعلن رئيــس لجنة  األمن القومي 

و السياســة الخارجيــة يف الربملان اإليراين 
مجتبى ذو النور، عن »رفض تســليم فائض 
 ،» اليورانيــوم املخصب الزائد عــىل 00 ك
مشــراً اىل ان »األوروبيني طرحوا من أجل 
عــودة أمــركا إىل  االتفاق النووي  تســليم  

طهران  لفائض اليورانيوم املخصب الزائد عىل 
00 ك إىل  روسيا أو دول أخرى عضوة يف 

االتفاق«.
ولفت اىل ان » مجلس الشورى يرفض هذا 
الطرح، فاليورانيــوم املخصب يجب أن يبقى 
داخل إيران وذلك تحت إرشاف  الوكالة الدولية 
للطاقــة الذرية  واألمر ينطبــق عىل أجهزة 

الطرد املركزي املتطورة«.

أعلن الرئيس الرتيك رجب 
طيب أردوغان عــن تحييد 
القيادي يف حــزب العامل 
الكردستاين سلامن بوزقر، 
مخيم  ن  ع العام  ؤول  ـ ـ س امل
مخمــور لالجئــني األكراد 

داخل األرا العراقية.
وقــال أردوغــان يف 
تغريدة عىل »تويرت« »أريد 
أنقل بــرشى ألمتنا.. أن 
تم تحييد سلامن بوزقر، 
امللقب بـ »دكتور حسني«، 
 PKK املدير األول ملنظمة 

اإلرهابية واملديــر العام ملخمور، من قبل 
أبطال جهــاز املخابــرات الوطنية لدينا 

أمس«.
ونقلت وكالة »األناضول« عن أردوغان قوله 
إننا »لن نسمح للمنظمة الغادرة واالنفصالية 
»يب كا كا« باســتخدام مخيم مخمور شامل 
وسنواصل  لإلرهابيني  تفريخ  راق كمركز  ع ال

تجفيف منابع اإلرهاب«.
وكان الجيــش الــرتيك اســتهدف أمس 
مخيم مخمــور لالجئــني من أكــراد تركيا 
شــامل البالد، بعد أيام عىل تهديدات تركية 

بـ«تطهره«.

 وزير الدفاع 

بدوره، أعلــن وزير الدفاع الرتيك خلو 
أكار، عن »تحييد 2 إرهابيا« يف ســوريا 
وشــاميل العراق من قبل العسكريني األتراك 

. 2 نيسان املا منذ 
وقال أكار يف ترصيــح أدىل به عقب 
متابعته مع قادة القــوات الرتكية ختام 

مناورات »ذئب البحر 2021« رشقي البحر 
املتوســط، إن قوات بالده اســتطاعت، 
خالل عملياتها ملكافحة منظمة »يب كا 
كا« )حزب العامل الكردســتاين املصنف 
إرهابيــا من قبل أنقــرة( اقتحام »كافة 
أوكار اإلرهابيني التي كانوا يعتقدون أنها 

منيعة«.
وأردف أكار: »تركيــا تحرتم وحدة أرا 
جرانهــا، وهدفهــا الوحيد هــو مكافحة 
اإلرهابيني الذين يشكلون تهديدا ألمنها وألمن 

املنطقة برمتها«.

 تشاوو أوغلو يزور باريس 

»األناضول«  أعلنت وكالة  آخر،  عىل صعيد 
الرتكية بأن وزير الخارجية مولود تشاوو 
أوغلــو، أجرى أمــس زيــارة إىل العاصمة 
الفرنسية باريس تلبية لدعوة من نظره جان 

إيف لودريان.
وأوضحت الخارجيــة الرتكية يف بيان، أن 
زيارة تشــاوو أوغلو إىل باريس تستغرق 

يومني.

نـــــار  طـــــــال  بـــــــ ـــــــخـــــــا  أ مــــقــــتــــل  
ــيــة ــر ــي االمــي ــام ــي ــي م ــل تـــخـــر فـ ــ ــى ح عــل

أفادت »ABC News Miami« بأن ما ال يقل عن 
 أشــخاص قتلوا بالرصاص وأصيب آخرون يف 
ســاعة مبكرة صباح أمس، يف ثاين إطالق نار 
جامعي يف عطالت نهاية األســبوع مبقاطعة 

ميامي ديد بوالية فلوريدا. 
فريدي  ديــد  ميامي  وقال مديــر رشطة 
رامريز خالل مؤمتر صحفي، إن إطالق النار 
وقع يف حوايل الســاعة الثانية صباحا يف 
مطعم للشيشة مبركز تجاري بعد حفل تخرج 
يف كينــدال«، مضيفــا »أن وابال من إطالق 
النار أطلق عندما توقفت ســيارتان يف مركز 
التسوق وفتح شخص داخل إحدى السيارات 
الذين كانوا يغادرون  النار عىل األشــخاص 

صالة الشيشة.
وأشــارت الرشطة إىل أن رجلني وامرأة قتلوا 
وأصيب  آخرون، تم نقلهم إىل املستشفيات يف 

سيارات خاصة.
وأوضحــت الســلطات أن املــرأة التي قتلت 
بالرصاص كانت ضابطة إصالحيات يف فلوريدا.

وأصــدرت الرشطة نــرشة لجميع النقاط 
التفتيش بخصوص سيارة شيفروليه ماليبو 
داكنة اللون، وأخرى من طراز تويوتا كامري 
اللــون هربت مرسعــة مبتعدة عن  بيضاء 

مرسح الجرمية.
وبينت السلطات أن ســيارة تقل ضحيتني 
لقيــا حتفهــام متأثريــن بأعــرة نارية، 
اصطدمت بجدار يف حرم كيندال التابع لكلية 
ميامي ديد القريبة، وقد تم العثور عىل سالح 
ناري يف السيارة لكن مل يتضح ما إذا كان قد 

تم استخدامه أثناء إطالق النار.
وأكد جهــاز رشطة أنــه مل يتم إجــراء أي 

اعتقاالت.
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تشا ا عق  املصالحة  ــى  ال يــدعــو  الــبــابــا 
ــنــدا مــقــبــر جــمــاعــيــة قـــر مـــدرســـة فـــي 

دولتين مــع  روســيــا  تــعــاون  ي  تع مــن  قل  »الــنــاتــو« 
الناتو التعاون مع مين ال يت مع خ  اخاروفا: 

ــّم وروبـــــــي يـــدعـــو لــ رئـــيـــس الـــبـــرملـــان ا
ــي وروبـ ا االتــحــاد  ــى  ال البلقان  ــر  دول 

ال  الرئاسة العراقية ت
ح قواتها يا ب تر

من اراضيها
امس،  العراق  جمهورية  رئاسة  طالبت 
القوات الرتكية باالنسحاب خارج أراضيها، 
ونددت بالقصف الرتيك عىل مخيم مخمور 

. املا يوم السبت 
وجــاء يف بيان للرئاسة: »نشــدد عىل 
العراقية،  الســيادة  انتهاك  منــع  رضورة 
وسحب القوات الرتكية املوجودة يف مناطق 
اإلقليم واملوصــل، والتي تعترب انتهاكا ملبدأ 
عراف واملواثيق  الجوار، ومخالفة ل حسن 
الدوليــة«، أضافت، أن »الهجوم األخر عىل 
مناطق مخيم مخمور تصعيد خطر يعرض 
حياة املواطنني للخطر مبا فيهم الالجئون، 

القانون الدويل واإلنساين«. ويتنا مع 
وأكدت الرئاســة العراقيــة، عىل تعزيز 
العالقــات مع تركيا عىل أســاس املصالح 
املشــرتكة وحل املشاكل الحدودية وامللفات 
األمنيــة عرب التعاون والتنســيق، ورفض 
الجانب يف معالجة  األحادية  املامرســات 
القضايا العالقة، ووجوب احرتام الســيادة 
العراقيــة، وأشــارت إىل »رفــض العراق 
املستمر بأن يكون ســاحة رصاع اآلخرين 
والتعدي عىل سيادته، كام يرفض أن يكون 

منطلقا للعدوان عىل أي أحد«.
يذكــر أن الطــران الــرتيك قصف يوم 
الســبت، مخيم مخمــور لالجئني من أكراد 

قــال البابا فرنســيس أمس، »إنه يشــعر 
21 طفال يف مدرسة  باألمل الكتشاف رفات 
كاثوليكيــة ســابقة للطالب من الســكان 
األصليني يف كندا، ودعــا إىل احرتام حقوق 

وثقافة السكان األصليني«.
وحــث الزعــامء السياســيني والدينيني 
الكنديني خالل كلمة له يف ســاحة القديس 
بطــرس، عىل »التعاون بتصميم« لتســليط 
الضوء عىل النتائج والســعي إىل املصالحة 

وتضميد الجراح.«
ن البابا فرنســيس مل  ووفــق »رويرتز« ف
يصل إىل حــد االعتذار املبارش الذي طالب به 

العديد من الكنديني.
21 طفال يف مدرسة  وأدى اكتشاف رفات 
كاملوبــس الهندية الســكنية يف كولومبيا 

1، الشهر  الربيطانية، التي أغلقت يف عام 7٨

، إىل إعادة فتح الجروح القدمية وأثار  املا

الغضــب يف كندا بشــأن نقــص املعلومات 

واملساءلة.

اعتــرب األمني العام لحلف الناتو ينس ســتولتنربغ 
»أن التعاون املتزايد بني روســيا والصني ميثل »تحديا 
خطــرا«، كام عرب عن قلق الحلف البال إزاء التعاون 

بني روسيا وبيالروس«.
وقال ســتولتنربغ يف حديــث لصحيفة »فيلت أم 
زونتــاغ« األملانيــة نرش أمس: »نالحظ أن روســيا 
والصــني تتعاونان بشــكل متزايد يف الفرتة األخرة 
مضيفاً:  والعســكري«،  الســيايس  الصعيدين  عىل 
»تنفذ الدولتان مناورات مشــرتكة وتحليقات بعيدة 
املدى للطائرات القتالية وعمليات بحرية، وتتشاركان 
بشــكل مكثف خربتهام يف مجال األسلحة والرقابة 
ن التعاون بني  عىل اإلنرتنت«. وحسب ستولتنربغ، ف

البلديــن ميثل »بعدا جديدا وتحديا خطرا«.
ويف تصحريحات لـ«فيلــت أم زونتاغ« أيضا، ذكر 
األمني العام للناتو »أن أعضاء الحلف يشــعرون بقلق 
بال بشــأن التعاون بني روسيا وبيالروس«، مشرا 
إىل أنهم »يتابعون عن كثب ما يحدث يف بيالروس«.

وقال ســتولتنربغ: »طبعا، نحن مستعدون إذا لزم 
األمــر لحامية كل حليــف والدفاع عنه ضد أي تهديد 
صادر عن مينســك وموسكو«. وأكد األمني العام أن 
الحلف يلتزم بـ«نهج مزدوج« تجاه روسيا يتكون من 
»االحتواء والحوار«.وتأيت هذه الترصيحات قبل أيام 
من عقد قمة الناتو التي ســتعقد يف مقر الحلف يف 

بروكسل يوم 1٤ حزيران.
وكانت روسيا يف السنوات األخرة قد أعربت مرارا 
عن قلقها من نشــاط غر مســبوق للناتو عىل طول 

حدودها الغربية وحشــد قوات الحلف يف أوروبا.

ويف بكني، وصفــت وزارة الخارجية خطط الناتو 

لتحديث مفهومه االســرتاتيجي فيام يتعلق بصعود 

الصني، بأنهــا مظهر من مظاهــر التفكر بالحرب 

الباردة، الذي ليس له مســتقبل يف العامل الحديث.

 املتحدثة باســم الخارجية الروسية 
بدورهــا، علقت املتحدثة باســم وزارة الخارجية 

الروســية ماريا زاخاروفــا، عىل ترصيحات األمني 

العــام للناتو ينس ســتولتنبرغ التي أعرب فيها عن 

قلق الحلف إزاء التعاون بني روســيا وبيالروس.

وكتبت زاخاروفا عــىل قناتها يف موقع »تلغرام«: 

»هاكــم الجواب عىل ســؤال: ما هو ســبب الهجوم 

الرشس الذي شــنه الغرب ضد بيالروس؟ ذلك أن أي 

تعامل طبيعي فعال بني بلدينا ال يتفق وخطط الناتو. 

بل املطلوب هو التدخل املستمر يف شؤون أحدهام تارة 

وثانيهام تارة أخرى، أو يف شؤون كليهام معا، وذلك 

لغرض واحد أال وهو عرقلة الســر الطبيعي لعملية 

التكامل متبادلة املنفعة )بني روســيا وبيالروس(«. 

كام متنت املتحدثة باسم الوزارة »صحة جيدة« لحلف 

شــامل األطليس وأمينه العــام، موضحة أن أمنيتها 

هذه تشــمل »تجاوز املخــاوف املزمنة والتخلص من 

االضطهاد«. هوس 

كام اقرتحت زاخاروفــا عىل الحلف تركيز جهوده 

عىل محاربة »اإلرهاب الداخيل« يف الواليات املتحدة.

عرب رئيس الربملان األورويب ديفيد ساسويل 
يف ترصيحات ملجموعة »فونكه« اإلعالمية، 
امس، عن تأييــده لفكرة انضامم دول غريب 

البلقان إىل عضوية االتحاد األورويب.
ن »التوسع ميكن أن يعود  وقال ساســولي
مبنافــع هائلة ســواء للمنطقــة أو أوروبا 
برمتها، ألنه سيساعدنا يف ضامن االستقرار 

واالزدهار والسالم يف القارة«.
ن وترة هذه العملية  وحسب ساسويل، ف
ســتعتمد عىل مدى وفــاء دول غرب البلقان 

مبعاير االنضامم.
وقــال: »كل واحدة من هــذه الدول ال تزال 
بحاجة إلكامل اإلصالحات«، ولكنه »االتحاد 
األورويب يجــب أن يفي أيضــا بوعوده وأن 

يعرتف بالتقدم الذي تحرزه هذه الدول«.
ويجري االتحاد األورويب بالفعل محادثات 
مع الجبل األســود ورصبيــا لالنضامم، يف 
حني أن ألبانيا ومقدونيا الشاملية مرشحتان 

رسميتان. وتعترب كل من البوسنة والهرسك 
وكوســوفو حتى اآلن مرشحتني محتملتني 
، عرقلت  للمفاوضات.ويف أواخر العام املا
كل من التشيك وسلوفاكيا املوافقة عىل صيغة 
مهمة بشأن التقدم يف عملية توسيع االتحاد 
األورويب.وقبل ذلك، اســتخدمت بلغاريا حق 
النقــض ضد بدء مفاوضات انضامم مقدونيا 
الشــاملية إىل االتحاد األورويب بسبب نزاع 
تاريخي بينهام حيث ترفض صوفيا االعرتاف 
باللغــة املقدونية كلغة خاصــة، قائلة إنها 

لهجة بلغارية.
وقال رئيس الدبلوماسية األوروبية جوزيب 
بوريل إنه يتعني عــىل الدول األعضاء تقديم 
مقرتحاتها لتوسيع االتحاد األورويب بحلول 
الصيف. كام دعا دول االتحاد لـ«حضور أكرث 
نشــاطا« يف غرب البلقان من أجل مواجهة 
تأثــر »القوى الخارجيــة«، التي يقصد بها 

الصني وروسيا.

يرات من اعمال عنف مع قر االطاحة بنتنياهو تح
)تتمة ص1( 

الجديــد« اليمينيــني املنتمني إىل »معســكر 
التغيــر«، داعيا إياهــم إىل تثبيت مواقفهم 
والتصويت ضد الحكومة الجديدة، وتابع: »من 
هو من اليمني ال يصوت لحكومة يســار ومن 
يصوت لحكومة يسار فهو ليس من اليمني«.

وأشار اىل ان حكومته فتحت »فرصا جديدا 
»معســكر  زعيمي  إرسائيل«، واتهم  لعــرب 
التغير«، رئيس »ميينا« نفتايل بينيت ورئيس 
حزب »هناك مســتقبل« الوسطي يائر البيد، 
بأنهام يســمحان لرئيــس »القامئة العربية 
قامة »ســلطة  املوحــدة« منصور عباس ب
فلســطينية يف النقب« ومينحانه مقعدا يف 

لجنة الداخلية يف الكنيست.
وأعرب نتنياهــو عــن إدانتــه للتحريض 
ضد نواب منتمني إىل »معســكر التغير« يف 
الكنيســت، مشددا يف الوقت نفسه أنه يعاين 
من قدر أكرب مــن التحريض مبا فيها دعوات 

إىل اغتياله وذويه.
عىل صعيــد آخر، وجه رئيس »جهاز األمن 
الداخــيل« اإلرسائييل )شــني بيــت(، نداف 

أرجامن، تحذيرا نادرا من احتامل وقوع أعامل 
عنف خالل واحدة من أكرث الفرتات املشحونة 
سياســيا منذ عرشات الســنني، مع اقرتاب 
اإلطاحــة ببنيامني نتنياهو، أكرث رئيس وزراء 

بقاًء يف السلطة يف الكيان.
وقال أرجــامن يف بيان »رصدنا يف اآلونة 
األخــرة زيــادة يف الخطــاب التحري 
والعنيف املتطرف بشــكل متزايد، خاصة عىل 
شــبكات التواصل االجتامعي«، ودعا الزعامء 
السياســيني والدينيني إىل التحيل باملسؤولية 

والتخفيف من لهجة التحريض املحتمل.
وأعــاد تحذيــره إىل أذهــان البعض يف 
»إرسائيل« الفرتة التي ســبقت اغتيال رئيس 
1، والذي  الوزراء آنذاك، اسحق رابني، عام 
قتله يهودي قومي متطرف بالرصاص، بسبب 
ســعيه للتوصل التفاق األرض مقابل السالم 

مع الفلسطينيني.
وأشــار اليسار الصهيوين لسنوات بأصابع 
االتهام إىل نتنياهــو، رئيس املعارضة آنذاك، 
لقيامــه بــدور يف التحريض الذي ســبق 
االغتيال.. ورفض نتنياهو بشــدة هذا االتهام 

وندد مرارا مبقتل رابني.

ــي والــروســي ــر ــي ــيــن االم ــة الــرئــيــ ــّم ــراءات امــنــيــة فــي جــنــيــف قــبــل ق ــ ــ اج
)تتمة ص1( 

عىل أي ســلوكيات تنتهك السيادة األمريكية مثل 
التدخل يف انتخاباتنا الدميقراطية، ويعرف الرئيس 
بوتني أنني لن أتردد يف الرد عىل أي أنشطة خبيثة 

مستقبلية«.
وذكر بايدن أنه ســيؤكد خــالل القمة القادمة 
مع بوتني مجددا التــزام الواليات املتحدة وأوروبا 
والدميقراطيــات األخرى بـ«الدفــاع عن حقوق 

اإلنسان والكرامة«.
بــدوره قال الرئيس الــرويس، فالدمير بوتني، 
عىل هامش فعاليات منتدى »ســان بطرســبورغ 
االقتصــادي الــدويل« يف حديثــه للقناة األوىل 
الروســية، »إنني أتطلع إىل نتيجة إيجابية، وآمل 
أن تتــم تهيئة الظروف من أجــل اتخاذ مزيد من 
الخطــوات لتطبيع العالقات الروســية االمركية 
وحل القضايا التي تواجه بلدينا، ليس بلدينا فقط، 

بل املجتمع الدويل بأرسه«.
واوضــح بوتــني انه »ال أتوقــع أي انفراج يف 
العالقات الروســية االمركية، وال يشء ميكن أن 
يدهشنا جميعا بنتائجه، لكن حقيقة أننا سنلتقي، 
وســنتحدث احتامل اســتعادة العالقات الثنائية، 
ســنتحدث عن القضايا املشرتكة التي تهمنا، ومثل 
هذه القضايا باملناسبة كثر، وهذا يف حد ذاته ليس 

سيئا«.

 اجراءات امنية 
وكشــفت مصادر اعالمية سويرسية  امس عن 
اجراءات امنيية متعددة ســتتبع خالل القمة حيث 
اقادت صحيفة » NZZ am Sonntag السويرسية 
ان األجــواء فوق جنيف ســتغلق خالل فرتة القمة 
1 حزيران، ويجري العمل حاليا  املقــرر عقدها يف 
عــىل »تفاصيل« إغالق املجال الجوي. وبحســب 

املصادر، يعمل املكتب الفيدرايل السويرسي للطران 
املدين )BAZL( حاليا عىل وضع »تفاصيل« إجراءات 
إغالق املجال الجوي بالتعاون مع القوات الجوية يف 

للبالد وعدد من اإلدارات األخرى املعنية.
وشــدد املكتب الفيدرايل الســويرسي للطران 
املدين عىل أن هــذه اإلجراءات هي مبثابة »عملية 
جراء  جيــدة للتجهيز )للقمة(«. حيث قام املكتب ب
مشــابه خالل عقد املنتدى االقتصادي العاملي. كام 
ان دارة مطار جنيف عن استعدادات استقبال وفدي 

روسيا والواليات املتحدة عشية القمة.
ويف حديث لوكالة »تاس« الروسية قال املتحدث 
باسم املطار إيغناس جانرا، إن االستعدادات تجري 
»بعنايــة فائقة« بالتنســيق مع الجانبني الرويس 

واالمريك.
وكشــف عن أن االســتعدادات بدأت قبل 10 أيام 
تقريبــا وأن فريقــا خاصا تم تشــكيله يف املطار 
يجتمع أفراده يوميا ملعالجة جميع املسائل املتعلقة 

بالقمة.

ا ج ا ا   ا اج



ريـــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــة
اإلثنني 7 حزيران 2021

» ــالد ــ ــي ــ ــد فــــي »أرصـــــــــون ف ــ ــا ــ ــي ح ــافـ ــحـ ــر صـ ــمـ تـ ــ ــالل مـ ــ ــ خ
ــدر ــي ــل ــدات ل ــ ــي ــ ــ ــ ــتــي الــــرجــــال وال ــو عـــبـــدو أعـــلـــن تــشــكــيــل ــ ب

جا  ي ا ا ا  ف   

ا  ي ا  ف
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 كشــف رئيــس نــادي 
عن  عبدو  بو  »ليدرز«ميشال 
تشــكيلتي فريقــي الرجال 
السلة  كرة  يف  والســيدات 
اللذيــن ســيخوضان غامر 
الثالثة  للدرجة  لبنان  بطولة 
وعن   2021-2020 ملوســم 

رعاة النادي.
الرســمي  االعالن  وجاء 
عــن التشــكيلتني خــالل 
حاشــد  صحايف  مؤمتــر 
عقده بو عبــدو يف  املجّمع 
فيالدج«. السياحي«أرصون 

أعامل  رجال  الحضور  تقّدم 
عىل رأســهم  نبيــه طعمه 
الراعية   الرشكات  ومسؤويل 
واللجنــة االداريــة للنادي 
والجهازيــن االداري والفني 
النادي  والعبــات  والعبــي 

ورجال صحافة واعالم.
الوطني  النشــيد  بدايــة 
الرئيس  فكلمــة  اللبنــاين 
اســتهلها  الذي  عبــدو  بو 
بالحارضيــن   بالرتحيــب 
أن طموحه كبر  اىل  مشراً 
النادي  فــرق  مع  بالوصول 
البداية  مع  املراتب  أعىل  اىل 
بكرة السلة ثم الكرة الطائرة 
مع اضافة املزيد من األلعاب 
الحقة.  فرتة  يف  النادي  اىل 
ثم أعلن بــو عبدو ان اللجنة 
اختارت  للنــادي  االداريــة 
نبيه  األعامل  رجل  باالجامع 
للنادي  فخرياً  رئيساً  طعمه 
)وسط تصفيق الحارضين(.

اىل  الشــكر  ووّجــه 
واملؤسســات  الــرشكات 

الراعية وعىل رأسها »سبورت اكسبر«،«ماسرت غروب«،«يب 
«)ريفورم(  واىل  أم آي«و«مركــز العالج الفيزيايئ الريا
كل من سيســاهم يف انجاح النادي ومســرته من الجهاز 
االداري والفني والطبي ومــدريب اللياقة البدنية والالعبني 
والالعبات.كام وّجه الشــكر اىل رجال الصحافة واالعالم 
الذي يتولــون تغطية اخبــار النادي ومعتــرباً ان االعالم 
الريا يواكــب األخبار والنشــاطات الرياضية مبهنية 
وبحرفية عاليتــني .ووّجه بو عبدو  التحية والشــكر اىل 
اللجنة االدارية للنادي ،التي تعمل بيد واحدة ملصلحة النادي، 
واملنتخبة يف شهر ايار الفائت مضيفاً ان عالقته وطيدة مع 

العائلة الرياضية اللبنانية.

 تشكيلة الرجال 

ويف ما ييل تشكيلة فريق الرجال: مدير الفريق داين شقر، 
املدرب مارون ديب،مســاعد املدرب هــاين خرالله، املعالج 
الفيزيايئ زياد حنا واللوجيســتي جون شــواح، االحصائية 
جوزيــه بيليزيكيان. اما الالعبون فهم ريبال بشــارة )قائداً 
للفريق(، رواد جبور، غيث كرم،غســان كرم، سمر خوري، 
الياس معوض، ســامر الّسيد، نايف خليل، داين خوري، مارك 

مشنتف، مارك كورجيان وطوين رسحان.

 تشكيلة السيدات 

اما تشــكيلة الســيدات فتضم: مدير الفريق داين شقر، املدرب 

ديــب،  مــارون 
املدرب  مســاعد 
مزهــر،  رشبــل 
الفيزيايئ  املعالج 
حداد،  غيســيب 
االحصــايئ مايك 
بدران، اللوجيستي 
جون شــواح. اما 
فهن:  الالعبــات 
طاباكيان  أليــك 
)قائــدة الفريق(، 
رميا  خليــل،  ليا 
ســارة  الرفاعي، 
جوزيه  جيــزي، 
 ، ن يكيــا بيليز
الورديني،  سيلني 
عــامد،  مــاري 
سينتيا ربيز، كارن 
زيتونيــان، كارن 

كالوستيان، نرسين دندن، جويل ساسني ومايا اشقر.
ثم زرع بو عبدو وضيوفه وفريقا الرجال والســيدات 

أرزة باسم نادي ليدرز وسط اجواء احتفالية.
ويف الختام أقيم غداء عىل رشف الحارضين.

تـــمـــر صـــحـــافـــي لــجــمــعــيــة مـــ
ــاء ــ ــعـ ــ ربـ ــاً لــــبــــيــــروت« ا ــ ــعـ ــ »مـ

 دعت جمعية »معاً لبــروت«)Together Libeirut( رجال 
الصحافة واالعالم اىل حضور املؤمتر الصحايف الذي سُيعقد 
عند الساعة الحادية عرشة من قبل ظهر بعد غد األربعاء املقبل 
، شارع  الواقع فيه  حزيران الجاري يف مبنى »ريف« الرتا
انطونيوس  القديس  القديس  الجميزة )قرب كنيسة  باستور، 
البدواين( لالعالن رسمياً عن« تحدي بروت الريا العاملي 
 1 1 » الذي ســيقام عىل مدى ثالثة ايام يف 11 و12 و ٨

حزيران الجاري دعامً لبروت.
ويف ما ييل برنامج املؤمتر الصحايف:

كلمة ترحيبية 11 الساعة 00
كلمــة الرشيك املؤســس لحملة »معاً  11 الســاعة 10

لبروت«.
كلمة منســق »تحدي بروت الريا  11 2 الســاعة 

.»1 العاملي٨

بالجمعية  خاصــة  فيديوهات  عرض  11 الســاعة 

والحدث.

اسئلة الصحافيني. 11 ٤ الساعة 

ا ا 

ــارو ــ ــ ـ روالن  مـــــن  ــا  ــ ــحـ ــ ـ ــ ــ االنـ فـــــي  ــر  ــكـ ـ ــ يـ فـــــيـــــدرر 

ــم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ للموسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الـ ــو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صدارتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أوجييـ

أفاد األســطورة الســويرسي روجر فيــدرر بأنه يفكر 
باالنســحاب من بطولة فرنســا املفتوحة، ثانية البطوالت 
األربع الكربى يف التنس، وذلك بعد معاناة لبلوغ مثن النهايئ 

يف وقت متأخر من مساء السبت. 
وقبل أســبوعني من احتفاله بعيد ميــالده األربعني، نجح 
فيدرر بضامن مشــاركته يف األســبوع الثاين من البطولة 
الفرنسية للمرة الخامســة عرشة يف مسرته، بفوزه الشاق 
-7( و7-  ( 7- ( و عىل األملاين دومينيك كويبفر 7- )7-

. )7-٤( و7-
200 الســاعي إىل لقبه  واحتاج بطل روالن غاروس لعام 
األول يف الغراند سالم منذ تتويجه يف أسرتاليا املفتوحة عام 
201٨، إىل ثالث ساعات و دقيقة لتخطي منافسه األملاين 
املصنف  عامليا عىل ملعب »فيليب شارتييه« بغياب الجمهور 

بسبب حظر التجول املفروض يف العاصمة الفرنسية.
ومــن املفرتض أن يتواجــه فيدرر الذي خضــع لعمليتني 
جراحيتني يف ركبته العام املا والذي يخوض مشــاركته 
الثالثة فقط منذ بطولة أســرتاليا املفتوحة أوائل 2020، مع 

اإليطايل ماتيو بريتيني االثنني يف مثن النهايئ.
لكــن صاحب الرقم القيــايس بعدد ألقاب الغراند ســالم 
مشــاركة مع غرميه اإلســباين رافائيل نادال )20( أملح إىل 
 2 إمكانية االنســحاب من هذه املواجهة مع اإليطايل البال 
عاما الذي وصل الشــهر املا إىل نهايئ دورة مدريد 1000 

نقطة للامسرتز.
وقال فيدرر: »ال أعلم إذا كنت ســألعب. يتوجب عيل اتخاذ 
القرار بشــأن مواصلة اللعب من عدمه )يف روالن غاروس(. 
أليس من املخاطرة جدا أن أضع ركبتي تحت مزيد من الضغط؟ 

هل هو الوقت املناسب للراحة؟«.
وكرر فيــدرر مرارا أن أولويته لهذا العام هي محاولة الفوز 
بلقب بطولة وميبلدون للمرة األوىل منذ 2017 والتاسعة يف 

مسرته األسطورية.
وتنطلق البطولة اإلنكليزية يف 2٨ حزيران، ما مينح فيدرر 
القليل من الوقت من أجل التحضر لها يف حال واصل مشواره 
يف روالن غاروس، ال ســيام أن اســمه مدرج للمشاركة يف 
دورة هاله املقامة عىل العشب أيضا، واملقرر انطالقها يف 1٤ 

حزيران أي بعد يوم فقط من نهايئ روالن غاروس.

عزز الفرنيس سيباستيان أوجييه، الباحث عىل م تويوتا ياريس 
عن لقبه العاملي الثامن قبــل االعتزال، صدارته لرتتيب بطولة العامل 

للراليات بتحقيقه فوزه الثالث هذا املوسم من أصل خمس جوالت. 
وأنهــى أوجييه رايل رسدينيــا اإليطــايل يف املركز األول، 
الرابعة يف مســرته،  ليتوج ابن الـ7 عاما بهذا الرايل للمرة 
وعزز عدد انتصاراته بالفوز الـ2 يف مسرته، بعدما تقدم يف 
نهاية الجولة الخامسة للموســم عىل زميله يف فريق تويوتا 

الوليزي إلفني إيفانز الفائز بالجولة السابقة يف الربتغال.
وأنهى أوجييه الذي كان يعتزم االعتزال يف نهاية املوســم 
املا املقتضب بســبب تداعيات فروس كورونا لكنه أرجأ 

األمر ملا بعد املوســم الحايل، املراحل الـ20 الخاصة متقدما 
٤ ثانية عىل إيفانز، فيام جاء البلجي تيري نوفيل  بفارق 

1 دقيقة عن بطل العامل. 0 )هيونداي( ثالثا بفارق 2
الرايل الســبت بعد انســحاب  الفرنــيس صدارة  وانتزع 
اإلســتوين أوت تاناك يف املرحلة الخاصة الثانية عرشة، يف 

طريقه للفوز بالرايل.
وينتقل الســائقون والفرق بعد الرايل اإليطايل إىل إفريقيا 
لخوض رايل سافاري كينيا الذي يعود لروزنامة بطولة العامل 
200 وســيقام بني 2٤ و27 الشهر الحايل  للمرة األوىل منذ 

يف نرويب.

قل ي يبح عن نصف النهائـــــي على ا أمـــــم أوروبا : ســـــاو

ا ي  ا

بعد بلوغــه نصف النهايئ مرتــني يف بطولتني عىل رأس 
منتخب إنكلرتا، يأمل غاريث ساوثغيت أن تكون الثالثة ثابتة 
يك يقود األسود الثالثة إىل لقب كبر يف كأس أوروبا لكرة 

القدم.
رفع نجاح ســاوثغيت يف قيادة منتخب إنكلرتا إىل الدور 
نصــف النهايئ لكأس العامل يف روســيا 201٨، إىل مصاف 

األبطال.
201 تغيرا جذريا  صنع املــدرب الذي توىل مهمتــه يف 
يف تركيبة املنتخب اإلنكليزي، مبنحه الثقة لالعبني الشــبان 
والدفع بهم بشكل أســايس. قام مبهمته بشكل الفت ومنح 
الجميع اإلميان بأن إنكلرتا قادرة عىل املنافسة عىل الساحة 

العاملية.
اعتمد املدرب خطة طموحة أبعد مبوجبها أسامء مخرضمة 
مثل حارس املرمى جو هارت واملهاجــم واين روين، لصالح 
2 عاما،  الشباب. وكان معدل أعامر العبيه يف املونديال نحو 
وحمل شارة قيادة املنتخب مهاجم توتنهام هاري كاين الذي 

.2 أتم بعد النهائيات عامه الـ
يشّدد ساوثغيت أنه ال يرتدد يف اختيار العبني شبان لتمثيل 
املنتخب »ال تعرف أبدا مع الالعبني الشــباب ما ميكنهم فعله 

حتى تتاح لهم الفرصة«.
املدرب األنيق ذو االبتسامة العريضة وربطة العنق، مل يكن 

من املفرتض ان يكون يف روسيا حتى.
201، ُعنّي ســاوثغيت عــىل رأس الجهاز  يف أواخر عام 
الفني ملنتخب »األسود الثالثة« نتيجة فضيحة أطاحت بسام 
أالردايس بعد 7 يومــا من توليه مهامه، نتيجة تصويره من 
قبل صحافيني متخفني وهم يقدم نصائح حول سبل التحايل 

عىل القوانني. 
آنذاك، ساد االعتقاد أن ساوثغيت )0 عاما( سيكون بديالً 

مؤقتاً. 
لكن املدافع والعب االرتكاز الســابق أعاد بالده اىل املربع 

.1 الذهبي لكأس العامل للمرة األوىل منذ العام 0
يلفت ساوثغيت األنظار بأناقته يف أرض امللعب، من اللحية 
املشــذبة بعناية، إىل قميص أنيق وربطــة عنق، وصوال إىل 

»عالمته املسجلة«: سرتة من دون كمني ضيقة عند الخرص.
كان ساوثغيت خالل مسرته، العبا معروفا وجيدا، إال أنه 

مل يُصّنف يف خانة النجوم البارزين للكرة اإلنكليزية. 
اقترصت مسرته عىل أندية كريستال باالس، أستون فيال 
وميدلزبره، ومل يدافــع عن ألوان األنديــة الكبرة من قبيل 

مانشسرت يونايتد وليفربول وأرسنال. 
يف بداياته التدريبية، كانت تجربته أكرث تواضعا، واقترصت 

عىل ميدلزبره ومنتخب انكلرتا ما دون 21 عاما.
غالبية املشجعني يذكرون أنه كان الالعب الذي أضاع ركلة 
1 أمام أملانيا  ترجيح حاسمة يف نصف نهايئ كأس أوروبا 
التي توجت باللقب. وظهر بعد ذلك يف إعالن ســاخر للبيتزا، 

مستوحى من إضاعته للركلة.
وعام إذا كان الفشل يف بلوغ املربع االخر سيعد خيبة أمل، 
قال ساوثغيت الذي قاد بالده إىل املركز الثالث يف دوري األمم 

201 »نعم، أعتقد ذلك«. األوروبية 
تابع »أعتقد أننا واقعيون حــول هذا االمر، يجب أن نعيش 
مــع التوقعات. هل نحن جاهزون للفوز؟ بلغنا نصف النهايئ 

مرتني، لذا الخطوة التالية تكمن بالذهاب أبعد«.

 تشيكيا تريد الذهاب 

تنوي تشيكيا الوصول إىل »مسافة بعيدة« يف يورو 2020، 
لكن يتعني عليها تخطي غياب مدافعها املخرضم أندري كوديال 

املوقوف بسبب حادثة عنرصية.
وفرضــت عقوبة اإليقاف عىل كوديال يف نيســان لعرش 
مباريات يف جميع املسابقات الدولية، وذلك عىل خلفية اتهام 
مدافع سالفيا براغ بتوجيه إهانات عنرصية للمدافع الفنلندي 
األســود البرشة يف صفوف رينجرز االسكتلندي غلني كامارا 

.» خالل مباراة يف »يوروبا لي
وقال كوديــال، أفضل مدافع يف الدوري التشــي العام 
2 أيار »أنا آســف  ، بعد رفض اســتئناف إيقافه يف  املا

للغياب عن كأس أوروبا«.
ويف غياب كوديال، يعّول املدرب ياروسالف شيلهايف عىل 
العب وسط وســت هام اإلنكليزي توما سوتشيك، العب 
وســط هرتا برلني األملاين فالدمير داريدا ومدافع وست هام 

اآلخر فالدمير كوفال.
وتلتقي تشيكيا يف مشــاركتها القارية منتخبات إسكتلندا 
وكرواتيا يف غالســكو وإنكلرتا يف ملعــب »وميبيل«، وذلك 

ضمن منافسات املجموعة الرابعة.
وكانت تشــيكيا التقت كرواتيا يف النســخة األخرة عام 

201 وتعادال 2-2 يف دور املجموعات.

كام تلتقي انكلرتا مجدداً، بعد ســقوطها أمامها بخامسية 
نظيفة يف التصفيات حيث حلت وراءها يف املجموعة، قبل أن 
تثأر منها يف براغ 2-1 وتلحق بها أول خسارة يف التصفيات 

يف عرش سنوات.
واجتمــع املنتخب يف نهاية أيار املــا قبل االنتقال يف 
اليوم التايل إىل إيطاليا لخوض معســكر تدريبي، قبل العودة 

إىل براغ.
وتوج املنتخب باللقب مرة واحدة تحت علم تشيكوسلوفاكيا 
1، فيــام وصل إىل النهايئ مرة واحدة بعد االنفصال  7 عام 

.1 1، وذلك يف نهائيات  عن سلوفاكيا عام 
ن تأجيل النهائيات من  وبالنســبة للمدرب شــيلهايف، ف

2020 إىل 2021 بسبب فروس كورونا، كان مفيداً.
قال املدافع الســابق البالــ  عاماً لــدى اإلعالن عن 
تشكيلته: »هذه السنة ساعدت الجميع. تعرّفنا عىل الالعبني، 
وأدركنا قدراتهم. أنا مقتنع بأننا جمعنا فريقاً مثراً لالهتامم 

ميكنه الذهاب بعيداً يف كأس أوروبا«.

 عودة اسكتلندية بعد غياب طويل 

2 عاماً من ظالم الغياب عن املسابقات الكربى، تعود  بعد 
اسكتلندا للمشاركة من بوابة يورو 2020، حيث يحاول رجال 
املدرب ســتيف كالرك بلوغ األدوار االقصائية للمرة األوىل يف 

تاريخهم.
واحتاجت اســكتلندا التي شــاركت مرتني يف كأس أوروبا 
 ،1 1( ولعبــت آخر مــرة يف املونديال عام ٨ 1 و 2(
-٤ بعد التعادل  لركالت الرتجيح لتفوز عىل مضيفتها رصبيا 

1-1، فعادت إىل كأس أوروبا بعد قرابة ربع قرن من الغياب.
وتصدى الحارس ديفيد مارشال للركلة الرتجيحية الخامسة 
التي ســددها ألكســندر كاتاي، ليمنح منتخب بالده بطاقة 

التأهل عن املسار الثالث يف ملحق دوري األمم األورويب.
ونالت اســكتلندا تذكرتهــا بعد إخفقاهــا يف التصفيات 
الرئيســة، وبعد الخســارة املحبطة ضد كازاخستان يف آذار 
201 بثالثيــة نظيفة، دفع املدرب أليكــس ماكليش الثمن 

قالته من منصبه. ب
وتعود املشــاركة األخرة الســكتلندا يف البطولة إىل عام 
1 التي أقيمت يف الجارة اللدودة إنكلرتا وحلّت وقتها ثالثة 
يف مجموعة ضمت إنكلرتا التي ستواجهها مجدداً باالضافة 

إىل كرواتيا وتشيكيا.
وستكون املباراة األوىل عىل أرضها يف ملعب هامبدن بارك 
ضد تشــيكيا يف 1٤ حزيران أمام جمهور متوقع بـ12 ألف 

متفرج بسبب بروتوكول فروس كورونا.
وصحيح أن اســكتلندا عانت يف آخر ربع قرن ملجرد التأهل 
إىل البطــوالت القارية، إال أّن تاريخها يعــج بالنجوم الكبار 
عىل غرار كيني دالغليش، غراهام ســونيس ودنيس لو. وقد 
استفادت بشــكل كبر من رفع عدد املشاركني إىل 2٤ منتخباً 

لتضمن وصولها إىل الحدث القاري.
ويتوقــف نجــاح فريق املــدرب كالرك يف بلــوغ األدوار 
االقصائية، كثراً عىل املباراة األوىل ضد تشيكيا ، قبل خوض 
مواجهتني صعبتني ضد إنكلــرتا عىل ملعب وميبيل وكرواتيا 

يف غالسكو.
لكن الثقة مرتفعة يف معســكر الفريق الذي يضم بعض 

الوجوه املعروفة يف الدوري اإلنكليزي.
ولعب القائد أندرو روبرتسون دوراً كبراً يف نجاحات ليفربول 
يف الســنوات القليلة املاضية يف دوري أبطال أوروبا والدوري 
املحيل، فيام يربز كران ترين )ارســنال(، سكوت ماكتوميني 

)مانشسرت يونايتد( وجون ماكغني )أستون فيال(.
وقال كالرك بعد إعالن تشــكيلته »لن نذهــب أبداً لتكملة 

العدد«.
وتابع: »عندما فاز الشــبان يف املباراة ضد رصبيا أصبحوا 
أبطاالً، إذا تخطينا دور املجموعات سيصبحون من األساطر، 

وملا ال نحقق هذا الهدف؟«.

» يد العجو ر جديد على اقترا رحيل رونالدو عن فري »ال م
لفتت صحيفة tuttosport اإليطالية األنظار إىل مؤرش جديد 
عىل اقرتاب رحيــل النجم الربتغايل كريســتيانو رونالدو، عن 

صفوف فريق يوفنتوس خالل الفرتة املقبلة من هذا الصيف. 
وأشــارت الصحيفة إىل تغيب رونالدو عن اإلعالن الجديد 
للراعي الرسمي للفريق ألول مرة منذ انضاممه لفريق »السيدة 

..2020-201 العجوز« مطلع موسم 
وقالت الصحيفــة أن األمر داللة عىل عدم اليقني بشــأن 

مستقبل »الدون« مع النادي اإليطايل.
باملقابل تواجد يف إعالن رشكة »جيب« الراعية ليوفنتوس 
هذا املوسم، كل من باولو ديباال وماتياس دي ليخت وفيديريكو 

كييزا وجورجيو كيليني.  
وأوضحــت الصحيفــة يف تقريرها أنه ســبق أن تم نقل 
ســيارات رونالدو من منزله يف تورينو، عىل شــاحنة تتبع 

لرشكــة »Rodo Cargo« الربتغالية ومقرهــا يف العاصمة 
لشــبونة، لتتعزز شــائعات مغادرة هداف الدوري اإليطايل 

ليوفنتوس هذا الصيف.
وارتبط اسم النجم الربتغايل باالنتقال ألكرث من ناد أبرزها 
باريس ســان جرمان الفرنيس، إضافة إىل احتامل العودة 
لصفوف أحــد األندية الثالثة التي دافع عــن ألوانها من قبل 
وهي: ريال مدريد، ومانشسرت يونايتد اإلنكليزي، وسبورتين 
لشــبونة، خاصة بعد تتويجه بلقب بطــل الدوري الربتغايل 

للموسم الحايل، ومشاركته يف دوري األبطال.
وأكدت العديد من التقاريــر الصحفية، يف اآلونة األخرة، 
اقرتاب موعد رحيل كريســتيانو رونالدو عن يوفنتوس، قبل 
انتهــاء عقده صيف عام 2022، وخاصــة عقب عودة املدرب 

اإليطايل ماسيميليانو أليغري إىل »أليانز سالديوم«.

ــا ــ ــولــة أمـــم أوروب ــ ــجــو »ســوبــرســتــار« لـــن نـــراهـــم فـــي ب   ن
مع اقرتاب انطــالق بطولة كأس أمم أوروبــا، التي تأيت 
بعد موســم مضغوط، تجتاح بعض من مشاعر الحزن عىل 
الجامهر، بسبب غياب عدد كبر من النجوم الذين لن يشاركوا 

يف البطولة ألسباب مختلفة.
وأبعدت اإلصابة عــدد هائل من النجوم عن البطولة، بينام 
فشــل نجوم كبار بقيادة منتخباتهم للتأهــل، والنتيجة هي 

حرمان الجامهر من مشاهدة عدد من أبرز نجوم اللعبة.
فرجل فان دايك )هولندا(: نجم ليفربول كان يسابق الزمن 
للجهوزية واللعب مع منتخب هولنــدا يف البطولة، لكنه مل 

يلحق للعودة للمالعب، وسيغيب عن املنتخب الربتقايل.
ســرجيو راموس )إســبانيا(: قائد منتخب إسبانيا عاىن 
كثرا من اإلصابات يف 2021، وكانت الرضبة القاضية بعدم 

جاهزيته بدنيا لتمثيل املنتخب يف يورو 2020.
ويج(: يعترب هاالنــد أحد أكرث املواهب  إيرلنــ هاالند )ال
إثارة يف أوروبا، لكن فشــل النجم األشقر يف قيادة منتخب 
ويج، للتأهل للبطولة، يعني أننا لن نشــاهد ماكينة  بالده ال

األهداف يف املحفل األورويب الكبر.
ماركو رويس )أملانيا(: نجم املنتخب األملاين رويس سيغيب 
مرة أخرى عن بطولة دولية كــربى، لكن هذه املرة باختياره، 
فقد قرر النجم املخرضم أنه غر قادر بدنيا عىل اللعب، وفضل 

التحضر للموسم املقبل مع بوروسيا دورمتوند.
زالتان إبراهيموفيتش )السويد(:

كانــت ســعادة الجامهــر ال توصــف، مع اســتدعاء 
إبراهيموفيتش مرة أخرى ملنتخب السويد، لكن الهداف الكبر 

أعلن بعدها أنه لن يشارك يف البطولة، بسبب اإلصابة.
ترينت ألكســاندر أرنولد )إنكلرتا(: يعترب أرنولد أحد أفضل 
األظهرة اليمني يف الدوري اإلنكليزي املمتاز، لكن إصابته يف 
مباراة ودية قبل أيام من البطولة، ستعني أننا لن نراه بقميص 

األسود الثالثة.
أنسو فايت )إســبانيا(: كانت جامهر برشــلونة تنتظر 
مشاهدة املوهبة الفذة فايت بشــغف كبر، بقميص منتخب 
إســبانيا خالل أمم أوروبا، لكن إصابته الطويلة ستمدد فرتة 

غيابه حتى املوسم املقبل.
يان أوبالك )سلوفينيا(: أحد أفضل حراس املرمى يف العامل، 
يان أوبالك، لن يكون حــارضا خالل بطولة أمم أوروبا، ألانه 

فشل بالتأهل مع منتخب بالده سلوفينيا إىل البطولة.
الفذة زانيولو،  نيكولو زانيولو )إيطاليــا(: موهبة إيطاليــا 
ســيغيب هو اآلخر عن البطولة، بســبب لعنــة اإلصابات التي 
الحقته طوال املوسم، وسيتعني عىل جامهر اآلتزوري االنتظار 

إىل مونديال 2022 لرؤية الفتى الذهبي بقميص املنتخب.
مارك أندريه تر شتيغن )أملانيا(: حارس برشلونة املتألق، تر 
شــتيغن، قرر خوض عملية جراحية، واالنسحاب من منتخب 
أملانيا، وذلك ملعرفتــه بأن املكان األســايس محجوز ملواطنه 

مانويل نوير، وأن وجوده سيكون لحالة الطوار فقط.



1ـ الكاممة، الهوام

2ـ ترانا، إميل إده

ـ منرا، ولد، مل

٤ـ سيتي، دحل، تُور

ـ متأ، عدو، تبولة، ناص

ـ ســهو، نــزار قباين، 

هبهب

7ـ الفقه، رتّب، مداد

٨ـ تال، سلعام، رواح

ـ سايل فيلد، أتقابل

10ـ يجيــد، أســالت، لك، 

معرب

11ـ مي، الحلم، رأينا، نحو

12ـ وجدوا، اتنا، دليلة

1ـ حرام، تنايس، فّروا
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 عموديا: 

 عموديا:

من خمسة حروف:    االبراج 

  دولة آسيوية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  معروف الرصايف 

اخترب معلوماتك

وحكيم  فيلســوف  1ـ 
هندي. 

2ـ دولة عربية. 
ـ أمري ورأيي النهايئ. 
٤ـ أمر يُوقع يف الظّنة 

والخطأ. 
ـ تسبق ندمان. 

1ـ ملكة مملكة ســبأ 
قدميا.

2ـ مدينة سورية. 
ـ إقرتب منهم. 

شــامل  يف  مدينة  ٤ـ 
إيطاليا. 

أرمنيــة  مدينــة  ـ 
تاريخية. 

شاعر واذاعّي لبناين راحل. يُعترب واحدا من مؤسيس 

اذاعة لبنان الرســمية، وعىل أيامــه تتلمذ العديد من 

االذاعيني. حصل عىل وسام االستحقاق اللبناين املذّهب. 

إسمه مؤلف من 11 حرفا. إذا جمعت: 

+٤+٨+11+ دولة عربية. 

+2+ دولة افريقية.  +1

٨+11+2+٤ ماركة سيارات. 

+11+2 والية أمركية.  +10

٨+٤+10 بلدة يف قضاء جزين. 

7+٤+2 شكل وهيئة. 

+٨ حلّق وارتفع يف الجّو. +

11+2 عملة آسيوية.

1ـ ما إســم امللكة السويدية التي إستقبلت الفيلسوف 

الفرنيس رينيه ديكارت، وكانت تتقن سبع لغات من بينها 

 ، اللغة العربية، ونارصت الفالسفة، وتنازلت عن العر

وأنهت حياتها يف روما؟

ــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما اللقب الذي يُطلق عىل امرباطور اليابان؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ما إسم الفيلســوف وعامل الرياضيات والفيزيايئ 

الفرنــيس الذي تطــّوع للخدمة يف الجيــش الهولندي 

وخاض عدة معارك، ولّقب بـ أبو الفلسفة الحديثة؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــ

٤ـ يف أية سنة ظهرت الطائرة املقاتلة فانتوم 2؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ما إسم اليوبيل الذي يُحتفل فيه لدى مرور ٤7 سنة 

عىل الزواج؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــ

1 مجلة  ـ ما إسم الشاعر اللبناين الذي أصدر سنة 

املنخل، التي تعترب أوىل املجالت الزجلية؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما إســم النهر الذي قطعه القائد الروماين يوليوس 

قيرص وقال: لقد أطلق السهم؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــ

٨ـ يف أيــة دولــة يف أمركا الجنوبيــة يتواجد يف 

عاصمتها متحف الذهب الذي يُعترب واحدا من أبرز املعامل 

السياحية يف العامل؟ 

1ـ أمتّت، سان سيمون
2ـ لني، مهل، أجيج

ـ كريستوفر يل، دّح
٤ـ ماريا، يداوي

ـ اناة، نهتف، الر
ـ ما، يعّز، لياح

7ـ دار السالم
٨ـ الدورة، دامت

ـ أمدح، قبس، نّت
10ـ يل، لتب، التران

11ـ هلم، بارعة

12ـ والتون، اقليدس

1ـ اد، وليم ماكنيل

1٤ـ مهارة، اي

1ـ هارمل، لف

1ـ نبدو، عنرت

17ـ آه، أربح

1٨ـ صباح، روما

؟ من هو
من هي؟

1ـ والية أمركية، عاصمة 
دولة كربى. 

2ـ واليــة أمركية، جزيرة 
إيطالية .

ـ أنشأ، منزلنا، ورك.
باألجنبية،  مســحوق  ٤ـ 

قصد املكان، أمر بريطاين.
ـ غش، مقدار، أحّب.

ـ رسُت، دولة افريقية.
7ـ نهر يف سويرسا، خاطب 

وحادث، ننافس ونضايق. 
٨ـ ميــايش، رشب، بقية 

الروح.
ـ جمعت وضّمت األوراق، 

فيلم لفريد شوقي.
10ـ املحبوب، ألح.

11ـ لفظــة هجاء، ممثل 
أمريك راحل. 

أدعم  عطــف،  حرف  12ـ 
الحائط، يفّر.

1ـ االســم الثاين لرئيس 
لبناين راحــل، غضبوا عىل، 

أوثق وشد. 
1٤ـ دولة أوروبية، عائلة، 

رشائع.
أبيــض،  معــدن  1ـ 

لالستدراك.
1ـ االســم الثاين لالعبة 

تنس أمركية.
17ـ السمني، عائلة.

1٨ـ ممثلة مرصية معتزلة 
صاحبة الصورة، قابل. 

1ـ واليــة أمركية، أغنية 
ورقصة برازيلية.

2ـ ممثل مــرصي راحل، 
ماركة سيارات. 

ـ موســيقي فرنــيس، 
أمرة  لـــ،  نُــرصة ومحبة 

بريطانية. 
٤ـ يعطــي وميّد، تضامن 

مع، يحمله كل شخص.
ـ للتفسر، عبودية، شهر 

مرصي، من أدوات الحّداد.
ـ قام مقام، القلب، جزر 

، للتمني.  يف املحيط الهاد
7ـ يف الفم، فاقدو األهل، 
االســم الثاين ملمثل أمريك 

راحل. 

٨ـ أكمل، وادي سحيق يف 
نجــد قيل بانــه كثر الجن، 

مغنية عاملية راحلة.
نفط،  واالرتفاع،  العلو  ـ 

يخصني.
10ـ مدينة إيرانية، فكّوها، 

بلدة يف عكار.
11ـ سقي، مكتشف لقاح 

الجدري، نيس.
12ـ يطــوف حول، ينرص 
ويدافع عن، عاصمة أوروبية، 

هاج واضطرب البحر.
معطيا  عربية،  دولة  1ـ 
ومنــاوال اليشء اىل، تقابله 

وتقاتله. 

الثور

(21 نيسان  21 أيار(

الرسطان

2 متوز( (22 حزيران  

العذراء

2 أيلول( (2٤ آب  

العقرب

21ت2) 2 ت1 )

الجدي

(22ك1  20 ك2)

الحوت

(20 شباط  20 آذار(

تتمنــى أن تعيش يف عامل االحالم دامئا. دع 

الوقت يعمل وال تأخذ أي قرار يف هذه املرحلة. 

ميل  نحو شخص جذاب تعرفت اليه صدفة.  

ال تدع حســد الناس يقلقك ويكدرك. عملك 

املــوزع يف عدة أماكن يفيدك مؤقتا. ابحث عن 

العالقات الودية ألنها تعطيك راحة تامة. 

الحياة االجتامعية تنفض عنها الغبار املرتاكمة. 

سوف يكون عندك ميل شديد ألن تتحول رغباتك 

اىل حقائق ثابتة يف األمور العاطفية. 

أنــت عىل موعد مع أشــياء هامة يف هذه 

املرحلة. ال تحكم عىل املظاهر قبل أن تتأكد من 

األمور. ال تكن مرتددا عىل الصعيد العاطفي. 

الوقت الحايل مناســب لك لتحسني وضعك 

والوصــول اىل أهدافك. أمامــك انتصار طيب 

الثامر، أو رمبا لقاء سعيد يغّر مجرى األمور. 

تســتطيع أن تفرض عىل نفسك يف الوقت 

أهدافــا واضحة ملســتقبلك. مهام  الحارض 

تكــن ترصفاتك غريبة هذا اليوم، فان الحبيب 

سيتحملك بطيبة. 

تحصل عــىل كنز مثني بينام تعتقد أنك عىل 

طريق الفشــل. هواجسك ال مربر لها ألن العمل 

الذي تقوم به جيد ومؤكد، وسيستمر يف تصاعد. 

حــاول األخذ برأي األصدقاء وكن ايجابيا فال 

يفيــدك االنغالق أو الوحدة يف الوقت الحارض. 

عاطفيا، توافق رائع مع الرشيك اللطيف. 

أنت إنسان مبدع وفطن وهذا ما يجعل البعض 

منبهرا مبا تقوم به. أمورك تسر بشكل مريح، 

اكمل ما بدأت به وال تهتم لبعض العراقيل. 

حاول ايجاد ما يسليك حتى ال تشعر بامللل. ال 

تكن صارما كثرا مع أحد األنسباء، فبابتسامة 

لطيفة ميكنك الحصول عىل أكرث مام تطلب. 

قــد تتخذ قرارا واضحا بوضع قامئة مريحة 

لبعض األعامل املهمة يف مسرتك. واصل جهودك 

فأنت اليوم تسر عىل درب التقدم والنجاح. 

أنت منظم وكل يشء يبدو يف حياتك مستقرا، 

مكانك  وحّســك العميل ال تشوبه شــائبة. ب

االستفادة من جاذبيتك للوصول اىل أهدافك.

الحمل

(21 آذار  20 نيسان(

الجوزاء

(22 أيار  21 حزيران(

االسد

2 آب( (2٤ متوز  

امليزان

(2٤ أيلول  22 ت1)

القوس

(22ت2  21 ك1)

الدلو

1 شباط( (21 ك2  

أقاويل
انسانية
أساطيل

باكستان
باستور
متارين
جزيرة
جواب
حنطة
حصان

حالة
حنان
حذر
خس
خربة
خاليا

خطيفة
خليوي
خلخال

خدود
دريك
ذرائع

رياضة
راديو

روالبندي
روميو

رونالدو
زامبيا

زند
زق

زنربك
سنة

سندباد
رسيرة
سباق

سلحفاة
فندق

فجر
فوج

فولتر
فلوريدا
مرابو

منازل

مقلع

ماليزيا.

الحل السابق

الحل السابق

كابول

االثنين 7 حزيران 2021

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

ام املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل  

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــر  مربع 

مــن  خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرة  املربعــات  يف 

واملربع الكبر. 
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 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ الرومانشية. 

2ـ فرقة املعرض. 

ـ الديدجريدو. 

٤ـ الدوق الذهبّي. 

ـ أفالطون. 

لة النار.  ـ 

7ـ العصفور الطنان. 

٨ـ يف اندونيسيا. 

ـ الكلامت املتقاطعة. 

1ـ إركان.

2ـ الفوا.

ـ درس.

٤ـ فيينا. 

ـ أناول. 

1ـ الدفأ. 

2ـ راسني. 

ـ كفريا.

٤ـ أو، نو. 

ـ ناتال. 



ــــــــدوالرات  ــــــائر بمليــــــــارات ال ــ ــــــــى خ ّدي ال ــــــــ ــــــ ت ــــــــرات فيــ .. و ّ اليــــــــو ـــ ـــ ــ ــــــــرول« يُب ونت ــــــــال  »الكابيت

« الخميس... ودعوات ملواجهتها ال ير ال لـ»م اً  ينيون يتصّدون لالحتالل في القد رف ل ال

ــن ــ ــدي ــ ســــــوريــــــا: دخــــــــول وف
ــي ــ ـ ــ ــ ــرنـ ــ ــدي وفـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــولـ ــ ــ هـ

ا ت  ا  اال ا ف  ا   اج

2
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

االثنني 7 حزيران 2021

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

تعويم الســوق باللرة وبالتايل زيــادة التضّخم عىل أن تكون 
هناك إجراءات جزائية بحّق من يرفض وسائل الدفع هذه. هذه 
اإلجراءات قد تكون من خالل السياسة النقدية من جهة ومن 

القانونية من جهة أخرى.
ن ضّخ الدوالرات يف الســوق نتيجة دفع الـ  يف املُقابــل ف
٤00 دوالر أمريك بالعملة الصعبة نقًدا، سيؤّدي إىل لجم هذا 
التضّخم عماًل مببدأ أن من يأخذ الـ ٤00 دوالر أمريك سيعمد 
إىل تخزينهــا يف املنزل أو رصفها )عــدم احتاملية التحاويل 
الكبرة راجع اىل تدين املبل املجاز تحويله شهرياً(. أضف إىل 
ذلــك أن مرصف لبنان ومن خــالل بيعه للدوالرات عىل منّصة 
صرفة )حيث السعر أقّل من سعر السوق السوداء( يفرض دفع 
املبل باللرة اللبنانية نقًدا وهو ما يؤّدي إىل إمتصاص جزء من 

السيولة باللرة اللبنانية املوجودة يف السوق.
2 مليار  تبل كلفة هذه العملية بحسب بيان مرصف لبنان ٤
1 من اإلحتياطي اإللزامي  دوالر أمريك بالعملة الصعبة منها 2
1 من  ( و2 1 إىل 1٤ )خفــض اإلحتياطــي اإللزامي مــن 
املصارف وبالتحديد من السيولة املكّونة عمال بالقرار األسايس 
1 الذي فرض عىل املصارف زيادة رأس املال 20 وزيادة  رقم ٤
الســيولة بنسبة  يف املصارف املراسلة. وأما الدفع بالعملة 
2 و27 تريليون لرة لبنانية  الوطنية فســتكون كلفته بني الـ 
والتي سيتحّملها كل الشعب عىل شكّل تضخم وبالتحديد إذا ما 

تّم السامح بسحب هذه األموال نقًدا.
1 حيز التنفيذ أخر شباط الفائت.  دخل القرار األسايس رقم ٤
وعىل هذا األســاس قامت لجنة الرقابة عىل املصارف بدراسة 
ُمعّمقــة لكل ملفات املصارف وكّونت فكرة دقيقة عن الوضع 
لزام  املــايل للمصارف. وبالتايل يأيت قــرار املجلس املركزي ب
املصــارف دفع ٤00 دوالر أمــريك كا و٤00 دوالر أمريك 
باللرة اللبنانية عىل ســعر رصف املنصــة صرفة، ليعكس 

الدراسة التي قامت بها الجهات الرقابية.

املصارف من ناحيتها، غر املُتحّمســة لهذا القرار، عرّبت من 
خالل جمعية املصارف عن »إستعدادها الكامل لبحث مندرجات 
يجابية تامة  التعميــم املزمع إصداره من قبــل مرصف لبنان ب
ملــا فيه املصلحة العامة«. وبالتايل هذا يعني إلتزاما من قبلها 
مع محاولة تحســني رشوط التعميم  أي ســحب كّمية أكرب 
من اإلحتياطي اإللزامي مع تخفيض النســبة التي ســتدفعها 
املصارف من ســيولتها لدى املصارف املراسلة.علاًم أن املصارف 
التي لن تلتزم بالتعميم الذي ســيصدر، من املتوقع أن تختفي 

عن املشهد املرصيف من خالل وضع يّد مرصف لبنان عليها.
بغض النظر عام ستكون عليه هيكلية التمويل، املُهّم أن هذه 
تجاه إستعادة املودعني  الخطوة هي خطوة أوىل وأساســية ب
أموالهــم حيث من املتوّقع أن يحصل ٨00 ألف مودع )70 من 
املودعــني( عىل أموالهم يف العام األول بحســب بيان املرصف 
املركزي. وبالتايل يتوّجب إســتكامل هــذه الخطوة بخطوات 
أخرى  أي قانون الكابيتال كونرتول الذي ســُيقّر يف املّجلس 

النيايب.

 قانون الكابيتال كونرتول والثغرات املُكلفة 
نجاح عملية تســديد الودائع لصغار املودعني والحفاظ عىل 
االستقرار النقدي، مرهون بوقف تحويل الدوالرات إىل الخارج 
إىل غر املُستحّقني. لكن ماذا تعني عبارة غر املُستحقني؟وماذا 

عن االقتصاد الحر؟
يف الواقــع مــرشوع الكابيتال كونرتول الذي ســيتّم بّته 
اليوم يف اللجنة النيابية املولجة دراســته، يحوي عىل ثغرتني 
تُعاكســان مرشوع مرصف لبنان الهــادف إىل إعادة األموال 

وتأمني االستقرار النقدي:
التهريــب: من الغريــب أن مرشوع قانون الكابيتال مل  أوال 
يأت عىل ذكر ُمكافحة التهريب. هذا األمر ُمســتغرب خصوًصا 
أن تعريف الكابيتال كونرتول ينص عىل أنه مجموعة إجراءات 
مالية وغر مالية. وإذا كان البعض يظن أن التهريب هو ُمخالف 
للقانون، فالواجب أقلّه إعادة التذكر بهذه املُخالفة التي تستهلك 
دوالرات اللبنانيني بوترة ترتاوح بني  و٤ مليار دوالر أمريك 

سنويًا )!( سواء يف ذلك الدوالرات املدعومة أو غر املدعومة.
ثانًيا  أموال التصدير: إن حجم التصدير الســنوي يبل  
مليــار دوالر أمريك. هذه األموال تبقى مبعظمها يف الخارج 
ويُحرم منها االقتصاد مع العلم أن هذه األموال أختصوا بها يف 
هــذه األزمة ملصلحة املجتمع ال ملصالحهم الخاصة إذ هي غر 
متوافرة أو متاحة لجميع الناس! وكام يقال يف فقه الترشيع 
» مــا جاز لعذر بطل عنــد زواله« ومعناه أنه لو مل تكن الغاية 
من وراء تأمني الدوالر املدعوم لالســتراد لغاية تحريك عجلة 
االقتصاد وتأمني مستلزمات املواطنني ملا كانوا رأوا دوالراً واحدا 
من املركزي، لذا إن كانت الغاية من االستراد التهريب واالحتكار 
وفلتان األســعار، فال معنى لتمكينهم من الحصول عىل هذه 
الدوالرات، وعندها ميكن مســاءلة املرصف املركزي. هذا األمر 
مثــالً مل يأتوا عىل ذكره يف قانــون الكابيتال ال من قريب وال 
ن خروج الدوالرات لرشاء املواد األولية هي  من بعيد وبالتايل ف
خسارة للمواطنني وتُقوض إستحصالهم عىل ودائعهم بالدوالر 

األمريك.
ثالًثا  السوق السوداء: هذه السوق تُشكّل الساحة األساسية 
التي يتّم عليهــا املضاربة عىل اللرة اللبنانية وهو ما يتحمله 
املواطن اللبنانية عىل شكل تضّخم وأصحاب الودائع عىل شكل 
إنخفاض يف قيمة الوديعة. وبالتايل مل يذكر قانون الكابيتال 
كونرتول أي يشء حول موضوع ُمكافحة هذه السوق التي يتّم 

من خالل رشاء الدوالرات التي تذهب إىل خارج لبنان.
عملًيــا مليارات الدوالرات مّر عليها مرشوع قانون الكابيتال 
كونــرتول دون أن يذكرها وهي تُهّدد جوهريًا الوجود اللبناين 

خصوًصا إذا ما طالت األزمة السياسية.

 اإلستعجال بقانون الكابيتال كونرتول 
شكّل مرشوع الكابيتال كونرتول سببا من األسباب الرئيسية 
التــي أوقفت مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدويل. اليوم 
يعود هذا القانون بســحر ساحر وبقّوة إىل الواجهة ألسباب 
منها ما هو سيايس ومنها ما هو نقدي. فبحسب أحد املحلّلني 
السياســيني »اإلستقاالت من مجلس النواب أصبحت وشيكة« 

وبالتايل مُيكن تفسر خطوة الكابيتال كونرتول عىل أنه توّجه 
من قبل القوى السياسية إلقرارهذا القانون قبل هذه اإلستقاالت 
للســامح للمودعني بأخذ جزء من أموالهم خصوًصا أن القوى  
التي قّد تُعطّل الكابيتال كونرتول ســيتمّ تحميلها املســؤولية 

وستّدفع الثمن يف صناديق اإلقرتاع.
الســؤال الذي ال تُجيب عليه القوى السياسية هو الهدف من 
إقرار الكابيتال كونرتول يف هذا الوقت؟ فاملعروف أن الكابيتال 
كونرتول هو ُمخالف لإلقتصاد الحّر وإقراره يأيت ضمن إجراءات 
حكوميــة تهدف إىل تصحيح الخلل يف االقتصاد عىل أن تكون 
الفرتة قصرة نســبًيا ال تتعّدى األشهر. لكن يف حالة لبنان ال 

حكومة يف املدى املنظور، فام الهدف من هذا القانون؟
التّجار وتقويض الكيان اللبناين 

مام ال شــّك فيه أن تُّجار لبنان، خصوًصا الكبار منهم، لعبوا 
دوًرا ســلبًيا جًدا يف املرحلة التي تلت إحتجاجات ترشين األول 
201. هذا الدور الســلبي وصــل إىل مرحلة تقويض الكيان 
اللبنــاين عرب تهديد األمن الغذايئ للمواطن اللبناين. واألصعب 
يف األمر أن الســلطة التنفيذية وحتى القضائية مل تتخذ إىل 
حينــه أية إجراءات بحق املخالفني الذي ثبتت ُمخالفتهم )مثل 
1٤ لرة لبنانية  بيع السلع يف الســوبرماركات عىل سعر 00
بحســب وزارة االقتصاد والتجارة(. هؤالء التّجار عملوا يًدا بيد 
مع بعض املهّربني وأصبحت البضائع والسلع اللبنانية منترشة 
يف كل دول العامل عىل مثال العلف املدعوم والذي تّم رشاؤه من 
ٍ وهّربوا هذه الســلع إىل سوريا، أو  قبل تّجار ال ميلكون موا
مثل بعض املزارعني الذين رصّحوا بأن لديهم قطيع ماعز مّؤلفا 
مــن 27 ألف رأس يف حــني أن الحقيقة هو مؤلّف من 27 ألف 
دجاجة، أو بعض تًجار األدوية واملُســتلزمات الطبية التي يتّم 
تهريبها بشــكل مؤسف، أو بعض تّجار املحروقات الذين تعمل 
صهاريجهــم ليل نهار لنقل املحروقات إىل خارج لبنان!من هنا 
نــرى أن رفع الدعم أصبح حتمًيــا ونقطة إنطالقه بدء العمل 
بتعميم مرصف لبنان الذي سيصدر اليوم ويحوي عىل آلية سّد 

قسم من ودائع اللبنانيني بالدوالر األمريك.

اإلرسائييل بنيامني نتنياهو يحاول إفشــال مساعي معارضيه 
لعزله عن الحكم، من خالل تأجيج التوترات يف مدينة القدس، 
وأشــارت الخارجية الفلسطينية يف بيان أصدرته امس إىل أن 
نتنياهو يحاول إفشــال تشــكيل ما يسمى »حكومة التغير« 
مــن خالل »تفجر األوضاع يف القدس وتصعيد العدوان عىل 
مقدســاتها ومواطنيها، اعتقادا منــه أن قطع الطريق أمام 
الحكومة اإلرسائيلية القادمة يتم عرب توتر األوضاع يف القدس 
ملا ميكن أن يجلبه ذلك من ردود فعل قوية يف ســائر األرض 
الفلســطينية ويف اإلقليم«.وأوضحــت الخارجية أن نتنياهو 
يحــاول تكرار التجربة التي خاضها خالل الجولة األخرة من 
اإلرسائييل، من خالل تحريض سياسيني  التصعيد الفلسطيني
يســاريني عىل تنظيم ما يسمى »مسرة األعالم« يف القدس 
واستمرار تشديد الحصار عىل حي الشيخ جراح،  باالضافة اىل 

االقتحامات املستمرة واملتصاعدة للمسجد االقىص.
وحذرت الوزارة من مواصلة نتنياهو »سياساته االستعامرية 
التوسعية«، مشرة إىل أن هذا النهج الذي يتبعه رئيس الوزراء 
200 كلف الشعب  اإلرسائييل منذ صعوده اىل سدة الحكم عام 

الفلسطيني أمثانا باهظة.
ولفتت الخارجية إىل أن الشعب الفلسطيني أصبح »الضحية 
الدامئــة للرصاعــات والتجاذبات الحزبية والسياســية يف 
فشــال  إرسائيل«، مشــرة إىل أن نهج نتنياهو الحايل يهدد ب
»الجهود الدولية واإلقليمية الرامية إىل تثبيت وقف اطالق النار 

ووقف العدوان املتواصل عىل شعبنا«.
وطالبت الوزارة املجتمع الــدويل وخاصة الواليات املتحدة 
بالتحــرك عــىل وجــه الرسعة بغية »كبح جــامح نتنياهو 
ومخططاتــه املتطرفة للحيلولة دون انزالق املنطقة إىل حرب 

دينية ومربعات عنف جديدة يصعب السيطرة عليها«.

»حامس« تحذر 
وحــذرت »حركة حامس« من مغبة »الحامقة الجديدة التي 
ينوي االحتالل تنفيذها يف القدس وذلك بالســامح من جديد 
ملا تســمى مســرة االعالم باملرور عرب بــاب العامود، ودعت 
املقدســيني وفلســطينيي الداخل ٤٨ اىل ان يهبوا نحو املسجد 
االقــىص واملرابطة فيه وحولــه لحاميته من خبث الصهاينة 

ومخططاتهم«.

 النخالة: معركتنا السياسية لن تكون أقل 

رضاوة عن معركتنا العسكرية 
وأكد األمني العام لحركة الجهاد اإلسالمي يف فلسطني زياد 
النخالة اليوم األحد، يف الذكرى الســنوية األوىل لرحيل القائد 
الوطني الكبر الدكتور رمضان عبد الله شلّح ، ان حركة الجهاد 
التي قادها الدكتور شلح لعرشين عاماً أصبحت مل سمع العامل 
وبرصه، وعــىل الرغم من املعيقات الكثرة والعقبات الكبرة ، 
مشــددًة عىل ان الحركة بقيــت بقيادته تتقدم بثبات عىل كل 

املستويات الرتبوية والسياسية والعسكرية. 
وبــني ان« معركة ســيف القــدس كام املعارك الســابقة، 
ومساهمتها الكبرة فيها يف مواجهة العدوان الصهيوين عىل 
شعبنا يف القدس أكرب دليل عىل حيويتها وقوتها وحضورها، 
موضحــاً ان هــذا مل يكن ليتم لوال التضحيــات والعمل الجاد 
والدؤوب، ولوال الشــهداء الذين تقدموا مسرتنا ونقلوا حركتنا 
مــن موقع آلخر بــكل قوة واقتدار، وعىل مــدار الوقت ومنذ 

انطالقة حركتنا وحتى يومنا هذا.

وأكد النخالة متسك الحركة بثوابتها ، وادارتها لكافة حواراتها 
الوطنية القادمة وفقاً لهذه الثوابت ، ووفقاً ملا أنجزه شــعبنا 
ومقاومتنا ومقاتلونا الشجعان يف رسايا القدس خالل معركة 
سيف القدس .وشدد النخالة عىل ان معركة سيف القدس فتحت 
آفاقا كبرة أمام طموحات شعبنا يف الحرية والتحرير والعودة، 

وعلينا عدم التفريط مبا أنجزته املقاومة«.
وقال »معركتنا السياســية القادمة لن تكون أقل رضاوة عن 
معركتنا العســكرية، لذلك عىل كل قوى املقاومة واجب ترتيب 
أوضاعهــا والتوافق عىل رؤية موحــدة حتى ال يفرغوا نرص 
شعبنا من محتواه، واعترب أن »محاوالت احتواء ما أنجزه شعبنا 
يف معركة ســيف القدس لــن تتوقف، وعلينا أن نكون يف أتم 
مســتويات اليقظة والحذر والجاهزية لكل تلك املحاوالت، وأن 
نغادر االستئثار ونعمل بدون كلل مع كل قوى املقاومة لنخرج 

بأفضل انجاز ممكن لشعبنا ومقاومتنا«.
وطالب االمني العام مقاومينا ورسايانا املظفرة، رسايا القدس 
الباسلة، وكذلك كل قوى املقاومة أن ال تغفل عن سالحها لحظة 

واحدة ، فام زلنا يف وسط املعركة.

 جيش العدو يرفع حالة التأهب 

وينرش القبة الحديدية 
من جهة العدو، كشــف مراسل موقع »والال« العربي، أمر 
بوحبوط، امس، عن املخاوف التي تســود األوســاط األمنية 
لالحتــالل، من إمكانية الدخــول يف موجة تصعيد أخرى يف 
الضفة وغزة عشــية إعالن الجامعات اليمينية املتطرفة إجراء 

مسرة األعالم التقليدية يوم الخميس القادم.
ونقــل بوحبوط عن مصادر أمنيــة »إرسائيلية«، قولها، إن 
الجيــش يتعامل بجدية مــع تهديدات قائد حامس بغزة يحيي 
الســنوار من مغبة تغير الوضع الراهن يف القدس أو املساس 
باألماكن املقدسة، لذلك تقرر تعزيز منظومة الدفاع الجوي يف 
األيام القادمة خشية تدهور األحداث وإمكانية إطالق صواريخ 
من غزة بالتزامن مع املظاهرات املحتملة يف الضفة والقدس.

وأشار بوحبوط إىل أن تحذيرات األجهزة األمنية من إمكانية 
التصعيــد تأيت يف ظل الحديث عن عقد جلســة تقدير موقف 
لقيــادة الرشطة وممثلني عــن الجيش ووزارة الحرب وجهات 
أمنية أخرى، مســاء األحد، التخاذ قرار حاســم حول مسرة 
األعــالم التي تعتزم الجامعات اليمينية املتطرفة تنظيمها يوم 

الخميس القادم.
ولفت إىل أن تقديرات األجهزة األمنية تشــر إىل أن إمكانية 
التصعيد قامئة ألن الوسيط املرصي مل يتمكن بعد من التوصل 

لصيغة تفاهامت مقبولة بني حامس و«إرسائيل«.
ويف ذات الســياق كشف بوحبوط عن جلسة تقدير املوقف 
التي عقدها وزير الحرب بني غانتس، مساء السبت، مبشاركة 
رئيس هيئة األركان وقائد الرشطة كويب شــبطاي واملستشار 
القانوين للحكومة أفيحاي مندلبيت ومنســق أعامل الحكومة 
يف املناطق غســان عليان وجهات أمنية أخرى، وما تبعها من 
بيان ملكتب غانتس حول عزمه مطالبة الرشطة بعدم املوافقة 
لغاء  عىل إمتام مســرة األعالم االســتفزازية، حيث طالب ب
»مســرة األعالم اإلرسائيلية« املقــررة يف البلدة القدمية يف 
القــدس يف يوم الخميس املقبــل، ويف بيان نرشه مكتبه قال 
إن قراره جاء »بعدما استمع إىل تقدير املوقف األمني والجهود 
العملياتّية املطلوبــة من الجيش والرشطة، خلص الوزير إىل 
الطلب بأال تجري مسرة األعالم يف القدس بالخطة التي توجب 
جهــًدا أمنًيا خاًصا ومــن املمكن أن تؤدي إىل اإلرضار بالنظام 

الجامهري واملسارات السياسية الجارية«.

تعمــل مع املجموعات اإلرهابيــة يف إدلب إحداث أمانة عامة 
للسجل املدين يف املحافظة تتبع لها مبارشة وتشكيل مجالس 
محليــة يف املدن والبلدات والقرى التي ما تزال تحت ســيطرة 
املجموعات االرهابية، كام طلبت ســحب البطاقة الشخصية 
والعائلية الصادرة عن الجهات املعنية يف الجمهورية العربية 
الســورية واســتبدالها ببطاقات تركية األمر الذي ميثل ذروة 
سياســة الترتيك التي ينتهجها النظام الرتيك والذي سيقابل 
برفض مطلق من املواطنني الســوريني األحرار كام رفض أهلنا 
يف الجوالن السوري املحتل الهوية اإلرسائيلية يف تعبر واضح 
عن التمسك بهويتهم السورية واالنتامء والوالء للوطن املفدى.

وبــنّي املصــدر أن الجمهورية العربية الســورية إذ تعرب 
نها  عن الرفض القاطع واإلدانة الشــديدة لهذه املامرســات ف
تؤكد مجدداً عىل اإلرصار والتصميم عىل بســط سيادة الدولة 
عــىل كافة أراضيها وتحريرها مــن االحتالل األجنبي الرتيك 
واألمريك وغره ليكون املقدمة لســقوط أدواته العميلة من 

ميليشيات قسد واملجموعات اإلرهابية األخرى.
وقال املصدر إن الجمهورية العربية السورية تدعو املجتمع 
الدويل وخاصة األمم املتحدة وأجهزتها التخاذ املوقف الواجب 
إزاء هذه املامرســات التي تشــكل انتهــاكاً فاضحاً للقانون 
الدويل، وإلزام حكومات دول العدوان عىل سورية لإلقالع عن 
سياساتها التخريبية الهادفة إىل إعاقة عودة األمن واالستقرار 

إىل سوريا بعد أن مني مرشوعها بالفشل.

ارل ايو رئيس التحرير العا
نـائـــ رئــيس التحرير : حــنـا ايــــو

نائــبة رئــيـــس التحرير : نــور نعمة

 مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

 مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

 مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

 مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

 مسؤول قسم االخراج سمر فغايل

 رئيس القسم الفني وجيه عيل

 املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار  هشام زين الدين

 مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

0 /٨117٨   0 / 2 ٨ 0 1 هاتف : 2

0 / 2 77 فاكس : 

0 / 2 77 2 7 ٨ 2 7 7 2 االعالنات : 770

0 / 2 فاكس : 771

.

و ماليين  والوفيات   مليوناً...   2 تتجاو  االصابات  العالم:  حول  ورونا«  «
نــرشت وكالة »رويرتز« احصاء يؤكد أن أكرث 
172  مليون نســمة أُصيبوا بفروس  ٨ مــن 
كورونا املســتجد عىل مستوى العامل، يف حني 
وصل إجاميل عدد الوفيات الناتجة عن الفروس 

.٨ 7 إىل ثالثة ماليني و
وتم تسجيل إصابات بالفروس يف أكرث من 210 
دول ومناطق منذ اكتشاف أوىل حاالت اإلصابة يف 
201. وفيام ييل قامئة  الصني يف كانون األول 
اإلصابات: األكرب من حيث عدد  العرش   بالدول 

 2  الواليــــــــات املتحــــــــدة: 
إصابــــــــة.  12 و٤٨  وفــــــــاة 
إصابة.  2٨ ٤٨7 و وفاة   ٤٤0٨2 الهند:    
1 إصابة.   الربازيل: ٤70٨٤2 وفاة و٨٤1٤0٨
إصابة.  707 ٨ و وفاة   10 7 فرنسا:    
إصابة.  27 ٤ و٨ وفاة   ٤7 7 تركيا:    
إصابة. و11727٤  وفاة   27 0٨ روسيا:    

 127٨  اململكــــــــة املتحــــــــدة: 
إصابــــــــة.  ٤ 11 و  وفــــــــاة 
إصابة.  ٤2 01 و وفاة   12 إيطاليا: ٤72   
1 إصابة.   األرجنتني: ٨0٤11 وفاة و7

7 إصابة. ٨01 وفاة و٨7  إسبانيا: 
 وفيــام يــيل قامئة بأكرث الــدول العربية 
مــن حيث عدد اإلصابــات وترتيبها يف القامئة 

اإلجاملية:
  الدول وترتيبها عــدد الوفيات عدد اإلصابات

1221 إصابة. 1 وفاة و7٨  2  العــراق: 1٨

7 إصابــة. 1 1 وفــاة و  ٤  األردن: 

٨11 إصابة. 1 وفاة و7    اإلمــارات: 

٤12 إصابة. 77 وفــاة و2   ٤2   لبنــان: 2

207 إصابة. 1 وفــاة و  ٤  املغــرب: 

٤ إصابة. ٤٤  السعودية: 7٤٤0 وفاة و2




