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»كورونـــــــــــا«:  حـــــــــــاالت وفـــــــــــاة
جديـــــــــــدة اصابـــــــــــة  و  

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
 1 حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

صابات منذ 21 شباط 2020، إىل 541801. ل
1 إصابة بني املقيمني و8  وأوضحت أنّه »تّم تســجيل 5
حاالت بني الوافدين«، مشريًة إىل أنّه »تّم تسجيل 5 حاالت 
.» وفاة جديدة، لريتفع العدد اإلجاميل للوفّيات إىل 4

ــة  ــويـ ــيـ سـ الـــتـــصـــفـــيـــات ا
دوجـــة: لــبــنــان يــواجــ املـــ
تـــركـــمـــانـــســـتـــان الـــيـــو

ص 10ص 10

و تكر ك  د  ا الوقود م واب اما م

جاعي ق ال عر عسكر ل  من

را النوو ا

رن ل ر الرئي ال ل 

)تتمة املانشيت ص12( 

)التفاصيل ص4( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

بوال مراد 

كــام كان متوقعا مل يلجم قرار مرصف لبنان تســديد 

جزء من الودائع بالعمالت االجنبية »تحليق« سعر رصف 

الــدوالر الذي المس يوم أمس عتبة الـ 14 الف لرية للمرة 

االوىل منذ اندالع االزمــة، ما اثار خوف وهلع اللبنانيني 

الذين باتوا يخشــون حقيقة من مالمسته قريبا الـ 20 

الفا يف حال فشل محاوالت انعاش مبادرة رئيس املجلس 

النيايب نبيه بري الحكومية. 

واصدر »املركزي« يوم امس تعميمه املنتظر والذي حمل 

رقم 158 املتعلق باالجراءات االستثنائية لتسديد تدريجي 

للودائع بالعمالت االجنبية، وهو كام تم ترسيبه ســابقا 

يلزم املصارف دفع 400 دوالر  كاش شهريا للمودع اضافة 

اىل مــا يوازي 400 دوالر أمــرييك باللرية اللبنانية عىل 

أســاس الســعر املحدد عىل املنصة االلكرتونية لعمليات 

الرصافة »Sayrafa »، يدفع منها 50% »لصاحب الحساب« 

نقدا )Banknotes(  و50% بواسطة البطاقات املرصفية، 

عىل ان يبدأ العمل بهذا التعميم نهاية الشهر الحايل.

واعتربت مصادر مرصفيــة يف حديث مع »الديار« ان 

بلوغ الدوالر الواحد عتبة الـ 14 الفا كان متوقعا باعتبار 

ان التعميم االخري الذي صدر عن »املركزي« ســيخلق كتلة 

2 الف مليار  لرية  نقدية هائلة باللرية اللبنانية تتجاوز الـ 

باملقابل ســيتم االحتفا بالدوالرات التي سيحصل عليها 

املودعون يف املنازل، ما يعني اننا سنشهد مزيدا من تحليق 

سعر الرصف يف األيام واألسابيع املقبلة.

 الحسم الحكومي.. قريبا  

وعىل غري ما جرت العادة يف االشــهر املاضية، شــهد 

البلد يوم امس حركة سياســية الفتة عىل خط تشــكيل 

الحكومــة، ان كان عرب لقاءات مبارشة او اتصاالت عدة 

يفرتض ان تتضح نتائجها خالل الساعات القادمة. وابرز 

ما تم تســجيله لقاء يفرتض ان يكون قد عقد بعيدا عن 

االضواء بني رئيس التيار الوطني الحر النائب جربان باسيل 

ومعاوين الرئيس نبيه بري وامني عام حزب الله السيد حسن 

نرصالله، عيل حســن خليل وحسني خليل، حسم مسألة 

تســمية الوزيرين املســيحيني، عىل اال يكونا محسوبني 

مــن حصة عون او من حصــة الحريري ويوافق عليهام 

ــــــــة بدعــــــــم مصــــــــري ــــــــار حامي ــــــــى ن »املصالحــــــــة الفلســــــــطينية« عل
ــــــــة ــــــــد املقاوم ــــــــد تهدي « بع ــــــــك »بمســــــــيرة األعــــــــا ــــــــال مرتب االحت

نهــــــــا »املفاوضــــــــات« قبــــــــل االنتخابــــــــات الرئاســــــــية هــــــــران: نســــــــعى 
نشــــــــا جبهــــــــة متحــــــــدة فــــــــي وجــــــــ ايــــــــران بلينكــــــــن: 

وصــل رئيــس املكتــب 
حامس  لحركة  الســيايس 
إســامعيل هنيــة ووفد من 
القاهرة  الحركــة إىل  قيادة 
أمس تلبية لدعوة من القيادة 
املرصيــة إلجراء حــوارات 
بشــأن التطورات السياسية 

وامليدانية املختلفة.
بيان  الحركة  يف  وقالت 
صحفي  إن الوفد يضم إىل 
صالح  نائبه  هنيــة،  جانب 
العــاروري و مــن أعضاء 
للحركة،  الســيايس  املكتب 
وهــذه أول مرة يــزور فيها 
هنية مرص منذ أن غادر قطاع 

غزة يف نهاية عام 2019.
يف  مســؤولون  وأعلــن 
الفصائل الفلسطينية االثنني 
تلقي دعــوة مرصية إلجراء 

أكــدت الحكومة اإليرانية 
أنها تسعى إلنهاء املفاوضات 
يف فيينا خالل املدة املتبقية 
مــن عمر الحكومة الحالية، 
يف حني دعا وزير الخارجية 
األمــرييك أنتــوين بلينكن 
إلنشــاء جبهــة متحدة يف 

وجه طهران.
وقال عيل ربيعي املتحدث 
باســم الحكومــة اإليرانية 
إن »طهــران تركز عىل إنهاء 
املفاوضــات قبــل انتهــاء 
االتفاق املرشوط بني طهران 
والوكالــة الدوليــة للطاقة 

الذرية«.
وأضاف ربيعــي أنه يأمل 
أن تنجز الجولة النهائية من 
مفاوضــات فيينــا يف املدة 

رجـــــل يصفـــــع الرئيـــــس الفرنســـــي علـــــى وجهـــــ

ــال  ــي  ــل ــي مــقــتــل عـــالـــم صـــواريـــ إســرائ
ــة  ــل املــــواجــــهــــات فــــي األراضـــــــــي املــحــت

خالل تحيته لجامهــري اجتمعت للقائه، 
تعــرض الرئيس الفرن إميانويل ماكرون، 
لصفعــة قويــة عىل وجهه، مــن قبل أحد 

الشبان.
وقالت قناة )يب إف إم( التلفزيونية وإذاعة 
)آر إم يس(، أمــس الثالثــاء، إن الســلطات 
الفرنسية ألقت القبض عىل شخصني، بعدما 
صفــع رجل الرئيــس إميانويل ماكرون عىل 
وجهه، خالل جولة مع حشــد من الناس يف 

منطقة دروم بجنوب رشق فرنسا.
ونــرشت القناة واإلذاعــة مقطعا مصورا 
جرى تداوله عىل مواقع التواصل االجتامعي، 
ويظهر فيه رجل يرتدي قميصا أخرض ونظارة 
وكاممة وهو يهتف »تســقط املاكرونية« ثم 

يوجه إىل ماكرون صفعة قوية عىل الوجه.
ويظهر املقطع أيضا تدخل الحاشية األمنية 
ملاكــرون برسعة لجذب الرجــل إىل األرض 

وإبعاد ماكرون عنه.

أفادت صحيفة »تاميز أوف إرسائيل« مبقتل 
عامل الصواريــخ اإلرسائييل »آيف هار ايفن« 
)84 عاماً( متأثراً بجراح أصيب بها عندما قام 
شــبان فلسطينيني بحرق فندق »األفندي« يف 
ذروة املواجهات يف الداخل الفلسطيني املحتل 

بني الفلسطينيني واالحتالل اإلرسائييل الشهر 
 . املا

وتويف »آيف هــار ايفن« األحد وهو رئيس 

مل يعد الشــعب اللبنــاين يحتمل وزر 

املصائــب التي تقع عىل رأســه الواحدة 

تلــو األخرى، يف الوقــت الذي يتفرج فيه 

املســؤولون عن البالد عىل الواقع املنهار 

دون أن يقدموا أي تنازل يساهم يف حلحلة 

عقدة تشــكيل الحكومة الجديدة. باألمس 

تخطــى الــدوالر عتبة الـــ 14 ألف لرية، 

ليزيد الطني بلة ويؤج غالء األسعار يف 

األسواق بالرتافق مع انقطاع األدوية وشح 

املحروقات.

اىل متى عىل املواطن اللبناين أن يتحمل 

الذل والعــذاب يف وطنــه دون أن يوجد 

دولة تؤمن لــه حقوقه البديهية بالعيش 

الكريم؟ يكفــي اللبنانيون قهرا وعذابا... 

واىل املسؤولني يف الدولة نقول: اتقوا الله 

وارحموا شعبكم.

عىل طريق الديار

»الديار«

والقل الطوابير  يشاهدوا  وأن  الناس  أوجــاع  الحكومة  بتألي  املعنيون  يسمع  أن  يج   : نصرلل السيد 
موعدها في  النيابية  واالنتخابات   ... بسرعة  اقــرارهــا  إلــى  وندعو  التمويلية  البطاقة  مشروع  يّد  ن

أطلق االمني العام لحزب الله الســيد حسن نرصلله أمس، يف 

الذكرى ال 0 لتأسيس قناة »املنار« التلفزيونية، باقة من املواقف 

الدافعة يف اتجاه معالجة العقدة الحكومية واألوضاع املعيشية 

»املذلــة« التي يتعرّض لها املواطن اللبناين، من انقطاع لألدوية 

واالنتظار بالطوابري أمام محطات الوقود وغريها من األزمات .

ن الســيد نرصلله جمهور املقاومة وكل من  يف البداية، ط

أبــدى قلقه عىل صحته بأن حالتــه الصحية جيدة ، وال داعي 

للقلــق، وبأن كل التكهنات بعد كلمته يف ذكرى التحرير يف 25 

أيار الفائت هي من نســ الخيــال، وال عالقة لها بالواقع. ثم 

تطرق اىل مسرية قناة »املنار« واملصاعب التي واجهت تأسيسها 

وصوالً اىل تعرّضها للقصف املدّمر خالل العدوان اإلرسائييل يف 

200، اىل منعها عىل كل من أقامر »عرب ســات«  حرب متوز 

و«نيل سات«. كام تطّرق السيد نرصلله اىل الوضع يف فلسطني 

املحتلة، حيث أكد أن ما يجري يف فلسطني يجب أن يُواكب من 

كل األمة وكل من يتحمل املســؤولية اإلميانية تجاه فلســطني 

ومقدســاتها، وقال »من الواضح أن الفلســطينيني مصممون 

عــىل حامية القدس ويبقى عىل األمة أن تدعمهم«، ليضيف أن 

»املقاومــة تعمل بجد عىل أن تصل إىل معادلة أن االعتداء عىل 

القدس يعني حرباً إقليمية«. 

أما يف امللف اللبناين، كانت رســائل السيد الفتة  ، حيث شدد 

عىل وجوب تشكيل الحكومة رسيعا، مجددا دعمه ملبادرة رئيس 

املجلس النيايب نبيه بري، اال ان االهم قوله: »ما حدا يحط مهل 

لتشكيل الحكومة ال اسبوع وال 2 وال  اشهر«. 

، وجه السيد نرصلله انتقاداً حاداً اىل كل  وعىل الصعيد املعي

من يحتكر األدوية واملحروقات وغريها من السلع ويحجبها عن 

النــاس ليبيعها فيام بعد عند رفع الدعم، معترباً أن مكانة هؤالء 

تتســاوى مع القتلة واملجرمني. هذا ودعا السيد نرصلله املجلس 

النيــايب اىل اقرار مرشوع البطاقة التمويلية بأرسع وقت، كام 

دعا الدولة اىل التحرك فوراً للجم عمليات االحتكار يف األسواق.

وعىل الصعيد السيايس اعترب السيد نرصلله أن كل من يدعو 

اليــوم اىل انتخابــات نيابية مبكرة أهدافــه ال تتعدى الحدود 

الفئوية والحزبية قاطعاً الطريق عىل كل من يسعى اليها حيث 

وصفهابـ » املضيعــة للوقت والهاء للناس«. هذا ودعا كل من 

يطالب باالنتخابات املبكرة »ليتفضل وليشكل حكومة وليتحمل 

املســؤولية« كام أكد عىل أن االنتخابات النيابية يجب أن تجري 

يف موعدها مهام كانت الظروف. 
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اللبنانيين مصير  املسيحيين  مصير 
نبيه الربجي

النصوص  وراء  ملا  قراءة 
النصــوص  امللتبســة، 
الطائف.  لدستور  امللتوية، 
هنــا ليــس املدخــل اىل 
الثانية. املدخل  الجمهورية 
اىل الدولــة الثانيــة التي 
تثــأر من الدولــة األوىل 
هرني  الجرنال  أعلنها  التي 
غورو، عــام 1920، والتي 
قامت من أجل املســيحيني 

ال من أجل أي طائفة أخرى ...
دولة ثانية بطربوش فارغ، بالرغم من املصطلحات )ال 
الصالحيات( التي لحظت يف املادة 49 »رئيس الجمهورية 
هو رئيس الدولــة، ورمز الوحدة الوطنية، يســهر عىل 
لبنــان ووحدته  اســتقالل  واحرتام  الدســتور،  احرتام 

وسالمة أراضيه، وفقاً ألحكام الدستور«.
الجزء الجوهري من الصالحيات أنيطت مبجلس الوزراء 
الذي رئيسه، جدلياً، وواقعياً، رئيس ... رئيس الجمهورية !

ثلة مــن الفقهاء الدســتوريني غاصوا يف مناقشــة 
الرجل وكأنه  ليبدو  ينفخون فيهــا،  الصالحيات، وراحوا 
الحاكم بأمر الله، وعىل أنه »املايســرتو« الذي يعلو فوق 
كل الطوائف، وفوق كل القبائل، وفوق كل الرصاعات، كام 
لو أنه يهبط من املريخ، ال نتاج تســويات وســيناريوات 
تجعل منه رهينة ضائعة بني أيدي ملوك الطوائف، وأيدي 

ملوك القبائل، يف الداخل كام يف الخارج.
هل هناك ما هو أكرث داللة عىل الصالحيات الفولكلورية 
مام يحدث اآلن، وأمام املأل ؟ رئيس مكلف، وليس رئيســاً 
أصيــالً للحكومة، يجرجــر رئيس الجمهوريــة الذي ال 
يستطيع أن يفعل أي يشء سوى أن يقف شاكياً عىل باب 

ساحة النجمة. أي منطق دستوري يف هذه الحال؟
تذكرون ما فعله الرئيس فؤاد الســنيورة بالرئيس اميل 
لحود. املشــهد هنا ال يقل فظاعــة )وفظاظة( عن ذلك 

املشهد.
كالم رائع يف ذلك الرئيس الذي يســمو فوق الصغائر، 
وما أكرثهــا يف بالدنا، لكن الرجــل ينتخب يف اطار ما 
يدعى بالتوازن يف الصالحيــات، أي أنه واحد من ترويكا 
السلطة والرشيك يف الرساء والرضاء. وما أدراك ما الرساء 
والرضاء ! املحاصصة يف كل محتويات املغارة، اال اذا كان 
صحيحاً قول البعض ان وثيقة الطائف وضعت حداً لدولة 

املسيحيني وأنشأت مكانها دولة املسلمني ...
لســنا يف دولة مدنية، نحن يف دولــة مركبة طائفياً، 
ويف منطقة تحكمها ثقافة القبور ال ثقافة األفق. مجتمع 
أو مجتمعات مل تتوقف، يوماً، عــن رصاع الجاهليات. ال 
داعــي لألمثلة عىل الربمجة الغرائزيــة للطوائف، والتي 
بلغت ذروتها ابان الحرب األهلية، وما تخللها من حروب. 
وها هي تعود ثانية كام التســونامي الذي قد ال ينتهي اال 

بتدمري الهيكل عىل من فيه ..
هذا لنتســاءل ما اذا كانت دقيقة املعلومات التي تقول 
بوجود كرادلة يف الفاتيكان يعتربون أن املســيحيني بني 
خيارين، امــا الكانتونات أو الهجــرة اىل البلدان الغربية 
بعدما باتوا يف مهــب الريح، ان مل يكونوا يف مهب الدم، 

بني الحصان السني والحصان الشيعي.
هــؤالء الكرادلة يبدون خشــيتهم مــن أن يكون مآل 
مســيحيي لبنان عىل شاكلة مآل املســيحيني يف سوريا 
)وقــد القوا األمرين عــىل يد الفصائل االســالمية(، أو 
عىل شاكلة مآل املســيحيني يف العراق، ناهيك مبسيحيي 

فلسطني الذين اضطروا لرتك املسيح وحيدا عىل الخشبة.
اقرتاحهم أن عــىل الدول الغربية االســتعداد لتوطني 
املســيحيني اللبنانيني اذا ما حالت الظــروف دون اقامة 
الكانتون، أو الكانتونات، يف اطار كونفديرالية فضفاضة 

وتحت الوصاية الدولية.
اسقف كاثولييك قال لنا أن أمام الكرادلة تقريراً يظهر 
باألرقام ما ينتظر مســيحيي لبنان. بعد عرش ســنوات 
من اآلن )ومع اعتبــار أن ماكنة التكاثــر لدى النازحني 
السوريني سرتفع عددهم اىل أكرث من نصف عدد اللبنانيني 
(، ســيكون نحو 80 % من النخب املسيحية خارج لبنان، 
ليغدو الكانتون، يف حال قيامه، مأوى للعجزة، أو متحفاً 
للقطع األثرية، بعدما أثرى املســيحيون لبنان بديناميكية 

التفاعل مع الحداثة .
الرئيس ميشــال عون والرئيس سعد الحريري،  ما بني 
واالثنان يقودان مســار سقوط ما تبقى من الجمهورية، 
يعكس أزمــة دولة ال أزمة حكومة. ال ترتكوا الشــيطان 

يحكم بني االثنني. قهقهاته وراء الباب.
يف الفاتيــكان، وكام قال لنا األســقف اياه، تشــكيك 
بصدقية القادة املسيحيني وقدرتهم عىل صناعة الخالص. 

ال بديل ...
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ــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ

ــد الــجــيــش الــتــقــى الــســفــيــر الــيــابــانــي  ــائ ق
ــول ــع دل ك مـ ــاع جـــنـــوبـــاً  ــ ــ وبـــحـــث األوضـ

اســتقبل قائد الجيش العامد جوزاف عون يف مكتبه يف 
الريزة الســفري الياباين يف لبنان Takeshi OKUBO يرافقه 
وتناول   ،Takaaki HIDESHIMA العقيد  العســكري  امللحق 

البحث عالقات التعاون بني البلدين.
كذلك، اســتقبل قائد قوات األمم املتحدة املوقتة يف لبنان 
اللواء ستيفانو دل كول، وتم تداول عالقات التعاون بني الجيش 

اللبناين وقوات اليونيفل واألوضاع عند الحدود الجنوبية.

تعارف زيــارة  في  فرونيسكا  التقى  ابراهيم 

اســتقبل املدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم يف 
مكتبه قبل ظهر امس، املنســقة الخاصة لألمم املتحدة يف 
لبنان يوانا فرونيســكا، يف زيارة تعارف ملناســبة تسلمها 
مهامتها الجديــدة يف لبنان. وقد متنى لها اللــواء ابراهيم 

»التوفيق والنجاح يف هذه املهمة«.

دل كول عند قائد الجيش

ابراهيم مستقبالً فرونيسكا

ــل ــي ــأج ت  : الــــروســــّيــــة  ــارة  ــ ــف ــ ــس ــ ال
ــى مـــوســـكـــو ــ ــ ــــاط الـ ــب ــ ــن زيــــــــــارة جــ

أعلنت السفارة الروسية يف لبنان عرب حسابها عىل »تويرت«، 
انــه »بعد القيام بالرتتيبــات لزيارة رئيس الحــزب التقدمي 
االشرتايك وليد جنبالط اىل موســكو للقاء وزير الخارجية 
ســريغي الفروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف وبســبب ظرف 
استثنايئ طرأ، فقد تم االتفاق مع جنبالط عىل تأجيل الزيارة 

التي كانت مقررة امس اىل موعد الحق يتم االتفاق عليه«.

بركان أو  حكومة  إمــا   : قــبــان  أحــمــد 
ــذر ــن ي ــ ــقــي ول ــب ــن يُ شــعــبــي جــائــع لـ

رأى املفتي الجعفري املمتاز  الشيخ أحمد قبالن  يف بيان، انه 
»مل يعد مقبوالً أي يشء، البلد عىل فوهة  بركان،  الناس كفرت 
بكل يشء، الجوع كافر،  الدولة انهارت والناس تلفظ أنفاسها، 
وهناك من يرتكب مجزرة شــاملة بحق شعب بأكمله، حرب  
الدوالر أسوأ من مجاعة 1915، واألسعار زادت 500 باملية وألف 
باملية، ال بّد من  تأليف  حكومة اآلن قبل الغد، ولن نقبل أن يحّدد 
شخصان مصري شعب يجري ذبحه  بالسياسة. واملعادلة اآلن: 

إما حكومة أو بركان شعبي جائع لن يبقي ولن يذر«.

محمد بلوط

منذ فرتة غري قصرية مل تتدخل فرنســا يف 
تفاصيل تشكيل الحكومة وسبل معالجة العقد 
التي تعيق الحل ، لكنهــا ابدت دعمها ملحاولة 
اطار مبادرته  االخــرية يف  نبيه بري  الرئيس 

التي مل تتوقف اصال.
املتوافرة ملصادر مطلعة،  للمعلومات  ووفقا 
انه يف ضوء إحراز رئيس املجلس مؤخرا تقدما 
ملموســا ميكن ان يقرّب الحــل ويؤدي اىل 
االنفراج املنشود، ســارعت فرنسا عرب رئيس 
فريق العمل الذي كلفه الرئيس ماكرون ملتابعة 
امللف اللبناين اىل اعادة تنشــيط التواصل مع 
وتجاوز  مواقفهم  لحسم  اللبنانيني  املسؤولني 

الخالفات عىل الجزء املتبقي من العقد.
ومل تكشــف باريــس، وفق املصــادر، عن 
خطواتها املقبلة يف حال تعرث وفشــل مسعى 
بري . لكن ترسيبات لبنانية املصدر تتحدث عن 

نيتها بعد املهلة التي اعطتها االطراف املعنية تعديل توجهاتها 
حيال موضوع الحكومة واملبارشة يف العمل لتأليف حكومة 

انتخابات.
ويف رأي مصدر سيايس، ان الكالم عن »حكومة انتخابات« 
هو مجرد كالم اســتهاليك، الن االولويــة تبقى ل«حكومة 
انقاذ« اصالحية لوقف االنهيار، من خالل توفري عنارص تأمني 
الدعم الخارجي للبنان واستئناف التفاوض مع صندوق النقد 

الدويل.
ويقول املصدر املطلع، ان املسؤولني الفرنسيني مل يأتوا عىل 
ذكر »حكومة انتخابات« ألحد من املسؤولني اللبنانيني، وانهم 
عرّبوا غــري مرة انهم يرتكون تفاصيل الحكومة للبنانيني، مع 
التأكيد منذ بداية املبادرة الفرنســية هــىل مهمة الحكومة 

االصالحية وصدقيتها، وكسب ثقة الداخل والخارج.
اما الكالم الذي يجري تداوله لبنانيا حول البحث يف املرحلة 
التالية، اذا ما فشــلت مبادرة بري بتشكيل حكومة انتخابات، 
فانه مجرد تشويش اعالمي وترسيبات و«بالونات« اختبار، ال 

تستند اىل اي طرح او بحث جدي حتى االن.
وتختلــف اآلراء حول هذا املوضوع ، لكــن اغلبية االطراف 
الفاعلة، ترى ان املطلــوب اوال واخريا »حكومة انقاذ« فاعلة 
تســتويف رشوط اخراج البلد من ازمته ووقف انهياره املايل 

واالقتصادي.
وينقل عن مصدر ســيايس بارز، ان املطلوب اليوم تشكيل 
الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس الحريري، وان اي كالم آخر 
ليس يف محله، ويشــري اىل ان مبادرة بري كّرست العنارص 
االساســية للحكومة العتيدة من دون معارضة من اي طرف 
من االطراف املشــاركة يف العملية،  واملطلوب اســتكاملها 
وتســهيل نجاحه. اما الكالم عن »حكومــة انتخابية« فهو 
بالطريقة التي ترّسب مجرد »شطط« عن املوضوع، مع التأكيد 
يف الوقت نفسه، عىل ان اجراء االنتخابات يف موعدها مطلب 
ســيايس وشــعبي ال يجب اللعب فيه، ويرى ان ليس هناك 
»حكومة انتخابات« باملعنى الدســتوري، وهذا التوصيف هو 

توصيف سيايس.
وعام اذا كان ترؤس الحريري للحكومة الجديدة ال يتناسب 

مع »حكومة االنتخابات«، يقول املصدر البارز، 
ان هذا الكالم ليس يف محله، ويكفي االشــارة 
اىل ان القوى واالطراف السياســية اليوم، هي 
نفســها التي خاضت االنتخابــات النيابية يف 
عهد حكومة سياســية، ويف ظل تسلّم وزارة 
آنذاك وزير حــزيب كان منضويا يف  الداخلية 

الئحة الحريري.
ويستدرك قائال، ان مبدأ حيادية وعدم ترشح 
الوزير املرشف املبارش عىل االنتخابات امر مهم 
ومطلوب، وميكــن اخذ هذا االمر بعني االعتبار 
من خالل تســمية وزير الداخلية، مع العلم ان 
الحكومة من رجال االختصاص  اختيار اعضاء 
غري الحزبيني يفرتض ان يُطّبق عىل كل الوزارات 
ومنهــا وزارة الداخلية، وقد تكون هوية رئيس 
الحكومة السياسية موضع جدل يف ما يخص 

ما يسمى »حكومة انتخابات«.
وفيام يرى فريق ان رئيس مثل هذه الحكومة 
يجب ان يكون مســتقال وغري حــزيب ، يرى 
الفريق اآلخر ان االنتخابات الســابقة جرت يف ظل حكومات 
سياسية وحزبية، وان رؤساءها كانوا سياسيني وخاصة عدد 

منهم، بل معظمهم االنتخابات شخصيا.
ويعتقد املصدر، ان الفرتة الباقيــة التي تفصلنا عن موعد 
االنتخابات النيابية ال تســمح او تكفي لتشــكيل حكومتني، 
االوىل »انقاذيــة اصالحية« والثانيــة »حكومة انتخابات« 
. فـــ »الحكومة االنقاذية« تحتاج لهــذه الفرتة التى ال تزيد 
عىل السنة لتحقيق اهدافها او قسام منها، وبالتايل املطلوب 
الرتكيــز عىل حكومــة انطالقا من روح املبادرة الفرنســية 
وعنارص مبادرة بــري االخرية، وعدم التلهي يف جدل ونقاش 
حول »حكومــة االنتخابات« التي تطــرح اعالميا بخلفيات 

سياسية تتصل بالتجاذب الحاصل حول الحكومة.
ووفقــا الكرث من مصدر، فان فرنســا مل تفاتح احدا مبثل 
هذا املوضوع، وبالتايل، ال ميكن التكهن مبواقفها وخطواتها 
التالية اذا فشــلت مبــادرة الرئيس بــري ومل تنجح الجهود 

املبذولة يف التوصل اىل تأليف الحكومة.

ــم تطرحها مــع احــد ــس ل ــاري »حــكــومــة االنــتــخــابــات« تــشــويــش اعـــامـــي.. وب
ــادرة بــري ــبـ ــاصــر مـ ــري وعــن ــري ــح ــاســة ال ــرئ ــاذ« ب ــقـ ــة لــــ »حــكــومــة انـ ــويـ االولـ

فادي عيد

أبدت أكرث مــن جهة قلقها من التطــّورات التي حصلت 
اخريا يف املخيامت الفلسطينية، وال سيام مخيم الرشيدية، 
والتي كادت، وفق معلومــات ألحد قياديي املجلس الوطني 
الفلســطيني، أن تفجر األوضاع عــىل غرار ما كان يحصل 
الالفت هو استتباب األمن منذ  يف محطات ســابقة، لكن 
التنسيق والتواصل  فرتة طويلة يف ســائر املخيامت بفعل 
بني الســلطتني اللبنانية والفلسطينية، وكذلك بني مخابرات 

فتح«. »حركة  وقيادة  اللبناين  الجيش 
أما عن أســباب ودوافع هذا اإلقتتال، والذي اســتعملت 
فيه كافة أنواع األســلحة، إمنا له دوافعه السياسية عىل 
خلفية حرب غزة األخرية، ويف ســياق الرصاع الفلسطيني 
الله وقيادة  ـ الفلسطيني، وال سيام بني الســلطة يف رام 
»حركة حامس« يف غزة، عىل الرغم من الوحدة الفلسطينية 
التــي تجلّت يف مواجهة العدو اإلرسائييل، دون اســتبعاد 
أن تكون دخلت بعض األجهــزة والقوى األصولية  فرضية 
عىل خط توتري الوضع، أكان لرضب الوحدة الفلســطينية، 
اللبنانية يف  أو لخلق حالة أمنيــة متوتّرة عىل الســاحة 
سياق ما يشهده هذا البلد من انقسامات سياسية وأوضاع 
إقتصادية مزريــة، وبناء عليه، كان هنــاك مخطّط لنقل 
التفجــري األمني إىل مخيــم عني الحلوة، والــذي تتواجد 
فيه معظم الفصائل والتيارات مبــا فيها قوى أصولية، إال 
أن التدّخالت التــي حصلت من قيادة »فتــح« وبالتواصل 
والتنســيق مع الفصائل األخرى مبــا فيها »حامس«، أدى 
إىل التهدئة، ولكن املعالجات مستمرة يف ظل وجود أجواء 
ومؤرّشات عن إمكانيــة التصعيد إذا أتيحت الفرصة للقوى 
األصولية، ومنهــا أعداد كبرية دخلــت بطرق غري رشعية 
إىل لبنان، وصوالً إىل املخّيامت هرباً من الحرب الســورية 
اللبنانية، كذلك  األمنية  وعىل ضوء مالحقتهم من األجهزة 

أن البعض منهم قد فّر من الجرود إىل املخيامت.
من هذا املنطلق، فإن البعض يــرى أنه، وبعد حرب غزة 
واإلنتصار الذي تحّقق، فإن بعض القياديني الفلســطينيني 
البارزيــن متنى عىل ســائر القيــادات الفلســطينية من 
»فتح« و«حامس« و«الجهاد اإلســالمي« العمل عىل تثمري 
اإلنتصار، ألن »إرسائيل« لن تســكت عىل ذلك، بل ستسعى، 
إن يف الداخل الفلســطيني أو يف لبنان تحديداً واملخّيامت 
الفلســطينية عىل وجــه الخصوص، للقيــام باعتداءات، 
ـ  إنقســامية فلســطينية  لخلق حالة  أو تحريك عمالئها 
فلســطينية، أو زعزعة اإلستقرار داخل املخيامت من خالل 

واشتباكات. توتّرات  خلق 
وتشــري تقارير اســتخباراتية اىل أن هــذه املخطّطات 
قامئــة، وتعقد مــن أجــل مواجهتها، لقــاءات طارئة ، 
الوضع واتخاذ  الرشــيدية ملعالجة  بعد اشــتباكات مخيم 
التدابــري الالزمــة ملواجهــة كل اإلحتــامالت، يف ضوء 
الحرب ما  أن تداعيات هــذه  القائم، وخصوصــاً  التوتــر 
زالــت قامئة. وبناء عليه، فإن املســؤولني الفلســطينيني 
أن هناك  املؤرّشات، يستشــّفون  بدأوا، وفق بعض  املعنيني 
متغرّيات واصطفافات فلســطينية ـ فلسطينية قد تحصل 

عىل الساحة الســاحة الداخلية يف فلسطني، ومن ثم يف 
القلق يندرج، وعىل  الغاية، فإن  املخيامت يف لبنان، ولهذه 
الصعيد اللبنــاين بفعل غياب الســلطة اللبنانية واملعنيني 
عن مواكبة ومتابعة ما جرى يف مخيم الرشــيدية، تجنباً 
ألي تصعيــد آخر قد يحصل يف هــذا املخيم وذاك، إن عىل 
خلفية انعكاســات حرب غزة وما تضمــره »إرسائيل« من 
رّش تجاه لبنــان، أو لناحية إمكانيــة دخول بعض القوى 
املترّضرة عىل خط اإلختالف الفلســطيني ـ الفلســطيني، 
وكذلك ما ينســحب عىل أإلنقســامات الداخلية لتســخني 
األجواء األمنية يف املخيامت، مــا يعني يف النهاية أن كل 
التقارير األمنية واإلســتخباراتية وما يتم تداوله بني بعض 
القيادات الفلسطينية، إمنا يوحي بأن كل اإلحتامالت واردة 

املرحلة. يف هذه 

اشــــــتباكات الرشــــــيدية »جرس إنذار« لتحريك املخيمات؟



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
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الصة« »مش   : لنواب ير  واال الحريري...  اعتذار  لعد  ي  بري 

» بري بحث الوضع الحكومي مع »تجّمع العلما
ــــــــــــم ـــ ـــــــــبوع حاس ـــ ـــ : أس ـــــــــ ـــ ـــ ـــــــــاً عن ـــ ـــ ــــــــــــي نق ـــ القصيف
ولبنـــــــــــــــان لـــــــــــــــم يعـــــــــــــــد بامكانـــــــــــــــ التحّمـــــــــــــــل

جويل بو يونس

املاضية الجواء  بالساعات  البعض  رغم  اشاعة 
ايجابية، معّولني عىل االجتامع الذي عقد مســاء 
امس، بني رئيــس تكتل لبنان القوي النائب جربان 
باسيل، والخليلني )املعاون السيايس لألمني العام 
السيايس  الحاج حسني خليل واملعاون  الله  لحزب 
لرئيس مجلس النواب عيل حســن خليل( اضافة 
اىل الحاج وفيق صفا، والذي قيل ان باسيل ينتظر 
فيه معرفة التزام الرئيس املكلّف ســعد الحريري 
الدســتورية  لألصول  وفقاً  الحكومة  بتشــكيل 
قّدم بحسب مصادر  التكتّل  وامليثاقية، بعدما كان 
املجال،  املمكنة يف هذا  التســهيالت  »التيار« كل 
باســتثناء رفض تكريس مبــدأ املثالثة من بوابة 
الحكومــة، فاجتامع االمس، مل يحمل بحســب 
املعلومات، اي طرح جديــد، امنا كان الهدف منه 
البيانات قبل اســبوع عىل  تبادل  الجّو بعد  تربيد 
خط »بيت الوســط« بعبدا  مرينا الشــالوحي، 
ملحاولة القول بان مبــادرة رئيس مجلس النواب 
نبيه بري ال تزال قامئــة، اال ان هذا االمر ال يعني 

ابدا ان املبادرة حّققت تقّدماً ابعد من ذلك.
وبالتــايل، ا اجتــامع االمــس، ليؤكد اقله 
اعالميا، اي يف الشكل، ان قنوات االتصال ال تزال 
مفتوحة بني االطراف املعنية بتشــكيل الحكومة، 
فاملصلحــة، تقت بحســب اوســاط مطلعة، 
استمرار مبادرة بري وابقائها عىل قيد الحياة، ولو 

انها تنازع اىل ان ترتك لتموت بصمت«.
ويف هذا الســياق، وفيام لفت ما نقل عن بري 
لناحية تأكيده لنقيب محــرري الصحافة، ان هذا 
االسبوع ســيكون حاسام حكوميا ، فقد ا كالم 
االمني العام لحزب الله الســيد حســن نرص الله 
ليخترص كل املشهد، عندما شدد عىل وجوب تشكيل 
الحكومــة رسيعا، مجددا دعمه ملبادرة بري، اال ان 
االهم هو قول الســيد : »ما حدا يحط مهل لتشكيل 

الحكومة ال اسبوع وال 2 وال  اشهر«!
هذه الجملة االخرية، تظهر بوضوح ان ال يشء 
يوحي بحكومــة قريبة، رغــم كل االجواء التي 
كانت تبث عمدا الشــاعة اجواء ايجابية، واالهم 
يف ما قاله السيد نرص الله ان االنتخابات النيابية 
املبكرة هي ملهاة للناس ولن تغري شيئا جوهريا. 

هذا الكالم ا وســط تأكيد مصادر مطلعة 
ان »املســتقبل« تراجع اقلــه راهنا عن فكرة 
اســتقالة كتلته من مجلس النــواب، اال ان 

اعتذار الحريري يبقى احتامالً مطروحاً.
ويف هــذا االطــار، تقول املعلومــات، ان 
الحريري اكد امام نــواب كتلته التي اجتمعت 
امس، ما مفاده: »بعدا مــش خالصة«، لكنه 
اكد ان بري مســتمر مبسعاه وهناك اتصاالت 
الحريري  ان  املعلومات، اىل  تجرى، كام تشري 
ابل بعــض املقربني بان بري يتمســك بعدم 
اعتذاره، وهذا مــا مينعه من االقدام عىل هذه 
الخطوة، وبالتايل فهو ماض بالتكليف وينتظر 
اقله من هنا حتى الشــهر املقبل، وبعدها لكل 

حادث حديث وقد يتخذ حينها قرارا مفاجئا.
اما عىل خط بعبدا، فال يزال الرتقب ســيد 
املوقف، وتؤكد مصادر مطلعة عىل جوها، ان 

اي جديد مل تتبلغه بعد، اال ان هذا االنتظار، بحسب 
ابعد من نهاية هذا االســبوع  املصادر، لن يطول 
التخــاذ اجراءاتها التي ميكــن ان تكون متدّرجة 
وصوالً اىل الحل، خصوصاً ان الرئيس ميشال عون 
لن يقبل باســتنزاف ما تبّقى من واليته الرئاسية 

بال حكومة تعال وتنطلق باالصالح.
وباالنتظار، وفيام تــرص غالبية االطراف عىل 
ان العوائق امام تشــكيل الحكومة داخلية ، تؤكد 
أطــراف اخرى، ان هناك عامــال خارجيا ال ميكن 
اال ان يكون له تأثري عىل الســاحة اللبنانية، وهو 
1 الحايل، اذ تقول بعض  االنتخابات االيرانية يف 
املصــادر، ان ايران لن تربم اتفاقا نوويا جديدا مع 

الواليات املتحدة االمريكية اال بعهد رئيس جديد.
ويف اطار الحديث عن الخارج، فقد لفت تأجيل 
الزيــارة التي كانت مقررة امــس، لرئيس الحزب 
اعالن  وليد جنبــالط، مع  االشــرتايك  التقدمي 
السفارة الروســية يف لبنان ارجاء الزيارة، حيث 
جــاء يف البيان انه تم االتفــاق مع جنبالط عىل 
تأجيل الزيارة التــي كانت مقررة اليوم اىل موعد 
يحدد الحقاً، وذلك بعــد القيام بالرتتيبات لزيارته 
اىل موسكو للقاء وزير الخارجية سريغي الفروف 

ونائبه ميخائيل بوغدانوف.
ويف هذا السياق، اوضحت مصادر »االشرتايك« 
بان اســباب التأجيل هي تقنية بســبب تضارب 

الزيارة  تبلّ تأجيل  مواعيد، الفتة اىل ان جنبالط 
من دون ان يتّم تحديد موعد جديد لها.

ونقلــت بعض االوســاط املطلعــة عىل الجو 
الــرويس أن جنبالط تبلّ مبرض الوزير الفروف، 
وبناء عليه، ارجئــت الزيــارة، اال ان العمل جار 

لتحديد موعد جديد، وهو سيكون قريبا.
باالسابيع  املشهد  وبانتظار كيف سريسو عليه 
املقبلــة، ترجح املعطيــات ان ينتظــر الحريري 
، كام  بضعة اســابيع قبل اتخاذ املوقــف املفاج
يصفه بعض املطلعني عىل جو »املســتقبل«، فهل 
الحريري بعد شهر عندما يكون االتفاق قد  يعتذر 
انجز عىل حكومة انتخابــات؟ وهل يكون لوزير 
الحايل محمد فهمــي دور محوري يف  الداخلية 
املرحلة املقبلة، فتوكل له مهمة رئاســة حكومة 
انتخابــات بعدما نجح بنســ عالقات اكرث من 
ممتــازة مع مختلف الدول وعىل رأســها اململكة 
العربية الســعودية، بعدما كانــت الفتة زيارته 
االخرية للســفري الســعودي تضامنــا وتكليفه 
التواصل مــع اململكة مبلف شــحنة الكبتاغون، 
وبعدما كان قد حرص طيلة توليه لوزارة الداخلية 
عىل ابقــاء عالقاته جيدة مــع الحريري؟ او اننا 
سنكون امام »معجزة ما« تفرج قريبا عن حكومة 
برئاســة الحريري، بعدما يكون الجميع قد اقتنع 
بان التنازالت باتت اكرث من ملحة تســأل خامتة 

اوساط بارزة!

توقع رئيــس مجلس النواب نبيه بري »ان يكون 
هذا االسبوع حاسام بالنسبة اىل األزمة الحكومية 
ألن لبنان مل يعد بإمكانه التحمل«، وجدد »تأكيده 
بأن مشــكلة لبنان داخلية مئــة يف املئة وأن كل 
الناس راغبة مبساعدة لبنان«، وذلك بحسب ما نقل 
عنه نقيب املحررين جوزيــف القصيفي الذي زار 
مقر الرئاســة الثانية يف عني التينة وقدم للرئيس 
بري نسخة عن اقرتاح القانون املعجل املكرر الذي 
قدمته النقابة بشــأن متكني املنتسبني للنقابة من 
االجتامعي  للضامن  الوطنــي  الصندوق  تقدميات 

كام جرى عرض للوضع الحكومي.
بعد اللقاء، قال القصيفي: »يف ما يتعلق باالزمة 
الرئيس  ابلغني  يبذلها  التي  الحكومية واملســاعي 
، املفرتض ان يكون هذا االســبوع  بري ما يــأ
حاســام ألن لبنان مل يعد بإمكانه التحمل، نظرة 
واحدة عىل الشارع وعىل العائالت وعىل الخدمات 
تعطينا العرب. إن شــاء الله تكون النتائ إيجابية 
وهنــاك إتصاالت حثيثة تجــري لتذليل العقبة او 

العقبتني املتبقيتني وليس أكرث«.
وردا عىل ســؤال حول أهميــة االجتامع الذي 
ســيعقد يف الفاتيكان يف متوز املقبل، قال: »يف 
رأيي إجتامع الفاتيكان مهــم جدا وأهميته ملا بعد 
تأليف الحكومة وهــو دعوة صادقة لتقديم الدعم 

للبنان آنذاك ، وجدد الرئيس بري التأكيد 
بأن مشكلة لبنان داخلية مئة يف املئة، 
وأكرث من ذلك يؤســفني القول أن الجو 
رحيم  كله  والعــامل  والعــريب  الدويل 
فإذا  انفسهم  اللبنانيني  من  اكرث  بلبنان 
مل تقدم املســاعدة لنفسك ال تستطيع 

ان تطلب املســاعدة من الغري. وأكرب دليل املسعى 
مبســاعدة  راغبة  الناس  »كل  مضيفا   ،» الفرن
لبنان لكن يبقى عىل اللبنانيني ان يبدأوا مبساعدة 
انفسهم، هذا الكالم سمعته من وفد البنك الدويل 

وأسمعه بإستمرار من السفراء«.
واســتقبل الرئيس بري وفدا من »تجمع العلامء 
املســلمني«، وتــم البحث يف األوضــاع العامة و 
رئيس  تحدث  اللقاء،  بعد  السياســية.  املستجدات 
مجلس األمناء يف »التجمع« الشيخ غازي حنينة: 
التطورات  اللقاء مناســبة للحديث عن آخر  »كان 
السياســية خاصة يف ما خص مبادرته االنقاذية 
الســعي لتقريب وجهات النظر وصوال لتشــكيل 

الحكومة«.
وقد اكدنا بإســم التجمع للرئيــس بري االمور 
التالية: »أعلنا تأييدنا ملبادرته وطالبناه باالستمرار 
فيها مهام كانت الظروف النها تعترب االمل الوحيد 
املتبقي امــام اللبنانيني الذيــن ينتظرون نجاحها 

لثقتهم بحكمة دولة الرئيــس وقدرته عىل تدوير 
الزوايا وتقريب وجهات النظــر. ثانيا: طالبنا يف 
حال عدم الوصول اىل حل، ان يخرج أمام اللبنانيني 
معلنا االســباب التي ادت اىل الفشــل ليك يعرف 

الجميع من هو املعرقل وما هي االسباب«.
أضاف »أما ثالثــا: طالبنا الرئيس بري بالتدخل 
مع حكومة ترصيف االعــامل لحامية االقتصاد 
باالســتمرار يف  اإلنهيار وذلك  الوطني ومنــع 
سياســة دعم املواد االساســية واقرار البطاقة 
يحتكرون  الذيــن  التجار  ومالحقة  التمويليــة 
هذه املواد ويهربونهــا اىل الخارج. ورابعا: اكدنا 
ورة الحفا عىل أمــوال املودعني يف البنوك 
وعدم السامح باالستيالء عليها ورسقتها ومتكني 
أصحابها من االستفادة منها ولو بشكل تدريجي 
وقد اطلعنا من الرئيس بــري عىل القرار االخري 
الذي اعلنته لجنه املال حول »الكابيتال كونرتول« 
الذي نتمنى ان يكون ســببا لتخفيف االعباء عىل 

املواطنني ال زيادتها عليهم«.

؟ هدنة إعامية بين »التيارين« ... هل تنعكس إيجاباً على مل التألي
محمد علوش

مل تســقط مبادرة رئيس 
بري  نبيه  النيــايب  املجلس 
مرحلتها  دخلت  ولكنها  بعد، 
نهايتها،  إعالن  قبل  األخرية 
، عىل  املــا فاألســبوع 
عكس كل مــا قيل، مل تُدفن 
البيانات  املبادرة عىل وقــع 
الصاروخية التي تطايرت بني 
»بيت الوسط« وبعبدا ومرينا 
القول  ميكن  بل  الشالوحي، 
هذا األسبوع أنها متكنت من 

تجاوز هذا »القطوع«.
متابعة  مصــادر  وتؤكد 
ملبادرة بــري، انه متكّن بعد 
بعيدة عن  اتصاالت ولقاءات 

واســتعادة  البيانات،  مرحلة  تجاوز  من  األضواء، 
الهدوء عىل خط  فريقي التأليف، مشرية إىل أن ما 
نعيشه اليوم بني »تيار املستقبل« و«التيار الوطني 
الحر« يشبه الهدنة غري املعلنة، عىل أن يتم العمل 
بهدوء عىل إيجــاد املخارج للعقبــات الحكومية 

املتبقية.
خالل عطلة نهاية األســبوع، تحرك بري بأكرث 
من اتّجاه، كام تحرك حزب الله أيضاً باتّجاه التيار 
اإلعالمية«  »الهدنة  النتيجة  وكانت  الحر،  الوطني 
التــي برزت من خــالل البيانات األخــرية، ولكن، 
بحسب املصادر، ال ميكن الحديث عن إيجابيات مبا 
يتعلق بالتأليــف، خاصة أن العمل كان يجري عىل 

التهدئة بعيداً عن تفاصيل الحكومة.
ال تنفي املصــادر وجود أفــكار جديدة يحاول 

بري العمل عليها لتذليــل العقبات، وأبرزها عقبة 
الوزيرين املســيحيني، مشــرية إىل أن الحل يجب 
أن يُراعي أمرين أساســيني، األول هو أن ال يكونا 
مستفزين لرئيس الجمهورية، والثاين هو أن يكونا 
مقربني من الحريري، كونهام من حصته الوزارية، 
مشــددة عىل أن البحث عن الحلول يجب أن ينطلق 
من هاتني الثابتتني. وتضيف: »مل يعد رئيس املجلس 
متفائالً مــن إمكانية حصــول املعجزة يف وقت 
قريب، ولكنه مرص عىل استكامل املحاوالت الن ال 

بديل عنها«.
نعــم أعطى بــري مهلة أســبوع للتجاوب مع 
مبادرته، تقول املصادر، مشرية إىل أن انتهاء املهل 
دون تشــكيل حكومة ســيجعله  يسحب يده من 
التأليف، وعندها يتوقــف العمل، ونجلس بانتظار 

أمر ما خارجي، مشددة عىل 
أن رئيــس املجلــس يحاول 
كســب الوقت وعدم انتظار 
التســوية الخارجيــة التي 
هو  كام  قريبــاً  حصلت  إن 
مبوازين  تغــرّي  قد  متوقع، 
القــوى الداخليــة، أو تغرّي 
اللعــب،  وقواعــد  رشوط 
وعندهــا نعــود إىل املربع 
االول يف تشكيل أي حكومة 
مقبلــة، خاصة بعــد تبّدل 
األولويــات الخارجيــة مبا 

يخص لبنان.
املجلس  رئيــس  يســعى 
لتشــكيل حكومــة تواكب 
حصولها،  فور  التســويات 
وهــو يحاول دفــع القوى 
ســتفادة من  الداخليــة ل
الفرصة الحالية بعد أن ســحب »الخارج« يده من 
املبادرات، إذ تُشــري املصادر إىل أن النظرة الدولية 
للبنان تبدلــت، والعني الفرنســية تُعطي الصورة 
الواضحة لهذا التبدل، كاشفة أن الرتكيز مل يعد عىل 
تشــكيل الحكومة، بل عىل دعم صمود املؤسسة 
اإلنتخابات  اللبناين، وإجراء  الجيش  أي  العسكرية 
النيابية يف موعدها املقرر يف أيار من العام املقبل.
مل تعــد قوى املجتمــع الدويل مهتمــة ببقاء 
الوقت مهتمة  بنفــس  ولكنها  الحالية،  املنظومة 
بعدم سقوط لبنان، لذلك تحرك الفاتيكان، وتحركت 
دول أوروبية ملســاعدة الجيش عــىل اعتباره أنه 
املؤسســة القــادرة عىل تســيري املرحلة وتأمني 

الصمود وإجراء اإلنتخابات لتحقيق التغيري.

س ابراهيم ي          بر مستقبال الق

ــاســراع ــك: ل ــي ــول ــا ــك ــطــاركــة واألســـاقـــفـــة ال ــب ال
الجميع بين  الحوار  ة  ل وسلو  حكومة  بتألي 

ت الل ا
واألساقفة  البطاركة  أمانة رس مجلس  أعلنت 
الكاثوليــك يف لبنان ببيان، أن »بطاركة الكنائس 
الكاثوليكيــة يف لبنان عقدوا اجتامعا امس، يف 
املاروين يف بكريك، برئاسة  البطريريك  الرصح 
البطريرك الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعي، 
بطريرك أنطاكية وسائر املرشق للموارنة، رئيس 
مجلس البطاركة واألساقفة الكاثوليك يف لبنان، 
بطريرك   ، العب يوســف  البطريرك  ومشاركة 
أنطاكية وسائر املرشق واالسكندرية وأورشليم، 
اغناطيوس  والبطريرك  الكاثوليك،  امللكيني  للروم 
الكاثوليك  الرسيان  بطريرك  يونان  الثالث  يوسف 
االنطايك. كام شارك فيه املطارنة: ميشال عون 
الهيئة  رئيــس  املارونية،  جبيل  أبرشــية  راعي 
التنفيذيــة يف مجلــس البطاركة واألســاقفة 
لبنان، ميشــال قصارجي، أسقف  الكاثوليك يف 
بريوت للكلدان، جورج أسادوريان، أسقف مساعد 
عىل األبرشــية البطريركية لألرمــن الكاثوليك، 
سيزار إســايان، النائب الرسويل عىل الالتني يف 

لبنان واألب كلود ندره أمني عام املجلس«.
وأشــار اىل أن »تم التداول باألوضاع الراهنة، 
ثم تم البحــث يف الشــؤون الرتبوية وبخاصة 
األمانة العامة للمــدارس الكاثوليكية، وقد اتخذ 

قرارا باإلجامع بقبــول التامس األب جان يونس 
املرســل اللبناين إعفاءه مــن مهامه كأمني عام 
منتخب للمدراس الكاثوليكية ألســباب خاصة. 
ثم تم انتخاب األب يوسف نرص الراهب الباسييل 

، أمينا عاما للمدارس الكاثوليكية«. املخل
ولفت البيان اىل أنه »عقد اجتامع موسع شارك 
فيه، بطريرك بيت كيليكيا لألرمن األرثوذكس يف 
لبنان آرام األول كيشيشــيان، وبطريرك انطاكية 
وســائر املرشق للروم األرثوذكس يوحنا العارش 
يازجي، واملرتوبوليت سلوان مطران أبرشية جبل 
لبنان للروم األرثوذكس، وذلك استعدادا للمشاركة 
يف اللقاء الذي دعا إليه البابا فرنسيس يف األول 
من شــهر متوز القادم، للصالة مــن أجل لبنان 
وللتشــاور يف االوضاع السائدة. وقد أكدوا عىل 
ورة تأليف حكومة بأق رسعة، وســلوك 
لغة الحوار واملسؤولية املشرتكة بني الجميع من 

أجل الخروج من هذه األزمة«.
وخلص اىل أنــه »يف الختام رفعت الصالة 
من أجل الســالم يف العــامل ويف لبنان ويف 
بلدان الرشق األوســط، ملتمســني من الرب 
نهاية وباء كورونا وتداعياته عىل املجتمعات 

الدولية وعىل الوطن«.

االفتراضي الدولي  العمل  تمر  م في  ة  صر لق  أ
يــمــيــن: ملــســاعــدة لــبــنــان عــلــى الــنــهــو مــن أزمــتــ

العمــل يف حكومة ترصيف  وزيرة  ألقت 
االعامل مليا ميــني، كلمة لبنان يف الدورة الـ 
109 لـ »مؤمتر العمــل الدويل«، الذي انعقد 
افرتاضيا عــرب »زوم«، أطلقت فيها »رصخة 
إســتغاثة بإســم لبنان«، مطالبة بـ »دعم 
األرسة الدولية ملســاعدته عىل النهوض من 

أزمته اإلقتصادية واإلجتامعية الحادة«.
وإذ اكدت »إدانة لبنان للجرائم التي ترتكبها 
وتنتهك  الفلســطيني  الشعب  بحق  ارسائيل 
جميع مواثيــق حقوق اإلنســان والقوانني 
»إدانة  اىل  الــدويل  املجتمع  دعت  الدولية«، 
الجرائم يف مدينة القدس وقطاع غزة وسائر 
فلسطني املحتلة، كام الجوالن املحتل، إضافة 
اىل انتهاك العدو اإلرسائييل للسيادة اللبنانية 

.»1 عرب خرق القرار 01
وقالــت ميــني يف كلمتها: »لقــد عملت 
منظمــة العمــل الدولية عىل اإلســتجابة 
لتداعيات جائحة كورونا التي أدت إىل تف 
البطالــة يف أغلب الدول، كــام جهدت للحد 
من تداعياتها الكارثية عىل اإلقتصاد العاملي، 
وذلــك بوضع خطة اســرتاتيجية للمنظمة 
بهدف الخروج من األزمــة للفرتة )2022  

2025( انســجاما مع إعالن مئوية منظمة 
الدولية، باإلضافة إىل مرشوع وثيقة  العمل 
اإلقتصادي  النمو  تحــايك  للمؤمتر  ختامية 

والحامية اإلجتامعية الشاملة للعامل«.
ولفتت اىل اننــا »كوزارة عمل لبنانية، اتخذنا 
مع بداية هذه األزمة العاملية سلســلة اجراءات 
احرتازية منعا لتفــ الوباء، واقرتحنا تدابري 
الحفا عىل السالمة يف أماكن العمل وأصدرنا 
التعاميــم والتوصيــات ومنشــورات التوعية 
العمــل وعاملهم  املتعلقــة بتلقيــح أصحاب 
اللبنانيــني واألجانــب«، مشــرية اىل أن »دعم 
منظمة العمل الدولية مل يتوقف يوما ومكتبكم 

اإلقليمي يف لبنان عىل تنسيق دائم معنا«.
واوضحت أنه »باإلضافة إىل أزمة كورونا 
ومضاعفاتهــا الخطرية، يــرزح لبنان تحت 
وطأة أزمة سياســية وإقتصاديــة ومالية 
خانقة أرخت بثقلهــا عىل لبنان واللبنانيني، 
زادها حدة أزمة النازحني السوريني منذ العام 
2011، والذين يشكلون أكرث من ثالثني باملئة 
من أعداد ســكان لبنــان، اىل انفجار املرفأ 
الجرحى  وآالف  الشــهداء  مئات  والذي خلف 

ودمر أجزاء كبرية من العاصمة بريوت«.

ا »لجنة االدارة« تسّلم اقتراحاً عن استقالية الق
عـــــــــــــــدوان: اجتمـــــــــــــــاع بعبـــــــــــــــدا لوقـــــــــــــــ قـــــــــــــــرار
مجلـــــــــــــــس الشـــــــــــــــور ليـــــــــــــــس فـــــــــــــــي مكانـــــــــــــــ

جن ت ال عدوا  ا

والعدل  االدارة  لجنة  عقدت 
النيابيــة جلســة، قبل ظهر 
امــس يف املجلــس النيايب، 
عدوان  جورج  النائب  برئاسة 
النواب،  وحضور عــدد مــن 
مرياي  القاضيــان  وحــرض 
نقيب  بريدي،  وهبــة  داوود، 
املراد  محمد  طرابلس  محامي 
بريوت  محامي  نقابــة  وعن 

عبدو غصوب.
بعد الجلســة، قال عدوان: 
»كان عــىل جــدول أعــامل 
موضوع  والعدل  اإلدارة  لجنة 
العديل،  القضاء  اســتقاللية 

وتســلم النواب االقــرتاح الذي أعدتــه اللجنة 
الفرعية، ويف الوقت نفسه هذا االقرتاح سريسل 
العدل،  ولوزيرة  القضــاء  لرئيس مجلس  ويبل 
ستقدم  اإلدارة  ولجنة  عليه.  مالحظاتهم  ليبدوا 
إىل الهيئــة العامة ملجلس النــواب باقرتاحات 
اســتقاللية  ومبوضوع  القانون  بهــذا  تتعلق 
القضاء«، مضيفا »نحن كلجنة وأنا كرئيس لها، 
كنــا يف كل القضايا املتعلقــة بالقضاء نحاول 
دامئا أن ال نتدخل، إمنا عندما تخرج األمور عام 
يعني القضاء نرى عىل أنفســنا لزاما أن نطرح 
األمور كام هي. يف األسبوع املا صدر قرار 
عن مجلس الشــورى يتعلق بوقف تنفيذ تعميم 
ملرصف لبنــان، أوال حول هذا القــرار، هذا قرار 
قضايئ نحرتمه وله ما يربره، ليس نهائيا وهو 
خاضع الحقا إما لتأييد لوقف التنفيذ أو يســلك 

مسارا ثانيا«.
وتابع »وعام حصل بعد هذا القرار القضايئ، 
فاالجتامع الذي شــهده قــرص بعبدا مع رئيس 
الجمهورية وحاكم مرصف لبنان، برأيي بالشكل 
واملضمون ليس يف مكانه. أوال بالشــكل، هذه 
سابقة خطرية أن نحرض رئيس مجلس الشورى 
يف القضاء اإلداري وبعد إصداره قرارا، ونجمعه 
املوضوع،  ويناقشــون  القرار ضده،  مبن صدر 
فهذا يرضب كل املفاهيم الدستورية حول فصل 

السلطات واســتقاللية القضاء، وهذا أمر غري 
ســليم. أما لناحية املضمــون، التخريجة التي 
حصلت وقيام مرصف لبنــان بوضع حد لقرار 
مأخوذ يف مجلس الشــورى مــن دون القيام 
باالجــراءات القانونية. إذا عن أي اســتقاللية 
قضاء نتكلــم؟ وعن أي دولة قانون نتكلم؟ وأي 
صورة نريد أن نعطيها للبنانيني ولغري اللبنانيني 
عن مامرســة العمل القضــايئ؟ ال ميكننا إال 
أن نبــدي تحفظنا عىل كل مــا يحصل، ونحن 
كمرشعني فيــام نقوم بكل جهدنــا ليال نهارا 
لنفعل اســتقاللية القضاء، ونقوم بكل جهدنا 
لنظهر جديتنا يف القيام باصالحات يف الدولة 
اللبنانية، تأ هذه الصورة التي ال تخدم إطالقا 

كل هذا العمل الذي يحصل«.
أيضا بالقضاء،  اضاف »يف سياق آخر متصل 
درســنا اقــرتاح القانون الذي يقــ بوجود 
معاونني للمحقق العديل ملســاعدته يف ترسيع 
تحقيقات انفجار مرفأ بريوت، وقد قطعنا شوطا 
شبه نهايئ فيه ومن املفرتض أن يصبح جاهزا 
األســبوع املقبل لرفعه إىل الهيئة العامة، لعله 
يســاعد يف الترسيع بالتحقيــق. أما املوضوع 
الثالث الذي بحثته اللجنة، هو بداية درس قانون 
اإلعالم الذي أحيل أيضا من اللجنة الفرعية، عىل 
أمل أن نرسع بحثه ويحــال إىل الهيئة العامة 

إلقراره«.

سيطول ار  واالنت حكومي...  بصفر  شكلية  اجتماعات 
فهمي؟ ملحمد  املــجــال  ُمــفــســحــاً  الــحــريــري  يــعــتــذر  هــل 
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التحرير ستصنع  الــتــي  للمقاومة  وصـــورة  ية  ق صاحبة  انــهــا  الـــ   »املــنــار«  تأسيس  ــر  ذكـ فــي  اكــد 
السياسي طا  بال ون  يح واملحتكرون  يحصل...  لن  الدعم  ترشيد  عن  تسمعون  ما  كل   : الل نصر 
ين من ايران.. والدوا موجود في املستودعات ر بن اذا استمرت ازمة املحروقات ح الل سيشتري بوا

اســتهل األمني العام لحزب الله نرص الله كلمته، مهنئاً قناة 
»املنار« يف ذكرى تأسيسها الثالثني، وقال: »هذه القناة أسست 
عــىل التقوى منذ أول يوم واسســت لتكون صورة للمقاومة، 
املقاومة التي ســتصنع التحرير يف العام 2000 ومن ثم تصبح 
قناة املقاومة والتحرير. وشــكر كل من ســاهم بتأسيســها، 
ونجاحها وتطويرها«، مذكراً بـ »أن الحافز األسايس الذي نقل 

املنار إىل البث الفضايئ هي االنتفاضة يف فلسطني«.
وقال: »قبل أن أدخل إىل املناســبة، أود يف البداية أن أتوجه 
بالشــكر إىل كل املحبــني، إىل كل الذين تأثروا بعد خطايب يف 
25 آيار، يف الذكرى السنوية يف عيد املقاومة والتحرير، تأثروا 
لوضعي الصحي، اإلنســان يف النهاية إنســان يتعب وميرض 
والســن واألحــداث والظروف، وعرّبوا عن أملهــم أو تأثرهم أو 
حزنهــم، يف الحقيقة هم عرّبوا عن محبتهم وأنا أعتز وأفتخر 
بهذه املحبة، أنا إن شــاء الله معكم وبينكم وسوف نُواصل هذا 
الطريق سوياً، وما ُزلت أقول: أنني ما ُزلت أحلم وأحمل أمالً كبرياً 

بأن نُصيل يف القدس يف املسجد األق سوياً إن شاء الله«.
أضاف »أنا قســمت الخطاب إىل ثالثة مقاطع، املقطع األول 
عن املنار واملناسبة، املقطع الثاين من بوابة املنار أدخل إىل بعض 
العناوين اإلقليمية بإختصار، واملقطع الثالث هو الوضع الداخيل 

اللبناين.

 »املنار« صورة املقاومة 
وقال نرصالله: »أسست املنار لتكون صاحبة قضية ورسالة 
وهي ال تبتغي الربح واملكاســب املالية والربام التي تستدعي 
الكثــري من اموال االعالنات وهي ال تهدف للمنافســة واالثارة 
ولتحجز املراكز االوىل بني القنوات. فهي تقدم التضحيات وتدفع 
ان وتتعرض ملخاطر القتل والشــهادة، وكام حصل بالفعل  اال
وكام كاد ان يحصل يف حرب متوز«، وأكد ان »املنار ال متيل مع 
كل ريح وال تنقل البندقية من كتف اىل كتف وليست لاليجار بل 
هي قناة الشــهداء وعوائلهم والجرحى واالرسى وقناة طبيعة 

وظيفتها مختلفة«.
ولفت اىل ان »مقاومتنا االســالمية يف لبنان كانت أثرا من 
اثار االمام الخميني وقناة املنار اسســها تالمذة وعشاق االمام 
الخميني وعىل رأســهم العالمة عيــ الطبطبايئ«، وتابع 
»مببــادرة ذاتية منهم وحرصا منهم عىل ان يقدموا للمقاومة 
سندا مختلفا كانت املنار الصورة والصوت التي انطلقت بخلفية 
االخالص والصدق والوفاء واســتمرت اىل اليوم وستستمر ان 
شاء الله«، مضيفا »هي مل تكن املؤسسة الوحيدة التي أسسها 
الســيد بل اسس غريها وبينها مؤسسة القرض الحسن«، واكد 
»كل االنتصارات بفضل التوفيق من الله ونتيجة حصيلة تراكم 

الجهود والتعب والسهر ودماء الشهداء حتى اليوم«.
أضاف »املنار تطّورت مــع الوقت، التطور األول يف حركتها 
كان بعــد عام 2000 يف موضوع مواكبة التحرير«، وتابع »من 
النتائ املبارشة النتصار املقاومة عام 2000 كان التفاعل الكبري 
يف فلسطني وأهدينا االنتصار للشعب الفلسطيني«، ولفت اىل 
ان »الحافز األســايس الذي نقل املنــار إىل البث الفضايئ كان 
انتفاضة فلسطني، بعدها أصبح عنوان املنار قناة فلسطني وقناة 
العرب واملســلمني، وهي أدت وظيفتها بشــكل كبري يف خدمة 
القضية الفلســطينية«، وشدد عىل ان »ما يجري يف فلسطني 
يجب أن يُواكب من كل األمة وكل من يتحمل املسؤولية اإلميانية 
تجاه فلسطني ومقدساتها«، وذكر »نحن أمام عدو حاقد وأحمق 
ومــأزوم وقد يهرب إىل األمام من مآزقــه الداخلية«، ورأى ان 
»نتنياهو قد يذهب إىل أي خيارات وهدد بامللف النووي اإليراين 
الفلســطينيني  كذلك قد يرتكب حامقة بالقدس«، وأوضح أن 

مصممون عىل حامية القدس ويبقى عىل األمة أن تدعمهم«.
وتابع »ما عرضته يف الخطاب االخري عن مســؤولية األّمة 
واملعادلــة االقليمية، نحن نعمــل بجّد للوصول اىل معادلة من 
هــذا النوع وعــىل تواصل مع الجميع واول الغيث جاء من مين 
االميان ومن ميــن الحكمة ومن اليمن، عندما اعلن القائد عبد 
امللك الحو انه وان حركته واملقاومني واملجاهدين معه وشعبه 
ون ليكونوا جزءاً من هذه املعادلة االقليمية لحامية  هــم حا
القدس واملقّدســات، وان اعرف قبل ان يُعلن ذلك انّهم جاهزون 
ليكونوا جزءاً من هذه املعادلة، وما عرّبت عنه املظاهرات اليمنية 
والبيانــات الختامية يف يوم الرّصخة، نحن عىل تواصل وعىل 
نقاش مع كل من ميكن ان يكون جزءاً من هذه املعادلة التي يجب 
ان نصنعها والتي تســتطيع بحق ان تحمي القدس وان تحمي 
املقّدســات«.ولفت اىل ان »االمرييك يخدع العامل عندما يقول 
انه يؤيد وقف الحرب عىل اليمن ولكنه يؤيد بقاء الحصار رغم 
كل االوضاع الصحية واملعيشية واالقتصادية الصعبة«، مضيفا 
»فقط لنعرف مدى الخداع وعىل اللبنانيني االنتباه لذلك جيدا الن 
االمــرييك يريد بالحرب االقتصادية الحصول عىل تنازالت، وما 
يجري من االمرييك هــو كذب وتضليل وعلينا ان نفهم صوت 
هــؤالء املظلومني يف اليمن وان ال ينطيل هذا الخداع االمرييك 

عىل أحد«.
واكــد نرص الله »نحن نعمل بجد عىل أن نصل إىل معادلة أن 
االعتداء عىل القدس يعني حربا إقليمية«، واشــار انه »مع بدء 
العدوان السعودي األمرييك عىل اليمن تحّملت املنار مسؤولية 
فريدة، يف الوقت الذي صمتت فيه أغلبية وســائل اإلعالم يف 
العامل العريب صمت القبور«، وشــدد عىل ان »املنار مل تسكت 
عن ســحق العظام وقتل األطفال واملجــازر يف اليمن ودفعت 
الثمن ونحن نعتز بهذا الجزء من املســاهمة التي قدمها حزب 
الله يف الدفاع عن الشعب اليمني«، مضيفا »نحن أمام فشل كبري 
للعدوان السعودي األمرييك عىل اليمن، الذي يبحث عن مخرج 
ومكاســب«، ورأى ان »ما نعانيه يف لبنان اليوم هو بعض ما 

يعانيه اليمنيون منذ سنوات إلجبارهم عىل التنازل«.
ولفــت نرص الله اىل ان »العدو انتقل اىل اســتخدام االدوات 
التكفريية عرب استخدام وجوه تلبس اللبوس الديني واالسالمي 
وهنا كان دور املنار وغريها من املؤسسات االعالمية لتوضيح 
حقيقة ما يجــري والتفريق بني الحق والباطل«، مضيفا »هنا 
لعبت املنار دورها وتحملت املسؤولية وقدمت ايضا الشهداء يف 

هذا السبيل«.

 الشأن الداخيل 
أما يف الشأن الداخيل، قال نرصالله: »واكبت املنار كل امللفات 
الداخلية طبعاً ضمن حدود السياسة املقررة، كانت حريصة يف 
الشأن الداخيل كام يف كل شأن عىل االتزان، عىل الصدق، عىل 
، حفظ الحرمات  ألن هناك أناس ليس  الواقعية، عدم إثارة الف
عندها حدود، ال حدود للكرامات الشخصية وال لكرامات األقوام 
أو الجامعات أو املناطق أو الطوائف أو القوى أو ما شــاكل من 
أجــل اإلثارة اإلعالمية ومن أجل الســبق الصحفي، ليس هناك 
مشــكلة، ليس هناك حدود لحرمات وال لكرامات وال ملحرمات 
 املنــار ملتزمة إلتزاماً مطلقاً بهــذه الحدود وأيضاً يف خدمة 
القضية. يف الداخل من معركة الحرب عىل الفســاد إىل معركة 
الســيادة إىل معركة مواجهة الحرمان إىل حمل قضايا الناس 
وهموم الناس وأيضاً املعارك السياسية واألحداث الداخلية التي 
هــزت لبنــان وكادت أن تلقي به يف الهاوية ابتداًء من األحداث 
الكربى التي حصلت عام 2000 وبدأت باستشهاد الرئيس الشهيد 
رفيق الحريري ومن معه، وما زالت املنار تواصل هذه املسؤولية 
إىل اليوم، واآلن هي بنقلها لبقية الخطاب نكون نحمل جزءا من 

املسؤولية الداخلية«. 
أضاف »ويف القضايا الداخلية سوف أتحدث بالعناوين التالية: 

العنوان األول، االنتخابات النيابية، بهذا العنوان توجد مسألتان، 
املســألة األوىل، منذ أسابيع هناك من يكتب ومن يتحدث ومن 
يحــاور ويتحدث عن مخاطر تأجيل أو احتــامل تأجيل اجراء 
االنتخابــات النيابية يف موعدها ويتحدث عن احتامل التمديد 
للمجلــس النيايب الحايل ووجدت أن بعــض الدول األوروبية 
تتحدث عن هذه املخاوف أيضاً بشــكل علني، طبعاً عندما يقال 
عن احتامل من هذا النوع إمنا توجه ضمناً التهمة ملن يعترب اآلن 
األغلبيــة النيابية الحاليــة، أنا أريد أن أعلق باختصار عىل هذه 
النقطة وأقول بالنسبة لنا بالحد األد حزب الله، نحن مل يخطر 
ببالنا هذا األمر، يعني تأجيل االنتخابات النيابية عن موعدها، مل 
يخطر ببالنا أصالً حتى نفكر فيه، مل نناقش هذا األمر مع أحد 
من حلفائنا ومل يناقشنا أحد من حلفائنا ومل يذكر أحد شيئاً من 
هذا. لذلك هذه املخاوف أعتقد إذا كانت مبنية عىل أنه ســيكون 
هناك قرار عند القوى السياســية التي تشكل أغلبية حالية يف 
املجلس النيايب أنها قد تؤجل االنتخابات للحفا عىل أغلبيتها 
فأنــا أقول هذا األمر مل يخطر يف البال ومل نفكر به ومل نبحث 
به مع أحد ويجب أن تجري االنتخابات النيابية يف موعدها أياً 

تكن الظروف، هذا موقفنا الحاسم«.

 االنتخابات النيابية املبكرة 
وتابع »املســألة الثانية موضوع االنتخابات النيابية املبكرة، 
تتذكــروا يف ترشين ملا حصلت املظاهــرات وأنا خطبت بعدها 
بيومني أو ثالثة بأربعني اإلمام الحســني يف بعلبك وقلت مام 
قلت نحن ضد االنتخابات النيابية املبكرة وبرصاحة نحن نعترب 
أن اللجوء إىل االنتخابات النيابية املبكرة أوالً هو مضيعة للوقت 
ألن ماذا ســيتغري يف املشهد السيايس، وثانياً هو إلهاء للناس 
عن االستحقاقات التي تشغلهم ليل نهار، القوى السياسية بدل 
أن تتحدث عن إجراء انتخابات نيابية مبكرة فلتتفضل وتشــكل 
حكومة، الذين يقررون مقاطعة الحكومة وعدم املشاركة فيها 
بدل أن يتحدثوا عن انتخابات نيابية مبكرة فليتفضلوا ويتحملوا 
املســؤولية ويشاركوا يف الحكومة. االنتخابات النيابية املبكرة 
مهام كان ســببها أو خلفيتها عند هذه القوى السياسية أو تلك 
هي يف النتيجة ملهاة  إلهاء الناس  يعني لنتفق افرتض أننا 
اتفقنا عىل انتخابات نيابية مبكرة ســيتحدد املوعد أقل يشء 
بعد ثالثة أشــهر يعني سنذهب إىل انتخابات وبعد االنتخابات 
انتخاب رئيس مجلس، مكتب مجلس، استشارات نيابية، رئيس 
مكلف جديد عدنا عىل نفس الدوامة، السنة هذه كلها ستضيع 
باالنتخابات النيابية املبكرة، هذا ليس بحل، هذا ملهاة. وثالثاً، هي 
لن تغري من الواقع الســيايس شيئاً جوهرياً وأنا أشعر أن أغلب 
ال أقول كل ولكن أغلب الذين يدعون إىل انتخابات نيابية مبكرة 
حساباتهم حزبية، فئوية، حسابات أنه إذا أجرينا انتخابات اآلن 
أنا أزيد نائبا أو نائبني والجهة الفالنية ميكن أن تنقص نائبا أو 
نائبني أو أكرث، هذه هي الحسبة، حسبة ليس لها عالقة بوطن 
وال لها عالقة بشــعب وال لها عالقة بخطوات للمعالجة، وكلنا 
نعرف ماذا ستكون نتائ االنتخابات النيابية املبكرة لو حصلت. 

إذاً نحن ال نوافق عىل انتخابات نيابية مبكرة ونعتربها هكذا«.

 موضوع الحكومة 
وقال نرصالله: »امــا العنوان الثاين يف موضوع الحكومة، 
نحن مع مواصلة الســعي، نحــن اآلن يعني الرئيس نبيه بري 
ونحن نســاعده ومعه وإىل جانبه يف منتصف السعي، أمتنى 
أن ال يضع أحد تواريخا يعني ال أحد يقول أســبوع أو عرشة أيام 
انية أشهر ال  أو أســبوعني إىل آخره، يعني بعد سبعة أشهر و
أحد يقول أسبوع أو أسبوعني أو ثالثة، يجب عدم اليأس، يجب 
مواصلة العمل ويجب دامئاً أن يسمع املعنيون بتشكيل الحكومة 

أن يسمعوا صوت الناس الذي يدعو إىل تشكيل الحكومة بأرسع 
وقت وأن يشاهدوا بأمل طوابري السيارات التي تقف عند محطات 
الوقود، أن يشاهدوا بأمل معاناة الناس الذين سيفقدون ساعات 
من الكهرباء بســبب فقدان املازوت، أن يشــاهدوا بأمل وحزن 
وخوف فقدان بعض أنواع الدواء من الصيدليات، أن يشــاهدوا 
بقلــق القلــق يف عيون الناس عىل فقدان املــواد الغذائية من 
الدكاكني والتعاونيات، املواد الغذائية األساســية، الدواء أيضاً 
والتجهيزات الطبية للمستشــفيات وحاجات املستشفيات، أن 
يضعوا هذا املشهد اإلنساين أوالً قبل االعتبارات السياسية التي 
تفرض عليهم تشدداً هنا أو تشدداً هناك يف موقف هنا أو موقف 
هنــاك، ولذلك يجب جميعاً أن نواصل العمل وأن ال نيأس لنصل 

إىل نتيجة«. 

 الوضع الحيا واملعي 
 ، وتابع »العنوان الثالث واألخري، يف الوضع الحيا واملعي
يف األزمة التي نعيشــها اآلن بطبيعة الحال هي نتاج كام كنا 
نتحدث ســابقاً ثالثني سنة، أربعني سنة، البعض يقول ثالثني 
سنة ميكن أكرث، من الحرب األهلية يف لبنان إىل اليوم، كل هذا 
تراكم، يف خطب سابقة تحدثنا عن توزيع املسؤوليات وتحديد 
املسؤوليات، ال أعيد سأتحدث عن النتيجة اآلن، إذاً نتيجة تراكم 
ومجموعة من األسباب وصلنا إىل ما نحن عليه اآلن، طبعاً بني 
هاللني، أولئك الذين مل يعرتفوا بهزمية إرسائيل ســبحان الله 
هــم ذاتهم، الذين مل يعرتفوا بهزمية إرسائيل وانتصار املقاومة 
200 غري قادرين أن يروا فيام وصل إليه لبنان من أزمات  عــام 
إال ســبب واحد هو حزب الله، هــذا ما يقوله األمرييك، هذا ما 
يقوله اإلرسائييل، وهذا كل يوم باإلعالم اإلرسائييل يقولون أنهم 
يراهنون عليه، ويتجاهلون كل األسباب  الحقيقية األخرى، يف 
كل االحوال تراكم االزمات نعم أوصل البلد اىل  أزمة مالية وأزمة 
ســيولة وأزمة وجود مال لــدى الدولة وأزمة إقتصاديّة  وأزمة 
معيشــية وأزمة فقر وبطالة وإنعدام أو قلة فرص العمل وما 
شاكل،  لكن إذا نظرنا إىل الوضع املبارش فيام نحن فيه االن، نحن، 
أمام أزمة  كبرية، يوجد أســباب إضافية للمعاناة التي نعيشها 
نحن، هناك أيضاً  أسباب أخرى موجودة ميكن معالجتها، ميكن 
أن نعمل عليها، لكن هي  بحاجة اىل قرار. واحد، االداء الرسمي 
الضعيف، يف إنتظار تشــكيل  الحكومة، االداء الرسمي الحايل 

هــو أداء ضعيف، يف كل امللفات، 
يعنــي  بدل أن ننتظــر أياما ليك 
نؤمن مــاالً للفيول ليك ال تخاف 
النــاس وأن ال  يعيــش كل البلد 
عىل مخاوف العتمة، كان ميكن 
املســارعة إىل ذلك، يف  الوزارات 
املختلفة، االداء الرسمي، البعض 
يقول لك، ال نســتطيع أن  نجمع 
الحكومة، وترصيف أعامل، لكن 
يجب أن تتحمل الحكومة  والوزراء 

والوزارات واملدراء«. 
وتابع »تشــعر اليوم أن هناك 
الكثــري من املــدراء  والكثري من 
املوظفــني يف الدولــة كأنهــم 
االداء  وظائفهم،  من  مستقيلون 
 الرســمي ضعيــف، هــذا قابل 
للعالج، بحاجة إىل همة وتحمل 
مسؤولية  وحضور، وخصوصا أن 
أزمة تشكيل الحكومة طالت، وقد 

تطول، نحن  ال نعرف شيئاً، نحن نبذل جهداً اىل جانب الرئيس بري 
 ولكن ال نعرف إىل أين نصل، األمر الثاين الذي أريد ان أسلط عليه 
 الضوء اليوم، تكلمت عنه سابقاً ولكن أريد ان أسلط الضوء عليه، 
هو  إحتكار املحتكرين، بعض الوزرات التي تتابع امللفات وأيضاً 
بعــض  التجار وأيضاً بعض الجهــات العارفة قالوا لنا وزودونا 
مبعلومات تقول  ما ييل: أن الدواء كله موجود يف لبنان، ولكنه 
موجود يف املستودعات،  يحتكرها تجار الدواء ويحتكرها بعض 
أصحاب الصيدليات، يقولون أن  كل املواد الغذائية موجودة، وأيضاً 
التجهيزات الطبّية، ولكنها مخفّية  ومخّبئة يف املســتودعات 
لــدى املحتكرين، وهكذا، عندما تأ إىل لعبة  البنزين واملازوت 
وإحتكار البنزين واملازوت أيضاً، هنا يدخل عنوان  أسمه اإلحتكار، 
يوجد دول تواجه أزمات مثل أزمتنا، لكن يوجد فيها دولة  ويوجد 
فيهــا نظام وتتحمل املســؤولية، وأنا أعــرف دوالً وال أريد ان 
أسّمي  يذهبون ويفتشون يف املستودعات والدكاكني واملحالت 
والصيدليات  ويشّغلون أجهزتهم األمنّية ويداهمون ويصادرون 
املواد املحتكرة  ويرمون باملحتكر يف السجن، ويعاقبونه لسنوات 
سجن طويلة، هكذا  الدولة التي تحمل مسؤولية، أما عندنا يف 
لبنان املحتكرون يرسحون  وميرحون ومعروفون، باالسم وأسم 
االب واسم العائلة وتاريخ الوالدة،  لكن يحظون أيضاً بالتغطية 
السياسية لألسف الشديد، محميني بالقوى  السياسية ومحميني 
ميكن أيضاً مبرجعيات دينية طائفية ومحميني ميكن  أيضاً من 
جهــات يف الدولة، هذا أمر قابل للعالج، ال يوجد حلول جذرية 
يف  املدى املنظور، الحلول الجذرية لألزمة اإلقتصادية املعيشية 
الحياتية يف  لبنان تحتاج إىل سنوات، وبعض املتشامئني يقول، 
10 سنوات و20 سنة  و0 سنة، املتفائلون الخرباء يقولون نحن 
نحتاج إىل سنوات، ال ميكننا  أن نأ وننتظر املعالجة الجذرية، 
هذه حاالت عوارض املرض  األصيل، هل نستسلم لعوارض املرض، 
نقول أننا ال نستطيع أن نعال  املرض األصيل، لكن نستطيع ان 
نعال العوارض لنبقــى عىل قيد الحياة مدة  أطول، لنقلل األمل 

ونخفف املعاناة، هذا أمر ممكن«.

 موضوع االحتكار 
وقال نرص الله: »املحتكرون اليوم يف لبنان هو عندما نقيم  لهم 
هذا الخطاب املعنوي، الخطاب االنســاين واالخالقي لنقول لهم 
أنتــم  الذين تحتكرون الدواء والتجهيزات الطبية واملواد الغذائية 

وريات الحياة وتحتكرون البنزين  وما يحتاجه  النــاس من 
واملازوت وما شاكل يف  مستودعاتكم وال تبذلونه للناس بإنتظار 
أن ترتفع األسعار لرتبحوا ارباحاً  فاحشة أنتم خونة وأنتم قتلة 
وأنتــم فجار وأنتم رشكاء يف جهنم مع قتلة  النفس املحرتمة، 
يجب أن تعرفوا أي جرمية ترتكبون بحق الناس وبحق أنفسكم 
 وبحق أخرتكم وبحق عائالتكم التي تطعمونها ماالً حراماً، وهذا 
له  عواقبه السيئة يف الدنيا ويف األخرة، وأيضاً مسؤولية الدولة، 
يف بداية  األزمة وقت كورونا وحصل إســتغالل أيضاً للوضع 
ويوجد أناس ذهبت  اىل اإلحتكار أنا خاطبت وزارة اإلقتصاد وقلت 
لهم، فلتشكلوا  لجان تفتيش وإذهبوا اىل الدكاكني والصيدليات 
واألفران وعىل املحطات  ولتفتشــوا ولتبحثوا يف املستودعات 
وعنــد املحتكرين والذين يخبــؤون،  وإذا كان لديكم نقص يف 
املوظفني، ما شــاء الله موظفي القطاع العام،  يوجد الكثري من 
الناس ال تأ إىل وظائفها، وإذا عملوا يعملون ســاعات  قليلة، 
طبعاً بعضهم وليس جميعهم، حســنا الجيش موجود ميكنكم 
ان  تستعينوا به، قوى االمن موجودة، األجهزة األمنية موجودة، 
هؤالء كلهم  مشغولون، نحن جاهزون أن نقدم، وعرضت يف ذلك 
اليوم  عرشين ألف متطوع، واليوم أعيد وأعرض 20 ألف متطوع، 
تفضلوا،  عىل الحكومة الحالّية والوزارات املعنّية الحالّية أن تعلن 

حرباً عىل  اإلحتكار واملحتكرين وهذا جزء من املعالجة«.

 أزمة املحروقات 
أضاف »أذكّر مبلف أخر، يف الحقيقة املشــاهد التي  رأيناها 
خالل األســابيع القليلة املاضيــة عىل  محطات التلفزيون عن 
محطات الوقود، هذا الصف الطويل،  كل الذين وقفوا يف الصف 
عموماً كانوا يشعرون باإلذالل، اال ميكننا أن  نعال هذا املوضوع؟ 
بىل ميكننا أن نعالجه، ملاذا ال نستطيع أن نعالجه؟  اليوم يوجد 
إمكانيــة ملعالجته، ولكنه بحاجة إىل قرار ســيايس جريء، 
 وشجاع، ال نستطيع أن نبقى خائفني من االمريكيني ونقيم ألف 
حســاب  لألمريكيني، وقتها أنا عرضت ومل يكن عرضاً أنياً، أنه 
لذاك الوقت  وإنتهى وأنه نسّجل نقطة ونزايد عىل أحد، كال، أعيد 
وأكــرر، لبنان يقبل  االن ويقرر ومت بواخر البنزين واملازوت 
من إيران وتأ إىل لبنان،  وقدر ما تحتاجونه من مازوت وبنزين 
وباللرية اللبنانية، وليس هناك من  داع من مرصف لبنان أن يقول 
ليس لدي دوالرا وســأمس باإلحتياط  اإللزامي، وأموال املودعني 

الــخ، كل هذا يف اللرية اللبنانية ال يحتاج وال  يوجد مشــكلة، 
هــذا أمر متاح، كل هذا الــذل الذي ترونه عىل محطات  البنزين 
واملازوت، يعال بقرار واحد، ولكن قراراً جريئاً وشجاعاً، نحن  بلد 
مستسلمني للواليات املتحدة االمريكية، قبلنا أن تدعنا نُقتل، هي 
تريــد  أن تقتلنا  وال تريد أن تدعنا نعيش، ونحن نقبل معها، هذا 
، ومطروح، والبعض يقول وأنتم ماذا ميكنكم أن  ميكن أن  يعال
تفعلوا؟ طبعاً هذا  الذي ميكننا أن نقوم به، طاملا ال زلنا نقول أنه 
يوجد هناك دولة وتتحمل  املسؤولية، أنا أيضاً أريد أن أعيد كالماً 
قلته يف السابق، عندما يف  الحقيقة الدولة تيأس، طبعاً يجب أن 
تبقى الدولة ولكن يأ وقت ال تحمل  فيه الدولة مسؤولياتها، 
ونريد أن نصل إىل مكان ال يوجد فيه حل، وهذا  الذل سيستمر، 
أنا من االن أقول لكم نحن حزب الله سنذهب إىل إيران  ونتفاوض 
مع الحكومة اإليرانية وهم موافقون، وسنشرتي بواخر بنزين 
 وبواخــر مازوت وأن نأ بها إىل ميناء بريوت وفلتمنع الدولة 
اللبنانية  إدخال البنزين واملازوت اىل الشعب اللبناين، لكن مشهد 
اإلذالل هذا ال  ميكننا تحمله لشــعبنا وناســنا مع إحرتامنا لكل 

املسؤولني يف الدولة  ويف غري الدولة«.

 ترشيد الدعم 
وقــال نرصاللــه: »فلنكن صادقني ورصيحني مع الشــعب 
 اللبناين، بعض الناس ســيقولون يا سيد أنت لست مضطراً أن 
تصارح  الشــعب اللبناين يف الحقيقة، فلتدع املســؤولني يف 
الدولــة يتكلمون مع  النــاس، يتكلمون أو ال يتكلمون ال أعرف، 
ولكن ايها اللبنانيون، الخرب غري ســار، ولألسف ليس هناك أحد 
حا أن يعلن هذه الحقيقة، وكل ما تسمعونه عن قصة ترشيد 
الدعم هذا ليس له عالقة، واذا حصل ترشيد الدعم او اتخذ قرار 
رسمي برتشيد الدعم يجب ان يتحمل الجميع املسؤولية ونحن 
بكل رصاحة هنا نتفهم موقف رئيس حكومة ترصيف االعامل 
وملاذا وحده عليه ان يتحمل املســؤولية وهناك احزاب االن غري 
موجودة وليست مشاركة يف الحكومة وشاركت يف الحكومات 
عىل مدى 0 ســنة او عىل مدى 15 ســنة وكانت رشيكة يف 
املسؤولية عن ما آلت اليه االوضاع وملاذا ال تشارك يف هذا القرار 

اي ترشيد الدعم  وتجلس خارجا ورمبا تقوم باملزايدة«.
أضاف »واذا شكلت الحكومة الجديدة وهنا انا ال اتهم أحدا من 
ان هناك كالم يقال ان احد اســباب تأخري تشكيل الحكومة ان 
الحكومة الجديدة من االن برنامجها معروف وهذه احد ازماتنا 
يف الحكومة الجديدة وليس امامها اال صندوق النقد الدويل واول 
رشوط صنــدوق النقد الدويل هو رفع الدعم، يعني عليها اتخاذ 
قرار غري شعبي، يعني فلننتظر شهرا واثنني وثالثة اشهر لوحده 
الدعم يرتفع ونشــكل حكومة وال تحمل هكذا عبء. موضوعيا 
هذا الكالم يخطر يف البال ميكن ان يكون هذا احد اسباب تأجيل 
الحكومة وكل يشء وارد يف هذا البلد والذي سيحصل ومايش 
مســاره. الحكومة الحالية مل تأخذ قرارا والحكومة اآلتية غري 
معروف متى تتشــكل عمليا مرصف لبنان يرصف ما لديه من 
اموال ويأ وقت يقول مل يعد لدي اموال بالتايل الدعم يتوقف 
واقعيا دون ان تأخذ حكومة او قوى سياســية مسؤولية هذا 
القرار وتحمل أعبائه، ولكن من ســيحمل عبء هذا القرار هو 
الشعب اللبناين. هذا يعني ارتفاع االسعار يف مختلف املوارد التي 
كان يقدم لها الدعم بشــكل مبارش وغري مبارش وسندخل يف 
مرحلة معاناة جديدة نحن بحاجة اىل كل ما يخفف هذه املعاناة. 
الدولة، الحكومة املقبلة، لكن يف انتظارها ومعها وبعدها يجب 
عىل كل القيادات يف لبنان وعىل القوى السياسية ان تفكر وان 
تخصص ونحن منهم ونفعل ذلك يف كل يوم كيف اذا دخلنا هذه 
املرحلة نخفف املعاناة وال نستطيع ان نلغي املعاناة وهذا يحتاج 
اىل معالجات كربى، لكن هل نستطيع ان نقوم باعامل تخفف 

هذه املعاناة؟«.

 البطاقة التمويلية 
وأكد نرصالله »نعــم ولتخفيف املعاناة هناك جملة خطوات 
ستســاعد الكثري مــن العائالت اللبنانية عــىل مواجهة هذه 
املعانــاة اآلتية االن موجــود يف املجلس النيايب وهي البطاقة 
التمويلية التي ميكن ان تستفيد منها 50 الف عائلة يف لبنان 
يعني اغلبية الشــعب اللبناين واذا اقرت البطاقة التمويلية يف 
مجلس النواب هي لن تحل مشــكلة كربى ولكنها تساعد 50 
الف عائلة يف تخفيف هذه املعاناة، نحن نؤيد مرشوع البطاقة 
التمويلية الذي تقدم بــه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة 
مدعوما بالوزراء الن الحكومة مل تجتمع وتم تقدميه مبوافقة 
اســتثنائية اىل مجلس النوب، وندعو مجلس النواب اىل اقراره 
بــارسع وقت ممكن الن هناك لعب يف اعصاب الناس وكل يوم 
يقال ان املال املخصص للدعم او ميكن ان يقدم دعامً ســينتهي 
يف نهاية حزيران ويف غضون شــهرين ثالثة ويتم اللعب يف 
اعصاب الناس، ولكن مســار هذه النقطة نحن سوف نصل اليه 
واذا مل تتشكل الحكوم نحن واصلون اليها واذا تشكلت الحكومة 
ســوف تصل اىل قرار رفع الدعم، يعني االسعار سوف ترتفع، 
يعنــي هناك معاناة ويجب ان نعمل اىل تخفيف املعاناة واحدى 
خطوات تخفيف املعاناة عن الشعب اللبناين عن 50 الف عائلة 
هو البطاقة التمويلية والبطاقة التموينية التي طرحتها بعض 
الجهات يتعذر عــىل وزارات الدولة ان تنفذها بدقة، والبطاقة 
التمويلية تنفيذها اســهل، قد تعــاين بعض الصعوبات ويف 
النهاية هناك مشــكل معني ولكن يف العموم اجراءها اسها من 

اجراء البطاقة التموينية«.
وختم نرصالله »نحن نأمل ان شاء الله من النواب يف املجلس 
النيايب وبرعاية رئيس مجلس النواب يف ارسع وقت ممكن ان 
يجدوا صيغة وطريقة معينة ملوضوع التمويل، ويف كل االحوال 
هذه خطوة ويجب ان نفكر جمعيا يف الخطوات االخرى لكن مام 
ال شك فيه ان تشكيل حكومة جديدة هو املدخل الطبيعي لالقتدار 
عىل مواجهة العوارض، عوارض االزمة االقتصادية واملالية وهو 
املدخــل الطبيعي لوضع هذه االزمة عىل طريق الحل وال يوجد 
مدخل آخر، الن هذه الســلطة التنفيذية يف البلد، واال نقول ال 
وجود لدولة وعىل الناس ان تحل مشــاكلها بيدها ونصبح يف 
مرحلة مختلفة بطبيعتها ويف جوهرها وتتطلب حينئذ ترصف 

مختلف«.

مدير عا »املنار«: تقو  بالواج في سبيل إعا كلمة الح
اعتــرب مدير عام قناة »املنــار« الحاج إبراهيم فرحات، ان 
»املنار يف سبيل اعالء كلمة الحق تقوم بالواجب وهي وقفت 
اىل جانب املستضعفني من البحرين اىل اليمن اىل فلسطني«.
ويف مداخلة له يف فقرة مبارش بنرشة املنار املســائية، 
قــال فرحــات: »ان التحدي اليوم هــو املواءمة بني االعالم 

«، مضيفا »ان  الكالسييك والحديث ونحن لدينا خطة للدم
معركة »سيف القدس« كانت محطة كبرية اثبتت فيها املنار 

التفاعل مع الجمهور«.
واعترب ان »رهان األمني العام لحزب الله نرصالله عىل املنار 

هو رهان دائم وثابت«.

االحتكار مواجهة  في  الدولة  لدعم  ُمتطوع  أل   2 تقديم  يعر  الل  ح   
الناس وإلها  للوق  يعة  اليها م واللجو  املبكرة  النيابية  االنتخابات   نحن ضد 
ولية ل ويشكل حكومة وليتحّمل املس  من يُطال باالنتخابات النيابية املبكرة فليتف
ــة ــل ــت ــة وق ــ ــون ــ ـــذائـــيـــة  ــرون الـــــــــــدوا  واملـــــــــواد الـــ ــكـ ــتـ ــحـ  الــــذيــــن يـ
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ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ

فهد الباشا

1 اىل رافعي شــعار الوحدة ســبيال لتعايف نهضة 
تتعرث بالشقاق. الوحدة الوحيدة القابلة ألن تبقى وتدوم 
فوحدة عىل قاعدة اســتعادة الهويــة. وذلك ال يكون اال 
بالعودة اىل الجهــاد وعىل الجبهتني. ومــن دون ذلك، 
فالتسويات واملساومات ترضب ألصحابها موعدا متجددا 

مع خالفات ونزعات.
2 واهم من يظن أن عودة االفاعي اىل جحورها تنهي 

رشورها.
 من نسب اىل نفســه ما ليس له، من قول او فعل، 

انتسب، حتام، اىل طائفة السطو العابرة للطوائف.
4 يتساءل واحدنا مبرارة وحزن، وهو يرى لبنان ساعيا 
به فاسدوه اىل زواله: هل ميلك الفاسدون، يف الداخل، من 
عنارص القوة واملنعة والعتاد ما ال ميلك مثله عدو البالد؟ 

واال، ما معنى عناوين هذي الفصول يف تراجيديا لبنان؟

كلامت يف زمن الغربة

العامة  الصحة  وزير  ترأس 
األعامل  ترصيف  حكومة  يف 
حمد حســن، اجتامعا طارئا 
الصحة  وزارة  يف  وموســعا 
الصحة  لجنــة  ضم  العامة، 
برئاسة رئيسها عاصم عراجي 
القطاع  نقبــاء  مــن  وعددا 
الصحــي. تم خاللــه البحث 
يف ســبل التخفيف من وطأة 
الدواء واملستلزمات  أزمة شح 
واملغروســات والكواشف يف 
اللبنانية، خصوصا أن  السوق 
حاجة هذه الســوق موجودة 
بنســبة  املســتودعات  يف 
سبعني يف املئة وينتظر إفراج 

الرشكات واملستوردين عنها فور صدور إعالن من 
املرصف املركزي اللبناين بشــمولها الدعم إستنادا 
إىل مــا كان معموال به قبل صدور التعميم األخري 
، بحيث  عن املرصف يف الســابع من أيــار املا
الصحة وفور صدور إشارة من  ســتتوجه وزارة 
املــرصف إىل املســتودعات والــرشكات لتحرير 
أعدتها  التي  األولويــات  املوجودات وفــق قوائم 

واملوجودة لديها.

تال ذلك ورشــة عمل عقدها حســن مع لجنة 
ين عىل الخطة  الصحة النيابية أطلع فيها الحا
التي أعدتها الوزارة لتحديــد األولويات والجاهزة 
لرفعها إىل املرصف املركزي العتامدها حال تحديد 

املبل املقدر للدعم الشهري للقطاع الصحي.
موضوع  حســن  تناول  الســياق،  هــذا  ويف 
ترشــيد الدعم، ولفت إىل »اقــرتاح برصف جزء 
واملستوردين  الرشكات  مخازن  يف  املوجودات  من 
لتأمني حاجة السوق امللحة«، وطلب من الرشكات 

»أن تتحمل مســؤولية رقابية 
الوزارة بحيث يجب توزيع  مع 
املدعومة  األدوية  الكثري مــن 
»، مضيفــا »إننا متفقون لدى 
الحصــول عىل إشــارة أولية 
من املــرصف املركزي، عىل أن 
تتوجه الوزارة إىل املستودعات 
لتحرير األدويــة وفق القوائم 

املوجودة لديها«.
بــدوره، قــال عراجي: »إن 
وزارة الصحــة وضعت قامئة 
املطلوبة،  األدويــة  بأولويات 
ولــو أنه تم املــ قدما يف 
الــدواء مع  خطــة ترشــيد 
الوزير حســن ونقباء القطاع 
الصحي مبــا يف ذلك نقابــة الصيادلة ملا وصلنا 
إىل املشــكلة التي وصلنا إليها«، مضيفا »هذا هو 
الحل الرسيع لــيك ال يفقد الدواء يف الســوق، 
فاألمــر يتطلب إجــراءات ســواء أكان من قبل 
املســتوردين أم من مرصف لبنان، علام أن كال من 
لجنة الصحة ووزارة الصحة لن تســمحا، وبكل 
رصاحة، أن ميوت املواطن فيام الدواء موجود يف 

املستودعات«.

ــة الــصــحــة« ــجــن ــاً وورشـــــة عــمــل مـــع »ل ــاعــاً صــحــي ــم ــت تــــرأس اج
ــات  ــ ــودع ــ ــت ــ ــس ــ امل لـــتـــحـــريـــر األدويــــــــــــة مـــــن  ون  : جــــــاهــــــ ــن  ــ ــس ــ ح
مـــوجـــود ودوا  ــن  ــ ــ ــوا ــ ــ امل بــــمــــوت  ــ  ــمـ ــسـ نـ لـــــن   : عـــــراجـــــي 

تحّمل  النوا  مجلس  ال  القوي«  »لبنان 
التمويلية  بالبطاقة  سريعاً   ّ الب وليات  مس

عقد »تكتل لبنان القوي« اجتامعه الدوري إلكرتونيا برئاسة 
النائب جربان باســيل، وأصدر بيانا قال فيه: »ال يزال اللبنانيون 
ينتظرون نتائ إيجابية ملسعى رئيس مجلس النواب وتجاوب 
الرئيس املكلف معه، أو أن يقوم مبا يؤدي اىل التأليف بحســب 
األصول امليثاقية والدســتورية وعىل قاعدة املبادرة الفرنسية، 
وحيث انه يســتحيل ان تطول حال االنتظــار ربطا بالظروف 
الضاغطة، يرى التكتل أن عىل رئيس الحكومة املكلف حســم 
قراره بالتأليف أو عدمه، وعىل جميع املعنني تحمل مسؤولياتهم 
لناحية اظهــار الحقائق دفعا للتأليــف ألن التغا عنها او 

تحويرها يسمح مبزيد من إضاعة الوقت الثمني«.
ورأى أن »املعالجات الجزئية ألزمة دعم املواد األساسية غري 
كافية، فاملطلوب من مجلس النواب ان يتحمل مسؤولياته بالبت 
رسيعا بالبطاقة التمويلية وترشــيد الدعم، مبا يحل مشاكل 
الكهرباء والدواء واملواد الغذائية واملشتقات النفطية، وأي تقصري 
يؤدي اىل اضطرابات اجتامعية ستقع حتام، يتحمل مسؤوليته 
املتقاعسون«، مشريا إىل أن »اقرتاح القانون الذي تقدم به التكتل 
يؤمن للعائالت الفقرية حاجاتها املادية ويعيد إىل املودعني قسام 

من أموالهم«.
ن التكتل »اقرار اقرتاح قانون الكابيتال كونرتول«، مطالبا  و
»مرصف لبنان بإحالــة املعطيات املالية واألرقام املطلوبة للبت 

بالبنود املالية يف اقرب وقت يف الهيئة العامة«.

أحيا الجســامن القضايئ والحقوقــي يف صيدا والجنوب 
الذكرى الـ 22 الستشــهاد القضاة االربعة حســن عثامن، 
عاصم ابو ضاهر، وليد هرموش وعامد شــهاب الذين اغتيلوا 
عىل قوس املحكمــة يف صيدا يف الثامن مــن حزيران عام 
1999، بوقفة رمزية يف باحة قرص العدل يف املدينة تخللها 
وضع اكاليل من الزهر امام النصب التذكاري للقضاة الشهداء، 
وذلــك يف حضور ممثلة وزيرة العــدل يف حكومة ترصيف 
االعامل ماري كلــود نجم املديرة العامة للوزارة القاضية روال 
جدايل، رئيس مجلس القضاء االعىل القا ســهيل عبود، 
رئيس هيئة التفتيش القضايئ القا بركان ســعد، الرئيس 
االول ملحاكم الجنوب بالتكليف القا ماجد مزيحم، النائب 
العام االستئنايف يف الجنوب القا رهيف رمضان، مندوبة 
نقابة املحامني يف صيدا املحامية مايا شــهاب وممثلني عن 
نقابة املحامني يف بريوت وعوائل الشــهداء القضاة وقضاة 

ومحامني.
بعد النشــيد الوطني والوقوف دقيقة صمت اجالال ألرواح 

الشهداء القضاة االربعة، تحدثت ممثلة وزيرة العدل القاضية 
ة التي اغتالت القضاة االربعة  جدايل التي اعتربت »ان اليد اآل
ال تزال هي نفســها تســعى لتخريب امن الوطن بأســاليب 
مختلفة«، مؤكدة »ان الواجب الوطنــي يحتم علينا الصمود 

وعدم االستسالم«.
أضافــت »اننا نعــرتف ان الطريق شــاق وطويل وميلء 
باالشــواك والعرثات، لكننا رغم الصعاب ســنبقى ســاعني 
ومناضلني مع كل الرشفاء يف ســبيل ردع محاوالت االساءة 

اىل العدالة واىل الجسم القضايئ ».
ثم القى القا عبود كلمة اكد فيها »ان القضاء مستلهام 
دماء شــهدائه، ومواكبا من قضاة لبنان الرشفاء، قد حســم 
الخيارات وحدد األولويات، وهو لن يكون ساكنا او صامتا بل 
فاعال ومبادرا. وهو من أقر تشكيالت ومناقالت قضائية مع 
مالحقها الثالثة وآخرها امللحــق تاريخ 2021/5/28، وذلك 
بإجامع وبإرصار غري مسبوقني، وبحرية غري منقوصة، وهو 
من تقــدم باقرتاحات ومالحظات بصدد قانون اســتقاللية 
القضاء، وهو من فعل التنقيــة الذاتية، وهو من اطلق عودة 
العمل اىل املحاكم، مقرصا اســتثنائيا العطلة القضائية، وفق 
خطة تســتفيد من اإلمكانيات والتقنيات املتاحة، وهو يعمل 
عىل تفعيل املالحقــات واملحاكامت يف زمــن صعب، باتت 

مقومات العمل فيه وظروفه اكرث من صعبة«.
كذلك، اعترب القا مزيحم »ان تاريخ 8 حزيران، وان كان 
يشكل مناســبة حزينة للقضاء وعوائل الشهداء، فإنه شكل 
مناسبة للوطن وال يزال يعترب بارقة امل يتوحد حولها القضاء 
ومؤسسات الدولة لتكريم القضاة الشهداء ولعقد العزم عىل 
امل قدما يف ســبيل تحقيق االهداف التي كان ينشــدها 
الشــهداء، اال وهي تحقيق العدالة واالقتصاص من املجرمني 
ولعل هذا هو الدافع والهم الذي يحمله الرئيس االول التمييزي 
الذي ارص عىل الحضور اىل املكان الذي استشهد فيه القضاة 
العالن العزم عىل تحقيق هذا الهدف ويشــاركه يف هذا االمر 
حرضة وزيرة العدل وسائر القضاة واملحامني وعوائل الشهداء 
والحضور الذيــن يجتمعون كل عام، لتأكيد االســتمرار يف 
هذا النه عىل امل رؤيــة الجناة يف قبضة العدالة يف وقت 

قريب«.
بعد ذلك، وضعت القاضية جدايل اكليال من الزهر، باســم 

وزارة العدل، عىل النصب التذكاري، فيام وضع القا عبود 
والقا سعد اكليال من الزهر باسم رئيس واعضاء املجلس 
القضاء االعىل. كــام وضع اكليالن من الزهر باســم نقابة 

املحامني يف بريوت ومحامي صيدا والجنوب.

ائي  الق للجسم  ة  االســا محاوالت  لردع  نسعى   : نجم  لة  ــاعـــاً ومـــبـــادراًمم ــاً بـــل فـ ــت ــا لـــن يــكــون صــام ــ ــق عــبــود : ال
اة  الق استشهاد  ذكـــر  احــيــا 
ــي قــصــر عـــدل صيدا  األربـــعـــة ف

أعلنــت وزارة الصحــة العامة يف بيان، 
»تنظيم ماراتون فايــزر، الثالث وفق خطة 
اللجنة التنفيذيــة للقاح لعمر 55 عاما وما 
فوق، إضافــة إىل ذوي الحاجات الخاصة، 
وذلــك الســبت واألحــد املقبلــني يف كل 
املحافظــات اللبنانية مــن الثامنة صباحا 

السادسة مساء«. حتى 
وأوضحــت أنهــا »ســتعمد اىل تقريب 
املواعيــد املحــددة يف وقت ســابق لذوي 
الحاجــات الخاصة ليومي الســبت واالحد 
لهم  مفتوحة  االقــرتاع  مراكز  وســتكون 
لترسيع متنيعهم، مع التشــديد عىل أهمية 
املسجلني  لغري  املنصة  املسبق عىل  التسجيل 

منهم حتى اآلن حرصا عىل تفادي االزدحام 
ومتنيع أكرب نســبة معينة من األشخاص، 
ورة التسجيل املسبق عىل كامل  وتنطبق 

أعاله«. املذكورة  املستهدفة  الفئة 
وســعيها  »التزامها  الوزارة  وأكــــدت 
اليومــي لتحقيــق التمنيــع املجتمعي يف 
أقرب فرصة ممكنة سواء من خالل مبادرة 
املاراتون األســبوعي أم مــن خالل تكثيف 
السياق،  هذا  املنــــصة. ويف  املواعيد عرب 
يفتتح وزير الصــــحة العامة حمد حسن 
للتلقيح يف  اليوم مركز ميغا ســنرت األكرب 
لبنان بإدارة الصليب االحمر يف سيتي مول 

 الدورة«.

للتلقي  ــبـــر  األكـ املـــركـــ  ــا  ــت ــت اف  : »الـــصـــحـــة« 
ــوع ــبـ ــة األسـ ر« فـــي عــطــل ــ ــ ــاي ــ و»مـــــاراتـــــون ف

احـــــبـــــاط تـــهـــريـــ كــمــيــة 
مــــــــــن املــــــــحــــــــروقــــــــات

أعلنت قيادة الجيــش ـ مديرية التوجيه 

يف بيان لها انه: أحبطــت وحدات الجيش 

املنترشة يف البقاع والشــامل بتاريخ  /  

إىل  املحروقات  مــن  كمية  تهريب   2021/

18 ليرت من  األرا السورية ُقدرت بـ: 00

مادة املازوت و4200 ليرت من مادة البنزين.

ُسلّمت املضبوطات إىل املراجع املختصة.

ــان ــ ــ ــن ــ ــ ــب ــ ــ كــــــــــــــــا عــــــــــــن ل
ثريا عا

يف  املنطقي  غــري  من 
لبنــان وبالنظر ملا يجري 
يف هذه البالد، أن أشــيح 
بوجهــي عــىل األوضاع 
وأتناول  فيــه  املتفاقمة 
املجزرة  موضــوع  اليوم 
التــي وقعت ليل أمس يف 
غريه  أو  فاســو  بوركينا 
التي  املوضوعــات  مــن 

تحتل الصدارة يف وسائل اإلعالم إنعكاساً لتف األوبئة 
واألزمات العنرصيــة والصحية واإلقتصادية واألخالقية 
تحت قنــاع  الهوية القومية الدينيــة، وكأن العامل ن 
الحروب العاملية التي أشعلتها الدول األوروبية باسم هذه 
الهويــة. ولكن ماذا نقول عن لبنــان وهل بقي أمر خاف 
ون عىل  مل تكشــفه األقالم ويفككه املحللون واملحا

منصات القنوات التلفزيونية؟
أقتضب فأقــول أن اللبنانيني يعانــون من آثار هزمية 
اللبنانية وفصائل منظمــة  التحرير  الحركة الوطنيــة 
19 )سبعينيات القرن  الفلسطينية يف نهاية ســنوات 0
(، هذه الهزمية التي تجســدت بالغزو اإلرسائييل  املا
واحتــالل نصف البالد. يتوجب القــول هنا، أن املنهزمني 
يتحّملون دامئاً املسؤولية عن هزميتهم . ولكني لسُت اآلن 
يف معرض البحث يف هذه املسألة، فأكتفي فقط باإلشارة 
إىل أنهم يف لبنان مل يلقوا أية محاســبة وطنية، وإمنا 
أخلوا الســاحة، أو بتعبري أدق  طردوا منها وحلّت مكانهم 
يف نهاية الثامنينــات )1980( أطراف أخرى انتحلت يف 
تحريرية  وتقدمية  تحديثيــة  إجتامعية  أدواراً  الواقــع 
طيلة فرتة متيزت باإلبتهاج غري العقالين وتقبل األوهام 
غــراء، ألغيت خاللها القيــم واملوازين  واإلستســالم ل
وانقلبت األمور رأساً عىل عقب . مل يظهر الخداع والغش 
يا لألســف، إالّ بعد فوات األوان، حيــث وجدت الطوائف 
نفســها مقيدة بالنظام الطائفي بأساليب ووسائل أكرث 
شدة ووحشية من تلك التي كانت من قبل عصيان الحركة 

.19 الوطنية سنة 5
يف الواقع أخــذ  كل من ملوك الطوائــف بخناق أبناء 
طائفته، فجعل لنفســه كياناً طائفياً يستخدمه بطريقة 
تعســفية مل عملياً الكيان الوطني أو ما تبقى منه بعد 
أن ُقمع العصيان اللبناين الفلسطيني، وبعد أن انسحبت 
قوات الغزو اإلرسائييل، حيث تــوزع امللوك موارد الدولة 
وأنشــأوا فروعاً ملؤسســاتها يف مناطق نفوذهم . هذه 
حقيقة كانت ملموسة  تحملها اللبنانيون طوعاً أو كرهاً.

ولكن من املعلوم يف هذا السياق، أن األزمات يف لبنان 
هــي دامئاً داخليــة وخارجيــة يف آن . إن ما جرى يف 
19 كان أصله فلسطينياً  لبنانياً، وال شك يف  ســنوات 0
أن املناورات التي شــهدها يف مــا بعد عىل مدى الثالثني 
ســنة املاضية كانت الغاية منها إلغاء الدولة يف سورية 

وتقسيم البالد.
اإلشــكال هو يف أن ملوك الطوائف الذين أقحموا البالد 
يف هذه املناورات مل يكونوا يف جبهة واحدة وإمنا تعاون 
بعضهم مع أعداء ســورية، بينام هب فريق منه ملؤازرة 
الدولة السورية ذوداً عن البالد . وظفت الطوائف اللبنانية 

يف الحرب الدائرة يف سورية !
مجمل القــول، أن اللبنانيني يف حالة حرب بطريقتهم 
الخاصة . هناك فريق يدعم ســورية يف مقابل فريق آخر 
يتوىل منعه من إيصال الدعم إليهــا . هكذا تبخر الدوالر 
واختفت املحروقات والطحني وغري ذلك من املواد التموينية 
حتى ال ترسل أو تهرّب إىل سورية . ينجم عنه أن اللبنانيني 
يعيشون الحرب عىل ســورية مثلام عاشوا الحرب عىل 

الفلسطينيني، بإدارة توكل بها زعامء الطوائف !

كرامي  مع  التشكيل  ر  تع بحث  الــراعــي 
تنقذنا ــن  لـ االقـــطـــا  حــكــومــة   : روكــــ 

اســتقبل البطريرك املاروين الكاردينال مار بشــارة بطرس 
الراعي، يف الرصح البطريريك يف بكريك، الوزير السابق فيصل 
كرامي حيث جرى عرض لألوضاع يف لبنان واملنطقة وتشكيل 
الحكومة املتعرث. وبعد اللقاء، اعلن كرامي: »تباحثنا يف كل األمور 
االجتامعية واالقتصاديــة واالمنائية، وطبعا تطرقنا موضوع 
الحكومة، ونحن نقلنا صوت الناس وهمومها »، مضيفا »نحن 
اليوم أمام مبادرة من الرئيس نبيه بري ونتمنى أن ال تعطى هذه 
املبادرة وقتا طويال،، ألنه وكام قلنا، أي حل يف لبنان يجب أن يبدأ 

من حكومة تحظى بثقة الناس واملجتمع الدويل«.
بعدها، استقبل الراعي العميد الركن النائب شامل روكز الذي 
قال بعد اللقاء: »وجهت لغبطته دعوة للمشــاركة يف مؤمتر: 
لبنان وطني، الذي ســيعقد يومي الجمعة والسبت املقبلني يف 
حريصا للبحث يف حلول للمشاكل وخاصة الثغرات الدستورية 

واملعاناة يف تشكيل الحكومات«.
وعن دعوة الراعي لحكومة أقطاب يف ظل تأزم األوضاع، اشار 
روكز: »مع احرتامي الكامل لرأي الراعي، ولكن األقطاب هم من 
أوصلوا البالد اىل ما هي عليه اليوم، وبالتايل لن يتمكنوا من إنقاذ 
لبنان، املطلوب نوعية ناس مختلفة تتحىل بالرؤية والشجاعة«.

صونيا رزق

تتفاقم االزمات واالنهيارات التــي يتخّبط فيها اللبنانيون 
مــن دون اي حــل يُذكر، مــع تطويق محكّم بفشــل كبري 
لألزمة الحكومية، التــي تتنظر فك عقدها عىل ايدي املعنيني 
بالتشكيلة، بغياب اي بصيص امل، لكن مبادرة رئيس مجلس 
النواب نبيه بري، التي عادت لتتأرجح بني التفاؤل والتشاؤم، 
ورة نجاح مساعيه،  اعطت إندفاعاً إيجابياً بعد تأكيده عىل 
التــي مّدد لها من دون ان يكل او ييــأس، الن  لبنان » بالدق« 
ويجب إنقاذه مهام كانت الصعوبات . ولذا فهو ابقى مبادرته 
قامئة مهام طال زمن مساعيها، النها قد تكون آخر التسويات. 
لكن وبحسب ما إعتاد اللبنانيون عىل سياسة رئيس املجلس، 
فهو يســتعني مبخارج  بعيدة عن االعالم يضعها يف جعبته، 
وال يكشف عنها إال يف وقتها، مع تحذيره املتكّرر من االنهيار 
الشامل، يف حال مل نتوصل اىل حل قريب، اي انه دق ناقوس 

الخطر وابل الجميع بغرق محّتم للسفينة مبن فيها.
لالضــاءة عىل مبادرة بري، اشــارعضو كتلــة » التنمية 
والتحرير« النائب قاســم هاشــم ل »الديار« اىل »ان لبنان ال 
يُحكــم إال بالتوافق التام، وإنطالقاً من هنــا يجب ان نكون 
ايجابّيني للوصول اىل حل«، الفتاً اىل اّن مبادرة رئيس  املجلس 
»ال تزال ســارية وحّية، عىل عكس ما يُرّدد يف بعض وسائل 
االعالم، النه مستمر يف مساعيه النها الفرصة االخرية إلنقاذ 
البلد، يف ظل الظــروف االقتصادية واملعيشــية الضاغطة، 
وتداعياتها السلبية عىل حياة املواطنني اليومية«، مشّدداً عىل 
ورة التخيل عن االنانيــات واملصالح والتجاوب مع هذه  «
املبادرة، لوقف االنهيار الحاصل وتشكيل حكومة قامئة عىل 
التفاهم بني املعنيني، وهذا ما يســعى اليه بري، عرب اتصاالته 
ومشاوراته عىل كل املستويات، من خالل اكرث من قناة تعمل 
عىل خط الوساطة، يعّول عليها  اللبنانيون علّها تنقذ الوضع 
املأزوم، وما ألت اليه امور املواطنني من واقع معي مرير«.

وعن الخالف السائد حالياً حول تسمية الوزيرين املسيحيني، 
قال هاشــم :« هنالك افكار وآلية وطرق يعتمدها الرئيس بري 
يف الكواليس ملحــاكاة كل العقد، من خــالل املوفدين الذين 
يتحّركون عىل خطوط عــدة،  ورئيس املجلس اعلن  ان وضع 
البلد ال يحتمل اكرث من اسبوع، الن حال الناس مأساوي جداً ، 
ومن هذا املنطلق علينا ان نتفاءل باملبادرة الن االمور ضمنها 
تتجه نحو االيجابية، لكنها بحاجة اىل املزيد من املشــاورات 
للوصول اىل نهاية ســعيدة، فلبنان بلد املفاجآت والعقد ال بّد 

ان تّحــل يف نهاية االمر، عىل غرار مــا جرى يف الحكومات 
الســابقة، وعىل سبيل املثال حكومة الرئيس متام سالم التي 
إحتاجت اشهراً قاربت ال 11 حتى تشكلت، خصوصاً اّن العقد 

التي نشهدها اليوم داخلية«.
ويف اطار التأييد الخارجي للمبادرة ، لفت هاشم اىل »انها 
، وهنالك دعم وتعويل عليها من  تحظى بتأييد مرصي وفرن

قبل البلدين«.
وعن موقف حزب الله مام يجري من عرقلة، أجاب:« الحزب 
وعىل لســان امينه العام السّيد حسن نرصالله، دعا اىل إنهاء 
امللف الحكومــي بأرسع وقت، واعطى الدعــم ملبادرة رئيس 
املجلس يك ننتهي من هذه االزمة، وبالطبع حزب الله مستاء 
مــن العرقلة والتعطيل، الّن كل مــن ينظر اىل مصلحة البلد، 
ويرفض الذل الذي يشعر به املواطن، ال بّد ان يكون مستاًء مام 

يجري يف هذا االطار«.
، قال :« املســؤولية تقع عىل  وعن هوية املعرقل الرئي
عاتق كل املعنيني بالتشــكيلة، وبالتايل فاملصالح التي تتحكّم  
بالحــل مرفوضــة، كذلك االمــر بالنســبة اىل الرهان عىل 

مستجدات وتطورات االستحقاقات«.
وعن الجواب املنتظر من النائب جربان باسيل عىل املبادرة،  
اشار هاشــم اىل »ان ليس هنالك اجوبة نهائية بعد من قبل 
رئيس التيار الوطني الحر، فاملســؤولية مشرتكة بني رئيس 
الجمهوريــة وفريقــه والرئيس املكلف، لذا يجــب ان يحلّوا 
هذه املسألة وإال ســنتجه نحو االخطر، واليوم رئيس املجلس 
متفائل بحذر، وهو اعلن قبل يومني انه سيكون له كالم آخر، 
وهذا يعني انه سيقول الحقائق ويفضح املعرقلني ولن يطول 

ذلك كثرياً، يف حال مل يتصاعد الدخان االبيض.

ــّري... ــّو مـــســـاعـــي بـــــ ــ ــط ــ ــذرة ت ــ ــ لـــيـــة ح اجـــــــوا تـــفـــا
فرصة  ــر  املجلس  رئيس  مــبــادرة   : ــار«  ــدي »ال لـــ  هاشم 

ا دا الق يالً ع ن ال ا اك د  عبود و

ــا  أعــ تعيين  مــشــروع  ــادة  ــ إع  : نــجــم 
ا األعلى« الى رئاسة الحكومة بـ »الق

أشار املكتب اإلعالمي لوزيرة العدل يف حكومة ترصيف 
األعامل ماري كلود نجم، يف بيان، إىل أّن »بعد تداول الكتاب 
املوّجه من األمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء إىل وزارة 
/2021، بشــأن مرشوع مرسوم تعيني  العدل بتاريخ 1/
 »pdf« أعضاء يف مجلس القضاء األعــىل، وذلك بصيغة
عىل وســائل التواصل االجتامعي، توضــح وزيرة العدل 
أنّها أرســلت إىل رئيس مجلس الوزراء كتابًا معلال تاريخ 
املذكور،  املرســوم  أعادت مبوجبه مرشوع   ،2021/ /4
ورة السري به، التزاًما بأحكام الدستور  مع التأكيد عىل 

والقوانني املرعّية، وتأميًنا الستمراريّة املرفق القضايئ«.

استشهادهم  ذكر  في  األربعة  اة  الق حيا 
اهة  بالن التمّسك  اة  الق على   : عــون 
املــحــاســبــة لتستقيم  الــتــبــعــيــة  وعــــد 

حيا رئيس الجمهورية العامد ميشــال عــون »أرواح 
القضاة الشهداء األربعة الذين سقطوا يف محكمة صيدا 
/1999 برصاص مســلحني اقتحموا قاعة  بتاريــخ 8/

املحكمة يف جرمية ال سابقة لها«.
وقال الرئيس عون مبناســبة ذكرى استشهاد القضاة 
األربعة وليد هرموش وحســن عثامن وعاصم أبو ضاهر 
وعامد شــهاب: »يف مثل هذا اليوم قبل 22 سنة، سقط 
أربعة قضاة عىل قوس العدالــة يف جرمية نكراء زرعت 
الدماء عىل طريق الحق. يف هذه الذكرى أحيي أرواح شهداء 
العدالة، وأدعو القضاة إىل التمسك بحصانتهم الحقيقية 
وهي النزاهة والتجرد وعدم التبعية واســتقامة املامرسة 

فتستقيم املحاسبة يف لبنان ويتحقق النهوض«.

ت س  ا



مـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــات
االربعاء 9 حزيران 2021

الفرنسية  السفارة  أطلقت 
واملعهد العايل لالعامل واتحاد  
Ed›Innov، مــرشوع االتحاد 
لالبتكار يف التعليم يف لبنان، 
يف حضور ســفرية فرنســا 
آن غريو، املديــر العام لوزارة 
الرتبية فادي يرق، مدير املعهد 
عن  وممثلني  ديلوت  ماكسني 
واكادميية  تربوية  مؤسسات 

وشخصيات تربوية.
املــرشوع بدعم  أن  يذكــر 
يف  الفرنسية  الســفارة  من 
 Ed›Innov و ، ESA لبنــان و
بني  تجمع  مجموعــة  هــو 
الجهات الفاعلــة يف التعليم 

والفرن  اللبناين  التكنولوجــي،  واالبتكار 
للخدمة  تقديم حلــول مبتكــرة  أجــل  من 
خصوصا  لبنان،  يف  التعليم  الجودة  ولصالح 
الناطقني بالفرنســية. وبالتايل ، يطلب من 
وأولياء  والطالب  واملعلمني  املؤسسني  القادة 
أمور التالميذ والباحثني والخرباء يف التعليم 
الناطق بالفرنسية والنارشين ورجال األعامل 
يف التعليم الرقمي العمل معا لتطوير وصول 
الجميع إىل الحلول املبتكرة واملســاهمة يف 

تطوير القطاع االقتصادي التعليم الرقمي يف 
لبنان.

وذكرت غريو »التزام فرنســا بالتعليم يف 
لبنان«. ودعت إىل »تعبئة مشــرتكة لصالح 
، بفضل االبتكار،  ديناميكية املستقبل للحفا
يف  بالفرنســية  الناطق  التعليم  امتياز  عىل 
لبنان، مع تأكيــد الطبيعة النموذجية لنظام 
التعليــم الذي يســتمد قوته مــن التعددية 
والتنوع، وقدرتها عىل لعب دور أسايس يف 

متاسك الوطن«.

ــي لــبــنــان  مــة الــتــعــلــيــم فـ ــ ــت ــا مــل ــس ــرن ـــريـــو : ف

ا ت ق ك و  ر

الحكومة  رئيس  اســتقبل 
املكلف ســعد الحريري عرص 
امــس يف »بيت الوســط«، 
الذي  الصمد،  جهــاد  النائب 
»وضعنا  اللقــاء:  بعــد  قال 
الحريري يف أجواء أين أصبح 
تأليف الحكومــة. وقد طلبنا 
منه النظــر إىل وضع الناس 
شــددنا  وقد  البلد.  ووضــع 
حكومة،  تأليف  ورة  عىل 
الثوابت  الحفا عــىل  مــع 
من  جديدة  أعراف  خلق  وعدم 
شــأنها أن متــس بصالحية 
أي مؤسســة من مؤسسات 

الدولــة اللبنانية، وخصوصا مقام رئاســة 
الحكومة الذي نحرص عليه أشــد الحرص. 
ويف الوقت نفســه، فإن التضحية يجب أن 
تكون من الجميــع، ال ميكن طلب التضحية 
التوفيق يف  من طرف واحد. وقد متنـينا له 
مهمته، وإن شــاء الله نرى والدة الحكومة 

يف أقرب وقت ممكن«.
ثم اســتقبل الحريري رئيس عام الرهبنة 
املارونية اللبنانية األبا نعمة الله الهاشم، 

وعرض معه األوضاع العامة يف البالد.
النائب  وكان الحريري التقى قبــل الظهر 
الذي قــال: بحثنا اإلرساع  عدنان طرابل 
يف تشكيل حكومة تأخذ عىل عاتقها مهمة 
اإلنقاذ واإلصــالح وإخراج لبنــان من هذا 
العريب  املجتمع  عىل  واالنفتاح  املظلم  النفق 
نوايا صادقة وتغليب  يتطلب  والدويل. وهذا 
املصالح العامــة. ونأمل أن يتمكن الحريري 
من ذلك بأرسع وقــت، فكل يوم تأخري يزيد 

األمور تعقيدا«.

زوار ــع  ــ مـ ــورات  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ بـــحـــث  الــــحــــريــــري 

ر ر راب عند ال عدنا 

اجتمعت لجنة الصداقة 
اللبنانيــة   الربملانيــة 
السفرية  مع  الفرنســية 
يف  غريو  آن  الفرنســية 
مجلس النواب، يف حضور 
النائب  اللجنــة  رئيــس 
وعدد  رميا  ايب  ســيمون 
عرض  وجرى  النواب،  من 
بني  الربملانية  العالقــات 
البلدين وتطورات االوضاع 

العامة.
ايب  قال  الجلســة،  اثر 
ايجابيا  اللقاء  »كان  رميا: 
جدا وطويــال بني اعضاء 

لجنتي الصداقة اللبنانية  الفرنسية الربملانية 
التي يل رشف ترؤسها او مع مجلس الشيو 
الفرن الذي يرتأس لجنتــه ابراهيم عازار. 
وحرض رئيس لجنة الشؤون الخارجية ياسني 
جابــر وعدد مــن النواب اعضــاء اللجنتني. 
اللقاء كان رصيحا وشفافا جدا وصادقا جدا 
للسفرية غريو، وكان برفقتها املستشار االول 
او الســكرتري االول واملستشــار السيايس او 
املســؤول عن العالقات االقتصادية مع لبنان 

واملنطقة«.
أضاف »لست مخوال التحدث باسم السفرية، 

لكن سألخص مواقفها،بحيث طلبت االستامع 
اىل آراء النواب وافكارهم واقرتاحاتهم«. فرنسا، 
بحســب قول الســفرية، ال تتدخل يف اعطاء 
تسميات لهذه الحكومة، لكن تقول لن تكون 
هناك مساعدات حتام عىل الصعيد الدويل اذا 
مل تكن هناك حكومة قادرة عىل االصالحات 
املطلوبة منا لبنانيا ودوليا«، مضيفا »تحدثنا 
عن التنســيق بني البلدين ودور فرنســا عىل 
لكن  والثقافية،  الرتبوية  االقتصادية،  الصعد 
خالصة الكلمة التي قالتها الســفرية هي ان 
املســؤولية قبل كل يشء لبنانية بحتة. هم 

موجودون ملساعدتنا وليس ليكونوا مكاننا. 

ــة  ــّي ــدول ــ املــســاعــدات ال ــرب ــا : فــرنــســا ت ــي ــي رم أبـ
ــات  ــ ــاح بــتــألــيــ حـــكـــومـــة قـــــــادرة عـــلـــى االصــ

جن ت ال ميا  ا ا 

» ربا ال ير متوقعة في »رصي  و »استعّدوا ألحدا صادمة   : لـ»الديار«  فنيش  حسين 
ـــيـــراً ســلــبــيــاً  ــر تـــأ ــ « ت ــ ــ ــد تـــتـــكـــرر.. و»مـــوجـــة  ــ قـ ــع رهــ ــائــيــة مـ ــن ــ ال

حاورته: جويل عرموين

ما  ما  ت بكا ت ابر و م وموهو وم س فنيش م 
ربي  بناني وال اما ال ت ومتنوع  الد اً م دوا ا قد  الكام
م  ب با ال  هم ا ال ب م  ا    وبر في

ا ال و ب رهم الج نت و
م   وع م ا ا ان مج س   وق 
س  بو السناب و  ن الد و  ا  ل نا عد من ع
ربا  ال  ي ال    ً و مو  و ون و 

ياً ا اً  الياً دو د في 
و الق دو ك  و ن ا ا ال ر  ه ي و وب 
اهد  را نت ا  ا ع ه التجرب وما تسال ف و ا و  
ياً  ت ب  مو الت  ها م ا قا ا ه و  ال
و  ه  ر ا س ل ا  يك عن ي ستقب ل ا ع وب

ناها م ر قاب الت  ا

ي  اد وال ا ال م ال ي ند دا  نا ع   بدا 
قب قا ا اهد  ال ر ا نت ا الت  نو ما ه ا وال

 فاقت أصداء وترددات شخصية نديم كل التوقعات وتركت 
تعاطفاً كبرياً لدى الناس. كام أعد املشاهدين مبفاجآت كثرية 
صادمــة وغري متوقعــة يف األحداث املقبلة من املسلســل 

سيكتشفونها قريباً.
ن كا  ك م الال و ال  س قد  س قا ا تقد     

الً ق م قاً و و ك  ها لتكو  ا ت مكا ا با
حلقات »رصيف الغربــاء« طويلة، اال أن القصة والحبكة 

تحتمالن هذا األمر، كــون القصص متعددة ومتداخلة، اال أن 
األحداث اآلن تسارعت ورأينا نسب املشاهدة العالية التي تثبت 

كيف أن املشاهد يتفاعل مع أحداث املسلسل ويتابعها.
امي  سال الد س ربا ع عر ا ي ال س  رب مس  
و   اهد  ج نسب م ي  اهد  لبنا  ك م ا
ما  ي ا IPSOS ال ك  ا  ائيا الت قدمت س ا ل ب و

ا النجا ب ه هو بر 
 السبب هو اجتامع عنارص النجاح يف املسلسل من القصة، 
اىل االخراج، اىل إتقان كل ممثل لدوره ومتكّنه من الدخول اىل 
قلوب املشــاهدين، كل عىل طريقته. استطاع كل ممثل، أكان 
يجسد الخري أم الرش ان يلعب دوره باحرتاف كبري،حيث جعل 
املشاهد يتعايش ويتعاطف معه وكأنه معه، اىل جانب القصة 
التي كتبها طوين شمعون وقربها من الواقع وطرحها للعديد 
من املشــاكل االجتامعية، مع حنكة ودّقــة املنت واملخرج 
األســتاذ إييل معلــوف يف اختيار املسلســالت التي تجذب 

الجمهور تلقائًيا، ما جعل املسلسل قريباً من قلوب الناس.
ر  ل  ع ه عبدال   د م  د نائي   ه  
يد  ن   ت ربا  ي ال ال   وم م ا او ا

ا التجرب م او م
 كل يش وارد ومن املمكن جداً أن نعود ونجتمع انا ورهف 
بعمل ثان وبقصة أخرى، اال أن هذا األمر يتوقف عىل رشكات 
االنتاج وحســب العرض والطلب. إال أنه بالنســبة يل وعىل 
الصعيد الشــخ أحب أن نعود ونجتمع ســوية مرة أخرى 
وأمتنى تكرار التجربة مع كل املمثلني الذين عملنا ســوياً يف 
»رصيف الغرباء«، ال ســّيام مع املمثلني عامر شــلق وفادي 

ابراهيم.
مو  وق عر  ابق  رو الس ب ال  بس

ق س  س ا ا ك في ه نال ه ا  ال 
 إّن مسلســل »موجة غضب« ترك تأثرياً سلبياً 
عندما تم وقف عرضه.  لكن مع استكامل العرض، 
كان املشــاهدون ينتظــرون ويتابعــون أحداثه 

وقصص أبطاله ونال النجاح الذي يستحق.
ربا ودو  ي ال ا ب دو    ما ال

مو   
هنالك فــارق كبري بني دوري يف املسلســلني 
»موجة غضب« و »رصيف الغرباء«، فالشخصيتان 
مختلفتان متاماً. »بســام« يف موجة غضب كان 
يجســد رصاعاً بني الخري والرش، اما »نديم« فكان 

يجسد الطيبة والخري والتسامح.
ر   دوا ال ك  ا س  د ن   و

ال
، أنا أحب الدور الذي   عىل الصعيد الشــخ
يعطيني مساحة أكرب ألمتكن من خالله من إظهار 
. وأنا ممثل وأحــب أن ألعب أدواراً متنوعة  قدرا

تعطيني مجاالً إلبراز وتقديم األفضل.
يا اليو   ال  

ورة إال أنني اليوم أركز بشــكل أكرب   الحب يف حياتنا 
عىل أعاميل.

ي ستقب ا ا  ما ه م
 أقوم حالياً بتصوير مسلسل من انتاج »فينيكس بيكترشز« 

للمنت اييل معلوف واخــراج مريانا صقر، مع نخبة من أملع 
نجوم الدراما اللبنانية. كام أن مسلســالً جديداً سيبرص النور 

قريباً وهو عمل عريب مشرتك.
ا الد  ك  لقرا 

 أشــكر من كل قلبي جريدة »الديار« واملوقع االلكرتوين 
ملواكبتنا لحظة بلحظة بكل حب واهتامم، والشكر النابع من 

عالمية املتميزة والصديقة جويل عرموين. القلب ل

 هيام عيد

 عىل الرغم من املوقف املنقول عن  رئيس مجلس 
النواب نبيه بري بأن استعصاءات األزمة الحكومية 
 محصورة بني الالعبني السياســيني الداخلية، فإن 
نائباً ســابقاً مســتقيالً من املجلس، يؤكد وجود 
تدخــالت ذات طابع إقليمــي بالدرجة األوىل يف 
عملية تأليف الحكومة برئاسة سعد الحريري، وذلك 
باإلســتناد إىل التحركات التي سجلت عىل هامش 
تنفيذ مبادرة  إمكانيــة  لبحث  الجارية  االتصاالت 
رئيــس املجلس النيايب والتي مل تســحب بعد عن 
طاولة النقاش.  وبرأي النائب  املعارض فإن الكلمة 
الفصل يف هــذه املبادرة عىل وجــه الخصوص، 
ال تزال عند فريق الرئيس بــري وحزب الله، وذلك 
عىل الرغم من الــدالالت التي حملتها زيارة النائب 
فيصل كرامي اىل قرص بعبدا يف الساعات األخرية، 
ويوضح أن أزمة تأليف الحكومة برئاسة الحريري، 
مل تعد تقف عند تســمية الوزيرين املسيحيني، بل 
تخطت هذه املســألة التفصيلية، إىل طرح مصري 
الحكومة العتيدة، وبالتــايل احتامل رصف النظر 
عنها يف الوقــت الحايل، والبقــاء عىل حكومة 
ترصيف األعامل و تعزيز وتفعيل أدائها وهو ما برز  
بوضوح يف القرار االستثنايئ لحل مشكلة التمويل 

ملؤسسة كهرباء لبنان.
 ومن ضمن هذا الســياق يعترب النائب الســابق 
نفسه، أن كل الحراك السيايس حول التأليف يدور 
يف حلقة مفرغة ، يف الوقت الذي تعمل فيه قوى 

املعارضــة وتحديدا النواب املســتقيلني 
وبالتعاون مــع مجموعة الحراك املدين، 
ســوف  التي  للمرحلة  االســتعداد  عىل 
املبادرات  كل  ســقوط  عن  اإلعالن  تتبع 
الحكومية، وذلــك يف الوقت الذي تتوالد 
 فيه األزمات من دون إيجاد حلول مناسبة 
او رسيعــة وفق ما تقتضيــه الظروف 
الصعبــة التي يواجههــا اللبنانيون مع 

استمرار انهيار سعر رصف اللرية.
اإلفصاح  السابق  النائب  يرفض   وفيام 
عن طبيعة هذه االستعدادات، فهو يشري 
إىل أن التحــرك يف الشــارع مرة جديدة 
ليس الخيار الوحيــد  املطروح، خصوصاً 
 وأن الهــدف هو تنظيم الحركة وعدم ترك 
التحركات يف إطار مــن الفردية كام هو 

حاصل اليوم .
فإن  املعطيــات،  هذه  مــن   وانطالقاً 

مالمح املرحلــة املقبلة تكاد تكتمــل وفق النائب 
السابق نفسه، والذي يرى أن األولوية بدأت تختلف 
 ســواء  لدى الداخل أو لدى القوى الخارجية املعنية 
يف األزمة اللبنانيــة والتي تركز عىل واقع الحلول 
مــن خالل حكومــة جديدة فاعلة وقــادرة عىل 
بحث ملفات مالية كاملفاوضات مع صندوق النقد 
الدويل، بينام عىل مستوى الداخل، فإن األولوية قد 
انتقلت من العنوان الحكومي إىل العنوان االنتخايب 

وتحديداً االنتخابات النيابية املقبلة . 
ســتتخذها   التي  تكن  الوجهة  وأيــاً  وبالتايل، 

مبادرة رئيس املجلس يف األيام املقبلة، فإن وترية 
التصعيد السيايس واإلعالمي عىل اكرث من محور 
هــي الداللة األكيدة عىل أن الخالفات ما زالت عىل 
حالها وأنجاز التسوية حول الحكومة ما زال أيضا 
مرتبطا بإنجاز االســتحقاقات اإلقليمية عىل حد 
قول النائب السابق نفســه، وهو ما سيرتجم من 
الناحية العملية،  زيادة منسوب الخالف السيايس 
بني كل األطراف الداخلية، وتقطيع الوقت من أجل 
تثبيت األمــر الواقع القائم واللجــوء إىل الحلول 
املرحلية واالنية  لألزمات يف ظل حكومة ترصيف 

االعامل.

املرحلية والحلول  الحكومي  الفرا  معادلة 

باســــــيل : جريمة ال يمكن الســــــكوت عنها 
غرد رئيس التيار الوطني الحر النائب جربان باســيل عرب 
»تويرت«، كاتبا: »بعد اســتقبايل نقابة املتعهدين، أقول حرام 
متادي الظلم.ال يجوز انقطاع الرتابة وبيعها بالسوق السوداء 
ليستفيد تجار وســامرسة ويُحرم منها البناؤون. الرتابة ال 
متــّس فقط قطاع البناء واعادة اعامر بــريوت ومرفئها، بل 
تطال الصناعة والزراعة والسياحة والسكن، بالبحر وبالجبل، 
عىل ابــواب الصيف«. اضاف »ال يجــوز التقاعس وترك البلد 
تحت رحمة مستشار عليه شــبهات جّراء ترصّفاته. فهمنا 
وســكتنا عن عدم تحّمل املســؤولية، ولكن تعّمد قطع البلد 
من مواد اساسية وحيوية مثل الدواء واملحروقات والكهرباء 

والرتابة، جرمية ال ميكن السكوت عنها«.

نية« : ملحاســــــبة السياسيين »الجبهة الو
هّربوها التي  األمــــــوال  عادة  ب واملطالبة 

عقــدت هيئة املتابعــة يف »الجبهة الوطنيــة« اجتامعاً 
ناقشت فيه األوضاع العامة يف البالد. وتوقفت بخاصة عند 
مسألتني: األزمة الحكومية وموضوع رفع الدعم. وقالت يف 
بيان »يتصدر املشهد الســيايس اليوم تعرثا، بل تعذر تشكيل 
حكومة. أما األســباب الحقيقية لهذا التعذر، فهي خارجية. 
أما األســباب الداخلية فتتصدرها تبعية الطبقة السياســية 
للخارج وارتهانها له«.  اضاف البيان »اما موضوع رفع الدعم 
عن املواد األساسية، فهو حلقة من سلسلة إجراءات نتعرض 
لها، فال تسمحوا برفع الدعم بحجة إفالس الخزينة، فلنطالب 
السياسيني ونالحقهم باملطالبة بإعادة األموال التي هربوها«.
وتابع »علينا أن نتصدى لهم وأن مننع مترير هذا املخطط، 
ولنوقف مسلســل االنتحار الجامعي املتمثــل يف كوننا مل 
نردعهم منذ البداية ومل نحاسبهم عىل استباحتهم املال العام 

وسوء إئتامن املصارف وحاكمية مرصف لبنان«.

دورية للعــــــدو عاين كاميــــــرات املراقبة
را شــــــبعا والســــــيا التقنــــــي فــــــي 

عمدت دورية تابعة للجيش االرسائييل مؤلفة من  سيارات 
»هامر« وزهاء 15 عنرصا، اىل معاينــة كامريات املراقبة التي 
نصبها، عند السياج التقني الذي يفصل الحدود يف الجهة املقابلة 
لربكة النقار خراج بلدة شــبعا. وعىل األثر، حرضت إىل الجهة 

املقابلة دورية من الجيش وقوات »اليونيفيل« ملراقبة الوضع.

استقبل وزير الشؤون االجتامعية والسياحة 
مرشفية  رمزي  االعامل  ترصيف  حكومة  يف 
يف الوزارة، نائبة املنسق الخاص لألمم املتحدة 
يف لبنان ومنسقة الشــؤون اإلنسانية نجاة 
رشدي، وممثل مفوضية االمم املتحدة لشؤون 
الالجئني يف لبنان أيايك إيتو، واملمثلة املقيمة 
لربنام األمم املتحدة اإلمنايئ سيلني مريود، 
وعرض معهم التحضريات للجنة التســيريية 
الخاصة بخطة لبنان لالســتجابة السورية، 
التي ستعقد يف 11 الحايل يف وزارة الشؤون.

وأشــار مرشفية خالل االجتــامع، إىل أن 
»التنســيق بني كافة الرشكاء يف خطة لبنان 
لالســتجابة لألزمة الســورية هــو املدخل 
االســاس لتفــادي اي تكــرار او تداخل بني 
املشــاريع واالنشــطة التي تندرج تحت هذه 
الخطة«، آمال أن »تســتمر الدول املانحة يف 
دعمها للنازحني واملجتمــع اللبناين املضيف، 
عىل  الدراماتيكية  التغيريات  باالعتبار  واالخذ 
الصعيدين االقتصادي واالجتامعي، االمر الذي 

جعــل النازحني واللبنانيــني يف مركب واحد 
لجهة املعاناة يف تأمني قوت يومهم والصمود 

يف وجه االزمات املتعددة االوجه«.
ــن »التقــدم الــذي حققته خطة  وإذ 
االســتجابة لالزمــة بفضل دعــم املانحني 
ورة  ومنظمــة األمم املتحدة«، دعــا اىل »
تعديل االولويات، مبا يتناســب مع الحاجات 

املتصاعدة«.
االجتامعية  الشــؤون  »وزارة  بــأن  وذكر 
بالتعاون مع املنظــامت العاملة تحت مظلة 
الحكومية  غــري  واملنظامت  املتحــدة  االمم 
واملجتمع املدين، قد أعدت مسودة االسرتاتيجية 
تتنظر  وهي  االجتامعيــة  للحامية  الوطنية 

إقرارها يف مجلس الوزراء«.
ورة  من جهتها، شددت رشــدي عىل »
ان يكون هنــاك حاميــة اجتامعية لجميع 
اللبنانيــة، يف ظل  االرا  املقيمني عــىل 
ارتفاع مستويات الفقر والهشاشة بشكل غري 

مسبوق«.

ــرود ــيـ ــو ومـ ــ ــت ــ ــدي وأي ــ ــ ــع رش ــ مـــشـــرفـــّيـــة بـــحـــث م
يرات الخاصة بخطة لبنان لاستجابة السورية  التح

ت الل ا

اســتقبل نائب رئيس املجلس النيايب إييل 
الفــرزيل قبل ظهــر امــس يف مكتبه يف 
املجلس، نائــب رئيس العالقــات الخارجية 
يف الكنيســة االرثوذكسية الروسية املطران 
ليونيــد غورباتشــوف عــىل رأس وفد، يف 
حضور ســفري روســيا يف لبنان الكسندر 

روداكوف.
اثر الجلســة، قال الفرزيل:«كان لنا رشف 
اســتقبال ممثل الكنيسة الروسية الذي جاء 
»عالقتي  غورباتشوف:  قال  بدوره،  لالطالع 

بلبنان هي جزء مني ونحــن نعزي بضحايا 
االرثوذكسية  الروسية  مرفأ بريوت،الكنيسة 
الدفاع عن  شــاركت وتشــارك بفاعلية يف 
االرثوذكســيني يف لبنان والرشق االوســط 
وشــامل افريقيا، يف زيارات العمل القصرية 
التي اقوم بها يف لبنان سألتقي مع البطريرك 
يوحنا العارش، املطران الياس عودة ومع عدد 
من االساقفة. واالهم هو تخفيف معاناة هذا 
الشــعب. وامتنى للشــعب اللبناين االزدهار 

والصحة واالستقرار«.

ورباتشوف :  أتمنى للبنانيين االزدهار واالستقرار  املطران 



ــاز مـــشـــروع ــ ــج ــ ــة ان ــف ــل ــك ــون بـــحـــث ب ــ عـ
التمويلية الــبــطــاقــة  ــوضــوع  وم جــنــة  ســد 

استقبل رئيس الجمهورية العامد ميشال عون، يف حضور 
وزير الطاقة واملياه رميون غجر وفدا من لجنة متابعة ســد 
جنة ضــم رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام ملؤسســة مياه 
بريوت وجبل لبنان املهندس جان جــربان واملحامي أنطوان 
كعدي واملهندســني زياد زخور وجــورج رزق ورمزي صليبا 

وجورج مليك.
وقد عرض املجتمعون املراحل التي قطعتها عملية انشــاء 
السد والصعوبات التي تواجه اســتكامل تنفيذه من مختلف 
النواحي، علام ان هذا السد سوف يؤمن بعد إنجازه 8 مليون 
مرت مكعب من املياه، 0 مليون منها ملدينة بريوت، و8 ماليني 
ملنطقة جبيل وضواحيهــا، إضافة اىل قدرته عىل انتاج نحو 

مئة ميغاوات من الطاقة الكهربائية.
كام عرض املجتمعون لكلفة انجــاز املرشوع، حيث تقرر 
اجراء االتصاالت الالزمة لتأمني الحاجات الرضورية لضامن 

استمرار العمل يف السد.
واســتقبل الرئيس عون رئيس لجنة االقتصــاد والتجارة 
الدكتور فريد البستاين  النائب  النيابية  والصناعة والتخطيط 
الذي اطلع رئيس الجمهورية عىل ما تقوم به اللجنة النيابية 
بالتعاون مع الحكومة ملعالجة ملف التصدير اىل السعودية، 
والترصف بحزم وحكمة ملعالجة تداعيات القرار الســعودي 

عىل القطاعني الزراعي والصناعي.
وأوضح النائب البســتاين ان البحث تنــاول أيضا البطاقة 
التمويلية واملرشوع الذي تقدم بــه »تكتل لبنان القوي« اىل 
مجلس النواب إضافة اىل عدد مــن املواضيع املتصلة بامناء 
منطقة الشوف. وأشار اىل ان الرئيس عون اكد له عىل أهمية 
ورة املحافظة عىل السلم األهيل فيه والعيش  أمن الجبل، و

املشرتك بني أبنائه.

ــون  ــ ولـ ــ ــ ــسـ ــ مـ ــم  ــ ــه ــ ــل ــ ك  : بـــــــكـــــــدا 
اللبنانيني زياد بكداش  غرد نائب رئيس جمعية الصناعيني 
بوا القطاع السياحي والقطاع املرصيف  عىل حسابه قائال :
ومؤخرا القطــاع الزراعي وعىل الطريــق القطاع الصناعي 
وبينهام القطاع االستشــفايئ والرتبوي . كلهم مســؤولون 

بوجودهم ضمن الحكومات املتتالية منذ زمن بعيد. 

ــي  ــرفـ ــصـ ــا مـ ــ ــ ــع ــ ــ ــت ــ ــ اســـــتـــــيـــــا وام
ابدت مصادر مرصفية اســتياءها وامتعاضها من ترصيح 
رجل االعامل املهندس هرني صفــري الذي تحدث عن رسقة 
املصارف الموال املودعني متســائالً ملــاذا ال يحاكم القضاء 
هؤالء معتربة وانه كان ميتلك مرصفا مل يستطع االستمرار به 
خصوصا انه يــدرك باعتباره مرصفيا املصاعب التي واجهتها 
يف هذه الظروف التي مير بها البلد وانه يعرف من رسق هذه 
االمــوال .وان ترصيحه ال يخدم القطاع املرصيف الذي يحاول 

عرب التعميم الجديد اعادة الثقة بني املصارف واملودعني .

ــ  ـــ ـــ ــف ــراد ن ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــة اسـ ــ ــركـ ــ شـــــــــرا شـ
ذكرت مصادر نفطية انه تم رشاء احدى رشكات اســترياد 
النفط يف لبنــان اىل لبنانيني كانــت معروضة عىل احدى 
رشكات االسترياد التي تعمل عىل هذا املجال والتي قدرت ب40 
مليون دوالر ولكن مع عدم ثباته  واعتامد الشــيك املرصيف 

عىل اسس جديدة فانه مل يعرف قيمة الصفقة .

يري  التح االجتماع  في  شــار  دبوسي 
مارات العربية  رف التجارية في ا التحاد ال

شارك رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة يف طرابلس 
والشامل توفيق دبويس يف االجتامع التحضريي للجان املالية 
والتنفيذية التحاد الغرف العربيــة املنعقد يف ديب يف دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، برئاسة رئيس اتحاد الغرف العربية 
ورئيس اتحاد غرف اإلمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة 

وصناعة أبو ظبي محمد ثاين مرشد الرميثي.
1 ملجلس إتحاد  يأ االجتامع ضمن إطار أعامل الدورة 1
الغرف العربية حيث تم مناقشــة شــؤون الغرف املشرتكة 
والوضع املايل لالتحاد واالطالع عىل نشاط االتحاد يف الفرتة 
الســابقة، وعرض خطة عمله للمرحلــة املقبلة، باالضافة 
إىل واقع العالقات بني الغرف العربية واألجنبية املشــرتكة، 
والبحث يف سبل تعزيز ومتكني دور الغرف العربية يف تطوير 
واقع العالقــات االقتصادية العربية البينية، وكذلك العالقات 

االقتصادية بني البلدان العربية واألجنبية.

االربعاء 9 حزيران 2021

اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد

را دا ون عو م البستا           

ت كاً  ا ا دبو م

جوزف فرح

اكدت مصادر مرصفيــة رفيعة ان التعميم رقم 158 
الذي اصدره  مرصف لبنان املتعلق باجراءات استثنائية 
للتســديد التدريجي لودائع بالعمــالت االجنبية حول 
اعطاء املودعــني 400 دوالر اضافــة اىل ما يوازيها 
اول خطوة اساســية الستعادة  اللبنانية هو  بالعملة 
الثقة بني املصارف واملودعني ومن بعدهم املواطنني بعد 
ان تحدثت املصارف لغة  0 او80يف املئة من املودعني 
الذين ميثلون الكتلــة النقدية االكرب بني ترشين االول 

من العام 2019ولغاية اذار من العام 2021.
واعلنت هذه املصادر املرصفية ان املصارف ســتدفع 
يف املئة التي ال تختص  200دوالر من السيولة بنسبة ال
بأموال الزبائن املوضوعة يف الخارج و200 دوالر من 
لبنان وملدة   املوجودة يف مرصف  االلزامية  التوظيفات 
ســنة واحدة النه ال ميكننا ان نخطط لسنوات عدة بل 
سنعمد اىل دراسة كل مرحلة مبرحلتها وهذه املرحلة 

همنا ان نرد للمودعــني اموالهم ،معتربة هذه املصادر ان الهم 
االول للقطاع املرصيف هو اعادة الثبات للسوق املالية وانعاش 
االقتصاد ووضع الخطــط لتحريكه وتفعيل االلة االقتصادية 
املجمدة والقطــاع الخاص ايضا طارحة معادلة بأنه ال وجود 
للمصارف دون مودعني الذين تعتربهم »مقدســني »لديها وال 
وجود القتصــاد دون اموال ترصف عــىل مختلف القطاعات 
االقتصادية مطبقة القول انه ال استثامر دون اموال او ودائع 
كام انه ال ميكننا ان نقف مكتويف االيدي ونحن نرى الجمود 

يف هذه القطاعات .
واكدت هذه املصــادر تفاهم جمعية املصــارف مع حاكم 
مــرصف لبنان الذي تتكامل معه بأعتبــاره املنظم للقطاع ان 
عىل صعيد دفــع ال 400دوالر او عىل صعيد مرشوع قانون 
الكابيتال كونرتول ولكن من وقت الخر تحب الجمعية ان تضع 
النقاط عىل الحروف التي  يأخذها الحاكم بعني االعتبار ودامئا 
تكون النتيجة اتفاق الطرفني وال مرة مل نتفق عىل اي موضوع 
مبدية اسفها لترسيب الكتاب الذي وجهته الجمعية اىل الحاكم 
التــي اعلنت خالله عدم قدرة املصارف عىل توفري الســيولة 
للمودعني الكرث من ســنة وقد اجتمعت الجمعية مع الحاكم 
وكان االتفاق هو السائد بينهام ومعتربة ان التعميم مبا خص 
ال 400دوالر ومرشوع قانون الكابيتال كونرتول متالزمان وال 
يتناقضان بعضهام ببعض الن الكابيتال كونرتول يتناول مواد 

غري موضوع الســيولة التي هي من اختصاص مرصف لبنان 
الوحيد الذي ميلك معطيات حولها وحول تقنيتها، ومعتربة انه 
كان عىل السياسيني ان يطبقوا الكابيتال كونرتول منذ اليوم 
1ترشين الذيــن لغاية االن مل يرشعوه ويلزمهم  االول لثورة 
املزيد مــن الوقت القراره رافضة القــول ان املصارف تعارض 
تطبيق هذا القانون ومعلنة ان البلد بحاجة اىل استقرار نقدي 
وســيايس واقتصادي الن املواطن اللبناين تعب من ان يبقى 
كرة تتقاذفها االيادي وقد بدأ االســتقرار النقدي يشق طريقه 
النه ليس بأيدي السياسيني بعكس االستقرار السيايس الذي 

هو باياديهم وال يفعلون شيئا .
اموال املودعني 

واعرتفت هذه املصادر املرصفية بأن االموال التي ستعطيها 
هي اموال املودعني التي تشكل اكرب »موتور«لعودة االقتصاد 
اىل الحركة من جديد الن عددهــم 800الف مودع متمنية ان 
تعود هذه االمــوال اىل املصارف بعد ان تعــود الثقة بينهام 
الن هذه املبال ســتدفع تدريجيا واملودعون لديهم التزامات 
وارتباطات وبحاجة اىل مصاريف والفائض من هذه االموال 

قد تعود اىل املصارف ...لننتظر ونرى.
 وقالــت :نحن منر بأزمــة اقتصادية كبرية وشــعبنا مل 
يستوعبها ويركز عىل استعادة امواله وهذا حق له رغم ما منر 
به وهذه االزمة يجب ان نتخطاها وال ميكن ان نتخطاها اذا مل 

تعود الثقة بني املصارف واملودعني .

واعتربت املصادر ان الدوالر ســينخفض يف ســوق 
القطع  بأعتبار ان الدوالرات ستكون مبتناول املودعني 
خصوصا ان الدوالر نصفه ثقًة بغض النظر عن تشكيل 
الحكومة التي تعترب اساســية وان كل خطوة ايجابية 

تساعد يف تحريك االقتصاد .
وخرجت املصادر املرصفية بدروس عام حصل خالل 
الســنتني املاضيتني فأكدت ان الــدرس االول هو ان ال 
تســتدين الدولة بالعملة االجنبية والثاين ان ال توضع 
الودائع بالعملة االجنبية يف مــرصف لبنان النه كلام 

احتاجت الدولة الموال تسحب من مرصف لبنان .
امل تتعلم املصارف من عدم اقراض  الدولة؟

ردت هــذه املصادر بالقول :نحــن كمصارف وضعنا 
وديعة يف مرصف لبنــان لكن الدولة ســحبتها دون 
اللبنانية  للدولــة  لبنان تابع  استشــارتنا الن مرصف 

ومتقيد بها.
اذن ملاذا الهجوم عىل املصارف ؟

ترد بالقول:املصارف ليس لديها سالح تحارب به وال 
تريد ذلك واذا تعرضت للهجوم ال ترد بل تبقى عىل احرتام من 
هاجمها وقالــت ضاحكة ميكن الننا نلبس كرافات مؤكدة ان 
هذه الحملة ضد املصارف وراءها ادارة وليســت عفوية .نحن 
اوقفنا استدانة الدولة منذ العام 2015مع العلم انه منذ العام 
19 ولغايــة 2001لبنان مل يكن عليه دين ولكن بعد ذلك بدأ  5
يستدين النه مل يصدر موازنات تجبي الرضائب وتنفق حسب 
ما لديها ولكن فضلوا يف النهاية االســتدانة وسحب االموال 
من مرصف لبنان واالستدانة بالعمالت االجنبية وهذا ما ادى 

اىل هذا االنهيار .
واعتربت هذه املصادر ان املصارف ستضطر لوضع اموالها 

بالعملة االجنبية يف املصارف االجنبية خارج لبنان.
واحرتمت املصــادر تعميم مرصف لبنــان رقم 154العادة 
هيكلة القطاع املرصيف والتأخري يف البت بالقطاع سببه عدم 
االستقرار السيايس وغلط ان نفتح ورشة للقطاع قبل تحقيق 
االصالحــات والتفاوض مع صندوق النقــد الدويل وانعاش 

االقتصاد 
واكدت املصادر ان خطة الزار وضعت العربة قبل االحصنة 
بت القطاع املرصيف وليســت خطة مستقرة وكل خطة  و
تعيد االستقرار هي خطة ناجحة وكل خطة تهدم القطاع هي 
خطة فاشلة وال تؤمن ازدهار لبنان وال تفتح خمسة دكاكني 

مرصفية وتلغي 1100فرع مرصيف ملصارف قامئُة

ا والتفاهم مع سامة والتعميم و»الكابيتال كونترول« متازمان  املصارف اكدت االلت
تعميــــــم مصرف لبنان املتعل بتســــــديد  دوالر وما يوازيهــــــا بالعملة اللبنانية 
ة قة بين املصارف واملودعين ويشكلون  في امل طوة اولى اساسية العادة ال
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: يقرر ما يأ
املــادة االوىل: عىل كل مرصف عامل يف لبنان ان يقوم مبا 
يلزم لتأمني تسديد تدريجي للودائع بالعمالت االجنبية املكونة 
/2019/10 محتسبة عىل  يف الحســابات املفتوحة قبل 1
/2021 رشط ان ال  / اســاس االرصدة املوقوفة بتاريــخ 1
/2019/10 ويكون  تتجاوز ارصدتها املبال املتوفرة بتاريخ 1
املبلــ ما زال متوفرا حتى تاريخ هذا القرار عىل ان يتم التقيد 

بالرشوط واآللية املحددة ادناه.
املــادة الثانية: اوال: بغية اســتفادة اي شــخص طبيعي 
صاحب حســاب كام هو محدد يف املادة االوىل اعاله )فيام 
ييل صاحب الحســاب( من احكام هذا القرار يعتمد مجموع 
ارصدة حســاباته الدائنة كافة بالعمــالت االجنبية مضافا 
اليها الحســابات ذات الصلة التي يشارك او يكون طرفا فيها 
او يستفيد منها )كالحساب املشــرتك او باالتحاد...( لدى اي 

مرصف عىل حدة بعد تنزيل:
 املبال املحولة من اللــرية اللبنانية اىل العمالت االجنبية 

.2019/10/ بعد تاريخ 1
 ارصدة حســاباته املجمدة كضامنة نقدية مقابل قروض 

او تسهيالت.
 قيمة الجزء من حساباته املدينة بالعمالت االجنبية لدى 
املرصف املعني التي تم وسيتم تسديدها طوال فرتة استفادته 
من احــكام القرار الحا باللرية اللبنانية اســتنادا ألحكام 
املقطع »خامسا« من املادة الثالثة مكرر من القرار االسايس 
رقم  تاريخ 2001/2/21 )التعميم االســايس رقم 81 

.)5 املعدل مبوجب التعميم الوسيط رقم 8
ثانيا: ال يستفيد اي »صاحب حساب« من احكام هذا القرار 
اذا كان من االشــخاص املحددين يف املادة الثانية من القرار 
2020/8/2 )التعميم االسايس  1 تاريخ  2 االسايس رقم 2
رقم 154( ومل يقم بإعادة النســبة املطلوبة عىل ان ال ميس 
ذلك باملوجب امللقى عىل عاتق املرصف املعني بحّث عميله عىل 

اعادة النسب املطلوبة من االموال املحولة اىل الخارج.
ثالثا: ال يســتفيد »صاحب الحســاب« من احــكام القرار 
1 تاريخ 2020/4/21 )التعميم االسايس  االسايس رقم 221
رقــم 151( عن اي حســابات له باالنفراد او باالشــرتاك او 
. باالتحاد وذلك طوال فرتة استفادته من احكام القرار الحا

املــادة الثالثة: اوال: تقوم املصارف فــور صدور هذا القرار 
بتحديد العمالء الذين يســتوفون الــرشوط املحددة يف هذا 

القرار واعالمهم بذلك.
ثانيا: يف حال اراد »صاحب الحساب« االستفادة من احكام 
هذا القرار عليه ان يطلب من املرصف املعني ان يفتح »حسابا 
خاصا متفرعــا« )Special Sub Account( وعىل هذا االخري 
ان يلبي طلبه تحت طائلة تعــرض املرصف املعني للعقوبات 

املنصوص عليها يف هذا القرار.
ثالثا: يحول اىل هذا الحســاب مبل يوازي  50000 د.أ 
او ما دون ذلك وفقا للمبال املتوفرة يف حســابات »صاحب 
الحساب« لدى املرصف املعني بالدوالر االمرييك او بأي عملة 

اجنبية اخرى.
رابعا: يف حال تعددت حســابات »صاحب الحساب« لدى 
مرصف معني عىل »صاحب الحســاب« ان يحدد الحساب او 

الحســابات التي ســيتم التحويل منها اىل »الحساب الخاص 
املتفرع«. يف حال كان الحســاب حسابا مشرتكا او متحدا ال 
50000 د.أ او ما  يتم االستفادة منه اال مببل حده االق 

يوازيه.
خامسا: يطبق عىل »الحساب الخاص املتفرع« الخصائص 

والرشوط التالية:
 ال يقيد عليــه اي عموالت او نفقات مــن اي نوع كانت 

ويكون غري منت للفائدة.
 ال يتــم قبول اي تحويل اليه او اي ايــداع فيه بعد تاريخ 
فتحه وتحويل املبال املنصوص عليها يف املقطع »ثالثا« من 

هذه املادة.
 يتم السحب منه ضمن الرشوط املحددة يف املادة الرابعة 

ادناه.
سادسا: بغية االستفادة من احكام هذا القرار عىل »صاحب 
الحســاب« ان يرفع حرصا الرسية املرصفية عن »الحسابات 
الخاصة املتفرعة« وليس عن الحسابات العائدة له كافة وذلك 

فقط لصالح مرصف لبنان ولجنة الرقابة عىل املصارف.
املــادة الرابعــة: اوال: »يتم الســحب من املبلــ املحول 

اىل»الحساب الخاص املتفرع« وفقا ملا ييل:
1 مبل 400 د.أ شهريا يدفع نقدا )Banknotes( »لصاحب 
او بواسطة  او عن طريق تحويل اىل الخارج و الحســاب« و
البطاقات املرصفية التي ميكن استعاملها يف لبنان والخارج 
او ايداعها يف حســاب جديد )Fresh Account(. عىل ان ال  و
يتجاوز مجموع ما ميكن سحبه عمال بالبند )1( هذا بالدوالر 

4800 د.أ. االمرييك من املصارف كافة سنويا مبل
2 اضافة اىل ما يوازي 400 د.أ باللرية اللبنانية شــهريا 
عىل اساس الســعر املحدد عىل املنصة االلكرتونية لعمليات 
الرصافة »Sayrafa« يدفع منها 50% »لصاحب الحساب« نقدا 

)Banknotes( و50% بواسطة البطاقات املرصفية.
عــىل ان ال يتجاوز مجموع ما ميكن ســحبه من املصارف 
كافة باللرية اللبنانية عمال بالبند )2( هذا ســنويا ما يوازي 

4800 د.أ عىل سعر هذه املنصة. مبل 
ثانيا: يعود »الصاحب الحساب« سحب املبال املحددة اعاله 
كليا او جزئيا يف اي وقت يشــاء ويف حال عدم سحب الحد 
املســموح به شــهريا ترتك املبال غري املسحوبة اىل االشهر 
التالية وتبقى يف حسابه وتكون حقا ثابتا له ميكنه سحبها 

وقت يشاء.
ثالثا: ميكن »لصاحب الحساب«ان يســحب كليا او جزئيا 
القيمــة املودعة يف »الحســاب الخــاص املتفرع« مبوجب 
شيكات او تحاويل اىل حســاب اخر داخل لبنان لدى املرصف 
نفسه او لدى مرصف اخر ويف هذه الحالة يعترب متنازال عن 
املبال التي كان يحق له ســحبها عن الفرتة الزمنية الالحقة 

لهذا التحويل او السحب.
رابعــا: عىل املصارف تزويد مركزية »الحســابات الخاصة 
املتفرعة« املشار اليها يف املادة السابعة ادناه شهريا بأرصدة 
هذه الحســابات املفتوحة لديها وباملبال املســحوبة خالل 
الشــهر. ويعود لهذه املركزية مسؤولية التأكد يف حال وجود 

اساءة اســتعامل من قبل »صاحب الحساب« سيام يف حال 
تجاوزه لسقف الســحوبات املنصوص عليه اعاله ويف هذه 
الحالة تقوم هذه املركزية بإبالغ الحاكم بذلك الجراء املقت 
وتعليق اســتفادة »صاحب الحســاب« من احكام هذا القرار 
1 تاريخ 2020/4/21  وم احكام القرار االســايس رقم 221

)التعميم االسايس رقم 151(.
خامســا: ال يجوز للمصــارف االمتناع عن دفــع املبال 
املستحقة شهريا لكل »صاحب حســاب« وفقا ألحكام هذه 
املادة اال يف حــال طلب مرصف لبنان ذلــك وفقا ملا ورد يف 

املقطع«رابعا« من هذه املادة.
املادة الخامســة: يتم تأمني الســيولة لتلبية متطلبات هذا 
القرار مناصفة من ســيولة املرصف املعنى لدى املراسلني يف 
العائدة  التوظيفات اإللزامية بالعمالت االجنبية  الخارج ومن 
للمصارف لدى مرصف لبنان والتــي يحررها هذا االخري لهذه 

الغاية.
يقوم مرصف لبنان شــهريا بتحويــل املبال املتوجبة لكل 

مرصف ملتزم بأحكام هذا القرار وذلك من السيولة املتوفرة
 ملرصف لبنان يف الخارج تحت طائلة تحميل املرصف املعني 
املسؤولية اذا تم استعامل هذه املبال لغايات غري تلك املحددة 

يف هذا القرار.
املادة السادســة: اوال: يحــق للمصارف تأمينا للســيولة 
املطلوبة مبوجب هذا القرار اســتعامل الســيولة الخارجية 
% املشــار اليهــا يف القرار  املتوفرة لديها ضمن نســبة الـ 
2020/8/2 )التعميم االسايس  1 تاريخ  2 االسايس رقم 2
رقــم 154( عىل ان يتم اعادة تكوين هذه النســبة يف مهلة 

.2022/12/ اقصاها 1
ثانيــا: يحظر عىل املصارف ان تســتعمل لتســديد املبال 

املتوجبة عمال بأحكام هذا القرار:
 الحســابات الجديدة )Fresh Accounts( املفتوحة وفقا 
1 تاريــخ 2020/4/9  21 ملفهوم القرار االســيايس رقم 
)التعميم االسايس رقم 150 املعدل مبوجب التعميم الوسيط 

رقم 554(.
االمــوال التي تم اعادتها عمال بأحــكام املادة الثانية من 
2020/8/2 )التعميم  1 تاريخ  2 القرار االســايس رقم 2

االسايس رقم 154(.
املادة السابعة: تنرش لدى مديرية املصارف يف مرصف لبنان 
مركزية »الحسابات الخاصة املتفرعة« يكون دورها محصورا 

مبا ييل:
 متابعة تطبيق احكام هذا القرار.

 تزويــد حاكم مــرصف لبنان بتقارير شــهرية تتضمن 
ارصدة »الحسابات الخاصة املتفرغة« لدى كل مرصف واملبال 
املسحوبة منها خالل الشهر كام واية تجاوزات يف تطبيق هذا 

القرار.
املادة الثامنة: ان عدم تقيــد اي مرصف بأحكام هذا القرار 
يلزمه بإعادة السيولة الخارجية بالعملة االجنبية التي استفاد 
منها من مرصف لبنان اىل حســاب هذا االخري لدى املراسلني 
يف الخارج، كام ويعرّضه للعقوبات املنصوص عليها يف املادة 

208 من قانون النقد والتسليف.
املادة التاســعة: عىل مفو املراقبة عىل اعامل املصارف 
املعنية التأكد من صحة تنفيذ احكام هذا القرار وابالغ حاكم 
مرصف لبنان ورئيس لجنة الرقابة عىل املصارف بكل مخالفة 

ألحكامه.
املادة العارشة: تقوم لجنــة الرقابة عىل املصارف مبتابعة 
اي شــكوى من اي »صاحب حساب« مترضر بهذا الخصوص 
رشط ان يرفع الرسية املرصفية عن حســاباته املتعلقة بهذه 
الشــكوى لدى املرصف املعني لصالح مــرصف لبنان ولجنة 

الرقابة عىل املصارف.
املــادة الحادية عــرشة: يعمل بهــذا القــرار اعتبارا من 
/2021 وتطبق رشوطه ملدة ســنة قابلــة للتعديل او  / 0
للتجديد ويبقى ساريا لغاية تحرير جميع االموال املحولة اىل 

»الحساب الخاص املتفرع«.
املادة الثانية عرشة: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية.

ــاً ــ ــري ــ ــه شــ ــة  ــ ــي ــ ــان ــ ــن ــ ــب ــ ــل ــ ال بــــالــــلــــيــــرة  يـــــوازيـــــهـــــا  ومــــــــا  دوالر   
ات ــ حــــــــول االجـــــــــــــرا ــمـ ــيـ ــمـ ــعـ حـــــاكـــــم مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان أصــــــــــدر تـ
ــي لـــــودائـــــع بـــالـــعـــمـــات االجـــنـــبـــيـــة ــ ــج ــ ــدري ــ ــد ت ــديـ ــسـ ــتـ ــة لـ ــيـ ــائـ ــنـ ـ ــ ــتـ االسـ

ــم ــ ــي ــ ــم ــ ــع ــ ــت ــ ــال ــ ــــــعــــــن ب
من املتوقع ان يعمد عدد من املودعني اىل الطعن بهذا 
التعميم كونهم مل يستفيدوا منه رغم ان ودائعهم كانت 
موجودة يف املصارف قبل ترشين االول 2019 وبالعملة 
االجنبية ولكن بعد الثورة اضطر بعضهم اىل نقل بعض 
ودائعهــم اىل مصارف اخرى وهذا حســب التعميم ال 

يشملهم.
وقد اتصــل بعضهم بخرباء مرصفيــني الذين اكدوا 
انه يحق لهم الطعن بهذا التعميم او ان يشــملهم اسوة 

بغريهم.
وقد ذكر رئيس مجلــس ادارة احد املصارف انه تلقى 

عددا من املراجعات احالها اىل مرصف لبنان لدراستها.

ا ي ا مبن 

ملن يهّم األمر
تحّية وبعد،

تفيد رشكة »ورديّــة هولدينكز إنك ش.م.ل« أن رشكة 
(«، قد متلّكت كامل أسهم رشكة  »فكرتا ش.م.ل. )هولدين

.2021/ »ورديّة هولدينكز إنك ش.م.ل« بتاريخ  4/

وقد جرى انتخــاب مجلس إدارة جديد لرشكة »ورديّة« 
مؤلف من السادة:

إييل باسيل  رئيس مجلس إدارة ومدير عام
يوسف باسيل  عضو مجلس إدارة

ياسمني باسيل  عضو مجلس إدارة
مارك عساف  عضو مجلس إدارة

 
لذلك، يُرجى أخذ العلم بأن السادة: هاين الشويعر، خالد 
قرطباوي، وجــورج رشتوين مل يُعد لهم أي مهمة إدارية 
أو وظيفية لدى رشكــة »وردية«، وبالتايل نطلب من  و
حرضتكم حذف عناوينهم اإللكرتونية وعدم مراســلتهم 

بالنسبة إىل أي موضوع يتعلق بعملكم مع الرشكة.

 نشكر تعاونكم
2021/ /



عــــــــــــربــــــــــــيــــــــــــات
األربعاء 9 حزيران 2021

إســرائــيــلــي  ــرات  ــابــ مــخــاب ــة لــ ــامــ ــاة  ــ وف
ة ــــ ــــــنــــــا حــــــــر  تـــــوفـــــي بـــســـجـــنـــ أ

ــّوت عــلــى  ــ ــصـ ــ ــي يـ ــ ــل ــ ــي ــ ــرائ ــ س الـــكـــنـــيـــســـ ا
نــتــنــيــاهــو دون  ــن  ــ م لــحــكــومــة  ـــقـــة  الـــ مـــنـــ 

الــســفــيــر اعـــتـــمـــاد  أورا  ــم  ــل ــس ــت ي ــداد  ــ ــقـ ــ املـ
ــ ــشـ ــد فــــــي دمـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــنـ ــيـ ــطـ ــسـ ــلـ ــفـ  الـ

ــي إبـــعـــاد ــ ــ ف ــجــح ــمـــي: الـــحـــكـــومـــة ن ـ ــا ــكـ الـ
شـــــــبـــــــ الــــــــــحــــــــــر عــــــــــن الــــــــعــــــــرا

مل يقدم الجيش اإلرسائييل 
التفاصيل عن  كثــريا مــن 
قضية ضابط املخابرات الذي 
تويف بشــكل غامض داخل 
عسكري،  بســجن  محبسه 
أن فجرت صحيفة  وســبق 
مطلع  أحرونــوت  يديعوت 
الكشــف  الجاري  الشــهر 
الجيش  إن  وقالــت  قصته، 
ميارس تعتيــام كامال عىل 

تفاصيلها.
املخابرات  ضابط  واعتقل 
أيلول  يف  )أمان(  العسكرية 

، بعــد توجيه تهم خطــرية له حظر  املا
الجيش نرشها، بحسب املصدر ذاته.

ويف ذروة العــدوان اإلرسائييل األخري عىل 
غزة، تدهورت صحة الضابط يف محبسه بشكل 
1 أيار  ، وتم نقله إىل املستشفى فجر  مفاج

، وأعلن عن وفاته يف نفس اليوم. املا
ونقلــت الصحيفــة الحقا عــن مصادر 
داخل محبسه  انتحر  الضابط  أن  عســكرية 
بالسجن العسكري، وهي الرواية التي شككت 
فيها أرسته، وقد سمحت محكمة االستئناف 
العسكرية يف منطقة تل أبيب مساء اإلثنني 

بنرش تفاصيل جديدة تتعلق بالقضية.
بيان الجيش

وقال بيان للمتحدث العسكري إن الضابط 
إال  بأمن إرسائيل،  أ بشكل خطري  املتو 
أنه مل يكشــف ظروف اعتقاله وبنود التهم 

التي وجهت إليه.
وأكد الجيش يف بيانــه أن الضابط تعاون 
خالل استجوابه واعرتف بالعديد من األفعال 
املنسوبة إليه، وكشــف التحقيق أن الضابط 
عمل بشكل مســتقل لدوافع شخصية وليس 

لدوافع أيديولوجية أو قومية أو اقتصادية.
وشدد البيان عىل أن الضابط مل يتم تشغيله 
من قبل جهــة أجنبية أو أنه كان عىل اتصال 
كان  الضابط  أن  وأوضــح  معادية،  بعنارص 

ومعه  احتجاز عسكرية  قاعدة  يف  محبوسا 
سجناء آخرون، ومل يكن يف زنزانة انفرادية.

الضابط يف مقابــر مدنية  وحول دفــن 
وليســت عســكرية. وذكر بيان الجيش أنه 
خالل فرتة االعتقال، تم ترسيحه من الخدمة 
املقابر  بناء عىل طلبــه. ومبوجب قانــون 
العسكرية، ال يجوز يف هذه الحالة دفنه يف 

مقربة عسكرية.
ويجري حاليا التحقيق يف الوفاة املأساوية 
، وذلك مــن خالل تحقيق  للضابــط املتو
خاص من قبل وحــدة التحقيقات الداخلية 

التابعة لقسم األفراد، بحسب نص البيان.
وكانت صحيفة هآرتس قد كشــفت أن 
الضابط الذي مل يتم نرش اسمه حتى اآلن 
كان يعترب عبقري حاســوب، وتخرج يف 
ســن مبكرة بدرجة البكالوريوس يف هذا 

املجال.
وقد تعهد وزير الدفــاع بيني غانتس، يف 
أول تعليق عىل القضية التي أثارت ضجة يف 

إرسائيل، بالكشف عن مزيد من املعلومات.
يف ترصيحــات نقلتها  وأكــد غانتــس 
السائد  للشــعور  تفهمه  معاريف  صحيفة 
»لكننا  للوضوح  تفتقــر  التي  القضايا  حول 
سنعمل عىل تحسينها قدر اإلمكان يف حدود 

قيود األمن«.

قالــت وســائل إعــالم 
»رئيــس  إن  إرسائيليــة 
التصويت  أن  أعلن  الكنيست 
الجديدة  الحكومــة  عــىل 

سيجري يوم األحد املقبل«.
وقــال راديــو الجيــش 
اإلرسائييل نقــالً عن رئيس 
إن  ليفني،  ياريــف  الربملان، 
الربملان ســيجري يوم األحد 
تصويتاً عــىل املوافقة عىل 
حكومة جديــدة تحل محل 
الــوزراء  رئيس  حكومــة 

بنيامني نتنياهو، وقال إن أقر الكنيســت تلك 
الخطوة فستؤدي الحكومة االئتالفية اليمني 

يف اليوم نفسه. 
ويصّوت الربملان اإلرسائييل األحد عىل منح 
الثقة الئتالف حكومي يخلف حكومة بنيامني 
نتانياهو، حسبام أعلن رئيس الكنيست ياريف 

ليفني.
وقال ليفني، حليــف نتنياهو، يف بيان إن 

»النقــاش والتصويت عىل الحكومة الجديدة 

يونيو 2021  1 حزيران سيجريان األحد يف 

خالل جلسة خاصة للربملان«.

وكانت وســائل إعــالم إرسائيلية قالت يف 

وقت سابق إن رئيس الكنيست أعلن أمام الهيئة 

العامــة عن متكّن البيد من تشــكيل حكومة، 

وتشري إىل أنه رغم اإلعالن رئيس الكنيست مل 

يعلن بعد عن املوعد املحدد للتصويت.

تســلم وزير الخارجية 
املقداد  فيصل  الســوري 
نســخة من أوراق اعتامد 
فلســطني  دولة  ســفري 
سمري  دمشق  يف  الجديد 
الرفاعــي خلفــا ملحمود 
الخالــدي الذي تويف يف 

. نيسان املا
وذكرت وكالة »ســانا« 
أشــاد خالل  املقــداد  أن 
»باملقاومة  الرفاعي  لقائه 
أظهرها  التــي  العظيمة 

الفلسطيني للعامل أجمع ردا عىل  الشعب 
املامرســات األخرية لســلطات االحتالل 
الشــيخ جراح  أبناء حي  اإلرسائييل ضد 

» ويف املسجد األق

ونقلت الوكالة عن الرفاعي أن ســوريا 

»هي السند الحقيقي للقضية الفلسطينية 

والراســخ  الثابت  موقفها  ألجل  ودفعت 

انا معمدة بدماء الشهداء«. منها أ

الحكومة  رئيــس  قــال 
العراقية، مصطفى الكاظمي 
امــس، إن حكومته نجحت 
الحرب،  شــبح  إبعــاد  يف 
وإنقاذ البلد ماليا واقتصاديا.

جلســة  خالل  وأشــار 
أن  إىل  الــوزراء،  مجلــس 
رغم  متكنــت  »الحكومــة 
والتحديات  الثقيلــة  الرتكة 
خطوات  إنجاز  من  الكبرية، 
اإلصالح،  طريق  عىل  مهمة 
وإنقاذ البلد ماليا واقتصاديا، 
وبخطط  جاهــدة  وتحاول 

واسرتاتيجيات تم إعدادها من وضع البلد عىل 
الطريق الصحيح«.

وأضــاف: »بعد أن طوينــا العام األول من 
النواب  مجلس  منحهــا  التي  الحكومة  عمر 
الثقة، نؤكد أن العراق قادر عىل أن يلعب دوره 
الحضاري يف هذا العامل، فهو عراق الحضارة 

والكتابة والقانون والعلم«.
وتابع الكاظمي، أن »تقرير األداء الحكومي 

يــدرج بكل شــفافية وحيادية مــا أنجزته 
الحكومة من شــهر آيار 2020 اىل شهر آيار 

2021، كذلك كل ما هو بصدد اإلنجاز«.
أن  العراقية،  الحكومــة  رئيــس  وبني 
»حكومته نجحت يف إبعاد شــبح الحرب 
عن العــراق، ومضت بسياســات داخلية 
متزنــة، وعالقات فاعلــة ومتوازنة مع 
والدولية  اإلقليمية  الجريان والقوى  جميع 

املختلفة«.

ــي ــانــي مـــع الــحــو ــعــم ات الـــوفـــد ال ــ مــعــلــنــة لـــلـــقـــا ــائ ــت ال ن
سياســية  مصادر  أكّدت 
مينيــة  امــس أن الوفــد 
الُعــامين ناقش يف لقاءاته 
الســيد  أنصارالله  قائد  مع 
ورئيس   ، الحــو امللك  عبد 
املجلس السيايس األعىل يف 
اليمن مهدي املشاط، امللفات 
والجوهريــة  األساســية 
إطــالق  وقــف  لناحيــة 
صنعاء  مطــار  وفتح  النار 
واستئناف  الحديدة،  وميناء 

املفاوضات السياسية.
أن  وأشــارت املصادر إىل 
العامين  للوفد  أكّدت  صنعاء 
ورة فتح مطار صنعاء،  «
ورفــع الحصار عــن ميناء 
تدّفق  وضــامن  الُحديــدة، 
الســلع والخدمات إليه، من 

دون قيود أو رشوط، كمبادرة حســن نية وخطوة 
متهيدية للوصول إىل وقف دائم وشــامل إلطالق 

النار والدخول يف مفاوضات جادة«.
وأوضحت املصــادر أن »ال نتائ معلنة للقاءات 
الوفــد العامين مع الســيد الحو واملشــاط«، 
وكشــفت أنه »تّم البحث يف اللقاءين بالرســائل 

املتعلّقــة بالقضايا اإلنســانية والجهود العامنية 

اليمنــي من جّراء  للتخفيف من معاناة الشــعب 

الحصار والعدوان األمرييك السعودي«.

وبحســب املصادر، جــاءت الزيــارة يف إطار 

»الضغوط املتنوعة عىل صنعاء لتقديم التنازالت«.

اإلثنني، التقى  رئيس املجلس السيايس األعىل يف 

اليمن، مهدي املشــاط، وفد 
الُعامين  الســلطاين  املكتب 
أمله  يف صنعاء، وأعرب عن 
مسقط  جهود  تتكلل  أن  يف 

بالنجاح.
وكان وزيــر الخارجيــة 
بن  أحمد  هادي  حكومة  يف 
األممية  »املبادرة  أّن  مبارك، 
مهّمة،  عنــارص   4 تتضّمن 
إلطالق  شــامل  وقف  هي: 
النار، وفتــح مطار صنعاء، 
وتســهيل تصدير املشتقات 
النفطية عرب ميناء الُحديدة، 
العــودة إىل  والدعــوة إىل 
مستقبل  بشــأن  املشاورات 
اليمــن. ولقــد رّحبنا بهذه 
العنارص«،  مشرياً إىل أّن »أّي 
الحكومة  تقّدمهــا  تنازالت 

هي يف مصلحة أبناء اليمن«.
وكان رئيــس حكومة صنعاء عبــد العزيز بن 
حبتور قد أعلن، أن »دول العدوان الســعودي عىل 
ء من  اليمن خرست املعركــة، وتريد أن تخرج ب
ماء الوجه، وهي تعرف أنه من املســتحيل هزمية 

الشعب اليمني«.

ــربــيــة تـــر أن  ــدول الــ ــ ــيــهــوديــة«: ال ـــبـــار ال »األ
» الخصو يستخدمون تكتيكات »حماس« و«ح الل

مقاالً  اليهوديــة«  »األخبار  موقــع  نرش 
للكاتب »ياكوف البني«، يقــول فيه إن قائداً 
عسكرياً أمريكياً ســابقاً رفيع املستوى حذر 
من أن الخصوم املستقبليني للدول الغربية قد 
يتم تشــجيعهم اآلن عىل استخدام تكتيكات 
مامثلــة لتلــك التي تســتخدمها »حامس« 

و«حزب الله« ضد »إرسائيل«.
وجــاء يف املقــال أن »اللفتنانــت جرنال 
ريتشــارد ف. ناتونســيك، القائد الســابق 
لقيادة قوات مشــاة البحرية األمريكية الذي 
معركة  خالل  األمــرييك  الربي  الهجوم  قاد 
الفلوجــة الثانية يف العراق يف العام 2004، 
قــال يف ندوة عرب اإلنرتنــت عقدها »املعهد 
اليهــودي«: »عندما ننظــر إىل خصوم مثل 
حزب الله وحامس، نجــد أنهم جهات فاعلة 
غري حكومية متتلك األسلحة املتطورة لدولة 

قومية«.

وأضاف: »عندما تنظــر إىل حزب الله يف 
لبنان، تجد أن لديه صواريخ أكرث مام متتلكه 

معظم دول الناتو يف أوروبا«.
وتعليقــاً عــىل العــدوان األخــري، قال 
ناتونســيك: »هنــاك جمهــوران تروقهام 
حامس األول هو الجمهــور العاملي، واآلخر 
هــو العامل العــريب. ميكنــك أن تخرس كّل 
املعارك، لكّنك تكســب الحرب بحملة مناسبة 

للتأثري يف وسائل اإلعالم«.
ونقــل موقــع »األخبــار اليهودية« عن 
جوناثان روه، مدير السياســة الخارجية يف 
»املعهد اليهودي«، قوله إن »حزب الله« يراقب 

نجاح »حامس« يف هذه االسرتاتيجية.
وأضاف: »عىل الرغم من إطالق الصواريخ 
غري املســبوق من غزة مؤخراً، فإن ترسانة 
حزب اللــه األكرث قّوة ميكــن أن تطغى يف 

الواقع عىل الدفاعات الجوية اإلرسائيلية«.

ــر الـــتـــركـــي  ــيـ ـ ــ ــــدانــــوف يـــبـــحـــث مــــع نـ بــــو
ــا الــلــيــبــيــة ــاي ــ ــق ــم املــتــحــدة ال ــ ومــبــعــو األمـ

عقــد اجتامع ثال يف موســكو، امس، 
مبشــاركة نائب وزيــر الخارجية الرويس 
ميخائيل بوغدانــوف، ونائب وزير الخارجية 
الرتيك سادات أونال واملبعوث الخاص لألمني 
يان كوبيش،  ليبيــا  املتحدة إىل  العام لألمم 

حسبام أفادت وزارة الخارجية الروسية.
وقالت الخارجية عىل موقعها الرســمي، 
إنه »يف سياق تبادل شــامل لوجهات النظر 
ورة  حول التسوية الليبية، تم التأكيد عىل 
تضافــر الجهود الدولية تحــت رعاية األمم 
املتحدة من أجل تســهيل إجــراء االنتخابات 
الوطنيــة املقرر إجراؤها يف 24 كانون االول 

من هذا العام«.
وأضافــت وزارة الخارجيــة الروســية، 
أن »األطــراف أعربت عن دعمها للســلطات 
الليبية، والتــي تهدف إىل ضامن  االنتقالية 

توحيد مؤسسات الدولة والهياكل االقتصادية 
واملالية وكذلك القوات املسلحة«.

ويف وقت ســابق، قالت مــرص وتركيا، 
إنهام عقدتا محادثات »رصيحة ومعمقة« 
القاهرة  يف  وإقليمية  ثنائية  قضايا  بشأن 
يف إطار مســاع إلعادة بناء العالقات بني 

الدولتني.
وشهدت العاصمة املرصية، انطالق جلسة 
املُشاورات السياســية برئاسة نائبي وزيري 
خارجية البلدين، لبحث تطبيع العالقات، التي 

  .201 تعاين من جمود منذ العام 
، قال  يذكر أنه ويف منتصف نيسان املا
وزير الخارجية الرتيك مولود جاويش أوغلو 
إن تركيا ومرص »قررتا مواصلة الحوار« الذي 
بدأ عن طريق استخبارات البلدين، عرب وزار 

الخارجية.

ــر أردنــــــي ــ ــي ــ ــن أس ــ ــر عـ ــ ــف ــ عـــــــــامـــــــــاًإســـــرائـــــيـــــل ت  2 ـــــــــــا  قـــــــــــ بـــــــــعـــــــــد 
أفرجت إرسائيل، امس، عن 
أم  أن  بعد  أردين  أســري 
محكوميته البالغة 20 عاما، 
يف وقت قالــت عاّمن إن تل 
أبيب أســقطت الئحة اتهام 
بحــق اثنني مــن مواطنيها 
تسلال إىل إرسائيل، مام ميهد 
الطريق نحو إخالء سبيلهام.

بــأن  مراســلنا  وأفــاد 
السلطات اإلرسائيلية أفرجت 
أبو  اللــه  عبد  األســري  عن 
جابر )44 عاما(، وســلمته 
بعدما  األردنية  نظريتها  إىل 

أم أكرث من 20 عاما بقليل يف الســجون 
اإلرسائيلية.

وأبو جابر من مخيم البقعة شامل العاصمة 
األردنية عامن .

وكان أبو جابر يف زيارة إىل الضفة الغربية 
عام 2000، وتزامنت زياته مع اندالع انتفاضة 
األق حينهــا، واعتقله الجيش اإلرسائييل، 
قبــل أن يحكم عليه بالســجن املؤبد ملدة 20 

عاما.
ويف ســياق متصل، قالت وزارة الخارجية 
األردنيــة إن الســلطات اإلرسائيليــة قررت 
إسقاط الئحة االتهام بحق املواطنني مصعب 

إجراءات  وإلغــاء  العنوز  وخليفــة  الدعجة 
االعتقال.

وأضافت بأن  يتم العمــل حاليا عىل ترتيب 
إجراءات اإلفراج عنهام وتسليمهام إىل األردن.

وكان االثنــان قــد تســلال إىل األرا 
اإلرسائيلية قبل نحو أسبوعني، وقالت تل أبيب 

إنه كان بحوزتهام سكاكني.
بعدما  االثنني  اإلرسائيلية  القوات  واعتقلت 
قالت إنهام عربا الحدود من األردن، يف خضم 
. الحرب اإلرسائيلية عىل غزة يف مايو املا

العالقة بني  اعتقالهام توتــرا يف  وأثــار 
الطرفني، إذ استدعت عاّمن السفري اإلرسائييل 

لالحتجاج عىل احتجازهام.

ــات ــم ــح ــا ال ــتـ ــتـ ـ ــر: ا ــ ائ ــ ــ ــج ــ ال
ــة لــلــمــرشــحــيــن  ــ ــي ــ ــاب ــ ــخ ــ ــت ــ االن

للمرشحني  االنتخابية  الحمالت  الجزائر امس  اختتمت يف 
يف االنتخابــات الربملانيــة، وفيام تدخل البــالد يف صمت 
انتخايّب غداً، يواصل املرشحون حمالتهم حيث تشغل الحركة 
العاملية يف الجزائر حيزاً مهاّمً من اهتاممات الســلطة التي 
تسعى لكسب وّدها، وال سيام مع اقرتاب املواعيد االنتخابية 

الحساسة، يف املشهد االنتخايب الترشيعي. 
وبينام تتواصل الحملة االنتخابية يف الجزائر، يدور سجال 
انتخايب حزيب بشــأن التفاوض والعفو عــن رموز النظام 
السابق، ورئيس حزب جبهة املستقبل يؤكد دعم مقرتح إنشاء 

حكومة توافق وطني. 
وتؤكّد قادة أغلب األحزاب السياســية أن عمليات التزوير 
الواسعة التي شــهدتها الدورات االنتخابية السابقة حرمت 
الجزائريني من انتخاب برملاين متثييل ورشعي، يعكس أغلب 

التيارات السياسية واأليديولوجية.
وتتزامن تحذيرات األحزاب املشــاركة يف االستحقاق، مع 
تطمينات تطلقها الحكومة الجزائرية، عىل لســان ناطقها 
املعنية  املؤسســات  الرســمي عامر بلحيمر، إضافــة إىل 
الدســتوري  املجلس  الترشيعية، عــىل غرار  باالنتخابــات 

والسلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات.
وتعّهد رئيس الســلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات يف 
الجزائر محمد رشيف، األحد، بحامية األصوات يف االنتخابات 
الربملانية املقــررة 12 حزيران الجــاري، وذلك خالل مؤمتر 
صحفي لــه خصص لتقييم األســبوع الثاين مــن الحملة 

الدعائية للربملانيات.

ــــــطــــــ عـــــمـــــال مــــــــصــــــــر: 
سينا فــي  حكومي  مــشــروع  مــن 

قال مسؤوالن أمنيان إن مقاتيل تنظيم »داعش« خطفوا ما 
ال يقل عن خمسة مرصيني امس يف الجزء الشاميل املضطرب 

من شبه جزيرة سيناء.
وكان الخمســة يف طريقهم إىل مكان عملهم يف بلدة ب 
العبد الصغرية عندما أوقف مســلحون من داعش ســيارتهم 

واقتادوهم إىل مكان مجهول.
وقال املسؤوالن إن الخمســة هم ثالثة مهندسني وعامل 
وســائقهم، وهم يعملون جميعا يف مرشوع قناة »السالم« 
الذي ينقل ميــاه الرصف بدلتا النيل إلعادة اســتخدامها يف 

الزراعة يف شبه الجزيرة.
ومل تعلــن أي جهــة مســؤوليتها عن الهجــوم. تحدث 
املسؤوالن األمنيان رشيطة عدم الكشف عن هويتهام ألنهام 

غري مخولني بالتحدث إىل وسائل اإلعالم.

ــات  عـــبـــدالـــلـــ يـــلـــتـــقـــي شــخــصــي
كـــد عــلــى الـــحـــوار ــة ويـــ ــاســي ســي

أكــد العاهل األردين، امللــك عبدالله الثــاين، خالل لقائه 
شخصيات سياســية أن نجاح  األردن هو يف جلوس الجميع 

عىل طاولة الحوار للعمل من أجل مصلحة الوطن.
وشدد امللك عبدالله الثاين عىل أهمية ربط تحديث املنظومة 
السياسية بإصالح اإلدارة العامة، وتطوير االقتصاد باعتبارها 

عملية متكاملة أساسها سيادة القانون.
وقال امللك عبدالله الثاين: »األوراق النقاشــية هي نقطة 

انطالق للحوار حول عملية اإلصالح«.
وكان رئيــس مجلس النــواب األردين، املحامي عبد املنعم 
العودات، قد أدان باســم املجلس، وبشكل صارم، ما صدر من 

عبارات مسيئة تجاه العاهل األردين امللك عبدالله الثاين.
وأعلن العودات  وفقا لوكالة األنباء األردنية، يف مستهل 
جلســة النواب الطارئة  »رفض املجلــس ووقوفه بحزم يف 
وجه أي مســاس مبكانة ومنزلة امللك، وأي مساس بالنظام 
االجتامعي، والتوافق العشائري والعائيل، والسلم االجتامعي، 

الذي يشكل أساس أمن واستقرار األردن الشامخ.
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ــــــو ــبـ ــــ دولـــــــيـــــــات ــــــــــــ مـ

أعلن البيت األبيض أن الرئيس األمرييك جو 
بايدن التقى مع األمني العام لحلف الناتو ينس 
ستولتنربغ لبحث قمة الناتو يف بروكسل يف 

14 حزيران الحايل.
البيت األبيض يف بيــان، إىل أن  وأشــار 
»بايدن أعلن عن التزامــه القوي بالعمل عن 
كثب مع الحلفاء للبناء عىل سبعة عقود من 
النجاح للحلف يف حامية األمن عرب األطل 

والقيم الدميقراطية«.
إنه »تــم االتفاق عىل أهمية  البيان  وقال 
20 لتكييــف الحلف يف  مبــادرة الناتــو 0
مواجهة تحديات املنافســة االســرتاتيجية 
والتهديدات العابرة للحدود، مبا يف ذلك تغري 

املنا والهجامت اإللكرتونية«.
كذلــك، اســتعرض الطرفــان »التقــدم 
الســنوات  مدى  عىل  الحلفاء  أحــرزه  الذي 
الدفاعي  اإلنفاق  تعزيز  املاضية يف  الســبع 
واملســاهامت األخرى يف الدفاع املشــرتك«، 
والتأكيد عىل »أهمية تقاســم املســؤوليات 
بشكل عادل داخل الناتو وضامن تزويد الحلف 

باملوارد الكافية ملواجهة التهديد«.
من جهته، قال األمني العام لحلف »الناتو« 
الرئيس   ينس ستولتنربغ، عقب اجتامعه مع 
بايدن، أنهــام اتفقا خــالل املحادثات عىل 
ورة »احتواء روســيا«، فضالً عن إجراء 
للصحفيني،  ستولتنربغ  وأضاف  معها.  حوار 
القضايا،  واســعة من  »ناقشــنا مجموعة 
الــدويل واألمن  روســيا والصني واإلرهاب 
أنه  إىل  «، مشــرياً  املنا الســيرباين وتغري 
»متفق مع موقف بايدن تجاه روسيا، ودعينا 

إىل الحوار مع موسكو«.
وقال بهذا الصدد، »نحن متفقون مع املوقف 
املزدوج، حيث نحتاج إىل الردع والدفاع، ولكن 
يف الوقت ذاته نحتاج الحوار مع روســيا«، 
مضيفاً أن »الحوار مع روسيا ليس دليالً عىل 
أن  أقوياء وموحدون، ويجب  الضعف. ونحن 

نتحدث مع روسيا«.
أفضل  نثــق بعالقات  إن مل  وتابع، »حتى 
مع روســيا، علينا أن نرتــب األمور يف هذه 

العالقات املقعدة«، عىل حد قوله.

ســــتــــولــــتــــنــــبــــر نــــــاقــــــش فـــــــي واشــــنــــطــــن
ــا  ــ ــيـ ــ ضـــــــــــــرورة إجـــــــــــــرا حـــــــــــوار مـــــــع روسـ

أكد الرئيــس األمرييك جو 
بايدن، دعــم الواليات املتحدة 
مع  اتصــال  خــالل  لكييف 
نظريه األوكــراين فولودميري 
محاولــة  يف  زيلينســيك، 
قبــل  أوكرانيــا  نــة  »لط
الروســية  األمريكية القمة 
املرتقبة يف وقــت الحق من 
هذا الشــهر«. وقال مستشار 
جيك  األمرييك  الوطني  األمن 
أخرب  بايــدن  إن  ســوليفان 
زيلينســيك بأنه »ســيدافع 
بكل قوة عن ســيادة أوكرانيا 
ووحدة أراضيهــا وتطلعاتها، 

وأنه يتطلع إىل الرتحيب به يف البيت األبيض 
يف واشنطن هذا الصيف«.

جاء االتصال الهاتفي يف الوقت الذي أثارت 
فيه كييف القلق بشأن اجتامع بايدن املرتقب 
مع الرئيس الرويس فالدميري بوتني والتحرك 
األمرييك األخري بشــأن مرشوع خط أنابيب 

الغاز »نورد سرتيم 2« بني روسيا وأملانيا.
وشدد سوليفان عىل أن لقاء بايدن وبوتني 
محاولة  ولكنــه  لروســيا،  مكافأة«  »ليس 
التي  »إلدارة خالفاتنا وتحديــد تلك املجاالت 
ميكننا العمــل فيها لصالــح أمريكا إلحراز 
تقدم«، مشــرياً إىل أن إدارة بايدن ال تتوقع 

نتائ مهمة من القمة.

ــادة أوكــرانــيــا ــوة عــن ســي ــدن : ســنــدافــع بــكــل قـ ــاي ب

دعا املجلــس الوطني للمســلمني الكنديني إىل 
التعجيل بالقضــاء عىل ظاهرة اإلســالموفوبيا 
عقب جرمية الدهس املروعة التي استهدفت أرسة 
مســلمة أمس، وقتل فيها 4 مــن أفرادها وأصيب 
الخامس إصابة بالغة، واعتربته السلطات املحلية 
القتــل الجامعي ضد  »عمالً متجذرا مــن أعامل 

املسلمني«.
وقال رئيس املجلس مصطفى فاروق »هذا هجوم 
إرهايب عىل األرا الكندية، ويجب التعامل معه 

عىل هذا األساس«.
املســلمة  الجالية  قال مســؤول  من جهتــه، 
املحامي نواز طاهر »يجب أن نواجه ونق عىل 
أجل أطفالنا  اليوم وليس غدا، من  اإلسالموفوبيا، 

وعائلتنا ومجتمعاتنا«.
وذكرت الشــــرطة أن ســــائقا دهس عائلة 
مكونة من 5 أفراد بــــشاحنة سوداء، مام أسفر 
اآلخر بجروح  عن مقتل 4 منــــهم وإصــــابة 
خطرية، يف هجوم متعمد استهدف الضحايا ألنهم 

مسلمون.
وقالت الســلطات إن شــابا اعتقل يف موقف 
للســيارات مبركز تجاري قريب بعد الحادث الذي 
وقع ليلة األحــد مبدينة أونتاريو الواقعة عىل بعد 

نحو 200 كيلومرت جنويب غريب تورنتو.
ووصف رئيس البلدية إد هولدر الحادث بأنه عمل 
من أعامل القتل الجامعي التي ارتكبت ضد املسلمني 

»لقد كان متجذرا يف كراهية ال توصف«.
 أجيال

بيانا حددت فيه أسامء  الضحايا  وأصدرت أرسة 
4 عاما(  أبنائهــا القتىل وهم ســلامن أفضــل )
ابنتهــام مينى )15  زوجته مديحة )44 ســنة( 
ســنة( والجدة )4 عاما( والتي تم حجب اسمها، 
مضيفة أن الفتى »فايــز« إصابته بالغة وتم نقله 

إىل املستشفى.
وقال البيان »كل من يعرف ســلامن وبقية أفراد 
عائلة أفضل يعرفون األرسة النموذجية التي كانوا 
عليها كمسلمني وكنديني وباكستانيني«. لقد عملوا 
بجــد يف مجاالتهم وتفوقــوا. كان أطفالهم من 
الطالب األوائل يف مدرستهم وكانوا مرتبطني بقوة 

بهويتهم الروحية )الدينية(.
وأوضحت صفحة لجمع التربعات عىل اإلنرتنت 

أن األب »كان معالجا طبيعيا ومحبا للكريكت، وأن 
زوجته كانت تحرض درجة الدكتوراه يف الهندسة 
ابنتهام كانت  املدنية بجامعة ويسرتن بلندن، وأن 
تنهي الصف التاسع، وكانت الجدة »ركيزة من أركان 

األرسة«.
ودعت األرسة يف بيانها الجميع إىل الوقوف ضد 
الشاب  »هذا  مضيفة  و«اإلسالموفوبيا«  الكراهية 
الذي ارتكب هــذا العمل اإلرهــايب تأثر بجامعة 
يرتبط بها، ويجب عىل بقية املجتمع اتخاذ موقف 
قوي ضد هذا، من أعىل املستويات يف حكومتنا إىل 

كل فرد من أفراد املجتمع«.
وقال زاهد خان، وهو صديق للعائلة، إن الضحايا 
من  أجيال يف نفس العائلة هم جدة وأب وأم وابنة 
مراهقــة، وذكر أن األرسة هاجرت من باكســتان 
منذ 14 عامــا »وكانوا أعضاء مخلصني ومحرتمني 

وكرماء يف مسجد لندن«.
وتابع وهو يغالب دموعــه املنهمرة بالقرب من 
موقع الجرمية »لقد كانوا بالخارج يف نزهة عىل 

األقدام، وكانوا يخرجون كل يوم«.
وقال صديق آخر لعائلة الضحايا، ويدعى قا 
خليل، إنه اعتاد رؤية األرسة كل يوم خميس عندما 

كانوا بالخــارج يف نزهة ليال، مضيفا أن العائالت 
تعيــش بالقرب من بعضها البعــض وتجتمع أيام 

العطالت »لقد دمرين هذا من الداخل متاما«

 هجوم مدبر 

وأوقف الرشطة املحلية املشتبه فيه، وهو شاب 
يدعى ناثانيال فيلتــامن )20 عاما( ووضعته قيد 
االحتجاز، وذكرت وسائل إعالم محلية أن سلطات 
التحقيــق مبدينة أونتاريو وجهــت له 4 اتهامات 

بالقتل من الدرجة األوىل.
مــن جهته، قال املحقق بول وايت إن الرشطة مل 
تحدد ما إذا كان املشتبه به عضوا يف أي »جامعة 
كراهية معينة، وإن رشطة لندن تعمل مع الرشطة 
الفدرالية واملدعني ملعرفة »تهم اإلرهاب املحتملة«. 
لكنه رفض الكشــف عن أدلة تفصيلية تشري إىل 
»إن  بالقول  مكتفيــا  محتملة،  كراهيــة  جرمية 

الهجوم كان مدبرا«.
يف هذه األثناء، قام نحو 10 من ضباط الرشطة 
بتمشيط املنطقة املحيطة مبوقع الحادث بحثا عن 
أدلة، وقال قائد الرشطة ستيفن وليامز »نعتقد أن 

الضحايا استهدفوا بسبب دينهم اإلسالمي«.

بــــــعــــــد جــــــريــــــمــــــة دهــــــــــــس عــــــائــــــلــــــة مـــســـلـــمـــة
ــا ــ ــي ــ ــوب ــ ــوف ــ ــام ســ ا ـــى  ــل ــا عـ ـ ــ ــقـ ــالـ ــدا بـ ــ ــن ــ ــي ك ــ ـــات فـ ــب ــالـ ــطـ مـ

ــو« ــت ــي ــف ـــا »ال ــو الــــى إلـــ ــدعـ أملـــانـــيـــا تـ
األوروبــــــــــــــي االتــــــــحــــــــاد  لـــــــــــدول   

دعا وزير الخارجية األملاين، هايكو ماس، اإلتحاد األورويب 
إىل إلغاء حق النقض للدول األعضاء  عىل السياسة الخارجية.
وقال ماس يف مؤمتر صحفي يف برلني: »مل يعد بإمكاننا أن 
نكون رهائن من قبل أولئك الذين يشلّون السياسة الخارجية 
األوروبية بحق النقض.. ومن يفعلون ذلك يلعبون بتامســك 
أوروبا عىل املدى الطويل أو القصري.. لذلك أقول ذلك برصاحة: 
يجب أن يختفي حق النقض«. وأضاف: »يجب علينا اآلن، بعد 
األزمات الداخلية، أن نحقق مزيداً من التقّدم يف قدرة أوروبا 
عىل الترصف يف مســائل السياسة الخارجية«. وكانت املجر 
قد استخدمت بشكل منتظم حق النقض )الفيتو( يف األشهر 

األخرية ملنع الترصيحات املنتقدة بشأن الصني.

ــع  ــ ــواقـ ــ ــــــر مـ ــل كــــبــــيــــر يــــــ ــ ــطـ ــ عـ
ويــــــــ رئـــيـــســـيـــة بـــأنـــحـــا الــعــالــم

أدى انقطاع رسيع إىل تعطيل مواقع الويب الرئيســة يف 
جميع أنحاء العامل، وشملت قامئة املواقع املتأثرة »ريد ديت« 
(Reddit(، و«إيباي« )eBay(، و« ويتش« )Twitch(، و«ذا 
 Financial( »و«فايننشال تاميز ،) غارديان« ) 
Times(، و«إندبندنــت« )Independent(، و«نيويورك تاميز« 

( فضال عن موقع الحكومة الربيطانية.   )
ويبدو أن عدًدا من املواقع اإللكرتونية الرئيسة، مبا يف ذلك 
موقع الحكومة الربيطانية، قد ترضر بسبب انقطاع الخدمة 

.(Fastly( العاملية الستضافة املواقع اإللكرتونية فاستيل
وقد واجــه الذين ســجلوا الدخول إىل موقــع الحكومة 
(، باإلضافة إىل مجموعة من مستخدمي  . الربيطانية )
املواقع اآلخرين، يف وقت سابق رسالة تقول إن الخدمات غري 

50  غري متوفرة«. متوفرة »
 (CDN( وأبلغت رشكة فاستيل لتزويد املحتوى عرب اإلنرتنت
بحدوث انقطاع عرب شــبكتها، أثر يف املواقع التي تستخدم 
نظامها األســايس. وأكدت الرشكة التــي تتخذ من الواليات 
املتحدة مقرا لها أنها وجدت املشكلة وأن شبكتها العاملية تعود 
إىل االتصــال باإلنرتنت، ويف أثناء كتابة الخرب، يبدو أن عدًدا 
من الخدمات قد متت استعادته، لكن أوقات التحميل بطيئة، 
ويبدو أن الوصول إليها متقطع. وكانت هناك تقارير سابقة 
تتحدث عن تعطل بعض املواقع األخرى أيًضا، منها »باي بال« 
 ،) Spotify( »و«ســبوتفاي )CNN( »و«يس إن إن )PayPal)

وكلها تبدو اآلن كأنها تعمل بصورة طبيعية.

وزارة العــــــدل االميركيــــــة تتخذ مجموعة
» الســــــا »عن  مــــــن  للحد  طــــــوات   

أعلنت وزارة العدل األمريكية أنها اتخذت خطوات للحد من 
»عنف الســالح«، من بينها معالجة استخدام أجهزة التثبيت 
التي تحول املسدسات إىل بنادق وإخضاعها ملتطلبات قانون 
األســلحة النارية. كام أعلنت وزارة العدل أنها أقرت ترشيعا 
منوذجيا يسمح للواليات بصياغة »أوامر الحامية من املخاطر 
الشديدة«، والتي تعرف أيضا باسم قوانني العلم األحمر، والتي 
تسمح للمحاكم مبنع األشــخاص الذين ميرون بأزمة مؤقتا 

من الوصول إىل سالح ناري.
وقالت املتحدثة باسم البيت األبيض جني بسايك إن »وزارة 
العدل أعلنت خطوتني جديدتني لوقف وباء العنف املســلح يف 
بالدنا، وذلك بعد إعالن الرئيس جو بايدن واملدعي العام مريك 
غارالند يف أبريل املا عن مجموعة من اإلجراءات األولية«.
وأشــارت إىل أن »هذا جزء من التــزام الرئيس طويل األمد 
بالتصدي لهــذه اآلفة التي تحصد أرواح عــدد كبري جدا من 

األفراد«.

عرضت تركيا حراسة وإدارة مطار كابل بعد 
انسحاب الواليات املتحدة وقوات الناتو األخرى 
من أفغانستان، لكن مسؤولني أمريكيني قالوا 

إن أنقرة تفرض رشوطا تحتاج إىل حل.
أتراك  مســؤولني  عن  »رويــرتز«  ونقلت 
قولهم إن أنقرة قدمــت االقرتاح يف اجتامع 
للناتو يف مايو عندما اتفقت الواليات املتحدة 
القوات بحلول  ورشكاؤها عىل خطة لسحب 

11 ايلول.
وكشف مسؤول تريك أن املسؤولني األتراك 
املحتملة  املتطلبــات  ناقشــوا  واألمريكيني 
للمهمة، وقد وافقت واشــنطن عىل التعامل 

مع بعضها.
الدفاع الرتيك  ويف هذا السياق، قال وزير 
خلو أكار بوقت ســابق، إن عرض أنقرة 
مرهــون بدعم هــؤالء الحلفــاء، وأضاف: 
»نعتزم البقاء يف أفغانستان حسب الظروف. 
ما هــي رشوطنا؟ الدعم الســيايس واملايل 
واللوجســتي. إذا تم الوفــاء بهذه الرشوط، 
ميكننا البقاء يف مطار حامد كرزاي الدويل«.

من جهة أخرى، قال مسؤولون أمريكيون، 

إنهــم يرحبون باالقرتاح الــرتيك لكن أنقرة 
تطلــب الكثري مــن »العنــارص التمكينية« 
األمريكية للمهمة، الفتني إىل بعض املخاوف 
األمريكية بشــأن مصداقية تركيا، يف ضوء 
خالفاتهم األخرى، لكنهم قالوا إن واشــنطن 

ستجد طريقة إلنجاحها.
ووفق »رويرتز« فإنه من املمكن أن يساعد 
الدور الرتيك يف تأمني املطار للرحالت الدولية 
يف تحسني العالقات بني أنقرة والغرب، التي 
توترت بشدة بسبب رشاء تركيا ألنظمة دفاع 
روسية والخالفات مع الدول األوروبية بشأن 
حقوق التنقيب يف مياه رشق البحر املتوسط.

كام قد يساعد تأمني مطار كابل يف إقناع 
الدول بالحفا عىل وجود دبلومايس  بعض 
الشهر  أسرتاليا  أغلقت  حيث  أفغانستان،  يف 

املا سفارتها هناك بسبب مخاوف أمنية.
ومن املقرر أن يناقــش قادة الناتو الوضع 
يف أفغانســتان يف قمة يوم االثنني املقبل، 
حيث ســيلتقي الرئيس الــرتيك رجب طيب 
أردوغــان بالرئيس األمرييك جو بايدن للمرة 

األوىل منذ توليه منصبه.

ــل  كــاب ــار  ــطـ مـ وإدارة  ــة  ــراســ حــ ــر  ــعـ تـ تـــركـــيـــا 

% من  قالت مصادر حكومية يونانية إن 2
الربع  اللجوء عــام 2020 و50% يف  طلبات 
األول من عــام 2021 قدّمها طالبو لجوء من 
سوريا وأفغانســتان وباكستان وبنغالديش 
والصومال. وقالت وزارة الهجرة اليونانية إن 
»تركيا آمنة ملعظم طالبي اللجوء املقيمني اآلن 
يف الجزر اليونانية، حيث تسعى أثينا لترسيع 

عمليات اإلعادة إىل جارتها الرشقية«.
201 بني االتحاد  ووفًقــا التفاقية عــام 
األورويب وتركيــا، يجب عىل األخرية أن تعيد 
الالجئني السوريني من اليونان إذا مل يواجهوا 

مخاطر جدية يف تركيا.
الوزارة »إنهم ليســوا يف خطر   وأضافت 
بسبب دينهم أو جنسيتهم أو آرائهم السياسية 
أو اندماجهم يف فئــة اجتامعية، وميكنهم 

طلب اللجوء يف تركيا وليس يف اليونان«.
ونُقل عن وزيــر الهجرة نوتيس ميتارايش 
قوله إنها »ســتكون خطوة كبرية نحو الحد 
مــن التدفق غري القانــوين لالجئني وإجبار 
تركيا عىل إعادة قبــول أولئك الذين تم رفض 

منحهم اللجوء يف الجزر اليونانية«.
وعىل مدار الخمســة عرش شهًرا املاضية، 
1،45 الجًئا تريد  رفضت تركيــا إعادة إدخال 

السلطات اليونانية إعادتهم.
، اتهمت اليونان  ويف أوائل نيســان املا
تركيا بالسعي إىل »إثارة تصعيد يف بحر إيجة 
مبناورات خطرية ومســاعدة غــري قانونية 

لالجئني«.

 وبني كانــون الثاين ونيســان املاضيني، 
وصل ما يزيد قليالً عن ألف طالب لجوء عىل 
الشواط اليونانية وفًقا لوكالة األمم املتحدة 

لالجئني.
اليونان  ومن خالل هذه الخطــوة، تهدف 
إىل إرسال رســالة مفادها أنه سيكون من 
غري املجــدي لطالبي اللجــوء التقدم بطلب 
للحصول عىل اللجــوء يف اليونان ألنهم إما 
»محــارصون« يف اليونان أو يتــم إعادتهم 

برسعة إىل تركيا.
 وتقول أثينا أن ما يقرب من 90% من طالبي 
اللجوء يف اليونان يريدون عملًيا االنتقال إىل 

دول االتحاد األورويب األخرى.
يشار إىل أنه يف آذار 2020، قامت الرشطة 
اليونانية الغاز املســيل للدموع إلبعاد مئات 
الالجئني الســوريني الذين احتشــدوا لعبور 
واســتقدم  اليونان.  إىل  تركيــا  من  الحدود 
الجيش اليوناين عىل إثره، تعزيزات عسكرية 

إىل الحدود املشرتكة مع تركيا.
وسبق ذلك، ترصيح ملســؤول تريك رفيع 
قال فيه إن »تركيــا قررت عدم منع الالجئني 
السوريني من الوصول إىل أوروبا، سواء جواً 
أو بحراً، وإن أوامر صــدرت لقوات الرشطة 
اعرتاض  بعدم  الحدود  وأمن  السواحل  وخفر 

الالجئني«.
وأحصت منظمة الهجرة الدولية يف حينها 
1 ألف شــخص عىل األقــل تواجدوا عىل 

الحدود الرتكية اليونانية.

ــيــن ــادة الــاجــ ــ عـ ــ عــلــى تــركــيــا  ــ الــيــونــان تــ

«، وهــو  تعــرض نظــام »
الرئيســيني  التكنولوجيا  أنظمة موردي  أحد 
الكونغرس األمرييك  املســتخدم يف مكاتب 
للتواصل مع الناخبني لهجوم إلكرتوين مقابل 

الحصول عىل فدية.
، مل  وبحســب موقــع  
يتمكــن ما يقرب مــن 0 مكتبا يف مجلس 
النواب، مــن الجمهوريــني والدميقراطيني، 
ولعدة أســابيع من الوصــول إىل املعلومات 
بســبب الهجوم، مشــريا إىل أنه مل يتم حل 

املوضوع بعد.
املسؤولني  وقالت كاثرين سزبيندور كبرية 
لـ   النواب،  مجلس  يف  اإلداريني 

News، إنه ال يوجد ما يشري إىل أن الهجوم قد 
يكون خرق أيضا أنظمة تكنولوجيا املعلومات 

يف الكونغرس.
وأكــدت أنه »«تــم إخطــار مكتب كبري 
املوظفــني اإلداريني من قبــل  
قد  اإللكرتونية  اإلخبارية  الرسائل  نظام  بأن 
الفدية ويف هذا  تعرض لهجوم من برامــ 
الوقت ال يوجد ما يشري إىل أي تأثري للهجوم 

عىل بيانات مجلس النواب«.
ملكاتب  خدمــات  يوفــر  و 
الكونغرس مام يسمح للمستخدمني باالتصال 
مع الناخبني والتعــاون معهم وإدارة جميع 

االتصاالت الداخلية والخارجية.

ـــرس ــ ــونـ ــكـ ــي الـ ــ ــا االتـــــصـــــال فـ ــ ــ ــ ــّر ن ــ ــعـ ــ تـ
ــي ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ إلـ لـــــهـــــجـــــو  األمـــــــيـــــــركـــــــي   
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ــرة اوهــانــيــان ــوزي ــد اتــحــاد الــكــرة الــطــائــرة زار ال وف

زار وفد من االتحــاد اللبناين للكرة الطائرة 
برئاســة رئيــس االتحــاد وليــد القاصوف 
وزيرة الشــباب والرياضة فارتينيه أوهانيان 
أمس  ظهر  بالــوزارة  مكتبها  يف  كيفوركيان 
الثالثاء وعقــد اجتامعاً مطوالً معها بحضور 
رئيــس مصلحة الرياضة يف الــوزارة محمد 

عويدات.
القاصوف، كل من  الوفد، اضافة اىل  وّضم 
نائبي الرئيس جورح نصور وغســان قزيحة، 
األمني العــام عصام ابو جودة، امني الصندوق 
باسيل،  ناجي  املحاســب  ســعادة،  جوزيف 
مو  اييل  الدكتور  الوطنية  املنتخبات  مدير 
مهنا  وعساف  حبيب  جورج  االتحاد  وعضوي 

واملدير التنفيذي لالتحاد اميل جبور.
يف البدايــة، وّجه القاصوف الشــكر اىل 
التــي تبذلها ملصلحة  الجهود  الوزيرة عــىل 
الرياضة عىل  الرغم من  الظروف السياســية 
واالقتصادية والصحية الســيئة التي يعيشها 

لبنان.
ثم اطلع الوفد الوزيــرة عىل خطة االتحاد 
لبنان وعىل رأسها  لناحية اطالق بطوالت  ان 
بطولــة الدرجة األوىل )رجــال( يف ترشين 
األول الجاري وبطولة الكرة الطائرة الشاطئية 

قريباً ام بالنسبة ملشــاركة منتخب لبنان يف 
الكرة الطائرة الشــاطئية يف تصفيات الدور 
نصــف النهــايئ املؤهلــة اىل دورة األلعاب 
اليابانية  العاصمة  التي ستجري يف  األوملبية 
طوكيو قريباً بعدما احتل لبنان مركز الوصافة 
يف بطولة غرب آسيا التي استضافها لبنان يف 

صيف العام 2019.
كــام اطلعها القاصوف عــىل وجهة نظر 
االتحاد حول موضوع االنتخابات التي حصلت 
يف كانون األول الفائت بحضور مندويب وزارة 
الشــباب والرياضية محمــد عويدات وجوانا 
رئيس  نائب  األوملبية  اللجنــة  ومندوب  رّمال 
اللجنة آنذاك جــورج زيدان وابرز لها بالوثائق 
واالثباتات التي تثبت  رشعية االنتخابات ماية 

يف املاية.
بدورها، تحدثت الوزيــرة اوهانيان فتمّنت 
التوفيــق لالتحاد يف تنفيــذ روزنامته للعام 
الجاري وعىل رأســها بطوالت لبنان متمنية 
التوفيق لبعثة لبنان املشــاركة يف التصفيات 
األوملبيــة والتي ســتجري يف تايالندا بحيث 

ستغادر البعثة األحد املقبل.
بـ  الزيارة  القاصــوف  وصف  اللقاء،  وبعد 

»املمتازة«.

اد و م وفد ا دا والقا وهانيا وعو

ــواجــ تــركــمــانــســتــان الــيــو دوجـــة : لــبــنــان ي ســيــويــة املـــ الــتــصــفــيــات ا

ــة أمـــم أوروبــــا ــطــول ــ ب ــق ــســا املـــرشـــ األبـــــرز الحـــــراز ل مــنــتــخــ فــرن

: ــم  ــالـ ــعـ الـ ــي  ــ ف العـــــ  ـــلـــى   أ ــائـــمـــة  قـ
ـــي عــربــي ــا ـ ـــور  ــة وحـــ ي ــ ــي ــل ــك ســيــطــرة إن

عب لبنا اليو ستك فر  ه 

منت فرنسا

يســتعد منتخــب لبنان 
تركامنســتان،  ملواجهــة 
عىل  األربعاء،  اليوم  صباح 
ملعب بو يان يف العاصمة 
سيول،  الجنوبية  الكورية 
املشرتكة  التصفيات  ضمن 
املؤهلــة لبطولتــي كأس 
 2022 عام  قطر  يف  العامل 
اآلســيوية  األمــم  وكأس 

.202 بالصني عام 
لبنان  منتخــب  ويحتل 
املركــز الثــاين برصيد 10 
املجموعــة  يف  نقــاط 
ميتلك  حــني  يف  الثامنة، 
منتخــب تركامنســتان  
املركز  بهــم  يحتل  نقــاط 
الثالــث، علام بــأن كوريا 
الجنوبية تتصدر املجموعة 

برصيد 10 نقاط.
ويتأهل للدور النهــايئ من تصفيات املونديال 
متصدر كل مجموعة، إىل جانب أفضل 4 منتخبات 
حاصلة عىل املركز الثــاين يف املجموعات الـ8، 
كام تحصل هــذه املنتخبات عىل بطاقات التأهل 

.202 لنهائيات كأس آسيا 
جامل  مدربه  بقيادة  لبنان  منتخب  ويســعى 
طــه لتحقيق الفوز والوصــول إىل الدور الثالث 
من التصفيات، خصوصا وأنه ســيواجه منتخب 
الجنوبية )5- أمام كوريــا  ثقيلة  تلقى هزمية 

أصبحــت  0( وحظوظــه 
صعبة جدا يف التأهل تحت 
هوجاكلديف  مدربه  قيادة 

يازغولو.
وكان منتخــب لبنان قد 
خــرس مشــاركة املهاجم 
هالل الحلــوة عقب تلقيه 
أمــام  صفــراء  بطاقــة 
عن  وســيغيب  رسيالنكا، 
كام  تركامنستان،  مواجهة 
ســيغيب عن رجــال األرز 
القائد حسن معتوق وحسن 
شــعيتو مــوين بســبب 

اإلصابة.
األرز  رجــال  ويتســلح 
بالالعبــني محمــد قدوح 
ومحمد  األومــري  وجوان 
حيدر، حيث ســيكون لهم 
دور كبــري كونهم مفاتيح 

أساسية للمنتخب الوطني اللبناين.
وكان منتخب لبنان قد هزم تركامنستان ذهابا 
بنتيجة )2-1(، حيث تعترب مواجهة  يف بريوت 

اإلياب عىل ملعب تركامنستان.

لباحثني  دراســة  أظهرت 
مــن جامعــات يف 4 دول 
مختلفة أن املنتخب الفرن 
بطــل العامل، هو املرشــح 

األبرز للقب يورو 2020.
ووفقــا لـ«تنبؤات التعلم 
اآليل الهجــني« التي نرشت، 
فرنســا  منتخــب  حصــل 
قامئــة  يف   %14 عــىل8
للقب  املرشــحة  املنتخبات 
اليورو، وحل منتخب إنجلرتا 
 ،%1 5 عىل  بحصوله  ثانًيا 
عىل  إسبانيا  حصول  مقابل 

.%12
الربتغــال،  واقتســمت 
الرابع  املركز  اللقــب  حاملة 
مع أملانيــا بحصول كالهام 

.%10 عىل 1
واســتخدم العلــامء يف 

جامعات دورمتوند، وميونيخ بأملانيا وإنســربوك 
 4 ، بالنمســا، وجينت يف بلجيكا ومولده بالرنوي
مناذج توقعات مختلفــة، ومحاكاة ملباريات يورو 
2020 التــي تقام يف الفرتة مــن 11 حزيران إىل 
11 متوز ، وتم تكــرار األمر 100 ألف مرة عىل هذا 

النحو.
لكن أســتاذ اإلحصائيات اخيم زيليس بجامعة 
إنسربوك، حذر من أن »طبيعة التوقعات من املمكن 
أن تكــون خاطئــة وإال فإن بطوالت كــرة القدم 

ستصبح مملة«.
وأضاف »نقدم احتامالت وليس تأكيدات«.

 تحديات استثنائية تخترب املنظمني 
اىل ذلك، حــذر مجلس االتحــاد األورويب من 
»تحديات اســتثنائية« تواجه بطولة يورو 2020 
التي تنطلق بعد غد الجمعة وتقام فعالياتها يف 11 

مدينة أوروبية.
وذكر مجلس االتحاد األورويب يف بيان: »بشكل 
خاص وســط جائحــة كورونا، فــإن املنظمني 
للفعاليــات الكربى ينبغي عليهــم مواصلة فرض 

انتشــار  دون  للحيلولة  اإلجراءات  واتخاذ  املعايري 
الفريوس وسط كل األطراف املعنية«.

وأكد البيان أن عملية »فرض األمن« تشكل تحديا 
من نوع خاص خالل البطولة، مبّينا »أهمية تعاون 
الرشطة الدولية وتبــادل املعلومات لضامن إقامة 

مسابقة آمنة ومحكمة«.
واعتــرب مجلــس االتحــاد األورويب تحركات 
ورة  الجامهري بأنها مصدر خطورة كبري، مؤكدا 
متابعتهــا، ليس فقط يف االســتادات ولكن أيضا 
يف وســائل املواصالت العامة والفنادق ومالعب 

التدريبات واملناطق الشهرية يف املدن األوروبية.

 مدير البطولة: نحن يف مأزق 
ونبحث عن حل 

عىل صعيد آخر، كشف مارتن كالن مدير بطولة 
كأس األمم األوروبية، أن املســابقة القارية أمام 
مــأزق معقد يبحث عن حل قبل بداية منافســات 

الدور ربع النهايئ ليورو 2020.
وقال كالن إن »القرار مل يحسم بعد بشأن السامح 
للوافدين من بريطانيا بدخول أملانيا للمشاركة يف 

)يورو 2020(«.

مقابلة  يف  كالن  وأوضح 
لوكالة األنباء الســويرسية 
»كيستون  إس.دي.إيه« إن 
قدمت  األملانية  »الحكومــة 
االتحاد  ويواصــل  حــال« 
األورويب للعبــة )يويفــا( 
املناقشــات مــع الحكومة 

املحلية.
وأكد مدير يــورو 2020: 
»مل نضــع الحــل بشــكل 

ملموس عىل الطاولة بعد«.
واســتدرك: »لكــن هناك 
يشء واحد واضــح: هدفنا 
يجب أن يكــون ضامن عدم 
فرض حجر صحي. لكن يف 
ســلبية  نتائ  وجود  حالة 
ذلك  أن  بــد  ال  للفحــوص، 

سيكون محتمال«.
منطقة  بريطانيــا  وتعد 
املتحورة لفريوس كورونا،  السالالت  فيها  تتف 
وتنص قواعد الســفر املعمول بها يف أملانيا حاليا 
عــىل أن الدخول مــن تلك املناطــق مقترص عىل 
املواطنني األملان فقــط وحاميل اإلقامة يف أملانيا، 
عىل أن يخضعــوا للحجر الصحي ملــدة 14 يوما، 

بغض النظر عن سلبية نتائ فحوص كورونا.
وتستضيف مدينة ميونخ األملانية  مباريات يف 
دور املجموعات ومبــاراة واحدة يف دور الثامنية 

يف 2 متوز املقبل.
وقد يكون أحد طريف تلك املباراة منتخبا خاض 

1 يف لندن قبلها بأيام قليلة. مباراته يف دور الـ 
وقال كالــن: »قد تكون هناك مشــكلة إذا لعب 
منتخب يف لنــدن وبعدها كان عليه الســفر إىل 

ميونخ لخوض دور الثامنية«.
ورصح هيلغه براون رئيس ديوان املستشــارية، 
مؤخرا لصحيفة »فرانكفورتر ألجامينه ســونتاغ 
والصحة  الداخليــة  وزار  بــأن   ،» تســايتون
تتناقشــان لتحديد »أي املجموعات من األشخاص 
وأي التدابري الوقائية الواجب تطبيقها« للســامح 

بالدخول إىل أملانيا للمشاركة يف البطولة.

وضع املركز الدويل للدراســات الرياضية، العب 
الوسط املهاجم لنادي مانشسرت سيتي، اإلنكليزي 
فيل فودين، عىل رأس قامئة الالعبني األعىل قيمة 

تسويقية، بقيمة تتجاوز 190 مليون يورو.
وســيطر الالعبون اإلنكليز عــىل املراكز الثالثة 
األوىل يف القامئــة، حيــث جاء جناح مانشســرت 
يونايتد، ماســون غرينوود يف املركز الثاين، بقيمة 
1 مليون يورو، متبوعا بزميله يف  ســوقية بلغت 8
 159 1( راشــفود  ماركوس  الفريق، مواطنه،  نفس 

مليون يورو(.
أما املركــز الرابع، فكان من نصيــب نجم هجوم 
 155 بوروسيا دورمتوند، الرنوجي إيرلين هاالند )5
مليــون يــورو(، تــاله يف القامئة، صانــع ألعاب 
 154 مانشسرت يونايتد، الربتغايل برونو فرينانديز )

مليون يورو(.
وجاء العب خط وسط برشلونة، الهولندي الشاب، 
 1 فرينــيك دي يون يف املركز الســادس، بقيمة 8
مليون يورو، وتاله زميله اإلسباين بيدري غونزاليس 
1 مليــون يورو( يف املركز الســابع، أما املركز  2(
الثامن فكان من نصيــب الظهري األيرس لنادي بايرن 

 1 1 ( ديفيز  ألفونسو  الكندي  ميونيخ، 
مليــون يــورو(، وجاء من بعــده، نجم 
أتلتيكو مدريــد، الربتغايل جواو فيلكس، 

12 مليون يورو. بقيمة 8
 ، واختتم متوسط ميدان نادي تشيل
العرشة  قامئة  ماونت،  اإلنكليزي ماسون 

12 مليون يورو. األوائل، بقيمة 
وتراجع نجم باريس ســان جريمان، 
الفرن كيليان مبايب إىل املركز الـ12، 
بقيمة تســويقية تتجاوز 118 مليون 
يورو، بينام جاء زميله الربازييل، نيامر 
، بعد ترنح  دا ســيلفا يف املركز الـــ1

مستواه يف الفرتة األخرية، وعدم تحقيقه أي لقب 
كبري مع »البي إس جي« هذا املوسم، ذلك باإلضافة 

إىل تقدمه يف السن.
وتواجد  العبني عــرب ضمن قامئة أعىل 100 
العب قيمة تســويقية، وهم الظهري األمين لنادي 
إنرت ميالن، املغــريب أرشف حكيمي، الذي حل يف 
9 مليون يورو،  2، بقيمة تجــاوزت  املركز الـــ
وجناح نادي ليفربول ومنتخب مرص، محمد صالح، 

5 مليون  الذي حل يف املركز الـ45، بقيمة بلغت 
يورو، فيام حل  مهاجم إشــبيلية، املغريب يوسف 
 55 النصريي، يف املركز الـ80، بقيمة وصلت إىل 9

مليون يورو.
ووضعت الدراسة العديد من املعايري يف الحسبان 
القيمة السوقية لالعبني، والتي ضمت  قبل تحديد 
مدة عقد الالعبني مــع أنديتهم، وعمرهم، وتطور 
أدائهم، وهو ما جعل  الكروية وتطور  مســريتهم 

الالئحة يسيطر عليها العبون صغار السن.

في فود

و ي ن لو  كا

ـــــي ريــــــــــال مــــدريــــد ـــــا ــر  ــ ــي ــصــ ــ ــي يـــــحـــــدد م ــ ــوت ــ ــل ــ ــي ــ ــش ــ كــــــارلــــــو أن
، املدرب  حــدد اإليطايل كارلو أنشــيلو
اســتمرار  من  موقفه  مدريد،  لريال  الجديد 
ثالثة العبــني مع املرينغي خالل املوســم 

املقبل.
اإلسباين،  »الشرينجيتو«  لربنام  ووفقا 
إدارة ريال مدريد  أنشــيلو طلب من  فإن 
ماركو  واإلسباين  بايل  غاريث  الويلزي  بقاء 

أسينسيو.
وزعمت تقارير أن إدارة ريال مدريد ترحب 
بفســخ عقد بيل لتوفري راتبه الضخم، كام 
أمواله يف  أسينسيو الستغالل  لبيع  تخطط 

التعاقد مع صفقات جديدة يف املريكاتو.
وأشار الربنام اإلسباين إىل أن أنشيلو 
خارج  مارســيلو  الربازييل  الظهــري  يضع 

حســاباته خالل املوسم املقبل، بينام يريد الالعب 
االستمرار يف ريال مدريد.

ويف إطار آخر، كشف »الشــرينجيتو« أن راتب 

أنشيلو مع ريال مدريد سيرتاوح بني 5 إىل 4 
ماليني يورو سنويا فقط.

، التعاقد مع أحد الالعبني  كام طلب أنشــيلو
البارزين يف صفوف نابويل.

اإلسباين،  »الشرينجيتو«  لربنام  ووفقا 
فإن أنشيلو يرغب يف التوقيع مع فابيان 

رويز، العب وسط نابويل.
وســبق أن حاول ريال مدريد التعاقد مع 
، لكن إدارة نابويل  رويز يف املوســم املا

متسكت باستمرار الالعب اإلسباين.
يذكر أن أنشيلو سبق أن عمل مع رويز 
إقالة  ملدة موســم ونصف يف نابويل، قبل 

املدرب اإليطايل من قيادة البارتينويب.
ويرتبط فابيــان رويز صاحب الـ25 عاًما 

.202 بعقد مع نابويل حتى حزيران 
وانتقل رويز إىل نابويل يف صيف 2018، 
قادًما من ريال بيتيس، ورسعان ما أصبح عنرصا 

أساسيا يف تشكيلة البارتينويب.
يذكر أن أنشــيلو وقع عقــدا مع ريال مدريد 
ملدة  ســنوات، عقب أيام قليلة من رحيل املدرب 

الفرن زين الدين زيدان عن الفريق.

بــــطــــولــــة تــــــحــــــّدي املــــــــهــــــــارات الـــفـــنـــيـــة
ــات الــــــعــــــمــــــريــــــة بــــالــــتــــنــــس ــ ــ ــ ــ ــ ــف ــ ــ ــل ــ ــ ل

سابق بو ا

اللبناين  االتحــاد  أعلــن 
»بطولة  اطالقه  عن  للتنس 
تحدي املهارات الفنية للفئات 
بالتعاون  باللعبة  العمرية« 
 . مانيا«  »ســبورتس  مــع 
وسيقام هذا التحدي يف عدد 
وعىل  اللبنانية  املناطق  من  
ست مراحل ومبشاركة ثالث 
فئات عمريّة للذكور واإلناث 
دون  ســنوات،   10 )دون 
14 ســنة ودون 18 سنة(.
األوىل  املرحلة  وســتنطلق 
مالعب  عىل  الحدث  هذا  من 
نــادي النهضة)بريوت( يف 

20 حزيــران الجاري عــىل ان يقام التحدي 
كل نهــار أحــد يف منطقة لبنانيــة معّينة 
.وُحــّددت املرحلة  الثانية عىل  مالعب  نادي 
»مريامــار« )طرابلــس( بعدهــا يف نادي  
»الساميا«)الكســليك(  يليها »ســاين الند« 
)زحلــة(، »جعيتا كاونرتي كلــوب« وأخرياً 

»الدامور كاونرتي كلوب«.
وتأ هذه الخطــوة ،التي القت الرتحيب من 
عائلة لعبة التنــس وخاصة من أهايل الالعبني 
والالعبــات، من االتحاد اللبنــاين للتنس، الذي 
201 وقاده اىل  يرئسه اوليفر فيصل منذ العام 
نجاحات كبرية خاصة عىل صعيد مسابقة كأس 
املواهب الصاعدة وصقلها  ديفيس ،الكتشــاف 
 ويف سياق نرش اللعبة يف  كافة املناطق اللبنانية.

»تحدي املهارات الفنية«  عبارة عن مشــاركة 
وتحديات  مســابقات  والعبة  يف  العب  كل 
عىل أرض امللعب ترتكز عىل مهاراته يف لعبة 

التنس التي تطّورت كثرياً يف السنوات األخرية 
خاصة لناحية مامرســتها من الجيل الطالع 
وما املشاركة الكثيفة لكافة الفئات العمرية 
 يف الدورات االتحادية ســوى دليل عىل ذلك. 
وســيتم يف نهاية كل مرحلة توزيع الجوائز 
و امليداليــات عــىل الفائزيــن والفائــزات 
باملركزيــن  األول والثــاين عــن كل فئــة 
عمرية عىل أن يتأهــل الفائزون إىل بطولة 
لبنــان العاّمة لتحدي املهــارات الفنية التي 
 ستســتضيفها »مالعــب رالــف أيب كرم«.

وسيحرص االتحاد اللبناين للعبة و« سبورتس 
الوقاية من  مانيا« عىل اتخاذ كافة اجراءات 
وباء »كورونا« واتّباع ارشادات وزارة الصحة 

العامة بهذا الصدد.
عرب  االستامرة  تعبئة  الرجاء  للمشــاركة 

الضغط عىل هذا الرابط:
: .

5

حقق هوبس فوزاً كبــرياً عىل الهومنتمن 
)85-54(، الربع األول )20-12(، والثاين )45-

(، يف املباراة التي جرت  9- 20(، والثالث )
أمس الثالثاء عىل ملعب ســنرت أغباليان يف 
مزهر  بصاليم، ضمن املرحلة 15 من بطولة 

لبنان »أكس أكس أل أيرنجي« يف كرة السلة.
وكان الثــال غابرييــل صاليبي وجورج 
يف  االفضل  غنطوس  ويوســف  الشــويري 
صفوف هوبس، إذ ســجل األول 22 نقطة و 
ريباوندز ومتريرتني حاســمتني، والثاين 18 
نقطــة و8 ريباوندز ومتريرتني حاســمتني، 
1 نقطة وريباونــد واحد ومتريرة  والثالــث 

حاسمة واحدة.
ويف صفوف الهومنتمن، سجل كارل زلعوم 
1 نقطة و ريباوندز ومتريرتني حاسمتني، 

ورشبل سعد 11 نقطة و ريباوندز ومتريرة 
حاسمة واحدة.

وتســتكمل املرحلة اليوم األربعاء فيلتقي 
عند الســاعة الرابعة بعــد الظهر بريوت مع 
أطلس الفرزل عىل ملعب مجمع الشياح، وعند 
الساعة السابعة والنصف مساء، يلتقي أنيبال 
زحلة مع الحكمة عىل ملعب راهبات القلبني 

األقدسني يف زحلة.
وغداً الخميس، يلتقي عند الســاعة الرابعة 
بعــد الظهر املتحد مع الشــانفيل عىل ملعب 

املتحد يف طرابلس.
وتختتم املرحلة بعد غد الجمعة، فيلتقي عند 
الساعة السابعة مساء بيبلوس مع الريا 
بريوت عــىل ملعب مجمع الرئيس ميشــال 

سليامن يف جبيل.

ــة : ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــان فـــــــي كـــــــــرة الـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــة لـ ــ ــولـ ــ ــطـ ــ بـ
ــى الـــهـــومـــنـــتـــمـــن ــ ــل ــ ــس ع ــ ــوب ــ ــه ــ ــر ل ــيـ ــبـ فـــــــوز كـ

ومنت وهوب ا ال م مبا



1ـ عايدة أبو جودة

2ـ بوار، الب، بوبال

ـ دك، بنات، مي، آيس

4ـ املنترص بالله

5ـ ال يا حبيبي، أوان، م

ـ كهن، دهس، اح، السجن

ـ رواب، عاّمن، دو، تجّر

8ـ يم، كانو، الياس نارص

9ـ ماكــر، يجني، ســال، 

لفيف

10ـ وكّل، وسام، أرقه، ري

11ـ أدري، كبل، درب، ورش

12ـ رّسي، دنا، فا، امليدان

1ـ مكاتبة، سيد درويش، 

ال

تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة
ــرة ــي ــ ــص الـــشـــبـــكـــة ال

5   4         2   1   
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 عموديا: 

 عموديا:

من سبعة حروف:    االبراج 

  دولة آسيوية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  آرثر كونان دويل 

اخترب معلوماتك

1ـ يُطلق يف الجو. 

2ـ إلتوائه وانحرافه.

ـ بلدة يف الشوف.

4ـ االســم الثاين لفنان 

لبناين.

5ـ ضعًفا يف الجسم. 

1ـ عاصمة دولة كربى. 

2ـ ننشئه ونهّذبه. 

ـ نقيض قرصوا. 

4ـ شهامن ورشيفان. 

5ـ طلينا للجدار.

شــاعر جاهيل. عــاش يف القرن الســادس وامتاز 

بفصاحته، فكان يُحســن  العربية والفارسية والرمي 

بالنشاب. وهو أول من كتب بالعربية يف ديوان كرسى. 

انية حروف. إذا جمعت:  إسمه مؤلف من 

+5 دولة افريقية.  +5+4

2+4+ إحدى االمارات. 

+2 مدينة يف إيران.  +

1+5+4 من الفواكه. 

5+8+ ُمبتّل.

4+8+5 جسم.

+ هيئة املالبس.

1ـ من هو امللك الفرن الذي أقر اللغة الفرنسية لغة 

رسمية لبالده عوضا عن الالتينية؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما إســم الطبيب البلجييك الذي إكتشــف جراثيم 

الشهاق والخناق، ونال جائزة نوبل سنة 1919؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ من هو الشاعر العريب القديم الذي لّقب بـ الُحسام؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما إســم اللغة التي هي بدون كالم وســهلة جدا، 

ويتخاطب بها سكان جزر الكناري؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما إسم املمثلة الفرنسية التي إشتهرت جدا يف القرن 

، وإسمها األصيل كميل جافال؟  املا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ما إسم األديب الفرن الذي ألّف ملحمة املاسويّون، 

وهي ملحمة رمزية مشهورة متتاز بسخرية الذعة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ من هو الشــاعر القديم الذي إشتهر بظرفه، ومدح 

الربامكة والعباسيني، ونقل كتاب كليلة ودمنة بالشعر؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إسم النهر االفريقي الذي طوله 400 كلم، يفصل 

بني بوروندي ورواندا. ويعترب أحد منابع نهر النيل، ويصب 

يف بحرية فيكتوريا؟ 

1ـ عبد الكريم قاسم

2ـ أوكالهوما، درك

ـ يا، مينا، كوريا

4ـ دربنا، بكريك

5ـ نّتحد، دب

ـ األصبهاين، كّنة

ـ باتريس، وجوبا

8ـ وب، ب ب، نسل

9ـ مايا مايا، يف

10ـ وبيل، حال، مداد

11ـ دو، ال، نيس

12ـ تباهوا، اآلبار

1ـ اس، الدسار، لو

14ـ اليانسون، قومي

15ـ الهشيش

1ـ منتصف، رد

1ـ جرير، آل

18ـ نور، فيينا

؟ من هو
من هي؟

1ـ ممثلــة مرصية، خلق 
وناس.

2ـ ممثــل مــرصي، من 
ء. يساهم معه يف ال

ـ ممثل مرصي راحل.
4ـ تهيأ للحملة يف الحرب، 

ذريته، يفسد.
5ـ مغنية وممثلة أمريكية 

راحلة، يصلح فتق الثوب. 
ـ وهبته، أبّر.

ـ يوم اىل، فيلســوف 
. فرن

8ـ غالم، يذوقونه، عائلة.
9ـ ذو بركة، املداواة.

ُخذ،  10ـ لســان، نقيض 
ُمقبل.

أغلظ  ذئب،  11ـ منــازل، 
أوتار العود.

12ـ ماركــة صابون، تلّة، 
أخرجت السيف من الغمد.

املحــايش،  مــن  1ـ 
يستخرج من العنب، سيف. 

العدد،  كثــري  جيش  14ـ 
الخراب. 

15ـ عــوض، وجنة، طلع 
النجم.

1ـ فيزيــايئ وكيميايئ 
إنكليزي.

لُّقــب بثعلب  1ـ قائــد 
الصحراء، نجتاز.

مرصيــة  ممثلــة  18ـ 
صاحبة الصورة.

1ـ العــب كــرة قدم يف 
منتخب مرص األوملبي، املركز 
املذكور  الالعب  يشغله  الذي 

آنفا يف املنتخب.
2ـ يجّرون، رغبوا وأرادوا.

ـ طرّب صوته، طواحني، 
مركز ومكان، يد الثوب.

4ـ مدينة وســط إيطاليا، 
كانــت عاصمــة للدولــة 

السومرية.
5ـ تحّب، جزيرة يف مرص، 

دولة أوروبية.
ـ أعاضد، ثبت ورســخ، 

حرف جزم، أرشدوا.
مرسحية  طفرانــان،  ـ 
السفينة  خفيف،  طابع  ذات 

املشحونة.

8ـ زمــان طويل، االســم 
راحل،  فرن  لكاتب  الثاين 
فيها  توضع  ودود،  صديــق 

الفواكه ونحوها. 
نضجت  بخّفة،  رسقُه  9ـ 
وحان قطافها، سفينة للتنّز 

والرحالت.
10ـ سقي، يحلّها، سّنور، 

ظهرنا.
11ـ دولة افريقية، عتبت 

علينا، نحسب.
واستقرار،  نينة  ط 12ـ 
نالت نجاحا، االســم الثاين 
لرئيــس فرنــ راحــل، 

لالستدراك.
1ـ رفق باإلبل، محاربة، 

ظهر الباخرة، قمر مكتمل. 

الثور

(21 نيسان  21 أيار(

الرسطان

2 متوز( (22 حزيران  

العذراء

2 أيلول( (24 آب  

العقرب

21ت2) 2 ت1 )

الجدي

(22ك1  20 ك2)

الحوت

(20 شباط  20 آذار(

ء مل تُســأل عنــه وابق عىل  xال تبــح ب

صمتك. ستشعر بصعوبة ما يف املرحلة األوىل 

غري أنك بعد فرتة قصرية ستتعود عىل ذلك. 

عــش ليومــك وال تقلق من املســتقبل. ال 

تستعجل األمور يف عملك واتركها تنض عىل 

نار هادئة يك تحقق أهدافك وبعض أحالمك. 

ء.  أعصابك هذه الفرتة مشدودة بعض ال

راقب جيــدا ما يدور حولك. أنت بحاجة لقلب 

الطاولة لتستعيد السيطرة التامة عىل الوضع. 

ستصل قريبا اىل أهدافك التي صممت عليها، 

وكل العقبات التي مررت بها سوف تزول بفضل 

مساعدة أحد األصدقاء، وتشجيع من األهل. 

مرشوع ما فكرت به ســابقا أنت اليوم يف 

طور التحضري لتنفيذه وتحقيق مبتغاك. سابق 

الوقت وال تجعله مير برسعة بدون فائدة تُذكر. 

يبدو انك حاليا أشد عزما عىل الطريقة التي 

ترغــب يف تبنيها وتنفيذعا يف حل مســألة 

تضايقك. ركز عــىل املهّم فاالرتباك لن يفيدك 

ء. ب

اهتاممك الزائد مبــن هم حولك يجعلك يف 

مركز قيادي اليوم. وضعك يشــرياىل وصول 

أمورك املالية اىل مستوى ال بأس به. 

ال تدع الوقت مير رسيعا يف العمل من دون 

ء مريح. تجنب األشخاص  أن تستفيد منه ب

الخبثاء الذين ال يحفظون األرسار أبدا.  

ســتنجح يف انهاء األعامل العالقة منذ مدة 

بعيدة. حان الوقت لتواجه أهلك بالقرارات التي 

نويت عليها وظلت طويال يف الكتامن. 

متيل اىل الرتدد، والقرارت الحاسمة تحتاج 

اىل قــوة عزمية وشــجاعة. تحن اىل عالقة 

احياءها باســلوبك  عاطفية قدمية، فحاول 

ومهارتك املعهودة.  

كل األمور ممكنة خاصة عندما يكون االنسان 

عاشــقا ولهانا. ال ترفض للحبيب أي طلب ألنه 

بحاجة اىل عطفك وحنانك يف هذه املرحلة. 

انت انســان ذيك وفطن وتترصف بكثري من 

الحكمة واملنطق، وهذا ما يجعل أسهمك ترتفع. 

الحظ بجانبك للدفاع عن نفسك وعن مصالحك. 

الحمل

(21 آذار  20 نيسان(

الجوزاء

(22 أيار  21 حزيران(

االسد

2 آب( (24 متوز  

امليزان

(24 أيلول  22 ت1)

القوس

(22ت2  21 ك1)

الدلو

(21 ك2  19 شباط(

اوساكا
اليابان
احرتام

الشوف
بريوت
باريس

بونابرت
بسكويت
بريطانيا

برلني
تلميذ

توسكانيني
تايوان

توبة
جنة

جيش
جز

حلف
حظ

حاتم
خوف

دوهاميل
رونق
راتب
رقة

رومانيا
زهرة

سوماطرة
سليامن

شعب
شريين

شارملان
صفر
صك

عامطور
عز

فينيسيا
فاراداي

قيود
الرستان

ماغي

مرجان

نورما

يانيك. 

الحل السابق

الحل السابق

  الجزائر

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

S U D O K U

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ والية آالسكا.

2ـ نجيب أميوين.

.19 ـ سنة 

4ـ يف سرياليون. 

185 5ـ سنة 

ـ أوساكا. 

ـ يف العام 1852

8ـ اليوبيل اليشب. 

1ـ كابول. 

2ـ الرقّي. 

ـ رجعتم. 

4ـ ون، نو. 

5ـ لبنان.

1ـ كارول. 

2ـ الجنب. 

ـ برع.

4ـ وقتنا. 

5ـ ليمون. 

االربعاء 9 حزيران 2021



الطرفان. وبحسب معلومات »الديار« فان رئيس الحكومة 

املكلف سيقوم عىل االثر باعداد تشكيلة حكومية جديدة 

غري تلك التي اودعها رئيس الجمهورية قبل فرتة تضم 24 

وزيرا من غري الحزبيني وال ثلث معطل فيها الحد، عىل ان 

يتوجه بها اىل قرص بعبدا نهاية االسبوع الجاري. وتقول 

مصادر مطلعة عىل عملية التكليف ان »هذه الخطوة من 

شأنها ان تكون حاســمة فاما يوقع رئيس الجمهورية 

التشكيلة ويصبح للبنان حكومة جديدة ميارس فيها عون 

والحريري املساكنة غصبا عنهام، او يصبح محسوما اال 

حكومة قبل االنتخابات النيابية املقبلة وما يعني ذلك من 

انهيارات بالجملة ومخاوف حقيقية عىل مصري الكيان، 

مــا دفع كثريين الطالق حلقات نقاش بعيدا عن االضواء 

عن النظام الجديد االمثل للبنان يف حال ســقوط النظام 

الحايل بشكل رسمي قريبا«.

ومبا يتوافق مع ما قالته املصادر، توقع رئيس املجلس 

النيايب نبيه بري يوم امس ان يكون هذا االسبوع حاسام 

بالنســبة اىل األزمة الحكومية ألن لبنان مل يعد بإمكانه 

التحمل، وجدد تأكيده بأن مشــكلة لبنان داخلية مئة يف 

املئة وأن كل الناس راغبة مبساعدة لبنان، وذلك بحسب ما 

نقــل عنه نقيب املحررين جوزيف القصيفي. وقال بري » 

إن شاء الله تكون النتائ إيجابية وهناك إتصاالت حثيثة 

تجــري لتذليل العقبة او العقبتني املتبقيتني وليس أكرث«. 

ورداً عىل ســؤال حول أهمية االجتامع الذي ســيعقد يف 

الفاتيــكان  يف متوز املقبل بخصوص وضع لبنان، اعترب 

بري ان  »إجتامع الفاتيكان مهم جداً واهميته ملا بعد تأليف 

الحكومة وهو دعوة صادقة لتقديم الدعم للبنان آنذاك، اذ 

يؤسفني القول أن الجو الدويل والعريب والعامل كله رحيم 

بلبنان اكرث من اللبنانيني انفســهم فإذا مل تقدم املساعدة 

لنفسك ال تستطيع ان تطلب املساعدة من الغري  واكرب دليل 

.» املسعى الفرن

 وأضاف: »جميع الناس راغبة مبساعدة لبنان لكن يبقى 

عىل اللبنانيني ان يبدأوا مبســاعدة انفســهم، هذا الكالم 

سمعته أمس من وفد البنك الدويل وأسمعه بإستمرار من 

السفراء الذين يزورونني«.

ولفت يوم أمس ايضا ما أعلنته الســفارة الروسية يف 

لبنان عن تأجيل زيارة رئيس الحزب التقدمي االشــرتايك 

وليد جنبالط اىل موســكو للقاء وزير الخارجية سريغي 

الفروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف، متحدثة عن »ظرف 

استثنايئ طرأ، وعن انه تم االتفاق مع جنبالط عىل تأجيل 

الزيــارة التي كانت مقررة اىل موعــد الحق يتم االتفاق 

عليه«.

 ورفض مصــدر قريب من جنبالط التعليق عىل البيان 

واكتفــى بالقول ان البيان واضح مــن دون ان يقدم اي 

تفســريات عام قصــده البيان ب«الظرف االســتثنايئ 

الطارىء«.

اب عام   ا

وعــىل وقع تدهــور االوضاع عىل املســتويات كافة 

»وبعد تفاقم األزمة وصوال إىل التهديد بالعتمة الشــاملة 

وانقطاع كل أشكال التواصل«، أعلن رئيس االتحاد العاميل 

العام بشارة األسمر يف مؤمتر صحايف بعد اجتامع هيئة 

مكتب املجلــس التنفيذي لالتحاد، عــن توصية بتنفيذ 

اب وطني شامل يوم الثالثاء 15 الجاري، وعقد مؤمتر  إ

نقايب وطني موّســع »يحدد موعده يف ضوء االتصاالت 

التي سُتجريها هيئة مكتب املجلس مع الجهات املعنّية«.

وفيام تواصلت ازمتا الدواء واملحروقات، قرر وزير الصحة 

العامة يف حكومة ترصيف األعامل حمد حســن اخضاع 

اســترياد كل دواء مسجل يف لبنان آللية معينة،  تق 

باستمرار دائرة االسترياد والتصدير بالتوقيع عىل الفواتري 

، حليب الرضع،  العائدة ألدوية األمراض املستعصية، البن

وادوية اخرى. كام يخضع استرياد األدوية االخرى لرشوط 

أخــرى  كتقديم جــدول و proforma invoice  وغريها. 

ويعلّق موقتا اســترياد اي دواء يوجد له مثيالن مصّنعان 

محليا، واألولوية السترياد االدوية الجنيسّية.أما بالنسبة 

لالدوية التي وصلــت اىل املراف قبل هذا القرار، فيوقع 

عــىل ادخالها مع تعهد بعــدم الترصف بها لحني موافقة 

وزارة الصحة. 

من جهته، أشار ممثل موزعي املحروقات فادي أبو شقرا 

إىل أن بواخر املحروقات متوقفة وال تُفّرغ بسبب عدم فتح 

االعتامدات، مؤكدا أن سبب االزمة إشاعات رفع الدعم عن 

املحروقات كام عدم فتح االعتامدات للبواخر.

وطالب أبو شــقرا االجهزة االمنية بتأمني الحامية عىل 

محطات املحروقات التي تشهد طوابري.

 ورأى أن الطلــب عــىل املحروقات ســيزيد يف فصل 

الصيف والكميات التي تُؤّمن هي مسؤولية الدولة، معتربا 

أن املواطن ليس له أي ذنب. وشــدد أبو شــقرا عىل أنهم 

بانتظــار حل لهذه االزمــة ولو مل يكن عىل املدى الطويل 

ألن الوضع القائم مل يعد يحتمل، مؤكدا التزامهم بتسعرية 

وزارة الطاقة.

وال يبدو ان القوى االمنية ســتتمكن من تأمني الحامية 

الالزمة لكل محطات املحروقات علام انه كان قد تم نرش 

الكثري من هذه القوى امام بعض املحطات لتنظيم السري، 

وقالــت مصادر مطلعة لـ »الديار« انه يف معظم املناطق 

تتم االســتعانة بعنارص البلدية نتيجــة االفتقار للعديد 

الالزم من القوى االمنية وهو ما كان قد تحدث عنه وزير 

الداخلية الفتا اىل ان 90% من املهام مل تعد قوى االمن قادرة 

عىل انجازها«. ونبهت املصادر من ان االنفجار االجتامعي 

. بات قاب قوسني او اد

حوار وطني يف العاصمة القاهرة لبحث آليات تحقيق املصالحة 
الداخلية وإنهاء االنقسام.

ومن املقرر أن تعقد وفود الفصائل الفلســطينية اجتامعات 
ثنائية وأخرى موســعة يف محاولــة للتوصل إىل تفاهامت 
قبيل انطالق الحوار الوطني الفلســطيني يوم الســبت املقبل 

يف القاهرة.
كذلك ســُتعقد لقاءات أخرى مع مســؤولني يف املخابرات 
املرصيــة، لبحث ملفات تتعلق بالتهدئــة وملف إعادة إعامر 

القطاع.
وجــاءت الدعوة املرصية يف إطار جهــود القاهرة لتثبيت 
اتفاق وقف إطالق النار بني الفصائل الفلســطينية وإرسائيل 
، ولدفع  عقب العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة الشهر املا

جهود إعادة اإلعامر.
ويف سياق آخر، استنكرت حركة حامس الترصيحات األخرية 
لوزير الخارجية األمرييك أنتوين بلينكن بشــأن حق إرسائيل 

يف الدفاع عن نفسها واتهام الحركة باالنتظام يف اإلرهاب.
يف بيــان إن بلينكن »أعطى بترصيحاته  وقالت حامس 
الضوء األخرض لالحتالل اإلرسائييل لالســتمرار يف عدوانه 

عىل شعبنا بالحديث عن حقه يف الدفاع عن النفس«.
مــن جهة ثانية، نقلت قنــاة إرسائيلية، أمس الثالثاء، عن 

مصــادر أمنية أن جهاز األمن الداخيل )الشــاباك( اقرتح عىل 
القيادة السياسية إقامة مسرية األعالم يف ساحة حائط الرباق 

بالقدس املحتلة.
وكان رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو قد طلب من 
املفتش العام للرشطة تقديم بدائل وتحديد موعد ومسار آخرين 

ملسرية األعالم.

وقد هددت جامعات ميينية متطرفة بتنظيم مسرية مصغرة 

متر من داخل البلدة القدمية يف القدس املحتلة، وفق املســار 

الذي رفضته الرشطة اإلرسائيلية.

كام هــدد عضو الكنيســت إيتامر بن غفــري عضو حزب 

الصهيونية الدينية اليميني املتطرف باقتحام باحات املســجد 

، وقال إنه يتمتع بحصانة برملانية وال يوجد أي قانون  األقــ

يفرض عليه أن ينسق ذلك مع الرشطة اإلرسائيلية.

وقــد وصف زعيم حــزب »الصهيونية الدينية« بتســلئيل 

ســموتريتش قرار الرشطة بأنه رضو واستســالم ملا سامه 

اإلرهاب وتهديدات حركة املقاومة اإلسالمية )حامس(.

مــن جهتهــا، قالت الغرفة املشــرتكة لفصائــل املقاومة 

الفلسطينية إنها لن تسمح لالحتالل اإلرسائييل بتصدير أزماته 

الداخلية نحو الشعب الفلسطيني.

وشــددت الغرفة املشرتكة عىل أنه ستكون لها كلمتها إذا ما 

قــرر االحتالل العودة باألوضاع يف القدس إىل ما قبل 11 أيار 

، يف إشارة إىل بداية اندالع العدوان اإلرسائييل األخري. املا

ودعت الغرفة املشــرتكة الفلسطينيني يف القدس والضفة 

الغربية وداخل الخط األخرض إىل االستمرار بالتصدي لالحتالل، 

مؤكدة أنهم سيجدون مقاومتهم إىل جانبهم جاهزة إلسنادهم 

يف اللحظة املناسبة، حسب تعبري بيان الفصائل.

ومقابــل هذه الحملة، حّذر عضو املكتب الســيايس لحركة 

حامس خليل الحية االحتالل اإلرسائييل والوسطاء من اقرتاب 

يف مؤمتر  ، قائال  مسرية األعالم من القدس واملسجد األق

صحفــي بغزة إنه عندما تصل املعركــة للقدس فال خطوط 

حمراء. وأضاف »أرجو أن تصل هذه الرســالة واضحة حتى ال 

يكون الخميس مثل ما كان عليه يوم 11 أيار«.

وكانــت الرشطة اإلرسائيلية أعلنــت  يف العارش من أيار 

املا  إلغاء املســرية عىل إثر املواجهات التي دارت بســبب 

التهديد بإجالء عائالت فلسطينية من حي الشيخ جراح لصالح 

جمعيات استيطانية.

وتُعرف املســرية باســم مســرية األعالم احتفاال بإعالن 

»إرسائيل« القدس عاصمة موحدة لها إثر احتاللها وضمها عام 

19، ويشــارك فيها اآلالف وتصــل إىل القدس املحتلة ومتر 

مبحاذاة وداخل أسوار املدينة القدمية وبالسوق الرئي ويف 

الحي اإلسالمي داخلها.

ــا ـ ــا ـ ــ ــل الـ ــ ــام ــ ـــ  الـــــفـــــا.. اضــــــــرا ش ــ ــ الــــــــــدوالر يـــحـــلـــ مــــجــــددا ويــــامــــس عـــتـــبـــة ال
ــدا  ــ ــب ــ ــع ــ ــة وتـــــــرقـــــــ زيـــــــــــــارة الــــــحــــــريــــــري الـــــــــى ب ــ ــمـ ــ ــاسـ ــ ســـــــاعـــــــات حــــكــــومــــيــــة حـ
ــر ــهـ ــــر: الــــــدفــــــع بــــــــالــــــــدوالر نــــهــــايــــة الـــشـ ــ املــــنــــتــــ ــمـ ــيـ ــمـ ــعـ ي« يُــــــصــــــدر تـ »املـــــــــركـــــــــ

ــري ــ ــصـ ــ ــة« عــــــلــــــى نــــــــــــار حــــــامــــــيــــــة بـــــــدعـــــــم مـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــفـ ــ  »املـــــــصـــــــالـــــــحـــــــة الـ
« بــــــعــــــد تــــــهــــــديــــــد املــــــقــــــاومــــــة االحـــــــــــتـــــــــــال مــــــرتــــــبــــــك »بــــــمــــــســــــيــــــرة األعـــــــــــــــــــــا

ال  مقتل عالم صواري إسرائيلي 
املحتلة األراضــي  في  املواجهات 

ــة ــاســي ــرئ ــل االنـــتـــخـــابـــات ال ــب ــات« ق ــاوضــ ــ ــف ــ ــا »امل ــهـ نـ ــران: نــســعــى  ــ ــه ــ
ــدة فـــــــي وجـــــــــ ايـــــــــران ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــة مـ ــ ــه ــ ــب ــ نـــــــشـــــــا ج ــن:  ــ ــك ــ ــن ــ ــي ــ ــل ــ ب
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ســابق لربنام الفضاء اإلرسائيــيل وحائز عىل جائزة »أمن 
م  إرسائيل«، بعد أسابيع من إصابته بجروح خطرية عندما أ
شــبان فلســطينيني النار يف الفندق الذي كان ميكث فيه يف 

مدينة عكا شامل فلسطني، وفقاً للصحيفة. 
الصحيفــة قالت إن »آيف هار إيفــن« كان مصاباً بحروق 
خطرية واستنشــاق دخان نتيجة الهجوم، وكان فاقداً للوعي 
عنــد وصوله إىل مستشــفى »رامبام« يف 11 أيار، وموصوالً 
بجهاز تنفس اصطناعي. كام أصيب عدد آخر من النزالء عندما 

مت النريان يف فندق »األفندي«. أ
وخالل مســريته العسكرية الطويلة، شــغل »هار إيفن« 
مناصب بحث وتطوير مختلفة شهدت إدخال أسلحة متطورة 

إىل ترسانة جيش االحتالل اإلرسائييل.
بعــد تركه لجيش االحتالل، بــدأ هار إيفن العمل يف رشكة 
صناعات الفضاء اإلرسائيلية عام 1982، حيث قاد فريقاً طّور 

منصة إطالق األقامر االصطناعية »شافيط«.
2004، أدار هــار إيفني وكالة الفضاء  بــني األعوام 1995
اإلرسائيلية. ومنذ ســنة 2008، كان باحثاً يف مركز »بيغن  

السادات« للدراسات االسرتاتيجية يف جامعة »بار إيالن«.

املتبقية من عمر حكومة الرئيس حســن روحاين، مؤكدا أنه 
ليــس هناك مــا مينع الحكومة من التوصل إىل اتفاق يف هذه 

املفاوضات قبل االنتخابات الرئاسية.
وأوضح ربيعي أن االتفاق النووي ميثل سياسة البالد العليا، 
وأنهــا لن تتغري بتغيري الحكومة، رافضا ما ســامها تدخالت 
واشــنطن يف عالقات إيران الثنائية، وتعامالتها التجارية مع 

بقية الدول.
وكانت طهران أعلنت رفضها تقريرا للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية وترصيحات ملديرها العام حّذر فيها من اقرتاب إيران من 
إنتاج سالح نووي، يف وقت تصاعدت فيه اللهجة مع واشنطن 

عىل خلفية التقرير.
وقال مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
كاظــم غريب آبادي إن ترصيحــات مدير الوكالة تظهر نهجه 
املتحيز تجاه إيران، وتجاهل مستوى مشاركة طهران وتعاونها 

مع الوكالة.
وأضاف آبادي  يف سلسلة تغريدات  أن تقرير الوكالة غري 
متجانس بالنسبة لحجم التعاون املشرتك بني طهران والوكالة، 

ووصف التقرير بأنه يفتقر إىل املصداقية كونه غري مبني عىل 
مصادر موثوق بها.

وعــّد املندوب تقرير وكالــة الطاقة الذرية غري مقنع كونه 
ال يأخــذ يف االعتبار كل الجوانب يف التعاون والتقدم الذي تم 

تحقيقه بني الطرفني حتى اآلن، حسب تعبريه.

وكان املدير العــام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل غرويس 
قد حّذر من أن برنام إيران النووي بل مســتوى عاليا من 
تخصيــب اليورانيوم، وبات قريبا من مرحلة إنتاج ســالح 

نووي.
وأعــرب غــرويس  يف مؤمتر صحفي  عــن أمله أن يتم 
التوصل إىل نتائ قريبة يف املفاوضات الجارية بشــأن امللف 

النووي اإليراين، قائال إنه تم إحراز تقدم يف هذا املجال.
من جهته قال وزيــر الخارجية األمرييك أنتوين بلينكن إن 
الوقت الالزم إليران لصنع ســالح نووي سيتقلص إىل أسابيع 

إذا استمر برنامجها النووي كام هو.
ويف ترصيحات، خالل جلسة استامع عقدتها لجنة الشؤون 
الخارجية يف مجلس النواب األمرييك، أضاف بلينكن أن الواليات 
املتحدة ســتكون يف موقع أفضل ملساءلة إيران بالوقوف مع 

رشكائها وحلفائها يف جبهة متحدة.

من جانبه، قال وزير الخارجية اإليراين محمد جواد ظريف 
إن مــن غري الواضح مــا إذا كان الرئيس األمرييك جو بايدن 
ووزير خارجيته أنتوين بلينكن جاهزين للتخيل عن سياســة 
الضغط األق التي انتهجها الرئيس الســابق دونالد ترامب 

إزاء إيران.
يف تغريدة أنــه ليس من الواضح أيضا  وأضــاف ظريف 
مــا إذا كانت اإلدارة األمريكية مســتعدة للتوقف عام وصفه 
بـ »اإلرهاب االقتصادي« كورقة للمســاومة، مؤكدا أن إيران 

ملتزمة باالتفاق النووي
واشــار إىل البند الـــ  من االتفاق الذي يســمح إليران 
باتخــــاذ خطــوات ردا عىل عدم التــزام بقية األطراف بنود 

االتفاق.
وتدخل إيران والقوى العاملية جولة سادســة من املحادثات 
يف العارش من حزيران الجاري يف العاصمة النمساوية فيينا، 
قد تف إىل رفع واشنطن العقوبات االقتصادية املقررة عىل 

صادرات النفط اإليرانية.
ويف نيســان املا انطلقــت محادثات فيينا إلعادة إحياء 
االتفــاق النووي بني إيران والدول الكربى بعد انســحاب إدارة 

الرئيس األمرييك السابق دونالد ترامب منه عام 2018.
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