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 »كورونـــــــــــا«: 4  حـــــــــــاالت وفـــــــــــاة
جديـــــــــــدة اصابـــــــــــة  و148  

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل148 
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

لإلصابات منذ 21 شباط 2020، إىل 542523.
وأوضحت أنّه »تّم تسجيل 134 إصابة بني املقيمني و14 
حالة بني الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه »تّم تسجيل 4  حاالت 
وفاة جديدة، لريتفع العدد اإلجاميل للوفّيات إىل 7794«.

ــة أمـــــــــم أوروبـــــــــــا  ــ ــولـ ــ ــطـ ــ بـ
: الــــقــــدم  ــرة  ــ ــ ك فــــي   2020

ــز  ــل ــع وي ــ ــرا م ــسـ ــويـ ــادل سـ ــ ــع ــ ت
وفنلندا الدنمارك  مباراة  وتأجيل 

ص 10

الرئيس املكلف الحريري  مع املفتي دريان

مفاوضات فيينا

»الربوتوكول املليك« يف قمة » السبع«

رشق موكب الكاظمي بالحجارة خالل زيارته للنارصية

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( )التتمة ص12( )التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

حنا أيوب

كاد باألمس أن يعتذر الرئيس املكلف سعد الحريري عن 

تشــكيل الحكومة العتيدة لوال ارصار مفتي الجمهورية 

الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس املجلس النيايب نبيه بري 

بعــدم االقدام عىل هذه الخطوة، مطالبني الحريري مبزيد 

مــن املهل خاصة من جهة بري الذي يســعى جاهداً اىل 

نجاح مبادرته الحكومية املدعومة من حزب الله واملعرتف 

فيها من باقي األفرقاء السياسيني. هذا وحتى اللحظة، ال 

تزال العقد الحكومية عىل حالها، حيث مل يتم تخطي بعد 

عقدة تســمية الوزيرين املسيحيني ومسألة اعطاء تكتل 

لبنان القوي الثقة لحكومة الحريري.

عىل صعيد آخــر، كان بارزاً ما صدر عن صندوق النقد 

الــدويل لجهة قانون »الكابيتــال كونرتول« أو ما يعرف 

بقانون تقييد حركة رؤوس األموال، حيث اعترب الصندوق 

أن ال حاجة اىل اقرار هذا القانون يف الوقت الحايل خاصًة 

أنــه ال يرتافق مع باقة من االصالحات وأهمها ما يتعلق 

بسعر الرصف. ورأى خرباء ماليون بهذا الترصيح رسالة 

واضحــة اىل املجلس النيايب اللبناين الذي يســارع اىل 

اقراره، بأن االصالحات ال تدار بـ »القطعة«.

من جهة أخرى، ال تزال األوضاع املعيشية وأزمة البنزين 

وباقي املحروقات عــىل حالها رغم اعالن مرصف لبنان 

اعطائه املوافقة لتفريغ 7 بواخر يف الـ 48 ساعة الفائتة، 

حيث ال تزال طوابري الســيارات أمام محطات الوقود يف 

مشهد أقل ما يقال فيه أنه مذل للشعب اللبناين، أما عىل 

صعيــد الدواء، فلم تفلح حتــى االن حركة وزير الصحة 

الدكتور حمد حسن عرب مداهمة املستودعات بتأمني الدواء 

للصيدليات والتي بدورها أعلنت ارضاباً عاماً  اســتجابة 

للدعــوة التي دعا اليها تجمع أصحاب الصيادلة، للتحذير 

من أن »األمن الصحي أصبح مهدًدا بشكل جدي«.

{ املسار الحكومي: مكانك راوح {

ال يزال الرئيس املكلف ســعد الحريري يرص عىل أن أن 

تكون تسمية الوزيرين املسيحيني من حصته، باالضافة 

اىل اشــرتاطه الحصول عىل موافقة مسبقة من رئيس 

تكتل لبنان القوي جربان باسيل باعطائه الثقة لحكومته 

املوعودة. باملقابل يطالب باسيل باالتفاق عىل آلية لتسمية 

الوزيرين املســيحيني كام يعترب باســيل أن اعطاء الثقة 

مرتبطة بالبيان الوزاري للحكومة وال تعطى مسبقاً. 

ــويـــة ــة أولـ ــث ــي ــخــب ــزي: مــنــع تـــمـــادي إيــــــران بــأنــشــطــتــهــا ال ــنـ ــاكـ مـ
ــات األخـــيـــرة ــس ــم ــل ــع ال ــ ــاوضـــات فــيــيــنــا تــشــهــد وض ــفـ ــي: مـ ــ ــان ــ روح

أكــد االتحاد األورويب وإيران انطالق الجولة السادســة 

من مفاوضات فيينا بشــأن االتفــاق النووي اإليراين امس، 

وسط تفاؤل إيراين بوضع اللمسات األخرية لعودة واشنطن 

لالتفاق.

وأعلن االتحاد - يف بيان له - أن املشــاركني يف هذه الجولة 

ســيواصلون مباحثاتهم -املستمرة منذ مطلع نيسان املايض 

- بهدف عــودة الواليات املتحدة لالتفاق املوقع مع إيران عام 

2015، وامتثال كل األطراف بالتزاماتها.

مــن جهته، قال املندوب الرويس لدى املنظامت الدولية يف 

فيينا ميخائيل أوليانوف إنه ال أحد يعرف إذا كانت هذه الجولة 

ستكون األخرية، لكن كل املفاوضني يأملون ذلك.

من جانبه، شــدد املتحدث باســم الخارجية األمريكية نيد 

برايس عىل انخراط واشنطن يف محادثات فيينا بشأن برنامج 

إيــران النووي، مؤكدا رضورة العمل مع رشكاء بالده، لحرمان 

إيران من الوصول إىل سالح نووي.

بوتن: العالقات مع أميركا في أدنى مستوياتها
بايدن يكسر »البروتوكول امللكي« في قمة » السبع«

وســــط الــقــلــق االســرائــيــلــي
طــهــران ــد  ــزوي ت تنفي  ــا  روســي
للتجسس ــاعــي  اصــطــن بــقــمــر 

فــــــــــي مــــــــحــــــــاولــــــــة أخـــــــــــيـــــــــــرة...
ــو يـــــقـــــّدم عـــــرضـــــاً لــغــانــتــس ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ نـ

للناصرية زيارته  خالل  بالحجارة  موكبه  رشق 
الكاظمي: نعمل للوصول إلى قتلة املتظاهرين

التقــى الرئيس األمرييك جــو بايدن ألول 
مرة مبلكــة بريطانيا إليزابيث الثانية، بعد أن 
خالف »الربوتوكول املليك«، يف قمة مجموعة 

السبع.
ووصل أســطول ســيارات موكب الرئيس 
األمرييك جو بايدن، املكــّون من 18 مركبة، 
إىل كورنوال، حيث أقيم حفل استقبال مسايئ، 
للمسؤولني املشاركني يف القمة، بعد 5 دقائق 

من وصول امللكة إليزابيث.
هذه  مبثل  ووفق الربوتوكوالت الخاصــة 
املناســبات واملتصلة بالعائلــة امللكية، فإنه 
يتوجــب عىل الضيوف أن يتواجدوا يف املكان 
الذي سيجمعهم بامللكة، قبل وصولها، وليس 

بعده كام حدث مع بايدن.
ونقلت صحيفة »دييل ميل« الربيطانية عن 
رشكة »ديربيــت« املتخصصة بتقديم دورات 
تتعلق بـ »اإلتيكيت« و »بروتوكوالت التعامل 
الرســمية«، أن »الربوتوكول املليك يشــمل 
قاعدة أساسية وهي الحضور قبل أفراد العائلة 

املالكة يف أي حدث، واملغادرة بعدهم«.
إليزابيث قادة مجموعة  امللكة  واستضافت 
الدول الســبع الصناعية الكــربى يف حفل 
استقبال مســايئ حيث تجاذب أفراد العائلة 

قالت قناة عربية رسمية إن إرسائيل تشعر بقلق إزاء تقارير 
تفيد بأن روســيا ســتزود إيران بقمر اصطناعي حديث يتم 
اســتخدامه ألغراض االستخبارات وجمع املعلومات، يف وقت 

نفت موسكو صحة تلك التقارير.
ونقلت قناة كان، عن مصادر أمنية إرسائيلية )مل تســمها( 
قولها إن الحديث يدور عن قمر اصطناعي ســيمنح اإليرانيني 
قدرة غري مســبوقة عــىل تتبع ومراقبة قواعد عســكرية 

إرسائيلية.
وإىل جانب تتبع القواعد العســكرية اإلرسائيلية، سيمنح 
القمــر االصطناعي أيضا اإليرانيني قــدرة عىل تتبع ومراقبة 
أهداف إســرتاتيجية أخرى بإرسائيل والرشق األوسط، بحسب 

املصدر ذاته.
وأضافت القناة أن القمر االصطناعي الرويس »كانوبوس-

بنيامني  الــوزراء اإلرسائييل  عرض رئيس 

نتنياهــو عىل وزير األمــن اإلرسائييل بيني 

غانتــس تنصيبه رئيســاً للحكومة بشــكٍل 

فوري يف محاولة أخرية منه إلفشال تنصيب 

حكومة »ائتالف التغيري« بقيادة رئيس حزب 

»ميينا« نفتايل بينت وزعيم »هناك مستقبل« 

يائري البيد.

وقالت »القناة 12« اإلرسائيلية إن نتنياهو 

عرض عىل غانتــس االنفصال عن »حكومة 

التغيري« التي ستصّوت الهيئة العامة للكنيست 
عىل تنصيبها اليوم.

ويتضّمــن العــرض اســتعداد نتنياهــو 
لالســتقالة كرئيس للحكومــة حتى يتمكّن 
غانتــس من تويل املنصب عــىل الفور، وأن 
يستمر رئيســاً للحكومة لثالثة أعوام، فيام 

يكون نتنياهو رئيس حكومة بديالً.

أكــد رئيس الحكومــة العراقية، مصطفى 

الكاظمــي، امس، عمل حكومته للوصول إىل 

قتلــة املتظاهرين منذ األول من ترشين االول 

2019 وحتى اليوم.

وقال الكاظمي خالل زيارته عائلة »الشهيد« 

أنس مالك، الذي استشــهد متأثرا بجراحه بعد 

إصابته خالل التظاهرات يف مدينة النارصية 

مبحافظــة ذي قــار العام املــايض، قال إن 

»األجهــزة األمنية والقضائيــة جادة بالعمل 

للوصول إىل قتلة الناشطني«.

وأضاف: »متكنا يف وقت سابق من القبض 
عىل قتلة الصحفي الشهيد أحمد عبد الصمد، 
وعىل فــرق املوت يف البرصة، وعدد من قتلة 

املتظاهرين«.
وأشار الكاظمي إىل أن »النارصية عانت من 
التهميش لعقود طويلة، ويعاين أبناؤها اليوم 

بسبب قلة الخدمات والسياسات الخاطئة«.
وتابع رئيس الحكومة العراقية، أن حكومته 

عــراجــي لــلــديــار : يــحــّق لــلــدولــة مــصــادرة املـــازوت 
ــات ــي ــشــف ــت ــس ــات وامل ــاحـ ــقـ ــلـ لـــتـــأمـــيـــن ســـالمـــة الـ

رجاء الخطيب     ص 6

الــحــريــري امـــــام  ــارات  ــ ــي ــ خ  ٣
أحـــــــــــــــــــــالهـــــــــــــــــــــا مـــــــر

بوال مراد    ص 3

ــد لــلــحــريــري واملـــطـــلـــوب: ال  ــديـ تــكــلــيــف ســنــي جـ
ــات! ــخــاب ــت ــات وصـــمـــود حــتــى االن ــســوي تـــراجـــع وال ت

جويل بو يونس    ص 2

أصبــح واضحــاً أن 90% من حلحلة 

العقــد الحكومية قد متــت ومل يتبق 

سوى مسألة الوزيرين املسيحيني. ففي 

حني يرص الرئيس املكلف عىل تســمية 

الوزيرين، يطالــب رئيس الجمهورية 

بتقاســم الوزيرين حيث يسمي عون 

احد الوزراء وهــذا ما يعد طرحا عادال 

مقابل ان يسمي الحريري الوزير اآلخر. 

ال بد من التنازل من قبل الجهات املعنية 

بالتشــكيل للخروج من األزمة الحادة 

التي يعاين منها لبنان، اذ مل يعد مبقدرة 

املواطن اللبناين تحمل املزيد من املآيس 

والعذابات يف حياته اليومية.

عىل طريق الديار

»الديار«



2
ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س

األحد 13 حزيران 2021

؟ فيينا  فــي  تكتيكية  ــال  ظـ

نبيه الربجي

وحيــث  فيينــا،  يف  
تعقــد مفاوضات القرن 
لتداعياتهــا  )بالنظــر 
والدوليــة(،  االقليميــة 
أمام احدى  أننــا  لو  كام 
الكالسيكية  املرسحيات 
عرش.  السابع  القرن  يف 
يف اللحظــات مــا قبل 
تبلغ  أن  يفرتض  األخرية، 
الدرامية  الذروة  األحداث 
 ليبدأ الطريق اىل النهاية.

الســنفونية، يف مدينة  الترصيحــات  اثر سلســلة من 
الســنفونيات الكربى، حول االقرتاب من الدخان األبيض، 
 الحظنا كيف أن ترصيحات األيام األخرية بدأت تأخذ منحى آخر. 
اذا اعتربنــا أن كالم أنتــوين بلينكــن حــول مالمســة 
االيرانيــن للقنبلــة كالم تكتيــي، مــا هــي خلفيات 
كالم رفاييــل غوريس، مديــر الوكالة الدوليــة للطاقة 
الذريــة، حول العثــور عىل جزيئيات مــن اليورانيوم يف 
أمكنــة مختلفة غــري معلن عنهــا، تزامناً مــع تصعيد 
 الرشــقات الصاروخية عىل قواعد أمريكيــة يف العراق.

هل هنــاك تناغم ما بن جهات يف واشــنطن وأخرى يف 
طهران تتعمد ارجاء االعالن عن الحل اىل ما بعد االنتخابات 
الرئاســية االيرانية يف 18 حزيران الجــاري ؟ يف أوروبا 
يســتبعدون أن يتخىل االيرانيون عــن النهج الرباغاميت، 
باتجــاه النهــج االيديولوجي، بعدما لوحــظ أن ادارة جو 
 بايدن أعطت األولوية )األولوية املطلقة( للديبلوماســية .

هذا ما ظهر من خالل االنســحاب من أفغانستان، وخفض 
القوات يف الخليج، اضافة اىل الضغوط الالمرئية التي أدت 
 اىل لجم بنيامن نتنياهو، واىل حد اقصائه عن الســلطة.

هــذا تداخل مع حملة مربمجة، ولعلهــا حملة ثأرية، من 
الصقــور يف ايران عــىل الحكومة الحاليــة، بتحميلها 
الخانقة،  مســؤولية األزمة االقتصادية، واالجتامعيــة، 
كذلك مسؤولية التعرث الجيوسيايس، كام لو أن السياسات 
كانــت تصاغ مبنــأى عــن آراء مرشــد الجمهورية آية 
 الله خامنئي الــذي يعلو موقفه ســائر املواقف األخرى.

سياســات الثنايئ )روحاين ـ ظريــف( أحدثت نوعاً من 
الزلــزال داخل االستبلشــامنت حن أبرمت سلســلة من 
االتفاقات مع الصن تناهزالـ 400 مليار دوالر، وهو ما حمل 
البنتاغون عىل التدخل لدى البيت األبيض للحد من الضغط 
عىل ايران، ما قــد يقودها اىل بنــاء »عالقات عضوية« 
 مع التنن، بحســب مــا كتبت »وول ســرتيت جورنال« .

الثنــايئ اياه العــب دونالــد ترامب، وبرباعــة منقطعة 
النظــري، عىل حافة الهاويــة، دون اغفــال دور الحرس 
الثــوري يف بنــاء السياســات الخارجيــة ســواء عىل 
 املســتوى التكتيــي أو عىل املســتوى االســرتاتيجي.

الرئيس األمرييك الســابق، وبالتواطؤ مع رئيس الحكومة 
االرسائيليــة، كان يخطــط الســتدراج آيــات اللــه اىل 
الصدام العســكري املبارش كمدخل اىل تســويق »صفقة 
القــرن«. هذا تأثراً بفلســفة هرني كيســنجر الذي كان 
الحرب. الســالم ومفهــوم   يدمج، بدهــاء، بن مفهوم 

حسن روحاين ومحمد جواد ظريف الذي غاب، أو تم تغييبه، 
عن املرسح ألسباب باتت معروفة، واجها بديناميكية مثرية 
للدهشــة االدارة األكرث جنوناً يف تاريخ الواليات املتحدة، 
وبعدما أبلغ نتياهو أكرث من عاصمة عربية بأن ساعة ايران 
 قد دقت، موحياً بالرضبــة النووية التي ال تبقي وال تذر... 
ال نتصور أن سياســات الرئيس املقبل ســتكون مختلفة 
يف الجوهر . الظــروف هي املختلفة ان عــادت الواليات 
املتحدة اىل االتفاق النــووي، ورفعت الكثري من العقوبات 
)القاتلــة(. هناك جون بايدن يف املكتــب البيضاوي، كام 
أن آفاق التفاهــم بن ضفتي الخليج تتبلــور أكرث فاكرث. 
تالياً، ايران ميكن أن تشهد حقبة من االنتعاش االقتصادي 
 ال بــد أن تكون له انعكاســاته االجتامعية واملعيشــية.

املثري للتســاؤل هو التباطؤ يف املفاوضات بعدما كانت قد 
انطلقــت بايقاع رسيع. الجولة السادســة ميكن أالّ تأيت 
بالنتائــج املتوخاة، رمبــا بانتظار االنتخابات الرئاســية 
 ليكــون االتفاق مبثابة هدية تاريخيــة اىل العهد الجديد.

تعليقــات أمريكيــة أخرية تشــري اىل أن قــادة الحرس 
الثــوري يتبنون مقولــة »القنبلة النوويــة أوالً. بعد ذلك 
نفــاوض«، وهــذا موقف ال ميكــن اال أن يقلب املشــهد 
 رآســاً عىل عقب، وال يعــود هناك من مجــال للتفاوض. 
مثة كالم ليفغينــي برمياكوف . »األمريكيون ال يفاوضون 

اال حن يستشعرون أن األرض مل تعد لهم ...« !

ــذ 2019 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــؤولون منـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه مسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدوالر يعلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعر الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاع سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ارتفـ
ــــــــر ــ ــ ــــــــن الفقـــ ــ ــ ــــــد مـــ ــ ــ ــ ــــــــل عقـــ ــ ــ ــــــــه قبـــ ــ ــ ــــــــن ازمتـــ ــ ــ ــــــــرج مـــ ــ ــ ــــــــن يخـــ ــ ــ ــــــان لـــ ــ ــ ــ لبنـــ

كامل ذبيان

يف مطلــع كانون االول من عام 2019 ومل يكن مىض عىل 
ما سمي »الحراك الشــعبي« نحو شهرين، سألت احد املراجع 
الرســمية يف موقع القرار يف السلطة هل صحيح بأن سعر 
رصف اللرية امام الدوالر ســريتفع مــن 1500 اىل 3 آالف او 
خمســة االف من ضمن ما هو مطلوب من اصالحات تحرير 
سعر رصف اللرية فرد قائال انىس املوضوع فقد يصل الدوالر 
اىل ســعر ثالثن الف لرية وهو مل يكن ارتفع ال نحو مئة لرية 

مسجال 1600 لرية يف ذلك الفرتة.
فكان ردي انني اصدقك التوقع يف هذا االرتفاع وسبق ان شهد 
لبنان ذلك فكان ســعر رصف اللرية امام الدوالر يســجل لريتن 
وربع اللــرية مع اندالع الحرب االهلية ووصل اىل اكرث من ثالثة 
االف لرية عند نهايتها اىل ان تم تثبيت ســعرها عىل 1500 امام 
الدوالر منذ منتصف تسعينات القرن املايض واذا ما ارتفع السعر 
من جديد فهذا ينقل لبنان اىل النموذج الفنزوييل وهو ما كتبته 

يف مقال يل نرش يف 10 ترشين الثاين من العام 2019.
وليس لبنان الدولة الوحيدة التــي تعصف بها ازمة مالية 
حادة فإن البنك الدويل صنفــه بأنه ثالث دولة من بن عرش 
دول متر يف وضع صعــب وخطري حيث تتوقع تقارير مالية 
واقتصادية ان ال يخرج لبنان من ازمته قبل عرشين عاما ويف 
حد ادىن 12 عاما وفق خرباء اذا ما تشــكلت حكومة وبدأت 

مهمة االصالح واالنقاذ واتخاذ اجراءات ستكون موجعة عىل 
اللبنانين وهذا ما وعد به الرئيس ســعد الحريري عندما كان 
رئيســا للحكومة يف حزيران من العام 2019 عندما اعلن عن 
ورقة حكومته االصالحية، املطلوبــة من لبنان يف »مؤمتر 
سيدر« الذي قرر منح 11.5 مليار دوالر كقروض واستثامرات.

فالورقة االصالحية عقــدت اجتامعات للبحث يف تطبيق 
بنودها فجرى التطرق يف احد االجتامعات اىل مسألة تحرير 
سعر رصف اللرية فدار النقاش حول سعرين 3 او 5 االف لرية 
امام سعر الدوالر فجرى التمهل يف اتخاذ القرار يف االجتامع 
الذي عقد يف القرص الجمهوري برئاســة ميشال عون ومع 
مطلع صيف 2019 عىل ان يستكل البحث فيام بعد حيث بدأت 
تترسب معلومات عن ان الدوالر ســريتفع وعلم بذلك من هم 
يف موقع القرار يف السلطة ومرصف لبنان واملصارف ورجال 
سياسة ومال واعامل فبارشوا يف تهريب اموالهم بعد ان اعلن 
وزير املالية عيل حســن خليل عن اتجاه »لهيكلة الدين العام« 
مام زاد من الحذر بالرغم من اعالن حاكم مرصف لبنان رياض 
ســالمة، بأن اللرية يف الف خري الطمئنان املودعن ال سيام 

الصغار منهم.
هذه الوقائع تؤكد بأن املسؤولن مع مرصف لبنان واملصارف 
كانوا عىل علم بأن اللرية لــن تبقى يف خري يؤكد خبري مايل 
مطلع عىل ما حدث يف تلك املرحلة ال بل قبل ذلك اذ يكشــف 
عن ان تهريب االموال بدأ منذ العام 2017، وان املؤرشات كانت 
تدل عىل ان الحكومة تكلف مرصف لبنان بتأمن املال لنفقاتها 

التي ترصف عىل خدمــة الدين العام ورواتب موظفي القطاع 
العام وعجز الكهرباء فيســتدين مرصف لبنان من املصارف 
بفوائد عالية فتقوم هي بدورها باغراء املودعن بفوائد عالية 
لتمويل الدولة الفاشلة لتقع الكارثة ويصل لبنان اىل االنهيار 
واكرث من نصف شــعبه اىل الفقر وترتفــع البطالة وتقفل 

املؤسسات وتزداد الهجرة.
ففي الســنوات املاضية كانت الحكومــات املتعاقبة وكل من 
هو يف الســلطة يقوم بدور تأجيل االنهيــار الذي كانت بوادره 
بــدأت تظهر منذ العام 1997 من خالل السياســات التي اتبعت 
يف تلك املرحلة ملا يسمى«الحريرية السياسية« التي اعتمد عىل 
االستدانة والدولرة والريع دون الرتكيز عىل اقتصاد منتج فجرى 
محاولة إلعادة لبنان اىل ما كان عليه يف الســبعينات بأنه كان 
املستشــفى والجامعة والســياحة واملرفأ للعرب دون االلتفات 
اىل تحوالت حصلت يف دول عربية ال ســيام الخليجية وتحديدا 

االمارات بأن لبنان ال ميكن ان يعود اىل ما كان عليه سابقا.
لذلك فإن االزمة املالية اىل مزيد من التعقيد وســعر رصف 
اللرية اىل تصاعد وان تشكيل حكومة لو جرى التفاهم عليها 
قد يوقــف االنحدار لكن اي حكومة اذا ولدت ســتكون امام 
قــرارات صعبة جدا وفــق الخبري الذي يرى بــأن رفع الدعم 
ســيكون من اوىل مهامت حكومة تتشكل والعمل  بوصفة 
»صندوق النقد الدويل« الذي اوىص للبنان ان يتخىل عن دولة 
الرعاية االجتامعية وان ســنوات من الفقر تنتظر اللبنانين 

الذين اوصاهم زعامؤهم بأن ينسوا زمن الرفاهية.

تكليف سني جديد للحريري واملطلوب: ال تراجع وال تسويات وصمود حتى االنتخابات!
بـــــــــــــــري يطلـــــــــــــــب مهلـــــــــــــــة ٣ ايـــــــــــــــام ومصـــــــــــــــادر مطلعـــــــــــــــة: ال اعتـــــــــــــــذار االن!

الحريري يشارك يف اجتامع املجلس الرشعي االعىل

جويل بو يونس

كل االنظــار توجهت امس اىل دار الفتوى 
التي كانت هــي الحدث والحديث معا، فليس 
من االمر العادي ان ينعقد املجلس االسالمي 
 ، اليه رئيســا مكلفا  الرشعي االعىل ويضم 
فهكذا اجتامع ال يعقد اال باملحطات الصعبة 
التي متر بهــا البالد فكيــف اذا كانت هذه 
املحطــة »غضبا واعرتاضا ســنيا« عىل ما 
املرجعيات  ومعــه  املكلف  الرئيــس  يعتربه 
الســنية االساســية اعتداء عىل صالحيات 

الرئيس املكلف.
هــذا الواقع دفــع الرئيس املكلف ســعد 
الحريــري اىل زيــارة دار الفتوى حيث عقد 
الســبت لقاء مع املفتي دريان قبل املشاركة 
باالجتــامع املوســع الذي خــرج عنه بيان 
واضح اعاد بحسب ما قرأته مصادر مطلعة 

عىل جو الثنايئ الشــيعي وحتى املستقبل دعام وتثبيتا لسعد 
الحريري كرئيس مكلف محصن بالطائفة واملرجعيات السنية 

االساسية بأكملها.
هذا الواقع ترجم يف ســطور البيان العــايل اللهجة الذي 
صــوب عىل العهد  من دون ان يتطرق لذكر رئيس الجمهورية 
او فريقــه، عند حديثه عمن يهيئون االجــواء الثارة النعرات 

الطائفية والذهاب اىل الفوىض.
بيان املجلس الرشعي االســالمي االعىل اعلنها رصاحة: لن 
نســمح باملس بصالحيات رئيس الحكومــة املكلف تحت اية 

حجة ونؤكد دعم الحريري انطالقا من الدستور.
هــذا اللقــاء اعقبه اجتامع ضــم الحريري اىل رؤســاء 
الحكومات السابقن يف بيت الوسط وهدف لوضعهم يف جو 

الخطوة التي قد يقدم عليها الرئيس املكلف بااليام املقبلة.
معلومــات الديار تكشــف ان  الحريري عــّرج يف بداية 
االجتامع يف املجلس االسالمي الرشعي االعىل عىل موضوع 
امكان االعتذار  مرور الكرام وهذا املوضوع مل ياخذ حيزا كبريا 
من الحديث رغم انقســام املجلس  باالراء وسط غالبية صبت 

مع وجوب عدم االعتذار وعىل رأسهم املفتي دريان.
بعــد الكالم الــذي مر مرور الكــرام حول االعتــذار، ركز  
املجتمعون يف نقاشــاتهم عىل وصف الواقع املأساوي عىل 

قاعدة: ما السبيل للصمود ال االعتذار!
وعليه تشري املصادر اىل ان ما خلص اليه املجتمعون يف دار 
الفتوى متثل بوجــوب الصمود حتى االنتخابات املقبلة وعدم 

الرتاجع ال بل االستمرار بال تسويات مهام طالت االزمة!

املصادر تكشــف ايضا ان الحريري اكد للمجتمعن انه يريد 
التصدي للنظــام الرئايس، فيام اكد املجتمعون للحريري انهم 
ضد اي خيارات اخرى بديلة عنه مطروحة راهنا غامزين من 

قناة فيصل كرامي!
هذه االجــواء التي نقلهــا الحريري اىل اجتامع رؤســاء 
الحكومات السابقن انسحبت ايضا عىل جو االجتامع يف بيت 
الوســط اال ان معلومات الديار تفيد بان رؤســاء الحكومات 

السابقن اجمعوا عىل وجوب عدم اعتذار الحريري.
ولكن بعد كل ما حصل الســبت هل يعلــن الحريري االعتذار 
بااليام املقبلة؟ عىل هذا الســؤال ترد مصادر بيت الوسط لتؤكد 
للديار بان نية االعتذار باتــت جديا موجودة لدى الحريري اكرث 
من اي وقت مىض وهو يدرس كل الخيارات اال ان القرار الحاسم 
بشــأن ترجمتها اىل واقع ينفذ عىل االرض او ابقائها يف اطار 
»النوايا« تظهر بااليام القليلة املقبلة، علام ان املصادر اعتربت ان 
ما حصل يف دار الفتوى اعاد تثبيت الحريري كرئيس وحيد مكلف 
مدعوم سنيا، ولو ان انقساما سنيا ظهر حول من يؤيد االعتذار 
ومن ضده، علام ان املرجعيات االساسية  كاملفتي ومعه رؤساء 
الحكومات السابقون هم ضد االعتذار، ما يؤرش عمليا اىل انه يف 
حال اعتذر الحريري فسيصعب عىل اي »شخصية سنية بديلة« 
ان تحوز عىل رىض الطائفة، هذا اذا متكنت من الفوز بالتكليف.

عىل خط الثنايئ الشيعي املتمســك بسعد الحريري والذي 
يحاول رئيس مجلس النواب ثنيه عن االعتذار، فتفيد معلومات 
الديار بــان تواصال حصل قبيل اجتامعات الســبت بن بري 
والحريري وضــع خالله الرئيس املكلف رئيــس الربملان مبا 

سينقله اىل اجتامعات السبت.

وعلم ان تواصال مرتقبــا عرب لقاء يجمع 
الرجلن يف غضون الســاعات الـ 48 املقبلة، 
كام تكشــف معلومات الديار بان الرئيس بري 
طلب من املعنين مهلة 3 ايام اضافية للبحث 
عن حل ما وملحاولة منع الحريري من االعتذار 
اقله راهنا ويف هذا السياق، اشار مصدر مطلع 
عىل جو الثنايئ الشيعي اىل ان نتيجة ما حصل 
بدار الفتوى كان مبثابة ورقة حصنت الحريري 
اكرث واعادت تكريسه كزعيم سني اوحد تلتف 
حوله الطائفة، وهذا ما يساعده عىل الصمود 

اكرث ال االستسالم بحسب املصادر.
ويضيف املصدر: وبالتايل اذا قرر الحريري 
االعتــذار فنصبح بازمة اكرب عىل قاعدة: »ال 
اعتــكاف رئيس حكومة مكلــف بل طائفة 
بأكملها« اي اعتكاف طائفي لن تقبل بكرسه 
اية شخصية سنية اخرى اال اذا ارادوا تكرار 
تجربة حسان دياب املستبعدة يف هذه املرحلة 

بحسب ما يؤكد املصدر املطلع عىل جو الثنايئ الشيعي.
ولكن ماذا عن امكان تويل فيصل كرامي لرئاسة الحكومة 
املقبلة اذا اعتذر الحريري وال سيام ان تحركات كرامي  االخرية 
شكلت  هاجســا لدى الحريري؟ نسال املصدر فريد: »هذا كان 

قبل اجتامع دار الفتوى«....
وفيام التزمت بعبدا الصمت عىل ما حصل الســبت والبيان 
الذي خرج بــه اجتامع دار الفتوى، اشــارت مصادر مطلعة 
للديــار ان الرئيس الحريري بات مضغوطــا وهو يفتش عن 
مخــرج ما وهو بات امــام خيارين احالهام مــر: اما يكمل 
محصنا بالغطاء الســني الداخيل مبعزل عن الغطاء الخليجي 
السعودي واما يعتذر فينتهي سياســيا ويكون بذلك قد دفع 
برئيس التيار الوطني الحر جربان باسيل للخروج منترصا من 
حرب ســعد-جربان وبقي هو الخارس االكرب مهام حاول بعد 

االعتذار التصعيد ميدانيا!
وعليه، فاالكيد حتى اللحظة ان الحريري سينسق كل خطوة 
قد يقدم عليها مع الرئيس بري الذي ســيحاول فعل ما ميكن 
فعله لحث الحريري عىل عدم االعتذار، وبانتظار االيام املقبلة 
التي قد تكون حاسمة باتجاه كشــف النية الجدية لالعتذار 
من »املناورات السياسية باوراقها االخرية«، يختم مصدر بارز 
مطلع عىل جو الحركــة الحاصلة بالقول: »االرجح ان اعتذار 
الحريري اذا تم فلن يكون االن اال اذا طرأ اي جديد من شــانه 
ان يبدل الصورة التي عكســتها دار الفتوى امس والتي ميكن 
اختصارها بانها اعادت تكليــف الحريري مرة جديدة كرئيس 

مكلف اوحد سنيا!«

وندعمه املــكــلــف  الــرئــيــس  بــصــاحــيــات  ــّس  املـ يمكن  ال  ــشــرعــي«:  ال »املــجــلــس 

ــومــة الــســابــقــيــن  ــحــك ــن الـــحـــريـــري ورؤســــــاء ال ــي ــومــة ب ــحــك مــســار تــشــكــيــل ال

عقد املجلس الرشعي اإلسالمي األعىل جلسة يف دار 
الفتوى، برئاســة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف 
دريــان، ويف حضور الرئيس املكلف ســعد الدين رفيق 
الحريري، وتدارس املجلس الشؤون اإلسالمية والوطنية 
وآخر املستجدات عىل الساحة اللبنانية. استهلت الجلسة 
تنــاول فيها األوضاع  الذي  الجمهورية  بكلمة ملفتــي 
املجلس من عضو  ثم اســتمع  اإلســالمية والوطنية، 
املجلس الطبيعــي الرئيس املكلف ســعد الحريري الذي 
اطلع األعضاء عىل اخر التطورات السياســية والعقبات 
التي تعرتض تشــكيل الحكومة والخطوات التي قام بها 

لتجاوزها من أجل مصلحة الوطن.
وأصدر املجلس بيانا تاله عضو املجلس الشــيخ فايز 
ســيف قال فيه: »توقف املجلس الرشعي أمام ظاهرتن 
خطريتن يــؤدي تالزمهام اىل دفع األزمة الخانقة التي 
يواجههــا لبنان اىل هاوية ال قرار لهــا. تتمثل الظاهرة 
األوىل يف استمرار التدهور الرسيع وبوترية شبه يومية 

واالقتصادية  واملالية  االجتامعية  الحياة  مجاالت  تشمل 
والسياسية كافة. وتتمثل الظاهرة الثانية يف الالمباالة 
وعدم االكرتاث والتخبط العشوايئ الذي يتسم به سلوك 
وترصفات املتحكمن برقاب املواطنن من أويل األمر. إن 
لبنان يبدو مثل سفينة متهالكة تواجه عاصفة هوجاء 
يف بحر هائج، ينشــغل ربانها وبحارتها عن مصريها، 
وينرصفــون اىل الجدال العقيم حــول »جنس الوزراء« 
وتبعياتهم. ويف الوقت الذي توشــك فيه السفينة عىل 
الغرق، فان بعضا من هؤالء املسؤولن )أو الذين يفرتض 
أن يكونوا مســؤولن(، ال يرف له جفن، وال يتحرك لديه 
ضمري أو حس وطني أو إنســاين. إن هذا البعض غارق 
يف »األنا« ويف نرجسياتهم الوهمية، وكأن األخطار التي 
تحدق بسفينة الوطن ال تعنيهم من قريب أو بعيد. إنهم 
يرفضون حتى أن ميــدوا أيديهم اىل األيدي املمدودة من 
وراء الحدود إلنقاذهم من أنفسهم، ومن الغرق يف دوامة 

الفوىض واالنهيار«.

واكــد املجلس الرشعي أنه »ال ميكن الســامح باملس 
بصالحيات رئيس الحكومة املكلف وأي سعي اىل إعراف 
جديدة يف ما يتعلق بالدســتور أو باتفاق الطائف أمر ال 
ميكن القبول به تحت أي حجة من الحجج، ويؤكد دعم 
الرئيس املكلف وصالحياته ضمن اطار الدســتور املنبثق 
من وثيقة الوفاق الوطني، ويحمل املجلس مســؤولية 
التأخــري يف التأليف اىل مــن يحــاول ان يبتدع طرقا 
ووسائل وأساليب تلغي مضمون وثيقة الوفاق الوطني، 
اللبنانية الحريصة عىل  التي هي مكان إجامع القيادات 

استقالل لبنان ووحدته وسيادته وعروبته«.
وشدد عىل »أهمية رضورة استمرار مفاعيل املبادرات 
التي قدمت من قبل فرنســا ورئيس مجلس النواب نبيه 
بري«، آمال ان »تثمر حال قريبا للخروج من النفق املظلم 
الذي وضع فيه لبنان«، داعيا املجلس القيادات السياسية 
اىل »العمل مع الرئيس املكلف للخــروج بحكومة تنقذ 

لبنان مام هو فيه وتعيده اىل الطريق القويم«.

عقد عرص امس يف »بيت الوســط« لقاء 
ضم الرئيس املكلف تشــيكل الحكومة سعد 
الحريري ورؤساء الحكومة السابقن نجيب 
تم  ومتام سالم،  الســنيورة،  فؤاد  ميقايت، 
خالله التداول بآخر املســتجدات السياسية 
واألوضــاع العامة يف البالد، وال ســيام ما 
يتعلق منها مبسار تشكيل الحكومة الجديدة. 

{ من دار الفتوى {

وكان الحريري شــارك، ظهر امس، يف اجتامع 
املجلس الرشعــي األعــىل يف دار الفتوى، حيث 
كان يف اســتقباله مفتي الجمهورية الشيخ عبد 
اللطيــف دريان. وبعد خلوة جمعتــه مع دريان، 

انتقال للمشــاركة يف اجتامع املجلس الذي بحث 

يف آخر املستجدات السياســية واألوضاع العامة 

والسيام ملف تشكيل الحكومة.

ولدى مغادرته االجتامع اكتفى الحريري بالقول 

للصحافيــن: »جئت اىل دار الفتــوى واجتمعت 

باملجلس الرشعي ورشحــت للمفتي وللمجلس ما 

جرى معي خالل األشهر السبعة املاضية، وجرى 

البلد يشــهد  بناء ومهــم خالل االجتامع.  حوار 

تدهورا سياســيا واقتصاديــا كل يوم. عيني عىل 

البلد وكذلك عن املفتي واملجلس، وما يهمنا هو البلد 

يف نهاية املطاف. هذا فحوى ما دار خالل اجتامع 

املجلس، وان شاء الله نعود ونتكلم الحقا«.

ــن »نـــــخـــــوض شـــــــرف املـــــواجـــــهـــــة...  ــ ــس ــ ح
فـــــــــاألمـــــــــن الــــــصــــــحــــــي خـــــــــط أحــــــمــــــر«

أعلــن وزير الصحة العامــة يف حكومة 
ترصيف االعامل حمد حســن، أنه »ال ميكن 
التســليم بواقع الحال التاريخــي الذي كان 
ســائدا يف لبنان بســيطرة مافيــات املال 
وكارتيالت الدواء، بل يجــب املواجهة بجرأة 
ومســؤولية خصوصا أن الظــروف الحالية 
مختلفــة متاما عــام كانت ســائدة؛ وإذا 
كان أصحــاب رؤوس األمــوال مــن عرايب 
الرعايــة الصحية يســتثمرون للربح فقط، 
فإن عليهم تعديــل أولوياتهم فاملواطن روح 
وليس ســلعة«، مضيفا »بعض املســؤولن 
والسياسين تناول اعالميا كارتيالت املال يف 
االدوية واملستلزمات، ولكن مل يصل اىل رشف 

املواجهة التي اخوضها«.
وأكــد يف حديــث تلفزيــوين، أن »األمن 
الصحــي خط أحمر واملداهــامت التي يقوم 
بها ال تســتهدف أحدا بل تواجــه اإلحتكار 
والفســاد لحامية جميع املواطنن بشــتى 
أن  مضيفا  واملناطقية«،  املذهبيــة  أطيافهم 
»الوزارة تقوم بجردة لستة وثالثن مستودع 
من  طبية  وكواشف  ومغروسات  مستلزمات 
بينها ثالثة يف الضاحية الجنوبية وليس من 

خطوط حمر يف هذا املجال«.
املســتلزمات  أن  اىل  »املواطنن  وطــأن 
مكدســة يف املســتودعات، ما يدلل عىل أن 
التجار كانوا ينتظرون اللحظة الصفر إلعالن 
رفع الدعــم يك يبيعوا البضاعة املشــمولة 
بالدعم بسعر رصف الســوق. لذا، كان يجب 
مواجهة هذا التحدي والتحرك ألن املواطن هو 

الحلقة األضعف«.
البضاعة ســتعفن  وتوجه للرشكات: »إن 
عندكم ولــن نقبل حتى لو رفع الدعم بأن يتم 

بيع البضاعة املدعومة بغري السعر املدعوم«، 
واإلستنسابية  األسعار  »مخالفات  أن  مؤكدا 
الكبــرية يف قبض وتضخيــم الفواتري التي 
كشفها يف مستودع سد البورشية باتت يف 

يد القضاء ».
وتابع »بغــض النظر عــن اإلجراءات 
النهاية،  إىل  بامللــف  القضائية والذهاب 
تأكيد ضامن استمرار عمل الرشكة  يجب 
إليصال املنتجات إىل املواطنن«، الفتا إىل 
اليوم ب26 ملفا  أن »وزارة الصحة تدقق 
مقدما من 18 رشكة، فإذا أرادت الرشكات 
أال تتعرض للدهم، عليها أن تعمل بشفافية 
ألن املتابعة والتقيص سيســتمران طاملا 
املستلزمات  إيصال  بهدف  قامئة  املشكلة 
واملغروسات والكواشف الطبية للمواطنن 

من دون ابتزاز ».
وكشــف أن حاكم املرصف املركزي »مل يأت 
عىل ذكر رفــع الدعم يف لقــاء أخري عقده 
معه، يف حضور رئيس لجنة الصحة النيابية 
عاصم عراجي، بل عىل العكس أكد اســتمرار 
شــهريا.  دوالر  مليون  مئة  بســقف  الدفع 
وإذ طلب من املرصف إمــداد الوزارة بفواتري 
البضائــع املدعومة من بدايــة العام 2020 
التزام األســعار، متنى يف حال  للتدقيق يف 
حصول أي تغيري يف اسرتاتيجية املرصف أن 
يحصل نقاش مــع وزارة الصحة »التي متلك 
األمن  تضمن  بديلة  وســيناريوهات  خططا 

الصحي للمواطن«.
ولفت حســن يف هذا املجال إىل أن البنك 
الدويل »الذي يقــف إىل جانب وزارة الصحة 
ويدعمهــا، أوىص من جهته بعدم رفع الدعم 

عن املستلزمات والدواء قبل العام 2023«.
الحريري مستقبال الرؤساء السابقني
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األحد 13 حزيران 2021

ــام الــحــريــري أحــاهــا مر ــارات امـ ــي 3 خ
بوال مراد

مل تنجح حتى الســاعة كل محــاوالت انعاش 
مبادرة رئيس املجلس النيايب نبيه بري الحكومية. 
فالهدنــة التي حيك عنها مؤخــرا عىل خط بيت 
الوســط- بعبــدا لتمهيد الطريــق الطالق عجلة 
املفاوضات واملشاورات من جديد مل تستمر طويال، 
ما يؤكد وجود قناعة لدى فريقي الرصاع الحكومي 
بأن اي اتفــاق بينهام أصبح صعــب املنال وبأنه 
بدل االنكباب عــىل ايجاد املخارج لالزمة، ينرصف 
كل طرف محاوال تحميل الطرف اآلخر مســؤولية 
التعطيــل ومن خالله االنهيار املســتفحل يف كل 

القطاعات وعىل املستويات كافة. 
ان ال رئيس  املعطيات  وبات محسوما بحســب 
الحكومة املكلف سعد الحريري »مستقتل« للتأليف 
وال رئيس »التيار الوطني الحر« جربان باسيل الذي 
الجمهورية متحمس  املفاوضات عن رئيس  يتوىل 
لحكومة يرأسها الحريري، ما يضع االخري امام 3 

خيارات أحالها مر. 
الخيار االول، االقدام عىل االعتذار عن التشكيل، 
وهي ورقة عاد ووضعها الحريري عىل الطاولة 
بعد ان كان قد وضعها يف الدرج يف االســابيع 
»الثنايئ«  مــع  املواجهة  اســتعار  مع  املاضية 
عون- باســيل كام حرب البيانــات. وما يجعل 
الرئيس املكلف يعود ليبحث ســيناريو االعتذار ، 
وصلت  جديدة  خارجية  اشارات  املعلومات،  وفق 
له وبخاصة من الفرنســيني بأنهــم مل يعودوا 
يتمســكون به وبأنه آن اوان تشكيل اي حكومة 
برئاسة اي شخصية للحد من آثار االرتطام الذي 
اصبح وشيكا. ويعتقد الرئيس املكلف ان اعتذاره 
يف هذه املرحلة سيسمح له برمي كرة النار التي 
ستصبح بحضنه فور التأليف يف حضن خصميه 
اللدودين عون وباســيل ما يحــرق ما تبقى من 
العهد واي حظوظ رئاســية لرئيــس »الوطني 
الحر«. هذا الخيار ويف حال لجأ اليه الحريري ال 

امنا  املفتوحة  املواجهة  يقول بخوض 
السلطة  ســفينة  مبغادرة  باالكتفاء 
من  يشاهد  صغري  قارب  واســتقالل 
خالله السفينة الكبرية تغرق القتناعه 
بأن اي شــخصية ســتتوىل مهمته 
ستحرتق تلقائيا ايا كان الدعم الداخيل 
به  تحظى  ســوف  الذي  الخارجي  او 
الن البلد اليوم اشــبه بقطار من دون 

مكابح وال مجال ملنع ارتطامه. 
امــا الخيار الثــاين الذي قــد يلجأ 
اليــه الحريري فهو خــوض املواجهة 
املفتوحة لشد العصب السني مع اقرتاب 
موعد االنتخابــات املقبلة. ويلحظ هذا 
وتظهريه  الرصاع  وترية  رفع  السيناريو 
اكــرث فأكرث رصاعا عــىل الصالحيات 
يدفع  ان  عىل  واملســيحيني  السنة  بني 
بنوابه لتقديم استقاالتهم يف حال قرر 
االعتذار وان كان عىل يقني باســتحالة 
اجراء انتخابات نيابية مبكرة وبخاصة 
بعــد املوقف الحاســم االخــري ألمني 
الله الســيد حسن نرصالله،  عام حزب 

اضافــة اىل كون آخر ما يريده الحريري خســارة 
حليفه االسرتاتيجي والوحيد حاليا نبيه بري الذي 
يعترب اي مس باملجلس الحايل مســا به، امل يدفع 
اصال الســتقالة حسان دياب بعد حرتقته يف هذا 

االتجاه؟!
ويبقى خيــار واحد امام الحريــري اال وهو 
االســتمرار بتمريــر الوقــت واملراوغة وصوال 
الســتنزاف ما تبقى من عهــد الرئيس عون، اال 
اذا جاءته اشــارات خارجية وبخاصة سعودية 
خالل االسابيع واالشهر املاضية بناء عىل تطور 
يقوم  الناشــطة  والدولية  االقليمية  املفاوضات 
بتشكيل الحكومة املنتظرة رشط ان يكون متأكدا 
عىل حصولها عىل الدعم املادي. ويدرك الحريري 
انه يخوض مجازفة كبرية يف حال اعتامده هذا 

الخيار خاصة انه يفــرتض ان يتجنب ان يكون 
يف الواجهة عند حصول االرتطام الن من شــأن 
ذلك ليس فقط التأثري سلبا عليه يف االستحقاق 
النيــايب املقبل، امنــا تهديد مصــري الحريرية 

السياسية ككل.
يف كل االحوال، وايا كان الخيار الذي ســيلجأ 
اليه الحريري، ســيكون عليه تجــرع مزيدا من 
الكؤوس املرة، فالفيتو السعودي عليه يجعل كل 
اليه صعبة ومكلفة..  بالنســبة  السيناريوهات 
فمن كان رجل الســعودية االول يف لبنان اصبح 
ابرز شخصية ال تحبذها الرياض، ومن كان يعول 
عليه لعالقاتــه االقليميــة والدولية اصبح هو 
من يبحث عن غطاء خارجي ملواصلة مشــواره 

السيايس.

لبنان سيعيشها  صــعــبــة  امــنــيــة  مــرحــلــة  ــن  م ــحــذر  ت مــصــريــة  تــقــاريــر 
تنجح؟ فهل  تــشــريــن...   17 ثـــورة  إحــيــاء  على  تعمل  فاعلة  احـــزاب 

باريـــــــــــــــس »املصدومـــــــــــــــة« ... دعـــــــــــــــم« الجيش أوال«

صونيا رزق

بالتزامن مــع االنهيــارات االقتصادية واملالية 
واملعيشية التي يعيشها لبنان واللبنانيون، وإقفال 
كل الطــرق املؤيدة اىل التشــكيلة الحكومية، مع 
ما يرافقها مــن تداعيات عىل البلد، عادت التقارير 
االمنية التي تحذر مــن مرحلة صعبة مرتقبة يف 
لبنــان، عىل بعد اســابيع قليلة معــدودة، وهذه 
تتالقى مع  الخارجية معاملهــا مرصية،  التقارير 
مخــاوف داخلية مــن حدوث يشء مــا هو قيد 
التحضري قد يحــدث تغّيرياً، لــذا تنترش املخاوف 
من بلبلة وتحّركات يف الشــارع، تحمل الطابعني 
الطائفي واملذهبي، إلحــداث تصعيد قد يتطّور اىل 
ما هو اكرب من ذلــك، أي فوىض عارمة عىل وقع 
بالتظاهرات واالعتصامات، وقيام  الشارع  إشتعال 
بعض االحزاب الفاعلة بإحيــاء ثورة 17 ترشين، 
لكن عىل مستوى صاخب الّن االوضاع املعيشية مل 
تعد تحتمل، من دون ان تســتبعد  حدوث عمليات 
رسقة ونهب، بسبب العوز بعد ارتفاع سعر رصف 
الدوالر، الذي يحلّق من دون أي سقف، وبغياب َمن 

يلجم صعوده.
اىل ذلك ال ينفي نائب سابق عىل عالقة مبسؤولني 
امنيني كل هذه التحذيرات، مؤكداً صحة ما يُرّدد منذ 
ايام عن إمكانية حــدوث »خربطة » امنية،  الفتاً 
اىل اّن مؤرشات الحراك الشــعبي الذي عاد لينطلق 

يف عدد كبري من املناطق اللبنانية، بســبب الجوع 
والفقر وارتفاع اســعار الســلع بشــكل جنوين، 
» ســيفعل فعله » قريباً. واشــار اىل اّن التقارير 
اللبنانيني،  املحذرة نقلتها القاهرة اىل املســؤولني 
مع لوم تجاههم بسبب سياسة “الرتقيع” املؤقت 
التي تقوم بها الســلطة ضمن فرتة زمنية محّددة، 
اذ تلجــأ اىل حل القليل من املشــاكل العالقة منذ 
عقــود، وآخرها ما جــرى لحل أزمــة الكهرباء، 
ينطبق شعار  “الكابيتال كونرتول”، حيث  وقانون 
لزوم ما ال يلزم، فُيدبّر املســؤولون أمور املواطنني 
بالتي هي أحسن أو » باملوجود جود »، فيام تتفاقم 
األزمات من تخطّي الــدوالر عتبة ال 15 ألف لرية، 
البنزين واملازوت  بالعتمة الوشيكة وفقدان  مروراً 
واألدوية، وانهيار القطاع الطبي واإلستشــفايئ، 
وتعطيــل كل مقومات الدولة ومؤسســاتها، وما 
يتبع ذلك من تداعيات سلبية عىل قطاعات العمل، 
مــن دون أن يكرتث املســؤولون املتناحرون عىل 

تسمية وزيرين مسيحيني.
ويرى املصدر بــأّن النهايات املؤملة لوطن تحّمل 
شــعبه كل املآيس واإلنهيارات، بســبب فســاد 
مســؤوليه، تتطلب رضورة إحياء ثورة 17 ترشين 
الداخل والخارج، عىل  اللبنانيــني يف  التي وحّدت 
وقع املطالــب املحقة، وإنهاء حقبة من الفســاد 
والرسقات التي أوصلت لبنان اىل هذا الدرك الخطري، 
اىل أن اُدخــل عليها طابور خامــس قىض عليها 

لفرتة، لكن اليوم ويف ظل كل املآيس التي يعيشها 
اللبنانيون من فقر وجوع وذل، تستدعي مشاركتهم 
جميعاً، لكن رشط تنظيمها وتوحيد مواقفها وليس 
تشّتتها، مع رضورة تطبيق شعار ” يف الجمع قوة 
ال يســتهان بها “، فالوجع يطوقهم من كل حدب 
وصوب، واآليت أعظــم مع رفع الدعــم املرتقب، 
خصوصاً عن الســلع الغذائية واألساســية الذي 
سُيشعل الشارع، ألن الجوع سيعاود توحيدهم من 
جديد، كام تشري مصادر الناشطني يف الثورة، يف 
ظل معلومات بأنهــم يتحرضون إلنتفاضة جديدة 
واملطلوب مواكبتهم من  املدين،  العصيان  تشــمل 
قبل املواطنني يف كل املناطق اللبنانية، مع تنايس 
الطائفية واملناطقية والوالء املطلق للزعيم، وإبعاد 
البعض لخربطة  الطابور الخامس املُرسل من قبل 
والتيقظ  والوعي  الدائم  والتنسيق  وإلغائها،  الثورة 
اىل أبعد الحدود، ضــد املرتّبصني بهم إلنجاح ثورة 
الشــارع، وإال  الفاسدين يف  الشعب، وإســقاط 
ستكون نهاية لبنان الوشيكة، فالتضامن مطلوب 
بقــوة وليس اعتصــام عدد قليل مــن املواطنني، 
وإقفال بعض الطرقات لســاعات كام يحصل كل 
ليلة، الّن مشــاركة كل فئات الشــعب بطوائفهم 
ومذاهبهم، هي التي ستحقق ما نصبو اليه جميعاً، 
وعندها نستطيع إزاحتهم ومن ثم محاسبتهم يف 
صناديق اإلقرتاع، وصوالً اىل تحقيق التغّيري وخلق 

لبنان جديد.

ابتسام شديد

االهتامم الفرنيس بتأليف 
اىل  تراجــع  الحكومــة 
نهايــة ســلم األولويات 
العاصمة  زوار  يؤكد  كام 
تواصلوا   ومن  الفرنسية 
مؤخــرا مع املســؤولني 
الفرنســيني، و بحســب 
الفرنسيون  يعد  مل  الزوار 
للموضوع  اهمية  يعطون 
حصل  ســواء  الحكومي 
الرئيس  اعتذر  او  التأليف 
املكلــف »ال فــرق« طاملا 
مكملــة  املحاصصــة 
املكاســب  توزيــع  يف 
والفســاد  الوزاريــة 
مســترشي ولبنان يسري 

نحــو الدمــار الــكيل وتوقــف القطاعات 
وانحالل الدولة وال أحد يســأل اال عن كيفية 
 حفاظه عىل موقعه وعودته اىل الســلطة.

»اليأس »الفرنيس من املســؤولني بلغ ذروته 
بتجاهــل السياســيني يف لبنــان ملبادرتهم 
األمل   االنهيــار. خيبات  بوقف  القيام  وعدم 
أيضا الحقت القرنســيني مــن اللحظة التي 
الرئيــس اميانويل ماكرون  وطأت فيها قدم 
لبنــان يف اعقــاب انفجــار ٤ اب حيث مل 
ينجــح ماكرون يف تحقيق اخــرتاق لعقول 
 السياســيني ملعرفة كيفية ادارتهم لألزمات.

باريس« املصدومة »  لجأت اىل طرق باب أخر 
الجيش واملؤسسة  بالتوجه ملســاعدة ودعم 
العســكرية ، اذ يعترب الفرنســيون ان دعم 
املرور  باليات شــفافة من دون  الجيش مير 
لذلك  مهــدت   وهي   السياســية،  بالقنوات 
باســتقبال مميز واســتثنايئ لقائد الجيش 
يف اإلليزيــه وما تبعه من لقــاءات أجراها 
العامد جوزف عــون يف زيارته  األخرية اىل 
فرنســا، اذ حرص  الفرنســيون عىل اظهار  

الحفاوة والتقدير لشخص قائد الجيش  ودور 
املؤسسة العســكرية يف ترسيخ االستقرار  
حيث ميكــن ان يكون عن بديــال« صادقا« 
عوضا عن السياســيني الذين قطعت باريس  
أدائهم... الخيبة من  اعالن  بعد   بهم   العالقة 

لتمنيع   املخصصــة  الجيــش  قائــد  زيارة 
العســكري والصحي  الجيش وتعزيز وضعه 
والغــذايئ  تحســبا ملواجهة الســيناريوات 
الخطــرية تســتكمل مبؤمتر الدعــم املقرر 
عقده يف 17 من الشــهر الجــاري  واملتوقع 
باتريك  الرئــايس  للموفد  ان يســبقه زيارة 
دوريــل  يف  إطــار توفري اآلليات والســبل 
 لدعم األجهزة األمنية قبــل االرتطام الكبري.

قائم  العسكري  والتعاون  التنســيق  ان  ومع 
منذ  الفرنســية   الدفاع  ووزارة  الــريزة  بني 
له أهداف  الفرنيس  ان االهتامم  اال  ســنوات 
ودوافع ايضا بعد ســقوط املبادرات السابقة 
حيث يشــكل دعم  الجيــش  فرصة للدخول 
الفرنيس مجددا عىل الساحة، اضافة اىل رد 
االعتبار النتكاسات باريس املتكررة خصوصا 
نفسها  تعترب  الفرنســية  الدبلوماســية  ان 

صديقــة للبنانيــني منذ 
عقود.عدا ذلك فان العامد 
جوزف عــون تحول منذ 
17 ترشين اىل شخصية  
املجتمع  بنظر  استثنائية 
حافــظ  اذ  الــدويل 
املؤسســة  وضع  عــىل 
انتفاضة  يف  العسكرية 
ومواجهــة  الشــارع 
فان  وبالتــايل  االرهاب 
هــذا املجتمــع يتطلــع 
أساسية  أدوار  اىل  اليوم 
العسكرية  للمؤسســة 
الكبري  االرتطــام  لحظة 
العتبارهــم ان الجيــش 
الوحيد  الضامــن  هــو  
ألن  األمــان  وصــامم 
والقوى  خطــري  الوضع 
 السياسية ال ميكن االعتامد  واملراهنة عليها.

مؤمتــر الدعم يــأيت نتيجة لزيــارة العامد 
واتصاالت  جهود  ونتيجــة  باريس  اىل  عون 
قامت بها الريزة ملــؤازرة القيادة يف تخطي 
التداعيــات االقتصاديــة واالجتامعية ففي 
نيســان املايض أعلن  الجــرال عون مواقف 
صادمة بسؤاله  املســؤولني« لوين رايحني..

بدكن جيش ام ال«، حيــث ان أولوية الريزة  
لتحصني املؤسســة ملواجهة التحديات تتقدم 
عىل  األمور األخــرى، فلقاءات باريس ركزت 
بشكل أســايس عىل وضع الجيش واملخاطر 
األمنية وملــف النازحني وتداعياته اقتصاديا 
وأمنيــا واجتامعيــا ومســائل لوجســتية 
وعســكرية عــىل اعتبــار املرحلة  أســوأ 
 املراحل التي مرت بها املؤسســة العسكرية.

الــذي يعقد بعــد ظهر 17  هدف املؤمتــر  
حزيران من الشهر الجاري عرب تقنية الفيديو 
كونفــراس االضــاءة عىل الوضــع الحايل 
اللبنانية والبحث يف سبل  للقوات املســلحة 

مساعدتها ماديا .

عكر ترتأس االجتامع
الوزراء ووزيرة  عقدت نائب رئيس مجلس 
الخارجية واملغرتبني بالوكالة  الدفاع ووزيرة 
يف حكومــة ترصيف األعــامل زينة عكر، 
الدفــاع الوطني  إجتامعاً طارئــاً يف وزارة 
للمعنيني يف القطــاع الصحي يف لبنان يف 
ظل اإلنهيــار الحاصل، حيث جــرى البحث 
يف الواقع الصحي املــرتدي، وضم االجتامع 
ممثــل وزير الصحــة جاد مكــوك، ممثلة 
مرصف لبنــان رحاب ســالمة، املدير العام 
للضــامن اإلجتامعي محمد كــريك، نقيب 
أصحاب املستشفيات سليامن هارون، نقيبة 
سلمى عايص  الطبية  املستلزمات  مستوردي 
يرافقها عضو النقابة ســيد خالد دال، نقيبة 
أصحاب املختــربات الطبية مرينا جرمانوس، 
خميس  يحي  الدولة  موظفي  تعاونية  رئيس 
وأســاتذة  موظفي  تعاضد  صندوق  وممثلة 
الجامعــة اللبنانية منى عبود. وشــارك يف 
االجتامع ممثلون عــن الجيش وقوى األمن 

الداخيل واألمن العام وأمن الدولة.
وحذرت عكــر من الوضــع الصحي القائم 
لوجه  اليــوم وجهاً  بكلمة قالت فيها: »نقف 

أمام إنهيار هذا القطاع حيث أصبحت الرعاية 
الطبية يف خطر وبتنا أمام إنكشــاف صحي 
بعد أن كان لبنان مستشــفى الرشق، وممنوع 
أن نــرى مريضا يطلب املســاعدة ويقف أمام 
مستشفى وال تستقبله، يطلب دواء وال ميكنه 
الحصول عليه. وعلينا جميعا إستنباط الحلول 
والتواضع والتضحية لحامية وطننا ومواطنينا 
يف ظل الظروف الصعبــة التي مير بها لبنان 
وإنهيــار العملــة وتصاعد ســعر الرصف«، 
وســألت »أين ضمري الجميــع ولبنان يعيش 
أزمة إقتصادية ومالية مل يشــهدها من قبل؟ 
وأنتم لستم مســتعدون للتضحية وتتقاذفون 
املســؤوليات مع بعضكم البعض ومع مرصف 
لبنان، فيام نطالب املجتمع الدويل ملســاعدتنا 

ونحن ال نريد مساعدة أنفسنا؟«.
الصحي  الوضع  املجتمعون واقــع  وطرح 
يف البــالد، وأبرز األمور التي تهدد ســالمة 
املواطنني وتعــرض صحتهم للخطر. وتوجه 
املجتمعون بنداء إنساين اىل الرشكات األخرى 
التــي ال تلتــزم للوقوف اىل جانــب الوطن 

واملواطنني من أجل إنقاذ لبنان من محنته.

تكتل »بعلبك الهرمل«: على املعنيين التجاوب 
الله حزب  قبل  من  املدعومة  بري  ُمبادرة  مع 

الحاج حسن يلقي كلمته

تكتــل  رئيــس  شــّدد 
»بعلبــك الهرمــل« النائب 
عىل  حسن،  الحاج  حسني 
»رضورة مكافحة اإلحتكار 
يحصل«،  الــذي  والتهريب 
داعيــاً »القوى األمنية يف 
بذل  إىل  املناطــق  مختلف 
الجهــود ملكافحة مختلف 
الجرائــم يف لبنان عموماً 

ويف بعلبك خصوصاً«.
كالم الحاج حســن جاء 
عقب اجتامع لتكتل »بعلبك 
إىل  أســف  حيث  الهرمل« 
املشــاهد التي نراها يومّياً 

عنــد املحطات، أي تجمــع الناس من أجل 
تعبئــة املحروقــات من أجــل التنقل إىل 
اعاملهم أو استخدام املحروقات يف األمور 

الصناعية وللمعدات الزراعية«.
بإيجابية  التعاطي  »إىل  املسؤولني  ودعا 
مع العرض اإليراين إلنشــاء معامل توليد 
كهربــاء، وإىل العودة الســتجرار الطاقة 
الكهربائيــة مــن ســوريا.  وتطرق إىل 
موضوع الكهربــاء والتقنني القايس الذي 
يطال البالد عموماً ومحافظة بعلبك الهرمل 
خصوًصا، كام أكد عىل وزارة الطاقة واملياه 
اعتامد  رضورة  لبنان  كهرباء  ومؤسســة 

ســاعات توزيع عادلة بني املحافظات يف 
ظل التقنني القائم.

ويف السياق، شدد عىل أن »مرصف لبنان 
وحاكمه رياض ســالمة مســؤوالن عن 
إعادة فتح فروع املصارف يف الهرمل ومنع 
إقفالها يف بعلبك بعــد التحجج بالوقفات 

االحتجاجية أمامها«.
واعترب »أن املدخل األساس للبدء مبعالجة 
معاناة  مــن  والتخفيف  األزمــات  هــذه 
الحكومة«،  تشــكيل  يف  يكمن  املواطنني 
داعيــاً »املعنيني إىل التجــاوب مع مبادرة 
الرئيس نبيه بــري املدعومة من قبل حزب 

الله حتى تبرص الحكومة العتيدة النور«.

في ذكرى 13 حزيران
تكريس  فعل  شهادتكم  فرنجية: 
ــان بــلــبــنــان الـــحـــّر املــوّحــد ــم ــإي ل

أكّد رئيس »تيــار املردة« ســليامن فرنجية، يف ترصيح 
عرب مواقع التواصــل االجتامعي، بذكــرى 13 حزيران، أّن 
»شــهادتكم فعل تكريس لإلميان بلبنان الحر املوّحد. ونحن 
اليوم نســتعيد ذكراكم أكرث متّســكًا بوحدة هــذا الوطن 

وحّريّته، إزاء ما يواجهه من تحّديات ومخاطر«.

حاصباني: باسيل دخل في نفق
استرداد شعبية بدال من استرداد الدولة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباين، أن 
عدم تشكيل الحكومة أصبح مكسباً للمعرقلني، ألن املكاسب 
الشــعبية يف بيئتهم أولوية أكرث من التشــكيل وهذا عائق 
سيحول دون التشكيل، مشدداً »عىل ان الكالم عن أن االزمة 
تكمن يف تسمية الوزراء كـ«قميص عثامن«، ومشرياً »اىل 
أنه بسبب هذا التعطيل تطالب »القوات اللبنانية« بانتخابات 

نيابية مبكرة«.
ويف حديث اذاعي، رأى حاصباين أن رئيس »التيار الوطني 
الحر« النائب جربان باســيل دخل يف نفق اسرتداد شعبيته 
بدالً من اسرتداد الدولة«، مضيفاً »ال استغرب ان يحاول من 
خرس كل يشء قلب الطاولة من أجل اسرتاد شعبيته حتى لو 

كان الثمن هو الوطن«.
رداً عىل ســؤال ملاذا ال تسمي القوات وزيرين وتحّل عقدة 
التأليــف، أجاب حاصبــاين: »نريد حكومة من اشــخاص 
مستقلني لذا لن نســمي أحدا كقوات لبنانية ولن نكون من 
املسهلني لتقاســم الحصص. تشكيل الحكومة اليوم مل يعد 
مجديا ألنها فقدت قدرتها بســبب التشنج السيايس، فمن 
يتقاتلون عىل الحصص ال يستطيعون االنسجام يف حكومة 
واحدة. لبنــان اثبت انه غري قادر عىل الخــروج من النفق 
وبالتايل لألســف أصبح الحل خارج لبنان«، مضيفا »مل يعد 
الوقت للمهاترات التي ال تخدم لبنان والشعبوية مل تعد تنفع 
الن البلد انهار والنهوض بات بحاجة إىل سلة متكاملة عرب 

أشخاص مشهود لهم بالنزاهة«.

أبو زيد: مشهد إذالل
الناس غير مقبول 

أمل  الســابق  النائب  أطلــق 
أبو زيد سلســلة تغريدات حول 
واالجتامعي  الحيــايت  الوضع 
البلد،  فيه  ميــر  الذي  والصحي 
أمام  الناس  إذالل  »مشهد  وقال: 
محطــات البنزين غــري مقبول 
بتاتا، وجشع بعض تجار األدوية 
واملســتلزمات الطبية بلغ حدا ال 
يتصوره منطق…إننا نسأل رئيس 
عن  االعامل  ترصيــف  حكومة 
ســبب هذا االعتكاف غري املربر 
الوزراء إلتخاذ  عن دعوة مجلس 
الالزمة يف  التدابري واملقــررات 
ظل إنكفاء الرئيس املكلف وتأخره 
الحكومة  تأليــف  يف  املريــب 
الجمهورية.  رئيس  مع  باإلتفاق 
كام نسأل عن دور مجلس النواب 
ومحاسبة  الترشيعات  إقرار  يف 
بقوت  واملتالعبني  املحتكريــن 
واستشفائهم؟!  ودوائهم  الناس 
ملتابعة  دعوته  عدم  وأســتغرب 
القوانني  املواطنني وإقرار  قضايا 

امللحة والرضورية«.
اإلفراج  انتظــار  »يف  أضاف 
عن ودائع النــاس املحتجزة يف 
متوز  بداية  من  اعتبارا  املصارف 
البطاقة  إقرار  يف  اإلرساع  يجب 
التمويلية لألرس األكرث فقرا يك 
التحديات  تتمكن من مواجهــة 
والصمــود يف وجه هذه األزمة 

الخانقة املرتاكمة منذ سنوات«.
البقاء  املعيــب  »مــن  وختم 
والتالعب  الدوامــة  هــذه  يف 
نستغرب  ثم  الحياتية،  بالقضايا 
اىل  النــاس وتنزل  تنتفض  ملاذا 

الشارع؟«.

اجتماع طارئ في »الدفاع« للمعنيين بالقطاع الصحي
ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرى مريضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوع أن نـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر: ممنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عكـ
ــتقبله ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــفى وال تسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــام مستشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــف أمـ ــ ــ ــ ــ ــ يقـ



4
ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س

االحد 13 حزيران 2021

والضمير  ــة  ــاب ــرق ال غــيــاب  ــداد:  ــقـ املـ
ــا هـــو عليه ــى مـ ــ إل ــد  ــل ــب ال أوصــــل 

أكد عضو كتلــة الوفاء للمقاومة النائــب عيل املقداد، أن 
»غياب الرقابة و«قلّــة الضمري« أوصال البلد إىل ما هو عليه 

اليوم يف ملف الدواء واملستلزمات الطبية«.
وأشــار املقداد يف حديث إذاعني إىل أن »ما شــّجع عىل 
االحتكار هو قيام الدولة بتحويل رشكات املستلزمات الطبية 
املخالفة إىل القضاء مــع التأخر يف اتخــاذ إجراءات بحق 
أصحابها بدَل ســجنهم«، محّمالً »مرصف لبنان املســؤولية 
الكربى يف هذا امللف، ال ســيام أنه يتعاطى باستنسابية مع 

بعض الرشكات، التي »ال نربّئها« أيًضا«.
ولفــت املقداد إىل أن »مــا قيمته 320 مليــون دوالر من 
األدوية املدعومة وغري املدعومة مخزّن يف املخازن«، وشدد 
عىل أن »املواطن اللبناين هو مــن دفع الفاتورة الطبية عىل 

مدى ثالثني إىل أربعني عاًما«.

هاشم: التباكي على البطاقة التموينية 
خــاطــىء  تــصــويــب  شعبوية  لــغــايــة 

غرد عضو كتلة »التنمية والتحرير« النائب قاســم هاشم 
عرب »تويرت«: »التبايك عىل البطاقة التموينية لغاية شعبوية 
تصويب خاطىء. فنقاش املرشوع االسبوع املقبل يف املجلس 
واالهم التمويل ان ال يكون مــن أموال املودعني للقضاء عىل 
ما تبقى، ونجاح اي خطوة وتنفيذها مرهون بوجود حكومة 
إنقاذ وهــذا االســاس، اذا كنتم تنظــرون اىل وجع الناس 

وجوعهم«.

ــرب  ــغـ ــتـ ــسـ ــب درغــــــــــــام يـ ــ ــت ــ ــك ــ م
ــهــريــب  ــت ال بـــمـــوضـــوع  ــه  ــمـ اسـ زج 

نفى املكتب االعالمي لعضو تكتــل »لبنان القوي« النائب 
أســعد درغام يف بيان، »ما يتم تناقله من أخبار عىل بعض 
املواقــع، والتي عمدت عن قصد إىل زج اســمه يف موضوع 
التهريب وتخزين املحروقات لغايات دنيئة تشــبه أصحابها، 
والكالم املنسوب إىل مصادر عن متسكه بدعم وتغطية رموز 

التهريب، ليس سوى هلوسات يف عقول أصحابها«.
وأكد أن »هذا الكالم عار مــن الصحة جملة وتفصيال وال 

ميت للحقيقة بصلة«.
كذلــك، أكد أن »درغام ال يتدخل ال يف موضوع التهريب وال 
غريه من األعامل املشبوهة التي لها أصحابها، وهم معروفون 
للقايص والداين يف عكار وكل لبنان، أما الحملة التي تهدف 

إىل التشهري بسمعته فهي مرتدة عىل أصحابها«.
وختم البيــان داعيا »القضاء والقوى األمنية اىل التشــدد 
واملحاسبة واتخاذ أقىص العقوبات بحق املخالفني واملحتكرين«

ـــــــــــــــن ـــــــــــــــة تضـــــــــــــــّم مســـــــــــــــتقّلين وطنيي ـــــــــــــــة إنتقالي ـــــــــــــــوم هـــــــــــــــو حكوم ـــــــــــــــد الي ـــــــــــــــار الوحي الخي
دوليل بشعالين

مل يعد الوقت ســانحاً إلجــراء إنتخابات 
نيابية ُمبكرة، عىل ما تُطالب بعض األحزاب 
اللبنانيــة، كــام مل يعد هناك مــن مجال 
يأمل  إنقاذية، عــىل ما  لتشــكيل حكومة 
الشعب اللبناين واملجتمع الدويل. فام نّصت 
عليه املبادرة الفرنســية فيام يتعلّق بتأليف 
حكومــة مهّمة ملــدة 6 أشــهر تعمل عىل 
املطلوبة مل يحصل، ألّن  تحقيق اإلصالحات 
املسؤولني املعنيني أمعنوا يف تفويت الفرص 
أمام والدتها منذ اســتقالة حكومة الرئيس 
انفجار  إثر  حّسان دياب منذ عرشة أشــهر 
املــايض، وتكليف  آب   4 بــريوت يف  مرفأ 
السفري مصطفى أديب بتشكيلها ثّم اعتذاره، 
الحريري  ســعد  الرئيس  تكليف  اىل  وصوالً 
بالتأليف منذ 8 أشهر وإبقائه ورقة التكليف 

يف جيبه حتى اآلن.
التغيري  أّن  أكّدت  مطّلعة  سياسية  مصادر 
الشــامل لن يحصــل يف أي حكومة يجري 
تشــكيلها منذ اآلن وحتى موعد اإلنتخابات 
النيابية املقبلة التــي يُفرتض أن تجري يف 
أيار 2022. كام أّن إيجاد قيادة جديدة للبالد 
ال مُيكــن أن تتّم مــن دون تغيري جذري لكّل 
الطاقم السيايس عىل أن يكون »البديل« ميلك 
رؤية للبنان الجديد. ولعّل تحقيق هذه األمور 
يستلزم وقتاً طويالً واستحقاقات دستورية 
عّدة تفوز بها وجوه تغيريية يثق بها الشعب 

اللبناين ودول الخارج عىل حّد سواء.
واىل أن يصل لبنان اىل إحداث هذا التغيري 
الذي يطمح إليه الجميــع، ال بّد من الدعوة 
اىل مؤمتــر دويل يعيد بنــاء لبنان كدولة 
حديثــة ال تتحكّم بهــا الطوائف واألحزاب. 
اليوم، عىل  أّن هذا املؤمتر لــن يحصل  غري 
ما أكّدت، فالظروف غــري مؤاتية لعقد مثل 
هذا املؤمتــر رغم جهوزية فرنســا للدعوة 
اللبنانيني  املســؤولني  تجــاوب  رشط  إليه 
مــع املبــادرة الفرنســية أوالً وتشــكيل 
حكومة تتحّدث باســم لبنان، وتُنجز بعض 
اإلصالحات ثانياً، ما يســمح لصندوق النقد 
الدويل والدول املانحــة من إعادة التفاوض 
الهيكلية  لتحقيق اإلصالحــات  لبنــان  مع 
األمرييك  األداء  تبّدل  عن  فضالً  الشــاملة. 
يف لبنان بعد بدء محادثات فيينا التي تهدف 
اىل عــودة الواليات املتحــدة األمريكية اىل 
الـ  اإليراين مــع مجموعة  النووي  اإلتفاق 

5 زائد واحد، عىل ما كان يف ســابق عهده 
قبل خروجها منه يف عهد الرئيس الســابق 

دونالد ترامب.
وأشارت اىل أّن دول العامل منهمكة اليوم 
يف التســويات اإلقليميــة والدولية كونها 
تُعطي األولوية لحّل مشــاكلها وتحســني 
عالقاتها مع الدول األخرى، ولهذا ال تضغط 
تشــكيل  لترسيع  الداخل  يف  حلفائها  عىل 
الحكومــة. لكنها يف الوقت نفســه، تُبدي 
اهتاممهــا بعدم تــرك لبنــان يذهب نحو 
حضورها  تواصل  ولهــذا  الجذري،  اإلنهيار 
فيه ومُتنحه بعض املســاعدات كلّام رأت أّن 

الحاجة ماّسة إليها.
ولكن يف ظّل الوقت الضائع، تجد املصادر 
نفســها بأّن لبنــان يقف اليــوم أمام خيار 
تشــكيل حكومة إنتقالية، ال تدخل ضمنها 
الحسابات الشخصية لبعض القادة، بل تُطّبق 
مبدأ املناصفة بني املســيحيني واملســلمني، 
وتضّم وزراء إختصاصيني مستقلّني وطنيني 
اإلقتصادي  النهوض  أسس  وضع  تعمل عىل 
وتُواكــب عملية إجــراء اإلنتخابات النيابية 
لهذه  فالتحضــري  موعدهــا.  يف  املقبلــة 
اإلنتخابات بــدأ منذ اآلن مــن قبل األحزاب 
السياسية يف الداخل والخارج، عىل ما تفيد 
املعلومات، يف الوقت الذي يزداد فيه الشعب 
اللبناين فقــراً وجوعاً وبطالة. ولهذا تخىش 
من أن تقــوم هذه األخرية باســتغالل فقر 
اللبنانيني، يف مســألة رشاء  وجوع غالبية 
األصوات يف الســاعات األخــرية من عملية 

اإلنتخاب. وشــّددت عــىل أّن األمل الوحيد 
ملحاسبة السياســيني اليوم هو يف صناديق 
اإلقرتاع، فيام يتطلّب التغيري وجوهاً مستقلّة 
وطنية كفوءة قادرة عىل حكم البالد. ولهذا 
فإذا جرى اســتغالل فقر الناس، وهو يعني 
رسقة أصواتهم أو تزويرها، فإنّهم سُيعيدون 
نفسها  والوجوه  الســلطة  إنتاج  بأصواتهم 
رغامً عنهم، وســتبقى الغالبيــة املتحكّمة 
بالبلد هي ذاتها، وهذه املسألة عىل اللبنانيني 

عدم الوقوع يف فّخها قدر اإلمكان.
يف املقابل، إّن التدقيق الجنايئ ملحاســبة 
الفاســدين واملتوّرطني بنهب أموال الشعب، 
مل يجد طريقه بعــد اىل التنفيذ رغم إرصار 
عىل  عون  ميشال  العامد  الجمهورية  رئيس 
رضورة تطبيقه الســتعادة األموال املنهوبة 
والتي من شــأنها تحسني الوضع يف البالد 
مــن جهة، ومحاســبة املتوّرطني من جهة 
ثانيــة. وما يحول دون شــق طريقه، عىل 
ما لفتت، هو أّن كّل مســؤول يريد تطبيقه 
عىل هواه وبعيــداً عنه وعن معاونيه، علامً 
بأنّه من دون هذا التدقيق ال مُيكن للشــعب 
محاسبة الفاسدين إال يف صناديق اإلقرتاع. 
مع اإلشارة اىل أّن معامل فتح ملّفات الفساد 
بــدأت. وهذا  قد  الداخل  الخارج نحــو  من 
األمــر يُثري القلق يف نفــوس بعض القوى 
السياســية، ولهذا تريد إجــراء اإلنتخابات 
النيابية يف وقت ُمبكر قبل أن تُفتح ملّفاتها 

ويُفضح توّرطها يف صفقات الفساد.
وفيام يتعلّق مببادرة رئيس مجلس النّواب 

نبيه بــّري الوحيدة الصامدة وســط تعّنت 
تزال  ال  أنّها  املصادر عينها  أكّدت  املسؤولني، 
قامئة وهي تهدف بطبيعة الحال اىل تسهيل 
القامئة  العقد  تشكيل الحكومة عرب حلحلة 
ال سيام عقدة تســمية الوزيرين املسحيني، 
ومســألة منح الثقة لحكومة الحريري من 
قبل »تكّتل لبنان القــوي«. غري أّن املصالح 
ال تزال تتحكّم مبطالب القوى السياســية، 
ولهذا يجد الرئيس بّري صعوبة يف التقريب 

يف وجهات النظر بني الفريقني املتنازعني.
وعــن إمكانية تعّث هذه املبادرة بســبب 
اصطدامها بتشــّبث الفريقــني مبوقفهام، 
أكّدت بأّن الرئيس بّري لن ييأس وهو يسعى 
جاهــداً إلنجــاح مبادرته كونــه معروف 
باجرتاح الحلــول يف األوقات الحرجة، غري 
أّن عــدم التجاوب مع مقرتحاته وتفشــيل 
مبادرته، يعني تخيّل املسؤولني عن الفرصة 
األخرية املتاحــة أمامهم للتوافق. ويف حال 
قّرروا تفويــت هذه الفرصة، فهذا يعني بأّن 
حكومة دياب املستقيلة ستبقى حتى نهاية 
النيابية  اإلنتخابــات  العهد، وســُتدير هي 
املقبلة. وقد بدأت التحضريات لها يف وزاريت 
واملغرتبني  والخارجية  والبلديــات  الداخلية 

من قبل الوزيرين الحاليني.
ولكن مثّة أمر مهم، وهــو أّن عدم تنازل 
أي من فريقــي النزاع أي عــون والحريري 
عن مطالبهام، ســيؤّدي بطبيعة الحال اىل 
خســارتهام يف اإلنتخابات النيابية املقبلة. 
فحتى املحازبني واملنارصيــن لهم ال بّد وأن 
يفقــدوا الثقة بهام تدريجــاً كونهام فّضال 
املصلحة الشــخصية عىل مصالح الشــعب 
والبلد. ولهذا نصحت املصادر نفسها الفريقني 
املتصارعني بالتوافق عىل نقاط مشرتكة من 
شأنها إعادة الثقة بهام، يف حال أرادا البقاء 

يف السلطة، واستعادة ثقة الشعب بهام. 
ومن هنا، فإّن تعطيل تشــكيل الحكومة 
وتفشيل مبادرة بّري املفتوحة، عىل ما ذكرت، 
يف ظّل تأزّم الوضــع الداخيل يوماً بعد يوم، 
فضالً عن تعطيل اإلنتخابات النيابية الفرعية 
كونها ســتكون مبثابة اختبار لألحزاب عاّم 
ستكون عليه اإلنتخابات الشاملة، كلّها أمور 
تُفاقم غضب الشعب كون الجمود السيايس 
يدفع مبصريه ومبصــري البالد اىل املجهول. 
وهذا الغضب ســينفجر يف الشارع، وصوالً 
اىل ترجمته يف صناديق اإلقرتاع رشط ترّشح 
وجوه جديدة مستقلّة مُيكن للشعب أن يعتمد 

عليها إلنقاذ البالد يف املرحلة املقبلة.

ـــــــــــــــي- لبناني-ســـــــــــــــوري ـــــــــــــــر دول ـــــــــــــــم مؤتم ـــــــــــــــن: تنظي ـــــــــــــــط النازحي ـــــــــــــــى خ روســـــــــــــــيا عل
عيل ضاحي

روســيا مجدداً عىل خط الحراك اللبناين والداعم لتشكيل 
الحكومة يف لبنان، وتأييد مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه 
بري وبرئاســة ســعد الحريري، وباالضافة اىل ذلك التأكيد 
عىل دعم اي جهد او حــراك فرنيس، ومن ضمن املبادرة التي 
انتعشــت بعد  تحرك بري الحكومي االخــري، وفق ما تؤكد 

اوساط سياسية مطلعة عىل الدبلوماسية الروسية.
وتشــري االوســاط اىل ان الروس ومنذ آذار املايض وبعد 
سلسلة من اللقاءات التي شملت الرئيس املكلف سعد الحريري 
والنائب جربان باسيل، ووفد حزب الله برئاسة النائب محمد 
رعد، وهم يســعون اىل دور اكرب وحضور اوســع يف لبنان 
ولكن من دون ان يكون لـ«زيادة هذا الحضور« آثاراً ســلبية 
عىل العالقــات اللبنانية- الفرنســية، او العالقة مع محور 

املقاومة وحلفاء ايران وسوريا.
ويشــعر بعض افرقاء هذا املحور ان لروســيا ايضاً أدواراً 
اخرى منسقة مع االمريكيني، وهو ما حدا مبسؤول كبري يف 
محور املقاومة، ويف جلســة خاصة اىل التأكيد بعد سؤاله 
عن حراك روسيا ودورها يف املنطقة وسوريا، ان الحكم عىل 
املامرســة وليس عىل النوايا، وبالتايل ال نثق اال بانفسنا يف 

السياسة.
النفوذ الرويس يف سوريا واملنطقة ومحاولة لعب دور يف 
لبنان من بوابة الحكومة والنزوح ، قد يتضح جلياً بعد القمة 
املزمع عقدها بني الرئيســني األمرييك جــو بايدن والرويس 
فالدميري بوتني األســبوع املقبل يف جنيف بسويرسا، وهي 
متثل وفق معلومات دبلوماســية امريكيــة، الظرف األمثل 

لواشنطن إلبرام صفقة بشأن سوريا.

وهذا النفــوذ والدور الرويس املتنامي يف ســوريا، يؤكد 
عليه زوار دمشق، ومنهم شــيخ العشائر الحامدية الخالدية 
سعد فوزي حامدة، العائد حديثاً من دمشق بعد مشاركته يف 
الحملة االنتخابية للرئيس السوري بشار االسد  التي نظمتها 
العشــائر وكذلك تنظيم االحتفاالت والنشاطات بفوز الرئيس 
االسد بوالية رابعة ويف ظل االستفتاء الشعبي عىل تجديدها.

ويؤكد حامدة ان هناك محاوالت روســية جديدة لتنظيم 
مؤمتر جديد لعودة النازحني، وال ســيام بعــد بروز اصوات 
كثــرية يف لبنان  تطالب الســوريني بالعودة اىل بالدهم من 
البوابة االنســانية، وحتى من باب املزايدة، كام فعلت بعض 
القوى الخصمة لســوريا كالقوات واملســتقبل واالشرتايك، 
وذلك بعد التصويت والذهاب اىل السفارة السورية يف الريزة 

النتخاب االسد.
وحــامدة املتحدر مــن الهرمل، كانت له مشــاركة فاعلة 
برعايــة اللواء عبــاس ابراهيم ووزارة املصالحة الســورية 
والجهات االمنية السورية يف إعادة ما يقارب الـ50 الف نازح 

اىل حمص وريفها وضواحي دمشق بني 2016 و2021 .
ويؤكد حامدة ان الجانب الســوري يشــجع عىل العودة . 
ويشري اىل ان الرئاسة الســورية يف صدد اصدار العديد من 
مراسيم العفو لطأمنة الذين يرغبون بالعودة، وان ليس لدى 
دمشــق اية حسابات سياسية يف ملف العودة. بل هي تعترب 
ان ملف اعادة النازحني ملف سيادي ووطني وال ميكنها اال ان 
تضعه يف إطار عودة املواطن الســوري اىل دولته وهي اوىل 
به وهــو اوىل بها. وذلك رغم املعوقات املالية واللوجســتية 
وحتى السياســية والضغوط التي متارس عىل النازحني يف 

لبنان ودول املنطقة.
ويف ملــف النازحــني يف لبنــان ايضاً تؤكــد معلومات 

لـ«الديار«، ان امللف يتابعه اللواء عباس ابراهيم مع دمشــق 
بشــكل حثيث والذي يحمل تصوراً اىل موســكو ملناقشته 
ولبلورة طرح جديد وعميل يف ملف النزوح السوري ووضعه 

عىل النار مجدداً.
والنفوذ الــرويس والدور املتزايد ملوســكو محط اهتامم 
لبناين حيث وضعت الزيارات والتي كانت الخارجية الروسية 
اعلنت عنها ومنها زيارة اللواء ابراهيم والنائب الســابق وليد 

جنبالط، وبعدهام النائب السابق سليامن فرنجية.
وكان الفتاً اعالن الســفارة الروســية منذ 5 ايام، ان »بعد 
القيــام بالرتتيبات لزيارة جنبالط اىل موســكو للقاء وزير 
الخارجية سريغي الفروف ونائبه ميخائيل بغدانوف وبسبب 
ظرف اســتثنايئ طرأ، فقد تم االتفاق مع جنبالط عىل تأجيل 
الزيارة التي كانت مقررة الثالثاء املايض اىل موعد الحق يتم 

االتفاق عليه«.
ويف هذا الســياق تؤكد اوساط قيادية يف الحزب التقدمي 
االشــرتايك لـ«الديار«، ان االمر تقني وليس سياسياً، وكان 
بيان الســفارة الروســية دقيقاً يف توضيح ما جرى وقبل 
التاجيل كان السفري الرويس يبحث مع وليد جنبالط الرتتيبات 
وعىل ما يبدو هناك ظرف خــاص طرأ عىل الفروف والزيارة 
وان بقيت قامئة واســتثنت لقاءات الفروف لن تكون بالزخم 

نفسه فتم تأجيلها ومل تلغ واىل موعد يحدد الحقاً.
وتشري االوساط اىل ان ال معلومات عن اي تحرك حكومي 
رويس، او وجود مبادرة حكوميــة محددة او مغايرة للجهد 

الفرنيس، وكذلك املبادرة التي يقوم بها الرئيس بري.
وحتى الســاعة ال مــؤرشات ايجابية عــىل والدة قريبة 
للحكومة، ووســط توقعات بوضع صعب اقتصادي ومايل 

وسيايس.  

ـــــــــــــــع ـــــــــــــــن املتوق ـــــــــــــــر م ـــــــــــــــدداً أكث ـــــــــــــــغ ع ـــــــــــــــف بل ـــــــــــــــال كثي ـــــــــــــــات.. وإقب ـــــــــــــــي كّل املحافظ ـــــــــــــــث ف ـــــــــــــــزر« الثال ـــــــــــــــون »فاي ـــــــــــــــاق مارات انط
انطلق صباح أمــس »ماراثون فايزر« الــذي تنظمه وزارة 
الصحة العامــة يف املحافظــات اللبنانية كافــة، إذ توجه 
املواطنني ملن ترتاوح أعامرهم مــن 55 عاماً وما فوق، إضافة 
إىل ذوي االحتياجات الخاصة، إىل مراكز التلقيح التي شهدت 

إقباالً كثيفاً. 
وأعلنــت وزارة الصحة ان عدد الذين تلقوا لقاح »فايزر« من 
الفئات املســتهدفة بلغ 19089  شخصا، وسط إقبال كبري من 

املواطنني يف مختلف املحافظات اللبنانية.
وكانت املستشــفيات رفعت جهوزيتها وحشــدت عرشات 
املمرضني الســتقبال الراغبني يف التلقيح ضمن املعايري التي 

وضعتها وزارة الصحة وفق خطة اللجنة التنفيذية للقاح.
مع العلم أّن الوزارة خّصصت 42 مركزاً لتنظيم املاراتون يف 
مختلف املحافظات واألقضية اللبنانية. وهذا يدل مرة أخرى أن 
سكان بريوت وجبل لبنان هم األكث إقباالً عىل التلقيح، فيام 

غالبية سكان مناطق األطراف مرتددون. 
حسن: شكرا لثقتكم ب«الصحة«

غرد وزير الصحة العامة يف حكومة ترصيف االعامل حمد 
حسن عىل »تويرت«: »تخطينا العرشة آالف لقاح حتى اآلن، وال 
ســقف لعدد الراغبني ضمن الفئات املشمولة باملاراتون اليوم 

وغدا. شكرا لثقتكم بوزارة الصحة العامة. نحن حدكم«.
برتا خوري للمرتددين: احموا أنفسكم

وأوضحت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية برتا 
خوري، أن »االقبال عىل تلقي اللقاح جيد جداً«، وطأمنت خوري 
يف حديث تلفزيوين أن »اللقاحات متوفرة«، وقالت: »خصصنا 
للامراتون عدداً كافياً من اللقاحات واليوم ستصل شحنة جديدة 

من لقاح فايزر اىل لبنان«. 
وللمرتددين يف أخذ اللقاح، قالت خــوري: »ال ترددوا بأخذ 

اللقاح واحموا أنفسكم«.
األبيض: عملية تلقي اللقاح غاية يف السهولة

بدوره، أكد مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس 
األبيض عرب حسابه عىل »تويرت«، »اىل ان ال ازدحام يذكر يف 

مركز اللقاح التابع ملستشفى رفيق الحريري الجامعي. عملية 
تلقي اللقاح ال تستغرق اكث من ثالثني دقيقة. ملن تنطبق عليهم 
الرشوط، تلقي اللقاح اآلن عملية غاية يف السهولة والرسعة«.

يف بريوت وجبل لبنان
اصطف املواطنون صفوًفا طويلــة بانتظار دورهم لتلقي 
اللقاح يف ميغا سنرت يف سيتي مول - الدورة، وذلك وسط تنظيم 
دقيق ومبشاركة وإرشاف عنارص الصليب األحمر اللبناين .اما 
يف بعبدا، شّدد املدير العام ملستشفى بعبدا الحكومي الجامعي 
الدكتور فريد صباغ عىل أن »نسبة االقبال عىل التلقيح عالية 

جداً يف اليوم األول ملاراتون فايزر، وفاقت املتوقع«. 
ويف املنت، انطلق »ماراتــون فايزر« يف املركزين املعتمدين 
يف »ســيتي مول« الدورة بإدارة الصليب االحمر ومستشفى 
ضهر الباشــق الحكومي، بعد اســتكامل اإلجراءات اإلدارية 

واللوجستية إلمتام العملية.
وشهد مستشفى سبلني الحكومي منذ الصباح، إقباال كثيفا 
للمواطنني، وأرشف عىل عملية التلقيح مدير املستشفى الدكتور 
ربيع ســيف الدين والدكتورة منال حجاوي مراد، وسط تنظيم 
لعنارص من رشطة بلدية سبلني واتحاد بلديات اقليم الخروب 

الشاميل وقوى األمن الداخيل والجيش.

 يف البقاع

ويف بعلبك، استقبل مستشفى بعلبك الحكومي وقاعة اتحاد 
بلديات بعلبك، بالتعاون مع الهيئة الصحية اإلسالمية، الراغبني 
بالتلقيح، وطلب املركزان مــن الراغبني بالحصول عىل اللقاح 
»إبراز مستند التســجيل عىل منصة Covax مع كلمة املرور، 
وإحضار الهوية أو جواز الســفر أو إخراج قيد فردي جديد أو 
مســتند إقامة، عىل أن يستفيد من التلقيح من مل يحصل عىل 

موعد مسبق لتلقي اللقاح عىل منصة الوزارة«.
كام تفقد املدير العام لوزارة الصحة باإلنابة فادي ســنان 
ســري »ماراتون فايزر« يف مستشفى بعلبك الحكومي، وقال 
ســنان يف ختام الجولة: »كل اللقاحات آمنــة وفعالة يف 

لبنان »مضيفا »نحن نأسف لتدين نسبة اإلقبال عىل مركزي 
التلقيح، ونتمنى من كل الجهات الدينية والسياسية والبلديات 
والجمعيــات األهلية، تشــجيع الناس لالقبــال عىل مراكز 
التلقيح، للوصول إىل مرحلــة التمنيع املجتمعي الذي نصبو 

إليه جميعا«.
ويف الهرمل، شهد املستشفى الحكومي إقباالً مقبوالً لتلقي 
اللقاح من القضاء ومن جميع املناطق املحيطة، ومن مختلف 
الجنســيات، من املســجلني عىل املنصات الخاصة باللقاح أو 

الراغبني يف التلقيح.
أما مستشفى راشيا الحكومي فشهد إقباالً كبرياً، فيام يف 
مستشفى مشــغرة كان اإلقبال ضعيفاً. وعاون الطاقم الطبي 
والتمرييض واإلداري يف مشــغرة وراشيا العديد من الهيئات 

واملنظامت والجمعيات األهلية والصحية. 

يف الجنوب

شــهدت املراكز الجنوب إقباالً كثيفاً دفعها بسبب الزحمة 
عىل اعتامد لوائح رقمية لتنظيم عملية التلقيح للمسجلني عىل 
املنصة الخاصة باللقاح، حيث اعتمد مستشفى صيدا الحكومي 
للطوارىء والحروق، مركزين  التخصيص  الرتيك  واملستشفى 
للتلقيح. مام تسبب ببعض اإلرباك والضغط والبطء يف عملية 
التلقيح، قبل أن يعمل رئيس املستشفى الدكتور احمد الصمدي 
وفريق العمل عــىل الترسيع يف التلقيح ليصــل أعداد الذين 

توافدوا حتى العارشة قبل الظهر إىل 360 شخصا. 
كذلك تفقد رئيس لجنة لقاح كورونــا الدكتور عبدالرحمن 
البزري ســري العملية يف املركز برفقة رئيــس مجلس ادارة 

املستشفى الدكتور احمد الصمدي.
وبعد الجولة، قال البــزري: »ندعو املواطنني اىل عدم الرتدد 
يف أخذ اللقاح، فهناك حملة ملحاولة تضليل الرأي العام بالنسبة 
إىل اللقاحات وسالمتها. اللقاحات هي أحد الحلول ال بل الحل 

الوحيد ».
ويف النبطيــة، جال محافظ النبطيــة بالتكليف الدكتور 

حســن فقيه يرافقه رئيس مصلحة الصحــة يف النبطية 
العام ملستشــفى نبيه بري  الدكتور عيل عجــرم واملديــر 
الحكومي الدكتور حســن وزين يف القسم املخصص للقاح 
فايزر يف املستشــفى. ونــوه فقيه ب »اإلقبــال واألجواء 

املريحة واملشجعة ».
ويف مستشفى الشيخ راغب حرب يف تول، شهد القسم الذي 
خصص الستقبال املواطنني إقباال كثيفا، وعملت فرق متريضية 
عىل تسجيل االسامء وتقديم اللقاح ومراقبة املتلقحني قبل ان 

يسمح لهم باملغادرة.
اما يف مرجعيون، شهد مركز الهيئة الصحية اإلسالمية يف 
الخيام، وهو املركز الوحيد يف قضاء مرجعيون، ازدحاما كبريا، 
يف حني تجهد الفرق الصحية للهيئة الستيعاب األعداد الكبرية 

من األهايل.
ويف صور، شارك مستشفى جبل عامل يف صور باملاراتون، 
وســط إجراءات وترتيبات لوجستية. وشهد املستشفى إقباال 
كبريا ألخذ اللقاح. وأوضح املدير الدكتور وليد مروة أن »عملية 

التلقيح تسري بهدوء تام«.

يف الشامل 

تقاطر مواطنــون من جنســيات مختلفة ت إىل ســتة 
مستشفيات تم اعتامدها من قبل وزارة الصحة، وكان الفتاً يف 

طرابلس اإلقبال الكثيف لذوي اإلحتياجات الخاصة.
والحكومي يف منطقة  االســالمي  املستشــفى  وشهد 
القبة ومستشــفى هيكل قضاء الكورة ومستشــفى سري 
3االف  الحكومي يف الضنية  إقباال كثريا تخطى ما يقارب 
تلقوا اللقاح خالل يوم الســبت  واصبحوا من املســجلني 

باللقاح.  الخاصة  املنصات  عىل 
ويف جامعة البلمند، انطلق املاراتون يف حضور رئيس املركز 
الدكتور يوسف باسيم الذي أشــار إىل أن »اإلقبال كثيف جدا 

والعدد أكث من املتوقع«. 
شخص من ذوي االحتياجات يتلقى اللقاح يف الشامل

»الـــتـــربـــيـــة«: ال ُبــــّد مـــن مــلء 
الثانوي  التعليم  في  الشواغر 

رد املكتب االعالمــي يف وزارة الرتبية والتعليم العايل يف 
بيان، عىل »االتهامــات التي توجه اىل الوزير طارق املجذوب 
بعد تكليفه موظفني اثنني ملء الشــواغر يف مديرية التعليم 
الثانوي«. وجاء يف الرد: »عمد عدد من السياسيني واملواطنني 
إىل الترصيــح وتوجيه االتهامــات إىل الوزير املجذوب. وقد 
اتخذت هذه املواقف السياسية منحى طائفيا غري مربر وغري 

مسند إىل حقائق، بعدما قام الوزير بواجبه.
وتابع »ومبا أنه ال ميكن للموظف أن ينهض يف الظرف الراهن 
مبركزين، لذلك تم اللجوء إىل تكليف أستاذ تعليم ثانوي ليكون مديرا 
للتعليم الثانوي بالتكليف، كام تم اختيار رئيسة قسم باألصالة 
لتكون رئيسة لدائرة التعليم الثانوي بالتكليف، طاملا أن التعيني الدائم 
غري متوافر راهنا، ال سيام أنه علينا إجراء االمتحانات يف خالل 
أيام. مضيفا  »إن تسييس األمور يف هذه الفرتة الصعبة ال يخدم 

الرتبية، لذا، فإن األجدىان نتضامن لخري الرتبية

ُمناكفاتك أوقــف  للمجذوب:  بوصعب 
علق عضو تكتل »لبنان القوي« النائب الياس بو صعب عىل قرار 
وزير الرتبية يف حكومة ترصيف األعامل طارق املجذوب، اجراء 
االمتحانات الرســمية، بالقول: »نصيحتي له ان يأخذ باالعتبار 
الوضع االجتامعي وليفكر بكيفية بدء عام درايس جديد بدءا من 

ايلول ويوقف مناكفاته وقهر الطالب«.
ويف ترصيح لــه، لفت بو صعب اىل أنه »اذا ســأل املجذوب 
االهايل والطالب والقطاع الرتبوي عن رأيهم باالمتحانات الدرك 
انه يخطئ بقراراته، فلنعرتف بان السنة الدراسية مل تكن سليمة 
وال ميكن اجراء امتحانات«، مشريا اىل أن »قطاع الرتبية بخطر 

ويتطلب انقاذا والتشبث بالرأي ال ينفع«.
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فهد الباشا

1- تتوطد املودة بني املجاهدين أكرث فأكرث عىل قدر مشرتك 
االفكار والخواطر والرؤى والحلول يف مواجهة املخاطر. مل 
أشعر بقريب من ربيع زين الدين ومن أمثاله، عىل قلتهم، كمثل 
شعوري به امس وانا أتبلغ دعوته، مبخترصها املفيد، القائل: 
»علينا وضع عنوان واحد، نتمكن أن نحميه من مستغليه«. 
ويضيف زين الديــن: » العنوان االوحد اليوم هو أســقطوا 
الفاسدين، ليس بقطع الطرقات، بل باعتقالهم«. مع التحية 
التي عىل هذا الرجاء، نرفع الجهوزية والنداء: حي عىل خري 

العمل.
***

2- يفاجئني من أهل موديت من يأتيني معاتبا عىل أنني 
اتناول بالنقد، تلميحا وترصيحا، بعض سلوكيات رجاالت الدين 
والسيام يف الطائفة التي انتسب، طقسيا، اليها. وملا سألت 
أهل موديت عام اذا كانوا عىل علم بأخطاء من جاؤوين عاتبني 
بسبب اين اشري اىل تلك االخطاء فوجئت بأنهم مطلعون ال عىل 
 االخطاء وحسب، بل عىل ما يرقى اىل مستوى خطايا وأكرث. 
 ومــع ذلك، فهم يســتفظعون أن ينتقد احــد أمثال اولئك 
»املحرتمني«، عــىل اختالف الرتب والدرجات. أشــحت عن 
العاتبني احمل بحزن ثقيل ســؤاال ثقيال: هل من عيب يف 
وجدان الناس أعظم من هذا؟ مرات، مرات، هممت استمطر 

الرحامت عىل كارل ماركس لوال انه....
***

3- هل للمعلقني بحبال الهوى من مصري اخر غري السقوط 
يف الهاوية؟

***
4- حني تزدهر ثقافة »معك قرش بتسوى قرش«، اىل هذا 
الحد الذي عرفه لبنــان، ال بد، اذ ذاك، ان يندفع كل اىل وليمة 

لحس املربد، بذريعة ان مل تكن ذئبا أكلتك الذئاب.

كلامت يف زمن الغربة

ــــــاد سياســــــي... وإذالل شــــــعبي... بيــــــن تشــــــكيل الحكومــــــة عن

ــث االعــــــــــام الــــعــــربــــي والـــــدولـــــي ــ ــديـ ــ ــان حـ ــ ــن ــ ــب ــ ــة فـــــي ل ــيـ ــشـ ــيـ ــعـ األزمــــــــــة املـ

شكر فاطمة 

ال يــزال موضوع تشــكيل الحكومة عالقــاً ، فال تقدم 
ملحوظ ال بل مزيٌد من العناد بني التيار األزرق والربتقايل  
وتراشٌق سيايس فاق الحد ليدخل البلد نفقاً مظلامً يف ظل 

انهيار معييش واقتصادي كبري مل يعد يحتمل.
املشــاورات  أن  أكدت  اللــه  أوســاط مطلعة يف حزب 
لكنهــا مل تحرز  تتوقــف،  القــوى مســتمرة ومل  بــني 
تقدمــاً ملموســاً يف العقــد األساســية حتى الســاعة 
ومنهــا عقــدة الوزيرين املســيحيني أي وزيــر الداخلية 
الثقة  التيار الوطنــي الحر  والعــدل باإلضافة اىل منــح 
 للحكومة الذي يــرص عىل عدم اعطائهــا للرئيس املكلف. 
وشّددت األوساط نفســها عىل أن الطرفني مسؤوالن عن 
تعطيل تأليــف الحكومة لكن بنســب متفاوتة ، يف حني 
الحريري أن الخالف مع باسيل ليس شخصياً  الرئيس  يؤكد 
بل هو يتعلق بالصالحيات الدستورية يف تشكيل الحكومة 
، وتوقعــت املصادر أن تطول مدة املشــاورات حتى إنضاج 

الحل داخلياً وخارجياً دون وضع سقٍف زمني محدد. 
ولفــت املصــدر املطلع إىل أن الحزب يشــارك بشــكٍل 
فعــال  يف مســاعي تأليــف الحكومة ويدعــو الطرفني 
اىل التنــازل واإللتقــاء يف نقطة وســطية مــن أجل أن 
ال ينهــار البلــد أكرث ، لكنــه ال ميلك اإلمكانيــة وال حتى 
 النية لفــرض إرادته عىل طريف الخالف ألســباب عديدة. 
أضــاف املصدر نفســه أن الرئيس املكلف ســعد الحريري 
ال يريــد تأليــف حكومتــه قبــل تصحيــح عالقته مع 
الســعودية التي مل ترَض عليه حتــى اآلن ، وبالتايل فإنه 

قد ال يؤلــف الحكومة قبــل أن تفتح الســعودية أبوابها 
 لــه ، ولن تفتحهــا لعدة أســباب صار الجميــع يعرفها. 

وتشــريُ معلومات بيت الوســط اىل أن الحريري لن يتجه 
اىل اإلعتذار من التشــكيل رغم مــا تتداوله بعض الصحف 
واملعلومــات ، ناهيك عن أن الثنايئ الشــيعي يشــدد عىل 
والوصول  التشكيل  أجل  من  املشــاورات  استكامل  رضورة 
اىل تأليــف الحكومة ، ويتابع املصدر أن الدعم الذي يحظى 
عليه الحريري من الطرفني الشــيعيني املتمثل ب حزب الله 
وحركــة أمل  يقلق القوى الســنية األخــرى التي ما زالت 
تطمــع يف أن يتنحى الحريري ويعتذر يك تبادر اىل عرض 

الحكومة. لتشكيل  نفسها 
ويف ظل هــذه األجواء الحكومية الصعبــة يزداد القلق 
الغريب واألممي إزاء الوضع يف لبنان ، سيام وأن األوضاع 
املعيشية الصعبة وازدياد الفقر بشكل كبري ، واملعاناة التي 
للحصول عىل مواد أساســية كالبنزين  املواطن  يعيشــها 
ووقوفه يف طوابري لســاعات طويلــة،  ناهيك عن انهيار 
اللرية اللبنانية أمام الدوالر بشــكٍل جنوين  ، وغالء السلع 
الغذائيــة وفقدان األدوية األساســية واملعــدات الطبية ، 
ضاعفت من األزمات وأدت اىل زعزعة مؤسســات الدولة ، 
واىل سقوط هيبة الدولة أمام املواطن الذي يعيُش حالة من 
الخوف والرعب من املستقبل بســبب عدم مسارعة الدولة 

املحتكرين. والتجار  اللصوص  تدابري قاسية بحق  إلتخاذ 
وحتى موعــد تشــكيل الحكومة تنهار آمــال املواطن 
اللبناين أمام األزمة املعيشــية واإلقتصادية ، التي مل ولن 
تكون من أولويات من يحكم هذه الدولة املنخورة بالفســاد 

والتي مل تعــد مقبولة ال داخليــاً وال خارجياً يف ظل توتٍر 

شعبي وغضب الشــارع اللبناين الذي قد ينفجر بني دقيقٍة 

وأخرى....

االسمر دموع 

مل تعــد ازمة لبنان محلية، ومل تعــد رصخات مواطنيه 
تطلــق  عرب الشاشــات واالذاعــات ووســائل التواصل 
االجتامعــي اللبنانية، فاالزمة باتت حديث االعالم العريب 
وخاصة قنوات مرص التي تخصص ســاعات يوميا توجه 
فيها النــداءات للمرصيني والدول العربيــة تدعوهم فيها 
اىل الوقوف بجانــب لبنان، هذا البلد الذي يشــهد اقىس 
والعرشين  الواحد  القــرن  اجتامعية عرفها  ازمة  واصعب 

والثانية. االوىل  العاملية  الحرب  بعد 
ان املحطات املرصيــة تفادت ذكر  والغريب يف االمــر 
مــا ارتكبه مســؤولون يف لبنان مــن اختالس ورسقات 
وصفقات ادت يف نهاية االمــر اىل وضع اليد عىل اموال 
املودعني دون ان يشــعروا بتأنيب الضمري، بل بالعكس ما 
الحكومة وكأن  اماكنهم بازمة تشــكيل  زالوا يراوحــون 
البالد بالــف خري حتى بات يطلق عليهــم كل الصفات اال 

مسؤول.  صفة  كلمة 
كذلك ركزت املحطات املرصيــة عىل ازمات لبنان ابرزها 
انقطــاع حليب االطفال والــدواء والبنزين واكدوا ان هذه 
االزمــة مل تحدث يف العقود االخرية يف اي بلد يف العامل، 
مع طــرح عالمات اســتفهام كبرية حول غيــاب الدول 
ان ينطلقوا لتشــكيل يونيســيف  الشــقيقة من  العربية 
للبنان مــا يحتاجه من مســاعدات طبية  عربية تقــدم 
وحليب لالطفال واســتغربت  املحطــات غياب هذه الدول 
عــن تقديم مســاعدات للبنان علام ان بعضهــا قدم منذ 
وقت قريــب االف اطنان املســاعدات لقطاع غزة. واكدت 
هــذه املحطات املرصيــة انه عىل الــدول العربية التحرك 
الخالفات جانبــا وخالفاتها جانبا مع  رسيعا ووضع كل 
طوائــف لبنان الن هناك االف االطفال دون حليب ومرىض 
دون دواء، ومواطنــون ال يســتطيعون التنقل بعد فقدان 

البنزين. 
ما عرضته املحطــات املرصية عن لبنان ليس غريبا عىل 
جمهورية مرص التي كانت سباقة يف عهد الرئيس الراحل 
جــامل عبد النــارص بالوقوف اىل جانب الــدول العربية 

الضعيفــة، لكن الغريــب يف االمر ان الطبقة 
ووزراء  ونواب  رؤساء  من  اللبنانية  السياسية 
حاليني وســابقني مل يرف لهــم جفن واحد او 
اســتعداد لتقديم التنازالت مــن اجل انقاذ ما 
تبقى مــن هذا البلد بل العكس كل جهة تحاول 
تعقيد االمور من ســيىء ألســوأ علها تكسب 
الوقت حتــى حلول االنتخابــات النيابية علها 
تكســب املزيد من االصوات، هذا يف حال بقي 
اللبنانيــون يف بلدهــم ومل يهاجروا علام ان 
نســبة املغادرين يوميا من كافــة القطاعات 
باملئات بعد ان حصلت عىل تأشــريات عمل من 

وغربية. عربية  متعددة  دول 
رغم كل املظاهر املؤملة التي يعيشها املواطن 
اســتفهام  عالمات  البعــض  طرح  اللبنــاين 
غياب  حول  االجتامعي  التواصــل  مواقع  عىل 
الذل  طوابــري  يف  الوقــوف  عن  املســؤولني 
اليومية متســائلني عن الجهات التي توفر لهم 
حاجاتهــم من بنزيــن ودواء وحليب وغريها 
التي بســببها ينئ  الطبقة  ان هــذه  معتربين 
الشــعب اللبناين مل تفكر حتى يف املشــاركة 

الطوابري. يف  والوقوف 
سبب  عن  شــاملية  اوســاط  واســتغربت 
توفر مــادة البنزين يف محطــات البنزين يف 
تفتح  املناطق حيث  البرتون دون ســواها من 
منذ ســاعات الصباح االوىل وتقفل يف املساء 
ويتوافــد اليهــا املئات من املناطــق املجاورة 
وانقطاعها  هنا  توفرها  عن  اســتغراب  وسط 
السبب  ان  بالقول  احدهم  ليعلق  مناطقهم.  يف 
ما  وكل  االبــواب  عىل  النيابية  »االنتخابــات 
مكانهم  يبقى  ان  املنطقة  هذه  مرشــحي  يهم 

عليه. هو  كام  محجوزا 
تبقى االشــارة اىل الظــروف املعيشــية واالقتصادية 
البالغة الشــدة التي يعيشــها اللبنانيــون مل تدفع اعالم 
مرص اىل االهتامم وحســب بل دفعــت الكثري من االعالم 

الخارجــي لتناول االزمــة اللبنانية التــي اصبحت حديث 

االعالم العاملي الذي يضــع لبنان يف قامئة الدول الفقرية 

بــل وتحت خط الفقر بعــد انهيار اللــرية اللبنانية املريع 

الدوالر. رصف  لسعر  التدريجي  التصاعد  امام 

ــروت  ــي ــي ب ــال فـ ــ ــا وجـ ــي ــرك ــى ســفــيــر ت ــق ــت عـــبـــود ال
املتحدة  االمـــم  ــي  ف ــة  ومــســؤول ــان  ــاب ــي ال سفير  ــع  م

نوه وفد من منســقية  »تيار املستقبل« 
القايض  بريوت  محافــظ  مع  لقائه  خالل 
مروان عبــود يف مكتبه يف القرص البلدي، 
املحافظ  بذلهــا ويبذلها  التي  بـ«الجهــود 
عبود يف خدمة مدينــة بريوت«، مؤكدين 
اتخذها  التي  لإلجــراءات  الكامل  »دعمهم 
املحافظ أخــريا لجهة تفعيــل حملة قمع 
العام  امللك  عىل  التعديات  إزالة  و  املخالفات 
إزالة  اىل  العاصمة وتهدف  التي تشــهدها 
املدينة وســكانها  أهل  وإبعاده عن  الرضر 
دامئا عروس  لتبقى بريوت كــام عهدناها 

الدنيا«. املدن وست 
كام اســتقبل عبود الســفري الرتيك عيل 
بارش أولوســوي، وتــم التباحث يف تعزيز 
أوارص العالقــات الثنائيــة وتفعيل التعاون 
اإليجايب بني بــريوت وأنقرة يف  والتواصل 

العديد من املجاالت .
وكان عبود جال برفقة الســفري الياباين 
العام  األمــني  ووكيلة  اوكوبــو  تاكيــيش 
لألمم املتحــدة واملديــرة التنفيذية لربنامج 
 UN« البرشية للمســتوطنات  املتحدة  األمم 
Habitat« ميمونــة محمد رشيف، وجمعية 
»Live Love«  يف املناطــق التــي ترضرت 

بشكل كبري جراء انفجار مرفأ بريوت.
من  األقدام  عىل  ســريا  الجولة  واستهلت 
منطقة االرشفية - شارع الحكمة والشوارع 
مخايل،  مار  اىل  وصــوال  املحيطة  واألحياء 
الجميزة، لالطالع عــىل املرشوع املمول من 
دولة اليابان، الــذي هو كناية عن ترميم 15 
مبنى تراثيا مترضرا من انفجار 4 آب، ليكون 
يف مثابة حي وشــارع منوذجي متفرع من 

»درج غالم«.

يحاكي مهاجمة عناصر مسلحة  العاقورة  بجرد  تمرين 

عامة: الظروف تفرض على الدولة 
التدّخل الستيراد املستلزمات الطبية 

غــرد النائب فادي عالمة عىل حســابه عــىل »تويرت«: 
» الظروف اإلقتصادية واإلجتامعية التي نعيشها تفرض عىل 
الدولة التدخل املبارش إلســترياد املستلزمات الطبية واألدوية 
من خالل هيئة متثل الجهات الضامنة وتتبع مبارشة لوزارة 
الصحــة لتأمني ما يحتاجــه املريض بأقــل الكلفة املمكنة 

وحامية لالمن الصحي للمجتمع«.

حسن مداهمات  سكريّة:  إسماعيل 
ــاه ــ ــ ــن ــ ــ ــق ــ ــ ــت مــــــــــا وث ــ ــ ــف ــ ــ ــش ــ ــ ك

ــوره  ــ ــج ــ ــر الـــفـــســـاد وف ــهـ مــــن عـ
رأى رئيس الهيئــة الوطنية الصحية »الصحة حق وكرامة 
» اســامعيل سكرية يف ترصيح، أن »مداهامت وزير الصحة 
العامة حمد حسن كشفت ما وثقناه من عهر وفجور الفساد 
يف هذا البلد، وكنا ومرارا قد طرحنــا الرسقات الخيالية يف 
املســتلزمات الطبية، بخاصة الجراحية، يف اإلعالم وأوردنا 
تفاصيل كثرية يف كتاب الصحة حق وكرامة حيث مستلزمات 
جراحات العظام تحتسب رسومها الجمركية بالوزن املعدين 
فقط، فيام قيمتها تباع بعرشة أضعاف وأكرث، فســعر السيخ 
الربازييل 300 دوالر يســجل أملاين بثالثة آالف دوالر، ويوجد 
لدينا كهيئة صحية ملفا بهذا الخصوص يف قرص العدل منذ 

عرشين عاما«.

أضاف »يف الوقت الذي نشــد عىل يدي الوزير حســن يف 
املداهامت التي حصلت ، فإننا نطالبه بتحريك أجهزة التفتيش، 
بخاصة التفتيش املركزي الذي ومنذ أســبوعني طالبنا رئيس 
الدواء واملستلزمات  لدهم مســتودعات  بتحريكه،  الحكومة 
الطبية، وهذا باألســاس دور التفتيش وليس الوزير املشكور 
عــىل خطوته، آملني أن ياخذ التحقيق مجراه ويكشــف عدد 
املستفيدين من تاجر ومستورد وجامرك ومؤسسات ضامنة 
ومستشــفيات وأطباء، وعندها ال يستغرب الوزير هذا النفخ 

الكبري يف األرقام«.

تنفيذ  نـــواصـــل  ــي:  ــدنـ املـ ــاع  ــدفـ الـ
املرفأ  فــي  إلينا  املــوكــلــة  املــهــام 

ذكرت املديريّة العاّمة للدفاع املــدين اللبناين، أّن »عنارص 
الدفــاع املدين يواصلون تنفيذ املهــام املوكلة إليهم يف مرفأ 
بريوت، بعد مــي 313 يوًما عىل تاريــخ وقوع االنفجار، 
حيث يعملون لياًل نهــاًرا دون انقطاع، وفًقا لتوجيهات مدير 
عام الدفاع املدين العميد رميون خطار، إىل حني اإلنتهاء من 
عملّيات املسح امليداين الشــامل بالتنسيق مع قيادة الجيش 

اللبناين«.

ــة تـــــــروج ــ ــابـ ــ ــصـ ــ ــف عـ ــ ــيـ ــ ــوقـ ــ تـ
احتيالية  بطريقة  ُمزيفة  دوالرات 

الداخيل- شــعبة  العامة لقــوى األمن  أعلنت املديريــة 
العالقات العامة يف بالغا لها انه: »بتاريخ 6-5-2021، أقدم 
مجهولون عىل تنفيذ عمليــة احتيالية بحق إحدى الرشكات 
التجارية، من خالل رشاء أدوات كهربائية، واســتالمها يف 

محل تم استئجاره يف مدينة صيدا لهذه الغاية.
يف اليوم نفســه لتنفيذهم العملية، وقبل أن يتم توقيع عقد 
إيجار املحــل، وذلك بهدف عدم كشــف هوياتهم، ودفعوا مثن 
البضاعة أوراقا نقدية مزيفــة بقيمة /2300/ دوالر أمرييك، 

ومن ثم نقلوا البضاعة قبل مغادرتهم املحل إىل جهة مجهولة.
بتاريخ 29-5-2021، تم تنفيذ عملية مشــابهة يف مدينة 
صيدا أيضا من خالل رشاء كمية من األدوات الكهربائية بقيمة 
/2600/ دوالر أمرييك مزيفة من رشكة تجارية أخرى، ولكن 
يف هذه العملية جرى تفريغ البضاعة مبارشة من آلية الرشكة 

إىل سيارة »بيك أب« مستخدمة من قبل أفراد العصابة.
نتيجة للمتابعة وعمليات الرصد، متكنت مفرزة اســتقصاء 
الجنــوب يف وحــدة الــدرك اإلقليمي مــن تحديد الســيارة 
املســتخدمة يف العمليــة األوىل ومعرفة هويــة مالكيها، 
 واملنفَذيــن، ومكان إقامتهــام ضمن محافظة جبــل لبنان.

بتاريخ 2-6-2021، وبناء عىل إشارة القضاء املختص، أوقفت 
دورية من املفرزة املذكورة - مبؤازرة دورية من مفرزة استقصاء 
جبل لبنان- ضمن قضاء كرسوان، كال من:  ش. ع. )مواليد العام 

1978، لبناين(، وخ. ر. )من مواليد العام 1973، لبناين(. 
سلم املوقوفان مع سيارتني مستخدمتني يف العمليتني اىل 
مفرزة صيدا القضائية يف وحدة الرشطة القضائية، للتوسع 
بالتحقيق معهام، بناء عىل إشــارة القضاء املختص، والعمل 

مستمر لتوقيف متورط ثالث.

مـــعـــايـــنـــا  حـــــمـــــود  بــــــــرج  زار  أمـــــمـــــي  وفــــــــد 
ــج االمـــــــم املـــتـــحـــدة  ــ ــام ــ ــرن ــ ــا ب ــذهـ ــفـ ــع نـ ــ ــاري ــشــ ــ م

خالل اللقاء يف البلدية

زارت مســاعدة األمــني العــام لألمــم 
املتحدة- املديــرة التنفيذيــة لربنامج األمم 
مهد  ميمونة  البرشية  للمستوطنات  املتحدة 
بولندا برمييسالف  يرافقها ســفري  رشيف، 
اإلسالمية  الهيئة  وممثل  نيسيولوفســي 
أبو  الدكتور سمري  الكويت  الدولية-  الخريية 
رمان، منطقة برج حمود، وجالوا فيها برفقة 
املنطقة ولبنان  الهيئات يف  مســؤولني عن 
وممثلــني عن الجمعيــات الدولية الرشيكة 

)pcpmالتعاون البولندي و(
بلدية بــرج حمود،  وعقد لقــاء يف دار 
بوغوصيان  مارديك  البلدية  رئيس  اســتهله 
املنطقة  بكلمة ترحيبية، عرض فيها أوضاع 
يف ظل األزمات املختلفة وآثار انفجار املرفأ، 
للمنطقة وأهلها يف  الدعم  »أن يستمر  وأمل 

هذه الظروف الصعبة«.
وبعد عرض للمشاريع التي نفذها الربنامج 
يف برج حمــود، أعربت رشيف عن إعجابها 
بالعمل الذي تم إنجازه، آملة »توثيق مراحله 

ونرشها كتجارب ناجحة«.
كذلك، أعرب نيسيولوفســي عن سعادته 

»للمســاهمة التي قدمتها بالده يف النطاق 
التنمــوي يف املنطقة«، فيــام أكد أبو رمان 
الدولية-  الخريية  اإلســالمية  الهيئة  »عزم 
الكويــت بذل املســتطاع للمســاهمة يف 
معالجة آثار االنفجار األليم وتخفيف املعاناة 

اإلنسانية يف هذه الظروف«.
بعد ذلــك، اطلع الزوار عــىل عمل املكتب 
برج  بلدية  يف  املســتحدث  اإلقليمي  التقني 
حمود بدعــم مــن برنامج األمــم املتحدة 
للمســتوطنات البرشيــة، وعاينــوا اآللية 
الخاصة التــي وهبتها الســفارة البولندية 

للدفاع املدين يف برج حمود. 
كام جالوا يف شــارع مرعش حيث عاينوا 
التــي مولتها  التنموية  املشــاريع  نتائــج 
وتتضمن  واليابانية،  البولندية  الســفارتان 
إنارة بالطاقة املتجددة وإعادة تأهيل خمسة 
شوارع اضافة اىل برنامج مكافحة الحرائق. 
وزاروا أيضا حي النبعــة حيث مولت الهيئة 
االســالمية الخريية الدولية- الكويت إعادة 
تأهيــل مئة منــزل مترضر بالتعــاون مع 

الربنامج. 

اللبناين عرب حسابها   الجيش  قيادة  اعلنت 

عىل »تويرت«: عن قيامها »بتمرين تكتي يف 

منطقة جرد العاقورة يحايك مهاجمة عنارص 

مســلحة متمركزة يف مركزي قوسايا ودير 

الغزال، نفذه عنارص من فوج التدخل السادس 

واستخدمت خالله الذخائر الحية والخلبية«.
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القضاة واملحامون...مواقف وطرائف

املحامي نارض كسبار

أحفظوا هذه الطرفة جيداً
منذ عرشات الســنني، بدأ الناس يتداولون نكتة مهضومة 
مفادها ان طالباً ارســله اهله للــدرس يف الخارج، إال انه 
امىض وقته متجوالً بني املقاهي واملطاعم والنوادي الليلية، 
ومل تطــأ قدماه ارض املدرســة. وعندما حــر اىل لبنان 
يف الصيف ســأله والده عن الــدرس وخصوصاً عن تعلمه 
اللغة. فأجابه: انه ابدع يف املدرســة. فسأله والده ما معنى 
منلة. فأجابه: النملة صغرية ال نقلل عقلنا لنعرف اســمها 
بالفرنسية. فسأله: ما معنى سيارة؟ فأجابه: السيارة كبرية 
مل نصل يف الدرس اىل اســمها. فســأله: ما معنى الحذاء. 

فأجابه: لحظة...عىل راس لساين. فقال له والده: 
- خليه بتمك.

هذه الخربية ليســت مجــرد نكتة بل هــي عربة ومثل. 
فأحياناً يكتب البعض عــن اوضاع الناس العادية جداً. فيبدأ 
اآلخــرون بانتقادهم وكأنه يجب دامئــاً الكتابة عن االمور 
االســراتيجية يف لبنان والعامل، مع العلم ان احداً ال يفهم 
فيها شــيئا، بل مجرد تحاليل خنفشــارية بحيث يسمعون 
خربية من هنا وخربية من هنــاك. أما اذا كتب احدهم عن 
البنزين والدواء وانخفاض سعر اللرية وما يرتكبه موظفون 
من فساد واعامل يومية مؤذية للمواطن، فيتعرض الكاتب 
لالنتقاد:«ليــك وين بالو«. وانتم بشــو بالكم؟ بتشــكيل 

الحكومة ومبا قاله هذا الزعيم ومبا اجابه ذاك الزعيم؟.
- احفظوا الطرفة اعاله جيداً.

{ كم عمرها {

اثناء الدراسة الجامعية سئلت احدى الطالبات عن عمرها، 
فقالت: »عمري عرشون ســنة« فأحتجــت احدى زميالتها 
غامزة وقائلة: »منذ ســنتني قلت ان عمرك عرشون ســنة« 
فقال املحامي طانيوس رزق مســتدركا الوضع:«شو فيها! 

عمبتدوبل سنتها«.

{ بيهتز العامل كلو {

قصد املحامي يوسف لحود دائرة التحقيق االوىل يف بعبدا 
حيث التقى رئيس القلم الشــاعر ميشال مبارك الذي قال له 
اليوم انتهى عميل يف الوظيفة واصبحت زائراً هنا، فقال له 

االستاذ لحود:
يف ناس ان كروا وقلوا

ما بتفرق معنا ان فلوا
لكن لوال مبارك غاب     

بيهتز العامل كلو
ميشال مبارك والغار        
خلقوا بنهار مبارك

يخزي العني بشغلوا نار     
ومنو النار بتتبارك

ولوال عن شغلو يش نهار 
تغيب ميشال مبارك

  مية زملي بغري عيار
ما بيعبوا محلو

{ مذكرات تلميذ املعلم توفيق {

يف كتابه »قبل ان ننىس« يقول القايض املرحوم اميل ابو سمرا:
نهضت اليوم من نومي متأخراً فأضطررت اىل الركض عىل 
الطريق، وكيس كتبي يرقص عــىل ظهري. وحني وصلت اىل 
املدرســة كان الجميع قد دخلوا...فرددت وجالت يف رأيس 
فكرة الهرب، ولكني التفت فرأيت الناظر يحدجني بنظرة قاسية 
سمرتني يف مكاين »فبلعت« رقبتي، واخذت اصعد السلم وانا 
اردد عند كل درجــة اصعدها: معلمي تعوقت! معميل تعوقت! 
وهو واقف كالصنم ويداه خلف ظهره. وقبل ان امر من امامه 
وضعت يدي عىل رقبتي وحاولت االنسالل اىل الداخل، ولكنه 
كان ارسع مني »فرقعني« كفا عىل اذين شعرت عىل رأيس ان 

كل هررة الحي قد اجتمعت متوء يف رأيس...
كل هذا كان هينا، لو مل يســمع صدى الصفعة حبيب....

فرأيتــه يتهلل ويربــت بيده عىل صدره ناظــرا ايل، فطار 
صــوايب وتعمدت املــرور بقربه، وانا ذاهــب اىل مقعدي 
فقلــت له »حامر! بغل« فصاح بصــوت مرتفع ليلفت نظر 
املعلــم اىل:«انت وحدك حامر! انت وحــدك اكرب حامر يف 
العامل«. وكان املعلم وراءنا فــرخ: وال...انت واياه...قليل 
االدب، قليل الحياء، اناس انني انا موجود!...فأجبته بصوت 

خافت:بالطبع ال!...مكانك محفوظ.

{ مرافعة تأبينية {

ويضيف القايض ابو سمرا يف كتابه املذكور:
كان لالستاذ جربائيل نصار دعوى ايجار عندي يف عاليه. 

فلام وقف امام القوس استهل دفاعه مبا ييل:
-نحن اليوم اذ نقــف امام هذه املنصــة املحرمة نعود 
بالذكرى ما وراء ثالثني ســنة فنذكر املرحوم والدكم حاكم 

صلح املنت رجل العلم والنزاهة والظرف...و...الخ.
فقلت مقاطعا:

-اشكرك يا استاذ عىل عاطفتك! لو كنت عارف انك ناوي تقيم 
حفلة تأبينية للمرحوم والدي كنت وزعت »شوية مناعي«.

اما مرافعته بالدعوى فاقترت تقريبا عىل هذا التأبني.

{ أهمية الخطابات {

يف مقابلــة عىل تلفزيون عىل N.B.N. يف 2001/2/14 
اشرك فيها املحاميان الوزير الســابق ادمون رزق والنائب 
السابق منري الحاج، قال املحامي الحاج، مشيدا بالخطابات 

التي كان يلقيها املحامي رزق.
عندما بــدأت الجامهري تهتف لديغــول قائلة:ديغول....

ديغول بدأ يقول: منذ ذلك الوقت رصت احســب حسابا لهذا 
الجرنال ديغول كلام كتبت خطابا.

{ كنا بسعيد عقل واحد رصنا باثنني {

يقول املحامــي مطانيوس عيد انه التقــى مرة املحامي 
جورج كنعان الذي قال له بان الشــاعر الكبري ســعيد عقل 
صاحب نظريات خصوصا عندما يقول اننا ســنقيض عىل 

اليهود ونلغيهم. فاجابه مطانيوس:
-سمعتك تقول انه شاعر كبري اليس كذلك؟

فاجابه االستاذ كنعان: 
-صحيح

فقال له مطانيوس:
-طاملا اعرفت بأنه شاعر كبري فهو يتكلم كشاعر ويقول 

ما يقول. فودع االستاذ كنعان زميله وهو يقول:
-كنا بسعيد عقل واحد رصنا باثنني.

ــد انـــقـــطـــاع الــكــهــربــاء وشـــــّح املـــــــازوت ... ــع ــن الــلــقــاحــات ب ــزي ــخ مــصــيــر ت
عراجي للديار : يحّق للدولة مصادرة املازوت لتأمين سالمة اللقاحات واملستشفيات

تــاّمــة! ــة  إعــاق حــالــة  ــي  ف والـــدولـــة  ســــّر...  ــام  ــ األم الـــى  الصلبة  اإلرادة  ذوو 
ــي الــرحــبــانــي« يُــطــلــق مــبــادرتــه اإلنسانية ــل بــطــل لــبــنــان فــي كـــرة الــطــاولــة »إي

رجاء الخطيب 

إن نفق العتمة الذي نعيش فيه منذ عقود ليس بجديد، 
كنا فقــط نعيش العتمة عىل مراحل وســاعات متفرقة 
بني الليل والنهار، ونســدد مثن فاتورتني كســابقة من 
نوعها حول العامل، ومل نكرث. اليوم ومع استفحال أزمة 
الكهرباء، والحديث عــن عتمة جدية مرافقة مع إطفاء 
أصحاب املولدات ملولداتهم، تبدلــت األمور وبات الحديث 
عن خطورة وإنعكاس إنقطاع التيــار عىل مرافق الحياة 

األساسية يف البالد، فام الذي قد يحدث؟
عــام  اإلكــوادور  يف  الكهربــاء  حدثت أزمــة 
للمياه وقله مستوياتها يف  الشديد  200٩ بسبب الجفاف 
عانت اإلكوادور  فقد  الكهرومائية  توليد الطاقة  محطات 
من انقطاع التيار الكهريب من ســاعتني إىل 6 ســاعات 
يوميا والذي دام من نوفمرب 200٩ إىل يناير 2010.وتقدر 
الخســائر االقتصادية الناتجة عن انقطاع التيار بحوايل 
10 ماليني دوالر حيث توقفــت املصانع وتلفت املواد يف 

املخازن وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ. 
يــوم الثالثــاء املوافــق 31 اذار201٥، تعرضت تركيا  
ألكرب أزمــة كهربــاء يف تاريخها الحديــث  وتأثر بذلك 
ماليني األتــراك حيــث تعطل امليرو، وتوقفت إشــارات 
املــرور عــن العمــل، وتعطلت املصاعــد الكهربائيــة، 
وتوقفت املصانع التــي ال متلك مصادر احتياطية للطاقة 
حيث انقطع التيــار الكهريب عىل جميع مدن تركيا، وكان 
 ســبب هذه األزمة هو صيانة أحد الخطوط الكهربائية.

صبــاح يــوم 2٥ ايــار200٥ بدأت أزمــة الكهرباء يف 
موسكو واســتمرت إىل يوم 3 اب200٥ , فقد موســكو 
من فقدان التيــار الكهربايئ ألكرث من 10 أســابيع وقد 
أدى ذلك إىل تعطل مرو موسكو، وتوقف إشارات املرور، 
التي ال متلك  الكهربائية، وتوقف املصانع  وتعطل املصاعد 
مصادر احتياطيــة للطاقة وأصيبت بالشــلل العديد من 

املنظامت التجارية والهيئات الحكومية.

عام 2012 ســبب حــدوث ُعطلني كبريين يف شــبكة 
خطوط الكهرباء الهندية يف انقطاع التيار الكهربايئ عن 
معظم األنحاء الشــاملية والرشقية للهند والتي تســببت 

بانقطاع الكهرباء عن 230 مليون شخص.
محطات القطارات وبعض املطارات خرجت من الخدمة 
حتى الســاعة ٨ صباحاً، لكن مطار ديلهي، املطار املزدحم 
يف جنوب آسيا استمر يف العمل بعد تفعيل نظام االحتياط 
بعد 1٥ ثانية من الخلل. سبب الخلل الكهربايئ فوىض يف 
الساعة األوىل من يوم اإلثنني عندما توقفت قطارات النقل 
)3-٥ ساعات( وإشارات املرور عن العمل وبلغت العديد من 
املستشفيات عن مشــاكل يف العمل بينام اعتمد بعضها 
عىل نظام الكهرباء االحتياطي. أما محطات معالجة املياه 
فقد تعطلت لعدة ساعات والكثري من الناس مل يتمكن من 
استعامل مياه اآلبار التي بحاجة إىل محرك كهربايئ لذلك.

تعترب أزمــة الكهرباء يف إيطاليا عــام 2003 من أبرز 
حاالت انقطاع التيار الكهربايئ يف تاريخها الحديث، حيث 
أظلمت أغلبية مدن إيطاليا وأدى ذلك إىل إصابة املنظامت 

كان النقطاع  بالشــلل.  الحكومية  والهيئــات  التجارية 
التيــار الكهربــايئ تأثريات ســلبية عديــدة عىل حياة 
املواطن اإليطايل فقد توقف 110 قطار عن العمل وحبس 
بداخلهــم 30000 ألف شــخص وتم إلغــاء كل الرحالت 
الجوية، وشــبهت الرشطة اإليطاليــة املنظر بأنها حالة 

فوىض عامة.
أما يف لبنان حيث األزمة مســتمرة وتتفاقم مع مرور 
األذهان  يتبادر إىل  اإلقتصادي،  اإلنهيار  األيام واستفحال 
القطاعــات األهم التي ال ميكن قطع الكهرباء عنها، ولعل 
أحد أهم األساسيات هو موضوع تخزين اللقاحات. عضو 
لجنة الصحــة النيابية النائب الدكتــور عاصم عراجي، 
أكد للديار أنه باملبدأ اللقاحــات محمية، وتم إتخاذ القرار 
بتخزينها يف مستشــفى الحريري الجامعي كونه مجهز 
مبولدات كهربائية، حيث يقوم جهاز أمن الدولة بتوزيعها 
بشكل يومي عىل املستشــفيات يف لبنان. عراجي إعترب 
أن املســتجد والخطري يف األزمة هو الحديث عن إنقطاع 
املازوت وشــدد أنه يحــق للحكومة، كون قــرار التعبئة 
العامة ما زال ســاري املفعول، يحق لهــا أن تتخذ القرار 
بتأمني املازوت للمستشــفيات التي تخزن اللقاحات حتى 
ولو اقتىض األمــر أن تقوم مبصــادرة الكميات املخزنة 
كون الرورات تبيح املحظورات وكون املوضوع حساس 
لدرجة ال تحتمل أي تأخري وعىل الدولة أن تحسم أمرها يف 

حل دخلنا يف املحظور.
 إذاً أزمة الكهرباء ليســت حالة شاذة يف لبنان كونها 
حصلت يف الكثري من دول العامل، ولكن شذوذها يكمن يف 
اسبابها ويف طول عمر األزمة نفسها وتقاعس من هم يف 
ســدة الحكم عن معالجتها. إن وجود املولدات الكهربائية 
حفــر يف الالوعي الخــاص بنا صــورة مطمئنة عن أن 
الكهرباء متوفرة والبديل موجود. اليوم ومع أزمة املازوت 
املرافقة مــع األزمات األخرى، أدرك اللبناين أن املولد ليس 
الحال، ولكن كون الفأس وقعت يف الرأس، فأي مســتقبل 

مظلم، بكل ما للكلمة من معاين مختلفة، ينتظرنا؟

باميال كشكوريان السمراين

تْه من جهة أياد  لبنان الجالــس عىل كُريس ُمتحرّك َســريَّ
خارجية ومن جهــة أخرى تقاذفه السياســيون يف ملعب 
الدولة، يصل اىل املرمى دون تسديد األهداف، فتضيع الفرص، 
والهجامت الفاشــلة ســّجلته يف خانــة ذوي اإلحتياجات 
الخاصة غري الصالحة ال حّتى يف ســجالت أصحاب اإلرادة 

الصلبة!
إال أّن يف وطننا بات أمراً بديهياً أن يرســم اللّبنايّن بنفسه 
ُخططاً إنقاذية ويخوض بها مباريات الحياة يف ظّل تقاعص 
الّدولة عن قيامها بدورها األسايس والكامل، فاعتاد املواطنون 

عىل رسج مبادراتهم الفردية...
مبادرة اليوم لذوي اإلرادة الصلبة وتحديداً »إييل الرحباين«.

مل يكن الكــريّس املتحرّك الّذي بات رفيــق إييل الدائم منذ 
أكرث من 20 عاماً عائقاً يف دربه إمّنا جعله يلُِد من رحم أرَسِِه 
قّوة بدنية وعقلية تّوجته بطل لبنان يف كرة الطاولة لثامين 
ســنوات متتالية، كام وقد مّثل لبنان يف الخارج ورفع اسمه 

عالياً وعاد حاصداً ميداليات وكؤوسا ال تُحىص وال تُعّد.
إييل، أمني عــام اللّجنة الفّنية يف اإلتحــاد الوطني لكرة 
الطاولة يرشح يف لقاء مع الّديار أســباب وتفاصيل املبادرة 
الفردية التي أعلن عنها: » نعاين كلبنانيني عموماً من ســوء 
حال تفاقمت يف ظّل اإلنهيــار اإلقتصادي الحاصل وجائحة 
كورونــا الّتي كّبلت املواطنني وقّيدتهــم يف بيوتهم، من هنا 
كنت أفكّر يف ذوي اإلرادة الصلبــة الّذين بأمّس الحاجة يف 
هذه الظروف اإلســتثنائية لنفٍس ريــايّض ولحركٍة تعيدهم 
لإلندماج واإلنخراط يف الشــارع العام مــا يؤثّر إيجاباً عىل 
صّحتهم النفســية ويف اإلطار عينه أفكّر باإلعتزال رسمياً اال 
أنني بحثت عمن باســتطاعته أن يُكمل املسرية الّتي شّقيتها 

وبنيت خاللها أمجاداً للبنان... ومل أجد!«
ويضيف: »ومبا أّن الّدولة غائبة بشــكل مطلق، كان ال بّد 
مّني أن أطلق مبــادرة فردية تهدف اىل تعليم وتدريب من هم 
من ذوي اإلرادة الصلبة مهــارات وتقنيات لعبة كرة الطاولة 
ولهذا بدأت باإلعالن عن املبادرة طالباً املســاعدة خاصة يف 
التواصل مع من لديهم إعاقات جسدية لخلق فرص جديدة لهم 

وإتاحة الفرصة لإلندماج واإلنخراط يف املجتمع الداخيل عىل 
الصعيد املحيّل والدويل عاملياً، فلكّل إنسان الحق يف اكتشاف 
مواهب مدفونة بداخله والحق بتطويــر مهارات تجعل منه 

بطالً يفتخر بأوسمته...!«
وعن تجاوب املجتمــع املدين وتعاونه تجــاه املبادرة أكّد 
الرحباين أن: » املبادرة لقت ترحيباً وتجاوباً واســعاً بشــكل 
عام من ناحية تقديم الخدمات اللّوجيستية التي نحن بحاجة 
إليها ومن ناحية أخــرى نرش صدى املبادرة عىل صعيد لبنان 
أجمع، فالجميع تحّمس للوصول اىل أكرب عدد من ذوي اإلرادة 
الصلبة لحّثهم عىل املشــاركة ما يُطّور صحتهم النفســية 

والجسدية عىل حّد سواء«.
وعن الرســالة التي يُوّجهها اىل املعنيني يقــول: »لنّتفق 
يف البداية أنّه ال رســائل نوجهها للّدولــة الغائبة والغافلة 
عن شعبها رغم أنّها املســؤولة الفعلية عن قيامها مببادرات 
كهذه عرب وزارة الشباب والرياضة خاصة... رسالتي أوجهها 
للمجتمع املــدين الّذي تلّقى مبادريت بفرح وأشــكر كل من 
يســاهم يف إنجاح هذه املبادرة اإلنسانية ومن يصّب جهوده 
لتقديم كافة أنــواع الحاجيات األساســية كاملالعب والنقل 
وغريها...كام أشكر اإلتّحاد اللّبناين لكرة الطاولة وأنا فرد من 
عائلته، أشكره عىل دعمه وأطلب من كّل فرد من أفراد املجتمع 
نرش هذه املبادرة عىل أوســع نطاق لإلســتفادة من التعرّف 
عىل عدد أكرب من ذوي اإلرادة الصلبة فبناء اإلنسان يبدأ ببناء 

شخصيته ونفسيته وتحسني صّحته«.

{ علم النفس يرفع القّبعة ملبادرات مامثلة! {

يعتقد الدكتور »جان حّنا« األخصايئ يف علم النفس العيادي 
يف دردشــة مع الديار أّن مبادرات مثل التي قّدمها بطل لبنان 
لكرة الطاولة إييل الرحباين هي من أعظم اإلنجازات الحاصلة 
حالياً مفّصالً: » عمد إييل دون أن ينتبه اىل البدء بعالج نفيّس 
بحاجة له الّشعب اللّبنايّن بأكمله ليس فقط ملن هم من ذوي 
اإلرادة الصلبــة ألّن الحالة العاّمة الّتي ميّر بها البلد والضغط 
النفيس من شأنهام أن يرفعا من نسب اإلصابات باإلضطرابات 
النفســية بشــكل متفاوت بني إنســان وآخر بطبيعة الحال 
ومبادرة إييل تتخطّى اليوم الحدود اإلنســانية، فذوي اإلرادة 
الصلبــة بحاجة ماســة لإلنخراط بعنــارص املجتمع كافة 

ومكّوناته رغم أّن الدولــة متقاعصة، إال أنّه عىل املجتمع أن 
يرفع من أعداد املبادرات التي تخّصهم، األمر الذي سريفع من 
معنواياتهم ويزيد نســبة إميانهم بنفسهم كونهم يفقدون 
شيئاً إمّنا يتميزون بأشــياء كثرية ويتمّتعون بقدرات عليهم 
تنميتهــا وعىل املجتمع مســاعدتهم يف تنميتها وتحفيذهم 

للمحافظة عىل الّصحة النفسية بالدرجة األوىل«.
عىل أمــل أن نحافظ عىل ما تبقى من صحتنا الجســدية 
من جهة والنفســية من جهة أخرى يف بلــٍد دولته عقيمة 
تُعاين من أّشــد أنــواع اإلعاقات الجّمة، جرّدت شــعبها من 
هواء يتنّشقه، تبقى العربة يف دعم كّل مبادرة تهدف لخدمة 

اإلنسان واإلنسانية وترفع املواطن اىل األعىل!

التصعيدية للخطوات  لالستعداد  األساسي:  معلمو 
أكدت رابطة معلمي التعليم األســايس يف 
لبنان، يف بيــان، أن »األزمات تتفاقم يوما بعد 
يوم ويزداد الوضع سوءا وتزداد طوابري اإلذالل 
أمام محطات الوقود ويعاين الشــعب من أجل 
تأمني قوت يومه ويرتفع ســعر رصف الدوالر 
وتنهار قيمــة العملة الوطنيــة وال تجد من 
املسؤولني من يبايل، بل ال تجد إال الشخصانية 
واألنانيــة يف حكــم البالد والتحكــم برقاب 

العباد«.
ودعت اىل »عقد جمعيــات عمومية القرار 
التوصية بالخطوات التصعيدية، رفضا لكل ما 
إليه األوضاع عىل املستوى اإلقتصادي  وصلت 
واملعييش واإلنهيار يف قيمة الرواتب واألجور 
وتدين القيمة الرشائية، ورفضا لرفع الدعم عن 
املواد األساســية واألدوية«، داعية »الحكومة 
املســتقيلة اىل القيام بواجباتها تجاه رشائح 
املجتمع التي أصبحت عاجزة عن اإلستمرار يف 

ظل تفاقم األزمة«.
خطة  وضع  ب«رضورة  الرابطــة  وطالبت 
لتصحيــح األجور والرواتب، فلــم يعد ممكنا 
السكوت عن هذا املوضوع بعد أن أصبح املعلمون 
يتقاضون رواتب أقل من قيمة الحد األدىن التي 
كانت تســاوي 4٥0 دوالرا، فأحسنهم اليوم ال 
يتقاىض ما قيمته 300 دوالر، وإىل حينه ال بد 
من أن تشمل البطاقة التمويلية املزمع إقرارها 
جميع املعلمني واملعلامت والعاملني يف املدرسة 

الرسمية«.

تتبعها  التــي  اإلجراءات  »رفضهــا  وأكدت 
املصارف بوضع ســقف لســحوبات الرواتب 
وامللحقات  ودائع  ليست  فالرواتب  وملحقاتها، 
ليســت مدخرات، إمنا هي نتيجة شقاء وعمل 
املعلم أو املوظــف يتوجب رصفها فور ورودها 
وعند الطلب، أما مســاهامت صناديق املدارس 
فيجب عىل املصــارف أن تعلــم أن تحويالت 
هذه املســاهامت هو من الدولة إلنفاقها عىل 
املدرســة وتجهيزها ودفع أجور العاملني فيها 
ومن أجــل إيجاد حل لهذا املوضوع ســتلتقي 
الرابطة عضــو لجنة الرقابة عىل املصارف وال 
تستبعد اللجوء إىل القضاء لحل هذه املشكلة«.

ويف ما خــص موضــوع دوام بعد الظهر، 
والتسويف  املامطلة  »سياسة  الرابطة  رفضت 
املعتمدة مــن قبل الدول املانحة واليونيســف 
الجريئة  املواقف  باتخاذ  الربية  وزير  وتطالب 
إللزام الجهات املانحة عىل تســديد املتوجبات 
عليها لجهة دفع مستحقات املستعان بهم يف 
الظهر وبعده، وتســديد مستحقات  دوام قبل 
صناديــق املدارس عن العام املايض، وســوف 
تلجأ الرابطة إىل مواقف سلبية تعلن عنها يف 

حينها من أجل تحقيق هذا املطلب«.
وختم البيان »أمام هذا الواقع، تأمل الرابطة 
من وزير الربية إصدار مذكرة لتصحيح الوضع 
والسامح بالتدريس عن بعد حيث يتعذر حضور 
املعلمــني أو الطالب وتحديد موعد نهاية العام 

الدراسية«.

ــاص جــال ــخـ رئـــيـــس مــصــلــحــة الــتــعــلــيــم الـ
ــاع ــق ــب ــل وال ــرم ــه ــدد مـــن مـــــدارس ال فـــي عــ

االشقر خالل جولته

رئيــس  أكــد 
التعليم  مصلحــة 
عــامد  الخــاص 
االشقر، أن »الظروف 
مناطق  يف  الربوية 
كالبقــاع  االطراف 
ال  وعكار  الشاميل 
حرمانها  يف  تشبه 
خــالل  أحــدا«، 
يف  بها  قام  جولة 
املدارس  مــن  عدد 
مدينة  الخاصة يف 
الهرمــل وبلــديت 
والفاكهة  جبولــة 

يف البقاع الشــاميل حيث استمع اىل 
شــكاوى عدد من الطالب، واطلع عىل 
العوائق التي يتعرضون لها، وقدم يف 
ختام كل جولة شهادة متيز للمديرين 
يف عدد من املدارس »للجهود الجبارة 
التــي يقومــون بها يف ظــل هذه 
الظروف القاسية، وبخاصة بعد أزمة 

كورونا«.
وقال: »إن من يــزور الهرمل يعلم 
أن لها حكايــة مختلفة مع اإلهامل، 
ولطالبهــا حصة االســد مــن تلك 

الحكاية، ليســت كتلك التــي نقرأها 
يف الصحف، شــتان ما بــني التقرير 
املكتوب واملعاينــة امليدانية، وكل ذلك 
التعليمية،  العملية  ينعكس سلبا عىل 
واملفارقــة ان االرادة لدى الطالب يف 
هذه املنطقة تحايك ظروفهم القاسية 

بشكل متناغم«.
ونوه االشــقر ب«الجهود الجبارة 
التــي تبذلهــا إدارات تلــك املدارس 
من  لكثري  النجــاح  فــرص  وخلقها 
اهتامم  أي  إنعــدام  ظل  يف  الطالب 

بإداراتهم«. رسمي 
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اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد
ــّر ــ ــمـ ــ مـــــــرتـــــــضـــــــى: لــــــبــــــنــــــان قـــــــــد يـ
ــرة ــ ــيـ ــ ــبـ ــ بــــــــــأزمــــــــــة غــــــــذائــــــــيــــــــة كـ

ل«الديار«: حديث  في  نسناس  ايلي  الضمان  شركات  لجمعية  الجديد  الرئيس   
نستعد لعقد اجتماعات مع نقباء الصحة وخلوة ملجلس االدارة تخرج بتوصيات
والعالقة مع املستشفيات والكابيتال كونترول  بيروت  اولوياتنا تعويضات مرفأ 

جوزف فرح

عندما تسلم اييل نسناس رئاسة جمعية رشكات 
الضامن )ACAL(كان يدرك انه ســيواجه تحديات 
ومشاكل متعددة يف قطاع التأمني اهمها تعويضات 
املؤمنــني املترضرين من انفجــار مرفأ بريوت يف 
٤اب املايض التي تقدر مبليــار ومئة مليون دوالر 
،والتحويالت اىل معيــدي التأمني يف ظل الكابيتال 
كونرتول ،وتداعيات ملف االستشــفاء عىل رشكات 

التأمني واملؤمنني .
مل ينتظر التهاين ملجلس االدارة الجديد الذي اغلبه 
من الشباب بل »شمر« عن ساعديه مع هؤالء وبارش 
بسبك اغوار املشاكل منطلقا من شفافية ميارسها 
يف رشكته »اكســا الرشق االوســط«ليطبقها يف 
جمعيــة رشكات الضامن النه من املؤمنني برضورة 
التعاون بني رشكات التأمني واملؤمنني ورشكات اعادة 
التأمني ،وهو يستعد لعقد جلسات حوار مع املعنيني 
عن القطاع الصحي واالستشــفايئ وخلوة العضاء 
مجلس االدارة تســتمر يومــني يف الويك اند املقبل 
تخرج بتوصيات يف ســبيل تأمني االستمرارية يف 

قطاع التأمني .
ويقول نسناس يف هذا الصدد :اننا نعمل كفريق 
عمل واحد متجانس مع كل رشكات التأمني بالتضامن 
والوعي الالزم واملســؤولية الجادة ونعمل عىل عقد 
خلوة قريبا للتخطيط. وتجاوز املشاكل والوقوف عىل 

اراء االعضاء .
لقد بدأنا باملواضيع الثالثة فورا وبشــكل رسيع 
الننا نعتربها من اولوياتنا اننا كمجلس وهيئة طوارئ 
خاصه بانفجار املرفأ التي انشئت ايام املجلس القديم 
اجرينا عدة اتصاالت مع رشكات اعادة التأمني وهي 
اربعه حيث تم بلورة األمور وقد وافقت احداها هي 
رشكة MUNiCH RE عىل دفع األرضار دون انتظار 
التقرير العديل اما البقية فهي تحتج بأنها إذا دفعت 
وجاءت نتيجة التحقيق بــان الحادث عمل حرب او 
شغب فكيف سيسرتدون ما دفعوه. يوجد نوعان من 
البوالص احداهام تغطي ارضار الحرب لكن من النادر 
أن نجد من أمن فيها اما الثانيه فهي البوليصه العاديه 
وهي بالطبع ال تغطي األعامل الحربيه لذا اذا جاءت 
النتيجه عىل هذا النحو االول فعىل من قبض أن يرد 
املال للرشكه وهكذا تصبح لدينا مشكله يف اسرتداد 
املال مــن املؤمن واملعيد يفرض عىل الرشكه ان تعيد 
له املال سواء استعادته من املؤمن أو مل تستعده.ان 
املال هو دين علينا وال يســتطيع السوق تحمله لهذا 
لجأنا ملعيد التأمني.لقد واجهنا معيدي التأمني بانهم 
رشكاء معنا وعليهم تحمل املسؤولية والوقوف معنا 
وان يتحمل كل واحد مسؤوليته الخاصه يف تغطية 
الحادث .اننا بعد عرشة أشهر عىل حادث انفجار املرفأ 
مل نعد نستطيع تحمل األمر إذ كرثت علينا الضغوط 
ومن املفروض إعادة النظر باألمر. لقد وعدت بعض 

رشكات اإلعادة بالترصف ونحن نأمل خريا.

اما بخصوص الكابيتال كونرتول ففي 
مسودة املرشوع القديم كان يوجد استثناء 
تحويل  تستطيع  بحيث  التأمني  لرشكات 
أرصدة إعادة التأمني التي ال نستطيع العمل 
بدونها اما يف املرشوع الجديد فال يوجد 
استثناء وقد قمنا باتصاالتنا كمجلس ادارة 
ومعيدين ومستشار قانوين للجمعية مع 
كل النواب ورؤســاء اللجان ورشحنا لهم 
وجهة نظرنا ورضورة وجود االستثناء يف 
الكابيتال كونرتول وقد وعدنا خريا ِ كام اننا 
نبذل اقىص الضغوطات عىل هذا الصعيد 
ونحاول افهام القيمني عىل املرشوع أهمية 
األمر وقد وعدونا خريا .اذا مل يتم استثناؤنا 

فسيكون أمامنا مشكلة كبرية
ان املــرشوع مل يتم انهــاؤه بعد يف 
لجنة املال وقد سعينا بكل قوتنا لوضع 
االستثناء فيه وقد اتبعنا يف ذلك منتهى 
الشــفافية نظرا للتأثري الســلبي عىل 
طاولة  بعقد  سنقوم  الوطني،  اإلقتصاد 
والخدمات  الصحــة  نقبــاء  مع  حوار 
الصحيــة يف األســبوع املقبل لعرض 
مشاكلنا بكل شفافيه بغية اإلستمرار.اننا 
مجربون حاليا عىل تأمني الطبابة لزبائننا 

خصوصا من هو مستمر معنا منذ سنني طويلة.
لقد اعلــن املحقق العديل يف انفجــار املرفأ انه 
سيصدر قراره يف خالل شهرين فكيف ستترصفون؟

اننا نأمــل ان يصدر قراره يف اقــرب وقت كام ان 
رشكات التأمــني عىل كامل اإلســتعداد لدفع كافة 
متوجباتها. لقد قامت بعض الرشكات بتسديد ما عليها 
للحوادث الصغرية لكن األمر ليس سهال ويحتاج لوقت 
يف إعداد امللف وتجهيز الفواتري ال سيام يف الحوادث 
الكبرية مثال حادث تولوز يف فرنسا استغرق سنتني 
ونصف الســنة لتغطية األرضار. اما يف حالة مرفأ 
بريوت فال يوجد أي تعهد فإذا كان ســبب األمر هو 
اإلهامل فعلينا إذن مالحقة املرفأ ورفع الشكاوى عليه.

ان الخسائر املؤمنة تتجاوز املليار ومائتي الف دوالر .
وبالنسبه ملعيدي التأمني كيف سيكون الوضع؟

ان نسبة 95% من البوالص قد تم دفعها عىل اساس 
لوالر او بشــيك مرصيف او باللــرية واليوم رشكات 
التأمني مطالبة بالتمويل »بالفراش ماين«  وهي ال 

تستطيع تحمل ذلك.
لكن رشكات اإلعادة ستدفع لرشكات التأمني نقدا 

»فراش ماين »فام هو ردكم؟
ستحســم رشكات اإلعادة املستحقات نقدا ايضا 
لذا عــىل املؤمن ان يتحمل معنا ثــم ان لكل رشكة 
خصوصيتهــا وظروفها وال يوجد قاعــدة واحدة 
العتامدها مع كل الرشكات.لقد فكرت الجمعية باتباع 
آلية واحدة لكننا رأينا ان األمر صعب وعلينا بالنتيجة 
اتباع الشفافية يف تعاملنا مع الزبائن لكن املهم ان 
تأيت موافقة معيدي التأمني عىل تحمل مسؤولياتهم 
معنا ونحن نسعى مع كل املعيدين لحل مشاكل الناس 

وننتهي من هذه القضية . لقد عمدت بعض الرشكات 
البرام تسويات لكن يجب تخيري املؤمن بذلك. اعتقد 
بأنه علينا التعامل بشفافية مطلقة مع املؤمن ليك 
يعرف متاما حقه ومتوجباته وان يتفهم مشــاكل 
رشكات التأمني. ان رشكات التأمني ال تستطيع تحمل 

وضع اقتصاد البلد وانهياره.
كيف يتم تسعري بوالص التأمني حاليا؟

يف ظل هذه البلبلة التي نعيشــها فقد تغري كل 
شئ.اننا أثناء التسعري نأخذ باالعتبار التكلفة وعدد 
الحوادث عىل املحفظة ونحن اليوم ال نستطيع حرص 
التكلفة إذ أن العقود لدينا هي ملدة عام بينام الوضع 
يف البالد غري معروف بني لحظــة واخرى. ونحن 
نخرتع الحلول دامئا. اننــا نحاول اليوم عقد طاولة 
حوار لحل املشــكلة األهم لدينا وهي االستشفاء إذ 
ان صحة اإلنســان هي األهــم وال بد من املحافظة 
عىل نوعية االستشــفاء التي عرف بها لبنان إذ كان 
كام هو متداول مستشفى الرشق واليوم نحن نعيش 
هجرة كبريةعىل مستوى األطباء واملمرضني. ان مبدأ 

االستمرارية يتطلب منا الحوار وبشكل شفاف .
ما مدى قــدرة رشكات التأمني عىل اإلســتمرار 
يف ظل االنهيار املايل وكل الظروف املأســاوية التي 

يعيشها لبنان؟
ال بد من إعطــاء رشكات التأمني بعض الحوافز 
خصوصا ملوضوع الكابيتال كونرتول ،لقد ارتفعت 
النــاس وقد اصبح  التأميني لدى  الوعــي  درجة 
التأمني رضورةمهمة وعىل الرشكة إعطاء الزبون 
منتجا جيــدا يلبي حاجاته. ان قطاع التأمني اليوم 
مير بظرف صعب وهو يعمل جاهدا للبقاء وتحقيق 

االستمرارية.

الرئيس الجديد لجمعية رشكات الضامن اييل نسناس

مرتىض يف افتتاح املرشوع

شــّدد وزير الزراعــة يف حكومة ترصيف 
األعامل عباس مرتىض عــىل »أهمية مبادرة 
الرئيس نبيه بري لخالص الوطن من عذاباته 
يف ظل تفاقم األزمات وتحلل املؤسسات جراء 

عجز املوظفني عن الوصول اىل مكاتبهم«.
كالم مرتىض جاء خــالل افتتاح مرشوع 
»املشــتل الزراعي« يف صور من تنظيم اتحاد 
بلديات صور ونقابــة تجمع مزارعي الجنوب 
مصلحة  مع  بالتعاون   mrecycorps وجمعية 
األبحاث العلمية الزراعيــة، يف حضور نواب 

ووفود بلدية وحزبية 
وقال: »يف القطاع الزراعي كانت توجيهات 
الرئيــس بري منذ البدايــة أن الواقع يف لبنان 
مأزوم خاصة واقع الغذاء وال بد من العمل ليال 
نهارا يف هذه الوزارة من أجل تطويرها«، مؤكدا 
أنه »مل نوفر جهدا وبدأنا منذ اليوم األول بتحضري 
الواقع واألزمات ومشاكل  اسرتاتيجية تحايك 
األمن الغذايئ، وتعاونا مع كل املنظامت الدولية 
والخرباء يف مجال تطوير القطاع الزراعي. وقد 
بدأنا بحقول أمهات األشجار التي هي خالية من 
الفريوس، فبعدما كنا نستوردها بأسعار غالية 

واليوم ننتجها لتثمر بشكل جيد«.
وأكد أنه »كوزارة زراعة وضعنا كل خرباتنا 
ومخترباتنا بترصف هذه الحقول التي هي بداية 
جيدة وقابلة للتطويــر، كام أطلقنا مرشوعا 
مامثال يف البقاع لعدم قدرتنا عىل االسترياد، 
وتوجهنا للوقوف اىل جانب النقابات الزراعية 
ليك ننتج الشــتلة ونقدمها للمزارع بســعر 
الكلفة، عدا عن أننا ال زلنا نستورد كافة البذور 
من الخــارج دون وجود قانــون يحمي هذه 
األمور. وللغاية تم إحالة مرشوع قانون إنتاج 
البذور اىل لجنــة الزراعة النيابية ليك يبرص 
النور، وخالل 5 سنوات نستطيع إنتاج البذور 

وال نبقى بحاجة اىل االسترياد«.
كام تحــدث رئيس نقابة تجمــع مزارعي 
الجنوب محمد الحســيني الذي أشــاد بهذه 
الخطوة التي من شأنها دعم املزارع وتخفيف 

بعض األعباء عنه.
وانتقــد سياســات الحكومات الســابقة 
وإهامل القطاع الزراعي، داعيا اىل »اإلبتعاد عن 

السياسات املرتجلة«، الفتا اىل ان »هذا املرشوع 
الصغري يســتهدف صغار املزارعني عرب تقديم 

الشتول املؤصلة«.
وألقت كلمة املدير العــام ملصلحة األبحاث 
العلمية الزراعية جورج فرام مديرة مركز صور 
هيام يوسف حيث شــكرت كل من ساهم يف 
إنجاح هــذا املرشوع وخصت وزيــر الزراعة 

إلهتاممه يف تطوير القطاع الزراعي.
وتحدث باسم جمعية »مرييس كور« جيف 
شنانا فقال: »علينا العمل كجامعة وليس كفرد 
إلختيار األفكار الصائبة والعمل عليها من اجل 
خدمة املزارع والنهوض بالزراعة ملا تشكل من 

قطاع فعال ومنتج للفرد والعائلة واملجتمع«.
وأشــار دبوق اىل أن »تفاقــم األزمة جعل 
القطاع الزراعي محط إهتامم لدى الجميع، من 
هنا كان ال بد من اإلهتامم واإلرساع يف تنفيذ 
هذا املرشوع«، مشريا اىل »مشاريع أخرى من 
هذا القبيل تستهدف املزارع أيضا مبارشة لتأمني 
حياة كرمية ومتكنهم من الصمود يف أرضهم«.

ثم اســتكمل مرتىض جولتــه يف منطقة 
صور، اىل سوق الخضار بالجملة، حيث التقى 
مع نقابــة أصحاب الحســب وعرض رئيس 

النقابة عيل سبليني املشاكل التي يواجهونها.
بدوره أشــار الوزير مرتىض اىل أن »الوزارة 
حريصة عىل وصول املنتج اىل املزارع اللبناين 
بأرخص ســعر وأوفره«، مؤكدا »الوقوف اىل 
التي  املشــاكل  والعمل عىل معالجة  جانبهم 
تواجه هذا القطاع عرب دراســة من أجل إعادة 

ترميم هذا السوق ليستعيد حيويته«.
ودعا جميع املزارعني واملزارعات بدءا من يوم 
اإلثنني للتوجه اىل مراكز وزارة الزراعة من أجل 

االستفادة من مرشوع دعم صغار املزارعني.
وأضاف: »نحن نؤســس ملرشوع دعم دائم 
ونعمل عليه مع منظامت دولية من أجل دعم 
املزارع واســتمراره، خصوصا ان البلد قد مير 
بأزمة غذائية كبرية لذلك نحاول اســتدراك هذا 
األمر عرب التأســيس ملرحلة أمن غذايئ يكون 
فيها استقرار واستدامة حتى ال يتكرر مشهد 
فقد املواد الغذائية التي تــؤدي اىل صناعات 

غذائية من السوق اللبناين«.
كونترول« الـ«الكابيتال  من  النقد  موقف صندوق 
ــســاؤالت! ــت وال املــخــاوف  يثير  والــســحــوبــات   

حرّك رأي صندوق النقد الدويل األخري املياه 
التي كادت تركد إثر صدور تعميم مرصف لبنان 
الرقــم 158... إمنا مضمون ما أدىل به الناطق 
بإســم صندوق النقد الدويل جريي رايس يف 
مؤمتره الصحايف أمــس االول  قد يُعيد رمبا 
املحــاور والنقاط املرصفية  النظر يف بعض 

واملالية.
إذ رأى مشؤول الصندوق الدويل أن »اقرتاحات 
ضبــط رأس املال وســحب الودائع يف لبنان 
تحتاج ألن تكون جزًءا من إصالحات أوســع 
للسياسة«. ويأيت هذا الرأي بعد توصيات من 
بإجراء  تقيض  السياسية،  للسلطة  الصندوق 
إصالحات رضوريــة تكون مقدمة للتفاوض 
مع الصندوق للحصول عىل مساعدات دولية، 
وللتفاوض مع حملة سندات اليوروبوند التي 
امتنع لبنان عن تسديدها يف آذار 2020، حول 

كيفية إعادة الدفع«.
مصدر اقتصادي متابع كشف لـ«املركزية« 
أن »رأي الصندوق أثار مخاوف ال بل شكوك لدى 
السوق املالية والنقدية يف ما إذا كانت املصارف 
ستلجأ إىل اعتامد رؤية املؤسسة الدولية بحيث 
أن التعميم 158 يزيد من معدالت التضّخم، ويف 
الـ«كابيتال كونرتول«  املقابل اعتبار قانــون 
لزوم ما ال يلــزم« يف ظل غياب خطة إنقاذية 

كاملة متكاملة«.
غربيــل يؤكــد عــىل رضورة الـ«كابيتال 

كونرتول«  
رئيس دائرة األبحاث االقتصادية واملالية كبري 
االقتصاديني يف بنك بيبلوس الدكتور نســيب 
غربيل ذكّر صندوق النقــد الدويل بأن »لبنان 
ال يزال بدون حكومة منذ 10 أشهر، ومل تتخذ 
السلطات السياســية منذ أيلول 2019 أي قرار 
للجم التدهور االقتصادي واملايل والنقدي الذي 

يتفاقم تباعا.   
ولفــت إىل أن الـ«كابيتــال كونرتول« هو 
أحد أولويات صندوق النقد التي يطرحها عىل 

اللبنانية القيام بها. صحيح أن هذا  الحكومة 
القانــون كان يجب إقراره يف بداية األزمة يف 
أيلــول 2019، لكنه ال يزال مفيــداً ورضورياً 

للبنان«. 
لكنه ذكّر بأن »النــواب الذين أعّدوا مرشوع 
قانون الـ«كابيتال كونرتول« يف اللجنة املنبثقة 
من لجنــة املال واملوازنة، أعلنــوا أنها خطوة 
إنقاذي  قانونية وليســت بديلة عن مرشوع 
وخطة إصالح متكاملة، كام أنها ليست بديالً 

عن الذهاب إىل محادثات مع صندوق النقد«.
وتساءل غربيل يف الســياق، »كيف ميكن 
توفري برنامج إصالحي إنقاذي من دون وجود 
سلطة تنفيذية ومع غياب اإلرادة يف تشكيلها 

ووضع عراقيل أمام التأليف؟«.
بتعميم  املمثلة  وتابع: فهــذه اإلجــراءات 
مرصف لبنان الرقــم 158 وقانون الـ«كابيتال 
كونرتول«، متأل جزءاً من فراغ تركته السلطة 
السياسية، وبالتايل ليست حالً سحرياً جذرياً 
لألزمــة... يف انتظار تشــكيل حكومة تُعّد 
مرشوعاً إنقاذياً تستطيع من خالله التفاوض 

مع صندوق النقد. »
وأكد يف املقلب اآلخر، أن »املصارف ملتزمة 
تطبيق التعميم 158 كونــه الحل املوقت يف 
هذه املرحلة، عــىل رغم إبالغها مرصف لبنان 
قبل إصداره التعميم املذكــور، أن موجوداتها 
الخارجية أقل من التزاماتها الخارجية مبليار 
و100 مليون دوالر، ومتنت عىل البنك املركزي 
خفض االحتياطي اإللزامي كمصدر لتمويل هذه 
املبادرة، وتجاوب مرصف لبنان معها يف ذلك... 
لكن كام هو معلوم، تختلف نسبة السيولة لدى 
كل مرصف تجاري، إمنا مرصف لبنان ســمح 
للمصارف باستخدام الـ3 يف املئة التي  كّونتها 
املصارف بحســب القرار 15٤ وأعطاها مهلة 
حتــى نهاية العام 2022 إلعــادة تكوين هذه 
السيولة التي تُستخدم يف تنفيذ السحوبات«.  

 »التحرر العّمالي«: ألوسع ُمشاركة في اضراب الخميس 
التحرر  العامة ل«جبهــة  األمانــة  أكدت 
العــاميل«، يف بيان، أنه »وبعــد أن أظهرت 
األرقــام املقلقة ألعداد العاطلــني عن العمل 
بأن نسبتهم زادت عن 50 يف املئة من القوى 
العاملة، وتدنت معادلــة الحد األدىن لألجور 
مــن ٤50 دوالرا اىل أقل من ٤5 دوالرا أمريكيا 
شــهريا، وتجاوزت نســبة التضخم وغالء 
القياسية السابقة، وبعد  األسعار كل األرقام 
أن بالغ أركان السلطة يف مامرسة التشاطر 
وتجاهل معاناة الناس ومصري البالد بالتمنع 
عن تشــكيل حكومة انقاذ وطني، بات عىل 
املعنيني االســتعداد للمواجهة الحاسمة مع 
هذه الســلطة املهرتئة إلنقاذ ما ميكن إنقاذه 

قبل فوات األوان«.
ودعــت الجبهة »أمــام كل هــذا الواقع 
املــرتدي، تأييدهــا املطلق لــكل التحركات 
املطلبية النقابيــة والعاملية كام ودعت إىل 
الذي  العام  اإلرضاب  أوســع مشــاركة يف 
أعلنه االتحاد الخميس يف 17 حزيران 2021  
وإىل دعــوة النقابات واالتحــادات النقابية 
مؤمتر  عقد  إىل  املــدين  املجتمع  وجمعيات 
نقايب عــام يف أرسع وقــت ممكن لوضع 
برنامــج مطلبي وبرنامج تحركات واســع 
وعدم الخروج من الشــارع اال بعودة الوطن 
األمن اإلجتامعي  أبنائه وعــودة  إىل حضن 
 واإلقتصــادي والصحــي إىل مواطنيــه«.

رغم الحديث عن افراغ بواخر بنزين 
ــرة  ــم ــت ــس ــر الـــــــذل م ــ ــي ــ ــواب ــ ط
ــحــطــات املـــحـــروقـــات  ــام م ــ امـ

رغــم تفريغ احدى بواخر البنزيــن حمولتها من هذه املادة 
ورغم الحديث عن توقع افراغ باخرة ثانية والحديث عن ان حاكم 
مرصف لبنانم اعطى موافقته عىل عدد من البواخر تســتمر 

طوابري الذل امام محطات املحروقات يف صفوف طويلة .
وتوقعت مصادر عاملة يف قطاع املحروقات ان تتحلحل اعتبارا 
من مطلع االسبوع املقيل السيام ان هناك اكرث من 60مليون ليرت 

من املحروقات يف مستودعات رشكات استرياد البنزين 
كــّرر عضو نقابة أصحــاب محطــات املحروقات جورج 
الرباكس عىل أن ال انقطاع ملاَديت البنزين واملازوت، مســتنداً 
بذلك إىل البيــان الصادر عن مرصف لبنان القايض بعدم رفع 
الدعم عــن املحروقات.وقال »: عندما أعلنــت أن ال انقطاع 
للبنزين واملازوت أكون أتوّجه بكالمي إىل املواطنني لطأمنتهم 
إىل توّفر هاتني املاَدتني وبالتايل مناشدتهم عدم الهلع، وأؤكد 

لهم أن البالد لن تشهد انقطاع مادة البنزين.
أضاف: كام أنني عندما أشدد عىل أن مرصف لبنان سيفتح 
اعتامدات عدٍد من البواخر الراسية يف البحر لتفريغ حمولتها، 
فإنني أستند بكالمي هذا إىل البيان الصادر عن البنك املركزي.

وأكد الرباكس يف الســياق، أنه »أّول َمــن َحَمل لواء محطات 
املحروقات املتواجدة يف مناطق األطراف«، وقال: لقد سّميتها اليوم 
يف إطالاليت التلفزيونية )وقد انقطع االتصال مع إحدى املحطات 
عندما كنت أتكلم عن تلك املناطق( ال سيام محطات الجنوب وعكار 
والبقاع وحتى محطات بريوت والتي ال تصل إليها املحروقات... 

وأشدد القول عىل أن محطات البنزين هي الضحّية«.
ولفت إىل أن الخطة التــي طرحها، لحظ فيها »بنداً خاصاً 
نصَّ عىل رضورة أن تصــل املحروقات إىل محطات األطراف، 
وأنا أدعم مطلبهم يف هذا الخصــوص وأدافع عنه... وإنني 

عىل تواصل دائم معهم«.

ــن  ــة م ــ ــوب ــ ــل ــ ــط ــ ــات امل ــ ــي ــ ــم ــ ــك ــ ال
ــزل يـــومـــيـــا  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــن والـ ــ ــزي ــ ــن ــ ــب ــ ال
تبلغ حوالي 10 مليون ليتر لكل مادة 

اوضح تجّمع  الرشكات املســتوردة للنفط  والغاز يف  لبنان  
ا عىل تداول الكثري من األرقام املتعلّقة باملبيعات  »APIC«، ردًّ
اليومّية ملاّديَت  البنزين  والديزل يف السوق اللبنانّية مؤّخًرا«، 
أّن »الكمّيــات اليومّية املطلوبة مــن املاّدتنَي تبلغ حوايل 10 

مليون ليرت لكّل ماّدة«.
وأشــار يف بيان، إىل أّن »األرقام املتعلّقة بالديزل ميكن أن 
تزداد نســبيًّا بحسب االستهالك املوســمي )يزداد االستهالك 
يف فصل الشــتاء لزوم  التدفئة  وخالل موسم الّري يف فصل 
الصيف(، كام وخالل ساعات تقنني  الكهرباء   من ِقبل » مؤسسة 

كهرباء لبنان »، ماّم يزيد طلب  املولدات الخاصة  عىل املاّدة«.

امليدل ايست تستلم الطائرة التاسعة 
ــربــاص 321نيو  مــن طــائــرات االي

استلمت رشكة طريان الرشق االوســط الخطوط الجوية 
اللبنانية الطائرة التاسعة من طلبية االيرباص 321نيو والتي 

كانت قد اوصت عيها يف العام 2021 .

فهمي عرض مع وفد نقابة مالكي الشاحنات 
السعودية  ى  ال التصدير  منع  تداعيات  املبردة 

داخلية  ال وزير  إســتقبل 
مــة  حكو يف  والبلديــات 
ميد  الع االعــامل  ترصيــف 
مس  ظهرا قبل  فهمي  محمد 
يف مكتبــه، وفدا من نقابة 
املربدة  الشــاحنات  ماليك 
يف لبنان، يف حضور رئيس 

النقابة عمر أحمد العيل.
عرض  اللقــاء،  وخــالل 
الناتج  الصعب  للوضع  الوفد 
من توقــف تصدير املنتجات 
اللبنانية وبشــكل  الزراعية 
خــاص اىل اململكة العربية 

السعودية.
اســتعداده  الوفد  وأبدى 

إلصالح آلة الســكانر املوجــودة عند نقطة 
لها،  الالزمــة  الصيانة  وتقديــم  املصنــع 

واملســاعدة يف تفتيــش البضائع بإرشاف 

الجــامرك واالجهزة املعنية قبل توضيبها يف 

الشاحنات املربدة لتصديرها.

ــروف صعبة  ــظـ ــة والـ ــراري ــم ــد الــعــمــل لــضــمــان اإلســت أكـ
ــاء  ــكــهــرب ــع ال ــن ــمــكــن م ــران: ال ي ــ ــب ــ جــــان ج
واملـــــــــــــــازوت عــــــن مــــؤســــســــة املــــيــــاه 

أكد رئيس مجلس اإلدارة املدير العام ملؤسسة 
مياه بريوت وجبــل لبنان املهندس جان جربان 
أن الهدف الحايل للمؤسسة هو ضامن إيصال 
املياه للناس وتأمني اإلستمرارية وسط ظروف 
صعبة تراجعت فيها قيمة رواتب املوظفني الذين 
باتوا منهكني معنويًا. إال أن املؤسسة املؤمتنة 
عىل الخدمة تسعى إىل مضاعفة القوة من أجل 

اإلستمرارية. 
ولفــت املهندس جربان إىل أن املؤسســة 
البديلة، فمع  الحلــول  إيجــاد  دامئًا  تحاول 
التقنني الحاد يف الكهرباء لجأت املؤسسة إىل 
املولــدات الكهربائية وحصلت عىل عدد منها 
من جهات مانحة ومؤسسات دولية رشيكة 
مثل USAID وUNICEF والبنك الدويل، فلوال 
هؤالء كانت خدمات املؤسسة تراجعت كثريًا 
بسبب ارتفاع ســعر الدوالر ألن تصحيح أي 
عطل يف املولدات، وهو أمــر يحصل تكراًرا، 
يُقبض مثنه بالعملة الصعبة التي ال يســمح 
للمؤسسة باستخدامها، لذا نلجأ للمؤسسات 
املانحة لتأمني التصليح؛ علاًم أن املولدات ليست 
الحل األفضل بسبب شح املازوت، ولكنها تيّس 

الوضع البالغ الصعوبة. 
ولفت مدير عام مؤسسة مياه بريوت وجبل 
لبنان إىل أن كل هذه األسباب تدفع باملؤسسة 

إىل تقنني توزيع املياه بوترية أكرث قســوة مام 
كان الوضع عليــه يف الســابق. وتوجه إىل 
املسؤولني املعنيني بالتأكيد أنهم ال يستطيعون 
منع املازوت عن املؤسسة أو التامدي يف قطع 
الكهرباء عنها ألن ذلك ســيؤدي إىل قطع املياه 
عن الناس، وهنا ستكون الثورة الحقيقية ألن ال 

ميكن ألحد العيش من دون مياه. 
ولفــت إىل أن املؤسســة تتلقــى طلبات 
اشرتاكات جديدة، فالناس مل تعد تستطيع دفع 
الكلفة املرتفعة للصهاريج التي ال تضمن نظافة 
املياه ونوعيتها كام تفعل املؤسسة. وهذا األمر 
مدعاة ارتياح لنا إال أنه يزيد الضغط واملسؤولية 
لذا عمدنا إىل زيادة التقنني حيث تراجع معدل 
التغذية يف املناطق الخاضعة ضمن صالحيتنا 
بحدود ســاعتني إىل أربع ساعات. ومتنى عىل 
املواطنني مامرسة الرتشيد الذايت يف استخدام 

املياه ألنه يصب يف مصلحتهم. 
وأكد أن املؤسسة توزع املياه عىل كل املواطنني 
بالتســاوي مبعدل خمس ســاعات لكل بلدة. 
فاملشكلة حالًيا ليست بوجود املياه ألن مصادرها 
كانت جيدة يف الســنوات األخرية امنا بنقلها 
للناس مع اإلشارة إىل أن املناطق التي تستفيد 
من السدود والتي تعتمد عىل الجاذبية يف الجرود 

العالية لن تشهد مشاكل بحسب توقعاتنا.
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ــم  ــهـ تــــبــــون: مــــن حــــق املـــقـــاطـــعـــيـــن إبــــــــداء رأيـ
ــر ــزائ ــج ــعــيــة فـــي ال ــشــري ــت انـــطـــاق االنـــتـــخـــابـــات ال

املجيد  عبــد  الجزائري،  الرئيــس  أعرب 
تبون، عن قناعته بأن بالده تسري بالطريق 
الصحيح، وأن وجود من يهاجمها هو دليل 
عىل ذلك، وجاء ذلك عىل خلفية االنتخابات 

الترشيعية الجارية يف البالد.
اليوم السبت، يف ترصيحات  وقال تبون 
صحفيــة أدىل بها عقب إدالئه بصوته يف 
»كرثة  إن  املبكرة،  الترشيعيــة  االنتخابات 
املهاجمــن دليل عىل أن بالدنا تســري يف 
الطريق الصحيح الذي رسم لها«، موضحا 
أن هناك الذيــن »ال يرضيهم أن تدخل دولة 
مثــل الجزائر إىل الدميقراطيــة من بابها 
الواسع ومتنح لشعبها حق اختيار ممثليه«.

ووصــف تبون االنتخابــات الترشيعية 
الجارية بأنها »لبنة ثانية يف بناء الجزائر 
الجديدة«، مشــريا إىل أنها تجسد املادتن 
القاضيتن  الدستور  من  والثامنة  السابعة 

بأن السلطة تعود للشعب.
أبدى الرئيس تفائله إزاء نســبة اإلقبال 
أهم  »الرشعية  إن  قائــال  االنتخابات،  يف 
سيشغلون  والفائزون  املشاركة،  نسب  من 

الهيئة الترشيعية«.
ويف معــرض تعليقــه عــىل الدعوات 
إىل مقاطعــة االنتخابات، قــال تبون إن 
رأيهم، لكن دون  إبداء  أحرار يف  املقاطعن 
أن  التضييق عىل اآلخرين، وتابع  أو  التأثري 
»الدميقراطية تقتــي أن تحرتم األغلبية 

اآلخرين«.
وتعهد الرئيس باحرتام نتائج االنتخابات 
والتعامــل مــع الحكومة وفقــا ألحكام 

الدستور.
االنتخابات  امــس  انطلقــت  وكانــت 
الترشيعية املبكرة يف الجزائر، التي يرفضها 
الحراك وجزء مــن املعارضة، عىل خلفية 

قمع متزايد«.
ويف إطــار هــذه العمليــة، تتوجــه 
الجزائريون امــس إىل مراكز االقرتاع، يف 
حن تشكل نسبة املشاركة الرهان الرئييس، 
االنتخابيان  االســتحقاقان  شــهد  بعدما 
الســابقان )االقرتاع الرئايس العام 2019 
واالستفتاء الدستوري العام 2020(، نسبة 
امتناع غري مســبوقة عن التصويت بلغت 
60% و76% عىل التــوايل، يف حن أنه من 

املتوقــع أال تصدر النتائج الرســمية قبل 
األحد.

منذ  األوىل  االنتخابــات  هــذه  وتعترب 
انطــالق حركــة االحتجاجات الشــعبية 
املســبوقة يف 22 شباط  الســلمية غري 
عبد  السابق،  الرئيس  2019، رفضا لرتشح 
العزيز بوتفليقة لوالية خامسة، إذ اضطر 
هذا األخري إىل االســتقالة بعد شــهرين، 

بعدما أمىض 20 عاما يف الحكم.
املســتقلة  الوطنية  الســلطة  وأعلنت 
تم  أنه  ســابق،  وقــت  يف  لالنتخابــات 
ألف مركــز اقرتاع و61543  تخصيص 13 
مكتب اقــرتاع داخال لبالد، إىل جانب 357 
مكتب اقرتاع خارج البــالد، باإلضافة إىل 
139 مكتــب متنقل، ويؤطر هــذه املراكز 
واملكاتب 589 ألف مؤطر، حيث تشارك يف 
منها  قامئة،   1483 الترشيعية  االنتخابات 
646 قامئة حزبية و837 قامئة ملرتشحن 

أحرار
مــن جانبها، دعــت األحــزاب املوالية 
للحكومــة ووســائل اإلعالم الرســمية 
االنتخابات  »املشــاركة بقوة يف هذه  إىل 
املصريية مــن أجل اســتقرار البالد«، يف 
حن أن الحــراك الذي يطالب بتغيري جذري 
يف نظام الحكم القائم منذ االستقالل يف 

1962، ندد مسبقا بهذه االنتخابات.
النظام  يستعد  برس«،  »فرانس  وبحسب 
محتملة،  قوية  مقاطعة  نسبة  الستيعاب 
آمال يف الوقت نفســه بنســبة مشاركة 
تراوح بن 40% و 50%، حيث دعي نحو 24 
مليون ناخب الختيــار 407 نواب جدد يف 
النواب  )مجلس  الوطني  الشــعب  مجلس 
يف الربملان( ملدة خمس ســنوات، إذ عليهم 
االختيار من بن ما يقرب من 1500 قامئة 
- أكرث من نصفها »مستقلة« - أي أكرث من 

13 ألف مرشح.
وأشارت الوكالة إىل أنه هذه املرة األوىل 
التــي يتقدم فيهــا هذا العــدد الكبري من 
أحزاب  تؤيدهم  مرشــحن  ضد  املستقلن 
سياســية فقدت مصداقيتها إىل حد كبري، 
السياسية  األزمات  عن  املسؤولية  وُحملت 
بها  متر  التي  واالجتامعيــة  واالقتصادية 

الجزائر مند حواىل 30 شهرا.

سعيد : أعرف من يفتعل األزمات 
قال الرئيس التونيس قيس 
التي  الجهة  إنه يعرف  سعيد 
تقــف وراء »افتعال األزمات 
وتحريك الشارع«، مؤكدا أنه 
»تطاول عىل  بأي  لن يسمح 

التونسين«.
لقائه  وجــاء ذلك خــالل 
املكلف  الحكومة  رئيــس  مع 
الداخلية هشام  وزارة  بتسيري 
العدل  ووزيــرة  املشــييش، 

بالنيابة حسناء بن سليامن.
وأوضــح ســعيد أن »ما 

حصل هذه األيام ينذر بخطر شديد عىل الدولة التونسية التي 
لن أتركها تسقط«.

وأضاف: »أعرف من يحرك الشارع واألزمات ويفتعلها بل يفتعل 
األزمة تلو األخرى للبقاء يف الحكم، وليعلم أن تونس ليست بضاعة 

وأن القوانن يجب أن تطبق عىل الجميع عىل قدم املساواة«.
وتابع قائال: »لن أسمح ألي كان أن يتطاول عىل التونسين 
أو أن ميــس أعراضهم أو ذواتهم البرشيــة... ما حصل وما 
يحصــل اليوم غري مقبــول عىل أي مقياس مــن املقاييس 

وليتحمل كل واحد مسؤوليته«.

السعودية: موسم الحج مقتصر
 على املواطنين واملقيمين

أعلنت وزارة الحج والعمرة يف السعودية اقتصار حج هذا 
العام عــىل املواطنن واملقيمن داخــل اململكة بإجاميل 60 
ألف حاج، نظرا الســتمرار تطورات فريوس كورونا وظهور 

تحورات جديدة له يف العامل.
وشــددت الوزارة يف بيان عــىل »رضورة أن تكون الحالة 
الصحية للراغبن يف أداء مناســك الحج خالية من األمراض 
املزمنــة، وأن تكون ضمن الفئات العمريــة من )18 إىل 65 
عاما( للحاصلن عىل اللقاح، وفق الضوابط واآلليات املتبعة 

يف اململكة لفئات التحصن«.
وتابعــت: »تؤكد وزارة الحج والعمــرة أن حكومة اململكة 
العربية الســعودية تويل دوما ســالمة الحجاج وصحتهم 
وأمنهــم حرصا بالغا وعناية تامــة، وتضع ذلك يف مقدمة 
أولوياتها، امتثــاال ملقاصد الرشيعة اإلســالمية يف حفظ 
النفس البرشية، مع تقدميها كل التســهيالت الالزمة التي 
تيرس لضيوف الرحمن أداء مناســك الحج والعمرة، ومتكنهم 
من الوصول إىل املشــاعر املقّدســة بكل يرس وسهولة، إذ 
ترشفت اململكة خالل الســنوات العرش املاضية فقط بخدمة 

ما يزيد عىل 150 مليون حاج«.

الــذريــة« »الــطــاقــة  مــع  للتعاون  إســرائــيــل  تــدعــو  قطر 
أكدت قطر عىل أهمية أن تتعاون إرسائيل 
مع الوكالــة الدولية للطاقة الذرية بشــأن 
قدراتها النووية، وأن تفتح مفاعالتها الذرية 

أمام املفتشن.
وقال سفري قطر لدى النمسا، املندوب الدائم 
للدولة لــدى األمم املتحدة واملنظامت الدولية 
يف فيينا، سلطان بن ساملن املنصوري، أمام 
دورة مجلــس محافظي الوكالة املعقودة يف 
النووية  القدرات  بند  فيينا، خالل مناقشــة 
إن »دولة قطر  املنصــوري  قال  اإلرسائيلية، 
تدعم بقوة ســيادة القانــون يف العالقات 
الدولية، باعتباره ضامنة أساسية لخلق بيئة 
التنمية  تعزز فرص  دولية مساملة ومستقرة 
املستدامة لجميع الشــعوب«، مشريا إىل أن 
»هدف نزع الســالح النووي وفق االتفاقيات 
الدولية وقرارات األمم املتحدة، هو أحد وسائل 

إعالء سيادة القانون يف العالقات الدولية«.
الدول  ولفت املنصــوري إىل أن »جميــع 
انضمت  قطر،  دولــة  ضمنها  ومن  العربية، 
وتبنت  النووي،  االنتشــار  عدم  معاهدة  إىل 
ووافقت عىل جميع القرارات الدولية الداعية 
إىل إخــالء الرشق األوســط من األســلحة 
يف  االنخراط  إرسائيل  ترفض  بينام  النووية، 

هذه الجهود«.
تنتهجها  التي  »الســلوكيات  إىل  وأشــار 
إرسائيل يف سياســتها تجاه الفلســطينين 
وعدم مراعاتها للقانون الدويل، واستخدامها 

كافــة أنــواع األســلحة لقمــع الشــعب 
الفلسطيني«.

»العــدوان اإلرسائييل  أن  املنصوري  وأكد  
األخري عىل غزة، واالســتخدام املفرط وغري 
البنى  املدنين، وتدمري  للقوة ضد  املتناســب 
التحتيــة املدنيــة، أثار غضب الــرأي العام 
العاملــي، وبضمنه الرأي العــام اإلرسائييل، 
وطُرحت تســاؤالت جوهرية فيام إذا كانت 
إرسائيل تترصف كدولة مســؤولة وتستخدم 
وفيام  الدويل،  القانون  قواعد  وفق  أسلحتها 
إذا تتوفر ضامنات ان إرسائيل لن تســتخدم 
أسلحتها مســتقبال بطريقة غري مسؤولة، 
بضمنها االحتامل املرعب باستخدام األسلحة 

النووية«.
ورد املندوب القطــري عىل مزاعم املندوب 
اإلرسائيــيل يف الوكالة الذريــة ضد قطر، 
التحريض  إلقاء خطابات  بالكف عن  وطالبه 
وتعمد طمس الحقائــق، وعدم املراوغة يف 
إظهار حقيقة قدرات إرسائيل النووية، مؤكدا 
عىل أهمية أن تتعــاون إرسائيل مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية بشأن قدراتها النووية، 

وتفتح مفاعالتها الذرية أمام املفتشن«.
الــدويل  املجتمــع  املنصــوري  وحــث 
ومؤسســاته املعنية، عىل دعم هدف إخالء 
منطقة الرشق األوسط من األسلحة النووية، 
واتخاذ الخطوات العملية لتحقيق ذلك الهدف 
انطالقا من مسؤوليته القانونية واألخالقية.

ــة مــجــلــس األمـــن ــعــضــوي ــاب اإلمــــــــارات ل ــخ ــت ــان ــب دولـــــي ب ــي ــرح ت
توالت ردود الفعل املُرحبة 
دولة  بانتخــاب  واملهنئــة 
اإلمــارات عضوا يف مجلس 
األمن الدويل، وســط تأكيد 
عىل أن نيل هــذه العضوية 
يتوُج مسرية براقة من العمل 

الدبلومايس واإلنساين.
العضوية  اإلمارات  ونالت 
الفرتة ما  الدامئة عــن  غري 
بعدما  و2023،   2022 بــن 
 179 أصــوات  عىل  حصلت 
العامة  الجمعية  دولــة يف 

لألمم املتحدة.
الخارجية  وهنــأ وزيــر 
الســعودي، األمــري فيصل 
بن فرحــان، دولة اإلمارات، 
»نهنئ  »تويرت«:  عىل  مغردا 
العربية  االمــارات  دولــة 

»دعمنا  مؤكدا  وشــعًبا«،  قيادًة  الشقيقة  املتحدة 
الكامل لجهود األشــقاء لخدمــة القضايا العادلة 

باملنطقة وتحقيق األمن والسلم الدولين«.
الخارجية  املنحى نفســه، رحبــت وزارة  ويف 
الكويتية، بانتخاب املجتمع الدويل لدولة اإلمارات 
العربية املتحــدة عضوا غري دائم يف مجلس األمن 

الدويل.
وأوردت الــوزارة، يف بيــان، أن اختيار املجتمع 
الدويل يعكس الدور البارز الذي تقوم به اإلمارات 

عىل املستوين اإلقليمي والدويل.
واختتمــت الوزارة بيانهــا باإلعراب عن خالص 
التهاين لدولة االمارات  قيادة وحكومة وشــعبا، 
ومتنياتها بالتوفيق والســداد خالل فرتة العضوية 
غري الدامئة يف مجلس األمن الدويل، ومبا يحفظ 

ويعزز األمن والسلم الدولين.
وأعربت وزارة الخارجيــة البحرينية عن اعتزاز 
مملكة البحرين قيادة وشــعبا، وتهانيها الصادقة 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة مبناســبة انتخابها 

عضًوا غري دائم مبجلس األمن الدويل.
وباركت املنامة لقيادة اإلمارات وشعبها عىل هذا 
اإلنجاز الدبلومايس التاريخــي، قائلة إنه يعكس 
لتعزيز  اإلمــارات  تبذلها  التي  الحثيثة  املســاعي 

الجهود الرامية إلحالل األمن والسلم يف العامل.

البحرين  مملكة  دعــم  الخارجية  وزارة  وأكدت 
لدولــة اإلمــارات يف عملها كعضــو يف مجلس 
األمن الدويل، مشــيدة بالدور البارز الذي تضطلع 
به يف تعزيز االســتقرار واألمن والســلم الدويل، 
ومســاهامتها الدامئة يف دعم الربامج اإلنسانية 

والتنموية يف العديد من دول العامل.
يف غضــون ذلك، هنــأت وزارة الخارجية املرصية 
دولة اإلمارات عرب حســابها يف تويرت«، قائلة »نعرب 
عن خالــص التهاين لدولة اإلمــارات العربية املتحدة 
الشقيقة النتخابها لعضوية مجلس األمن غري الدامئة 
للفرتة 2022-2023، خالل االنتخابات التي جرت اليوم 
يف الجمعيــة العامة لألمم املتحــدة، أطيب التمنيات 

بدوام التوفيق والسداد لألشقاء يف دولة اإلمارات«.

{ تتويج مستحق {

وهنأ وزير الخارجية وشؤون املغرتبن األردين، 
أمين الصفدي، بهذا االنتخاب مغرداً »أطيب التهاين 
لألشــقاء يف دولة اإلمارات العربية املتحدة الفوز 
بالعضويــة غري الدامئة يف مجلــس األمن للعام 
2022-2023، نعتز بأشــقائنا وبإنجازاتهم، وكل 

األمنيات بالتوفيق«.
من جانبه، كتب رئيــس الوزراء اللبناين املكلف، 
سعد الحريري »مربوك للعرب والعامل، انتخاب دولة 

#االمارات لعضوية مجلس األمن الدويل«.

الحريــري  وأضــاف 
اكتســبت  »االمــارات  أن 
عــن جــدارة ثقــة العامل 
منوذجاً  وقدمت  بسياستها، 
به  يحتــذى  ديبلوماســياً 
يف تعزيــز العالقــات بن 
الــدول والشــعوب لخدمة 
لالمارات  مربوك  االنسانية. 
وقيادة واىل مزيد من  شعباً 

التقدم«.
وهنــأ رئيــس الربملــان 
العســومي،  عادل  العريب، 
دولة اإلمارات بانتخاب دولة 
اإلمــارات يف مجلس األمن، 
العضوية  هذه  نيل  إن  قائال 
املستمرة  مســاعيها  يتوُج 
األمن  دعائــم  إرســاء  يف 

واالستقرار باملنطقة.
وهنأ العراق عىل لســان بعثته الدامئة يف األمم 
التاريخي. وغردت  اإلنجــاز  بهذا  اإلمارات  املتحدة 
البعثة عىل حسابها يف »تويرت«: »ستكون العضو 
العريب يف املجلس، ويتطلع العراق إىل اســتمرار 
التواصل البناء بن البلدين الشــقيقن يف مختلف 

املجاالت وعىل كل املستويات«.
املتحدة عىل لســان مندوبتها  الواليات  وقدمت 
لدى األمم املتحدة، السفرية ليندا توماس جرينفيلد، 
التهنئة إىل اإلمارات عىل هذا الحدث، مؤكدًة تطلع 
واشــنطن إىل »العمل معاً بشــأن القضايا األكرث 

إلحاحاً للسلم واألمن الدولين«.
ويف هــذا الســياق، قدمت كبرية املســؤولن 
يف مكتب شــؤون املنظامت الدوليــة لدى وزارة 
باركس،  إيريــكا  الســفرية،  األمريكية  الخارجية 
التهاين إىل دولة اإلمارات،  معربًة عن تطلعها إىل 

العمل معاً يف مجلس األمن الدويل.
العريب لحقوق  االتحاد  أشاد رئيس  ناحيته،  من 
اإلنسان، عيىس العريب، بانتخاب اإلمارات لعضوية 

مجلس األمن الدويل.
وذكر يف بيان أن هذا الفوز »يربز املكانة الدولية 
واملحورية لدولة اإلمارات ونجاحها يف إبراز دورها 
ودبلوماســيتها الدولية يف كل ما يتعلق بتحقيق 

الخري والسالم والتنمية يف العامل«.

لبحث مسالة سد النهضة
اجتماع غير عادي للخارجية العرب

يعقــد مجلس جامعة الدول العربية عىل مســتوى وزراء 
الخارجية، اجتامعا غري عادي بالدوحة، الثالثاء املقبل لبحث 

تطورات قضية سد النهضة.
ونقلت وكالة »الرشق األوســط« عن األمن العام املســاعد 
لجامعة الدول العربية، حسام زيك، ترصيحه اليوم، بأن االجتامع 
غري العادي للمجلس يعقد بنــاء عىل طلب من جمهورية مرص 
وجمهورية الســودان، وعىل هامش االجتامع التشاوري لوزراء 

الخارجية العرب املقرر عقده يف الدوحة يوم الثالثاء املقبل.

ــان عــمــر ــ ــه ــ ــرب« تـــصـــريـــح إل ــغـ ــتـ ــسـ حـــمـــاس »تـ

ــي بـــرئـــاســـة أوغــــلــــو فــــي لــيــبــيــا ــ ــرك ــ وفـــــد ت

الخارجية اليمنية تتهم السفير البريطاني بالتحريض

أعربــت حركــة 
اإلسالمية  املقاومة 
عــن  »حــامس« 
الشديد  اســتغرابها 
ترصيحــات  مــن 
عضو مجلس النواب 
إلهان  األمريــي، 
ســاوت  التي  عمر، 
الضحية  بــن  فيها 

والجالد.
وقال عضو مكتب 
الدولية  العالقــات 
يف حركة »حامس« 
نعيم  باسم  الدكتور 
»الترصيحــات  إن 
لعضــو  األخــرية 

مجلس النــواب األمريي مســتغربة جدا، 
حيث ساوت بن مقاومة الشعب الفلسطيني 
من ناحيــة، وجرائم االحتالل اإلرسائييل يف 
أفغانستان  يف  االمرييك  والعدوان  فلسطن، 

من ناحية أخرى«.
عمر  إلهان  الســيدة  مواقف  »نقدر  وأضاف 
يف الدفــاع عــن العدالة وحقــوق املظلومن 
حول العــامل، ويف مقدمتهم حقوق شــعبنا 
الفلسطيني العادلة، ولكن مستهجن هذا الجمع 

الجائر واملنايف للعدالة والقانون الدويل«.
وأكد أن »الشــعب الفلسطيني يعيش تحت 
االحتــالل منذ أكرث من ســبعة عقود، عاىن 
فيها الكثري، وارتكبت بحقه أبشــع الجرائم، 
وظل طوال هذه العقود ثابتا مناضال من أجل 
حريته واستقالله، وأعطى كل الفرص، وأبدى 
املرونة، ودفــع أمثانا عالية جدا  الكثري من 
لينجز هذه الحقوق بالطرق الســلمية، ولكن 
الطرف اآلخر رفض االنصيــاع لكل القرارات 

الدولية، واستمر يف عنجهيته وبطشه«.
ونوه أن »الشعب الفلسطيني تحت االحتالل 
يتمتع بحقه األصيل يف مقاومة االحتالل بكل 
الســبل املتاحة، مبا فيها املقاومة املسلحة، 
وهنا نتذكر املقولة املشهورة للمناضل األممي 
نيلســون مانديال: دامئا ما يكــون الظامل، 
وليس املظلوم، هو الذي مييل شكل النضال«.

وأكد الدكتور باســم نعيم أن حركته ويف 
أكرث من مناســبة رحبت بكل لجان التحقيق 
الدولية، وعربت عن استعدادها للتعاون معها 
يف ســبيل تحقيق العدل ومحاسبة املعتدين، 
يف الوقت الذي رفض االحتالل متاما التعاون 
األرايض  إىل  بالوصول  لها  والســامح  معها 

الفلسطينية.
وقال »نتطلع من إلهان عمر وكل املدافعن 
الفلســطيني، إىل توصيف األمور  الحق  عن 
بشــكل صحيح ودقيــق، ألن هــذه نقطة 
االنطالق األهم لوضع األسس لحل عادل لهذا 

الرصاع املزمن«.

وصــل وفد تــريك رفيع 
املســتوى وعىل رأسه وزير 
تشاووش  مولود  الخارجية 
الليبية  العاصمة  إىل  أوغلو 
طرابلــس يف زيارة مل يعلن 

عنها مسبقا.
جانب  إىل  الوفــد  ويضم 
داوود  الخارجيــة  وزيــر 
وزراء  مــن  كل  أوغلــو، 
ورئيس  والداخلية  الدفــاع 
االســتخبارات ورئيس دائرة 
االتصال برئاسة الجمهورية 
والناطق باســم الرئاســة. 

وتأيت الزيارة قبــل القمة املقررة لقادة حلف 
شــامل األطليس املقررة يف الرابع عرش من 

حزيران الجاري.
كام تتزامن الزيارة يف الوقت الذي يواصل 
املبعوث الخاص لألمــم املتحدة إىل ليبيا يان 
كوبيتش اتصاالته لحشــد املزيــد من الدعم 

للعملية السياسية يف ليبيا.
األطراف  وأجرى كوبيتش مشــاورات مع 
الفاعلة محليا ودوليا يف الشــأن الليبي يف 
اثنان، فيام شدد  إطار التحضري ملؤمتر برلن 
املبعوث الخــاص عىل أهمية إجراء انتخابات 

شاملة يف الرابع والعرشين من كانون االول 
والبدء بانســحاب املرتزقة والقوات األجنبية 

من ليبيا.
مــن جهة أخــرى، أكد وزيــر الخارجية 
املغريب نارص بوريطة، دعم املغرب للمســار 
الليبية. وشدد  الســيايس لتســوية األزمة 
بوريطة، خالل مؤمتر صحفي يف الرباط مع 
وزيرة الخارجية الليبية نجالء املنقوش، عىل 

أن املغرب ليس أي أجندات يف ليبيا .
مــن جانبها، أكدت املنقــوش عىل أهمية 
للتصــدي لإلرهاب  املغــرب  الرشاكــة مع 

والتطرف باملنطقة.

قال نائب وزير الخارجية اليمني حســن 
العزي إن الســفري الربيطاين وخالل لقائه 
مينين طلب القيام بأنشــطة تخريبية ضد 

حكومة صنعاء.
وأضاف العــزي يف تغريدة عىل »تويرت« 
أن طلب الســفري كان »خروجــاً ُمداناً عن 
مهّمته الدبلوماسية«، مؤكداً أن بريطانيا مل 
تكتف مبا ســفكته من دماء الشعب اليمني 
بل تستمر يف مامرسة دورها التخريبي يف 

اليمن.
ورّد العــزي عىل طلب الســفري قائالً إن 
»زمن األحالم املريضة قد وىّل، وشعبنا الذي 

ضحى من أجل حريته وأمنه، يستطيع سحق 
ذيولكم وإصابتكم باملزيد من الخيبة«.

مــن جهة أخــرى، قال املتحّدث باســم 
قوات املجلس االنتقايل املدعوم إماراتياً يف 
جنــوب اليمن، محمد النقيــب، إن عنارص 
تنظيمي القاعــدة و«داعش« ينطلقون من 
داخل معسكرات قوات هادي لتحقيق أجندة 

سياسية. 
وطالب النقيب دول التحالف الســعودي 
للمجلس  واملبــارش  الالزم  الدعــم  بتوفري 
الســتكامل ما ســاّمه »معركــة اجتثاث 

اإلرهاب«.

ــة ــحـ ــلـ ــسـ املـ الـــــجـــــمـــــاعـــــات   : ــو  ــ ــكـ ــ ــوسـ ــ مـ
ــا فـــــــــي ادلـــــــــب ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ تــــــكــــــثّــــــف هـ

الروســية بــأن  الدفــاع  أفــادت وزارة 
»الجامعــات اإلرهابيــة، يف إدلب شــامل 
ســوريا، تنقل عنارصها وآلياتها إىل قريتي 
مجدليا وســان، حيث كثّفــت هجامتها ضد 

مواقع الجيش السوري«.
وقال نائب قائد مركــز املصالحة الرويس 
فاديم كوليت:  البحري،  العميد  يف ســوريا، 
إن »املجموعات املســلحة يف جنوب منطقة 
خفض التصعيد يف إدلب تقوم بنقل وحدات 
املسلحن واآلليات إىل منطقتي سان ومجدليا 

مبحافظة إدلب«.
وأشار نائب مدير مركز حميميم للمصالحة 
إىل أّن املركز ســّجل خالل الســاعات الـ 24 
املاضية 38 عملية قصف نفذها تنظيم جبهة 
النرصة، الفتــاً إىل أنها تتوزع بن محافظات 

إدلب والالذقية وحلب وحامة.
أّن هناك  الدفاع حــذّرت من  وكانت وزارة 
هجامت  لشــّن  تخطط  مســلحة  جامعات 
إرهابية قبيل انتخابات الرئاســة يف سوريا 

التي أجريت 20 ايار املايض. 
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تعادل منتخب سويرسا يف 
»يورو  مبارياتــه يف  افتتاح 
منتخب  منافسه  2020«، مع 
ويلز )1-1(، يف الجولة األوىل 
من منافسات املجموعة األوىل 

للبطولة امس السبت.
عىل ملعب باكــو األوملبي 
افتتحــت  أذربيجــان،  يف 
سويرسا التسجيل عن طريق 
العبها بريــل إميبولو مطلع 
الشــوط الثاين، وتحديداً يف 
الدقيقة 49 برأســية ناجحة 
بعد ركنية مرفوعة من شريدان 

شاكريي.
وعادت ويلــز إىل املباراة 
التعادل  هــدف  بتســجيل 
كارديف  العــب  بواســطة 
كيفر مــور، الــذي حــّول 
موريل  جوزيف  كرة  برأسه 

املرفوعة 74.
وصار يف جعبة كل منتخب نقطة واحدة، وذلك يف املجموعة 
التي تصدرتها إيطاليا بفوزها املبني أمس عىل تركيا 3-0 يف افتتاح 

مباريات »يورو 2020«.
ويأمل مدرب ويلز روبرت بايج الذي استلم مهامته بعد استبعاد 
املدرب األصيل نجم مانشسرت يونايتد السابق راين غيغز بسبب تهم 

اعتداء عىل صديقته السابقة، إىل تكرار إنجاز فرنسا 2016.
حينها وقع املنتخب يف مجموعة تضم عمالقاً كروياً آخر مثل 
إيطاليا وهو الجار اإلنكليزي، إال أن ذلك مل مينعهم من التصدر أمام 
»األســود الثالثة«، قبل إقصاء الجار اآلخر إيرلندا الشاملية )1-

صفر( يف مثن النهايئ وبلجيكا القوية )3-1( يف ربع النهايئ، 
قبل أن تنتهي املغامرة يف دور األربعة عىل يد الربتغال التي أحرزت 

اللقب الحقاً.
أما سويرسا املشاركة للمرة الخامسة يف النهائيات، فال تسعى 

إال إىل التأهل ونفض غبار معاناتها يف األدوار اإلقصائية.
وبدأت املباراة متكافئة بني املنتخبني، مع سيطرة متوازنة يف 
وسط امللعب كان املنتخب الويلزي يستغلها بشكل أكرب للهجوم 

الضاغط.
وتُرجمت تلك املحاوالت فرصة أوىل لويلز يف الدقيقة 15، عندما 
ارتقى كيفر مور أعىل من مدافعي سويرسا وحول عرضية برأسه 
باتجاه املرمى، لكن الحارس يان سومر كان باملرصاد وحلّق للذود 

عن مرماه.
ورد السويرسيون يف الدقيقة 21 من ركنية وصلت إىل فابيان 
شــار داخل منطقة الجزاء، وســددها يف منتصف املرمى لكن 

الحارس داين وارد كان موجوداً للتصدي.
ومتكن إمبولو من افتتاح التسجيل لسويرسا يف الدقيقة 49، 
بعدما حول العب ليفربول اإلنكليزي جريدان شاكريي ركنية متقنة 
إىل مواطنه العب بوروسيا مونشنغالدباخ األملاين، لريتقى األخري 

بشكل رائع ويحولها رأسية قوية يف الشباك.
وبعد محاوالت عدة من الويلزيــني، حوّل جو موريل عرضية 

إىل وسط منطقة الجزاء، أتاها مور من بعيد ولكزها برأسه ليهز 
الشباك إىل ميني سومر، مدركاً التعادل )74(.

وألغى الحكم هدفاً لســويرسا سجله ماريو غافرانوفيتش 
)86( بداعي التســلل بعــد اللجوء إىل تقنيــة حكم الفيديو 

املساعد )يف إيه آر(.
وكاد إمبولو يعيد مشــهد الهــدف األول يف الدقيقة 90، لكن 
رأسيته هذه املرة مل تعرب الحارس، لتنتهي املباراة بالتعادل 1-1 بني 

املنتخبني.
وقال صاحب الهدف األول »أشعر باإلحباط. إنها املباراة األوىل، 
نعلم أننا نســتطيع فعل املزيد. كان علينا البحث عن ذلك الهدف 

الثاين. استفدنا من ركلة ثابتة، ومبثلها تلقينا هدفاً«.
وأضاف إمبولو »كنا نستحق الفوز اليوم. لكن األمر ليس سهالً، 

إنها بطولة بالعبني ذوي كفاءة«.
أما قائد منتخب ويلز غاريث بايل، فقال »أظهرنا روحا قتالية 
عالية والكثري من التصميم للعودة بعد تخلفا بهدف. يتعنّي علينا أن 

نخرج بااليجابيات من هذه املباراة«.
وتابع »كان ميكن أن تكون االمور أسوأ من ذلك، لكننا تحلينا 
بالشجاعة للخروج بالتعادل مع سويرسا ويتعنّي علينا أن نبني عىل 

هذه النتيجة يف مبارياتنا املقبلة«.
ويف املباراة الثانية، ســقط نجم منتخب الدمنارك كريستيان 
إريكسن مغشياً عليه خالل لقاء بالده مع فنلندا، قبل أن يتدخل 
فريق إسعاف الطبي ويقدم له تدليكاً قلبياً، وهو ما تسبب بتأجيل 

املباراة
وأعلن االتحاد األورويب لكرة القدم عن تأجيل مباراة الدمنارك 

وفنلندا بسبب الحالة الصحية إلريكسن.
وهبط إريكســن )29 عاماً(، املتوج مع إنــرت بلقب الدوري 
اإليطايل، فجأة عــىل األرض قبل انتصاف املباراة يف كوبنهاغن 
وعيناه واسعتان. وشــكل زمالئه دائرة حوله وبدا بعضهم وهو 

يبيك.
وكانت ايطاليا حققت فوزاً سهالً عىل ضيفتها تركيا )3-0( يف 

املباراة االفتتاحية التي جرت أول من أمس الجمعة.

يصطــدم منتخــب لبنان 
اليوم  الجنوبيــة،  بكوريــا 
األحــد، عىل ملعــب بو يانغ 
يف العاصمة ســيول، ضمن 
الجولة األخرية من منافسات 
املجموعة الثامنة بالتصفيات 
 2022 العامل  لكأس  املزدوجة 

وكأس آسيا 2023.
الفوز  ويحتاج لبنــان إىل 
النهايئ  للدور  تأهله  لضامن 
املونديالية،  التصفيــات  من 
يف حني تأهل كوريا بشــكل 

رسمي.
ويطمح رجال األرز بقيادة 
إىل تحقيق  املدرب جامل طه 
انتظار أي هدايا،  الفوز وعدم 

يف حني يسعى كوريا الجنوبية بقيادة مدربه الربتغايل باولو بينتو 
إىل فرض سيطرته من جديد وتحقيق نتيجة كبرية كام فعل مع 

تركامنستان ورسيالنكا.
ويغيب عن لبنان نور منصور لإليقاف، بينام ال توجد أي غيابات 

يف صفوف نظريه الكوري.

ويتســلح لبنان بوجود نخبة من الالعبني، عىل رأســهم 

الحارس مهدي خليل والالعبون جوان العمري وهالل الحلوة 

ومحمد قدوح.

يف حني يتسلح كوريا بـ>نجم توتنهام اإلنكليزي سون هيونغ 

مني، وبارك جي سو، وكيم شني أوك«.

الدول  بدأت طالئع وفــود 
بالوصول اىل لبنان للمشاركة 
يف بطولــة آســيا  للرجال 
أســود(  )حزام  والســيدات 
اللبناين  االتحاد  ينظمها  التي 
للتايكوانــدو  بــني 14 و18 
»مجّمع  يف  الجاري  حزيران 
مكايل(  )ذوق  نوفــل«  نهاد 
الجمهورية  رئيــس  برعاية 

العامد ميشال عون.
الحريري  رفيق  مطار  ويف 
الدويل، تجري عملية استقبال 
الوفود من قبل لجنة االستقبال 
التابعة للجنة املنظمة للبطولة 

التي تقام للمرة األوىل يف لبنان حيث تتوجه الوفود اىل الفنادق 
املخصصة لها. وســيكتمل وصول الوفود مساء اليوم األحد مع 
العلم أن أكرث من 22  دولة آسيوية تشارك يف الحدث القاري اىل 

جانب عدد من الدول من القارة األمريكية واألفريقية واألوروبية. 
ويف ما ييل أسامء الدول املشاركة:

- بطولة آسيا يف البومسيه )القتال الوهمي(: افغانستان، ايران، 
كوريا الجنوبية، اململكة العربية السعودية، الكويت، الفيليبني، 

فلسطني، قطر، سوريا، العراق ولبنان.
- بطولة البارا املفتوحة )مفتوحة امام جميع الدول يف جميع 
القارات(: افغانســتان، الدامنارك، مرص، املجر، ايــران، األردن، 
كازاخســتان، منغوليا، املغرب، نيبال، الربازيل، البريو، الفيليبني، 

روسيا، اسبانيا، تركيا، الواليات املتحدة واوزباكستان.
- بطولة آســيا يف الكيوروغــي )القتال الحــر(: كمبوديا، 
افغانســتان، تايوان،ايران، العراق، االردن، كازاخســتان، كوريا 
الجنوبية، الكويت، منغوليا، نيبال، باكستان، فلسطني، الفيليبني، 
قطر، السعودية، سوريا، طاجاكستان، االمارات العربية املتحدة، 

فييتنام، اليمن ولبنان.
وكــام هو مالحظ، تشــارك اكرث من 22 دولة آســيوية مع 
مشــاركة دول من القارة األمريكية )الواليات املتحدة والربازيل 

والبريو( والقارة األوروبية )روســيا واسبانيا وتركيا والدامنارك 
واملجر( والقارة األفريقية )الجزائرومرص واملغرب( يف بطولة البارا 
املفتوحة امام جميع الدول. وستقام االثنني مسابقات البومسيه 
)القتال الوهمي( والثالثاء مسابقات البارا واألربعاء والخميس 
والجمعة وعىل مدى ثالثة ايام مســابقات الكيوروغي )القتال 

الحر(.
وسيقام حفل االفتتاح الرسمي  للبطولة عند الساعة الرابعة من 

بعد ظهر الخميس املقبل الواقع فيه 17 حزيران الجاري.

اجتامعات ادارية

عىل صعيد آخر، ســيعقد املكتب التنفيذي لالتحاد اآلسيوي 
للتايكواندو اجتامعاً بني الساعة الثامنة والعارشة من صباح اليوم 
األحد يف فندق »لوريال« )ضبية( برئاسة رئيس االتحاد الدويل 
كيو ســوك يل وعىل جدول أعامله العديد من البنود. كام تعقد 
الجمعية العمومية لالتحاد اآلسيوي اجتامعاً يضم كافة الدول 
اآلسيوية ابتداء من الســاعة الحادية عرشة من قبل ظهر األحد 
يف املكان عينه وعىل جدول األعامل العديد من املواضيع الهامة. 
وسيمّثل رئيس االتحاد اللبناين الدكتور حبيب ظريفة وطن األرز 

يف االجتامع املذكور. 

تنطلق منافســات كوبــا أمــريكا 2021 يف الربازيل، اليوم 
األحد، يف البلد الذي يعاين حتى اآلن بشــكل كبري آثار فريوس 
كورونا، وسط تأكيدات الخرباء باستعداد البالد ملوجة جديدة من 

الفريوس خالل األيام املقبلة.
ويستضيف ملعب ماين غارينشا يف برازيليا املباراة االفتتاحية 
للبطولة، والتي ســتجمع املنتخب الربازييل بنظريه الفنزوييل، 
لينتهي الجدل الدائر بشأن إقامة البطولة من عدمها، ورفع قضايا 
من األحــزاب املعارضة أمام املحكمة العليا يف البالد، للمطالبة 
بعدم اســتضافة »بالد الســامبا« للبطولة األقدم عىل صعيد 

املنتخبات يف عامل كرة القدم.

{ املحكمة العليا {

وكانت املحكمة العليا الربازيلية قد أعلنت موافقتها عىل إقامة 
البطولة يف الربازيل، بالرغم من مطالبات أحزاب املعارضة بعدم 
استضافة البطولة بســبب الوضع الحايل لكورونا يف البالد، 
والذي تسبب يف وفاة أكرث من نصف مليون شخص يف الربازيل 

حتى اآلن.
وعىل مدار األيام املاضية، نال اتحــاد أمريكا الجنوبية لكرة 
القدم )كومنيبول( القسط األوفر من انتقادات العبي املنتخبات، 
وخاصة الفريق املستضيف، بسبب التصميم عىل إقامة البطولة، 
التي تم تأجيلها العــام املايض، بالرغم مــن رفض األرجنتني 

وكولومبيا تنظيمها، بسبب األزمات الداخلية.
وكانت كولومبيا قد طالبت بتأجيل البطولة، بسبب تعرضها 
ملوجة من املظاهرات، إال أن طلبها قوبل بالرفض من قبل االتحاد 
القاري، أمام األرجنتني فأكدت أن الوضع يتأزم داخل البالد بسبب 
فريوس كورونا، طالبت بعدم إقامة املنافسات يف الوقت الحايل، 
قبل أن يقرر الكومنيبول اختيار الربازيل لتنظيم البطولة، بالرغم 

من معاناتها بشكل أكرب من الجائحة.
من جانبه، وجه وزير الصحة الربازييل، مارســيلو كريوجا، 
رســالة طأمنة للمشــاركني يف البطولة، مؤكدا أن استضافة 
البطولــة لن تشــكل خطرا إضافيــا، وأن البالد تســتضيف 
بطوالت كروية أخرى ومنهــا مباريات يف كوبا ليربتادوريس 
وسودأمريكانا وتصفيات أمريكا الجنوبية املؤهلة ملونديال 2022.

{ أزمة داخلية {

وتسبب الجدل الذي أحاط بالبطولة القارية يف أزمة داخل 
املنتخــب الربازييل، الذي دخــل يف اجتامعات مع منتخبات 

أخرى، لبحث إمكانية عدم املشاركة يف البطولة، قبل أن تهدأ 
األوضاع بشكل مؤقت، ويقرر الفريق املشاركة يف البطولة، 
ولكــن مع وجود الكثــري من التحفظــات واالنتقادات عىل 

االتحاد القاري.
وأبدى قــادة املنتخــب الربازييل املشــارك يف كوبا أمريكا 
اعرتاضهم عىل منظمي البطولة والكومنيبول، ولكن يف الوقت 
نفسه رفضوا التخيل عن منتخبهم الذي يحتاج إليهم يف مثل هذا 

الوقت، لينتهي األمر مبشاركة الفريق بكامل نجومه.

{ انسحاب الرعاة {

ومل ينته األمر عنــد كل هذه األزمات، ليمتد إىل الخســائر 
االقتصادية، بعد انســحاب ثالثة من أهم رعاة البطولة، وهم 
ماســرت كارد وإمبيف ودياجيو، بسبب عدم رغبة الرشكات يف 
ارتباط أسامئهم ببطولة مثرية للجدل، أو اتهامها بدعمها لفكرة 
خوض املباراة بالرغم من انتشــار فريوس كورونا يف مختلف 

أرجاء أمريكا الجنوبية.
ويف ظل هذه األجواء املتوترة، ستحاول املنتخبات املشاركة يف 
كوبا أمريكا تقديم أفضل ما لديها، بحثا عن تحقيق إنجاز قاري، 
يعيــد الفرحة إىل جامهريها، يف ظل أجــواء حزينة فرضتها 

جائحة سيعاين العامل من آثارها السلبية لسنوات.

وتضم املجوعة األوىل لكوبا أمريكا كال من األرجنتني وبوليفيا 
وتشــييل وباراغواي وأوروغواي، بينام تضم املجموعة الثانية 

الربازيل وكولومبيا واإلكوادور وبريو وفنزويال.

 Koura تحت ارشاف االتحاد اللبناين للتنس، اختتــم نادي ال
Tennis Club دورتــه االتحادية للعام الجاري بحضور أمني عام 
االتحاد رميون كتورة، عضو االتحاد رئيسة اللجنة الفنية ناهيا 
ايب خليل)بطلة لبنان السابقة لســنوات عديدة(، عضو االتحاد 
»الجنتلامن« نبيل قبيطر ،رئيس بلدية اميون املهندس مالك فارس، 
مســؤول األنشطة الرياضية يف بلدية بشــمزين انطوين ايب 
شاهني، ورئيس النادي املنظّم  املهندس كايب داود واملهندس مروان 

يزبك ممثالً  عائلة النادي.
وجاءت  النتائج النهائية لكافة الفئات كاآليت:

- فردي الرجال : فاز سرييل جهشان عىل جوزف صفري 2-6 0-6
- فردي السيدات: فازت ماريا بريدي عىل نورا الحسن 0-6 1-6 

- قدامى  فوق ال 35 ســنة: فاز ابن الكورة ربيع الحاج يوسف 
عىل فالريي اسمر 3-6 2-6 

- قدامى  فوق ال 45 ســنة : فاز موىس فاخوري عىل روين 
جرمانوس  2-6 2-6 

وبعد انتهاء املباريات النهائية وّزع اعضاء االتحاد، ممثلو النادي 
والرشكات الراعية الكؤوس عىل الفائزين والفائزات. وألقى رئيس 
النادي كايب داوود كلمة شكر فيها االتحاد اللبناين للتنس عىل 

ارشافه  عىل  الدورة والالعبني و الالعبات الذين شاركوا فيها. 

 Koura Tennis Club بدورها، القت ايب خليل كلمة شكرت نادي

عىل تنظيمه  الناجح للدورة  وهنأت جميع الفائزين والفائزات. 

بدوره، ألقى املهندس يزبك كلمــة رّحب بها بالحضور و هنأ 

الفائزين واعداً  ان تكون دورة ال Koura Tennis Club  عىل خارطة 

الدورات السنوية االتحادية.
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ــة املــــزدوجــــة فـــي كــــرة الــقــدم ــويـ ــيـ ــات اآلسـ ــي ــصــف ــت ال
لبنان يصطدم بكوريا وعينه على التأهل للتصفيات النهائية

ــوفــود ــدو: وصـــول طــائــع ال ــكــوان ــاي ــت ــي ال ــا ف بــطــولــة آســي

ــات تــنــطــلــق وســـط الــعــاصــفــة ــ ــ ــة األزم ــطــول  كــوبــا أمــيــركــا: ب

Koura Tennis Club  ـــ ال ــادي  ن دورة  اختتام         

منتخب لبنان

بعثة كوريا الجنوبية لدى وصولها اىل بريوت 

منتخب الربازيل يقص رشيط االفتتاح مبواجهة فنزويال

أيب خليل تتّوج جهشان

... وقبيطر يتّوج البطلة بريدي

كبار الحضور مع الفائزين والفائزات

ــروت ــ ــي ــ ــب ــ ل يـــــركـــــض  ســـــــنـــــــوات(   5( بــــــــــــارود  كـــــيـــــان 

كيان بارود سريكض لبريوت

يف اطار »تحــدي بريوت الريايض 
الــذي تنظمه »معاً  العاملــي 19.8 » 
ايام  ثالثــة  مــدى  عىل  لبــريوت« 
لدعم مشــاريع  األحد  اليوم  ويختتم 
اللبنانيــة  العاصمــة  إعادة إعــامر 
بريوت بعد االنفجــار الذي هزها يف 
4 آب الفائت، سيشــارك اللبناين كيان 
بارود )5 ســنوات( يف تحد خاص به 
اذ ســريكض مســافة 1.98 كلم  يف 
األحد  باريس  الفرنســية  العاصمــة 
حيث يعيش مع والــده عمر ووالدته 
بريوت.  اللبنانية  للعاصمة  دعامً  ثريا 
ويقول بارود »أعيش يف فرنســا مع 

وقررت  لبنــان  وطني  واحــب  اهيل 
املشــاركة يف تحــدي بــريوت عىل 
طريقتي عرب الركض ملسافة 1.98 كلم 
االحد وآمل دعمي مــع أميل ان اعود 
يوماً اىل لبنــان وألتقي مع اصدقايئ 
ووالديت  والدي  أشكر  أن  وأود  هنالك. 
عىل دعمي وتشــجيعي يف خطويت. 
عدد كبري من اطفــال بريوت يعانون 
عىل كافة االصعدة«. ودعا كيان بارود 
الراغبــني بدعم حملة دعم بريوت اىل 

زيارة املوقع الرسمي التايل:
www.togetherlibeirut.com

run with kian والدعم عرب

: الـــــقـــــدم  كـــــــرة  فـــــي   2020 أوروبـــــــــــا  أمـــــــم  ــة  ــ ــول ــ ــط ــ ب
ــاراة الــدنــمــارك وفنلندا تــعــادل ســويــســرا مــع ويــلــز وتــأجــيــل مــب

من مباراة سويرسا وويلز

بـــــــطـــــــولـــــــة لـــــــبـــــــنـــــــان فــــــــــي كـــــــــــــرة الـــــــســـــــلـــــــة :
)57-94( ــال  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ أنـ عــــلــــى  ألطـــــلـــــس  كـــبـــيـــر  فــــــــوز 

حقق أطلس الفرزل فوزاً كبرياً عىل جاره أنيبال زحلة )57-94(، 
الربــع األول )19-19(، والثاين )47-32(، والثالث )70-48(، يف 
املباراة التي جرت أمس الســبت عىل ملعب مجمع نهاد نوفل يف 
زوق مكايل، يف افتتاح املرحلة 16 من بطولة لبنان »أكس أكس أل 

أيرنجي« يف كرة السلة.
وهو الفوز العارش ألطلس هذا املوسم، مقابل 6 هزائم، يف حني 

ـ 16 عىل التوايل. لقي أنيبال زحلة خسارته ال
وكان مــارك أيب خرس من أطلس أفضل العبي فريقه واملباراة 
بشكل عام بتسجيله 33 نقطة و21 ريباوندز و5 متريرات حاسمة، 
فيام كان كريســتوفر معلوف أفضل العبي أنيبال بتسجيله 22 

نقطة و7 ريباوندز ومتريرتني حاسمتني.
وتستكمل املرحلة اليوم األحد، فيلتقي عند الرابعة بعد الظهر 

الحكمة مع املتحد عىل ملعب أنطوان الشويري يف غزير.
وغداً االثنني، يلتقي عند الساعة الرابعة بعد الظهر هوبس مع 

بريوت عىل ملعب مجمع ميشال املر.
رصاع عىل الكرة يف لقاء أطلس وأنيبال



1ـ فاس، الشاهني، فا
2ـ ألبري، يعيد، ليل
3ـ عامن، البرتون

4ـ لّشت، حلم، آب، كّرر
5ـ رنّم، أشاوس، األسد

تأبّط  6ـ صوفيــا لورين، 
رّشا

7ـ يقيم، ادّس، هرني، فا

8ـ لونه، الِمك، طل، ويفّ

9ـ االن ديلون، بدا، غراد

10ـ بر، أهوال، لنب، يا

11ـ يوال سليامن، ديوجني

12ـ بهار، عن، رومبا، وج

13ـ ســمر، الكــّد، يرّس، 

غابون

11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
5   4      3   2   1   

1

2

3

4

5

 عموديا: 

 عموديا:

من ستة حروف:    االبراج 

 مدينة إيطالية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  كليامن مارو 

اخترب معلوماتك

1ـ من األقمشة. 

شــاَمل  يف  مدينة  2ـ 

السويد.

3ـ شــفة لطفية قليلة 

اللحم والدم.

4ـ ضّد يعبس. 

5ـ عال وارتفَع النبات.

1ـ دولة يف شامل أوروبا.

2ـ رقصــة مــن أصــول 

افريقية. 

3ـ مقداره. 

بريوت  أســواق  مــن  4ـ 

القدمية.

5ـ ناَسبه وواَفَقه اليشء. 

أديــب وكاتب قصيص، ومرسحــي وروايئ مرصي 

راحل. عمل كطبيب لتســع سنوات، ثم حاول مامرسة 

الطب النفســاين، لكنه إتجــه إىل الكتابة يف الصحف 

املرصية وعمل كمحرر وكاتب. 

إسمه مؤلف من تسعة حروف. إذا جمعت: 

9+2+7+1+5- دولة عربية. 

8+3+7+5- ممثلة مرصية. 

5+9+1+7-سجني حرب.

6+7+1- علَم وعرَف.

3+5+7- ُمفرح.

4+7+3- حيوان معروف.

9+4- حية قيَل بأنها تطري.

1ـ من هي راقصة الباليه الروســية التي توفيت عام 
1998 وكانت نجمة مرسح بولشوي يف موسكو ملدة 22 
ســنة. حاصلة عىل جائزة فنان الَشعب، ولّقُبت بـِ إلهة 

الرقص ؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ يف أي تاريخ تمَّ إفتتاح مرسح البولشــوي الذي هو 
من الرموز التاريخية والثقافية والفنية مبدينة موسكو 
الروســية، والذي يقع بالقرب من الكرملني، وتُقّدم عليه 

العروض املرسحية واألوبرا والرقص؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ من هو الفيلســوف الصيني القديم الذي فلســفته 
قامئة عىل القَيم األخالقية الشــخصية، والقائل: أن تنريَ 

شمعًة خريٌ من تلعَن الظالم؟  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما إسم املطربة العربية التي تزوجت من ملحن عام 
1964 وتوفيت يف العام 1983 ولّقبت بـِ كروانة الغناء؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ من هو الشاعر العبايس القائل: الرأُي قبَل شجاعِة 

الُشجعاِن.. هَو أوٌل، وهي املحلُّ الثاين؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما إســم املؤلف املوسيقي األمرييك الذي تويف يف 
كانون الثاين 2011 ولّقَب بـ الرُجل صاحب األذن الذهبية؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ من هو الكاتب والفيلســوف الذي ولد يف سويرسا 
وتويف يف فرنسا، القائل: الناس األحرار واملتساوون يف 

الحقوق أساس املجتمعات؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8 ما إســم الفيلسوف الهندي القائل: لوال ظلمة الخطأ  
ما أرشق نور الصواب؟ 

1ـ فاعل، صيدا، يبس
2ـ املشنوق، لهوهم
3ـ سبات، فيال، الر

4ـ ين، رميون بار
5ـ ار، حنا، ندّرس

6ـ املالهي، لعل
7ـ شيلم، ود، اليِنك
8ـ أعّب، ارسلوهم
9ـ هيتايش، أنوار

10ـ يدّربانهم، أنوي
11ـ نكّبل، مر

12ـ لنكسرت، دبس
13ـ يف، ايطاليا
14ـ الغراب، بو

15ـ لطف، غّنجوا
16ـ أشاور، يجب

17ـ رّس، فاين
18ـ داليدا خليل، سن

؟ من هو
من هي؟

واليــة  يف  مدينــة  1ـ 

كاليفورنيا األمريكية، كذَب.

2ـ الرئيس الثاين للعراق. 

ومنتهى،  غاية  جيش،  3ـ 

جميل وسيم. 

واجتاَز،  مــرَّ  عالجُه،  4ـ 

نوتة موسيقية. 

5ـ جلد الحيوان قبل دبغه، 

قمح، يقوده.

6ـ مليك، املاء العذب. 

7ـ مبسمي، حواجز، يعّمر. 

الــيشء  ينازعــون  8ـ 

ويعارضون، مغنية لبنانية. 

9ـ لّفوا، وزير لبناين راحل. 

10ـ طرَد وأبعَد عن الخري، 

للتأوه، متشابهان، نأيت بعد. 

11ـ قوّي ومتني، الَقْصد.

12ـ نائــب لبناين راحل، 

ملجأ. 

الثاين ملمثل  13ـ االســم 

بريطــاين راحل، رَشِه، َجْمع 

اليشء، للنهي. 

14ـ ماركــة صابون، عني 

املاء. 

15ـ مدينة سورية، وقور 

حليم.

16ـ عاصفــة بحريــة، 

شحم. 

17ـ إحــدى ألعــاب ورق 

اللعب.

18ـ مطربة عربية صاحبة 

الصورة، دولة عربية.

1ـ وزير خارجية سعودي 

راحل، إرتفاع. 

لبناين  وفنــان  ممثل  2ـ 

راحل. 

3ـ إنتقــدوا وأعلنــوا عن 

عيوب، عاصمة افريقية. 

باألجنبية،  خاصتــك  4ـ 

ضمري  نيجرييــة،  مدينــة 

متصل، مدينة أملانية.

5ـ وَجعه، لدَغ، أرشده، دلع 

وغناج. 

6ـ مل ينفــق لقلّة الرغاب 

التبولة، ثوب  فيه، من لوازم 

تغطي به املرأة رأســها، أغلَق 

الباب. 

7ـ مذيعــة ســابقة يف 

للتعريف،  لبنــان،  تلفزيون 

ريقي. 

8ـ للندبــة، مــن أعضاء 

الجسم، دولة آسيوية، رسب. 

يتابعون،  برد شــديد،  9ـ 

َقْصد وعزمية.

10ـ رشَب، مدينة صينية، 

مدينة سورية. 

راحل،  أمرييك  ممثل  11ـ 

من الطيور، كثري. 

الدعوة  خادم  أمالك،  12ـ 

أبو  يف  مدينة  والضيافــة، 

ظبي. 

13ـ نــربّ بالوعد، عروس، 

بلدة يف عكار، دولة افريقية. 

الثور

)21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

)22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

)24 آب - 23 أيلول(

العقرب

)23 ت1-21ت2(

الجدي

)22ك1 - 20 ك2(

الحوت

)20 شباط - 20 آذار(

أنباء هامة حول مسألة تشغل 
بالك. تفــاءل بغدك ألنه عامل 
مساعد لك عىل العطاء والتقدم. 
جو مالئم للصداقة والعالقات 

العاطفية واالجتامعية. 

كرثة شكوكك ال تفيدك بيشء 
لــذا يجب االهتامم بعملك أكرث 
من املعتاد، وال تصب اهتاممك 
للعاطفة فقــط. عالج أمورك 

الشخصية بفطنة وروية. 

انها حقبة مريحة لك نسبيا. 
مشــاريعك يف طريقهــا اىل 
الحواجز  وتتخطى  التحقيــق 
بسهولة. تظاهر بالفرح حتى 

ولو كنت تشعر بغري ذلك. 

أنت من النــوع الربيء الذي 
يأخذ األمــور بظواهرها، لكن 
اكتشــاف النوايا السيئة لدى 
من وثقت بهم رمبا حّولك اىل 

بعض  االنقباض. 

ال تخض تجربة جديدة صعبة 
هــذه الفرتة ألن ذلك قد يكلفك 
غالياً. تنــاول القضايا الهامة 
بروية وهدوء لتفادي العرقلة 

واألخطاء. 

أمــورك جيدة هذا اليوم لكنك 
تشــعر ببعض امللــل من كل 
األجــواء املحيطة بك. احرص 
عىل توظيف طاقتك يف املوضع 

الصحيح لتقطف الثامر. 

ميكن أن تتعرف اىل شخص 
قد يحــدث تغيريات كثرية يف 
حياتك. خــذ وقتك الكايف يف 
أي  الدخول يف  التفكري قبــل 

موضوع حساس. 

عىل  تنتظرك  سارة  مفاجآت 
واملادي.  الشــخيص  الصعيد 
تتفاهــم مع صديق قديم كنت 
عىل خالف معه، وستنجح يف 

اصالح الحال بني األهل. 

تســلّح بالصــرب اذا مل ترس 
تشــتهي  كام  اليوم  األمــور 
وترغــب، وال تبالغ يف تقدير 
الصعوبــات فهي كســحابة 
صيف عابرة وتزول من أمامك. 

تطور هــام يف عملك كنت 
تريده وهو اآلن بني يديك. حاول 
النجاح  لرتبح.  عليــه  املثابرة 
الكبري اىل جانبك اذا أحســنت 

التقدير والترصف. 

افتح صفحات ذهنك فتسهل 
الطريق أمامك ويتحلق املحبون  
من حولك. كل النشاطات التي 
تتطلــب مبــادرة رسيعة هي 

مؤاتية لك اليوم. 

ال تدع بعض املسائل العاطفية 
تعكر صفو حياتك. عليك االبتعاد 
عن القلــق والكآبة وتعود اىل 
نشاطك السابق امليلء بالحركة 

والتفاؤل.

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(

االسد

)24 متوز - 23 آب(

امليزان

)24 أيلول - 22 ت1(

القوس

)22ت2 - 21 ك1(

الدلو

)21 ك2 - 19 شباط(

اقرتاع
الجزائر
انديانا
ادوارد

الفارايب
ارادة
ابهة

اجتامعات
اسبانيا

بحر
باريس

برنديزي
بوق

بور سعيد
بند

ترعة
توفيق
تالريان

مثن
جاكلني

جز
خطة

دمنهور
دعبل
رونزا

رقة
رمز
روز

زيلندة
سامبا

شيكاغو
رشيهان

صنف
صقر

عوينات
عكار
غمد

كاليفورنيا
ماريا
نادر

ناعمة
نوح

هاندل

هاواي.

الحل السابق

الحل السابق

  غامبيا

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. 

SUDOKU

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ سوزانا تامارو.

2ـ آن باشيت. 

3ـ الشاعرة صافو. 

4ـ الشاعر شييل. 

5ـ ليون دوديه.

6ـ خافري مارياس. 

7ـ الشاعرة نائيدو.

8ـ فردريش نيتشه.

1ـ أشبال. 

2ـ نواجه. 

3ـ ترب. 

4ـ باولو. 

5ـ هندام.

1ـ انتبه. 

2ـ شوبان.

3ـ بارود. 

4ـ اج، ال. 

5ـ لهموم.
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الحريــــــــري يلجــــــــأ الــــــــى االصطفــــــــاف املذهبــــــــي ويتهــــــــم عــــــــون بعرقلتــــــــه... وبعبــــــــدا: لــــــــن نقبــــــــل باملثالثــــــــة
»صنــــــــدوق النقــــــــد« للمجلــــــــس النيابــــــــي: ال تجزئــــــــوا خطــــــــة »التعافــــــــي االقتصــــــــادي« واالصــــــــالح ليــــــــس »عالقطعــــــــة«
ــوم األول ــ ــ ــ ــي الي ــ ــ ــ ــق ف ــ ــ ــ ــف متل ــ ــ ــ ــن 19 أل ــ ــ ــ ــر م ــ ــ ــ ــاً: أكث ــ ــ ــ ــاالً كثيف ــ ــ ــ ــى اقب ــ ــ ــ ــزر« الق ــ ــ ــ ــون فاي ــ ــ ــ »مارات

أولوية الخبيثة  بأنشطتها  إيـــران  تــمــادي  منع  ماكنزي: 
األخيرة اللمسات  وضــع  تشهد  فيينا  مفاوضات  روحــانــي: 

مستوياتها ــى  ــ أدن فـــي  ــركــا  أمــي مـــع  ــات  ــالق ــع ال بـــوتـــن: 

ــالل زيـــارتـــه لــلــنــاصــريــة ــ ــارة خ ــج ــح ــال ــه ب ــب ــق مــوك رشــ
ــوصــول إلـــى قــتــلــة املــتــظــاهــريــن ــل ــاظــمــي: نــعــمــل ل ــك ال

فــــــــــــــي مـــــــــــحـــــــــــاولـــــــــــة أخــــــــــــــــيــــــــــــــــرة...
ــس ــ ــت ــ ــان ــ ــغ ــ ــو يــــــــقــــــــّدم عــــــــرضــــــــاً ل ــ ــاهـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ نـ

وســـــــــــــــــط الـــــــــقـــــــــلـــــــــق االســـــــــرائـــــــــيـــــــــلـــــــــي
للتجسس اصطناعي  بقمر  طــهــران  تــزويــد  تنفي  روســيــا 

12
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يف هذا االطار ترى مصادر مسيحية مطلعة أن ما يحاول 

الحريري فرضه يتخطى كل األعراف وينســف املناصفة 

املكرسة يف وثيقة الوفاق الوطني باتفاق الطائف، حيث 

مــا يحدث اليوم هو مثالثة داخــل الحكومة. فمن جهة 

الثنايئ الشيعي وحلفاؤه يحصلون عىل 8 وزراء، والقطب 

السني األقوى أي الحريري يحصل عىل 8 وزراء، والقطب 

املاروين األقوى أي رئيس الجمهورية العامد ميشال عون 

يحصــل عىل 8 وزراء. واعتربت هذه املصادر أن ما يحرض 

له حكومياً هو مثالثة مقنعة ويجب عىل القوى املسيحية 

كلها رفضها والتعايل عن الحسابات الرئاسية واالنتخابية 

ورفع الصوت عالياً بوجه ما يحصل. كام تساءلت املصادر 

عن موقف غبطة البطريرك املاروين مار بشــارة بطرس 

الراعي وصمته حيال ما يحصل، مؤكدة أن الراعي لن يقبل 

مبا يحصل يف حال تم ايضاح الصورة كاملًة له.

ورأت املصــادر املســيحية نفســها، أن االلتفاف الذي 

حصل حول الرئيس الحريري ان كان يف دار االفتاء او يف 

دارته خالل استقباله ما يسمى بنادي رؤساء الحكومات 

الســابقني اضافة اىل املضمون السيايس العايل السقف 

لبيــان دار االفتاء )التفاصيل ص2( بعد كالم الحريري أن 

الرئيس عون يعرقل مهمته وال يســهل عملية التأليف بل 

يضعهــا يف اطار رصاع مذهبي قد يعقد عملية تشــكيل 

الحكومة أكرث مام هو معقد. لذا تؤكد املصادر أن الرئيس 

عون ومعه باسيل لن يرضخا لكل هذا الشحن املذهبي ولن 

يقبال تحت أي مسوغ التنازل عن املناصفة والقبول مببدأ 

املثالثــة يف الحكومــة، اذ ان اي تراجع يف هذا املجال قد 

يفتح الباب للمثالثة يف مؤسسات أخرى. وتقول املصادر 

أن املســيحيني قبلوا مببــدأ املناصفة يف الطائف غري أن 

الوصاية الســورية عىل لبنان واستغالل بعض الزعامات 

لعالقاتها مع املنظومة الســورية عطلت مبدأ املناصفة 

وصادرت القرار املسيحي، وهذا ما لن يقبل به الرئيس عون 

ان يتكــرر وخاصًة يف عهده. وتختم املصادر، أن الرئيس 

الحريري يستغل اليوم الوضع االقتصادي املنهار واألزمة 

املعيشــية ليمرر أجندة سياســية تقيض بفرض أعراف 

جديدة يف عملية تشــكيل الحكومــة والتوازن الطائفي 

داخلهــا وأبرزهــا محاولته اقتصــاص حصة حكومية 

من املقاعد املســيحية، ولألسف بعض القادة املسيحيني 

يجارونه يف هذه الخطوة طمعاً مبكاســب ترتجم الحقاً 

باالنتخابات الرئاسية.

{ صندوق النقد للمجلس النيايب: 

االصالح ليس بـ »القطعة« {

وكان الفتــاً ما أعلنه صنــدوق النقد الدويل يف الـ 48 

ســاعة الفائتة حيال اقرار لجنة املــال واملوازنة قانون 

الكابيتــال كونرتول وتحويلــه اىل الهيئة العامة ملجلس 

النــواب وإقراره فيهــا ، حيث قال »الصندوق«  أنه ال يرى 

حاجة ألن يطبــق لبنان قانون ضبط رأس املال )كابيتال 

كونــرتول( اآلن »دون دعم أو سياســات مالمئة مالية 

وأخرى لسعر الرصف«.

كام أعرب املتحدث باســم صنــدوق النقد الدويل عن 

اعتقاده بأن »اقرتاحات ضبط رأس املال وســحب الودائع 

يف لبنــان تحتاج ألن تكون جزءاً من إصالحات أوســع 

للسياسة«.

ويف ســياق املوضوع، اعتربت مصادر فرنســية يف 

حديث مــع الديار، أن الصندوق يوجه رســالة واضحة 

املعامل للمجلس النيايب وباألخص اىل لجنة املال واملوازنة 

أن االصالحــات ليســت »Menu a la carte«، معتربة أن 

الصندوق يريــد أن يكون قانون الكابيتال كونرتول جزءا 

من رزمة اصالحات يقرها املجلس النيايب من خالل خطة 

التعايف االقتصادية التي اقرتها حكومة الرئيس حســان 

دياب سابقاً والتي أيدها صندوق النقد الدويل. 

{ انطالق ماراتون »فايزر« الثالث

 يف كّل املحافظات.. وإقبال كثيف  {

صحياً، انطلق صباح أمس »ماراثون فايزر« الذي تنظمه 

وزارة الصحــة العامة يف املحافظــات اللبنانية كافة، 

إذ توجه املواطنون ممن ترتاوح أعامرهم من 55 عاماً وما 

فوق، إضافــة إىل ذوي االحتياجات الخاصة، إىل مراكز 

التلقيح التي شهدت إقباالً كثيفاً. 

وأعلنت وزارة الصحة ان عدد الذين تلقوا لقاح »فايزر« 

من الفئات املســتهدفة بلغ 19089  شخصا، وسط إقبال 

كبري من املواطنني يف مختلف املحافظات اللبنانية.

وكانت املستشفيات رفعت جهوزيتها وحشدت عرشات 

املمرضني الســتقبال الراغبني يف التلقيح ضمن املعايري 

التــي وضعتها وزارة الصحة وفق خطة اللجنة التنفيذية 

للقاح.

مــع العلم أّن الــوزارة خّصصت 42 مركــزاً لتنظيم 

املاراتون يف مختلف املحافظــات واألقضية اللبنانية. 

وهذا يدل مرة أخرى أن ســكان بريوت وجبل لبنان هم 

األكرث إقباالً عىل التلقيح، فيام غالبية ســكان مناطق 

األطراف مرتددون. 

{ حسن: شكرا لثقتكم بـ »الصحة« {

وكان غــرد وزير الصحــة العامة يف حكومة ترصيف 

االعامل حمد حسن خالل املاراتون عىل »تويرت«: »تخطينا 

العرشة آالف لقاح حتى اآلن، وال سقف لعدد الراغبني ضمن 

الفئات املشــمولة باملاراتون اليوم وغدا. شــكرا لثقتكم 

بوزارة الصحة العامة. نحن حدكم«.

{ برتا خوري للمرتددين: احموا أنفسكم {

وأوضحت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية 

بــرتا خــوري، أن »االقبال عىل تلقي اللقــاح جيد جداً«، 

وطأمنــت خــوري يف حديث تلفزيــوين أن »اللقاحات 

متوفــرة«، وقالت: »خصصنا للامراتــون عدداً كافياً من 

اللقاحات واليوم ستصل شــحنة جديدة من لقاح فايزر 

اىل لبنان«. 

وللمرتددين يف أخذ اللقاح، قالت خوري: »ال ترددوا بأخذ 

اللقاح واحموا أنفسكم«.

{ األبيض: عملية تلقي اللقاح 

غاية يف السهولة {

بدوره، أكد مدير مستشــفى رفيق الحريري الحكومي 

فراس األبيض عرب حسابه عىل »تويرت«، »اىل ان ال ازدحام 

يذكــر يف مركز اللقاح التابع ملستشــفى رفيق الحريري 

الجامعي. عملية تلقي اللقاح ال تســتغرق اكرث من ثالثني 

دقيقة. ملن تنطبق عليهم الرشوط، تلقي اللقاح اآلن عملية 

غاية يف السهولة والرسعة«.

{ تفاؤل إيراين {
وكان الرئيس اإليراين حسن روحاين قال إن محادثات فيينا 
بشأن االتفاق النووي اإليراين تشهد وضع اللمسات النهائية.

وأضاف أن بالده أفشلت العقوبات االقتصادية مرة وستفشلها 
مرة أخرى، وأن الواليات املتحدة عادت لطاولة الحوار، وال خيار 

لها غري رفع العقوبات، حسب تعبريه.
ويف هذا الســياق، قال عباس عراقجي نائب وزير الخارجية 
اإليراين يف منشــور عــىل تليغرام »من املتوقــع أن يواصل 
املشــاركون املشاورات بشــأن إمكانية عودة الواليات املتحدة 
إىل االتفــاق النووي، وضامن التنفيذ الكامــل والفعال لهذه 

االتفاقية«.
وكان عراقجي - وهو كبري املفاوضني اإليرانيني - قال أمس 
األول الخميس إن من املبكر التكهن مبا إذا كانت هذه هي الجولة 
النهائية. وأكد املسؤول اإليراين أن نقاط الخالف املتبقية تتعلق 

بكيفية عودة جميع األطراف إىل االتفاق.

{ رفع عقوبات {
مــن ناحية أخرى، قال املتحدث باســم الخارجية اإليرانية 
ســعيد خطيب زاده إن الخطوة األمريكية لرفع العقوبات عن 

3 مسؤولني إيرانيني سابقني ليست عالمة عىل حسن النية.
مــن جانبها، قالت وزارة الخزانة األمريكية إن هذه الخطوة 
أظهــرت التزام الحكومة األمريكيــة برفع العقوبات يف حال 

حدوث تغيري.

{ ماكنزي {
يف غضــون ذلك، أكد قائد القيادة املركزية األمريكية، كينيث 
ماكنــزي، يف ترصيحــات له بخصوص الوجــود األمرييك 
يف منطقة الرشق األوســط اإلشــارة إىل أولويات واشنطن 
يف اإلقليم، وكذا اســرتاتيجيتها ملواجهة التحديات واملخاطر 
املتفاوتة؛ وقــد أكد عىل أن التواجد باملنطقة إمنا هدفه »منع 
إيران من التامدي يف أنشــطتها الخبيثة«، بينام ال تزال طهران 
تشــكل تهديدات، سياسية وأمنية، لطاملا ترص عىل عدم تعديل 

سلوكها اإلقليمي.
ويف ظل تصاعد الهجــامت التي تجري ضد قوات التحالف 
األمــرييك، مؤخرا، يف العراق، ال ســيام الهجوم عىل قاعدة 
عني األسد الجوية، الشــهر الحايل، عرج ماكينزي عىل نفوذ 
امليلشيات املسلحة املدعومة من الحرس الثوري اإليراين، إذ قال: 
»نحن نشهد ضغوطا من الجامعات املسلحة التابعة إليران التي 
تريد إخراجنا من العراق، وآخر مظاهر ذلك هو استخدام أنظمة 
جوية صغرية بدون طيار، أو طائرات بدون طيار، بعضها صغري 
جــدا، وبعضها أكرب قليال، وكلها ميكن أن تكون مميتة للغاية 
وهم يلجؤون إىل هذا األســلوب ألنهــم مل يتمكنوا من إجبار 

حكومة العراق عىل أن تطلب منا الرحيل«.
ولفت قائد القيــادة املركزية األمريكية إىل أن »قوات األمن 
العراقية تتحسن، ويف الحقيقة، نحن ال نجري عمليات قتالية 
يف العــراق اآلن، يقوم العراقيون بتنفيذ تلك العمليات القتالية 
وقواتنا موجودة إىل حد كبري يف دور التدريب واملشورة، وهي 
بالضبــط الطريقة التي نريد أن تتطور حملة مكافحة داعش 

إليها«.

املالكة الربيطانية الحديث مع بعض أكرث السياسيني نفوذا يف 
العامل. وشــهد هذا الحدث، الذي كان مغلقا أمام معظم وسائل 

اإلعالم، حضور أفراد العائلة املالكة وقادة العامل وزوجاتهم.
وحرضت ثالثــة أجيال من العائلة امللكيــة الفعالية، التي 
أقيمت يف مســاء أول أيام القمة التي تســتمر ثالثة أيام يف 

كورنوال، جنوب غريب إنكلرتا.
وانضم األمــري ويليام وزوجتــه كيت إىل األمري تشــارلز 
وزوجته كاميال، اللذين يشاركان يف فعاليات مجموعة السبع 

للمرة األوىل، حسبام نقلت »األسوشيتد برس«.
وكان االجتامع أول مناســبة عامة ألفراد العائلة املالكة منذ 

جنازة األمري فيليب زوج امللكة يف نيسان.
والتقــت امللكة خالل الحفل مــع الرئيس بايدن وذلك للمرة 
األوىل منذ توليه الســلطة، ليصبح الرئيس األمرييك رقم 13 
الــذي تلتقي به ملكة بريطانيا منــذ اعتالئها العرش قبل 69 

عاما، وفق ما ذكرت »رويرتز«.

{ بوتني {
يف غضون ذلك، قــال الرئيس الرويس فالدميري بوتن، يف 
مقابلة مع شبكة »إن. يب. يس نيوز« قبل اجتامعه مع الرئيس 
األمرييك جو بايدن يف جنيف األربعاء املقبل، إن العالقات بني 
الواليات املتحدة وروســيا يف أدىن مستوياتها خالل السنوات 

األخرية.
وقال البيت األبيض إن بايدن سيثري »هجامت برامج الفدية«، 
التي تأيت من روســيا وعدوان موسكو عىل أوكرانيا، وسجن 

املعارضني وغريها من القضايا التي أدت إىل توتر العالقات.
وقال فالدميري بوتن طبقا لرتجمة للمقابلة بثتها شــبكة 
»إن.يب.يس نيوز«، يوم الجمعة »لدينا عالقة ثنائية تدهورت 

إىل أدىن مستوياتها يف السنوات األخرية«.

وأشاد الرئيس الرويس يف املقابلة بالرئيس السابق دونالد 
ترامب، ووصفه بأنه »شخص استثنايئ وموهوب«، مشريا إىل 
أن بايدن، بوصفه سياسيا محرتفا »مختلف بشكل جذري« عن 
ترامب. وأضاف، يف رد عىل سؤال عن وصف جو بايدن له بأنه 
»قاتل«، إنه ســمع اتهامات كثــرية من هذا القبيل وهو أمر ال 

يقلقه.
وقال بايدن يف مســتهل زيارة ألوروبا تســتغرق 8 أيام هذا 

األسبوع »نحن ال نسعى للرصاع مع روسيا«.
 وأضاف »نريد عالقة مســتقرة وميكن التنبؤ بها.. لكنني 
كنت واضحا بأن الواليات املتحدة سرتد بطريقة قوية وفعالة 

إذا شاركت الحكومة الروسية يف أنشطة ضارة.«
وُســئل بوتن عن العديد مــن املعارضني الروس الذين أنحي 
باللوم عىل موسكو يف وفاتهم ومن بينهم الجاسوس السابق 
يف املخابرات الســوفيتية ألكســندر ليتفينينكو الذي تعرض 
للتســمم يف عام 2006، غري أن بوتن رفض الســؤال، وقال إن 

بعض املسؤولني عن هذه الوفيات موجودون يف السجن.

{ برامج الفدية والقمر اإليراين {
وفيــام يتعلق مبســألة الهجامت اإللكرتونيــة، املعروفة 
بهجامت »برامج الفدية«، األخرية التي نسبتها الواليات املتحدة 
لروســيا، نفى بوتن أي معرفة بهذه القرصنة ودعا بايدن إىل 
التوصل إىل اتفاق معه بشأن الفضاء اإللكرتوين وذلك حسبام 

ذكرت شبكة إن يب يس نيوز.
ونفى بوتن أيضا تقريرا، نرشته صحيفة واشنطن بوســت 
األســبوع املايض، مفاده أن روسيا تستعد لتزويد إيران بقمر 
صناعي متقدم ميكنه تتبع األهداف العســكرية املحتملة يف 

جميع أنحاء الرشق األوسط.
ونقلت شــبكة إن يب يس نيوز عن بوتن قوله »إنها مجرد 
أخبــار كاذبة. عىل أقل تقدير، ال أعرف أي يشء عن هذا النوع 

من األمور.. إنها مجرد هراء«.

»تــويل اهتامما كبريا باملحافظة، وقد افتتحت الحكومة اليوم 

عــددا من املشــاريع املهمة التي من شــأنها تقديم الخدمات 

ألبنائها«.

وكان حــارص عــرشات املتظاهرين امــس، موكب رئيس 

الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، للمطالبة بالكشــف عن 

قتلة النشطاء السياسيني بالحراك الشعبي يف البالد. جاء ذلك 

خالل تدشني الكاظمي يف مدينة النارصية )مركز محافظة ذي 

قار جنويب البالد( محطة كهرباء وجرسا، وافتتاح مستشفى 

النارصية، ووضع حجر األساس ملطار النارصية الدويل.

وقال شــهود عيان إن عرشات املحتجــني حارصوا موكب 

الكاظمي وسط مدينة النارصية مركز ذي قار، مرددين هتافات 

تطالبه بالكشــف عن قتلة النشطاء السياسيني واملحتجني يف 

الحراك الشعبي.

وغادر الكاظمي املوقع رسيعا -وفق ما قال الشهود- وسط 

حراسة أمنية مشــددة، عقب محاوالت بعض املحتجني رشق 

موكبه بالحجارة وتوجيه الشتم والكالم البذيء.

ونــرش مغردون مقاطع فيديو لرشــق موكــب الكاظمي 

بالحجارة، واالحتجاج عىل زيارته للمنطقة.

االحتــالل  حكومــة  تشــكيل  عمليــة  واســُتكملت 

اإلرسائييل الجديدة، حيث قّدم رئيس حزب »هناك مســتقبل« 

يائري البيد إىل ســكرترية »الكنيســت« االتفاقات االئتالفية 

املوقَّعة بني حزبه وسائر األحزاب املشاركة يف الحكومة.

وسيشــهد يوم غد األحد تصويت »الكنيســت« عىل تشكيل 

الحكومة التي ستضم 28 وزيراً، و6 نواب وزراء، والتي سيشغل 

فيها رئيس حزب »أزرق أبيض« بيني غانتس حقيبة وزارة األمن. 

وبحســب املعطيات، تقوم حكومــة الثنايئ »بينت – لبيد« 

املرتقبة  عــىل مبدأ التنــاوب عىل رئاســة الحكومة عامنْي 

متواصلني لكل طرف، عىل أن يكون بينت أوالً، ويليه لبيد الذي 
سيتوىّل يف هذه األثناء منصبْي: رئيس الحكومة البديل، ووزير 

الخارجية، ثم يتبادالن املناصب بعد عامنْي.
ويبقــى رئيس حزب »كاحول لفــان« )أزرق أبيض( بني 
غانتس وزيراً لألمن، فيام يشــغل رئيــس حزب »يرسائيل 
بيتينــو« )إرسائيل بيتنا( أفيغدور ليربمــان، وزارة املالية، 
ورئيس حزب »تكفا حدشا« )أمل جديد(، غدعون ساعر وزارة 
القضــاء، ويحصل حزب »مييناً« أيضاً عىل وزارة الداخلية لـ 
)آيياليت شــاكيد(، وحزب العمل عىل وزارة النقل، والصحة 
تذهــب لحزب مريتس، والتعليم لـ«تكفا حدشــا«، فيام تّم 
التوّصل إىل تســوية بني حزيب العمل وميينا بشــأن لجنة 

تعيني القضاة.

يف« )Kanopus-V( مزود بكامريا عالية الدقة ميكن أن تساعد 
طهران يف املراقبة املســتمرة للمنشآت مثل القواعد العسكرية 
اإلرسائيلية، واملنشــآت التي توجد بهــا القوات األمريكية يف 

العراق.
ويتمثــل القلق الرئييس لتل أبيب يف إمكانية أن تصبح لدى 
إيران إمكانية مســتقلة للحصول عىل معلومات حول إرسائيل 

ومشاركتها مع تنظيامت مثل حزب الله اللبناين.
كام تتخوف إرسائيل كذلك من إمكانية مراقبة البنية التحتية 
املتحركة لجيشــها، مبا يف ذلك نرش بطاريات القبة الحديدية، 
ونرش القــوات يف امليدان وكذلك القطــع البحرية، وفق ذات 

املصدر.

{ بوتني: .. كذب وهراء {
ونفى الرئيس الرويس فالدميري بوتني صحة تقرير عن بيع 
بــالده القمر االصطناعي املذكور لطهران، واصفا ذلك باألخبار 

الكاذبة.
 )NBC( »وقــال بوتني يف مقابلة مع شــبكة »إن يب يس
األمريكيــة »لدينا خطط تعاون مع إيران، مبا يف ذلك التعاون 

العسكري والتقني. لكن هذه مجرد أخبار كاذبة«.
وأضــاف »أنا ال أعرف أي يشء عن ذلــك، رمبا هؤالء الذين 

يتحدثون عن هذا املوضوع يعلمون أكرث.. هذا مجرّد هراء«.
وتأيت هذه املعلومات قبل أيام من قمة مقّررة يف 16 حزيران 
يف جنيف بني بوتني ونظريه األمرييك جو بايدن الذي يُجري أول 
جولة خارجية له منذ توليه منصبه يف كانون الثاين املايض.

{ تقرير واشنطن بوست {
وكانت واشــنطن بوســت  )The Washington Post(  ذكرت 
أن روســيا تخطط لتزويد إيران بقمر اصطناعي متقدم يسمح 
لطهــران بتتبع األهداف العســكرية يف جميع أنحاء الرشق 

األوسط.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية ورشق أوسطية قولها 
إنها مطلعة عىل تفاصيل الخطة، وإنه من املتوقع أن يتم إطالق 
القمر االصطناعي يف غضون بضعة أشهر، وهو نتيجة رحالت 

متعّددة لقادة من الحرس الثوري اإليراين إىل روسيا.
وســيطلق القمــر االصطناعي من روســيا، وفق مصادر 
الصحيفــة، ومع أنه ال يتمتع بقــدرات األقامر االصطناعية 
األمريكية، فإن إيران ميكنها اســتخدامه للتجسس يف مواقع 

محددة.
ودّرب خرباء روس طواقم عىل اســتخدام القمر االصطناعي 
من موقع قرب بلدة كرج شامل إيران، وفقا للصحيفة األمريكية.

وســيمنح امتالك هذا القمر االصطناعي طهران قدرة أكرب 
عىل مراقبة منطقة الخليــج والقواعد اإلرسائيلية، والوجود 

العسكري األمرييك يف العراق.
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