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وفــــاة حــــــاالت   4  : »كــــــورونــــــا« 
ــدة ــــ ــــ ــديـ جـ ــة  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــاب ــ اص و81  

أعلنت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
املســتجد، تسجيل 81  حول مستجدات فريوس كورونا 
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

لإلصابات منذ 21 شباط 2020، إىل 542604«.
وأوضحت أنّه »تّم تسجيل 65 إصابة بني املقيمني و16 
حالة بني الوافدين«، مــــشريًة إىل أنّه »تّم تســجيل 4 
حاالت وفاة جديــدة، لريتفع العدد اإلجاميل للوفّيات إىل 

.»7798

ــويـــة ــيـ الـــتـــصـــفـــيـــات اآلسـ
في كرة القدم : خسارة لبنان 
)2-1( الجنوبية  كوريا  أمام 

)تتمة املانشيت ص12( 

قصة البنزين يف لبنان كقصة راجح.
انه االذالل بحد ذاته أن يقف املواطنون يف ســياراتهم 

طوابري أمام محطات البنزين.
انه الظلــم والقهر، أن يقيض املواطنون نصف نهارهم 

ينتظرون لتعبئة سياراتهم بـ 20 ألف لرية فقط.
انه االنحطاط االخالقي لدى بعض التجار الجشــعني، 
الذين مل يشبعوا بعد من التخزين والبيع عىل سعر رصف 

الدوالر يف السوق السوداء.
عىل املسؤولني أن يضعوا املواطنني أمام الحقيقة، هل 
هناك بنزين أم ال؟ هــل هناك بواخر محّملة باملادة أم ال؟ 

ماذا ينتظر املعنيون لوقف معاناة الشعب؟
والسؤال كيف تعبأ سيارات املسؤولني من نواب ووزراء 

وشخصيات؟ هل يقفون بالصف ليأيت دورهم؟
أما ان سياراتهم »تنتفخ« بالبنزين بسحر ساحر؟

عىل طريق الديار

»الديار«

ــّول لـــؤلـــؤة الـــشـــرق الــــى دولـــــة فــاشــلــة ــ ــح ــ ــان : الـــفـــســـاد يُ ــن ــب ــل الـــوجـــه اآلخـــــر ل
ــة دقّــــــــت... مـــا هـــو دور الــجــيــش فـــي املـــرحـــلـــة امُلــقــبــلــة ؟ ــق ــي ــحــق ــة ال ــاعـ سـ
ــات الــعــامــة ــ ــدم ــ ــخ ــ ــرار ال ــ ــم ــ ــت ــمـــان اســ ــفـــرنـــســـي يــــــدرس آلـــيـــة لـــضـ الـــرئـــيـــس الـ

جاسم عجاقة

شــقَّ الوضع الكاريث واملأســوي الذي وصــل إليه لبنان، 
طريقه إىل املراجع الدولية بقيادة الرئيس الفرنيس إميانويل 
ماكــرون الذي أعلن العمل مع رشكاء دوليني بهدف »إنشــاء 
آلية تضمن استمرار الخدمات العاّمة اللبنانية الرئيسية«، بعد 
فشل السلطة يف تأمني العيش الكريم بحّده األدىن ملواطنيها.

هذا اإلعــالن يُعد ترصيحا متهيديا للمجتمع الدويل بتحول 
لبنان إىل دولة فاشــلة و«هيئة سياسية تفككت إىل درجة 
مل تعد فيها الرشوط واملســؤوليات األساسية لحكومة ذات 
سيادة تعمل بشــكل صحيح« إذ عجز نظام الحكم القائم عن 

تأمني أبسط الحاجات األساسية ملواطنيه.
يُحّدد صندوق الـــ »  Fund for Peace« الدولة الفاشــلة 

بالخصائص اآلتية:
أوال – فقدان الســيطرة عىل أراضيهــا، أو فقدان احتكار 
االســتخدام املرشوع للقوة– أي عدم قدرة الحكم عىل بسط 

سلطته عىل أرايض الدولة وتطبيق القوانني املرعية اإلجراء؛
ثانًيا – تآكل السلطة الرشعية يف اتخاذ القرارات الجامعية؛

ثالًثا – عدم القدرة عىل تقديم الخدمات العامة؛
رابًعا – عدم القــدرة عىل التفاعل مع الدول األخرى كعضو 

كامل العضوية يف املجتمع الدويل.
ويُضيف صندوق الـ Fund for Peace أن الخصائص املشرتكة 
للدولة الفاشلة تشمل أيًضا »حكومة مركزية ضعيفة أو غري 
فعالة لدرجة أنها ال تستطيع جبي الرضائب أو تقديم أي دعم 
آخر، وليس لديها سيطرة عملية تذكر عىل الكثري من أراضيها، 

وبالتايل هناك عدم توفري للخدمات العامة«. من هنا يؤّسس 
فشــل الدولة لوجود أرضية خصبة »للفســاد واإلجرام عىل 
نطاق واســع، وتدخل الجهات الحكوميــة وغري الحكومية، 
وظهور الالجئني والحركة غري الطوعية للســكان، والتدهور 
االقتصادي الحاد، والتدخل العسكري من داخل وخارج الدولة 

املعنية«.
ومع مــرور الوقت وتطّور األبحــاث األكادميية، ظهر إىل 
العلن مقاييس كّمية تسمح بوصف أكرث دقة للدول الفاشلة 
 )Failed States Index( نتج منها مؤرش للــدول الفاشــلة

املكون من املؤرشات اآلتية: 
إجتامعيــة: تصاعد الضغــوط الدميوغرافية والرصاعات 
القبلية والعرقية و/أو الدينية؛ نزوح جامعي داخيل وخارجي 
لالجئني، وخلق حاالت طوارئ إنسانية شديدة؛ انتشار املظامل 
الجامعية الساعية لالنتقام؛ وهجرة برشية مزمنة ومستمرة.
إقتصادية: تفيش الفساد؛ تفاوت إقتصادي مرتفع؛ التنمية 
االقتصاديــة غــري املتكافئة عىل طول خطــوط املجموعة؛ 

وتدهور إقتصادي حاد.
سياسية: نزع الرشعية عن الدولة؛ تدهور الخدمات العامة، 
تعليق القانون أو التطبيق التعسفي؛ إنتشار إنتهاكات حقوق 
اإلنســان، عمل قوات األمن »كدولة داخل دولة« يف كثري من 
األحيان مــع اإلفالت من العقاب؛ صعود النخب املنقســمة؛ 

وتدخل الوكالء السياسيني الخارجيني والدول األجنبية.
ولعل املتأمل لهذه التوصيفات يرى أنها تكاد تطابق الواقع

)التتمة ص12( 

ماراتون وزراة الصحة للقاح »فايزر« يف اليوم الثاين

ــاء ــاثـ ــثـ ــى الـ ــ ــصـ ــ ــو الــــقــــدس واألقـ ــحـ ــف نـ ــزحـ ــلـ ــة لـ ــي ــن ــســطــي ــل دعــــــــوات ف

أعلن نائب وزيــر الخارجية، كبري املفاوضــني اإليرانيني، 
عباس عراقجي، بــأن الكثري من القضايا الفنية حول االتفاق 
النووي ما زالت باقية، وينبغي حلها للوصول إىل اتفاق نهايئ 
مبباحثات فيينا، وقــال عراقجي يف ترصيــح لقناة »برس 
يت يف« اإليرانية إنه »عىل األطــراف املفاوضة حول االتفاق 
النووي يف فيينا أن تعطي الضامنات للجمهورية اإلسالمية 
اإليرانية بأن ال تتكرر األحداث السابقة يف املستقبل مجددا«.

وأضاف أنه »عليها )هذه الدول( أن تعطي الضامنات إليران 
أوال بــأن ما حدث يف املايض ســوف لن يتكرر مســتقبال، 
ولتحقيق هــذا األمر هنالــك حاجة للمزيد من النقاشــات 
القانونية والفنية والسياســية، وســنواصل هذه النقاشات 

لغاية ما يستلزم األمر ذلك«.

وحول مــدى التقدم الحاصــل يف مباحثــات فيينا قال 
عراقجي:«ما زال هنالك الكثري من القضايا الفنية التي ينبغي 

حلها للوصول إىل االتفاق النهايئ«.

{ وجود سفننا يف األطليس
يعزز عمقنا االسرتاتيجي« {

عىل صعيد آخر، أكد مســاعد القائد العام للجيش اإليراين 
للشؤون التنســيقية، األدمريال حبيب الله سياري، أن تواجد 
القطــع البحرية اإليرانيــة يف املحيط األطلــيس يعزز من 
عمقها االسرتاتيجي، وقال سياري، يف مقال كتبه لصحيفة

ــهــا يـــنـــبـــغـــي حــل ــة كـــثـــيـــرة  ــيـ ــنـ : قـــضـــايـــا فـ ايـــــــــران 
ــا ــن ــي ــي ــي فــــــي ف ــ ــائ ــ ــه ــ ــول الــــــــى اتــــــفــــــاق ن ــ ــوصـ ــ ــلـ ــ لـ

الفوىض يف الكنيست خالل منح الثقة

صوت الربملان اإلرسائييل )الكنيست(، أمس مع منح الثقة 
لـ«حكومة التغيري« املعارضة لرئيس الوزراء بنيامني نتنياهو.

وأفادت وكالة »رويرتز« بأن »الحكومة اإلرسائيلية الجديدة 
التي تســتعد إلزاحة نتنياهــو تفوز بأغلبيــة يف تصويت 

بالربملان«.
وصــوت الربملان اإلرسائييل بأغلبيــة 60 صوتا مقابل 59 
ملصلحة الحكومة الجديدة، منهيا بذلك فرتة رئاســة بنيامني 

نتنياهو التي استمرت 12 عاما عىل التوايل كرئيس للوزراء.
وســيرتأس القومي املتطــرف نفتايل بينيــت الحكومة 
الجديدة، التي تضم أحزابا من اليســار واليمني، ملا يزيد قليال 

عن عامني، قبل أن يتوىل حليفه يائري البيد السلطة.
وكانت جلســة »الكنيست«، شــهدت حالة من الفوىض 

وتبادل الشتائم.
وذكرت »القناة العربية الـ13«، أن الجلسة كانت عاصفة، 
وشــهدت حالة من الفوىض العارمة، نتيجة ملقاطعة بعض 
أعضاء الكنيســت لخطاب نفتايل بينيت، واتهامه بـ »الكذب 

والسودان مصر   : العربية  الجامعة 
ــجــامــعــة  ــم مـــن ال ــدعـ بــحــاجــة لـ
ــد الـــنـــهـــضـــة ــ ــ ــي قـــضـــيـــة س ــ ــ ف

ــدن  ــ ــاي ــ ب  : األبـــــيـــــض  ــت  ــ ــي ــ ــب ــ ال
ســـيـــبـــحـــث مــــــع أردوغــــــــــــان
األوضـــــــاع فـــي ســـوريـــا ولــيــبــيــا

فوضى وشتائم في »الكنيست« وطرد أعضاء خال منح الثقة لـ  »الحكومة االسرائيلية« الجديدة
الزائفة« »الحكومة  باسقاط  تعّهد  ونتنياهو   – نار«  من  »حائط  بـ  حماس  توّعد  بينيت 

دعــت »حركة حامس« يف القــدس، إىل النفري العام يوم 
الثالثــاء املقبل، بالتزامن مع مســرية األعــالم اإلرسائيلية 
باملدينة، ودعت لجنة املتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية إىل 

»الزحف نحو القدس«.
ويف ترصيح صحايف، قال الناطق باســم حركة املقاومة 
اإلسالمية »حامس« عن مدينة القدس، محمد حامدة: »أهلنا 
الصامديــن املرابطني يف بيت املقدس وأكناف بيت املقدس، يا 
من ألهمتم شعوب األرض كيف يكون العناد والثبات والتصدي 
للمحتل ملنعه من فرض إرادته وتغيــري معامل القدس هويًة 
وشكال«، وأضاف: »ها هو االحتالل البغيض يطلق العنان من 
جديد لقطعانه الضالة لتدنيس أزقة وحواري القدس العتيقة، 
ورفع أعــالم كيانهم الزائل، يف خطــوة ال تنبع من أي ثقة 

وقوة، وما دافعه فيها إال فشله وانكفاؤه«.
وتابع: »يا أهلنا ويا رجال وشــباب القدس الثائر، تدعوكم 
حركة املقاومة اإلسالمية حامس يف القدس إىل النفري العام 
واالحتشاد يف ساحات املســجد األقىص املبارك ويف شوارع 
البلدة القدمية، لتفويت الفرصة عــىل القطعان الضالّة من 
املستوطنني بتحقيق مبتغاهم..وليكن يوم الثالثاء القادم يوم 
نفري ورباط نحو املسجد األقىص، ويوم غضب وتحٍد للمحتل«.

كام دعت لجنة املتابعة للقوى الوطنية واإلســالمية يف 
فلسطني الشعب الفلسطيني الصامد البطل يف األرض املحتلة 
عــام 1948 ويف الضفة الغربية املحتلــة، إىل الزحف نحو 

القدس، واملسجد األقىص املبارك يوم الثالثاء القادم لحامية

)ص 10(

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

تشــاورت قمة مجموعة »الســبع الكبار«، وتضم زعامء 
بريطانيا والواليات املتحدة وفرنســا وأملانيا وإيطاليا واليابان 
وكندا، وكذلك االتحاد األورويب، يف حضور األمني العام لألمم 
املتحدة أنطونيو غوترييش، ومبشاركة افرتاضية ملمثلني عن 
منظامت دولية كربى، منها منظمــة الصحة العاملية والبنك 
الــدويل وصندوق النقد الــدويل ومنظمة التجــارة العاملية 

ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

{ الصني {
تتضمن أجندة مشاورات »G7« ملف الصني وكيفية التعامل 
معها. بحيث حثت مجموعة السبع الكبار، الصني عىل احرتام 
حقوق اإلنســان والحريات األساســية، ودعت إىل مواصلة 

التحقيق يف منشأ فريوس كورونا.

وتطــرق البيان الذي تبنته مجموعة الســبع إىل التنافس 
االقتصادي مع الصني عىل مســتوى العامل، مشــريا إىل أن 
دول G7 ســتواصل التشاور بشــأن مناهج جامعية بهدف 
التصدي لـ »السياسات واألساليب غري السوقية التي تقوض 

العمل العادل والشفاف لالقتصاد العاملي«.
وشــدد البيان »عىل أن الدول واالقتصادات الكربى تتحمل 
املســؤولية عن دعم النظــام العاملية املبني عــىل القواعد 
والقانون الدويل«، مضيفا: »يف ســياق مسؤولياتنا املناسبة 
ضمــن النظام العاملــي متعدد األطــراف، ســنتعاون )مع 
الصني( بخصوص تحديــات عاملية لدينا مصالح مشــرتكة

ــووي ــ ــن ــ ال ــاق  ــ ــفـ ــ االتـ دعـــــم   :  »G7 ــة  ــ ــم ــ »ق لـــــ  ــي  ــامـ ــتـ ــخـ الـ الـــبـــيـــان 
ــا« ــورون »ك منشأ  فــي  والتحقيق  روســيــا..  مــع  مستقرة  عــاقــات  إقــامــة 

»الناتو« حــدود  تحمي  تركيا   : أردوغــان 
وتتطلع لنهج أميركي يعزز اتحاد الحلف

)ص 8(

)ص 8(

)ص 12(

)التتمة ص 9( 
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االثنني 14 حزيران 2021

الدفاع  ووزيرة  الوزراء  رئيس  نائبة  أعلنت 
حكومة  يف  بالوكالة  واملغرتبني  والخارجية 
ترصيف األعامل زينة عكــر، »أن أمري قطر 
متيم بن حمد آل ثاين يقود جهود مســاندة 

ودعم الشعب اللبناين«.
وأكدت يف ترصيح صحفي، أن قطر تقود 
إلنقاذ  الرسيــع  والدعم  العــريب  التضامن 
تأهيل  بإعادة  يتعلق منها  بالدها، خاصة ما 
املباين والقطاعات، التي تأثرت نتيجة انفجار 
مرفأ بريوت، والذي وقــع يف الرابع من آب 
2020، مشــددة عىل أن »أولويات الحكومة 
اللبنانية الحالية، الحيلولة دون انهيار البالد، 
وكــرس العزلة الخليجيــة العربية«، مؤكدة 
االقتصادية  باألزمة  اللبنــاين  الجيش  »تأثر 
الطاحنــة التي متــر بها البــالد، وبالحالة 
االجتامعية واملعيشــية الصعبة يف لبنان«، 
لكنها نوهــت إىل أن الجيش ال يزال الحصن 

املنيع والدرع الحامي للبالد«.
وأفادت أن تشــكيل الحكومة يف بالدها، 
يف أرسع وقت والعمل عىل تنفيذ اإلصالحات 
املطلوبة، يعني »تحقيق االســتقرار سياسيا 
واقتصاديــا، رغــم مــرور لبنــان بأزمات 
الجيش  ومعنويات  واجتامعيــة،  اقتصادية 
اللبناين ال تزال عالية، ومســتعد للدفاع عن 
البالد وشعبه وسيادته، ومواجهة أي اعتداء 

يطاله«.
وشــددت عكر »عىل أن موقف لبنان ثابت 
من ملف ترســيم الحدود مع إرسائيل، بهدف 
فوائد  معددة  السيادي،  حقه  لبنان  مامرسة 
ترســيم الحدود للبنان، إذ أنه سيحقق فوائد 
اقتصادية ومالية كبــرية، إذا ما تم التنقيب 
واستخراج النفط والغاز من البحر املتوسط، 
وهو مــا يعني خــروج لبنان مــن األزمة 

االقتصادية التي يعاين منها«.

ــا مـــنـــع االنـــهـــيـــار ــن ــت ــوم ــة حــك ــ ــويّـ ــ عـــكـــر : أولـ

شدد وزير الداخلية او البلديات يف حكومة 
ترصيف االعامل محمــد فهمي، عىل انه »ما 
زلت عند موقفي أن الوضع األمني اإلجتامعي 
قد تالىش وقد وصلنا إىل ما حذرت منه منذ 
فرتة«، مشرياً اىل انه »كان لدي معطيات أن 
هناك أجهزة خارجية كانت تســعى إلشعال 

حرب أهلية«.
ويف حديث تلفزيوين، اشار فهمي اىل ان 
»عني التينــة لديها »كادر معني« كام  القرص 
مجلس  رئيس  مــع  وتواصلت  الجمهــوري 
النواب نبيه بــري عند اإلعتداء عىل املواطنني 
وســلم كل املعتدين إىل السلطات املختصة«، 
الفتا اىل انه »ميكن أن أزور سوريا ما دامت 

العالقات قامئة بينها وبني الدولة اللبنانية«.
واكد فهمي انه »ليــس هناك هاربون من 
قوى األمــن أو من الجيش لكن هناك عنارص 
من  مدفوعــة وهي  إجــازات غري  يأخذون 
حقهم و80% منهم يعودون والذين لن يعودوا 
قد  أحداً  أن  وأســتبعد  بالقضاء  سيحاسبون 

يرتك عائلته يف لبنان ويسافر إىل األبد«.
ونفى فهمــي »ان يكون مرشــحاً حالياً 
لرئاسة الحكومة«، الفتاً »اىل ان هناك رئيسا 

مكلفا من قبل مجلس النواب«.
العامد جوزاف  الجيش  قائد  »ارشح  وتابع 
عــون لرئاســة الجمهورية خلفــاً للرئيس 

ميشال عون«.

»أجــهــزة خــارجــّيــة كــانــت تسعى إلشــعــال حــرب«
ــاســة الــحــكــومــة ــرئ ــاً ل ــرّشـــحـ ــســت ُمـ فــهــمــي : ل
قائمة العالقات  دامــت  ما  سوريا  أزور  أن  ويُمكن 

رأى املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد 
قبــالن يف بيان، أنه »مــن الواضح جدا أن 
هناك حلفا دوليــا إقليميا يضع لبنان بخانة 
اإلعــدام ويطبق عليه بحصار ال ســابق له، 
وبلد  ناس وشــعب وحقوق طفولة  وقصة 
مظلوم ومواد غذائية ودواء وحاجات طبية 
وبنزين وأوكسيجني وكوارث إنسانية ال قيمة 
لها بسجل هذا الحلف الذي يعتاش عىل الدم 
أكرب  وبرصاحة  والتجويع،  والحصار  والقتل 
القرار خارج لبنــان والرصاخ الداخيل مجرد 
تطبيل ملرشوع خارجــي يعمل بزخم لتفريغ 
لبنان من قوة صموده ويضغط بشدة ملنع كل 
يشء عن لبنان عىل طريقة سالسل القتل«.

وإعداد  األحزمة  شد  املطلوب  »لذلك  وتابع 
البلد والناس للحظة مصــري ألن ترك انهيار 
لبنان وخدمات الدولــة بهذه الطريقة يعني 
تحويــل لبنــان متاريس وخطــوط متاس 
ومــرشوع حرب دوليــة إقليميــة بالداخل 
أن املخــاوف األمنية  اللبناين، وليــس رسا 
كبرية ولعبة الشوارع خطرية للغاية، وهناك 
مــن يريد توظيفهــا لصالح أقنعــة دولية 
وغرف سوداء تحتل بالداخل اللبناين مفاصل 
رئيســية تعمــل عىل تأمــني رشوط حرب 

الوضع  تدويل  يريد  أهلية مدولة، فهناك من 
اللبنــاين بخلفيات تقســيمية وعينه عىل 

الحدود الرشقية«.
العاصفة والبلد  أضاف »نحن اآلن بقلــب 
منهك بصورة ال ســابق لها والكوارث اآلتية 
أكرب وأخطر، واملشغل الدويل ال يريد حكومة 
إنقاذ أو ضامن ســيايس، وحكومة ترصيف 
األعامل ترتكب خيانــة وطنية برتكها إدارة 
مصالح لبنان، واملزاد الدويل اإلقليمي للبنان 
ميــر بتل أبيــب وبعض العواصم املشــبعة 
لبنان،  اليوم عىل  واملعركــة  داعش،  بعقلية 
والدعم الدويل اإلقليمي ممنوع واملشــاريع 
لبنان خطرة  تعد وتواكب لإلطباق عىل  التي 
وكبــرية ورمبا تكون مفاجئــة. الحل بأخذ 
خطــوات داخلية رسيعــة يف اتجاه الرشق 
لحامية لبنان من لعبــة دولية خطرية جدا، 
لبنان  يريد  اإلقليمي  واشــنطن وحلفها  ألن 
مجرد مستوطنة أو مستنقع أزمات، ومسألة 
دعم وخطوط إمــداد ومحاوالت إنقاذ دولية 
الدولية  ليســت إال رشاء وقت للسياســات 
اإلقليميــة التي تريد إغــراق لبنان بفوىض 
أكرب من قدرته عىل الحلول ومشاريع اإلنقاذ 

الداخلية«.

ــال ــمـ ــالن : حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف االعـ ــبـ ــد قـ ــمـ أحـ
ــة ــ ــ ــي ــ ــ ــن ــ ــ تــــــــرتــــــــكــــــــب خــــــــيــــــــانــــــــة وط

عيل ضاحي

املاضية  االيــام  يف  عــادت 
الحــاموة الحكومية من بوابة 
التصعيــد ال الحــل، فبعــد ان 
كانــت مبادرة رئيــس مجلس 
النــواب نبيه بــري تبحث عن 
التأليف،  أزمــة  لحــل  مخارج 
واقفة  الحلول  كانــت  ان  وبعد 
عىل عقديت تســمية الوزيرين 
متسك  »ازمة«  وحل  املسيحيني 
بعدم  باســيل  جــربان  النائب 
لحكومة  الثقــة  تكتله  اعطاء 
نسفت  الحريري،  سعد  الرئيس 
االنباء عــن توجه الحريري اىل 
االعتــذار كل اآلمــال واالجواء 

التفاؤلية التي كانــت متني النفس بجولة جديدة 
من التفاوض مع باســيل ويقودهــا »الخليالن« 

والحاج وفيق صفا.
وكان الحريــري ووفق اوســاط قيادية بارزة 
يف »تيار املســتقبل«ابلغ املكتب السيايس ونواب 
الكتلة بأنــه يف صدد اعالن قــرار االعتذار بني 
الســبت من دار الفتوى او الثالثــاء بعد اجتامع 
»كتلة املستقبل«، بعدما وصل اىل طريق مسدود، 
وان كلفة االعتذار اقل بكثري من كلفة االســتمرار 
يف مغامرة انتحارية مع العهد والرئيس ميشــال 

عون والنائب جربان باسيل.
ويف حــني لجــأ الحريــري اىل دار الفتــوى 
قراره  لتغطية  للحكومة  الســابقني  والرؤســاء 
باالســتمرار او باالعتذار، وتأكيــد تكليفه، وانه 
املرشح االول واالخري ســنياً حتى الساعة، تؤكد 
الله  اوساط بارزة يف »الثنايئ الشيعي« ان حزب 
مل يتبلغ رســمياً من الحريري نيته االعتذار، رغم 
ان اجواء »حركة امل« تؤكد ان بري دخل عىل خط 
ثني الحريري، عــن االعتذار، وان االخري قد طوى 

هذه الصفحة لساعات واليام ورمبا نهائياً!
وتقول االوســاط ان لجــوء الحريري اىل دار 
الفتوى واملجلس الرشعي االعــىل، هدفه توجيه 
السنية  الطائفة  ان  الداخل، مفادها  رســالة اىل 
ومرجعياتها تؤيده لرئاســة الحكومة، وان قرار 
البحث عــن بديل والذي يجــب ان يصدر من دار 
الفتــوى اوالً هو قرار ســعودي ايضاً، وإذا كانت 
الســعودية مل متنح »الربكة« لتشــكيل الحريري 
حكومته، لكنها مل تبلغ اي طرف لبناين بأنها يف 
صدد البحث عن بديل للحريري او تأييد احد محدد 

او ان لها مرشح محدد.
وتشــري االوســاط اىل انــه مــا دام مل تقل 
الســعودية كلمتها ومل ترشح اي شخصية اخرى 
لخالفة الحريري، ومــا دام ان تكليف الحريري ال 
يــزال محط اجامع محيل ونيايب، وال ســيام من 
قبل »الثنايئ الشــيعي« ووليد جنبالط وسليامن 
فرنجية، فإن الحريري لن يقدم عىل االعتذار، اقله 

يف االيام املقبلة ورمبا طوال حزيران.
وتلفت االوســاط اىل ان رسائل الحريري ودار 
الفتوى واملجلس الرشعي االعىل، تأيت ايضاً لتغلق 

الطريق امام اي مرشح آخر غري 
الحريري، وال سيام بعد تحرك كل 
وفؤاد  كرامي  فيصل  النواب  من 
مخزومــي وعبــد الرحيم مراد 
وجهاد الصمد يف اتجاه السفارة 
الســعودية البــداء التضامــن 
البخاري  وليــد  الســفري  مــع 
واململكة، بعــد ترصيحات وزير 
وهبه،  رشبل  املتنحي  الخارجية 
السابق  الســفري  خروج  وكذلك 
اعالمية  بإطاللة  ســالم  نواف 
»تهدويــة« تجــاه حــزب الله 
ليس  وانه  الشــيعية  والطائفة 
مرشح االمريكيني او السعوديني.
ان  اىل  االوســاط   وتشــري 
الســاعات  يف  تتجه  االنظــار 
وااليام املقبلة، نحو عني التينة وحارة حريك وبيت 
الوســط وحتى بعبدا لتقييم »االرضار«، بعد تعرث 
مبــادرة بري، وترسيب نية الحريــري باالعتذار، 
ويف ظل ســجال عنيف بني التياريــن الربتقايل 
واالزرق، وذلــك للعودة اىل تنشــيط االتصاالت، 
الوضع  الصــدع ومنع تدهــور  ومحاولــة رأب 
الحكومــي، وما سيشــكله من تداعيــات مالية 

واقتصادية وسياسية.
يف املقابل، تكشــف اوســاط ديبلوماسية يف 
جرت  ودولية  محليــة  اتصــاالت  ان  بريوت،عن 
يف الســاعات املاضيــة للوقوف عــىل حقيقة 
الوضع الحكومي، وســط ترسيبات عن تقدم يف 
التسويات يف املنطقة وال سيام التسوية االيرانية 
– االمريكية والعمل جار عىل حلحلة بعض العقد.
كام تشري االوساط اىل ان هناك اطرافاً اقليمية 
بارزة نصحــت قيادات لبنانيــة برضورة الرتوي 
والتهدئة السياسية والحكومية، وانتظار اشارات 
خارجية بقــرب نضوج تســوية محلية ودولية 

ستساهم يف انقاذ الحكومة الوضع اللبناين.

ال اعتــــــذار للحريــــــري قبل »كلمة الســــــر« الســــــعودية لترشــــــيح بديل
حزب الله يُقّيم  »االضرار«... وإشــــــارات عن نضوج التســــــوية الدولية !

هيام عيد

تكشــف مصادر نيابية مطلعه عن حراك غريب 
تقوده باريس، يهدف إىل تقديم دعم مايل محدود 
ورسيع إىللبنان، وذلك بغية تأمني استمرارية عمل 
القطاعــات الخدماتية من ماء وكهرباء واتصاالت 
هاتفيــة وإنرتنت، مبوازاة القطــاع الصحي كام 
القطاع الرتبــوي، عىل أن ال يتخطــى هذا الدعم 
سقف القيمة  التي تحتاج إليها املؤسسات الرسمية 
املعنية بهذه الخدمــات الحيوية للمواطنني، وذلك 
بــرصف النظر عن أيــة متطلبــات مالية أخرى 

مرتبطة باألزمتني املالية واإلقتصادية.
وتوضح هــذه املصادر، أنه اعتبــاراً من اليوم، 
لقاءات بني قوى سياسية محلية  تنطلق  ســوف 
وموفدين دوليني من أجل طرح كيفية التوصل اىل 
خطة طوارئ ســيتم اعتامدها يف املرحلة املقبلة، 
والتي قد تكون بعد أســابيع معدودة وليس أكرث، 
بسبب اإلنحدار املتدحرج والرسيع لواقع الخدمات 
عىل الســاحة الداخليــة، والذي تبــدو فيه أزمة 
املحروقات حلقة من ضمن حلقات مرتقبة ستربز 
خاللها أزمات خطرية، ويف مقدمها أزمة إنقطاع 
الدواء، وأزمة املستشفيات التي ستكون عاجزة عن 

استقبال املرىض.

ومن  ضمن  هذا الســياق، تشري املصادر  نفسها، 
اىل متابعة حثيثة قــد بدأها صندوق النقد الدويل 
لألوضــاع املالية، وذلك من بوابــة عرض قانون 
األســبوع  أنجزته  الذي  كونــرتول«  الـ«كابيتال 
املايض لجنة املــال واملوازنة النيابية، مع العلم أن 
مالحظــات عدة قد صدرت عن بعض املســؤولني 
الدوليني فيــه،  وأجمعت عىل اعتبــار توقيت هذا 
القانون  بـــ »املتأخر كثــرياً«.  وإذ تقول املصادر 
أن باريــس عــىل موعد مــع حراك  النيابيــة، 
ديبلومــايس متعّدد األهداف مــن أجل دعم لبنان 
عمومــاً، واألجهزة األمنية فيــه خصوصاً، فهي 
توضــح أن الدعم الفرنيس يأيت يف لحظة لبنانية 
بالغة الدقة، حيث أن امللف الحكومي قد أقفل إن مل 
يكن ُسِحب من التداول، يف ضوء إقفال كل األبواب 
أمام مبــادرة الرئيس نبيه بري، ذلــك أن الرئيس 
املكلّف ســعد الحريري، قد يّتجه رمبا للرتاجع عن 
مهمته، ولكن مــن دون أن يعني ذلــك أن البديل 
عنه ســيكون قادراً عىل فتح األبواب املوصدة يف 
وجه عملية تأليف حكومة إنقاذ قادرة عىل وقف 

اإلنهيار، وبالحد األدىن عىل األقل.
ومن شــأن املبادرة الفرنسية تجاه لبنان، والتي 
أتت بعد انهيــار مبادرة الرئيس الفرنيس إميانويل 
أن تــؤدي إىل تأخري، وليس  الحكومية،  ماكرون 

لبنان،  يف  املؤّسســات  ســقوط  منع  بالرضورة 
تضيف املصــادر، خصوصاً، وأن الرئيس الفرنيس، 
كّرر عــىل هامش قمة الســبعة التــي انعقدت 
الوقــوف إىل جانب  التأكيد عىل  يف بريطانيــا، 
لبنان، ســواء من خالل املبادرة الحكومية، أو من 
خالل الدعم الطارئ عىل املســتوى املايل بشــكل 
خاص، وذلك مــن أجل تأمني كل حاجات املواطنني 
الرضورية. وعىل الرغم من أن هذه الخطة ما زالت 
يف إطــار النقاش، فإن املصادر النيابية نفســها 
تؤكد، أنه، ومع زيادة حظوظ حكومة اإلنتخابات 
وتقّدمها عىل حكومة اإلختصاصيني، فإن الحاجة 
إىل الدعم الفرنيس سوف تزداد، ألن الحكومة التي 
ستعمل لإلستحقاق  اإلنتخايب، ستكون عاجزة عن 
إدارة أي ملف مرتبط بالوضعني املايل واإلقتصادي، 

وبالتايل، لن توقف اإلنهيار.
وعليه، فإن األســبوع الطالع ســيكون حافالً 
األوضاع  إليه  الذي ستؤول  الواقع  باملؤرشات عىل 
العامة، خصوصاً عىل صعيــد الخدمات الحيوية 
التي بدأت ترتاجع مع تفاقــم األزمات، وبالتايل، 
فإن الرهان اليوم، مل يعد عىل تشــكيل الحكومة، 
كام ترى املصادر نفســها، بل عــىل كيفية تأمني 
مســتلزمات الصمــود للبنانيــني إىل حني موعد 

اإلستحقاقات اإلنتخابية املقبلة.

اللبنانيين عــلــى  ــار  ــهــي اإلن وقـــع  لتخفيف  فــرنــســيــة  ــوارئ  ــ ط خــطــة 

بريوت  مرتوبوليــت  تــرأس 
وتوابعهــا للــروم األرثوذكــس 
قداس  عــوده،  الياس  املطــران 
القديس  كاتدرائيــة  يف  األحــد 
وقال  بــريوت،  يف  جاورجيوس 
يف عظته: »تعمل الكنيســة منذ 
نشأتها، بتكامل سعيا إىل الكامل 
بيسوع املسيح. عىل عكس العامل، 
نســمعهم  الذين  العامل،  وحكام 
دامئا ينتقدون ويخونون بعضهم 
يصلوا  لن  الســبب  ولهذا  بعضا، 
ملاذا؟  أمــان.  بر  أي  إىل  ببالدهم 
ألنهم يســعون إىل إبراز أنفسهم 
كاملني، خالني من العيوب، قامئني 
بواجبهــم، فيــام هــم يعملون 
مرض  ومكاســبهم.  ملصالحهم 
تكاتف  لو  بحكامنــا.  تجذر  األنا 

مسؤولونا، املسيحيون منهم قبل سواهم، لكان بلدنا رائدا يف 
شــتى املجاالت. املطلوب يد واحدة تعمل للخري العام، وهكذا 
يصل الكل، مســؤولون ومواطنــون، إىل جمهورية فاضلة 

هدفها كرامة اإلنسان أوال«.
وسأل: »أال يزعج أحدا مشهد الذل املتنقل يف كل مكان؟ عند 
محطات املحروقات، يف األفران والصيدليات والسوبرماركت؟ 
لقد وصل اليأس بالشــعب إىل حد »القــرف«. اليوم، لدينا من 
يسمم حياة الشــعب، ونحن بحاجة إىل من يرفع الظلم عنهم 
ويبث فيهم روح التفاؤل واألمــل لئال يضيع الناس وقد ضاع 
البلد. لذا أدعو املســؤولني إىل التجول يف شــوارع العاصمة 
ليلمســوا حقيقة ما وصل إليه اللبنانيون من تعاسة وضيق 
و«قرف«. طوابري السيارات حول املحطات، املرىض يستعطون 
الدواء، مرىض غسيل الكىل مهددون باملوت، األطباء يستغيثون، 
املستشفيات مهددة باإلغالق، ونحن عىل أبواب كارثة صحية، 
ويف املقابل هناك من ال ســيارة لديه، وال ســقف، وال قيمة 

لصحته ألنه يفتش يف القاممة عىل ما يسد به رمقه«.
أضاف »فخامة الرئيس، أســتحلفك بأحفــادك الذين ترى 
الحياة يف عيونهم انزل إىل الشارع واستمع إىل شعبك وعاين 
الذل الذي يعيشــه. هل تقبل أن ميوت إنسان جوعا أو مرضا 
يف عهدك؟ هل تقبــل أن يهان مواطن يف عهدك؟ هل تقبل أن 
يضمحل لبنان يف عهــدك؟ والدعوة عينها موجهة إىل رئيس 
الحكومة املستقيل منذ أشــهر طويلة ومل يقم مع حكومته 
بأدىن واجبــات الحكومة، ومل ينفطر قلبــه وجعا عىل حال 

اللبنانيــني، وإىل الرئيــس املكلف املطلوب منــه التعايل عن 
األحقاد والخصومــات، واإلرساع يف تأليف الحكومة رحمة 
بالوطن واملواطنني، وإىل رئيــس مجلس النواب ونواب األمة 

رمبا يدركون حجم الكارثة«.
وتابع »لجميع املســؤولني والزعامء نقول باسم الشعب: إذا 
أردتم أن تتقاتلوا أو تتنازعوا وتتشامتوا فأنتم أحرار، إمنا قوموا 
بذلك بعيدا من حياتنا ومستقبل أوالدنا، واتركونا نعش بسالم 
وكرامة. وإال تناســوا خصوماتكم وادفنوا أحقادكم وقوموا 
بواجبكم. أال يســتحق لبنان تنازال وتضحية؟ هل بسبب وزير 
أو حقيبة يدمر وطن وينحر شــعب؟ هــل تقبلون أن ميوت 
عزيز عليكم جوعا أو مرضا أو يأســا وأنتم تتقاتلون عىل ملك 
زائل؟ كفى اغتياال لهذا البلد وهذا الشعب. كفى جشعا وكربياء 
وتعنتا. ارحموا هذا البلد وشعبه. أخجل من حكام يصيب بلدهم 
ما أصاب لبنان وهم مل يتنحوا خجال واعتذارا من الشــعب، بل 
مل يحركوا ساكنا لتحســني الوضع ووقف االستنزاف. يسوع 
املسيح دفع دمه الثمني إلنقاذ اإلنسان الخاطىء، وعبيده عىل 
األرض ال يضحون مبكتســباتهم ومصالحهــم من أجل إنقاذ 
بلدهم. أال يفكرون يف أوالدهم وأحفادهم الذين سيعيشــون 
يف لبنان؟ أم أن بلدا آخر يحملون جنسيته سيأويهم ويحفظ 

كرامتهم؟ لكن حكم التاريخ باملرصاد وعدالة السامء«.
وســأل: »أين الدولة من قرار فردي لرئيس حزب يلزم الدولة 
كلها، وماذا تفعل الدولة إذا قرر كل رئيس حزب التفرد بقراراته 
والتطاول عىل هيبة الدولة؟ أمل يحن الوقت بعد لتحزم الدولة 

أمرها وتستعيد قرارها وتفرض هيبتها عىل الجميع؟«.

املاروين  البطريــرك  ترأس 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
الراعي قداس االحد عىل مذبح 
الخارجية  الباحــة  كنيســة 
للرصح البطريريك يف بكريك 
»كابيال القيامة«، وألقى عظة 
بعد االنجيل املقدس، قال فيها: 
يصيل  أن  رضوري  هــو  »كم 
خالصه  أجل  من  مسؤول  كل 
يحكم  أن  أجل  الشخيص ومن 
بالعــدل والتفاين بغية تأمني 
الخــري العام الــذي منه خري 
املواطنني.  وكل  مواطــن  كل 
يخاف  يصيل  الذي  املســؤول 
دينونة الله، أما الذي ال يؤمن 
وال يصــيل فليخــف دينونة 
الشــعب. نقول للمســؤولني 
الذين يعطلون تأليف الحكومة 
عرفنا  لقد  الدولــة:  ونهوض 

سياســة األرض املحروقة، لكننا نرى يف هذه األيام سياسة 
الشــعب املحروق. العامل كله ينتظرنا لــي يتمكن من مد يد 
املســاعدة من أجل إنهاض الدولة. أما أنتم فغارقون يف لعبة 
جهنمية، يف األنانيات واألخطاء، يف ســوء التقدير وســوء 
الحوكمة، يف املحاصصة واملكاسب، ويف السري عكس أماين 
أن تعرتفوا بعجزكم وضعف صالحياتكم  شــعبنا...ال يكفي 
لتــربروا املراوحة، وترتكوا األزمات تتفاقــم واملآيس تتعمق 
واالنهيار يتســارع. هذه البالد ليســت ملكيــة خاصة لي 
تسمحوا ألنفســكم بتفلسيها وتدمريها. هذه الدولة هي ملك 
شعبها وتاريخها وأجيالها الطالعة. أمام عدم معالجة األمور 
العامة الحياتية، نتســاءل إذا ما كنتم مكلفني بتدمري بالدنا، 
وإال مل هذا الجمود فيام فــرص املعالجة متوافرة، ونحن يف 

زمن فيه حلول لكل يشء؟«.
وقال: »إننا ندعو الدولة إىل التحرك نحو الدول الشــقيقة 
والصديقة وتتفاوض معها ملســاعدة لبنــان اليوم قبل غد. 
فالشــعب ال يحتمل مزيدا من القهر واإلذالل. الدول مستعدة 
لتلبية النداء، لكنها تفرتض أن تكون الدولة دولة لبنان ودولة 
شعب لبنان، ورشعيتها متتلك قرارها الحر واملستقل. لقد حان 
الوقت لخروج الدولة من لعبة املحاور اإلقليمية، وتعيد النظر 
بخياراتها التي أثبتت التطورات أنها ال تصب يف مصلحة البالد 
واالستقالل واالستقرار والوحدة واالزدهار، وأنها قضت عىل 

عالقــات لبنان العربية والدولية. لقــد رضبت هذه الجامعة 
السياسية سمعة لبنان الدولية، فيام كان اسم لبنان رمز اإلبداع 
والنهضة واالزدهار يف بالد العــرب والعامل. وندعو حكومة 
ترصيف األعامل لتقوم بواجباتها بحكم الدســتور والقانون 
والضمري، فتبادر إىل توفري الغذاء والدواء واملحروقات وحليب 
لألطفال. أليس من أبسط واجباتها دهم مستودعات وخزانات 
االحتكار، وتوقيف شــبكات التهريب املنظمــة واملحتضنة، 
وإقفال املعابر غري الرشعية وضبط املعابر الرشعية، وإقفال 

املتاجر ومنع غالء األسعار والتزوير؟«.
وختم الراعي »رغم فداحة األزمة، الحلول موجودة وســبل 
اإلنقاذ متوافــرة، لكن هناك من مينعــون تنفيذ الحلول كام 
مينعــون تأليف الحكومــة. هناك من يريــد أن يقفل البالد 
ويتســلم مفاتيحه. هذه رهانات خاطئة. هذا بلد ال تســلم 
مقاليده ألحد وال يستسلم أماَم أحد. جذوة النضال يف القلوب 
حية. بالدنا متتلك، رغم االنهيار، جميع طاقات اإلنقاذ، لكنها 
تحتاج إىل قيادة حكيمة وشجاعة ووطنية تحب شعبها. وإذا 
مل تتوافر هذه القيادة، فمسؤولية الشعب أن ينتظم يف حركة 
التغيري املطلوب، وإلستعادة هوية  اعرتاضية سلمية إلحداث 
لبنان وحياده الناشط ومكانه يف منظومة األمم، وصداقاته، 
والدورة االقتصادية والحضاريــة العاملية، ودوره يف اإلبداع 
والســالم. فلنصل من أجل خالص لبنان وشــعبه. فالصالة 

باإلميان والرجاء من القلب ال ترد«.

لشعبَك اســتــمــع  ــادَك  ــأحــف ب أستحلفَك   : لــعــون  عـــودة 
حياتنا مـــن  ــداً  ــي ــع ب ــوا  ــم ــشــات وت ــوا  ــل ــات ــق ت  : ــاء  ــزعــم ــل ول

ــمــارســون يُ والــســيــاســيــون  مــحــروق  شعبنا   : الـــراعـــي 
ــر وســــوء الــحــوكــمــة ــدي ــق ــت ــاســة جــهــنــمــيــة بــســوء ال ســي

عودة يلقي عظته

الراعي يلقي عظته
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االثنني 14 حزيران 2021

تحـــــــــــــــت املبضع

سلطة مكّلفة بتدمير لبنان؟؟

الكبري عمــرو اديب وهو يوبّخ الــدول العربية وجامعة 
الدول العربية ألنها تخلّت عن لبنان »ســويرسا الرشق«، 
وتركت اطفاله يتضورون جوعا وميوتون ألنهم ال يجدون 

زجاجة حليب.
والســلطة بجميع رؤوسها ورؤســائها ال يهّمهم أن 
هناك لبنانيــني ينتحرون هربا من جــوع او بطالة، او 
بعدم قدرتهم عىل تأمني الخبز والدواء واالستشــفاء لهم 
ولعائالتهــم، وال يطلعون عىل حجم الجرائم التي ترتكب 
يوميا عــىل يد  لبنانيــني وغرائــب، وال تهمهم معرفة 
العرشات الذيــن ميوتون عىل الطرقات بســبب الحفر، 
وبســبب ضياعهم وهم يفكرون مبــا يحمله اليهم الغد 
من مصائب جديدة، وقســا انهم ال يقرأون أن مجرمي 
املخدرات ينشطون يف كل مدينة وشارع الغراء االطفال 
واملراهقني والكبار أن املخدرات تحل لهم مشــاكلهم، وال 
استغرب اذا كانت السلطة تجهل أن الدوالر اصبح يوازي 
15 الف لرية لبنانية، يف حني انها ما زالت تعتمد الســعر 

الرسمي للدوالر وهو 1500 لرية للدوالر الواحد.
........................

ما ال شــك فيه أن لبنان أصبح يف قعر الئحة الدول 
الفاشلة بســبب هذه السلطة، وبســبب هذه الحكومة 
الحكيمة والشــجاعة  القيادة  املعوقة، وبســبب غياب 
والوطنية، وكأن املطلــوب من اللعبة الجهنمية القامئة، 
تدمري لبنان، وفق عظة الراعــي، وكأن ركائز هذه اللعبة 
قامئة عىل اثارة النعرات الطائفيــة، بحيث يُتهم رئيس 
الحكومة املكلف ســعد الحريري بالعمل ملصلحة املثالثة 
بدال من املناصفة وتضييع حقوق املسيحيني، ويؤخذ من 
جهة أخرى، عىل رئيس الجمهورية بأنه يتجاوز الدستور 
يف تعامله مع تشــكيل الحكومة، يف حني أن الحقيقة 
الساطعة هي أن الشعب اللبناين بجميع طوائفه ومذاهبه 
يدفع مثن هذه املتاجرة بحقوقه، ألن املســيحي الوطني 
يفضل املســلم الرشيف عىل املســيحي الفاسد، وكذلك 

املسلم الوطني ال مشكلة عنده مع املسيحي الرشيف.
اذا استمرت عرقلة تشكيل الحكومة ألسباب ال عالقة 
لها مبصلحة الوطن والشعب، فالحل يكون بتدخل خارجي 
وفرض تحقيق الالمركزية االدارية واملالية املوسعة كا 
نص عليها الدســتور، وعندها يرتاح الشــعب من هكذا 

سلطة أستلمت لبنان سيدا وحولته اىل عبد مأمور .

فؤاد ابوزيد

هذا الكالم ليس يل، انه 
بشارة  املاروين  للبطريرك 
اســتطرد  الذي  الراعــي 
يف عظتــه امس، وطالب 
شــجاعة  حكيمة  بقيادة 
من  الوطن  تنقذ  ووطنية 
جهّنم التــي اوصلته اليها 

هذه السلطة املتحكمة.
مل  لبنان  يف  الســلطة 
تســمع االعالمي املرصي 

  التهدئة تتقّدم بين »التيار« و>االشتراكي«
ولقاء الشوف يُمّهد لخطوات نوعية  الحقة

اميركي!! سفر  بجواز  دخل  غضبوني  العميل جعفر 
الزمن؟؟ مرور  ببدعة  االفراج عنه خالل ساعات  ملاذا 

ــامل! ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر لإلنهيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيناريو األخيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ السـ

 ابتسام شديد

ليس عجبا ان تحصل مناوشــات متقطعــة بني  رئيس 
الحزب التقدمي االشرتايك وليد جنبالط وحلفائه السياسيني 
فينتقد »عىل الخفيف« حليفه سعد الحريري عندما يتعرث يف 
التأليف، مصوبا ايضا من فرتة اىل أخرى  تجاه القوات عىل 
خلفية ملفات معينة، لكن من العجب الســيايس، ان يعود 
جنبــالط من رحلة العداء  اىل ارســاء الهدنة مع خصومه 
بعد جوالت من العنف السيايس، كا يبدو الوضع  اليوم مع  
التيار الوطني الحر ومع قيــادات يف فريق 8 اذار تتقدمهم 
املصالحة مع النائب طالل ارســالن، واستقبال رئيس تيار 
التوحيــد وئام وهاب، والتزام جنبالط ســقوفا يف التهدئة 

وضبط النفس، مل تحصل من فرتة طويلة.
العالقة مــع التيار الوطني الحر هي املفارقة األهم، حيث 
رصدت مؤخرا ثالث إشارات تعتربها مصادر سياسية بداية 
تحوال يف العالقة بني املختــارة والتيار الوطني الحر، اللقاء 
الذي عقد  يف الشوف بني مســؤولني اشرتاكيني وعونيني، 
مبــادرة جنبالط االتصــال بالقيادي غســان عطالله لطي 
صفحة االشكاالت معه، ومعالجة ذيول االشكال الذي وقع 

بني اشرتاكيني واحد االعالميني املقربني من التيار.
اللدود يف  الخصم  باالنفتاح عىل  االشــرتاكية  الخطوات 
املختارة،  الشالوحي، يضعه سياســيون مقربون من  مرينا 
يف اطار لزوم املرحلة الحالية الذي يســتلزم أقىص درجات 
الحيطــة والتنبه من االنزالق اىل الفوىض والفتنة املرتبصة 
بالوطن، وفق السياســيني ذاتهم، فــان الوضع اقرتب من 

االرتطام الكبري ومخصص للعمل، وليس تصفية الحسابات 
السياسية واحتســاب الحصص الحكومية، ورئيس الحزب 
االشــرتايك اســترشف من مدة طويلة معــامل ما يحصل 
اليوم، فطــوى صفحة التجاذبات مركزا عىل أولويات الناس 

واملجتمع.
وفق مصادر سياسية، فاألمور تبدلت من اللحظة التي زار 
فيها جنبالط قرص بعبدا متجــاوزا كل الخالفات مع بعبدا، 
واليوم تتمدد التسوية يف اتجاه اآلخرين، وتؤكد املصادر ان  
العالقة  جنبالط يتعاطى شــخصيا بكل تفاصيل ومفاتيح 
مع التيار، ويضع ثقله ملعالجة االشكاالت املناطقية املتنقلة 
خوفا من تداعيــات محتملة عىل العيش املشــرتك ووحدة 
الجبل، واســتباقا للفوىض وأي اشــكاالت قــد ترتتب عىل 

االنهيار.
االنفتاح الجنبالطي عىل الخصوم متخذ منذ فرتة، تضيف 
املصادر، وبدأ فعليا بعد زيارته قبل شــهرين اىل بعبدا التي 
أقفل فيها الباب عىل صفحة خطرية من الســجال مع بعبدا، 
ومبادرة جنبالط تجاه الوزير الســابق غسان عطالله القت 
ارتياحــا يف صفوف املحازبني وســكان الشــوف وعاليه، 
خصوصا ان األخري خــاض مواجهات كثــرية مع املختارة 
والوزير السابق وائل بو فاعور، وقد  تلقى عطالله تهديدات 

اشرتاكية يف اوقات سابقة. 
وفق املعلومات، فــان الهدنة تتقدم اليــوم بني الطرفني 
واجتاع الشــوف مقدمة الجتاعات وخطوات الحقة يتم 
العمل عليهــا، تتضمن اقفال الباب عــىل توترات املايض،  
والعودة اىل مصالحة الجبل  ومنع االحتكاك عىل وســائل 

التواصل.
وفق املصادر من املبكر الحديث منذ اليوم يف االنتخابات، 
األولوية لــرص الصفوف اوال ودعم ومســاندة الناس يف 

تخطي األزمات قبل الحديث عن تحالفات وانتخابات.

رضوان الذيب

هــل يحــاول البعــض يف الداخل والخارج اســتغالل 
الذين  العمالء  عودة  لتمرير  والفلتان  االقتصادية  االوضاع 
ذاع صيتهم يف ارتكاب املجــازر بحق اهايل الجنوب وكل 
اللبنانيني خــالل فرتة االحتالل اإلرسائييل وعمالئه ، وإذا 
كان التربير القضايئ باالفــراج عن العميل عامر فاخوري 
بســبب أوضاعه الصحية، فا املربر الطالق رساح العميل 
الليل   احمد غضبوين خالل ســاعات ويف منتصف  جعفر 
من قبل املحكمة العســكرية، بعــد أن اوقفه األمن العام 
٣ ايام، وســلمه  اللبناين لــدى دخوله إىل املطــار  ملدة 
فادي  القايض  رساحه  اطلق  حيث  العســكرية،  للمحكمة 
األمريكية،  الهوية  وانه يحمل  الزمن،  عقيقي بحجة مرور 

امرييك. ودخل بجواز سفر 
والســؤال: هل عاد مسلســل عودة  العمــالء اىل أرض 
الوطــن واالكتفاء مبحاكات صورية كا حصلَ مع العميل 
جعفر احمــد غضبوين الذي عمل كـ »ضابط ارسائييل« يف 
سالح املشــاة وكان معاونا للعميل يوسف سبالين مسؤول 
منطقــة الناقــورة يف الوحدة 504، والتي ارتكبت ابشــع 
املارسات بحق اهايل منطقة الناقورة، كا أنه مسجل عىل 
الئحة »جيش لحد« الكتيبة ٣.٣ وهو من الالئحة ٣1٣ الذي 

ذاع صيتها حني عودة العميل فاخوري.
وحســب معلومات »هيئة لجنــة األرسى واملحررين«، 
فإن العميل جعفر ســافر من داخل فلســطني املحتلة إىل 
كندا، ثم أمريكا بعد تحرير الجنــوب، ليعود إىل لبنان عن 
طريــق ديب منذ ايام حامال جوازا امريكيا. ويف املعلومات 
ان جعفــر انتظر مــرور الزمن للعــودة إىل لبنان، وهذا 
يحمل عالمات اســتفهام كبرية يف عودته ويف مثل هذه 
الظروف بالتحديد، وهناك خشــية مــن ان تكون عودته 
جس نبض بعد موت العميــل فاخوري لعودة األخطر منه 
ينفذه فاخوري  ان  للقيام مبــا كان مطلوبــا  هو جعفر، 
من عمليات امنية، كا ان عــودة غضبوين، رمبا هدفها، 
ان جعفــر غضبوين من  القيام بأعال مشــبوهة، علا 
مواليد الناقورة عــام 1٩٦8 والدته فاطمة عواضة وله ٣ 

الناقورة. اوالد ومقيم االن يف 
األســري املحرر احمــد طالب قال باســم »هيئة ممثيل 
األرسى واملحررين«: ان الهيئــة تفاجأت باالفراج الرسيع 
عــن العميل غضبوين ويف منتصف الليل، ولذلك ســيقدم 
اليوم،  املحامي غســان املوىل شــكوى قضائبة صبــاح 
وندرس القيام بسلســلة تحركات أمام املحكمة العسكرية 
او يف الناقورة حســب املســار القضايئ، ألن لهذا األمر 
محاذيــر آمنية وارتباطات مخفية عــىل األجهزة األمنية 
مطلوب كشــفها من خالل التحقيقــات، وأضاف طالب : 
مرور الزمن ال يســقط مع العمالء، وهــذه بدعة جديدة 
فرئيس  العمــالء،  عن  لالفــراج  القضاة  بعــض  ابتدعها 
املحكمة العســكرية القايض حســني عبدالله اطلق عامر 
فاخوري بحجة مــرور الوقت، لكن ومنذ اســابيع جرت 
محاكمة احد األشــخاص بعد مرور 40 عاما عىل ارتكاب 
الطــوارئ االيرلندية، وكان  اثنني من قوات  جرميتة بقتل 
الدم اللبناين مباحا وال يســتحق مــن ارتكب املجازر بحق 

العقاب. أهلنا 
وتابع األســري طالــب : ال نريد ان يفهــم تحركنا عىل 
أنه شــخيص بتاتا، بل هدفنا منع عــودة اي عميل دون 
القوانــني وعودة جعفر غضبوين  محاكمة ويجب تطبيق 
آمنية كبرية، عىل األجهزة  له مخاطر  بجواز سفر امرييك 
األمنية كشــفها من أجل حاية الوطن ومنعع انكشافه، 
واســتطرد طالب قائال : تحركاتنا نابعة من معاناتنا وما 
تعرضنــا له مع اهالينا عىل يد هؤالء العمالء، ولوال هؤالء 
العمــالء مل يكن االحتــالل قادرا عىل البقــاء يف ارضنا 
لســنوات وســنوات. ووصف بيان »هيئة ممثيل األرسى 
واملحررين« جعفــر غضبوين »بأنه ضابط أمني صهيوين، 
دخل بجواز ســفر امرييك، وكأن مسلسل تهريب العمالء 
وعودتهم املشــبوهة اىل بلد املقاومــة والكرامة لبنان مل 
ينتِه مع جزار معتقــل الخيام عامر الفاخوري، حتى يطل 
علينــا بكل وقاحــة وجالفة ضابط أمنــي صهيوين آخر 
بجواز ســفر امربيك وغطاء ســيايس بغيض ممن يحمل 
زوراً هويــًة لبنانية، نعــم أنه القاتل واملجــرم والرقيب 
والعميــل األمني رقيب اول يف ســالح مشــاة العدو وله 

خدمــات أمنية كبرية ، أدت اىل عتقــال وحجز الكثري من 
املحتل«. الرشيط  داخل  املواطنني 

وأضاف البيان : »فوجئنا كا غرينا من املتابعني من طريقة إطالق 
رساحه امس وكأنه مل يحمل يوماً سالحاً عىل أبناء جلدته وعائلته 
وكأنه مل يشارك يف قمع وقتل املواطنني األبرياء داخل الرشيط املحتل 
، وأكد البيان : نعيد ونكرر بكل وضوح ورصاحة كل من شارك يف 
الضغط إلطالق رساحه هو صهيوين ساقط وقاتل ومجرم ومطبع 
ومتعامل مها عال شأنه عىل الصعيد الرسمي او الشعبي ومها 
 كان مركزه ألن املدافع عن العميل أشــد قذارة من العميل نفسه«.
ودعا البيان »اهايل بلــدة الناقورة الحبيبة واهل الجنوب وكل حر 
ومقاوم ورشيف يف لبنان اىل طرده من بيننا .فال يحق له ان يتنفس 
حتى الهواء الذي يتنفسه االن يف الجنوب، وندعو القضاء العسكري 
واالجهزة االمنية للتحرك الفوري واال ندعو عوائل الشــهداء وكل 

رشيف لقطع الطريق عىل عودة العمالء اىل بلد املقاومة.«

عيىس بو عيىس

ما كان يســمى إعتقادا أن وصول البالد اىل االنهيار التام 
يتعلــق بالخالفات الداخلية أصبح واقعــة حقيقية. أن أهل 
الربط  والحــل يف لبنان ال قيمة سياســية لهم بني أبنائهم 
وال يف االقليم أو الــدول الكبرية، وهم غري محرتمني من قبل 
املحافل الدولية بشــكل علني، وبالرغم مــن هذه الفجيعة 
السياسية واالقتصادية األوىل يف تاريخ لبنان، تعمل جهات 
معينة وبإرصار عىل تحجيــم الخالفات ووضعها يف خانة 
الخالف عىل تســمية وزير من هنا أو وزير من هناك، وعىل 
نرش املقولة التالية وفق أوساط نيابية: إن الفجيعة الحاصلة 

يف البالد هي من صنع داخيل !!!
وتقول االوســاط يف معرض رسمها للمشهد الذي يتفاقم 
كل ساعة، أن التكابر ال ميكن أن يوصل اىل االفالس والجوع 
مها بلغ غّيه ، بل هناك ربط محكم بني ما يحصل يف االقليم 
من مفاوضات وضغوط متبادلة هي االساس يف إنهيار البلد 
بكامله، وفيا يعمد البعض اىل التنظري مرتافقا بعدم املباالة، 
تبدو االمور يف لبنان ذاهبة نحو صورة قامتة وســوداء، ال 
ميكن تفاديها وســوف تقيض عىل مقومات البلد بكاملها، 
وصوال اىل ما ميكن أن تتأثر من خالله املؤسســات االمنية،  
وخصوصا الجيش املعول عليه الحفاظ عىل ما تبقى من أسس 
لعدم إنــدالع الفنت الداخلية والفوىض االجتاعية، حيث يتم 
وأنانياتهم  السياسيني  العسكرية وزر عهر  املؤسسة  تحميل 

حيث تتم تعبئة أمة عىل أخرى ومذهب عىل طائفة.
وتلفت االوســاط نفســها، اىل أن  هذا االنهيار مل يسبق 
أن عاشــه لبنان، ال يف الشكل وال يف املضمون، معاناة عىل 
كافة األصعدة، وجمود يف الحركة السياســية،ولكن ما هو 
مزدهر تبادل الشتائم، وكأن املقصود أال يبقى بلد وال ناس وال 
مجتمع وال دولة، حملة انقالبية شــاملة ساحقة، تخوضها 
السلطة املتآمرة نفسها عىل نفسها من دون هوادة، بتكلفة 
باهظة سوف يدفعها الجميع دون استثناءات، وبأمر عمليات 
مبارش يهدف اىل تحويل الجمهورية اللبنانية ساحة أنقاض 
ممســوحة، وردم الهويــة، حيث تبدأ رشعنــة إدارة تغيري 
مالمح الخارطة، يف الدميوغرافيا اإلنسانية والديبلوماسية 

والحضاريــة، واليوميــات والحريات، والحقــوق باملفهوم 
الصحيــح والصادق للتعبري، والتطبيع مع حالة كل يوم أزمة 
جديدة، كل يوم كارثة تحل عىل اللبنانيني، وما عادوا يعرفون 

من أين تنزل بهم الكوارث.
وتأكيدا عىل ما يف املقلب اآلخر للمجرة، فالحســابات عىل 
غري أجندة تضيف االوساط ، واألولويات مختلفة، والخواتيم 
يف مصلحة كّفة موازين القوى بالتفاوض واملحور الراجح، 
الدويل،  الوصايــات والبوليس  النفوذ وطروحات  وصفقات 
وجوائز الرتضية حيــث النهايات ال فرق بني بريوت وقندهار 
ورمبا تتفّوق قندهار  حيث املشهد أكرث من مرعب، واإلنزالق 

من دون فرامل.
وتأكيدا لهذا التخيل الدويل والعريب عن لبنان، تعطي هذه 
االوساط جملة من الشواهد املخزية عن تخيل العاملني العريب 
والدويل لتسأل : أمل يكن بإمكان أي دولة عربية ساع أصوات 
االطفال يف لبنــان الذين فقدوا مادة الحليب ؟ أمل يشــاهد 
العرب والعامل أن لبنان ال بنزين فيه وال أدوية وال أمصال وال 
فيول وال كهرباء ، ناهيك عن عذابات الناس يف الحصول عىل 
لقمة الخبز وسط ماليني هائلة من السوريني والفلسطينيني 

يتقاسمون مع اللبنانيني  املياه والكهرباء والخبز !!
تجيب االوساط  بالتأكيد أن العرب يعرفون جيدا ما يجري 
يف لبنان وبالتفاصيل، لكنهم غري عاجزين عن مّد يد املساعدة 
لكنهــم ال يريدون ، وهذا عامل يضــاف اىل أن ما يجري يف 
الداخل هو مطلوب من الخارج بتفاصيله اململة ، وهل يعجز 
العرب عن إرسال بعض النفط الفائض يف خزاناتهم بعيدا عن 
الرغبة يف اإلرتهان لهــم... فنعطيه ما يريد !! أليس مبقدور 
العرب إعطاء لبنان جرعة من األدوية املفقودة وأدوية غسل 

الكيل والسكري والضغط ؟
من الطبيعي تستنج االوســاط، أن تدخل إيران عىل الخط 
بعد أن أفسح لها العرب الفرصة وفتح لها االبواب والشبابيك 
يف عرض نفطها وغازها عىل لبنــان... فاللبنانيون جميعا 
بعيدا عن التمذهب الطائفي  ما بات مبقدورهم إختيار صفة 
الرتف، ما دامت أرواحهم وأطفالهم عىل شفري املوت، وتطرح 
االوســاط مقولة االنتاء الطائفي ومدى قبول التعامل مع 
دولة تحيطها العقوبات من كل حدب وصوب ســبيال لرفض 

املســاعدات، وإذا قيل أيضا أن من يستقبل املساعدات يصبح 
مرتهنا لهذه الدولة أو تلك، حســنا ملاذا ال تفتح الدول العربية 
ولبنان عضو مؤســس يف الجامعة الســاكتة املغشية عىل 
أمرها أبوابها ملساعدة لبنان، أقله فقط عىل الصعيد الصحي 

يك ال ميوت االطفال الرضع ويفارق كبار السن الحياة !؟
وتختم االوساط عرضها للوضع القائم بأنه بات ال ينفع أي 
خارج يف طرح أي حلول حتى لو حزم أمره، إن مل تجتمع معه 
باملوافقة إرادة املنظومة الحاكمة، وكيف لها أن توافق وهي 
ة  ال َخيار وال قرار وال موقف، خاضعة، مستســلمة، ُمَســريَّ
كقاتل مأجــور مييش يف جنازة غب األوامر ال خطّط لها وال 
رؤية وال فهم للواقع املؤمل امليؤوس، يف مقابل شعب أخرس 

وجمهور يصفق لجالديه.

إنقاذ حكومة  وجـــود  أصــبــح  هــاشــم: 
ــة وقــــــادرة ضـــــرورة وطــنــّيــة ــاعــل ف

أكد عضو كتلة »التنمية والتحرير« النائب قاســم هاشــم، 
أن »االجواء امللبــدة التي تحيط بازمة الحكومة وما تركته من 
تداعيــات عىل الواقع االقتصــادي واالجتاعي للبنانيني وما 
يتعرضون له مــن ذل وقهر مل يحرك إحساســا لدى املعنيني 
بتأليــف الحكومة وســيطرة املصالح واملكاســب الطائفية 
واملذهبية والحزبية عىل مواقفهم وتعنتهم ومتسكهم بآراءهم 
وابقائهم عىل الســجال والخطاب السيايس املتوتر الذي يزيد 

الرشخ والتباين«.
وقال يف ترصيح بعد لقاءات مع فاعليات بلدية واجتاعية 
وصحية يف منزله يف شبعا: »أمام مأساة اللبنانيني ومعاناتهم 
اليوميــة مع فقدان املواد االساســية مــن محروقات ودواء 
وأزمة دخول املستشــفيات أصبح وجود حكومة إنقاذ فاعلة 
وقادرة رضورة وطنية لحاية الوطن واسهل الطرق للوصول 
اليها مبادرة الرئيس نبيه بري التي تحايك املبادرة الفرنســية 
وتالقي تأييد القوى السياســية والفاعليات، ولكن تحتاج اىل 
تواضع البعض وتخليهم عن االنانيات والكيدية بدال من إطالق 
العنان اللســنتهم والتصويب الخاطىء يف أسباب ما آلت اليه 
أمور البالد والعباد الن الوضع سيسري يف اتجاه الخطر ونحو 

االسوأ، اذا استمرت املاطلة والرهانات العقيمة«.

الحكومة عــلــى  نتمنى  ــبــالط:  جــن
وقــــــف الـــعـــبـــث بـــصـــحـــة الـــنـــاس

غرّد رئيس الحزب التقدمي اإلشــرتايك وليد جنبالط عرب 
حســابه عىل »تويرت«، وكتب: »ان وزيــر الصحة يقوم ما 
يستطيع فعله يف مواجهة دولة مســتوردين الدواء ودولة 
الصيادلة ودولة املعدات الطبية. نتمنى عىل حكومة ترصيف 
االعال وقف هذا العبث بصحة النــاس يف انتظار حكومة 

االصالح او ما شابه«.

فضل الله للمسؤولين: كفى إذالالً للناس
توجه الســيد عيل فضــل الله يف ترصيح له عرب وســائل 
التواصــل االجتاعي اىل املســؤولني، قائــال: »اخرجوا من 
بروجكم العاجيــة ومن مهاتراتكم واوقفــوا هذا الذل الذي 
يعيشــه الناس الذين ينتظــرون يف الطوابري عىل محطات 
املحروقات ويبحثــون دون جدوى عن حليب الطفالهم، وعن 

استشفاء ودواء ملرضاهم وطعام لعيالهم«.
اضاف »لن يغفر اللبنانيــون لكم ال مباالتكم اتجاه االمهم 
واوجاعهم، وتذكــروا دامئا توعد الله للظاملني والفاســدين 

وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون«.

التشكيل ــر  ــؤّخ ي مــن  عـــون:  سليم 
التكليف ورقــــة  ــحــاصــر  ي مـــن  هـــو 

غرد النائب سليم عون عرب حســابه عىل »تويرت«: »أيضا 
وأيضا من ال يحرتم الدســتور ووثيقة الوفاق الوطني ويؤخر 
تشــكيل الحكومة، هو من يحارص بورقة التكليف يف جيبه 
ويهدد بعدم التشــكيل حتى نهاية الواليــة، ويتحدى رئيس 
الجمهورية ويعتربه باش كاتــب عليه فقط التوقيع عىل ما 

يقدمه له«.
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دموع االسمر

بانتظــار ما يحمله اليوم من وعــود بحل الزمة املحروقات، 
فان االنظار تتجه اىل اطاللة جديدة للرئيس املكلف بتشــكيل 
الحكومة سعد الحريري لحسم أمره بني  االستمرار يف املراوحة 

او االعتذار.
رغم ذلك، فان املشــهد الســوداوي لن يغري من واقع الحال 
املأزوم مبختلف القطاعات االنتاجية واملســتهلكة، من طبابة 
ودواء وبنزين وغالء اســعار املواد االســتهالكية،  رغم تأكيد 
حكومة ترصيف االعامل ان الدعم مل يرفع بعد، لكن واقع الحال 

يؤكد عكس هذا الكالم.
من املؤكد ان كل اللبنانيني بانتظار ايام أســوأ من الســابق، 
بسبب تعّنت الطبقة السياسية عىل عدم وضع حلول للمشاكل 
واالطامع السياســية، واكرث ما يطرح عالمات استفهام حول 
ايجاد صيغــة للتفاهم، هو اعــالن دولة لبنان فاشــلة بكل 
املقاييس، فام الدافع مــن االختالف وعىل ماذا يختلفون، وكل 
الســنوات  انهارت وتحتاج عرشات  املنتجة لالربــاح  املصادر 

للعودة كام كانت.
لذلك، كشفت اوساط سياسية ان هدوءا يخيم عىل طرابلس 
يتعلق باملستجدات القادمة، ويبنى عىل اليشء مقتضاه. واكدت 
ان عاصمة الشامل ســتكون عىل موعد مع اسبوع ساخن يف 
حال اعلن الحريري اعتذاره عن التشكيل،  واكدت انه املتوقع يف 
هذه الحالة ان تعيش املدينه اياما ساخنه، تبدأ بقطع الطرقات 
وشل كافة املؤسسات، وخلق حالة من الفوىض تشبه اىل حد 

كبري يــوم الغضب عام 2011،  واعتربت االوســاط ان مدينة 
طرابلس كانت وســتبقى صندوق بريد يف االزمات السياسية، 

اما يف حال السلم، فان املدينة تصبح منسّية.
فالخشــية من انفالت االوضاع يف طرابلس  تقلق االوساط 
الطرابلســية، ال ســيام ان تحضريات تجري الطالق مسلسل 
التحركات ســتكون لحظة اعالن  تحركات، وان اطالق هــذه 
الحريري اعتذاره ، والتوقعات ان تكون ردود الفعل يف الشارع 

عنيفة من منطلق حامية موقع الطائفة السنية.
والســؤال املطروح، هل تتحمل طرابلــس خضات امنية يف 
ظل االوضاع املايل واملعيشــية واالقتصاديــة الصعبة؟ ومن 
يتحمل مســؤولية هذه الخضات وما سرتتبه من نتائج سلبية 
يف الشارع، خصوصا ان حالة الغضب الشعبي املصّوب باتجاه 
الطبقة السياسية، وال سيام املعرقلني منهم والحريري احدهم، 
كبرية وواسعة اثر فقدان الثقة بكل هذه الطبقة، ويف املقدمة 
التيار االزرق الذي اطلق وعودا بالجملة للطرابلسيني مل يتحقق 
منها شيئا، بل ان وعود الطبقة السياسية بكل اطيافها ساهمت 

بتهميش طرابلس واالمعان بتفقري وتجويع الطرابلسيني.
لعــل حل ازمــة املحروقات اليــوم يفتح كوة يف املشــهد 
السوداوي، او ستذهب البالد اىل كارثة مل يعد يتحّملها املواطن 
اللبناين عامة والطرابليس خاصة الذي يجد نفسه امام جدران 
صلبة وتتفاقم االزمات من اقفال محطات البنزين والصيدليات، 
وحتى املستشــفيات باتت عىل وشــك االقفــال وتتكاثر فيها 
االشــكاليات يوما بعد يوم، والفقر مع البطالة قضية تشــكل 

اكرث خطورة عىل الساحة الطرابلسية...

فادي عيد

التأليف  دخلــت عمليــة 
يف نفــق مظلــم، يف ظل 
تدخالت  عــن  معلومــات 
الســاعات  يف  حصلــت 
وخارجياً،  محليــاً  املاضية 
بالرئيس  دفــع  مــا  وهذا 
اىل  الحريري  املكلّف ســعد 
االعتذار،  وعــدم  الرتيّــث 
خالل  ومــن  ينقل،  حيــث 
أجــواء موثــوق بهــا، أن 
اتصاالت جرت معه من قبل 
الخارج  يف  أصدقائه  بعض 
اللبناين،  بامللف  املعنيني  من 
والذيــن  لدولهــم الــدور 
املســتويني  عىل  الفاعــل 
طالبني  والــدويل،  العريب 
باإلضافة  هذا  الرتيّث،  منه 

اىل دور أســايس قام به الرئيس نبيــه بري يف اإلطار 
نفســه، ما حدا الحريــري عىل عدم االعتــذار بانتظار 
اليومني املقبلني، ولكن األمر املؤكد أنه لن يؤلف حكومة 
يف ما تبقى من عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، بل 
ســتكون هناك مواجهة مفتوحــة بينهام، واألمر عينه 

مع رئيس »التيار الوطني الحر« النائب جربان باســيل.
السياق ذاته، تكشــف املصادر نفسها، أن بري،  ويف 
كان يرغب بعقــد لقاء مع الحريري قبــل لقاء املجلس 
اإلعتذار،  بّينة من طرح  اإلســالمي، ألنه عىل  الرشعي 
الحريري من  أقرب بكثــري اىل  بات  أن بري  وخصوصاً، 
الطــرف اآلخر، أي رئيس الجمهوريــة و«التيار الوطني 
السياسية  املواجهة  حصلت  الخلفية،  هذه  وعىل  الحر«، 
السيايس  واملعاون  الربتقايل«  »التيار  قياديي  بعض  بني 
لربي النائب عيل حسن خليل، وهذا ما قد يدفع يف األيام 
املقبلــة إىل تكثيف اإلتصاالت السياســية، وصوالً إىل 
أمل«  اإلشــرتايك« و«حركة  »التقدمي  الحزب  تالٍق بني 
قد يخوض  املســتقبل«، يكون كحلف غري معلن  و«تيار 
الحر«،  الوطني  و«التيــار  العهد  مع  رشســة  مواجهة 
ومبؤازرة مســيحية من قبل »تيار املــردة«، باعتبار أن 
وتباينات  خــالف  عىل  كانت  وإن  اللبنانيــة«  »القوات 
هائلة مع العهد و«التيــار الربتقايل«، إال أنها لن تدخل 
أي عدم  باسيل مســيحياً،  قد يســتثمرها  يف مواجهة 
إعطائه أي فرصة لكســب شعبوية مســيحية يجرّيها 
الرئاسة  املســيحيني وصالحيات  له عىل خلفية حقوق 
األوىل وســوى ذلك، ملا تطلبه املرحلة اإلنتخابية املقبلة 

االستحقاق. هذا  قبل  وشعبوي  سيايس  استثامر  من 
أما مــاذا ميكن أن يحصل من ســيناريوهات يف ظل 

التوّجــه املرتقب للحريــري نحو اإلعتذار، هنا تشــري 
املعلومات، اىل ســيناريو عــدم التأليف وعدم االعتذار، 
يف حني يرتّدد ســيناريو آخر أو طروحات أخرى تتمّثل 
باالعتــذار من خالل بيان شــديد اللهجــة، وباملقابل، 
أي  أن  الجميع يدرك  صعوبة تكليف شخصية سّنية، ألن 
صدام مع بيئته الحاضنة، ســيؤدي اىل حرق مستقبله 
الروحية  املرجعيات  أو سيحظى مبقاطعة من  السيايس 
العهد  إضعاف  ذلك  والهدف من  الســّنية،  والسياســية 
الذي لن يتمكّن يف الســنة األخرية من واليته من إيجاد 
حكومــة تنقذ، بالحــد األدىن، هذا االنهيــار املتامدي، 
والذي بات يشــكل اســتنزافاً متواصالً للرئيس ميشال 

السيايس.  لتياره  عينه  واألمر  عون 
وتختم املصادر نفســها، مشرية إىل أن آخر املعلومات 
املســتقاة من املعنيني بالتأليف، تــؤرّش اىل أن االعتذار 
قد يحصــل يف وقت قريب جداً، ولكــن األمر املؤكد أن 
املواجهات السياسية ســتكون حامية، وستأخذ أشكاالً 
املعنيــة بالوضع  الدول  املقابل، فــإن  مختلفــة، ويف 
اللبناين، وال سيام فرنسا، ســتعمل عىل منع أي اهتزاز 
املالية واإلقتصادية  أمني وصوالً اىل اإلمساك باألوضاع 
واملعيشــية، لقطع دابر االنهيار املتواصــل، أو التوّجه 
نحو رفع الدعم، أكان عىل صعيد املحروقات أو األدوية، 
وهذه املســألة تحظى باهتامم فرنيس ودويل، ألن من 
شــأنها أن تقحم البلد يف فــوىض أمنية عارمة، وعىل 
هــذه الخلفية، هناك متابعة دقيقة للوضع اللبناين، مع 
األخذ بعني االعتبار أن االعتذار بات وشــيكاً، ولكن يف 
املقابل، مثة ســعي كيال يــؤدي اىل أي فوىض أو مزيد 
من انهيار العملة الوطنيــة، وكيال يؤدي ذلك اىل بلبلة 

قد تدفع الحقاً إىل ما ال يحمد عقباه. 

انفالت الوضع في طرابلس لحظة اعتذار الحريري ؟؟!! وباسيل< العهد  مــواجــهــة  فــي  ــاعــي  رب >حــلــف 

محمد علوش

اللبنانيون مثن  يدفع  مرة جديدة 
املنطقــة، ويدفعون  ما يجري يف 
مثــن ارتباطهم بــكل امللفات التي 
تجعل اتخاذ القرار محلياً امرا صعبا 
ال بل مســتحيالً. مل يعد باإلمكان 
التحرك يف امللف الحكومي، فاألمور 
باتت يف مــكان آخر، والبحث بات 
يتعلــق بكيفية اعتــذار الحريري، 
وموعد هــذا اإلعتــذار، وما الذي 

سيجري بعده.
املكلف  الحكومــة  أبلــغ رئيس 
عبد  اللبنانية  الجمهوريــة  مفتي 
اقرتاب توجهه نحو  دريان  اللطيف 
االعتــذار، معددا أمامه األســباب 
املوجبة لذلك، ويسعى الحريري من 
خالل املشــاورات التي يجريها مع 
لبنان،  يف  السنية  الطائفة  أقطاب 
قبل  جامع  دعــم  عــىل  الحصول 
ان  مستقبال  يقال  ال  ليك  االعتذار، 
الرئاسة  فرّط بصالحيات  الحريري 

الثالثة، وأنه يتخذ القرار لوحده.
ال تــزال الصورة غــري واضحة 
االعتذار،  بعد  ما  ملرحلة  بالنســبة 
وهناك أكرث من ســيناريو مطروح 
عىل طاولة البحث، بحسب مصادر 
أن  اىل  مشرية  مطلعة،  سياســية 
ميشــال  الجمهورية  رئيس  فريق 
فيصل  إسم  تســويق  يحاول  عون 
ولكن  الحكومة،  لرئاســة  كرامي 
مرتفعة  تبدو  ال  قد  األخري  حظوظ 
بسبب عالقته الوطيدة مع األتراك، 
دول  حفيظة  يثــري  قد  الذي  األمر 

خليجية معنية بامللف اللبناين.
محاوالت  »إن  املصادر:  وتضيف 
فريق الرئاسة قد تصطدم مبخطط 
الحكومات  ورؤســاء  الحريــري 
الســابقني، والذين بات لهم كلمة 
عليــا يف اختيار إســم أي رئيس 
مكلــف، خاصــة أن لــدى هؤالء 
خطة مختلفــة باتت تظهر بعض 
تبني  عىل  تقــوم  وهي  مالمحها، 

ترشيح السفري نواف سالم«.
طاغية  اإليجابيات  كانت  عندما 
يف امللــف الحكومي منــذ 10 أيام 
تقريباً، كان لنواف ســالم إطاللة 

تلفزيونيــة كانــت مبثابة اعالن 
الحكومة،  لرئاسة  ترشحه  برنامج 
ويومها اســتغرب كثريون توقيت 
اإلطاللة، والذي أصبح أوضح اليوم 
بعد اقــرتاب اعتذار الرئيس املكلف. 
ويف هذا الســياق تشــري املصادر 
إىل أن إسم نواف سالم عاد ليطرح 
بقوة يف األوساط النيابية، وبحال 
اعتــذر الحريري وقرر تبني إســم 
ســالم، فإنه حكام سيكون رئيس 

الحكومة املكلف الجديد.
وتكشــف املصادر أن إسم سالم 
نواب  مبوافقة  يحظــى  كان  الذي 
من  وغريهم  اللبنانيــة«،  »القوات 
عىل  وسيحصل  اســتقالوا،  الذين 
مباركة »تكتــل لبنان القوي«، الن 
التي  إسم ســالم هو من األسامء 
قيل أنها اقرتحت سعوديا وامريكيا، 
والتكتل اعلن مــرارا رغبته بتزكية 
اململكة  وتختاره  تدعمه  اســم  أي 

العربية السعودية.
كذلك لن تعــارض »كتلة التنمية 
بحال  ســالم  إســم  والتحريــر« 
رؤســاء  و«نادي  الحريري  دعمه 
الحكومات السابقني«، فرئيس هذه 
الكتلة نبيه بري ميلك موقفاً واضحاً 
بأنه مــع الحريــري أو من يزكيه 
الحريري، كذلك هــو موقف حزب 
الله، الذي كانت لديه بعض عالمات 
اإلستفهام حول إسم سالم، وتؤكد 
املصادر أنه بحال اتجهت األمور اىل 
هذا املكان، فقد ال يتبنى نواب حزب 
الله ترشيح نواف سالم، ولكنهم لن 

يعارضون.
كل هذه السيناريوهات باتت متلك 
حظوظا أكرب من حظوظ تشــكيل 
الحكومة برئاســة سعد الحريري، 
بأن  للتذكري،  املصــادر  تعود  ولكن 
توقيــت اإلعتذار ال يعلمــه اليوم 
اىل  مشرية  نفسه،  الحريري  سوى 
أن هناك أكرث مــن احتامل للدرس، 
منهم أن يحتفــظ بالتكليف اىل ما 
قبــل االنتخابات النيابيــة املقبلة 
يدعمه  الطرح  وهذا  أشــهر،   ٦ بـ 
»صقور« يف الطائفة السنية، فهل 
أخرى، كدعم  يختار الحريري طرقاً 

نواف سالم، فيحرج الجميع؟

ــم نــــــواف ســـالم  ــ ــات إسـ ــ ــل بـ هــ
ــرؤس الــحــكــومــة؟ ــ ــت ــ ــوالً ل ــبـ ــقـ االجتامعية مـ الشــؤون  وزير  أشار 

ترصيف  حكومــة  يف  والســياحة 
أنه  إىل  مرشفيــة،  رمــزي  االعامل 
للجنة  األخــري  االجتــامع  »خــالل 
التيســريية يف آذار املــايض، اتفقنا 
عىل امليض باملراجعة االســرتاتيجية 
لالســتجابة  لبنان  خطــة  لربنامج 
التقدم  وتقييــم  الســورية،  لألزمة 
املحــرز من العــام 2017 إىل 2021. 
اليوم سنســمع النتائــج األولية من 
يقــودون هذه  الذين  االستشــاريني 
املراجعة، ملســاعدتنا عىل استخالص 
سرناجع  كذلك  للمســتقبل.  الدروس 
الربع  القطاعات بدًءا من  النتائج عرب 

األول من عام 2021«.
وخالل اجتامع اللجنة التســيريية 
السورية،  لالســتجابة  لبنان  لخطة 

لفت إىل أن »النتائج املبــارشة التي حققتها خطة لبنان 
لالستجابة لألزمة السورية، عىل الرغم من كونها أعىل 
من الســنوات الســابقة، إال أنّها مل تستطع منع تدهور 
الوضع االقتصادي، لكّنها ساهمت بالتأكيد يف التخفيف 
من آثاره. منــذ العام 2019 ، تضاعف عدد األشــخاص 
الذين تلقوا مساعدات غذائية عينية، وال سيام اللبنانيون 
منهم. كذلك تّم توســيع نطاق املساعدة الغذائية النقدية 
يف عــام 2020 بزيادة قدرهــا %26 للبنانيني، و31% 

للسوريني«.
وأفاد مرشفية بأن »وزارة الشؤون االجتامعية تواصل 

إعطاء األولوية لتطوير اســرتاتيجية شــاملة للحامية 
االجتامعية، ونعتمد عىل مشــاركتكم ودعمكم لتحقيق 
ذلك«، ُمذكّراً باّن »عودة الســوريني تبقى الحل االمثل ملا 
فيه مصلحة اللبنانيني والسوريني، ومن شأنها التخفيف 
عن كاهل لبنان الذي باتت فيه الخدمات والبنى التحتية 

مستنفذة بشكل دراماتييك«.
الخاصة لألمم  املنســقة  نائبة  أشــارت  من جهتها، 
لبنان ومنســقة الشــؤون اإلنسانية نجاة  املتحدة يف 
رشــدي، إىل أنه »يف الوقت الذي يتّم فيه تطوير خطط 
الصحة  مجــاالت  القطاعية يف  للطوارئ  االســتجابة 
واألمن الغــذايئ والتغذية والتعليــم لتلبية االحتياجات 

والعامل  اللبنانيــني  بــني  الجديــدة 
العمل  مواصلة  إىل  نحتاج  املهاجرين، 
املنجــز يف إطار برنامج االســتجابة 
للطــوارئ لضــامن اســتمرار الدعم 
للنازحــني واملجتمعات املضيفة لهم«، 
ُمشددًة عىل »أّن منظمة االمم املتحدة 
ورشكائها ال يزالون ملتزمني يف البحث 
عن آليات لتلبية االحتياجات امللحة بني 
االكرث  سيام  وال  السكان،  فئات  جميع 

ضعفاً منهم«.
»ارتفاع منســوب  وحــّذرت مــن 
تدهور  نتيجــة  لبنان  يف  التوتــرات 
واالجتامعية،  االقتصاديــة  االوضاع 
ووســط تنافس املجتمعــني املضيف 
النادرة واملوارد  والنازح عىل الفــرص 
املحــدودة«. ونّبهــت إىل اّن »تزايــد 
االنحياز يف  اللبنانيني عــن  انطبــاع 
املساعدة ملصلحة الالجئني، يقلّص قدرة االطراف الفاعلة 
يف مجال املســاعدة االنسانية ويعرّض حامية الالجئني 

السوريني للخطر«.
واعتربت رشــدي أن »املقومات والظروف يف سوريا 
التي متّهد للعــودة الطوعية عىل نطاق واســع ال تزال 
غري متوافرة، لذلك فمن الرضوري أن نعمل مًعا للســعي 
لتلبية االحتياجات الطارئة الجديدة يف أوساط اللبنانيني 
نواصل جهودنا  أن  املهاجرين، يجب  والعاّمل  والنازحني، 
لتعزيز قدرة املؤسسات اللبنانية عىل تقديم الخدمات يف 

ظل هذا الواقع املعّقد«.

مشــــــرفّية ورشدي ناقشــــــا اســــــتراتيجية خطة لبنان لالســــــتجابة لألزمة السورية

خالل االجتامع

ــدو : ــ ــيـ ــ ــد عـ ــ ــيـ ــ ــري فـــــي ذكـــــــــرى ولـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـ
لبنان وعدالة  وسيادة  حريّة  عن  ُمدافعاً  نستذكره 

غرّد رئيس الحكومة املكلف سعد الحريري يف ذكرى استشهاد وليد عيدو وابنه، 
وكتب عرب حسابه عىل »تويرت«: »14 سنة مرت عىل استشهاد الصديق الحبيب وليد 
عيدو وابنه خالد، نستذكره مدافعاً عن حرية وســيادة لبنان وعن العدالة وقيمها 
ونستذكره صوتاً مدوياً دفاعاً عن كرامة بريوت وحقوق اهلها… رحم الله الشهيدين 

وكل شهدائنا األبرار«.

ُمـــــبـــــادرة لـــتـــلـــّقـــف   : ــة  ــيـ ــطـ ــبـ ــنـ الـ ــي  ــتـ ــفـ مـ
الـــــــحـــــــّل األخــــــــيــــــــرة قـــــبـــــل اإلنـــــهـــــيـــــار

تســاءل مفتي مدينة النبطية الشيخ عبد الحســني صادق يف ترصيح: »كيف 
يستقوي أهل الحكم يف رصاع املحاصصة بشــعبيتهم بينام ميعنون اذالال وقهرا 
بشعبهم، وينادون بحقوق دياناتهم وطوائفهم، بينام يسحقون قيمها وتعاليمها. 
فاملشهد اليومي املدمي للقلب أمام محطات الوقود ويف الصيدليات والفقر املتامدي 
يعري زيف شعاراتهم ويفضح أنانياتهم وجشــعهم األعمى للسلطة«. أضاف »إن 
الحد األدىن من الواقعية يف السياسة وقراءة التجارب، دعك من املسؤولية الوطنية 
واألخالقية، تقتيض أن يسارع أهل الحكم للتوافق وأن يتلقفوا مبادرة الحل األخرية 

طالب رئيس حزب »التوحيد 
من  وهــاب  وئام  العــريب« 
املحقــق العــديل يف قضية 
تفجري مرفــأ بريوت القايض 
طارق بيطــار »العمل قضائيا 
باملرفأ دون  التحقيق  يف ملف 
النظــر اىل طوائف املوقوفني 
عليه  متمنيا  ملذاهبهــم«،  وال 
»إذا كان الضابط داوود فياض 
مخطئا فلتعلق مشــنقته أما 
إذا مل يكــن مخطئــا فليطلق 
رساحه، ألن ال أهله يتحملون 
بقاءه يف الســجن وال هو وال 
تحمل  عىل  قــادرون  عائلته 

استمرار هذا الظلم بحقه«.
وفودا  اســتقباله  خالل  جاء  وهاب  كالم 
شــعبية أمت دارتــه يف الجاهلية من كافة 
مناطق وقرى الشوف وعاليه، رأى خالله أن 
»اذا مل يحاسب كبار املســؤولني عن تفجري 
املرفأ، حرام ترك الضباط الصغار يف الحجز، 

والذين ال مسؤولية عليهم، وقاموا بواجباتهم، 
الذين مل يقوموا مبسؤولياتهم  وتركوا الكبار 
أصــال«، موضحا أن »املســؤوليات واضحة 
والجميع يعرف من هم املسؤولون عن انفجار 
املرفأ، وإفادات شــفيق مرعي وغريه كشفت 
من هم املســؤولون عن اإلنفجــار والجميع 

يعرف ذلك«.

وهاب : اذا لم يُحاسب كبار املسؤولين عن تفجير املرفأ
ــحــجــز ــي ال ــ حــــــرام تـــــرك الـــضـــبـــاط الـــصـــغـــار ف

وهاب مع وفود شعبية يف دارته

بالل  الوطني  الوفاق  حزب  رئيس  ســأل 
وســائل  عىل  ترصيح  يف  الديــن،  تقــي 
إنقاذ  يســتطيع  »من  اإلجتامعي:  التواصل 
لبنان املكنــوب من كوارثــه املرتاكمة، إذا 

الحاكمة عاجزين  والطبقة  الحكم  أهل  كان 
عــن إيجاد الحلول املناســبة إلخراج البالد 
والشــعب من هذا النفق املظلم والذي يزداد 

سواداً يوماً بعد يوم؟«.

ــبــنــان  ــاذ ل ــ ــق ــ ــطــيــع إن ــن يــســت ــ ــن : م ــ ــدي ــ تـــقـــي ال
ــزون ؟ ــاجـ ــقــة عـ ــطــب ــحــكــم وال ال ــل  ــان أهــ ــ إذا ك

ينهار  أن  قبل  اآلن  املطروحة 
الجميع.  الهيكل عىل رؤوس 
وهكذا عىل الحكومة الحالية 
أن تسارع لتحمل مسؤوليتها 
تفاقم  من  بالحد  الدستورية 
مواجهة  عــرب  أقله  األزمة 
التالعب  وضبــط  االحتكار 

باألسعار ومنع التهريب«.
»ويبقى  صــادق:  وختم 
الحل املأمول يف أن يســتولد 
الشــعب من رحــم عذاباته 
وآالمه قيادات وطنية نزيهة 
السليبة  هويته  للوطن  تعيد 

وتبني لبنان الدولة«.



5
ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س

االثنني 14 حزيران 2021

ــّرض عــلــى حــلــفــائــهــا فــي طــرابــلــس؟ ــحـ ــة ويُـ ــاوم ــق ــرفــض ســرايــا امل مــن ي
جهاد نافع

حســب القانون اللبناين املحرّض عــى القتل رشيك يف 
الجرمية... فكيف اذا كان التحريض عرب وسائل اعالمية ؟؟

بني حني وآخر يعمــد البعض عى التصويــب نحو رسايا 
املقاومة يف طرابلس، واكرث املستهدفني قوى واحزاب وطنية 
وقوميــة متجذرة يف مدينة طرابلس منــذ ثالثينيات القرن 
املايض ، كالحزب القومــي وحزب البعث، وصوال اىل »حركة 
التوحيد«واخريا »حركة النارصيني العرب« ممثلة بالشيخ عبد 

الكريم النشار...
بعض هذه الوسائل مل تعد تجد سوى مكتب النشار لعرضه 
عى انه مقر رسايا املقاومة ، وبرأي »حركة النارصيني العرب« 
ان بث صورة املكتــب هو تصويب متعمد ، يتضمن التحريض 

يف اي لحظة ينهار فيه االمن يف املدينة...
هذه القوى الوطنية املتجــذرة يف طرابلس دعت االجهزة 
االمنية اىل اتخاذ االجراءات الكافية للحد من التحريض عى 
الفتنة وعى القتل، وهو مبثابة اعــالن فاضح للفتنة التي 
يسعى اليها الذين دأبوا عى شــن هجامت وشحن النفوس 
بالتصويب عى حلفاء املقاومــة يف طرابلس وكأنهم غرباء 
عن املدينة ، ويقول الشيخ النشار ان املحرضني معروفون لدى 
االجهزة االمنية، ويجب ايقافهم عند حدهم الن تحريضهم ال 

ميت لحرية الرأي بصلة.
واليوم الســؤال الذي يطرح لدى اوســاط طرابلسية، هل 
يرفض فعال ابن طرابلــس رسايا املقاومة؟ وهل فعال حلفاء 

املقاومة يف طرابلس جسم غريب يف املدينة ؟
يسأل الشــيخ النشــار : من هو الذي يحق له ان يتحدث 
باســم ابناء طرابلس؟ ومن هم الذيــن يرفضون املقاومة؟ 
وملاذا التصويب علينــا يف كل مرة وملصلحة من ؟ اضاف:من 
لديه مأخذ واحد علينا ليتفضــل ويواجهنا... طرابلس مدينة 
معروفــة بتاريخها العريق باملقاومة، ولن تنســلخ عن هذا 
التاريخ ، واحتضان طرابلس للمقاومة شــأن طبيعي ما خال 

املغرقني مبذهبيتهــم وطائفيتهم البغيضــة وممن ارتبطوا 
مبشاريع مشبوهة. 

ويوضح النشــار انه ترعرع يف طرابلس منذ الوالدة، اما 
الذين يقودون حملة التحريض عى املقاومة، ففي الواقع ان 
بعضهم حصل عى الجنســية يف عهد الرئيس الشهيد رشيد 
كرامي، وآخر ليس من ابناء طرابلس، وال يحق للبعض التحدث 
باسم الجميع وهذه املدينة تستوعب كل القوى وفيها الكثري 

الكثري من الرشفاء ومن املؤمنني بنهج وخط املقاومة.
الســؤال االخــر املطروح: مــن يحرض عــى الفتنة يف 
طرابلس؟ برأي النشــار ان املحرضني عــى الفتنة هم الذين 
يشنون حمالت افرتاء علينا منذ العام 2008 وهو ما يستدعي 
تدخل القضاء واالجهزة االمنيــة، والننا مل نقدم يف تاريخنا 
عى عمل ميس أمن وسالمة طرابلس والطرابلسيني، وحلفاء 
املقاومة اشــد حرصا عــى أمن وأمان طرابلــس من الذين 
يشحنون الشارع باملذهبية البغيضة وميتهنون فن التحريض 
املقيت والبغيض، فرسايا املقاومة التي يتحدثون عنها ليست 
جســام غري رشعي بل هم الالرشعيــون بتحريضهم الذي 

يستدعي تدخل االجهزة االمنية والقضاء اللبناين ...
ويتابع: من أحرق مبنى بلدية طرابلس والرساي الحكومية 
ومن حطم وكرس وأحرق املصارف، فالقضاء اللبناين واالجهزة 
االمنية تعرفهم باالســم وباالنتامء ، وتعرف حق املعرفة من 
هو املحــرض، ونحن من موقعنا ندعو اىل كشــف هوياتهم 

للرأي العام، فقد بلغ السيل الزىب.
ويضيــف النشــار: مل تكن القــوى الوطنيــة والقومية 
واالسالمية يف طرابلس اال الســند والداعم المن واستقرار 
طرابلس فيام املخربون معروفون باالسم واالنتامء ومعروف 
احقادهم وجهلهم،  التي توجههم وتســتغل  من مرجعيتهم 
والبعض من هــؤالء معروف الثمن الذي يقبضه ملامرســة 
التحريض يف الشارع، والشعال فتيل فتنة يف املدينة خدمة 

ملشاريع سياسية مشبوهة.
بــدوره، اوضح عضــو مجلس أمنــاء »حركــة التوحيد 

االسالمي« الدكتور معاذ سعيد شعبان لـ 
»الديــار« أن  ابن طرابلس ال يعرف رسايا 
املقاومــة، ومن يعرف رسايــا املقاومه 
هو فقط املســيس او االعالمي املأجور، 
فقضية رسايا املقاومة هي فقط اليجاد 
الطرابليس  الشــارع  يف  وهمــي  عدو 

والحداث فتنه مثل قضية جبل - تبانه.
أضاف شــعبان : اليمني املســيحي  ال  
يجرؤ عــى مواجهة رسايا املقاومة يف 
االحزاب  هذه  ضعف  )الســبب  مناطقه 
اليمينيه( فيعمدون عرب بعض االعالميني 
او بعض ما يسمون انفسهم ثوار ) ليس 
الكل ( إحداث جو اشــتباك او جو فتنه 
يف طرابلس والشــامل عموماً، والهدف 
لتحقيق  جهه  من  السيايس  الضغط  هو 
مكاســب سياســية، ومن جهة اخرى 
الستجالب امليزانيات من الجهات املانحه، 
وكام قــال احد املخرضمني مــن الجيل 
القديم«احزاب اليمني املســيحي ستقاتل 

حزب الله حتى آخر سني يف لبنان.
وقال شــعبان: القوات اللبنانية مثالً  
هي املكروهه وهي املرفوضه يف الشارع 
الطرابلــيس بالدرجه االوىل اكرث من اي 
جهه اخرى ، النها هــي التي نكلت بابن 

طرابلس والشــامل، وذلك من خالل استهداف ابناء طرابلس 
عى حاجز الربباره الســيىء الذكر إبان الحرب االهليه ، فال 
املفقودين عى حواجزهم  يزال اهايل طرابلس يســتذكرون 
حتى اآلن، وال ينىس اهل طرابلس اســتهداف سمري جعجع 

البنهم البار املغفور له الرئيس رشيد كرامي .
وتابع: كــام ان بعض املواطنني يســتذكرون املواجهات التي 
ـ 28 والتي دمرتها القوات  خاضوها دفاعاً عن مساجد اهل السنه ال

اللبنانية يف حملة تطهري طائفي يف الكوره والبرتون والقلمون 
ويصل شعبان اىل الخالصة التالية : لو اجريتم استطالعا 
للرأي عشوائيا وشفافا يف طرابلس ستجدون ان معظم اهايل 
طرابلــس ال يعرفون من هم رسايا املقاومه ، من يعرف رسايا 
املقاومة هم بعض املأجورين والطفيليني  الذين يســرتزقون 
ويعتاشون ويســعون لكسب لقمة عيشهم من خالل اشعال 
الفــن وصناعة اعــداء غري موجوديــن ، لالبقاء عى دعم 

الجهات الداعمة املعروفة .

توافد املواطنون منذ ساعات صباح امس إىل مراكز التلقيح 
ضمن اليوم الثاين للامراثون الثالث الذي تنظمه وزارة الصحة 
العامة يف املحافظات اللبنانية كافة، وشهدت معظم املراكز 

إقباال كثيفا.
اىل ذلك، أعلنت وزارة الصحة أن حواىل 20 الف  شــخص 

تلقوا لقاح فايزر.
وكانت الوزارة أعلنت تخفيض الفئة العمرية املســتهدفة 
باللقاح مــن 55 إىل 53 عاًمــا، وجاء يف البيــان »أنه بعد 
متنيــع العدد األكرب من الفئة املســتهدفة خالل اليوم األول 
من ماراتون فايزر، ونــزوال عند طلب املواطنني يف تخفيض 
الفئات العمرية، ويف ظل توافر عدد لقاحات فايزر إضافية، 
قررت الوزارة وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للقاح، تخفيض 
عمر الفئة املستهدفة للمشاركة يف الجزء الثاين من ماراتون 
فايزر يوم غد األحد، بحيث تصبح من ثالثة وخمســني عاما 
وما فوق، أي مواليد 1968 وما دون، مع تأكيد استقبال مجمل 
الفئة العمرية املحددة ســابقا أي خمسة وخمسني عاما وما 

فوق وذوي الحاجات الخاصة«.

{ وزير الصّحة  {

غرّد وزير الصّحة يف حكومة ترصيف األعامل حمد حسن 
عرب »تويرت«، قائالً: »جو من البهجة والطأمنينة ترســمها 

األطقم املشــاركة يف املاراثون عى وجوه املواطنني رغم كل 
اإلحباط الــذي نعيش، وللغد لنا نضــال آخر وآخر مع رشف 
املواجهة رغم هول الضجيــج. اآلن تخطينا 1٧500 لقاح... 

مربوك«.

{ األبيض: ترسيع حملة التطعيم للراغبني {

من جهته، اشــار مدير مستشفى الحريري فراس االبيض 
يف صورة نرشها عرب »تويرت«، إىل البدء يف عملية التلقيح، 
وقال: »بلشــنا«، مضيفا »لحامية أولئــك املرتددين يف اخذ 
اللقــاح، من االفضل ترسيع حملــة التطعيم ألولئك الراغبني 
بأخذه، مبا يف ذلك الشــباب، فحتى لو أصيبوا بالعدوى، وهو 
امر نادر، فمن غري املحتمــل أن ينقلوا الفريوس إىل غريهم، 

وبذلك سنوقف سالسل العدوى يف املجتمع«.
ورأى »أن االقتصاد املتعرث والنقص يف األدوية واملستلزمات 
الطبية يعنيــان أنه ال ميكن ان يتحمل لبنــان طفرة جديدة 
لفريوس الكورونا، ودعا إىل استهداف الراغبني يف اخذ اللقاح 
حتى لو كانوا ينتمون إىل فئة 
عمرية أصغــر بكثري بدالً من 
القدوم  املرتدديــن يف  انتظار 
انتشار  هي  النتيجة  للتطعيم، 

مجتمعي بطيء«.

{ يف بريوت
 وجبل لبنان {

العام ملستشــفى  املدير  أكد 
الجامعي  الحكومــي  بعبــدا 
الدكتور فريد صباغ يف حديث 
صحفي، أن اليــوم الثاين من 
ماراثون فايزر »يســري بشكل 

سليم«.
»ماراتون  انطلق  املن،  ويف 
املعتمدين  املركزين  يف  فايزر« 
يف القضاء »ميغا ســنرت« يف 
ســيتي مول - الــدورة بادارة 
الصليب االحمر ومستشــفى ضهر الباشق الحكومي. وشهد 
املركزان اقباال كثيفا للمواطنني وذوي االحتياجات وأجانب من 

مختلف الجنسيات.
كام تواصل توافد املواطنني اىل مستشــفى مار مخايل يف 
عمشيت، وشهدت الســاحة الخارجية للمستشفى وأروقته 

زحمة مواطنني. وعملت عنارص رشطة بلدية عمشــيت عى 
تسهيل الدخول والخروج وحركة السري عند  مداخل املستشفى.

{ يف الشامل {

شــهد كل من مستشــفى طرابلس الحكومي واملستشفى 
اإلسالمي اقباال عى املاراتون.

ففي املستشفى الحكومي يف القبة تعتمد إدارة املستشفى 
انتظاما مدروســا الســتقبال املشاركني املســجلني مسبقا 

وتسجيل اآلخرين بخاصة أصحاب االحتياجات. 
ويف املستشفى اإلسالمي انترش فريق الجهاز الطبي املعني 
بتطبيق خطــة التلقيح عند مداخل املستشــفى ويف قاعة 

االستقبال ويف قاعات التلقيح. 
اما يف عكار، فقد شــهدت املراكز الثالثــة التي حددتها 
وزارة الصحة يف املحافظة، وهي: مستشفى الدكتور عبدالله 
الرايس الحكومي يف حلبا، مستشفى خلف الحبتور يف بلدة 
حرار ومستشفى ســيدة الســالم يف القبيات، إقباال كثيفا 
مع ســاعات الصباح االوىل لتلقيح أكرب عدد ممكن من أبناء 

املنطقة واللقاح املخصص.
أما يف الكــورة، فانطلق املاراتون يف مركــز التلقيح يف 
مستشــفى هيكل، كام شــهدت عملية التلقيــح يف مركز 
التحصني يف جامعة البلمند إقباال كثيفا للمواطنني حيث ان 

عملية التلقيح سارت بهدوء وانتظام.

{ يف الجنوب {

تفقدت النائبة بهية الحريري سري عملية التلقيح، يف كل 
من مستشفى صيدا الحكومي واملستشفى الرتيك التخصيص 
للطــوارىء والحروق يف املدينــة. واســتهلت جولتها من 
املستشفى الحكومي، حيث اطلعت عى مسار عملية التلقيح 
ونســبة اإلقبال عليه، والتقت عددا من املواطنني الذين كانوا 
يتلقون اللقاح. ومن هناك، انتقلت الحريري اىل املستشــفى 
الرتيك، حيث زارت مركز التلقيح، واســتمعت من من تلقوا 

اللقاح عن انطباعاتهم«.
بعد الجولة، نوهت الحريري بـ »مســار املاراتون واإلقبال 
الكثيف عليه يف املدينــة وجوارها، وبالتطور اإليجايب ملراحل 
عمليــة التلقيح منذ انطالقته يف منتصف شــباط املايض«. 
وقالت: »ماراتون التلقيح بالنســبة إىل صيــدا بدأ قبل فايزر 
ومعه، وسيستمر بعده ألنه سباق متواصل مع جائحة كورونا، 
وكلام زاد عدد متلقي اللقاح، كلام أحرزنا تقدما يف هذا السباق 

باتجاه نقطة الوصول اىل االنتصار عى هذه الجائحة«.

ويف مستشــفى جبل عامل، غصت ســاحة املستشــفى 

باملواطنني ومن مختلف الجنسيات ألخذ اللقاح، وذلك بنسبة 

أعى من أمس االول.

{ يف البقاع {

اقترص اليوم الثــاين للامراتون يف قضاء بعلبك عى مركز 

واحد يف قاعة اتحاد بلديات بعلبك، الذي شــهد إقباال كثيفا. 

وتــوىل الفريق الطبــي والتمرييض والفنــي التابع للهيئة 

الصحية اإلسالمية إدارة املركز. 

ودعا عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب إيهاب حامدة، 

أهايل الهرمل إىل »اإلقبال بكثافة عى مراكز التلقيح املعتمدة 

يف القضاء«، مشددا عى أن »ماراتون اللقاح فرصة لتحصني 

العائالت واملجتمع واملنطقة والبلد لئال تنزل دمعة أحد«.

ودعا رئيس اتحــاد بلديات بعلبك عيل فيــاض ياغي أيضا 

األهايل بعد تلقيه اللقاح إىل »املبادرة إىل التسجيل عرب منصة 

COVAX لنتمكن معا من تحقيق املناعة املجتمعية، واالستفادة 

من املاراتون األسبوعي الذي تنظمه وزارة الصحة«.

أبي رميا: على الحريري التوّجه لقصر بعبدا
وعدم الخروج من هناك قبل تشكيل حكومة

شــدد النائب ســيمون أيب رميــا عى أن 
»األولوية اليوم هي يف استنباط خطة تعاف 
للواقع الكاريث واملبارشة بالتنفيذ وأي حكومة 
مقبلة هي حكومة إنقاذ وليســت انتخابات، 
فحتى التحضري لغويا لالنتخابات النيابية والبلد 

بحالة االنهيار هذه جرمية بحق املواطن«.
ويف حديــث اذاعــي، وضــع أيب رميا 3 
ســيناريوهات لألزمــة الراهنــة أوال وهو 
السيناريو االفضل واالنسب: إستعادة املسؤولني 
وعيهم واالنتامء الوطني وتغليب الحســابات 
الوطنية عى تلك الشــخصية الضيقة. ثانيا: 
إعتذار الرئيس ســعد الحريري والذهاب نحو 
استشــارات جديدة والكارثة يف حال فقدان 
الخارج  اتهامــات  الســني ومعاودة  الغطاء 
بحكومة حزب الله. والســيناريو الثالث يقوم 
عى عدم تشــكيل حكومة والذهاب حينذاك 
اىل الفــراغ التام ما يــربر االنتخابات املبكرة 
بعد اســتقالة جامعية لتقصري الوالية فهذا 
السيناريو طبيعي لكنه سيأخذ أشهرا ونحن يف 

سباق مع الواقع املعييش املرتدي«.
ورأى أن »الرئيــس املكلف اليوم أمام مفرتق 
وهو مزروك لبنانيا وإقليميا وخليجيا«، داعيا 

إياه اىل »التوجه اىل قرص بعبدا وعدم الخروج 
من هناك قبل تشــكيل حكومة بالتوافق مع 
رئيس الجمهورية«، مضيفا »إذا أراد الحريري 
مشــاركتنا يف الحكومة عليه التشاور معنا 
كام يفعل مع بقية األطراف لكن يبدو واضحا 
أنه يرضب حســابات انتخابيــة وهو مدرك 
للمهمة الصعبة جدا املقبل عليها، فأي حكومة 
ستتشكل يقع عى عاتقها اتخاذ قرارات قاسية 
ومحطــات مؤملة وموجعة كــام أنه وحتى 
الساعة ال تزال األبواب الخارجية موصدة أمام 

الحريري وهو يضع كل األوراق عى الطاولة«.
وطالب ايب رميا الرئيس حسان دياب بالقيام 
الحكومة،  لحني تشــكيل  إسعافية  مبهامت 
ســائال: »كيف ميكن االعتــكاف؟ فهذا االمر 
مرفوض كليا وخصوصا أن الواقع الذي وصلنا 
اليه يتحمل الجميع مسؤوليته ومسؤولية إنقاذ 

السفينة وعدم الهروب«.
ونقل اهتامما فرنسيا بلبنان، واشار اىل أن 
»كالم الرئيس إميانويل ماكرون ال يخرج عن 
هذا السياق حتى وصل االمر ولألسف اىل فتح 
اعتامدات فرنسية لتأمني املساعدات اإلنسانية 

للبنان«.

توقيف مطلوب في زوطر الغربية
الداخيل  العامة لقوى االمن  املديرية  أعلنت 
ـ شــعبة العالقات العامة يف بــالغ لها انه: 
»توافــرت معلومــات لدى مفــرزة النبطية 
القضائية يف وحــدة الرشطة القضائية عن 
وجود أحد املطلوبني للقضــاء يف بلدة زوطر 

الغربية.

عى الفور، وبتاريــخ 12-6-2021، أوقفته 
دورية من املفرزة املذكورة، ويدعى: ف. إ. )مواليد 
العام 1954، لبناين(، يوجد ضده /25/ مذكرة 
عدلية بجرائم: رسقة، احتيال، تزوير وشك من 
دون رصيد. ضبطــت يف حوزته بطاقة هوية 
مزورة. التحقيق جار بإرشاف القضاء املختص«.

السريانية ــادة  لــاب  106 الــذكــرى  أحــيــت  ــس  ــوذك األرث للسريان  والــبــقــاع  زحــلــة  أبرشية 

خالل االحتفال بالذكرى

مبناســبة الذكرى السادســة بعد املئة ملجــازر االبادة 

الرسيانية املعروفة بســيفو التي حدثت ســنة 1915 من 

قبــل الســلطنة العثامنية، أقيم قداس إلهي يف كنيســة 

األب جورج بحــي بحضور  بــه  احتفل  العذراء  الســيدة 

سفر. بولس  يوستينوس  مار  املطران 

وأشار سفر اىل تاريخ هذه االبادة التي قامت بها الدولة 

العثامنيــة حيث استشــهد اكرث من 65% مــن الناطقني 

بالرسيانيــة الخاضعني لحكم الســلطنة العثامنية، وذكر 

»أن رسيــان زحلة هم أبناء واحفاد هؤالء الشــهداء الذين 

قضت عليهم هذه املجازر او أبناء من تهجر وترشد منهم«، 

معتربا »أن هذه الشهادة هي وســام عى صدور الرسيان 

الذيــن ليس من أجل أرض او دولة استشــهدوا بل من أجل 

دماءهم«. بذلوا  املسيحي  إميانهم 

البعرينـــــــــــــــي: من اعتـــــــــــــــاد التعطيل
لن ينجح في إنقاذ البلد

اعترب عضو كتلة »املستقبل« النائب وليد البعريني، أن »من 

يعوق تشــكيل الحكومة، يراهن عى تحميل الرئيس املكلف 

مســؤولية اإلنهيار الحاصل، دون االعرتاف بخطئه الفادح، 

والتنازل ولو قليال ملصلحة الوطن«. أضاف: »لكننا ال نستغرب 

ذلك، فمن اعتاد التعطيل ال ميكن أن ينجح يف إيصال البلد إىل 

ضفة اإلنقاذ«.

ولفت باملقابل وخالل اســتقباله وفودا شعبية يف مكتبه 

يف املحمرة - عكار، إىل أن »أصدقاء لبنان يف الخارج يدقون 

ناقوس الخطر ويدعون اللبنانيني إلطالق ورشــة اإلنقاذ يك 

يكونوا معنا، بينام نرى املســؤولني هنا غائبني عن الســمع، 

وجل همهم اقتناص املكاسب السياسية عى أنقاض الوطن«.

وتابع »عودوا إىل ضامئركم، والتفوا حول لبنان وشــعبه 

الــذي أتعبته ألعابكم السياســية ومصالحكم الشــخصية، 

فالشعب والوطن هام الضحية يف كل ما يجري«.

إكليـــــــــــــــل فـــــــــــــــي ذكـــــــــــــــرى مجـــــــــــــــزرة إهـــــــــــــــدن
ــة  ــرك ــح ــت »ال ــع وض
اإلهدنية« يف الذكرى ال43 
عى  إكليال  إهدن  ملجزرة 
حزيران   13 شهداء  نصب 
قرص  مستديرة  عند   19٧8
فرنجية  سليامن  الرئيس 

يف زغرتا.
عن  صغرية  صالة  وبعد 
فيها  شارك  نفوسهم  راحة 
إلتزاما  فقط  الشهداء  أهايل 
من  الوقاية  ــراءات  ــإج ب

فريوس كورونا، ألقى رئيس الحركة اإلهدنية 
روي عريجي كلمة أكد فيها أن »دماء هؤالء 
املريرة  خسارتهم  ورغم  األبطال  الشهداء 
للحقيقة  نسياننا  عدم  ورغم  تعوض  ال  التي 
التي يجب أن تخرب ألوالدنا وألحفادنا أزهرت 

الرسياين  معتقدنا  وفق  حقيقية  مسامحة 
املاروين«، مشددا عى أن »تلك الدماء عززت 
الوحدة  هذه  كلها،  أصيبت  التي  زغرتا  وحدة 
التي يجب أن ال تتزعزع رغم التنوع السيايس 
لبعضنا  ومحبتنا  الوحدة  بهذه  ألنه  فيها، 

بعضا نصد أبواب الحقد والفتنة«.

اقبال كثيف في ثاني أيام »ماراتون فايزر« بعد خفض الفئة العمرية... حسن: مبروك
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االثنني 14 حزيران 2021

سلسلة حرائق عمل الدفاع املدني على اخمادها...  4 قتلى وعدد من الجرحى في حوادث سير متفرقة
التحكم  غرفــة  أعلنــت 
املــروري يف قــوى األمن 
الداخيل، عن ســقوط قتيل 
وجريحــني نتيجة اصطدام 
مفرق  عند  بحائط  ســيارة 
طريق  عىل  بسلوقيط  بلدة 

اهدن. زغرتا 
كام ســقط 3 قتىل و11 
جريحا يف حادث سري عىل 
طريــق عام أبلح، مســلك 
نتيجة  الغربية،  السلســلة 
صغرية  شــاحنة  اصطدام 
لتصليح  محــال  بحائــط 
معرفة  دون  من  السيارات، 

أسباب وقوع الحادث.
اإلنقاذ  عنــارص  وعملت 
يف الدفــاع املدين والتابعة 
زحلــة  الفــرزل  ملراكــز 
وبدنايــل، عىل اســتعامل 
الهيدروليكية  القص  أدوات 
ونقل  املصابــني  إلخــراج 
ضحيتــني اىل املستشــفى 
اللبناين-الفرنــي وأخرى 
الرئيــس  مستشــفى  اىل 
الحكومي  الهــراوي  الياس 
يف زحلــة، فيــام عمــل 
توزيع  عىل  األحمر  الصليب 
الجرحى عىل مستشــفيات 

املنطقة.
أصيــب  الضنيــة،  ويف 
شــخصا بجروح يف الرأس 
واليد نتيجة تعرض الدراجة 
يقودها  كان  التــي  النارية 
النزالق عــىل الطريق العام 
الضنية،  ـ  بخعون  بلدة  يف 
قبالة مركــز الدفاع املدين. 
مستشــفى  إىل  نقله  وتم 
الحكومي  الضنية  ـ  ســري 

العالج.  لتلقي 
أما يف عكار، نجا ســائق شاحنة نقل صغرية، بأعجوبة 
ليل امس االول، إثر انحراف شــاحنته عىل طريق بيت أيوب 
الجديد(، واستقرارها عىل قضبان  القموعة)االوتوسرتاد   -
الحديد الظاهــرة الحد جدران الدعم التي مل تنجز حتى االن 

يف هذا املرشوع الذي بورش العمل به منذ العام 2016.
وأشــار أهايل املنطقــة اىل أن »املرشوع عــىل أهميته 

تعرتيه عيوب كثرية، أبرزهــا املنعطفات الخطرة، ومل تراع 
العامة ومعايريها املفرتض  فيه مقومات االمان والسالمة 

ان تكون من اولويات اي مرشوع طريق عام.
وأكدوا أن »هذا الحادث ليــس االول ولن يكون االخري«، 
واتخاذ  الرسيــع  »الكشــف  ب  االشــغال  وزارة  مطالبني 
االجــراءات الكفيلــة بانجاز املرشوع بالرسعــة املمكنة، 
خاصــة وان االالف يقصــدون منطقة القموعــة للتنزه 

وشتاء«. صيفا  طبيعتها  بجامل  والتمتع 

أخمد امس عنارص الدفاع املدين 
إندلع يف مساحة واسعة  حريقا 
من األعشــاب اليابسة واألشجار 
الحرجيــة يف محلة بشــطايل 
ـ الضنية، وامتد إىل  ببلدة بخعون 
من  التمكن  قبل  الفيالت  منطقة 

السيطرة عليه ومنع متدده.
كام اندلع حريق ثان يف محلة 
البياض ببلــدة كفرحبو، أىت عىل 
مســاحة واســعة من األعشاب 
الحرجية، وقد  اليابسة واألشجار 
عمل عنارص الدفاع املدين بالتعاون 
الطــوارىء  جهاز  عنــارص  مع 
واإلغاثــة التابع للجمعية الطبية 
والحؤول  إخامده  عىل  اإلسالمية 
األرايض  باتجــاه  متــدده  دون 

الزراعية واملناطق السكنية. 
ويف املــن، اندلــع حريق يف 
أعشاب وأشجار برية يف منطقة 
انطلياس، وامتد اىل سيارة رباعية 
الدفع وبيك آب غري صالحني للسري، 
وعمل عنــارص الدفاع املدين عىل 

إخامده وتربيد املكان.
وظهرا، اخمد عنارص من الدفاع 
املدين يف راشــيا الفخار حريقا 
اندلع يف أعشاب وحقل من القمح 

يف الهبارية- قضاء حاصبيا.
أما يف مرجعيون، أخمد عنارص 
الدفــاع املدين من مركــز جديدة 
مرجعيون حريقــا يف البويضة، 
حيــث التهمت النريان مســاحة 
واســعة من القمح واالعشــاب 
اليابســة. اىل ذلك، ناشدت لجنة 
اإلطفاء- الطــوارئ والكوارث يف 
اتحاد بلديات جبل عامل، إثر اندالع 
حرائق عــدة يف أماكن مختلفة، 
إشــعال  االهايل ب«رضورة عدم 
الزراعية  الحقــول  يف  النــريان 

ومكبات النفايات وحول املنازل، نظرا ملا تسببه هذه االعامل من 
خطر كبري يف ظل االجواء املناخية املساعدة«. 

ولفتت يف بيان اىل أنه يف بلدة حوال منطقة الرويسة، متكن 
فريق الدفاع املدين من مركز ميس الجبل ومبساعدة من االهايل من 
إخامد حريق أسفر عن اشتعال بعض االشجار الحرجية )سنديان( 

باالضافة ملساحة من االعشاب اليابسة.
كام متكن فريق الدفاع املدين من مركز الطيبة وفريق االطفاء 

التابع لبلدية عديسة ومبســاعدة من االهايل من إخامد حريق 
يف بلدة عديسة منطقة الثغرة، أدى اىل اشتعال غرفة مصنوعة 
من الخشب وترضر بعض االشجار الحرجية )صنوبر( ومثمرة 

)زيتون( باالضافة ملساحة من االعشاب اليابسة.
وأخمد فريق االطفاء التابع لبلدية تولني ومبشاركة من افراد 
الهيئة الصحية االسالمية - الدفاع املدين ومبواكبة من جمعية 
كشافة الرســالة - الدفاع املدين من إخامد حريق يف بلدة تولني 

منطقة العمرة.

يف ابلح يف الهبارية

...ويف عكار ...ويف انطلياس

ــة ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ الـــــــــجـــــــــيـــــــــش أحـــــــــــبـــــــــــط عـ
ــر ــ ــح ــ ــب ــ ــر ال ــ ــ ــب ــ ــ ــب أشــــــــخــــــــاص ع ــ ــ ــري ــ ــ ــه ــ ــ ت

عراجـــــــــــــــي: إذا لـــــــــــــــم تُفـــــــــــــــرِج الشـــــــــــــــركات املســـــــــــــــتوردة  للمســـــــــــــــتلزمات الطبيـــــــــــــــة 
عـــــــــــــــن بضائعهـــــــــــــــا االثنيـــــــــــــــن نحـــــــــــــــن بحالـــــــــــــــة تعبئـــــــــــــــة عامـــــــــــــــة

النائب   النيابية   الصحة  أشار رئيس  لجنة 
عاصم عراجــي ، إىل أن »الدولــة تفككت، 
الناس عــىل  محطات  طوابري  نجــد  حيث 
الصيدليات  يف  األدوية  وفقدان   ، املحروقات 
أن  إىل  الفتــاً  الطبيــة«،  زمات  واملســتلبل
»اليوم 70% من حاجة السوق موجودة يف 

املستودعات«.
وأوضح، خالل حديث تلفزيوين، أنه »بات 
الدولة  اللبناين أن  هناك اعتقاد عند املواطن 
انهارت، بالتايل هو يريد كل األموال العائدة 
له لــدى الدولة«. وتابع، »أنا ســمعت من 
مسؤول هو عىل دراية مهمة ب املستلزمات 
الطبية ويعمل بها، أنه يربح 300% عىل هذه 

املستلزمات، وهذا القطاع كان »فلتان يف السابق 
ومل يتحكم به أحد«.

وشــدد عىل أن »هناك من يساوم عىل صحة 
الناس طبعا. نحن ســنصل ملرحلة الغني ال ميكن 

أنه  وأكد  املستشــفى«.  عىل  الدخول  للغني 
»إذا مل تفــرج رشكات املســتلزمات الطبية 
بحالة  االثنــني، نحن  يوم غد  عن بضائعها 
أن  املفرتض  »مــن  وتابع،  تعبئة عامــة«. 
يكون هناك مصادرة قانونية للدواء، تحفظ 
»الصيادلة  أن  موضحاً  املســتوردين«،  حق 

املستفيدين هم قلة قليلة«.
كام أفاد بأن »وزير الصحة يحاول جهده، 
لكن هنــاك كارتاالت يف البلد«، الفتاً إىل أنه 
»ال أحد من السياســيني مبنأى إذا مات ولد 
أحد أو تعرض إلعاقة دامئة بســبب إهامل 
ونقص دواء أن الناس سترتكه«. وتابع، »ما 
نســتهلكه من أدوية مصنوعــة محلياً يف 
الســوق هو 7 إىل 8%، ولكن إذا تم دعم الصناعة 
املحلية من املمكن أن تؤمن نصف حاجة السوق«.

بسياراتهم الــبــنــزيــن  ــعــبــئــون  يُ ــان  شــب ــة  ــداهــم ُم
يُهنئ وفهمي  الــســوداء...  السوق  في  ويبيعونه 

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه يف 
بيان لها انه: »أوقفت امس وحدة من القوات 
البحرية مركبا تم رصده عىل مسافة /5.5/ 
أثناء  ميل بحري قبالة شــاطئ طرابلــس، 

التابعية  من  أشــخاص   10 تهريب  محاولة 
الســورية إضافة إىل لبناين واحد عرب املياه 
إىل  املوقوفون  ســلم  اللبنانية.  اإلقليميــة 

املراجع املختصة وبورشت التحقيقات«.

جبيل،  قضاء  يف  الرببــارة  بلدية  أعلنت 
يف بيان، بأن عنارص رشطة البلدية وعددا 
من ســكان البلدة دهموا بعض الشــبان، 
الذين أتوا مــن طرابلس بهدف تعبئة مادة 
عىل  عملوا  ثم  ومن  سياراتهم،  يف  البنزين 
الســوق  تفريغها يف غالونات وبيعها يف 
السوداء. وقد ســلموا اىل االجهزة االمنية 

منهم. الغالونات  مصادرة  بعد 
يف  جهودها  للبلديــة  االهايل  وشــكر 
واالمان  االمــن  تأمني  عىل  دوما  الســهر 

املنطقة. والهل  الهلها 
وفور نرش اعــالن البلدية، أصدر مكتب 
العميد محمد  الداخلية والبلديــات  وزيــر 
فهمــي البيــان اآليت: »إثر اعــالن بلدية 
الرببــارة يف قضــاء جبيل، تســليم عدد 

من االشــخاص اىل األجهــزة االمنية بعد 
دهمهــم أثناء قيامهم ببيــع مادة البنزين 
يف السوق الســوداء، ومصادرة الغالونات 

 . منهم
العميد  والبلديــات  الداخلية  هنأ وزيــر 
محمــد فهمــي، بلديــة الرببارة رئيســا 
وأعضاء، وبشــكل خاص رشطــة البلدية 
عــىل جهودهــم يف تطبيــق التعاميــم 
وااللتزام بها، حفاظا عىل األمن املجتمعي.

التعميم  تطبيق  بــرضورة  فهمي  ويذكر 
ماديت  تعبئة  مبنــع  ويقيض  أصدره  الذي 
بالســتيكية  قوارير  يف  واملازوت  البنزين 
)غالونات وغريهــا(، متمنيا عىل البلديات 
كافة أن تحذو حذو بلدية الرببارة والتشدد 

التعميم«. تطبيق  يف 

عبد الصمد: جائحة كورونا
حّولت بعض التحّديات الى فرص

شاركت وزيرة اإلعالم يف حكومة ترصيف األعامل منال عبد 
الصمد نجد يف نقاش املائدة املســتديرة االفرتاضية حول مدى 
استعداد التعليم للمســتقبل وإمكانية تخيل مستقبل رشاكة 
  Talents of الجامعات وبناء األحيــاء، والتي عقدها برنامــج
Endearment Career Labs وبدعــوة منه، يف املنتدى لتطوير 
الهوية املؤسسية ومقره اإلمارات العربية املتحدة. كام شارك يف 
الندوة اإللكرتونية األمني العام التحاد الجامعات العربية عمرو 
 Mobinil Orange(  عزت سالمة، والرئيس التنفيذي املؤسس لـ
du مرص( عثامن سلطان، وأدارها رئيس مجلس إدارة املجموعة 

الرئيس التنفيذي للمنتدى لتطوير الهوية املؤسسية عبد بيدس.
ولفتت عبــد الصمد اىل »التحول الرسيــع للتعليم العايل 
وأهمية مواءمة مســتقبل الطالب وتطلعاتهم مع التطورات 
التكنولوجية«. وتحدثت عن »كيفية تعزيز النظرة املستقبلية 
ملهنة الطالب وأعاملهم ومجتمعاتهم«، واعتربت أن الجائحة 
»حولت بعــض التحديات اىل فرص، إذ أنها شــكلت فرصة 
للتحــول اىل التعليم الرقمي، وســاهمت يف ترسيع إدخال 

التكنولوجيا يف التعليم واعتامد التعليم االفرتايض«.
واعترباملتحدثون أن »معظم املؤسســات التعليمية مل تكن 
مســتعدة للتعليم عن بعد، خصوصا الجهات الترشيعية يف 
العامل العريب«، وأن جائحة Covid-19 »أرســلت التعليم إىل 
املنزل من خالل التعليم اإللكــرتوين؛ وهذا ما أدى إىل زيادة 

تحديات التعليم«.
 Talents of اختتمــت الندوة اإللكرتونية بعــرض تقدميي
Endearment »وكيف توفر حال فوريا ميسور التكلفة يعمل 
عىل مواءمة الطالب من حول العامل مع الرشكات واملهنيني، 
يف 33 يوما إلكرتونيا، للتعاون معا عىل خلق الفرص الرائعة 

للجميع واملشاركة يف بناء مستقبل أحالمنا وأحالمهم«.

حمدان: جميعكم تكّرسون 
سياسة  «وحدانية« زعامة الطوائف

أكد أمني الهيئة القيادية يف حركة النارصيني املستقلني - 
املرابطون  مصطفى حمدان ، يف ترصيح عىل وسائل التواصل 
اإلجتامعي، أن »جميعكم يعني جميعكم، تكرســون  سياسة  
 «وحدانيــة« زعامة  الســنة، وزعامة  املســيحية ،  وزعامة  

الشيعة، وزعامة  الدروز ».
وتابع » هذا وطن شــارد بني »املذاهب« وطايف بني السام 
واالرض، »فرشتوا«، لكن نحن املواطنون اللبنانيون  ســنبقى 

ذودا عن وطني لبنان«.

حفل تخريج الدفعة 140 لطالب الفنون اإلنجيلية الوطنية
ــوم ــيـ ــم الـ ــكـ ــّديـ ــحـ ــزري لــلــمــتــخــرجــيــن: تـ ــ ــبـ ــ الـ
ــحــٍد لــبــنــاء حــيــاتــكــم وبـــنـــاء دولــتــكــم ــر ت ــب هـــو أك

اللجنــة  رئيــس  قــال 
كورونا  للقــاح  الوطنيــة 
الرحمــن  عبــد  الدكتــور 
»بجهــود  أنّــه  البــزري، 
القطــاع  مــع  مشــرتكة 
والقطــاع  الصحــي، 
الصحة  ووزارة  الخــاص، 
أعداد  تخفيض  مــن  متكنا 
وبــاء كورونــا يف لبنان، 
نقيم  األمر جعلنــا  وهــذا 
حفــل التخرج هــذا، وهو 
مناســبة مهمــة تُشــعر 
بفرحة  الخريجني  أبناءنــا 
من  الرغم  وعىل  تخرجهم، 
يواجهها  التي  األزمات  كل 
لبنــان اليوم فام زال هناك 

إيجابية«. عالمات 
كالم البــزري جاء خــالل حفل تخريج 
الدفعــة 140، لطــالب مدرســة الفنون 
اإلنجيليــة الوطنيــة للبنــات والبنني يف 
ويف   .1862 عــام  تأسســت  التي  صيدا، 
معــرض حديثــه، وجه البــزري للطالب 
الخريجــني كلمة، قال فيهــا: »أقول لهذا 
الجيل الجديــد، بأنه هو جيل التحدي؛ ألنه 
أزمات  بلد مفكك، تسوده  اليوم يف  يتخرج 
اجتامعيــة، اقتصادية، وسياســية، لذلك 
تحديهــم اليوم هو أكرب تحد لبناء حياتهم، 
الرغم  نحن، وعىل  دولتهم، فجيلنــا  وبناء 
أن نبني  من كل ما قمنــا به مل نســتطع 
دولة، لذلــك تحديهم األكــرب هو يف بناء 

دولة«.
أمــا مســؤولة الصليب األحمــر هيام 
الزغبي،  الدكتورانطــوان  ممثلــة  البزري 
املدرســة  هذه  من  تخرجت  »لقــد  قالت: 
التــي أفتخر بها، وهو شــعور جميل جًدا 
تخريج طالب  بحفــل  تكون مشــاركًا  أن 
املدرســة التي كنــت تلميًذا عــىل مقاعد 
الســباقة بجميع أعاملها، وحفل  املدرسة 
التخرج هــذا يؤكد ذلك، ألنه من الرضوري 

القيــام بهذا الحفل؛ حتى نُشــعر الطالب 
قلوبهم«. إىل  السعادة  وإدخال  بالفرحة 

املعلمني يف  نقيــب  من جانبــه، توجه 
لبنــان النقيــب رودولف عبــود للطالب، 
بالقــول: »إن أهــم يشء هــو أن تكون 
الجامعي  التعليــم  مرحلة  يف  خياراتهــم 

لبنان«. يف  املطلوبة  العمل  سوق  بحسب 
والتعليمية  الرتبوية  اللجنة  أمني رس  أما 
يف الســينودوس جوين عواد، قال: »نحن 
وعىل الرغــم من األزمات التي نعيشــها، 
وبــاء كورونا،  انتشــار  وتحديًدا يف ظل 
نتحدى الظروف بحكمة، وبتعاٍط مسؤول، 

املهمة. السالمة  معايري  وباعتامد 
بــدوره، قال رئيــس مدرســة الفنون 
اإلنجيليــة الدكتو روجيــه داغر: »لقد مر 
جًدا،  صعبة  مبرحلــة  العام  هــذا  طالبنا 
فقــد كنا قد قلنــا عن العــام املايض إنه 
العام كان األصعب؛  صعب جًدا، لكن هــذا 
ألن التعليــم كان خــالل العــام الدرايس 
عــن بعد، وعىل الرغم مــن ذلك، فقد كان 
وأنا  املسؤولية،  من  كبري  قدر  عىل  الطالب 
التعليمية  حياتهــم  يف  النجاح  لهم  أتوقع 

املستقبلية«. والعملية 
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اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد

صدر عن عضو نقابة أصحاب محطات 
املحروقات جورج الرباكس البيان اآليت:

االعتامدات  عــى  للموافقات  تنفيذا 
لبواخر  لبنــان  مرصف  اعطاهــا  التي 
اســترياد املحروقات، نتمنــى ان يكون 
توزيع مادة البنزين يوم االثنني من قبل 
الرشكات املســتوردة اىل السوق املحيل 
بكميات كافية لتبارش بتخفيف الطوابري 
امام املحطات للتوصل اىل االنتهاء منها. 
ولكــن يبقى املطلــب الرئييس ان تصل 
هذه الكميات فعــا« اىل املحطات، الن 
البنزين لن يصل اىل املواطن اال من خال 
املحطات. لذلك نناشــد وزارة االقتصاد، 

مبعاونة االجهزة االمنية، العمــل عى التأكد من ان الكميات 
املسلمة من قبل الرشكات املستوردة وصلت وافرغت بكاملها 
يف خزانات املحطات التي تنتظرها بفــارغ الصرب لتوزيعها 
للمســتهلك. كام نطلب منها ايضا« تأمــني وصول هذه املادة 
اىل محطــات االطراف وخاصة يف الجنــوب وعكار والبقاع 
املحرومون منها. املطلوب اجراءات صارمة للتأكد من وصول 
هذه الكميات اىل خزانات املحطات واال لن نصل اىل حل لهذه 

االزمة.
وكان تجمع الرشكات املســتوردة للنفــط والغاز يف لبنان 
أوضــح APIC يف بيان، ان »الكميــات اليومية املطلوبة من 
ماديت البنزين والديزل تبلغ حوايل 10 مليون ليرت لكل مادة«، 
وذلك ردا عــى »تداول الكثري من األرقــام املتعلقة باملبيعات 

اليومية للامدتني يف السوق اللبنانية مؤخرا«.
وذكــر أن »األرقام املتعلقة بالديزل ميكن ان تزداد نســبيا 
حســب االستهاك املوســمي )يزداد االســتهاك يف فصل 
الشــتاء لزوم التدفئة وخال موسم الري يف فصل الصيف( 
كام وخال ساعات تقنني الكهرباء من قبل مؤسسة كهرباء 
لبنان مام يزيد طلب املولدات الخاصة عى املادة. أما بالنسبة 
ملادة البنزين، فإن الطلب يتأثر بحســب الظروف االقتصادية 
ونسبة قدوم املغرتبني اىل لبنان خال فصل الصيف واألعياد، 
باإلضافة إىل تهافت املواطنــني عى املحطات والتخزين مام 

يزيد من الطلب عى املادة«.

{ اصحاب املولدات {
وناشد تجمع اصحاب املولدات يف اقليم الخروب، يف بيان، 
»املســؤولني ضبط ســوق املحروقات والتفلت والفوىض«، 
مشريا اىل ان سعى تنكة املازوت تخطى الـ 45000 الف لرية.

واعلــن التجمع انه »يف ضل االزمــات املتتالية التي تصب 
عى قطاع املولدات وزيادة الدوران ألكرث من عرشين ســاعة 
يوميا، ويف ظل شــح مادة املازوت من االسواق وبيعها يف 
السوق السوداء، حيث تخطى سعر تنكة املازوت 45000 الف 
لرية، فاننا نناشد املســؤولني واملعنني ضبط سوق املحروقات 

والتفلت والفوىض، قبل ان نصل اىل العتمة الشــاملة«، كام 
اعلن »االلتــزام بقرار اللجنة املركزية لتجمع اصحاب املولدات 
يف لبنان ممثلة بالســيد عبدو ســعادة، ومن هذه اللحظة 
لن نشرتي املازوت من السوق الســوداء التي كبدتنا خسائر 
فادحة، ونشد عى يد الســيد عبدو بكل مطلب محق اىل هذا 

القطاع«.
وختم: »نناشــد اهلنا واخوتنا واصدقاؤنــا وجرياننا يف 
االقليم، تفهم اوضعنا ونحنا ال نتحمل اي مسؤولية اذا نفذت 
مــادة املازوت ووصلنا اىل مــا ال نريد ان نصــل اليه، والله 

املستعان«.
{ تداعيات شح البنزين {

وعقد عدد من رؤســاء البلديات واتحاد البلديات يف بلدات 
رشق بعلبك، ويف مقدمهم رئيــس اتحاد بلديات رشق بعلبك 
عيل شــكر، رئيس بلدية النبي شيت حسن املوسوي، ورئيس 
بلدية رسعني إيهــاب العبدالله وعدد مــن أصحاب املولدات 
ومحطات الوقود، جلسة يف مركز االتحاد، برعاية عضو كتلة 

»الوفاء للمقاومة« النائب ابراهيم املوسوي وحضوره.
وبحســب بيان، »كان عرض للمعاناة الشــديدة والظروف 
القاســية التي تصيب املنطقة وســكانها جراء شح ماديت 
املــازوت والبنزين، وما يرتتب عى ذلــك من مخاطر وأرضار 
صحية وزراعية واجتامعية«، وناشد املجتمعون الدولة، عرب 
الوزارات املعنية ســيام وزاريت الطاقة واالقتصاد »املساعدة 
اليصال الحصــص الكافية من املــازوت والبنزين للمنطقة 
املناسبة،  الرسمية ليتم تأمينها للمواطن باالسعار  باالسعار 
وبخاصة أن عدم اســتام الكميات الكافيــة يجرب أصحاب 
املحطات عى رشائها بسعر أعى من السوق السوداء ليبيعوها 
بدورهم بحكم الرضورة بســعر أعى من السعر الرسمي ما 

يعرضهم بالتايل للماحقة القانونية«.
وأكد النائب املوسوي للمجتمعني »حرص تكتل نواب بعلبك 
الهرمل وقياديت حزب الله وحركة أمل يف املنطقة عى متابعة 
هذا املطلب الحيوي الهلنا مع الجهات الرسمية املعنية كافة 

ليصار اىل حل املشكلة بأرسع وقت ممكن«.

واالجــــهــــزة ــاد  ــ ــص ــ ــت ــ اإلق وزارة  ــب  ــ ــال طــ ــس  ــ ــراك ــ ــب ــ ال
ــزيـــن ــنـ ــبـ ــة تـــــوزيـــــع مــــــــادة الـ ــ ــب ــ ــراق ــ ــم ــ االمــــنــــيــــة ب

 احتفل العامل باليوم العاملي 
لسامة األغذية »بهدف اللفت 
اىل أهمية املوضوع واستلهام 
الوقاية  يف  للمساعدة  العمل 
املنقولة  األمراض  أخطار  من 
باألغذية وكشــفها والتصدي 
لها. وموضــوع هذا العام هو 
»الغذاء اآلمن اليوم من أجل غد 

صحي«.
وقال مكتب منظمة األغذية 
والزراعــة لألمــم املتحــدة 
يف بــريوت، يف بيــان: »إن 
استهاك الغذاء اآلمن وإنتاجه 
وطويلة  فوريــة  فوائد  لهام 
األجل لانسان وكوكب األرض 
وميكن  العاملــي.  واالقتصاد 
ضــامن توافر الغــذاء اآلمن 
والصحي للجميع يف املستقبل 

عرب تبني االبتكارات الرقمية وتطوير الحلول العلمية وتقدير 
املعارف التقليديــة التي صمدت يف وجــه الزمن والحفاظ 

عليها«.
وتعد »اإلجــراءات املحلية القامئة عــى الحلول املنصفة 
والجديدة يف كثــري من األحيان، فضا عــن تعزيز التعاون 
بني مختلف القطاعــات، أمرا رضوريا لتحقيق أهداف التنمية 

املستدامة«.
وتشكل سامة األغذية، بحسب املنظمة، »مصدر قلق كبري 
لواضعي السياســات واملســتهلكني عى حد سواء«. وتعترب 
»وزارة الزراعة اللبنانية إحدى هيئــات مراقبة األغذية التي 
تؤدي دوا حاســام يف إرســاء نظام وطني أفضل لسامة 
األغذيــة، إذ تتوىل مصالح عدة شــؤون املنتجــات الغذائية 
النباتية والحيوانية ومراقبة تصنيعها وتوضيبها )املرســوم 

.)1994/5246
وحــددت وزارة الزراعــة يف االســرتاتيجية الوطنيــة 
الزراعية  املنتجــات  »تحســني جودة  للزراعة 2025-2020 
والغذائية وســامتها« كأحد أهدافها الرئيسية. وتشري »هذه 
االســرتاتيجية بوضوح إىل أنه عى رغم الجهــود املبذولة 
لتحسني ســامة األغذية عى املستوى الوطني، ال تزال هناك 
العديد من مكامن الضعف التي تؤثر سلبا يف النظام الوطني 
ملراقبة سامة األغذية. ومن اإلجراءات والتدخات التي تنص 
عليها االســرتاتيجية لضامن ســامة األغذية عى املستوى 
الوطنــي، تتبع امللوثــات النباتية والحيوانيــة يف املنتجات 

الغذائية وفقا لنظام قائم عى األخطار املحتملة«.
وتقدم منظمة األغذية والزراعة لامم املتحدة املساعدة اىل 
وزارة الزراعة »بناء عى طلبها، يف تصميم وإنشــاء منوذج 

أويل مســتدام لنظام رصد تلوث األغذيــة، إىل جانب تطوير 
بناء قدرات الــوزارة عى مســتوى اإلدارة والتحليل والبنية 
التحتية واملوارد البرشية لضامن نجاح تنفيذ برنامج الرصد. 
ويهدف هــذا النظام إىل توفري املعلومات حول الوضع الحايل 
واالتجاهات املتعلقة بحدوث مســببات األمراض البرشية أو 

امللوثات األخرى وانتشارها يف السلسلة الغذائية«.
ولفت البيان اىل ان »النموذج األويل لنظام الرصد أصبح يف 
مراحله النهائية وســيتم إطاقه يف أواخر عام 2021، وهو 
يهدف إىل التحقق من امللوثات يف املواد الغذائية املنتجة محليا 
واملســتوردة واملعروضة للبيع يف الســوق املحلية اللبنانية. 
وسيســتهدف هذا النظام املحاصيل واألغذية التي قد تشكل 
خطرا محتما عى ســامة األغذية، وسيســتخدم لفحص 
العينات لتحديد نوع امللوثات، وهو يعتمد عى تحاليل مخربية 
لعينات اختريت عشوائيا وممثلة احصائيا للكشف عن امللوثات 

امليكروبيولوجية والكيميائية وسواها من امللوثات«.
وأوضــح ان »نظام رصد تلوث األغذيــة وزارة الزراعة يف 
لبنان سيســاعد يف التأكــد من خلو املحاصيــل واملنتجات 
الغذائية من امللوثات مبستويات ميكن أن تشكل تهديدا لصحة 
اإلنسان أو التجارة الدولية، وستساعد برامج النظام أيضا يف 
املناسبة للحد  تحديد االتجاهات املستقبلية واتخاذ الخطوات 

من أخطار سامة الغذاء«.
وختم:«إن تحقيق هذه النتائج ســيعزز دور وزارة الزراعة 
يف الرقابة عى سامة األغذية، وسيساهم يف وضع سياسة 
وطنية لسامة األغذية قامئة عى األدلة التي ينتجها النظام. 
ومع الحاجة إىل زيادة تصدير املــواد الغذائية والدخول إىل 
أسواق جديدة، ستستفيد املنتجات الغذائية اللبنانية، وبالتايل 

االقتصاد اللبناين، من تطبيق نظام املراقبة هذا«.

ــاً ــان ــر أم ــث ــل أغــذيــة أك ــة« ألجـ ــزراعــ ــ ــدعــم »ال ــاو« ت ــفـ »الـ

نظمت جمعيــة الصداقة اللبنانيــة - الزميبابوية، ندوة 
دولية هي االوىل من نوعها بعنــوان »أهمية دور املغرتبني 
يف االقتصاد والسياســة«، وذلك يف بلدة الحنية يف صور، 
شــارك فيها من زميبابوي املستشــار االقتصــادي لرئيس 
جمهورية زميبابوي الوزير كريستوفر موتسفانجوا، رئيس 
جمعيــة الصداقة اللبنانية الزميبابويــة عيل مراد والخبري 
املايل واالقتصادي حســن مقلد، يف حضور وجوه إعامية 

وفاعليات سياسية واغرتابية ومهتمني.
بداية النشيدان اللبناين والزميبابوي ثم قدمت الزميلة ريم 
تقي الدين الندوة التي افتتحت بكلمة ملراد شكر فيها »جهود 
املشاركني وعى رأسهم موتســفانجوا الذي أغنت مشاركته 
يف النــدوة وأعطت جمعية الصداقــة اللبنانية الزميبابوية 
حافزا من اجل تطويــر العاقات بني البلديــن«، معتربا أن 
»إقامة الندوة يف الجنوب هي رسالة لكل مغرتب ان يسخر 
عاقاتــه يف دول االغرتاب من أجل بناء جســور التواصل 
بــني لبنان والدول التي تحتضن االغرتاب اللبناين، ال ســيام 

االفريقي الذي كان وال يزال الداعم له يف مختلف املراحل«.

ثم كانت كلمة للوزير موتســفانجوا )عرب تطبيق زووم( 
شدد فيها عى »العاقات الوطيدة بني أبناء الجالية اللبنانية 
يف زميبابوي والحكومة والشعب«، منوها بـ »دور مراد يف 
تعزيــز التقارب بني البلدين«، أما ان »يخرج لبنان من أزمته 

االقتصادية«.
وشــكر مقلد للقيمني عــى جمعية الصداقــة اللبنانية 
الزميبابوية إقامتهم الندوة يف هذا الوقت الذي مير به لبنان 
بأسوأ أزمة اقتصادية، وقال: »هذه الندوة تعطي االمل بأننا 
قادرون إذا ما استنفرت كل الطاقات االغرتابية عى تحقيق 
النهوض والخروج من ازمتنا االقتصادية«، مؤكدا ان »لبنان 
بحاجة اىل استقرار ســيايس ليبدأ بالجنوح نحو االستقرار 
االقتصــادي الن هذين املســارين متازمــان مع بعضهام 

بعضا«.
ثم جرت مداخات للحضور مع املشاركني يف الندوة، حيث 
أكد الصـــحايف والكاتب السيايس غسان جواد أن »الفرصة 
ما زالت متاحة أمام السياســيني النقاذ مــا تبقى من هذا 

الوطن«.

ندوة اقتصادية في صور عن أهمية دور املغتربين في االقتصاد

لفــت وزير الزراعة يف حكومة ترصيــف األعامل، عباس 
مرتــى، إىل »إطاق وزارة الزراعــة مرشوعني يصبان يف 
مصلحة  األمن الغــذايئ ، األول توســعة األرايض الزراعية، 
والثاين مــرشوع التعاون مع  البنك الدويل ، يســتفيد منهام 
كل املزارعني يف مختلف املناطق«. وأشــار إىل »استمرار دعم 
الوزارة لصغار املزارعني وحفظ أمنهم الغذايئ، مام يسهم يف 

تعزيز التنمية الريفية«.
ودعا خال لقاء حــواري مع عدد مــن املزارعني، نظمته 
»الجمعية اللبنانية للدراســات والتدريب«، يف قاعة القرية 
الزراعية يف سهل بعلبك، إىل »تشكيل حكومة اليوم قبل الغد، 
لتجنب تضخم األزمات التي تعصف بلبنان يف اآلونة األخرية«.

وأكد عى »سعي الوزارة للخروج من منطية التواصل بينها 
واملزارعــني، وعى عدم القدرة عى التســاهل يف ملف األمن 
الغــذايئ، لذلك ال بد مــن وضع اســرتاتيجية تحايك الواقع 
االقتصادي املــأزوم، فأزمة اليوم تعجز وزارة عن حلها، وهذا 
يتطلب تكاتفــا وتضافر جهود من كل األفرقاء السياســيني 

لتحصني غذائنا«.
وقــال مرتى: »من غري املســموح ألي موظف يف وزارة 
الزراعة التقصري أو إهامل أي حــق من حقوق املزارعني، ألن 

العامل يف الزراعة هو عامل يف سبيل خدمة الوطن«.
واعترب أن »الدعم الحكومــي كان لعنة عى كل القطاعات 
التي اســتهدفها الدعم يف اآللية والنوعية، وقد نستوعب أن 
يغش التجار يف  األســمدة  ويتم احتــكار أي صنف من املواد 
املدعومــة، إال احتــكار حليب األطفال، فام هــو إال جرمية 
موصوفة أخاقيا وإنســانيا وقانونيا«. وأضاف: »لن نسمح 
بأن يتحول املزارع إىل متسول حقوق أو مساعدات، من واجب 
وزارة الزراعة التواصل مع الجهات املانحة لتأمني الحد األدىن 

من حاجات ومستلزمات بقاء املزارعني يف أرضهم«.
وشدد عى »حاجة لبنان إىل إعادة تشغيل معمل الشمندر 

الســكري، وبخاصة أن هذه الزراعة أثبتت نجاحها، وجدواها 
االقتصادية أصبحت مربحة ال بل ملحة لتخفيف  ثقل  االسترياد 

وارتفاع كلفة املواد املستوردة«.
 ورأى مؤسس الجمعية الدكتور رامي اللقيس أن »هدف هذا 
اللقاء الحواري، الوصول إىل أهــداف وعرض حلول واقعية، 
وليس فقط التعبري عن الهواجــس«. وقال: »الوزير مرتى 
ابن هذه البيئة الزراعية، وملسنا إيجابيته وتعاونه وتجاوبه، 
فهو لديه رؤية جديدة تقيض بتفعيل املنشــآت التي ال تعمل 
واملنشــآت غري املفعلــة، إحداها معمل تجميــع الحليب يف 
املنطقة واملتوقف عن العمل، والذي سنبدأ بتشغيله ليكون يف 

خدمة أهلنا«.
وشدد عى »أهمية تسويق املنتجات املحلية، والتعاون البناء 
بني القطاعــني العام والخاص، فاملطلوب مــن  القطاع العام  
التخطيط والدعم واملؤازرة للمزارعــني، يف حني ينبغي عى  

القطاع الخاص  املبادرة ضمن آليات ورؤى واقعية وعملية«.

مرتىض خالل اللقاء الحواري

ال يزال »مــؤرش جمعية تجار بريوت – فرنَســبنك لتجارة 
التجزئــة« للفصل األول مــن ســنة 2021 يواصل هبوطه، 
مشــرياً اىل »عمق األزمة التي تعيشــها الباد واىل الخسائر 
الفادحة التي تتكبـّـــدها كافة القطاعــات اإلقتصادية، وال 
ســيام التجارية منها، واىل التدهور يف األوضاع اإلجتامعية 
واملعيشية«. ولحظ أن »الحل الوحيد للخروج من هذه األوضاع 
املأساوية، يكمن يف اإلرساع بتشكيل حكومة تكون مهمتها 
األوىل إعــادة التواصل مع الجهات الدولية وال ســيام البنك 
الدويل وصندوق النقد ومجموعة البلدان الداعمة، بعد العمل 
عى إعادة الثقة يف األداء ويف حوكمة الباد املالية والنقدية 

واإلقتصادية«.
وهنا أبرز ما ورد يف املؤرش: »مل يشــهد الفصل األول من 
هذه الســنة أي حلحلة يف شــؤون الباد السياسية، وال أية 
بوادر يف إمكانية تشكيل حكومة... ال بل إزدادت العـُـــقد، 
وتواجهت الطروحات إلنقاذ الباد، وتعّددت الوساطات املحلية 

واإلقليمية والدولية، دون نفع أو جدوى ...
وساد يف األوســاط التجارية خاصة واإلقتصادية بشكل 
عام، املزيد من األجواء التشــاؤمية خال هــذه الفرتة، مع 
التكبيل الناتج للعجلة اإلقتصادية، وباتت اســتمرارية املحال 
واملؤسسات الصامدة عى املحّك، وسط استمرار أحكام التعبئة 

العامة وقرارات الحجر وإقفال األسواق أو إثقالها بقيود...
فاستهاك األرس كان مركـّـــزاً أساســاً عى رشاء الدواء 
والســلع الغذائية األساسية، ال ســيام تلك األرس التي تعاين 
البطالة املتزايدة، وكان الرتشــيد يف املرصوف هو الوســيلة 
الوحيدة ملكافحة اإلنخفاض الحاد يف القدرة الرشائية، وسط 
اإلحساس بإرتفاع إضايف يف األسعار من جّراء تدنـّـي قيمة 
اللــرية اللبنانية مقابل الدوالر، وهو األمــر الذي انعكس يف 
األرقام الصاروخية التى سجـّـلها مؤرش غاء املعيشة لهذه 

الفرتة والتى تـُـصدرها إدارة اإلحصاء املركزي.
أمــا مالية الدولة، فلــم تنج طبعاً من حالــة الركود هذه، 
وتتالت األرقام الرســمية الســيئة لتشــري اىل تدهور يف 
املؤرشات الرســمية، من ميزان مدفوعات يتفاقم العجز فيه 
)وقد بات يقارب الـ 5 مليار دوالر، وهو رقم قيايس منذ إنشاء 
الدولــة، بالرغم من تخفيض العجز التجــاري مبا يقارب الـ 
60 % دون أن يكون لهذا التخفيــض أي تأثري عى حّد تدهور 
ميزان املدفوعات(، اىل ناتج قائم يشهد تقلـّـصاً حاّداً )حيث 
هبط اىل ما دون الـ 20 مليار دوالر ســنة 2020 بعد أن كان 
قد تجاوز الـ 50 مليار دوالر يف الثاث ســنوات السابقة لها، 
وبذلك بات حجم الدين العــام – الذى وصل اىل أكرث من 150 
باملائــة من الناتج اآلجاميل، من أعــى معدالت املديوينة يف 
العامل(... وصوالً اىل مــا تّم إعانه مؤخراً بأن عائدات الدولة 
من رشكتي الخليوي تشّكل أكرث من 70 % من إجاميل إيرادات 

الدولة !
أما إحتياطي العمات األجنبية املتبقـّـي، فقد شهد تقلـّـصاً 
دراماتيكياً، وبات يامس حدود اإلحتياطي اإللزامي يف البنك 
املركزي، وذلك نتيجــة لعوامل كثرية وال ســيام قيام الدولة 

بتطبيق برنامج دعم للســلع اإلسرتاتيجية التى تتضمـّـــن 
املحروقــات والدواء والطحني وحــواىل 360 صنفا من املواد 
الغذائية، ممـّـا أّدى اىل هدر مليارات الدوالرات عى دعم سلع 
يتّم تهريب جزءاً كبرياً منها اىل بلدان الجوار، يف حني بات أكرث 
من 50 % من الشعب اللبناين يصعب عليه الحصول عى املواد 
املدعومة، ويـُـصنـّـف تحت خّط الفقر، ويهّدده الجوع إن مل 
تكن املجاعة، وفقاً لتقارير صادرة عن منظامت ومؤسســات 

دولية، وال سيام البنك الدويل ...
كل ذلك طبعاً وسط شّح شديد لكمية الدوالرات املتوفـّـرة 
يف السوق الســوداء، األمر الذي يدفع بســعرها اىل ارتفاع 

مستمّر.
ليس مســتغرباً إذاً أن تكون كل هذه املصاعب قد زادت من 
وطأة وقساوة أوضاع املواطنني بشكل عام، ومن بينهم بالطبع 
التجار.. فتاجر الصباح هو مســتهلك بعــد الظهر، واألزمة  

تستهدف الجميع دون إستثناء.
وليس مستغرباً أيضاً أن يكون مؤرش غاء املعيشة الرسمي 
الصادر عن إدارة اإلحصــاء املركزي )CPI( قد واصل إرتفاعه، 
حيث بلغ نسبة + 157.86 % ما بني الفصل األول لسنة 2020 
والفصل األول لســنة 2021 )بعد أن كانت قد سجـّـــلت + 
145.84 % يف الفصل الســابق(، يف حني بلغت هذه النسبة 
+ 16.52 % ما بني الفصل األخري لســنة 2020 والفصل األول 
لسنة 2021 )بعد أن كانت قد سجـّـلت + 12.94 % يف الفصل 
السابق له(، وبذلك تكون قد سجـّـلت مرة أخرى إستمراراً، ال 

بل تسارعاً، يف إرتفاع األسعار.
ولو نظرنا اىل معّدالت نسبة التضخـّـم يف كل قطاع عى 

حدى، نلحظ من أبرزها:
•  ما بني الفصل األول لســنة 2020 والفصل األول لســنة 

2021 721.81+% قطاع املطاعم والفنادق، 
+ 693.04 % يف قطاع األثاث والتجهيزات املنزلية،

+ 546.61 %يف قطاع األلبسة واألحذية،
+ 437.39 % يف قطاع املرشوبات الروجية والتبغ،

+ 394.81 % يف قطــاع املــواد الغذائيــة واملرشوبــات 
غريالروحية،

+ 249.34 % يف قطاع اإلستجامم والتسلية والثقافة،
+ 234.28 % يف قطاع  النقل،

+ 104.87 % يف قطاع اإلتصاالت.
إن »مؤرش جمعية تجار بريوت – فرنَسبنك لتجارة التجزئة« 
للفصل األول من سنة 2021 ال يزال يواصل هبوطه، مشرياً اىل 
عمق األزمة التي تعيشــها الباد واىل الخسائر الفادحة التي 
تتكبـّـــدها كافة القطاعات اإلقتصادية، وال سيام التجارية 

منها، واىل التدهور يف األوضاع اإلجتامعية واملعيشية.
يكمن الحل الوحيد للخروج من هذه األوضاع املأساوية يف 
اإلرساع بتشكيل حكومة تكون مهمتها األوىل إعادة التواصل 
مع الجهات الدولية وال ســيام البنك الــدويل وصندوق النقد 
ومجموعة البلدان الداعمة، بعــد العمل عى إعادة الثقة يف 

األداء ويف حوكمة الباد املالية والنقدية واالقتصادية«.

نتائج مأســــــوية...على جميع القطاعــــــات االقتصادية
مــــؤشــــر »فـــرنـــســـبـــنـــك« و»جـــمـــعـــيـــة تــــجــــار بــــيــــروت«
ــى خـــســـائـــر فـــادحـــة ــ ــارة الـــتـــجـــزئـــة يُـــشـــيـــر الـ ــ ــج ــ ــول ت ــ حـ

تشــري أرقام  امليزانية  العمومية املجّمعة للمصارفالتجارية 
العاملة يف لبنان إىل أن إجاميل موجودات هذه  املصارف  بلغ 
186,3 ملياردوالر أمرييك يف نهاية آذار2021، وما يشــكّل 
انخفاًضا بنســبة 1% من 188 مليــار دوالر يف نهاية العام 
2020 و10,7% مــن 208,5 مليار دوالر يف نهاية آذار 2020. 
وقد تّم احتســاب هذه األرقام بناًء عى سعر الرصف الرسمي 

للرية اللبنانية مقابل  الدوالر األمرييك .
وبلغت  التســليفات  للقطاع الخاص 34,2 مليار دوالر يف 
نهاية آذار2021،أي بانخفاض بنســبة 5,4% يف الربع األول 

من 2021 وبنسبة 24% من الفرتة ذاتها من العام املايض.
وبلغت التســليفات للقطــاع الخاص املقيــم 30,4 مليار 
دوالر، ما يشكل انخفاًضا بنسبة 5,1% من نهاية العام 2020 
وبنسبة 24%من نهاية آذار2020. كام بلغ مجموع التسليفات 
للقطاع الخــاص غري املقيم 3,8 مليــار دوالر يف نهاية آذار 
2021، وانخفض بنسبة 8,1% من نهاية العام 2020 وبنسبة 

24,3% من الفرتة ذاتها من العام املايض.
ومن حيث القيمة االســمية، تراجعت التسليفات للقطاع 
الخــاص بقيمة 2 مليــار دوالر يف الربــع األول من 2021 
مقارنة بانخفاض قــدره 4,8 مليار دوالر يف الربع األول من 
العام2020، حيث تراجعت التســليفات للقطاع الخاص املقيم 
بقيمة 1,63 ملياردوالر وانخفضت التســليفات إىل  القطاع 
الخاص  غري املقيــم بقيمة 334,6 مليــون دوالر يف الفرتة 
املشــمولة. كذلك انخفضت تسليفات القطاع الخاص بـ25,2 

مليار دوالر منذ أول العام 2019.
وانخفضت نسبة الدولرة يف التسليفات للقطاع الخاص من 
66,3% يف نهايــة آذار 2020 إىل 59,2% يف نهاية آذار2021. 
وبلغ   معدل نســبة الفائدة عى التســليف باللــرية اللبنانية 

8,02% يف آذار2021 مقارنة بـــ9,41% يف الفرتة ذاتها من 
العام املايض، يف حــني بلغ املعدل ذاتــه بالدوالر األمرييك 
7,14% مقارنة بنســبة إىل 8,55% يف آذار2020. وقد وردت 
هذه األرقام يف التقرير االقتصادي األســبوعي ملجموعة  بنك 

. Lebanon This Week    بيبلوس
باإلضافــة إىل ذلك، بلغت التســليفات إىل املؤسســات 
املالية غري املقيمــة 4,9 مليــار دوالر يف نهاية آذار 2021، 
وارتفعت بقيمة 173 مليون دوالر، أي بنسبة 3,7%من نهاية 
العام2020، يف حني انخفضت بـ256,7 مليون دوالر، أو %5 
منالفرتة ذاتها من العام املايض وبـ4,5 مليار دوالر، أو %46,5 

من نهاية آب 2019.
كام بلغت ودائع املصــارف التجارية يف  املصارف املركزية  
األجنبية 647 مليــون دوالر وارتفعت بقيمــة 69,4 مليون 
دوالر، أو بنسبة 12% من نهاية العام 2020، وبـ20,8 مليون 

دوالر، أو بنسبة 3,3% من الفرتة ذاتها من العام املايض.
أيًضا، بلغ إجاميل التسليفات إىل  القطاع العام  20,3 مليار 
دوالر يف نهاية آذار2021،ما يشــكّل انخفاًضا بقيمة 785,3 
مليــون دوالر أي انخفاض بنســبة 0,8% يف الربع األول من 
العام وبقيمة 4,8 مليار دوالر، أي 19,3% من نهاية آذار2020. 
وبلغ اجاميل  سندات الخزينة  لدى املصارف 11,6 مليار دوالر، 
يف حني بلغ اجاميل ســندات  اليورو بوند  اللبنانية لديهم 8,4 

مليار دوالر يف نهاية آذار2021.
عاوة عى ذلك، بلــغ إجاميل ودائع املصــارف التجارية 
يف  مــرصف لبنــان   110  مليار دوالر يف نهايــة آذار2021، 
وبانخفاض بنســبة 0,4% من 110,4 مليار دوالر يف نهاية 
العام 2020 وبنســبة 6,6% من 117,8 مليار دوالر يف نهاية 

آذار 2020.

إنخفاض تسليفات القطاع الخاص بـ 25 مليار دوالر منذ العام 2019

اعتبر ان »آلية الدعم كانــــــت »لعنة« على القطاعات« 
مرتضى : مستمرون بدعم صغار املزارعين لتوسعة االراضي الزراعية
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االثنني 14 حزيران 2021

اعــــتــــمــــاد أوراق  ــم  ــ ــل ــ ــس ــ ــت ــ ي األســــــــــــد 
ــن لـــــدى ســـوريـــا ــي ــط ــس ــل  ســـفـــيـــري إيـــــــران وف

انفجار »غامض« يودي بحياة أربعة بشمال العراق
األعرجي: الدعوات الطائفية لن تلقى إال الحزم من قواتنا

قوات الحزام األمني في اليمن تعلن القبض
على املتورطين في تفجير زنجبار

امس  األسد  بشار  السوري  الرئيس  تسلم 
ســبحاين  مهدي  اإليراين  اعتــاد  أوراق 
والفلســطيني ســمري الرفاعي ســفريين 

لبلديها يف سوريا.
وذكرت وكالة »ســانا« أن األسد استقبل 
الســفريين، كل عــى انفــراد، يف »قرص 
الشعب« بدمشــق، وتبادل معها الحديث، 

النجاح يف مهامها. ومتنى لها 
السوري،  الخارجية  املراسم وزير  وحرض 
رئاســة  شــؤون  ووزير  املقداد،  فيصــل 

عزام. منصور  الجمهورية، 
أوراق  من  نســخة  تســلم  املقداد  وكان 

اعتاد الرفاعي يف 8 من الشــهر الجاري، 
ســفريا لدولة فلســطني بدمشــق، خلفا 
إبريل  تــوىف يف  الذي  الخالدي،  ملحمــود 
املــايض، ويف العارش من الجاري تســلم 
املقداد نســخة من أرواق اعتاد سبحاين، 
اإلسالمية، خلفا  إيران  ســفري لجمهورية 

لجواد ترك أبادي.
تعيني  أن  أعلنــت  »إرنا«  وكالــة  وكانت 
وزير  اقــراح  بنــاء عى  ســبحاين جاء 
الخارجيــة اإليراين، محمــد جواد ظريف، 
وبتأييــد مــن الرئيــس اإليراين، حســن 

روحاين.

بانفجار  أشــخاص  أربعــة  أمــس  قتل 
»غامض« يف محافظة الســليانية بإقليم 

كردستان يف شال العراق.
ونقل مراســل »RT » عن مصادر محلية، 
أن »أربعة أشــخاص كانوا يف سيارة بقرية 
)كاين ال( مبحافظة السليانية، لقوا حتفهم 

بعد انفجار السيارة«.
ومل تعرف الســلطات األمنية هناك سبب 

االنفجار.
 ،« RT« من جهته، رجح مصــدر أمني لـ
أن يكون االنفجار نتيجة قصف من الطريان 

الريك.
عــى صعيد آخــر، أكد مستشــار األمن 
القومي العراقي قاسم األعرجي، أن »الدعوات 
الطائفيــة« األخرية لن تلقــى إال الحزم من 

قواتنا األمنية.
ورفــض األعرجي خالل اجتــاع الهيئة 
الوطنية للتنسيق االســتخباري، ما أساها 
بـ«الدعــوات الطائفيــة«، وقــال إنها »لن 
تلقــى إال الحــزم والقوة من قبــل القوات 
األمان يف  أن »صــام  األمنية«، مضيفــاً 
النجف األرشف )يف إشارة إىل املرجع الديني 

عيل السيســتاين( وقادة املجتمع والعشائر 
العراقية الكرمية هي السد املنيع يف مواجهة 

أية محاوالت لرضب األمن والسلم األهيل«.
وتابع مستشار األمن القومي العراقي، أن 
الحالية هي معركة اســتخبارات،  »معركتنا 
ويجب أن نعمل بدقة وحرص وجدية لكشف 
االســتباقية  الرضبات  وتوجيه  العدو  نوايا 
له، قبــل أن يقوم بأعالــه اإلجرامية، إىل 
جانب كشف جرائم القتل وتقديم الجناة إىل 

العدالة«.
وكانت القوات األمنيــة العراقية انترشت 
بكثافة أمــس االول حول مرقــد اإلمام أيب 
حنيفة النعان يف منطقة األعظمية ببغداد، 

بعد دعوات للتظاهر »ضده«.
وقبــل أيام ظهــرت دعــوات يف مواقع 
التواصل االجتاعي يف العراق، إلزالة متثال 
الخليفة العبايس الثاين، أبو جعفر املنصور، 

من وسط العاصمة بغداد.
وبرزت الدعــوات، التــي تناقلتها مواقع 
التواصل االجتاعي، باســم جاعات تزعم 
أنها شــيعية وتريد إزالة التمثال ألســباب 

تاريخية تتعلق بروايات موروثة.

متكنت قــوات الحزام األمنــي يف زنجبار، 
عاصمة محافظة أبــني بجنوب اليمن بعملية 
أمنية من القبض عى منفذي التفجري الذي وقع 
يوم الجمعة املايض وراح ضحيته سبعة قتى 

وعرشات الجرحى.
أوضح قائد الحزام األمني بقطاع زنجبار عبد 
ســند، أنه »منذ اليوم األول للعملية اإلرهابية 
الجبانة يف يوم الجمعة الدامية ملدينة زنجبار 
التي راح ضحيتها سبعة من الشهداء والعرشات 
من الجرحى من رجالنا منتســبي اللواء الثالث 
دعم وإسناد، تم تكليف وحدة من قوات الحزام 
األمني قطاع  زنجبار من قبلنا بتوجيه من قائد 
الحزام األمني والتدخل الرسيع أبني، عبد اللطيف 
السيد، حيث متكنت بعد التحري واملراقبة والعمل 
االستخبارايت من الكشف عن هوية املنفذين لهذا 

العمل اإلرهايب«.
وأضاف ســند أن »املتهمني األساســيني تم 

القبض عليهم كال مبفــرده، بعد عملية رصد 
ومتابعة، وبعد مواجهة املتهمني ببعض الحقائق 
والوقائع تم اعرافهــم بتنفيذ العمل اإلرهايب 
عرب دراجة نارية تحمل عبوات متفجرة تحكم 
عن بعد، وضعت بجانب السيارة الدينا التي تنقل 

الجنود الواقفة بجانب سوق زنجبار« 
وتابــع أنه »أثنــاء التحقيق مــع املتهمني 
األساســيني املنفذين لهذا العمل الجبان، وها 
من سكان مدينة زنجبار، تم الكشف عن الخلية 
املأجورة يف زنجبار التــي كانت تقوم بعملية 
التفجريات املتفرقة يف املدينــة إلثارة الرعب 

والفوىض يف عاصمة املحافظة زنجبار«.
وأشار سند إىل أنه »تم التحفظ عى املتهمني 
وأفــراد الخلية األخرى يف مقــر قيادة الحزام 
األمني أبني، إلجــراء التحقيقات األولية وجمع 
األستدالالت، ليتم بعد ذلك تحويلهم إىل الجهات 

املختصة إلتخاذ إجراءاتها القانونية«.

رجب  الريك  الرئيــس  قال 
طيب أردوغان، »إن تركيا تحمي 
حدود حلف شــال األطليس، 
معربا  حدودهــا،  حاية  عرب 
يعزز  أمرييك  لنهج  عن تطلعه 

اتحاد الناتو وتضامنه«. 
اضــاف أردوغان يف مؤمتر 
صحفــي عقــده يف مطــار 
»أتاتورك« مبدينة إســطنبول، 
قبيــل توجهــه إىل العاصمة 
للمشاركة  بروكسل  البلجيكية 
قمة زعاء حلف شــال  يف 
»نشــارك  )الناتو(:  األطليس 
يف قمــة مهمة ســيتم فيها 
رؤية  بشــأن  قــرارات  اتخاذ 
خارطة  وتحديد   ،2030 الناتو 
العرش  للسنوات  الحلف  طريق 
القادمــة«، مؤكــداً »أن تركيا 

تحملــت وتتحمل مســؤوليات بالغــة األهمية، 
بصفتها حليف موثوق يف مواجهة التحديات التي 

تعرض الناتو«.
وأوضح »أن بالده تكافح اإلرهاب وتتعرض يف 
الوقت نفسه لضغوط هجرة غري نظامية كثيفة«.

وأشــار إىل أنه ســيلتقي نظريه األمرييك جو 
بايدن، عى هامش القمة يف بروكســل، مضيفا 
»ســيكون أول لقاء مبارش لنا مع بايدن بعد توليه 
الرئاسة، ويجب بالدرجة األوىل مناقشة العالقات 

الركية – األمريكية«.
وأكد أنه سيبحث مع بايدن الكثري من القضايا، 
معربــا عن تطلعه لرؤية نهــج غري مرشوط من 
الناتــو وتضامنه.  اتحاد  الواليات املتحــدة يعزز 

وقــال: »إن هناك العديد مــن القضايا املطروحة 

عى الطاولة مع الواليات املتحدة حيال الصناعات 

الدفاعية، وأهمها ملف مقاتلــة إف-35«، معرباً 

بتعهداتها  املتحدة  الواليات  إيفاء  لعدم  »عن أسفه 

بخصــوص مقاتالت »إف-35« رغــم ايفاء تركيا 

بالتزاماتها يف هذا الشأن«.

وحول توصيف بايدن أحداث 1915 بـ »اإلبادة« 

بحق األرمن، عرب الرئيس الريك عن استياء بالده 

قائال: »هذه املقاربة أزعجتنا بشــكل كبري، وال بد 

من التطرق إليها«.

من جهــة ثاين، اكــد أردوغــان، »أن الهجوم 

اإلرهايب عى مستشفى الشفاء يف مدينة عفرين 

السورية »أظهر مجددا وحشية وغدر تنظيم ي ب 

ك/ يب كا كا«.
هؤالء  »سنحاســب  قــال: 
دم  األوغــاد عى كل قطــرة 
األبرياء  قتلــوا  فهم  أراقوها، 
يف بلدنا واملدنيني يف ســوريا 

وأشقاءنا األكراد يف العراق«.

{ وزارة الدفاع {

وأفادت وزارة الدفاع الركية 
أمس، بتعــرض مدينة عفرين 
ســوريا،  بشــال  الواقعــة 
والخاضعــة لســيطرة تركيا، 
صاروخي  لهجــوم  الســبت، 
عى يــد قوات كرديــة، طال 
مستشفى، وأســفر عن مقتل 

13 شخصا عى األقل.
وذكرت وزارة الدفاع الركية، 
يف بيــان أن »إرهابيــني« يف 
الكردية مبنطقة  الشعب«  تنظيم »وحدات حاية 
تل رفعت شنوا »هجوما دنيئا« عى مدينة عفرين 
التابعــة ملحافظة حلب بشــال ســوريا، حيث 
قصفوا برشــقات مدفعية وصاروخية مستشفى 

»الشفاء«.
كا وأعلنــت وزارة الدفاع، تحييد 5 عنارص من 
حزب العال الكردســتاين )الريك( يف شــال 

العراق.
وأكــدت الــوزارة أن »العمليات ضــد اإلرهاب 
متواصلة بكل حــزم«، مضيفة أن عملية »تحييد« 
العنارص الخمســة متت يف إطار عمليتي »مخلب 
املتواصلتني بشــال  الصاعقة«  الربق« و«مخلب 

العراق.

مستشار  مميش  مهاب  أكد 
الرئيــس املرصي عبــد الفتاح 
محور  ملرشوعات  الســييس، 
أنه »ال يوجد  الســويس،  قناة 
تهديد لقناة الســويس«، الفتا 
إىل أنهــا »القنــاة األوىل يف 

العامل برئيسها ورجالها«.
برنامج  مــع  حــوار  ويف 
»الحكايــة«، أوضــح الفريق 
مهــاب مميــش التفاصيــل 
أن  مرة  فكرت  »إرسائيل  قائال: 
وتدخل  الســويس،  قناة  تلغي 
الجنوب  من  القادمة  الســفن 
خليج  طريق  عن  الشال  ومن 
قناة  ثم تقــوم بحفر  العقبة، 
بطول  اإلرسائيلية  »أشــدود« 

522 مرا«.
وأشــار يف هذا السياق، إىل 

أن »وزارة املالية اإلرسائيلية رفضت هذا املرشوع ملا 
يتكفله من مليارات، ثم فكرت يف يشء آخر وهو 
البضاعة يف إيالت، ثم  محطة حاويات، وتنــزل 
يتم نقل البضاعة من إيالت إىل حيفا وأشدود عن 

طريق السكة الحديد، واكتشفوا أن العملية مكلفة 

جدا«.

هذا وكشــف الفريق املرصي أن السييس وجه 

بتشكيل أســطول يضم 100 سفينة صيد، وأنه تم 

بالفعل تحريك 12 سفينة صيد 
يف حفل افتتاح قناة السويس 
أنه  قيــايس، مؤكدا  يف وقت 
يجب التعامل مع البحر عى أنه 
ثروة عظيمة، واالستفادة منها 

لزيادة الدخل القومي.
ونبــه إىل وجود مشــكلة 
البحري  اكتال األسطول  لعدم 
لفرة  وإهالــه  مــرص،  يف 
طويلة، مشريا »إىل عدم وجود 
اتصال بحــري بني مرص ودول 
القارة اإلفريقية، ســوى خط 
مرص  أن  رغم  واحــد،  مالحي 
القادة  أحد  وأن  إفريقية،  دولة 
األفارقة تحدث معه حول غياب 
املنتجات املرصية عن الســوق 

اإلفريقية«.
السييس  مستشار  وأكد  هذا 
»وجود تنمية صناعية يف مرص حاليا«، مشــددا 
»عى أنه يجب االســتفادة من النقل البحري لنقل 
هذه املنتجــات إىل املناطــق الجغرافية املختلفة 

ونقلها إىل إفريقيا«.

>الهجوم على مستشفى بعفرين اظهر وحشية ي ب ك/بي كا كا«
ــو ــ ــ ــات ــ ــ ــن ــ ــ ــي حــــــــــــــــدود ال ــ ــ ــم ــ ــ ــح ــ ــ ــا ت ــ ــ ــيـ ــ ــ ــركـ ــ ــ أردوغــــــــــــــــــــــــــــان: تـ
ــف ــ ــل ــ ــح ــ ــع لــــنــــهــــج أمــــــيــــــركــــــي يــــــعــــــزز اتـــــــحـــــــاد ال ــ ــلـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ وتـ

مستشـــــــــــــــار السيســـــــــــــــي يؤكـــــــــــــــد فشـــــــــــــــل خطـــــــــــــــط
اســـــــــــــــتهدفت بهـــــــــــــــا »إســـــــــــــــرائيل« قنـــــــــــــــاة الســـــــــــــــويس

ــة ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ ــر والــــــــــــــســــــــــــــودان بـ ــ ــ ــصـ ــ ــ ــة الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة: مـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ
ــة ســــــــــد الــــنــــهــــضــــة ــ ــ ــي ــ ــ ــض ــ ــ لــــــــدعــــــــم مــــــــــن الـــــــجـــــــامـــــــعـــــــة فــــــــــي ق

قال األمني العام املســاعد لجامعة الدول العربية 
السفري حسام زيك »إن مرص والسودان بحاجة إىل 
دعم ســيايس من قبل الدول األعضاء بالجامعة يف 
قضية مفاوضات سد النهضة«، مضيفاً أن هذا الدعم، 
هو الذي قررت مرص والسودان الحصول عليه خالل 

االجتاعات التي ستجري يف الدوحة، الثالثاء املقبل.
وأشار زيك، يف اتصال هاتفي مع برنامج »كلمة 
أخرية« واملذاع عرب قناة »أون أي« املرصية، إىل أن »قطر 
هي دولة الرئاسة الحالية للمجلس الوزاري« للجامعة، 
مبينا يف الوقت نفسه أنه »عقب هذا االجتاع سيعقد 
اجتاع طلبته مرص والسودان بخصوص سد النهضة، 
يليه اجتاع آخر للجنة التي تشكلت يف 11 حزيران 
لضم األزمة التي كانت متر بها فلسطني واملواجهات 

التي حدثت بني فلسطني وإرسائيل يف القدس«.

ولفت إىل أن الحصول عى الدعم يف هذه األزمات 
هو دعم مقدر ومهم، ســواء من الدول العربية، أو أي 
دول أخــرى تربطها بها عالقات طيبة، مشــددا يف 
الوقت نفسه عى أن »الجانب اإلثيويب ماض يف تعنته 
ويف أســلوبه« وقال: »ولكن ال يعيب املوقف املرصي 
والســوداين يف حصولها عى دعــم من مختلف 
األطراف الدولية، وحال اكتال هذا الدعم من املمكن 
وضع املوقف اإلثيــويب يف عزلة قد تدفعه ملراجعة 

حساباته«.
حمدوك: ســنزود االتحاد االفريقــي مبعلومات 

اضافية عن السد
من جهته، أعلن رئيس الوزراء الســوداين عبد الله 
حمدوك »أن بالده سوف تقوم بتزويد مفوضية االتحاد 
األفريقي مبعلومات إضافية يف ما يتعلق مبوضوع 

سد النهضة اإلثيويب«.
وحسب وكالة األنباء الســودانية، جاء ذلك خالل 
اجتاع حمدوك، أمس، يف مكتبه مع رئيس مفوضية 

االتحاد األفريقي موىس فيك محمد.
ورشح حمدوك موقف السودان فيا يتعلق مبلف 
ســد النهضة«، واكد وأكد أن »موضوع سد النهضة 
يجب أن يكون يف إطار شامل للتعاون والتكامل بني 

الدول الثالث«.
وأوضح أن »موقف الســودان يتلخص يف رضورة 
التوصل التفاق قانوين ملزم حول ملء وتشغيل سد 
النهضة حتى يتمكن السودان من تنظيم مرشوعاته 
التنمويــة وتفادي األرضار التــي ميكن أن تنتج عن 
غياب معلومات مفصلة مســبقة حول قضايا امللء 

والتشغيل«.

الئحة اتهامات تكشف عالقة األمير حمزة بمتهمي ملف »الفتنة«

ــة ــ ــم ــ ــك ــ ــح ــ بـــــــاســـــــم عــــــــــوض الـــــــلـــــــه والـــــــشـــــــريـــــــف حـــــســـــن أمـــــــــــــام امل
األردن فـــــي  ــم  ــ ــك ــ ــح ــ ال ــام  ــ ــظـ ــ نـ مـــنـــاهـــضـــة  ــى  ــ ــل ــ ع ــض  ــ ــري ــ ــح ــ ــت ــ ال ــة  ــمـ ــهـ ــتـ بـ

صادقت محكمة أمن الدولــة يف األردن، أمس، 
عى قرار الظن الصــادر بحق رئيس الديوان املليك 
األسبق، باسم عوض الله، والرشيف حسن بن زيد، 

املوقوفني يف قضية زعزعة أمن واستقرار األردن.
وأفادت وكالة األنبــاء األردنية، بأن النائب العام 
ملحكمة أمن الدولة، العميد القايض العسكري حازم 
عبدالســالم املجايل، صادق عى قرار الظن الصادر 
عــن مدعي عام محكمة أمــن الدولة يف القضية 
املتعلقة باملشــتىك عليها كل من باسم إبراهيم 
يوســف عوض الله، والرشيف حسن زيد حسني، 
والتي أسند فيها للمشــتىك عليها تهمتي جناية 
التحريض عى مناهضة نظام الحكم الســيايس 
القائم يف اململكة، وجناية القيام بأعال من شأنها 
تعريض ســالمة املجتمع وأمنــه للخطر وإحداث 

الفتنة.
وسيتم تبليغ املشتىك عليها بالئحة االتهام لتتم 
إحالتها فيا بعد إىل محكمة أمن الدولة املختصة 
يف النظــر فيها، للبدء بإجــراءات املحاكمة، ومن 

املتوقع بدء محاكمة املتهمني األسبوع املقبل.
ويف التفاصيل، قالت وســائل إعالم رســمية 
أردنية اليوم األحد إن املحكمة العســكرية األردنية 
ستبدأ األسبوع املقبل محاكمة رئيس الديوان املليك 
الســابق وأحد أفراد العائلة امللكية بتهم التحريض 

عى مناهضة نظام الحكم.
والئحة اتهام قضـية »الفتنة«، تشري بـ«األدلة« 
وجود ارتباط وثيق يجمع األمري حمزة بن الحسني 

مع املتهمني عوض الله والرشيف حسن.
وذكرت الالئحة أن الشـريف حسـن، زىك باسم 
اللــه إىل األمري حمزة ملســـاعدتها يف  عوض 
كسـب التأييد الخارجي لتدعيم موقف األمري حمزة 
بالوصول إىل ســدة الحكم، مضيفــة أن »لقاءات 
األمري حمزة والرشيف حسن وعوض الله كانت تتم 

يف منزل األخري«.
وبينت أن »عوض الله والرشيف حســن شجعا 
التحريضية مع  اللقاءات  األمري حمزة عى تكثيف 

بعض رشائح املجتمع«.

وتابعت: »األمري حمزة انتقل إىل مرحلة الترصيح 
العلني بتوجيه االنتقادات ملؤسـسـة العرش وأداء 

الحكومة، إلحداث الفتنة«.
وبحسب الئحة االتهام، هاجم عوض الله سياسة 
امللك يف إدارته مللف القضية الفلســطينية بهدف 
إضعاف موقف األردن والوصاية الهاشــمية عى 

املقدسات.
كا كشفت أن »األمري حمزة استغل حالة الحزن 
والغضب لدى األهايل يف السلط لتأليب الرأي العام 

ضد الدولة عقب حادثة املستشفى«.
وبينت الئحة االتهام، أنه خالل أحد االجتاعات 
قام الرشيف حسن بتزكية وطرح اسم باسم عوض 
الله عى االمري حمزة من اجل مساعدتها بتوفري 
طريقة لكسب التأييد الخارجي لتدعيم موقف االمري 

حمزة بالوصول اىل سدة الحكم.
وقالــت إن عوض الله كان يقدم املشــورة حول 
سلســلة من التغريدات كانت ستنرش عى حساب 

االمري.
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االثنني 14 حزيران 2021

التصفيات اآلسيوية املزدوجة في كرة القدم:
خسارة لبنان أمام كوريا الجنوبية )2-1(

القاصوف ونّصور
في وداع بعثة »الطائرة الشاطئية«

خرس منتخب لبنان أمام كوريا الجنوبية 
غويانغ  مدينة  ستاد  عىل  األحد  أمس   2-1
منافسات  ضمن  الجنوبية،  كوريا  يف 
من  الثاين  الدور  يف  الثامنة  املجموعة 
 2022 العامل  لكأس  اآلسيوية  التصفيات 

يف قطر وكأس آسيا 2023 يف الصني.
األول  الشوط  يف  اللبناين  املنتخب  تقدم 
 ،13 الدقيقة  يف  سعد  سوين  هدف  عرب 
الجنوبية بهدفني  أن يرد منتخب كوريا  قبل 
وسون   )51( مني-كيو  سونغ  طريق  عن 

هيونغ- مني 66  من رضبة جزاء.
يف  الجنوبية  كوريا  منتخب  وابتعد 
نقطة   16 برصيد  املجموعة  ترتيب  صدارة 
للبنان،  نقاط   10 مقابل  مباريات،  ست  من 
يف  لرسيالنكا،  يشء  وال  لرتكامنستان  و6 
أعلن  الشاملية  كوريا  منتخب  كان  حني 

كوفيد-19. جائحة  بسبب  انسحابه 
الجنوبية  كوريا  منتخب  نال  وبذلك 
بطاقة  عىل  ليحصل  املجموعة  صدارة 
كأس  تصفيات  من  النهايئ  للدور  التأهل 
اللبناين  املنتخب  ينتظر  حني  يف  العامل، 
تحديد أفضل املنتخبات الحاصلة عىل املركز 

الثاين.
بداية  للهجوم يف  الكوري  املنتخب  وبادر 
هدف  سجل  لبنان  منتخب  ولكن  املباراة، 
بعدما خطف محمد   13 الدقيقة  التقدم يف 
قدوح الكرة من كيم موون-هوان يف الجهة 
أرسل  الذي  حيدر  محمد  إىل  ومرر  اليرسى 
ليتخلص  متريرة عرضية وصلت إىل سوين 
ارتطمت  كرة  ويسدد  يونغ-غوون  كيم  من 

الشباك. داخل  وتابعت طريقها  بالقائم 
يف  التعادل  يسجل  الكوري  املنتخب  وكاد 
مني-كيو  سونغ  مرر  بعدما   25 الدقيقة 
مواجهة  يف  هيونغ-مني  سون  إىل  الكرة 
املرمى ليسدد من فوق الحارس مهدي خليل 
ولكن املدافع ماهر صربة تدخل يف اللحظة 

األخرية ليبعد الكرة قبل عبور خط املرمى.

ركلة  إثر  للكوريني  ثانية  فرصة  وضاعت 
هوانغ  وحاول  سون  نفذها  مبارشة  مرة 
املرمى  مواجهة  يف  متابعتها  وي-جو 

ولكنه مل ينجح يف الوصول للكرة.
األرض  أصحاب  محاوالت  واستمرت 
محاولة  هوانغ  فسدد  الثاين،  الشوط  يف 
قدوح  أبعد  ثم  لبنان،  حارس  لها  تصدى 
ماحولة بارك جي-سو من عىل خط املرمى.

تسجيل  عن  الكوري  الضغط  وأمثر 
سون،  نفذها  ركنية  ركلة  إثر  التعادل  هدف 
يف  برأسه  ليحولها  سونغ  لها  وارتقى 

الشباك )51(.
الجنوبية  لكوريا  الثاين  الهدف  جاء  ثم 
احتسبت  جزاء  رضبة  عرب   66 الدقيقة  يف 
داخل  بيده  للكرة  العمري  جوان  ملس  نتيجة 

بنجاح. ونفذها سون  املنطقة، 
النتيجة  معادلة  اللبناين  املنتخب  وحاول 
تشكيل  يف  ينجح  مل  ولكنه  جديد،  من 
يف  الجنوبية  كوريا  مرمى  عىل  خطورة 

املتبقية. الدقائق 
لبنان  ملنتخب  السابقة  املباريات  وكانت 
وعىل   1-2 تركامنستان  عىل  فوزه  شهدت 
كوريا  مع  يتعادل  أن  قبل   0-3 رسيالنكا 
 ،2-3 رسيالنكا  عىل  ويفوز   0-0 الجنوبية 

ثم خرس أمام تركامنستان 3-2.
الجنوبية  كوريا  منتخب  فاز  املقابل  يف 
عىل تركامنستان 2-0 وعىل رسيالنكا 0-8 
عىل  ويفوز   0-0 لبنان  مع  يتعادل  أن  قبل 

تركامنستان 5-0 وعىل رسيالنكا 0-5.
تصفيات  من  النهايئ  الدور  إىل  ويتأهل 
يف  األول  املركز  صاحب  العامل  كأس 
خمسة  أفضل  جانب  إىل  مجموعة،  كل 
يف  الثاين  املركز  عىل  تحصل  منتخبات 
املجموعات الثامين )بعد ضامن قطر الفوز 
تحصل  كام  الخامسة(،  املجموعة  بصدارة 
إىل  التأهل  بطاقات  عىل  املنتخبات  هذه 

نهائيات كأس آسيا 2023 يف الصني.

غــادرت بعثة لبنــان للرجــال يف الكرة 
الطائــرة الشــاطئية بعد ظهــر األحد اىل 
تايالندا للمشــاركة  يف الدور نصف النهايئ 
من التصفيات اآلســيوية  املؤهلة اىل دورة 
التي تنطلق الشــهر املقبل  األلعاب األوملبية 
يف طوكيو)اليابــان(. وســتقام التصفيات 
يف 18 و19 حزيــران الجاري. وتضم البعثة 
املــدرب الوطني اييل النــار والالعبني جان 
ايب شــديد، جو القزي، بول ابو عقل، شفيق 
صليبا ورشبل خويري. ويتألف  الفريق األول 
من  ايب شديد والقزي والفريق الثاين من ابو 
عقل وصليبا و العب االحتياط الناشئ رشبل 

خويري.
الطائرة وليد  الكــرة  اتحــاد  وكان رئيس 
القاصوف ونائبه جــورج نّصور يف وداعها 
مبطار رفيق الحريري الدويل حيث متنيا لها 
التوفيق يف االســتحقاق الهام باسم عائلة 

اللعبة.
وستخوض التصفيات األوملبية خمس دول 
وهي لبنان والفيليبني وأوســرتاليا واليابان 

وكازاخستان.
وكان لبنان ضمــن تأهله اىل الدور نصف 
النهــايئ بعدما احتل املركز الثاين يف بطولة 

غرب آسيا التي استضافها منذ نحو سنتني.

من مباراة لبنان وكوريا الجنوبية

القاصوف ونصور يتوّسطان البعثة يف املطار 

بطولة لبنان في كرة السلة :
فوز ثمين للحكمة على املتحد )56-71(

حقــق الحكمة فوزاً مثرياً عىل حســاب 
منافســات  ضمن   56-71 بنتيجة  املتحــد 
إيــاب بطولة لبنان  الجولة الســابعة من 
»أكــس أكس أل أيرنجي« يف كرة الســلة، 
عــىل ملعب مجمع أنطوان الشــويري يف 

غزير.
-17 الحكمة  لصالح  األول  الربع  وانتهى 

13 وكذلك الثــاين 37-20 والثالث 42-54، 
اللقاء. حيث سيطر األخرض عىل 

 23 مزهر  عــيل  الحكمة  نجم  وســجل 
7 متابعات و3 متريرات حاسمة  نقطة مع 
ليكون أفضــل العب يف اللقــاء، يف حني 
ســجل نجم املتحد ابراهيم حداد 22 نقطة 

مع 12 متابعة و متريرة حاسمة.
الحكمة رصيــده إىل27  نقطة  ورفــع 
الذهبي، يف حني  للمربــع  ليضمن وصوله 
 21 برصيد  الثامــن  للمركز  املتحــد  تراجع 

املرحلة. لهذه  التأهل  أمل  نقطة ويفقد 

تنس: مؤتمر صحافي مساء االثنين 
دعا االتحاد اللبناين للتنس رجال الصحافة 
الصحايف  املؤمتر  حضور  اىل  واالعالم 
الذي سيعقده مع »سبورتس مانيا«  املشرتك 
تحّدي  »بطولة  اطالق  عن  رسمياً  لالعالن 
االثنني  نهار  وذلك  بالتنس«  الفردية  املهارات 
الساعة  عند  الجاري  14 حزيران  فيه  الواقع 

الثامنة مساًء عىل مالعب »نادي  رالف أيب 
كرم«)البّياضة(.

هذا  تفاصيل  عن  رشح  املؤمتر  يتخلل 
ومامريس  محبي  سيجمع  الذي  التحدي 
اللعبة من كافة املناطق اللبنانية عىل مالعب 

محددة سيتم االعالن عنها.

بطولـــــــــــــــة أمـــــــــــــــم أوروبـــــــــــــــا : فـــــــــــــــوز مهـــــــــــــــم النكلتـــــــــــــــرا علـــــــــــــــى كرواتيـــــــــــــــا )0-1(
بطولة  يف  مشواره  اإلنكليزي  املنتخب  افتتح 
كأس أوروبا 2020، بفوز مثني وصعب عىل ضيفه 
املنتخب الكروايت 1-0 أمس األحد، ضمن منافسات 

املجموعة الرابعة.
يف  الوحيد  املباراة  هدف  سرتلينغ  رحيم  وأحرز 

الدقيقة 57.
نقاط   3 برصيد  املجموعة  إنكلرتا  وتصدرت 
وضيفتها  أسكتلندا  بني  الثانية  املباراة  بانتظار 

التشيك اليوم اإلثنني.
غاريث  اإلنكليزي  املنتخب  مدرب  واعتمد 
ساوثغيت، عىل طريقة اللعب 4-3-3، حيث تواجد 
الخط  تايون مينغز يف عمق  جون ستونز بجانب 
الخلفي، بإسناد من الظهريين كايل ووكر وكريان 
االرتكاز،  بدور العب  تريبييه، وقام ديكالن رايس 
مونت،  ومايسون  فيليبس  كالفن  أمامه  وتحرك 
خلف ثاليث الهجوم املكون من فيل فودين ورحيم 

سرتلينغ وهاري كني.
يف الجهة املقابلة، لجأ مدرب املنتخب الكروايت 
-3-4 ذاتها  اللعب  طريقة  عىل  داليتش،  زالتكو 

سيمي  الرباعي  من  الخلفي  الخط  تكون  حيث   ،3
كاليتا-كار  ودويي  فيدا  ودوماغوي  فريساليكو 
بروزوفيتش  مارسيلو  وقام  جفارديول،  وياسكو 
لوكا  الثنايئ  قام  فيام  االرتكاز،  العب  بدور 
األلعاب  بصناعة  كوفاسيتش،  وماتيو  مودريتش 
خلف ثاليث الهجوم املكون من أندري كراماريتش 

وإيفان برييسيتش وأنتي ريبيتش.
اللعب  املنتخب اإلنكليزي عىل مجريات  وسيطر 
منذ بداية اللقاء، وأهدر فرصة خطرية يف الدقيقة 
السادسة، عندما تلقى فودين متريرة من سرتلينغ، 
بيد  اليرسى،  بقدمه  للتسديد  لنفسه  املجال  ليتيح 
أن الكرة ارتدت من القائم البعيد للمرمى الكروايت.

متناول  يف  سهلة  تسديدة  ريبيتش  وأطلق 
الدقيقة  يف  بيكفورد  جوردان  اإلنكليزي  الحارس 
السابعة، وتصدى الحارس الكروايت ليفاكوفيتش 

لتسديدة من فيليبس يف الدقيقة التاسعة.
دون  لكن  سيطرته  اإلنكليزي  املنتخب  وواصل 
تشكيل الخطورة املطلوبة، وتلقى سرتلينغ متريرة 
متقنة من مونت داخل منطقة الجزاء، لكن الدفاع 
إىل  ميرر  أن  قبل  أمامه  من  الكرة  قطع  الكروايت 

كني أو فودين أمام املرمى يف الدقيقة 20.
من  للتسديد  سرتلينغ  أمام  الفرصة  وسنحت 
يف  استقرت  كرته  لكن  الجزاء،  منطقة  خارج 
بريسيتش  عليه  ورد   ،26 بالدقيقة  املدرجات 

بتسديدة ابتعدت عن املرمى بعدها بدقيقة واحدة.
من  ساعة  نصف  مرور  بعد  اللعب  إيقاع  وهدأ 
حقيقي  تهديد  أي  هناك  يكن  ومل  األول،  الشوط 
عىل مرميي الفريقني، باستثناء ركلة حرة سنحت 

إلنجلرتا، سددها تريبييه يف الحائط البرشي.
مترسع،  بشكل  الوراء  إىل  الكرة  تريبييه  وأعاد 
املندفع  ضغط  تحت  بيكفورد  الحارس  ليضع 

يف  أوال  الكرة  إىل  وصل  الحارس  لكن  ريبيتش، 
الدقيقة 50.

افتتاح  من  أخريا  اإلنكليزي  املنتخب  ومتكن 
التسجيل يف الدقيقة 57، عندما مرر فيليبس كرة 
منطقة  منتصف  من  سدد  الذي  لسرتلينغ  مميزة 

الجزاء داخل املرمى.
وكاد املنتخب اإلنكليزي أن يضيف الهدف الثاين 
الدقيقة 60، عندما حاول كني متابعة متريرة  يف 
مونت أمام املرمى، بيد أنه اصطدم بالقائم، وردت 
الكرة  وصلت  عندما  بلحظات،  بعدها  كرواتيا 
داخل  من  ساذج  بشكل  سددها  الذي  ريبيتش  إىل 

منطقة الجزاء بعيدا عن مرمى إنكلرتا.
إلنكلرتا،  مبارشة  حرة  ركلة  الحكم  واحتسب 
الدقيقة  يف  بقليل  العارضة  لتعلو  مونت  سددها 
67، ليدخل بعدها ماركوس راشفورد إىل تشكيلة 

إنكلرتا عىل حساب فودين.
يف  النتيجة  مضاعفة  فرصة  سرتلينغ  وأهدر 
داخل  من  السامء  نحو  سدد  عندما   ،74 الدقيقة 
منطقة الجزاء إثر كرة مرتدة من ركلة حرة، ثم دخل 

جود بيلينغهام لتعزيز وسط إنكلرتا مكان كني.
ومع اقرتاب املباراة من نهايتها، مل تشهد الدقائق 
أجراها  التي  التبديالت  رغم  خطرية  فرصا  األخرية 
لوين  الكروايت، ودخول دومينيك كالفرت  املنتخب 
إىل تشكيلة إنكلرتا مكان سرتلينغ يف الوقت بدل 

الضائع.

ــه  ــف ــي ــه فـــغـــالـــي رودريــــــــــك الـــــراعـــــي وص ــ ــي ــ ــروج ــ و«الـــــــــــشـــــــــــبـــــــــــل« ألـــــــــكـــــــــس فــــــــغــــــــالــــــــي ثــــــالــــــثــــــاًالـــلـــقـــب ل
ATCL   نّظم رالي 

الربيع الـ 36 

أ حرز روجيه فغايل ومالحه سليم واكيم 
عىل ميستوبيتيش النرس ايفو 10 لقب رايل 
الربيع السادس  والثالثني للمرة الـ 15 والذي 
نظّمه النادي اللبناين للســيارات والسياحة 
ATCL(( مبشاركة 19 ســيارة  يف قضايئ 
الراعي  كرسوان وجبيــل. واحتّل رودريــك 
ميســتوبيتيش  عىل  نارض  جورج  ومالحه 
النــرس ايفو 9 املركز الثــاين وألكس فغايل 
ومالحه جورج دعيبس عىل ميتســوبيتيش 

النرس ايفو 9 املركز الثالث.
اجــراءات صحية  الــرايل يف ظل  وأقيم 
صارمــة  ملكافحة وبــاء »كورونا« اتخذها 
النادي املنظّم ويف ظــل طقس صيفي حار 
وبلغت مسافته االجاملية 232.27 كلم منها 

66.68 كلم طول املراحل الخاصة الســت للرسعة 
)منها مرحلتان استعراضيتان(.

ويف التفاصيل، بســط روجيه فغايل سيطرته 
عىل مجريات الســباق منذ بدايته وحتى النهاية  
اذ ســّجل افضل وقت يف املراحل الخاصة الســت 
للرسعة مع مطاردة من الراعي ومن ورائه ألكس 
فغايل  .ويف املرحلــة الخاصة االوىل حل روجيه 
فغايل يف املركز االول يليه الراعي فألكس فغايل. 
ويف املرحلة الخاصة الثانية ســّجل فغايل افضل 
وقت يليــه الراعي فألكــس. ويف املرحلة الثالثة 
)مرحلة استعراضية( واصل فغايل تسّيده فسجل 
افضل وقت يليه ابنه ألكــس فعبدو فغايل. ويف 
املرحلة الرابعــة، افضل وقت ايضاً لروجيه فغايل 
يليه ألكس فالراعي ليوّســع روجيــه الفارق مع 
مطارديه وبفــارق كبــري .ويف املرحلة الخاصة 
الخامســة ما قبل األخرية الـ«ســيناريو عينه«: 
روجيــه اول والراعــي ثان وألكــس الثالث.ويف 
املرحلة االستعراضية  السادسة، مل يتغرّي الوضع 
مع سيطرة مطلقة لروجيه مع منافسة عىل املركز 
الثاين بني الراعي وألكس  اذ ســّجل روجيه افضل 

وقت يليه الراعي فألكس.

{ الرتتيب العام {

ويف ما ييل الرتتيب العام  للسائقني ومالحيهم مع 
اجتياز 16 سيارة خط الوصول وانسحاب ثالث سيارات:

1- روجيــه فغــايل وســليم واكيــم عــىل 
ميستوبيتيش النرس ايفو 10: 39.19.7 دقيقة

2- رودريــك الراعــي وجــورج نــارض عىل 
ميستوبيتيش النرس ايفو 9 :41.10.2 د

3- ألكــس فغــايل وجــورج دعيبــس عىل 
ميتسوبيتيش النرس ايفو 9 :41.52.9 د

4- طــارق يونــس وروين بــو عبــدو عىل 
ميتسوبيتيش النرس ايفو 9 :42.22.8 د

5- باسل ابو حمدان وفراس الياس عىل سيرتوان 
دي اس 3: 43.13.3د

6- ماتيــو روبواســون ودولني شــلينك عىل 
ميتسوبيتيش النرس ايفو 9:43.15.5د

7- الياس الدهني وأمــني عقل عىل رينو كليو: 
43.50.4 د

8- مشــاري الظفــريي )الكويــت( ونــارص 
ايفو  الكواري )قطر( عىل ميســتوبيتيش النرس 

10:44.23.1د
9- جو قزي  وعمر مذكور عىل ميتســوبيتيش 

النرس ايفو 9  :45.16.1د
10- شــادي فقيه وســامر صفري عىل 

ميتسوبيتيش النرس ايفو 9  :45.19.1
11- دافيــد مزهــر وشــادي نرص عىل 

سيرتوين دي اس 3 :46.41.7د
12- عبدو فغايل وجوزيف مطر عىل بيجو 

208: 48.05.8د
13- كارل رزق وكريــم ابــو الياس عىل 

سوزويك سويفت 1.6 :48.10.د
14- مــوىس شــبيل وايــيل مهنا عىل 

ميتسوبيتيش النرس ايفو 8  :51.07.4د
15-أحمد خالد وموىس جهرييان)األردن( 
عىل ميتسوبيتيش النرس ايفو 10: 53.16.3د

16- وليد شــلينك وأندريه عشقويت عىل 
رينو كليو:56.19.9د

نارض  الراعــي ومالحه جورج  رودريك  واحرز 
كأس فئــة ار يس 2 ان 4  وباســل ابــو حمدان 
ومالحه فراس اليــاس  لقب فئة ار يس 4  وكارل 
رزق ومالحه كريم ابــو الياس لقب فئة ار يس5 
. كام احرز طــارق يونس ومالحه روين بو عبدو 
كأس التصنيــف وكارل رزق  ومالحــه  كريم بو 

الياس كأس السائق واملالح الناشئ.

{ التتويج {

ويف الختام ،اقيــم حفل التتويج بحضور ممثل 
االتحاد الدويل للسيارات)الفيا( يف الرشق األوسط 
وشــامل أفريقيا ومنســق لجنة الســيارات يف 
النادي املنظّم عامد لحود ومدير اللجنة الرياضية 
الوطنية سليامن خطار ورئيس مصلحة الرياضة 
يف النادي كايب كريكر ومدير السباق كايب حايك 
وممثل رشكة »study global uk« جاد برق وممثل 
رشكة »viewtech« عيل صالح ومســؤويل الرايل 

وهواة الرياضة امليكانيكية.
يشار اىل أن الوقود املستعمل للسيارات املشاركة 

يف الرايل هو وقود خاص مخصص للراليات.

الفائزون األوائل عىل منصة التتويج

تايكوانـــــــــــــــدو آســـــــــــــــيا: االنطـــــــــــــــاق االثنيـــــــــــــــن وأســـــــــــــــماء اللبنانييـــــــــــــــن
آسيا  بطولة  الجاري  االثنني  اليوم  تنطلق 
الرابعة والعرشين للرجال والسيدات )حزام اسود( 
للعبة   اللبناين  االتحاد  ينظمها  التي  بالتايكواندو 
نهاد  »مجّمع  يف  الجاري   حزيران  و18   14 بني 
الجمهورية  رئيس  برعاية  مكايل(  )ذوق  نوفل« 

العامد ميشال عون.
دولة    22 من  أكرث  من   الوفود  وصول  واكتمل 
القارة  من  الدول  من  عدد  ومبشاركة  آسيوية 
ييل  ما  ويف  واألوروبية.  واألفريقية  األمريكية 

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

قطر، سوريا، العراق ولبنان.
امام جميع  )مفتوحة  املفتوحة  البارا  - بطولة 
الدامنارك،  القارات(:افغانستان،  جميع  يف  الدول 
منغوليا،  كازاخستان،  األردن،  ايران،  املجر،  مرص، 
روسيا،  الفيليبني،  البريو،  الربازيل،  نيبال،  املغرب، 

اسبانيا، تركيا، الواليات املتحدة واوزباكستان.
)القتال  الكيوروغي  يف  آسيا  بطولة   -
الحر(:كمبوديا، افغانستان، تايوان، ايران، العراق، 
الكويت،  الجنوبية،  كوريا  كازاخستان،  االردن، 
الفيليبني،  فلسطني،  باكستان،  نيبال،  منغوليا، 

قطر، السعودية، سوريا، 
طاجاكستان، االمارات العربية املتحدة، فييتنام 

، اليمن ولبنان. 
البومسيه)القتال  مسابقات  االثنني  وتقام 
البارا  مسابقات  الثالثاء  تقام  ان  عىل  الوهمي( 
والخميس  واألربعاء  الخاصة(  االحتياجات  )ذوي 
مسابقات  ايام  ثالثة  مدى  وعىل  والجمعة 

حفل  يقام  ان  عىل  الحر(  الكيوروغي)القتال 
االفتتاح الرسمي  للبطولة عند الساعة الرابعة من 
حزيران   17 فيه  الواقع  املقبل  الخميس  ظهر  بعد 

الجاري.
االثنني

ويف ما ييل برنامج االثنني:
القتال   - )البومسيه  حزيران   14 االثنني   *

الوهمي( 
- الساعة  9 صباحاً حتى الساعة 12.30: الدور 

التمهيدي.
-18.30الدور  الساعة  حتى   13.30 الساعة   -

نصف النهايئ.
- الساعة 18.30 حتى الساعة -19.30 نهائيات 

البومسيه وتتويج الفائزين.
املنتخب اللبناين

عىل صعيد آخر، عّمم االتحاد اللبناين للتايكواندو 
اسامء العبي والعبات املنتخب بقيادة رئيس لجنة 

املنتخبات الوطنية الغراند ماسرت رالف حرب.
* كيوروغي )القتال الحر(:

وأعضاء  حرب  رالف  ماسرت  الغراند  املدربون:   -
لجنة املنتخبات الوطنية املاسرت اييل ايليا، املاسرت 

مارك اراكيلوس واملاسرت هادي كرم.
-الرجال: مارك خليفة )تحت ال54 كلغ(، رافاييل 
الـ68  )تحت  بافل حداد  58 كلغ(،  الـ  قديس)تحت 
، طارق  80 كلغ(  الـ  كلغ(، رشبل كرييلليس)تحت 
الـ87  الراعي)فوق  وراي  كلغ(   87 موصليل)تحت 

كلغ(.
-السيدات: ايلينا عيد)تحت ال46 كلغ(، آنا الحداد 
الـ  حبيب)تحت  بو  مارييال  كلغ(،  الـ49  )تحت 
الـ57 كلغ(، كاريل  ليتيسيا عون)تحت  53 كلغ(، 

حرفوش)تحت الـ 62 كلغ( وورد سلامن)تحت الـ 
73 كلغ(.

*البومسيه )القتال الوهمي(
* املدربون: نائب رئيس لجنة املنتخبات الوطنية 
لجنة  وعضوا  خوراسانجبان  دانيال  املاسرت 
هرني  واملاسرت  سعد  ميشال  املاسرت  املنتخبات 

الحاج.
* الفردي

سنة(،   30 الـ  )تحت  خطار  ستيفن  الرجال:   -
عبد  سنة(،   40 الـ  نعمه)تحت  اييل  املاسرت 
أالن  ماسرت  الغراند  سنة(،   50 الـ  عميس)تحت 
جورج  ماسرت  الغراند  سنة(،   60 الـ  نجم)تحت 

خطار)تحت الـ 65 سنة(.
-السيدات: مانويال الشايب )تحت الـ 30 سنة( 
، دانا رضوان)تحت الـ 40 سنة( ونجوى نرصالله 

)تحت الـ 50 سنة(.
الـ  الحاج)تحت  الحاج  وجريوم  اليان  *زوجي: 
30 سنة(،  نجوى نرص الله وعبد عميس)فوق الـ 

30 سنة(.
*فرق رجال

وجريوم  خطار  ستيفن  خطار،  -كيفن 
الحاج)تحت الـ 30 سنة(.

-الغراند ماسرت أالن نجم والغراند ماسرت جورج 
خطار واملاسرت اييل نعمه )فوق الـ 30 سنة(.

الشايب  مانويال  برباري،  تالني  سيدات:  *فرق 
وريتا عبدو)تحت الـ 30 سنة(.

صالح)رجال(،  رامي  الفردي:  الحر-  *األسلوب 
كريينا شوليل)سيدات(

*األسلوب  الحر- الزوجي: رامي صالح  وكريينا 
شوليل. 

»عمومية تايكواندو آسيا« تشيد بالتنظيم اللبناني
لالتحاد  العمومية  الجمعية  انعقدت 
يف  األحد  أمس  ظهر  للتايكواندو  اآلسيوي 
ممثيل  بحضور  )ضبية(  »لورويال«  فندق 
العامل.  يف  قارة  أكرب  يف  وطني  اتحاد   33
اآلسيوي  االتحاد  رئيس  االجتامع  ترأس 
أيضاً  وحرضه  يل   سيوك  كيو  الربوفسور 
.ومّثل  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  اعضاء 
حبيب  الدكتور  رئيسه  اللبناين  االتحاد 
الربوفسور  نّوه  الجلسة،  ظريفة.وخالل 
اللبناين  لالتحاد  املمتاز  بالتنظيم  يل  
القاري  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  الجتامع 
اآلسيوية  العمومية  الجمعية  والجتامع 

ضمن  اللبناين  االتحاد  يلعبه  الذي  والدور 
التوفيق  متمنياً  والدولية  القارية  األرستني 
التي  والعرشين  الرابعة  اآلسيوية  للبطولة 
حزيران  و18   14 بني  لبنان  يستضيفها 

الجاري.
عىل  الواردة  البنود  الحارضون  وناقش 
كوريا  تسمية  وقرروا   األعامل  جدول 
للرجال  آسيا  بطولة  الستضافة  الجنوبية 

املقبل. العام  والسيدات 
التقى  العمومية،  الجمعية  هامش  وعىل 
الدكتور ظريفة عدداً من نظرائه اآلسيويني 

الثنائية. العالقات  رئيس االتحاد اللبناين الدكتور ظريفة خالل الجلسةتناولت 



الفيصل، علّو 1ـ سعود 

ابراهيم مرعشيل 2ـ 

3ـ نّددوا، ياوندي

4ـ تا، آبا، نا، يانا

5ـ أمله، لسع، أدله، دالل

6ـ كســد، بندورة، خامر، 
لطَّ

أل،  عرمــوين،  رىل  7ـ 

لعايب

8ـ وا، يد، ماليزيا، رف

يواصلون،  زمهريــر،  9ـ 

نّية

10ـ عّب، يان، يربود

11ـ مارلــون براندو، وز، 

جم

12ـ أرزاق، نادل، العني

13ـ نفــي، هدّي، هيتال، 

نيجر
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 عموديا: 

 عموديا:

من سبعة حروف:    االبراج 

 بلدة يف الشوف

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  يوسف إدريس 

اخترب معلوماتك

1ـ مصيف لبناين.

2ـ أصحاب العمل. 

3ـ االســم الثاين لفنان 

لبناين راحل. 

4ـ أيب. 

5ـ تســتقبل النزالء من 

السياح.

1ـ بلدة يف الجنوب. 
2ـ من األحجار الكرمية. 
أردنيــة  مدينــة  3ـ 
أضــاء زيتها قناديل روما 

القدمية.
متصــل،  ضمــر  4ـ 

متشابهان. 
5ـ يستعمل لرشب املاء. 

ممثلة ســينامئية وتلفزيونيــة ومرسحية أمركية 

راحلة. كانت منتسبة إىل الحزب الجمهوري، وإشتهرت 

بتمثيل أدوار البطولة يف أفالم الكاو بوي يف ســتينيات 

القرن املايض.  

إسمها مؤلف من 11 حرفا، إذا جمعت: 

1+10+6+5+9 - عاصمة دولة أوروبية. 

8+7+10+5 - والية أمركية. 

5+2+11+3 - دولة أوروبية. 

2+4+5+11 - ماركة سيارات.

3+11+5 - بلدة يف الشوف.

2+11+8 - بلدة يف قضاء جزين. 

8+2 - طعم الحنظل.

1ـ ما إســم اللعبة الرياضية املشــهورة التي إبتكرها 

االنكليــزي والرت وينغفيلد يف العــام 1874 وعمل عىل 

تطوير القوانني املوضوعة لها؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما االســم الــذي يُطلق عىل الهنــود الُحمر الذين 

يتواجدون يف والية انديانا األمركية؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما إسم اليوبيل الذي يُحتفل فيه لدى مرور 32 سنة 

عىل الزواج؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ماذا كان إسم البوليس الرسي يف أملانيا النازية؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما إســم الوالية األمركية التي تَُعد أكرب والية يف 

الواليات املتحدة األمركية، وتُوازي مساحتها ُخمس بقية 

الواليات، وقد ُعرفت قدميا بـِ بالد الذَهب؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما إســم الدولة العربية التي تحتل املركز األول يف 

تصدير الفوسفات؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما إسم الرئيس الفرنيس الذي أصدر عفوا عن سجني 

ُحكَم عليه باالعدام عام 1902 ألن سلطات السجن يومها 

مل تعرف أين تضع املقصلة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ من هو الذي أول من طرح فكرة إســتخدام األشعة 

الشمســية يف الحروب ســالحا فتاكا، حيث قىض عىل 

اسطول روماين أراد الهجوم عىل بلده؟

1ـ سانتا كروز، مان

2ـ عبد السالم عارف

3ـ ورد، مدى، هربزي

4ـ داواه، عرب، ال

5ـ اهاب، بر، يسوقه

6ـ يل، النمر

7ـ فمي، سدود، يبني

8ـ ميانعون، يارا

9ـ رّصوا، رميون إده

10ـ لعن، آه، أأ، نيل

11ـ شديد، الصدد

12ـ عيل الخليل، وأل

13ـ يل، نهم، زوي، ال

14ـ فا، الينبوع

15ـ درعا، رزين

16ـ نو، ين

17ـ الربيدج

18ـ لطيفة، مرص

؟ من هو
من هي؟

1ـ مطربة سورية. 
2ـ جائزة عاملية، تكلّمونهم.

3ـ ممــــثل مــرصي، أصل 
البناء. 

4ـ زوج مــن العدد، ما يُحّض 
للحرب من أسلحة وآالت. 

ســلطان  للتفــــسر،  5ـ 
عثــامين جّمَل العاصمة، ماركة 

سيارات. 
6ـ جزيرة اندونيسية، معطيا 

اليشء باليد. 
7ـ غـــــادَر اىل بلــد آخر، 

نهلكها. 
8ـ أرسَع يف الكالم، السفينة 
التي تستخدم للرحالت والنزهات، 

والد األب. 

أحد  موســيقية،  نوتــة  9ـ 
الرسل، مادة شفافة صلبة.

10ـ والية أمركية، خديعة.
11ـ فندق يف املنت، من وسائل 

االعالم. 
12ـ عنرص كيميايئ مشــّع، 

ورك.
13ـ مدينة هندية، حطام.

14ـ لعلــع الرصاص، عزائم، 
االســم الثــاين لرئيس فرنيس 

راحل. 
15ـ أَسد، طعَن بالرمح.

16ـ مدينة سورية، سيف. 
17ـ ُمليك، يتقلّب يف الرتاب.

18ـ مغنيــة مرصية صاحبة 
الصورة، أول برَشّي.

1ـ أغنيــة لفروز من 

وهبي،  فيلمــون  ألحان 

يف  إيطاليــة  جزيــرة 

املتوسط.

العذراء،  مريم  والد  2ـ 

عملة عربية، من الطيور. 

3ـ أبارش العمل، قاعة 

االستقبال، خراب. 

4ـ غّنــَج ودلّع، رئيس 
صار  راحــل،  قــربيص 

الوقت. 

، معركة خاضها  5ـ لجَّ

نابوليون، رضَب بالسيف. 

6ـ أكمــَل، عني غزيرة 

متشــابهان،  الدمــع، 

الكذب. 

7ـ قّصابــون، مرفــأ 

ايرلندي.

8ـ شّدة اتّقاد النار، أحد 

األنبياء، سامِويّا.

ِســمنه،  من  عرَق  9ـ 

أنَّب، فَرح، فأس. 

10ـ معركــة خاضها 

نابوليون، مطربة عربية 

راحلة. 

باألجنبية،  واحد  11ـ 

سرت وكَنف، حَسن، حرف 

عطف، تال. 

، فيلم  12ـ يــوادع، ذمَّ

لفريد األطرش.

ممثلــة  ملــَس،  13ـ 

لبنانية، كرَس.

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(

ادعم أعاملك بالوثائق الواضحة قبل القيام 
بأي أمر هــام. ترصّف بفطنة وهدوء وال تدع 
الشــك والغرة ينغصان عليك مســرة حياتك 

الطبيعية.

يبتســم لك النجاح اليوم الذي هو مناسب 
للقيام بأعامل اضافية جديدة. قد تسمع اطراء 
حسن يســعدك ويفرح قلبك من انسان جليل 

ومرموق. 

كل األعــامل التــي تقوم بها هــذه الفرتة 
ستكون ناجحة وتحقق الربح، وستنجز مهمة 
صعبة عىل الرغم من الغيوم العابرة التي تراها 

يف األفق. 

تشــعر ان االستقرار يقرتب منك أكرث فأكرث 
يف هــذه املرحلة. تنــرصف لالهتامم بأمور 
عملية قدمية كنــت قد خططت لها منذ فرتة 

طويلة. 

حيوية جيــدة وزخم كبــر يف العاطفة 
والحــب. يف األفق ما يوحــي بهدنة طويلة 
مــع الخصوم الذين بدأوا يتململون من عنادك 

وصالبتك. 

لســت فرحا وال مكتئبا كــام ولو كنت يف 
حالة انتظــار ليشء ما. ابتســم مهام ترى 
األمور معقدة، فبمساعدة األهل تصل بأمورك 

اىل الطريق السوّي.

فرصــة مؤاتية للكســب املــادّي وللربح. 
ســتجد نفسك منهمكا يف أعاملك ولكن هناك 
بعض األوضاع قد تكون مزيجا من الســلبيات 

وااليجابيات. 

ستحقق نجاحا جيدا يف امتحان أو مرشوع 
يضمن لك غــدا مرشقا. اترك جانبا كل األمور 
الشــائكة التي تعقد حياتــك، وعش بطيبة 

وسالم. 

األمــور مؤاتيــة لك، وكل مــا تعاين منه 
سيشــهد انفراجات. ابتســم الحيــاة أمامك 
مرشقة، وتصــميمك عىل النجاح يجعل منك 

قدوة للغر. 

حــّدد أولوياتك وابدأ بها. أمر هام يشــغل 
بالك ويك تجد الحل املناســب له ال تتأخر عن 
استشارة شخص يحبك ويحرتمك وتوليه ثقتك 

املطلقة. 

ستفكر باملــــستقبل هذا اليــــوم. وقت 
مناسب القامة حوار رصيح مع األهل واألقرباء 
ملعرفة ما يدور يف رؤوسهم. ال تضيع الفرصة 

املتاحة لك.

تجنــب املناقشــات الحــاّدة وكل ما يثر 
الحساســية والغرة. أّجــل كلامتك الالذعة  
فالجو الحاّر ال يحتمل أي انفعال أو اشــكال، 

وستكون من الرابحني.

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(

انقاذ
اليمن

الربازيل
القاهرة
بولونيا

بنسلفانيا
حدث
حقل
دينار
ذراع

راديو
رومية

رومانيا
زوريخ

زمرد
سراليون

سويرسا
رشوق

شتاء
عقاب
عامن

فرجيل
فرح

فانتوم
كمون

كابيتول
كورسيكا

كهف
كوبنهاغن

كونياك
كمبيالة

لبنان
ليث

ميزانية

موريتانيا
مز

نيودلهي

نروج
هروشيام

هونشو. 

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  صغــر  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرة  املربعــات  يف 

واملربع الكبر. 

SUDOKU

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ غالينا أوالنوفا.

2ـ 18 كانون الثاين عام 1825

3ـ كونفوشيوس. 

4ـ فايزة أحمد. 

5ـ أبو الطّيب املتنبي. 

6ـ دون كرشرن. 

7ـ جان جاك روسو. 

8ـ املهامتا غاندي. 

1ـ تركال. 

2ـ أوميا. 

3ـ ملياء. 

4ـ يبتسم. 

5ـ ناَه. 

1ـ تالني. 

2ـ رومبا. 

3ـ كّميته. 

4ـ اياس. 

5ـ الَءمُه. 

االثنني 14 حزيران 2021
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)تتمة ص1( 

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعالنات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com

 

اللبنــاين إىل حد كبري ولكن تحت مســميات أخرى يف بعض 
منها ال سيام يف الشق االجتامعي.

 Failed مؤرش هشاشة الدولة اللبنانية بحسب تصنيف الـ
State Index يُشــري إىل أن لبنان مّر مبرحلة خطرة يف العام 
2008 – خالل أحداث 7 أيار 2008 – حيث احتل املرتبة 18 عىل 
179 دولــة )املرتبة األوىل أي 1 تكون للدولة األكرث فشــال(، 
لُيعاود املؤرش تراجعه ويحتل لبنان املرتبة 40-46 حتى العام 
2020. ويف العــام 2021، إحتل لبنان املرتبــة 34 بناء عىل 
التقرير الصادر يف أيار 2021، والجدير ذكره أنه يتوقع ملؤرش 
العام الحايل أن ينخفض بشدة عن العام املايض والتقرير يتم 

نرشه يف أيار من كل عام.
هــذا املؤرش يُعطي ملحة عن واقــع الدولة ويتّم وضعه يف 
سلسلة زمنية تســمح مبالحقة تطّور األمور كام يظهر عىل 

الرسم.
من هنا يــأيت إعالن الرئيس الفرنيس ماكرون كإســتباق 
لرتّدي الوضع خالل هذا العام وبحســب توّقعاتنا، فإن لبنان 
ســيكون يف املراتب العرش األوىل يف العام املُقبل من ناحية 
الفشــل حيث سيكون هناك عجز شــبه كامل للدولة عىل كل 
األصعدة وعىل رأسها الشــؤون املالية والرضيبية والخدمات 
العامة. واألصعب يف األمر أن عجز الحكومة سيشمل األجهزة 
العســكرية واألمنية التي تســعى بعض الدول مثل فرنســا 
وإيطاليا وغريهام من الدولة إىل دعمها مبساعدات من خالل 

مؤمتر دويل لدعم الجيش اللبناين )بالدرجة األوىل(.
عىل كل األحوال، فشــل الدولة سُيرتّجم بانخفاض كبري يف 
مستوى املعيشة )Social Dumping( وحتى الوصول إىل العجز 
عن تأمني املواد الغذائية واألدوية والخدمات الطبية والكهرباء 

واملحروقات وهنا لُّب املبادرة الفرنسية.
بالطبع كل هذا يعود إىل الفساد الذي ومنذ اتفاقية الطائف 
عــام 1989 والتي وضعت حّدا للحرب األهلية، ُســمح ألمراء 
الحــرب بوضع »بيضهم« يف القطاع العــام وأصبحت الّدولة 
العميقة بني أيديهم تعمل بحســب أجنداتهم، وتُســرّي الدولة 
كام يشــاؤون ولعل أقوى مثال عىل ذلك، الرصف عىل أساس 
القاعدة اإلثني عرشية مــّدة 12 عاًما مع اعتامدات من خارج 

املوازنة أو إقرار املوازنات من دون قطوعات حساب!
ولقد انطبــق هذا األمر عىل جميع املؤسســات العامة بال 
اســتثناء، وما نشــهده اليوم حصادا لزرع األمس، ولعل أبرز 
مثارها بروز دولة التجار الفاســدين يف حصونهم ودولتهم 
املالية االحتكارية التي حرّمتها األخالق واألديان! أومل يرد يف 

الحديث الرشيف، »الَجالُِب َمْرُزوٌق َواملُْحَتِكُر َملُْعوٌن«؟

{ فرنسا.. األم الحنون {
فرنســا وبعالقاتها التاريخية والثقافيــة مع لبنان، تنظر 

بقلق إىل انسداد األفق السياســية التي متنع تشكيل حكومة 
والقيام بإصالحات ُممّولة من املُجتمع الدويل، وبالتايل يأيت 
تحرّك الرئيس الفرنيس من منطلق هذا الدور التاريخي. ويعترب 
إعــالن الرئيس الفرنيس إميانويل ماكــرون مؤرشاً خطراً ملا 
ســتؤول إليه األمور يف املرحلة املُقبلة مع تحرير كامل لسعر 
رصف اللــرية ُمقابل الــدوالر األمرييك – وهو ما يُســّمى بـ 
»رفع الدعم« – حيث من املتوّقع أن ترتفع الكلفة عىل املواطن 
اللبناين بشــكل ُمطرد ومعها ســرتتفع نسبة الفقر إىل %90 
ويتأكد بذلــك القضاء عىل الطبقة التي تقبع يف الفقر املُّدقع! 
أضف إىل ذلك، قد تشــهد املرحلة املقبلة تزايدا يف رفض بعض 
املصارف املراســلة فتح إعتامدات للمصارف اللبنانية ألسباب 
مالية )تراجع الكتلة النقدية بالدوالر األمرييك( أو سياســية 

)ضغوطات خارجية(.
يف خضــم هذه الصورة القامتة، الســؤال املطروح هو: ما 
هي اآللية املالية التي يعمل عليها الرئيس الفرنيس مع رشكاء 

دوليني لضامن استمرار تأمني الخدمات العاّمة؟
عملًيا فرنسا ورشكاؤها الدوليون، سيقومن بعملية »دعم« 
بكل ما للكلمة من معنى، أي ســيدفعون من موازنات دولهم 
ملســاعدة املواطنــني اللبنانيني يف الحصول عــىل الخدمات 
الكهرباء  الغذائية، األدوية،  املواد  األساســية وعىل رأســها 
واملحروقات. لكن الســؤال: ألن يقوم التّجار بتهريب املواد كام 

يفعلون اآلن؟
بالطبع أثبت التّجار جشــعهم املُفرط مع غياب املحاســبة 
)إهامالً أو تواطؤاً( حيث أظهــرت املداهمة التي قام بها وزير 
الصّحة أن تجار املُســتلزمات الطبية يشــرتون مثال قطعة 
ُمعينة بســعر 27 دوالرا أمريكيا ويبيعونها بسعر 600 دوالر 
أمــرييك وهو ما مُيثل أكرث مــن 2000% أرباًحاعن غري وجه 
حق! هذه النسبة هي قبل احتساب أرباح فروقات سعر الرصف 
عىل سعر السوق ناهيك بالتهرّب الرضيبي املتمّثل بقبض الثمن 
نقًدا وهو مــا ال مُيكن لوزارة املال كشــفه! مثال أخر صارخ 
لغياب املحاسبة والرقابة عىل عمل التجار، االتهام الذي وّجهه 
مرصف لبنان ألحد مســتوردي املحروقات بقبضه 28 مليون 
دوالر أمرييك الســترياد محروقات مل تصل حتى الساعة إىل 

لبنان.
بالطبع، فرنسا والرشكاء الدوليون يعرفون كل هذه األالعيب، 
وبالتايل لن تُعطى األموال للتّجار بحكم أنهم فشــلوا فشــال 
كامال وخانوا ثقة الشــعب واملُجتمع الدويل. من هذا املُنطلق 
تعمل فرنسا عىل آلية تسمح بإيصال الخدمات للشعب اللبناين 
من دون املرور بالطريق التقليدي. وباعتقادنا، إن هذه اآللية قد 
تكون من األمور التي تّم طرحها مع قائد الجيش العامد جوزف 
عون خالل زيارته األخرية لفرنســا، نظــًرا إىل الثقة الدولية 

بالجيش حيث سيكون له دور محوري يف املرحلة املُقبلة.

{ إقرتاح أللية دعم خارجية {
أظهرت التجربــة املاضية أن التهريب شــمل 50 إىل %70 

من الدعم الذي قّدمه مرصف لبنــان للتّجار! أضف إىل ذلك أن 
هؤالء قاموا ببيع الســلع والبضائع الباقية عىل ســعر دوالر 
السوق السوداء وأحيانًا أعىل من سعر السوق السوداء )حالة 
الســوبرماركات التي كانت تبيع عىل ســعر 14500 يف حني 
أن السعر يف الســوق كان 12000 لرية للدوالر الواحد واملواد 
املدعومة كانت عىل ســعر 3900 لرية للــدوالر الواحد!(. هذا 
األمر شــمل بالتحديد املواد الغذائية واملُستلزمات الطّبية. أما 
يف مــا  يخص املحروقات واألدوية يف الصيدليات، وبســبب 
فرض سعر رسمي، فقد قام التّجار بتهريب قسم كبري منها أو 

احتكارها لحني إرتفاع األسعار من جديد.
إًذا هنــاك قيود يتوّجب فرضها عــىل اآللية نذكر منها عىل 

سبيل املثال ال الحرص:
أوال – تخصيــص املواطنني اللبنانيني بهذا الدعم من خالل 
منّصة يتّم تسجيل العمليات عليها وتسمح مبُعّدل استهاليك 
األساســية واملحروقات،  الغذائية  املــواد  لكل عائلة مــن 
واألدوية، والكهرباء. هذا األمر ليس بعنرصية ضد أي نازح 
أو الجئ لكــون النازحني والالجئني عــىل األرض اللبنانية 
يســتفيدون من برامج دعم دولية، ســيام أن إحصاء هذه 
األعداد ورصــد املعونات إليهم من صلب عمل هذه الجمعيات 
من جهة، ومن جهة أخرى لتجنب ازدواجية االستفادة لدى 
النزوح عملية ربحية ال حاجة إنسانية؛ هؤالء بحيث يصري 

ثانًيا – يتّم الدفع للتّجار عىل أساس حجم السلع والبضائع 
املدعومة التي تّم رشاؤها وطرحها يف األسواق خالل الشهر؛

ثالًثا – توّقع املتاجر املُهتّمــة ببيع املواد املدعومة عقًدا مع 
الجيش يتّم عىل أساسه اإلشــرتاك باملنّصة وتسمح بتسجيل 

العملية عند حصولها؛
رابًعا –تجري مواكبة الســلع والبضائــع املدعومة من قبل 
غرفة ُمشرتكة بني الجيش واألجهزة األمنية عىل أن يتّم التأكّد 

من عدم وجود احتكار وتهريب؛
خامًســا – يتّم تحويل األموال إىل التاجر من خالل مرصف 

لبنان ومرصف التاجر؛
سادًسا – تُنشأ وحدة خاصة ُمشرتكة بني الجيش ومرصف 
لبنان تكــون ُمهّمتها مراقبة عمل املنصة وإجراء املُقتىض يف 

حال املُخالفة؛
هذه اإلجــراءات األولية تســمح بإيصال املــواد الغذائية، 
الطّبية، واملحروقات، والكهرباء إىل  واألدوية، واملُســتلزمات 
اللبنانيني بحّدها األدىن دون الســامح للتّجــار باإلحتكار أو 

التهريب تحت رقابة وطيدة من قبل الجيش اللبناين.
ويبقى السؤال األهم يف هذه الُعرسة: ماذا ستكون ردة فعل 
أهل الســلطة إذا ما تم تطبيق هذه اإلجراءات؟ وهل ســيبقى 
توظيفهم يف الدولة اللبنانية نافذا، وعىل أي أساس؟ وما حكم 

رواتبهم ومخصصاتهم العالية غري املنِتجة؟

ــّول لـــؤلـــؤة الـــشـــرق الــــى دولـــــة فــاشــلــة ــ ــح ــ ــان : الـــفـــســـاد يُ ــن ــب ــل الـــوجـــه اآلخـــــر ل
ــة دقّــــــــت... مـــا هـــو دور الــجــيــش فـــي املـــرحـــلـــة امُلــقــبــلــة ؟ ــق ــي ــحــق ــة ال ــاعـ سـ
ــات الــعــامــة ــ ــدم ــ ــخ ــ ــرار ال ــ ــم ــ ــت ــمـــان اســ ــفـــرنـــســـي يــــــدرس آلـــيـــة لـــضـ الـــرئـــيـــس الـ

)تتمة املانشيت( 

دعــــــــــــــوات فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لـــــلـــــزحـــــف نـــــحـــــو الـــــــقـــــــدس واألقــــــــصــــــــى الـــــثـــــاثـــــاء

 املســجد األقىص، داعية الشــباب الثائر إىل التصدي لعربدة 
املستوطنني، وإفشــال مســرية األعالم، لنؤكد من جديد أن 

القدس لنا، وليس للصهاينة الغزاة.

وشددت اللجنة يف بيان لها عىل رضورة اعتبار يوم الثالثاء 
القادم يوماً للغضب الفلســطيني العارم يف القدس والضفة 
الغربية، وقطاع غزة والداخل املحتل، لتنتفض فلســطني كلها 
وشــعبها يف الداخل والشتات وتحت العلم الفلسطيني نرصة 

للقدس، وحامية لها وألحيائها، وللمسجد األقىص املبارك.
وطالبت األذرع العســكرية للمقاومة يف فلسطني، وقوى 

املقاومة يف لبنان وحيثام وجدت يف منطقتنا العربية كلها، 
إىل إعالن حالة االســتنفار واالســتعداد للــذود عن القدس 
واملســجد األقىص إذا لزم، فالقدس درة تاج العروبة، وأرض 

اإلرساء واملعراج وهي أمانة يف عنق كل عريب ومسلم«.
كام دعت »أحــرار العامل يف كل مــكان إىل التحرك نرصة 
للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ووقف عدوان االحتالل 

عىل شــعبنا ومقدســاته وليعلــم العامل كله أن اســتمرار 
االنتهاكات والتعديــات الصهيونية يف القدس تبقي صواعق 
التفجــري واملواجهة قامئة ومســتمرة«، وطالبــت بتنظيم 
املسريات يف املحافظات الفلســطينية كافة تحت راية العلم 
الفلسطيني ويف كل الســاحات ومخيامت الشتات تزامنا مع 

انطالق »مسرية األعالم« للمتطرفني الصهاينة.

ايران : قضايا فنية كثيرة ينبغي حلها للوصول الى اتفاق نهائي في فيينا

»خراســان«: »إن مجموعــة بحرية تابعة للقــوة البحرية 
االســرتاتيجية لجيش الجمهورية اإلسالمية اإليرانية الزاخر 
بالفخر والتي تضم الســفينة اللوجيســتية مكران واملدمرة 
ســهند وطنية الصنع متاما، دخلت املحيــط األطليس للمرة 
األوىل من دون الرســو يف أي ميناء لتواصل تواجدها املقتدر 
يف املياه الحرة وفقا للقوانــني الدولية«. وأضاف: »إن جيش 
الجمهورية اإلســالمية اإليرانيــة كان قد متكن فيام مىض 
من إيفاد مجموعاته البحرية إىل املياه البعيدة ومنها املحيط 
الهندي واملحيط الهادئ والبحر األبيض املتوسط واآلن متكن 
من تحقيق الوجود يف املحيــط األطليس... هذا إجراء ميكن 

القول إنه فصل جديد يف الوجود يف املياه الحرة البعيدة«.
وتابع: » إيران بوجودها القوي يف املياه البعيدة تدعم تعزيز 

الدبلوماســية السياســية للبالد والتعاون وتبادل املعلومات 
واملعرفة مع القوى البحرية للدول األخرى يف العامل فضال عن 
أن ضباطنا الشــباب يكتسبون يف هذه املهامت خربات قيمة 

يف املياه البعيدة بحضورهم لفرتة طويلة يف املحيطات«.
وشدد سياري عىل أن »وجود القوة البحرية االسرتاتيجية 
لجيــش الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانية عــىل بعد آالف 
الكيلومرتات من سواحل إيران ســيعزز عمقها االسرتاتيجي 
وبالتايل سيعني تحقيق املزيد من العزة للبالد«، وأشار مع ذلك 
إىل أن »مثل هذه األنشطة واملهامت ال تعد تهديدا ألي دولة بل 
ميكنها أن تكون مفيدة يف إطار تحالفات مختلفة لصون أمن 
الدول وأن تكون فاعلة يف مســار مكافحة اإلرهاب البحري 

وتعزيز عمليات اإلنقاذ البحري«.

{ بلينكن {
واعترب وزير الخارجية األمــرييك أنتوين بلينكن، أن إيران 

»تعزز برنامجها النووي بوترية متسارعة، ما يدفع إىل تحليل 
مدى إمكانية إعادتها لالتفاق النووي بأرسع وقت«.

وقــال بلينكن، يف مقابلة مع قناة »CBS« األمريكية أمس: 
»تحركت إيــران، منذ خروجنا من الصفقــة النووية وبدئها 
تجاهل القيود املفروضة عليها من قبل االتفاق، بشكل أرسع 

وخصبت مزيدا من املواد«.
وأضاف: »يجري هذا التخصيب عىل مســتويات ودرجات 
أعىل مام يســمح بها مبوجب االتفاق. يف حال استمرار هذا 
األمر الحقــا ويف حال مواصلتهم الركــض لألمام... فإنهم 

سيمتلكون معرفة سيكون من الصعب الرجعة فيها«.
وتابع: »هذا األمر يدفع إىل النظر بشــكل عاجل يف ما إذا 
ميكننا إعادة امللــف النووي إىل الدرج الذي وضع فيه االتفاق 
النووي والذي خرجت منه إيران لألســف بعد انســحابنا من 

الصفقة«.

واالحتيال والوقاحة«، أثناء ألقاء خطبة التنصيب.
وذكرت صحيفة »هاآرتس العربية« أن خطاب بينيت شــهد 
حالة من الفوىض وقوطعت كلمته، أكرث من مرة، رمبا زادت 
عن 10 مرات، وهي املقاطعة والشــتائم التي وجهها لبينيت  
أعضاء كنيســت ينتمون إىل أحزاب معسكر »رئيس الحكومة 

اإلرسائيلية« املنتهية واليته بنيامني نتنياهو.
ومن جانبها، أفادت »هيئة البث اإلرسائيلية كان« بأن بينيت 
قد اضطر إليقاف خطابه ألكرث من 10 مرات يف أعقاب موجة 
متتالية من الرصاخ والشــتائم من أحزاب مقربة من نتنياهو، 
ما دفع باألمر إىل إخراج 10 أعضاء كنيست من القاعة، نتيجة 

رفضهم التوقف عن الرصاخ والشتائم.

{ بينيت هدد حامس {
وتعهد رئيس حزب »ميينــا« نفتايل بينيت يف الكلمة التي 

القاها مبواصلة االستيطان ومامرسة نهج صارم إزاء إيران.

وتعهد بـ«فتح صفحة جديــدة يف العالقات مع املواطنني 
العرب«، وأقر بإســهام نتنياهو يف »متهيد طريقة« للتعاون 

مع »القامئة العربية املوحدة« برئاسة منصور عباس.
وحذر بينيت الفلسطينيني من أن »«العنف سيواجه بيد من 
حديد« وتوعد حامس بـ«حائط من النار« ردا عىل أي تصعيد، 
مشــريا إىل أن اســتمرار الهدوء ســيجلب بالعكس »التقدم 
االقتصادي ومنــع االحتكاك«، وتعهد بينيــت بأن »حكومته 
ستعمل عىل اســتعادة واملواطنني اإلرسائيليني املحتجزين يف 
قطاع غزة«، واصفا ذلك بـ«املســؤولية املقدسة«، وأعرب عن 
معارضته الشــديدة الستئناف االتفاق النووي املربم بني إيران 
والقوى الكربى عام 2015، مشددا »عىل أن إرسائيل لن تسمح 
لطهران بالحصول عىل ترســانة نووية«، وقال: »إرسائيل لن 
تسمح إليران بالحصول عىل أســلحة نووية. إرسائيل ليست 
طرفا يف الصفقة وسنحتفظ بحرية الترصف التامة«، وتعهد 
بينيت بـ«توســيع دائرة السالم« مع دول املنطقة، مشريا يف 
هذا الصدد »إىل اتفاق السالم املربم بني إرسائيل واإلمارات يف 

أيلول املايض«.
كام شــكر بينيت الرئيس األمرييك جو بايدن عىل مواقفه 

املؤيدة »إلرسائيل« خالل جولــة التصعيد األخرية حول قطاع 
غزة والتزامه الراســخ بأمن »إرسائيل«، ونقل عن سيد البيت 
األبيض قوله: »لن يكون هناك سالم يف املنطقة ما مل تعرتف 

جميع الدول فيها بارسائيل كدولة يهودية«.

{ نتنياهو مشككا بأهلية بينيت والبيد {
بدوره، تعهد »رئيس الــوزراء اإلرسائييل« بنيامني نتنياهو 
يف كلمته بالعمل عىل إسقاط »حكومة التغيري« بأرسع وقت 
ممكن، وأعرب عن شــكوكه يف أهلية رئييس حزيب »ميينا« 
نفتايل بينيت و«هناك مســتقبل« يائري البيــد يف أداء مهام 

رئيس الوزراء.
وردا عــىل تعهد زعيم »ميينــا« بـ«الحفــاظ عىل حرية 
الترصف التامــة« إزاء إيران، أعرب عن مخاوفه من أن »يفعل 
بينيت عكس ما يقوله«، وتابع: »ليس لديه الكلمة وال القدرة 
وال يحظى بالثقة«، وأشــار نتنياهو إىل حساســية املرحلة 
الحالية، خاصة مع العودة املحتملة للواليات املتحدة قريبا إىل 
االتفاق النووي مع إيران، قائال إنه »يجب أن يعلم رئيس وزراء 
قوي إلرسائيل كيفية أن »يقول ال لرئيس الواليات املتحدة يف 

قضايا تهدد أمننا. من سيفعل هذا اآلن؟«
وذكّر رئيــس الوزراء املنتهيــة واليته بــأن إدارة الرئيس 
األمــرييك جو بايدن تطالب بتجميد االســتيطان يف الضفة 
الغربية والقدس الرشقية، مشددا عىل أن »حكومة غري قادرة 
عىل التصدي بحزم للمجتمع الدويل بشــأن ملفات حاسمة 
حول مصرينا، ال تســتحق قيادة إرسائيل«، وتابع متســائال: 
»كيف ســنحارب إقامة دولة فلســطينية فيام تؤيد أغلبية 

الحكومة ذلك؟« وشكك بأهلية بينيت والبيد.
وأبدى نتنياهو قناعته بأن اإليرانيــني يحتفلون اليوم ألن 

حكومة مرتهلة ستحكم ارسائيل.
ووجه نتنياهو انتقادات شديدة اللهجة إىل بينيت شخصا، 
متهام إياه بارتكاب »عملية احتيال كربى لن ينساها الجمهور« 
و«رسقة آالف أصــوات اليمني بالغش ونقلها إىل اليســار«، 

واصفا زعيم »ميينا« وحلفائه بأنهم »اليمني الزائف«.
وشــدد نتنياهو عىل أن »معســكر التغيري« لن ينجح يف 
إسكات ناخبي حزب »الليكود« و«اليمني اإلرسائييل« عموما، 
وتعهد بقيادة املعارضة إلســقاط حكومــة بينيت-البيد يف 

أرسع وقت والعودة إىل الحكم قريبا.

الجديدة االسرائيلية«  »الحكومة  لـ  الثقة  منح  خال  أعضاء  وطــرد  »الكنيست«  في  وشتائم  فوضى 
ــن نـــار« – ونــتــنــيــاهــو تــعــّهــد بــاســقــاط »الــحــكــومــة الــزائــفــة« ــط م ــائ ـــ »ح ــد حــمــاس ب ــوّع بينيت ت
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البيت األبيض : بايدن سيبحث مع أردوغان
األوضـــــــــــاع فـــــي ســـــوريـــــا ولــيــبــيــا

القومي األمرييك جيك سوليفان  األمن  أعلن مستشــار 
أن الرئيس األمرييك جو بايدن ســيبحث مع نظريه الرتيك 
رجب طــــيب أردوغــان تطورات األوضاع يف ســوريا 

وليبيا.
ويف موجز صحايف قال سوليفان إن بايدن سيبحث مع 
أردوغــان، عىل هامش قمة »حلف الناتو« يف بروكســل، 
أفغانستان وسوريا  املواضيع بينها  اليوم االثنني، عدداً من 

والصني وروسيا. املتوسط،  والوضع يف رشق  وليبيا 
ويف ما يخص أفغانســتان، كشف املستشــار أن تركيز 
الرئيســني ســيتم عىل«كيفية ضامن أن تبقى ســفارتنا 

هناك وأن تعمل يف أمن«.
خالفات  فهناك  وروسيا..  الصني  »سيبحثان..   : وأضاف 

النقاط«. بعض  وتركيا يف  بني روسيا 
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