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 تحذيـــــــــــرات مـــــــــــن اليـــــــــــرزة »ونصائـــــــــــح« حـــــــــــزب اللـــــــــــه: القـــــــــــوى السياســـــــــــية تتهيـــــــــــب »الشـــــــــــارع«
ـــــــــــي الشـــــــــــامل ـــــــــــار« االمن ـــــــــــش يحـــــــــــذر مـــــــــــن »االنهي ـــــــــــد الجي ـــــــــــة« وقائ ـــــــــــة »باهت ـــــــــــة االحتجاجي الحرك
تعميـــــــــــم لالجـــــــــــواء الســـــــــــلبية حكوميـــــــــــا »الصـــــــــــوت يعلو«علـــــــــــى التحشـــــــــــيد الطائفـــــــــــي واملذهبـــــــــــي

»كورونـــــــــــــــا«: 3 حـــــــــــــــاالت وفـــــــــــــــاة
و165 اصابـــــــــــــــــــــــــة جديـــــــــــــــــــــــــدة

أعلنــت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 165 
حالــة جديدة ُمصابة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

لإلصابات منذ 21 شباط 2020، إىل 543099».
وأوضحــت أنّه »تّم تســجيل 135 إصابة بني املقيمني 
و40 حالة بني الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه »تّم تســجيل 
3 حاالت وفاة جديــدة، لريتفع العدد اإلجاميل للوفّيات 

إىل 7811».

القدم ــرة  ك فــي  ــا  ــ أوروب ــم  أم بطولة 

ــا ــرهـ ــأخـ بـــلـــجـــيـــكـــا تــــحــــول تـ

أمــام الــدنــمــارك الــى فــوز )1-2)

)تتمة املانشيت ص12) 

ــة... ــحــي ــن االحـــــــزاب املــســي ــي عـــزلـــة عـ ــار« فـ ــيـ ــتـ »الـ
ــه الـــــوحـــــيـــــد! ــ ــف ــ ــي ــ ــل ــ ــح ــ لــــــــــذا لــــــــن يُـــــــــفـــــــــّرط ب

بــــــــوتــــــــيــــــــن لـــــــــبـــــــــايـــــــــدن :
ســــــــــــوريــــــــــــا خــــــــــــط أحــــــمــــــر

طائفيا منحى  يتخذ  الصراع   : عون  ــ  بري  جبهة  اشتعال 
ــكــل الــلــبــنــانــي ــهــي ــن ال ــقــى مـ ــب ــا ت ــار مـ ــي ــه ــان ــدد ب ــهـ ويـ
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نبيه الربجي صونيا رزق بوال مراد

الفتنة املذهبية تطل برأســها عىل الســاحة 
اللبنانية، بينام البالد تعيش أزمة معيشية نتيجة 
التدهــور يف االقتصاد والعملــة الوطنية، كام 
تعيش أزمة صحية نتيجة وباء كورونا وانقطاع 
األدوية واملســتلزمات الطبية، كام تعاين البالد 
من مشاكل أمنية وهي قريبة جداً من انهيار أمني 
شــامل... فكيف تخرج بعــض األبواق املذهبية 
الحاقدة لتفرغ ســمومها عىل الشعب وتقسم 
الشــارع وتحث عىل فتنة مسيحية - سنية أو 

شيعية - سنية؟
املطلــوب النهــوض بالبالد وبــدل ان يقوم 
املســؤولون يف لبنان بهذا العمل، فهم يسريون 

بالشعب اللبناين اىل الهاوية واالنهيار التام.

عىل طريق الديار

»الديار«
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ابراهيم ناصرالدين

عــىل وقع تحذير قائــد الجيش العامد جــوزاف عون من 
االنكشــاف االمني واالنهيار الكبري، وفيام تواصل الرتاشــق 
بني بعبدا وعني التينة عىل مســتوى منخفض باالمس، انتهت 
ســاعات »حبس االنفاس« بعد انتهــاء دعوة االتحاد العاميل 
العام لــالرضاب العام دون انزالق البالد اىل »الفوىض« بعدما 
»تهيبت« القوى السياســية »املتناحــرة« التي »ركبت« موجة 
الحركــة االحتجاجية، اســتخدام »الشــارع« صندوقة بريد 
ســيايس يف املواجهة املفتوحة بني بعبدا - مرينا الشالوحي، 
وعني التينة -بيت الوســط، فانتهى املشهد »الهزيل« بخطاب 
وتجمع  امام مقر االتحاد العاميل فيام شــهدت بعض املناطق 
اللبنانية قطعاً للطرقات، رسعان ما عملت القوى األمنية عىل 
فتحها، دون اي مواجهات تذكر، فيام نجح اإلرضاب الشامل يف 
معظم القطاعات النقابية والعاملية واالقتصادية، واملؤسسات 
الرسمية والخاصة، وتبني مبا ال يدع الشك ان القوى السياسية 
تتحكم  بنبض«الشارع« وتحركه ملصالحها السياسية بعيدا عن 
االزمة املعيشــية الخانقة التي تتحمل مسؤوليتها بالرشاكة 

التامة يف بينها.
فعشية يوم االرضاب كان املشهد ليكون طبيعيا بامتياز، نظرا 
لالنهيــار الحاصل يف البالد، لوال دخول أحزاب الســلطة عىل 
»الخط« ودعوتها منارصيها إىل املشــاركة فيه، ويف املقدمة 
تيار املستقبل، وحركة أمل، والحزب التقدمي االشرتايك، وانضم 

اليهــم »بخجل« التيار الوطني الحر.وقد اثار هذا »التحشــيد« 
الكثــري من »الريبة« بعد يوم طويل مــن بيانات »الردح« بني 
الرئاســتني االوىل والثانية وتعاظمت املخاوف من اســتخدام 
»الشارع« يف تصفية الحسابات السياسية بعدما دخلت مبادرة 
الرئيس نبيه بري الحكومية يف »موت رسيري«، لكن تحذيرات 
قيادة الجيش »ونصائح« حزب الله افضت اىل »تهيب«مختلف 
القوى السياسية للموقف، وفضلت »ضبط« التحركات خوفا من 
انفالت امني غري محسوب النتائج، فطوي املشهد االحتجاجي 
دون نتائــج عمليــة، ويكفي للداللة عىل ذلــك الترصيحات 
املستهرتة، وغري املســؤولة، واملستفزة، لوزير الطاقة رميون 
غجر الذي برش اللبنانيني بارتفاع صفيحة البنزين اىل مئتي الف 
لــرية، ودون ان يرف له »جفن« وبدل ان يقدم الحلول بصفته 
وزيرا مســؤوال امام الشــعب، اقرتح عىل املواطن التخيل عن 

سيارته واستعامل »يشء« آخر؟!   

{ »رسائل« بعبدا ْ{
ووفقا للمعلومات، تطايرت »الرسائل« من بعبدا يف مختلف 
االتجاهات،عشــية االرضاب العام، مؤكدة ان موقع الرئاســة 
والفريق الســيايس الذي ميثلها لن يكون »مكرس عصا« هذه 
املرة، ولن يســمح بتوجيه الحركة االحتجاجية يف »الشارع« 
سياســيا ضدها، الن هذا الفريق لن يقف مكتوف اليدين،هذه 
املرة، وســيكون هناك »شارع » مقابل »شارع«، اذا ما تبني ان 

قطع الطرقات باالطارات يف منطقة املدينة الرياضية امس

أكدت الواليات املتحدة، أن الرئيس األمرييك جو بايدن، بحث 
مع نظريه الرويس فالدميري بوتني، خالل قمتهام يف جنيف، 

مسألة تقديم املساعدات اإلنسانية عرب الحدود إىل سوريا.
وأكد مســؤول رفيع املســتوى يف اإلدارة األمريكية، أثناء 
موجز صحفي نرشته وزارة الخارجية، أن بايدن وبوتني ناقشا 
امللف السوري، باإلضافة إىل أفغانستان، بني القضايا اإلقليمية 
التي تتطابق فيها بعض مصالح دولتيهام حيث تم االتفاق عىل 

البحث عن سبل للتعاون.
وتطرق املسؤول إىل امللف السوري قائال إن »اختبارا« سيأيت 
بعد نحو شهر  يف األمم املتحدة لتحديد ما إذا كان سيتم توسيع 

املمر اإلنساين يف هذا البلد.
وردا عىل سؤال عام إذا كان بايدن تلقى أي التزامات من بوتني 
بإبقاء أو حتى توسيع عملية تقديم املساعدات اإلنسانية عرب 
الحدود إىل ســوريا، قال املسؤول: »مل تكن هناك أي التزامات، 
لكننا أكدنا بوضوح أن هذا األمر يحظى بأهمية كبرية بالنسبة 
لنا، وإذا كان هناك أي تعاون يف املستقبل بشأن سوريا، فينبغي 

أن نرى بالدرجة األوىل توسيع املمر اإلنساين«.
وتبنى مجلس األمن الدويل يف 11 متوز 2020 قرارا يقيض 
بتمديد آلية تقديم املساعدات عرب الحدود عرب املمر الوحيد إىل 

سوريا ملدة عام، وامتنعت روسيا والصني عن التصويت.
وحذرت موســكو حينئــذ من أن بعض األطراف تســتغل 
أكرث فأكرث امللف اإلنســاين لتحقيق أغراض سياسية متمثلة 

كشــف موقــع »واال« العربي اإلخباري نقال عن مســؤول 
أمريــيك، أن اإلدارة األمريكية تنوي التقدم ببطء مع الحكومة 

اإلرسائيلية الجديدة.
وأشار »واال« إىل أنه بحسب هذا املسؤول، فإن إدارة الرئيس 
األمرييك، جو بايدن، تنوي التقدم ببطء مع الحكومة الجديدة«، 
الفتة إىل أنه يرغب بـ«إفساح املجال أمام هذه الحكومة لتثبيت 
نفســها أوال، واالمتناع يف هذه املرحلة عن مبادرات ميكن ان 

تزعزعها او تحدث خالفات«.
وكان رئيــس الوزراء اإلرسائيــيل الجديد، نفتايل بينيت، قد 
أجرى أول اتصال هاتفي منذ توليه املنصب، مع الرئيس بايدن، 
حيث اتفقا عىل تنسيق وثيق بشأن قضايا األمن خاصة إيران.

وأفاد البيت األبيض يف بيان، بأن بايدن تحدث مســاء األحد 
املايض مع بينيت لتهنئته مبناسبة توليه منصب رئيس الوزراء 

اإلرسائييل.
وذكر البيان أن بايدن شــدد خالل املكاملة عىل »دعمه الثابت 
عىل مدى عقــود للعالقات األمريكية اإلرسائيلية ومتســكه 
الراســخ بضامن أمن إرسائيل«، معربا عن »عزمه الصارم عىل 
تعميق التعاون بني الواليات املتحدة وإرسائيل بشــأن التحديات 

والفرص املتعددة يف املنطقة«.

االحتالل يعتقل الشيخ يوسف الباز يف اللد

واشــــنطن: توســــيع املمــــر اإلنســــاني شــــرط ألي تعــــاون مــــع روســــيا فــــي ســــوريا
ــــي ــــووي اإليران ــــاق الن ــــل حــــول االتف ــــت تفاصي ــــدن تناول ــــن باي ــــة بوتي قم

ــطيني ــ ــف الفلس ــ ــي املل ــ ــدة ف ــ ــادرة جدي ــ ــالق مب ــوي إطــ ــ ــدن ال تن ــ إدارة باي
استشــــهاد فتــــى برصــــاص االحتــــالل فــــي نابلــــس وحــــداد عــــام فــــي أبــــو ديــــس

املحادثات املبارشة بني بايدن وبوتني

املواجهات بني الفلسطينني ورشط االحتالل يف القدس امس

ايـــران: يـــوم انتخابـــي طويـــل وخامنئي 
يحـــذر مـــن تأثيـــر انخفـــاض املشـــاركة

بــدأت يف إيران أمس الخميس مرحلة الصمت االنتخايب بعد 
انتهاء الحمالت الدعائية لالنتخابات الرئاسية، التي تجري اليوم 
الجمعة، وقد حث كل من املرشد اإليراين عيل خامنئي والرئيس 

حسن روحاين عىل اإلقبال بأعداد كبرية عىل التصويت.
ويحق لنحو 59 مليون ناخب املشــاركة يف هذه االنتخابات 
الختيار رئيس جديد للبالد خلفا للرئيس املنتهية واليته حســن 

روحاين.
ويتنافــس يف هــذه االنتخابات 4 مرشــحني من التيارين 
املحافظ واملعتدل؛ أبرزهم رئيس مجلس القضاء إبراهيم رئييس 

واملدير السابق للمرصف املركزي عبد النارص همتي.
وكان وزير الداخلية أعلن أن مراكز االقرتاع ستفتح أبوابها غدا 
الساعة 7 صباحا بالتوقيت املحيل، وتغلق الساعة 12 منتصف 
الليل، وقد متدد إىل الساعة 2 بعد منتصف الليل يف حال استمرار 

توافد الناخبني عىل مراكز االقرتاع.
وقد حث املرشــد اإليراين عيل خامنئي الناخبني عىل اإلقبال 
بأعداد كبرية عىل التصويت يف االنتخابات الرئاســية املقررة 
اليــوم الجمعة، يف حني انســحب عدد من املرشــحني لهذه 

االنتخابات.
وقال خامنئي إن »استعراض القوة عىل هذا النحو سيخفف 

الحمالت االنتخابية 
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بوتين لبايدن : سوريا خط أحمر
نبيه الربجي

روا  أوليفييه  كتب  هكذا 
خر  الوجه ا لدى ظهــور 
لفالدميــري بوتــني »لقد 
جعلتنا وكالة االستخبارات 
املركزية نظن، كأوروبيني، 
الغرف  من  يت  ا الرجل  أن 
البــاردة )الKGB  مجرد 
لبوريــس  باهــت  ظــل 
الرويس  الرئيس  يلتسني. 
األقرب ما يكون اىل برميل 

.» الفودكا وهو يتدحرج أمام امل
هذا اىل »أن كانت املفاجأة أمام تلك الشخصية املركبة 
من بطرس األكرب، وايفان الرهيب، ورمبا جوزف ستالني 

أيضاً. حقاً انه ميتلك كل مواصفات القيرص...«.
عامل السياســة الفرنيس تحدث عن هشاشة يلتسني، 
وكان مبثابة الدمية بني يدي ابنته تتيانا، عشــيقة نائب 
رئيس مجلس الوزراء )اليهودي نيكوال تشوباييس، حتى 
أنه مازح ميخائيل خودوركوفســيك، امللياردير اليهودي، 

بالسؤال »ما رأيك بتحويل الكرملني اىل كازينو ؟«.
يبدو أن الفكرة كانت قد ساورت هذا األخري، الذي أجاب 
عىل الفور أن األمريكيني »مستعدون لتقديم جزيرة هاواي 
هدية لك اذا ما فعلت ذلك«، قبل أن يســتدرك »شخصياً، 

أفضل تحويله اىل كنيس«!
منذ أن تم تحديد موعد القمة األمريكية ـ الروسية يف 
التنقيب  البيت األبيض يعكفون عىل  جنيف، ومستشارو 

عن التفاصيل الالمرئية يف شخصية الرئيس الرويس. 
وكان غراهام فوللر، املحلل الســابق لدى الـ«يس. آي. 
اي«، قد رأى فيه »الرجل الصعب املراس«، وهو الذي متكن 
من تفكيك الشــبكة التي أقامها حولــه حاخامات املال 

اليهود.
هؤالء الذين أعدوا لالستيالء عىل السلطة، عرف بوتني 
كيف يشتتهم، وزج بخودوركوفسيك يف السجن، بعدما 
ــان زهيدة وخططوا  ابتاعوا املؤسســات الصناعية بأ
لوضــع اليد عىل الرتســانة النووية، وعىل الرتســانة 

الصاروخية.
اذاً، لقد حــدث اللقاء بني الجبلني. االثنان أعدا، مبنتهى 
الدقة للســاعات الكربى  منا اللقــاء، جعل املحادثات 
. هاجســان ضاغطان كانا  تبدو أقل تعقيداً )وأقل هوالً
يالحقان جو بايدن : األول، أن يظهر مبواقف أكرث تشدداً 
مــن مواقف الرئيس الســابق يف التعاطي مع الكرملني. 
يكه يف املحادثات يســتنتج أنه يريد  الثاين، أن يجعل 

التعاون معه. التعاون املتعدد األشكال، ضد التنني.
بوتــني كان يدرك ذلك جيداً. رمبا أملــح اثناء املحادثات 
اىل أن من مصلحة الواليــات املتحدة االنفتاح عىل جني 
، واالبتعاد عن ديناميات الصــدام ألن أمريكا  شــينبين

ترتاجع يف كل العامل، والصني تتقدم يف كل العامل.
الكل يف واشــنطن ويف موسكو، اذ يعلمون أن تطبيع 
العالقات بني البلدين يحتــاج اىل الكثري من الوقت، كام 
اىل الكثــري من النوايا الطيبة، يقــرون بأنهم مل يكونوا 
يتوقعون أن يســود الوئام، واىل هذه الدرجة، محادثات 

جنيف.
ملن يعود الفضل يف ذلك ؟ االثنان يدركان أن امليض يف 
توتري العالقات يجعل من أي تفاهم، حول أي قضية، شبه 
ية  مستحيل، وهو ما يحول دون كل من البلدين وبلورة ر
اســرتاتيجية، أو ديبلوماسية، واضحة للتعاطي مع ذلك 

الركام من األزمات.
األمريكيون يريدون التفوق يف املجال الجيوسرتاتيجي. 
الــروس ال يعارضون هذا »التقليــد« القديم، والذي يهتز 
بقــوة أمام املتغــريات، لتأيت الكورونا وتكشــف كم أن 
الرصاعات تجعل الكوكب أكرث قابلية للسقوط، ان مل يكن 

أكرث قابلية لالنفجار...
الواليات املتحدة تنتقل من مأزق اىل مأزق. هذا ال يعني 
أن باستطاعة روســيا أن تحل محلها. هنا تربز الحاجة 
»الفلســفية« اىل التعاون كخيــار الوحيد لوقف تدهور 

العامل.
ريتشــارد هاس قال »ان مشــكلتنا هي يف االعتامد، 
أكرث مام ينبغي، عىل حجارة الشــطرنج. بعض الحلفاء 
يف القــارة العجوز باتــوا يشــككون بأخالقيتنا، واىل 
حــد اتهامنا بالزبائنية التي كرســها دونالد ترامب عىل 
ذلك النحو املقيت«. أمل يلجــأ الرجل اىل بهلوانيات رجب 
طيــب أردوغــان، واىل االســتخدام التكتييك ألصحاب 

االيديولوجيات املجنونة من أجل تدمري سوريا ؟
مصدر ديبلومايس موثوق أكد لنا أن بوتني ابل بايدن 
بأن سوريا خط أحمر، وال مجال الستخدامها، من قبل اي 
طرف، عىل ذلك النحو العبثي، كورقة تكتيكية، أو كورقة 

اسرتاتيجية، يف أي لعبة أمرباطورية أو قبلية.
االثنان كادا يخرجان من قرص »الغرانج« الرائع يداً بيد 

بعدما لوحظ أنهام تجاوزا قيود الكورونا وتصافحا!!

بوال مراد

لن تكون االمور ما بعد اشــتعال جبهة بعبدا - عني التينة 
كام كانــت عليه قبل ذلك، ال عىل صعيــد الحكومة وال عىل 
صعيد املشــهد الســيايس االكرب. فبالرغم من وضع البعض 
اشتداد االشتباك بني القوى السياسية املعنية بعملية التأليف 
وطها مع اقرتاب املخاض  يف خانة ســعيها لتحســني 
خر يف ما  الحكومي مــن مراحله النهائية، يــرى البعض ا
يحصل سقوطا لالقنعة بعد اتساع رقعة املواجهة السياسية 
ة بني رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون  التي كانت قا
ورئيس الحكومة املكلف سعد الحريري لتشمل وبشكل واضح 
رئيــس املجلس النيايب نبيه بري، مــا يعني الوصول اىل لب 
املشكلة، والرصاع اللبناين الحايل الذي يصوره عون ورئيس 
»التيار الوطني الحر« جربان باســيل حربا عىل املســيحيني 
ودورهم من خالل صالحيات الرئاســة االوىل، فيام يحجمه 
بري والحريري بتصويره معركة حزبية وفردية يتم خوضها 

لتثبيت موقع ودور باسيل.
الله جهــودا عىل مختلف الصعــد والجبهات  يبذل حزب 
الحتــواء حرب البيانــات التي بلغت مداها مســاء االربعاء 
املايض بــني حليفيه عون وبري، علام ان االســتياء العوين 
كان قد بلــ مداه من الحزب يف االســابيع القليلة املاضية 
العتبــار القيادة العونية ان حزب اللــه قرر اتخاذ طرف يف 
الرصاع القائم والوقــوف يف صف بري والحريري مبواجهة 

عون وباسيل.
ويرفض حزب الله رفضا قاطعا تحويل الكبا الحكومي 
اىل رصاع اسالمي -مســيحي من بوابة صالحيات الرئاسة 
االوىل. وتقول مصادر »الثنا الشــيعي« ان »عون وباسيل 
يجازفان مبا تبقى من اساســات هذا البلد ويعرضان بانهيار 
وس الجميع، فاذا كان هناك خالف بتفســري  الهيكل عىل ر

الدســتور، فذلك ال يعني عىل االطالق ان هناك من يســعى 
لالنقضاض عىل صالحيات رئيس الجمهورية، النه لو اردنا 
مقاربة امللف من هذه الزاوية لتبني مبا ال يقبل الشك ان هناك 
من يســعى لتحجيم دور رئيس الحكومــة املكلف رغبة منه 

باستعادة امجاد ما قبل الطائف«.
وتضيف املصادر: »نعلم خطــورة اعتامد مقاربة مامثلة، 
لذلك نســعى العــادة تصويــب البوصلة وحــرص الخالف 
بشقه الحكومي، لكن يبدو لالســف ان عون وباسيل وبعد 
خسارتهام كل يشء قررا احراق كل املراكب قبل انتهاء العهد. 
وهذا امر خطري جداً«، وتعترب املصادر ان ما يدحض املقاربة 
العونية لالمور هو »موقف باقي القوى املسيحية التي تؤيد 
موقفنا لجهة ان كل ما يســعى اليه عون وباسيل هو ايجاد 
موقع ودور لباسيل بعد تاليش حظوظه الرئاسية وخسارته 

قسام كبريا من جمهوره بعد الفشل املدوي لعهد عون«.
باملقابل، يبدو العونيون مسترشســون يف معركتهم، من 
منطلق انه مل يعد هناك مــا يخرسونه. ولعل ما يثلج قلبهم 
انهم باتوا قادرين عىل تســمية االمور بأســامئها. فبعدما 
كانوا يحّملــون علنــا الحريرية والجنبالطية السياســية 
مســؤولية االنهيار متفادين عىل مضض الحديث عن بري، 
ن بقيادة هــذه املنظومة،  باتــوا اليوم يتهمونــه بالفم امل
وبالتايل البــالد اىل االنهيار، كام يقولون. وكان عضو تكتل 
»لبنان القوي« النائب زياد اســود، اول من امتلك جرأة اعالن 
بري »املحرك األســايس للقضاء عىل العهد واملســؤول عن 
تعطيل البلد«، لتبدأ قبل ساعات وبالتحديد بعد حرب البيانات 
بني بعبــدا وعني التينة حملة عونية ممنهجة بوجه بري، ما 

ينذر باشتداد االزمة السياسية وانتقالها اىل الشارع.
وتقــول مصادر »التيار« ان »عناويــن املعركة اليوم باتت 
، وبالتايل بــات يفرتض عىل  اوضح مــن اي وقت مــ
الحلفاء كام االخصام السياســيني اتخاذ موقف واضح، فاما 

ب ما تبقى من صالحيات الرئاسة االوىل،  هم يشاركون ب

وبالتــايل القضاء عىل الدور املســيحي بالكامل، ويقررون 

تعويم منظومة الفســاد التي اوصلت البلد اىل ما وصل اليه، 

ام يكونوا اىل جانبنا يف معركة الحق بوجه الباطل واالصالح 

بوجه الفساد«.

واملســار  املرفوعة هنا وهناك،  العناوين  تبدو  باملحصلة، 

التصعيــدي الذي قــرر الجميع ســلوكه، انطالقة واضحة 

الســتعداد قوى الســلطة لالنتخابات النيابية. هذه القوى 

التــي مل تعد متتلك اال التجييــش الطائفي لحث ما تبقى من 

انصارها عىل التوجه اىل صناديق االقرتاع.

اشتعال جبهة بري  عون  : الصراع يتخذ منحى طائفيا
اللبناني ويُهــــــّدد بانهيار مــــــا تبقى مــــــن الهيــــــكل 

عون اســــــتقبل ســــــفيرة سويسرا مودعة 

اســتقبل رئيس الجمهوريــة العامد ميشــال عون، قبل 
ظهر امس يف قرص بعبدا، ســفرية سويرسا مونيكا شموتز 
كريغوس، يف زيارة وداعية ملناسبة انتهاء مهمتها يف لبنان.

وشكر الرئيس عون الســفرية كريغوس عىل الجهود التي 
بذلتها خالل وجودهــا يف لبنان من اجــل تعزيز العالقات 
الثنائية بني البلدين وتطويرها يف املجاالت كافة، متمنيا لها 

التوفيق يف مسؤولياتها الجديدة.

ونا تشريعية مع الخليل وخواجة بح ش
اع األمنيــــــة مع عكر بري عــــــرض األو

اســتقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف مقرالرئاسة 
الثانية يف عــني التينة، عضوي كتلــة »التنمية والتحرير« 
النائبني انور الخليل ومحمــد خواجة، حيث جرى البحث يف 

االوضاع العامة والشؤون الترشيعية.
كام عرض الرئيس بري آخر املستجدات السياسية واالوضاع 
االمنية، خالل اســتقباله نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة 
الدفاع والخارجية بالوكالة يف حكومة ترصيف االعامل زينة 

عكر.
 وبعد الظهر التقى رئيس املجلس السيد توفيق سلطان.

داال ونهرا ية          ة السوي ون مستقبال السف

ابتسام شديد

أعاد بيان الرئاسة األوىل مصحوبا مبواقف  
لنواب »التنميــة والتحرير« خلط  متشــنجة 
األوراق الحكومية، فالبيان الذي استهدف عني 
التينة من دون ان يســميها، متحدثا عن زخم 
مصطنع، أضاف تعقيدات عىل املشهد السيايس 
املتأزم، مع االشارة اىل أجواء عدم االرتياح التي 
تســود ايضا  بني التيار الوطني الحر وحليفه 
حزب الله بشأن التفاوض الحكومي، وشكوى 
العونيني من انحياز الحليف الشيعي اىل جانب 
الرئيس املكلف ســعد الحريري، عدا االنتقادات 
اتجاه حلــف رباعي  التي صارت توجــه يف 

يتشكل ضد العهد.
التطورات واحتجاجات الشــارع بتظاهرات 
أحزاب السلطة ضد نفسها، رسقت الضوء عن 
اعتــذار الحريري الذي كان وشــيكا جدا، كام 
ملحت مصادر »املســتقبل«، قبل ان يتم تفعيل 

مبادرة الرئيس نبيه بري، وقبل أن تطاح ويقع االشــتباك بني 
بعبدا وعني التينة.

وفق مصادر سياسية مطلعة، فان صفحة االعتذار مل تطو 
ة، حيث يعطي الرئيس املكلف مســاحة او  كليا، وال تزال قا
فرصة أخرية لالتصــاالت قبل اي خطــوة، فتجميد االعتذار 
حصل  بناء  عىل حركة سياسية دفعت يف اتجاه اعطاء فرصة 
أخرية  وبناء عىل متنيات داخلية وخارجية وصلت اىل القوى 
وس  السياســية وحذرت من الفوىض وتداعي الهيكل فوق ر
الجميع، فانســحاب الحريري ال يؤذي فريقه السيايس فقط، 
بل ســيكون له تداعيات عىل الرئاسة األوىل والثنا الشيعي 

أيضا، الذي يرص عىل بقاء الحريري دون ســواه من األسامء 
السنية األخرى يف هذه املرحلة الحساسة.

وتعترب املصادر ان انسحاب الحريري هذه املرة سيؤدي اىل 
تبدل التوازنات، ولن يكون شــبيها باستقالته عىل اثر »الثورة 
الشعبية«، فهذه املرة يسعى الحريري اىل تأمني خروج مرشّف 
مــن التأليف اذا اقت األمــر، بدأ االعداد له بشــد العصب 
الجامهريي وحشــد املرجعيات الدينية والسنية له ليصعب او 

يقطع الطريق عىل أي مرشح غريه.
التأخري يف التأليف، كام تقول املصادر، ال يصب يف مصلحة 
العهد وفريقه الســيايس الذي يتم تحميله تبعات االنهيار يف 
البالد، لكنــه  أعطى الحريري فائض قوة، فهو اســتطاع ان 

يجمع حوله »املردة« وحزب الله و«حركة أمل« 
والحزب التقدمي االشرتايك وسنة 8 آذار،  فيام 
صار العهد محارصا بتهــم العرقلة والتعطيل، 
واشــارت املصادر اىل ان خطــة الخروج من 
التكليــف، اذا ضاقــت الفرصة، لــن تكون اال 
بالتنسيق مع الحلفاء ومدروسة بعناية بالقاء 
تبعات االطاحة بالحريري عــىل العهد والتيار 
الوطني الحر وشــد العصب السني قبل ذهاب 

الحريري اىل صفوف املعارضة.
التي حصلت  الخطوات  عند  املراقبون  يتوقف 
اخريا، وأتت ملصلحة  تقوية الحريري،  فاعالن 
بري اصطفافــه اىل جانبه، وصوال اىل خطابه 
الســيايس الذي أكسبه عطفا سنيا كبريا، ألغى 
خرين عىل الساحة السنية، فهو ثّبت نظرية  ا
املرشــح األقوى واألوحد  واضعا »هزميته يف 
اطار هزمية أهل الســنة  يف لبنان«، ومتكال 

عىل دعم ال متناه من دار الفتوى.
أعطى الحريري نفســه  مؤخرا منشــطات 
وجرعات دعم متحو صورة الخروج »املذل« من السلطة ،  وفق 
مصادر سياسية،  فاالعتذار مؤجل  لوقت طويل بناء عىل رفض 
من أجنحة »املســتقبل« وتيارات أساسية يف الطائفة تعترب 
خروج الحريري انكســارا للطائفة وتراجع دورها،  وبالتايل، 
فــان الحريري كام يقــول العارفون، مســتمر يف املامطلة 
خرون، وبالتايل  ومقارعة الفريق الرئايس حتى ميــّل منه ا
فان االعتذار لن يأيت عىل طبق من فضة للتيار الوطني الحر، 
وان حصل فالخروج من التأليف ســيواكبه خطوات ال تخرج 
الحريري منكرسا، بل أقوى من قبــل اىل  صفوف املعارضة  

للتحضري ملعركة الربح يف االنتخابات النيابية املقبلة.

اشــــــتباك بعبــــــدا  عيــــــن التينــــــة خلــــــط أوراق التأليف رأســــــا علــــــى عقب
ار إشــــــارة بري وموافقــــــة املرجعيات الســــــنية ّجــــــل بانت إعتــــــذار الحريــــــري ُم

وزير  اســتقبل 
الداخلية والبلديات 
حكـــــومة  يف 
ترصيــف االعامل 
محمــد  العميــد 
فـــي  فــــهمي 
قبــل  مكتبــه 
امـــــس،  ظهر 
باألعامل  القائــم 
مارتن  الربيطاين 
لونغــدن، وعرض 
معه آخر التطورات 

يف لبنان.

ــدن  ــع لــونــ ــورات مـ ــتـــطـ ــرض الـ فــهــمــي عــ

هم ند  دن  لون

البطريرك  اســتقبل 
مار  الكاردينال  املاروين 
بشــارة بطرس الراعي، 
قبــل ظهــر امس يف 
يف  البطريريك  الرصح 
بكريك، النائب الفرنيس 
الدفاع  لجنــة  عضــو 
الذي  رويــار  غويندال 
»يف  اللقــاء:  بعد  قال 
املتواصل  الحــوار  اطار 
مــع صاحــب الغبطة 
بحثنا  الراعي،  البطريرك 
تأليــف  رضورة  يف 
يف  طــوار  حكومة 
للحاجات  تلبيــة  لبنان 

امللحة للبنانيني سواء عىل الصعيد الرتبوي 
او عىل الصعيد اإلجتامعي«.

اضاف »تطرقنــا اىل اهمية بناء دولة 
عرصية تحمي مواطنيها، فيكون فيها ما 
يجمع اللبنانيني اقوى بكثري مام يفرقهم. 
وأكــدت مجددا دعم الجهــود التي يبذلها 

الراعي بهدف عقد مؤمتر دويل  البطريرك 
من اجل حياد لبنان يف األشــهر املقبلة، 
يك يتمكن اللبنانيون أنفســهم مبساعدة 
اصدقائهم من ضامن حياد ايجايب للبنان 
وسياســة خارجية تليق بهــم. لقد كان 
اللقاء مثمرا ونحن نتمنى الحفا عىل هذا 

التواصل البناء«.

رويـــــــار بـــعـــد لـــقـــائـــه الــــراعــــي : لــتــألــيــف
اللبنانيين حــاجــات  تــلــّبــي  ــوار  ــ ط حــكــومــة 

الرا مستقبال رويار

أعلنت كتلــة الوفاء للمقاومة يف اجتامعها 
الــدوري الــذي عقــد يف مقرهــا يف حارة 
النائب محمد رعد، انه »فيام  حريك، برئاســة 
تشــهد املنطقــة والعامل حركــة اصطفافات 
ودول  قوى  إليها  تسعى  سياسّية،  ومتوضعات 
تحالفاتها  وتثبيت  مصالحها  ضامن  سياق  يف 
والتزاماتهــا... ال تزال األزمــة الحكومية يف 
لبنان تراوح مكانها رغم اشــتداد الخناق عىل 
الذي  واملعي  املايل  الرتدي  وتفاقم  اللبنانيني 
بات يتهدد االنتظام العام واملؤسســات املعنية 
بحاميته وحفظــه، األمر الذي يفرض اإلرساع 
يف تأليــف الحكومــة من جهــة ويف إقرار 
اإلغاثية واإلصالحية من  القوانــني  اقرتاحات 
جهة أخرى ال ســيام تلك التي تتعلق بالبطاقة 
وذلك  واملنافســة،  العام  والــرشاء  التمويلية 
كإضافــة رضورية ملا تم إنجــازه من قوانني 
الحكومة  إىل  سابقا  وأحيلت  نرشت  إصالحية 

للتنفيذ«.
الكتلة يف بيانها »أن مشــهد طوابري  ورأت 
يكشف  البنزين  أمام محطات  املمتدة  السيارات 
وجها من وجوه الرتدي املايل الذي يتســبب به 
سوء اإلدارة املالية والنقدية من جهة والجشع 
االنتهازي الذي ميارســه التجــار املحتكرون 
الســلع  بأســعار  يتحكمون  الذين  والنافذون 
يف السوق الســوداء ومبقادير ما يوزع منها 
السلع«، مضيفة »لوال إميان  تلك  بيع  لوسطاء 
اللبنــاين بوطنه، لكفر بكل ما تقع عليه عيناه 
س وضحايا نتيجة الفســاد داخل  اليوم من م
مريعة  إذالل  مشــاهد  ومن  واإلدارة،  السلطة 
مل يعتــد عليها املواطنــون وال توجد إمكانية 
لتربيرهــا، ال بل إن ما يزيد مــن فداحتها هو 
النقا الدائر حــول جنس املالئكة التي يؤمل 
مام  البالد  إلنقــاذ  الحكومة  يف  مشــاركتها 

أوقعها فيه شياطني اإلنس واملال«!
الدعــوة لإلرضاب تعبريا  الكتلة »إن  وأكدت 
عن الســخط الذي يتأجج يف النفوس عموما 
جــراء التدهــور االقتصادي وفقدان الســلع 
األسعار وإقفال  األسواق وارتفاع  الحيويّة من 

وعزوف  الصحية  الخدمات  وتقلي  املختربات 
الحوادث  تكاليف  تغطيــة  التأمني عن  كات 
واالستشــفاء، هــي أقل ما يفــرتض أن يلجأ 
إليه الناس الحريصون عىل تذكري املســؤولني 
بواجباتهم وحثهــم لإلرساع يف إيجاد الحلول 
املطلوبــة ملختلــف وجوه املشــاكل واملطالب 

واملرشوعة«. املحّقة 
لبنان  يف  الحكومــة  تشــكيل  »إن  أضافت 
يبقــى هو التدبــري األول الــذي يتوقف عليه 
شــأنها  من  التي  واإلجراءات  الحلــول  تقرير 
الخطوات  يف  والرشوع  املتدحرج  الرتدي  وقف 
البــالد يف مختلف  الالزمة لتحســني أوضاع 
التنازالت  املناحي واملجاالت. وبنــاء عليه فإن 
وليست  الجميع،  عىل  حاكمة  رضورة  املتبادلة 
منقصة ألحد، يف حني أن التصلب سيؤدي إىل 
تعطيــل الحلول وتعقيــد املعالجات، وإضاعة 

الوطن واملواطنني«. الثمينة عىل  الفرص 
وتابعت الكتلــة »مهام بلغت التعقيدات فإن 
يواصلها  أن  ينبغــي  التي  واملســاعي  الجهود 
املســؤولون أثناء األزمات من شأنها أن تبعث 
توســع  ألنّها  املواطنني  نفوس  األمل يف  عىل 
مســاحة التالقي بني األطراف والفرقاء، وألن 
البلــد بحاجة إىل مزيد من الحــوار والتفاهم 
اإليجــايب بني أبنائــه لحفظ مصالــح البالد 
العليا ولقطع الطرق أمام االنتهازيني واملثريين 
للعصبيات ومنعهم من إســقاط ثوابت الوفاق 

الوطني«.
وختمت »بعد النرص املهــم الذي تحقق ضد 
العدو الصهيوين يف مواجهة »سيف القدس«، 
ونجاح املقاومة يف فلسطني يف إثبات فاعلية 
معادلة غــزة تحمي القــدس، تتهيأ الحكومة 
الجديــدة للعــدو إلثبات وجودها واســتعادة 
ت ذلك من خالل  الهيبة املهــدورة. ولعلها با
اســتئناف اعتداءاتهــا الجوية عــىل غزة. إن 
الدفاع  ســيواصل  املقابل،  يف  فلسطني  شعب 
عن نفسه وعن قدسه ووطنه، وهو عىل موعد 
مع انتصارات جديدة قادمة وسيؤكد للعامل أن 

النرص له طريق واحد هو املقاومة...«.

األول التدبير  يبقى  الحكومة  : تشكيل  للمقاومة«  »الوفاء 
الجميع رورة حاكمة على  والتنازالت  الحلول..  لتقرير 
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»تفاهم مار مخايل« يهتّز كل فترة ويعود ساملا على وقع املصالح املتبادلة
»التيار« في عزلة عن االحزاب املسيحّية... لذا لن يُفّرط بحليفه الوحيد!

ــــــــأن يبقــــــــى قــــــــادرا علــــــــى حفــــــــ األمــــــــن ــــــــي: معنيــــــــون ب ــــــــي لدعــــــــم الجيــــــــش... املجتمــــــــع الدول تمــــــــر افترا ُم
ــــــــة لالســــــــتقرار مان ــــــــة }  عكــــــــر: هــــــــو ال سســــــــة وســــــــنجتاز املرحل ــــــــار امل ــــــــش : ُنحــــــــّذر مــــــــن انهي ــــــــد الجي قائ

صونيا رزق

لدى كل تباين او خالف يف وجهات النظر، بني التيار الوطني 
الت من الحلفاء والخصوم معاً،  الحر وحزب الله، تبدأ التســا
حول مصــري »تفاهم مار مخايل« املّوقع بني الطرفني؟، وهذا 
الســؤال طــرح بقوة يوم امس، عىل أثر إتهــام بعبدا للحزب 
باإلنحيــاز اىل جانب رئيس مجلس النواب نبيه بّري والرئيس 
املكلف ســعد الحريري، مع دعوة ضمنية لــه بعدم التّدخل، 
وترك املعركة محصورة بني الرئيســني عون والحريري. فضالً 
عن تباين ســيايس يظهر كل فرتة بــني الحزب ورئيس التيار 
الوطني الحر جربان باسيل، يف ما يخ التشكيلة الحكومية، 
ما جعل الخصوم يّروجون بأّن »تفاهم مار مخايل« ســُيلغى 
قريبــاً، خصوصاً من قبل التيار، فيام الحقيقة مغايرة متاماً، 
الن املصالح املشــرتكة تجمعهــام ولن تجعل اي طرف يتخىل 
خر، فالحزب حصل من خالل هذا التفاهم عىل الغطاء  عــن ا
املســيحي من تيار مســيحي بارز، ويف املقابل متّسك الحزب 
برتشــيح العامد ميشــال عون اىل الرئاسة وساهم بقوة يف 
إيصاله اىل بعبدا، رافضاً ترشــيح شــخصية اخرى، حتى انه 
تخىل عن حليفه الدائم، رئيس »تيار املردة« ســليامن فرنجية 

الذي ترشــح للرئاسة يف ذلك الحني، أي ان »الوطني الحر« لن 
ين للحزب هذا املعروف.

مصدر ســيايس مقرّب مــن الفريقني يقول يف هذا االطار: 
»يُخط من يعتقد أّن هنالك خالفات سياسية عميقة وكبرية، قد 
تؤدي اىل إلغاء تفاهم مار مخايل، الّن ما يجري اليوم ليس سوى 
مناوشــات سيتم إزالتها قريباً، اذ سيدخل الوسطاء عىل الخط 
بني الطرفني، إلصالح الوضع وضبط االمور واالســتيضاح«، 
مطمئنــاً من وصفهم بـ »الغيارى« عىل عالقة التيار والحزب، 
»بأّن املياه ستعود قريباً اىل مجاريها«. واشار اىل »ان تفاهم مار 
اً بني طرفني  مخايل هو االتفاق الوحيد الذي ال يزال صامداً وقا
سياسيني، باملقارنة مع تفاهامت اخرى مل تعد موجودة«، غامزاً 
من قناة »تفاهم معراب« الذي »سقط وق عىل العالقة بني 
التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية اىل غري رجعة« كام قال.
اىل ذلــك، ويف ظل خالفــات الوطني الحــر مع االحزاب 
املســيحية، يشري مصدر حزيب مسيحي اىل العزلة املسيحية 
التي أوجد نفســه فيها رئيس التيار جربان باســيل، وإنطالقاً 
من هنا، ال ميكن ان يتخىل عن الحليف الوحيد الذي بقي له أي 
حزب الله، النه عىل عداء سيايس مع الجميع، خصوصاً الركن 
االبرز عىل الساحة أي »القوات اللبنانية«، اما »تيار املردة« الذي 

كان يف فــرتة ما، وقبل وصول 
العامد عون اىل قرص بعبدا، يف 
وضــع جيد مع رئيس »التيار«، 
مل يعد كذلك منذ لحظة ترّشــح 
الرئاسة،  اىل  فرنجية  سليامن 
مــا جعل التيــار الربتقايل يف 
مســار آخر، لتصبــح العالقة 
يف أســوأ حاالتها، كذلك االمر 
مع »القوات«، اذ كانت االجواء 
السياسية عىل خري ما يرام بعد 
توقيع تفاهم معراب، الذي أنتج 

دعــامً قواتياً كبرياً لوصول عون اىل الرئاســة، لكن تبّخر كل 
يشء الحقاً، وما لبث الدرب الســيايس بينهام، أن ســلك خط 
االختالفات يف شــتى االمور، ليصبح الخط الربتقايل وحيداً، 
فضالً عن عالقة متوترة مع االحزاب املسيحية االخرى، وحتى 
مــع بعض العونيني داخل »التيار« وخارجه، خصوصاً الحرس 
القديم، ناقالً عن ســيايس عتيق« بأن »باســيل ال يثبت عىل 
اً  عالقة، الن الطلعات والنزالت السياســية تسود عالقاته دا

مع الحلفاء والخصوم معاً«.

ويرى املصدر بأّن الرتاجع الشعبي لـ »التيار« برز بقوة منذ 
»ثورة 17 ترشين«، حني إستقال العديد ممن كانوا يُعتربون من 
»صقور« الوطني الحر، الذين جاهروا بأّن سياســته » مل تعد 
تناسبهم«، النهم صّدقوا كل الوعود التي مل يتحقق منها يشء. 
فضــالً عن خروج عدد من النواب من »تكتل لبنان القوي« من 
بينهم صهر الرئيس عون النائب شامل روكز، ما جعل الخسائر 
تتواىل من دون أي رادع ، امالً ان يســتعيد »التيار« شــعاراته 
الســابقة ويتحّد سياســيا مع االحزاب املسيحية، أقله عىل 

املسائل املصريية، الّن يف الجمع قوة ال يستهان بها«.

إنطلقت أعــامل املؤمتر الدويل االفــرتايض لدعم الجيش 
اللبنــاين، بدعوة من فرنســا ودعم من األمم املتحدة وإيطاليا 

ومبشاركة عرشين دولة.
وافتتحت املؤمتر وزيرة الدفاع الفرنســية فلورنس باريل، 
وقالــت: »كلنا معنيون بأن يبقــى الجيش اللبناين قادراً عىل 

القيام مبهامه يف املحافظة عىل األمن واالستقرار.«
من جهته، أكد وزير الدفاع اإليطايل لورينزو غويريني، أنه 
»علينا االستجابة إىل حاجات الجيش اللبناين من خالل تأمني 

متطلبات الدعم االسايس له.«
بدورها، شــددت وزيرة الدفاع نائب رئيس حكومة ترصيف 
االعامل زينا عكر، أنه »ال يجوز التخيّل عن الجيش الذي يشكّل 
الضامنة الســتقرار لبنان وأمن اللبنانيني«. وقالت: »اسمحوا 
يل بدايًة بأن أتوجه بالشــكر بالنيابة عن لبنان، شعًبا وجيًشا 
وحكومًة، إىل الجمهورية الفرنسًية عىل دعمها الدائم للبنان، 
وخاصــًة منذ وقوع االنفجار املأســاوي يف مرفأ بريوت من 
خالل تنظيم مؤمترين دوليني لدعم الشعب اللبناين. إن مؤمتر 
اليوم هو عمل تضامني إضايف يقوم به املجتمع الدويل لدعم 
املؤسســة التي تشكل ركيزة االســتقرار يف البالد«، مضيفة 
»يواجه لبنــان أزمة متعددة األوجــه. والجيش اللبناين هو 
املؤسسة النموذجية التي تضّم رفاق سالح، هم شبان وشابات 
ينتمــون إىل خلفيات مناطقية ودينية وثقافية متعددة، وقد 

اتحدوا جميًعا تحت شعار الرشف والتضحية والوفاء«.
وتابعــت عكر »أثبت الجيش اللبنــاين مهنية عالية جعلته 
يحظى بدعم الرشكاء الدوليني جميًعا. وهو تعامل مع املدنيني 

وأرسى الحرب مبستوى عال من املهنية واإلنسانية. فضال عن 
ذلك، لطاملا أتاح الجيش اللبناين إمكانية تتبع مسار املساعدات، 
ونؤكد لكم أن املســاعدات كافة ستمّر عرب القنوات الصحيحة 
وسيتم الترصف بها بكل شفافية. وستكون التقارير النهائية 

.» متاحة عند التسليم للمستلم النها
وعن كيفية دعم الجيش، قالت عكر: »سيقّدم العامد جوزف 
ة مفصلة بحاجات الجيش. وسريكز يف تقريره عىل  عون قا
األولويات الراهنة التي خضع مضمونها ملناقشات مطولة مع 
مكتب منســق األمم املتحدة الخــاص للبنان ومعظم عواصم 
دولكم. مســاعدة الجيــش من خالل توفري املــواد الغدائية 
واملســاعدات العينية. إن دعم قــوى األمن الداخيل واألجهزة 
األمنيــة األخرى أمر رضوري كونهــا تتحمل هي أيًضا عبء 
األزمة االجتامعية واالقتصادية. وستكون الحكومة اللبنانية 
ممتنة إذا متكن املجتمع الدويل من تقديم الدعم لهذه األجهزة 
يف أقــرب وقت ممكن. إن الوحــدة الوطنية اللبنانية التي تم 
تجســيدها يف دعم الجيش اللبناين، إىل جانب التزام املجتمع 
الدويل مبساعدة جيشنا، تبعث األمل يف قلوبنا. ونحن نتطلع 
إىل تحقيق هدفنا املشــرتك، وهو دعــم الجيش اللبناين الذي 

يشكل الضامنة لصون استقرار لبنان وأمن اللبنانيني.
مم املتحدة يف لبنان  مني العام ل أما املنســقة الخاصة ل
Joana Wronecka: فقالــت: »هدفنــا من هذا املؤمتر هو دعم 
الجيش اللبناين يك يبقى متامســكاً وفاعالً، وأدعو اىل تلبية 

ورية«. حاجاته ال
اىل ذلــك، أكد قائد الجيش العــامد جوزيف عون أن »لبنان 

يواجه أزمــة اقتصادية غري 
مسبوقة ويبدو واضحاً انعدام 
فــرص الحلــول يف الوقت 
يحظى  والجيــش  القريــب 
بدعم وثقة محلية ودولية لذا 
تــزداد الحاجة اليوم أكرث اىل 
دعمه ومســاندته يك يبقى 
القيام  عىل  وقادراً  متامسكاً 

مبهامه«.
العســكريني  »بأداء  ونوه 
الذين يواجهون هذه الظروف 
الصعبــة بعزميــة وارصار 
بقدســية  واميان  وانضباط 
املهمة، عىل الرغم من تدهور 
قيمــة اللرية ما أّدى اىل تدين 
تقارب  بنسبة  رواتبهم  قيمة 
90 والنســبة عينها تنطبق 
عــىل التغذيــة والطبابــة 

واملهــامت العمالنية وقطع غيار 
ليات«، محذرا من ان »اســتمرار تدهور الوضع االقتصادي  ا
واملايل يف لبنان ســيؤدي حتامً اىل انهيار املؤسســات ومن 
ضمنها املؤسسة العسكرية وبالتايل فإّن البلد بأكمله سيكون 
مكشوفاً أمنياً، وأشدد عىل رضورة دعم العسكري كفرد الجتياز 

هذه املرحلة الدقيقة اضافًة اىل دعم املؤسسة ككل.«

وقــال: »الجيش هو املؤسســة الوحيــدة واالخرية التي ال 
من واالســتقرار يف لبنان  تزال متامســكة وهي الضامنة ل
واملنطقة وأي مّس بها ســيؤدي اىل انهيــار الكيان اللبناين 
وانتشــار الفوىض ونؤمن بأننا سنجتاز هذه املرحلة الصعبة 
والدقيقــة بفضل عزمية جنودنــا وارادتهم وبدعم اللبنانيني 

والدول الصديقة.«

ســـــــــــــــــــــــــوء تـــــــــــــفـــــــــــــاهـــــــــــــم »الـــــــــــــتـــــــــــــفـــــــــــــاهـــــــــــــم«
بــــــيــــــن الـــــــوطـــــــنـــــــي الـــــــــحـــــــــّر وحــــــــــــــزب الـــــــلـــــــه يـــتـــســـع

لحصول  والترهيب  ط  ال بموقع  نحن  قاسم: 
التشكيل.. وسنستمّر باملشاركة باملبادرات االيجابية

أكــد نائب األمني العام لحزب الله الشــيخ 
نعيم قاسم، أن »الشعب اللبناين يعيش معاناة 
ُمرة وآالما كثرية بســبب الوضع االقتصادي 
والســيايس واملايل واالجتامعي، وبســبب 
الفســاد املسترشي وما تراكم من الحكومات 
الســابقة من األداء للمسؤولني الذي مل يكن 
يراعي أبســط القواعد التي لها عالقة ببناء 
الوطن«، مضيفا أنه »من دون وجود حكومة 
ال حلول يف هــذا البلد، فهي مدخل رضوري 
وطبيعي وأســايس وإلزامي النطالق عجلة 

اإلصالح ».
وقال قاسم يف كلمة له خالل حفل تكليف 
أقامته مدارس اإلمام املهدي، »حرام أن يبقى 
البلــد بهذه الصورة، إًذا ما هو الحل؟ الحل هو 
بتشــكيل حكومة، ما الذي يشكل الحكومة؟ 
الدســتور يصدر مرســوم تشكيل  بحسب 
الحكومــة باالتفاق بني رئيــس الجمهورية 
ورئيــس الحكومة املكلــف«، مؤكدا رضورة 
أن »يتفقــا ألن كل املقدمــات حصلت، وال بد 
مــن حوار مبا بينهام أو حوار غري مبا 
للوصول إىل قواعد مشــرتكة واالتفاق عىل 

األسامء إلصدار مرسوم الحكومة«.
وأسف لعدم وجود آلية يف الدستور تتحدث 
عن كيفية التــرصف عند عدم االتفاق، وقال 
إننــا »أصبحنــا ضمن دائرة واحدة اســمها 
االتفاق، ويك تتشــكل الحكومة باالتفاق ال 
بد من قناعة الرئيســني، وهــذا يعني أن كل 
واحد منهام له تصور وله قناعات شــخصية 
لهــا عالقة بتقديره حــول طبيعة الحكومة 

املناسبة«.
ورأى أن »ما نســمعه مــن خالفات حول 

التشــكيل ال عالقــة له ال مبوقع رئاســة 
الجمهورية وال رئاسة الحكومة، وال عالقة له 
مبوقع الطائفة وصالحيات املوقع، وال عالقة 
له مبســتقبل هذه الطائفة أو تلك الطائفة، 
كل اإلشــكاالت قابلة للحل، ولكن تحتاج إىل 
بعض املرونة«، داعيا إىل »اإلرساع بتشــكيل 
الحكومة وتقديم التنازالت املتبادلة وإال عدم 

االتفاق ال ندري إىل أين سيذهب البلد«.
وقال إن هناك من يتساءل »أين حزب الله من 
التأليف؟«، مؤكدا »إننا نشــجع عىل التشكيل 
والتأليف والتنازالت، وسنواصل املشاركة يف 
املبــادرات اإليجابية، إذ شــاركنا يف مبادرة 
الرئيس بري، وسنشارك يف الدعوة اإليجابية 
من أجل التالقي وإىل كل ما يؤدي إىل االتفاق 
والتفاهم«، مشــددا عىل أنه »ال يجوز أبًدا أن 
نع التواصل والتالقي  نقطــع الطريق أو أن 

بني الرئيسني ألن هذا هو الحل الحقيقي«.
وختــم قاســم مشــريا إىل أن »هناك من 
يحّملنا املســؤولية، تارة مسؤولية التفاهم 
مع »التيار الوطني الحر«، وأخرى لها عالقة 
ببنــاء الدولة، فليأت أي واحــد منهم بدليل 
واحــد عىل أننا قرّصنا يف مكان من األمكنة، 
خرين أن يقوموا  مــا علينا نقوم به، وعىل ا
مبــا عليهم، وال نكون جيدين إذا كنا عىل آراء 
خرين ويضعون عالمات اســتفهام إذا كنا  ا
ضد آرائهم يف بعــض األحيان«، مضيفا أننا 
يتنا يف مصلحة البلد ونعمل بكل ما  »لنــا ر
ًا  أوتينا من قوة لهذه املصلحة، وسنكون دا
سنًدا لتفاهم الرئيسني وندعوهام إىل اإلرساع 
ألن البلــد مل يعد يتحمــل، ونحن معهام يف 

التفاهم واالتفاق«.

أعلنــت بعثة  االتحاد األورويب  يف  بريوت ، 
أن »املمثل األعىل لالتحاد األورويب للشؤون 
الخارجية والسياســة األمنية ونائب رئيس 
املفوضيــة األوروبية جوزيــب بوريل يزور 
لبنان الســبت واألحد املقلبــني، يف زيارته 
الرســمية األوىل، يف لحظة حرجة للغاية 
للبالد التــي تعاين من أزمات عدة، كام تأيت 
زيارتــه، يف وقت يتعني فيــه بإلحاح عىل  

القيادة  السياســية اللبنانية تشكيل  حكومة  
وتنفيذ إصالحات رئيسية، وسيحمل بوريل 
رسائل أساسية للقيادة اللبنانية، ويعرب عن 
تضامن االتحاد األورويب مع  الشعب اللبناين 

يف هذه األوقات البالغة الصعوبة«.
واشــارت اىل انه »خالل زيارته، سيعقد 
بوريل اجتامعات مع املســؤولني السياسيني 
والعسكريني اللبنانيني، وكذلك مع  ممثلني  عن 
منظامت من  املجتمع املدين ، وسيلتقي  رئيس 
الجمهورية  ميشــال عــون ، ورئيس مجلس 
النواب  نبيه بــري ، ورئيس حكومة  ترصيف 
األعامل   حســان دياب، ورئيــس الحكومة 
املكلف  ســعد الحريري، ووزيــرة الخارجية 
يف حكومة ترصيــف األعامل ونائبة رئيس  

مجلــس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني  زينة 
عكر«.

فاطمة شكر

إنطالقاً من املبادىء األساســية التي بني عليها 
تفاهم التيارين األصفر والربتقايل الذي ســمي بـ 
»تفاهم مارمخايل« باتت تتكشف األمور أكرث فأكرث 
عن تباينات تلحظها العالقة بني التيارين وخصوصاً 

يف الفرتة األخرية.
وبالتزامن مع ما حددته حكومة املهمة الجديدة 
التي مل تولد ولن تولد عىل قاعدة أن ســوء التفاهم 
الذي يتســع بني التيارين يؤدي اىل إشكالية أزمة 
حقيقيــة بني التيار الوطنــي الحر وباقي التيارات 
السياســية يف لبنان، ناهيك بالرتاشــق الحاصل 
الذي بدأ بني »تيار املســتقبل« والرئاســة األوىل 
منذ بداية التكليف للرئيــس الحريري، إضافًة اىل 
امتداد الهجوم ووصوله اىل الرتاشــق بني الرئاسة 
األوىل والثانيــة منذ أيام . مــن هنا، ينطلق حزب 
اللــه حفاظًا عــىل الوحدة الوطنيــة من أجل أن 
يبقــى بيضة امليزان القابضة عىل أمن هذا الوطن، 
باعتبــار أن أي تــداع ميكن أن يذهــب اليه لبنان 
 ســيصيُب لبنان مبقاومته قبــل أن يصيب غريه.

ويف املعلومــات املتداولة، إن الحزب يســاهم يف 
تقويــة وتكريس مبادرة الرئيــس نبيه بري الذي 
طرحها رافضاً مواقف الوزير جربان باســيل التي 
يعتربها تخطيا لكل الخطوط الحمراء ، يف حني أن  
اً اىل أن يكون وسيط خري  الحزب كان يســعى دا
بني كل األطراف من أجل تشكيل الحكومة ، وهو دعا 
أكــرث من مرة اىل التنازل من اجل املصلحة العامة ، 

مذكراً بهموم املواطنني التي مل تعد تحتمل.
ويف معلومات خاصة وقريبة من التيار الوطني 
الحــر، إن أعضــاء بارزين يف التيــار طلبوا من 
الناشــطني املوالني له وقف الرتاشــق والكالم عرب 
وسائل التواصل اإلجتامعي املوجه ضد الحزب، وان 
مسؤوالً بارزاً يف التيار رفض كل الكالم الذي وجهه 
للحزب ناشطون ينتمون اليه، وتقول املعلومات ان 
الحزب ايضا طلب باملقابل وقف السجاالت والرتاشق 
يف صفوفه مع التيار الربتقايل حتى تتضح األمور 

يف الساعات القادمة.
ولفتــت مصادرمتابعــة اىل أن كل املســاعي 
واالتصاالت التي يقوم بها الحزب توقفت بشــكل 
كيل نتيجــة التوتــر الذي حصل بني الرئاســتني 
األوىل والثانيــة وحرب بيانات الردود التي تبادلتها 
الرئاســتان. وتكمــن عقدة الخــالف يف تحديد 
صالحيات الرئيس املكلف حــول وضعه واختياره 
سامء، وهل يحق لرئيس الجمهورية التدخل يف  ل
التشكيلة الحكومية حتى ولو ضمن إطار املشاركة 

يف األسامء املسيحية؟
إذاً الخــالف واضــح حول أســامء الــوزراء 
املســيحيني التــي يــرص الرئيــس عــون عىل 
التدخــل يف تحديدهــا، يف ظــل إرصار الرئيس 

 الحريــري عىل مواقفه التــي يعتربها محقة له.
ومع هذه األجواء القامتة السياســية والخالفات 
التي بــدأت تنترش كالنار يف الهشــيم بني القوى 
السياسية وإعادة توجيه اإلصطفافات السياسية 
وخلــط األرواق، ووقوف أطراف مع بعضها بعضا 

يف وجه طرف آخر.
ولعل مــا يجري اليوم هو حرب إلغاء بني القوى 
السياســية تضيف املصادر، وهذا يندرج بســياق 
التحضــري لالنتخابــات النيابية وشــد العصب 
ات تؤكــد أن ال حكومة يف  الطائفــي، وكل املؤ
الوقت الحايل... كام ال اعتذار ... وكل ما يطرح من 
أسامء بديلة يدخل يف باب »الزكزكات« ليس إال ، وان 
ما جرى يف اجتامع دار الفتوى هو أقرب لرمي الحرم 
الكنيس عىل مــن يتجرأ ويقبل التكليف الحكومي 
يف حــال اعتذر ســعد الحريري، بــل إن ما يجري 
هو أقرب إىل توحيــد الصف خلف الحريري، وهذا 
كان واضحاً من خالل لقائه عدداً من الشــخصيات 
السنية، جهاد الصمد، عدنان الطرابليس، وآخرون 
مل يفصح عنهم. واالعتقاد الســائد، أنه رمبا يؤجل 
اإلعتذار اىل لحظة مناسبة تعطيه أفضلية لخوض 
االنتخابات من صفــوف املعارضة، ناهيك بأنه لن 

يرتك لهم هامشاً لتشكيل الحكومة.
كل هذا انعكس عىل املواطن اللبناين الذي يعيُش 
حالًة مــن القلق والخوف نتيجة االرتفاع الجنوين 
يف سعر رصف الدوالر أمام اللرية ما انعكس ارتفاعاً 
يف أســعار السلع األساسية، مام أصاب فئة كبرية 
من املواطنني بحالة من الهســترييا التي دفعت بهم 
اىل اتهام من يحكم الدولة بسياســة القتل الرحيم 
والبطيء بحقهم دون أن تقوم بأي مبادرة إصالحية 

وإنقاذية تســاعد يف ضبــط اإلنهيار ومحارصة 
الفساد.

ولعــل تحــرك اإلتحــاد العاميل الذي شــهده 
لبنــان لن يكون األخــري، وقد تتســُع الدائرة اىل 
أن تصــل اىل مرحلة الفــوىض والعصيان املدين 
مالك العامة كام شهدنا منذ أشهر.  والتكســري ل
دولياً، يسعى املجتمع الدويل اليوم اىل ضبط إيقاع 
األزمة بانتظار اإلنتخابــات القادمة والتي تطالب 
بعض األطراف باستعجالها ألسباب سياسية تحدُد 
شــكل املجلس النيايب الجديــد واألكرثية، علامً أن 
املجتمع الدويل ال يتعاطى مع لبنان يف هذه الفرتة 
بأريحيــة نتيجة للتطــورات اإلقليمية ولإلنهيار 
اإلقتصادي الكبري الذي شــهده لبنان، عدا معرفته 
بالفســاد و حصوله عىل بيانات وأرقام تدين بعض 
من يف الدولة، إضافة اىل أنه لن يقدم له الحلول قبل 
أن يكتشــف خريطته السياسية التي سيتبعها بعد  
اإلنتخابات وشكل اإلصطفافات السياسية الجديدة.
ات واألدلة تشري اىل أننا نعيُش اإلنهيار  كل املؤ
الكبــري، وأن كل مــا تقوم به الطبقة السياســية 
هو متريــر للوقت وتحقيــق ملصالحها الخاصة، 
ولعلنــا اليوم نعيُش مرحلــة اإلرهاصات األخرية 
 التــي ســتؤدي اىل حلول لكنها غــري جذرية ...
فهل ســيتوقف هذا االنهيار ولو بشكل بسيط علنا 

نصل اىل أبسط حقوق العيش يف هذا الوطن ؟
وهل من املعقول أن يرحمنا من كان الســبب يف 

قتل آمالنا ؟
ســيظل الشعب اللبناين يطرح األسئلة عىل هذه 
الطبقة دون الحصول عىل أجوبة، حتى إشعار آخر 

.... أو ثورة تغرّي املشهد بأكمله ...

ا الل االجت اال ي  د ال قا

ــزور ــيـ ــاد األوروبــــــــــــي: بــــوريــــل سـ ــ ــحـ ــ االتـ
ــت واألحــــــــــد املــقــبــلــيــن ــ ــب ــ ــس ــ ــان ال ــ ــن ــ ــب ــ ل
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استقبل رئيس »التيار الوطني 
الحــر« النائب جربان باســيل 
دارته امس، سفرية فرنسا  يف 
آن غريو، وجــرى عرض امللف 
ية  الر الحكومي »انطالقا من 
التأليف،  أولوية  عىل  املشرتكة 
ويف ضوء العراقيل التي ال تزال 
بيان  وفق  التشكيل«،  تعرتض 
االجتامع  ح  باسيل.  ملكتب 
الوزيرة السابقة ندى البستاين، 
والسكرتري األول يف الســفارة 
جــان هويلربون، ومســؤول 
يف  الديبلوماســية  العالقات 

التيار بشري حداد.

ــريــو ــلـــف الــحــكــومــي بــيــن بــاســيــل و املـ

ي ند با ة الفرنسية  السف

وتوابعها  بــريوت  مرتوبوليت  اســتقبل 
عوده،  اليــاس  االرثوذكس  للــروم  املطران 
املطــران أنطــوين مرتوبوليت بوريســبيل 
وبروفاري مع وفد، موفدا من بطريرك كييف 

وسائر أوكرانيا أونوفريوس.
بعــد الزيارة، قال املطــران أنطون: »قمت 
بزيارة بــريوت، موفدا من بطريرك كييف إىل 
لبنان وبــريوت إلبداء الدعــم إىل أرثوذكس 
دعم  واملعنــوي، خاصة  املادي  الدعم  لبنان، 
مرتوبوليت بــريوت بعد االنفجار األليم الذي 
رت املباين والبرش  حل ببــريوت حيث تــ
األوكرانية  الكنيســة  والكنائس.  واألديــرة 
شــعرت باألمل ومبعانــاة اللبنانيني واإلخوة 

األرثوذكس يف لبنان«.
تابع »قمنا كذلك بزيارة كنيســة القديس 
جاورجيــوس املحاذية ملستشــفى القديس 
رت جدا من االنفجار،  التي ت جاورجيوس 

للــدي انطباع رائــع جدا وإحســاس رائع 
بوجودي هنا يف بريوت. أشكر هذا االستقبال 
الياس ولطف األجواء يف  الرائع وكرم سيدنا 

املطرانية والعاملني فيها«.
وقــال: »أود أن أعــرب عن قلــق بطريرك 
اللبنانيني  لبنــان وعىل مصــري  كييف عىل 
الكنيســة اإلنطاكية األرثوذكســية،  وعىل 
األوكرانية  الكنيسة  تحيات  لســيادته  نقلنا 
الداف  االستقبال  لهذا  وكنيسة كييف، شكرا 
الله  ع إىل  القلــب ونت النابع من  والرائع 
يك يعم الســالم يف لبنان ويف سوريا ويف 
أوكرانيا، خاصة أننا نشــعر بالقر يف ما 
بيننا ونشــعر باملعاناة املشرتكة،أوجاع وآالم 
اللبنانيني األرثوذكس وصلت إىل أوكرانيا وقد 
األوكرانيون  أجلهــم.  من  األوكرانيون  صىل 
األرثوذكس يشــعرون باألمل مــع اللبنانيني 

ويصلون من أجلهم ومن أجل لبنان«.

: عــــــــود  زار  ــف  ــيـ ــيـ كـ بــــطــــريــــرك  مــــوفــــد 
قــــــلــــــقــــــون عــــــلــــــى مـــــصـــــيـــــر لــــبــــنــــان

يي دا م بطرير  ودة مستقبال مو

اعترب عضو كتلة »التنمية والتحرير النائب 
عــيل خريــس، يف ترصيــح »ان الخيارات 
الوطنيــة التــي اتخذها الرئيــس نبيه بري 
ا خالل حياته السياســية  وســيتخذها دا
تهدف اىل استقرار البلد، واخراجه من ازماته 
االقتصاديــة والصحيــة واالجتامعية التي 
يعيشــها، وال تنطلق من منطلقات طائفية 
عواصف  رغم  حافــظ  الذي  وهو  ومذهبية، 
الفــ التي عصفت بالوطن عــىل ميثاقية 

الحياة السياسية اللبنانية«.
ورأى ان »من يحاول ان يرشق الرئيس نبيه 

بري بسهام الكذب والخداع وتعمية الحقائق 
والتلطي وراء بيان من هنا وترصيح من هناك، 
للسري قدما يف عرقلة تشكيل الحكومة التي 
ســتعالج االزمات التي يعيشها البلد لتحقيق 
مصالح طائفية ومذهبية، ال يخدم املسيحيني 

وال املسلمني وال سائر ابناء الوطن«.
واشــار اىل ان مواقف القيادات السياسية 
ب«التيار الوطني الحــر« لن تثمر اال الخراب 
وال تبني أوطانا وال تحمي طوائف او شعوبا«، 
مؤكدا ان »زعزعة الســلم الداخيل هو خدمة 

مجانية للكيان الصهيوين الغاصب«.

ــ بــــري بــســهــام الـــخـــداع ــريـــس : مـــن يـــرشـ خـ
املــســلــمــيــن وال  ــن  ــيـ ــيـ ــحـ ــيـ ــسـ املـ ــدم  ــ ــخـ ــ يـ ال 

شــدد النائب جورج عطالله، خالل حديث 
تلفزيــوين، عىل أن »عــون كان لديه توجه 
معني، أقلــه يف البدايــة، باتجــاه الدعوة 
لطاولة حوار، وعرّب البيان الصادر عن القرص 
ء، واليوم ال  الجمــوري أمس عن هذا الــ
الخطوة  املوضوع سيكون  إن كان هذا  أعرف 
الرئيس  لكن  ن حتى أســبوع،  ا األوىل منذ 
أكــرث من موضوع  لديه توجه لطرح يشء 
رسالة او كلمة قد تُوجه للبنانيني عىل غرار 
الكلامت الســابقة، وهو لن يبقى باالنتظار 
اىل ما شاء الله، وهو يرى ان هناك من يحاول 

رضب عهده«.
 وأكــد أنــه »ال تــزال يف جعبــة رئيس 
الجمهوريــة الكثري من األمــور املطلوب أن 
تطــرح. األكيد لديه أكرث مــن طرح«. ورأى 
أن »ما حصل البارحة هــو بيان من القرص 

التوجه له شخصياً، ومل  الذي تم  الجمهوري 
يصدر بيان يف إطار محدد من »التيار الوطني 

الحر« كحزب رداً عىل بيان من عني التينة«.
وأوضح أنهــم مل يتبلغوا مــن حزب الله 
رســميا انه ال يريد املبادرة الفرنســية، لكن 
هنــاك امتعاض لديه من عــدم التجاوب من 
الجهة املقابلة، وال ميكن للموضوع أن يستمر 
بهذه الطريقة، ويجب وضع آجال للوضوع«.

وحول مبادرة بري، أشــار عطالله إىل انه 
»طاملا أن رئيس مجلس النــواب يقول إنه ال 
النجاحها،  ويسعى  باملبادرة  متمســكاً  يزال 
وما  تامة.  بايجابية  املوضــوع  نتلقف  نحن 
طُرح علينا من قبل املفاوضني يف الســابق، 
األجوبة  تجاوبنا معه، وكنــا موافقني عىل 
التي طرحوها علينا، ولكن عىل الجهة الثانية 

أن تحدد إن كانوا موافقني ام ال«.

ر أك شــيء  لــطــر  تــوّجــه  لــديــه  عــون   : عطالله 
للبنانيين ُتوجه  قد  كلمة  أو  رسالة  وع  مو من 

الحكومة  رئيس  اســتقبل 
ظهر  الحريري  ســعد  املكلف 
سفري  الوسط،  بيت  يف  امس 
لبنان  يف  األورويب  االتحــاد 
رالف طراف، وعرض معه آخر 
املستجدات يف لبنان واملنطقة 

واألوضاع العامة.
مفتي  الحريري  استقبل  ثم 
عيل  محمد  الشيخ  لبنان  جبل 
من  وفد  رأس  عــىل  الجوزو، 
مشايخ جبل لبنان، بعد اللقاء، 
قال الجوزو: »نحن مسؤولون 
كرامة  عن  كربى  مســؤولية 
إليها،  ننتمــي  التي  الطائفة 

ووجودها وعن منع االعتداء عليها بأي شكل 
من األشــكال. لقد الحظنا أن هناك نوعا من 
االعتداء الصــار عىل هذه الطائفة، من قبل 
مصــدر كان يفرتض فيــه أن يكون حياديا. 
وعندما يتكلمون عــن الحياد يجب أن يكون 
وال  حيادي  شــخ  أول  الجمهورية  رئيس 
يكون منحازا ضد هذه الطائفة أو ضد رئيس 
الوزراء، الذي له دوره األسايس يف الدستور، 
وال ميكن أبدا تجاوز هذا الدور بأي شكل من 

األشكال«.
وختم قائال: »نحن لسنا من أتباع أي جهة 

من الجهات. نحن لنا قيمتنا ووجودنا وقيمنا 

وحضارتنا. هم الذين دمروا هذا البلد وتسببوا 

بخرابــه، ونحن الذين بنينــاه. الرئيس رفيق 

الحريري رحمه اللــه هو الذي بنى هذا البلد، 

هم دمروه ومل يقوموا بأي عمل إنساين عىل 

اإلطالق. اليوم نعرب عن موقفنا بالوقوف إىل 

جانب الرئيس ســعد الحريري ونقول له: ال 

اعتذار عن مواقفنا أبدا، ولن نعتذر ألي إنسان 

مهام كان، لنا وجود وحقوق يف هذا البلد وال 

ميكن أن نسامح من يتجاوزون هذه الحقوق 

ويعتدون عليها«.

ــّرا  ــ ــع طـ ــ ــدات م ــتـــجـ ــسـ ــرض املـ ــ الـــحـــريـــري عـ

الحرير مستقبال طرا

محمد علو

تحرّك الشارع ولو بشكل بسيط 
أقل من املتوقع، ولكن هذا ال يعني 
أن األمور ستتوقف عند هذا الحد، 
إذ يشــري العارفون إىل أننا دخلنا 
منعطفاً جديداً يف لبنان، قد يكون 
حامياً عىل وقع اقرتاب التسويات 
ات  املؤ هــي  فام  املنطقة،  يف 
التــي توحي باقــرتاب فتح امللف 

اللبناين بالخارج؟
تجــري اإلنتخابات الرئاســية 
صفحة  لتطوي  اليــوم  اإليرانية 
بعد  املنطقة  كتــاب  مهّمــة يف 
السورية،  الرئاســية  اإلنتخابات 
فمن املتوقع بعــد وصول ابراهيم 

األحداث  تتسارع  أن  الجمهورية  لرئاســة  رئييس 
بني إيران والواليات املتحدة االمريكية متهيداً لعودة 
اإلتفــاق النووي، والتي أصبحت حتمية، وتُشــري 
مصادر لبنانية مطّلعة إىل أن التقارب األمرييك  
اإليراين سيفتح الباب لكل التسويات االخرى، سواء 
تلك املتعلقة بإيران واململكة العربية السعودية، أو 

سوريا والدول الخليجية.
ات أيضــاً القرتاب التســويات يف  من املــؤ
املنطقة، التواصل املســتمر بني إيران والسعودية 
برعايــة عراقية، وإن كان التواصــل مل يصل بعد 
ملناقشــة امللفات الحساســة، إال أنــه فتح باب 
والتي ســتظهر خالل شــهرين يف  اإليجابيات، 
اليمن، عىل ما هو متوقع بحال مل تحصل تطورات 
ســلبية تُعيق هذ االمر، وبدأت بالظهور يف سوريا 

أيضاً مع عودة الدول العربية إىل دمشق، واقرتاب 
عودة األخرية إىل جامعة الدول العربية.

كذلك تويل املصادر أهمية كبرية للقاء الرئيسني 
األمرييك والرويس يف جنيف، حيث تُشــري إىل أن 
اللقاء كان إيجابياً للغاية، وســيمهد الطريق أكرث 
للحلول يف منطقة الرشق األوسط، فروسيا ال تريد 
اســتمرار الرصاعات إىل ما ال نهاية، وبحثت مع 
واشنطن يف مسائل عديدة عىل عالقة بسوريا وما 

يجري عىل أرضها.
وتكشــف املصادر أن تسارع هذه األحداث رّسع 
من املساعي الفرنســية مع األمريكيني لفتح ملف 
لبنان، مشــرية إىل أن األمريكيني أصبحوا مقتنعني 
بأن امللــف اللبناين يجب أن يُفتح، وقد يُفتح خالل 
أســابيع قليلة، بعد أن كانت كل املعطيات سابقاً 
تُشــري إىل أن االمريكيني مل يضعوا امللف اللبناين 

عىل جدول أعاملهم بعد.
امللف  عندما يقرر األمرييك فتح 

اللبناين فذلك يعني أمرين:
- االول: قد شــهدنا بوادره هذا 
األســبوع ويتعلق برتسيم الحدود 
البحرية، حيث كان لوزيرة الطاقة 
الجديدة  الحكومة  يف  اإلرسائيلية 
عندما  متقدماً  موقفاً  حّرار  كارين 
أبلغت الوســيط األمــرييك جون 
مســتعدة  »إرسائيل«  أن   ، ديرو
للنظر يف حلول إبداعية إلنهاء هذا 

امللف.   
- الثاين: هو ما يُتوقع أن ينطلق 
الغريب مع  التفــاوض  قريباً وهو 
 ، حزب الله، بشــكل غــري مبا
وتُشــري املصادر إىل أن األمريكيني 
يريــدون اإلنطالق من عودة اإلتفــاق النووي مع 

إيران لبحث كل باقي امللفات يف املنطقة.
ات تعــد بصيف ســاخن من  كل هــذه املؤ
املفاوضات، التي يُفرتض ان ال تطول قبل أن تظهر 
نتائجها وانعكاساتها عىل اللبنانيني، وهذا ما دفع 
الفرنســيني ملحاولة حامية ما تبقى من »هيكل« 
للدولة بانتظار »الفــرج«، ولكن من غري الواضح 
بعد ما إذا كان الفرج ســيأيت عىل شكل »حكومة 
انتخابات« وهو ما أصبح مرشوع فرنســا الجدي، 
إذ تعترب أن أي إصالح ومساعدات لن تكون متاحة 
اإلنتخابات  املطلوب من خالل  التغيري  قبل حصول 
النيابية العام املقبل، أو عىل شكل حكومة يرتأسها 
الحريري. ما علينا سوى اإلنتظار وتوّقع املزيد من 

التصعيد يف الفرتة املقبلة.

... الــخــار فــي  اللبناني  املــلــف  فتح  بــاقــتــراب  تــوحــي  شــرات  مــ

دوليل بشعالين

 بعــد كّل ما يحصل يف البلد من 
أزمة إقتصادية مســتمرّة وعودة 
اإلرتفاع  اىل  األمــرييك  الــدوالر 
الجنوين وتخطّيه الـ 16000 ل.ل. 
الرشائية  القيمة  انخفاض  مقابل 
للــرية اللبنانية، وصــوالً اىل حّد 
تظاهر األحزاب السياسية املشاركة 
يف الســلطة الحالية يف الشارع 
اىل جانب اإلتحــاد العاّميل العام 
ضّد نفســها.. وبعد ما جرى أخرياً 
بني  إستفزازية  بيانات  تراشق  من 
بعبدا وعــني التينــة، وقبلها بني 
بعبدا وقريطــم، ال يبدو يف األفق 
أّن أي حكومة سُتشــكّل ال قريباً 

وال مســتقبالً، أو أن الرئيس املكلّف سعد الحريري 
سيعتذر عن التكليف.

فالفــوىض العارمة التي تشــهدها البالد عىل 
مختلف املســتويات، إن عىل صعيد الغالء الفاحش 
ســعار، أو فقدان الدواء، و«التقنني« يف  اليومي ل
الكهرباء، كام يف الحصول عىل املحروقات وسواها، 
اىل اإلرضاب العام يف الشارع وقطع الطرقات.. هذه 
الفوىض مرّشحة لإلســتمرار وللتصاعد يوماً بعد 
يوم، عىل ما أكّدت أوســاط ديبلوماسية مطّلعة، 
رغــم إرصار دول الخارج عىل عدم وصول لبنان اىل 
اإلنهيار الشامل، حيث أكّدت أّن الذهنية الكيدية التي 
تتحكّم اليوم بعقول املسؤولني السياسيني ستؤّدي 
حتامً اىل بقاء الوضع الســيايس يف لبنان عىل ما 
هو عليه حتى نهاية عهد رئيس الجمهورية العامد 
ميشال عون، يف حني أّن صفاء النوايا والنفوس من 
شأنه تشكيل الحكومة املطلوبة يف غضون أسبوع 
ن،  ليس أكرث. علامً بأّن كّل املعطيات تشــري حتى ا
اىل اســتحالة حصول التوافق بني فريقي النزاع أي 
بني عون وفريقه الســيايس وبني الحريري وتّياره، 
فضالً عن الخالفات املســتجّدة بــني عون ورئيس 
مجلس النّواب نبيه بّري، وبني »التّيار الوطني الحّر« 
وحزب الله، رغم أّن مبادرة بّري ال تزال مستمرّة، عىل 

ما أعلن، كونه يريد لها النجاح رغم كّل العراقيل.
واشارت االوســاط اىل الحلول ملشاكل اللبنانيني 
ا بشكل منفرد،  ّ يجري حلّها ليس بشــكل رسمي إ
إّما عن طريق تأقلم كّل مواطن مع الوضع الجديد، 
وهذا األمر يؤّدي اىل حرمانه وحرمان عائلته وأوالده 
ورية، أو عن  من الكثري من السلع والحاجيات ال
طريق املجموعات اللبنانية يف الخارج التي تخ 
عىل مصــري عائالتها الباقية يف لبنــان، فتتحرّك 
إلنقاذ فئــة معّينة... فيام يحتــاج البلد اىل حلول 
جذرية واىل إصالحات شاملة ال مُيكن أن تحّققها 
أي مساعدات إنسانية مشكورة من دول الخارج، وال 
أي مؤمترات خارجية دولية أو إغرتابية كونها تعطي 
حلوالً مؤّقتة.. بل تشــكيل حكومة يف أرسع وقت 
ممكن، عىل ما تُطالــب دول الخارج، تقوم رسيعاً 
عىل تحقيق اإلصالحات وتقديم املعالجات الفورية 

للمشاكل التي يتخّبط بها الشــعب اللبناين بعد أن 
جور نحو 30 دوالر، ما جعل  أصبح الحــّد األد ل
لبنان من بني الدول األد مرتبة يف العامل عىل هذا 
الصعيد، واىل تفكري أكرث من 250 ألف حامل شهادة 

جامعية بالهجرة بحثاً عن فرصة عمل يف الخارج.
وبرأي االوســاط، إّن لبنان لــن يجد طريقه اىل 
النهوض اإلقتصادي واملــايل واملعي مجّدداً من 
دون حصول تسوية جديدة. وهذه التسوية بات من 
املســتحيل أن تحصل عىل الصعيد الداخيل، ال سيام 
بعد كّل املناكفات السياســية التي ال تخجل الطبقة 
السياسية باإلســتمرار بها من أجل مقعد بالزايد أو 
ّ فيه الشــعب  ، يف الوقت الذي ي مقعد بالناق
اللبناين بعد أن كان يعيش بشــكل أفضل من دول 
عّدة يف املنطقة. لهذا ال بّد من دخول طرف خارجي 
عىل خّط هذه التســوية التي يحتاجها لبنان اليوم 
بشــكّل أكرث من ملّح، سيام وأّن األطراف الساسية 
الداخلية منشــغلة بالتناحــر اإلعالمي وبتخوين 
بعضها البعض، أو باتهام الطرف الذي يتحرّك لتقديم 

اإلقرتاحات باإلنحياز.. 
وتقول االوســاط  بأّن مرص التي تحرّكت اخرياً 
لتقديم املســاعدات اإلنسانية للجيش اللبناين، كام 
قّدمت مساعدات عينية للشعب اللبناين بعد انفجار 
مرفأ بريوت يف 4 آب املــايض، من بني دول عربية 
وأجنبية عّدة قّدمــت له املســاعدات، والتي تؤيّد 
الحريري يف رئاســة الحكومــة، مُيكنها أن تلعب 
دور الوســيط الخارجي لعقد التســوية الجديدة. 
غري أّن مثل هذا القــرار يتطلّب موافقة دول عربية 
أخرى ال سيام السعودية التي تقوم حالياً بالتقارب 
والتفاهم مع إيران، ويؤمل من هذا األخري أن تُوافق 
الجديدة، خصوصاً  للحكومة  الحريري  س  تر عىل 
ن يف تقديم أي بديل عنه مُيّثل  وأنّها مل تنجح حتى ا

الطائفة السنّية يف البالد.
بإمكان جامعة  أنّه  عينها،  األوســاط  وأضافت 
الدول العربية التي تقف اليوم »شبه متفرّجة« عىل 
الوضع السيايس، باستثناء تقديم بعض الدول فيها 
املساعدات اإلنسانية للشــعب اللبناين التي يُصبح 
بغنى عنها يف حال تشــكّلت الحكومــة ونّفذت 
اإلصالحات الهيكلية املطلوبــة، أن تعقد اجتامعاً 

طارئاً عىل مستوى وزراء خارجيتها 
لوقــف اإلنهيار فيــه وإيجاد حّل 
زمة اللبنانية الراهنة. وذكّرت مبا  ل
حصل يف كانــون الثاين من العام 
2008 عندما كلّفت الجامعة العربية 
األمني العــام للجامعة آنذاك عمرو 
اتفق  التي  الخطــة  تفعيل  مو 
عليها وزراء الخارجية العرب، ومن 
ضمنهم لبنان، لتســوية الخالفات 
املعارضة واملواالة بشــأن عدد  بني 
من امللفــات، وتوّجــه اىل بريوت 
اللبنانية يف  األطــراف  للبحث مع 
سبل تنفيذها. وقد أّدت يف أيّار من 
العام نفســه اىل »اتفاق الدوحة« 
العامد  الجيش  انتخاب قائــد  واىل 
للجمهورية  رئيساً  سليامن  ميشال 
وتشكيل حكومة وحدة وطنية حصل فيها الرئيس 
عىل كّفة الرتجيح. وقد خرج لبنان يومها من حالة 
الفراغ الرئايس التي دخلها مع انتهاء والية الرئيس 
إميل لحود بســبب الخالفات السياسية بني املواالة 
واملعارضة وتأجيل الجلسة النيابية املقّررة النتخاب 

رئيس البالد 11 مرّة.
وصحيح بأّن لبنان ال يعيش فراغاً رئاسياً تضيف 
ّة حكومة مســتقيلة ترصّف  االوســاط ، وأّن 
الترشيعات،  النّواب يقوم ببعض  األعامل، ومجلس 
وبأّن مفاعيل الخطّة العربية املذكورة مل تدم سوى 
ســنوات عّدة، غري أّن اللبنانيــني مل يعد بإمكانهم 
احتامل املعاناة التي تطال حياتهم اليومية واملعيشية، 
ما يُســاهم بتجويعهم وتفقريهم وتهجريهم أكرث، 
فيام يتّم تأجيــل الحّل يف انتظــار توافق القوى 
التسويات اإلقليمية والدولية.  انتظار  أو  السياسية 
فقّمة الرئيســني األمرييك جو بايــدن- والرويس 
فالدميري بوتني وضعت ملف الرشق األوســط عىل 
السعودي-  والتفاهم  لبنان،  ضمنها  ومن  الطاولة، 
اإليراين ال بّد وأن ينعكس بشكل إيجايب عىل لبنان، 
وأن نرى بالتايل ترجمة هذين األمرين رسيعاً عىل 
أرض الواقع، إذ مل يعد بإمكان اللبنانيني أن يصربوا 

لوقت أطول بعد.
من هنا، أكّدت األوساط نفســها أّن شهر متّوز 
املقبل قد يحمل يف طّياته، حصول هذه التســوية 
الجديدة، خصوصاً إذا ما هدأت النفوس وتغرّيت لغة 
التخاطب بني السياسيني. فالدول العربية واإلقليمية 
الداخيل  واألجنبية باتت تستشــعر ثقل الوضــع 
اللبنانيني وانعكاســه  املدّمر عىل  اللبناين وأثــره 
بالتايل عىل املقيمني عىل أرضه ال ســيام النازحني 
السوريني )وعددهم نحو مليون ونصف والالجئني 
، واليد  الفلســطينيني )وعددهم نحو نصف مليون
العاملة األجنبية التي غادر أكرث من 250 ألف منها 
من مختلف الجنســيات.. ولهذا تجد أنّها ستتحرّك 
لوقف اإلنهيار الشامل يف البالد من خالل قطع دابر 
الخالفات السياسية، إّما عن طريق فرض العقوبات 
املشــّددة عىل بعض الشخصيات السياسية، أو من 

خالل الضغط عليها للذهاب نحو تسوية جديدة. 

! هل يحمل شهر تّموز تسوية جديدة يقودها طر خارجي.. قد يكون مصر
ا عن فرص العمل رعا واستمرار األزمة تدفعهم الى الهجرة بح اقوا  اللبنانيون 

تــرأس رئيس األركان اللــواء الركن أمني 
العــرم ممثال قائد الجيــش العامد جوزاف 
عون حفل تخريج دورة األركان الخامســة 
والثالثــني، التي تضم ضباطــا من الجيش 
واألجهــزة األمنية يف كلية فؤاد شــهاب 
للقيادة واألركان يف الريحانية. ح الحفل 
النائبــان عناية عز الديــن وإدكار معلوف 
األمنية إضافة إىل  وممثلو قادة األجهــزة 
ممثلني عن الجامعــة اللبنانية والجامعات 
الخاصــة وشــخصيات أكادميية وضباط 

وذوي الخريجني.
وبعد كلمة طليع الدورة، ألقى قائد الكلية 
العميد الركن حسن جوين كلمة أكد فيها »أن 
طبيعة املهامت التي سينفذها الجيش تضع 
أمام هذه الكليــة تحديا كبريا جدا يف إعداد 

ضباط قادة ميلكون مهارات قيادية«.
ثم ألقى رئيس األركان كلمة قال فيها: »أن 
املؤسســة وفية لعهدها بصون وطننا من 
كيد األعداء ويف طليعتهم العدو اإلرسائييل 
من  األهيل  السلم  عىل  ســاهرة  واإلرهاب، 
خالل مالحقة املخلني باالمــن، وأن قيادة 
الجيش واعية متاما لصعوبة هذه األوضاع 
ودقتها ولن تفرط مبسرية األمن واالستقرار 

مهام بلغت التضحيات«.
كام توجه إىل الضباط املتخرجني بالقول: 
»أدعوكم كضباط قادة، أن تكونوا عىل قدر 
املسؤوليات التي ســتلقى عليكم، مثاال يف 
الوالء للجيش وااللتزام بثوابته العسكرية«.

الذهبي  الســجل  الختام، تم توقيع  ويف 
وأخذ الصور التذكارية.

  35 ـــ  ــ ال األركـــــــان  دورة  ــ  ــري ــخ ت ــي  فـ ــش  ــجــي ال قـــائـــد  ّـــل  مـــ
حيات الت ت  بل مهما  واالستقرار  األمن  بمسيرة  تفّرط  لن  سسة  امل  : العرم 

لمت ر يلق  ال
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ــري  ــ ــري ــ ــح ــ ــذر ال ــتـ ــعـ ــا يـ ــدمـ ــنـ ــي عـ ــالـ ــمـ ــشـ ــد الـ ــهـ ــشـ ــون املـ ــكـ ــيـ ــذا سـ ــ ــك هــ
جهاد نافع

ا هو واقع يتم  ليست تنبؤات، وليست تحليالت سياسية، ا
االعداد له عىل مستوى الشارع الشعبي يف طرابلس والشامل، 
وال تقترص التحضريات عىل الشارع املوايل للرئيس املكلف سعد 
ا عىل مستوى الشارع السني يف  الحريري وتياره وحسب، ا
طرابلس والشامل ، ويشارك فيه انصار الرئيس ميقايت وبقية 
القوى والتيارات التي  تحيك لغة الطائفة السنية ودأبت تلهج 

بان السنة طائفة مظلومة ...
هذا ما يدور يف املجالس الطرابلســية خاصة والشاملية 
السياســية  التطورات  ، ويرتقبون بإمعــان مجريات  عامة 
االخرية، والســجال الدائر بني القــرص الجمهوري من جهة، 
وعني التينة من جهة أخرى، الذي استوقف الكثري من فاعليات 
الشــامل، حيث ابدى بعضهم موقفا اعترب فيه ان السنة يف 
لبنان هم الضحية وان الحريري مســتهدف، بينام رأت قوى 
شــاملية اخرى مقربة من قوى 8 آذار ان املسألة ليست عند 
الحريري بل هي عند الســعودية التي تعارض عودة الحريري 

اىل رئاسة الحكومة، ويجري يف الكواليس نقا حول اسامء 
بديلــة ابرزها بهاء الحريري او نواف ســالم او اللواء ريفي ، 
فيــام تطرح مراجع عربية اخرى اســم النائب فيصل كرامي 

قاسام مشرتكا بني معظم االطراف السياسية اللبنان.
ويبــدو ان االرضاب العام الذي نفــذ امس كان خجوال يف 
طرابلس والشــامل، ومل يشــهد التزاما جديا عىل مســتوى 
الشــامل، لكن مشــاركة انصار الحريــري يف االرضاب اىل 
جانب انصار اقطاب سياسيني آخرين لفتت االنظار مبعانيه، 
وكشــف حجم االحتقان لدى انصار الحريري تحديدا ، ولدى 
ا باسم أهل السنة، وقد ابدى بعضهم غضبا  من يتحدثون دا
بالفاسدة، لكنهم  التي وصفوها  السياســية  الطبقة  باتجاه 
يف الوقت عينه حذروا مــن مغبة دفع الحريري اىل االعتذار، 
وحذروا من نتائج هذا االعتذار التي ســتكون سلبية اىل حد 
انفجار الوضع عىل الساحة الطرابلسية كونها الخزان السني 

االول يف لبنان.
واوضحــت مصادر طرابلســية ان قلقا يســود طرابلس 
والشــامل من هذا االحتامل املخيف يف حال اعتذر الحريري 
، وتشــري التوقعات اىل ان الشارع السني يف طرابلس سوف 

ينزل اىل الشــارع وســتكون فوىض عارمة يصعب ضبطها 
نتيجة احتقان هذا الشــارع، وان انصار الحريري لن يكونوا 
وحيدين يف املعمعة املرتقبة، بل سيشــاركهم انصار ميقايت 
وقوى اسالمية محلية من منطلق نرصة اهل السنة وممثلهم 

الحريري.
وتقول املصادر الطرابلســية ان طرابلــس مل تعد تحتمل 
خضات امنية جديدة، لكنها ال تــزال مدينة - صندوق بريد -  
للقوى السياسية، وان انصار الحريري و«التيار االزرق« ليس 
لديهم سالح سوى الشارع الطرابليس الذي يحاربون به، ومل 
ــة يف املدينة، وانه  تخف هذه املصادر ان االســتعدادات قا
لحظة اعالن الحريري اعتذاره ستنطلق عمليات قطع اوصال 
املدينة والرشايني الرئيســة يف كل الشــامل، مع استهداف 
ملؤسســات ومحالت ومقرات لتوتري الوضع برمته. وحسب 
اعتقاد هذه املصادر، ان من شــأن ذلــك ان يؤدي اىل توترات 
امنية يف طرابلس والشامل تعيد املشاهد املؤملة، وتدعو هذه 
املصادر اىل اليقظــة والحذر الن الناس باتت مرهقة والجوع 
لئك  تسلل اىل منازل معظم العائالت والقهر سيكون الدافع ال

املقهورين يف الشامل ...

كلامت يف زمن الغربة

فهد الباشا

1- حذار تكرار خطأ الراحــل كامل جنبالط ومن كان 
معه باتخاذه قرار عــزل كتائب هاتيك االيام، ولو بصيغة 

مختلفة لجهة مختلفة، هذه االيام.
كثري مام يرتدد يف وســائل االعالم، هذه االيام، يوقظ 
يف ذاكرتنا، أصداء ما كان يتم تداوله مقدمات قبل انفجار 
الوضع، منتصف ســبعينات القرن املــاض... ويف هذا، 
ايقاف مواكــب االحزان واالحزان  للقادرين عىل  نتوجه 

والحداد بـ :حذار.
2- يســاور من تعاقد مع الرجاء واالمل شعور بالتقزز 
والقرف، بالخجل، حني يسمع، يف التداول السيايس املخزي 
يف لبنان، أن من حصة املســيحيني، يف الحكومة املزمع 
تأليفهــا، وزيراً لـ »الحزب القومــي«. ملاذا مل يصدر، حتى 
االن، عن املســؤولني يف حزب وحدة الشــعب عىل وحدة 

االرض ما يؤكد الرفض والتصدي لهذه اللعنة املستجدة ؟
3- الفتنــة صاحية، وأربابها ســاهرون عىل راحتها 
بكل بكل عتاد طائفي ومذهبي. وكذلك النافخون لها، يف 

االعالم، بالبوق واملزمار ومعهم كل النافخني بالنار.
4- لبنان الطوائف والطائف حمل عىل شــعبه ثقيل، ال 

دولة ميكن أن يكون وال رسالة ميكن أن يحمل.

ــد ــوّح ــت ــكــيــف ي ــدة« ف ــ ــدي ــ ـــات ع ــب »بـــلـــ ــان شــع ــن ــب ل
هر سياسيا بعد انطفاء »الحراك الشعبي« االتحاد العمالي ي

راب السلطة »الحراك الشعبي« قاطع إ

كامل ذبيان

غاب االتحــاد العاميل العام عن »الحراك الشــعبي«، الذي 
انطلــق يف 17 ترشين االول 2019، رفضاً لزيادة رســم بـ 6 
دوالر عىل اتصاالت »الواتســاب«، وكان عفوياً، لتدخل عليه 
عوامل سياسية، وتدخالت خارجية، ومل تظهر له قيادة، كام 
مل يحدد برنامجــاً مرحلياً، اذ تنوعت مطالبه، اىل حد انه فقد 
دوره، وتبددت اهدافه، وهي اسقاط الطبقة الحاكمة، واندثر 
شــعار »كلن يعني كلن«، وبــات كل صاحب مطلب له خيمة 
يف ساحة الشــهداء او رياض الصلح، ومن مليون متظاهر 
كام كان يجري االحســاب، اىل عدد قليل من املشــاركني يف 
املنتفضني، السباب  الســاحات من  االحتجاجات، حتى خلت 
عدة، ليتبني بان احزاب الســلطة وبعــض قليل خارجها، هو 
من يحرك الشــارع، وان قلة تطلق عىل نفسها اسم »املجتمع 
املدين«، او توصيفات اخرى، حاولت تصّدر املشهد، وانطلقت 
اتهامات بني قوى يف الحــراك، عىل ارتباطات، وتلقي اموال، 

وركوب موجة ما سمي »ثورة« الخ...
خمد »الحراك الشــعبي«، الــذي اثر عليه ظهــور »وباء 
كورونا«، لكن الوباء االخطــر، الذي اصابه »الفردية«، وحب 
الظهور، بالرغم من براءة مشــاركتي فيــه، واندفاعهم نحو 
التغيري، ومحاربة الفساد، مام حدا بالسلطة اىل ان تعود اىل 
الواجهة السياسية، ليس بسبب قوتها، بل لضعف من انتفضوا 
بوجهها، وترشذم الصفــوف، اذ يعرتف من كانوا فاعلني يف 
»الحراك الشــعبي«، بأن الوهن الذي اصــاب االنتفاضة، هو 
عدم وجود قيادة موحدة، سعت هيئات وتجمعات يف الحراك 
اىل قيامها، فنشأ تنســيق بني مجموعات يف الحراك، مل تبق 
عليه، فتفرقت، اضافة اىل ان االحزاب هي من امســكت ايضا 
بالشــارع، فكانت »القوات اللبنانية« يف ذوق مصبح وجبيل، 
وحزب الكتائب يف جل الديب والصيفي، و»تيار املستقبل« يف 
مناطق خلده والسعديات والناعمة وبرجا وتعلبايا وسعدنايل، 

وكان حضور ايضاً ملجموعات توايل بهاء الحريري تتحرك يف 
طرابلس وبريوت والبقاع وعىل الطريق الساحلية، كام ظهرت 
مجموعات مجهولة االنتامء، وبرزت اســامء الشــخاص، ال 
يُعرف لهم تاريخ يف العمل العام، وكان هؤالء موضع تشكيك 

من قبل »ابرياء الحراك الشعبي«، الذي رفع مطالب محقة.
ومع مــرور اكرث من عــام ونصف العام عىل ما ُســمي 
»انتفاضة 17 ترشين«، فان زخمها تراجع، ولو جرت محاوالت 
الحيائها من قبل مجموعات تتحــرك ملطالب آنية فقط، فان 
االتحاد العاميل العــام، عاد اىل الواجهة، ليتم اســتخدامه 
سياسياً وهو يف غالبيته مكون من احزاب، حيث كان الحزب 
الشــيوعي يقوده تاريخياً، لكنه انكفأ لصالح احزاب اخرى، 
وابرزها حركة »امل«، التي تحركه، كام تقول مصادر سياسية 
متابعــة، اذ ان توقيت االرضاب الذي دعا اليه االتحاد العاميل 
العام، وتحت عنوان تشــكيل حكومة، تزامن مع الرتاشــق 
السيايس واالعالمي بني رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس 
النواب، حــول مبادرة الرئيس نبيه بــري، الذي يتهمه رئيس 
الجمهورية العامد ميشــال عون بانحيازه اىل الرئيس سعد 
الحريري، وهو الذي اعاده اىل رئاسة الحكومة، حيث مل يكن 
عون وال رئيس »التيار الوطني الحر« يرغبان عودته اليها، بعد 

ان تهاوت التسوية الرئاسية.
فدعوة االتحاد العاميل العام تصب يف هدف سيايس، ولذلك 
القى دعم احزاب السلطة، التي شاركته االرضاب والتظاهرات 
وقطع طرقات، ليبدو املشهد مستفزاً للمواطنني، بان تتظاهر 
الســلطة مع االتحاد العاميل العام، وضد من، وكل طرف اراد 
توظيف االرضاب باتجاه اهدافه ومصالحه، وفق املصادر، التي 
ال ترى باالتحاد سوى واجهة نقابية، استخدمت يف السياسة، 
حتى من ضمن االفرقاء املختلفني حول تشكيل الحكومة، فايد 
»التيار الوطني الحر«، مطلب االتحاد العاميل، ومثله فعل »تيار 
املســتقبل« و»جبهة التحرر العاميل« التابعة للحزب التقدمي 
االشرتايك وتجمعات نقابية حيث تساءل املواطنون، ضد من 

ب االتحاد، كام ان احزاب السلطة، تؤيد االرضاب ضدها؟ يُ

هذا هو لبنان، الذي يتكلم بلغات عديدة، ال يفهم منها شيئاً، 
فالســلطة تتضامن ضد من يقف ضدهــا، واالتحاد العاميل 
يعلن االرضاب، لتحقيق اهداف من هم يف الســلطة، كام ان 
»الحراك الشــعبي« تعطل الن من شاركوا فيه كانوا يتحدثون 
بلغات مختلفة، واللغة مفقودة بني اللبنانيني وليسوا موحدين 
فهــم يتكلمون بالطائفية والفئويــة واملناطقية، وينطقون 
بالعنرصية، ويتحدثون عن الفدرالية، وال تجمعهم لغة واحدة 
حول بناء الدولة، وال احرتام الدستور واملؤسسات، بل ترسي 
بني اطراف الســلطة، لغة املحاصصة واملحسوبية واملكاسب 

واملغانم.
لبنان شعب بلغات عديدة، فكيف يتوحد؟

دموع االسمر

كــام كان متوقعا انتهى ارضاب االتحاد العــاميل العام دون ان 
يسجل اي مشاركة شــعبية غاضبة، بعد اعالن املقاطعة الواسعة 
من معظم اللبنانيني الذيــن رفضوا تلبية هذه الدعوة، خصوصا ان 
هذه الدعوة جاءت من كافة االحزاب والتيارات السياسية التي دعت 
اىل اوسع مشــاركة، فضاعت البوصلة، وبدال من توجيه الدعوات 
للمشاركة، كان الفتا منذ اول من امس التحريض الشعبي عىل عدم 
مشاركة السلطة يف انتفاضتها، واعتربت الرشائح الشعبية ان كل 

من يشارك يف هذا االرضاب يعترب مؤيدا للسلطة.
كام ضجت وسائل التواصل االجتامعي بالتعليقات عىل ارضاب 
السلطة ، وانترشت التعليقات التي اتهمت السلطة انها تنتفض عىل 
نفســها. ومل يتم تحديد هوية هذا االرضاب، من مع من، ومن ضد 

من.
واكــرث التعليقات التــي كانت الفتة، اعتربت ان الســلطة كان 
واجبها بدال مــن االحتجاج والتظاهر ضد نفســها، ايجاد الحلول 
املعالجة لالزمة املعيشية واملطلبية، وان ما حصل يف االمس، يؤكد 
اىل اي درك وصلت له الســلطة يف معالجة القضايا السياســية، 
حيث اختارت الشارع املكان الوحيد الذي تطلق فيه الصفارة االوىل 
ثم يلحقها تبعات اخرى تصل اىل الفــوىض العارمة. وتبعات هذا 
االرضاب تظهــر يف االيام القادمة من خالل اعــالن حالة النفري 
العام، الذي عرب عنه رئيس االتحاد بشــارة االســمر حيث قال: ان 
حراكهم يف املرة املقبلة لن يكون خالقا، بل ميكن ان يحرق االخ 

واليابس.
اعربت  آخــر،  مقلب  وعىل 
اوســاط طرابلســية ان هذه 
السلطة نفســها، التي واجهت 
الثــوار يف العاصمــة بريوت 
النهم  والعــ  بالرصــاص 
عربوا عن غضبهم تجاه الوضع 
اليوم  هــي  املتأزم،  املعيــ 
نفســها تقرر وتفعل ما تشاء 
دون محاســبة، سواء اختارت 
ان يكــون حــراكا حضاريا او 
فوضويا، فان الخيار سيان لها، 

طاملا انها خارج اي محاسبة.
الــذي خرج فيه  الوقت  يف 

بعض العامل ونقابيون، حيث لبوا فيه دعوة االتحاد العاميل العام، 
كان مواطنون آخرون عىل مســافة قريبة منهم يصولون ويجلون 
بحثا عن صيدلية ومحطة بنزين، لكن عبثا، كلها كانت مغلقة، وكان 
الفتا ان محطتني للبنزين فتحت ابوابها يف طرابلس مدة ســاعتني 
لبت طلب القليل من املواطنني ثم اقفلت، اما الصيدليات التي فتحت 
ابوابها مل تبع االدوية بل بعض مســتلزمات االطفال، لذلك جاء الرد 
رسيعا من اهايل طرابلس حيث مل يلبوا دعوة االتحاد باملشــاركة، 
واقتــرصت عىلنقابيني وموظفني، وغري ذلك مل يســجل اي حراك 

شعبي.
ورأى املتابعون ان عاصمة الشــامل مل تشهد اي قطع للطرقات 

قياسا لاليام الســابقة، علام ان »التيار االزرق« كان يعول يف كل 
حراك شــعبي عىل شــعبيته يف طرابلس، وما جرى من مقاطعة 

يظهر انه فقد هذا التمثيل.
واعتربت االوســاط ان هذا االرضاب ميكــن ان يدخل يف البازار 
السيايس باعتباره امتحانا للســلطة الحالية وما متثله من حالة 
شــعبية، وبدا لهــا يف نهاية النهار ان رصاعهم الســلطوي عىل 

املحاصصة والفساد والرسقات افقدهم هذه الشعبية.
اما الرد عىل هذا االرضاب ســيأيت بعد ايام، حيث اكدت اوساط 
متابعة يف طرابلس ان تحضريات تجري عىل قدم وســاق للنزول 
اىل الشارع من جديد تعبريا عن غضب املواطنني تجاه السلطة التي 

افسدت الحياة يف هذا البلد من كل النواحي.

القصيفي : لتكن كلمتنا فاعــــــــــلة وبــانيـة ال هدامة إدرا ــلـــى  عـ ــن  ــي ــي ــان ــن ــب ــل ال ــنـــأ  هـ الـــصـــحـــة  وزيــــــر 
ــاد األوروبـــــي ــح ــالت ــاء ل ــ ــي ــب ــمــة ال ــائ ــق ــمــن ال ــان  ــن ــب ل

عرض تعزيز التعاون مع »األونروا«
ووقع اتفاقية لتوفير اللقاحات

الل اللقا

حس يوقع  االتفاقية

زار نقيب محرري الصحافة 
جــوزف القصيفــي عاصمة 
الشامل طرابلس، والتقى عددا 
يف  شــامال،  الصحافيني  من 
فيها  النقابة  ممثــل  حضور 
حوار  وكان  درويــش،  احمد 
ووضع  العامة  األوضاع  حول 

الصحافة واالعالم يف لبنان.
وتطرق القصيفي إىل وضع 
الصحافــة واالعــالم، وقال: 
»ان هذا القطــاع ال ميكن أن 
يجري  يكون يف معــزل عام 
عىل امتداد الوطن، ألن أبناءه، 

يتفاعلون مع  هم قبــل أي يشء، مواطنــون 
مجتمعهم ومحيطهــم ومهمتهم هي األصعب 
ألنها تفوق اي مهمة أخــرى، وعليهم اإلضاءة 
عىل املشكالت واملخالفات واألمراض التي تفتك 
مبجتمعنــا، وقول الحق يف تحديد الفاســدين 
والدل إليهم«، داعيا الصحافيني واالعالميني إىل 
»التحيل باملســؤولية العالية يك تكون كلمتنا 
فاعلة وبانيــة، ال هدامة ووالدة للمشــكالت 

واالنقسامات«.
وعدد نقيب املحررين مــا قامت به النقابة 
والبــالد يف قلب املحنــة تواجــه الكورونا 

، التي  والتدهور االقتصــادي واملايل واملعي
طالت العاملني يف املهنة، كام سائر املواطنني. 
وختم »ال نكف عن السعي لخدمة الصحافيني 
واالعالميني، وهو فــرض واجب. قد نوفق او 
ال نوفق نظرا لالحــوال الصعبة واملعقدة عىل 
جميع املستويات، لكن ذلك ال يعفينا من املثابرة 
والعمل حتى بلوغ الهدف. ويف أي حال، نحن ال 
نخاف وال نخيف ألن مهنتنا ترتكز عىل الكشف 
عن الحقائق والكرازة بالحق ، فال نخاف منهام.

وكان حوار عن الوضع الراهن عىل املستويني 
الوطني واملهني، وطرحت افكار تصلح للدرس 

واملتابعة ستكون موضع متابعة.

هنأ وزير الصحــة العامة يف حكومة 
ترصيف االعامل حمد حســن »اللبنانيني 
عىل إدراج اإلتحــاد األورويب للبنان عىل 
للمقيمني  التي يســمح  البيضاء  ة  القا
وي إىل الدول  فيها، بالســفر غري الــ
أن هذه  اإلتحــاد، خصوصا  األعضاء يف 
ة تضم ســبع عــرشة دولة فقط،  القا
ولن يخضع القادمون منها للضوابط التي 
املسافرين  عىل  األورويب  اإلتحاد  فرضها 

منذ آذار من العام املايض«.
كالم حســن جاء خالل لقاء تكرميي 
يف وزارة الصحة نظمه وفد مشرتك ضم 

مغرتبــني لبنانيني يف أفريقيــا ودول الخليج 
وفعاليــات محلية وأهلية مــن جنوب لبنان، 
الكريم عربون شــكر عىل  قدموا له املصحف 
الجهود التي بذلهــا يف مواجهة وباء كورونا 
الصحية  املجاالت  تزال مســتمرة يف  والتي ال 

كافة. 
من جهة ثانية، وقع وزير الصحة إتفاقية بني 
وزارة الصحة وجمعية الهالل األحمر الكويتي 
ممثلــة برئيس مجلس اإلدارة هالل مســاعد 

الساير لتوفري لقاحات فايزر لصالح املواطنني 

اللبنانيني والالجئني السوريني والفلسطينيني. 

ومبوجب اإلتفاقية، ســيتم تأمني كمية من 

اللقاحات وعددها 36500 وحدة من نوع فايزر، 

وذلك خالل العقد الثالث من السنة موزعة عىل 

أشــهر متوز وآب وأيلول، جاء ذلك يف حضور 

الســفري الكويتي يف لبنان عبد العال القناعي 

ورئيس بعثة الهالل األحمر الكويتي يف لبنان 

مساعد راشد العنزي ومدير وكالة األونروا يف 

لبنان كالوديو كوردوين.
من جهته، شكر حســن دولة الكويت 
الكويتي، كام  الهالل األحمــر  من خالل 
للتنمية ملا قدمه  الكويتي  شكر الصندوق 
يف املرحلة الســابقة يف سبيل استكامل 
تأهيل أقســام الطوار يف املستشفيات 

الحكومية.
وكان وزيــر الصحة اســتقبل النائب 
وائل أبو فاعور، وبحث معه يف األوضاع 
العامة وال سيام الجهود املبذولة ملواجهة 
احتــكار وتخزين األدوية واملســتلزمات 

الطبية.
كام اســتقبل املدير العام لوكالــة األونروا يف 
لبنان الذي أوضح أن البحث تناول مشاريع التعاون 
مع الوزارة وال سيام حملة تشجيع الالجئني عىل 

التسجيل عىل املنصة الرسمية للقاح.
والتقى حســن الســفري التونيس يف لبنان 
بوراوي اإلمــام الذي قــال: »أن البحث تناول 
كذلك تعزيز التعاون يف مجال البحوث العلمية 
واإلســتفادة من الخــربات املتبادلة خصوصا 

فيام يتعلق بقطاع األدوية«.

أبـــــــــو شـــــــــر دعـــــــــا لـــتـــحـــفـــيـــز
لبنان فـــي  ــاء  ــق ــب ال عــلــى  ــاء   ــبـ األطـ

ف، »من  ف أبو  حّذر نقيــب أطباء لبنان يف بريوت 
هجرة األطباء املتامدية واملؤملة، بســبب الضائقة املعيشية 

الخانقة التي باتت تشكل خطرا عىل األمن الصحي«.
جاء ذلك خالل افتتاح مؤمتر الجمعية اللبنانية الســنوي 
والدهنيات، مبشــاركة  والســكري  الصم  الغــدد  ألمراض 
محارضين دوليني وأطباء متخصصني، آخذين بعني االعتبار 
ف  كل التدابــري الوقائية ضــد وباء كورونــا. وذكّر أبو 
»األطباء بوجوب العمل يدا واحدة من أجل إعالء شأن القطاع 
الطبي والعاملــني فيه من الناحية العلميــة واالجتامعية، 
من والكريم، ألن التضامن يبقى  وذلك حرصا عىل العيــش ا
الطريق الوحيــد لتحقيق األهداف، فبالعلــم واألخالق يحيا 

لبنان ويستمر.«
 هــذا وطالب »املجلس الترشيعي بإقــرار القوانني املقدمة 
من النقابة والتي تعنى بحصانة الطبيب وحاميته من العنف 
املهني، وبضامن  أثناء قيامه بواجبــه  الجســدي واللفظي 
الطبيب بعد التقاعد، وبدفع أتعابه ضمن مهلة زمنية قصرية، 
ورفع قيمة التعرفة الرسمية وربطها مبؤ غالء املعيشة، 
 وتحفيزهم عىل البقاء عرب تقدميات اجتامعية وتســهيالت 
مرصفية.  كام شدد عىل رضورة تأمني األدوية واملستلزمات 
الطبية حتى يتمكــن األطباء من القيام بواجباتهم عىل أكمل 
وجه، وعــىل رضورة مراقبة ومحاســبة كل املخالفني يف 
هذا املجــال، حرصا عىل صحة املواطنــني يف هذه الظروف 

الصعبة«.

فيها مو ــدعــو  ت املــتــحــدة  ــم  ــ األم
ــي لـــبـــنـــان الــــــى الـــتـــمـــويـــن ــ فـ

إثر األزمة االقتصادية التي مير فيها لبنان، أرســلت »إدارة 
إلكرتونياً إىل موظفيها  من والسالم«، بريداً  األمم املتحدة ل
والعاملني لديهــا طالبة من خالله بأن يؤمنوا طعاماً ومياهاً 

صالحة للرشب بكمية تكفي ملدة أسبوعني.
وجاء يف الرســالة املوجهــة للموظفني أنه »يف ظل 
األزمة املعيشــية وانقطاع الكهرباء وشح مادة البنزين 
وحليب األطفال، فإن إدارة األمم املتحدة للسالمة واألمن 
تنصح كل املوظفــني يف مكاتبها يف لبنان بتأمني مواد 
غذائية تكفيهم ملدة أسبوعني عىل األقل، وتأمني البنزين 
للســيارات واالنتباه خالل انتظــار دورهم يف طوابري 
املحطــات خوفاً من أعــامل عنف محتملــة، وتخزين 
ورية، وبالنســبة لــذوي األمراض املزمنة  األدوية ال
تخزين األدوية ملدة شــهرين أو ثالثة، وتأمني الشموع 
والبطاريات الســتعاملها يف حال االنقطاع الكيل للتيار 

الكهربا واملولدات.«

ــادات   اإلرشـ تعميم  بعد  ــيــح  ...وتــو
يمية التن ولية  املس إطار  في  يأتي 

يت:  اصدرت مركز األمم املتحدة يف لبنان التوضيح ا
»لقد علمت األمم املتحدة أن إرشــادات داخلية موجهة 
إىل موظفي املنظمة يتم تداولها عرب وســائل اإلعالم 
ووســائل التواصل االجتامعي، لذا تــود األمم املتحدة 
التوضيح أن هذه اإلرشــادات هي إجــراءات اعتيادية 
تعتمدهــا يف جميع البلدان التي تعمــل فيها، وتهدف 
إىل تقديم املشــورة بشأن التدابري االحرتازية التي يجب 
مم  اتباعها، وهي تأيت يف إطار املسؤولية التنظيمية ل
املتحدة تجاه موظفيها، وتســتند هذه اإلرشــادات إىل 

املعلومات املتداولة«.
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جالت على مشاريع برنام األمم املتحدة
واملدن لبيروت  ري  الح النطاق  في  ر  الن إعادة  رورة  شريف: 

ــار ــصــ ــ ــى امل ــلـ ــة عـ ــ ــاب ــ ــرق ــ ــة ال ــنـ ــجـ ــي ولـ ــ ــاسـ ــ ــو األسـ ــم ــل ــع م
ــ املـــــــدار ــ ــادي ــ ــن ــات صــ ــقـ ــحـ ــتـ ــسـ ــوا الــــــرواتــــــب ومـ ــ ـ ــر ــ عـ

مم املتحــدة املديرة التنفيذية  دعت وكيلــة األمني العام ل
لربنامج األمم املتحدة للمســتوطنات البرشية ميمونة  محمد 
يف  خالل زيارتها الرسمية األوىل إىل لبنان، إىل »رضورة 
ي الشامل ملدينة  بريوت وكافة  إعادة النظر يف النطاق الح

املدن اللبنانية«.
يــف »جالت خالل  وأشــار الربنامج يف بيان، اىل أن 
زيارتها إىل لبنان من 10 إىل 16 الحايل، عىل املشــاريع التي 
نفذها وينفذها برنامج األمم املتحدة للمســتوطنات البرشية 
يف لبنان، مبا يف ذلــك تلك الناجمة عن انفجار مرفأ بريوت. 
والتقت عددا كبــريا من الرشكاء والجهات املانحة لحثهم عىل 
دعم هــذه الجهود. وهدفت زيارتهــا إىل الدعوة إىل رضورة 
زمات وجهود  ية يف اإلستجابة ل دمج الديناميكيات الح
التعايف، ال سيام لدعم الشــعب اللبناين، خالل هذه األوقات 
غري املسبوقة«، الفتا  اىل أن »التقرير حول ملف مدينة بريوت 
والذي تم إطالقه خالل زيارتها، يعترب من املراجع األساسية 
املبنية عىل أدلة ملموســة إلعادة اإلعامر الشــامل لعاصمة 

لبنان«.
وأكد أن »الحاجة إىل اإلســتمرار يف حشد املجتمع الدويل 
للحفا عىل دعمه ومشاركته يف مســاعدة لبنان أمر بال 
يف »ليس فقط لضامن استعادة قلب  األهمية، وبحســب 
لبنان عافيته، بل وملســاعدة الناس ســواء من اللبنانيني أو 
الالجئني أو املهاجرين القاطنني يف جميع أنحاء البالد، للتغلب 

عىل األزمات القاسية واملستمرة.
يف خالل لقاءاتها مع املسؤولني، عىل »أهمية  وشددت 
الدعم الفوري ورضورة التوســع لتعزيز قدرات املؤسســات 
والســلطات املحلية يف لبنان وذلك ألهمية الدور الذي تؤديه 
يف خط املواجهة يف اإلستجابة إلحتياجات الناس. كام حثت 
ية، عىل  أصحاب املصلحة، العاملني يف مجال التنمية الح
وضع خطة لالسكان املالئم وامليسور التكلفة يف قلب جهود 
اإلنعا الحالية واملســتقبلية. إذ أن قطاع اإلسكان قد تأثر 
بشــكل كبري من األوضاع املرتدية يف البالد بســبب األزمات 

املتعددة«.

التقى وفد من رابطة معلمي التعليم األســايس برئاســة 
حسني جواد، ضم محمد إسامعيل ومريفت الشميطليل، لجنة 
الرقابــة عىل املصارف يف مرصف لبنــان ممثلة بالدكتورين 

كامل وزنة وعادل دريق.
وعرض جواد بجســب بيان لـ »املعانــاة التي يتعرض لها 
األساتذة واملعلمون ال سيام منهم املتعاقدون لسحب رواتبهم 
وملحقاتها نتيجة إجراءات املصارف بوضع سقف للسحوبات 

أو التضييق عىل عملية السحب النقدي«.
وأوضــح الوفد أن »الرواتب ليســت مدخــرات ليصار اىل 
تقنينها، وأكرث املعلمني يقومون بســحبها لسداد ديونهم، ال 
ســيام منهم املتعاقدون منهم«، مطالبا بـ »رضورة إستثناء 

املعلمني مبختلف مســمياتهم ودفع رواتبهــم املحولة دفعة 
واحدة«.

وتم ايضا التطرق إىل تحويل مســاهامت صناديق املدارس 
ومجالس األهل، وكانت املــدارس تنتظرها منذ عامني لتقوم 
بســداد إلتزاماتهــا، وإذ باملصارف تحتجزها وتحدد ســقفا 
للسحوبات وتطلب عموالت مرتفعة عىل املبال التي تتجاوز 

ذلك السقف.
الرقابــة متابعتها  الرابطة، »أكدت لجنة  وبحســب بيان 
ملعالجة هذا االمــر وطلبت من الرابطــة تزويدها بالبيانات 
واإلحصاءات الالزمة ليصــار إىل متابعة املوضوع مع حاكم 

مرصف لبنان حتى خواتيمه«.

الجمعّيات! ورفـــ  الطاقة  وزارة  ــرار  إقـ بين  ــة...  الــحــديــ املــيــا  استراتيجية 
باميال كشكوريان السمراين

لبنــان القابــع تحــت وطــأة الضغوطات السياســية 
واإلقتصادية، يُنازع بيئيــاً أيضاً، هو الذي لطاملا تغّنى بجامل 
طبيعته وسحرها وكرمه يف دفق مياهه، وهي الرثوة الكربى 
التي يتمتع بها يف الداخل وحّتى يف املياه اإلقليمية ماّم جعله 
نقطة جذب لتجاذبــات عّدة طمعاً مبياهــه وما تخّبئه من 

ثروات فيها...
أتــت بهدف مختلــف، فاصطدمت  الداخلية  التجاذبــات 
اســرتاتيجية املياه الحديثة التي أطلقتها وزارة الطاقة واملياه 
يف حزيــران 2020 بحائط »جمعيــة أرض«، وهي جمعية 
لبنانية تأسست عام 2020  وتســعى لتحسني نوعية الحياة 
يف لبنــان من خالل حامية الطبيعة وتحســني البيئة بنرش 
الوعي البيئي يف املجتمع ويف املــدارس خاّصًة، إضافة اىل 
تنمية قدرات الســلطات املحلية وتحفيز القطاع الخاص عىل 
تبّني مبادىء املســؤولية البيئية، إضافة اىل تصميم وتنفيذ 
املشــاريع املبتكرة وإطالق حمالت املدافعة البيئية الوطنية، 
من هنــا أطلقت »جمعية أرض« الحملــة الوطنية للمدافعة 

NAHR  من أجل استدامة املوارد املائية يف لبنان.
يف هذا اإلطار، ســّجلت الجملة سلسة مواقف بعد دراسة 
إســرتاتيجية املياه الحديثة التي أطلقتهــا الدولة، تلّخصت 

باإليت:
- نرشت االســرتاتيجية باللغة اإلنكليزية فقط وبســتة 

مجلدات مبال يف حجمها.
كات خاصة تعمل يف  - تم إعداد االســرتاتيجية من قبل 

قطاع املياه تتضارب مصالحها مع املصلحة العامة.
- تم دمج اســرتاتيجية املياه 2010 باســرتاتيجية 2020 

بالرغم من فشلها وعدم جدوى مشاريعها.
- مل يتم التنسيق مع الوزارات املعنية بقطاع املياه يف عملية 

التخطيط والتنفيذ واقترص دورها عىل الرقابة.
- مل يحرتم مبدأ الرشاكة مع الهيئات غري الحكومية.

- تبنت االســرتاتيجية صوريا نهج اإلدارة املتكاملة للموارد 
املائية.

- تم الرتكيز عىل نهج إدارة املياه املوجه نحو العرض.
- مل يتم الرتكيز عىل نهج إدارة املياه املوجه نحو الطلب.

- استندت االسرتاتيجية عىل بيانات ضعيفة أو غري متوفرة 
. بار العامة والخاصة )تبني غياب الرقابة عىل ا

واعتربت NAHR أن االســرتاتيجية اســتندت عىل موازنة 
ميــاه مجزأة وعىل ميزان ما عام غري محســوم، ومل تكن 
عملية تحديد األولويات واضحة، ومل يتم التخطيط للطوار 
وتحليل املخاطر، كام جاء استخدام البيانات انتقائيا، ومل يتم 
االرتكاز عىل الحلول املعتمدة عــىل الطبيعة، ومل تتم مراعاة 

أزمة التغرّي املناخي وتأثرياته 
عىل تخزين املياه السطحية، 
إنشاء  عىل  اإلرصار  واستمر 
الســدود بالرغــم من عدم 
جدواها ورضرها عىل البيئة، 
ومل يتــم إعطــاء األولوية 
التحتية،  البنــى  لصيانــة 
واستمرّت مشاريع نقل املياه 
بني األحــواض مثل جّر مياه 

جّنة واألّّويل إىل بريوت...
ذكرت  مل«  »مجموعة  وبـ 

NAHR اإليت:
التحوالت  تتم مراعاة  - مل 
وريــة يف األســاليب  ال

الزراعية وترشيد الري.
التخطيط لرتميم  - مل يتم 
النظم البيئية املتدهورة والتي 

تؤثر عىل املوارد املائية.
- مل يتــم تحديد مناطــق الغطاء النبايت التي يســتوجب 
الحفا عليهــا من أجل حامية واألنهــر والينابيع واألراض 
الرطبــة وخزانات امليــاه الجوفية ضد جميع أنــواع التلوث 

واألنشطة البرشية.
وأكّدت »جمعية أرض« يف حملتها أّن التحديات للمحافظة 

عىل املوارد املائية يف لبنان كثرية وأهّمها:
- منع التلّوث الّناتج عن الرصف الصّحي.

- منع ترّسب العصارة من مكّبات النفايات العشوائية.
اء. - مكافحة التصّحروتقلّ املساحات الخ

- الحّد من املقالع واملرامل العشــوائية وإيقاف مشــاريع 
السدود العشوائية.

- منع التعديات عىل حرم الينابيع واألنهر والتشّدد يف الحّد 
من الهدر.

{ آلية العمل املفرتضة {

مؤّســس«جمعية أرض«، الناشــط البيئي بول أيب راشد 
يــرشح لـ »الديار« أنّه بعد فشــل اســرتاتيجية املياه 2010 
ومخالفتها للقانون بعدم التزامها بنتائج دراســة تقييم االثر 
البيئي االســرتاتيجي، من مشاريع ســدود مكلفة ومدمرة 
للطبيعة ودون جــدوى، ومحطات تكرير املياه امللوثة  التي ال 
بــار الجوفية العامة والخاصة غري املرّخصة  تعمل، و آالف ا
وغري املراقبة،كام أّن جبال لبنــان العالية خزان مياه الرشق 
االوســط مرّشعة للمقالع واملكّبات والتلّــوث وغابات لبنان 
تحرتق وتُقطًع... لكّل هذه االســباب طالبنا باســرتاتيجية 
جديدة مســتدامة للميــاه ولكننا حصلنا عىل اســرتاتيجية 

مستنســخة ضّمت االسرتاتيجية الســابقة، مل ترتكز عىل 
بيانات جديدة موثوقة ومل تقّيم االسرتاتيجية السابقة للتعلّم 
كات  من الفشــل واالخطاء كان قد تّم اعدادهــا من قبل 
خاّصة لها مصالح يف مشــاريع املياه املختلفة ماّم يشــكّل 
تضارب باملصالح واستمرت مشــاريع نقل املياه من احواض 
اىل احواض اخــرى مخالفة املبادىء املعتمدة من نهج االدارة 
املتكاملة للموارد املائيــة، فهذه باإلجامل من أبرز املالحظات 

التي سّجلناها«.
وفيام يتعلّق مبراسلة وزارة الطاقة واملياه وتسجيل اعرتاض 
عىل اإلســرتاتيجية و عن رّد الوزارة أكّد أيب راشد: »مل نراسل 
ّ للمواجهة العلمية  وزارة الطاقة واملياه بعد، ولكننــا نتح
الوزارة بتجميد املشــاريع الكبرية  والقانونية بهدف اقنــاع 
املكلفــة، والتي لها اثــر كبري عىل البيئــة، وخاصة حضور 
اللّقاءات العاّمة املفرتض تخصيصها ملناقشــة االسرتاتيجية 

من قبل الهيئات والجمعيات واملعنيني باملياه.
يته املســتقبلية للمرشوع كونه ناشط بيئي متابع  وعن ر
يُجيب: » كناشــط بيئي منذ 30 سنة وكمواطن لبناين يعرف 
جيداً نوايا الطبقة السياســية التي تنســق جيداً مع الجهات 
املّمولــة أرى أن الخطــر كبري من جديد عــىل املناطق املقرر 

تدمريها بالسدود الكبرية واملكلفة وغري املجدية«.
ا  ّ بناًء عــىل كّل ما تقــّدم، حقيقة واحدة، ُمــرّة ُرمّبا، إ
واضحة، لبنان بلد فيه خلل يف جيناته األساســية بســبب 
تالعب الطامعني املحلّيني والدوليــني يف ثرواته الطبيعية... 
فبات يبحــث عن مركز إعادة تأهيل لكّل مكّوناته يف شــّتى 

مجاالته امللّوثة وخاّصة املياه...!

اة واملحامون...مواقف وطرائف الق
املحامي نارض كسبار

{ من ال يعمل ال 
يخط {

واإلبن  األب  مثل  يزال  ال 
يف  درسناه  الذي  والحامر 
من  االبتدائية  الصفــوف 
أكرث االمثلة والحكم تعبرياً 

وواقعية.
ففــي املثــل املذكــور 
عىل  واالبن  األب  ميــ 

الطريق واىل جانبهام حــامر. فإذا ركب األب واالبن عىل 
ظهر الحــامر انتقدهام املارة النهــام يتعبانه. واذا ركب 
االب وم االبن انتقد النــاس االب االناين الذي يجعل 
. واذا ركب االبن ومــ االب انتقد الناس  ابنه ميــ
. واذا م االثنان  االبن الشــاب الذي يجعل والده مي
انتقدهام الناس النهام ال يستفيدان من الركوب عىل ظهر 
الحامر. وينتهي املثل بأن قام االب واالبن  بحمل الحامر. 
الحكمة من هذا املثل املعرب، انه مهام فعل االنسان سوف 

خرين. يكون موضوع انتقاد من قبل ا
نعــم. يف ظل ما يحصــل، البعض يفضل الســكوت 
خرين وانتقامهم،  وينصــح الباقني به تجنباً النتقــاد ا
ولعدم االرضار مبصالحهم الضيقة والواسعة. وبذلك يبدو 
وكأنه شخ مهم وعميق ووقور ورصني. كيف ال وهو 
ســاكت وال يتكلم بل يهز رأسه موافقاً. ولكن ما ان يتبوأ 
املركز او املنصب، ويخرج من الزاروب اىل االوتوســرتاد، 
حتى تبدأ الفضائح، وتبدأ االنتقادات، وتظهر قلة الكفاءة 
والخربة وبعد النظر. ويبدأ الرصا والعويل من الترصفات 
والقرارات الضعيفة املتناقضة وتبدأ االنتقادات: »مل نكن 
نعرف انه سخيف وسطحي وقليل الخربة وعديم الكفاءة 

واملنطق«. 
هنــاك مثل فرنيس معنــاه ما يأيت:«مــن ال يعمل ال 
«. فالــذي يعمل ويتخذ القــرارات قد يصيب وقد  يخط

. اما الذي ال يعمل، فال يُنسب اليه اي خطأ. يخط
1ـ يبقى ان البعض اذا تكلم فبلغة السباب والشتائم. 

1ـ واذا كتب فبلغة الذم والقدح والتشــهري والتحقري- 
وعىل سرية الكتابة، بعضهم اذا كتب تهتز اضلع سيبويه 
وترق يف قربه حيــث التاء الطويلــة تصبح قصرية 

وحرف ال »ذ« يصبح »ز«.
1ـ واذا روى فــال يــروي اال االخبــار الكاذبة وبث 

االشاعات 
1ـ واذا كتب مداخلة فتكون كاألفعي التي تبث السموم.

نعود اىل النقطة االساســية اال وهــي ان البعض قد 
يكون طبيباً ناجحاً او مهندســاً ناجحاً او محامياً ناجحاً 
او قاضياً ناجحاً ولكن هذا ال يعني انه سوف ينجح حكامً 

وحتامً يف  منصب اداري.
أليس هذا مــا نعاين منه اليوم يف ظــل قلة الكفاءة 
والخربة، وعدم االتزان وهذا التصلب والتشــنج وتقويم 

الكالم، بدل الليونة من اجل مصلحة البلد واملؤسسات؟

{ االوادم بريوحو بكري {

اثناء زيارتنا للمحامي الكبري ســامي ابو جودة، والذي 
يتحىل بروح النكتة، وبعد عرض اســامء عدة شخصيات 

ماتوا يف عز شبابهم قال االستاذ ابو جودة: 
ـ االوادم بريوحوا بكري

ثم اردف قائال:
ـ الله يخلينا بصحتنا

{ القبالت واجبات {

ويضيف انه عندما يشــاهد النــاس تقبل بعضها يف 
املناســبات وبخاصة بني النساء والرجال يقول انه قدميا 

.Plaisir كانت القبالت واجبات اما اليوم فأصبحت

{ أجو بياتن اخذوهن {

ويخرب املحامي سامي ابو جودة هذه النكتة:
قررت الدولــة دفع اموال لكل رب عائلة حســب عدد 
اوالده. فقال رجــل لزوجته ان له من غريإمرأة اوالدا وان 
عليه الذهاب لجلبهم. وبعد نقا حاد بينهام ذهب الرجل 
وكان عنده يف املنزل خمسة اوالد. وملا عاد اىل املنزل رأى 

انه ال يوجد اال ثالثة اوالد فسأل زوجته: 
ـ وين الباقيني.

فأجابته:
ـ إجو بياتن اخذوهن.

{ »كلوا سفرينا يف فرنسا« {

العميد رميون إده ضمري الوطن كان يحب التنكيت. ومام رواه 
 «le canard Enchainé عن صيحفة »لو كنار انشينيه  
الفرنسية، ان اهايل املاوماو احبوا سفري فرنسا يف بالدهم، وهو 

االبرص، االبيض، ومن كرثة ما احبوه... اكلوه.
واحتج الرئيس ديســتان عىل هذا الترصف الوح غري 
املعقول وطلــب تعويضاً قدره 25 مليــون فرنك واال اضطر 
اىل اعالن الحرب عىل املاوماو. فخاف الســكان وتداعوا اىل 
اجتامع قرروا فيه جمع التربعات وارسالها اىل فرنسا. وبل 
ما جمعوه يومها 15 مليون فرنك ارسلت اىل الرئيس الفرنيس 
مع رســالة اعتذار عن عدم متكنهم مــن جمع ما تبقى من 
الفدية املطلوبة واملفروضة عليهم قائلني يف ختام رسالتهم:

ـ باملبل الباقي كلوا ســفري املاوماو بفرنســا، وهيك 
منطلع كيت.

{ قاعدة ابو شهال {

يف مقابلة اجراها معه الصحايف كامل سنو يف العام 
1978 قال العميد اده ان الغريب يقتنع بكالمه النه يحاوره 
خرون بالعاطفة، اي عىل طريق  باملنطق بينام يناقشه ا
»النكتة« التي تروي عن املرحوم حبيب حبيب ابو شهال، 
وخالصتها انه كان يقدم امتحانا فسئل عن حصيلة جمع 
2 زائد 2 فأجاب السائل: قد تكون النتيجة 5 او 6 او 8 ولو 
كان الواقع انها 4... قل يل الرقــم الذي تريد وانا اضبط 

حساب النتيجة كام تهوى.
واللبنانيون يطبقون قاعدة حبيب ابو شــهال عىل امل 

إرضاء كل الناس.

بط توقيف شخصين و
مخزن أسلحة في الطري الجديدة

اعلنت قيادة الجيش - مديريــة التوجيه يف بيان لها انه: 
»بتاريــخ 15 / 6 / 2021، دهمت قــوة من الجيش مبؤازرة 
دورية من مديرية املخابرات منزل )م. ك. يف منطقة الطريق 
. ك. و)ح. أ. كام عرثت عىل  الجديدة، وأوقفت كال مــن )
مخزن ذخرية يحتوي رمانــات يدوية وصواعقها وكمية من 

الذخرية املختلفة.
اف  سلمت املضبوطات وبو التحقيق مع املوقوفني با

.» القضاء املخت

توقيف سارق مجوهرات مع شريكه
في عقتانيت الجنوبية

اعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخيل شعبة العالقات 
العامة يف بالغ لها انــه: »بتاريخ 9-6-2021، أقدم مجهول 
عــىل الدخول إىل منزل مواطنة يف بلــدة عقتانيت - جنوب 
صيدا ورسق من داخله مبلغا ماليا ومصاغا ذهبيا ومجوهرات 
150 ألف دوالر  ينة قدرت قيمتها بـ وأملاس وســاعات 

أمرييك.
ت القطعات املختصة  عىل أثر ذلك، أعطيــت األوامر وبا
يف شــعبة املعلومات يف قــوى األمن الداخــيل إجراءاتها 

االستعالمية لتحديد هوية املتورطني.
بنتيجة االستقصاءات والتحريات املكثفة، متكنت القطعات 
املذكورة من كشف هوية الفاعلني وهام: ع. ا. ن. )مواليد عام 
1982، لبناين وهو أحد أقارب الضحية و ر. د. )مواليد العام 

. 1996، فلسطيني
بتاريخي 11 و 13-6-2021، وبعــد عملية رصد ومراقبة 

دقيقة، تم توقيف املذكورين يف صيدا. 
عرث يف منزل الثاين يف عربا عىل املصاغ الذهبي واألملاس، 

إضافة إىل خمس قنابل يدوية.
بالتحقيق معهام، اعرتفا مبا نسب إليهام، وأن األول أدخل 
الثاين إىل املنــزل بطريقة احرتافية حيث اختبأ ملدة ســبع 

ساعات منتظرا مغادرة املالكة، لينفذ بعدها عملية الرسقة.
تم تســليم املرسوقــات املضبوطة لصاحبتهــا، وأجري 
املقت القانوين حيال املوقوفني وأودعا املرجع املعني، بناء 

. عىل إشارة القضاء املخت

الخازن دعا السياسيين النزول
من عليائهم واإللتفات الى الشعب

سأل عميد املجلس العام املاروين الوزير السابق وديع الخازن، 
يف بيان، »إىل متى ســيتحمل املواطنون هــذه املراوحة، بينام 
، والبنك الدويل يصنف أزمة لبنان باألسوأ واألخطر  البالد تحت
يف العامل، فيام البعض من املنظومة السياســية الحاكمة تغيب 
نفســها عن هموم الناس وتضخم خالفاتها املصطنعة، تاركة 

املواطنني يواجهون مصريهم من دون رعاية أو حامية؟«.
واذ حذر »من تداعيات عدم تأليف الحكومة واإلستمرار 
يف التعطيل، ودوران املسؤولني السياسيني يف فلك الفراغ«، 
نبه إىل أن لبنان »مقبل عــىل انفجار اجتامعي، لن يكون 
بعيدا، ولن يخلو من احتــامالت التفجر األمني، بعدما بات 
اللبناين يعيش قلقا يوميا عىل البطالة واملعيشة والصحة 
كل باملفرق يف املصارف دون رقيب  ومصري الودائع التي تت

أو حسيب«.
ودعا الخازن السياسيني إىل »النزول من عليائهم واإللتفات 
إىل الشعب، وإىل تعجيل والدة الحكومة، وعدم تضييع املزيد 
من الوقــت، وإىل التخفيف من موجــة التصعيد اإلعالمي 
وإىل تهدئــة األجواء لقطع الطريق أمام عودة خطاب الحرب 
والتفرقة«، مشريا اىل ان »الوضع املأزوم يفرض عىل الجميع 
بال اســتثناء أن يجتمعوا، النتشــال لبنان من قعر الهاوية، 
وأن يزيلوا العقبــات التي تؤخر والدة حكومة تنقذ البالد من 

اإلنهيار الشامل«.

تقي الدين: لاللتفا حول ُمبادرة بري
شــدد »رئيس »حزب الوفاق الوطني« بالل تقي الدين يف 
بيان، عــىل »رضورة االرساع يف تشــكيل الحكومة وعدم 

املامطلة ،ونحن اليوم امام مخاطر االنهيار الكبري«.
ولفت اىل انه »يجب علينا االلتفــاف حول مبادرة الرئيس 
نبيه بري، واالســتفادة من هذه املبادرة التي تهدف بشــكل 
أسايس إىل الحفا عىل االستقرار الداخيل ومتنع املزيد من 
االنهيار االقتصادي واملايل، معتربا انها »تخفف من االرتطام 

الكبري الذي بتنا قاب قوسني أو أد من الوصول إليه.«
وختــم قائال: »ان مــا يحصل اليوم هــو إضاعة للوقت، 
واملطلوب تشــكيل حكومة فورا بالتوافق بني كل االطراف«، 
مؤكدا أن »الذل الذي يعيشه اللبنانيون وانتهاك كراماتهم عىل 

أبواب املستشفيات قد يجعل األرض مهيأة النفجار كبري«.

عــــــز الــــــديــــــن تــــــرأســــــت اجـــــتـــــمـــــاع »لــــجــــنــــة املــــــــــــرأة«:
والــــفــــقــــيــــر ـــــنـــــي  الـــــ بـــــيـــــن  الــــتــــمــــيــــيــــز  يـــــجـــــب  ال 

نة س اجت الل  الدي ت

عقدت لجنة املرأة والطفل 
برئاسة  امس،  ظهر  جلسة، 
الدين  عــز  عناية  النائبــة 
محمد  النائــب  وحضــور 
ممثيل  من  وعــدد  نرصالله 
اإلدارات والقطاعات املعنية.

اجتامعات  سلسلة  وبعد 
تتعلق بأمن املرأة االقتصادي، 
بدأتها  أن  للجنة  سبق  والتي 
بهدف   2021 شباط   12 يف 
والعملية  السياسات  ترشيد 
خالل  وتــم  الترشيعيــة، 
الجلسة االستامع إىل رئيسة 
املبكر  للتدخل  »إسيل«  مركز 
اإلمام  »مؤسسات  لـ  التابع 
السيد مو الصدر« مليحة 

الصدر.
املركز  عمــل  فريق  وقدم 
عن  ومسموعا  مرئيا  عرضا 

املركــز واملعوقات والتحديات التي يواجهها، ال ســيام خالل 
جائحة كورونا، وتم تصنيف هذه املعوقات ضمن 3 مستويات 
للناحية الترشيعية والتنفيذيــة والتنظيمية. كام تم التطرق 
إىل القانــون 220/2000  الخــاص باملعوقــني والحاجات 
العائــدة للطفولة املبكرة غري امللحوظة ضمنه، عىل أن تلحظ 
يف النصوص التنظيمية واإلجراءات العائدة لوزارة الشــؤون 

االجتامعية.

ورات التي تفرض الزامية ملء  كذلك، تم اســتعراض ال
الخانات يف السجل الصحي العائد لالطفال ونتائج الفحوص 
االلزامية عند الوالدة وما بعدها مع تشــديد الرقابة عىل عمل 
املراكز الصحية والعالجية. وتم التطــرق أيضا إىل التكاليف 

الباهظة للعالجات ذات الصلة.
وقالت عز الدين: »هناك أمور أساســية تتعلق بالطفولة ال 
يجب إغفالها. كام ال يجب التمييز بني الغني والفقري بشــأن 

الحقوق االنسانية«.
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اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد

ــدعــم ــن ووقــــف ال ــزي ــن ــب ــاقــشــت أزمــــة ال ــال« ن ــ ــ ــة االشــ ــجــن »ل
2 ألف ليرة جــــــر : الدعم ســــــيتوقف وســــــعر الصفيحــــــة الحقيقــــــي 
ولية الكاملة عن عدم ترشــــــيد الدعم نجم : رئيس الحكومة يتحمل املســــــ

عقدت لجنة االشغال العامة والنقل والطاقة واملياه جلسة 
ة والنصف من بعد ظهر امس، برئاسة رئيس اللجنة  يف العا
النائب نزيه نجم الذي قال: »اجتمعت لجنة االشغال والطاقة 
وامليــاه يف حضور وزيــر الطاقة رميون غجــر وممثل عن 
مرصف لبنان االستاذ نعامن ندور والسيدة اورور فغايل املدير 
كات النفط. أخذ االجتامع وقتا طويال،  العــام وممثلني عن 
الننا نعيش املشــكلة يف بيوتنا وسياراتنا ومصانعنا ويف كل 

حياتنا«.
اضاف: »باالمس، أصدر مرصف لبنان بيانا، اعلن فيه انه مل 
يعد لديه اموال ومل يعد يستطيع ان يدعم. هذا املوضوع يرسي 
وطا ال  عىل البنزين واملازوت، واذا اراد ان يدعم فقد وضع 
تزال مقبولة، واذا وافقــت عليها االحزاب وقطاع النقل الربي 
وكل الناس بان تــزداد صفيحة البنزين بحدود 11 الف لرية او 

14 الــف لرية، أو اذا اتخذت عىل ســعر 3900 لرية. املغرتبون 
سيأتون اىل البلد واملقتدرون والناس التي لديها سيارات كبرية 
وا ســياراتهم لفرتة الصيــف. نأخذها كتجربة  ممكن ان مي

بالسعر الحقيقي للبنزين يف السوق«.
وتابع: »طرحت هــذه املواضيع من قبل معايل الوزير وهو 
من السلطة التنفيذية. ارتأينا بعد حديث طويل، يك ال ننقطع 
يوم الثلثاء او االربعاء من البنزين بأن يعود معاليه اىل رئاسة 
ا من رئاسة الحكومة. نحن  الحكومة، والقرار ســيصدر دا
ســلطة ترشيعية أصدرنا توصية اىل الحكومة ان يصار اىل 
تأليف لجنة وزاريــة مؤلفة من وزراء املــال الطاقة واملياه 
واالقتصاد والشؤون االجتامعية والصناعة واالشغال ومرصف 
لبنان لدرس واقرار خطة لرتشيد الدعم ووقف تهريب ماديت 
البنزين واملازوت واســتبدالها مبنصــة افرتاضية للمواطنني 
وللنقل العــام الربي للحصول عىل البنزين واملازوت عىل غرار 

منصة Impact املتعلقة باللقاح«.
وقال: »تطرقنا اىل وضع اســترياد مادة الفيول من العراق، 
ح معايل الوزير الطريقة التي ممكن ان تحصل مع دولة  و
العراق الشقيق والتسهيالت املهمة التي يقدمونها لنا ملدة سنة 

وال يسحبون االموال نقدا«.
وتوجه نجم اىل رئيس الحكومة بالقول: »اذا مل نتخذ قرارا 
برتشيد الدعم اليوم قبل الغد ونجد حال الزمة البنزين واملازوت 
واذا مل نتجاوب مع الحل كمواطنني سنذهب اىل محل ال بنزين 
فيه وال مــازوت. وصلنا اىل حل 3900 لرية مع حاكم مرصف 

لبنان وعىل الحكومة ان تدرس كيف تستطيع ان تطبقه«.

من جهته، قال وزير الطاقة: 
»ليس لدي مــا ازيده، كالعادة 
املناقشات مثمرة، وضع  كانت 
ومازوت،  بنزيــن  املحروقات 
لكــن البنزيــن اكــرث. هناك 
التي  مشكلة كبرية، فالكميات 
نشرتيها ونستوردها كرشكات 

خاصة غري كافية، الن الناس تعتقد اننا اصبحنا عىل مشارف 
رفع الدعم. مرصف لبنان ما زال اىل اليوم يدعم موارد استرياد 
البنزين واملازوت، لكن الناس مقتنعة ان الدعم ســريفع، فهم 
ون سياراتهم ولو نقصت  يخزنون املادة، واذا مل يخزنوها مي
عرشة ليرتات ويقفون بالصف 3 ساعات لتعبئتها. ومن لديه 
سيارتان او ثالثة فهي »مفولة« لالخر. هناك كميات مخزنة 

يف السيارات والغالونات وهذا امر سيىء وخطر«.
اضاف: »املفروض ان نساعد انفسنا ونرتك الناس التي هي 
بحاجــة اىل التعبئة. كلنا نخاف ان يزال الدعم، ولكن الدعم ال 
يزال حتى االن، ولكن قــدرة مرصف لبنان ان يدعم بالطريقة 
وبالرسعــة التي كان يدعم بها ســابق ســتتوقف. انذرونا 
وحاولوا ايجاد طريقة ليك تخفــض كمية الدعم اىل ان تقر 
البطاقة التمويلية والتي يوجد يف داخلها كميات تلحظ ارتفاع 
اســعارالبنزين واملازوت. عند اقرار هذه البطاقة يف مجلس 
النواب بعد شهر او شهرين او ثالثة فان مرصف لبنان مستعد 
ان يكمل الدعم لكن بطريقة اقل. من اجل ذلك طرحنا موضوع 
الـــ 3900، يعني بدل 90 باملئة عــىل 1500 و 70 باملئة عىل 

1514، ندفع سعر الصفيحة مببل اكرب. ميكن ان يؤدي رفع 
االسعار اىل ان يخفف قليال من التخزين والتهريب واالحتكار«.

وتابع: »الهدف االسايس، ان علينا ان نتعود ونقتنع ان هذا 
الدعم الذي استفدنا منه ســنة ونصف السنة ورمبا لسنوات 
قبل، دون ان نعرف، ســينتهي، وعندمــا يحصل ذلك يجب ان 
تكون الناس حارضة، واملقتدرون يجب ان يدفعوا ســعر املواد 
بســعرها الحقيقي، اما الناس غري املقتدرة والتي هي بحاجة 
اىل دعم والقطاعات الحيوية او االفراد، فان البطاقة التمويلية 

تحل املشكلة«.
واشــار اىل ان هذا املوضوع اقتصادي، والناس ال تستطيع 
ان تعمل بخسارة، والذي ال يستطيع ان يدفع سعر الصحيفة 
بسعر 200 الف ســيتوقف عن استعامل السيارة وسيستعمل 
أمرا آخر. ســعر الصفيحة الحقيقي بحــدود 200 الف لرية، 
ونحــن ندفع 40 الف لرية، هذا موضــوع يجب ان ينتهي يف 
وقت معني، والحاكم كان يحذرنا من ان الدعم ســيقف عندما 
نصل اىل االحتياطي االلزامي. وبدل ان نقف فجأة ســنح 
انفسنا ونح البطاقة التمويلية، وهناك اليات لهذه البطاقة 

خصوصا للناس الذين سيتأثرون«.

ة تم نة م الل

ارتفاع أســــــعار املحروقات
ارتفع ســعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 1700 لرية 
و98 أوكتــان 1800 لرية واملازوت 1700 لرية، وقارورة 

يت: الغاز 1400 لرية، وأصبحت األسعار عىل الشكل ا
بنزين 95 أوكتان: 43500 لرية.
بنزين 98 أوكتان: 44800 لرية.

املازوت: 31700 لرية.
الغاز: 26600 لرية.

املـــالـــيـــة إلدارة  ــي  ــ ــس ــ ــرن ــ ف دعـــــــم 
ــان ــ ــ ــن ــ ــ ــب ــ ــ الــــــــــعــــــــــامــــــــــة فــــــــــــي ل

اســتقبل وزير املال يف حكومة ترصيف األعامل وفداً من 
 Expertise France ومؤسسة AFD وكالة التنمية الفرنسية
ووفداً من معهد باسل فليحان املايل واالقتصادي برئاسة مليا 
مبيض بساط يف حضور مدير املالية العامة بالوكالة جورج 
معراوي. وتم البحث يف موضوع الدعم الفرنيس إلدارة املالية 
العامة يف لبنان ال ســيام يف ما يتعلّق بإصالح الرشاء العام 

وتعزيز شفافية املوازنة.
وشكر الوزير الدولة الفرنسية ورئيسها ومؤسساتها عىل 
دعمها الثابت للبنــان وقال: إننا ال نزال ملتزمني بامليض قدماً 
يف اإلصالحات املطلوبة من قبــل املجتمع الدويل واملدرجة 
يف خارطة الطريق الفرنســية للبنان، وال سيام تلك املتعلقة 
بالحوكمة املالية، مثل الرشاء العام وشفافية املوازنة، وأيًضا 

تحديث مديرية الشؤون العقارية.«

يرات التح لــحــود  مــع  عـــرض  بقعوني 
بـــرشـــيـــات ــي لـــ ــ ــ ــزراع ــ ــ تـــمـــر ال لـــلـــمـــ

مرتوبوليت  إستقبل 
وجـــــبيل  بــريوت 
للــروم  وتوابعهــام 
الكاثوليــك  امللكيــني 
املطران جورج بقعوين 
العام لــوزارة  املديــر 
املهنــدس  الزراعــة 
لويــس لحود يف مقر 
مطرانية بريوت طريق 

الشام.
ولفت بيــان اىل أن 
اللقــاء »متحور حول 
التنســيق والتعــاون 
ما بــني وزارة الزراعة 
والكنيســة من خالل 

النقاط التالية:
- تعزيز التعاون املشــرتك والتنســيق بني وزارة الزراعة 

وابرشية بريوت وجبيل وتوابعهام للروم امللكيني الكاثوليك.
الزراعي لالبرشــيات والرهبانيات  التحضريات للمؤمتر   -
الــذي تقوم بتحضــرية وتفعيله بطريركية الــروم امللكيني 

الكاثوليك يف عني تراز يف متوز املقبل.
- تفعيل اســتثامر االرايض الزراعية يف االبرشية وزيادة 

.» املساحات املزروعة لتعزيز االمن الغذا
ن لحــود »املواقف والخطوات العمليــة التي يقوم بها  و
املطران بقعــوين يف رعايته لالبرشــية وألبنائها ووقوفه 
بجانبهم يف هذه االيام العصيبة وتفعيل النشاطات الراعوية«.

أما املطران بقعوين فشكر املدير العام للزراعة عىل »الجهود 
الجبارة التي يقــوم بها وأدائه املميز يف تحســني وتطوير 

القطاع الزراعي يف لبنان«.

ــة بــشــري ــدي ــل ــس ب ــيـ ــ ورئـ ــح مـــعـــوض ب
ــة ــ ــي ــ ــع ســـيـــاحـــيـــة وزراع ــاريـ ــشـ ــي مـ ــ ف

استقبل رئيس »حركة االستقالل« النائب املستقيل ميشال 
معــوض يف دارته يف بعبــدا، رئيس بلديــة برشي فريدي 
كــريوز، يف حضور املدير العام ل«مؤسســة رينه معوض« 
نبيل معوض، حيث تم البحث بحسب بيان، »يف سبل مواجهة 
الصعوبــات التي متر بها البلديات بفعل انهيار ســعر رصف 
اللرية، والقيود التي تفرضها القوانني بســبب ظروف البالد 
الراهنة«. كام جرى خالل اللقاء نقا يف املشاريع السياحية 
والزراعية التي نفذتها »مؤسسة رينه معوض« بالتعاون مع 
بلدية برشي ويف كيفية التعاون املســتمر من اجل مساعدة 
اهايل برشي يف مواجهة االزمة الحالية وتعزيز سبل التنمية 

املستدامة واالنتاجية واالقتصاد املحيل يف املنطقة.
وشكر كريوز »مؤسسة رينه معوض« وفريق العمل، مثنيا 
عىل احرتافيته، كام نوه بـ »املشــاريع املثمرة التي كانت قد 
انجزتها املؤسسة يف برشي، بخاصة مرشوع مغارة قاديشا، 
ومرشوع زراعــة 400 الف مرت من القمــح، باالضافة اىل 

مرشوع تدريب السيدات عىل قطاف التفاح«.

د التنمية الفرن و مع و

و مستقبال لحود بق

ا اما مقر ال ت اال

نو  ويف ال

مر متحدثا ا

نفــذ االتحــاد العــاميل العــام وقفة 
احتجاجيــة أمــام مقّر عــىل طريق نهر 
بــريوت، ضمن االرضاب والتحــّركات التي 
دعا اليها اليــوم، يف حضور رئيس االتحاد 
النقابات  األســمر وممثلني عــن  بشــارة 

واالتحادات.
وألقــى األســــمر كلمة فقــال: يجب 
علينــا ان ندافع عــن لبنــان واللبنانيني، 
هناك محاولة لتهجرينــا من البلد وما نراه 
والرتبوية  الصحية  املنظومــات  كل  انهيار 
الحد  واصبح  واملستشــفيات  واالقتصادية 
30 دوالر، ما نراه  االد لالجور اقل مــن 
اليــوم محاولــة اغتيال للشــعب اللبناين 

للهجرة. ودعوته 
الحفا  التصدي مــن اجل  أضاف: يجب 
عىل ما تبقى من لبنان وكل فئات الشــعب، 
وهــذا ال يتحقــق اال من خــالل حكومة 
انقاذ متهد الســــتقرار ســيايس ومتهد 
للمعالجــات االقتصادية وما عدا ذلك رضب 

املحال. من 
العام  العــاميل  االتحاد  ان  اىل  وأشــار 
»يتحرك تحت عنوان واحد هو الحفا عىل 
ما تبقى من لبنان عرب تأليف حكومة انقاذ 
والحفــا عىل املؤسســات كمرفأ بريوت 
الــذي يتداعــى ومصالح امليــاه واوجريو 

االجتامعي«. للضامن  الوطني  والصندوق 
الرتاشق  عن  الساسة  ايها  »توقفوا  وقال 
واالتهامــات واملحاصصــة وبــادروا اىل 
حكومة انقــاذ«، معترباً ان االتحاد العاميل 
هو »القــوة الوحيدة الجامعة يف لبنان من 

دون اي تحيز«.
وتابع األســمر: نزل البعض اىل الشارع 
املؤسســات  الطرقــات ودمرت  وقطعــت 
االتحاد  بينام  والعامــة،  الخاصة  واالمالك 
حضارية،  بصــورة  يترصف  العام  العاميل 
قبل  من  الطرقــات  بعض  قطعــت  واليوم 

يوم. الذين ميوتون كل  املحتجني  بعض 
 250 وهناك  االجيال  تقتلون  أنتم  أضاف: 
الف خريج جامعــي ال يجدون عمال، ان ما 
يحصــل كارثة واالتحــاد العاميل حري 

املياومون. عىل كل عامل مبن فيهم 
مع  واملحروقات  الــدواء  »فقدان  وانتقد 
ارصار البعض عىل الرصاع وتراشــق التهم 
غري  االقتصاديــة  الخطــط  ان  حــني  يف 
موجودة مــع رفع مقنع للدعــم مقابل ال 
يشء«، ســائالً: اين هي البطاقة التموينية 

بها؟ وعدتم  التي 
ورأى ان مــا يحصل »يخــرج عن نطاق 
بالقول:  السياســيني  إىل  متوّجها  العقل«، 
»توقفــوا عن تنفيــذ سياســة القتل ضد 
الحكومة  تقديــم  اىل  وبــادروا  الشــعب 
الذي صدر  اللبنــاين  فالشــعب  االنقاذية، 
لقمة  يلهث خلف  اصبح  الخارج  اىل  الحرف 
عيشــه،  لقمة  وراء  يتوقف  مل  واذا  العيش 
وان مل تبادروا لتشــكيل حكومة انقاذ فإن 

عارمة«. ستكون  الفوىض 
الحكم  يف  هم  من  اىل  بالشــكر  وتوجه 
معترباً  العــام،   العاميل  االتحــاد  ودعموا 
ان »شــعب االتحاد يجتمــع مع منارصي 

واالتحاد  العيــش  لقمــة  حــول  االحزاب 
اســتطاع جمع املوالني واملعارضني«، داعيا 
اىل »عدم تحميل االتحاد املســؤولية، فمن 
ال يريد هذه الســلطة فليغريها يف صناديق 
االقــرتاع، ونحن رأينا كيف تنتج الســلطة 

االنتخابات«. يف  نفسها 
وقــال: راهنوا عىل الحــوار وليس عىل 
تخويــن االخر وعىل عقــد اجتامعي جديد 
وليس عىل الشعارات خصوصا مع اصحاب 
يفشل  وعندما  االقتصادية،  والهيئات  العمل 

اكرث فاكرث. السقف  نرفع  الحوار 
ء  وشــدد عىل ان »التخوين ال يفيد ب
والرسقة  والفوىض  الشارع  اىل  يؤدي  النه 
والقتل«، وقال: تعالوا وتحاوروا مع االتحاد 
اىل جانب  اجتامعي جديد  العاميل مع عقد 
تقديم التنازالت ملصلحة اســتمرار االجهزة 
العيش  الدواء ولقمة  ت واىل  التي  االمنية 
العاميل  االتحــاد  اتهام  وليس من خــالل 
للسياسيني وهو مل يقطع  بأنه مطية  العام 
طرقــات ومل يعتــد عىل االمــالك العامة 
الشــعب  بل هــو موجود مع  والخاصــة 
االكرث  واالرس  والفقراء  واملوظفني  والعامل 

فقرا«.
اللبنانيــني،  قتــل  اوقفــوا  وختــم: 
بقتل  يساهمون  بترصفاتهم  والسياســيني 
وتهجــري الشــعب بأكمله، ويف حــال مل 
بذلك  فاننا  انقاذ رسيعــا  تشــكل حكومة 

فاكرث. اكرث  الشعب  نقتل 

{ نقابات السائقني {

ونفــذ »االتحاد العام لنقابات الســائقني 
النقل« وقفة تضامنية عند مستديرة  وعامل 
الدورة، استجابة لدعوة االتحاد العاميل العام 
اىل االرضاب والتظاهــر، وقطعــوا الطريق 
لبعض الوقت بالسيارات والفانات ما ادى اىل 
زحمة ســري يف املكان وتم تحويل السري اىل 

الطرق الداخلية.
فياض  مــروان  االتحاد  رئيــس  وتحدث 
فجــّدد املطالبــة »بتأليف حكومــة انقاذ 
وطني«، مشــريا اىل ان »تحــرك اليوم هو 
بداية العتصام شــامل اذا مل تلب املطالب، 
وخصوصــا موضوع رصف ســعر الدوالر 
وعدم رفــع الدعم عن املواد الغذائية واذالل 
الشــعب والســائقني امام محطات الوقود 

واملصارف«. والصيدليات 
بصفيحتي  الفاشــلة  »الدولــة  وطالب 
بنزين بســعر 25 الف لرية يوميا لكل سائق 
و50 الف لرية لبنانية شــهريا فرق ســعر 
قطع الغيــار«، باالضافة إىل »حل موضوع 
اصحــاب الشــاحنات العاملــة عىل خط 

الخارجي«. للنقل  الرتانزيت 
العام  النقــل  ودعــا اىل »اقــرار خطة 
العمل  وقانــون  الســري  قانون  وتطبيــق 
وتحسني  االجنبية  العاملة  وايقاف  اللبناين 
املضمون  الن  االجتامعــي،  الضامن  وضع 
اصبح يدفع فــرق الضامن 90 يف املئة الن 
املستشــفيات تحاســب املضون عىل سعر 
4000 لرية لبنانية والضامن يحاســب عىل 

سعر 1500 لرية«.

بعد ذلك توّجه املشــاركون يف مســرية 
ســيارة اىل كورنيش النهر للمشــاركة يف 
التجمع املركزي امــام مقر االتحاد العاميل 

العام.

{ الشارع يتحرّك {
مبختلف  اللبنانية  املناطــق  وعّم اإلرضاب 
القطاعات النقابيــة والعاملية واالقتصادية 
لدعوة   والخاصة تلبية  الرسمية  واملؤسسات 

االتحاد العاميل العام.
النقل  ونفذ عامل وموظفو نقابات قطاع 
الجوي يف مطــار رفيق الحريري الدويل - 
بريوت وقفــة احتجاجية، ظهر اليوم أمام 
العاميل  االتحاد  لدعوة  تلبية  املطار،  مدخل 
العــام اىل اإلرضاب احتجاجــا عىل تردي 
واملسارعة  واملعيشية  االقتصادية  األوضاع 

انقاذ. تأليف حكومة  يف 
األمنية  القوى  أقفلت  التحرّك،  وعىل وقع 
بريوت  يف  الرئيســية  الطرقــات  بعــض 

الفرعية. الطرق  إىل  السري  وحّولت 
وُقطع السري عىل جرس خلدة باالتجاهني 
من قبــل بعــض املحتجــني، وأعيد فتحه 

املروري«. »التحكم  بحسب 
حركة  املزرعة  كورنيش  شــهد  ذلك،  إىل 
خفيفــة وخلت الطرقات إال من بعض املارة 
والدراجــات النارية، والتزمت املؤسســات 
أمام  وُقطعت الطريق  اإلرضاب،  التجاريــة 
الرببري  اتجاة  النارص يف  تقاطع جامع عبد 
والروشة بالعوائق والسيارات. كام تّم قطع 
السري عىل تقاطع الكوال - بريوت، وطريق 
املدينــة الرياضية مــن كل االتجاهات، ثم 

فتحها. أُعيد 
قطع  تم  املروري،  التحكم  غرفة  وبحسب 
محلة  العبدة  حلبا  عام  طريق  عىل  الســري 

فتحها. أعيد  ثم  الحصنية، 
يف  الدولية  الطريــق   وبقاعاً، ُقطعــت 

الظهر. بعد  فتحها  أعيد  ثم  شتورا، 

{ الجنوب {

الجنوب صيدا دعوة االتحاد  ولّبت عاصمة 

العاميل وهيئة التنسيق النقابية اىل االرضاب 

واالدارات  املؤسســات  اقفلت  حيــث  العام، 
واملدارس  واملصــارف  والخاصة  الرســمية 
اللبنانية، وتوقف  الرســمية وفرع الجامعة 
التجار عن العمل لســاعة واحدة يف ســوق 
التجارية تحت شعار »تشكيل حكومة  صيدا 
الوضع  وإنقاذ  االنهيــار  للجم  اختصاصيني 

.» االقتصادي واملعي
وتحت هذا الشــعار نفذ اتحــاد نقابات 
والجنوب  صيدا  يف  واملســتخدمني  العامل 
اعتصامــا يف ســاحة الصيادين يف صيدا 
البحــري  الكورنيــش  مقابــل  القدميــة 
وقطاعات  الجنوب  عامل  نقابات  مبشاركة 
الصيادين والســائقني العموميني وموظفي 
صيــدا  ومستشــفى  الرســمية  االدارات 
االقتصادية  الهيئات  عن  وممثلني  الحكومي 
املجتمع  ومؤسسات  والتعليمية  والتجارية 
االعتصام  يف  املشــاركني  وتقــّدم  املدين، 
واملســتخدمني  العامل  نقابات  اتحاد  رئيس 
يف صيدا والجنوب عبــد اللطيف الرتياقي، 
نائــب رئيس االتحاد العاميل العام حســن 
فقيــه، ممثــل هيئــة التنســيق النقابية 
حيــدر خليفة، رئيس جمعيــة تجار صيدا 
وضواحيهــا عــيل الرشيف، نائــب رئيس 
نقابــة هيئــة »أوجريو« محمــد الحنش 
واملنســق العام لـ»تيار املستقبل« يف صيدا 
والجنوب مازن حشيشو عىل رأس وفد من 

املنسقية. قطاعات 

{ طرابلس {
وتداعت الهيئات النقابية والسياســية يف 
طرابلس إىل تجّمع يف منطقة التل، شــارك 
فيــه األمني العــام لالتحاد العــاميل العام 
ســعد الدين حميدي صقر، ومنسق طرابلس 
يف تيار »املستقبل« بســام زيادة، ومسؤول 
النقابات يف تيار »العزم« غسان يكن،  قطاع 
ورضوان ياســني ممثالً حزب »طليعة لبنان 
نقابات  اتحاد  ورئيس  االشــرتايك«،  العريب 
العامل واملســتخدمني يف الشــامل شعبان 
بدرة، ونقيب السائقني العموميني يف الشامل 
شادي السيد، وممثلون عن النقابات العاملية 

وأرباب العمل يف املدينة.

واالقتصادية الصحية  ومات  املن انهيار  مــع  الــعــام  ــه  ــراب ا ينفذ  »الــعــمــالــي« 
الهجرة الـــى  ــه  ــوت ودع للشعب  ــتــيــال  ا مــحــاولــة  ــيــوم  ال يحصل  مــا   : األســمــر 
ــا ســريــعــا ــقـ ــة انـ ــوم ــى« فــلــيــشــكــل حــك ــق ــب ــا ت ــ ــى »م ــرد الـــحـــفـــا عــل ــ ــن ي ــ وم
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رجح محمد عفيف محامي 
األردين  املليك  الديوان  رئيس 
أن  الله،  عوض  باسم  األسبق 
يتوجه الدفاع إىل طلب األمري 
حمزة بن الحسني كشاهد يف 
القضيــة املعروفــة إعالميا 

الفتنة«. بـ«قضية 
هيئة  رئيس  وقال عفيــف 
يف  الله،  عــوض  عن  الدفاع 
ترصيحات لقناة »يس إن إن« 
اقرتاب  »مع  إنــه  األمريكية، 
موعــد املحاكمة يف »قضية 
الفتنــة«، هنــاك توجه إىل 

طلب األمري حمزة كشاهد، وأي شهود آخرين 
سواء من العائلة املالكة األردنية أو غريها«، 
املحكمة قرابة  أن تستغرق  كام رجح عفيف 
4 أشــهر، وأن تبدأ أوىل جلســاتها منتصف 

األسبوع املقبل.
وأكــد املحامي عفيــف أن موكله واملتهم 
مرصان  زيد،  بــن  الرشيف  بالقضية  الثاين 
عىل أن يكون األمري حمزة شاهد دفاع، حيث 
ورد اسمه يف كل صفحة من الئحة االتهام 
وقرار الظن، وقال عفيف: »ال يوجد ما مينع 
ذلك من الناحية القانونية«، بحسب تعبريه.

وبشــأن الئحة االتهام الصــادرة يف 13 
الله والرشيف حسن، قال  متوز بحق عوض 
عفيف إن املدعي العــام ملحكمة أمن الدولة 
نظمها اســتنادا إىل البينات املتوفرة، سواء 
بينات شــخصية أو خطيــة أو فنية، وهي 
املتعلقة »بتفري محتوى الهواتف الخلوية« 
اعتمد عىل  أن تنظيمها  للمتهمني، مضيفــا 
وجهة نظــر املدعي العــام وتقييمه. وقال 

عفيف إن »ما يرد يف أي الئحة اتهام ال يعني 
أنه صحيح 100 أو غري صحيح، األمر يعود 

لتقدير املحكمة التي ستفصل بها«.
وتضمنت الئحة االتهام جملة من الوقائع 
والبينــات، وتوجيه تهــم جناية »مناهضة 
الحكم الســيايس القائم يف اململكة ســندا 
للــامدة 149 من قانــون العقوبات األردين 
ضمن باب مسمى اإلرهاب وهو قانون عام، 
وجناية »القيام بأعامل من شــأنها تعريض 
ســالمة املجتمــع وأمنه للخطــر وإحداث 
الفتنــة«، ضمــن املادة 2 مــن قانون منع 
اإلرهاب األردين، وهــو قانون خاص، وفقا 

للمحامي.
الله طلبت  وكشف عفيف أن عائلة عوض 
مشــاركة محام أمرييك ضمن هيئة الدفاع، 
مشــريا إىل أن دوره استشــاري مســاعد 
يف القضيــة مبوجب القانــون وال يحق له 
الحضور أو الرتافع، الفتا إىل أن املشــاورات 
مع املحامي األمريــيك ترتكز عىل ضامنات 

املحاكمة العادلة بالتنسيق مع عوض الله.

لــشــطــب اتــــجــــا   : ــه  ــ ــل ــ ال ــي عــــــوض  ــامـ ــحـ مـ
 شــــــهــــــادة األمــــــيــــــر حـــــمـــــزة مــــــن املـــلـــف

أقر الجيــش األردين أن جنديه الذي أصيب 
تهريب  إحبــاط عملية  مؤخرا خالل حادثة 
شحنة من األسلحة عند حدود األردن تعرض 

لـ«نريان صديقة«.
وأكد الجيش امس أن التحقيق الداخيل يف 
الحادث أكد إصابة العنرص يف قوات االحتياط 
الذي جرح االثنني املايض عند الحدود األردنية 

برصاص زمالئه.
الحادث  خالل  اإلرسائيــيل  الجيش  وألقى 
القبض عىل ثالثة مشتبه فيهم أصيب أحدهم 
أيضا، وبحوزتهم أكرث من 20 قطعة ســالح، 
منها 10 بنادق كالشــنيكوف وخمس بنادق 
قن وبندقيتان مــن طراز »إم-16« وأربعة 

مسدسات.

ــران صديقة ــي ــن ب »اســـرائـــيـــلـــي«  جــنــدي  اصـــابـــة 

الرئيس  كشف منري حداد، قايض محكمة 
العراقي األسبق صدام حسني، عن تورط 95 

من السياسيني العراقيني بقضايا »فساد«.
وقال يف ترصيح صحفــي، إن »أكرث من 
95 من املوجودين عىل الســاحة السياسية 
يف  ومتورطون  سياســية  مشــاكل  لديهم 
قضايا فســاد، لكن حيتان الفساد الكبرية ال 

يوجد إثبات ملموس ضدهم ملحاكمتهم«.
بالقضاء مشــكلة  »الطعن  أن  وأضــاف، 
لدينا قضاة شــجعان ومحاكم،  لكن  كبرية، 

كام ال يغفل عىل أحــد أن القضاء يف العراق 
يتعرض لضغوطات وتدخالت سياسية«.

وكشــف الرئيس العراقي برهم صالح، يف 
وقت سابق، أن بالده خرست ألف مليار دوالر 
منذ ســقوط نظام صدام حسني عام 2003 
بسبب »اســترشاء الفساد املايل واإلداري يف 
مؤسسات الدولة«. ويعاين العراق عىل مدى 
الـ18 عاما املاضية من الفساد املايل واإلداري 
الذي »ينخر« وفقا لخرباء مؤسســات الدولة 

العراقية.

ــن ــيـ ــيـ ــراقـ ــعـ الـ ــن  ــيـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ مـــــن    5
ــاد ــ ــسـ ــ ـــــايـــــا فـ ُمـــــــــــتـــــــــــوّرطـــــــــــون  بـــــقـــــ

أعلنت وزار الدفاع السعودية 
التمرين  مناورات  اختتام  عن 
واملختلط  املشــرتك  الجــوي 

»طويق 2« بالقطاع األوسط.
من  عدد  التمريــن  وح 
الــدول العربيــة، واســتمر 
نفــذت  أســبوعني،  ملــدة 
املناورات  مــن  جملة  خالله 
والعمليات العســكرية، وعدد 
والندوات  املحــارضات  مــن 
العملياتيــة والجوية والفنية 
واألطقم  الطائــرات  قادة  مع 
املســاندة، إىل جانــب تبادل 
الخربات بني القوات املشاركة،

واختتم بحضور قائد القاعدة، اللواء الطيار 
وامللحق  الزهراين،  بن ســعيد  الركن محسن 
العســكري اإلمارايت باململكة، العميد الركن 

عبد الله بن حسن الطنيجي.
هذا وأشار محسن الزهراين إىل أن مترين 
»طويق 2« شــهد »نجاحا كبــريا، مؤكدا أن 

»جميــع أهداف هذا التمرين االســرتاتيجية 
والعملياتية والتكتيكية تحققت.

يذكر أن مترين )طويق 2 قد انطلق األحد 
6 حزيران الجاري، بعد اكتامل وصول جميع 
القوات املشاركة، إذ كان يهدف إىل »رفع أعىل 
درجات االستعداد والتنسيق وتحقيق التوافق 

العمليايت«.

ــ 2« ــويـ ــاورات »طـ ــ ــن ــ : اخــتــتــام م الــســعــوديــة 

أعلن التحالف العريب بقيادة الســعودية، 
اعرتضت ودمرت  الجوية  الدفاعات  أن  امس، 
طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون 

تجاه خميس مشيط باململكة.
»إحباط  العريب  التحالف  قوات  وكشــفت 
كافــة محــاوالت الحوثيــة العدائية تجاه 
املدنيني واألعيان املدنية«، واتخذت اإلجراءات 
العملياتية لحاميــة املدنيني واألعيان املدنية 

من الهجامت العدائية.
ويف هذا السياق، أعلن الحوثيون استهداف 
مواقع عســكرية يف مطار أبها الســعودي 

بطائرتني مســريتني، وكتب املتحدث باســم 
القوات املسلحة التابعة لجامعة »أنصار الله« 
الحوثية، العميد يحيى رسيع يف تغريدة عىل 
الجو املسري  موقع »تويرت«: »متكن ســالح 
بفضل الله مــن تنفيذ عملية هجومية امس 
عىل مواقع عســكرية يف مطار أبها الدويل 
اإلصابة  وكانــت   » 2« قاصــف  بطائرتني 

دقيقة«.
وأضاف: »يأيت هذا االســتهداف يف إطار 
الرد الطبيعي عىل جرائــم العدوان وحصاره 

املستمر عىل بلدنا العزيز«.

ــرة مــفــخــخــة فـــوق خــمــيــس مشيط تــدمــيــر مــســّي

ــدى ــتـ ــنـ ــــريــــف يـــــشـــــارك فـــــي »مـ
أنــــطــــالــــيــــا الــــديــــبــــلــــومــــاســــي«

اإليرانية ســعيد خطيب  الخارجية  املتحدث باســم  أعلن 
زاده، أن الوزير محمد جواد ظريف ســيزور تركيا للمشاركة 
يف منتدى أنطاليا الدبلومايس وإجراء محادثات مع عدد من 

املسؤولني املشاركني.
وأشــار خطيب زاده إىل أن زيارة ظريف تأيت تلبية لدعوة 
من نظريه الرتيك مولود تشــاوو أوغلو، وقال إن »ظريف 
سيرشح خالل املنتدى عقيدة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 

وسياساتها بشأن العالقات مع الجوار«.
وأضاف خطيب زاده أن وزير الخارجية اإليراين ســيلتقي 
خالل الزيارة عىل هامش املنتدى، عددا من كبار املســؤولني 
ووزراء الخارجية للدول املشــاركة، كام سيشــارك أيضا يف 

اجتامع ثال بني إيران وتركيا وأفغانستان.
وكان وزيــر خارجية تركيا مولود تشــاوو أوغلو افتتح 
ق  امس، اجتامع وزراء خارجية »عملية التعاون يف جنوب 
أوروبا« بوالية أنطاليا جنويب تركيا، مؤكدا أن هذه العملية باتت 
منصة ميكنها أن تجمع بلدان املنطقة حتى يف أصعب األوقات.

ــس : فــتــح تــحــقــيــ فـــي مــحــاولــة ــون ت
ــة ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ ــال رئــــيــــس الـ ــ ــي ــ ــت ــ ا

أذنت وزيرة العدل بالنيابة، حســناء بن ســليامن، للوكيل 
العام لدى محكمة االســتئناف بتونس بفتح تحقيق وإجراء 
األبحاث الالزمة يف محاولة اغتيال رئيس الجمهورية قيس 
سعيد. يأيت هذا اإلجراء عىل إثر إثارة موضوع  محاولة اغتيال 
رئيــس الجمهورية، وتطبيقا ألحــكام الفصل 23 من مجلة 

اإلجراءات الجزائية.
وكان قيس سعيد، اتهم أطرافا سياسية بـ«السعي إلزاحته 
مــن الحكم ولو باالغتيال«، مشــريا إىل أن »هــذه األطراف 
اســتعانت بالخارج لتحقيق هذا األمر«. وقال يف فيديو نرش 
عىل الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية: »ومن كان وطنيا 
مؤمنا بإرادة شعبه ال يذهب إىل الخارج رسا بحثا عن طريقة 
إلزاحة رئيس الجمهورية بأي شــكل من األشكال واعي جيدا 
ما أقول، بأي شــكل من األشــكال حتى باالغتيال وبئس ما 
خططوا وبئس ما فعلوا وسيعلم الذين ظلموا وكانوا جالويز 

مخربين أي منقلب ينقلبون«.
وتعرض سعيد ملحاولة اغتيال يف كانون الثاين املايض بعد 
أن تلقت الرئاسة ظرفا مشــبوها يحتوي عىل مادة الريسني 

املعروفة بـ« قاتلة الزعامء«.

عسكرية  ــد  ــواع ق ــاء  ــش إن  : ـــــان  أردو
وارد امــــــــر  ربــــــيــــــجــــــان  أ فــــــي 

أعلــن الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان أنه ال يســتبعد 
إمكانية إنشاء قواعد عســكرية لبلده يف أذربيجان مبوجب 

االتفاقية الثنائية املربمة مؤخرا بني الدولتني.
وأشــار أردوغان أثناء مؤمتر صحفــي عقده امس عقب 
عودته إىل وطنه من أذربيجان، إىل أن إنشاء قواعد عسكرية 
تركية يف أرايض هذا البلد ال يخرج عن نطاق »إعالن شوشا« 
الخاص بتحديــد العالقات التحالفية بــني أنقرة وباكو يف 
املرحلة املقبلة. ورجح الرئيس الرتيك أن هذا املوضوع قد يثار 
ويتطور يف املشاورات بني نظرييه األذربيجاين إلهام علييف 

والرويس فالدميري بوتني، وكذلك يف اتصاالته معهام.
يف الوقت نفسه، طالب أردوغان أرمينيا بالرشوع يف اتخاذ 
خطوات ترمي إىل تعزيز الثقة يف املنطقة، مشريا إىل أن أول 
خطوة مهمة يف هذا السبيل يجب أن تتمثل بإمداد أذربيجان 
بخرائــط حقول األلغــام يف املناطق التي اســتعادت باكو 
السيطرة عليها خالل الجولة األخرية من النزاع يف إقليم قره 
باغ. وأعرب قناعته بأن روسيا ال تنوي عرقلة عملية فتح ممر 
»زنغزور« الذي يربط بني غرب أذربيجان وإقليم ناختشيفان 

األذريجاين ذايت الحكم عند حدود إيران وتركيا.
وتابع أن تركيا تعول عىل التأييد الرويس يف هذه املسألة، 

مؤكدا أنه سيعقد اجتامعا ثنائيا مع بوتني قريبا.

ــا ــ ــي ــ ــوب ــ ــي ــ ــة الث ــ ــريـ ــ ــصـ ــ ــة مـ ــ ــ ــالـ ــ ــ رسـ
وجه وزيــر الري املرصي محمد عبد العاطي رســالة إىل 
إثيوبيا حــول الفرق بني املرشوع األحادي والجامعي، ورضب 

املثل بربط بحرية فيكتوريا بالبحر املتوسط.
وقال وزير الري املرصي محمد عبد العاطى إن مرشوع املمر 
املالحي لربط بحرية فيكتوريا بالبحر املتوسط يوضح الفرق 
بني مرشوع أحادى ومرشوع جامعي، هناك دول حبيسة يف 
حوض النيل مثل جنوب السودان ورواندا وبوروندى وأوغندا 
وإثيوبيا، عندما يتم عمل منفذ لها عىل البحر من خالل النهر 

سيغري الكثري.
وأضاف عبد العاطي  ترصيحات لجريدة »اليوم السابع« 
أن هذا املرشوع تنموي مبعنــى أننا نحول نهر النيل إىل ممر 
مالحى وبالتايل تكون هناك تجارة بينية حيث يتم عمل ممر 
مالحي وطريق رسيع وخط ســكك حديديــة ونقل كهرباء 
وخط رسيع لنقل املعلومات وهو ما يحقق التنمية الشــاملة 
فكيف ســيكون شــكل الجدول بعد التنفيذ التي تحدث فيها، 
ونحــن عندما نفكر يف التنمية نفكر يف جميع دول الحوض 

وليس استئثار بنفسنا وليس عمل أحادي أناين يفيدنا فقط.
وأوضــح أن دول حــوض النيل أغلبها لديها مشــاكل  
املنتجات، فقد شــاهدت  الكهرباء ومشــاكل يف تصديــر 
يف جنوب الســودان غابة عىل مســافة 80 كيلو مزروعة 
باملانجو ويتــم القائها ألنهم ال يعرفــون كيف يتم الترصف 
ســواق وال  فيها نتيجة عدم وجود وســائل نقل رخيصة ل
يوجد لديهم تصنيع، نتخيل لو كان هناك ممر مالحى ســيتم 
تصدير املحاصيل االســتوائية التي تنمو بشكل طبيعى مثل: 
»االناناس، والباباى، والباشــون، واالناناس«، ونحن نحتاج 
مثل هذه املحاصيل يف مرص وبالتايل ســيكون هناك تسهيل 

لحياة املواطنني يف كافة الدول الحبيسة.
وأشــار إىل أن بحرية فيكتوريا تعا من ارتفاع املناسيب 
التي تتســبب يف مشاكل للمواطنني، لو تم عمل ممر مالحى 
وطرق ســيكون هناك ترابط بني الشــعوب النيلية نتخيل لو 
أن مواطن أخذ مركب من اإلســكندرية، وذهب بها إىل بحرية 
فيكتوريا ســتكون هناك متعة، فمتعة السائح لدينا عندما 
ثار فام بالنا  يــة ا يأخذ مركب من األقرص حتى أســوان لر
لو ذهــب اىل فيكتوريا ورأى النيل وعــا يف الطبيعة مع 
املواطنني من الــدول األخرى رأى تنوع البرش والحضارات كل 
هذه أشــياء هامة، وأكرر أننا عندما نفكر يف مرشوع نفكر 
يف صالح الدول األخرى وهناك إجامع من الدول عىل املشاركة 

يف املرشوع حتى اثيوبيا التي طلبت االشرتاك فيه.

بوتني  بني  املحادثات  انتهت 
وجو بايدن يف جنيف. استمر 
االجتــامع أكــرث مــن ثالث 
ســاعات. ويف هــذا الوقت، 
تحدث رئيســا الدولتني وجها 
ســاعتني  ملدة  عمليا  لوجــه 

تقريبا.
الرويس  الرئيس  وكام أشار 
فالدميــري بوتــني، ليس من 
املمكن إجــراء مثل هذا الحوار 
الطويل والبنــاء مع كل زعيم 

عاملي.
الرئيس  كان  املحادثات،  بعد 
الــرويس أول مــن خرج إىل 

الصحفيني، وتحدث عــن تفاصيل االجتامع. 
وقد تابع أمريكيون عن كثب تواصل فالدميري 

بوتني مع الصحافة.
وكانت االنطباعــات األوىل، تتمثل يف أنه 
عىل الرغم من أن إدارة بايدن قد تخلت سابقا 
عن مؤمتر صحفي مشرتك بني الرئيسني حتى 
ال يبــدو صاحب البيت األبيــض ضعيفا عىل 
خلفية حضور الزعيم الرويس املهيمن، إال أنه 
ال يزال من الصعــب تجنب املقارنات. ومعظم 

املعلقني بهذا الشأن، مل يؤيد بايدن.
وكتب أحدهم يقــول: »دعونا نقارن نوعية 
وعدد األســئلة التي أجاب عنها بوتني مبهارة 
ونوعية وكمية إجابــات بايدن. طبعا هذا إذا 
استيقظ بايدن من النوم ليتحدث باسم الشعب 

األمرييك«.
وعلق آخــر مشــريا إىل أنه »مــن املثري 
لالهتامم أن نراقــب مجددا قائدا عامليا، يقول 
أشياء حقيقية ويعي ما يقول. سيخرج جو، 
الجميع إىل بعضهم،  يتعرث ويتعرث، وسينظر 

يف محاولة لفهم ما يقول«.
وعرب ثالث عن انطباعاته بأســلوب ساخر 
قائال: »بايدن ســيخرج بعد هــذا االجتامع 

بايدن  وبا، وســترسع جيل )زوجــة  م
ير«. راكضة ومتسك بيده وتوبخ بوتني ألنه 

وعلق رابع بقولــه: »إجابة بايدن يف ختام 
هــذا االجتــامع كُتبت قبل وقــت طويل من 
انعقاده. هو ال يستطيع الحديث بنفسه ألكرث 
من بضع دقائق، وإذا حدث ذلك فســيضيع. 
إذا مل يقــرأ من ن مكتــوب أمامه أو وفق 
سيناريو، فإن أحدهم مييل عليه اإلجابة يف 

ية ذلك«. أذنه. األمرييك خجل من ر
الرئيس  أن  القراء األمريكيني إىل  أحد  ولفت 
الــرويس فالدميــري بوتني مل يعــط فرصة 
للصحفيني األمريكيني يك يصيغوا أســئلتهم 
بحيث يتمكنــوا من الحصول عــىل اإلجابة 
املرجوة، مشــريا إىل أنه »يدرك أالعيب وسائل 

اإلعالم األمريكية أفضل منها هي ذاتها«.
ورأى أحد املعلقني يف هذا السياق أن » بوتني 
يتحــدث أوال بينام ينتظر بايــدن دوره... هو 

يوضح لنا، أين مكاننا اليوم يف العامل«.
وذهب آخر إىل القــول أن بوتني »يبدو أنه 
كان األكرب يف تلك الحجــرة. بايدن تفاوض 
من موقف ضعيف. وظل بوتني خالل املؤمتر 
بايــدن يف صورة  تقديم  الصحفي يحــاول 

جيدة«.

ــا يقول أمــيــركــيــون عــن بــوتــيــن : زعــيــم يــعــي م

قال الرئيس األمرييك السابق دونالد ترامب 
إنه مل يفز يف االنتخابات الرئاسية التي جرت 
يف ترشيــن الثاين 2020، مؤكــدا أنه يؤيد 

نجاح الرئيس جو بايدن.
نيوز«، قال  ويف مقابلة مع قناة »فوكس 
ترامب إنــه عىل الرغم من أنــه حقق نتائج 
»أفضــل بكثري« يف عــام 2020 من النتائج 
التي حققها يف عام 2016 من حيث إجاميل 
األصــوات، إال أننا »مل نفز«، مضيفا: النتيجة 

كانت مروعة«.

يف وقت سابق من املقابلة، أملح ترامب إىل 
مزاعمه املتكررة حول حصول تزوير واســع 
كانت  االنتخابات  إن  قائــال  االنتخابات،  يف 

»غري عادلة بشكل ال يصدق«.
كام أعرب ترامب أيضا عن رغبته يف نجاح 
بايدن يف الدبلوماسية الدولية، مشريا إىل أنه 
أن »يخرج ويعمل بشكل جيد  )بايدن  يريده 
التي جمعت  القمة  بلدنا«، واصفــا  من أجل 
بايدن بالرئيــس الرويس فالدميري بوتني يف 

جنيف بـ«املريعة«.

ــالــهــزيــمــة ب يـــعـــتـــر  ــب  ــ ــرام ــ ت مــــــــرة...  ألول 

أعلن نــادي اململكة املتحدة 
املعني  للحاميــة  والتعويض، 
بالتأمني عىل سفينة الحاويات 
النادي  أن  جيفــن«،  »إيفــر 
كات تأمــني أخــرى عىل  و
مبفاوضات  يقومون  السفينة 
جديدة مع هيئة قناة السويس.
كــام يرغب نــادي اململكة 
البيان،  يف  بحســب  املتحدة، 
باإلجراءات  يتعلق  أمر  توضيح 
بتحديد  الصلة  ذات  القضائية 
األطراف  كافــة  مســئوليات 
املعنيــة بهذا الحــادث، وهي 

اإلجراءات التي بدأها مالكو الســفينة »إيفر 
جيفن« يف املحكمة العليا يف لندن.

ويف هذا الصــدد، يود نادي اململكة املتحدة 
أن يؤكد أن عقد جلســات االستامع اإلجرائية 
وليكون  الشك  القريب،  ولتجنب  املستقبل  يف 
واضحا فإن هذه اإلجراءات القضائية ليس لها 
أي عالقة بهيئة قناة السويس، بحسب البيان.

وبحســب الدعوى التــي تنظرها محكمة 
الحجز  قرار  لتثبيت  االقتصادية  اإلسامعيلية 
التحفظــي وتأكيد الدين عىل ســفينة »إيفر 
جيفن« التي جنحت يف قناة الســويس، فإن 
الهيئــة أوردت مبل التعويضــات ليصل إىل 
916 مليونا و526 ألفا و494 دوالرا عن قيمة 
التي لحقت  ة  املبــا ة وغري  املبا األرضار 

بالهيئة.
التعويض بتقسيمه  وجاءت تفاصيل مبل 
إىل 3 أجزاء، األول منه بل 272 مليونا و333 

ألف دوالر كإجاميل تكاليف التكريك والتعويم، 
و300 مليــون دوالر قيمة مكافــأة اإلنقاذ، 
و344 مليونــا و192 ألفا قيمة ما تعرضت له 

الهيئة من خسائر مادية ومعنوية.
وبحسب الدعوى، فإن هيئة قناة السويس 
نجحــت يف إنقــاذ الشــحنة املحملة عىل 
السفينة، والتي بلغت 18 ألف حاوية، بقيمة 

تزيد عن ملياري دوالر تقريبا.
الســفينة وتحريرها  إنقاذ  الهيئة،  وأكدت 
من الشــحط دون املساس بجسم السفينة أو 
محركاتهــا أو معداتها أو طاقمها والتي كانت 
معرضة للهالك وكانت تحمل كمية كبرية من 
شحنات املواد الخطرة واملواد القابلة لالشتعال.

وأشــارت صحيفة الدعــوى إىل أن الهيئة 
وفرت عىل مالك الســفينة إحضار ســفينة 
أخرى وروافع من دول أجنبية من أجل تخفيف 

الحمولة وتفريغها يف سفينة أخرى.

ــورات جـــديـــدة فـــي أزمـــــة »إيـــفـــر جــيــفــن« ــ ــط ــ ت

وفـــــيـــــات
وفاة  عىل  سنة  مرور  ملناسبة 

املأسوف عليه

املهندس

عامد شوقي غلمّيه

لراحة  وجنــاز  قــّداس  يقام 
من  السادسة  الســاعة  نفســه 
مســاء اليوم الجمعة 18 حزيران 
للروم  القيامة  كنيسة  يف   2021
االرثوذكــس ـ الحازميــة نيــو 

مارتقال.
األهل  تدعــو  الفقيد  عائلــة 
واألصدقــاء ملشــاركتهم الصالة 

لراحة نفسه.

الرابطة  حــزب  زعيم  أعلن 
اإليطايل الرشيك يف االئتالف 
الحاكم، ماتيو ســالفيني أنه 
طلب من رئيس الوزراء ماريو 
تدفق  لوقف  التدخــل  دراغي 
قوارب املهاجرين عرب املتوسط 

نحو السواحل اإليطالية.
للصحفيني  سالفيني  وقال 
مع  اجتامع  أعقاب  يف  امس، 
دراغي مبقر رئاســة الوزراء، 
إن »املوضــوع الســاخن هو 
املهاجرين،  تدفــق  موضوع 

لقد طلبــت من دراغــي والوزير املخت التدخل«، مشــريا 
إىل أن التدفقــات »تضاعفــت ثالث مــرات« مقارنة بالعام 
املايض، وأضاف أن »عــدد الوافدين تجاوز 18 ألفا، رغم وباء 

كوفيد-19».
وشدد ســالفيني عىل »أنها مشــكلة اجتامعية وأمنية«، 
وقال: »ال ميكن أن تكــون إيطاليا وجهة  للمتاجرين بالبرش 
والوافدين غري الرشعيني«، مضيفــا أن »إيطاليا بحاجة إىل 
تدخالت جادة... ال ميكننا التفكــري يف فصل صيف مع هذا 

الكم من إنزاالت املهاجرين«.
وكانت محكمة بالريمــو يف صقلية جنوب إيطاليا أعلنت 
يف نيسان املايض مقاضاة اليميني املتطرف ماتيو سالفيني 
بتهمة احتجاز مهاجرين يف البحر بشــكل غري قانوين عام 
2019 عندما كان وزيرا للداخلية. ورد سالفيني بتغريدة عىل 
قرار املحكمة قائال »الدفاع عن الوطن واجب مقدس عىل كل 
مواطن. سأحاكم ألنني دافعت عن بلدي؟ سأذهب إىل السجن 

ورأيس مرفوع«.

ــا : دعـــــوات لـــوقـــف تـــدفـــ املــهــاجــريــن ــي ــطــال إي
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الجمعة 18 حزيران 2021

منتخب البرازيل األعلى قيمة في بطولة »كوبا أميركا«

وداعــــــــــا ألقــــــــــول  الــــــوقــــــت  حــــــــان   : رامــــــــــــو 

انطلقت قبل أيام منافسات النسخة الـ47 من بطولة كوبا 
أمريكا 2020 التي تقام يف الربازيل، يف الفرتة بني 13 حزيران 

الجاري وحتى 10 متوز املقبل.
واعتذرت األرجنتني قبل أســبوعني من انطالق البطولة عن 
إمكانيــة التنظيم لتلحق بكولومبيا التي كانت قد اعتذرت هي 
األخرى يف وقت سابق بسبب التوتر السيايس واملخاوف من 
انتشار فريوس كورونا وعدم املقدرة يف السيطرة عليه، حيث 
كان مقرًرا أن تقام البطولة بتنظيم مشــرتك بينهام ألول مرة 

يف تاريخها.
ويحــاول كل منتخب الفــوز بالبطولة التــي يراها الجميع 
ته بالعنارص  »استثنائية«، يف الوقت الذي حشد كل مدير فني قا
التي تصنع الفارق، وتحقق له املــراد والفوز باللقب... فمن هم 

أغىل 10 العبني من حيث القيمة التسويقية يف البطولة؟

{ الربازيل يف املقدمة {

ة وبقيمة تسويقية بلغت 100 مليون يورو جاء  عىل رأس القا
الالعب الربازييل نيامر نجم فريق باريس سان جريمان الحاصل عىل 
الدوري الفرنيس مؤخًرا مع فريقه، والذي تعقد عليه الجامهري آمااًل 

عريضة يف صناعة الفارق مع »السامبا« وحصد اللقب.
ــة الالعبني األغىل كقيمة  وجاء يف املركز الثاين يف قا
تســويقية يف بطولة كوبا أمريكا األرجنتيني ليونيل مييس 
نجم فريق برشــلونة اإلســباين الذي يتمنى الحصول عىل 
بطولة كربى مع منتخب بالده سلسلة من اإلخفاقات، حيث 
قال يف إحــدى املؤمترات الصحفية األخرية: »أعتقد أن الوقت 
قد حان لتقديم كل ما لدينا وهذه الكأس هي فرصتنا الكبرية... 
، كنت قريبا  حلمي األكرب هو الحصول عىل لقب بهذا القمي
جــدا عدة مرات ولكــن مل يحدث ذلك، لكنني سأســتمر يف 

ًا من أجل هذا الحلم«.  املحاولة، سأقاتل دا

{ مجموعات البطولة {

تم تأجيــل البطولة من العــام املايض بســبب تداعيات جائحة 
كورونا، والتــي كان مقررا فيها دعوة منتخبــات من خارج القارة 

كمنتخبي أسرتاليا وقطر اللذان اعتذرا بسبب ظروف تف الوباء.
واقترصت النســخة الحالية من البطولة عىل 10 منتخبات 

األعضــاء يف اتحاد أمــريكا الجنوبية، ليتم تقســيمهم إىل 
مجموعتــني تضم كل واحدة 5 منتخبات تــم توزيعهم وفًقا 

ملوقعهم الجغرايف يف أمريكا الجنوبية.
وضّمت املجموعــة األوىل منتخبــات دول الجنوب وهم 
»األرجنتني وتشييل وأوروغواي وبوليفيا وباراغواي«، وجاءت 
منتخبات الدول الشاملية يف املجموعة الثانية وهم »الربازيل، 

وكولومبيا واإلكوادور وبريو وفنزويال«. 
ويف املركز الثالث جاء شــقيقه يف املنتخــب األرجنتيني 
الواتارو مارتينيــز نجم هجوم فريق انــرت ميالن اإليطايل 
الحائــز عىل لقب الدوري املوســم األخري بعــد غياب أعوام 

طويلة، بقيمة تسويقية بلغت 80 مليون يورو.
وبقيمة تســويقية قدرت بـ 75 مليــون يورو جاء املدافع 
الربازييل املحرتف يف صفوف باريس سان جريمان الفرنيس 
ماركينيوس، والذي افتتح أهداف الربازيل يف البطولة الحالية 

أمام فنزويال يف املركز الرابع.
ة أغىل الالعبني يف كوبا  وجاء يف املركز الخامس يف قا
أمريكا الالعب الربازييل كرلوس كاسيمريو مدافع فريق ريال 

مدريد اإلسباين بقيمة تسويقية قدرت بـ 70 مليون يورو.
ة األغىل للكوبا أمريكا جاء  ويف املركز الســادس يف القا
الالعب األوروغوياين فيديريكو فالفريدي العب وســط ريال 

مدريد اإلسباين بقيمة تسويقية قدرت بـ 65 مليون يورو.

{ نظام البطولة {
تم االتفاق عىل أن يتأهل من كل مجموعة أول 4 منتخبات، 
ويودع متذيل الرتتيب البطولة، ثم تلعــب املنتخبات املتأهلة 
أدوارا إقصائيــة بنظام خروج املغلــوب، مبعنى ينتهي الدور 

األول بخروج منتخبني فقط.
، ويلعب  وتتأهــل املنتخبات بعد ذلك اىل دور ربــع النها
متصدر كل مجموعة مــع رابع ترتيــب املجموعة األخرى، 

ويلتقي الوصيفان مع صاحبي املركز الثالث.
وبقيمة تســويقية بلغــت 60 مليون يــورو جاء الالعب 
ييك تافاريز املعروف إعالمًيا بـ«فابينيو«  الربازييل فابيو ه
العب وســط فريق ليفربول اإلنكليزي يف املركز السابع يف 

ة الـ10 األوائل للبطولة. قا

ودع رامــوس محبيه وعشــاقه بعد إعالنــه الرحيل هذا 
الصيف.

وقال راموس خالل املؤمتر الصحفي، أمس الخميس: »لقد 
حان الوقت ألقول وداعا، فهو أحد أصعب األوقات يف حيايت«. 
وأضاف باكيا: »لقد جئت إىل النادي مع والدي وإخويت بعمر 

ا«.  19 عاما، والحمد لله اليوم لدي عائلة رائعة دعمتني دا
وتابع: »أريد أن أشــكر النادي والرئيس واملدربني وزمال 
وجميع موظفي النادي، فأنا أنظر إىل وجوه الجميع وأشــعر 
الســيئة،  األوقات  بالحامس، فالجامهري كانت تدعمني يف 
وأحببــت أن أقول وداعا يف الربنابيو، وأمتنى أن يســتمر كل 

يشء عىل ما يرام«. 
وأردف: »لقد حققت 22 لقبا مع الكثري من الجهد والتفاين، 

واختتمت مرحلة رائعة، ولن أعيش مثل ما عشته هنا«. 
واختتم: »أريد أن أظهر قدرايت لسنوات عديدة أخرى، ومن 
كل قلبي شكرا جزيال لكل يشء، وأراكم الحقا. عاجال أم آجال 

سأعود«. 

{ برييز لراموس: يجب أن تكون فخوراً {
من جهته، ودع فلورنتينو برييــز رئيس نادي ريال مدريد، 

راموس.

وقال برييز خالل املؤمتر الصحفي: »اليوم ليس يوما سهال، 
وال ميكن أن أن حني وصل راموس مللعب سانتياغو برنابيو 
لتقدميه يف ريال مدريد، رغم صغر ســنه وعدم لعبه العديد 
من املباريات يف الليغا، إال أنه كان صاحب إمكانيات كبرية«. 

وأضاف: »راموس أكمل 16 عاما يف النادي، وحقق العديد 
من اإلنجازات مــع الفريق، ويجب أن تكــون فخورا بكل ما 
حققتــه، وطوال هذه الســنوات كنت العًبــا مرجعًيا لباقي 
ًا  الالعبــني وقائدا مهام وأســطورة للنادي، وســتكون دا

حارضا يف ذاكرتنا«. 
وأردف: »شكرا لك عىل كل ما قدمته للفريق، وما فعلته يف 
ة يف لشــبونة ال ميكن نسيانه، وأرسل تحيايت  نها العا
لعائلتك وكل املوجودين يف هذه اللحظات والتاريخ الذي كتبته 

يف ريال مدريد«. 
وتابع: »لقد حققت 22 لقبا وســجلت الكثري من األهداف، 
وكنت من أفضل العبــي العامل، وتوجت بكأس العامل واليورو 
مع املنتخب اإلسباين، وكل هذه األرقام تعكس أنك كنت واحًدا 

من أهم الالعبني يف تاريخ النادي«. 
وأتم: »كام قلت اليوم مل يكن سهال بالنسبة يل، ألنك كنت 
شخصا استثنائيا بالنسبة يل، ونحن معا قاتلنا لكتابة التاريخ، 

وأمتنى لك التوفيق يف رحلتك املقبلة عزيزي سريجيو«.

ــوانـــدو ــكـ ــايـ ــتـ ــي الـ ــ ســـيـــا ف افـــتـــتـــا حـــاشـــد لـــبـــطـــولـــة 
ــ ــرض شــّي ــ ــ ــة وع ــفـ ــريـ ـ ــي و ــ ــان ولـ ــ ــي ــ ــان كـــلـــمـــات ألوهــ

ــال الـــحـــر ــ ــت ــ ــق ــ ــي ال ــ ــة ملــــــــارك خـــلـــيـــفـــة فـ ــ ــزيـ ــ ــرونـ ــ وبـ

انيان و ارتيني  با والرياضة  يرة ال لمة و

ر لقطة م ال

ليفة مع مدير املنتخبات الوطنية رال حر

تتا الل حف اال يسية  ة الر املن

لمت ريفة يلق  تور  الد

انيان و ريفة ا  در م 

ة التتوي ليفة  من اللبنا مار 
افُتتحــت بطولــة آســيا 
ظهر  بعد  رسمياً  للتايكواندو 
ينظمها  والتــي  الخميــس 
االتحاد اللبنــاين للعبة تحت 
ســيوي  ا االتحــاد  اف  ا
الجمهورية  رئيــس  برعاية 
تقّدم  عون.  ميشــال  العامد 
الشــباب  وزيرة  الحضــور 
أوهانيان  فارتينيه  والرياضة 
ممثلة راعــي البطولة،رئيس 
والرياضة  الشــباب  لجنــة 
أيب  سيمون  النائب  الربملانية 
رميا، رئيــس اللجنة األوملبية 
العقيد  جلــخ،  بيار  اللبنانية 
قائد  ممثالً  اســطفان  فادي 
الجيــش اللبنــاين العــامد 
جوزيــف عون، الرائــد وليد 

تنــوري ممثالً مدير عام قوى األمن الداخيل اللواء عامد عثامن، 
الرائد  دمييرتي صقــر ممثالً مدير عام األمن العام اللواء عباس 
ابراهيم، الرائد لبيب سعد ممثالً مدير عام أمن الدولة اللواء طوين 
ســيوي للتايكواندو الربوفســور كيو  صليبا، رئيس االتحاد ا
ساء وفود الدول املشاركة  ســيوك يل واركان االتحاد القاري، ر
ســاء واعضاء  يف البطولة، اعضــاء يف  اللجنة األوملبية ور
اتحادات رياضية،فاعليات اقتصادية وبلدية، عائلة التايكواندو 
يف لبنان وعىل رأســها رئيس االتحاد الدكتــور حبيب ظريفة، 

ساء واعضاء أندية التايكواندو ورجال الصحافة واالعالم. ر

{ جربا
بداية النشــيد الوطني اللبناين فكلمة ترحيبية من عريفة 
الحفل ســاندرين جربا جاء فيها »نلتقي اليوم يف هذا الرصح 
الريــايض الجميل الفتتــاح حدث ريايض اســتثنا أال وهو 
بطولة آســيا برعاية رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون. 
ان هذا الحدث الريايض يكتســب أهمية كبــرية اذ يؤكد لبنان 
حضوره مرة جديدة عىل خارطة التايكواندو الدولية عرب تنظيم 

اكرب استحقاق  بلعبة التايكواندو يف القارة األكرب يف العامل.
ان استضافة هكذا حدث ال ميكن ان يحصل اال بعد تخطيط 
ية صائبــة  من االتحاد اللبنــاين للتايكواندو  وتصميم ور
برئاســة الدكتور حبيب ظريفة الذي أجرى نقلة نوعية يف 
اللعبة منذ انتخابه عىل رأس هرمها منذ خريف العام  2016. 
وما النتائج املحققة منذ انتخابه سوى دليل عىل وصول لعبة 

التايكواندو يف وطن األرز اىل مرحلة متقّدمة من التطّور.
فلعبة التايكواندو يف لبنان تطّورت كثرياً يف السنوات األخرية 

وبات لبنان يضاهي أقوى الدول املعروفة مبستواها الرفيع.
ولقد أرّص االتحاد اللبناين عىل تنظيم البطولة القارية عىل 
الرغم من الظروف االقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان هذه 
البطولة التي تأجلت من العام الفائت بسبب جائحة كورونا«.

{ الدكتور ظريفة {

ثم ارتجل الدكتور ظريفة كلمة باالنكليزية تحدث فيها عن 
معاناة الشعب اللبناين منذ نحو سنتني واللتني كانتا صعبتني 
وعىل الرغم مــن ذلك ما زال صامداً. واضــاف »قررنا البقاء 
اقوياء ومعاً كمجتمع.ارحب بكم يف بطولة آســيا  فهذا هو 
لبنان الذي نعشقه فأنتم لبنان وروح لبنان وأمل لبنان ولديكم 
رسالة اىل جميع العامل. هذا هو لبنان« )رددها مرتني وسط 

. تصفيق الحارضين

{ يل {

بدوره تحــدث كيو يل فقال »انا مرسور لوجودي يف لبنان 
وأّجدد التنويه بالتنظيم املميز الذي رأيته يف بطولة من أجمل 
البطوالت التي شاهدتها عىل الصعيدين  التنظيمي والفني. ان 
سيوية. ومل يكن اختيار لبنان  دور لبنان فاعل ضمن األرسة ا
الســتضافة بطولة آسيا ســوى خيار صائب. اشكر االتحاد 

اللبناين عىل استضافته البطولة«.

{ الوزيرة أوهانيان {

ثــم القت الوزيرة اوهانيان كلمة تحدثت فيها عن متّســك 
اللبنانيني بالحياة ونّوهت بــدور االتحاد اللبناين للتايكواندو 
وذجاً يحتذى به. واضافت »بطولة  الفاعل والذي يشــكّل 
آسيا حدث غري اعتيادي«. ورّحبت أوهانيان بالوفود العربية 
ســيوية والدولية يف الربوع اللبنانية وتابعت قائلة »أنا  وا
عىل يقني ان االتحاد اللبناين برئاسة الدكتور حبيب ظريفة لن 
يوّفر اي جهد من اجل انجاح البطولة. وباســم فخامة رئيس 

الجمهورية العامد ميشال عون أعلن افتتاح بطولة آسيا«.
ثم ســلّم الدكتور ظريفة درعاً  تذكارياً اىل كل من الوزيرة 

أوهانيان والربوفسور يل.
بدوره ســلّم يل درعاً تذكارياً اىل ظريفــة. وتلت اللبنانية 
ليتيســيا عون وااليراين عيل رضا قســم الالعبني واللبناين 

ميشال مجدالين واالردنية ندين هندومي قسم الحكام.
ويف الختام أقيم عرض شّيق يف التايكواندو القى اعجاب الحارضين.

{ برونزية {

عىل صعيد آخر، احرز لبنــان ميدالية برونزية عرب الالعب 
مــارك خليفة يف اليــوم األول من مســابقة »الكيوروغي« 
. وبذلك دّون لبنان اسمه  )القتال الحر لوزن تحت الـ 54 كل
يف سجل ميداليات »القتال الحر« بعدما سبق له ان احرز 13 
ميدالية )11 برونزية وفضيتان يف مســابقة »البومسيه« 

)القتال الوهمي االثنني الفائت.
ويف ما نتائج مباريات اليوم الثالث من البطولة :

الرجال :
- تحت الـ 87 كل :

1- سيون هوان يل )كوريا الجنوبية )ميدالية ذهبية
2- سميل دويسيباي )كازاخستان )ميدالية فضية

3- عبدالله محمد )سوريا وشوخرات سالالييف)ميدالية 
. برونزية

- تحت الـ 68 كل :
1- يو جن هوان )تايبيه )ميدالية ذهبية

2- جن هو جني )كوريا الجنوبية )ميدالية فضية
3-زيد كريم )االردن وياسوربيك جايسونوف )اوباكستان 

. )ميدالية برونزية
- تحت الـ 54 كل :

1- يو سيو باي )كوريا الجنوبية )ميدالية ذهبية
2- حسني لطفي )ايران )ميدالية فضية

3- مارك خليفة ) لبنان وسامات متريخان )كازاخستان 
)ميدالية برونزية

السيدات :
: - تحت الـ 73 كل

1- مي نا ميون )كوريا الجنوبية )ميدالية ذهبية
2- كانزل دينيز )كازاخستان )ميدالية فضية

3- زينب اسامعييل )ايران وهسيا تين )تايبه )ميدالية 
برونزية

: - تحت الـ 57 كل
1- يو جن كيم )كوريا الجنوبية )ميدالية ذهبية

2- تويت تران )فييتام )ميدالية فضية
3- ناهد كيانيشــاندي )ايران ويو شــوان شن )تايبه 

)ميدالية برونزية
: - تحت الـ 53 كل

1- شاروس كايوموفا )اوزباكستان )ميدالية ذهبية
2- بو يا سو)تايبه )ميدالية فضية

3- غزال ســلطاين )ايــران وغزال كاياين )فلســطني 
)ميدالية فضية

- تحت الـ 46 سنة:
1- نجار اسامعييل )ايران )ميدالية ذهبية

2- مي رو كان )كوريا الجنوبية )ميدالية فضية
3- فرييشــتي كوهبــار )ايــران وسخســانام ازامونا 

. )اوزباكستان )ميدالية برونزية
ويف ما ييل برنامج اليوم الجمعة :

13 - الدور  - من الســاعة التاســعة حتى الســاعة 00
التمهيدي لعدد من االوزان.

. 16 - الدور ربع النها - من الساعة 14 حتى الساعة 30
19- نصف النها والنها  16 حتى 30 - من الساعة 30

مع التتويج.

بـــــطـــــولـــــة لـــــبـــــنـــــان فــــــــي كــــــــــرة الـــــســـــلـــــة :
( 1- ( ــل  ــي ــف ــشــان ال ــع  مـ قــمــتــه  يــحــســم  ـــي  ــا ــريـ الـ

بــــطــــولــــة أمــــــــم أوروبــــــــــــــا فــــــي كــــــــرة الــــقــــدم
(1-2( فــوز  الــى  الــدنــمــارك  ــام  أم تأخرها  تحول  بلجيكا 

حقق الريايض فوزاً مثرياً عىل حساب الشانفيل بنتيجة )94-
، عىل ملعب ديك املحدي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من  71

جي« يف كرة السلة. إياب بطولة لبنان »أكس أكس أل أي
ورفع الريايض رصيــده إىل 33 نقطة يف صدارة الرتتيب، 

يف حني بقي الشانفيل وصيفا بـ29 نقطة.
وســجل نجم الريايض هايك غيوكجيان 29 نقطة كأفضل 
العــب يف اللقاء، مع 9 متابعات و3 متريرات حاســمة، يف 
حني سجل نجم الشــانفيل سريجيو درويش 26 نقطة مع 6 

متابعات ومتريرتني حاسمتني.
وشــهدت املباراة تعادل الفريقــني يف الربع األول 24-24 

وتقدم الريايض يف الثاين 45-40، ومن 2ثم الثالث 52-70.
يذكر أن الفريقني ضمنا تواجدهام يف الـ«فاينال فور« إىل 

جانب الحكمة، بانتظار الفريق األخري.
وتســتكمل املرحلة اليوم الجمعة، فيلتقي عند الســاعة 
الخامســة بعد الظهر بيبلوس مع الحكمة عىل ملعب مجمع 

الرئيس ميشال سليامن يف جبيل.

وغداً السبت، يلتقي عند الساعة الخامسة بعد الظهر املتحد 

مع أطلس الفرزل عىل ملعب املتحد يف طرابلس، وعند الساعة 

التاسعة ليالً، يلتقي بريوت مع الهومنتمن عىل ملعب مجمع 

الشياح.

حجزت بلجيــكا مقعدها يف دور الـ16 من منافســات اليورو، 
وذلــك بعدما قلبت تأخرهــا بهدف إىل فوز بنتيجــة )2-1 عىل 
ارك، يف املباراة التي احتضنها ملعب باركن مساء أمس  حساب الد

الخميس، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة املجموعات.
وســجل ثنائية بلجيكا ثورغان هازارد )54 وكيفني دي بروين 

ارك الوحيد يوسف بولسن )2). ، بينام سجل هدف الد 70(
وبتلــك النتيجة رفعت بلجيكا رصيدهــا إىل 6 نقاط يف صدارة 
ــارك الرتتيب دون رصيد من  املجموعة الثانيــة، بينام تتذيل الد

النقاط.
ارك التســجيل رسيعــا يف الدقيقة الثانية، بعدما  افتتحت الد
أخطأ ديناير يف مترير الكرة، ليفتكها هويربغ وميررها إىل بولسن 

داحل منطقة الجزاء، الذي سدد بدوره كرة أرضية سكنت الشباك.
وحاولت بلجيــكا الرد رسيعا، بعدما أرســل تيليامنس عرضية 
داخل منطقة الجزاء، تابعها مريتينز برأســية ضعيفة، أمسك بها 

شاميكل.
ة من أجل تحية إريكسن، حيث  وتوقف اللقاء يف الدقيقة العا
وقف الالعبون وحكم املباراة يصفقون يف أرض امللعب، كام صفقت 

الجامهري يف املدرجات مع رفع الفتات تحمل اسم الالعب لدعمه.
هدأت املبــاراة يف الدقائق التالية، حتى عــاد واس للظهور من 
جديد يف الدقيقة 26 بتســديدة من خــارج منطقة الجزاء، ذهبت 

أعىل العارضة.
وتالعب دامســجارد بكل من فريتونخــني وثورغان هازارد يف 
الدقيقة 35، قبل أن يسدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، مرت 

بقليل إىل جوار القائم.
ويف الدقيقة األوىل من الوقت بدل الضائع، سدد يرايثوايت كرة 
من داخل منطقة الجزاء، ذهبت بعيًدا عن املرمى، لينتهي الشــوط 

ارك بهدف دون رد. األول بتقدم الد
ارك الشــوط الثاين بتسديدة أرضية من ديالين من  وبدأت الد

خارج منطقة الجزاء يف الدقيقة 48، مرت إىل جوار القائم.
ونجحت بلجيكا يف تعديل النتيجة يف الدقيقة 54، بعدما انطلق 
لوكاكو يف الجانب األمين متخطًيا كاير، ومرر الكرة إىل البديل دي 
ارك  بروين داخل منطقــة الجزاء، الذي تالعب بدوره بدفاعات الد
قبل أن ميرر كرة سحرية لثورجان هازارد الخايل من الرقابة، والذي 

سجل بسهولة يف شباك شاميكل.
وحاول مايهيل مباغتة كورتوا بتسديدة أرضية قوية من خارج 
منطقة الجزاء يف الدقيقة 68، إال أن الحارس البلجييك تصدى لها.

ونجحت بلجيكا يف إضافة الهــدف الثاين يف الدقيقة 70، بعد 
سلسلة من التمريرات الرسيعة بني لوكاكو وثورغان هازارد وإيدين 
هازارد، حتى وصلت الكــرة إىل دي بروين الخايل من الرقابة الذي 
ســدد صاروخية أرضية من عىل حدود منطقة الجزاء، ســكنت 

الشباك.
ارك عن تســجيل هدف التعادل، بتســديدة أرضية  وبحثت الد
من برايثوايت من داخل منطقة الجزاء يف الدقيقة 75، تصدى لها 

كورتوا.
ة بتســديدة أرضية من خارج  ورد عليه دي بروين بعدها مبا

منطقة الجزاء، ذهبت ضعيفة يف يد شاميكل.
ارك أن تسجل التعادل يف الدقيقة 87، بعدما ارتقى  وكادت الد
برايثوايت لعرضية داخل منطقة الجزاء، مســددا رأسية اصطدمت 

بالعارضة.
وسدد يانســني كرة قوية من خارج منطقة الجزاء يف الدقيقة 
89، مرت بقليل إىل جوار القائم، لينتهي اللقاء بفوز بلجيكا )1-2).
ويف مباراة ثانية، فازت أوكرانيا عىل مقدونيا الشاملية )1-2).

انفي والريا م مباراة ال



1ـ الفريدس، التفّرج
2ـ روزا بونري، بينو

3ـ سريينا، نسج، الز
4ـ مز، مّدوا، لبيك

، آب 5ـ يفي، يلب، البال
6ـ مارلني مونرو، له، علو
7ـ انحاز، راق، ديانا روس

8ـ ال، نافــع، صأي، ندس، 
ري

9ـ يدحر، والس، ساد

10ـ ســيس، منــى جرب، 

ليتون

11ـ البالس، باليه، قابوس

12ـ القانون، جيبويت، أرّي

13ـ مبهم، أسدل، سلامن، 

ال

11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

ــرة ــي ــ ــص الـــشـــبـــكـــة ال
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 عموديا: 

 عموديا:

انية حروف:    االبراج  من 

  والية أمريكية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  كالفن كوليدج 

اخترب معلوماتك

1ـ مدينة يف مرص. 

2ـ رفيق مأجوج.

3ـ سحق سحقا شديدا. 

4ـ أضعفُه وأتعبه األمر. 

5ـ من أنواع السمك. 

1ـ مــن ملــوك صور 
قدميا.

2ـ مدينة يف باكستان. 
3ـ عرث عليهم. 

4ـ حرف عطف، عاصفة 
بحرية. 

أصواتنــا  نرفــع  5ـ 
بالقراءة. 

فنــان نحات لبناين مبدع راحل. ألف االزميل والحجر، 

وعشق الصخور وروائح الغبار، فحّول الجامد إىل أشياء 

ناطقة بالسحر والجامل.

 إسمه مؤلف من عرشة حروف. إذا جمعت: 

6+9+4+5+9- مدينة يف جنوب غرب فرنسا.

7+9+3+4- مصيف لبناين. 

6+1+8+2- برج مشهور. 

8+2+6+2- طائر غريد.

4+9+6+2- عملة أجنبية.

10+9+4- قضاء لبناين.

3+9+2- من الحبوب.

10 5- منع الهجوم. 

1ـ ما إسم الرئيس الفرنيس الذي اغتيل وهو يف منصبه 

عام 1894 ولقب بذي اللحية التنك؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ مــن هو الكاتب الفرنيس الذي ولد يف مدغشــقر. 

داب 1985 وتويف يف باريس عام  نــال جائزة نوبل يف ا

2005؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ يف أية سنة ُوضع الدستور املرصي، والذي يتضّمن 

170 فقرة؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ من هو األديب الفرنيس الذي له رواية نصف العامل، 

والتي صدرت سنة 1945؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما إســم أعىل منتجع للتزلج عىل الجليد يف العامل. 

إرتفاعه 5300 مرت، ويقع يف جبال االنديز يف بوليفيا؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ يف أية سنة إنشئت السفارة الباباوية يف لبنان؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ كم هو عدد الشــوارع يف بريوت التي تحمل أسامء 

نساء؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ مــن هو املؤر الجغرايف الذي إشــتهر يف العهد 

العبايس ولّقب بـ هريودوتس القرون الوسطى، وصاحب 

آثار البالد وأخبار العباد؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ أرسم، مالك سالم
2ـ لويزيانا، يألب

3ـ فزر، فرح، يسبقه
4ـ راي ميالند، الم
5ـ يبّند، يزاحامن

6ـ دواوين، فرنسوا
7ـ سن، املرع، نس

8ـ ين، بوا، رجب
، باجل ّ 9ـ أرسل، نق

10ـ جّبار، أوريل
11ـ تب، كلوديل، يبس

12ـ فيليب، الهول
13ـ رنا، األنيس، تم
14ـ جوز الهند، تقّيا

15ـ أّسسوا
16ـ عر، انبأ

17ـ الورد، ورل
18ـ بويس، آسيا

من هو
من هي

1ـ موسيقي أملاين، أفعالها. 
2ـ أحد األنبيــاء، برية، بقية 

الُحّب وأثره. 
3ـ مائــل لونه اىل الســواد، 
جامعــة القوم، االســم الثاين 

ملخرج لبناين راحل. 
4ـ نقيم ياملكان، إبيض، االسم 

الثاين ملمثلة أمريكية.
5ـ مصارع مقّنع مكســييك 

راحل، إرتدى الثياب. 
6ـ أذهبــت وأبعــدت عــن، 

شفاءهم. 
7ـ فزعــة القلب، رجل جميل 
الوجه حسن اللون، يُستعمل مع 

 . ال
8ـ للنهــي، تُجرى عىل أرضها 

املباريات، رُجل ضعيف. 

9ـ سمد الزرع، ضمري متصل، 

لقب غريب. 

10ـ إحدى القارات، ترتّحم أشّد 

رحمة. 

11ـ رجاء، تعب، يخّصه. 

12ـ وقور أصيل الرأي، الجبان. 

13ـ لالستفهام، دّربها، ترسع 

 . يف امل

14ـ قطيــع من بقر الوحش، 

سوء الحال، حرف جر. 

15ـ أقفلــت، ُعــرف بالل 

الظريف. 

16ـ مخرج مرصي راحل. 

17ـ صوت الطبل، نهر أورويب. 

18ـ فنــان لبنــاين صاحب 

الصورة.

الحركة  مؤّســس  1ـ 
الكشفية، دولة آسيوية.   
وميثــاق،  عهــد  2ـ 
ُمخاطر دون تبرص، هيئة 

املالبس.
3ـ واليــة أمريكيــة، 
االسم الثاين ملمثل أمرييك 

راحل. 
للزرع،  األرض  شّق  4ـ 

جاع، دولة عربية. 
5ـ لالستحسان، يغادر 
من مكان اىل آخر، شــح، 

ماركة سيارات. 
ويكــره،  يبغــض  6ـ 
شأين، مدينة اردنية، من 

كبار آلهة الفراعنة. 
7ـ أضجر، مطر شديد، 

رّصح، تفّرق وتشّتت. 
8ـ أحد الوالدين، قوائم 
الناقة، يلعب وميرح، نادر 

باألجنبية. 
البحر،  9ـ من أعــامل 
ومقدم  فنــان  اللدغات، 

برامج لبناين. 
القارات،  إحــدى  10ـ 

تفّك، نوع من األفاعي. 
11ـ يبعثه، ال يباح به، 

قادم، مرسحية لفريوز. 
يصــل  مضيــق  12ـ 
الخليج ببحر ُعامن، مغن 

لبناين، عملة آسيوية. 
13ـ طبيــب، ممثلــة 
وفنانــة ســورية، دولة 

عربية. 

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

قــد تصادفــك متاعب صغــرية لكن 
شجاعتك الشخصية مضاعفة اليوم. أنت 
واسع املخيلة وهذا ميكّنك من التكّيف مع 

الظروف بسهولة. 

سيســهل عليــك اعــادة الصفاء اىل 
حياتك العاطفية بالتعبري عن أحاسيســك 
الحقيقية برصاحة. ستصلك أخبار حسنة 

من شخ عزيز. 

حــاول قدر االمكان أن تخفف من تبذير 
أموالك. ال تقع يف الخطأ الســابق مجددا، 
املجال مــا زال متوفرا من أجل اصالح ما 

ميكن اصالحه. 

الغــرية العمياء والشــك يقلبان الحياة 
العاطفية الســعيدة اىل شقاء وتعاسة. 
مك فان الحظ الســعيد  بالرغم من تشــا

سيؤاتيك بشكل ال يصّدق. 

انك تشهد الشهرة عىل حساب صحتك، 
لذا عليك أن تحفظ خط العودة. تلتقي أحد 
األصدقاء القدامى فتسرتجع معه ذكريات 

املايض السعيد. 

حبك للحياة ومرحك الدائم يجذبان اليك 
العديد من األشخاص، فتشعر انك محبوب 
ومهيوب، وهذا يســعدك ويريض غرورك 

ويزيد ثقتك بنفسك.

ستشــعر بحاجتك الكبرية اىل االشرتاك 
يف مجازفــة تبعــدك عن الجــو الكئيب 
والروتني اليومي. ضع برنامجا لنشــاطك 

إذا أردت الوصول.

تعاين من حساسية مفرطة وتنظر اىل 
األمور بريبة كبرية. كن هادئا ومرتويا وال 
تترسع. وضعك املايل يف طريق التحّسن 

تدريجيا. 

عليــك أن تكون حــذرا خاصة اذا كنت 
ك مع  صاحب مســؤولية يف عملك. لقا
الحبيب لن يكون عاديا ألنه سوف يشعرك 

بأهمية وجودك بجانبه. 

أنت قــادر عىل الدفاع عن حقوقك بكل 
جرأة. ال تتكدر من أتفه األشــياء، فهناك 
أســباب أعمق وألزم أن تهتم بها. ابتعد عن 

السطحيات. 

ال تخلــط بني الحبيب والصديق ألن لكل 
خــر يف ترصفاته.  منهــام فوارق عن ا
عرّب عن شــعورك الصادق ألنك إذا التزمت 

الصمت ستخرس. 

يقلقك حلم مزعــج أبرصته مؤخرا. ال 
تهتم ألن تفسريه ليس سيئا. ثقتك بنفسك 
ستجلب لك االعجاب والتقدير من الزمالء 

واألصدقاء. 

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

اقتصاد
استمرار

أزمة
انتظار
أحالم
أنغام

الفارايب
بهجة

تظاهرة
تبولة

ترانزيت
تفاح

تحيات
جزء

حديث
حظ

حرف
حصن

حانوت
ديوجني

ربيع
رجاء

رونسار
رومانيا

سوربون
سارتر

ساحات
سلطة
سواح

سيارات
رساط
صحف

صوفيا
صخر

صنعاء
طهران
عناكب

عصافري
عجب

عز
فلسطني
كولومبيا

مياه

هواية

يرسا. 

الحل السابق

الحل السابق

  موريتانيا

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

ام املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

ط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

، ويف  مــن 9 خانــات

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

S U D O K U

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ اثيوبيا. 

2ـ اميون دي فالريا.

3ـ امللكة فكتوريا. 

4ـ يف الهند. 

5ـ زوسيمس.

6ـ تينا ترينر.

7ـ بوروفيك.

. 8ـ هون كون

 . 9ـ سلمى صاي

1ـ شوبرت. 

2ـ يراود.

3ـ رودان. 

4ـ يالتا. 

5ـ نرتبك.

1ـ شريين. 

2ـ وروار. 

3ـ بادلت. 

4ـ رواتب. 

5ـ تدنّاك. 
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ـــــــــــه: القـــــــــــوى السياســـــــــــية تتهيـــــــــــب »الشـــــــــــارع« ـــــــــــرات مـــــــــــن اليـــــــــــرزة »ونصائـــــــــــح« حـــــــــــزب الل  تحذي

واشـــــــــــنطن: توســـــــــــيع املمـــــــــــر اإلنســـــــــــاني شـــــــــــرط ألي تعـــــــــــاون مـــــــــــع روســـــــــــيا فـــــــــــي ســـــــــــوريا

ايـــــــــــران: يـــــــــــوم انتخابـــــــــــي طويـــــــــــل وخامنئـــــــــــي يحـــــــــــذر مـــــــــــن تأثيـــــــــــر انخفـــــــــــاض املشـــــــــــاركة

إدارة بايـــــــــــدن ال تنـــــــــــوي إطـــــــــــالق مبـــــــــــادرة جديـــــــــــدة فـــــــــــي امللـــــــــــف الفلســـــــــــطيني

بتقويض ســيادة ســوريا ووحدة أراضيها، وأشارت إىل أن 
لية  الظروف عىل األرض يف البالد تغريت منذ إنشــاء هذه ا
قبل ستة سنوات ما يتيح التخيل عن أسلوب تقديم املساعدات 

عرب الحدود حاليا.
ويف ســياق متصل، وبعد يوم واحد عىل القمة الروســية 
األمريكية واالتفاق عىل عودة الســفراء وإطالق حوار شامل 
رغم الخالفات، حّذر الكرملني من مســاعي ضم أوكرانيا لحلف 
، معتربا أن ذلك يشكل »خطا  NATO( »شــامل األطليس »ناتو

أحمر« بالنسبة ملوسكو.
وقال الناطق باســم الكرملني دميرتي بيسكوف إن روسيا 
قلقة من األنباء بشــأن احتــامالت انضامم أوكرانيا إىل حلف 

الناتو، ووصف املسألة بأنها خط أحمر ترفضه موسكو.

وتشهد العالقات الروســية األوكرانية توترا متصاعدا منذ 

نحو 7 ســنوات، وذلك عقب ضم موســكو شبه جزيرة القرم 

األوكرانيــة إىل أراضيها، ودعمهــا االنفصاليني يف منطقة 

قي أوكرانيا. دونباس 

وبرزت أوكرانيا بوصفها واحدة من نقاط الخالف األساسية 

بني البلدين خالل القمة التي جمعت الرئيسني الرويس فالدميري 

بوتني واألمرييك جو بايدن يف جنيف األربعاء.

وأعلن بوتني وبايدن إطالق حوار ثنا شامل حول االستقرار 

اإلسرتاتيجي، وقال الرئيسان يف بيان نرشته الرئاسة الروسية 

بعد لقائهام يف جنيف إنهام يسعيان من خالل هذا الحوار إىل 

إرساء األســاس إلجراءات مستقبلية للحد من التسلح والحد 

من املخاطر، وأكدا التزامهام مببدأ أال رابح يف حرب نووية وال 

ينبغي إشعالها مطلقا.

ا  وقال الرئيس األمرييك إن أجندته ليســت ضد روسيا وإ

ملصلحة الشــعب األمرييك. من جهته وصف الرئيس الرويس 

اللقاء ببايدن بأنه بناء، وأكد أنه تم االتفاق يف القمة عىل عودة 

ة يف كال البلدين. السفراء إىل أماكن عملهم الدا

بدوره، قال بايدن إنه أخرب نظريه الرويس أن انتقاده لوضع 

حقوق اإلنسان يف الواليات املتحدة سخيف. وأضاف يف مؤمتر 

صحفي بجنيف عقب لقائهام أنه أثار مع بوتني ملف املواطنني 

األمريكيني يف السجون الروسية.

وعقب لقاء القمة، أشــار مســؤول السياســة الخارجية 

لالتحاد األورويب جوزيب بوريل إىل أن العالقات مع روســيا 

قد تشــهد مزيدا من التدهور جراء سياســات موسكو.ودعا 

بوريل إىل تطويــر قدرات االتحاد األورويب لحامية مصالحه 

من محاوالت روسيا الرامية إىل تقويضها، وفق تعبريه.

{ بيسكوف: القمة تناولت تفاصيل حول 
االتفاق النووي اإليراين {

وقال املتحدث باسم الرئاسة الروسية دمييرتي بيسكوف، إن 
خطة العمل الشاملة املشرتكة بشأن الربنامج النووي اإليراين 
قد تعود إىل العمل من جديد، وهناك ديناميكية وأمل يف تصحيح 
الوضع حولها.بيســكوف ويف حديث ملحطــة إذاعة »صدى 
موسكو«، أكد أنه تم التطرق خالل القمة التي جمعت الرئيسني 

فالدميري بوتني وجو بايدن يف جنيف، إىل امللف اإليراين.
وأضاف: »األمر الرئييس والهام، هو أن العمل قد يعود وفقاً 
للخطة الشاملة ، ميكن أن يعود كل يشء إىل طبيعته يف ذلك 
املجال، هناك ديناميكية معينة. ونأمل أن يكون باإلمكان إخراج 

الوضع من حالته الراهنة«.

الضغوط الخارجية عىل الجمهورية اإلسالمية«، وأشار إىل أن 

انخفاض املشــاركة يعني زيادة الضغوط عىل البالد، وال سيام 

االقتصادية.

وأضــاف خامنئي يف خطاب بثــه التلفزيون »يف أقل من 

48 ســاعة ســيقع حدث بال األهمية يف البالد.. بحضوركم 

وتصويتكــم ســتحددون يف الواقع مصــري البالد يف جميع 

القضايا الرئيسية«.

من جانبه، حث الرئيس اإليراين حســن روحاين اإليرانيني 
عىل املشاركة يف االنتخابات الرئاسية التي تجري اليوم. وقال 
روحاين إن من وصفهم بأعداء إيران يريدون أن تكون املشاركة 
منخفضة، مطالبا اإليرانيني بعدم السامح بحدوث ذلك، ووضع 

أي انتقادات جانبا يف الوقت الراهن.
وجاءت ترصيحات املرشد اإليراين يف ظل انسحاب عدد من 
مرشحي الرئاسة املحسوبني عىل التيارين املحافظ واإلصالحي، 
حيث مل يتبق يف املنافســة سوى 4 مرشحني، أبرزهم املرشح 

املحافظ إبراهيم رئييس واملرشح املعتدل عبد النارص همتي.
فقد انسحب مرشحان محافظان وثالث معتدل األربعاء من 

بني 7 مرشحني متت املوافقة عليهم رسميا؛ لتتشكل معامل رصاع 
انتخايب واضح بني رئيس الســلطة القضائية املحافظ إبراهيم 
رئييس، واإلصالحي عبد النارص همتي الذي كان يشغل منصب 
محافظ البنك املركزي واستقال لخوض املعركة االنتخابية.ومن 
املتوقع عىل نطاق واسع أن يخلف رئييس -وهو حليف للزعيم 
األعىل خامنئي- حســن روحاين، الذي سيتنحى عن السلطة 

بعد واليتني رئاسيتني.
ويف الشــهر املايض وافق مجلس صيانة الدستور املحافظ 
عىل 7 مرشــحني لخــوض االنتخابات، التي ســتجري اليوم 
ة  الجمعة، واستبعد عدة مرشحني بارزين، مام أسفر عن قا

تضم 2 من املعتدلني و5 من املحافظني.
ومن شــأن إعالن األربعاء عن انســحاب املفاوض النووي 
الســابق سعيد جلييل والنائب املحافظ عيل رضا زاكاين حشد 
أصوات املحافظني خلف رئييس، كام أن انسحاب املرشح املعتدل 

محسن مهر عيل زاده من شأنه أيضا أن يعزز موقف همتي.
وما يزال يف حلبة الســباق مرشــحان محافظان آخران، إال 
أنهام قد يعلنان االنســحاب أو دعم رئييس قبل التصويت اليوم 

الجمعة.
وتشري استطالعات الرأي الرسمية إىل أن نسبة املشاركة قد 

، وهي أقل بكثري من االنتخابات السابقة. تصل إىل 41

طــة االحتالل إمام  عىل الصعيد الفلســطيني، اعتقلت 

وخطيب املسجد الكبري يف مدينة اللد الشيخ يوسف الباز، فجر 

أمس الخميس، وذلك بشبهة »التحريض عىل العنف واإلرهاب 

والتهديد«.

وجاء اعتقال الباز بعد تحريض عضو الكنيســت الكهاين، 

إيتــامر بن غفري، مــن حزب »الصهيونيــة الدينية«، وحملة 

، بينهم عدد من  االعتقاالت التي طالت أكرث من 2000 شــخ

القياديني والناشــطني بينهم رئيــس لجنة الحريات يف لجنة 
املتابعة ونائب رئيس الحركة اإلســالمية الشيخ كامل خطيب، 
والقيادي يف حركة أبناء البلد، محمد أســعد كناعنة، واألسري 
املحرر ظافر جبارين، عــىل خلفية االحتجاجات األخرية ضد 

. العدوان عىل غزة واقتحام املسجد األق
هذا واستشهد الفتى أحمد بني شمسه من بلدة بيتا بنابلس، 
متأثراً برصاصة أطلقها جنود االحتالل عىل رأسه خالل قمعهم 

فعالية ضّد االستيطان.
الفتى أحمد زاهي هو الشــهيد الرابع يف بيتا منذ نحو شهر 
حيث ينظم ســكان البلدة تظاهرات يوميًة رفضاً إلقامة بؤرة 

استيطانية عىل جبل صبيح.
من جهته، قال الناطق اإلعالمي باسم حركة الجهاد اإلسالمي 
طارق سلمي »ستبقى هذه الدماء شاهدة عىل اإلجرام والعدوان، 
وصيحات الشباب الثائر وتكبرياتهم هي قسم الثأر لتلك الدماء 

يردده كل مقاوم ومجاهد عىل أرض فلسطني«.
أما »لجان املقاومة يف فلســطني« أكّدت أن هذه »الجرمية 
الصهيونية الجديدة بحق الشهيد احمد داوود تضاف إىل سلسلة 
الجرائم املتواصلة بحق أبناء وماجدات شعبنا الفلسطيني والتي 
كان آخرهــا إعدام الدكتورة مي عفانة يف قرية حزمة وقبلها 

اعدام األسرية ابتسام كعابنة بدم بارد«.

وشــددت »لجان املقاومة« عىل أن الهجمة اإلســتيطانية 
املســعورة التي تستهدف جبل صبيح يف نابلس يجب أن تشكل 
مقدمة إلندالع اإلنتفاضة الشاملة ضد اإلحتالل ومستوطنيه.

هذا ودعت مؤسســات بلدة أبو ديس يف القدس املحتلة إىل 
إرضاب شامل حداداً عىل الشابة مي عفانة التي ارتقت برصاص 

جنود االحتالل عند حاجز حزما األربعاء.
وخرجت مســرية حاشدة، األربعاء، من وسط البلدة باتجاه 

معسكر الجبل العسكرّي احتجاجاً عىل جرائم االحتالل.
كــام تصّدى عدد من الشــبان باملفرقعــات النارية لجنود 

االحتالل يف بلديت أبو ديس وسلوان.

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
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)تتمة ص1 

)تتمة ص1 

)تتمة ص1 

)تتمة ص1 

ة قوى تريد ان تضغط عىل الرئاســة االوىل بتقديم تنازالت 
حكومية عرب »احراق« البلد، وهذا االمر لن يحصل باي حال من 
االحوال، وكل التجارب الســابقة اثبتت ان سياسة »يل االذرع« 
ن. وقد توسعت  مع الرئيس عون مل تجد نفعا، وهي لن تجدي ا
مروحــة االتصاالت ليل امس االول، وطلبت بعبدا من االجهزة 
االمنية كافة، ويف مقدمها الجيش اتخاذ ما يلزم من اجراءات 

لحفظ النظام العام يف البالد ومنع الفوىض.

{ تحذيرات قيادة الجيش {
يف هــذا الوقت، كانت »الــريزة« تتحرك عىل اكرث من خط، 
وحــذرت قيــادة الجيش كافة القوى السياســية من ارتكاب 
مغامرات قد تؤدي اىل دخول البالد يف الفوىض االمنية، طالبة 
»ضبــط« التحركات الن مواجهة اعامل العنف التي ســتتفجر 
تحت عنوان مطلبي، ســتكون صعبة للغاية يف هذه الظروف، 
وســتكون القوى االمنية يف موقف حــرج للغاية، النها من 
جهة تتفهم »وجع« الناس، لكنها من جهة اخرى لن تســمح 
باســتغالل هذا الوجع يف السياســة، وستواجه اي محاولة 

ب االستقرار العام يف البالد. ل

{ نصائح حزب الله {
تحذيــرات الجيش، ترافقت مع »نصائح« عمل عىل ايصالها 
طــوال ليل امس االول حــزب الله اىل كافة االطراف خصوصا 
حليفيه يف بعبدا وعني التينة، بعدم نقل الرصاع اىل »الشارع«، 
»وضبضبة« حرب »البيانات« ولجمها للحفا قدر االمكان عىل 
»خــط الرجعة« يف ظل فقــدان اي خيار بديل االن عن مبادرة 
الرئيس بري، واذا كان ال مجال للتقدم حاليا يفضل عدم االنزالق 
والرتاجع نحو »متاريس« سبق وتم ازالتها يف السابق وعادت 

االن لرتفع بني الجانبني.

{ تطمينات بري والحريري {
يف املقابــل جــاءت »التطمينات« من عــني التينة مبكرا، 
معطوفة عىل »مونــة« واضحة عىل رئيس الحكومة املكلف 
ســعد الحريري، بانه ال نية لتحريك »الشــارع« يف وجه احد، 
واالنضامم اىل االرضاب العام مجرد دعم »صادق« ملطالب الناس 
التي تريد تشكيل حكومة اليوم قبل االمس، وهو امر تبلغه ايضا 
النائب السابق وليد جنبالط خالل زيارته اىل عني التينة، حيث مل 
يخف »تهيبه« من »لعبة« »الشارع« ايضا، فكان الجواب قاطعا 
من قبل رئيس املجلس انه ليس يف نيته افتعال االزمات بل يريد 
حلها، وليس بحاجة للضغط عىل احد عرب »اســتغالل« اوجاع 
الناس! هذا الــكالم تبلغه ايضا حزب الله، كام حرص الرئيس 
الحريري عىل التاكيد عليه بعد تلقيه عدة اتصاالت بهذا الشان، 
وهكذا تم مترير »القطوع« دون اي خسائر، وتبني ان مخاوف 
الفريق الرئايس »وهلعه«مبال فيها، ليس الن »نوايا«خصومه 
سليمة، بل الن الجميع »يتهيب« الدخول يف »النفق املظلم« دون 
»كوابــح« ودون »مظلة« حامية ال تبدو انها مؤمنة داخليا او 

خارجيا اقله االن.

{ التحركات الخجولة.. {
وعــىل وقع الحراك الباهت يف الشــارع، دعا رئيس االتحاد 
العاميل العام، بشــارة األسمر، الساســة إىل أن يتوقفوا عن 
الرتاشق واالتهامات واملحاصصة، ويبادروا إىل تأليف حكومة 
إنقاذ وجدد تهديده بالعصيان املدين يف حال مل تبادر الســلطة 
إىل حــل األزمات املرتاكمة، معترباً أن االتحاد العاميل العام هو 
القوة الوحيدة الجامعة يف البلد لكل األطياف، من دون أي تحييز.

ويف بريوت أقفلت القوى األمنية بعض الطرقات الرئيسية، 

وحولــت الســري إىل الطرق 
الفرعية، بعد قطع السري من 
قبل محتجني مبســتوعبات 
النفايــات عند تقاطع جامع 
عبــد النــارص يف  كورنيش 
املزرعة، وعند تقاطع الكوال، 
وطريق املدينة الرياضية من 
املدخل  االتجاهات.أمــا  كل 
الجنــويب للعاصمة، فُقطع 
باالتجاهني  عىل جرس  خلدة 
مــن قبل محتّجــني، قبل أن 
تعمــل القــوى األمنية عىل 
كانت  فتحه.شــامالً،  إعادة 
املشاركة اقل من عادية ففي 
طرابلــس، و قطع محتجون 
الطريق عند تقاطع شــارع 
عزمــي يف وســط املدينة، 
حلبا-العبدة  طريــق  وعىل 
وأعادت  الحصنيــة،  محلّة 
القوة األمنية فتحها، اما يف 
املنية فكانت الحركة عادية. 

ويف منطقة الشــوف، تجمع عدد من املواطنني عند مستديرة 
بعقلني - بيت الدين يف املقابل كان التجاوب ملحوظاً يف البقاع، 
حيث قطع عدد من الشــبان الطريق جزئياً عند ساحة شتورة 
والطريــق الدولية عند مدخل بعلبك ودّوار دورس الحبيل، ونّفذ 
القطاعــان العام والخاص يف بعلبك إرضاباً شــامالً. جنوباً، 
عاشــت عاصمة الجنوب صيدا يوماً عادياً، يف املقابل، أقفلت 
املؤسســات املستقلة يف النبطية، ويف حاصبيا كذلك، التزمت 
املؤسسات والدوائر الرســمية والخاصة باإلرضاب، مبا فيها 
املصارف.كذلــك نّفذ اتحاد النقل الجوي وقفة يف محيط مطار 
بريوت الدويل، أمام مبنى من دون أن يعمدوا إىل قطع الطرقات.

{ زمن االشتباك {
حكوميا يف زمن االشتباك، ال حديث عن املبادرة الحكومية، 
وما قيل علنا خالل الســاعات القليلة املاضية تولت استكامله 
»حرب« املصــادر، حيث تحدثت »بعبدا« عــن حرب وجودية 
يخوضها الرئيس املســيحي يف الرشق للحفا عىل حقوق ال 
ميكن التفريط بها، الن املعركة ليســت شخصية، مشرية اىل 
ان العالقة مع حزب الله ليســت عىل ما »يرام«، واشــارت اىل 
انها تنتظر خروجه من »الحياد« الســلبي،الذي يؤذي العالقة 
الثنائية، وقد حان وقت رد »الجميل« الذي دفع الفريق السيايس 

نا باهظا.! للرئيس 

{ الحريري والتحشيد املذهبي {
 يف هذا الوقت، واصل الرئيس املكلف ســعد الحريري حشد 
ساء الحكومات السابقني  »التاييد املذهبي« ملواقفه فالتقى ر
وبحــث معهم »ترنح« مبادرة رئيس املجلس النيايب نبيه بري، 
ة اجامع عىل ان االمال بتحقيق  ووفقــا الجواء اللقــاء كان 
أي خرق جدي مل يعد واردا يف الظروف الراهنة..كام اســتقبل 
الحريــري مفتي جبل لبنان الشــيخ محمد عيل الجوزو عىل 
االعتداء عىل  رأس وفد من مشايخ جبل لبنان، ورفض الجوزو

الطائفة السّنية بأي شكل من األشكال!

{ بيت الوسط« واالجواء سلبية« {
االجواء ســلبية يف »بيت الوسط«، حيث نقل زوار الحريري 
تاكيــده ان الرئيس عون ال يريد والدة الحكومة برئاســته يف 
عهده، الن همه االول واالخري »توريث« جربان باسيل، ال انقاذ 

البلد من »الغرق«، وهو يســتخدم الســالح »الطائفي« النقاذ 
شــعبية »التيار« املتدهورة..ووفقا ملصادر »املســتقبل« من 
املرجح ان يلتقي الحريري مع بري قريبا، لتقيم املوقف »ليبنى 
ء مقتضاه«.اما يف عــني التينة، فاقرار بان منافذ  عــىل ال
»املبادرة« مقفلة، وال جديد لدى الرئيس بري الذي يبقي مسعاه 

عىل »الطاولة« دون آمال كبرية بحدوث اخرتاقات.

{ »الرتاشق« مستمر.. {
ويف ســياق الرتاشــق االعالمي، اكد عضــو كتلة التنمية 
والتحرير النائب عيل خريس ان »من يحاول ان يرشــق الرئيس 
بري بسهام الكذب والخداع ال يخدم املسيحيني وال املسلمني وال 
ســائر ابناء الوطن«. واشار اىل ان مواقف القيادات السياسية 
يف »التيار الوطني الحر« لن تثمر اال الخراب .. يف املقابل، غرد 
عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله عرب حسابه عىل 
»تويرت« قائال : يبدو أن هناك من اكتشف أن كل من رباهم من 
أرانب وحامم زاجل فشــلوا يف املهمة املكلفني بها، األمر الذي 
، فسقط إدعاء العيش املشرتك، وسقط  إستدعى تدخله املبا

إدعاء الحفا عىل امليثاقية، والنبيه من اإلشارة يفهم«.

{ حزب الله يخرج عن »صمته« {
يف هــذا الوقت، خرج حزب الله عن صمته حامال »العصا« 
من الوســط بني حليفيه، قاطعا الطريق عىل اي محاولة لجره 
وراء »االصطفافات« واملواجهة املفتوحة بني »حليفيه«، ولهذا 
انتقــد الحزب عن كتلته النيابية، حرب البيانات والخالف عىل 
»جنس املالئكة«، يف تاكيد عىل اســتمرار سياســة »الحياد« 
االيجايب والناشط بني الرئيسني عون وبري. يف املقابل اكد نائب 
األمني العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم،ان الحزب يستخدم 
قوته يف محلّها الصحيح، بوجه إرسائيل، ويف العمل من أجل 
مصلحة الناس ويف الخدمة االجتامعية عندما يستطيع، ويف 
لك ال  تأليف القلوب بدل وضع األســافني، مستطرداً: لكننا ال 
قوة إلزام وال نؤمن بالفوىض واألعامل غري الدستورية. وشدد 
قاســم عىل أن الحزب يف موقع الضغط والتشجيع والرتغيب 
لحصول االتفاق، لكونه ال ميلك صالحيات دســتورية، فيبقى 
جــزءاً من أجزاء الجمع والتوافق والتعاون، وبغري ذلك، ال ميلك 
ال صالحيــات وال قدرة عىل إنجاز أمر موجود يف الدســتور 
كصالحية للرئيســني، املكلّف والجمهورية«.. ويف »رسالة« 

واضحة اىل من يعينهم االمر قال قاســم أن ما نســمعه من 
خالفات حول التشكيل، ال عالقة له ال مبوقع رئاسة الجمهورية 
وال رئاســة الحكومة، وال مبوقع الطائفة وصالحيات املوقع، 
وال مبســتقبل هذه الطائفة أو تلك، كل اإلشكاالت قابلة للحل، 
ولكــن تحتاج إىل بعض املرونة. من جهتها اكدت كتلة الوفاء 
للمقاومــة أن الظروف االقليميــة والداخلية تفرض اإلرساع 
يف تأليــف الحكومة وانتقدت »الكتلــة« معركة البيانات بني 
»الحلفاء«، معتربة أّن ما يزيد الوضع ســوءاً هو النقا الدائر 
حول جنس املالئكة مشــرية إىل أن التنازالت املتبادلة رضورة 
حاكمة عىل الجميع، وليست منقصًة ألحد، يف حني أّن التصلّب 
سيؤدي إىل تعطيل الحلول وتعقيد املعالجات، وإضاعة الفرص 

الثمينة عىل الوطن واملواطنني.

{ شكوى باسيل {
يف هذا الوقت، استســلمت باريس امام حالة االســتعصاء 
اللبنانيــة، وقد عربت الســفرية الفرنســية آن غريو عن عدم 
»ارتياحهــا« ملــا آلت إليه االمور، يف اللقــاء مع رئيس »تكتل 
لبنان القوي« جربان باسيل حيث استمعت اىل مواقف شكواه 
املكــررة حول حقوق املســيحيني، واالعتــداء عليها من قبل 
االخرين، ورفض رئيس الجمهورية القبول باي تجاوز للمعايري 
الدستورية، ووفقا للمعلومات، مل تطرح السفرية الفرنسية أي 
أفكار جديدة من شأنها أن تؤدي إىل تخطي العقبات املوجودة، 
وكررت موقف بالدها الداعي اىل رضورة تشــكيل حكومة يف 

ارسع وقت!

{ قائد الجيش« واالنهيار« {
يف غضــون ذلــك، انعقد املؤمتر الــدويل االفرتايض لدعم 
الجيــش اللبناين بدعوة من فرنســا ودعم مــن األمم املتحدة 
وإيطاليا ومبشــاركة 20 دولة بينهــا دول خليجية. وقد حّذر 
قائد الجيش العامد جوزف عون من أن استمرار تدهور الوضع 
االقتصادي واملايل يف لبنان سيؤدي حتامً إىل انهيار املؤسسات 
ومن ضمنها املؤسسة العســكرية وبالتايل فان البلد بأكمله 
عىل رضورة دعم العسكري  ، مشدداً  ســيكون مكشوفاً أمنياً
كفرد الجتياز هذه املرحلة الدقيقة إضافًة إىل دعم املؤسســة 
ككل،ولفت اىل ان الجيش هو املؤسسة الوحيدة واألخرية التي 
من واالستقرار يف لبنان  ال تزال متامســكة وهي الضامنة ل
واملنطقة وأي مّس بها ســيؤدي إىل انهيــار الكيان اللبناين 
وانتشــار الفوىض ونؤمن بأننا سنجتاز هذه املرحلة الصعبة 
والدقيقــة بفضل عزمية جنودنــا وإرادتهم وبدعم اللبنانيني 

والدول الصديقة.

{ باريس وتحذير من »االنفجار« {
ووفقا الوســاط دبلوماســية، قررت باريس التحرك لدعم 
القوى االمنيــة اللبنانية لحاميتها من املرحلة االنتقالية التي 
متر بها البالد، خصوصا ان االفق غري واضح يف هذا الســياق، 
ولهــذا فان الهــم االول واالخري وهو رفع معاناة املؤسســة 
العسكرية والقوى األمنية لرفع ما أمكن من معاناتها املرتتبة 
عــىل تدهور الوضعني االجتامعي واالقتصادي الذي بات يهدد 
بحسب التقديرات االستخبارتية بانفجار شامل يأخذ لبنان إىل 

»الفوىض«.
ة مفصلة بحاجات  ويف هذا السياق، اعدت قيادة الجيش قا
املؤسســة العســكرية، ويف مقدمتها توفري املواد الغذائية 
واملساعدات العينية،وتزويد الجيش اللبناين بقطع غيار ملعداته 
وأجهزته. ويجري البحث جديا يف احتامل تقديم املســاعدات 
املادية ما بني 50 و200 دوالر لعنارص وضباط الجيش تعويضاً 
عن تديّن قيمة رواتبهم، والعمل جار لتشــمل هذه املساعدات 

قوى االمن الداخيل واالجهزة االمنية االخرى...

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
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