
توجه الناخبون اإليرانيون 
التصويت  اىل  الجمعة  أمس 
النتخــاب رئيس جديد للبالد 
خلفا للرئيس الحايل حســن 
الذي  الوقت  يف  روحــاين، 
تشــكل فيه نسبة املشاركة 
التحــدي األبــرز يف هــذه 

االنتخابات.
هــذه  يف  ويتنافــس 
االنتخابات 4 مرشــحني من 
واملعتدل  املحافظ  التياريــن 
هم: رئيــس مجلس القضاء 
واملدير  رئيــي،  إبراهيــم 
املركزي  للمرصف  الســابق 
همتي،  النارص  عبد  اإليراين 
ومحســن رضايئ، وقايض 

زاده هاشمي.
رئيس مركز  وقد وصــف 
الحكومي  الوطني  الرقابــة 
املشــاركة يف االنتخابــات 
بالجيدة،  اإليرانية  الرئاسية 
دون إعطــاء أي أرقام تتعلق 
بنسب االقرتاع، علام أن عدد 

الذين يحق لهم التصويت يتجاوز 
59 مليون ناخب.

مــن جهته، قــال مجلس صيانة الدســتور إن 
أي تقارير غري رســمية عن نســبة املشاركة يف 
االنتخابات ال أساس لها من الصحة، مؤكدا رضورة 

االعتامد فقط عىل تقارير املؤسسات الرسمية.
وكان املتحدث باسم املجلس عباس كدخدايي أقر 
يف وقت سابق بوجود مشاكل فنية تزامنت مع بدء 
االنتخابــات، إال أنه تم حلها، دون اإلخالل بالعملية 

االنتخابية.

وخــالل إدالئه بصوته يف طهران، دعا املرشــد 
اإليراين عيل خامنئي الناخبني إىل املشاركة القوية 
يف االنتخابات، وقال إن الشــعب هو من ســيقرر 
مصري البالد للسنوات املقبلة عرب مشاركته يف تلك 

االنتخابات.
كام دعا الرئيس روحاين املواطنني إىل التصويت 
بكثافة ووضع املشاكل التي شهدتها مرحلة تقديم 
املرشحني لالنتخابات جانبا، وقال إنه يجب أن يدرك 
املواطنــون مدى أهمية هذه االنتخابات بالنســبة 

ملصريهم ومصري الجمهورية.

مــن جانبه، قال املرشــح املعتدل يف االنتخابات 
الرئاســية اإليرانية عبد النارص همتي إنه سينهي 
العزلة الدولية التي تعيشها إيران يف حال فوزه يف 

االنتخابات.
وأضاف همتي، بعــد إدالئه بصوته، أنه من حق 
اإليرانيني تحسني ظروفهم املعيشية واالقتصادية، 
مؤكــدا أن الرئيس املقبــل يجب أن يركز عىل تعزيز 

التنمية.

اقتحمــت قوات االحتالل 
اإلرسائييل باب السلسلة أحد 
أبواب املسجد األقىص؛ حيث 
قامــت بإطــالق الرصاص 
املصلني  باتجــاه  املعــدين 

الفلسطينيني.
جاء ذلك يف أعقاب مسرية 
ســاحات  داخل  انطلقــت 
الجمعة؛  أمس  املسجد ظهر 
احتجاجــا عــىل إســاءة 
املســتوطنني -يوم الثالثاء 
املــايض- للرســول محمد 

صىل الله عليه وسلم.
ومنذ صباح أمس الجمعة 
االحتالل  قــوات  نــرت 
تعزيــزات  اإلرسائيــيل 
عسكرية يف القدس تحسبا 
الفلسطينيني  مع  ملواجهات 
بعد دعوة شــبان مقدسيني 
لتنظيــم مســرية بالقدس 
املحتلة ؛ نرصة للنبي محمد، 
وتنديــدا باإلســاءات التي 
ُوجهت إىل مقامه خالل ما 

تسمى »مســرية األعالم« التي 
نظمها املســتوطنون قبل أيــام بضوء أخرض من 

الحكومة اإلرسائيلية.
ودعا الشــبان املقدســيون إىل انطالق مسرية 
نــرصة النبي محمد من املســجد األقىص إىل باب 

العامود عقب صالة الجمعة.
وكان عدد من الشــبان الفلســطينيني نظموا  
الخميس، وقفــة احتجاجية يف بــاب العامود؛ 

ردا عــىل قيام مســتوطنني -خالل مشــاركتهم 

مبسرية األعالم الثالثاء املايض- بتوجيه الشتائم 

والسباب للرسول الكريم، وترديد الهتافات املعادية 

للفلسطينيني والعرب.

وتدخلت قوات االحتالل اإلرسائييل لقمع الوقفة 

االحتجاجيــة يف باب العامود، واعتقلت عددا من 

الشبان الفلســطينيني املشاركني يف الوقفة، كام 

استخدمت قنابل الصوت واملياه العادمة لتفريقهم.

وأثارت االستفزازات اإلرسائيلية املزيد من التوتر 
بالقدس، يف حني تواترت دعوات فلســطينية إىل 

النفري يف املدينة وحامية املسجد األقىص.
وبالتزامــن مع ذلك قمعت قــوات االحتالل 
اإلرسائييل بالقوة مظاهرة ضد االســتيطان يف 
بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية املحتلة، 
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ــاة ــ وف ــاالت  ــ ــ ح  4 ــا«:  ــ ــ ــورون ــ ــ »ك
جــــديــــدة اصــــــابــــــة  و168 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مســتجدات فريوس كورونا املستجد، 168 إصابة جديدة 
بالفريوس، توازياً مع تسجيل 4 حاالت وفاة جراء اإلصابة 

بالوباء.
ولفتت الوزارة، إىل أن عــدد اإلصابات اإلجاميل ارتفع 
يف البــالد إىل 543267 إصابــة، يف وقت وصل إجاميل 
الوفيات إىل 7815 حالة وفاة، ومجموع حاالت الشــفاء 

إىل 529228.

ــة أمـــــــــم أوروبـــــــــــا ــ ــولـ ــ ــطـ ــ بـ
فـــــــــي كـــــــــــرة الـــــــــقـــــــــدم :

سلوفاكيا  عــلــى  الــســويــد  ــوز  فـ
تشيكيا ــع  م ــا  ــي كــروات وتـــعـــادل 

ص 10ص 10

املشهد يتكرر كل يوم امام محطات الوقود

االنتخابات الرئاسية االيرانية

عمليات اعتقال يف حرم االقىص

الجفاف

بايدن وبوتني

)تتمة املانشيت ص12) 

)التتمة ص12) 

)التتمة ص12) 

)التتمة ص12) 

)التتمة ص12) 

نور نعمة

يشــكل االسبوعان املقبالن مرحلة مفصلية يف مسار 
توجه االمور اىل الحلحلة او املزيد من التدهور مع اقرتاب 
تفجــر الوضع ماليا واجتامعيا مع رفع الدعم. ويخترص 
املشهد اللبناين بثالثية اساسية وهي اوال:  العقوبات التي 
يلوح بها االتحاد االورويب يف حال عدم والدة حكومة يف 
نهاية شــهر حزيران الحايل. ثانيا:  الوضع املايل النقدي  
وثالثا : التوازنات الطائفية التي ارساها كل من الرئيسني 
عــون والحريري حني حوال خالفاتهام الشــخصية اىل 
خالفــات طائفية وعمالعىل حشــد طائفتهام  لتحقيق 

اهدافه. 
ومــن جانب الرئيس املكلف الذي اصبح عىل دراية بان 
عقوبات االتحــاد االورويب جدية هذه املرة، قالت اجواء 
مقربة منه انه ســيعطي فرصة اخرية لتأليف الحكومة 
يف غضــون عــرة ايام واذا اســتمرت العراقيل عندها 
سيعتذر. بيد ان الرئيس املكلف يعترب انه اسرتد جزءا كبريا 
من الشــارع االسالمي الســني كونه مل يخضع لروط 
الرئيــس عــون وبالتايل ال يريد ان يخرس هذا املكســب 
الســيايس والطائفي ويتحمل عبء الوضع االقتصادي 
املــايل املتدهور عرب رفع الدعم والذي ســتظهر تداعياته 

السلبية يف االسابيع املقبلة اكرث فاكرث. 
من هنا،ينطلق الحريري وفقا للمصادر املقربة منه من 
قاعدتني : اما  يشكل حكومة قادرة عىل مواجهة الوضع 
املتفجر عــرب اختياره فريق عمل يتمكن من اتخاذ تدابري 
معينة تفرمل االنهيار ومتتص النقمة الشــعبية اىل حد 
مــا. ومبعنى اخر،  يريد اطــالق يده يف عملية مواجهة 
االزمة املالية دون رشوط من رئيس الجمهورية تحد من 

حريته يف العمل .
 امــا القاعدة الثانية التي يرتكز عليها الحريري انه  يف 
حال رأى ان عليه اسرتضاء رئيس الجمهورية مبا ان االخري 
رشيك يف تاليف الحكومة والحقا عليه ان يتشــاور معه 
يف املسائل االساســية عندها سيختارالحريري االعتذار 
النــه ال يريد ان يتحمل الوضــع املتفجر ماليا واقتصاديا 

وبالتايل اجتامعيا.  
يف املقابل، اكدت اوســاط سياسية للديار ان الرئيس 
عــون لن يقبل بتاتا العودة اىل املايض القريب حيث كان 
يتم اختيار الوزراء املسيحيني ضمن فريق رئيس الحكومة 
وبالتايل تابعني له بل يتمسك مبعادلة الورزاء املسيحيني 
االقويــاء اي الذين ميثلون املراجع املســيحية  يف البالد 
عىل غرار الوزراء السنة والشيعة الذين ميثلون  طوائفهم 

االنتخابات الرئاسية االيرانية: اقبال كثيف ورئيسي األوفر حظا بالفوز

ــم ســـــــاحـــــــات األقـــــصـــــى  ــ ــح ــ ــت ــ ــق ــ قــــــــــــوات االحــــــــتــــــــال ت
ــي بــيــتــا  ــ ــان فـ ــطــ ــ ــي ــ ــت ــد االســ ــ ــرة ضـ ــاهــ ــ ــظ ــ ــوة م ــ ــق ــ ــال ــ ــع ب ــمـ ــقـ وتـ

األمم املتحدة تحذر من خطر كبير على البشرية

ــدن  ــاي ــيــن ب ــاورات ب ــ ــش ــ ــض: امل ــيـ ــيــت األبـ ــب ال
ــا كـــانـــت بـــنـــاءة  ــ ــوري ــ ــن بـــشـــأن س ــيـ ــوتـ وبـ

قال تقرير لألمم املتحدة، إن مشكلة عاملية 
كامنة وشــاملة مثل الجفاف، قد تتحول إىل 
الوبــاء التايل، إذا مل تتخــذ البلدان املختلفة 
إجراءات عاجلة لحل الوضع الطارئ يف مجال 

املناخ.
ووفقــا ملعطيات التقريــر، الذي نر عىل 
موقــع املنظمة عــىل اإلنرتنت، لقد ترضر ما 

ال يقــل عن مليار ونصف مليار شــخص من 
الجفاف يف القرن الحادي والعرين، وتقدر 
األرضار االقتصاديــة نتيجــة ذلك بنحو 124 

مليار دوالر.
وقالت مامي ميزوتــوري املمثلة الخاصة 

أعلــن البيــت األبيض أن املشــاورات التي 

أجراها الرئيسان األمرييك جو بايدن والرويس 

فالدميري بوتني خالل قمتهام يف جنيف بشأن 

الوضع يف سوريا وتقديم املساعدات إىل هذا 

البلد كانت بناءة.

وأوضح مستشــار األمن القومي األمرييك 

جيــك ســوليفان الخميــس يف ترصيحات 

للصحفيني نرها البيت األبيض أن املشاورات 

الخاصة بســوريا بني الرئيســني تركزت عىل 
مسألة ضامن اإليصال اإلنساين، الفتا إىل أن 
بايدن شدد عىل أن »ماليني األشخاص الجياع« 
يحتاجون إىل الدعم يف شامل رشقي وشامل 

غريب سوريا.
ولفــت الرئيس األمــرييك يف هذا الصدد، 

مبــادرة تنتهي ومبــادرة أخرى تطل 
برأســها، فمنذ مبادرة الرئيس الفرني 
ماكــرون التــي عطلتهــا كل املجموعة 
الحاكمة والطبقة السياسية، اىل مبادرة 
الرئيس بري مؤخرا والتي تم تعطيلها ايضا 
،نســمع اليوم عن مبادرة سيعلنها رئيس 
الجمهورية العامد ميشال عون، ومع اننا 
نتمنى لها النجاح اال اننا ال نرى لها فرص 
العبــور اىل تأليف حكومة جديدة. أفضل 

أمر ممكن ان  يحصل هو باجراء انتخابات 
نيابية مبكرة، ومن املجلس النيايب الجديد 
الذي ســينتخب ســتولد حتامً حكومة 
جديــدة، وغــري ذلك ال نجد حــالً جذرياً 
وكامالً إلنهاء األزمة القامئة. عودوا اىل 
الناخبني هي  اللبناين وأصوات  الشــعب 
التــي  تقرر صورة املجلس النيايب الجديد 

وتأليف الحكومة الجديدة.

عىل طريق الديار

»الديار«
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ل أبوا تفت وأبوا ت
نبيه الربجي

أثناء جلســة الثقة يف 
بنيامني  قال  »الكنيست«، 
»ارسائيــل«  نتنيــــاهو 
بحاجــة اىل رئيس يقول 
و  األمرييك،  للرئيس  »ال« 
الفلسطينية.  للدولة  »ال« 
ولكــن  حــرب،  اعــالن 
عىل  محطمة،  بأســنان 

البيت األبيض. 
اليــد  غــري  أحــد  ال 

الكوكتيل  الغليظة تســتطيع تركيب ذلــك  األمريكيــة 
وس املتفجرة. أهل اليمني وأهل اليسار،  العجيب من الر
ناهيــك عن االســالميني بظهورهــم املرعة عىل كل 

الرياح، يف سلة واحدة 
يف وســائل االعالم »االرسائيلية« أسئلة حول ما اذا 
كان »زعيم الليكود« ســيظهر وهو يتناول طبق الحساء 
يف زنزانته حاملا تبت املحكمــة يف التهم املوجهة اليه، 
والتــي تتجاوز التهــم التي حملت ايهــود أوملرت، عىل 

شاكلة الهيكل العظمي، اىل طبق الحساء اياه.
جون بايــدن يرى يف نرجســية بنيامــني نتنياهو، 
وبهلوانياته، الخطر األكرب عىل املصالح االســرتاتيجية 

األمريكية يف الرق األوسط.
بعض أركان الحــزب الدميقراطي من اليهود )وهؤالء 
، يرون  يختلفون مع، أو عن، الســناتور بريين ساندرز
فيه الساق الخشبية لدونالد ترامب، وهو ما بدا واضحاً 
ابان الحملة االنتخابية، حتى أنه حاول، شخصياً، اقناع 
 ، بعض القضاة واملندوبني يف عدة واليات بتغيري النتائ
أو بالتشــكيك فيها. ولكن من يتجرأ عىل اتهام ارسائيل 

بالتدخل يف االنتخابات الرئاسية األمريكية 
الرجــل مل يعد موجوداً لدى كبــار الدميقراطيني، وال 
لدى الفريق الديبلومــايس ان يف البيت األبيض أو يف 
ن أن يحــال بينه وبني  وزارة الخارجيــة. األولويــة ا
أي محاولــة لتفكيك االئتالف الهــ الذي يتناوب عىل 
رئاســته اليميني نفتايل بينيت والوسطي يائري البيد. ال 
بد من ســوقه اىل املحكمة. هناك تتم تعريته حتى من 

ورقة التوت.
صحيفــة »ارسائيل اليوم« التي ميولهــا ـ ويوزعها 
مجاناً ـ امللياردير النيويوريك شلدون ادلسون استغربت 
كيــف أن الرئيس األمرييك اتصــل ببينيت بعد لحظات، 
فقط، من نيــل حكومته الثقة البــداء دعمه له، »كام 
لو أنه يريد أن يغرز الســكني، وهي ســاخنة، يف صدر 
بنيامني نتياهو« الذي الحظنــا كم يحاول عبثاً أن يبقى 

طافياً يف الضوء. 
بطبيعــة الحال، ال أحــد يتوقع انقالباً وشــيكاً يف 
السياســات األمريكية، أو يف »السياسات االرسائيلية«. 
لكن حرب غــزة، وبعد حرب عــام 2006 عىل لبنان، ال 
تعني تغيري قواعد االشــتباك فحسب، بل وتغيري قواعد 
اللعبــة أيضاً، حتى أن بعــض أركان »اللويب اليهودي« 
بدأوا يستشعرون، مع دخول الصواري اىل الحلبة، مدى 
الخطر الوجودي عىل الدولة العربية اذا ما استمرت يف 

اسرتاتيجية وحيد القرن
تالياً، ال بد من ســقوط العقل االسبارطي الذي حكم 
»السياســة االرسائيلية« منذ أيام الهاغاناه، وااليرغون، 
وشترين التي من عجائب الزبائنية كانت تفضل التحالف 

مع أدولف هتلر عىل التحالف مع ونستون ترشل.
االدارة الجديدة، ومــع ادراكها للتضاريس الالهوتية، 
والتضاريــس التاريخية، والتضاريس الســيكولوجية، 
التي تحدق بالرصاع، ترى أنــه ال بد لهذا امللف أن يعال 
الساسة  ديبلوماسية مختلفة متاماً. وعىل  بديناميكية 
يف تل أبيــب أن يعلموا أن دونالد ترامب مل يكن أكرث من 
فقاعة لو مل يتــم ضبطها من قبــل البنتاغون لحولت 
الرق األوســط، مبا يف ذلــك ارسائيل، اىل ســدوم 

وعمورة.
خر من فيينا يف رأي ديبلومايس  هل يبدأ املســار ا
مرصي مخرضم »أن أبواباً كثرية ســتفتح وأبواباً كثرية 
ســتغلق يف الرق األوســط«. ما هي األبــواب التي 
ســتفتح، وما هي األبواب التي ستغلق الثابت، وهو ما 
أكدت عليه قمة 7  يف كورنوويل الربيطانية، التصميم 

عىل العودة اىل االتفاق النووي.
هذا ما ســتكون له تداعياته من جبال مران يف اليمن 
 . اىل شــواط املتوســط، وصوالً اىل ضفتــي الخلي
معلومات القاهرة تشــري اىل أن مســار االتصاالت بني 
الريا وطهران كام بني الريا ودمشــق مي نحو 
»النهايات السعيدة«. واذا كان هناك من تباطؤ ما، فهذا 
يعود اىل التداخل مــع ايقاع املفاوضات يف فيينا والتي 
من الصعب جــداً أال تصل اىل نتائــ تريح حتى الكرة 

األرضية.
ماذا عن الدوامــة اللبنانية مبادرة الرئيس نبيه بري، 
ورمبــا كانت عىل توقيت فيينا أيضــاً، اظهرت أننا أمام 
أزمة »األنا«. من يكون رئيس الجهورية يف أذن الرئيس 
سعد الحريري اسم معني، ويف بيت الرئيس ميشال عون 

خر. لعلمكم هذا هو االسم العتيد : فخامة الفرا اسم 

محمد بلوط

للتوفيق  اليــوم  اللــه  يســعى حــزب 
بري  ونبيه  عون  ميشــال  الرئيســني  بني 
الستئناف املسعى من اجل تاليف الحكومة 
الجديــدة بعد ان انفجر الرصاع بني قرصي 
بعبدا وعــني التينة، وما يزال الحزب يدعو 
التنــازالت املتبادلــة النتــا صيغة  اىل 
متوازنــة تضمن والدة حكومــة توافقية 
وتؤمن  املتصارعة  االطراف  حقوق  تحفظ 
التي  الدولية  الــروط  االد مــن  الحد 
عــربت عنها املبادرة الفرنســية، وال يريد 
الحكومة اىل  تأليــف  ان تصــل عمليــة 
الوقت نفسه، ال يريد  طريق مسدود، ويف 
ان يتجــاوز مبادرة بري، النــه يدرك انها 
والتي  لالستمرار  القابلة  الوحيدة  املبادرة 
تحظى بالغطــاء الداخيل والخارجي حتى 

ن. ا
القرصين،  بــني  البيانات  حــرب  وبعد 

، فهو بطبيعة الحال  وجد حزب الله نفســه يف وضع حر
ال يقبــل تخريب تحالفــه وعالقته التشــاركية مع بري 
و »حركة امل« تحــت اي ظرف من الظــروف، وال يفرط 
بتحالفه مــع الرئيس عون والتيار الوطني الحر يف الوقت 
نفسه، لذلك ســارع اىل محاولة التهدئة بني الطرفني قدر 
االمــكان، وقيل ان اتصاالت جرت عىل ارفع مســتوى يف 
هــذا االطار، من اجل تخفيف االحتقان متهيدا الســتئناف 

الحكومية. املساعي 
وعىل الرغم من اســتمرار اوساط »امل« و »التيار« يف 
الرتاشــق بالتغريدات والترصيحات، فــان التصعيد تراجع 
نســبيا، ال ســيام بعد نجاح املحــاوالت واالتصاالت التي 
جرت عشية ارضاب االتحاد العاميل العام يف لجم املواقف 
وتراجع القوى املســاندة لتحرك االتحاد، ال ســيام »حركة 
امــل« عن النزول اىل الشــارع واالكتفاء باملشــاركة من 
العاملية بــاالرضاب والوقفات االعتصامية  خالل هيئاتها 

املحدودة.
اللجوء  ان عدم  املجــال،  وتقول مصادر مطلعة يف هذا 
اىل الشــارع واقتصار يوم االرضاب عىل تحركات محدودة 
جدا لقطع الطريق امام موجة تصعيد اكرب، ال ســيام يف 
ظل االجــواء املحمومة التي ولدتهــا البيانات النارية بني 
التينة، وتضيف ان املساعي االخرية نجحت يف  بعبدا وعني 
تخفيف حدة  اىل محاولة  لالنرصاف  الشــارع،  نار  اطفاء 
االحتقان بني عون وبــري واعادة الوضع اىل ما كان عليه 

املجلس. رئيس  مبادرة  استئناف  اجل  من 
وتشري املصادر يف هذا املجال، اىل ان دعوة قيادة حزب 
الله مجددا عىل لســان نائــب االمني العام الشــي نعيم 

قاســم، ووفقا لبيان كتلــة الحزب اىل تقديــم التنازالت 
ن، يعكس  املتبادلــة ومتابعة مــا جرى تحقيقه حتــى ا
النقطة  استئناف مبادرة بري من  الرغبة يف  بشكل واضح 
اليها بعد االجتامع االخري بني الخليلني والحا  التي وصلت 
وفيــق صفا ورئيس التيــار الوطني الحر جربان باســيل 
الذي حرص يف بيــان كتلته النيابية االخــري، رغم التوتر 

املجلس. رئيس  مببادرة  االلتزام  عىل  الحاصل، 
وحســب املعلومات، فان بري رغم كل ما حصل، مستمر 
يف مبادرته اىل النهاية، خصوصا انها باتت تشكل الطريق 

الوحيد لتذليــل العقبات واالتفاق عىل تأليف الحكومة.
وبانتظار ما ســتؤول اليه جهــود التهدئة التي يقال ان 
ابراهيم ســيتوىل  اللواء عباس  العام  العام لالمــن  املدير 
القيام بها، يبدو ان االســباب التي حالت دون االتفاق عىل 

الحكومة ما زالت تتحكم بهذا امللف االســايس واملحوري.
واالجــواء، حيث يرص  املواقف  تتبــدل  بعبــدا مل  ففي 
الرئيس عون عىل مناقشــة التشكيلة الحكومية بالتفصيل 
اململ مع الحريري وفقا لتفســريه للامدة 53 من الدستور، 
معتربا ان املشــاركة يف التأليف تعني الركة الكاملة يف 
الحريري تجاوزا ومســا  العمليــة، بطريقة يعتربها  هذه 

املكلف. الحكومة  رئيس  ودور  بصالحيات 
ويف مرينا الشــالوحي او البياضة، يعترب النائب باسيل 
انه قدم التســهيالت الكافية يف شأن تســمية الوزيرين 
املســيحيني، متجاهــال ومتجــاوزا يف اقرتاحاته حقيقة 
ان هذين الوزيرين محســوبان اصــال من حصة الحريري 
يف اطار صيغة الـ 8،8،8، ويــرص ايضا عىل حجب الثقة 
التأليف وتسمية  رغم مشــاركته يف عملية  الحكومة  عن 
يعرت  املوقف  التيار. وهذا  وزراء محســوبني من حصة 

عن  التخيل  رافضا  بشــدة،  عليه  الحريري 
الوزيرين  تســمية  يف  املكلف  الرئيس  حق 
او املشــاركة يف تســميتهام بالتوافق مع 

الجمهورية. رئيس 
يف  الحريري  رأي  ان  واضحــا،  ويبــدو 
االطراف  لــدى  تفهام  يلقى  النقطــة  هذه 
السياســية االخرى، لكن مطالبته املسبقة 
تبدو ظاهرا  للحكومة،  الثقــة  التيار  مبنح 
التصويت  الن  دســتورية،  غري  بالشكل  او 
النواب  مجلس  جلسة  يف  يكون  الثقة  عىل 
بعد تشــكيل الحكومة عىل اســاس البيان 
املجلس.  اىل  بــه  الذي ســتتقدم  الوزاري 
الحريري  يطلبه  مــا  فان  املضمون  يف  اما 
يســتند اىل املنطق الطبيعي والسائد، وهو 
يف  يشــارك  الذي  الطرف  واجــب  من  انه 
ان  خصوصا  الثقة،  مينحهــا  ان  الحكومة 
الوزراء املحســوبني عىل التيــار والرئيس 
عون سيشــاركون يف صياغة ومناقشــة 

الوزراء. الوزاري يف مجلس  البيان  واقرار 
اما يف عــني التينة، فــان ما اكد عليه بــري مرارا هو 
الفرنسية من  املبادرة  بارسع وقت وفق  تشــكيل حكومة 
انقاذية  حكومة  تكــون  حزبيني،  عري  اختصاصيني  وزراء 
منتجة ال تتضمن اســباب او عنــارص التعطيل وبالتايل ال 
تتضمن ما يســمى بالثلث الضامــن او املعطل. لذلك عر 
يف مبادرته بنســختها الثالثة االخرية صيغة الـ 24 وزيرا 

عىل اساس 8، 8،8.
وكان بري موازنا بطريقــة دقيقة عندما اقنع الحريري 
بحكومــة الـ 24 وزيرا، بعــد ان كان يرص عىل 18 وزيرا، 
وعندما اجتهد يف طرح فكرة الـ 8،8،8، تكريسا الستبعاد 
الثلث املعطل الذي اكد الرئيس عون غري مرة ان ال يســعى 

اليه.
ويقول مصدر ســيايس ان بري أدى منذ طرح مبادرته 
وحتى اليوم دورا وسيطا وانقاذيا، ومل ينحاز يف مناقشة 
عمليــة تأليــف الحكومة اىل اي من طــريف النزاع عون 
والحريري، اما ما صدر عنه يف بيانه ردا عىل بيان رئاسة 
الذي مل  الجمهورية، فهو موقف يتعلق بالدســتور ودوره 
يكن يوما تجــاوزا لصالحية احد، بقــدر ما كان وما زال 
الحكومة، وبالتايل  لتأليف  الفرص  عامال اساسيا يف خلق 
القول ان صفة الوسيط ســقطت عنه هو يف غري محله، 
مع العلــم، ان بري ال يُحبذ صفة الوســيط وال يؤدي هذا 
الدور، بل يؤكد انه ســعى ويسعى دامئا اىل تقديم االفكار 

الحكومية. لالزمة  والحلول 
ويف الخالصــة ال يبدو ان هذه الحلول ســالكة يف ظل 
الرئيسني عون والحريري،  الكبرية بني  الثقة  ازمة  استمرار 

الحريري وباسيل. العالقة بني  ازمة  ويف ظل 

دئــــــة بين بعبدا وعيــــــن التينة والعــــــودة ملبادرة بري  ح اللــــــ يتدخل للت
عون يريد مناقشة التشكيلة »بالتفصيل اململ«.. والحريري يرفض التعدي على دور 

فادي عيد 

بات من املسلم به أن حل األزمة اللبنانية، 
الحكومة يحتا اىل رعاية  وأقله تشــكيل 
واملبادرات  املحاوالت  عبثاً  ذلك  ودون  دولية، 
العرقلة  الداخلية، بحيث ســيبقى مصريها 
والفشــل، يف ظل فتح املعــارك اإلنتخابية 
الرئاســية والنيابية من األطراف التي تعمل 
عىل خــط التأليف، ذلك ما يكشــفه مرجع 
لبنان وحتى  أن  بارز، والذي يرى  ســيايس 
ترين املقبل، سيدخل يف املجهول سياسياً 
منســوب  ارتفاع  اىل  إضافة  واقتصاديــاً، 
حصول  متوقعاً  املكشوف،  األمن  عىل  القلق 
اهتزازات أمنيــة واضطرابات وفو غري 
مســبوقة، ألن التوقعات ت باســتمرار 
حالــة اإلنهيــار، وخصوصاً عــىل صعيد 
السلع الغذائية األساســية وصعوبة تأمني 
اإلعتامدات، إىل معلومات عن ارتفاع الدوالر 
املحروقات، وكل ذلك سيؤدي اىل  وأســعار 

فرملة الحلول السياسية، وال سيام تأليف الحكومة العتيدة.
ويف هذا اإلطار، كشــفت مصــادر نيابيــة مواكبة، أن 
معلوماتها تتحــدث عن زيارة أكرث مــن موفد دويل وعريب 
اىل لبنان تباعــاً، عىل خلفية قلق ومخاوف وهواجس دولهم 
من حصول حــرب يكون لها تأثريها عــىل املنطقة بأرسها، 
وتحديداً عىل سوريا، وهذا ما سيدفع بأكرث من مسؤول دويل 
اىل تكثيف الدعم للمؤسســات األمنية اللبنانية حفاظاً عىل 
استقرار لبنان، وتحصينه يف مواجهة أي تطور قد يقع، وذلك 
مبني عىل معلومات وتقارير سياســية واستخباراتية، وما 
قاله قائد الجي العامد جوزيــف عون عندما أبدى مخاوفه 

، بل يســتند إىل أجواء  من انفجار أمني، فذلك مل يأت من فرا
ومعطيات تصب بأكملها يف هذا املنحى، الذي بدأ يتفاعل يف 
ونة األخرية مع انهيار مؤسســات الدولة، وبشكل خاص  ا
التدهور املريــع يف العملة الوطنيــة واألوضاع اإلقتصادية 

واملعيشية.
ويف غضون ذلك، وأمام هذه األجــواء الضبابية وصعوبة 
تشكيل الحكومة، يُنقل بأن اتصاالت فرنسية رفيعة املستوى 
حصلت عىل هام اجتامع الدول الســبع، عندما أثار الرئيس 
الفرنــي إميانويل ماكــرون الوضع اللبنــاين مع نظرائه 
املشاركني يف هذه القمة، وعىل هذه الخلفية، أوفد مستشاره 
املكلــف مبتابعة امللف اللبناين باتريــك دوريل، وهذه الزيارة 

تأ يف سياق إعادة إحياء املبادرة الفرنسية 
اللبنانيني  الخالفات بني املســؤولني  وتنظيم 
بعد السجاالت الرئاسية األخرية، والتي تركت 
قلقاً من أن تــؤدي إىل رصاع طائفي، وحتى 
مذهبي، بعدما توالت مواقف رجال الدين التي 
حذرت من املســاس بطوائفهــا عىل خلفية 
صالحيات هــذا الرئيس وذاك، والتفتي عن 
مخر جديد ملســار التأليف بعدما باتت كل 
املؤرشات واملعلومات ت بصعوبة أن يشكل 
الرئيس املكلف ســعد الحريــري أي حكومة 
الغاية،  الرئيس ميشال عون، ولهذه  يف عهد 
فإن مــا يُنقل من الدوائــر الضيقة اللبنانية 
إمكانية  يتمحور حــول  ا  إ الفرنســية،  ـ 
اإلنتخابات  إنتقالية إلدارة  تشــكيل حكومة 
عن  التفتي  يجــري  خر  ومبعنى  النيابية، 
أكرث من مخر وصيغة للحــل، بعدما تعذر 
جمع وتوافــق الحريري مــع كل من رئيس 
الجمهورية ميشــال عون، ورئيــس »التيار 

الوطني الحر« النائب جربان باسيل.
واخــرياً، وإزاء هذه الوقائع واألجواء الضبابية املســيطرة 
عىل األجــواء الداخلية، فإن الذعر من تدهور الوضع املعي 
قد يؤدي اىل إعادة تحريك الشــارع، ومن قبل أكرث من طرف 
عىل غــرار ما حصل يف اإلرضاب األخري، مبعنى دخول أحزاب 
وتيارات سياسية وجهات من خار السياق لتعميم الفو 
واســتغالل ما يحصل يف البلد من انهيارات غري مســبوقة، 
وباعتبار أن أكرث من مرجعية أمنية حالية وسابقة، كانت قد 
حذرت من انكشاف الوضع األمني واستغالله من املترضرين 
للعبث بأمن البلد واســتقراره، كام واســتغالل أوضاع الناس 

وظروفهم الدقيقة والصعبة.

ــنــي ــاعــي وأم ــم جــت ــن انــفــجــار  ــذر مـ ــحـ ــات ســيــاســيــة وأمــنــيــة تـ ــي مــرجــع

دعا املديــر العام لألمن العام، اللواء عباس 
وطنية  وحدة  حكومة  »تشكيل  إىل  إبراهيم، 
قادرة عىل حل مشاكل لبنان ألن مصريه عىل 
التعطيل هو  أن »املسؤول عن  املحك«، معترباً 
غياب التواصل والحــوار ولجوء األفرقاء إىل 

الرتاشق اإلعالمي«.
ويف حديــث عــرب قناة »روســيا اليوم« 
بالتزامن مع زيارته إىل العاصمة الروســية 
موسكو، أســف اللواء إبراهيم »لغياب منطق 
العقل مبوضــوع الحكومة«، مشــدداً عىل 
أنه »ال بد من وجود حكومة أياً يكن شــكلها 
ووجود الحكومة هــو املدماك األول لحل كل 

مشاكل لبنان«.
اللبناين قادر عىل  أن »املواطن  وشدد عىل 
الصمود وهو مواطن خالق ومبدع وقادر عىل 
والصمود  األزمات  قلــب  الحلول من  اجرتاح 
يف مواجهة أي أزمة هو الرط األســايس 

لحلها«.
وعن زيارته إىل موســكو، أوضح إبراهيم 
أنه لبى »بكل رسور الدعوة إىل موســكو من 
جهاز املخابرات الخارجي الرويس«، الفتاً إىل 
اللبناين وبني  العام  »وجود تنسيق بني األمن 
خصوصاً  الرويس  الخارجي  املخابرات  جهاز 

مبوضوع اإلرهاب«.

قال  الــروس،  باملســؤولني  لقاءاته  وعن 
إبراهيم: »ملســُت مــن املســؤولني الروس 
اســتعداد روســيا الدائم للوقوف إىل جانب 

لبنان ومساعدته سواء اقتصادياً أو أمنياً«.
وأكد أن »هناك إجامعــاً لبنانياً عىل تلقي 
املســاعدات والهبات من الدولة الروسية وال 
األمنية«، مضيفا  املساعدات  مبا خص  سيام 
»سبق وطلبنا من روسيا تدريب عنارص األمن 
العام يف مجــال مكافحة اإلرهاب ومجاالت 
أخرى وأرسلنا عســكريني سابقاً إىل روسيا 

للتدريب وال يزال هذا األمر مستمراً«.
وعن ســؤاله إن كان قد طلب مســاعدة 
انفجار مرفأ بريوت،  بالتحقيق يف  روســيا 
أجاب إبراهيم: »ال هذا شــأن لبناين داخيل، 
يقــوم محقق عــديل لبناين بإجــراء هذه 
التحقيقات وهو الذي يطلب املساعدة من أي 
«، موضحا أن  جهة كانت يف حال احتاجها«
»لبنان قادر عىل القيام بهذا التحقيق وعندما 
يحتا لبعض املســاعدات التقنية لن يتوا 

عن طلبها من البلدان الصديقة«.
»تم  أنه  إبراهيــم  أكد  خر،  ويف ســياق 
توقيع اتفاقية حصول لبنان عىل النفط من 
العــراق«، موضحاً أن »هناك إجراءات إدارية 
فقط يعمــل املرصف املركــزي العراقي مع 

مرصف لبنان عىل حلها«.
وعن ملف عودة النازحني السوريني، أكد أن 
التنسيق مع السلطات السورية قائم، ومشدداً 
عىل أنه »ليس هناك أي نازح سوري عاد إىل 
بالده تعر إىل مضايقات إال اذا كان ارتكب 
أي مخالفــة بعد العــودة ولكن نحن نضمن 

سالمته بعودته الطوعية«.
وعــن دوره بالقيام بوســاطات بني دول 
غربية وسوريا وال ســيام مبا خص احتجاز 
مواطنني أجانب يف ســوريا، كشف إبراهيم 
أن »الغرب يحاول جاهداً االنفتاح عىل سوريا 
يف امللف األمني ولكن ســوريا ليست جاهزة 
لالنفتاح األمنــي فقط بل ترغــب بانفتاح 
ديبلومايس وســيايس«، مضيفا أن »دمشق 
أبدت استعداداً للتعاون مع الدول الغربية مبا 
خص وجود مواطنيها يف ســوريا وإن كانت 
دمشق متلك أي معلومات عنهم فهي مستعدة 

لتقدميها«.
الطاقة  وزيــرة  عــىل ترصيحــات  ورداً 
اإلرسائيلية حول »الحلول اإلبداعية« مبا خص 
البحرية، قال: »إننا ال  ملف ترســيم الحدود 
نريد ابداعات وابتكارات فاالبداع الوحيد الذي 
نريده من إرسائيل هو إعطاء لبنان حقه يف 

مياهه وحدوده الخالصة وهذا حق واضح«.

... واللبناني قادر على الصمود ابراهيم : مصير لبنان على املح
الداخليــة  وزيــر  وصــل 
اىل  فجــأة  محمد فهمــي 
ضبطت  بعدما  بــريوت  مرفأ 
شــعبة مكافحة املخدرات يف 
الجــامرك، كميــة كبرية من 
الكبتاغون موضبة يف  حبوب 
مستوعبني محملني بالحجارة، 

ُمعدة للتهريب إىل السعودية.
وتم توقيف بعض األشخاص 

املتورطني بالعملية.
وأكد فهمي أن »هناك تنسيقا 
بني كافة األجهزة األمنية مام 
فة  يساهم يف الحد من هذه ا
وتوقيف كافة الشــبكات التي 
وكشــف  الدول،  إىل  تصدرها 
متوجهة  كانت  الشــحنة  أن 
إىل جــدة«، وطلب »من كافة 
املواطنــني أن يضعــوا يدهم 
أجل  من  األمنية  القوى  يد  يف 
املساعدة إلعادة الثقة بلبنان«.

وردا عىل ســؤال، قال فهمي: »بالنسبة إىل العديد 
أنا أهنئهم ألنهم يعملون باللحم الحي أما بالنسبة إىل 
العتاد فاملطلوب تحديثــه وقد بدأ العمل عىل ذلك من 

خالل  املجلس األعىل للدفاع«.

وعن عمليات التوقيف وعدم اإلعالن عن أســامء 

حتى اللحظة، أكد فهمي »أن هذا األمر منوط برسية 

رأســني  أوقفت  األمنية  األجهزة  لكــن  التحقيقات، 

مدبرين ثبت تورطهــام يف عمليات تهريب املخدرات 

والعمل جار لتوقيف الباقني«.  

ة مي من املرفأ : توقيف رأسين مدبرين وتنسي بين األج ف

ات و اي امل هم ي
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مــنــطــ »املـــثـــالـــثـــة« و»الــــعــــد« يــعــطــل الــتــشــكــيــل ولـــيـــ »الــثــلــ املــعــطــل«
ــل فــقــدان الثقة ـ ــدم اســتــقــالــة حــكــومــتــ فــي  ــان عـ ال يــمــكــن لــلــحــريــري ضــم

الفوضى وتفشي  ا  انفراط ملنع  العسكرية  سسة  للم الدولي  الدعم 
... واجما على مناقبية قائد الرهان على الجي لامسا باالر

دوليل بشعالين

ال يزال املنطق الطائفي يتحكم بحســابات 
املســؤولني السياســيني يف لبنان بدالً من 
االلتــزام الوطنــي، األمر الــذي يحول دون 
التي  املنتظرة  اإلصالحات  حكومة  تشــكيل 
ســتقود البلد اىل طريق التعايف املنشــود. 
ويســعى هذا املنطق لتغيري ما هو سائد، إما 
من خالل تقاســم السلطة من قبل الطوائف 
سواها  دون  واملســيحية  والشيعية  السنية 
من املذاهب، واما من خالل إعطاء الشــيعة 
مبفردهم الثلث، واملذاهب اإلسالمية األخرى 
مجتمعة الثلــث، والثلث املتبقــي للمذاهب 
املنطق  أن تطبيق هذا  املســيحية كلها. غري 
التعاي املســيحي-  ال يجوز يف ظــل بلد 
اإلســالمي، النموذجــي يف منطقة الرق 
األوسط الذي تتعاي فيه مذاهب عديدة من 

جميع الديانات والطوائف يبل عددها 18.
عن هذا املوضوع، تقول مصادر سياسية عليمة بأن الرئيس 
املكلف سعد الحريري ال يريد تخريب العالقة السنية- الشيعية 
القامئة اليــوم بينه وبني »الثنايئ الشــيعي«، ويريد بالتايل 
اعتبار املسيحيني الطرف الثالث الذي يُشاركهام الحكم وليس 
الثاين، أي أنه يُفكر بعقلية املثالثة ال املناصفة، ال ســيام بعد 
أن أصبح عدد املسيحيني يف لبنان ال يتعدى نسبة الـ 33  بعد 
. ولهذا يرفض الحريري إعطاء »الثلث  أن كان يف املايض 65 
املعطل« للفريق املســيحي الذي يحق له، »بحسب التقسيامت 
الجارية«، نســبة اىل حجم متثيله يف املجلس النيايب، األمر 
الذي يجعل الجمود الحكومي والسيايس يف البلد يُرواح مكانه 
رغم كل املحــاوالت واملبادرات الخارجية والداخلية، بســبب 

التصلب ومحاولة فر أعراف جديدة خارجة عن الدستور.
يف املقابــل، يريد رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون 
وفريقه الســيايس، عىل ما أضافت املصــادر، الحفا عىل 
حقوق املسيحيني، وفقاً ملا ينص عليه »اتفاق الطائف« والذي 
تُطالــب غالبية الطوائف بتطبيق بنــوده كاملة، أو بتطبيقه 
نصاً وروحاً.. كام يتمســك مبامرســة صالحيــات الرئيس 
كاملة من دون أي انتقاص، وذلــك خالفاً ملا كان يحصل يف 
العهود السابقة. علامً بأن الطائف قد قلص هذه الصالحيات 
بر وتوقيع النواب املســيحيني أنفسهم الذين شاركوا يف 
اجتامعات الطائــف، وألقى بعضها عىل عاتق مجلس الوزراء 
مجتمعاً، يف الوقت الذي حــاول فيه بعض وزراء الحكومات 

السابقني اختزال صالحيات املجلس بشخصهم.

وترى املصادر نفســها، بأن هذه املثالثــة التي يُعمل عىل 
فرضها عىل املســيحيني اليوم ال مُيكن أن متر، وخصوصاً أن 
»وثيقة الوفاق الوطني« نصت عىل املناصفة بني املســيحيني 
واملســلمني وعىل معادلة 6 و6 مكرر. فحتى وإن كانت بعض 
األحزاب املســيحية ترفض املشاركة حالياً يف السلطة، بهدف 
»تحييد« نفســها عن انتفاضة الشــعب عىل هذه الســلطة 
ومطالبتــه بتنحي جميع الذين حكموا خالل الثالثني ســنة 
االخرية، وفق شــعار »كلن يعني كلن«، غري أنه ال مُيكن إلغاء 
ها عن الحياة السياســية كونها ال تزال  وجودهــا، أو إقصا

ممثلة لريحة شعبية يف الربملان.
ويف الوقت الذي تفر فيه »املثالثــة« واقعاً جديداً يُذكر 
بالرتويكا، ويختلف عن األعداد عىل أر الواقع، ذكرت املصادر 
بأن الحريري نفسه، سبق وأن أعلن يف إحدى إطالالته، عىل 
سبيل املزاح »أننا وقفنا العد«. ولهذا فمن يوقف العد، ال مُيكنه 
االستمرار مبنطق أي طائفة عددها األكرب يف البلد، ويبني عىل 
هذا األمر لفر تقســيامت جديدة ال تتطابق ال مع الوقائع 
الدميوغرافية، وال مع األعراف والدستور. فمثل هذا املنطق من 
شــأنه خلق رصاعات مع املذاهب والطوائف األخرى يف البلد 
التي تُصارع من أجل الحصول عىل متثيل لها يف الحكومة أو 
املجلس النيايب وفق حجمها. ولعل هذا هو الهدف األســايس 
من وضع قانون اإلنتخابات الجديد، والقائم حالياً، الذي جرى 
تقسيمه عىل أساس النسبية وفق 15 دائرة بهدف أن تنال كل 
املذاهب والطوائف من الديانتني املسيحية واملسلمة، حقوقها 
عىل قدر الريحة الشعبية التي مُتثلها، وذلك لعدم هيمنة أي 

طائفة عىل أخرى أو إلغاء وجودها برمته.

من هنا، يخــ البعض يف الداخل، عىل 
املصادر عينها، من إســقاط مبدأ  ما عقبت 
»الدميوقراطية التوافقية« الذي ســاد خالل 
العقود املاضية، ليس من أجل التغيري ودخول 
وجوه مســتقلة وغري حزبيــة عىل الحياة 
تعتمد  دميوقراطية  أجل  من  ا  إ السياسية، 
عىل األكرثية العدديــة التي تفرز ثالث كتل 
طائفية، قادرة كل منها عىل التعطيل كونها 
إذ من  تتفق طائفياً، وهذا األمر خطــر جداً 
شــأنه إعادة البالد اىل املنطق الطائفي، يف 
الوقت الذي يُطالب به الشعب بسيادة املنطق 
الوطني عىل ما عداه خدمة للشــعب والبالد 

قبل أي مصلحة أخرى.
وبطبيعــة الحال، أوضحت املصــادر أن أي 
شخص يســتطيع »التعطيل« إذا شاء يف حال 
قام بتحالفات معينة. حتى أن رئيس الحكومة 
يســتطيع اإلستقالة ساعة يشــاء، ما يجعل 
الحكومة مستقيلة فوراً. لهذا تساءلت املصادر 
عينها عــام يُقلق الحريري يف موضوع »الثلث املعطل« ما دامت 
التحالفــات »املســتحدثة« رمبا، مُيكن أن تقود اىل اســتقالة 
الحكومــة. أما خوفه من أن يُعيد التاري نفســه، عىل غرار ما 
حصل عندما أعلن عرة وزراء اســتقالتهم من حكومته عندما 
كان يعقد اجتامعاً يف البيت األبيض يف واشــنطن مع الرئيس 
، ولهــذا يُطالب  األمرييك بــاراك أوبامــا )يف 1/12/ 2011
بالحصول عىل ضامنات عدم إســقاط أو اســتقالة الحكومة 
الجديدة قبل تشكيلها، فإن هذا األمر ال مُيكن أن يضمنه حتى ولو 
حصل عىل الوعود. فالظروف قد تتبدل بعد تشــكيل الحكومة، 
والتسويات املنتظرة قد تُعقد، ورمبا يغري الحريري نفسه موقفه 

من أمور عديدة تستدعي استقالة حكومته.
من هنا، تجد املصادر أن فر الروط املســبقة، بســبب 
فقدان الثقة، ال مُيكن أن يحل محل الثقة املتبادلة التي أظهرت 
كل اللقاءات واإلتصاالت األخرية عىل مستوى القادة السياسيني 
أنها مفقــودة بني األطراف املتنازعة عىل الســلطة. وفقدان 
الثقة نفســه هو الذي يجعل حكومة الرئيس حســان دياب 
املســتقيلة ال تقوم اليوم مبهام ترصيف األعامل، كام يجب. 
ولهذا، فإن بقاء السياســيني يف الحكم مرتبط باستعادتهم 
للثقة ببعضهم بعضا ل يســتعيد الشعب اللبناين واملجتمع 
الدويل الثقة بهم. وإال فإن االنفجار الكبري يف الشــارع بات 
قريباً، ورمبا يُنذر بحــرب أهلية هذه املرة، إذا ما بقي الحديث 
عن الحصص الطائفية أو عىل األكرثية العددية هو الســائد 
بدالً من العي املشــرتك وتحقيق االصالحات املطلوبة إلنقاذ 

الوطن..

عيل ضاحي

الدويل  االهتــامم  أثــار 
والخليجي  والعريب  واالممي 
بدعم املؤسســة العسكرية 
وتسليط الضوء عىل قائدها 
العامد جوزاف عون، »شهية 
السياســية  الت«  التســا

اللبنانية واملارونية تحديداً.
وتؤكد اوســاط سياسية 
ومتابعة  ذار   8 يف  بــارزة 
مللف املؤسســة العسكرية، 
الدويل  االهتــامم  ان هــذا 
االمــرييك  وخصوصــاً 
والربيطــاين،  والفرنــي 
للغرب  الدامئة  واملحــاوالت 
وامريكا، يحــاول االيحاء ان 
ملواجهة  هــو  الجي  دعم 
املقاومــة واليجــاد قــوة 
مواجهة  عىل  وقادرة  بديلة 

املقاومة ولكنه يف الظاهــر ايضاً يحاول التأكيد 
ان االهتامم الدويل بلبنان واملظلة االمنية موجودة 
وملنع انفجار الوضــع االمني، رغم غياب االهتامم 
بأي دعم ســيايس للحكومة او اقتصادي ومايل، 
وبغض النظر عن املبادرة الفرنسية والتي مل ترتجم 
بزخم بســبب وجود نقــص يف الدعم االمرييك 

والسعودي لها
وتقول االوســاط ان العالقة التي تربط الجي 
باملقاومــة منذ اتفاق الطائــف، وحتى اليوم هي 
عالقــة تكاملية ومبنية، عىل مــا ينصه الطائف 
اللبنانيني يف املقاومــة حتى زوال كامل  من حق 
االحتــالل، ومن منطوق البيانــات الوزارية، التي 
نصت عىل املعادلة الثالثية الذهبية »جي وشعب 
ومقاومة«، وهذا كفيل برعنة عملها ودميومتها 
وتكاملها وتنســيقها مع كامــل االجهزة االمنية، 
باالضافــة اىل تكريس االســرتاتيجية الدفاعية، 
وهي وظيفة الدفاع  املقدســة للمقاومة ضد اي 
عدوان من الجنوب او من الشــامل وكذلك التصدي 

للمسريات االرسائيلية املعادية.
وبناء عىل هذه العالقة التكاملية، ليس لدى املقاومة 
 ، اي »تحسس« من اي مساعدات غري مروطة للجي
وال ســيام يف هذا الظرف والذي يحتــا فيه اكرث ما 

يقارب فيه 100 الف جندي وضابط ومن مختلف الرتب 
اىل هذه املعونات الغذائية واالقتصادية وحتى املالية، 

طاملا انها تأ عرب املؤسسة ومن خالل قائدها.
وتؤكد االوساط ان اي زيادة يف املساعدات ومن 
اي جهة صديقة اتت وحتى من ايران او روسيا، وال 
سيام يف املجال التسلحي والسالح النوعي الردعي 
والصاروخية،  الجويــة  واملنظومات  والدفاعــي 
ستوفر قوة اضافية اىل جانب املقاومة للدفاع عن 
لبنان متهيداً الحتــواء املقاومة يف وقت ما ضمن 

. تشكيالت الجي
وترجح االوســاط ان يكــون اســتقبال الرئيس 
، هو لفتــة لتقديره والتعويل  الفرني لقائد الجي
عىل الجي يف ظل العقم السيايس وافشال تشكيل 
الحكومــة الجديدة، وكذلــك عدم الثقــة بالطبقة 
السياســية التي مل تقم بأي خطــوة اصالحية منذ 
17 ترين االول حتى اليوم وصــوالً اىل تأكيد عىل 
شفافية الجي والقوى االمنية يف السنوات االخرية، 
وبالتايل، كل ما ارســل اىل لبنان من مساعدات بعد 
ب 2020  تم توزيعه عرب  تفجري مرفأ بــريوت يف 4 

الجي ومنظامت وجمعيات املجتمع املدين.
القوى تواصلت مع  ان بعض  وتكشف االوســاط 
ذار وال ســيام حــزب الله و«حركة  قوى وتحالف 8 
امل«، وال يبدو ان هناك من »حساسية« ما تجاه قائد 

الجي بل كل تقدير واحرتام لدوره وتكامل معه يف 
ملف املقاومة والحفا عىل االمن، وتقول ان الرهان 
 ، اليوم هو عىل نجاح الجي يف االمســاك باالر
ومن ضمن توجيهات الســلطة السياســية، والبقاء 
عىل اتم جهوزية ملنع ترجمة االنقسام السيايس عىل 
، ويف ظل اســتمرار الشغور الحكومي طويالً  االر

والبقاء عىل حكومة عرجاء لترصيف االعامل.
وتلمح االوساط اىل ان البعض ايضاً تواصل مع 
قائد الجي عرب اصدقاء ومشــرتكني، والرجل مل 
يتحدث عن امور سياســية او اجندات خاصة، او 
انه مرشح رئايس ال من قريب او من بعيد، وتقول 
ان قائد الجي ليس طامحاً ألي دور سيايس، او 
تبدل يف توجهات الجي بل هو يتلقى التعليامت 
من السلطة السياسية، وهو يطمح حالياً اىل بقاء 
املؤسسة العســكرية محصنة ضد الفقر والجوع 
واملر يك تســتمر يف اداء مهامها، وان املهام 
امللقاة عىل عاتقها ليســت بســيطة، وان الدور 
املنوط بالجي اليوم هو منع ترجمة اي انقسام 
طائفي او مذهبي او ســيايس اىل صدامات عىل 
، وكذلك تحويل الفو املالية واملعيشــية  االر
والجوع والفقر اىل حرب عصابات يف الشــوارع 
وتعميم الفو الســقاط املؤسســات وسيادة 

رشيعة الغاب

ــطــورات مــع زوار ــت ال عـــون عـــر 

يا مــع  ــا  األوضـ بح  الحريري 

داال ونهرا او           تق قر عون م

د الحرير كية ع م ف ا ال

اســتقبل رئيس الجمهورية العامد ميشال عون قبل ظهر أمس 

يف قرص بعبدا، الوزير الســابق النقيب شكيب قرطباوي، واجرى 

معه جولة افق تناولت التطورات األخرية السياسية واالقتصادية.

اســتقبل رئيس الحكومة املكلف سعد الحريري ظهر أمس 

يف بيت الوسط، السفرية األمريكية يف لبنان دورو شاي، 

يف حضورالوزير الســابق غطاس خوري واملستشــار باسم 

خر املستجدات واألوضاع العامة. الشاب، وعر معها 

لــجــعــل األوان  ن   : ــا  ــبـ ــنـ جـ
ــار ــبـ ــتـ الـــتـــســـويـــة فــــــو كــــــل اعـ

غرد رئيس الحزب التقدمي االشــرتايك وليد جنبالط عرب 
حســابه عىل »تويرت«: » ال ميكن االســتمرار يف هذه الحال 
االنتظارية من قبل بعض املســؤولني وحال البالد ترتاجع يف 
ن االوان لجعل التســوية فوق  كل يوم يف غياب الحكومة .
كل اعتبار بعيدا من الحســابات الشخصية الضيقة .ان مبدأ 
التســوية ليس بدعة بل أســاس يف الحياة ويف السياسة 

،وتذكروا ان الحقد يقتل صاحبه اوال«.

بحثت برنام دعم األسر األكثر فقرا
ــداء ــى مــأدبــة  ــوة الـــراعـــي الـ ــ ــت دع ــب عــكــر ل
واملعيشية قــتــصــاديــة  ا األوضـــا  اللقاء  ومــحــور 

د الراع عكر ع

لبــت نائبة رئيــس مجلس 
الوزراء وزيــرة الدفاع ووزيرة 
بالوكالة  واملغرتبني  الخارجية 
يف حكومــة ترصيف األعامل 
زينة عكــر دعــوة البطريرك 
مــار  الكاردينــال  املــاروين 
اىل  الراعي  بطــرس  بشــارة 
جرى  حيــث  الغداء،  مأدبــة 
عر لألوضــاع العامة وخر 
التطورات يف لبنان، ال ســيام 
األوضاع اإلقتصادية واملعيشية 
والتي  الراهنة  األزمة  ظل  »يف 

والجي  عــام  بشــكل  اللبنانيون  تحتها  يرزح 
اللبناين بشكل خاص«، وفق بيان عن مكتب عكر.

وكان عكر عقدت إجتامعــا مع مدير برنام 
األغذية العاملي يف لبنان عبد الله وردات، يرافقه 
وفد تقني مــن املراكز اإلقليميــة للربنام يف 
البحــث يف مروع تقييم  إيطاليا ومرص، وتم 
بالربنام  املتعلقــة  والتقنية  الفنيــة  القدرات 

الوطني لدعم األرس األكرث فقرا بطاقة شــبكات 
. NPTP(  األمان اإلجتامعية

نائبة عكر سفري  إســتقبلت  ثانية،  من جهة 
لبنان تشــيان  الشــعبية يف  الصني  جمهورية 
إليها رســالة من مستشار  الذي نقل  مينجيان، 
الدولة ووزير الخارجية الصيني وان يي. وجرى 
عر لألوضاع العامــة والعالقات الثنائية بني 

البلدين وسبل تعزيزها.

ــد األمـــــــــر« :  ــ ــي ــ ــن ب ــ ــان الــــــى مـ ــ ــب ــ ــد ق ــ ــم ــ أح
كـــفـــى مـــقـــامـــرة بــالــبــلــد وبــــأحــــام الــشــعــ

الــوطــن  ــن  م تــبــقــى  ــا  م تنقذ  لــحــكــومــة   : ــم  هــا

أكد املفتي الجعفري املمتاز الشي أحمد قبالن 
يف خطبة الجمعة التي ألقاها يف مســجد اإلمام 
الحســني يف بر الرباجنة، أن »املطلوب موقف 
وثبات ومواجهة، وعدم ســكوت عن أبشع كارثة 
حلت بالبلد، ألن السكوت مقربة وطن، وأفظع من 
الكارثة، بل جرميــة ال تغتفر. ولذا علينا أن نعمل 
عىل إنقاذ بلدنا وحامية ناسنا وأسواقنا وخياراتنا، 
ويف مقدمها وحدتنا ورشاكتنا الوطنية التي يجب 
أال تهتز رغم كل األوكار الدولية والغرف الســوداء 
التي تعمل يف العلن والخفاء عىل رســم الشوارع 
وتحريك الغرائز، يرافقهــا لعبة حصار وتجفيف 
أســواق، تتقصد قهر الناس، واستنزاف البلد، يف 
الفاسدين والفساد بأنواعه  ظل حصانة وحامية 
وأشــكاله، بهدف ترويع الناس وإحكام الحصار 

القاتل بكافة عناوينه«.
ووجه قبــالن خطابه اىل للبنانيــني، بالقول: 
»لســنا بحاجة إىل منظرين، وال إىل طروحات من 
هنا وهناك، البلد ينهــار، وكل ما يجري هو ترقيع 
برتقيع، ولكن إىل متى هــذا العناد وهذا التحدي 
وهذا النكد السيايس غري املسبوق إىل متى كل هذا 
النزق السيايس والتعقيد املصطنع وملصلحة من 
ومن ســيكون الرابح وأي طائفة ستكون الفائزة 
يف هذا »املاراتون االنحداري« باتجاه الهاوية كلنا 
خارسون، طاملا نحن نفكر طائفياً، وقلنا لكم سابقاً 

إن أســاس األزمة يف لبنان هو النظام السيايس 
التاريخي الطائفي الفاســد الذي مل ينشأ من أجل 
دولة وطن ومواطن، بــل أوصلنا إىل ما نحن فيه، 
فها هو البلد يرتنح ويتهاوى، والشعب يعي الذل 
والهوان يف كل لحظة ويوم، وهناك من يتحدث يف 
الحياد، ومبؤمتر دويل، ويف الصالحيات، ويطالب 
بالحقوق، وهل بقي من حقوق يف وطن يكاد يفقد 

ء حتى مسو وجوده«. كل 
وختــم »إن األدوات التنفيذية لهذه املأســاة 
أيضا  بلدنا، واملعرقلــون واملعطلون  التي تطال 
باتوا مكشوفني، أولئك الذين يرفضون املبادرات، 
ويتلطون ويتذرعون بالحج التي مل تعد تنطيل 
ن: بدنا  عىل أحد. لذلــك نحن نقول بالفــم امل
حلول، بدنا حكومة، بدنا قيادات وزعامات تتنازل 
وتضحي، الناس شــبعت وتعبت وقرفت، الناس 
بدها تاكل، بدها مستشفى، بدها دوا، بدها أمان، 
بدها خبز، بدها كرامة محفوظة، بدها أموالها 
من الذيــن نهبوا وهربوا. فكفــى نفاقاً وزيفاً 
واحتياالً واســتنزافاً، كفى مقامرة مبصري بلد 
وأحالم شعب يا من بيدكم األمر وترون، توجهوا 
اليوم قبل الغد إىل حكومة تنقذ الوطن، وأغيثوا 
الوطنية  والراكة  األهيل  والسلم  الدولة  لبنان 
والعي املشــرتك قبل فــوات األوان وإال فعىل 

لبنان السالم«.

ســأل عضو كتلة »التنميــة والتحرير« النائب 
قاســم هاشــم عرب مواقع التواصل االجتامعي: 
»مــاذا ينتظر البعض التخاذ القــرار واالفرا عن 
حكومة االنقاذ للحفا عىل ما تبقى من الوطن 
أمل تحــرك رصخــة اللبنانيني وصــوت وجعهم 
وجوعهم أي إحســاس باملســؤولية ليتخلوا عن 
املصالح واملكاسب والحقوق الوهمية بهدف زيادة 
الشعبوية عىل حساب كرامة الناس وما يتعرضون 
له من ذل وقهــر واهانة امــام كل احتياجاتهم 

.» الحياتية اليومية

أضــاف »لقد مــل اللبنانيون من الســجاالت 
الزماتهم  معالجة  وينتظــرون  املوتور  والخطاب 
واساس ذلك حكومة قادرة عىل محاكاة املعضالت 
بكل جوانبها، والوصــول رسيعا فالطريق واضح 
مبادرة الرئيــس نبيه بري التي تســتمر وحيدة، 
استنادا إىل تأييد القوى والفاعليات الخار عربيا 

واقليميا واوروبيا«.
وســأل: »هل يتعظ أصحاب الرهانات الخاطئة 
لينتبهوا إىل خطــورة إطالة األزمة وليعملوا عىل 

تسهيل والدة الحكومة قبل فوات األوان«.

كرامي: تحصين الجي
ــن بـــــقـــــاء ــ ــ ــم ــ ــ ــ ــ ــ ي
ــان  ــن ــب واســــتــــقــــرار ل
كرامي  فيصل  النائب  غرد 
عرب حســابه عىل »تويرت«: 
اللبناين  الجيــ  دعم  »ان 
يف هذا املفرتق الخطري الذي 
مبثابة  هو  لبنان  يشــهده 
ألن  املظلم.  النفق  يف  ضوء 
تحصني املؤسسة العسكرية 
يضمن بقاء واستقرار لبنان 
ومجتمعا.  وكيانــا  وطنــا 
التي  فرنسا  نشــكر  ونحن 
دعــت ونظمــت مؤمتــر 
كام  اللبناين  الجيــ  دعم 
الدول الشقيقة  نشــكر كل 
لبــت  التــي  والصديقــة 

وشاركت«.

املتبادلة والــتــنــازالت  البناء  بالحوار  تــحــل   البلد  أزمـــات   : الــلــ ل  ف
أكد الســيد عيل فضل الله، خــالل القائه خطبتي صالة 
الجمعة، من عىل منرب مســجد اإلمامني الحسنني يف حارة 
حريك، أننا »أمام كل الواقع املزري الذي وصل إليه البلد، كنا 
ننتظر ممن هم يف مواقع املســؤولية، أن يوحدوا جهودهم 
ويتجاوزوا خالفاتهــم ورصاعاتهم التي أصبح من الواضح 
أنها عىل املواقع والحصص واملصالــح الخاصة والفئوية، 
وإن عنونت بعناوين دستورية وحقوق الطوائف واملذاهب. 
لكن مع األســف، ال يزال هؤالء ميارســون سياسة إدارة 
الظهر لكل ما يعاين اللبنانيــون ويتعاملون كأن البلد بألف 
خري، ال تهزهم مشــاهد الذل التي يعــر الناس لها وهم 
يقفون طوابري طويلة يف ســياراتهم بحثا عن البنزين، أو 
يبحثون الهثني عن حليب أطفال ألوالدهم أو للحصول عىل 
دواء أو استشــفاء وغالبا ال يجدونه.. أو يف طوابري األطباء 
واملهندســني وذوي الكفاءة الذين قرروا الهروب من بلد ال 
يحرتم كفاءتهم وقدراتهم أو التقارير التي تتحدث أن لبنان 

بات البلد األغىل.

وأعلن »إننا يف مواجهة هــذه األوضاع املرتدية عىل كل 
الصعد، ويف ظل انسداد أبواب األمل داخليا وخارجيا، نقول 
مجددا لكل القوى السياســية الحاكمة، كفى إذالال للناس 
الذين مل يقرصوا معكــم وهم من أودعوكم مواقعكم، كفى 
هدرا للوقت الذي يضيع سدى وأخذ يهدد مقدرات اللبنانيني 
ومدخراتهم، وكفى تقاذفا للمسؤوليات، فالبلد ال تحل أزماته 
باملكابرة والعناد وال باألســقف العالية وغري الواقعية وال 
البيانات النارية وال باإلقصــاء، فهذا البلد تحل أزماته فقط 
مبد الجســور والحوار البناء والتنازالت املتبادلة التي تأخذ 

باالعتبار مصلحة اللبنانيني وأمنهم ومستقبلهم«. 
وقال: »نحــن يف هذا املجال، ندعو ورغــم كل ما جرى، 
بــني من هم يف املواقع العالية، نجدد الدعوة إىل البناء عىل 
ما انتهت إليه املبــادرة املطروحة من رئيس املجلس النيايب 
بعدما أصبح واضحــا أن ال بديل منها للوصول إىل حكومة 
تخر هذا البلد من االنهيــار وتعيد االعتبار إىل صورة البلد 

.» يف عيون أبنائه ويف الخار
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1 دوالرا للصفيحة على أسا سعر السو ين الى  البن
ال يوميا ري  ... والت يجاد حل وس ي« يحاول  »املرك

محمد علو

بعد أن شارفت أموال الدعم عىل اإلنتهاء، ورمبا بعد أن انتهت 
أموال الدعم، بدأ البحث عن حلول يف مسألة استرياد املحروقات 
إىل لبنان، فاألزمة التي نعيشها اليوم مرجحة نحو اإلستمرار، 
ال بل أن تصبح أشــد وطأة عىل شــعب مل يعد ميلك ما يقدمه 
يف سبيل تأمني مستلزمات الحياة له، وطبعاً كل ذلك عىل وقع 

استمرار التهريب اىل سوريا دون حسيب أو رقيب.
تُشــري مصادر مواكبة اىل وجود قطبة مخفية يف ملف 
البنزين تجعل فكرة »املؤامرة« منطقيــة للغاية، ففي األيام 
القليلة املاضية تقول الركات املســتوردة للنفط أنها وزعت 
يومياً ما بني 10 اىل 12 مليون ليرت من البنزين، وهو ما يكفي 
حاجة السوق اللبناين بشكل كامل، كون اإلستهالك اليومي 
من البنزين يصل اىل 10 مليون ليرت بحســب الركات، وإىل 
6 مليون ليرت بحســب أصحاب املحطــات، ورغم ذلك ال تزال 
طوابري الذل منتــرة يف كل املحطات العاملة يف لبنان، إىل 
جانب اســتمرار إقفال كثري من املحطات بسبب عدم وصول 

البنزين إليها.

عالمة اســتفهام كبرية تُطرح هنا حــول مصري البنزين 
املوزع، ألنه بحال صدقت الركات املســتوردة، فإن البنزين 
املوزع يوميــاً ال يصل اىل املواطنــني، وبالتايل يختفي عىل 
الطريق بني املوزعني وأصحاب املحطات. وهنا تكشف املصادر 
أن وزارة الطاقة باتت عىل قناعة تامة بأن أصحاب املحطات 
يخزنون جزءاً من املادة التي تصلهــم يومياً، بانتظار عملية 
رفع الدعم وارتفاع ســعر الصفيحة وتحقيق أرباح خيالية، 

وأن جزءاً من البنزين يتم تهريبه بانتظام إىل سوريا.
مع بداية شهر متوز، لن يكون سعر الصفيحة عىل حاله، 
هذا بحال توافرت املادة، إذ تكشف املصادر أن سعر الصفيحة 
ســريتفع إىل حدود الـ 60 ألف لرية بحــال تم اعتامد اقرتاح 
حاكم املرصف املركزي ريا سالمة باعتامد تسعرية 3900 
لرية للدوالر يف مسألة فتح اإلعتامدات، أو سريتفع إىل حدود 
12 - 13 دوالرا للصفيحة الواحدة عىل أســاس سعر السوق 
السوداء، أو عىل أساس سعر رصف املنصة، مشرية إىل أن هذا 
االمر قد يقلص نســب التهريب ولكنه سيطلق العنان لشارع 

مجنون وفوضوي.
يف التهريب ال تزال األمور عىل حالها، رغم محاولة بعض 

القضاة، كقــايض التحقيق 
يف الشامل ســمرندا نصار 
ســرب أغوار هــذا امللف، إذ 
تشــري املصادر اىل أن نصار 
التي تتابع ملف التهريب يف 
الشــامل توصلت اىل تورط 
10 محطات شــاملية ببيع 
1000 ليــرت يومياً لكل منها 
اإلشــارة  مع  املهربني،  اىل 
إىل أن القاضيــة قررت منع 
لهذه  املحروقــات  تســليم 
املحطــات كخطــوة أوىل، 

سيتبعها خطوات الحقة أشد قساوة.
32 موقوفــاً يف ملف التهريب بالشــامل حتى اليوم، ولكن 
بحسب املصادر فإن املوقوفني ليسوا »كبار القوم« وال املسؤولني 
االساســيني عن التهريب، رغم أن االجهزة االمنية تعلم أسامء 
هؤالء، ومنهم ح.  النشــيط جداً عىل مسار التهريب، مشرية 
إىل أن كل التقديرات تُشــري لخســارة لبنان ما ال يقل عن ثلث 

، بدءاً من  أموال الدعم يف كل املجاالت بسبب التهريب اىل الخار

املحروقات مروراً بالعلف واالدوية، وصوال إىل املواد الغذائية.

يعول املسؤولون اللبنانيون عىل الخار ملنع انزالق االمور 

إىل نقطــة الالعودة، وبالتايل هم ميارســون كغريهم دور 

املتفر عىل األزمــات، فإن كان العراق قــد حمى لبنان من 

العتمة الشاملة، فمن سيحمي لبنان من انفجار ملف البنزين 

واملازوت بوجه اللبنانيني والسلطة عىل حد سواء

يير ت ال  التربوي:  املرك
ــلــة ــعــة أســ ــي ــي طــب ــ ف
الرسمية االمــتــحــانــات   

للبحوث  الرتبــوي  املركز  أصــدر 
:« يهم املركز  ــاء البيــان ا واإل
توضيح  اء  واإل للبحــوث  الرتبوي 
ما تتداوله وســائل اإلعالم واإلعالن 
التواصــل االجتامعي حول  ومواقع 
موضوع أسئلة االمتحانات الرسمية 
للعام الــدرايس 2020 - 2021، بأنه 
ال تعديل وال تغيري يف طبيعة أسئلة 
الدرايس  للعام  الرسمية  االمتحانات 
2020 - 2021 إن من حيث الشــكل 
أو النــوع وفقا للتوصيــف املعتمد 
الذي مل يتم تعديله وطبقا للمحتوى 
 -  2020 الدراســية  للســنة  املقرر 
رقم  التعميم  مبوجب  واملحدد   2021
 2021/4/15 تاريــ   2021 م 6
رقم  التعميم  بتعديــل  يتعلق  والذي 
2020 تاريــ 2020/9/16  م 30
)تحديــد األهداف األساســية ملواد 
اللغات واملواضيع األساســية لباقي 
املواد للعام الــدرايس 2020 -2021 
. ومبا ينسجم مع املدة املحددة  حرصا
ضمن املذكــرة اإلدارية الصادرة عن 
املدير العام للرتبيــة تحت الرقم 20 
تاري 2021/5/14 )هذا ما اقت 

. بيانه توضيحا ملا يتم تداوله«

لجنة التنسي الوطنية اجتما لـ 
لقمع تمويل االرها برئاسة عثمان

ة ن م سكاف  ميريام  استقبل  درويـــ  املــطــران 
ي الف واألسقفي  الذهبي  نوتي  الك بيوبيلي 

عقدت لجنة التنسيق الوطنية لقمع متويل 
مجلس  قــرار  مبوجب  )املشــكلة  االرهاب 
 ، الوزراء رقــم 106 تاريــ 2007/9/12
اجتامعــا يف قاعة الــرف يف ثكنة املقر 
العــام، برئاســة املدير العام لقــوى األمن 

الداخيل اللواء عامد عثامن.
وافتتح عثامن الجلســة، مبينا التحديات 
مكافحة  عملية  تتطلبهــا  التي  واالجراءات 

متويل االرهاب واإللتزام باملعايري الدولية.

ثم تم البحث يف املواضيــع املدرجة عىل 
جدول األعامل، والتحضريات القامئة لعملية 
تقييم نظام مكافحة تبييض األموال ومتويل 
اإلرهاب الــذي ســتبارشه مجموعة العمل 
املايل ملنطقة الرق األوسط وشامل إفريقيا 
)MENAFATF مــع نهاية العــام الحايل. 
الخطة  البحــث يف تطور تطبيــق  تم  كام 
تبييض  مخاطــر  من  للحد  اإلســرتاتيجية 

األموال ومتويل اإلرهاب.

استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع 
املطران عصام يوحنا  الكاثوليك  امللكيني  للروم 
دروي يف مطرانية ســيدة النجاة، رئيســة 
»الكتلة الشــعبية« مرييم سكاف التي قدمت 
التهاين باليوبيل الكهنــو الذهبي واليوبيل 

. األسقفي الف للمطران دروي
: »لطاملا جمعت مرييم سكاف  وقال دروي
بني سيدة النجاة وهذا البيت العريق عالقة محبة 
وتكامل عىل مدى عقود طويلة من الزمن، ونأمل 
ان تبقى املحبة ســائدة يف زحلة وان نتالقى 

جميعا عىل محبة هذه املدينة وابنائها«.
بدورها، هنأت ســكاف املطران دروي عىل 
»اإلنجــاز الضخم الذي تحقــق يف املطرانية 
البيزنطي واملكتبة  املتحــف  افتتاح  من خالل 

اإللكرتونية وتجديد الطابق األول«.
وجالت ســكاف والوفد املرافــق يف ارجاء 
املطرانية واملكتبة اإللكرتونية، حيث استمعوا اىل 
رشح مفصل عن محتويات املكتبة ومواضيع 
الكتب، واطلعوا عىل عمل مشغل ترميم الكتب 
القدمية الفريد من نوعه يف البقاع، كام زاروا 

مكتبة السفري الراحل فؤاد الرتك.
واعلنت ســكاف عن نيتها تقديم مجموعة 
كبرية من كتب قدمية تعــود اىل ايام املرحوم 

الياس طعمة ســكاف. ورحب املطران دروي 
بهذه البادرة معلنا عن تخصيص جناح خاص 
مبكتبة الياس طعمة سكاف فور وصول الكتب 

اىل املطرانية.
كام زاروا حديقة األساقفة وكاتدرائية سيدة 
النجاة، حيث شارك الجميع بصالة خاصة لراحة 
نفس املرحوم اييل ســكاف وعىل نية خالص 

الوطن.
الزيارة يف متحف املطران عصام  واختتمت 
يوحنا دروي البيزنطــي، وجال الجميع بني 
محتوياته مبدين رسورهم مبا شــاهدوا من 
محفوظات ووثائق وايقونات قدمية، وضعت 
بشكل مميز لتتيح للجيل الجديد التعرف عىل ارث 

وتاري الكنيسة واملطرانية.
ودونت سكاف كلمة يف سجل الرف جاء 
فيها: »هذا املكان املقدس دامئا مرجعنا ونجاتنا، 
ولطاملا كانت الروح موصولة مع عائلة سكاف 
عرب التاري مســتلهمة مــن بيتكم العزمية 
واإلميان عىل استكامل الطريق الصعبة، ومن 

هنا نصيل لكل موجوع يف وطننا«.
واقام املطران دروي مأدبة غداء عىل رشف 

سكاف والحضور.

ت ن ي اال ع

ل اللقا

ـــــــــــــــركة القاضيـــــــــــــــة عـــــــــــــــون: خبـــــــــــــــر اقتحـــــــــــــــام 
PWC  للمحاســـــــــــــــبة عـــــــــــــــار مـــــــــــــــن الصحـــــــــــــــة

اشارت املدعية العامة يف جبل لبنان القاضية 
غادة عون يف بيان، اىل انه »يجري التداول يف 
بعض وســائل اإلعالم بخرب غري صحيح عىل 
 PWC اإلطــالق مفاده انه تم اقتحــام رشكة

للمحاسبة من قبلنا«.
اضافت »ان هــذا االمر عار مــن الصحة، 

وجل ما حصــل ان الخرباء املكلفني يف دعوى 
زاروا  الخار  اىل  النقديــة  االموال  تحويالت 
الركة املذكورة ملطابقة بعض املعلومات التي 
كنا قد استحصلنا عليها من داتا رشكة مكتف، 
كون رشكة pwcتعمل بصفة مفو مراقبة 
عن رشكة مكتف وقد لقي الخرباء كل التعاون«.

نا« ا ضاقت الخيارات في وج ال  »لن نستقيل 

ــري يــــــتــــــذر بــالــحــجــ  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ـــــــــــام: الـ در
ــيــار ـــل االنــ ــشــكــيــل فـــي  ــت ــد ال ــريـ ألنــــ ال يـ

أعلـــــــــــــــن عن برنامجـــــــــــــــ للمرحلة االنتقالية 
الشيوعي: نحو دولة علمانية ديموقراطية 

وبناء اقتصاد منت وتحقي العدالة األجتماعية

أشار عضو »تكتل لبنان القوي« النائب أسعد 
درغام يف مقابلة تلفزيونيــة، اىل »صعوبة 
الوضع القائم«، مؤكدا أنه »ال ميكن االستمرار 
مبا نحن عليه، والحل اليوم برتشيد الدعم لتأمني 
وفر عىل الخزينة لتحديد املستفيدين من البطاقة 

التموينية ووقف التهريب النشط عرب الحدود«.
وعن الشــق الحكومي، لفــت درغام اىل أن 
»الفريق الســني ممثال بالرئيس املكلف سعد 
الحريري والفريق الشــيعي ممثــال بالثنايئ 
الشيعي، فلامذا يقولون لرئيس الجمهورية ال 
يحق لك تسمية أي وزير وال يحق لك مامرسة 
حقك الدســتوري ماذا يعني هذا الكالم انه 
رضب للميثاقية، يقولون ما لكم لنا ولكم وما لنا 

لنا وحدنا«.
ورأى أن »حزب الله يراقب ما يجري ومل يتدخل 
بعد، ولو كانت القصة معكوسة ملا كان التيار 
الوطني الحر ترصف بهذه الطريقة، ألننا ال نقبل 
إســتهداف أي فريق والحاق الظلم بأي مكون 
أســايس والبقاء عىل الحياد«، وشدد عىل أن 
»هناك إختالفا يف وجهات النظر بيننا وبني حزب 
الله يف الكثري من امللفات ويف موضوع تشكيل 
الحكومة، لكن الحوار قائم وهناك لجان مشرتكة 
بني التيار وحزب الله، ونحن متأكدون أن الحزب 

لن يقبل بخالف شيعي شيعي وال سني شيعي.
ومتفقون مع حزب الله عىل خصوصية كل 
خر، ونحن  فريق، من دون ضغط أي فريق عىل ا
ال نضغط عىل حزب الله ألخذ موقف بني التيار 
والرئيس نبيه بري«، معتربا أن »الحريري يريد 
تشكيل حكومة مع الفريق نفسه الذي أوصل 
البالد اىل ما وصلنا اليه طوال الحقبة املاضية 

وهو الفريق الذي حكم منذ التسعينات«.
واعترب أن »الحريري يريد تشكيل حكومة ال 
يستطيع الرئيس عون أن ميارس عربها أي دور 
للراكة، وهذا مخالف للدســتور الذي أعطى 
رئيس الجمهورية حق املشــاركة يف تسمية 
جميع الوزراء«، وشدد عىل أن »الحريري يسعى 
اىل الحصول عىل األكرثيــة داخل الحكومة 
بهدف دفن كل املشاريع والقوانني التي تقدمنا 
بها، من التدقيق الجنــايئ وغريها«، الفتا اىل 
أن »الحريري يتذرع بالكثري من الحج ألنه ال 
يريد التشكيل يف ظل االنهيار الحاصل، يف حني 
أن العامل كفرت وهي بحاجة اىل حل، فالناس 
تعاين من فقدان األدوية واملحروقات وإرتفاع 

الدوالر«.
وختم »لن نستقيل من املجلس النيايب إال إذا 

ضاقت الخيارات يف وجهنا«.

أعلن املكتب السيايس يف الحزب الشيوعي 
يف بيان برنامجه للمرحلة االنتقالية، شارحا »ان 
لبنان يعاين من أزمة متعددة األبعاد عىل الصعد 
السياســية واإلقتصادية واإلجتامعية كافة. 
وأوضح ان برنامجــه »ال ينطوي عىل مطالب 
موجهة اىل السلطة القامئة، بل هو يرمي اىل 
تحقيق تغيري عميق ينهي اســتثامر املنظومة 
الحاكمة لالنقسامات الطائفية وما تنتجه من 
شلل دستوري، ويؤسس لبناء دولة دميقراطية 
علامنية واقتصاد يلبي تطلعات الشباب واملتعلمني 
والنســاء والطبقة العاملة والفئات املتوسطة 
نحو التقدم والحداثة والعدالة االجتامعية، بدال 
من اقتصاد تسيطر عليه االحتكارات واملصارف 
والرســاميل الكربى املستظلة بنظام سيايس 
مذهبي تحاص متخلف ورجعي ال يليق بلبنان 

القرن الواحد والعرين«.
ولفت اىل انه »يــدرك أن أهداف االنتفاضة 
ليست من النوع الذي ميكن تحقيقه عرب برام 
مجتزأة أو فئويــة أو ذات طابع مطلبي بحت، 
بل هي من النوع الذي يتطلب برنامجا متكامال 
وجذريا ينهي مرحلة ويبني عىل أنقاضها مرحلة 

السياسية واالقتصادية  جديدة تريس األسس 
واالجتامعية لعملية التغيري«.

ودعا الحــزب »جميع الحلفــاء واألصدقاء 
والهيئات اإلجتامعية واملهنية وعموم الشعب 

اللبناين اىل دعم برنامجه يف هذا املجال.
 أوالً: يف التغيري الســيايس وبنــاء الدولة 

العلامنية الدميوقراطية
نيــة االقتصادية  -ثانيا: يف السياســات ا

واالجتامعية
لية العمل لتحقيق املروع يف  ولفت اىل أن 
املرحلة االنتقالية ، تتطلــب من الحزب وقوى 
التغيري الدميقراطي وضع هــذا الربنام يف 
خدمة اطالق املبادرات من أجل تعبئة الطاقات 
السيايس  املروع  إلطالق  املشرتكة  والجهود 
البديــل وبناء التحالف االجتامعي وتأســيس 
وتعميم اللجان الشــعبية يف املدن واملناطق، 
وصوال اىل بناء االئتالف الوطني الواسع لقوى 
التغيري، يقدم نفسه بديال عن املنظومة الحاكمة، 
ويتوىل مســؤولية قيادة الرصاع معها، لخلق 
موازين قوى جديدة تفر تشــكيل حكومة 

إنقاذ وطني انتقالية«.

نا انتخ بقرادونيان أمينا عاما لوالية جديدة: الطا
لانصيا الى مطال الشع املحقة ومعاقبة املرتكبين 

عقد حزب الطاشــناق يف لبنان مؤمتــره الدوري من 
10 اىل 16 حزيران الجــاري، يف حضور مندويب املناطق 

والفروع والجمعيات الطالبية والشبابية كافة .
واشــار مكتب االعــالم يف الحزب يف بيــان، اىل انه 
»انطالقا من مبدأ املحاســبة ناق املؤمتر تقرير اللجنة 
املركزيــة املنتهية واليتها بــكل تفاصيلــه التنظيمية، 
السياسية، الخدماتية واملالية. وشمل جدول اعامل املؤمتر 
االوضاع السائدة عىل الساحة اللبنانية ومختلف االزمات 
والتحديات التي يواجهها لبنان دولة وشعبا وبخاصة بعد 
تحركات 17 ترين وانفجار املرفأ مشــددا عىل« رضورة 

االنصياع اىل مطالب الشعب املحقة ومعاقبة املرتكبني«.
وتركز البحث عىل االزمة االقتصادية واملالية الناتجة من 
الفساد املتجذر وتداعياتها االجتامعية واملعيشية عىل كل 
رشائح املجتمع اللبناين وموضوع هجرة الشباب والطاقات 

قي كل القطاعات وال سيام القطاع الرتبوي والصحي.
كام عر املؤمتر تطورات االزمة السياسية والرتاكامت 
التي انعكست عىل املواطن والوطن، مشدداً »عىل رضورة 
االرساع يف تشــكيل الحكومة إلعادة تحصني املؤسسات 
والقيام باالصالحات يف ارسع وقت لتتحمل مســؤولية 

انقاذ البلد من االنهيار التام«.
ويف هذا االطار، شــدد املؤمتر عىل »اولوية الدفاع عن 
اســتقاللية القضاء مبا يشــكل من امانة يف مكافحة 
الفساد واســتعادة االموال املنهوبة والدفاع عن مصلحة 

املواطن«.
كام تقرر »وجوب اســتمرار الحزب يف نهجه الهادف 

اىل تخفيــف التوترات الداخلية وتقريــب وجهات النظر 
عرب الحوار البناء واملســاهمة يف خلق مســاحات اللقاء 

وااللتقاء«.
وشــدد املؤمتر عىل »رضورة احرتام الدستور ووثيقة 
الوفــاق الوطنــي والعمل عــىل تطبيق بنــود اتفاقية 
الطائــف«. ويف هذا املجــال، ركز الحزب عــىل »اهمية 
احرتام االســتحقاقات الدســتورية وال سيام االنتخابات 
النيابية وإجرائها يف موعدها مع تعديل بعض بنود قانون 

االنتخاب«.
وناقــ املؤمتــر التطــورات الخطــرية يف املنطقة 
وانعكاساتها عىل لبنان ورضورة تحصني الساحة الداخلية 
»ملواجهة كل ما ينت من ســلبيات تؤثــر عىل النموذ 

اللبناين للتعاي والتعددية يف وحدة الوطن وشعبه«.
واكد املؤمتــر »مواجهة الخطر الــرتيك يف املنطقة 
ولبنــان ورضورة االنتبــاه من تجدد االطــامع الرتكية 
التوسعية عسكريا، سياســيا،اقتصاديا وثقافيا ،ملا يؤثر 
عىل عالقات الشعوب العربية. كام ناق امورا تنظيمية 
داخلية وشــدد عــىل »رضورة االســتمرار يف تقوية 
دور الشــباب واملرأة وافســاح املجال امامهم يف تحمل 
املسؤوليات وايجاد سبل للوقوف اىل جانب املواطنني يف 
مواجهة االزمات املتتاليــة حفاظا عىل كرامتهم وتأمني 

بقائهم يف لبنان«.
ويف نهاية املؤمتر، تم انتخاب اللجنة املركزية مطعمة 
النائب  بوجوه شــبابية جديدة، والتي بدورهــا انتخبت 

هاكوب بقرادونيان امينا عاما للحزب لوالية جديدة«.

ــت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــري التقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة الحريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يـ ب
فرونتســـــــــــــــكا وســـــــــــــــفيرة سويســـــــــــــــرا

ية وي ف ال لة ال تق بهية الحرير م

استقبلت رئيسة كتلة »املستقبل« النيابية النائب بهية الحريري 
يف مكتبها يف بريوت، املنسقة الخاصة الجديدة لألمم املتحدة 
يف لبنان يوانا فرونتسكا يف زيارة بروتوكولية ملناسبة تسلمها 
ملهامها. وكان اللقاء مناسبة للتداول يف األوضاع العامة يف لبنان 
واملنطقة، وجولة أفق حول قضايا انسانية واجتامعية وتربوية 
ذات اهتامم مشــرتك. ومتنت الحريري لفرونتسكا التوفيق يف 

مهمتها يف لبنان.
وكانت الحريري التقت ســفرية ســويرسا مونيكا شموتز 

كريغوتس يف زيارة وداعية ملناسبة انتهاء مهامها يف لبنان.

دورة تمر للجي على املداهمة 
والقتال في األماكن املبنية

أعلن الجي اللبنــاين عرب، »تويرت« عن » متارين تدريبية، 
يف إطــار دورة مترس عــىل املداهمة والقتــال يف األماكن 
املبنية، نفذها عنــارص من لواء املشــاة الخامس يف مركز 

التدريب التابع للواء يف منطقة الشواكري«.

عبان الجي نعى العميد الركن املتقاعد عفيف 
ـــ  الجي  قيــادة  نعت 
مديريــة التوجيــه، العميد 
الركن املتقاعد عفيف شعبان، 
الذي تويف بتاري 17 / 6 / 
2021، ويف ما ييل نبذة عن 

حياته:
من مواليد: 1 / 7 / 1931 

شحيم - الشوف.
بتاري  الجي  يف  تطوع 
15 / 10 / 1951، ورقي إىل 
رتبة مالزم بتاري 21 / 9 / 
1954، ثــم تدر يف الرتقية 

حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 1 / 1980.
حائز عدة أوسمة.

. تابع عدة دورات دراسية يف الداخل والخار
متأهل وله أربعة أوالد.

12 من املستشفى املركزي - مزبود إىل  ينقل امس الساعة 30
جبانة بلدة شحيم- جبل سويد، حيث أقيم املأتم بالتاري نفسه 

14، ووري الرثى يف جبانة البلدة املذكرة. عند الساعة 30
تُقبل التعازي عرب االتصال ب: ابن الفقيد )أحمد 223110/ 
03، ابنة الفقيــد )روال 988844/ 03، ابنــة الفقيد )ندى 

773703/ 03، ابنة الفقيد )منى 854441/ 



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
السبت 19 حزيران 2021

كلامت يف زمن الغربة

فهد الباشا

1- من البديهــي الطبيعي، يف الــدول املتصالحة مع 
الزمن، أن تكفل دساتريها والقوانني حرية التعبري وابداء 
الرأي ملواطنينها وللمقيمني عىل أراضيها. ولكن ما ليس 
طبيعيــا وال منطقيا هو ان تكفل الدســاتري هذه حرية 
الناس غري طبيعيني، حتى ولــو منتخبني )بفتح الخاء 
ممثلني )بكرس الثاء لجمهور » الل االســود«. فابداء 
الرأي، يف مثل هذه الحال، يكون حقا للبداوة والتخلف يف 

عرقلة النهو بالحياة اىل مراقيها.
*** 

2- ان فصل الدين عن الدولة هو الطريق لوصل ما هو 
متقطع يف الرايني التي توصل العافية لوحدة الشعب 

. عىل وحدة االر
***

3- يف جملة من تستقبلهم الشاشات، عندنا، ليستنري 
رائهــم، غري بياع مواقف تغدق عليه الشاشــة  الناس ب
املضيفة صفة كاتب ومحلل ســيايس، يف جملة هؤالء 
، تفوح، مام يجود من مديح لهذا  غري مخلل )مخلــال
وهجاء لذاك، رائحة متصلة مبن يدفع به اىل الشاشــة 
ويدفع له اكرث. مساء امس، مخلل، من هؤالء، موصوف 
مبحلل وكاتب، جعلنا نشــعر بالحاجــة اىل التقيؤ. يف 
عامل االنذال، ال جديد يبدل املواقف واالحوال اال، سبحانه 

عندهم، املال.
***

4- هل من جامل خار العني التي تراه...

ــة ــيـ ــنـ ــ حــــمــــايــــة امـ ــ ــل ــ ــط ــ ــ ت ــ ــلـ ــ ــرابـ ــ يــــن فــــــي طـ مــــحــــطــــات الــــبــــنــــ
دموع االسمر

كل يوم تتجدد االشكاالت الفردية امام محطات البنزين يف 
طرابلس، حتى بات املواطن يستشعر الخطر يف كل مكان... 
حتى اللحظة مل تسفر هذه االشكاالت، والتي يتخللها اطالق 
االعرية النارية عن سقوط ضحايا، لكن السؤال املطروح، من 
يضمن ســالمة وامن املواطنني يف االيام املقبلة، يف ظل ما 

.. تشهده املدينة من فو غري مسبوقة
مــا جرى يوم امس امــام محطة »مكيــة«، ينذر بوقوع 
الكــوارث يف االيــام القادمة يف حال اســتمرت الدولة يف 
تقاعسها عىل عدم حفظ امن وسالمة املوظفني خالل تعبئة 
البنزين، وال سيام ان بعض الشبان يرصون عىل تعبئة وقود 
دراجاتهم وســياراتهم بالقوة يف حال فتحت املحطة ابوابها 
او العكس، االمر الذي يؤدي اىل خلق حالة من الخوف والقلق 
نتيجة اســتخدام البعض الســالح لنيل ما يريد من كميات 

البنزين. 
هذا االمر دفع باملحطة املذكورة اىل اقفال ابوابها، معتربة 
ان مــا جرى هو خطوة اوىل نحو املزيــد من مواجهة امثال 
هؤالء يف حال مل تسارع القوى االمنية اىل بسط هيبتها امام 
كل محطة، الن الجرة ال تســلم يف كل مــرة.  وابدى البعض 
خوفه من وقوع كارثة كالتي وقعت يف احدى محطات عكار 
وخرس صاحب املحطة ولــده بعد اصابته بعدة طلقات نارية 

وفارق الحياة.

وكشــفت معلومــات ان 
عددا كبــريا من املحطات مل 
تفتــح ابوابها الن أصحابها 
اعتمــدوا بيــع البنزين يف 
السوق السوداء بعد تخزينها 
انه  واكدت  »الغالونات«،  يف 
»الغالون«  بيع  يوميا  يجري 
الواحد ســعة 9 ليرت بني 40 
الفــا و 50 الفا، ما يعني ان 
اىل  يصل  الصفيحة  ســعر 
مــا يقــارب 100 الف لرية، 
بينام ســعرها عىل الجدوال 
الف  الرسمية مل يتجاوز 45 

لرية.
ان  املوضوع،  يف  والالفت 

هذه املحطات تتواصل يوميا مع زبائنها وتطلب منهم التوجه 
الســتالم حاجتهم، وهــذه الظاهرة تلقــى رواجا كبريا يف 
طرابلس، ويف حال طلب الزبائن ايصال حاجتهم اىل منزلهم 

كذلك تلبى، فرتتفع قيمة الفاتورة.
يُفرغون  املحطات  ان بعض اصحاب  املعلومات  وكشــفت 
الوقود يوميا يف »الغالونات« تحضريا لبيعه، والظهار براءته 

امام دوريات قوى االمن الداخيل ان خزانته فارغة.
وكان الفتا مؤخرا انتشار الدراجات النارية بشكل الفت يف 

شــوارع طرابلس، حيث باتت الشوارع تع بألوف الدراجات 
نظرا الرتفاع ســعر مادة البنزين، بينام تعتــرب الدراجة ان 
مرصوفها اوفر بكثري من اي ســيارة صغرية، ويف حال رفع 
الدعم عن البنزين، فان املدينة ستشــهد حالة من الفو ال 

يحمد عقباها.
وهناك خشــية كبرية يف طرابلس بعد التقنني القايس يف 
الكهرباء الذي فرضه اصحاب مولدات الكهرباء، واعتبار ان ما 
يجري خطوة اوىل يف رفع ساعات التقنني من اربع ساعات 

يوميا اىل ساعات اضافية يف ظل فصل الصيف الحار.

نصمد« »مــعــا  حملة  أطــلــ  الخليل  أنـــور  مكت 
ــون ــا ومــرجــعــي ــي ـــاء حــاصــب لـــدعـــم أهـــالـــي قـــ

ــون ــ ــوتـ ــ ــصـ ــ ــان يـ ــ ــن ــ ــب ــ ــي ل ــ ــ االيـــــــرانـــــــيـــــــون ف
ــة ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الــــرئــــاســــيــــة االيـ ــات  ــ ــاب ــ ــخ ــ ــت ــ ــان ــ ل  

النائب  مكتــب  أطلق 
حملة  الخليــل  انــور 
»معا نصمد« ملســاعدة 
تخطــي  يف  األهــايل 
االقتصاديــة  األزمــة 
واملعيشية الخانقة التي 
خالل  من  يعيشــونها، 
الف كيس  تقديم 4000 

من القمح.
وأفــاد مكتب الخليل 
يف بيان اىل أن »الحملة 
اســتهدفت قرى قضاء 
جديدة  وبلدات  حاصبيا 
القليعة،  مرجعيــون، 

بر امللــوك، وديــر ميــامس، وهي تأ 
ضمن سلســلة من برام الدعم االجتامعي 
ألبناء  والصحــي  واملعي  واالقتصــادي 
املنطقة لتخطي الواقع الصعب الذي متر به 

املنطقة ولبنان«.

ســاء بلديات ل »الخليل وقوفه  وشكر ر
ودعمه  ومســاعدته  األهايل  بجانب  الدائم 
املتواصل، بــكل الطرق، أبناء القرى املقيمني 
بهدف التخفيف من وطأة االزمة االقتصادية 
التــي ميرون بهــا، وكذلك ارتفاع  الصعبة 

األسعار وانعدام فرص العمل«.
 شارك اإليرانيون املقيمون يف لبنان يف االقرتاع 
الرئاسية االيرانية، حيث خصصت  لالنتخابات 
الســفارة االيرانية يف بريوت كانت الســفارة 
اإليرانية 3 مراكز إقرتاع بالتزامن مع داخل البالد: 
يف بريوت يف مبنى الســفارة اإليرانية، ويف 
النبطية جنوب لبنان يف حسينية اإلمام الحسني، 

ويف بعلبك يف حوزة اإلمام املهدي املنتظر. 

 النبطية 
شــارك االيرانيون يف النبطيــة يف االقرتاع 
لالنتخابات الرئاسية من خالل صندوق اقرتاع 
وضع لهم يف النادي الحسيني يف النبطية، يف 
حضور وفد من الســفارة اإليرانية . وبل عدد 
اإليرانيني الذين يحق لهم االقــرتاع 130 ناخبا، 
وتولت عنارص من قوى االمن الداخيل فر طوق 
حول مكان االقرتاع، وكان إقبال الناخبني خفيفا 
عند فتح صندوق االقرتاع يف السابعة صباحا، 

وتستمر العملية االنتخابية بهدوء واستقرار.

 بعلبك 
نتخابــات  ل االقــرتاع  مركــز  شــهد 

»حوزة  يف  بعلبك  يف  اإليرانية  الرئاســية 
اإلمام املهدي املنتظــر«، إقباال منذ الثامنة 
القاطنني  اإليرانيني  الناخبــني  صباحا، من 
التأكد من جواز ســفرهم  املدينة، بعد  يف 
املنظمة.  اللجنة  اإليرانية مــن  أو هويتهم 
واتخــذت الســفارة اإليرانيــة يف لبنان 
اإلجــراءات الالزمة لتأمني حســن ســري 
عنرصان  توىل  فيام  االنتخابيــة،  العملية 
من قــوى األمن الداخــيل التدابري األمنية 

املركز. خار 
اىل ذلــك، نظمت عائلة الريف مســرية 
من محلة عني بورضــاي إىل مركز االقرتاع 
املخصص يف »حــوزة اإلمام املهدي املنتظر« 
يف بعلبــك، قبــل مشــاركتهم يف عملية 
االقرتاع ملرشــحهم يف االنتخابات الرئاسية 
يف الجمهورية اإلســالمية اإليرانية. ضمت 
املســرية أطفال العائلة الذيــن التفوا حول 
أهاليهــم أثناء إدالئهــم بأصواتهم، ورفعوا 
األعالم اإليرانيــة التي زينوا بألوانها وجنات 

وجوههم.

ــم« مـــع اعــامــيــيــن  ــديـ ــقـ ــر الـ ــ ــح ــ ــاء لــــ »ال ــقـ لـ
ــ مــســاحــة مــشــتــركــة  ــلـ ــل وخـ ــواصـ ــتـ ــدف الـ ـ ــ بـ

القديم«  »الحرس  مجموعة  اســتضافت 
عددا مــن االعالميني من وســائل اعالمية 
مختلفة، يف لقــاء يف »Vert Mi Sel«  يف 
وخلق  »التواصل  اىل  يهــدف  املنصوريــة، 
لبنان  بنــاء  أجل  مســاحة مشــرتكة من 

الجديد«.
وعــرف جينو عــون بتاريــ »الحرس 
القديــم«، »منذ انطالقتــه يف العام 1988 
مع رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون، 
السوري،  االحتالل  15 عاما ضد  لـ  ونضاله 
وصوال اىل انشاء حزب التيار الوطني الحر«.

واشــار عون اىل انه »بعــد 17 ترين، 
كانت لنا نظــرة مختلفة وقررنا العودة إىل 
الشــارع كام يف السابق، الننا نحن من علم 
خرين كيــف تكون الثــورة وكيف يكون  ا
النضال«، ولفت اىل ان »الحرس القديم« عاد 

ب، وسنكمل يف هذا  وانطلق بعد انفجار 4 
الخط«.

وشــدد عىل ان »تحركنا الذي انطلق الثالثاء 
، يف اطار  املايض من ســاحة جديدة - املــ
»انتفاضة الساحات«، سيكون بطريقة مختلفة 
وحضارية، من دون اقفال الطرق، وســتتبعه 
تحركات اخرى اســبوعيا يف ســاحات اخرى 
ويف املناطق اللبنانية كافة السقاط املنظومة 
الفاســدة«، وأمل من االعالميني »مواكبتنا يف 
تحركاتنا وان يســلطوا الضــوء عىل قضيتنا 
مبوضوعيــة«. بدورها، شــددت املســؤولة 
االعالمية للمجموعــة روال عبود عىل اهمية 
االعالم، واوضحت أن »هذا اللقاء سيكمل بحلقات 
نقا مع العديد من االعالميني لتعزيز العالقة 
بيننا وإلمياننــا بان التواصل املســتمر يخلق 

مساحات مشرتكة لبناء لبنان الجديد«.

اليونيسف زارت حسن: ممثلة 
ي الشراكة مع »الصحة« تع

تق موكو ح م

إستقبل وزير الصحة العامة يف حكومة ترصيف االعامل 
حمد حســن ممثلة اليونيسف يف لبنان يويك موكو، وتناول 

البحث املشاريع املشرتكة التي يتم تنفيذها.
ووصفت موكو، يف ترصيح، اللقاء ب«املهم لتعزيز الراكة 
مع وزارة الصحة العامة والذي يفر اإلســتمرار يف العمل 
عىل احتواء الجائحة وامل قدما يف اســتكامل النجاح يف 
الراكة  للتلقيح«. وأكدت موكو »استمرار  الوطني  الربنام 
مع وزارة الصحة العامة لدعم املرأة والطفل يف لبنان يف هذا 

الوقت من األزمة«.

: نراهن عليكم »األحرار« لقائد الجي
ب الحدود ومنع الفوضى  ل

وجه حــزب الوطنيني األحرار رســالة مفتوحة اىل قائد 
، جاء فيها: »بعد التحية، وهنا ليست من أدبيات كتابة  الجي
الرسائل بل تحية وتسليم باألمر، نعم نحن اليوم نواجه أزمة 
غري مســبوقة ولكن الحل ممكن وال ننتظــره ممن افتعلوا 
األزمات عن قصد أو إهامل«، مضيفا »فكام سلمتم املساعدات 
بكل شــفافية واحرتاف يوم دخل الفســاد والجشع البيوت 
ب نراهن عىل املؤسســة العسكرية لتستلم  املنكوبة يف 4 
زمام األمور. فليرتجم حرصكم عىل املؤسســة العســكرية 
. إدعموا مطلبنــا الوحيد  بضبط الحــدود ومنع الفــو
واضغطوا لتشــكيل حكومة إنقاذية من اختصاصيني، خرباء 

يف مجالهم فتنال الثقة املطلوبة«.
وختم »عىل أمل أن نحظــى جميعا بدعم دويل يحيدنا عن 

.» أعداء الداخل والخار

خفاء األدوية  اسماعيل سكرية: 
جرامي يحاكي الخيانة  عمل 

طالب رئيس الهيئة الوطنية الصحية »الصحة حق وكرامة« 
اسامعيل ســكرية يف بيان، رئيس حكومة ترصيف االعامل 
حســان دياب ووزير الصحة يف حكومــة ترصيف األعامل 
حمد حســن »باتخاذ قرار وطني حاسم مبنع تصدير أي دواء 
اال ما يفيض عن حاجة الســوق الداخلية وبرقابة مستمرة، 
وبخاصة االدوية املصنعــة محليا واملدعومة موادها االولية 
من املرصف املركــزي، والتي تباع خار لبنــان ويف العراق 
خصوصا بأســعار هي بأقلها عرة اضعاف وأكرث، وهو ما 
«. ورأى أن  نعلمه من املر العراقيــني الوافدين الينا للعال
»اســتمرار إخفاء االدوية االساس تصديرا وتخزينا، هو عمل 

إجرامي يحايك الخيانة«.

»التجمع الطبي االجتماعي« حذر 
ة طبية وزيادة األمرا والوفيات  من كار
حذر رئيس »التجمــع الطبي االجتامعي اللبناين« رائف 
رضا يف بيان، من »كارثة طبية نتيجة اقتصار العالجات 
عىل الحــاالت الطارئة من بعض الجهــات الضامنة مع 
رفض إجــراء الفحوص املخربية والشــعاعية يف الكثري 
، تحت  من املراكز واملستشــفيات إال عىل حســاب املر
ذرائع وحجــ وهمية، من أجل جني املال عىل حســاب 
القطاع  يف  العاملني  وحتى  واملتوســطة  الفقرية  الطبقة 
الظــروف االقتصاديــة واالجتامعية  الصحــي يف هذه 

الخانقة«.
وحذر من »ثورة شعبية عارمة عىل القطاع الصحي وزيادة 
االمــرا والوفيات، بحيث يصبح االستشــفاء والعالجات 
امليسورين ماديا«، وطالب »وزارة الصحة بالتدخل قبل فوات 
األوان والنقابــات الطبية وأصحاب املستشــفيات الخاصة 
املر  واملختــربات واملراكز الشــعاعية وســواها بقبول 
والفحوص عىل السعر الرســمي والشعور باملسؤولية تجاه 
شــعبنا، يف هذه األيام العصبية، وإال فــإن الكارثة الطبية 
ثارها ســتكون صادمــة نتيجة فقدان  حاصلة ال محالة و

األمن الصحي«.
وختم »تداركوا األمر قبل فوات االوان«.

ــطــون ــراب امل مــقــر  زارت  الــعــربــيــة  ا  ـــ ــ األح
االســاســيــة الــبــوصــلــة  هـــي  فلسطين  ــدان:  ــمـ حـ

د حمدان م الو

القيادية يف حركة  الهيئة  اســتقبل أمني 
النارصيني املســتقلني - املرابطــون العميد 
مصطفى حمدان وفــدا من األحزاب العربية 
ضم: القائم بأعامل االمني العام للحزب العريب 
الدميوقراطي النــارصي محمد النمر، عضو 
املكتب السيايس للحزب العريب الدميوقراطي 
النارصي وأمني العالقــات العربية والدولية 
، رئيس حزب الوفاق القومي  حســن مو
النارصي محمد رفعت، رئيس املرصد املغاريب 
ملناهضة التطبيع احمد ويحامن، ونعيمة ابو 

مصطفى من فلسطينيي مرص.
وقــال العميــد مصطفى حمــدان: »ما 
أنجز عىل ار فلســطني نتيجة النتفاضة 
رمضان، حيث كان املوقــف واحدا مؤكدين 

التي  االساسية  البوصلة  هي  فلســطني  ان 
يجب ان نتجه جميعا اليها، وأن فلسطني كل 
التي انتفضت  ال يتجزأ، هذه هي فلســطني 
واســقطت حقبــة ترامــب - نتانياهــو، 
الشباب  بأقدام  التطبيع  وداســت محاوالت 
الفلســطيني يف اللد والرملة والطمرة وكل 
ناحية من نواحي فلســطني الحرة العربية، 
الجبارين  شــعب  فلسطني  شــعب  ليخر 
يصنــع التاري من جديــد ولنكون جميعا 
القدس  اىل  جميعا  والقادمني  االوفياء  نحن 
العربية،  الحرة  فلســطني  عاصمة  املحررة 
وأقول باســم األخــوة النارصيني القوميني 
العرب يف كل الــدول العربية نحن قادمون 

قادمون قادمون«.

الــديــمــوقــراطــي«: »التجمع  فــي  الصحي  املكت 
ــات االدويــــــة ــودعـ ــتـ ــسـ ــا مـ ــ ــح ــ ملـــحـــاكـــمـــة اص

»التجمع  يف  املركزي  الصحي  املكتب  دعا 
الوطنــي الدميوقراطــي« يف لبنان، وزارة 
الصحــة اىل »الحزم الشــديد يف معالجة 
واملستلزمات  االدوية  اخفاء بعض  موضوع 
الطبيــة«، وطالــب يف بيــان، الحكومة 
االدوية  مستودعات  عىل  الكشف  »بتوسيع 
الطبية،  واالجهزة  واملعدات  واملســتلزمات 
اىل  وتحويلهم  اصحابهــا  مــع  والتحقيق 
لتالعبهــم مبصري  والســجون،  املحاكــم 

وحياتهم«. واملر  املواطنني 
ومتنى »اعالن واشــهار اســامء هؤالء 
خصوصا  االدويــة  اخفاء  يف  املتورطــني 
الرئيســية واملزمنــة، حتى لــو كانوا من 
ســاء بعض النقابات الطبية والصحية،  ر
كام اشــارت معظم االخبــار املتداولة يف 
وســائل االعــالم، والذين يحظــون بدعم 
سيايس و طائفي من زعامئهم يف السلطة 

القامئة«.
»التجمع ضم صوته اىل صوت  ان  واعلن 

الصحة حق  الصحية  الوطنية  الهيئة  رئيس 
وكرامة الدكتور اســامعيل ســكرية، الذي 
دعا رئيس حكومة ترصيف االعامل الدكتور 
حســان دياب ووزير الصحــة يف حكومة 
ترصيــف األعامل الدكتور حمد حســن اىل 
اتخــاذ قرار وطني حاســم مبنــع تصدير 
أي دواء اال مــا يفيض عن حاجة الســوق 
وخصوصا  مســتمرة،  وبرقابة  الداخليــة 
االدوية املصنعة محليــا واملدعومة موادها 
االولية مــن املرصف املركــزي، والتي تباع 
خار لبنان ويف العراق خصوصا، بأســعار 
ما  وأكرث، وهو  بأقلها عرة اضعــاف  هي 
نعلمه من املر العراقيــني الوافدين الينا 

.» للعال
ورأى أن »استمرار إخفاء االدوية االساس 
تصديرا وتخزينا، هــو عمل إجرامي يحايك 
الدفاع  يف  الثابت  »التزامه  مؤكدا  الخيانة«، 
عن صحة املواطنني، ألن الصحة حق لجميع 

املواطنني من دون استثناء او متييز«.

ــو بـــجـــرم الــســرقــة واالحــتــيــال  ــطــل ــف م ــي ــوق ت
أعلنــت  املديريــة العامة 
الداخيل   شعبة  لقوى األمن 
 ، بال يف  العامة،  العالقات 
أنه »إلحاًقا لبالغنا الســابق 
 ،202 1/06/16 بتاريــ 
املتعلــق بتعميــم صــورة 
للقضاء،  مطلوب  شــخص 
ســوابق  ال أصحــاب  ومن 
ويُدعى: »ك. س.«  الجرمية، 
 ، )مواليد عام 1980، لبناين
الذي أقدم عىل رسقة مبال 

مالية من عدد من ســائقي سيارات األجرة 
أنه  إيهامهم  خــالل  من  ية،  احتيال بطريقة 
بحاجة ماسة إىل مبل من املال ليتمكن من 
املبل  رشاء جهاز طبي البنه، وأنه ســيعيد 
املستشــفى  إىل  الســائق فور وصوله  إىل 
؛ لكنه يســتويل  حيــث يتلقى ابنــه العال
عىل األموال ويتوارى عــن األنظار. ونتيجة 
املكثفة، توصــل  مكتب مكافحة  التحريات 
جرائم الرسقــات الدولية  يف وحدة  الرطة 
القضائيــة  إىل تحديد مكان تواجده، ومتكن 
من إلقاء القبض عليه يف محلة  فرن الشباك ، 

وضبط بحوزته مبل 200 دوالر مزيف«.
وأوضحــت أنه »بالتحقيــق معه، اعرتف 
بإقدامــه عىل تنفيــذ أكرث مــن 20 عملية 
احتيالية، كام تبني أنــه مطلوب مبوجب 4 
مالحقات قضائية«، مشــريًة إىل أن »لذلك 
وبناًء عىل إشــارة  القضــاء املختص، تُعمم 
املديرية العامة لقوى األمن الداخيل صورته، 
وتطلب مــن الذين وقعوا ضحيــة أعامله، 
الحضــور إىل مركز فصيلــة  ميناء الحصن  
يف وحــدة  رشطة بــريوت  الكائن يف ثكنة 
بربر الخازن   فردان ، أو االتصال عىل الرقم 

.»01-361803
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اة واملحامون...مواقف وطرائف الق

املحامي نارض كسبار

 مؤامرة امللوخية 

تية: كان معايل املحامي ميشال اده يروي الطرفة ا
»قال يل الع جور انه يريد ان يطب يل امللوخية. فطلبت 
منه عدم تسقيطها ما مل اقل له ذلك تجنباً الفسادها ولئال تسود. 
يومذاك غادرت مكتبي يف وزارة االعالم اىل منزيل. يف الطريق 
اتصلت بجور من سيار وقلت له اال يسقطها بسبب القصف 
عند معرب املتحــف )إبان االجتياح االرسئيــيل وحصار بريوت 
 . قصــدت رأس النبع فمنعت ايضا من العبور بســبب القصف
اتصلت بجور وقلت له: »ال تســقطها« اتجهت اىل املرفأ فأذن 
لنا الحاجز االرسائييل يف العبور. ويف محلة جرس الباشا ازمة 
سري خانقة بســبب تدهور قافلة عسكرية ارسائيلية. اتصلت 
بجور »ال تســقطها«. بعد 20 دقيقة اصبحت يف الحازمية. 
اتصلت به »سقطها« كان يف حسايب انه الوقت الكايف لتنض 
عىل النار. وهكذا حصل. اكلت يومها اطيب ملوخية يف العامل. 
ت ســاعة بعد الغداء حتى اهضم. افقــت فأبلغت ان الرئيس 
رسكيس اتصل يب والعقيد جوين عبده واالمري فاروق ايب اللمع. 
استغربت اتصلت بفاروق فســألني ماذا عندي البلغه. قلت: ال 
ء النني مــا ازال اهضم. قال  ء. ســألني مجدداً قلت: ال 
يل: ما الذي كنت تريد اسقاطه ومن هو جور الذي طلبت منه 
اال يســقطه فهمت عندئذ قصده ورشحت له قصة امللوخية. 
فانفجــر ضاحكاً: وقال يل ان املســؤول عن التنصت يف االمن 
، اطلب  العام »حســني« التقط يل مكاملة من سيار مع جور
اليه ان يسقط شيئاً ما، فاســتنت املوسوي انه صاروخ او ما 
شابه، وســأله هل يثق يب الين ضالع يف مؤامرة ضد الرئيس 
رسكيس. توجهت لتوي غاضبــاً اىل عند الرئيس رسكيس الذي 
كان عرف من فاروق القصة وبادرين: من االســاس مل اشكك 
فيك. قلت له: بعد ناقص تشــكك فيي وعــم تربحني جميلة 

بهالبلد ما بيقدر الواحد ياكل ملوخية متل ما بدو«.

 »عنارص غري منضبطة« 

حصلــت حادثة مع الوزير املحامي ميشــال اده اثناء 
الحرب. فقد كان مكتبه يف شارع

املكســيك يف القنطاري، ومنه يسافر اىل افريقيا السوداء 
ويعود. اما املشــاكل التي تعر لها خــالل الحرب فهي انه 
احتجــز اكرث من مــرة عىل بعض الحواجــز، وهتف به احد 
املســلحني: صف عىل جنب. ثم كان هناك من يتدخل النقاذه 
وهو يقول: بال مؤاخذة يا معايل الوزير...هيدول جامعة غري 

منضبطني.
خر مرة اعتذروا اليه قــال ضاحكاً: لحد هلق ما  ويف 

تعرفنا اال عىل غري املنضبطني 
حرقة بقلبي  مرة اتعرف عىل املنضبطني.

 قايض االر وقايض السامء 

ي االســمر إلبنه القايض فرنســوا  كتب املحامي ه
االسمر يوم تخر من معهد الدروس القضائية بيتني من 

الشعر هام: 
فويل ثم ويل ثم ويل

إذا ما إهتز ميزان القضاء
ويوم الدين لن يبقى مفر

لقايض االر من قايض السامء

 م مشانك منشانو 

أما املحامي سليم ايب ياغي فقد رضب املثل بظرفه:
فقد طلــب مرة احد موكيل املحامــي ايب ياغي تنفيذ 
سندات دين وتم ذلك يف جلسة واحدة دون اية مرافعات 
او ما شابه. وعد دفع االتعاب إحت املوكل بأن ايب ياغي مل 
يقم اال بتقديم السندات للمحكمة ومل يرتافع او يتكلم...

ولذلك فلم يدفع له كامــل االتعاب. وكان لهذا املوكل عدة 
دعاوى لدى االستاذ ايب ياغي وال ميكنه مخاصمته.

ويف املرة الثانية سلمه ســندات لتنفيذها. ولكن ايب 
ياغي وقف امام القــايض وبدأ يرتافع ويرصخ مدعيا ان 
موكلــه مظلوم. فنظر اليه القايض نظرة تعجب شــديد 
وهو يوم اليه مستفرساً. وإزاء هذا االمر اكمل ايب ياغي 

مرافعته وهو يدل عىل موكله قائالً:
...ان موكيل مظلوم...م منشــانك ســيدي الرئيس 

منشانو هو.

 بني داية وابو دية 

تية: يروي املحامي وليد ابو دية الطرفة ا
صودف ان كنت وكيالً يف دعوى اســرتداد للهدم عن الجهة 
املدعى عليها امام القايض املنفــرد الناظر يف دعاوى االيجارات 
يف بريوت عام 1985 الرئيس ســمري مطر. وكان زمييل االستاذ 
الفتاري داية ميثل االدعاء يف الدعوى املشار اليها. وكان العقار 
املطلوب االســرتداد لهدمه يقع يف منطقة مــار الياس. وبناء 
لتكليفه مــن املحكمة قام احد الخرباء واجــرى معاينة لتحديد 
ن كل قسم من العقار وامكانية وضع تخمني لكل شقة اىل ما 
هنالك، وبعد ورود التقرير حرضنا سويا جلسة املحاكمة. فام ان 
اعتىل الرئيس قوس املحكمة حتى نادى علينا كل باسمه قائال: 
حرض االستاذ داية عن الجهة املدعية وحرض االستاذ ابو دية عن 
الجهة املدعى عليها...واثناء الجلســة اختلط االمر عىل الرئيس 
فأعاد االستفســار قائال: مني داية ومني ابو دية فكان زمييل 
االستاذ الفتاري داية رسيع البديهة، بحيث اجاب وباعىل صوته: 
»حرضة الرئيس حرضته بيكون بيي« باعتبار انني ابو دية وهو 

داية. عندئذ عال الضحك وسط من كان حارضاً الجلسة.

 »الجمل والواوي« 

كان النائب املحامي اوغست باخوس يروي عىل لسان 
القــايض املرحوم بطرس نجيم طرفة هــي مبثابة مثل 
ويقول ان الســلطة قدميا قررت مصــادرة الجامل حتى 
املعــدات واالمتعة، عندما شــاهد احدهم  ينقلوا عليها 

»الواوي« يعدو برسعة قصوى، فسأله بدهشة:
ملاذا تهرب والقرار يتعلق مبصادرة الجامل فقط

فأجابه »الواوي«:
النهم حتى يكتشــفوا ما اذا كنت جمــال ام ال بتكون 

راحت عليي.

 »مهمتنا سحب الخوازيق« 

ويبدي االســتاذ باخوس امتعاضه من احد السياسيني 
الذي يســتعني به كلام كان يف ورطة. ويف حفل عشاء 
قال له رجل االعــامل وليم زرد، هل تحــرض »خازوقا« 

لفالن
فأجابه االستاذ باخوس وهو يضحك:

نحن ال نحرض خوازيق بل مهمتنا سحبها فقط.

ــيــة ــات الــكــار ــة املــحــروق ــيــن... مــا هــي نــتــائــ أزمـ الل املــواطــن بــعــيــدا عــن 
غنوة عطية

 »اســتاذ رح عبيلك بس بـ 20 ألف«، 
هذا ما يخــ منه اللبناين الذي ينتظر 
مالً أن يأ  ساعات أمام محطة الوقود 
يتم  حني  ففي  النطــرة«.  و«تحرز  دوره 
السيارات  طوابري  عىل  الضوء  تســليط 
اليومية أمام محطــات الوقود، قد يبدو 
أن هــذا اإلذالل هو فقــط نتيجة أزمة 
املحروقــات، ولكنامذا لو هذه األزمة لها 
وكيف هذه  القطاعات تأثريعىل كافــة 

األزمة تهددالوضع األمني يف املجتمع 
دانيال  اإلقتصاديــة  الخبرية  تشــري 
حاتم، لـ »الديــار«، إىل »ان نتائ أزمة 
املحروقات التي تطال أوالً الكهرباء. ففي 
حني كانت الكهرباء تنقطع ثالث ساعات 
تنقطع لســاعات  باتت  النهــار،  خالل 
أطول فيام املولــدات عاجزًة عن تغطية 

ساعات التقنني. وهذا ما يسبب إنقطاع خدمةاإلنرتنت، 
نتقال إىل  مام يعيق إســتمرارية الركات ويدفعها ل
البلدان املجاورة. وهذا ما يؤدي إىل إرتفاع حاالت الرصف 

وفقدان املزيد من فرص العمل«.

} غالء أسعار السلع 

وتضيــف حاتــم أن »الكهربــاء هي أســاس كافة 
القطاعات، كـ »الســوبرماركات«، واألفران، واملصانع، 
واملعامل وغريها. فإذا متكن أصحــاب املولدات تغطية 
ســاعات تقنني الكهرباء، فسرتتفع الفواتري، وسنشهد 
غالء لكافة الســلع بعد أكرث مام نشهده. وعىل سبيل 
املثال، إرتفعت أسعار األلبان واألجبان بنسبة 40 يف املئة 
بســبب تفاقم أزمة الكهرباء وإرتفاع أسعار املحروقات 

وفقدانها«. 

 ضغط إجتامعي يهدد الوضع األمني 

أكرث من ذلك، تقول املعالجةواملحللة النفسية د.ماري- 
ن نهرا لـ »الديار« إن »العديد من األزمات التي متر عىل 
بته  الشــعب اللبناين تضيف من إحباطــه وتزيد من ك

ألنها تجعله بتحد دائم مع إستقراره النفي. فساعات 
اإلنتظار أمام املحطات تدفــع املواطن التفكري باألمور 
السلبية، وال تســمح له اإلســتفادة من وقته لتطوير 
ذاتــه ال بل عىل العكس فهي تضييــع لوقته ولطاقاته 

اإلبداعية«. 
خر عىل املحطة،  ومبا يخص التمييــز بني املواطن وا
فتوضــح »أن هذا ما يدفــع املواطــن إىل التعبري عن 
عصبيته من خالل العنف واإلنفعال. وهذا ما نشــهده 
خالل هذه الفرتة من تضارب وإشكاالت عىل املحطات«. 
ويف السياق، أصدر نظام إدارة األمن التابع لألمم املتحدة 
العاملني يف املنظمة يف لبنــان، توصيات حول كيفية 
التعامل مع أزمة إنقطــاع البنزين وغريها من األزمات، 
كام و »اإلنتباه خالل انتظار دورهم يف طوابري املحطات 

خوفاً من أعامل عنف محتملة«.
وتوضح نهرا أن »تبعات هذا املشــهد لن تنتهي عند 
ــا يحملها املواطن معه إىل البيت  محطات الوقود وإ
بحيث يعرب عن عصبيته تجــاه أفراد أُرسته. وبالتايل 
الذي  النفي يتحول إىل ضغط إجتامعي  الضغط  هذا 
قــد يُهدد الوضــع األمني. لذلــك، وللتخفيف من هذا 

الضغط، قد يلجــأ املواطن إىل القراءة، 
تناول  أو  املوســيقى،  إىل  اإلستامع  أو 
الطعــام خالل فــرتة اإلنتظــار أمام 
محطــات الوقود، أي متضيــة الوقت 
بشكل مفيد من دون أن يشعر بالوضع 

املذري الذي مير به«.

 رضب نبض اإلقتصاد 

مــن جهته، يوضح د. فــؤاد زمكحل، 
رئيس«تجمــع رجال وســيدات األعامل 
اللبنانيني يف العــامل« وعميد كلية إدارة 
األعامل يف جامعة القديس يوســف لـ 
»الديار« أن »أزمة املحروقات ترضب نبض 
اإلقتصاد أو ما تبقى من اإلقتصاد متمثالً 
بوسائل النقل أوالً. كام أن مشهد طوابري 
الســيارات عىل محطات الوقود يرضب 
صورة لبنان، ويرضب كل اإلســتثامرات 
والنمو«. ويضيف »أمام هذا الواقع، يلجأ 
رجال األعامل إىل »اإلســتثامر« بكيفية تهريب أموالهم 
من القطاع املرصيف واللجوء إىل إستثامرات بأقل رضر 
ممكن. فاإلســتثامرات املبارشة يف ظل تفاقم مختلف 

األزمات هي مستحيلة«. 
يف املُحصلة، أزمة املحروقات تطال كافة القطاعات، 
يف حــني أن الدعم ال يزال قامئاً. فمــع رفع الدعم الذي 
بات قريباً بحســب ترصيح وزيــر الطاقة، ليس فقط 
ا سرتتفع أسعار  البنزين وإ سريتفع ســعر صفيحة 
السلع، وسريتفع عدد الركات التي ستنتقل إىل الخار 
مام سيؤدي إىل إرتفاع نسبة البطالة وفقدان املزيد من 
فرص العمل. ويف ظل تفاقم األزمات، قد يستمر الضغط 

اإلجتامعي مام يهدد الوضع األمني.
وللتذكري، انه يف 18 ترين األول عام 2019 تعرضت 
164 محطة يف ســانتياغو يف تشــييل للهجوم، بعد 
اإلعالن عــن رفع أســعار تذاكر التنقل، كــام إندلعت 
اإلحتجاجات ونت عنها إشتباكات عنيفة أدت إىل إعالن 
حالة طوارئ. قد ال ينقص لبنان أيام عنف وال إشتباكات 
ا ينقصه قراراًمن املســؤولني للخرو من األزمة...  إ

ولكن هل من يريد فعالً الخرو من األزمة 

ــطــت  ــار أحــب ــ ــط ــ ــات امل ــش ــي ــت ــف قـــــو األمـــــــن: ت
تركيا الــى  يفة  م دوالر  ألــف   48 ري  ت عملية 

يارة في عينطور والتقى زوارا ن دير سيدة ال د
ــراودنـــي  ــان يـ ــ ــم ك ــوم تــحــقــ حــل ــيـ ــي: الـ ــراعــ ــ ال
املريمية املارونية  الرهبانية  في  راهبا  كنت  منذ 

ــ ــ ــل ــ مــــــــــة ال ــــــــان فــــــــي  صــــــبــــــا رمــــــــ
ــا يــنــعــيــانــ ــة« ونــقــيــ مــحــرريــ ــصـــحـــافـ و«الـ

جبيل ــت  ــن ب ــاء  قــ فـــي  ــ  ــرائـ حـ ــاء  ــفـ طـ دورة 

يار الراع يد دير سيد ال

أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخيل 
شــعبة العالقات العامة، يف بــال لها انه: 
3 فجرا من تاري 2021/6/17،  »الساعة 30
متكــن عنارص فصيلــة تفتيشــات املطار 
يف وحدة جهــاز أمن الســفارات واإلدارات 
واملؤسسات العامة، من إحباط عملية تهريب 
/480 ألف  مزيفة جرى ضبطها كانت 
مخبأة داخل أمتعة وذلــك أثناء محاولة 
اللبنانية  األرايض  مغادرة  مواطنني   3/
متوجهــني إىل تركيا، وهم كل من: م. م. 
، و. خ. )مواليد عام  )مواليد عــام 1982

، أ. أ. )مواليد عام 1998 1994

بالتحقيــق معهــم من قبــل فصيلة 

اعرتف  والعدليــة،  اإلدارية  الضابطــة 

الثاين والثالث أن )م. م. هو الرأس املدبر 

للعملية بالتنسيق مع أحد األشخاص يف 

تركيا.

مكافحة  مكتب  املضبوطــات  مع  أودعوا 

الجرائــم املالية وتبييــض األموال يف وحدة 

الرطــة القضائية، للتوســع يف التحقيق 

معهم، بناء عىل إشارة القضاء املختص«.

املاروين  البطريرك  دشــن 
بطرس  بشاره  مار  الكاردينال 
الراعي دير ســيدة الزيارة يف 
يف  كلمة  والقــى  عينطوره، 
املناســبة قال فيهــا: »اليوم 
تحقق الحلم الذي كان يراودين 
منذ كنــت راهبا يف الرهبانية 
من  بدءا  املرمييــة،  املارونية 
ســنة 1975، عندما كنت أرى 
هــذا الدير الخــازين العريق 
بدون  مهجــورا  والتاريخــي 
أبواب وشــبابيك. فيه عاشت 
الزيارة  راهبــات  من  جامعة 
وفيه  البطريريك،  الحق  ذوات 

أسسنا مدرســة خرجت أعالما مثل األديبة مي 
. وكرب الحلم عندما أصبحت نائبا  زيادة )1941
بطريركيا يف بكريك من ســنة 1986 إىل سنة 
1990، ثم مطرانا ألبرشية جبيل. وشاءت العناية 
اإللهية أن يتحقق هذا الحلم بفضل هبة مجانية 
من سخاء حكومة هنغاريا. فكتبوا إيل من قبل 
رئيس الحكومة  » Victor Orban«، بأن الحكومة 
ترصد للبطريركية مبل مليــون يورو من أجل 
مروع اجتامعي. للحال أرسلت مروع إعادة 
ترميم دير ســيدة الزيارة عينطوره ليكون مركزا 
ائيا اجامعيا ميكن أبناء هذه املنطقة الساحلية  إ
املقتظة بالســكان وســواها مــن تعلم مهنة 
انتظار كرتونة  يعيشون منها بكرامة، من دون 
مواد غذائية. فأنشــأنا مع األخت مارانا ســعد 
معهد فيلوكاليا، الذي يعطي شهادات رسمية يف 
 ،»Artisanat « ،اربعة قطاعات: املوسيقى والتها
والدين«. الثقافــة  وقســم  الطب  فــن   تعلم 

وختم: »بارك الله هذا املركز، وكل الذين لهم تعب 
يف إنشائه وترميمه واالعتناء بإكامله وازدهاره. 
وحقق الله بنعمته أهدافه، وأفا بركاته عىل 
عطاءاته.عشتم  من  واملستفيدين  عليه  القيمني 

وعا لبنان. عاشت هنغاريا«.
وقبيل املشاركة يف تدشني دير الزيارة، التقى 
الراعي ، يف الرصح البطريريك يف  بكريك، وفًدا 
هنغاريا برئاسة مسؤول برنام املساعدات يف 
، يرافقه  مكتب رئيس الحكومة تريستان ازبي
املطران فرينك شــريها ممثاًل رئيس أساقفة 

بودابست الكردينال بيرت إردو. 
الهنغارية  ازبي أن »الدولة  أكد  اللقاء،  وبعد 
ســتبقى دامئًا إىل جانب  لبنــان، وخاصًة يف 
هذه األزمة االقتصادية غري املسبوقة«، مشدًدا 
عىل »اعتبار  هنغاريا الهبة املقدمة لرتميم دير 
الزيــارة، جزًءا من مــروع أطلقته الحكومة 
الهنغارية لرتميم عدد من الكنائس واألديرة يف 

لبنان وبلدان عدة«.

الدائم، الوطني الصميم، املنفتح الذي راكم يف 
الطويلة  املهنية  ومسريته  الشخصية  حياته 
ايجابيات  اء،  بالعط الحافلة 
يبة،  الط روحــه  عكســت 
لمســة  ب خر  ا من  وقربته 
انسانية اكدت أصالة معدنه. 
الصحايف  الزمــن  وجه من 
الجميل واالصيل يشد الرحيل 

يف زمن الوجع والغربة.
جمعيــة  نعــت  كــام 
االقتصاديــني  اإلعالميــني 
العضو  رمضــان  الصحايف 
وأحــد  الجمعيــة  يف 
وفيه:  بيان،  مؤسسيها يف 
»الزميــل الراحــل كان من 
الصحافة  العاملني يف  أوائل 
االقتصادية وال سيام يف »الوكالة الوطنية« 
و«اإلذاعــة اللبنانية«، فضــاًل عن عمله يف 
عدد من الصحف والــوكاالت. وُعرف الراحل 
الجســم  مبهنيتــه ومناقبيته وتعاونه مع 

الصحايف االقتصادي«.

نفذ اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل وبلدية 
الطريي، يف إطــار خطة الطوارئ، بالتعاون 
الدفاع   - االســالمية  الصحية  الهيئــة  مع 
بلدية  لفريق  حرائــق  إطفــاء  دورة  املدين، 
الطريي تم خاللها تنفيذ عدة عمليات إطفاء 

ملختلف انواع الحرائق.
يذكر ان هذه الدورات ستشمل معظم فرق 
االطفاء يف بلديات االتحاد وتهدف اىل تأهيل 
هذه الفــرق لتكون عىل أتم االســتعداد يف 

مواجهة الحرائق هذا الصيف.

د العثور على قذائف قديمة الع
داخل مستوعبات للنفايات في بيروت

أعلنت قوى االمــن الداخيل عرب حســابها عىل »تويرت«، 
انه »عرث عىل 16 قذيفــة صاروخية نوع »RPG« و5 قذائف 
متنوعة جميعهــا قدمية العهد، مرمية داخل مســتوعبات 
للنفايات يف شــارع بني معروف - بريوت، ومتت ازالتها من 
املكان بعد الكشــف عليها من قبل خرباء املتفجرات يف قوى 

االمن الداخيل«.

ــولــيــكــيــة ــد لــلــمــدار الــكــا ــدي ــج االمـــيـــن الـــعـــام ال
املناه لتطوير  السعي  وعــاهــد  ين  ن م استقبل 

قبل ــن  م الــعــامــة  الكرنتينا  حــديــقــة  تــأهــيــل  ــادة  ــ اع
يطاليا« نــســان   ا أر  مــنــظــمــة  و »الــيــونــيــســف« 

وار تق  ا ن م

تتا املشاركون يف اال

اســتقبل األب يوســف نــرص املخل 
املهنئني ملناسبة انتخابه أمينا عاما للمدارس 
الكاثوليكيــة يف لبنــان يف مركــز األمانة 
العامة يف عني نجم، وفداً من حزب »القوات 
 ، اللبنانية« برئاســة النائــب أنطوان حب
الحر« مبشــاركة  الوطني  ووفداً من »التيار 
النائبــني ادغار طرابلي وأســعد رضغام، 
ووفد من حــزب الوطنيني األحرار، باإلضافة 
إىل املديــر العام لوزارة الرتبيــة فادي يرق، 
ووفــد اتحاد املؤسســات الرتبوية الخاصة 
املجلــس األعىل لطائفة  لبنان، وأعضاء  يف 
الــروم الكاثوليــك، ورئيس جامعة ســيدة 
املعلمني  ونقيب  الخوري،  بشاره  األب  اللويزة 
رودولف عبود، ومديــر صندوق التعويضات 
جور صقر، ووفد من اتحاد قدامى املدارس 
الكاثوليكية، وحشد من املرجعيات الرتبوية، 
املــدارس ورئيســاتها، وأرسهم  ســاء  ور

الرتبوية املعلمني واألهل، ووفود من منطقة 
البقــاع واملــدارس التي توىل األمــني العام 

املنتخب ادارتها واصدقاء.
القيت كلامت  وخالل حفــل االســتقبال 
تركزت عىل »دور الرتبية يف عملية النهو 
الوطنــي واالقتصادي ويف تنشــئة األجيال 
الوطني  االنتامء  القيم وعــىل  الطالعة عىل 
واإلنســاين، وعىل دور املدرســة الخاصة، 
وتحديدا املدرسة الكاثوليكية، الواجب دعمها 

لتستمر«.
ورد األمني العام الجديد مؤكد »استمرارية 
لدعم  وتطويرها  الكاثوليكيــة  املدارس  نه 
الرجاء يف هذه األزمنة العصيبة، وللمساهمة 
يف خدمة الرتبيــة والتعليم لجميع املتعلمني 
واملتعلامت، والســعي لتطويــر، ليس فقط 
ــا أيضا العالقــات مع جميع  املناهــ وإ

املهتمني بالشأن الرتبوي«. 

افتتح محافظ مدينة بريوت القايض مروان 
عبود و«اليونيسف« ومنظمة »أر اإلنسان 
- إيطاليا« وجمعية »كتاليتك أكشن«، حديقة 
الكرنتينا العامة التي أعيــد تأهيلها مببادرة 
بعد  الكرنتينا  واملجتمعات يف  العائالت  لدعم 
انفجــار مرفأ بريوت، بالتعــاون مع مبادرة 
»حســن الجوار« يف الجامعة األمريكية يف 

بريوت، وبالتنسيق مع محافظ بريوت.
وهدفت إعادة تأهيل الحديقة التي ترضرت 
جراء االنفجــار، اىل خلق الوعي عىل أهمية 
توفري مساحات عامة صديقة ومنة لالطفال 
وعائالتهم واملجتمــع املحيل. وتخلل مرحلة 
التنفيذ، االعتامد عىل نه تشاريك من خالل 
األطفال  األنشطة مبشــاركة  سلســلة من 
وأعضاء املجتمع املحيل والشــباب ومقدمي 
الرئيســيني  املصلحة  وأصحــاب  الرعايــة 
لتشجيع وضامن مساهمة املجتمع يف خلق 

مساحة شاملة صديقة لألطفال.
وقــال عبــود: »بالرغم من عجــز الدولة 
اللبنانية، وقفنا واملنظامت الدولية والجمعيات 

مع الشعب واملجتمع االهيل ومتكنا من اعادة 
االمور افضل مام كانت عليه«.

بدورها، قالت ممثلة اليونيســف يف لبنان 
يــويك موكو: »نــرى يف إمكانيــة وجود 
املشاركة  لتعزيز  فرصة  العامة،  املســاحات 
املجتمعية ملنع العنف واالســتغالل وســوء 
املعاملة وتعزيز التغيري االجتامعي والسلويك 
من أجل ضــامن حامية ورفاهيــة الفتيان 

والفتيات والنساء«.
مــن جهته، قــال ممثل منظمــة »أر 
اإلنســان« إيطاليا يف لبنان لوكا ريتشاردي: 
»لقد عملنا عىل اعطاء األطفال تجربة شاملة 
ومســلية ومنة، مام يعــزز تنمية الحواس 

املختلفة الرضورية لنمو الطفل«.
»كتاليتك  لجمعية  الرئيســية  املنسقة  أما 
، فقالــت: »كان تركيزنا  أكشــن« جوانا دبا
األسايس عىل ضامن تلبية حاجات ورغبات 
املجتمع، وهذا األمر تم من خالل العمل املبارش 
مع األطفال الذين قد يزورون الحديقة، وكذلك 

مع مقدمي الرعاية واملجتمع املحيل«.
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اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد

أكدت مصادر مرصفية مطلعة لـ»املركزية« 
أن حاكم مرصف لبنان ريا ســالمة مرص 
عىل إنجاح منصة »صريفــة »بدليل التدابري 
الصيارفة  بعض  ضــد  اتخذها  التي  الردعية 
»فئــة أوىل« حيــث تبني ملــرصف لبنان أن 
األرقام التي ُرفعت إليه حول التداول بالعمالت 
ال تتطابــق مع الواقع، وهناك عمليات مل يتم 
ذكرها، وهذا ما ستبينه الهيئة املرصفية العليا 
التي ستبارش تحقيقاتها مع هؤالء الرصافني 

وفر العقوبات عليهم يف حال املخالفة .
واعتربت املصادر أن ســالمة »ُمرص عىل 
إنجاح املنصة من خالل متســكه بتســعري 
الدوالر بـ 12ألــف لرية لبنانية، بينام يرتاوح 
سعره يف السوق السوداء بني 14،50و15ألف 
لرية، كام بدأ التســعري اليومــي بعدما كان 
يتلقــى العرو عــىل أن يبتها املرصف بعد 
يومــني، ما يعطــي للمســتوردين والتجار 

وغريهم إمكانية الترصف رسيعاً بعدما كانوا 
ينتظرون أكرث من يومني، وتلبية طلباتهم إن 

لجهة االسترياد أو غريها من األمور«.
وأكدت املصــادر املرصفية أن »الحديث عن 
عدم فعالية هــذه املنصة، غري مربر والهدف 
مرصف  أن  خصوصاً  عليها  التشــوي  منه 
لبنان تدخل بائعاً الدوالر بعدما كان الســؤال 

عمن سيبيعه«.
كــام رفضت املصادر اعتبــار هذه املنصة 
»لزوم مــا ال يلزم، بدليــل أن حركة التداول 
ســجلت األســبوع املايض 35 مليون دوالر 
اتخذها  التي  الجديدة  أمرييك، وأن اإلجراءات 
لبنــان ســتصب يف مصلحة هذه  مرصف 
املنصــة خصوصاً أن البنــك املركزي يواكب 
الحركة النقدية واملرصفية ويترصف كـ«قائد 
أوركسرتا« يُدير العمل املرصيف والنقدي عرب 

تعاميمه أو عرب التدابري التي يتخذها«.

ي« و»املــركــ وأكـــثـــر«..  »فاعلية  صيرفة  منصة 
ــا ـ ــ ــاحـ ــجـ ــة النـ ــ ــدي ــ ــق ــ ــن ــ ــود الــــحــــركــــة ال ــ ــقـ ــ يـ

املال يف حكومة ترصيف  اســتقبل وزير 
األعامل وزير الداخلية والبلديات يف حكومة 
ترصيف األعامل محمد فهمي ورئيس ديوان 
املحاســبة القايض محمد بــدران ومحافظ 
بريوت القايض مروان عبــود ورئيس بلدية 

بريوت جــامل عيتاين ومدير عــام املديرية 
دارات واملجالس املحلية أحمد رجب،  العامة ل
املالية العامــة بالوكالة  يف حضور مديــر 

جور معراوي.
وتناول االجتامع الشؤون املالية والبلدية.

والداخلية ــال  املـ ــري  ــ وزي بين  البلدية  ون  ــشــ ال

ولني هم وب امل تق  و م

العام بشــارة  العاميل  االتحاد  رئيس  زار 
األســمر وزير الطاقة وامليــاه يف حكومة 
ترصيف االعامل رميون غجر الذي أوضح أن 
»ما تم تداوله أمس حــول رفع الدعم الكيل 
عن املحروقات ليس دقيقاً، وأنه مع البطاقة 
الدعم  رفع  بديــل ومع  التمويلية كمروع 

تدريجياً«.
وأكد االسمر بحسب بيان، »رضورة وجود 
البطاقــة التمويليــة او اي مــروع بديل 
خر واضــح لدعم املوظفني والعســكريني 
الدخل املحدود،  العموميني وذوي  والسائقني 
ليتمكنوا من الوصــول اىل اعاملهم يف ظل 

غياب خطــة نقل عام تفتقدهــا البالد منذ 
عرات االعوام«، وطالــب »بوقف التهريب 
الــذي يبتلع اموال الدعــم واموال املودعني، 
الحكومة  وبإجراء حوار جدي ترعاه رئاسة 
واملياه،  الطاقة  ) وزارة  املعنيــون  ويحرضه 
وزارة االشــغال العامــة والنقــل، االتحاد 
النقل الربي لوضع  العام واتحــاد  العاميل 
خطة مرحلية لحامية الشــعب اللبناين مام 
ينتظره يف حال رفع الدعم، ألن أي رفع دعم 
عن املحروقات بصورة عشــوائية ســيؤدي  
انهيارها  أو  االقتصادية  الحركــة  اىل تطؤر 

بصورة شاملة.

اء الدعم التدريجي  ســــــمر تأييد الل جر اكد ل

تفقد وفد من رشكة »روسنفت« الروسية 
ت النفط يف طرابلس، متهيدا  خزانات منشــ
للبــدء بعملية إصالحهــا وترميمها لتخزين 
تبدأ  أن  مشتقات نفطية فيها. وكان يفرت 

هذه العملية منذ نحــو عامني إال أن ظروف 
جائحــة كورونا أخــرت انطالقتها، علام ان 
العقد املوقع مــع وزارة الطاقة يتيح للركة 

استخدام هذه الخزانات ملدة 20 سنة. 

ــات ــ ان ــ ــ ــت الــــروســــيــــة« تــتــفــقــد خ ــ ــف ــ ــن ــ »روس
ــا ـــيـــدا لــتــرمــيــمــ ــ تـــمـــ ــلـ ــرابـ ــي طـ ــ الـــنـــفـــ ف

الشــاميل،  لبنان  اوضحت رشكة كهرباء 
القاديشــا، يف بيــان أن »غــرف املحطات 
تتعر  الهوائية  والشــبكات  الكهربائيــة 
ملوجة رسقة غري مســبوقة مــا يؤدي إىل 
انقطاع التيار الكهربايئ عن املشرتكني الذين 
يتغذون بالتيار عــن طريق هذين املصدرين 
ولفرتات قــد تطول لعدم توفــر التجهيزات 

املطلوبة يف مخازن الركة«.
وذكرت، من جهة أخــرى، بأنها »يف ظل 
عدم االستقرار يف التغذية ستضطر بدورها 
اىل اعــادة توزيــع التيــار الكهربايئ عىل 

محطاتها وشبكاتها بصورة غري منتظمة وال 
ميكن تحديدها مســبقا، لذلك تحذر الركة 
التجهيزات  الكرام من االقرتاب من  املواطنني 
كام  ســالمتهم،  عىل  حفاظا  الكهربائيــة 
تدعوهم اىل مســاعدتها يف حراسة الغرف 
والشــبكات من خالل التحقق من هوية من 
يريد الدخول اىل غــرف املحطات او يحاول 
التسلط عىل الشــبكة، وعند االشتباه باحد 
يرجى فــورا إبال الركــة باالتصال عىل 
البيان وكذلك  املذكورة يف أسفل هذا  االرقام 

باالتصال بأقرب مخفر« .

باهظة اكافا  تكبدنا  الســــــرقات   : قاديشا  رباء«  »ك

نعــى نقيــب محرري 
جــوزف  الصحافــة 
بيــان،  يف  القصيفــي 
رمضان  صباح  الصحايف 
الــذي »تويف فجــأة اثر 
عار صحــي مل ميهله 
ال  ناهز  عمر  عن  طويال، 
الشــطر  ق  83 عاما، 
مهنة  يف  منــه  األكــرب 
يف  وتحديــدا  االعــالم، 

الصحافة االقتصادية«.

 القصيفي  
النقيب  اتصــل  وقــد 
القصيفــي بعائلة الزميل 
تعازي  ناقــال  رمضــان 
املحررين  نقابــة  مجلس 

الله زميلنا  الشخصية، وقال: »رحم  وتعازيه 
االســم  رمضان،  صباح  االســــتاذ  الكبري 
االعالمي  االقتصادية،  الصــحافة  يف  العلم 
الصميم،  الوطني  الدائــم،  الحارض  الخلوق، 
الــذي راكم يف حياته الشــخصية  املنفتح 
الحافلة  الــــطويلة  املهــــنية  ومسريته 
الطيبة،  ايجابيات عكســت روحه  بالعطاء، 
خر بلمســة انســانية اكدت  وقربته من ا

أصالة معدنه«.
اضاف:« وجه من الزمن الصحايف الجميل 
واالصيل يشد الرحيل يف زمن الوجع والغربة.

مل تعد الحياة تعني شــيئا، ملن اعتاد أن يكون 

عالمــة فارقه يف مرحلة 
تألق الوطن وصعوده. ويف 
الرقص  رفض  محنته  أيام 

عىل حافة الهاوية«.
الله زميلنا  وختم:« رحم 
الكبــري صبــاح رمضان، 
والســالم عــىل روحــه 
الطاهــرة، والعزاء لعائلته 
والزمالء  الزميــالت  ولكل 
الذيــن عرفوه أخــا محبا 

وصادقا«.
نعــت جمعيــة  كــام 

االعالميني االقتصاديني 
الصحايف  بيــان،  » يف 
وأحد  الجمعية  يف  العضو 
مؤسســيها الزميل صباح 

احمد رمضان.
الراحل كان من  »الزميل  ان  وأشــارت اىل 
أوائل العاملــني يف الصحافة االقتصادية وال 
سيام يف »الوكالة الوطنية لالعالم« وإذاعة 
لبنان، فضــال عن عمله يف عدد من الصحف 
والوكاالت. وعرف الراحل مبهنيته ومناقبيته 

وتعاونه مع الجسم الصحايف االقتصادي.
التي  االقتصاديني  االعالميــني  جمعية  ان 
أحزنها فقدانها أحد مؤسســيها، تتقدم من 
االقتصادي  الصحايف  الجســم  ومن  عائلته 
بأحر التعازي، راجية الله ان يســكنه فسيح 

جنانه«.

نقابة املحررين وجمعية االعاميين االقتصاديين نعتا 
ر عــــــار صحي  ــــــان ا الصحافــــــي صبا رم

ان ا رم ميل  ال

اصحاب  نقابة  عضو  اعترب 
املحطــات يف لبنــان جور 
الرباكس  ان »مــا أعلنه وزير 
حكومة  يف  وامليــاه  الطاقة 
رميون  األعــامل  ترصيــف 
استعداد  عن  االول  أمس  غجر 
مرصف لبنان لفتح االعتامدات 
املحروقات  السترياد  املطلوبة 
عىل اساس سعر رصف 3900 
إقرار  حني  إىل  لبنانيــة  لرية 
متثل  التي  التمويلية  البطاقة 
رفع  لبداية  االلزامــي  املدخل 
الدعم عن مــادة البنزين، هو 
خطوة إيجابيــة نحو حلحلة 
املادة  شــح  ملوضوع  مؤقتة 

يف االسواق وعملية إنقاذ للموسم السياحي الذي 
نعــول عليه إلنعا االقتصــاد الوطني بعد ركود 
دام اكرث من ســنة ونصف السنة... والعربة تبقى 

بالتنفيذ«.
وأضــاف يف ترصيــح: لكن املطلــوب لوضع 
حد لطوابــري العار وإعــادة املواطنني اىل بيوتهم 

واعاملهم، يبقى هو هو:
- استقرار يف فتح االعتامدات السترياد كميات 
تكفي حاجة االسواق وبصورة مستمرة ومتواصلة.

- تأمني وصــول ماد البنزيــن واملازوت اىل 

جميع املحطات عــىل جميع االرايض اللبنانية من 
دون انقطاع. وإال لن نشهد نهاية لهذه االزمة 

 وقال الرئيس السابق لتجمع الركات املستوردة 
للنفط مارون شامس: إن املواطن هو من يدفع فارق 
سعر صفيحة البنزين املستورد، إذ ان مرصف لبنان 
يدفعها من أموال املودعــني أي من أموال املواطن 
نفسه. ومع ذلك، ال يتسلم املواطنون الكمية كلها 
بالتوازي يف ما بينهم، إذ تتفاوت القدرة الرائية 

عند كل مواطن، ناهيك بالتهريب القائم«.
ولفت شــامس إىل »وجود ثغرة بــني املوزعني 
ان مشــهد  إذ  التهريب والتخزين  واملحطات وهي 

طوابري السيارات أمام محطات 
املحروقات بقي عىل حاله حتى 
بعــد إنهاء عمليــة التوزيع«، 
الكميات  شــارحاً كيف »تصل 

املوزعة ناقصة إىل املواطن«.
وعــن موضــوع التخزين، 
مراقبة  »تتــم  أنه  أوضــــح 
لدى  بسهـــــولة  التخزيــن 
املســــتوردة  الشــــركات 
نســبة إىل عددهــا املحــدد. 
محطات  يف  تصعــب  ولكنها 
املحروقات، ألنه يتعرس إحصاء 

عددها الهائل«.
تُضبــط  مل  إذا  وأضــاف: 
الحدود، ومل يكن سعر البنزين 
مشابًها لســعره يف دول الجوار، لن تُحل املشكلة، 
مثال يف تركيا يبل ســعر الصفيحة 20 دوالًرا، وال 
«. وتابع: علينا  توجد عمليات تهريب هنــاك، ملاذا
ط حياتنا الحايل فيمكننا مثال مشــاركة  تغيري 

السيارة الواحدة«.
وقال« نريد مســاعدة مرصف لبنــان يف هذه 
ن  األزمــة. عىل املواطنني املقتدريــن أن يدفعوا 
املادة وهذا مــن الحلول املقرتحــة«. وختم: تبل 
حاجة لبنــان اليومية من البنزين 10 ماليني ليرت، 

والقيمة ذاتها من املازوت.

يــــن املـــســـتـــمـــرة  ــة الزمــــــــــة الــــبــــنــــ ــ ــروحـ ــ ــطـ ــ حـــــلـــــول مـ
يـــجـــابـــيـــة  خـــــطـــــوة  الـــــطـــــاقـــــة  وزيــــــــــر  كــــــــام   : الــــــبــــــراكــــــ 
ــل   ــحــ ــ ــي ال ــ ــ ــان فـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــرف لـ ــ ــ ــص ــ ــ ــد مـــــســـــاعـــــدة م ــ ــ ــري ــ ــ ــا ي ــ ــ ــمـ ــ ــ ـ و

ل امام املحطات واب ال استمرار 

لفت أمني صندوق  جمعية املصارف  تنال الصباح 
إىل أن »ثورة 17 ترين التي هزت العر السيايس 
واملــايل والنقدي والتي أحدثت مشــهداً جديداً يف 
ا  املوضوع النقدي، مل تقم أساساً ضد املصارف، إ
ضد الطبقة السياســية واملحاصصــة والطائفية 
والفســاد وعدم الشفافية، لكن لسوء الحظ مبا أن 
املصارف مل تتخذ أي موقف، حتى لو كان معتدالً، من 
املوضوع... فحول السياسيون االنتفاضة يف اتجاه 
املصارف وألبسوها التهمة، فيام بقيت خرساء من 
دون أن تحرك ســاكناً، ومل تبادر إىل الرد عىل هذه 

الُتهمة امللفقة املوجهة إليها«.
أضاف: واليــوم أصبح من الصعــب تغيري هذه 
الصورة، لذلك هجم املواطنون »زوراً وبهتاناً« عىل 

املصارف، فحطموا ما حطموه وشتموا واتهموا...
وأشار ، إىل أن »هذه املشهدية تتكرر اليوم أمام 
محطات املحروقات حيث يعمد املواطن إىل التعدي 
عىل صاحب املحطة وكل من يســبقه إىل خراطيم 
البنزين، باإلضافة إىل اســتخدام السالح ثم يعود 
إىل منزله بعد أن يكون قد صب جام غضبه وارتاح. 

واملشــهد يتكــرر يف اليوم التايل أمــام املصارف 
ومحطات البنزين«.

وتابع: يف حني نرى املسؤولني يعالجون املشكلة 
باملســكنات وبســطحية مفرطــة، وال يعالجون 
األسباب األساسية الكامنة وراء عدم وجود بنزين 
ودوالرات ودواء... الشعب يعي يف ضياع ويتلهى 
يف مشــاكله الحياتية اليومية مــن الدوالر إىل 
، بعيداً عن أي  البنزين فالدواء واملواد الغذائية...إل

حلول جذرية.
أمن  الصبــاح »عندمــا  وليس بعيــداً، ســأل 
مرصف لبنــان الدعم مبا قيمتــه 7 مليارات دوالر 
وقام  بواجبه، ومل يفتح االعتامدات إال عندما تأكد 
من دخول البضائــع إىل لبنان واطلع عىل الفواتري 
الجمركية وما شابه، هل أوجدت الوزارات املختصة 
لية ما ملراقبة كيفية توزيع هذه  باملواد املستوردة، 
السلع املدعومة وعندما بدأ اليوم شح املواد سارع 
املعنيــون إىل التأكد من األمر، بــدل أن تكون تلك 
لية ملراقبة التوزيع منذ البداية،  الوزارات قد أوجدت 

أو تكون قد وضعت خطة للتوزيع عىل األقل«.
خر، أشــار إىل أن » صندوق النقد   ويف املقلب ا
الدويل هو أكرث ما ميكــن أن نطمح إليه يف  لبنان 
، لكنه يشرتط عىل السلطات اللبنانية تنفيذ بعض 
اإلصالحات، وهنا أشــك يف إمكانيــة الدولة يف 
القيام بتلك اإلصالحات، طاملا أن التجاذب السيايس 
ال يزال قامئاً اليوم حول كيفية توزيع الحصص يف 
عملية تشكيل الحكومة. فكيف ستنجح يف تطبيق 

اإلصالحات

ــــــ املواطنيــــــن : معالجة ســــــطحية دية  الصبــــــا يأســــــف ملشــــــ
ليــــــة أو خطــــــة ملراقبــــــة املــــــواد املدعومة ويســــــأل الــــــوزارات عــــــن 

ا ال

دبوسي التقى »جمعية االنماء االقتصادي للتل« 
م على مشاريع حول طرابل الكبر  واطلع

التقى رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة يف طرابلس 
اء اإلقتصادي  والشــامل توفيق دبويس وفد جمعيــة »اإل
للتــل« يف طرابلس، وقدم اليه التهنئــة عىل »العلم والخرب« 
ائه  كهيئة رسمية تعمل عىل »تطوير الوضع اإلقتصادي وا
ونر ثقافة الحفا عىل الرتاث والســعي اىل تجميل املحال 

الرتاثية يف منطقة التل يف طرابلس وحاميتها«.
وتخلل اللقاء عر للواقع الحايل ملنطقة التل و«التطلعات 
ائها وتجميلهــا وتحديثها بإعتبارهــا قلب مدينة  نحــو إ
طرابلس وعصبها التجاري الحيوي، واملدخل األســايس اىل 

أسواق طرابلس التاريخية والرتاثية«.
ورأى دبويس أنه »من الطبيعــي ان تتواصل اللقاءات بني 
اإلقتصادي ملنطقة  اء  اإل غرفة طرابلس والشامل وجمعية 
التل ليصار اىل تدارس مختلف املشــاريع العمرانية بشــكل 
علمي ومهني وفقا ألعىل املواصفــات واملعايري الدولية التي 
تف اىل النهو باملدن التاريخية والرتاثية من أجل إعادة 
األلق اىل لبنــان من طرابلس الكربى التــي نريدها حاضنة 
ائية والســياحية وأن تصبح  للمشــاريع اإلستثامرية واإل
جاذبة للسياح والزوار ونعمل عىل تحسني وضعها اإلقتصادي 

العام وصورتها الحضارية التي لطاملا إمتازت بها«.
من جهته، توجه نافذ املرصي بإســم الجمعية بالشكر اىل 
اء اإلقتصادي  دبويس عىل »رعايته لتطلعــات جمعية »اإل
للتل« وللدور الذي قام به تجــاه حصول الجمعية عىل األذن 
ائية غايتها تنمية طرابلس  الرسمي إلنطالق عملها كهيئة إ

وتجميلها«.

دي النقل في مرفأ بيروت  صرخة تجمع متع
أطلق رئيــس تجمع متعهدي الشــحن والتفري يف مرفأ 
بريوت جوزف عــواد »رصخة اىل املســؤولني املعنيني عىل 
مختلف املســتويات للنظر بوضع املتعهديــن الذين تحملوا 
خســائر فادحة ناتجة عن االنفجار الكار الذي حصل يف 
4 اب 2020، والذي ألحق بهم خســائر تعدت قيمتها السبعة 

ماليني دوالر امرييك«.
وقال عواد : » رغم هذه الخســائر، ســارع املتعهدون اىل 
املشــاركة الفاعلة يف تشغيل املرفأ بعد اســبوع من تاري 
االنفجار يف ظل ظروف صعبة للغاية، وذلك لتأمني حاجات 

البالد الغذائية وأهمها القمح واملساعدات االنسانية«.
اضــاف: » لغايــة اليوم مل يتحــدث احد مــع املتعهدين 
لتعويضهم خســائر املعدات واالجهزة التي دمرت او تعطلت 
جراء الحادث االليم يف املرفأ، خصوصا وانهم بادروا اىل العمل 
وفق ما تيرس لديهم بهدف تسهيل عملية التشغيل، علام انهم 
يتقاضــون أتعابهم باللرية اللبنانية عىل اســاس 1500 لرية 
للدوالر الواحد، ويف بعض االحيان عىل ســعر املنصة 3900 
لرية، االمر الذي ينمعهم من تصليح معداتهم وصيانتها التي 

كلفتها بالدوالر االمرييك وتسدد نقدا«.

اد ا االقت د اال دبو م و

اللجان  املنبثقة عن  الفرعية  اللجنة  عقدت 
النيابية املشــرتكة واملكلفــة درس مروع 
القانــون الوارد باملرســوم 7797 الرامي اىل 
اقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتامد اضايف 
اســتثنايئ لتحويلها واقرتاح قانون البطاقة 
االئتامنية التمويلية االلكرتونية، جلسة قبل 
ظهر امس  يف مجلس النواب برئاسة النائب 
ياســني جابر وحضور الــوزراء يف حكومة 
راوول  والتجارة  االقتصــاد  االعامل:  رصيف  ت
الشــؤون االجتامعية رمزي مرفيه  نعمه، 
 ، واملالية غازي وزين، والنواب: فيصل الصاي
، محمد  عيل بزي، امني رشي، بيار ابو عا
الحجــار، جهاد الصمد، نقــوال نحاس، فريد 

البستاين واالن عون.
كام حرض الجلسة نائب حاكم مرصف لبنان 
التفتي املركزي  الكســندر ماراديان، رئيس 
القايض جــور عطيه، املدير العــام لوزارة 

املالية جور معراوي.
وقــال النائب جابر بعد الجلســة: »عقدت 
اللجنــة الفرعيــة املكلفة دراســة مروع 
القانون الوارد من الحكومة بالنسبة للبطاقة 
التمويلية والذي ضم له اقرتاح قانون مقدم من 
تكتل »لبنان القوي« الجلسة االوىل، حرضها 
الــوزراء املختصون، وزيــر املالية واالقتصاد 
والشؤون االجتامعية، وكان ايضا هناك النائب 
الرابع لحاكم مــرصف لبنان ورئيس التفتي 

املركزي«.

اضاف: »النقا متحور اليوم حول التمويل. 
وكــام تعلمون يف موضــوع البطاقة يوجد 
ول هذه البطاقة والشق االخر  شــقان كيف 
كيف ســنقوم بتطبيق وتنفيذ هذه البطاقة، 
بالتفاصيل واملعايري وعرب اي وســيلة. وقد 
عر وزير املاليــة تصوره ملوضوع التمويل، 
هناك افكار بالنســبة ملوضــوع نقل بعض 
قرو البنــك الدويل من مشــاريع مل يبدأ 
تنفيذها بعد للتمويل، وهناك امكانية الحصول 
عىل قرو اضافيــة. وقد يضطر للجوء اىل 
الطلب مــن مرصف لبنان. وهذا ما يزال ضمن 

املناقشة«.
وتابــع: »اليوم، هناك جلســة بعد الظهر 
، وقد نبدأ مبوضوع طرق  الســتكامل النقا
التطبيــق واملعايــري وكيف تصــدر البطاقة 
وغريها. هناك سؤال اســايس أثاره عدد من 
الزمالء وهو هل سيواكب اصدار هذه البطاقة 
تغيريا يف موضــوع الدعم الذي كان ميارس. 
وقد طلب عدد مــن الزمالء والكتل النيابية ان 
يكون هناك توجه واضــح من الحكومة يف 
هذا االتجــاه، وهذا ايضا ســنتابع البحث به 
الحكومة موقفا واضحا يف  وســنطلب من 
هذا الشــأن. فاالجتامعات بدأت وستستكمل 
بعد ظهر اليوم، واوائل االسبوع سيكون هناك 
اجتامعات مكثفة عىل اساس ان تعود االربعاء 
املقبل اىل اللجان املشــرتكة مــن اجل تقديم 
تقرير عام توصلت اليه هذه اللجنة الفرعية«.

ــرت  ـ ــا ــة بـ ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ ــة الـ ــيـ ــرعـ ــفـ ــة الـ ــنـ ــجـ ــلـ »الـ
الـــتـــمـــويـــلـــيـــة  ــة  ــ ــاق ــ ــط ــ ــب ــ ال مـــــوضـــــو  در 

أطلقت لجنــة األمم املتحــدة االقتصادية 
، بالتعاون  سيا )»اإلسكوا« واالجتامعية لغرب 
 ، WSA( »مع مؤسسة »جوائز القمة العاملية
عملية تقديم الطلبات لجائزة املحتوى الرقمي 
العــريب األوىل من أجل التنمية املســتدامة، 
خالل حدث عقد افرتاضيا أمس تم خالله رشح 

تفاصيل الجائزة ورشوطها.
وتسعى »اإلســكوا« من خالل هذه الجائزة، 
التي ستنظم ســنويا، إىل »املساهمة يف سد 
الفجوة الرقمية ومتكني مختلف فئات املجتمع 
من الوصول إىل اإلنرتنــت والخدمات الرقمية 
باللغة العربية«. وتهدف الجائــزة إىل »القاء 
الضوء عىل فوائد التكنولوجيا الرقمية وتقدير 
الرقمية  ابتكار املحتويات  املبذولة يف  الجهود 
باللغة العربية وتطويرها، وتعزيز ريادة األعامل 

لالرساع يف عجلة التنمية يف املنطقة«.
رئيســة  أشــارت  االفتتاحية،  كلمتها  يف 
قسم االبتكار يف اإلســكوا نبال إدلبي إىل أن 
الرقمــي العريب يــأ يف املرتبة  »املحتوى 
الحادية عرة بني اللغات العاملية اليوم،  بينام 
تأ اللغة العربية يف املرتبة الرابعة من حيث 
عدد مســتخدمي اإلنرتنت«. وقالت إن »أهمية 

تجلت  الرقمي  واملحتوى  والتطبيقات  اإلنرتنت 
خالل جائحة كوفيد-19، بحيث متكنت الجهات 
التي لديها بنى تحتية ومحتوى وخدمات رقمية 

من االستمرار يف العمل بشكل مقبول«.
والجائزة مفتوحة أمام فئتني: فئة املؤسسات 
وتشمل املؤسسات الحكومية وغري الحكومية 
كام األكادميية، وفئة رواد األعامل الشــباب 
من الدول العربية، الذين اســتحدثوا تطبيقات 
محتوى رقمي باللغــة العربية أو منتجات لها 

تأثري كبري عىل املجتمع. 
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
جائزة القمة العاملية قال بيرت بروك: »إن املنطقة 
العربيــة تألقت خالل الســنوات املاضية من 
ية  ناحية صناعة املحتوى واإلبداع الرقمي والر

املستقبلية يف الفضاء السيرباين«.
وأضاف: »عرب هذه الجائزة، ســنتمكن من 
التقدم يف مجال تعزيز االتصال والتبادل الرقمي 
يف املنطقة بهــدف دعم ريادة األعامل املحلية 
من أجل التنمية املستدامة. إنها خطوة مهمة 
يف مسار التحول نحو السيادة الرقمية وتطوير 
املحتوى املحيل إلبــراز قدرات املنطقة العربية 

يف هذا السياق«.

ســــــكوا للمحتــــــو الرقمي ة ا اطــــــا »جائــــــ
املســــــتدامة« التنميــــــة  أجــــــل  مــــــن  العربــــــي 
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ائ  بمكتب قبل تسليم لبينيت تاف و نتنياهو أمر ب

ســرائــيــلــيــة ــام الــحــكــومــة ا ــ ــى الــعــقــبــات أم ــ أول

ـــــــــرا ـــ ـــ ــــــــــــي الع ـــ ــــــ ف ـــ ـــ ـــ ـــــــــوم بالصواري ـــ ـــ ـــــــــا هج ـــ ـــ حب

رتس«  »ه صحيفة  ذكرت 
أن مكتب رئيــس الحكومة 
بنيامني  السابق  اإلرسائيلية 
يوم  وثائق  أتلــف  نتنياهو 
األحــد املايض قبــل دخول 
الجديد  الحكومــة  رئيــس 
املكتب  إىل  بينيــت  نفتايل 

بعد منح الثقة لحكومته.
فقد  الصحيفــة،  ووفق 
بتمزيــق  نتنياهــو  أمــر 
يف  حفظت  التــي  الوثائق 
خزنات املكتب، والتي تشمل 
لكبار  زمنية  جــداول  عادة 

املوظفني يف مكتب رئيس الحكومة، ومواد 
تتعلق بعملهــم الدائم ووثائق أخرى، وليس 
واضحا أي مــن هذه الوثائق تــم متزيقها 

وكميتها.
يف املقابل، نفــى نتنياهو ذلك، فيام قال 
مكتب رئيس الحكومة إنه ســيجري تدقيقا 

يف املوضوع.
وجرى نقل قسم من الوثائق التي حفظت 
الحكومة  رئيس  أرشــيف  إىل  الخزنات  يف 

مبوجــب القانــون، حيث ســيتم حفظها 
وحكومته  بينيت  يســتخدمها  يك  مبلفات 
خالل عملهم ووفقــا للحاجة. لكن متزيق 
حفظ  ويجب  قانونيــا،  محظــور  الوثائق 
جميع الوثائق، الشخصية وغري الشخصية، 

يف أرشيف مكتب رئيس الحكومة.
رتس« بأنه من  من جهة أخرى، أفادت »ه
املتوقــع أن يبقى نتنياهــو يف منزل رئيس 
الوزراء لبضعة أسابيع أخرى قبل أن يسلمه 

إىل بينيت.

تشــكيل  من  أيــام  بعد 
الحكومة الجديدة، اندلع يف 
إرسائيل جدل سيايس واسع 
عىل  القادم  التصويت  بشأن 
يق  قانون  متديد مفعول 

بلم شمل العوائل.
وتم تبني هذا القانون املثري 
بعد   2003 للجدل يف عــام 
الفلسطينيني  من  عدد  اتهام 
الذين  إرسائيل  مواطني  غري 
ســكان  من  زوجات  لديهم 
القدس الرقية مبامرســة 

»أنشطة إرهابية«.
وكان هذا القانون يواجه تقليديا معارضة من 
قبل حزب »مريتس« اليساري )وهو عضو يف 

»معسكر التغيري« الحاكم واألحزاب العربية.
الدفاع بيني  الظروف، طلب وزير  يف هذه 
غانتس من معســكر رئيس الوزراء السابق 
وزعيم املعارضــة بنيامني نتنياهو التصويت 
لصالح متديد رسيان مفعــول هذا القانون، 
هوية  عىل  للحفا  »رضوريــا  إياه  واصفا 

الدولة يهودية ودميقراطية«.
كام أوعز غانتــس إىل رئيس كتلة حزبه 
إيتان غينسبور بالعمل مع رئيسة االئتالف 
الحكومي النائبة عــن حزب »ميينا« عيديت 
ســيلامن بغية ضامن الحصول عىل دعم كل 

األحزاب اليهودية يف االئتالف لتمديد رسيان 
القانون.

يف الوقت نفســه، شــدد حزب نتنياهو 
»الليكود« ردا عىل طلب غانتس عىل أن »من 
يهمه أمن إرسائيل ال يشكل حكومة براكة 

مع القامئة العربية املوحدة«.
وقــال النائــب عــن »الليكــود« يوفال 
شتاينيت إن معارضة متديد مفعول القانون 
يعود بالرضر لحزب نتنياهو بنفســه، فيام 
ف كي  خر عن »الليكود« يو اشرتط النائب ا
دعم حزبه لتمديــد رسيان مفعول قانون مل 
خر يق برعنة  الشــمل بتمرير قانون 
للنقاط االســتيطانية الجديدة غري املرخص 

بها يف الضفة الغربية.

أعلنــت خلية اإلعالم األمنــي يف العراق، 
امــس، عن ضبــط 5 صواري غــراد مع 5 
منطقة  يف  الصواريــ  إلطــالق  منصات 
العلكانــة جنويب مدينــة ربيعة مبحافظة 

نينوى.
وأفادت خلية اإلعــالم األمني بأن القوات 
األمنيــة متكنــت مــن ضبــط الصواري 
ومنصاتها بعد محارصة املكان، لكنها أعلنت 

عن فرار املسؤولني عنها.
متكنــت القــوات العراقية من إســقاط 
طائرة مســرية مفخخة قرب معسكر أمني 
يف العاصمة بغداد ضمن أســبوع ســاخن 
عقب دخول »الدرونز« إىل ســاحة املواجهة 
بني امليليشــيات املدعومة اإليرانية والقوات 

األمريكية.
ومل يسبق للقوات العراقية، أن عرثت عىل 
طائرة مسرية مفخخة، إال يف حالة سابقة 
شــديدة  الجادرية  مبنطقة  املــايض  العام 
التحصني، وهو ما يشــكل تحــوالً كبرياً يف 

اسرتاتيجية استخدام تلك الطائرات.
كام أعلنت خلية اإلعالم األمني، إســقاط 

طائرة مسرية أخرى يف بغداد.
وقالت الخلية يف بيــان إن »قوات قيادة 
عمليات بغداد أســقطت طائرة مسرية ثانية 
جنــويب العاصمــة وذلك بعــد دقائق من 
نرها بياناً أول يفيد بإسقاط طائرة محملة 

باملتفجرات قرب معسكر الرشيد«.
ويأ إســقاط هاتــني الطائرتني، عقب 
هجامت تعــر لها مطار بغــداد، بطائرة 
مســرية، أيضاً حيث تتمركز قوات أمريكية، 

ومل تخلف خسائر مادية أو برية.
كام تعرضت قاعدة »فيكتوريا« التي تضم 
عســكريني أمريكيني يف مطار بغداد لهجوم 

بطائرات مسرية.
ونة  ودأبت امليليشيات املوالية إليران يف ا
األخرية عىل استخدام الطائرات املسرية بشكل 
متزايد ضــد املصالح األمريكيــة والعراقية، 

وسط توتر بني واشنطن وطهران.

ــديــدات ــة الــتــ ــاف ــى  الــتــعــامــل مـــع ك الــجــيــ املـــصـــري : قـــــادرون عــل
املســلحة  القوات  أعلنت 
تدريبات  تنفيــذ  املرصيــة 
يف  واســعة  عســكرية 
املنطقة العسكرية الشاملية 

باستخدام الذخرية الحية.
وشــهد وزيــر الدفــاع 
تنفيذ  املرصي محمــد زيك 
املرحلة الرئيســية للمناورة 
الحية،  بالذخرية   5 )رعد  
وحدات  إحدى  تنفذها  والتي 
املنطقة الشاملية العسكرية 
األفــرع  مــع  بالتعــاون 
املسلحة  للقوات  الرئيســية 
والتي استمرت لعدة أيام يف 
القتايل  التدريب  خطة  إطار 
القوات  ووحدات  لتشكيالت 

املسلحة.
وبدأت املرحلة بعر ملخص الفكرة التكتيكية 
والقرار  السابقة  األعامل  وملخص  املناورة  ملراحل 
املرحلة  وتضمنت  املخططة،  املهام  لتحقيق  املتخذ 
إدارة أعــامل القتــال لتطوير الهجــوم مبعاونة 
عنارص مــن القوات الجوية التــي نفذت طلعات 
االستطالع والتأمني واملعاونة الجوية لدعم أعامل 
قتال القوات القامئة بالهجوم، وتحت سرت الوقاية 
املحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي ومبساندة 

املدفعية لتدمري االحتياطيات وإرباك وتدمري مراكز 
القيادة والسيطرة املعادية.

كام قامت العنارص املدرعة وامليكانيكية بتطوير 
الهجــوم واخرتاق الدفاعات املعادية واالشــتباك 
معهــا وتدمريها بتناغم كامــل بني كافة عنارص 

تشكيل املعركة.
وقام القائــد العام للقوات املســلحة املرصية 
للقوات املشرتكة  الطارئة  املواقف  بفر عدد من 
بتغيري أهداف الرمي وتــم إصابتها بدقة وكفاءة 
عالية، وأظهرت املرحلة املستوى الراقي الذي وصلت 

إليه العنارص املشــاركة من 
وقتالية  ميدانيــة  مهارات 
عالية باستخدام أحدث نظم 
ملختلف  والتوجيه  التحكــم 

األسلحة واملعدات.
الدفــاع  وأشــار وزيــر 
مرص  قــدرة  إىل  املــرصي 
مختلف  مــع  التعامل  عىل 
واإلقليمية  املحلية  القضايا 
والعاملية التــي ترتبط بأمن 
مشريا  الوطن،  واســتقرار 
مع   التعامل  عىل  القدرة  إىل 
الداخلية  التحديــات  كافة 
والعدائيات الخارجية ملختلف 

القضايا.
وأكد عىل رضورة الحفا 
عىل مستوى اإلستعداد القتاىل لوحداتهم ليكونوا 
قادرين عىل تنفيذ املهام التى تُوكل إليهم  بكفاءة 

وإقتدار. 
وكانت املراحل األوىل للمناورة قد تضمنت تنفيذ 
عملية إقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة 
ســكنية حدودية بواســطة عنارص من القوات 
الخاصة وتطهريها من العنارص اإلرهابية وتحرير 

الرهائن وعودة الحياة إىل طبيعتها.

»االنتقالي الجنوبي« يعل مشاركت 
في مشاورات تنفيذ اتفا الريا

أعلن املجلس االنتقايل الجنــويب يف اليمن عن تعليق 
اتفاق  بتنفيذ  الخاصة  املشــاورات  مشاركة وفده يف 

. الريا
وذكــر املتحــدث باســم املجلس االنتقــايل، عيل 
عبداللــه الكثــريي، يف بيان أصدره امــس، أن هذا 
اإلجراء يــأ ردا عىل اختطاف قيــادات املجلس يف 
محافظــة حرضموت خالل تواجدهــم يف محافظة 

شبوة.
وشــدد املجلس عىل أن مصري رئيس القيادة املحلية 
الشــي  بن  جعفر  محمد  حرضموت  يف  لــه  التابعة 
الجامعة حســن  لشــؤون منســقية  ونائبه  أبوبكر 
صالح الغالم العمــودي وعدد من قيادات املجلس يف 

حرضموت ال يزال مجهــوال منذ اختطافهم من قبل 
»ميليشــيا اإلخــوان املغتصبة ملحافظة شــبوة«، 
موضحا أنهم اقتيدوا من الحاجز العســكري مبنطقة 

الخبيــة بب علية إىل جهة غري معروفة.
عمل  بأنه«  الحادث  هــذا  الجنويب  املجلس  ووصف 
ارهايب وتحد صارخ عىل الحقوق السياسية واملدنية« 
»ومراجعتها  »املذكــورة  االخوان  ميليشــيات  محمال 
يف منظومــة الرعيــة اليمنية املســؤولية عن اي 

محتملة. عواقب 

كدان أهمية  بلينكن واملنقو ي
جراء االنتخابات الليبية في موعدها

بلينكن،  أنتــوين  االمرييك  الخارجيــة  وزيــر  أكد 
ووزيــرة الخارجيــة الليبية نجالء املنقــو أهمية 
إجراء انتخابات ليبيا يف موعدها، وشددا عىل رضورة 

النار. إطالق  وقف  التفاق  الكامل  التنفيذ 
االمريكية  الخارجيــة  وزارة  باســم  الناطق  وأعلن 
نيد برايس يف بيــان، أن بلينكن أجرى اتصاال هاتفيا، 
أمس الخميــس، مع وزيرة الخارجية والتعاون الدويل 
وأكدا   ، املنقو نجــالء  الوطنية،  الوحــدة  بحكومة 
»أهميــة ضامن إجراء انتخابــات وطنية يف ليبيا يف 
إىل  »الحاجة  عــىل  مشــددين   ،»2021 االول  كانون 
2020 لوقف  23 ترين االول  التنفيذ الكامل التفــاق 
إطالق النار بكل بنوده، مبا يف ذلك االنسحاب الفوري 

ليبيا«. من  واملرتزقة  األجنبية  القوات  لجميع 
، ناقشــا مؤمتر  وقال برايــس إن بلينكن واملنقو
برلني الثاين املقبل حول ليبيا، الذي ســيعقد األربعاء، 

الجاري. حزيران   23 املقبل 
وأضاف أن وزيــر الخارجية االمرييك شــدد أيضا 
عــىل التزام الواليــات املتحــدة بزيادة إســهاماتها 
الدبلوماســية لتعزيز الجهود الدولية الداعمة لتحقيق 

ليبيا. يف  تقدم 

كد انفتاح على الحوار سعيد ي
جدد الرئيس التوني قيس ســعيد تأكيده االنفتاح 
عــىل الحــوار، نافياً ما تــم تداوله مــن أخبار حول 

الوطنيني. بغري  التونسيني  األطراف  بعض  توصيف 
الرســمية إليطاليا،  اختتامه زيارته  جاء ذلك عقب 
حيث شــدد »عىل رضورة اســرتداد األموال املنهوبة 
لتحقيق االنتعــا االقتصــادي والتنمية، إىل جانب 
امللحة  الحقيقيــة  القضايا  االنكباب عــىل معالجــة 
للشــعب التوني وعدم تشــتيت الجهــد يف قضايا 

للرئاسة. بيان  وفق  مفتعلة«  أخرى 
ملتزم  أنه  للشــغل  التوني  العام  االتحاد  وأكد  هذا 
الوطني وفعل كل  الحــوار  مبادرة  إنجاح  بالعمل عىل 
البالد. والدستورية يف  السياسية  األزمة  لحل  يلزم  ما 
وأمــس الخميــس، قــرر األمــني العام املســاعد 
الطاهري،  للشــغل« سامي  التوني  العام  لـ«االتحاد 

الجمهورية. رئيس  من  الوطني  الحوار  مبادرة  سحب 
للرئيس  األخرية  الترصيحات  بشدة  الطاهري  ورفض 
قيس ســعيد بشــأن »عدم وطنية الحوار األخري وأنه 

أجنبية«. دول  من  بتدخل  جرى 
 كام نقلت مراســلة امليادين عن مصــادر قولها إن 
االتحــاد يدرس عقد حــوار وطني مــن دون الرئيس 

. سعيد
وكان الرئيــس التوني قيس ســعيد دعا إىل حوار 
االتفاق عىل نظام ســيايس جديد  إىل  يقــود  وطني 
أقفال«. إنه »كله  الذي قال  2014 عام  وتعديل دستور 
الوزراء هشــام  وأشــار خالل اجتامعه مع رئيس 
ساء حكومات سابقني، إىل أن »من  املشي وثالثة ر
كان وطنياً مؤمناً بإرادة شــعبه ال يذهب إىل الخار 
الجمهورية بأي  رساً بحثاً عن طريقة إلزاحة رئيــس 

باالغتيال«. حتى  األشكال  من  شكل 

ــول ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتورية حـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات الدسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األردن : التعديـ
 ديـــــــــــــــن الدولـــــــــــــــة ضـــــــــــــــر مـــــــــــــــن الخيـــــــــــــــال

قال رئيس اللجنة امللكيــة األردنية لتحديث 
املنظومة السياسية، العني سمري الرفاعي، إن 
الشائعات عن تعديالت دســتورية حول دين 
الدولة وغريها من التعديالت »رضب من الخيال 

وال تليق بالدولة«.
وأكد الرفاعــي أن اختصاص اللجنة محدد 
فقط بالنظر يف أي تعديالت دستورية تتصل 
حكــام بقانوين االنتخاب واألحــزاب وليات 
تطوير العمل النيــايب، مبينا أن اللجنة تعمل 
لغاية هذه اللحظة عــىل إقرار وتنظيم إطار 
وليات عملها، اســتعدادا النطالق اجتامعات 

اللجان الفرعية يوم االثنني املقبل.
وشــدد عــىل رضورة أخــذ املعلومات من 
مصادرهــا املعتمدة يف اللجنــة عرب الناطق 
اإلعالمــي، موضحا أن هنــاك حرية ألعضاء 
رائهم عرب وسائل اإلعالم، مع  اللجنة يف اإلدالء ب
االلتزام بالوثيقة اإلطارية لقواعد وأسس العمل 

التي جرى مناقشتها خالل االجتامع.
وأكد أهمية تحقيق التوافق والنظر للمصلحة 
العليا التي تحقق حالــة متقدمة من التنمية 
السياسية والحياة الحزبية الناضجة، معربا عن 

تقديره لحرص الجميع عىل إنجاح عمل اللجنة.

نــــنــــتــــظــــر مــــــــــا  هـــــــــــــذا   : ــا  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــرنـ ــ ــ فـ
ــا ــ ــ ــوري ــ ــ ــا وس ــ ــي ــ ــب ــ ــي ــ ــا فـــــــي ل ــ ــيـ ــ ــركـ ــ  مـــــــن تـ

رحبت فرنسا بـ«وقف الهجامت الكالمية« 
مع تركيــا، وطالبت يف املقابــل مببادرات 
أردوغان  الرئيس رجب طيب  ملموســة من 

حول سلسلة من القضايا الخالفية.
وقال وزيــر الخارجية الفرني جان إيف 
ة  لودريان لشبكة »يب إف إم  يف«، إنه »
هدنة يف الهجامت الكالميــة. إنه أمر جيد 
لكنه غــري كاف«، معتربا أن العالقة الثنائية 

باتت »يف مرحلة تعاف«.
وأضاف أن »وقف الهجــامت الكالمية ال 
يعني أفعــاال. ننتظر من تركيــا أفعاال حول 
ليبيا وسوريا  ملفات حساسة خصوصا يف 

وأيضا يف رشق املتوسط وملف قربص«.
الرئيس  التقــى  التوتر،  وبعد أشــهر من 
الرتيك  إميانويل ماكــرون نظريه  الفرني 
أردوغان يف بروكســل يف »أجواء هادئة«، 
االثنني، وتعهدا بـ«العمل معا« يف ملفي ليبيا 

وسوريا بحسب باريس.
وتطالب فرنســا ودول عدة برحيل القوات 
األجنبية واملرتزقة، الذين قدرت األمم املتحدة 

عددهــم بنحــو 20 ألفا يف نهايــة 2020، 
مال السالم التي  املنترين يف ليبيا، لرتسي 

تم رسمها يف األشهر األخرية يف هذا البلد.
وقال لودريــان: »كان هنــاك القليل من 
األتراك بشــأن  العمل مع  االنفتاح. ســنبدأ 
مسألة ليبيا ال ســيام امليليشيات ألنهم من 

مؤيدي نر امليليشيات يف ليبيا«.
ويف رشق املتوســط، حيث وقعت حادثة 
بني قطع حربية تركية وفرنسية يف حزيران 
أثينــا أمام طموحات  2020، دعمت باريس 

أنقرة املتعلقة بالغاز.
العقلية«  »الصحة  يف  أردوغان  وشــكك 
ملاكرون، متهام إياه بشــن »حملة كراهية« 
ضد اإلســالم، ألنه دافع عن الحق يف رسم 
صور كاريكاتريية للنبــي محمد، ولخطابه 

ضد التطرف يف فرنسا.
ومنذ مطلع العــام، تكثف تركيا مبادراتها 
تجاه حلفائهــا الغربيني واإلقليميني للخرو 
من عزلتها املتزايدة عىل الساحتني اإلقليمية 

والدولية.

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــــــري قريبـــ ــ ــ ــ ــــرائيلي« – مصـــ ــ ــ ــ ــ ــــاء »اســـ ــ ــ ــ ــ لقـــ
الخارجية  وزيــر  ناق 
مع  البيد،  يائــر  اإلرسائييل 
الخارجيــة املرصي  وزيــر 
ســامح شــكري العالقات 
أبيب خالل  وتل  القاهرة  بني 

اتصال هاتفي.
اإلعالم  وســائل  وأكدت 
االتصــال  أن  اإلرسائيليــة 
البلدين  بني  العالقات  ناق 
السيايس  املســتويني  عىل 
البقاء عىل  واألمني وقــررا 
وتعاون مســتمر  تواصــل 

واللقاء قريبا.
وكان وزيــر الخارجيــة 
املرصي قد أكد يف ترصيحات 

سابقة أن مرص تتعامل مع أي حكومة حالية 
أو جديدة يف إرسائيــل من منطلق العالقات 

الطبيعية بني الدول.
»الحكومة  شــكري:  ســامح  وأضــاف 

اإلرسائيليــة تتوىل املســؤولية وفق اإلرادة 
السياسية داخل إرسائيل، ونتعامل معها لدفع 
عملية السالم وتحقيق هدف فلسطني، وهو 
إقامة الدولة الفلسطينية، وحل الدولتني، وأن 

تكون القدس عاصمة فلسطني«.

ـــــيـــــوبـــــيـــــا ــــــم  الــــــــــــــســــــــــــــودان يــــــتــــــ
ــر« ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــظـ ــ ــ بــــــــــــ »طــــــــعــــــــنــــــــ فـــــــــــي الـ

قالت وزيرة الخارجية الســودانية مريم 
النهضة  سد  قضية  حل  إن  املهدي،  الصادق 
يجب أن يرتكز عــىل التعاون والتوافق بني 
الســودان ومرص وإثيوبيا، دون أن تفر 

أي دولة إرادتها.
وقدمت مريم الصــادق املهدي محارضة 
فاق  بعنــوان »ســد النهضة التحديــات و
العليا،  للدراســات  الدوحة  مبعهد  الحلول« 
وشــددت بأن ســد النهضة يجب أن يكون 
عامل استقرار وتعاون، حيث ميلك السودان 
أرايض زراعية خصبة واسعة، ومتلك مرص 

البرية. القوى  إثيوبيا  ومتلك  التقنيات، 
وأوضحــت أن إثيوبيــا تريد اســتخدام 
القدرات املائية لرتويع السودان الذي مي 
بدفء اتجاه مامرســة املزيد من الضغوط 
الدبلوماســية والسياسية والقانونية دون 
االنزالق نحو اية مواجهات عســكرية، وأن 
الوطنية  سيادتها  يف  تتهاون  لن  الخرطوم 

املايئ. وأمنها 
وانتقــدت بشــدة محاولــة إثيوبيا مبا 
أســمته باألفكار البائدة التي تريد الرتوي 
يقاع بني املواقف العربية واألفريقية،  لها ل
أفارقة، ودعت  العرب  %80 من  بأن  مشرية 

وإطالق  مســؤوليته  لتحمل  األمن  مجلس 
عمليــة تفاوضية فعالــة تضمن التوصل 
إىل إطار زمني محــدد التفاق عادل وملزم 
قانونــاً، وأن املــلء الثاين لســد النهضة 
لن يوقــف الضغط عــىل الجانب اإلثيويب 
لتوقيــع اتفاق قانوين ملــزم حول قواعد 
تشغيل الســد بني األطراف الثالثة السودان 

وإثيوبيا. ومرص 
قانونية  خيــارات  »لدينــا  وأضافــت: 
وسياســية ودبلوماســية متدرجة، لجعل 

ملزما«. قانونيا  اتفاقا  توقع  إثيوبيا 
بني  املوقع  املبــادئ  اتفاق  أن  وأوضحت 
أنه  وإثيوبيا،  والسودان  مرص  الثالث  الدول 
نتيجــة للتعنت اإلثيــويب وانعدام اإلرادة؛ 
فيه  ثغــرات، ولكن  فيه  املبادئ  اتفاق  فإن 
أيضا أســس يصلح للبنــاء عليها، وعندما 
يعرب  فذلك  الثغرات  هذه  طرف  أي  يســتغل 

بالتأكيد. النية  عن سوء 
وضعت  السودانية  الري  وزارة  إن  وقالت 
إجراءات احرتازيــة ملواجهة تداعيات امللء 
الثــاين، موضحــة أنه مل يكــن هناك يف 
الحســبان أن تطعن إثيوبيــا الخرطوم يف 

ظهرها.
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العامة  الجمعيــة  عينــت 
أنطونيو  امس،  املتحدة،  لألمم 
غوتريي أمينــا عاما لوالية 
جديدة مدتها خمس ســنوات 

إضافية.
الربتغايل  السيايس  وتوىل 
الســابق، منصب األمني العام 
لألمم املتحدة من بان يك مون 

يف كانون الثاين 2017.
ومن املقــرر أن تبدأ واليته 
الثاين  كانــون   1 يف  الثانية 

.2022
مواليد  مــن  وغوترييــ 
منصب  شــغل  العام 1949، 

رئيس وزراء الربتغال مــن العام 1995 حتى 
العام 2002، كام توىل لفرتة رئاسة األممية 

اإلشرتاكية، وشــغل أيضــا منصب املفو 

الســامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني من 

حزيران 2005 حتى كانون االول 2015.

ا  سنوات وتيري أمينا عاما لوالية جديدة مدت

الرويس  الرئيس  استعر 
امــس  بوتــني  فالدميــري 
يف  الدامئني  األعضــاء  مــع 
مجلس األمــن الرويس نتائ 
مؤخرا  أجراها  التي  املحادثات 
يف جنيف مع نظريه األمري 

جو بايدن.
وقــال بوتني يف مســتهل 
اجتامع مجلس األمن، إن هناك 
طيفا مــن املســائل الواجب 
مناقشــتها عىل نحو ما كان 
مقــررا، وتابع: »لكنني أقرتح 
لقاءاتنا  نتائ  بتحليل  نبدأ  أن 
الواليات  رئيس  يف جنيف مع 

املتحدة«.
الكلمة إىل وزير  وأعطى بوتني بعد ذلــك 

الخارجيــة الرويس ســريغي الفروف الذي 
شــارك يف كال جولتي املحادثــات مع الوفد 

األمرييك برئاسة بايدن يف جنيف.

ــ األمـــــن ــلـ ــجـ ــن يـــســـتـــعـــر مـــــع مـ ــ ــي ــ ــوت ــ ب
ــ مــــــع بــــايــــدن ــ ــت ــ ــم ــ الـــــــروســـــــي نــــتــــائــــ ق

من املقرر أن يبدأ وزير الخارجية االمرييك 
جديدة  جولة  القادم  األسبوع  بلينكن  أنتوين 
يف أوروبا، بعــد أيام من عودته إىل الواليات 

املتحدة من القارة العجوز.
وأعلنــت الخارجية االمريكيــة أن بلينكن 
سيزور خالل فرتة بني 22 و29 حزيران برلني 
باإلضافة إىل  والفاتيــكان،  وباريس وروما 

مديتني باري وماتريا اإليطاليتني.
وأكدت الــوزارة أن بلينكن ســيحرض يف 
العاصمة األملانية الــدورة الثانية من مؤمتر 

برلني الخاص بالتسوية الليبية.
كام أكد متحدث باســم املستشارة األملانية 

أنغيال مريكل أن بلينكن سيعقد يف برلني لقاء 
معها.

ثم ســيجتمع وزيــر الخارجية االمرييك 
إميانويل  الفرني  الرئيــس  مع  باريس  يف 

ماكرون.
س  تر يف  بلينكن  سيشــارك  روما،  ويف 
« ثم  اجتــامع للتحالف الدويل ضــد »داع
سيجتمع يف باري وماتريا مع وزراء خارجية 
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وعاد بلينكن إىل الواليات املتحدة األسبوع 
الجاري بعد أن رافــق الرئيس جو بايدن يف 

رحلته األوروبية األخرية.

ــن يــــــبــــــدأ جــــــولــــــة أوروبـــــــيـــــــة ــ ــك ــ ــن ــ ــي ــ ــل ــ ب

ــد الحــتــمــال ــع ــت ــس ن  : ــدة  ــحـ ــتـ املـ األمــــــم 
ــان ــتـ ــسـ ــانـ ـ ــ ــف فـــــي أفـ ــ ــن ــ ــع ــ ايـــــد ال تـــــ

أكد مفو األمم املتحدة السامي لالجئني فيليبو غراندي، أن 
املنظمة تضع خططا ملواجهة احتامل تصاعد أعامل العنف يف 

أفغانستان بعد انسحاب القوات االمريكية.
وقال غراندي إنه يتفهم، أنه »ال ميكن أن تســتمر اىل األبد« 
عمليات عســكرية دولية مثل تلك التي جرت يف أفغانستان، 
محذرا من أن »انسحاب القوات األمريكية من أفغانستان وقوات 

خر عىل أن العنف قد يتزايد بعد ذلك. أخرى أيضا يشكل دليال 
وشــدد عىل أنه »من الحيوي القيام باستثامرات يف املجال 
 ،» االنســاين والتنمية فيام ال تزال القوات منترة عىل األر
مبينا أن »املشكلة هي أنه إذا مل نقم باالستثامرات الصحيحة يف 
جميع جوانب األزمة حني ال تزال هذه القوات ال تزال متواجدة، 

فحني يتم سحب القوات سيبقى هذا األمر عىل حاله«.
وحذر مــن أن »األزمة ميكن أن تبدأ من جديد، مام يعني أنه 
بعد بضع سنوات ستكون هناك حاجة إلرسال املزيد من القوات 

مجددا«، مضيفا: »هذا هو قلقنا يف أفغانستان بالتأكيد«.
 ورأى غراندي أن »الوضع يف منطقة الســاحل ال يزال أكرث 
تعقيدا«، مشــريا إىل تقرير جديد للمفوضية يظهر أن حواىل 
750 ألف شــخص أجربوا عىل الفرار من منازلهم يف منطقة 

الساحل السنة املاضية.
وقال »إنها أزمة ديناميكية سلبية«، داعيا املجموعة الدولية 
ء: الشق اإلنساين  إىل اتباع »مقاربة اسرتاتيجية تجمع كل 

والتنموي واستثامر يف التعليم ويف االزدهار االقتصادي«.

دي مايو : تفاهم يطالي  فرنسي بشأن ليبيا
أكد وزير الخارجية اإليطــايل، لويجي دي مايو أن التفاهم 
بني إيطاليا وفرنسا يف الشأن الليبي متني، مشريا إىل أن بالده 

نشطة يف ليبيا نظرا ألهميتها ألمن أوروبا بأرسها.
وردا عىل ســؤال لصحيفة »البرييوديكو« اإلسبانية، حول 
ما إذا تم بالفعل تجاوز التنافس بني روما وباريس بشأن ليبيا، 
قال دي مايو إنه »يف الســنوات األخرية، كنا يف طليعة الدول 
الداعمة لعمليــة برلني تحت رعاية األمم املتحدة. إنه التزام بدأ 
اره مع اتفاق وقف إطالق النار وانطالق الحوار الليبي  يؤ 
الداخيل، الذي أسفر عن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة موحدة 
وانتقالية يف ضوء االنتخابات التي التزم الليبيون بتنظيمها يف 

كانون االول املقبل«.
وأشار رئيس الدبلوماسية اإليطالية إىل أنه »عرب هذا الجهد، 
خرين رضوريا أكرث من أي وقت  أصبح التنسيق مع الركاء ا
كد أن التفاهم مع فرنسا متني، كام أكدت  ، وميكنني أن أ م
مؤخرا يف الزيارة املشــرتكة إىل ليبيا مع الوزيرين الفرني 

جان إيف لودريان واألملاين هايكو ماس يف مارس املايض«.
ولفت دي مايو إىل أن سلطات بالده »نشطة للغاية يف ليبيا 
وال ميكن أن تكون غري ذلك، نظــرا للقرب الجغرايف والتاري 
املشــرتك واملصالح التي تربطنا بها وأهميتهــا ألمن أوروبا 

بأرسها«.

ــى خـــطـــ  ــ ــلـ ــ ــو تــــعــــلــــ عـ ــ ــكـ ــ ــوسـ ــ مـ
ــة مـــــطـــــار كـــابـــل ــ ــاي ــ ــم ــ ــح ــ تــــركــــيــــا ل

قال زامري كابولوف املبعوث الخــاص للرئيس الرويس إىل 
أفغانستان، إن خطط تركيا لضامن أمن مطار كابل بعد انسحاب 
الواليات املتحدة من أفغانســتان، تنتهك االتفاقات املربمة مع 
»طالبان«. وأعلن جيك ســوليفان مستشار الرئيس االمرييك 
لشؤون األمن القومي، أن تركيا تخطط لضامن أمن مطار كابل 
. ووفقا له تم االتفاق عىل ذلك، خالل  بعد االنسحاب األمري
لقــاء الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان مع نظريه األمري 

جو بايدن خالل هذا األسبوع.
ويف الوقت نفسه، شكك سوليفان يف أن االتفاقات املربمة 
بني الواليات املتحدة وتركيا بشأن ضامن أمن هذا املطار، ستؤثر 
بطريقة ما عىل الوضع األمني يف أفغانستان ككل. من جانبه 
قال وزير الدفاع الرتيك خلو أكار، إن بالده عرضت توفري 
األمن ملطار كابل بعد انسحاب القوات األمريكية من أفغانستان، 

يف حال تم تنفيذ عدد من الروط التي طرحتها.

نترنت العاملي« الكشف عن سب »عطل ا
أعلنت رشكة »أكاماي« األمريكية املزودة لخدمات اإلنرتنت، 
امس، أن العطل العاملي يف الشبكة الذي طال الخميس مصارف 
ورشكات طريان، ال سيام يف أسرتاليا والواليات املتحدة، ليس 

ناجام عن هجوم إلكرتوين.
وأوضحت الركة يف بيان أن نحو 500 من زبائنها الخاصني، 

حرموا من اإلنرتنت بفعل مشكلة بأحد منتجات أمن الشبكة.
وطال هــذا االنقطاع رشكات طريان »أمرييــكان أيرالينز« 
و«دلتا أيرالينز« و«يونايتد أيرالينز« و«ساوث ويست أيرالينز«، 
وكذلك غالبية املصارف األسرتالية الكربى، مام حرم زبائنها من 

الوصول إىل مواقع إنرتنت وتطبيقاتها.
وبحسب »أكاماي«، فإن املشكلة حلت يف حوايل 4 ساعات، 

لكن غالبية مواقع اإلنرتنت مل تتأثر سوى لحوايل ساعة.
وأوضحت الركة أن »الحادث مل يســببه تحديث للنظام 
وال هجوم إلكرتوين«، مشــرية إىل أن السبب هو مشكلة يف 

توجيه البيانات و«تم إصالحها«.

قال كبارة القادة العسكريني 
الجامعــات  إن  األمريكيــني، 
الدولية املتشــددة مثل تنظيم 
القاعدة قد تشــكل تهديدا من 
األرايض  عــىل  أفغانســتان 
واشــنطن  األمريكية وحلفاء 

خالل عامني.
وأثار قرار الرئيس األمرييك 
جو بايدن ســحب كل القوات 
أفغانســتان  من  األمريكيــة 
ايلول مخــاوف من  بحلــول 
احتــامل اندالع حــرب أهلية 
شــاملة هناك وإتاحة املجال 
إلعادة  القاعدة  تنظيــم  أمام 

بناء صفوفه والتخطيط لهجامت جديدة عىل 
الواليات املتحدة وأهداف أخرى.

وأوضح الوزير لويد أوســ يف جلســة 
بالكونغرس »قــد تحتا )الجامعات عامني 

لتطوير قدراتها«.
وقــال رئيــس هيئــة األركان األمريكية 
التقدير  يتفق مع  إنه  املشــرتكة مارك مييل 
الزمنية، مشــريا إىل وجود  بالفرتة  الخاص 

مخاطر متوسطة يف الوقت الراهن.
وأضــاف ميــيل »إذا انهــارت الحكومة 
األفغانية أو جرى تفكيك قواتها األمنية، فإن 

املخاطر ستزيد بالطبع«.
تــأ هــذه الترصيحات ضمــن أوضح 
الدالالت عىل املخاوف لدى الجي واملخابرات 
الذي قد تشــكله  التهديد  األمريكية بشــأن 
ومخاطر  أفغانستان  يف  املتشددة  الجامعات 

االنسحاب الكامل.
وذكر تقرير لألمم املتحدة يف يناير املايض 
أن هناك نحو 500 مــن مقاتيل القاعدة يف 
أفغانســتان وأن حركة طالبــان ظلت عىل 
عالقة وثيقة بالتنظيــم، فيام تنفي طالبان 

وجود القاعدة يف أفغانستان.
وانتهت الواليات املتحدة من أكرث من نصف 
عملية االنســحاب العسكري من أفغانستان 
التي من املتوقع أن تســتكمل قبل ســبتمرب 
بوقت طويــل وذلك بعد نحــو 20 عاما من 
القاعدة عىل  الحرب عقب هجامت  نشــوب 

الواليات املتحدة.
وقال بايدن إن الواليات املتحدة قادرة عىل 
مراقبة أي عودة للقاعدة يف أفغانستان دون 
اإلبقاء عىل وجود عســكري لكــن إدارته ال 
تزال تحاول التفاو عىل اتفاقات بديلة يف 

املنطقة.

ــال عامين رهـــــا خـ ــنــطــن فــي مــرمــى ا وا

قال الزعيم الكوري الشــاميل كيم جون 
أون إن بيون يان مستعدة سواء للحوار أم 

املتحدة. الواليات  للمواجهة مع 
اللجنة املركزية  جون أون وخالل جلسة 
لحــزب العامل الحاكم، قــال« إنه من أجل 
حامية مصالح بــالده يف التنمية وضامن 
الوطني يجب االســتعداد  الســالم واألمن 

للحوار واملواجهة عىل حد سواء«.
إعــالم رســمية يف كوريــا  وســائل 
الكــوري  الزعيــم  إن  الشــاملية، قالــت 
األمريكية  اإلدارة  سياســات  بتحليــل  قام 
»الردود  وحدد   ، يانــ بيون  تجاه  الجديدة 
االســرتاتيجية والتكتيكية املناسبة وخطة 
العمل للعالقــات مع الواليات املتحدة خالل 

املقبلة«. الفرتة 
قد  أن واشنطن كانت  اإلشارة إىل  وتجدر 
أكدت عزمها مواصلــة الضغط عىل كوريا 
الشاملية بهدف تحقيق نزع السالح النووي 

الكورية بشكل كامل. الجزيرة  من شبه 
وكان جونــ أون قــد دعــا قبــل أيام 
ملواجهة  التأهب  لالســتنفار وإعالن حالة 
الجزيرة  شــبه  يف  الرسيعــة  املتغــريات 

الكورية.

اللجنة العسكرية  سه اجتامع  وخالل تر
املركزية، دعا الزعيم الكوري الشــاميل إىل 

للبالد. العسكرية  القوة  تعزيز 
الرســمية  املركزية  األنباء  وكالة  ووفق 
لكوريا الشــاملية، فــإن »جون أون« دعا 
إىل حالة تأهــب قصوى ضد الوضع املتغري 
ونة األخرية يف شبه  عىل نحو رسيع يف ا

الكورية. الجزيرة 
هذا ومــن املقرر عقد االجتــامع الكامل 
للجنــة املركزية للحــزب الحاكم يف كوريا 
الشاملية يف وقت الحق من الشهر الجاري.

وكانت صحيفــة »الغارديان« الربيطانية 
الزعيم  أن  إىل  املايض  االســبوع  أشــارت 
الكوري الشاميل قد أثار املزيد من التكهنات 
حول صحته بعــد أن أظهرت صوره األخرية 

إىل أنه فقد وزنه.
وقالــت الصحيفة إن »كيــم، الذي جذب 
شــكله الســمني االهتامم العاملــي منذ أن 
أصبح زعيم البالد منذ نحو عقد من الزمان، 
الصور  « يف  أكرث تشذيباً بشكل ملحو بدا 
التي نرتها وســائل اإلعالم الرسمية يوم 
الســبت املايض، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب 

الجنوبية. الكورية 

ــــــة مع أميركا اون : اســــــتعدوا للحوار أو للمواج

قال رئيــس حزب »القانون 
والعدالــة« الحاكم يف بولندا 
 ، ياروســالف كاتشينســ
األخري  السيرباين  الهجوم  إن 
الذي اســتهدف بــالده، »تم 

تنفيذه من أرايض روسيا«.
 ، كاتشينســ وأضــاف 
نائب  منصــب  يشــغل  الذي 
عن  املســؤول  الوزراء  رئيس 
اطلع  أنــه  األمنية،  الكتلــة 
جمعتها  التي  املعلومات  عىل 
وكالة األمــن الداخيل وكذلك 
التجســس  مكافحة  هيئــة 
أن  يتبني  ومنها  العســكري، 

البولنديني  والنواب  والوزراء  املسؤولني  »أهم 
كانوا  السياســية  التنظيامت  من مختلــف 

أهدافا لهجوم سيرباين«.
: »تحليل هيئاتنا األمنية  وقال كاتشينس
املختصة وأجهزة املخابرات التابعة لحلفائنا، 
واضحة  نتيجــة  إىل  بالتوصل  لنا  يســمح 

تفيد بأن الهجوم الســيرباين نفذ من أرايض 

روسيا. ومتيز بحجم كبري وشكل واسع«.

يــوم الثالثــاء املايض، قالت الســلطات 

البولندية، إن البالد تعرضت لهجوم سيرباين 

هائــل. ودعا رئيــــس الــوزراء البولندي 

جلســة  عقد  إىل  مورافيتســ  ماتيو 

مغلقة للربملان.

الـــســـيـــبـــرانـــيـــة  ــــجــــمــــات  الــــ  : ــدا  ــ ــنـ ــ ــولـ ــ بـ
ــت مــــــــن روســـــيـــــا ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ األخـــــــــيـــــــــرة انـ أقر الكرملــني بأن إمكانية 

تركية  عسكرية  قواعد  ظهور 
يف أذربيجان تشــكل موضع 
متوعدا  موســكو،  لدى  قلق 
بتبنــي ما يلزم مــن خطوات 

لضامن أمن روسيا.
وأكد املتحدث باسم الرئاسة 
الروســية دميرتي بيسكوف 
للصحفيني امس أن موســكو 
تتابع عن كثــب التقارير عن 
إمكانية إنشــاء قاعدة تركية 
يف أذربيجان، مضيفا: »إنشاء 
لدول  عســكرية  تحتية  بنى 

أعضــاء يف حلف الناتو قــرب حدودنا يثري 
اهتاممنا الخاص ويدفعنا إىل تبني الخطوات 

الالزمة لضامن أمننا ومصالحنا«.
ولفت املتحدث إىل أن روســيا ال تزال عىل 
تواصل وثيق مع أذربيجــان وأرمينيا وتركيا 
لتســوية الوضع يف إقليم قــره با املتنازع 
عليه، مضيفا: »نعتقد أن أي خطوات يجب أن 
تسهم يف مواصلة استقرار الوضع يف جنوب 
القوقاز وتطوير البنى التحتية واللوجيستية 
ومعالجة الوضع بشــكل عام دون أن تشمل 

أي عنارص من شــأنها أن تتسبب يف زيادة 
التوترات«.

بــدوره، رفض وزيــر الخارجية الرويس 
أثناء مؤمتر صحفي عقده  سريغي الفروف، 
امس مع نظريه البيالرويس فالدميري مايك، 
التعليق عىل إمكانية إنشاء قواعد تركية يف 

أذربيجان، قائال: »ال نعلق عىل شائعات«.
وأعلن الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان 
أنه ال يستبعد إمكانية إنشاء قواعد عسكرية 
لبلــده يف أذربيجان مبوجب اتفاقية »إعالن 

شوشا« املربمة مؤخرا بني الدولتني.

بــــعــــد تــــصــــريــــحــــات أنــــقــــرة
ربيجان ا فــــــي ا د بحماية مصالح روســــــيا تتع
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ل التتوي نا حداد  انية  الل

ار ري امل ور م  ار الح ك رني اييل و را

ة التتوي ا را الراع ع م الل
 اضاف لبنان ميداليتــني برونزيتني اىل »جعبته« يف اليوم 
ســيا بالتايكواندو التــي ينظمها  االتحاد  الرابع من بطولة 
اللبناين للعبة عىل ملعب مجمــع نهاد نوفل يف ذوق مكايل 
برعايــة رئيــس الجمهورية العامد ميشــال عــون وتحت 
ســيوي.وجاء احراز لبنــان  امليداليتني يف  ارشاف االتحاد ا
الراعي)فوق ال87  الحر عرب الالعب راي  الكيوروغي)القتال 
نا حداد)تحــت ال49 كل لتضاف امليداليتني  كل والالعبة 
اىل امليداليات ال13 )فضيتان و11 برونزية التي احرزها وطن 
األرز يف بطولة البومســيه)القتال الوهمي يف اليوم األول  
واىل امليدالية الربونزية التي حققها الالعب مارك خليفة يف 

الكيوروغي)القتال الحر يف اليوم الثالث من البطولة.
ويف التفاصيل ،جرت يف اليوم الرابع من البطولة منافسات 

: ستة أوزان يف الكيوروغي وجاءت نتائجها كا
الرجال:

: -فوق ال87 كل
)ميدالية ذهبية 1-سجد مارداين)ايران

)ميدالية فضية 2-يون مني بيا)كوريا الجنوبية
3-راي الراعي)لبنان وشوخروخ رادجابوف)اوزباكستان

)ميدالية برونزية
: -تحت ال74 كل

)ميدالية ذهبية 1-سيو كيم)كوريا الجنوبية
)ميدالية فضية )ايران 2-محمد أمري باخ

3-جاليل مهدي)ايران وشخبوز توسامتوف)اوزباكستان
)ميدالية برونزية

: --تحت ال58 كل
)ميدالية ذهبية 1-محسن رضايئ)افغانستان

)ميدالية فضية 2-يون هوان كيم)كوريا الجنوبية
3-أرمــني ســيخالين)ايران وهارون خان)باكســتان

)ميدالية برونزية
السيدات

: -فوق ال73 كل
)ميدالية ذهبية 1-دو هي يون)كوريا الجنوبية

)ميدالية فضية 2-كريستي ألورا)الفيليبني
3-زهرا كاراين)ايران وأكزول يركاسيموفا)كازاخســتان

)ميدالية برونزية
: تحت ال62 كل

)ميدالية ذهبية 1-فريوزا ساديكوفا)اوبازكستان
)ميدالية فضية 2-شني يون جيون)كوريا الجنوبية

3-باريســا خوشاكســارايي )ايران وتين رو لني)تايبه
)ميدالية برونزية

: -تحت ال49 كل
)ميدالية ذهبية )فييتام 1- كيم يون

)ميدالية ذهبية 2-مادينابومو مانوبوفا)اوزباكستان
)ميدالية برونزية )كوريا الجنوبية نا حداد )لبنان وبورا كان -3

وبعيد احراز الراعي وحــداد امليداليتني توجه رئيس االتحاد 
اللبناين الدكتــور حبيب ظريفة نحوهــام وهنأهام باحراز 

امليداليتني وسط فرحة لدى املنتخب  اللبناين.
ســيا اليوم الجمعــة ، تقام »بطولة  ومع اختتام بطولة 
بريوت املفتوحة« يف نسختها الثالثة مبشاركة دولية واسعة 
طوال  يوم األحد 20 حزيران الجاري عىل امللعب عينه  عىل ان 
يعمم االتحاد اللبناين للعبة كافة التفاصيل املتعلقة بالبطولة 

الدولية الحقاً. 

ــاملــي«: ــع تــحــدي بـــيـــروت الــريــاضــي ال ــا كــبــيــر لـــ ــج ن
نــــــــشــــــــاطــــــــات بــــــــــــــــرا وبـــــــــــحـــــــــــرا وجـــــــــــــوا

لبريوت«  »معــاً  نجحــت 
)Together LiBeirut  نجاحاً 
»تحدي  تنظيــم  يف  كبــرياً 
 19 العاملي 8 الريايض  بريوت 
» عىل مــدى ثالثة ايام لدعم 
مشاريع إعادة إعامر العاصمة 
اللبنانية بــريوت بعد انفجار 
ب الفائت .وشــهدت االيام   4
 » الثالثة من التحدي »تجيي
يف  ورياضيــات  رياضيــني 
العاصمة  لدعم  والعامل  لبنان 

اللبنانية بريوت.
الطرقــات  وتحولــت 
وحلبات  واملالعب  والجبال 

الســباق والبحر ســاحات للتحدي لعــرات ال بل املئات 
من الذين شــاركوا يف عدد من الرياضات من اجل بريوت 
الحزينة بعد االنفجار الــذي هزها.ونجحت »معاً بريوت« 
املتطوعني يف  املنظم وجميعهم مــن  االداري  بجهازهــا 
اثبات قــدرات اللبناين عىل تحقيق املعجــزات حيث جاء 
التنظيم عىل مستوى عال من الدقة عرب الخاميس جور 
طعمه-سيلني حرب-ثريا افرام بارود-ندى افرام حجييل-

كارن طعمة وغريهم اضافة اىل متطوعني ســاهموا يف 
انجاح هذا الحدث الريايض ذات األبعاد االنســانية والذي 
كانت له األصداء االيجابية لدى املجتمع اللبناين يف لبنان 
والجالية اللبنانية يف الخار التي برهنت عن حبها للبنان 
والذي يعي محنة اقتصادية صعبة.وجاءت خطوة »معاً 
لبريوت« لتفتح باب أمل يف الجدار األســود والقاتم الذي 
يعيشه لبنان منذ نحو سنتني.ولقد برهن التحدي الريايض 

الذي حصل عن حب وعشق اللبنانيني لوطنهم .
ومن أبرز التحديات: القيام بنشــاطات رياضية متعددة 
19 ساعة،  عىل مســافة اجاملية تبل 198 كم بأقل من 8
 19 19 ســاعة، السباحة يف البحرملسافة 8 الركض ملدة 8
19 كلم، لعب أكرث من  كلم، ركوب الدراجة عىل مســافة 8
1 كلم  19 مباراة شــطرن ، سحب شــاحنة يدوياً لـ 98
،تســلق بناية الريف األثرية يف الجميزة عىل مسافة 198 

، التسلق، والتجذيف وغريها . كلم، ، الركض، القفز، امل

 محلياً 

ويف »جــردة« االيام الثالثــة الرياضية بامتيــاز اقيمت 
التحديــات يف مختلف املناطق اللبنانيــة ويف عدد من دول 

العامل من كافة القارات.
محلياً ،اجتاز فريق«بايك جنريايشــن« مســافة 198 كلم 
عىل الدراجات الهوائية.وخا العبا التنس روي تابت ورالف 
19 دقيقــة اىل جانب تبادل الكرة  طعمة مباراة تنس ملدة 8
198 مرة مــن دون انقطاع عىل امللعــب األول التابع للنادي 

اللبناين للسيارات والسياحة.
ومرة جديدة اثبت »الرجل الفــوالذي« تيريي دو بوال أنه ال 
يقهر واجتاز مســافة 198 كلم سباحة وركضاً وعىل دراجة 
هوائية .كام ركض جور سعدو يف جبال كرسوان اىل جانب 
مشــاركة نجيب نرص عىل دراجة هوائية لألطفال ألكرث من 

198 دقيقة.
اما سيلفيو شــيحا فتزل عىل املاء مع مهارات اكروباتية 
19 دقيقة يف خلي جونيه املميز.عىل صعيد الرياضية  ملدة 8
امليكانيكيــة ، أرص بطل الراليات روجيــه فغايل عىل وضع 
بوســرت خاص بالتحدي عىل ســيارته امليتسوبيت النرس 
خــالل رايل الربيع الســادس والثالثني الــذي نظمه النادي 
اللبناين للســيارات. ونجح فغايل،ابن بلدة وادي شــحرور، 
يف احراز لقب الســباق مضيفاً لقباً جديداً اىل سجله الحافل 

باالنجازات وكانت »معاً لبريوت« فأل حسن له.
كام عاد جور طعمة اىل »حبيبته« األوىل التي عشــقها 
منذ صغره اي الرياضة امليكانيكية حيث كان يشارك يف بداية 
األلفية الثالثة يف السباقات وحقق نتائ مميزة قبل ان يعتزل 
لكنه أيب اال املشــاركة يف التحدي من بوابة الســباقات مرة 
جديدة .ومبشاركة من بطل لبنان السابق للراليات وسباقات 
، شارك طعمة مع  الرسعة الســائق املخرضم نبيل كرم)بييل
119 كلم  شاهي رسكيســيان وجهاد ابو جودة يف اجتياز 8
عىل حلبة »ار. يب. أم«)املتني واظهر الســائقون علو كعبهم 

وبرهنوا عن مهاراتهم القيادية العالية.
اللبناين للسيارات والسياحة عرين مباراة  النادي  وشهد 
يف املبارزة ألبطال وبطالت لبنــان وكانت البطلة الواعدة تيا 

أبو عرا طرفاً يف املباريات التي حرضها رئيس اتحاد املبارزة 
جهاد ســالمة وامني الرس عامد نحاس وعضو االتحاد زياد 
ابو عرا وامني عــام النادي املضيف كميل اد وعضو مجلس 
االدارة باسل عازار ومســؤول االنشطة الرياضية يف النادي 
لويس باز وعدد من الجمهور الــذي واكب املباريات بحامس 

وسط اجراءات وقاية من وباء »كورونا«.
عىل صعيد األلعاب القتالية قامــت العبة التايكواندو ورد 
سليامن ب198 ركلة من دون توقف.ويف خطوة لها دالالتها، 
دخلت كارولني رافاييل وهــي متطوعة يف الدفع املدين عىل 
حسكة)تجذيف بالوقوف وميشال فرنيني عىل »كاياك« اىل 
مرفأ بريوت عن الساعة السادســة والدقيقة الثامنة مساء 
وهو التوقيت عينه حيث حصل انفجار املرفأ .فرافاييل اجتازت 
19 كلم من الشامل وفرنيني جاء من الجنوب)اجتاز  مسافة 8
19 كلم والتقيا يف مرفأ بريوت يف مشهد مؤثر يف تحية  8

لشهداء االنفجار.
وتسلق رمزي وسهى كرم علو 198 مرتاً يف بلدة تنورين يف 
1 كلم  أعايل قضاء البرتون.كام اجتاز فريد زيدان مســافة 9
ركضاً وســباحة .ويف الرياضة املائية ايضاً، سبح فريديريك 
19 كلم وقام ماريو  ســلوان من حاالت اىل البرتون مسافة 8

. شالال بعرين »شقلبة«)قفزة يف الهواء
كام اجتازت العداءتان ســتيفاين نعمة وندين حداد مسافة 
19 كلم..كــام اجتاز امني عــام النادي كميــل اده مع أالن  8
19 كلم  جرجــوره ونور كنعان وكانديس جرجورة مســافة 8
سباحة يف خلي جونيه .كام ســبحت ماريان خوري وكارال 
1 كلم .اما البطلة كاتيا راشد )عداءة االلرتا  دياب مســافة 98
ماراتون فاجتازت مسافة 198 كلم وعىل عدة مراحل.وركض 

19 كلم. 19 كلم ولورا فالحة مسافة 8 نادر جابر مسافة 8
كام حلق ،عرب طريان رشاعــي، بطل التزل عىل الثل أالن 
بحلق فوق مدينة جونيه وخليجها املميز اىل جانب العديد من 

األنشطة الرياضية.

 خارجياً 

خارجياً،شــارك العب كرة القدم الســابق كريســتيان 
كارميبو الحائز عىل كأس العامل بكرة القدم يف العام 1998 
مع منتخب فرنســا وزوجته اللبنانيــة وبطلة التزل عىل 
الثل جايك شــمعون املوجودان يف اليونان مع ولديهام 
يف »التحدي الريايض« عىل طريقتهام ضمن »باقة تحدي 
»عائلية« وهو امر القى التقدير واالعجاب .ويف سويرسا، 
1 كلم سباحة  اجتاز اللبناين نيقوال كريم بدور مسافة 98
 19 19 كلم وركض ملسافة 8 وقاد دراجة هوائية ملسافة 8
كلم.اما رامي فيا فشــارك مع نيقــوال كريم بدور مع 
مجموعة من الدراجني اللبنانيني واألوروبيني عىل الدراجات 
الهوائية يف رحلة من جنيف اىل برن يف سويرسا وتحديداً 
نحــو الســفارة اللبنانية يف برن ملســافة 198 كلم حيث 
استقبلتهم الســفرية اللبنانية روال نور الدين وأقامت حفل 

كوكتيل عىل رشفهم. 
واقيمت مباراة تنس بني لور صهيون وشــقيقها كارل يف 
العاصمة االنكليزيــة لندن ملدة عريــن دقيقة.كام ركض 
1 كلم يف العاصمة الفرنسية  الطفل كيان بارود مســافة 98
باريس.و شارك فو اطفاء باريس عىل طريقته يف التضامن 
مع العاصمــة اللبنانية اىل جانب العديــد من التحديات يف 

سيا. الواليات املتحدة وأوسرتاليا وافريقيا و
ويف هذا الســياق ،دعت منســقة التحدي الدكتورة سيلني 
حرب الراغبني بدعم بريوت)عملية الدعم تتواصل عرب زيارة 

املوقع الرسمي للجمعية:
. .

ــالــدو ــيــوم ... واألنــظــار على رون ال ــال  الــبــرتــ تــواجــ  أملــانــيــا 

( -4 ــرو  ــي ــب ال ــل عــلــى  ــرازي ــب ــل ل فـــوز كــبــيــر   : ــا  ــرك ــي أم ــا  ــوب ك

( -8 ــو  ــل ــب ــي ب م  ــ ـ ــ يـ ــة  ــم ــك ــح ال  : لـــبـــنـــان  بـــطـــولـــة 

رغم الكبوة التي مير بها املنتخب األملاين، قد ال يشعر الفريق 
بانزعا شديد يف مواجهته املرتقبة اليوم السبت أمام نظريه 
الربتغايل، يف الجولة الثانية مــن مباريات دور املجموعات 

ببطولة كأس األمم األوروبية.
املجموعة  األملــاين، مباراتــه األوىل يف  املنتخب  وخرس 

السادسة أمام نظريه الفرني بطل العامل بهدف نظيف.
افتتح  الذي  الربتغايل،  اليوم باملنتخب  املانشافت  ويصطدم 
حملة الدفاع عن لقبه األورويب بالفوز الكبري 3-0 عىل املجر، 

والذي يقوده املهاجم الخطري كريستيانو رونالدو.
ورغم اإلزعا الشــديد الذي يســببه رونالدو، ألي فريق 
يواجهه، قد ال يكون الالعب مزعًجا بنفس الدرجة للامنشافت.

وخالل 4 مواجهات ســابقة أمام املانشافت يف البطوالت 
الكبرية، مل تفلح محاوالت رونالدو يف هز شباك األملان.

ويتمنى يواكيم لوف املدير الفني للامنشافت، أال تتغري هذه 
اإلحصائية خالل مباراة اليوم.

ويف ما ييل املواجهات السابقة بني املنتخبني يف البطوالت 
الكبرية :

- يورو 1984 :
التقى الفريقان يف افتتاح بطولــة كأس األمم األوروبية 
، وكان هــذا يف 14 حزيران، وتعادل الفريقان  )يورو 1984

. سلبيا يف سرتاسبور
وفشــل املنتخب األملــاين يف دور املجموعــات، فيام بل 
املنتخب الربتغايل املربع الذهبي قبل أن يســقط أمام نظريه 

الفرني الذي تو فيام بعد بلقب البطولة.
- يورو 2000 :

التقى الفريقــان يف 20 حزيران ضمــن فعاليات بطولة 
، وفاز املنتخب الربتغايل  كأس األمم األوروبية )يورو 2000

بثالثية نظيفة يف روتردام الهولندية.
ومل يســتطع املدافع األملــاين املخرضم لوثــار ماتيوس، 
التصدي لقوة املنتخب الربتغايل الذي ســجل أهدافه الثالثة 
الالعب ســريجيو كونسيســاو، ليؤكد خرو املانشافت من 

الدور األول للبطولة.

- مونديال 2006 :
تقابل الفريقان يف مباراة تحديد املركز الثالث بكأس العامل 

2006 بأملانيا، وفاز املانشافت 3-1 يف شتوتغارت.
وكانت هذه املباراة ختاما ملسرية حارس املرمى أوليفر كان 

مع املانشافت.
وبعدها بيومني فقط، توىل يواكيم لوف تدريب املانشافت 
خلفا ليورغن كلينسامن، وال يزال لوف مدربا للامنشافت حتى 

ن. ا
- يورو 2008 :

التقى الفريقان يف 19 حزيران ضمن فعاليات كأس األمم 
األوروبية، وفاز املانشــافت 3-2 يف بازل بســويرسا ضمن 

منافسات دور الثامنية.
وتطبيقا لعقوبة اإليقاف ملباراة واحدة، غاب لوف عن مقعد 
املدير الفني للفريق يف هذه املباراة، فيام توىل مساعده هانز 

فليك، إدارة الفريق.
ومع هذه الهزمية للمنتخب الربتغايل، ودع الفريق بقيادة 

رونالدو، البطولة من دور الثامنية.
- يورو 2012 :

تقابــل الفريقان يف دور املجموعات ليــورو 2012، وفاز 
املانشافت 0-1.

وفشل رونالدو مجددا يف هز شباك الحارس األملاين مانويل 
نوير، مثلام فشل ســابقا يف مواجهة الحارسني أوليفر كان 

وينز ليامن.
- مونديال 2014 :

التقــى املنتخبان األملاين والربتغــايل يف دور املجموعات 
ملونديال 2014، وكانت الصدمة قاسية عىل رونالدو يف هذه 

املرة حيث خرس فريقه 0-4 أمام املانشافت.
وسجل توماس مولر هاتريك، وأضاف ماتس هوميلز هدفا، 
ليمنحا املانشافت بداية رائعة يف البطولة مبدينة سالفادور 

الربازيلية.
وبعدها بأربعة أســابيع، تو املنتخب األملاين بلقب كأس 

العامل العامل.

مبســاعدة أداء رائع من نيامر وتســجيله هدفا ليتجاوز 
رونالدو يف قامئة هدايف الربازيل عرب العصور، هزت صاحبة 
األر الشباك مبكرا لتمهد الطريق أمام فوز سهل عىل البريو 

)4-0 يف كأس كوبا أمريكا لكرة القدم.
وأصبحت الربازيل حاملة اللقب أول منتخب يفوز بأول مباراتني 
لــه يف البطولة وتتصدر املجموعة الثانية بســت نقاط متقدمة 

بنقطتني عىل كولومبيا التي تعادلت بدون أهداف مع فنزويال.
وكانــت الربازيل فــازت 3-صفر يف املبــاراة األوىل عىل 
فنزويال يوم األحد املايض ورغم إدخال املدرب تيتي العديد من 
التغيريات عىل تشكيلته األساسية بإرشاك إيدرسون وأليكس 
ساندرو وتياغو سيلفا وإيفرتون وغابرييل باربوسا احتاجت 

صاحبة األر إىل 12 دقيقة فقط للتقدم.
وحول أليكس ســاندرو متريرة غابرييل جيسوس بتسديدة 

مبارشة داخل الشباك من مدى قريب.
ومع وجود فرناندينيو يف قيادة خط الوســط شكل نيامر 
خطورة دامئة عند االنطالق يف الهجــوم وأحكمت الربازيل 

قبضتها عىل املباراة.
وحصل نيامر عىل ركلة جزاء لكن حكم الفيديو املســاعد 

تدخل إللغائها قبل أن يهز العب باريس سان جريمان الشباك 
يف منتصف الشــوط الثــاين ليضاعف من تقــدم الربازيل 

بتسديدة يف مرمى بيدرو جايي من خار منطقة الجزاء.
خر أربع مباريات للربازيل  وهذا هو الهدف الرابع لنيامر يف 
ورفع رصيــده إىل 68 هدفا متفوقا بهدف واحد عىل رونالدو 

يف قامئة هدايف املنتخب عرب العصور.
وقال نيامر وهــو يب »إنه رشف كبري يل بأن أكون جزءا 

من تاري الربازيل«.
وجعل البديل إيفرتون ريبريو النتيجة 3-صفر يف الدقيقة 
89 بعد متريرة من ريتشارليســون الــذي اختتم األهداف يف 

الوقت املحتسب بدل الضائع.
وأهدر أليكس فالريا أخطر فــرص بريو قبل 12 دقيقة من 

النهاية عندما أطاح بالكرة فوق املرمى من مدى قريب.
ونالت الربازيل لقب كوبا أمريكا يف كل مرة استضافت فيها 
البطولة وتبدو املرشــحة بعد انتصارها التاسع عىل التوايل 

باالستاد األوملبي يف ريو.
وأحرزت الربازيــل 26 هدفا خالل تلــك املباريات واهتزت 

شباكها مرتني فقط.

حقق الحكمة فوزاً مستحقاً عىل مضيفه بيبلوس بفارق 
، والثاين )42- ، الربــع األول 27-15 12 نقطة )75-87

، يف املباراة التي جرت أمس الجمعة  ، والثالث )56-70 38
عىل ملعب مجمع الرئيس ميشال سليامن يف جبيل، ضمن 
جي« يف كرة  املرحلة 17 من بطولة لبنان »أكس أكس أل أي

السلة.
وكان الثال عيل مزهر نديم ســعيد وكريســتوف خليل 
األفضل يف صفوف الحكمة، إذ ســجل األول تريبل دوبل 14 
و10 ريباونــدز و12 متريرة حاســمة، والثاين 25 نقطة و8 
ريباوندز ومتريرة حاســمة واحــدة، والثالث 19 نقطة و12 

ريباوندز و4 متريرات حاسمة.
ويف صفوف بيبلوس، ســجل محمد سكاف 25 نقطة و5 
ريباوندز و7 متريرات حاســمة، وعبدو مفر 14 نقطة و2 
ريباوندز ومتريرة حاسمة واحدة، وبشارة بستاين 13 نقطة 

و4 ريباوندز ومتريرة حاسمة واحدة.
قاد املباراة الحكام مروان إيغو وزياد طنوس وعادل خويري.

وتســتكمل املرحلة اليوم الســبت، فيلتقي عند الســاعة 
الخامسة بعد الظهر املتحد مع أطلس الفرزل عىل ملعب املتحد 
يف طرابلس، وعند الساعة التاســعة ليالً يلتقي بريوت مع 

الهومنتمن عىل ملعب مجمع الشياح.

ــة أمــــــــم أوروبـــــــــــــا فــــــي كــــــــرة الــــــقــــــدم : ــ ــول ــ ــط ــ ب
تشيكيا مع  كرواتيا  وتعادل  سلوفاكيا  على  السويد  فــوز 

ويدية بالهدف الفرحة ال

املنتخب الســويدي  تغلب 
-1( السلوفايك  نظريه  عىل 
ضمن  الجمعة،  أمــس   ، 0
الثانية  الجولة  منافســات 
من  الخامســة،  باملجموعة 

كأس أمم أوروبا 2020.
وبعد أداء قوي يف الشوط 
السويدي  املنتخب  زاد  األول، 
من رشاســته يف الشــوط 
نحو  عــىل  وتقدم  الثــاين 
يف  جزاء  ركلة  من  مستحق 
ســقط  عندما   77 الدقيقة 
البديل روبن كوايســون بعد 
مخالفة من مارتن دوبرافكا 

حارس سلوفاكيا.
وســدد فورســبري يف 
للمرمى  اليمنــى  الزاويــة 
من عالمة الجزاء، لريســل 
املنتخب السويدي إىل صدارة 

املجموعة الخامسة مؤقتا برصيد 4 نقاط من مباراتني، فيام 
تجمد رصيد سلوفاكيا عند 3 نقاط يف املركز الثاين.

وبعد فوزها مبباراتها األوىل ضد بولندا، ما زالت ســلوفاكيا 
متلك فرصة التأهــل إىل دور الـ16، رغم أنها تواجه إســبانيا 

املرشحة لتصدر املجموعة يف مباراتها األخرية، األربعاء املقبل.
ويلتقي املنتخب اإلســباين، الذي اكتفــى بالتعادل بدون 
أهداف مع الســويد يف مباراته األوىل، مع بولندا يف مباراته 

الثانية اليوم السبت.
ويف مباراة ثانية، تعادلت كرواتيا مع تشيكيا )1-1 ضمن 

منافسات املجموعة الرابعة.
وسجل باتريك سيتشيك هدف السبق لتشيكيا يف الدقيقة 
37 من رضبة جزاء، وأدرك ايفان برييسيت التعادل لكرواتيا 

يف الدقيقة 47.
خر، أكد ديدييه ديشامب، املدير الفني للمنتخب  عىل صعيد 
الفرني، أن فريقه يستطيع الدفع بالالعبني بنيامني بافارد 
اليوم  ولوكاس هرينانديــز، عندما يلتقي املنتخــب املجري، 
الســبت، يف الجولة الثانية من مباريــات دور املجموعات 

باليورو.
وأوضح ديشــامب »تعر لــوكاس هرينانديز لكدمة يف 
الركبة خالل تدريبــات الفريق قبل أيام قليلــة، لكن هذا مل 

مينعه أيًضا من تقديم أداء جيد يف املباراة أمام أملانيا«.
وتعر بافارد لكدمة يف الرأس خــالل مباراة أملانيا التي 

انتهت بفوز فرنسا 0-1.
وقال ديشامب »ولكن الالعب ليس لديه ما نفكر فيه«.

وكانت هناك بعض االنتقادات بشــأن العال الرسيع لبافارد 
وعودته العاجلة للعب خالل مباراة أملانيا، لكن االتحاد األورويب 

أكد أن أطباء االتحاد الفرني ذكروا أن الالعب عىل ما يرام.
ويســتطيع املنتخب الفرني بلو الدور الثاين، إذا حقق 

الفوز اليوم السبت يف بودابست.
وستكون الهزمية بالنسبة للمنتخب املجري مبثابة تأشرية 
الخــرو من البطولة القارية مبكــرا، بعدما خرس 0-3 أمام 

الربتغال يف الجولة األوىل من مباريات املجموعة.
ويف ما ييل برنامــ مباريات اليوم الســبت وغداً األحد 

بتوقيت بريوت :
- السبت :

16 املجر - فرنسا )الساعة 00
19 الربتغال - أملانيا )الساعة 00
22 اسبانيا - بولندا )الساعة 00

- األحد :
19 سويرسا - تركيا )الساعة 00

19 ايطاليا - ويلز )الساعة 00



1ـ بادن باول، إيران
2ـ رباب، مجازف، زي

براي اركنساس،  3ـ 
اليمن 4ـ مان، أط، 

قــل،  ينتقــل،   ، ز 5ـ 
مرسيدس

6ـ ميـــقت، أمري، اربد، 
رع

أعلن، تبدد أمل، وابل،  7ـ 

8ـ اب، بوان، يلهو، رار
اللســعات، عادل  9ـ مد، 

كرم
10ـ أوروبا، تحل، بوا

ت، برتا 11ـ يرسله، رس، 
هــاين  هرمــز،  12ـ 

ين العمري، 
يس، أمــل عرفــه،  13ـ 

ن لبنا
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 عموديا: 

 عموديا:

من تسعة حروف:    االبرا 

  دولة أمريكية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  ألفرد بصبوص 

اخترب معلوماتك

1ـ مدينة ومحافظة يف 
مرص. 

2ـ ســـاروا يف طريق 
ما. 

3ـ يضجر ويسأم.
ء. 4ـ مانحاً ال
5ـ ظُلمة شديدة. 

1ـ كربى مــدن صعيد 
مرص. 

ملخر  الثاين  االسم  2ـ 
لبناين راحل. 

3ـ فوضها باألمر. 
4ـ حرف عطف، سنور. 

 . 5ـ بلدة يف امل

رســام ونحات وفنان لبناين صاحب ريشة مبدعة، 

وإزميــل خالق. له هويته الخاصــة املتميزة باملز بني 

العمل املسطح، واللوحة املنحوتة. 

إسمه مؤلف من 11 حرفا. إذا جمعت: 

سيوية.  9+4+3+10+2 - دولة 

5+4+2+7 - مغنية خليجية. 

11+6+7+10 - دولة افريقية. 

3+10+2+7 - عملة عربية.

8+2+5 - صار الوقت.

3+10+1 - غزال. 

8+1 - حر الظهرية. 

1ـ مــن هو املخــر الهوليوودي املشــهور الذي قام 
بتصوير أعامق املحيــط الهادي يف فيلم وثائقي، والتي 
جعلت منه أول رجل يستكشف مبفرده أكرث األماكن عمقا 

يف الكرة األرضية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ من هو األديب االنكليزي الذي تويف ســنة 1894، 
وكان تزو من أمريكية، ومن مؤلفاته املشــهورة: دكتور 

جيكل ومسرت هايد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما إســم الكتاب املشهور لألديبة األمريكية جويس 
كارول، وقــد نالت عنه جائزة مديســيس لألدب األجنبي 

سنة 2005 التي هي جائزة أدبية فرنسية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما إسم العرص الذي يرجع إىل 15 مليون سنة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وتعترب  5ـ ما إســم الجادة التي توجد يف هون كون
من األغىل يف العامل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ ماذا كان يسمى يوم الخميس يف العرص الجاهيل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ يف اية ســنة تم إخرتاع رميول كونرتول التلفزيون 

املعروف 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ يف أية مدينة أمريكية يوجد متحف الحرية الوطني 
الذي تم إفتتاحه للجمهور يف العام 2000 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9ـ ما إســم امللكة القدمية املشهورة التي قتلت زوجها 

بالخطأ 

1ـ برامز، اعاملها
2ـ ابراهيم، دو، رس
3ـ داكن، مأل، رميي

، يق، باورز 4ـ ن
5ـ سانتو، لبس

6ـ أماطت، اباللهم
7ـ وجس، قابوس، هال

8ـ ال، املالعب، نع
9ـ زبل، نا، سري

10ـ افريقيا، ترتأف
11ـ أمل، عي، له

12ـ رزين، اللعالع
13ـ اين، مرنها، متل
14ـ ربرب، ودب، ُرب

15ـ سدت، لوبني
16ـ بركات

17ـ دردار، رين
18ـ سعد رمضان

من هو
من هي

1ـ فريوس ظهر يف معظم 
الدول، ثقلة النوم، من أعضاء 

الجسم. 
2ـ بعــري عظيــم، نحصل 
ورمبا ال نحصل عليها والدفع 

يف فاتورتني. 
3ـ فتال، فيلســوف هندي، 

مادة قاتلة.
أقوى عىل،  البناء،  4ـ أصل 

يطلع النجم. 
5ـ صبي، حرف نصب، حب 

العنب. 
6ـ مــن البذور املهمة، نوع 

من السمك. 
7ـ ثابتاً، خليق بـ، للمنادى. 
8ـ إسم جواد االسكندر، أمر 

عظيم. 

9ـ يخصني، بيت.
10ـ شحذ السكني، عاصمة 

أوروبية، مجرى السفن. 
11ـ فقــأ، عملــة اليابان، 

شهر هجري. 
12ـ دولة افريقية. 

13ـ أمري بريطاين، مصارع 
كنــدي،  أمــرييك  وممثــل 

لالستفهام. 
وممثــل  مصــارع  14ـ 

أمرييك، أحد األنبياء. 
15ـ ممثلة مرصية، خصب. 
16ـ ضمري منقصل، االسم 

الثاين لنائب عن البقاع. 
ء. 17ـ سال، حمل ال

لبنانية  وفنانة  ممثلة  18ـ 
صاحبة الصورة.

1ـ دولــة يف منطقــة 
عاملية،  جائزة  الكاريبــي، 
ماء  ويضطــرب  يرتفــع 

البحر.
أوروبية،  عاصمــة  2ـ 
مغــن قديم يرُضب به املثل 
يف الشــؤم، أغنية لوديع 

الصايف. 
3ـ فائــدة مــال غــري 
مروعة، من ملوك فرنسا، 

ممثلة مرصية معتزلة. 
4ـ متايــل الغصن، مقر 
الرهبان، بلدة يف الجنوب. 
فزع،  متصل،  ضمري  5ـ 

سئمت، يكملون العمل. 
6ـ النهر، أحب، بلدة يف 

الجنوب.

رسام  كذب،  صنعة،  7ـ 
فرني، شبيه. 

8ـ ضعــف، دولــة يف 
الكاريبــي، تكلمي بصوت 

منخفض. 
9ـ نــوع من الســمك، 

يدعم، بلدة يف الجنوب. 
قمح،  وذيك،  فطن  10ـ 

وكالة أنباء خليجية.  
11ـ قاعة االســتقبال، 

دولة عربية، سلم. 
لنقل  وسيلة  قنط،  12ـ 
هارب،  طليق،  الرســائل، 

حرف جر.
13ـ مغنيــة لبنانيــة، 
فاقد الزوجة، فيلم لشهرية 

ومحمود ياسني.

الثور

(21 نيسان - 21 أيار

الرسطان

(22 حزيران - 23 متوز

العذراء

ب - 23 أيلول  24)

العقرب

(23 ت1-21ت2)

الجدي

(22ك1 - 20 ك2)

الحوت

ذار (20 شباط - 20 

تطرح أمامك مســألة مهمة ويبقى عليك 
االنتبــاه مليزانيتــك واالبتعاد عــن التبذير. 
ســتنجح يف كســب شــخص كنت تتمنى 

. معه  التعامل 

أعصابــك مرتاحــة ونشــاطك ممتــاز 
وشــهيتك مفتوحة لحب الحيــاة الجميلة. 
ســيطرق الغرام بابــك املوصد وتعي فرتة 

بها.  بأس  ال  عاطفية 

عوامــل فلكية تؤثر عــىل قرار مصريي 
تنــوي تنفيذه يف األيــام املقبلة. حاول أن 
تعطي نفســك فرصة اضافية قبل حســم 

نهائيا.  األمور 

أنت بحاجة العطــاء طابع جدي ومتزن 
ونة. اعمل  يف عالقاتــك العملية يف هذه ا
جهدك لتحقيق ذلك. ال تســتمع ألحد وافعل 

لك.  يحلو  ما 

ال تثق بالفرص الرباقــة والوهاجة التي 
تعر عليك لعــدم اعتامدها عىل الحقيقة 
واملنطق. عالقاتــك العاطفية واالجتامعية 

ومتناسقة.  ممتعة  اليوم 

ال تعلــق أهمية كبرية عــىل احتكاكات 
عابرة ألنها ســتمر بدون خسائر. موهبتك 
ليست موضع شك لكن مدى اندفاعك الكبري 

معك.  يعمل  من  يقلق 

تتيــح لك فرصة  تتمتــع بحيوية كبرية 
اســتعادة القوى يف الوقت الالزم،   فتجدد 
عالقاتــك ببعض األصدقــاء بعدما كنت قد 

عنهم.  إبتعدت 

تســعى هــذه الفــرتة اىل تطوير قطاع 
جديد يف العمل. اتصاالتك املكثفة لن تكون 
ســلبية، وســتصبح مصدر اعجاب وتقدير 

األشخاص. بعض 

ال تبعــرث جهودك وتعــود أن توظفها يف 
املكان الصحيح املناســب. الزمن ســيكون 
الكفيل بحل العقد التي تشــكو منها، وجعلك 

بالسعادة.  تشعر 

املــال مهم يف هذه الحياة لكنه يبعد عنك 
عددا من األصدقاء أنت اليوم بأمس الحاجة 
اليهــم. عليك الوفاء بوعــدك عىل الصعيد 

العاطفي. 

ظــروف العمل غري جيــدة لكن ما تقوم 
لك  به ســيثمر يف نهايــة املطــاف. تفا
تجاه األشــياء ســينعكس عىل كل األحداث 

الجارية.  واألعامل 

انطلق خطوة خطوة وال تستعجل األمور. 
إذ تشــعر انك بحاجــة اىل الحركة والعمل 
الرسيــع، ولكنك تغــرق أكرث وأكرث يف ب 

الُحب. 

الحمل

ذار - 20 نيسان  21)

الجوزاء

(22 أيار - 21 حزيران

االسد

ب (24 متوز - 23 

امليزان

(24 أيلول - 22 ت1)

القوس

(22ت2 - 21 ك1)

الدلو

(21 ك2 - 19 شباط

الرباط
احرتام

أرزة
انكلرتا

اندونيسيا
تناغم
دولة
دقيق
دهر

روزنامة
رسائل

رقة
رحلة
زنبق

زهور
زوارق
سعي
سنة

سنابل
شموع
رشائع

شط
صحون

صدى
صديق
طريق
طرب

طبابة
طالئع

عجائب
عصفور

عذب
عناكب

غزال
فوتبول

فوز
قرو

قناطر
كنز

كهف
كرة

كوسبا
لرية

منازل
مجد

مجالت
مخلص

نقابة
نابويل.

الحل السابق

الحل السابق

لويزيانا

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

، ويف  مــن 9 خانــات

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ سادي كارنو.

2ـ كلود سيمون.

3ـ 1922

4ـ جان كاسو.

5ـ تشاكالتايا.

6ـ سنة 1947

انية شوارع. 7ـ 

8ـ زكريا القزويني.  

1ـ حلوان. 

 . 2ـ يأجو

3ـ رهد. 

4ـ أوهنه.

5ـ مرمور.

1ـ حريام.

2ـ الهور. 

3ـ وجدهم. 

4ـ أو، نو. 

5ـ نجاهر. 
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ــادي الــكــبــيــر ــصـ ــتـ ــارف االنـــفـــجـــار االقـ ــشـ ــى مـ ــان عــل ــنـ ــبـ ــوار ...ولـ ــ ــة حـ ــاولـ ــى طـ ــ ــدعــو ال ــون ســي ــ ع
ــات ــ ــوب ــ ــق ــ ــع ــ ال واال  الــــحــــكــــومــــة  ــل  ــيـ ــكـ ــشـ ــتـ لـ ايــــــــــام  عـــــشـــــرة  االوروبـــــــــــــــــي:  االتـــــــحـــــــاد 

ــات الــــــرئــــــاســــــيــــــة االيـــــــرانـــــــيـــــــة:  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــتـ ــ ــ االنـ
ــوز ــفـ ــالـ ــي األوفـــــــــر حـــظـــا بـ ــ ــس ــ ــي ــ ــيـــف ورئ ــثـ ــال كـ ــ ــبـ ــ اقـ

ــصــى  ــال تــقــتــحــم ســـاحـــات األق ــ ــت ــ قـــــوات االح
بيتا في  االستيطان  ضد  مظاهرة  بالقوة  وتقمع 

ــذر مـــن خــطــر كــبــيــر عــلــى الــبــشــريــة ــح ــحــدة ت ــت ــم امل ــ األم

البيت األبيض: املشاورات بين بايدن وبوتين بشأن سوريا كانت بناءة 

1
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
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)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 
)تتمة ص1) 

وليسوا تابعني لطوائف اخرى.

امــا الجانب االيجايب الوحيد الذي حصل والذي شــكل 

بارقة امل وســط هذا السواد الذي يهيمن عىل لبنان هو 

دعــم الجي اللبناين وتحصينه عرب املؤمتر الدويل الذي 

حشدت له فرنسا الخميس املايض. وتقوية الجي وتأمني 

كل مستلزماته يضمن االمن ويبعد الفو الخطرية عن 

لبنان وبالتايل اظهرت فرنســا فعــال وقوال جديتها يف 

الحفــا عىل الكيان اللبناين يف حني يتلهى مســؤولوه 

بخالفات ال تقدم وال تؤخر بل تعمق  االزمة اللبنانية عىل 

كل االصعدة.

 ملاذا حذر قائد الجي
 من االوضاع االمنية 

خالل مؤمتر الدعم 
ويف هذا السياق،التحذير الذي وجهه قائد الجي جوزف 

عون خالل املؤمتر املخصص لدعم املؤسسة العسكرية اراد 

رشح الواقع وهو انه لوال مســاعدة املجتمع الدويل لكان 

لبنان مهددا بشكل فعيل. اضافة اىل ذلك،وجه القائد عون 

رســالة اخرى العضاء املؤمتر مفادها ان هذه املساعدات 

يجب ان تكون مستمرة ومتواصلة وال تكون ملحطة واحدة 

مبا ان لبنان منكوب اليوم عىل عدة مســتويات. عىل هذا 

االســاس، يندر تحذير عون يف خانة التحديات الكربى  

التي تواجهها  املؤسسة العسكرية فالشعب اللبناين جائع 

وثائــر وميكن ان يلجأ اىل العنف وبالتايل هناك ســؤال 

يطرح نفسه: اىل اي امكانية سيتمكن الجي من ضبط 

الواقع الشــعبي يف ظل انقسامات سياسية وطائفية 

وعليه،هناك ضغط عىل املؤسسات االمنية عىل املستوى 
الشــعبي نتيجة االنهيار املايل وعىل املستوى السيايس 

نتيجة االنقسام.

ن فساد  الشعب اللبناين يدفع وحده 
 وفشل املسؤولني اللبنانيني 

ويف وقت تتواصل الخالفات بني املســؤولني اللبنانني، 
اضحى ثابتا ان الســلطة تتقصد قهر وظلم الناس بعد ان 
تقاعست عن القيام باد واجباتها تجاه شعبها. لالسف 
يحاول كل طرف شد العصب الطائفي واملذهبي واستغالل 
النــاس يف رصاعاته عىل النفوذ والحصص  يف حني ان 
الجوع ال مييز بني طائفة واخرى واالنهيار املايل ال يصيب 
طائفة دون اخرى والفقر ال يزداد عند رشيحة معينة من 

الناس بل يطال الجميع. 
وحده الشــعب اللبناين يدفع رضيبة فشل املسؤولني 

اللبنانيني يف ادارة البالد واســتمرارهم يف التناحر عىل 
مسائل عدة اال هموم الناس وشجونها. واذا كان املواطن 
اللبناين يعاين اليوم من حالة اجتامعية ومعيشية مزرية، 
فهي نتيجة  فساد وانانية الطبقة السياسية التي حكمت 

وتحكم لبنان. 
من هنا، اعتربت اوساط سياسية مطلعة  انه المر غريب 
عجيب ان تدعو  السلطة اىل مسريات شعبية ومظاهرات 
وهي املمســكة بزمام االمور. وتابعت :هل هذا االمر كان 
ليحصــل يف دولة اخــرى ام فقط هذه االمور تحصل يف 

لبنان  

 االتحاد االورويب يعطي مهلة نهائية لتشكيل 
الحكومة قبل العقوبات 

يف غضون ذلك،كشــفت مصادر ديبلوماســية رفيعة 

املســتوى للديــار ان هدف زيارة املمثــل االعىل لالتحاد 

االورويب للشــؤون الخارجية واالمن جوزيب بوريل إىل 

بريوت هو مصارحة املسؤولني اللبنانيني ان االتحاد وضع 

مهلة نهائية وهي عرة ايام لتشكيل حكومة ويف حال 

مل يحصــل ذلك فان االتحاد االورويب ســيعلن عن فر 

عقوبات عىل هؤالء املسؤولني من ضمنهم الرئيس املكلف 

سعد الحريري.

ذلك ان االتحــاد االورويب بدأ بخطوات تهدف للضغط 

عىل املســؤولني اللبنانيني عىل غرار  عدم منح التاشريات 

للدخــول اىل الدول االوروبية ولكن بعد مرور عرة ايام 

اي يف اخر شهر حزيران الحايل ستكون مقاربة االتحاد 

االورويب لعــدم والدة حكومة يف لبنان مقاربة مبارشة 

وقاسية. 

 مبادرة بري مستمرة واالتصاالت نشطت
 يف تهدئة الشارع 

وحول مبــادرة الرئيس بري، نقل عن اجواء عني التينة 

ان املبادرة مستمرة ولن يتوقف دولة الرئيس عنها اال ان ال 

تقدم بعد اللقاء االخري الذي حصل بني باسيل والخليلني.

ويف هذا الســياق، نشــطت االتصاالت عشية ارضاب 

االتحاد العاميل لتفادي االنفجار يف الشارع وهذا الجهد 

قام به حزب الله وخري دليل عىل ان التهدئة ســادت يف 

الشــارع وان عدد املتظاهريــن كان قليال كام انه مل يقع 

اي اضطراب يف الشارع. يف الوقت ذاته، اعتربت مصادر 

مطلعــة ان ذلك ال يعني ان التهدئة اســتكملت بل يجب 

فتح الحوار مجددا الســتئناف مبــادرة بري الن ال بديل 
عنهــا. والرئيس بري كرس حكومــة ال24 وزيرا بعد ان 
كان الحريري متمســكا بال 18 وزيرا وهنا بري انتزع من 
الحريــري مطلبا كان يريده عــون. اضافة اىل انه كرس 
انية وزراء لكل طرف الستبعاد الثلث املعطل وهذا  صيغة 
مطلــب الحريري . وعليه، كان بري متوازنا يف مبادرته. 
ولكــن رغم الخالف عىل تســمية الوزيرين ومنح الثقة 
للحكومة، استمر بري مببادرته اال ان بيان الحريري الذي 
رد عىل رئيس التيار الوطني الحر بان االخري يريد تسمية 
الوزيرين اضافة اىل ان قول الحريري يف مقابلة لجريدة 
الرق االوسط : انا وبري يف عالقة تكاملية مضيفا : »انا 
بري، وبري انا«  اشعل العهد والوطني الحر حيث اعتربوا 

ان بري يحر الحريري عىل عدم الرتاجع عن مطالبه.
ولكن يف نهاية املطاف، اظهر الخالف بني بيت الوسط 
وقرص بعبدا اضافة اىل حرب البيانات بني العهد وعني التينة 
ان الثقة مفقودة بني عون والحريري فكيف ســيتمكنان 
من التعاون الحقا يف مسائل وطنية واقتصادية اساسية 

اذا شكلت حكومة

 جنبالط : ال ميكن االستمرار بهذه الحالة 
االنتظارية من قبل بعض املسؤولني 

من جهته، جدد رئيس الحزب التقدمي االشــرتايك وليد 
جنبالط دعوته اىل التسوية معتربا انه ال ميكن االستمرار 
يف هذه الحالة االنتظارية من قبل بعض املسؤولني وحالة 
البالد ترتاجع يف كل يوم يف غياب الحكومة. وتابع انه ن 

االوان لجعل التسوية فوق كل اعتبار بعيدا عن الحسابات 

الشخصية الضيقة مشريا اىل ان مبدأ التسوية ليس بدعة 

بل اساس يف الحياة ويف السياسة وتذكروا ان الحقد يقتل 

صاحبه اوال. 

 التيار الوطني الحر: مبادرة عون ستكون 
طاولة حوار للمصارحة بني املسؤولني 

بدورهــا، قالت مصادر التيــار الوطني الحر للديار  ان 

رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون ال ميكنه ان يرى 

كل هذه العرقلة يف ملف تأليف الحكومة وال يأخذ موقفا 

مــن ذلك ويبادر اىل مصارحــة اللبنانيني عرب بيان ولكن 

خر  لالســف اخذ الرئيس نبيه بري هذا البيان اىل مكان 

وكأنــه يدافع فقط عن الرئيس املكلف ســعد الحريري. 

واشارت هذه املصادر ان الرئيس عون استدرك وجود  نية 

مبطنة اىل رضب دور رئيس الجمهورية يف عملية تأليف 

الحكومة فضال اىل نية لتهمي دوره الوطني واملسيحي . 

ووفقــا ملصــادر الوطني الحر، اعترب عــون ان هناك 

مخططا اىل اعادة عقارب الســاعة اىل الوراء من ناحية 

تحكم هذه املنظومة ملنع اجراء اي اصالح ولتهمي  الدور 

املســيحي ليعود املواطن املسيحي تابعا كام كان حاصال 

قبل عام  2005. بناء عليه، لن يقبل بحصول هذا املخطط 

وهذا ما ولد بني الرئاسة االوىل والثانية.

وكشفت مصادر الوطني الحر ان مبادرة عون هي دعوة 

اىل طاولة حوار وليــس لقطع الطريق عىل مبادرة بري 

حتى لو يعترب ان االخري طرف وليس وســيطا  .والحوار 

يفتح مجاال اوســع للمصارحة بني املسؤولني واذا مل يلب 

االفرقاء الدعوة بالتايل سينكشف دورهم امام الراي العام 

بانهــم ال يريدون حكومة ويريدون العرقلة. واضافت انه 

موقف رابح بكل االحوال للرئيس عون.

وعــن املبادرة الفرنســية ، رأت املصادر ان هذه املبادرة 

ا العهــد والتيار ال يزاالن  مل تحقــق النتائــ املرجوة  ا

متمسكني بها ولكن يف الوقت عينه اشارت اىل ان الوطني 

الحر ال يتوقع نتائــ ايجابية نظرا لعدم رغبة الحريري 

بتشكيل الحكومة.

وردا عىل سؤال عن ازدواجية موقف التيار الوطني الحر 

الذي يدعو اىل تشــكيل حكومة برئاســة سعد الحريري 

يف حــني يعلن انه لن مينحها الثقة يف الربملان،اوضحت 

مصــادر الوطني الحر ان امل قدما بحكومة يرأســها 

الحريري يا خشــية من انــه يف حال اعتذر االخري لن 

يقبل باي شــخصية ســنية تكون بديلة لرئاسة مجلس 

الوزراء فضال عن متسك بري بالحريري بهذا القدر. اما عن 

عدم منح الثقة لحكومة الحريري، لفتت اىل ان االسباب 

الكامنــة وراء هذا القرار هو عدم الثقة بان الحريري هو 

رجل االصالح بل هو رجل االمر الواقع مبا ان معظم الكتل 

النيابية ايدت تكليفه لرئاسة الحكومة.

 القوات اللبنانية: السجاالت الحاصلة 
ليست رصاع صالحيات وال طائفي 

بل رصاع مكاسب

مــن جهتها ، اعتربت مصادر القوات اللبنانية للديار ان 

دعم  الجي اللبناين والقوى االمنية يشكل الهم االسايس 

لرئيس القوات اللبنانية ســمري جعجع وهو حريص يف 

كل لقاءاته مع الديبلوماســيني عىل الرتكيز عىل نقطتني 

اساســيتني: اوال لجنة تق حقائق حول انفجار املرفأ 
وثانيا رضورة دعم املؤسســة العســكرية واالمنية يف 
لبنــان. ذلك ان القوات اللبنانية ترى ان االرضية الوحيدة 
التي نقف عليها هي االرضية االمنية يف ظل االنهيار املايل 
الحاصل وغياب االســتقرار الســيايس مشرية اىل ان اي 
 . اهتزاز امني سيؤدي حتام اىل الفو وهذا امر مرفو
وردا عن اتهام البعض لجعجع باطالق موقف شــعبوي 
عــرب توجيه اللوم  لرئيس الجمهورية وحكومة ترصيف 
، اوضحت املصادر  ء للجي االعــامل بعدم فعلهم اي 
القواتية ان السلطة السياسية كان عليها تأمني مستلزمات 
املؤسسة العســكرية اال انها تقاعســت عن واجباتها. 
واضافت ان  االشــكالية الحاصلة بعدم تأليف الحكومة 
ء وان  ال تربر ان ينســحب التعطيل والعرقلة عىل كل 
يصبح البلد يف حالة نكبة مالية كارثية. وبالتايل ما قام 
، كان يفرت ان تقــوم به حكومة ترصيف  بــه الجي
االعامل من خالل اتصاالت مع املجتمع الدويل لتوفري كل 
حاجة الجي اللبناين. ذلك ان املجتمع الدويل يشــرتط 
منح مســاعدات مالية للسلطة يف حال شكلت حكومة 
اصالحيــة ولكن الجي خار هذه املعادلة ولذلك حملت 
القوات رئيس الجمهورية وحكومة حسان دياب مسؤولية 
تراجــع اوضاع الجي اللبناين وعــدم التحرك لنجدته. 
اضف اىل ذلك، توجهت القوات بالشكر من فرنسا والدول 
التي ســاهمت يف دعم مسألة حيوية واظهرت اهتامما 
مبؤسســة ناجحة يف لبنان وهي الجي اللبناين. كام 
اعترب جعجع ان املســؤولني املعنيني اليوم مستقيلون من 

ادوارهم املطلوبة عىل هذا املستوى. 

اما عن السجاالت الحاصلة اليوم بني عني التينة وقرص 
بعبــدا ،اكدت املصادر القواتيــة ان كل ما يحصل اليوم ال 
عالقة له برصاع صالحيات وال برصاع طائفي بل الحقيقة 
هــي ان هناك خالفا داخل فريق 8 اذار حول وجهات نظر 
مختلفة لها عالقة بالسلطة والنفوذ واملكاسب. ومن هنا، 
ترفض القوات اللبنانية التذرع عىل اي مستوى عدم تشكيل 
الحكومة الســباب طائفية ولذلك نطالب دامئا بانتخابات 
نيابية مبكرة العادة انتا السلطة الن هذا الفريق ال ميكنه 
اال ان يفرز ســجاالت وانقسامات وهو غري مؤهل الخرا 
لبنان من ازمته. واعربت املصادر القواتية عن اســفها ان  
يعيــ املواطن اللبناين الجــوع والفقر يف حني ال تبادر 
السلطة اىل تشكيل حكومة بارسع وقت ممكن ال بل تدخل 

يف خالفات حول وزير بالناقص او وزير بالزائد. 

 البطاقة التمويلية : 
بري من اكرث املطالبني باقرارها  

 اىل ذلــك، لطاملا طالب رئيس مجلس النواب نبيه  بري 
من الحكومة االرساع يف ارســال مروع قانون البطاقة 
التمويلية. ومنذ حوايل ثالثة اســابيع ،ارسلت الحكومة 
مــروع القانون اىل املجلــس النيايب وفور وصوله اىل 
دوائر املجلس دعا بري اللجان املشرتكة للبدء يف مناقشة 

هذا املروع فضال عن مشاريع اخرى. 
وعليه، احال الرئيس بري املروع اىل اللجان واذ برئيس 
التيار الوطني الحر النائب جربان باســيل يف اليوم الذي 
بعده يهاجم مجلس النــواب ويتهمه عىل التعامل ببطء 
بالبطاقة التمويلية واقرارها وهذا ما اســتدعى رد الوزير 

السابق عيل حسن خليل.

بدوره، قــال الرئيس اإليراين الســابق محمود أحمدي 

نجاد إنه لن يصوت يف االنتخابات الرئاســية اإليرانية ولن 

يدعم أي مرشــح فيها، مضيفا أن الطريقة التي تم إجراء 

االنتخابات فيها ليســت لصالح البالد وتؤثر ســلبا عىل 

املصالــح القومية. بــدوره، أدىل الرئيس اإليراين اإلصالحي 

األسبق محمد خامتي بصوته يف االنتخابات الرئاسية اإليرانية 

. وكان خامتي، وهو أحد  يف حسينية جامران )شاميل طهران

أبرز رموز اإلصالحيني يف إيران، دعا املواطنني اإليرانيني إىل 

املشاركة بكثافة يف االنتخابات إلفشال أي مخطط يتعار 

مع مفهوم الجمهورية، حسب تعبريه.

 رئيي األوفر حظا 
ويف سياق توقعات الفوز باالنتخابات، نقلت وكالة رويرتز 

عن وســائل إعالم محلية قولها إن رئيس الســلطة القضائية 

إبراهيــم رئيي »الخاضع لعقوبات أمريكية« هو األوفر حظا 

للفوز بهذه االنتخابات، وقالت إنه يحظى بدعم الحرس الثوري.

من جهتها، قالت وكالة الصحافة الفرنســية إن فوز رئيي 

من شأنه أن يعزز إمساك التيار املحافظ مبفاصل هيئات الحكم، 

بعد فوزه يف انتخابات مجلس الشورى العام املايض. وتقدمت 

حملة رئيي بشــكوى للجنة الدعاية االنتخابية، مشرية إىل 

أن عددا من مراكز االقرتاع شــهدت خلال منذ فتح املراكز صباح 

أمس. وتأتيفي ظل أزمة اقتصادية واجتامعية سببها األسايس 

العقوبات األمريكية، وزادتها حدًة جائحة كورونا.

وأطلقت القنابل املســيلة للدموع والقنابل الصوتية عىل 
أهــايل البلــدة، وهو ما أدى إىل إصابــة بعضهم بحاالت 

اختناق.
وأعلن الهالل األحمر الفلســطيني إصابة 47 فلسطينيا 
خالل املواجهات املســتمرة مع قوات االحتالل اإلرسائييل 

يف بيتا.

وكان الجي اإلرسائييل أغلق صباح أمس الجمعة بالسواتر 

الرتابية غالبية الشــوارع الفرعية املؤدية للبلدة ويف محيط 

جبل صبيح.

 ومنــع االحتالل املواطنني من الوصــول إىل البلدة تلبية 

لدعــوات فعاليات وفصائل فلســطينية ألداء صالة الجمعة 

أمام املدخل الرئيس املغلق منذ نحو أســبوع، واحتجاجا عىل 

شق طريق استيطاين جديد وإقامة بؤرة استيطانية عىل قمة 

الجبل.

لألمني العام يف مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث: 

»يف السنوات القليلة املقبلة، سيعاين قسم كبري من العامل من 

.» ندرة املياه، وسيزيد الطلب عىل العر

وأوضحت أن الكثري من الناس يعتقدون، أن الجفاف يؤثر فقط 

عىل املناطق الصحراويــة يف إفريقيا، لكنه يف الواقع منتر 

ن عىل نطاق واسع، وبحلول نهاية القرن، ستعاين منه جميع  ا
خر. ويزيد من تفاقم املشكلة، تزايد  البلدان تقريبا بشــكل أو ب
. والحظ التقريــر أن، التغريات يف هطول  عدد ســكان األر
األمطــار نتيجة لتغري املناخ هي العامل الرئيي للجفاف، ولكن 
االســتخدام غري الفعال للمياه وتدهور األرايض من األنشــطة 
الزراعيــة املكثفــة يلعبان أيضا دورا مهــام يف ذلك.  ويف هذا 
الصــدد، دعــت ميزوتوري حكومات العــامل، إىل إصالح طرق 
استخرا املياه وتخزينها واستخدامها، وتحسني إدارة األرايض.

حســب ســوليفان، إىل أن ضــامن اســتمرارية عمل املمر 
لية األممية لتقديم  الحدودي الوحيد الذي تســتخدمه حاليا ا
املســاعدات عرب الحدود يف ســوريا، يحظى بأهمية قصوى 

للتأكد من أن »املساعدات تصل إىل من يحتا إليها«.
وردا عىل سؤال عن تصويت مجلس األمن الدويل الشهر القادم 

لية، قال سوليفان: »مل يقدم بوتني أي التزامات  عىل متديد هذه ا
بشــأن كيفية تصويــت الجانب الرويس عــىل مروع القرار 
، لكن املشــاورات كانت بناءة، ونعتقد أن  لية )الخاص بتمديد ا
هناك فرصا أمام الواليات املتحدة وروسيا للتعاون من أجل تحقيق 
نتيجة إيجابية ومترير مروع القرار هذا وضامن اســتمرارية 
عمل املمر وتبني إجراءات جديدة لتخفيف معاناة السوريني، مع 

عمل الواليات املتحدة وروسيا معا عىل هذه املسألة«.

ارل ايو رئي التحرير العام
نـائـــ رئــي التحرير : حــنـا ايــــو

نائــبة رئــيـــ 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 االخرا 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


