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وفـــاة حــــاالت   4  : ــا«  ــ ــورون ــ »ك  
ــدة ـــ ـــ ــدي ـــ جـــ إصــــابــــات  و104  

أعلنت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل104 
إصابات جديدة بالفريوس، توازياً مع تســجيل 4 حاالت 

وفاة جراء اإلصابة بالوباء.
ولفتت الوزارة إىل أن عــدد اإلصابات اإلجاميل ارتفع 
يف البالد ليصل إىل 543371  حالة، منها 537562 حالة 
محلية، و5809 وافدة. يف وقــت بلغ عدد ضحايا الوباء 

7819 حالة، وعدد املتعافني منه 529618 شخصاً.

)تتمة املانشيت ص12( 

عقــدة تأليف الحكومــة هي لبنانيــة داخلية مئة 
يف املئة، والجميع بات يعرف ذلك، حتى ان املســؤول 
االورويب عن العالقات الدولية والسياسة االمنية ابلغ 
املســؤولني ان العقدة هي لبنانيــة داخلية وان عليهم 
تجاوز الخالفات وتأليف الحكومة، وطبعاً االســتنتاج 
الرئيســني عون والحريري حول تشــكيل  هو خالف 
الحكومة. لذلك أمام التاريخ اذا حصل انهيار شامل يف 
لبنان، فان مسؤولني اثنني يتحمالن املسؤولية الرئيس 

عون والرئيس الحريري.

عىل طريق الديار

»الديار«

)التتمة ص12( 

بوريــــــل ينذر املســــــؤولين بعواقب وخيمة ويعتبر أزمة تشــــــكيل الحكومــــــة »داخلية«
جميــــــع االتصــــــاالت الحكوميــــــة مقطوعــــــة وال تنازالت أو تســــــويات فــــــي األفق
فكــــــرة اعتــــــذار الحريــــــري »طويــــــت« اآلن... وترقب لســــــقف كلمة باســــــيل اليوم

حــط أمس املمثــل األعىل لالتحــاد األورويب للشــؤون 
الخارجيــة والسياســة واألمنيــة نائب رئيــس املفوضية 
األوروبية جوزيــب بوريل ضيفاً عىل املســؤولني اللبنانيني 
حيث كرر عىل مســامعهم ما كان يردده املجتمع الدويل عرب 
موفديه من رضورة تشكيل حكومة رسيعاً تنفذ االصالحات 
املطلوبة دولياً واالتفاق عىل برنامج مع صندوق النقد الدويل 
ليك تسلك املســاعدات والقروض امليرسة طريقها اىل لبنان، 
متوعداً املسؤولني بعواقب وخيمة اقتصادياً ومالياً ومعيشياً 

عىل البالد يف حال استمرار األزمة الحكومية. 
بالشكل، ال جديد يف األمر ســوى تكرار ما أصبح معروفاً 
ومعلوماً من الجميع، فقبل الســيد بوريل زار وزير الخارجية 
الفرنيس جان ايف لودريان لبنــان يف أيار املايض حيث قال 
الكالم نفسه كام وجه رســائل حازمة للمسؤولني اللبنانيني 
برضورة تأليف حكومة، وقبله جاء الرئيس الفرنيس اميانويل 
ماكرون يف زيارتني متتاليتني اىل بــريوت بعد انفجار 4 آب 
يف مرفأ بريوت والكل يعلــم ما حصل آنذاك وكيف عاد خائباً 
من عدم تنفيذ الطبقة السياســية اللبنانية وعودها له وكيف 
أسقطت املهل والفرص الواحدة تلو األخرى للخروج من األزمة.

أما باملضمون، فتدل زيارة بوريل، وهو من أرفع املسؤولني 
يف االتحاد األورويب، عىل استمرار دعم االتحاد للبنان واعادة 
تأكيد املوقف األورويب والدويل الداعم للشعب اللبناين ولقيام 
االقنصاد اللبناين من ازمته يف حال وىف املسؤولون اللبنانيون 
بالتزاماتهم تشكيل حكومة اختصاصيني وتنفيذ االصالحات 

االقتصادية واملالية. 

بوريــل الذي يزور لبنان ليومني متتاليني ســوف يعود اىل 
العاصمة البلجيكية بروكســل حامالً معه اســتطالع اآلراء 
الذي أجــراه يف لبنان حول األزمة التي متر بها البالد وكيفية 
الخروج منها، ليعرض خالصته عىل اجتامع وزراء الخارجية 
األوروبيني الثالثــاء املقبل. ويف االتحــاد األورويب تحتاج 
القرارات اىل توافق يشبه اىل حٍد ما عملية »التوافق اللبناين« 
)كام وصفه بوريــل يف احد لقائاته( ، لذا من املســتبعد أن 
يخرج االجتامع ببيان خــارج عن املألوف بل يتوقع أال يتعدى 

سقف املواقف التي أطلقها بوريل يف بريوت.
من جهة أخرى، ال تزال األزمة الحكومية عىل حالها، ال بل 
انقطعت االتصاالت بني األفرقاء مؤخراً بعد الرتاشق االعالمي 
بني بعبدا وعــني التينة لتدخل البالد ضمــن هدنة اعالمية 
»لتهدئة النفوس« مع تســجيل خرق وحيــد اليوم واملتمثل 
بالكلمــة التي من املتوقع أن يلقيها رئيس التيار الوطني الحر 
النائب جربان باسيل والتي تفيد املعلومات أنها غري تصعيدية. 
ويف الســياق ذاته، يبدو أن فكرة اعتذار الرئيس املكلف سعد 
الحريري قد طويــت »مؤقتاً« بعد قــول الحريري »أنا وبري 
واحد«، ما يعني أن ما دام الرئيس بري مل يعلن توقف مبادرته، 

فان الحريري لن »يقطعه يف نصف الطريق«.

زيارة بوريل )تفاصيل الزيارة ص2 (
هذا ووصفت مصادر شاركت بعدد من اللقاءات التي جمعت

)التتمة ص12( 

 »اإلصـــــطـــــيـــــاف فـــــي خـــبـــر كــــــــــــان«... فــهــل 
ســتــشــّكــل الــســيــاحــة انــطــاقــة جــديــدة لــاقــتــصــاد ؟

باميال كشكوريان السمراين ص 6

ــراء ــ ــق ــ ــف ــ ــال ال ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــار واسـ ــ ـــج ـــتـ ــع الـ ــشــ جــ
االســـواق... فــي  فــاســدة  لحوم   : طرابلس  فــي 

دموع االسمر    ص 4

يــــــــــــــطــريــهـــــــــــا« »رح  بـــــــــــاســـــــــــيــــــــل 
ــد ! ــ ــع ــ ــص ــ ــع بـــــــــــــــري... ولـــــــــن ي ــ ــ مـ

جويل بو يونس    ص 2

Dimanche 20 Juin 2021االحد 20 حزيران  2021

بـــطـــولـــة أمـــــم أوروبــــــــا :
ــب الــطــاولــة  ــل ــق أملـــانـــيـــا ت
ــى الـــــبـــــرتـــــغـــــال ــ ــ ــل ــ ــ ع

)ص 10(

ــا ــ ــدادهـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــدد اسـ ــ ــ ــج ــ ــ طـــــــهـــــــران ت
لــــــــلــــــــحــــــــوار مـــــــــــع الـــــــــريـــــــــاض

قال وزيــر الخارجية اإليراين محمد جواد ظريف يف كلمة 
له خالل جلســة منتدى أنطاليا، »مستعدون إلرسال سفرينا 

إىل السعودية يوم غد وليس هناك أفضل من الحوار«.
وغالباً ما تبدي إيران اســتعدادها لـ«إجراء محادثات مع 
السعودية عىل أي مستوى«، وفق ترصيحات رسمية، معتربًة 
أنه »إذا مل يؤد تغيري خطاب السعودية إىل تغيري يف سلوكها 

فلن يكون له نتائج عملية«.
اإليرانية يف وقت ســابق بتغيري  الخارجيــة  كام رحبت 
اللهجة السعودية تجاه إيران، مشــريًة إىل إمكانية الدخول

الدفــاع  وزارة  أعلنــت 
خفض  بدأت  أنها  األمريكية 
الجوية  الدفاعية  أنظمتهــا 
يف الرشق األوســط بعد أن 
كانت عملت عــىل تعزيزها 
و2020   2019 عامــي  يف 
عــىل خلفية توتــرات مع 
إيران، مؤكدة بذلك معلومات 
»وول  صحيفــة  أوردتهــا 
 The Wall( »سرتيت جورنال

.)Street Journal
وقالــت املتحدثة باســم 
جيســيكا  البنتاغــون 
الدفاع وزير  إن  ماكنولتــي 

نــقلت الفـــصائل الفلسطينية رسالة إىل مرص، مفادها 
أنها ســرتد عىل أي هجامت قادمة تنفذها إرسائيل يف قطاع 
غزة، مشرية إىل »نفاد صربها من الهجامت واستمرار فرض 

الحصار«.
وقال القيادي يف حركة »الجهاد اإلسالمي«، خرض حبيب، 
لصحيفة »األيام« الفلســطينية، أمس الســبت، إن الفصائل 
أخطرت مرص أنها »لن تســمح بأن تفرض حكومة االحتالل 

رشوطها عىل املقاومة أو عزل غزة«.
وكشــف حبيب أن »غرفــة العمليات املشــرتكة لفصائل 
املقاومة بلورت موقفــا نهائيا وموحــدا للتعامل مع تكرار 
الســلوك اإلرسائييل يف قادم األيام ولن ترتدد يف التصدي له 

مهام كانت النتائج«.
وبحســب حبيب فإن املقاومة »مل تعد تصرب عىل استمرار 

الهجامت اإلرسائيلية« املتكررة.
وأكد أن »استمرار االعتداءات والهجامت اإلرسائيلية سيؤدي 
ال محالة إىل تجدد املواجهة العسكرية عىل طول الحدود ويف 

وقت قريب«، مشددا عىل أن »الضغوط الهائلة التي متارسها 
جهات عديدة عىل املقاومة لضبط النفس وعدم الرد، لن يكون 

لها معنى إذا ما تكرر القصف«.
واعترب أن »اســتمرار التهور اإلرسائييل سيقوض الجهود 
الدولية التــي تقودها مرص لتثبيت التهدئــة ووقف إطالق 
النار«، مشريا إىل أن »إطالق البالونات الحارقة واملتفجرة من 
القطاع باتجاه املواقع والبلدات اإلرسائيلية، مرتبط باستمرار 
فرض االحتالل للحصار عىل قطاع غزة وإغالقه املعابر ألكرث 

من شهر ونصف الشهر عىل التوايل«.
ولفــت إىل أن »وقف إطالق البالونــات الحارقة غري وارد 
يف املرحلة الحالية باعتبارها أداة من أدوات النضال الشــعبي 

املرشوع ضد جرائم االحتالل«.
وكانت حركة حامس، قالت بوقت ســابق إن قصف مواقع 
املقاومة »ما هو إال مشاهد استعراضية للحكومة الجديدة من 

واشـــــــنـــــــطـــــــن تـــــســـــحـــــب أنـــــظـــــمـــــتـــــهـــــا املـــــــضـــــــادة
أوســـــطـــــيـــــة شـــــــــــرق  دول  مـــــــــن  ــخ  ــ ــ ــواريـ ــ ــ ــصـ ــ ــ ــلـ ــ ــ لـ

ــزة ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ مــــــــــــواجــــــــــــهــــــــــــات جـــــــــــنـــــــــــوب غ
ــر مـــصـــر ــ ــبـ ــ ــل غـــــــــزة تــــــحــــــذر إســــــرائــــــيــــــل عـ ــ ــائـ ــ ــصـ ــ فـ

الرئيس الفائز يقرتع يف االنتخابات 

أعلن وزير الداخلية اإليرانية عبد الرضا رحامين فضيل أن 
إبراهيم رئييس رئيساً للبالد بفوزه يف االنتخابات الرئاسية.

اإليراين  الداخلية  لوزيــر  وأشــار خالل مؤمتر صحايف 
إلعالن النتائج النهائية لالنتخابات الرئاســية إىل أن نسبة 

املشاركة يف االنتخابات الرئاسية بلغت 48.8 يف املئة.
وأفاد أن إبراهيم رئيــيس حصل عىل 17 مليونا و950 ألف 
صوت من أصوات املقرتعني، فيام حصل محسن رضايئ عىل 

3 ماليني و412 ألف صوت وهمتي نال مليونني و427 ألفاً. 
فضــيل لفت إىل أن مجموع كل األصــوات يف االنتخابات 

الرئاسية اإليرانية نحو 28 مليوناً و933 ألف صوت.
وشــكر الشــعب عىل املشــاركة رغم الضغوط بســبب 

العقوبات.
املرشــحون اإليرانيون هنــأوا إبراهيــم رئيــيس بفوزه 
النتائج الرسمية، والرئيس  باالنتخابات الرئاسية قبل صدور 
حسن روحاين هّنأ الشــعب اإليراين وقال إنه يتمّهل بتهنئة 

رئييس حتى إعالن النتائج الرسمية.

{ رئييس {
ومتنى الرئيس اإليــراين املنتخب إبراهيم رئييس أن يكون

املنتخب الــرئــيــس  يهنئ  ــي  ــان وروح الــشــعــب...  هــو  الــفــائــز   : خامنئي 
ــي ــس ــي ــاً فــــــوز رئ ــ ــي ــ ــم إيـــــــــران تـــعـــلـــن رســ

نقل موقع أكسيوس اإلخباري )axios( عن مسؤول أمرييك 
قوله إن إدارة الرئيس جو بايدن ترغب يف إبرام صفقة العودة 
إىل االتفــاق النووي اإليراين يف غضون 6 أســابيع، أي قبل 

تويل الرئيس اإليراين الجديد مهامه.
وأضاف املسؤول األمرييك أنه إذا مل يتم االتفاق قبل تشكيل 
حكومة جديدة يف إيران، فســتكون هناك تســاؤالت جدية 
عن مــدى إمكانية تحقيق االتفاق، وذلــك ألنه كلام طال أمد 
املفاوضات دون تحقيق انفراج قلّت فرص النجاح، بحســب 
تعبريه. وأشار املســؤول إىل أن اإليرانيني قالوا إن االنتخابات 

ليست عامال يف املفاوضات، وبالتايل لن تتوقف األمور عىل  
نتيجتها.

ويف وقت ســابق، قال املتحدث باسم الخارجية األمريكية 
نيد برايس إنه تــم إحراز تقدم يف محادثــات فيينا املتعلقة 
باستئناف االلتزام باالتفاق النووي مع إيران، وأضاف أنه كانت 
هناك مناقشات بناءة إال أنه ال تزال هناك تحديات، مؤكدا أنه ال 
يوجد إطار زمني لالنتهاء من الجولة السادسة من املحادثات 

الجارية حاليا يف فيينا.
وكانــت معلومات صحافيــة قالــت إن الوفدين الرويس 

واألمرييك أجريــا مباحثات ثنائية عــىل هامش محادثات 
فيينا. ويف السياق أوضح املندوب الرويس يف فيينا ميخائيل 
أوليانوف يف أعقاب االجتــامع أن مثة قضايا صعبة ما زالت 
عىل الطاولــة، وأن املفاوضات تحتاج إىل وقت ليك تصل إىل 

نهايتها.
وأشارت إىل أن مفاوضات أخرى جرت بني الوفود األوروبية 

مهامه اإليراني  الرئيس  تسلم  قبل  »النووي«  إلى  بالعودة  ترغب  واشنطن 
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)التتمة ص12( 

عون مستقبالً بوريل                   )دااليت ونهرا(
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أي تغيير في ايران ؟!
نبيه الربجي

الصقور  يــربر  حــن 
أحكام االعدام التي أصدرها 
ابراهيم رئييس عام 1988، 
الثورات،  كل  أن  يالحظون 
أو تسقط  تتعرث،  وحتى ال 
يف منتصــف الطريق، أو 
أهلية،  اىل حــرب  تتحول 
أحصنة  اليها  يتســلل  أو 
أحصنة  )وهنــا  طروادة 
أمــركا(، ال بد من أن متر 

يف حقبــة دموية ال تلبث أن تنتهــي لتميض الثورة يف 
طريقها...

حدث ذلك للثورة الفرنسية وهي، باملبادئ التي أرستها، 
أم الثورات ليس يف العامل فقط بل ويف التاريخ. املقصلة 
التي قطعت رأيس لويس السادس عرش و ماري أنطوانت، 

قطعت رأيس مرابو وروبسبير.
ثم يشرون اىل الثورة البولشــفية، وكيف أن جوزف 
ستالن الحق ليون تروتسيك، أحد أركان الثورة، وصاحب 
نظرية »األممية الرابعة«، اىل ضاحية مكســيكو حيث 

حطمت الفأس جمجمته!
 يف كوبا أيضاً، وحيث فيديل كاســرو نزل من الجبال 
ليقيض، بالبنــادق، وبالحراب، عىل نظــام الديكتانور، 

ورجل وكالة االستخبارات املركزية الجرنال باتيستا.
بالقبضات  بالدبابات ال  العســكرية،  االنقالبات  حتى 
العارية، ومن العراق اىل تشــييل واألرجنتن، وصوالً اىل 

اليمن، شهدت مثل تلك الحاالت الدموية. 
اآلن، رئيس متشــدد يف ايران بعــد الرئيس الليربايل 
حســن روحاين. ماذا ميكن أن يتغرهناك، وكيف ميكن 
تجاوز األزمة االقتصادية الهائلــة اذا مل تتم العودة اىل 
االتفاق النووي؟ بالتايل رفع العقوبات التي فاجأت حتى 

الشيطان...
التنديد  دأبوا عىل  اللبنانية،  الطريق  املحافظون، وعىل 
بالفلســفة االقتصادية املعتمــدة، دون أن يتقدموا بأي 
خطة، أو حتى بأي اقراح، يحد مــن آالم الناس، كونهم 
األكرثيــة يف مجلــس الشــورى )الربملــان(، واألقرب 

ايديولوجياً وعاطفياً اىل مرشد الجمهورية.
العقوبات التي شملت كل قطاعات الحياة هي السبب. 
ويف محادثــات فيينــا، كان عبــاس عراقجي يفاوض 
بالقفازات الحديدية ال بالفقازات الحريرية. ال مفاوضات 
مبــارشة مــع الجانب األمــريك، وال بحــث يف امللف 
الباليستي، وال يف املســائل الجيوسياسية، مع االرصار 
عىل الضامنات التي هي احــدى نقاط الضعف لدى ادارة 

جو بايدن.
ال نتصــور أن ابراهيم رئييس ميتلــك رؤية مختلفة. 
املشــهد االقتصادي مل يعد يحتمل أكــرث. تحذيرات من 
انفجار اجتامعي يف اي لحظة، وهذا ما كان يراهن عليه 
دونالد ترامب الذي ابدى اســتعداده لتوقيع اتفاق جديد، 
وبصيغة دســتورية متنع سقوطه ان يف الكونغرس، أو 

يف اي مكان آخر، اذا ما أخذ االيرانيون برشوطه...
الجانب االيــراين التقط هذه النقطــة بالذات. ما دام 
الرئيس الســابق، األقل حنكة وتجربة بكثر من الرئيس 
الحايل، يستطيع تقديم الضامنات، ملاذا يرتبك روبرت مايل 
أمام هذا الطلب، وان كان الســبب يف تلة الكابيتول حيث 
الدميوقراطية  الكتلة  أن يشــق  اليهودي  اللويب  بامكان 
يف مجلس الشــيوخ، كام يف مجلس النواب اذا ما جرت 
أي محاولة لســن ترشيع يحول دون النقض، أو االلغاء، 

التلقايئ لالتفاق.
األمركيون يقولون انهم يف سباق مع الوقت ليوقعوا 
االتفاق قبل انتقال السلطة يف ايران، وتشكيل حكومة قد 
تعيد املفاوضات اىل الصفر، ورمبا اىل ما دون الصفر، ال 
سيام انهم يعلمون بوجود أكرث من مركز للقوة يف ايران 
يدعو اىل صناعة القنبلة التي تحدث تغيرا كلياً حتى يف 

قواعد )وآليات ( التفاوض.
مثة من يشــكك يف هــذا الطرح. املثــال يف كوريا 
الشــاملية التي متتلك ترســانة نووية هائلــة، وقبالة 
لوس انجلس وسان فرنسيســكو، ومع ذلك فرض عليها 
األمركيون الحجر السيايس، والحجر االقتصادي، ليعيش 
الكوريون الشامليون داخل الجحيم، دون أن يؤثر يف ذلك 

اللقاء الفولكلوري بن دونالد ترامب وكيم جونغ ـ أون.
الذين يفاوضون بطريقة فذة باتوا يدركون  االيرانيون 
أين هي نقاط الضعف األمركية يف املنطقة )وقد بورش 
ســحب منظومات باتريوت من دول حليفــة(. هذا ما 
يجعلهم متفائلن بأن ادارة بايدن التي تتفادى الســقوط 
يف الوحول ) لن تخوض أي حرب يف الرشق األوســط(، 
عقدت العزم عىل البحث عــن صيغة للعودة اىل االتفاق 

النووي الرضوري لها بقدر ما هو رضوري اليران. 
 يف هذه املســألة، الكلمة األخرة آليــة الله خامنئي. 

الباقي )الباقون( تفاصيل...

جويل بو يونس

صحيح ان »حرب البيانات« هدأت نســبيا عىل جبهة عن 
التينة بعبدا لكن االكيد ان الحرب السياسية مل تنته فصوال واذا 
كان الجميع يرص عــىل  ان مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه 
بري ال تزال مستمرة فاالكيد ان املبادرة انتهت عمليا ليس منذ 
حرب البيانات بل منذ فــرة طويلة يوم صدر مقال يف الديار 
تحــت عنوان »مبادرة بري انتهت« والواقــع يقول ان املبادرة 
ســقطت اال ان االعالن عن ذلك مرفوض باعتبار ان الجميع 
ســيحاول بذل ما ميكنه النعاش ما يعتربونــه اخر الفرص 

املتاحة حكوميا.
وبانتظار الســبل االيلة النعاش مبادرة بري تفيد معلومات 
الديار ان ال جديد حكوميا سجلته الساعات وااليام املاضية ال 
بل يقول مصدر مطلع جدا عىل كواليس املفاوضات التي كانت 
جارية سابقا ان »االتصاالت متوقفة بن كل االطراف وما حدا 

عم يحيك بالحكومة مع حدا !«.
هكذا بدا املشــهد داخليا بانتظار ما قد يديل به اليوم رئيس 
التيــار الوطني الحر جربان باســيل يف الكلمة املتوقعة يف 

الثانية عرشة ظهرا.
ويف هذا الســياق تفيد مصادر خاصة للديار بان باســيل 
لن يصعد املوقف امنا ســيصارح اللبنانين مبن سهل عملية 

تشكيل الحكومة ومن عطل.
املصادر تكشــف ايضا ان باسيل سيحاول بكلمته استيعاب 
ما حصل عىل خط بعبــدا عن التينة وهو كام تقول املصادر: 
»رح يهّديها مع بري« وتضيف انه قد يفتح بابا يؤكد فيه، ولو 

بالشكل، انه ال يزال منفتحا عىل كل املبادرات«...
اما عىل خط الرئيس املكلف فاالكيد حتى اللحظة ما كشفت 
عنه مصادر مقربة من الحريري للديــار ومفاده ان االعتذار 
بات وراءنــا يف هذه اللحظة، وان الرئيــس الحريري ال يزال 
يعترب ان مبادرة الرئيس بري مستمرة وينتظر نتائجها ما دام 

ان رئيس الربملان مل يعلن موتها بعد.
علام ان مصادر مطلعة عىل جــو بعبدا اعتربت ان الرئيس 
بري بات طرفا وقائدا الصطفاف ضد الرئيس والحكم، مشرة 
اىل ان البيانات التــي صدرت عن عن التينــة والكالم الذي 
صدر يف وســائل االعالم املتحدثة باسم الرئيس بري اظهرت 
ان القناع ســقط وان  الرئيس بري اســقط عن نفسه صفة 

الوسيط صاحب الحلول واالرانب السحرية.
ومبا ان اعتذار الحريــري مل يعد واردا )كام كانت الديار قد 
ذكرت ســابقا( فاالنظار تتوجه اىل مــا ميكن ان يقدم عليه 

رئيس الجمهورية بعد املعلومــات التي راجت عن مبادرة هو 
بصدد اطالقها، وقد علمت الديار يف هذا املجال ان االســبوع 
املقبل سيشــهد تطورات قد تتبلور يف الخطوة التي سيعلنها 

عون واملرجحة بن االربعاء او الخميس.
اما عن ماهية هذه الخطوة فتكشف مصادر بارزة للديار ان 
رئيس الجمهورية سيصارح اللبنانين لوضعهم امام خيارات 
احالها مر لالنقاذ فهــو اي الرئيس ال ميكنه ان يبقى صامتا 

ومتفرجا.
ويف هذا السياق كشفت معلومات خاصة للديار ان الخطوة 
املتوقع ان يقدم عليها رئيس الجمهورية ليس كام روج سابقا 
عن دعوة لطاولة حوار امنا هناك تفكر جدي يف قرص بعبدا 
يف امكان اجراء مشاورات مع رؤساء الكتل النيابية الستمزاج 
آرائهم حول الواقع الحكومي مع  طرح حكومي جديد يتخطى 

بشكله حكومة  االختصاصين التي يعمل عليها راهنا.
وما هو مطــروح هو رفع مســتوى التمثيل الســيايس 

بالحكومة املقبلة ولو برئاسة الحريري.
واملقصود بهذه الخطوة كام يرى مصدر مطلع عىل جو 8 
اذار حرش الحريري بن خيارين: اذا كنت عاجزا عن تشــكيل 
حكومة اختصاصين شــكل حكومة بظاهر تكنو سيايس 
وباطن ســيايس عىل غرار حكومات الوحــدة الوطنية اما 
اذا رفــض الخيارين وكان هناك تجاوب مــن الكتل عىل ما 
»ســُيطرح« فعندئذ يصبــح مجربا عىل االعتذار والســر 

بشخصية اخرى.
وهنا تحيلك املصادر اىل ما قاله املديــر العام لالمن العام 
اللواء عباس ابراهيم من موســكو معلنا عن وجوب تشكيل 
حكومة وحــدة وطنية يف هذه الظــروف تكون قادرة عىل 
النهوض بالبالد  كام تشر املصادر اىل ما غرد به رئيس الحزب 
التقدمي االشرايك وليد جنبالط مناديا مرة جديدة بالتسوية.

اال ان الفكرة التــي يعتزم رئيــس الجمهورية طرحها لن 
تؤدي اىل الحل املطلوب كام ترى مصادر يف الثنايئ الشيعي 
التي ســألت: واذا صار مشاورات  مع الكتل فامذا ينفع ذللك؟ 
لتضيف من ســيقبل طرحــا جديدا  وال ســيام ان الحريري 

سرفض الفكرة؟
عىل اي حال فلننتظر ما سيقوله باسيل اليوم تختم املصادر  

.
هذا يف الداخل اما يف الخارج فتحرك امللف الحكومي اللبناين 
عــرب الزيارة التي قــام بها املمثل االعــىل لالتحاد االورويب 

جوزيف بوريل امس اىل بروت والتقى خاللها املسؤولن.
والالفت ان بوريل حرص بحســب معلومــات الديار عىل 

االستفســار عن اسباب تأخر تشكيل الحكومة من كل طرف 
التقاه.

وبعيــدا عام رسب باالعالم، كشــفت مصادر مطلعة عىل 
لقاءات بوريــل انه مل يأت خالل اجتامعه برئيس الجمهورية 
عىل ذكر كلمة »عقوبات« ككلمة امنا اتت بسياق كالمه عىل 
رضورة تشكيل حكومة واال »يكون هناك نقاط اخرى« للبحث 

يف االجتامع الوزاري االورويب املرتقب قريبا كام قال بوريل.
كام طلب عون من بوريل بحسب املعلومات مساعدة اوروبا 
للبنان باســتعادة االموال التي هربت اىل الخارج فرد بوريل 
ان هذا االمر تحكمه قوانن وانظمة اال انه اكد ان ال مشــكلة 

مبساعدة لبنان يف هذا املجال.
عــن الخارج عىل الداخــل اللبناين فيــام الداخل اللبناين 
يتخبط يف ما بينه والبلد ينهار والوضع يتدحرج من ســيىء 
اىل اســوأ اذ ال اعتذار وال حكومة وال حتى تشــكيلة جديدة 
ســرفعها الحريري كام كان مخططا اىل بعبدا تجزم مصادر 

مطلعة عىل جو 8 اذار عرب الديار .
ويف هذا السياق كشفت اوساط بارزة للديار ان الجو داخل 
البيت الســني بات مقتنعا بحكومــة انتخابات ولو بعد حن 
فيعتذر الحريري بعد اشــهر متهيدا لحكومة انتخابات يتفق 
عليها مســبقا، ومن هنا حتى تلك االشــهر فالعنوان الوحيد 
للمرحلة الراهنة يلخص »مبراوحة قاتلة وانهيارات اضافية«!.

! يصعــــــد  بري...ولــــــن  مــــــع  يطريهــــــا«  »رح  باســــــيل 
عون ســــــيبادر فيشــــــاور الكتل : حكومة من نــــــوع اخر ؟!
اعتذار الحريري طوي االن وال تشــــــكيلة جديدة الى بعبدا !

بوريــــــل لــــــّوح بالعقوبات : ال ُمســــــاعدات قبــــــل القيام بإصالحــــــات والنتخابــــــات نيابّية فــــــي موعدها...
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أعرب املمّثل األعىل للسياسة الخارجية يف االتّحاد األورويب 
جوزيب بوريل، خالل جولته عىل املسؤولن اللبنانين عن »قلق 
االتحاد بســبب األزمة السياســية واالقتصادية التي يواجهها 

لبنان«، مؤكداً »دعمه للشعب اللبناين«.
واســتهل بوريل جولته بلقــاء رئيــس الجمهورية العامد 
ميشــال عون الذي اســتقبله قبل ظهر امس يف قرص بعبدا، 
وقد ابلغه الرئيس عون أن »االصالحات هي املعركة األساســية 
التي ستخوضها الحكومة الجديدة بعد تذليل العقبات الداخلية 

والخارجية أمام عملية التشكيل.«
وبعدما شــكر عون لبوريل اهتامم االتحاد االورويب بلبنان 
واملساعدات التي قدمها والربامج التي أعدها للمساعدة، وال سيام 
بعد االنفجار يف مرفأ بروت، عرض لألزمات التي ترهق كاهل 
الشعب اللبناين، وطالب عون بوريل، باستمرار تقديم املساعدات 
للبنان، الفتا »اىل أهمية مســاعدة أوروبا يف استعادة األموال 
املهربة اىل املصارف االوروبية، ويف الوقت عينه، االستمرار يف 
التدقيق املايل الجنايئ. وقال: »التدقيق املايل الجنايئ هو الخطوة 
األوىل املطلوبة يف املبادرات اإلنقاذية وبرامج املســاعدات من 
الدول والهيئات الدولية املعنية، والذي من دونه ال ميكن تحقيق 

اإلصالحات واستعادة الثقة الخارجية بالواقع املايل«.
وكان بوريــل أكد لعون خالل اللقــاء، الذي حرضه وفد ضم 
أعضاء من املفوضية والبعثة األوروبية يف لبنان، استمرار دعم 
االتحاد األورويب، مركزا »عىل أهمية تشــكيل حكومة جديدة 
وإطالق مفاوضات مع صندوق النقد الدويل، مام يحقق انسياب 

املساعدات األوروبية لدعم االقتصاد اللبناين«.
بعد اللقاء، تحدث بوريل باللغة االنكليزية، وقال: »لبنان بلد 
مجاور، ورشيك لالتحاد االورويب، وأنا اليوم معكم ألعرب باسم 

االتحاد األورويب، عن تضامننا ودعمنا للشعب اللبناين«.
وقال: »سأتوجه برسالة صارمة، باســم االتحاد االورويب 

والدول االعضاء، اىل كل القادة اللبنانين: األزمة التي يواجهها 
لبنــان هي أزمة محلية الصنع، فرضت مــن الداخل وليس من 
الخارج. وعىل الرؤساء والقادة أن يتحملوا مسؤولياتهم ويضعوا 
التدابر الرضورية لتطبيقها من دون أي تأخر. يجب تشــكيل 
حكومة وتطبيق اإلصالحــات الرضورية فورا، أنتم عىل حافة 
الوقوع يف االنهيار املايل، ومنــذ وقت قصر، تحدثت يف هذا 
املوضوع مع رئيس الجمهورية، وسأتابع مباحثايت ومناقشايت 

يف هذا االمر مع القادة«.
وعن االنتخابات النيابية املقبلة، قال: »يجب حصولها ضمن 
التاريخ املحدد لها، وعدم تأجيلها. ونحن مســتعدون إلرسال 
فريق مهمة ملراقبــة االنتخابات، بالتأكيد يف حال وردتنا دعوة 

للقيام بذلك«.
بعد ذلك، كان حــوار بن بوريل والصحافيــن، وقال: »يف 
ما خص املســاعدات، ال ارغب يف تــرداد الئحة اإلمكانات التي 

قدمها االتحاد اىل لبنان. اما عن 
العقوبات، نأمــل عدم الحاجة 
اىل تطبيقهــا ألن ذلــك يصب 
وهي  عالقاتنــا،  صالــح  يف 
يف املقابــل قد تشــكل حافزا 
للسياســين ليتحركــوا قدما. 
قيد  املسألة طرحت وهي  ولكن 
الــدرس، ومل يتم إقرار أي يشء 
بعد يف شــأنها. زيــاريت هذه 
الشؤون  لجنة  اجتامع  قبل  أتت 
الخارجية لالتحاد االثنن املقبل 
يف لوكسمبورغ، وهي جزء من 
الجهود ملعرفة ســبل املساعدة 

واالستمرار قدما ».

{ عن التينة {
ومن بعبدا، انتقل الدبلومــايس اىل عن التينة حيث التقى 
رئيــس مجلس النــواب نبيه بري يف حضور ســفر االتحاد 
االورويب يف لبنــان رالف طراف، حيــث كان عرض مفصل 
اللبناين بتشــعباته وتداعياته  وحوار رصيح حول الوضــع 

السيام االزمة الحكومية.

وقدم الرئيس بــري للموفــد االورويب رشحا مفصال عن 
مبادرتــه الرامية لتجــاوز االزمة الحكوميــة واملراحل التي 
قطعتها وأين تقف االن، مؤكــدا أن »العقبات التي تحول دون 

إنجاز الحكومة هي محض داخلية«.

{ بيت الوسط {

ثم انتقل بوريل اىل بيت الوسط حيث التقى الرئيس املكلف سعد 

الحريري، يرافقه طراف، وتناول اللقاء آخر املستجدات السياسية 
واألوضاع العامة يف البالد، والعالقات بن لبنان واالتحاد.

{ دياب {
وظهرا، استقبل رئيس حكومة ترصيف األعامل حسان دياب 
يف الــراي الحكومي، بوريل عــىل رأس وفد، وعرض دياب 
للوفد الصعوبات التي مير بهــا لبنان بخاصة عىل الصعيدين 
املايل واالقتصادي، مؤكــدا »أن مفتاح الحــل لألزمة املالية 
واالقتصادية واملعيشــية يكمن يف تشــكيل حكومة جديدة 
تســتأنف التفاوض الذي كانت بدأته الحكومــة الحالية مع 
صندوق النقد الدويل وعىل قاعــدة خطة التعايف املايل الذي 

وضعتها الحكومة«.
من جهته، أكــد بوريل اهتامم اإلتحــاد األورويب باالطالع 
املبارش عىل األوضاع الســائدة يف لبنــان، ومعاينة مختلف 
التحديات التي يواجهها مــن حكومية واقتصادية واجتامعية 

وتداعياتها عىل كافة املستويات.

{ عكر {
ثم زار بوريــل والوفد املرافق نائب رئيــس مجلس الوزراء 
بالوكالة يف  الخارجية واملغربــن  الدفاع ووزيــرة  ووزيرة 
حكومة ترصيف األعامل زينــة عكر، وذلك لدى وصولهم اىل 

مطار رفيق الحريري الدويل.
ثم عقدت إجتامعاً مع بوريل تخلله غداء عمل، وتناول البحث 
األوضــاع يف لبنان يف ظــل األزمة الراهنــة وأزمة النازخن 
السورين، إضافة اىل نتائج مؤمتر دعم الجيش الذي عقد بدعوة 
من فرنسا ومبشــاركة مجموعة الدعم الدولية واألمم املتحدة. 
ورشحت عكر لبوريل الواقع اإلقتصادي واإلجتامعي واملعييش 
املردي يف لبنان، ونوهت بـ«دور اإلتحاد االورويب واملساعدات 

التي يقدمها وأبرزها التي وصلت عقب إنفجار مرفأ بروت«.

عون مجتمعاً مع بوريل               )دااليت ونهرا(

بوال مراد

ال تــزال كل الضغــوط الدولية املامرســة 
عىل املســؤولن اللبنانين لدفعهم للنزول عن 
االنهيار  توقف  حكومة  وتشــكيل  الشــجرة 
املستحكم بكل القطاعات دون املستوى لتؤدي 
غرضها.  فبعدمــا يبدو انه ملل وقرف فرنيس 
من الطبقة السياســية اللبنانية، ارتأى املمثل 
األعىل لالتحاد األورويب للشــؤون الخارجية 
جــوزف بوريل ان يجرب حظــه. لكن بدل ان 
ميســك العصا بقوة وحــزم واضعا مرشوع 
عقوبات متكامــل عىل الطاولة بوجه املعنين 
املعتاد  الخطاب  التشــكيل، جاء يلقي  بعملية 
الذي مله اللبنانيــون لجهة حثه عىل وجوب 
تشــكيل حكومة بأرسع وقت ممكن وتنفيذ 

االصالحات.
الوحيــد مبا ورد عىل  امللفت  العنرص  ولعل 
لســان بوريل مــن بعبدا حديثه عــن االزمة 

اللبنانية داخلية، بعدما كان كثرون يربطون عدم اقدام رئيس 
الحكومة املكلف عىل التشــكيل لوجود فيتو ســعودي عىل 
اســمه. وميكن قراءة موقف بوريل هذا اما انه دعوة العتذار 
الحريري وتويل شخصية اخرى العملية او حث له عىل امتام 

مهمته حتى يف ظل عدم الرىض السعودي.
وترافــق زيارة بوريــل مع حراك فرنــيس- امريك عرب 
ســفريت البلدين يف بروت مبحاولة الحــداث خرق ما يف 
جدار االزمة الحكوميــة، اال ان كل املعطيات توحي بحظوظ 
ضعيفة جدا لكل هــذه الحركة والضغــوط الدولية يف ظل 
تصلب املعنين بعملية التشــكيل مواقفهم. فالحريري ال يزال 
غر مقتنع بالتشــكيل من دون غطاء ســعودي قد ازدادت 
قناعته هذه بعدمــا بات يلمس تاليش الدعم العريب والغريب 

الذي كان يحظى به وبخاصة املرصي- االمارايت والفرنيس. 
ولعل ما يجعل الحريري اقــرب من اي وقت مىض من اعالن 
اعتذاره عن مهمته هو، بحســب املعلومــات، بدء عملية رفع 
الدعم التي تحصــل راهنا بغياب مرجعيــة موحدة يرجمها 
الناس. وتشــر مصادر مطلعة لـ »الديار« اىل ان »الحريري 
يدرك ان اي حكومة يشــكلها ســتحرق بنران االزمات التي 
بدأت باالنفجار والتي ســينفجر ما تبقى منها قريبا جدا، ما 
يجعل الرئيس املكلف غر مستعد ليكون وحيدا كبش محرقة 
فيقيض عىل مســتقبله السيايس«. وتضيف املصادر: »يتجه 
الحريري لالعتذار قريبا لكنه ينتظر النجاز تســوية ما عىل 
ما سييل االعتذار لجهة اسم الشخصية التي ستتوىل مهمته 

ووجوب ان يكون هو من يسميها«.
وبــات الجميع عىل قناعة ان هذا هو الســيناريو االفضل 

للجميع وبخاصــة يف قرص بعبدا حيث يفضل 
الرئيــس عون الف مرة ان يكمــل ما تبقى من 
عهده منسقا مع رئيس ســامه الحريري عىل 
ان ينســق معه بعدما تحــول الخالف بينهام 
اىل خالف شــخيص، ووصول لغــة التخاطب 
بينهام كام طريقة التعامل اىل مستويات غر 
مسبوقة يف تاريخ تعامل الرؤساء مع بعضهم 

البعض.
لكن حتى الساعة مل تتبلور مالمح التسوية 
املقبلة التي ســيقدم الحريري عىل اساســها 
اعتــذاره، ويبدو انها تحتــاج مزيدا من الوقت 
والجهود لتنضج. وتقول املصادر: »االهم اليوم 
ان يضع الجميع تكليف الحريري جانبا ويبدأوا 
بالبحث مبا ســييل. ويبدو اصــال ان الجهود 
الدوليــة باتت تدفع يف هــذا االتجاه«. وتلفت 
الضغوط  ازديــاد  انــه »يف حال  املصادر اىل 
الدولية واســتخدام عصــا العقوبات بطريقة 
افعل، فقد تنضج التســوية منتصف متوز، اما 
وفق املعطيــات الحالية، فقد ال يكون هناك خرق حقيقي قبل 
منتصــف آب املقبل، باعتبار ان احدا ال ميكن ان يحتمل تبعات 
الوصول اليلول مــن دون حكومة، خاصة وان ملف الكهرباء 
ســينفجر حينها وبشــكل صارخ بوجه الجميع ولن تتمكن 
مؤسســة كهرباء لبنان بوقتها من تأمن التيار ولو ســاعة 
واحدة لكل املناطق اللبنانية، وســيأيت انفجار هذا امللف بعد 

انفجار ملف الدواء واملستشفيات والبنزين«.
وحتى ذلك الوقت ستتواصل مساعي وجهود الدول الكربى 
وعىل رأســها دول االتحــاد االورويب خوفا مــن ان يوصل 
االنفجار االجتامعي النفجار امني يجعلها مضطرة عىل تحمل 
تداعياته عىل شــكل موجات هائلة مــن الالجئن اللبنانين 

والسورين والفلسطينين!!!

مــحــطــة مفصلية ومــنــتــصــف آب  ــذاره  ــتـ اعـ تــلــحــظ  لــتــســويــة  ــدفــع  ي ــري  ــحــري ال



شديد ابتسام 

»مل يرتك جربان باســيل لــه صاحبا يف 
الوســط املســيحي يقف اىل جانبه يف أي 
معركــة يخوضها«، بهذه العبارة يصف أحد 
الراهنة  الحال  التيار  القياديني املنشقني عن 
وتخبــط التيار يف أزمــة التأليف من دون 
صديــق أو حليف، األمر الذي ترك أيضا آثارا 
ســلبية وتداعيات كربى عــى العهد الذي 
تشــظى من الرصاع واالشتباك مع الجميع 
ومل يجد مــن يدعمه او يقف يف صفه مام 
موقف  حول  تســاؤالت  وطرح  استياء  ولّد 
القوى املســيحية واعتامدها النأي بالنفس 
الذي تحول اىل معركة  يف االشتباك األخري 
األحزاب  اصطفت  حيث  رئاسية  صالحيات 
األخرى اىل جانب الرئيس املكلف يف معركة 

الثالثة. الرئاسة  صالحيات 
رئيس  ان  سياســية  مصــادر  وتؤكــد 
ملرجعيات  اشتىك  عون  ميشال  الجمهورية 
من مجموعة أحزاب مل تســانده يف حرب 
الصالحيات والحقوق املســيحية ومع ذلك 
الجمهورية مل  رئيــس  ان  املصــادر  تعترب 
يتأثر مبا يحصل، ومــرص عى ان ال يقدم 

الرئاســية  بالصالحيات  يتعلق  ما  يف  تراجعات 
ولو بقي وحيدا.

وينقل عن املقربني من بعبدا ان رئيس الجمهورية 
عى موقفه من املشاركة يف التأليف وعدم تحويل 

الرئيس اىل بــاش كاتــب« يف الجمهورية حتى 
لو طال االنتظار وبقي العهــد من دون حكومة، 
فرئيس الجمهورية لن يبــدل موقفه ويرص عى 

مناقشة التشكيلة مع الرئيس املكلف.
وفيام األمــور تنتظر نتيجــة االتصاالت التي 

يقودها حــزب الله من أجــل تربيد الجبهة 
الداخلية وتركز عى نقطتني أساسيتني هام 
ضبط الســجال األعنــف يف تاريخ العالقة 
بني بعبدا وعني التينــة حيث أصبح مطلوبا 
التقريــب بــني الرئاســتني األوىل والثانية 
ومعالجة اشكالية التأليف وحرب الصالحيات 

املندلعة بني بيت الوسط وبعبدا.
األحزاب املسيحية من جهتها عى مسافة 
ومل  الحكومي  النــزاع  أطــراف  من  واحدة 
تســجل ردود فعل يف ما يتعلق بالدفاع عن 
هيبة الرئاسة والتعامل مع بيان عني التينة 
الذي اعترب انه ال يحــق لرئيس الجمهورية 
الحصــول عى وزير واحد كونه ال يشــارك 
يف التصويــت، تربير ذلك كام تقول مصادر 
حزبيــة ان بعبدا ال تخــوض حرب حقوق 
مســيحية بل معركة حصــص وزارية يف 
الحكومة وصــوال اىل تثبيت النائب جربان 

باسيل يف املعركة الرئاسية املقبلة.
تحتفــظ األحــزاب من املــردة والقوات 
التصعيد  حــول  مبالحظــات  والكتائــب 
ونــأت  بصمــت  وتعاملــت  الحكومــي 
بنفســها عن اشــتباك عني التينة وبعبدا، 
مربكة  األحزاب  سياســية  مصادر  بحسب 
ومتأرجحة بني مسألتني، خصومتها مع الرئاسة 
التضامن معهام،  التي متنعها من  والتيار  األوىل 
واإلحــراج الذي ســببه ترك الرئاســة تخوض 

املسيحية. الرئاسة  صالحيات  معركة  وحدها 

كامل ذبيان

لن تتوقف املساعي واملبادرات لتشكيل الحكومة، 
اال انها ســتكون مكســباً للوقت، كام يف مبادرة 
الرئيس نبيــه بري، الذي قرر ان تبقى فاعلة، لعله 
يوفق يف تقريب وجهات النظر بني طريف التأليف 
رئيس الجمهورية ميشــال عون، صاحب التوقيع 
الدستوري عى مراسيم الحكومة، والرئيس املكلف 
سعد الحريري الذي عليه ان يقدم صيغة حكومية، 

بالتعاون مع رئيس الجمهورية، وتنال موافقته.
ان  الحريري،  الرئيــس  الرئيس بري،  اقنع  لذلك 
ال يقــدم اعتذاره عــن التكليــف، ويؤخرها، النه 
بذلك تندثر وســاطته، التي تعرثت بســبب غياب 
الثقة بينه وبني الرئيس عون ومعه رئيس »التيار 
الوطني الحر« جربان باسيل، اللذين يتهامن رئيس 
مجلس النــواب، بانه هو من اعــاد الحريري اىل 
رئاسة الحكومة، واّمن له االكرثية النيابية بحيث 
بــات تكليفه مرتبطاً مبا يقــرره بري، الذي يضع 
ورقة اعتذار الحريري بيده، وفق مصدر ســيايس 
مواكب الذي كشــف عن ان بري اقنع الحريري، ان 
ال يقع يف فخ عون وباســيل، وقد نّصباه له، منذ 
تكليفــه النهام ال يريدانه يف رئاســة الحكومة، 
وهام يســعيان الخراجه يك ال يعود اليها، فعليه 
ان يرتيث يف االعتذار الذي بات توقيته لدى رئيس 
مجلس النــواب يقول املصدر الذي يشــري اىل ان 
بري مل يوقف مبادرته، الن »حزب الله« حثه عى 
ان تبقى، واكد امينه العام الســيد حسن نرصالله، 
بان ال مهلة زمنية لها، وان الحزب سيســاعد يف 
ان تنجح املبادرة، فكلف املعاون الســيايس للسيد 
نرصالله، حسني خليل، ان يكون اىل جانب النائب 
عيل حسن خليل املعاون بني الفريقني املتصارعني.

وبالرغــم من البيانات التي صــدرت عن القرص 
الجمهوري، وعني التينة، فان »حزب الله« دخل عى 
خط التهدئة بينهام، وقد ســاءه ما حصل بينهام، 
ودعا اىل تضحيات وتنــازالت متبادلة، الن الوضع 
يزداد خطورة، يقــول املصدر، حيث تجري محاولة 
العادة تفعيل املبادرة، التي اذا ما توقفت فان الخراب 

ســيزداد، كام يقول صاحبها، يف وقت 
والخدمايتة  املاليــة  االوضاع  تدهورت 
واملعيشــية اىل حد مل يعــد يحتمل، ال 
سيام بعد ان اعلن وزير الطاقة رميون 
غجر، بان صفيحة البنزين قد تصل اىل 
سعر 200 الف لرية، مبرشاً برفع الدعم، 
الذي مل يعد لدى مرصف لبنان املال لدفع 
املستحقات، سوى من االحتياط االلزامي 

ولن يفعل ذلك.
واالعتذار  املبادرة مستمرة،  فان  لذلك 
معلــق، حتى ايلــول املقبــل، وفق ما 
تطورات  حصلت  اذا  اال  املصدر،  يكشف 
ايجابية، وحصــل تفاهم داخيل، يدفع 
باتجاه والدة الحكومة، اال ان املؤرشات 
السياســية، ال توحي، بــان الحكومة 
اســتمر  ما  اذا  قريباً،  النور  ســتبرص 

الرشيكان الدستوريان عى تعّنتهام.
ويف هذا االطار، فان اعتذار الحريري 
سيصبح امراً واقعاً، وال بّد منه، وسيفرج 
بري عنه، وكالهام، ســيحرجان رئيس 
الجمهورية، الذي عليه ان يتجاوب، مع 
مرشح يسميه الحريري، الذي تعهد له 
مفتي الجمهورية الشــيخ عبد اللطيف 
االســالمي  الرشعي  واملجلس  دريان، 
االعى ان ال يكلف شخصا ال ينال غطاء 

له من طائفته، وهذا ما يؤيده ايضاً نادي رؤســاء 
الحكومات الســابقني، وهذا يعني، بان الحريري 
ســيكون صاحب القــول الفصل باالســم الذي 
سيخلفه، وقد يسمي نواف سالم، الذي ينال قبوالً 
سينياً، ورىض ســعودياً، وسيقدم الحريري اوراق 
اعتامده من جديد اىل اململكة، التي اوصدت االبواب 

بوجهه، ومل تفتح امامه ابواب الرساي.
وتوقيت االعتذار يف ايلول اذا مل تشــكل حكومة، 
يحرر الحريري من استقالة كتلته النيابية، حيث بات 
عى قناعة، بان االســتقالة من مجلس النواب هي 
»مضيعة للوقت«، وفق ما ينقل املصدر، اذ سيصبح 
تشــكيل حكومة انتخابات، ال مرشــحني فيها من 
رئيسها اىل اعضائها، وهذا ما حصل يف العام 2005، 

عندما توىل نجيب ميقايت رئاسة حكومة انتخابات، 

بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وانسحاب القوات 

السورية، فلم يرتشح لها، هو ووزراء حكومته.

وستتغري مهمة الحكومة، التي وضعت بنودها 

من  ماكرون،  مانويل  للرئيس  الفرنســية  املبادرة 

انقاذ الوضع املايل واجراء اصالحات، اىل حكومة 

ترشف عــى انتاج ســلطة جديــدة، من خالل 

االنتخابات النيابية التي تعّول عليها فرنســا، الذي 

حّث وزير خارجيتها جان ايــف لودريان، هيئات 

وافراد يف املجتمــع املدين عى خوض االنتخابات 

التي يريدها املجتمع الدويل ان تحصل يف موعدها، 

ليحصل تبديل يف الطبقة السياسية الحاكمة.

اعـــــــتـــــــذار الـــــحـــــريـــــري ورقــــــــــة بــــيــــد بــــــــــّري حــــتــــى ايــــلــــول
ــا ــدهـ ــوعـ ــن فـــــي مـ ــيـ ــحـ ــرشـ ــات مـــــن غـــيـــر مـ ــ ــاب ــ ــخ ــ ــت ــ حـــكـــومـــة ان
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بري أبرق الى إيران مهنئا برئيسي 
أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري ملرشد الثورة االسالمية 
يف إيران االمام عيل الخامنئي بإنجاز الشعب االيراين إستحقاق 
االنتخابــات الرئاســية االيرانية، الفتــا اىل أن »الجمهورية 
االســالمية االيرانيــة كام هي عظيمــة يف صنع صمودها 
ومنعتها يف مواجهــة الحصار ويف ثباتها يف دعم ومؤازرة 
الشعوب واالمم املستضعفة هي ايضا عظيمة يف صنع وصون 

خياراتها وإستحقاقاتها الدستورية«.
كام أرســل برقية تهنئة مامثلة البراهيم رئييس هنأه فيها 
بفوزه يف االنتخابات الرئاســية يف الجمهورية االســالمية 

االيرانية.

جعجع: املقصود بكذبة تحصيل
 حقوق  املسيحيين تأمين
مستقبل  باسيل ومن معه 

رأى رئيس حزب »القوات اللبنانية« ســمري جعجع يف بيان، 
أنه »بخــالف ما يطرحه البعض حول طبيعة األزمة القامئة، 
فإن املشكلة الحالية ليست مشكلة صالحيات بني الرئاسات وال 

مشكلة طائفية، إمنا رصاع مصالح ضيقة ونفوذ وسلطة«.
وقــال: »إن الذين يقولون انهم يعملــون لتحصيل حقوق 
املسيحيني عليهم العمل أوال عى إرساء السيادة وإعادة القرار 
االســرتاتيجي للدولة ومتكينها من القيــام بدورها، ألنه هنا 
تكمن حقوق املســيحيني الفعلية، وعليهم الســهر ثانيا عى 
إدارة الدولــة بعيدا من الرسقة والفســاد واإلهامل والزبائنية 

واملصلحية التي أفقرت املسيحيني واللبنانيني«.
وختــم جعجع »إن مقولة تحصيل حقوق املســيحيني هي 
الكذبــة الجديدة التــي يطالعنا بها التيــار الوطني الحر بعد 
أكاذيب التحرير وسيادة الدولة اللبنانية، وبعد أكاذيب اإلصالح 
والتغيــري. ان كل املقصــود يف الوقت الحارض بكذبة تحصيل 
حقوق املسيحيني هو تأمني املستقبل السيايس لجربان باسيل 

ومن معه بعدما أصدر الشعب حكمه عليه«.

الرئاسة األولى تخوض معركة التأليف من دون غطاء شعبي وسياسي 
األحزاب املسيحية متأرجحة بين »الخصومة مع العهد« وتركه يغرق في التأليف

رسائل شديدة اللهجة اوصلها بوريل الى املسؤولين : العقوبات باملرصاد
ديبلوماسي غربي : زيارة املسؤول االوروبي آخر»خرطوشة« للحّل وإال !

رزق صونيا 

الفــرص تتــواىل اىل املســؤولني  ال تــزال 
لعــدم تضييعها عرب مبادرات عربية  اللبنانيني، 
لبنان  وإنتشــال  الحكومية،  العقد  لفك  وغربية 
من الغرق املحّتم، وهذه الفرص إستهلها الرئيس 
الفرنــيس اميانويل ماكرون، حني دعاهم خالل 
زيارتــني اىل لبنان، لــالرساع يف إنقاذ بلدهم، 
املطلوبة لحصولهم عى  باالصالحــات  والقيام 
املســاعدات الدوليــة، فبــدأت الفرصة االوىل 
يف االول مــن ايلول املايض، بعــد تفقده مرفأ 
 4 بريوت عى اثر االنفجــار الذي وقع فيه يف 
آب املــايض، وادى اىل كوارث بــدءاً بالضحايا 
وإستمر  خلّفه.  الذي  بالدمار  وانتهاًء  والجرحى 
الرئيس الفرنيس يف متديــد مهلة تلك الفرص، 
اللبنانيــني يســتفيقون من  املســؤولني  عــّل 
سباتهم، وترافق ذلك مع لقاءات معهم، مل يغب 
عنها الكالم القايس، من دون ان يساير احداً بل 
عــى العكس، اذ حّذرهم ماكرون من انها املهلة 
االخرية لإلنقــاذ قبل ضياع لبنان نهائياً، طارحاً 
مبادرة فرنســية لالنقــاذ رّحب بهــا الجميع 
صورياً، فيــام الواقع اكد اّن شــيئاً من هذا مل 
يُّحل، الن التناحر عــى قوالب الجبنة الوزارية 
بالتشــكيلة  املعنيني  اّن  يعنــي  مام  مســتمر، 
الحكومية مل يرف جفنهم، ما إســتدعى بعدها 
تّدخــالً بريطانياً، عرب زيارة قام بها اىل بريوت 
حينها وزير شــؤون الرشق األوسط يف اململكة 
املســؤولني  للقاء  املتحــدة جيمس كليفــريل، 

وتأكيد دعــم اململكة املتحدة للشــعب اللبناين، 
لكــن ووفق مصــادر ديبلوماســية، فقد نقل 
كليفريل كالماً قاســياً مشــابهاً لكالم الرئيس 
اللهجة  شــديدة  رســائل  وأوصل  الفرنــيس، 
اىل االفرقــاء اللبنانيــني، لحثهم عى تشــكيل 
لنيل  املطلوبة  االصالحــات  وتحقيق  الحكومة، 
املســاعدات املالية، مع تحذيره من تدهور كبري 
االسابيع  يف  واملعيشــية  االقتصادية  لالوضاع 

املرتقبة.
 ويف االطار عينه جاءت زيارة وزير خارجية 
املساعد  العام  واألمني  شــكري،  ســامح  مرص 
زيك  حســام  الســفري  العربية  الدول  لجامعة 
يف نيســان املايض، من دون ان تصل الزيارتان 
اىل غايتهام، وصــوالً اىل مجيء وزير خارجية 
فرنســا جان ايــف لودريان يف ايــار املايض، 
الذي عرّب عن سخطه وإســتيائه من املسؤولني 
بحزم  باريس  تعامــل  عــن  معلناً  اللبنانيــني، 
التهديد  رســائل  مع  التشــكيلة  معرقــيل  مع 
بالعقوبات، لكن كل تلك الزيارات مل تؤد اىل أي 
يشء ايجايب، بســبب تعّنت اهل السلطة وعدم 
إهتاممــه بتداعيات مــا نتج عــن تناحراتهم، 
فضالً عــن املبادرات الداخليــة وآخرها مبادرة 
رئيــس املجلس النيايب نبيه بري، التي اشــعلت 
التينة، اىل  البيانات بــني بعبدا وعــني  حــرب 
ان اىت االمــل االخري عرب زيــارة املمثل األعى 
للسياســة الخارجيــة يف االتحــاد األورويب، 
نائب  واألمنية،  والسياسة  الخارجية  للشــؤون 
رئيــس املفوضيــة األوروبية جــوزف بوريل، 

الذي وّجه بدوره رســالة قاسية وصارمة اىل 
اللبنانية  األزمة  بأّن  إعترب  اذ  السياسيني،  القادة 
عى  لذا  خارجيــة،  وليســت  محض  داخليــة 
واملوارد  املطلوبة،  االصالحات  تطبيق  املسؤولني 
رضورة  عى  وحثهم  موجودة،  لبنان  ملســاعدة 
بأرسع  حكومة  وتشــكيل  مسؤولياتهم،  تحّمل 
باملرصاد،  اصبحت  التي  بالعقوبات  مهّدداً  وقت، 

البعض. يعتقد  كام  متحى  ولن 
بوريل  بأن  ديبلومايس غــريب،  نقل  ذلك  اىل 
ســيضع تقريراً حول اســباب االزمة اللبنانية، 
وتذليــل عقباتها،  للحل  املوجية  واالقرتاحــات 
عــى أثر لقاءاتــه كبار املســؤولني يف لبنان، 
عى ان يرفع تقريراً عن ذلك يكشــف عنه خالل 
عنه  نقل  كــام  بروكســل،  يف  املقبل  االجتامع 
عدم ملســه أي جّديــة للعمل والســعي لعملية 
اللبنانيني،  االطــراف  قبل بعض  لبنان من  إنقاذ 
مؤكداً بأّن العقوبــات جّدية هذه املرة اكرث مام 
تتصــورون، وهي فرصة اخــرية وبالتايل آخر 
خرطوشــة للحل، وعى الجميع املشــاركة به 

وإال اآليت اعظم...
ويف اطــار آخر ابــدى الديبلومايس الغريب 
تخوفه الشــديد، من إتجاه لبنــان نحو املصري 
قليلة جداً، متحدثاً عن  اســابيع  املجهول خالل 
فوىض مخيفة وعن تحذيرات ســفارات عربية 
وغربيــة، من تدهور الوضــع االمني وحصول 
اللبنانيون  املســؤولون  يرتقي  ان  امالً  توترات، 
الحفاظ عى  العليــا يف عمليــة  املراتــب  اىل 

وطنهم.

وّهاب: متى يُفرج
 عن البطاقة التمويلية؟

إعترب رئيس حزب »التوحيد العريب« الوزير الســابق  وئام 

وّهاب ، أن »إلغاء الدعم قبل البطاقة التمويلية مغامرة خطرة 

وغري محســوبة«، ســائال »متى يفرج  مجلس النواب  عن 

البطاقة؟«.

املختارة: في  االشتراكي  لكوادر  جنبالط  قال  ماذا 
الجيش السوري أسقط مؤامرة إسرائيل وحمى الجبل 

جنبالط تلّقى سلسلة ُمراجعات في املختارة 

رضوان الذيب 

جمــع رئيــس الحــزب 
وليد  اإلشــرتايك  ي  التقدم
جنبالط، كوادر حرب الجبل 
والسياسيني  ريني  ك ـ العسـ
يف املختــارة وذكرهم مبآثر 
ســوريا عى اهــايل الجبل 
بالرئيس  وأشــاد  ولبنــان 
الراحل حافظ األسد وتصديه 
للمؤامــرات وحامية لبنان، 
وقــال: »مدفعيــة الجيش 
الســوري بقيادة اللواء عبد 

اللطيف حمــت الجبــل والضاحية ومنعت 
الجيــش يومــذاك   من وصل ســوق الغرب 
بكيفون وســوق الغرب بالشحار ومحارصة 
الضاحيــة والجبل، يجــب أال ننىس مواقف 
حافــظ األســد ودعمــه للبنان وافشــال 
املخططات االرسائيلية«،  مضيفا »ارســلت 
للحريري« تويت« شــجعته عى التســوية 
عربيــا وحكوميا وذكرته بالتســوية التي 

قمت بها مع الرئيس الراحل حافظ األسد بعد 

استشهاد والدي، ورد الحريري »بعد بكري«.
وأشــاد جنبــالط باالحــزاب الوطنيــة 
البعث والقومي والشــهداء  ومن ضمنهــم 
الفلسطينيون يف حرب الجبل، وقال: »السبت 
القــادم ســانزل انا ووئام وهــاب إىل خلدة 
لالجتامع مع األمري طالل أرسالن، وأكد عى 
عروبة الدروز«، مشــيدا بـ »انجازات سوريا 

ووقوفها إىل جانبهم«.

»اللقاء  رئيــس  تلقى 
النائب  الدميوقراطــي« 
سلسلة  جنبالط،  تيمور 
قــرص  يف  مراجعــات 
املختــارة مــن عدد من 
والشــخصيات  الوفود 

التي زارته.
ويف هــذا الســياق، 
كل  مع  جنبــالط  بحث 
مــن قــايض املذهــب 
غاندي  الشــيخ  الدرزي 
املجلس  وعضوي  مكارم 
محمد  الشيخني  املذهبي 
غنام وفادي العطار، يف 

مسائل روحية وعامة.
وعــرض مــع األمني 

العــام ل«جبهــة التحرر العاميل« أســامة 
الزهريي، مطالــب العامل والهيئات النقابية 
والقطاعات املختلفة، واالعتصام الذي أقامته 
الجبهــة أخريا عند مســتديرة بعقلني - بيت 

الدين.
والتقى املدير العام للنقل املشرتك زياد نرص 
الــذي عرض طروحا وال ســيام تلك املتصلة 
باملرحلة، ثم املديــر العام لليانصيب الوطني 

رضوان غانم.

وبحــث يف واقع البلديات مع رئيس اتحاد 

بلديات الشــوف السويجاين يحيى ابو كروم، 

باإلضافة اىل عدد من رؤساء بلديات املنطقة 

عن معانــاة املجالس البلديــة يف الظروف 

الصعبة.

وعقــد جنبالط اجتامعا مع وكالة داخلية 

حاصبيــا يف الحزب التقدمي االشــرتايك، 

وتلقى مراجعات من شخصيات ومواطنني.

هاشم: لقرارات
جريئة وسريعة تحمي 

صحة املواطن 
غرد عضــو كتلة »التنمية 
النائب قاســم  والتحريــر« 
هاشــم عرب »تويرت«: »حال 
التــي  التخبــط واالربــاك 
تســود القطــاع الصحــي 
فقدانا لالدوية والكواشــف 
واملستلزمات وكيفية تعاطي 
بعض املستشفيات يهدد االمن 
الصحي للمواطن، ويستدعي 
رسيعة  واجــراءات  قرارات 
لحامية صحة املواطن يكفيه 

ذال وقهرا، فاىل متى؟«.

عطالله : توّهم الفاسدون 
في13 تشرين
أنهم  انتصروا 

اشار الوزير السابق  غسان 
عطاللــه يف ترصيح له عرب  

 ، االجتامعي  التواصل  وسائل 
اىل انه »توهم الفاســدون يف 
13 ترشين أنهم انترصوا عى 
ة،  والدول املؤسســات  ثقافة 
لكن الحقيقة عادت وظهرت، 
واليوم وبعد 31 سنة سيكتب 
التاريــخ أنك أنهيــت حقبة 
الدويالت و الفساد ووضعت أول 
مدماك للنظام  الجديد بصمودك 
املقدس، ومن يسمع إعالمهم 
وعويلهم يعرف أن منظومتهم 

تهتز«.

أبـــــــــــو شـــــــــــرف: مـــــــــــا ال يقـــــــــــل عـــــــــــن 100 طبيـــــــــــب 
مـــــــــــن كّل مستشـــــــــــفى جامعـــــــــــي غـــــــــــادروا البلـــــــــــد

إىل  أبو رشف  االطباء  رشف  نقيب  أشار 
بالدرجة  تهاجر  التــي  » الكفاءات  هي  ان 
األوىل، ويف كل مستشــفى جامعي هناك 
اختصايص  طبيــب   10 0 عــن  يقل  ال  ما 
عى  آخــرون  وهنــاك   ، البلــد غــادروا 
أبــو رشف، خالل حديث  الطريق«.ولفت 
تلفزيــوين، إىل أنه »طلبنا مــن الجهات 
الرســمية  نية  ملع ا و ة  ن الضام الرســمية 
األطباء  ودعــم  ر  باالعتبــا األمــر  بأخذ 

م  ه ف  . ليبقــوا وتحفيزهم 
تعد  مل  مزمنة،  حقوق  لهم 
لذلــك، ونحن نطلب  تكفي 
تعرفة  رفــع  الدولة  مــن 
يســتمروا  كيال  األطبــاء 
شــبه  بشــكل  العمل  يف 

مجاين«.
أســفه  عــن  وأعــرب 
مــن »عدم وجود ترشــيد 

الطبية  الوصفــة  لإلنفاق. نحــن وضعنا 
املوحدة ملراقبة البيــع وكيف تكون الكلفة 
لتخفيــف الفاتــورة الدوائية عى املريض 
والدولة، ولكنهــا مل تُطبق إال جزئيا، وهذا 
األدوية يف  تخزيــن  أو  تهريــب  إىل  أدى 
البيــوت. بالتايل ترشــيد اإلنفاق أولوية، 
كذلــك يجــب ان يكــون للطاقــم الطبي 
لبنان  يبقى   لن  وإال  أولوية،  واالستشفايئ 

الرشق«. مستشفى 
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بوريل في لبنــــــان إلبقاء »ورقة النازحين« في يّد املجتمع الدولي ؟
فرض العقوبات تراجــــــع.. فالتلويح بها يبقى أفضل من تنفيذها !

دوليل بشعالين

ظهر جلّياً من خــالل كالم املمّثل األعىل لالتحاد األورويب 
للشؤون الخارجية والسياسية األمنية ونائب رئيس املفوضية 
أّن االتحاد  األوروبية جوزيب بوريل الذي يزور لبنــان حالياً 
األورويب يتوافق مع األمم املتحدة حول مسألة »إبقاء النازحني 
الســوريني حيث هم«، وبالتايل »تجنيسهم وتوطينهم« من 
قبل الدول املضيفة، ال ســيام يف لبنان.. فقد شّدد بوريل بعد 
لقائه رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون يف قرص بعبدا 
أمس الســبت عىل أّن »رشوط عودة النازحني السوريني غري 
مستوفاة«، مشّدداً عىل »أنّنا مستعّدون لالستمرار يف تقديم 
أكــر دعم للبنــان واألردن وتركيا وكّل الدول التي تســتقبل 
النازحني«، ولكن »رشط«، »االستمرار يف احرتام مبادىء عدم 
اإلعادة القرسية لهم«. ما يعني مطالبته  كام الدولة اللبنانية 
بعدم إرغامهم عىل العودة اىل بالدهم، رغم إدراكه العبء الذي 
فرضه وجود هؤالء النازحــني يف لبنان، عىل ما قال، إضافة 
اىل ســواهم، ورغم علمه بالتايل بأّن لبنان مل يتخذ يوماً مثل 
هذا القرار الذي اعتمدته دول أوروبية عديدة يف عملية ترحيل 

الالجئني.
وذكّر كالم بوريل عن رضورة إبقاء النازحني السوريني يف 
لبنان، عىل ما تقول أوســاط ديبلوماسية مطّلعة، مبا سبق 
وأن اقرتح األمني العام السابق لألمم املتحدة بان يك مون منذ 
خمسة أعوام، يف إحدى توصياته يف تقريره الشهري الصادر 
يف 9 أيّــار 2016 تحت عنوان: »بأماٍن وكرامة«: »التعامل مع 
التحــّركات الكبرية لالجئني واملهاجرين«. هــذا التقرير الذي 
أحدث يومذاك ضّجة سياسية واسعة بسبب ما أوحى به وهو 
رضورة دمج مليون ونصف مليون نازح ســوري يف املجتمع 
اللبناين، ما اعُتر يومذاك نوعاً من »التوطني املُبطّن« للنازحني 
السوريني يف لبنان. ولدى الرفض السيايس القاطع ملضمونه، 
ســارع بــان اىل االّدعاء بأنّه اســتند يف تقريــره اىل بنود 
معاهدات ومواثيــق دولية متخّصصة يف موضوع الالجئني. 
علامً بأّن لبنان »ليس بلد لجوء«، كسائر الدول األجنبية، كونه 

غري موّقع عىل »اتفاقية فيينا« املتعلّقة بالالجئني. 
وتبنّي كذلــك ماّم أملح إليه املوفد األورويب، عىل ما أضافت، 
بأّن املســاعدات األوروبيــة والدولية التــي ُتنح للحكومة 
اللبنانية هي من أجل إبقاء النازحني السوريني يف البالد، فقد 
منــح االتحاد الحكومة 330 مليون يــورو يف العام املايض، 
أي نحو مليون يورو يومّياً. وقال اّن هذه املســاعدات ســوف 
تزداد واّن اإلتحاد سيكون سخّياً أكرث رشط تشكيل الحكومة 

الجديدة التي ُيكنها التوقيع عىل االتفاقيات خالفاً للحكومة 
الحالية، وليك يتمكّن االتحاد من مواصلة تقديم الدعم للبنان 
وشعبه، سيام أنّه وضع إطاراً لتقديها للشعب اللبناين بشكل 

مبارش مع األمم املتحدة. 
كام طالب بوريــل بعدم إجبار النازحني عــىل العودة اىل 
بالدهم، رغم أّن أكرث من 80 % من مســاحتها يسودها الهدوء 
واالســتقرار اليوم، عىل ما عّقبت، ورغم معرفته بأّن نســبة 
البطالة يف لبنان أصبحت 40 % وأّن أكرث من نصف الشــعب 
بات يعيش ضمن معــدل الفقر. غري أنّــه مل يجد يف وجود 
النازحني والالجئني عىل األرايض اللبنانية أي منافســة لليد 
العاملة اللبنانية، إذ أكّد عىل أنّه من غري العادل القول اّن وجود 

النازحني هو أحد أسباب األزمة اللبنانية. 
وُفهم من كالم بوريل، عىل ما أشارت األوساط الديبلوماسية 
نفسها أّن التلويح بفرض العقوبات عىل املسؤولني اللبنانيني 
قد تراجع، رغم تأكيده أّن املســألة مطروحــة عىل الطاولة 
وتتّم دراســتها، ولكن مل يتّم إقرار أي يشء بشانها، آمالً عدم 
الحاجة اىل تطبيقها. وقد يكون هذا الرتاجع، بحســب رأيها، 
مقابل موافقة املسؤولني عىل »إبقاء النازحني السوريني حيث 
هم حالياً«، اىل حني اســتخدام املجتمع الدويل ورقتهم، ومن 

ضمنه االتحاد األورويب، يف الوقت واملكان املناسبني. 
فورقة النازحني، عىل ما يبــدو، ال يريد االتحاد األورويب، 
وال األمم املتحدة التفريــط بها، بل يوّدان وضعها عىل طاولة 
املفاوضات عند عقد التســويات اإلقليميــة والدولية. ولهذا 
ال تُوافق الــدول األوروبية، وال املجتمع الــدويل كذلك، عىل 
مســاعدة لبنان فيام يُطالب الرئيس عون، يف تحقيق عودة 
النازحني كونهم يضيفون عبئاً إضافياً عىل األعباء اإلقتصادية 
واملالية ويُســاهمون يف ارتفاع نســبة البطالة التي يُعاين 
منها البلد. وذكّرت كيــف تغرّي التعاطي مع لبنان منذ أن ألقى 
الرئيــس عون كلمته يف الجمعية العاّمــة لألمم املتحدة يف 
نيويــورك يف 25 أيلول من العام 2019 التي ناشــد فيها كّل 
زعامء العامل ليســاهموا يف العمل عىل عودة النازحني اآلمنة 
اىل ســوريا، وحّذر من »تحويل النازحني اىل رهائن يف لعبة 
دولية للمقايضة بهم عند فرض التسويات والحلول«، مالحظاً 
أّن »عالمات إستفهام عّدة ترتســم حول موقف بعض الدول 
الفاعلة واملنظامت الدولية املعنّية، الســاعي اىل عرقلة هذه 
العودة واإلدعاءات بخطورة الحالة األمنية يف سوريا، وإثارة 
املخاوف لدى النازحني«، وملّمحاً اىل تشــجيع عملية العودة 
باالتفاق مع الدولة الســورية لحّل هــذه املعضلة التي تُهّدد 

الكيان والوجود. 

وبــات واضحــاً أّن االتحاد 
تــرّدي  ورغــم  األورويب، 
األوضــاع اإلقتصادية واملالية 
التــي تعصف بلبنــان، والتي 
قد تصل اىل االنهيار الشــامل 
جانــب  اىل  يقــف  قريبــاً، 
اليوم  الدويل ويكتفي  املجتمع 
فقط بتأمــني الحّد األدىن من 
املساعدات للنازحني والالجئني 
ويقوم  نزوحهــم،  أماكن  يف 
بالتايل بتغييب برامج عودتهم 
اىل بالدهم عــن أي مؤترات 
دولية وأوروبية. وهذا األمر ال 
يتطابق مع ما رّصح به بوريل 
بأّن زيارتــه اىل لبنان ولقاءه 
املســؤولني اللبنانيني وهيئات 
املجتمــع املدين والناشــطني 
واستطالع  لالستامع  هو  فيه 

املواقف ومعرفــة التفاصيل. فالواقع الفعيل الذي يعيشــه 
لبنان، مغاير ملا يعلمه االتحاد األورويب وبوريل، وملا ظهر بأنّه 
متأكّد منه أّن وجود النازحني السوريني عىل األرايض اللبنانية 
ال يُســاهم يف تفاقم األزمة الحالية.. كام أّن املساعدات التي 
تُعطــى لهم يف لبنــان ال تؤدي دوراً يف بقائهــم فيه، فيام 
تحقيق العودة ينعهم من الحصول عىل هذه املساعدات. هذا 
الواقع الذي ال تريد الدول األوروبية رؤيته بالعني املجرّدة، رغم 
إرســالها بوريل لالطالع عن كثب عىل ما يحصل يف لبنان... 
قبل رفع تقريره اىل مسؤويل االتحاد الذين سيعقدون االثنني 
اجتامع لجنة الشــؤون الخارجية لالتحاد يف لوكسمبورغ، 
وهو جزء من الجهود ملعرفة كيفية املســاعدة واالســتمرار 
ُقدماً. علامً بأنّه أجاب عندما سئل عاّم إذا كان بإمكان االتحاد 
األورويب مســاعدة لبنان عىل إعــادة النازحني اىل بالدهم 
بعدما انتهت الحرب فيها والتي كانت سبب نزوحهم إليه، بأنّه 
»يجب أوالً مساعدة لبنان عىل املحافظة عىل النازحني وتأمني 
متطلّباتهم«، مشرياً اىل أنّه »ال ُيكننا إعادة الناس اىل بلدانهم 

إذا مل تتوافر الظروف املناسبة«. 
وبرأيها، لقد بات لدى الدول األوروبية قناعة، عىل ما يبدو، 
أّن العقوبات لن تفيد يف تحســني أداء املســؤولني اللبنانيني، 
والتلويح بها قــد يبقى أفضل من تنفيذهــا مقابل الحصول 
عىل ورقة إبقاء النازحني الســوريني يف لبنــان معلّقة اىل 

بأّن اإلدارات األمريكية  حني حصول التسويات الشاملة. علامً 
املتعاقبة، بقيت تارس التسلّل الديبلومايس منذ العام 1948 
ليك يُوافق لبنان عىل توطني الالجئني الفلســطينيني مقابل 
دفع الديــون املرتاكمة عىل لبنان، وعرض إغراءات مالية عّدة 
عىل املســؤولني فيه لقبول دمج الالجئني أكرث من 480 ألف 
الجىء فلســطيني، غري أنّها مل تُفلح رغم بقاء الفلسطينيني 
عــىل األرايض اللبنانيني منذ 73 عاماً، ولــو مؤّقتاً.. ولكّنها 
اليــوم تعيد تكــرار املحاولة مــع اإلتحــاد األورويب، بغية 
»توطــني النازحني الســوريني«، أو اســتخدام ورقتهم عىل 
طاولة التســويات مقابل حصولها عىل مطلب ما. علامً بأّن 
لبنان، حكومة وشــعباً ودستوراً، يرفض أي نوع من التوطني 
ألي الجئ عىل األرايض اللبنانيــة، وإن كان الثمن »التعايف 
اإلقتصادي« وإعادة القدرة الرشائية للرية اللبنانية اىل سابق 

عهدها مقابل العمالت األجنبية.
يف الوقت نفسه، رأت األوساط يف كالم املبعوث األورويب 
عن أّن »األزمة محليــة الصنع وُفرضت من الداخل وال عالقة 
لدول الخارج أو العوامل الخارجية بها«، وقوله ان الوضع يف 
لبنان عىل حافة اإلنهيار املايل، واّن إتفاقية فورية مع صندوق 
النقد الدويل ســُتنقذ لبنان من هــذا االنهيار وليس هناك من 
وقت إلضاعته، تشــجيع للمسؤولني عىل تحّمل مسؤولياتهم 

واإلرساع يف تشكيل الحكومة املنتظرة. 

دموع االسمر

صدقــت املقولة التي تقــول ان للجرية وجوه 
متعددة، فام كشــفته الهيئــات الرقابية الصحية 
الرسمية يف محالت بيع اللحوم يف طرابلس ينذر 
القيم االخالقيــة، وبوقوع كارثة صحية  بانهيار 
عواقبها وخيمة، بســبب هذا االنهيار  عند بعض 

التجار.
قبل ايام جال مفتشو وزارة االقتصاد يف الشامل 
عىل بعض املالحم يف اســواق طرابلس، وبعد اخذ 
عينات واجراء التحليل املخري كشــفت اســباب 
تدين اسعار اللحوم  دون غريها، حيث يرتاوح سعر 
الكيلو يف هذه املحالت بني 30 و 40 الف لرية بينام 
اســعار اللحوم يف مالحم اخرى يرتاوح بني 100 

الف و 120 الفا.
واظهــرت النتائج املخرية ان اســعار اللحوم 
الرخيصة يعــود اىل قيام اصحابها بطحن العظام 
مع اللحمة بشكل يصعب اكتشاف هذا االمر، وتباع 
عىل انها لحوم برازيلية، لذلك هي ارخص من باقي 

التجار.
وكشفت دورية من املراقبني الصحيني يف بلدية 

طرابلــس، عىل محالت بيع اللحوم يف االســواق 
الداخلية وتبني لفريق الدورية، ان التجار بعد كشف 
عملية خلط اللحــوم بالعظام، اعتمدوا وســيلة 
جديدة هي خلط رتش الدجاج مع القليل من اللحوم 
وبيعها باســعار زهيدة منافســة للسوق املحيل. 
واكدت مصــادر طبية ان هذه اللحوم اخطر بكثري 
من خلطها باللحــوم الن رتش الدجاج غري صالح 
لألكل ودونه عقبــات ومخاطر كبرية عىل صحة 

املواطن.
ولفتــت اوســاط متابعــة انه يجــب العمل 
بخطوات عاجلة تهدف اىل توفري كافة املعلومات 
لــكل املواطنني وخصوصا فقــراء طرابلس الذين 
انها اوفر،  اللحوم الرخيصة ظنا منهم  يستهلكون 
بينام الحقيقة انهم يتناولــون لحوما ضارة جدا. 
واكــدت املعلومات ان الحل بانهــاء هذه الظاهرة 
الجرية  الذين يرتكبــون هذه  للتجار  ووضع حد 
الصحية بســبب اطامعهم، افظــع جرية بحق 

االنسان.
واشــارت اوســاط طرابلســية انه بعد ضبط 
بعض اصحاب املالحم بالجرم املشهود سيكون له 
انعكاسات ســلبية وخطرية هي حرمان العائالت 
الفقرية من تناول اللحوم خصوصا ان ســعر كيلو 

اللحم تجاوز املائة الف بينام كان سعر الكيلو قبل 
االزمة 15 الف لرية.

ودعــت جمعيات اهلية طرابلســية اىل تكثيف 
وتشــديد الرقابــة الصحيــة عىل محــالت بيع 
الســندويش وبيع اللحــوم واملــواد الغذائية يف 
طرابلس والشــامل، اثــر  تفاقم حــاالت الطمع 
والجشع وفقدان الضمري لدى تجار يستغلون غياب 
الرقابة والفوىض وحاجــة الفقراء فيعمدون اىل 
بيع مواد فاسدة جاذبني الفقراء اىل اسعار متدنية 
يتهافــت عليهــا الفقراء غري مدركــني ملخاطرها 

الصحية..
وتقول املصادر، ان مثل هذه الحاالت ترز دامئا 
يف املجتمعات التي تشهد حروبا وانفالتا وفوىض 
فتتفىش ظاهرة التجار الجشعني الفاقدين للضمري 
والذيــن ال هاجس لديهم ســوى جمــع املال باي 

طريقة من الطرق.
وكشفت املصادر انه تبني لفريق الرقابة الصحية 
الرســمية ان محال وحيدا بني املحالت التي تبيع 
اللحوم سليم ويعتمد الوســائل الصحية واللحوم 
الصالحة لالكل وهذا أمــر خطري للغاية ومخيف، 
مام يستدعي استنفار كل االجهزة الرسمية لوضع 

حد لهذه الظاهرة يف طرابلس.

جشع التجار واستغالل الفقراء في طرابلس : لحوم فاسدة في االسواق...

زياد العسل 

يعاين قطاع النقل الــري يف لبنان أزمة كبرية 
مرتافقة مع املشهد الضبايب الذي ترزح تحته الدولة 
بكاملها يف الوقت الذي تغيب كلّياً عن هذا القطاع 

الحيوي واملركزي يف كل دول العامل. 
هذا األمر تفاقم مع األزمات الحديثة التي تعصف 
بالكيان ســواء املالية والنقدية واالجتامعية منها 

والتي باتت تهدد هذا القطاع املركز برمته.
الديار سألت العم وجدي، ســائق أجرة منذ أكرث 
من 30 عامــاً عن التغرّيات الكبــرية الطارئة عىل 
حياتــه اليومية، فأجاب: نحن بالــكاد نتمكن من 
تعبئة الوقود لنقّل الزبائــن. مل تعد التعرفة تكفي 
لثمن البنزين واملياه للــرشب. ال أعرف كيف يكننا 
أن نســتمّر يف إطعام عائالتنا كام ال نعرف إىل أين 

يكن أن تصل تعرفة اإلجرة يف لبنان. 
العمومّيني معلّــق ومجهول  مصري الســائقني 

والجوع يطرق بابنا. 
ويف حديث خاص بالديــار رأى رئيس اتحادات 
النقل الري يف لبنان بســام طليس ان قطاع النقل 
الري يقوم مقام الدولة اللبنانية، ففي شــتى دول 
العامل يبلغ معدل قطاع النقل العام مثانني يف املئة 
وقطاع النقل الخاص عرشين يف املئة باســتثناء 
لبنان الذي يبلغ فيه قطاع النقل الخاص خمســة 
وتســعني يف املئة وقطاع النقل العام خمسة يف 
املئة، وهذا القطاع هو الرشيان الحيوي للوطن رغم 
الوضع الصعب الذي يرزح تحته نتيجة اهامل الدولة 
اللبنانية له، وقد بادرنا عملياً كاتحاد بتقديم خطط 
لحل األزمة وتدارك املعوقات ولعل آخرها كان خطة 
النقل الوطنية التي قدمناها عام 2011 للوزير غازي 
العرييض الذي كان يشغل الوزارة انذاك مع املديرية 
العامة للنقــل الري والبحري ومــع البنك الدويل 
ومجلس اإلمناء واالعامر وحتــى اليوم مل تعرض 
هذه الخطة عىل مجلس الوزراء، وبالتايل لو اقرّت 
هذه الخطة وبدأ تنفيذها لكان واقع القطاع مختلفا 

املركزي واملساهم  الحل  النقل املشــرتك هو  ولكان 
يف عملية انتقال املواطنــني كام يجب وفق خطة 
واضحــة ورصيحة وممنهجة ولكــن هذه الدولة 

غائبة باملطلق عن هذا القطاع وال حياة ملن ننادي.
ويضيف طليــس، كل الحكومــات ال تعري لهذا 
القطاع اي اهتامم بحيــث أن املخالفات والتعديات 
واللوحات املزورة والخصويص وغري اللبناين يعمل 
دون حســيب وعىل عينك يا تاجر! وبهذا نكون قد 
ســاوينا القانوين مع غري القانوين وبالتايل نحن 
بادرنا إىل إجراء للحد من ذلــك يتمثل باصدار قرار 
مشــرتك مع وزير الداخلية ووزير االشــغال بعد 
بطاقتني  باعتامد  الدولة  موافقة مجلس شــورى 
تصدران عن املديرية العامة للنقل الري والبحري، 
األوىل بطاقة مزاولة مهنة للسائق وبطاقة مركبة 
للسيارة تتضمن معلومات عن السيارة، وهذا القرار 
يســهم يف التمييز بني املزور والقانوين، باالضافة 
ملئتني وخمســني جهاز سلموا لقوى األمن الداخيل 
وذلك لكشــف كل املعلومات عن الســيارة الثبات 

قانونيتها او العكس .

يف ما يتعلق مبوضــوع التعرفة يؤكد طليس أن 
التعرفة العالية هي أمر مســتحيل يف ظل الواقع 
االقتصادي واالجتامعي العــايل ويف ظل الرواتب 
الزهيدة وانهيار قيمة العملة الوطنية، فهل املطلوب 
وفق طليس أن ننحر املواطن اللبناين إضافة الزماته 

بزيادة التعرفة؟ 
وقلنا يف اجتامع لجنة األشغال العامة والنقل ان 
موضوع التعرفة خط أحمر واملطلوب دعم السائق، 
فاملشكلة ليست يف السائق او املواطن بل يف الدولة 
التي تهمل االثنني معاً، باالضافة ملســاعدة شهرية 
مقطوعة كتعويض للســائق العمومي وقد أبلغني  
وزير األشغال موافقة رئيس الحكومة عىل اقرتاح 
بعد القرار برتشــيد الدعم او رفعه وذلك من خالل 

قرار حيك ننتظره.
 ينهي طليس حديثه مؤكدا أن السائق هو مواطن 
يعاين أزمــات املواطن واملواطــن أيضاً هو رشيك 
واخو السائق يف شتى االزمات فال تجعلوا املشكلة 
بني الســائق واملواطن يف الوقت الذي يعتر جوهر 
املشــكلة عند الطرفني مع الدولة الغائبة تاما عن 

قطاع النقــــــل البري في ازمــــــة وجودية والدولة ُتمعــــــن في اإلهمال
مصير الســــــائقين العمومّييــــــن معّلق ومجهول و»الجــــــوع يطرق بابنا«

املارونية  الكنيسة  أساقفة  سينودس  التأم 
يف دورته الســنوية العادية مــن 9 اىل 19 
حزيران 2021 يف الكــريس البطريريك يف 
بكريك بدعوة من مار بشــارة بطرس الراعي، 
وحضور املطارنة الوافدين من أبرشيات لبنان 
والنطاق البطريريك وبلدان االنتشار، وتدارس 
املجتمعون شؤونًا كنسية وراعوية واجتامعية 
ووطنية وناقشــوها بروح األخّوة واإلحرتام 
واملشاركة واالنفتاح، واتخذوا التدابري الكنسية 

املناسبة.
وتال راعي أبرشية البرتون املارونية املطران 
منري خريالله، البيان الختامي، وجاء فيه: يف 
الشأن الكنيس، »إطّلع اآلباء عىل أعامل اللجنة 
التي قّدم  البطريركية للشــؤون الطقســية 
رئيسها تقريرًا عنها، ويف الشؤون القانونية 
وخدمة العدالة، استمع اآلباء إىل تقارير خدمة 
العدالة يف املحاكم الكنســية«. اما يف الشأن 
الرعوي، اســتعرض اآلباء أوضاع األبرشيات 
يف لبنان وبلدان النطاق البطريريك، وتوّقفوا 
أبناؤهم  يواجهها  التي  املتزايدة  الحاجات  عند 
وبناتهم يف ظل الوضع املتدهور الذي يعرفه 

لبنان وسوريا.
ويف الشــأن االجتامعي، تــداول اآلباء يف 
الحالة املعيشــية املتدهوة التــي وصل إليها 
أبناؤهم وبناتهم، والتي أّدت إىل انقطاع الغذاء 
والدواء واملحروقــات وحليب األطفال، وأكدوا 
أنهم يجددون وقوفهم إىل جانبهم وتقديم كّل 
الكنسية  املمكنة عر مؤسساتهم  املساعدات 
املختصة من بطريركّية وأبرشــية ورهبانية. 
واستنكر األباء تقصري مؤّسسات الدولة املعنّية 
يف التعامل مع تداعيات انفجار مرفأ بريوت، 
وتداولوا يف وضع املدارس الخاصة، وال سيام 
امللّحة  مطالبتهم  مجددين  منها،  الكاثوليكية 
الدولة بتســديد مستحقات املدارس، والسيام 
املجانية منها واملستشــفيات واملؤّسســات 

اإلجتامعّية، يف أرسع وقت ممكن«.
ويف الشــأن الوطني، أيد اآلبــاء »موقف 
البطريــرك مار بشــارة بطــرس الراعي يف 
تحرّكه الوطني الهــادف إىل إنقاذ لبنان بعد 
تعرّث التوافق الســيايس وعجز املسؤولني عن 
تأليف حكومة إنقاذية تعالج الفســاد وتقوم 
أمام  األفق  وانســداد  املطلوبة،  باالصالحات 
إيجاد مخــرج لألزمات املرتاكمــة واالنهيار 
الحاصل، وذلك عر الدعــوة إىل إعالن حياد 

لبنان تحييًدا ناشطًا«.
وتقدم اآلبــاء بعاطفة الشــكر واالمتنان 
إىل البابا فرنســيس الذي يحمــل هّم لبنان 
والحفاظ عىل هّويته عىل الدعوة التي وّجهها 
إىل رؤســاء الكنائس يف لبنان إىل لقاء يعقد 
يف الفاتيكان يف األول من توز املقبل تجت 

عنوان: »لقاء تفكري وصالة من أجل لبنان«.
ويف ختام أعامل السينودس ترأس الراعي، 
القداس وألقــى عظة قال فيهــا: نرجع إىل 
جذور دعوتنا وســلطاننا ورسالتنا وهي يف 
بداية اإلنطالق عندما دعا يسوع رسله اإلثني 
عرش، وأعطاهم ســلطانا وأرسلهم«، مضيفا 
»ال تقترص هذه الرسالة عىل الشأن الكنيس، 
الروحــي والراعوي. بل تشــمل أيضا القطاع 
االجتامعي يف كل ما يتعلق باإلمناء املتوازن، 
والتضامن عىل مبدأ مســؤولية الجميع عن 
الجميع، والرتابط بني أعضاء املجتمع من أجل 
التعاون والتكامل، والقطاع االقتصادي يف ما 
يتعلق بإتاحة فــرص العمل للجميع، وتعزيز 
حقوق العــامل واألجور الالئقــة والكافية 
لتحقيق الذات وإنشاء عائلة، وتحفيز القدرات 
الشخصية، وإعطاء تسهيالت للقطاع الخاص 
واإلنتاج املحيل يف مختلف القطاعات الزراعية 
والصناعية والسياحية والخدماتية، والقطاع 
السيايس يف ما يختص بالخري العام والعدالة 

والسالم ».

التئام سينودس أساقفة الكنيسة املارونية في بكركي
نؤيد  : الســــــينودس  الختامــــــي ألعمــــــال  البيــــــان 
موقــــــف الراعــــــي فــــــي تحّركــــــه النقــــــاذ لبنان

املشاركون يف اعامل السينودس

استقبلت قيادة »الجامعة اإلسالمية« يف 
»التنظيم  قياديا من  وفدا  مركزها يف صيدا، 
الشعبي النارصي«. حرض اللقاء عن الجامعة 
الشــيخ  الجنوب  محافظة  مجلــس  رئيس 
مصطفى الحريري، املســؤول السيايس يف 
الجنوب بســام حمود، مسؤول مكتب صيدا 
هاين الحريري ومســؤول العالقات العامة 
ابراهيم الــرواس، وعن التنظيم األمني العام 
طالل  مكتبه  مدير  ســعد،  أســامة  النائب 

ارقدان ومحمد مطيع غبورة.

السياســية واألمنية  وتم تداول األوضاع 
واالقتصاديــة، وأكد املجتمعــون أن »بداية 
الحل يف لبنان تبدأ بتشــكيل حكومة إنقاذ 
وطنية إصالحية تعمــل عىل وقف التدهور 
الحاصل والتصــدي للتحديات املصريية التي 
يواجههــا الوطن، والتحضــري لالنتخابات 
النيابيــة املقبلــة. كام دعــوا إىل تحصني 
»دور  تأكيدهم  وجددوا  الصيداوية،  الساحة 
القــوى األمنية مجتمعــة يف حفظ األمن 

والنظام«.

لقاء بين قيادتــــــي »الجماعة« والتنظيم الشــــــعبي
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ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ

فهد الباشا

1- اذا صح أن االحداث الطائفية التي ســبقت، بكثري 
أو بقليل، اعالن اســتقالل لبنان، كانت علة وجود هذا 
الكيان مبا هو عليه، فام هو صحيــح، االن، ان ما كان 
علة سببية للوجود قد أصبح علة تهدد هذا الوجود. واذا 
مل يتوافر عالج رسيع وناجع ملا وصلت اليه الحال فليس 

مستغربا، من بعد، أن تذهب العلة بالعليل.
] ] ]

2- برســم غري طرفني من أطراف التحالف، يف زمن 
التجاذب والتكاذب. لســانكم ما قالها، لكن لسان الحال 
قال: »من نكد الدنيا عىل املرء أن يرى خصيام له، ما من 

صداقته بد«.
] ] ]

3- تواصل الوثنية الجديــدة تقدمها، مموهة ببعض 
االشكال الطقســية التي طاملا تم اشغال »املتدينني« بها 
عىل حساب تراجع مخز لجوهر القيم الدينية. االنحطاط 
يرضب جوانب حياتنا كلها. كام يف االجتامع والسياسة 
كذلك يف الدين. انحطاط ينافس انحطاطا واغلب الناس 
انهم  معتقدون  وهم  هالكهم،  بأســباب  مســحورون 

بالبهارج واملهارج يرضون الله.
] ] ]

4- اذا كان الرماد هــو، يف الصريورة، اخر التحوالت 
فال يصح ان يكون لونا. يف اللون تعبري عن حياة. الرماد 
هو التاليش واملنســوب اليه ال يستساغ ان يكون لونا.. 
والرماديون يف مواقفهم هم أقرب ان ينتسبوا اىل املوت 
والتاليش. كن يف الحيــاة لونا، كن موقفا يك نراك فال 

ننساك.

القاضية عون : األرقام حول التحويالت غير دقيقةكلامت يف زمن الغربة
غــردت املدعية العامــة يف جبل لبنان القاضيــة غادة عون عىل 
»تويــر«: »كل األرقام حول تحويل األمــوال النقدية إىل الخارج يف 
امللف الذي أحقق فيه يف موضوع تحويالت رشكة مكتف وغريها، هي 
غري دقيقة. األرقام ال يعرفها أحد إال الخرباء وأنا. رجاء شــوية صرب، 

العمل يتم بدقة ومهنية وكل يشء سيظهر إىل العلن«.

بحرينياً ديــنــيــاً  مـــســـؤوالً  الــتــقــى  ــالن  ــب ق أحــمــد 

استقبل املفتي الجعفري املمتاز الشيخ أحمد قبالن، يف مكتبه يف 
دار اإلفتاء الجعفري نائب أمني جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية يف 
دولة البحرين الشيخ حسني الديهي عىل رأس وفد من الجمعية، وكانت 
مناسبة اطأمن فيها الوفد اىل صحة رئيس املجلس اإلسالمي الشيعي 
األعىل اإلمام الشــيخ عبد األمري قبالن، وتــم التباحث يف األوضاع 

العامة يف البالد، وتأكيد األخوة القامئة بني الشعبني الشقيقني.

خالل اللقاء

ــى  ــفـ ــشـ ــتـ ــسـ مـــــوظـــــفـــــو مـ
ــي ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الــــــشــــــحــــــار الـ
العمل عــن  ــف  ــتــوقّ ال أعــلــنــوا 

الشحار  مستشــفى  موظفو  أعلن 
التوقف  بيــان،  يف  الحكومي  الغريب 
عن العمل، نظراً للظروف الصعبة التي 
ميــرون فيها واألوضــاع االقتصادية 
اتصاالتهم  املرديــة وبعدما فشــلت 
أدىن  للحصول عــىل  املعنيــني  مــع 
تاريخ  من  دفعهــا  املتوجب  حقوقهم 
2017/8/21، »بحجــج مــن الوزارة 
وحجج  دفعها  املستشــفى  إدارة  عىل 
االدارة عىل الوزارة متويلها وصوالً إىل 
الحائط املســدود، مام استدعاهم اىل 
التوقف عن العمــل لحني الوصول إىل 
الحّل«. وأكدوا االســتمرا يف االرضاب 
تضامناً مع االتحاد العاميل العام لحني 

تحقيق املطالب.

بعد مــا يقارب الشــهر عــىل االعتداء 
املسلح الذي تعرضت له رشكة شمس الدين 
للصريفة يف مدينة صور لصاحبها الشــيخ 
بالل شمس الدين والتي اسفرت عن سقوط 
جريحني هــام نجله محمد حســني واحد 
موظفي االمن، ويف خطوة قد تســاهم يف 
ضبط االمــن يف مدينة صــور ومالحقة 
املطلوبني وتوقيفهم بعد رفع الغطاء عنهم، 
االعتداء  للجناة يف  العلنية  املحاكمة  تنطلق 
والذين كانوا ســلموا انفسهم منذ اسبوعني 
واطلق رساحهم املوقت، وذلك  يف جلســة 
اوىل االثنني الواقــع فيه 21 حزيران 2021  
عند التاســعة والنصف صباحاً يف محكمة 

جزاء صور.
ويف حني دعت عائلة الشيخ بالل شمس 

الدين وسائل االعالم وكل املحبني اىل حضور 
هذه الجلسة، لكشف كل املالبسات ولوضع 
الحــروف ويف ظل حمالت  النقاط عــىل 
بالل  جدد  للحقيقة،  وتشــويه  تشــويش 
شمس الدين شكره للمدعي العام االستئنايف 
القايض رهيف رمضــان ولالجهزة االمنية 
عىل حزمه ورفضه إطــالق املوقوفني رغم 
الضغوط السياسية، مؤكداً »ثقته مرة جديدة 

بالقضاء الحقاق الحق ونرصة املظلومني.«
وتجدر االشــارة اىل ان املعتدي االسايس 
لديه مشــكلة مالية مع مؤسســة  م. م. 
شمس الدين وعالقة منذ أحداث 17 ترشين 
االول 2019 حيث سعت املؤسسة اىل حلها 
اليه، اكرثمن  وحثه عىل ذلك، عرب توجيهها 

إنذار قضايئ.

ــة فـــي االعـــتـــداء ــّي ــن ــل ــع إنـــطـــالق املــحــاكــمــة ال
ــلــصــيــرفــة« ــن ل ــ ــدي ــ ــس ال ــمـ عـــلـــى مـــؤســـســـة »شـ

سابني األشقر

»أســوأ حيــاة يف العــامل«... ليَس 
حياتهم  الّلبنانّيون  يُصنِّــف  أن  بغريٍب 
بـ«السّيئة« ال بل »األسوأ«، يف حني أّن 
4 يف املئة فقط مــن الّلبنانّيني صّنفوا 
حياتهم بشــكٍل ايجايّب بحسب مؤرّش 
»غالوب« العاملّي، الّذي من جهته اعتربَ 
أنّها أسوأ نتيجة يف سجلِِّه ألّي بلٍد عىل 
اإلطالق. دراسة »غالوب« أتت بنتائجها 
الصادمة عام 2020، أي قبل استفحال 
تفّش  حّدة  وزيادة  اإلقتصاديّة  األزمة 
وبــاء كورونا، والضغــط النفيس من 
طرٍد  من  ترافــق  وما  املنــزيل  الحجر 
تعّسفي وخفٍض لألجور، ومن ثّم كارثة 

انفجار املرفأ.
أمام هذا الواقع وبســبب »اإلكتئاب 
بات  الّلبنانّيني،  طــاَل  الّذي  الجامعي« 

الطلب عىل مهّدئات وأدوية األعصاب يزداد وباتت أدوية األعصاب 
من أّول األدوية الّتي ُفِقَدت من الصيدلّيات الّلبنانّية، فهل من بديٍل 
عنها؟ كيف يُربِّر علم النفس ازديــاد الطلب عىل األدوية املهّدئة 
والحالة النفســّية لدى الّلبنانّيني؟ وما عالقة اإلكتئاب بالتدخني 

لدى الّلبنانّيني عموماً والّشباب خصوصاً؟
يوضح نقيب الصيادلة غّسان األمني، يف حديٍث لـ »الديار«، أّن 
»أصنافاً عديدة من األدوية مل تَُعد موجودة عىل رفوف الصيدلّيات 

وعىل رأسها أصناف لألمراض املزمنة كأدوية األعصاب«. 

{ األمني: »بلد مش طبيعي« ! {
يقول األمني »أدوية األعصــاب واملهّدئات من أّول األدوية التي 
ُفِقَدت من الصيدلّيات اللبنانّية، إذ وضع البلد غري طبيعي وحاالت 
اإلكتئاب واألعصاب قد ازدادت، ما زاد بدوره الطلب عىل األدوية«. 
ويُتابــع »ليَس من بديٍل عن أدوية األعصــاب املفقودة، فنحُن ال 
نعتمد عىل أدوية الجينرييك وإذا استمّر الوضع بهذا السوء فشهٌر 
يفصلنا عن توّقف البلدان املصّدرة عن تصدير األدوية إىل لبنان«.  

{ لبنان بلد اإلكتئاب؟ {
تُشري املعالجة النفســّية د. زينة بو خري معّوض يف حديٍث لـ 
»الديار«، إىل أّن »اإلكتئاب يف لبنان ازداد بســبب زيادة »العوامل 
الخارجّيــة املؤّديــة للقلــق« أو »Anxiety Factors« منها عدم 
اإلســتقرار املادّي، الســيايّس، األمنّي واإلجتامعّي، َفَمن كان ال 
يُعــاين من أيّة أعراض فرضت عليه الظروف الّتي ميرُّ بها البلد أن 
يشعَر بالقلق واإلكتئاب، أّما األشــخاص الّذين كانوا يُعانون من 
األمراض النفسّية سابقاً فهم أيضاً تأثّروا بفعل هذه العوامل لذلك 

ازداد الطلب عىل األدوية املهّدئة وأدوية األعصاب«. 
بحســب مؤرّش »غالوب«، ارتفعت نســبة القلق لتبلغ 43 يف 
املئة، أي حالّياً وبفعل ما مّر به البلد يف السنتني السابقتني فيمكن 
 Collective« الحديث بحســب د. بو خري عن »القلق الجامعي« أو

.»Anxiety

{ فقدان األدوية واملصري مجهول... {

تقول د. بو خري مبــا يتعلّق بفقدان األدوية مــن الصيدلّيات 

وحالة اإلكتئاب الجامعي الّتي طالــت الّلبنانّيني أّن »املخاطر قد 
تنعكس عىل األشــخاص الّذين يُعانون من اإلكتئاب ما قد يؤّدي 
إىل اإلنعزال وقد تصل نتائجهــا إىل الكآبة، القلق والعدوانّية عن 
غري نّية إللحــاق األذى، وهذا ما نالحظُه اليوم يف الطوابري أثناء 

اإلنتظار عىل محطّات الوقود«. 
تشري د. بو خري إىل أّن »هناك فئة تعي أّن ترصّفاتها قد تغرّيت، 
وأنّها غري قادرة عىل السيطرة عليها، فتقصد املعالج النفيس. أّما 
الفئة األُخرى فهي الّتي تأثّرت بفعل العوامل املؤّدية للقلق نتيجًة 
لألوضاع العصيبة الّتي ميــّر بها البلد، لكّنها ال تعي أنّها فعالً قد 

تأثّرت إزاء تلك العوامل، ما يعنــي أنّها لن تقصد املعالج النفيس 
ما يستدعي القلق يف حال اســتمرّت بحالة اإلكتئاب والعصبّية 
عينهــا«. وتُتابع: »إّن املشــكلة األكرب الّتي قــد تنتج عن فقدان 
األدوية هي عىل األشخاص املصابني بأمراض نفسّية خطرية مثل 
هان«، فهم ال يتأثّرون بالعامل الخارجي وأوضاع البلد ولكن يف  »الذُّ
حال عدم ايجاد الدواء قد تنعكس املشــكلة عىل صّحتهم كأفراد، 
فيمكنها أن تؤّدي إىل اإلنتحار، كام وعىل عائالتهم وعىل املجتمع 

من حيث زيادة العنف والعدوانّية والجرائم الّتي قد تنتج عنها«. 

{ املُعالَجة النفسّية خريٌ من ألف دواء ولكن... {

تؤكّد د. بو خري أّن »املعالجة النفســّية قد تكون »خري عالج« 
مــن دون أدوية إذا كانت حالة اإلكتئــاب طفيفة، ما فقد يكون 
بديالً عن الدواء الّذي بات »مفقوداً« يف الوقت الراهن. لكن ومن 
جهة أخرى إّن كلفة العالج النفيس باتت باهظة، فبتنا كمعالجني 
نفسّيني نشــعر أّن العالج النفيس بات من حّق طبقة أو رشيحة 
معّينــة من الّلبنانّيني يف حني أّن الرشيحة األخرى ال تســتطيع 
تأمــني تكلفة العالج النفــيس بعد تدهور الوضــع اإلقتصادي 
وقيمة اللرية مقابل الدوالر«. عامٌل آخر ُمساِهم  بعدم الّردد لدى 
املُعالج النفيس بحسب د. بو خري وهو »َوصَمة املجتمع يف بعض 
املناطق واملُدن؛ »شّد حالك شوي وبيمش الحال« هذا ما تتوّصل 
إليه بعض العائالت الّتي ترى »العيب« بالرّدد لدى ُمعالجٍ نفيس«. 

{ اإلكتئاب الجامعي يطال املراهقنَي أيضاً ! {
بحســب ما تاُلحظُه د. بو خري يف عيادتها يومّياً أّن »اإلكتئاب 
العائيل« أو »Familial Anxiety« أيضاً قد ازداد، عىل سبيل املثال 
إذا خرس الوالد عملُه قد يؤثّر ذلك عىل اإلكتئاب لدى الولد، إضافًة 
إىل أّن الفئــة العمريّة ما بني فرة املراهقة والعقد الثاين والثالث 
من العمر تواجُه عقبًة كبــريًة يف اختيار اختصاصها الجامعي، 
ويف تقرير مصريها بســبب الوضع اإلقتصــادي املُنعدم. لذلك 
بحثاً عن الراحة النفســّية، يف املرحلة األوىل يلجأ املُراهقون إىل 
التدخني ملا يوّفرُه النيكوتني من شعوٍر بالراحة، لُيصبح يف ما بعد 
تعلّقاً شــديداً وإدماناً«. يف هذا السياق تُشري اإلحصاءات األخرية 
أّن »مليوننَي و200 ألف علبة ســجائر تُبــاع يف اليوم الواحد يف 
ل قبل أزمة كورونا«، بحســب مدير  لبنان وهذا الرقم كان يســجَّ
الربنامج الوطني للحّد من التدخني يف وزارة الصحة فادي سنان.  
ووفقاً آلخر إصدار من »املسح العاملي لصحة الطالب يف املدارس 
الّلبنانّية« إّن »32.9 يف املئة من اإلناث و40.9 يف املئة من الذكور، 
الذين تراوح أعامرهم بني 13 و17 سنة، هم مدّخنون حالّيون أي 

مبعّدل أكرث من 36 يف املئة من إجاميل القارصين«.
إزاء هذا الواقع النفيس، هل ســيعتاد املواطــن الّلبناين عىل 
»حالة اإلكتئاب الجامعّية« الّتي يعيُشــها واالستســالم لفقدان 

؟  األدوية أو حان الوقت النفجار جامعيٍّ

ــي« ـــ ـــ ف ــا  ـــ ـــ ـــ م ودوا  تـــعـــبـــــــــــانـــي...  »الـــحـــالـــــــــــة 
ــن !  ــي ــّي ــان ــن ــب ــل ــاَب اّل ــ ــدّق بـ ــيـ ــاعــي فـ ــجــم ــا اإلكـــتـــئـــاب ال ــ أّمـ

األرض ــب  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ح فـــــــــــــــــــي 
معني حّداد 

استاذ جامعي 

تحيل عبارة حب األرض عىل حب الوطن و تحيل ايضا 
عىل حب الزراعة او عىل البستنة كام تحيل عىل الطبيعة 
ثم البيئة ومن بعد البيئة، عىل كوكب األرض ككل لرضورة 
الحفاظ عليــه وحاميته من عبث االنشــطة البرشية 
االســتهالكية فيه. غري ان االحالة االوىل واالولية تبقى 
عىل ما بني األرض والوطن ملا له من اهمية يف النفوس 
والعقول لدى شــعوب العامل . فاألرض هي التي تجسد 
الفكرة الوطنية مبختلف تجلياتها وهي القاعدة الجغرافية 
املحسوسة لها، وعىل األرض ينبني الوطن بأبعاده املادية 
واملعنوية، وبوجهيه املتاميزين، وطن املشاعر من جهة 

والوطن القومي من جهة ثانية.

{ يف املشاعر الوطنية {
يرتبــط االفراد كــام ترتبط الجامعــات ، مبكان ) او 
أمكنة( واراضيه دون آخر، ينتمون اليه ويشكل يف الوقت 
نفســه وجها من اوجه شخصيتهم او هويتهم. فالناس 
افرادا وجامعات تعرًف عن نفسها احيانا باسم قراها او 
مدنها... او باسم اي متحد اجتامعي من املتحدات االخرى 

املتموضعة عىل هذه االرايض او تلك. 
ثم ان الناس افرادا وجامعــات يتعاملون مع بعضهم 
بعضا ويتجولون يوميا عىل مــدارات معّينة يف املكان 
الذي يعيشون فيه، ميارسون انشطتهم ومشاغلهم يف 
عملية تفاعل إجتامعي مرسحها مساحة حّيز معنّي من 
االرض. ويتخــذ التفاعل االجتامعي اتجاهاً موٍحدا، يُنتج 
روابط تشد الناس بعضهم اىل بعض وتشدهم من ثم اىل 
االرض التي هم عليها من حيث هي املكان الذي يقيمون 
فبه باعتباره رضورة لهذا التفاعل الذي يحقق مصالحهم 
ارتباطنا مبكان  واستقرارهم واستمرارهم. يعني ذلك ان 
او بارضه دون غريه هو حاصل ارتباطنا باالنســان الذي 
نعيش معه يف هذا املكان اي عىل حّيز من االرض . وعليه 
فإن انتامءنا اىل االرض يف هذا املكان او ذاك ليس انتامء 
عاموديا مبارشا، فهو ليس حاصل االحتكاك بها وحسب 
كام هو حال النبات او الحيوان ، بل انه انتامء غري مبارش 
النه ميــر اليها عرب انتامئنا اىل االنســان اآلخر املوجود 
واملتفاعل معنا عليها. إنه إذن انتامء اجتامعي نتشــارك 
فيه مع الٱخرين، فنمّيــز اذاك اراضينا عن ارايض غرينا 
ونبقى متمســكني بها ومتعاطفني معها، وإذا ما تخلينا 
عنهــا او هجرناها، حملنا اليها مشــاعر الحنني ولوقت 

طويل فنستذكرها يف مناسبات شتى. 
هــذه االرايض هي الوطن الذي نبدي نحوه مشــاعر 

جياشة كام يقول املتنبي عىل سبيل املثال:
مبا التعلل ال اهل وال وطن وال نديم وال كأس وال سكن 

أو كام يقول ابن الرومي: 
وحبب اوطان الشــباب اليهم مٱرب قّضاها الشــباب 

هنالكا 
إذا ذكرت اوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا 
 هذا ويشكل الوطن بهذا املعنى العاطفي أيضا ما يعتربه 
املعنيون به انه ارض »االباء واالجداد« توخيا لالســتزادة 
بالتعلق بــه. فهم يتوارثون عىل ارضه نتاج انشــطتهم 
املختلفة يف ســياق التفاعل الذي يوحدهم واملشار اليه 
اعاله، ما يجعل االجيال املتعاقبة تسبغ عىل ارض الوطن 
قيام ومعاين تعمل عىل تجسيدها بالرموز املتعددة تعبريا 
عن االنشــداد اليها. والوطن هنا ال يحمل بالرضورة بعدا 
سياســيا اذ يجري التعامل مع اراضيه بغض النظر عن 
عالقة الدولة به، فالوطن باملعنى العاطفي هو مســألة 
ثقافية ال سياســية عمرها من عمر االنسان االجتامعي 
منذ ان ابتدأ وعيه باملكان الذي يتعامل معه، فهي سابقة 
ال عىل نشــأة الدولة وحســب وامنا ايضا عىل الشــأن 

السيايس برمته.
وعليه فإن التعلق باألرض واالنتامء إليها، ال ينبني عىل 
هذه الخصائــص الجغرافية لهذه األرض أو تلك. فالوطن 
باملعنى الحميم للكلمة يشكل قضية مشركة بني جميع 
الناس يف كل زمان ومكان حيث تنمو مشاعرهم الوطنية 
بدوام وحدتهم وتآزرهم فيام بينهم عىل االرض املعنية. 
يف هذا اإلطار ال يجوز التصنيف بني من هو »وطني« ومن 
هو غري »وطني«، فالجميع »وطنيون« وإذا ما متّيزوا عن 
بعضهم بعضا فإمنا يتميزون من حيث طباعهم، فمنهم 
من يتعلق بهذا املكان او ذاك أكرث من غريه ومنهم من يُظهر 
عواطف يف هذا االطار عىل نحــو يختلف عن اآلخرين، 
إال ان املشــاعر »الوطنية« بهذا املعنى هي نفسها، كام 
يشــرك كل فرد وكل انسان يف الحنو الوثيق عىل األرض 
التي شهدت مسقط رأسه وتشكلت منها مالعب طفولته 
وعاش عليها مع من احبهم وتفاعل معهم... وهذا الحنو 
الوثيق هو الذي أطلق ويطلق مكنونات الفنانني واملبدعني 
يف تفاعلهــم مع األمكنة. فكم مــن مدينة أو ناحية... 
متاهت بكل لغات العامل يف الشعر والغناء... مع الحبيبة 
والحبيب، وهذه االرايض أوتلــك مع األهل او األم... ويف 
هذا السياق تجدر اإلشارة إىل ان ارايض االرياف االملانية 
التي جال فيها وعايشــها نابغة املوسيقى لودفيغ فان 
بيتهوفن اوحت اليه بالسمفونية السادسة التي ما يزال 
النقاش بشــأنها يدور حول ما اذا كانت تعلو يف قيمتها 

الفنية عىل سمفونياته األخرى ام ال. 

{ يف تفاضلية املشاعر الوطنية {
تتشــكل االرايض التي نتعلق بهــا انطالقا من املنزل، 
أي من املســكن، فالبيت عىل العموم هو النواة املركزية 
لألرايض التي نحبها ومنيل اليها. وهو ليس مكان مأوى او 
سكن وحسب، بل هو حّيز ميأل اإلنسان تجارب ومشاعر 
ومعاين، انه جزء حميم من الوجود. انه »الوطن« األويل 
فهو اول ما يألفه اإلنســان يف حياته ويرتبط به ارتباطا 

حميام خاصاً.
انطالقا من املسكن تتسع االرايض املعنية باالنتامء إليها 
وفق دوائر تغطي املساحات التي تشكل مرسحا ألنشطة 
األفراد والجامعات يف تجوالهم اليومي، وهذا التجوال هو 
من صميم املامرسة الجغرافية التي يضطلع بها اإلنسان 
االجتامعي ، كرشط رضوري لحياته واســتمراره. اال ان 
ذلك ال يلغي ان يبقى ابناء قرية ما عىل ســبيل املثال يف 
اقليم معنّي يشعرون بانشــداد اىل قريتهم عىل حساب 
القرى املجاورة، وينطبق ذلك عىل الحي يف املدينة ثم عىل 
املدينة ككل وايضا مييل السكان هنا او هناك اىل اقليمهم 
دون االقاليم االخرى. املهم ان انتامءاتنا ومشاعرنا تتباين 
ازاء االمكنة وما تعنيه بالنســبة لنا، االمر الذي نختربه 
خالل يومياتنا ويف مختلف سلوكياتنا. ولعله من املفيد 
هنــا ان نذكر كيف ان املغربــني اللبنانيني، وهم عىل ما 
هم عليه من شوق اىل بالدهم كام هو معروف، يعرّبون 
عنه يف شتى املناسبات ويشيدون ويتغنون براب لبنان 
وهوائــه وما اىل ذلك، من دون متييز بني هذه الناحية او 
تلك، لكنهم عندما يعودون اليــه يقصدون االمكنة التي 
نشــأوا وترعرعوا فيها واذا مل يتمكنوا من ذلك بعتربون 
انفســهم وكأنهم مل يأتوا اىل بالدهم. هذا ما جرى مع 
البعض، عندما حطّوا يف بريوت يف فرة هدوء من الحرب 
اللبنانية، فــكان ان اّدى اندالع االحداث املفاجىء وقتذاك 
اىل منعهم من التوجه مبــارشة اىل قراهم، فجالوا يف 

العاصمة ومحيطها محاولني تدبر امورهم من اجل بلوغ 
قراهم، لكنهم مل يفلحوا، فقضوا يف العاصمة بضعة ايام 
وملا مل تهدأ االحوال قفلــوا عائدين من حيث اتوا خائبني 

ومحبطني.
يقودنا ذلك اىل القول ان تعاملنا مع االمكنة يف إطار 
العالقة اإلنتامئية إليها، يحكمه مــا نبديه من تفاضل 
ازاءها كام يحكمه التفاوت يف املعاين التي تحملها هذه 
االمكنة او تلك بالنسبة إلينا. اننا ندرك من تجاربنا اليومية 
ان هذا الحّيــز او ذاك يعني لنا أكرث من غريه، وهذا الحّيز 
قد يضيق او يتســع ، قد يكون قرية او مدينة او شارعا 
من مدينة أو حتى مقهى... والحال اننا ننتمي اىل جملة 
من االمكنة نعتربها من مكّونات شــخصيتنا الجغرافية 
االجتامعيــة. ولعله من هنا جاءت مفــردات األوطان و 
الديــار... عىل الصعيد العاطفــي يف ادبياتنا الوجدانية 
بصيغــة الجمع. اما مفهوم الوطــن بصيغة املفرد كام 
ســرى الحقا فلن يتبلور ويرســخ اال مع قيام منوذج 
الدولة القومية املعارصة التي انتجها مرشوع الحداثة يف 

اوروبا والتي جرى تعميم شكلها عىل العامل. 
 ذلك ان االنتامءات اىل االمكنــة ضمن اقليم معني او 
يف دولة محددة تبقى دامئا من الرشوط التي تســاهم 
يف بلورة هويات محلية متاميــزة عن الهوية االقليمية 
العامة او السياســية العامة اي هوية الدولة التي تضم 
هذه االمكنــة. غري ان هذه الهويــات املكانية تقع عىل 
املستوى الجغرايف الثقايف دون غريه. ففي ظروف معّينة 
عندما يُسأل املرء عن انتامئه يسارع باإلجابة عىل النحو 
اآليت »انا بــريويت« او »انا طرابلــيس« او »عكاري«... 
»بقاعي«... اىل مــا هنالك... وتلــك اإلجابات هي أكرث 
من مجرد إشــارة اىل مكان عىل األرض، ذلك أن فيها ما 
يرمز اىل مجموعة من الصفات الثقافية املميزة باملعنى 
االنروبولوجي للثقافة. فاملرء هنا ال يجيب عن سؤال من 
أين هو وحسب، بل يجيب وهذا هو األهم، عن سؤال من 
هو، اي عن هويته الجيوثقافية التي ستعلو عليها الهوية 

الجيوسياسية للدولة املعارصة.

{ يف الوطن القومي املعارص {
بدأ تعامل الثقافة العربية مــع فكرة الوطن بدالالتها 
املعارصة يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش، وذلك 
يف ســياق ما ُدعي بالنهضة العربيــة، التي راح روادها 
يحاولون اســتيعاب مفاهيم وقيــم الحداثة الوافدة من 
أوروبا، بعد حملة نابليون عىل مرص، مطلع القرن املذكور، 
وكان أول من أستخدم مصطلح الوطن باملعنى الذي يذكّر 
بالفكرة الوطنية األوروبية، املعلم بطرس البستاين. قبل 
ذلك كانت مفردة الوطن، ترد يف الخطاب العريب )كام يف 
كل خطاب إنساين آخر( لإلشارة اىل املكان الذي يحن اليه 
اإلنســان بعد ان يكون قد أقام معه عالقة حميمة توثق 
ارتباطه به وينتمي إليه كام ذكرنا ســابقا من دون أبعاد 
سياسية، أي خارج إطار الدولة القامئة يف املكان املعني.

ذلك أنه يف العــرص الحديث، ومع تبلور منوذج الدولة 
املعــارصة، أي دولــة األمة أو الدولــة القومية، اتخذت 
األرايض التي تقوم عليها األمة الدولة، بعداً جديداً هو البعد 
الســيايس، وتحولت أرايض األمة ودولتها، إىل وطن ال 
باملعنى الثقايف العاطفي وحسب وإمنا باملعنى السيايس 
العقالين أيضاً، فالوطن صار أرض الدولة أو أرض األمة، 
واالنتامء اىل االرض مير عرب االنتامء اىل الدولة املتامهية 
مع األمة - املجتمع، أي باعتبار هذه األمة مجتمعاً متميزا 

عن غريه، يقوم يف مكان معنّي وعىل أراٍض محددة. 
وكام أن االنتــامء يف الحالــة األوىل، أي يف الحالة 
االجتامعيــة الثقافية دون السياســية، مل يكن انتامًء 
مبــارشاً إىل األرض، امنا انتــامء إىل اآلخر املوجود عىل 
األرض نفســها، فإن االنتامء اىل ارايض الوطن باملعنى 
الســيايس املعارص هو أيضاً انتامء غــري مبارش، النه 
مير حكامً باالنتــامء اىل الدولة، مبا هي دولة متامهية 
مع مجتمعها ومعرّبة عن وجدانه االجتامعي الســيايس 
أي وجدانه القومي. وهنا يصبــح التعلق بأرض الوطن 
هو تعلق بالدولــة، مبا هي دولة متامهية مع مجتمعها 
وتحظى بثقته الكاملــة، ويصبح البناء الوطني هو بناء 
الدولة القومية املعرّبة عن إرادة املجتمع ومصالحه املادية 
واملعنوية، والتــي تكون مبوجب ذلك دولة دميوقراطية، 
يعتربها مجتمعها أفراداً وفئات أنها دولته ال دولة الحاكم 
او دولة فئة دون أخرى كــام كان االمر عليه يف الدولة 
التاريخيــة . وهذه الدولة باعتبارها كذلك يتشــبث بها 
مواطنوها ومن ورائها، يتشبثون بأراضيهم كلها ) دون 
التخيل عن ذرة من ترابهــا ( ال فرق بني ناحية وأخرى ال 
ألنها أرايض دولتهم وحسب بل ألن جودة ادائها من وحدة 
اراضيهم بكاملها، فيامرسون سيادتهم عىل مجمل هذه 

األرايض من خالل مامرسة دولتهم عليها.
وهكذا، ميكــن القول ان عملية البنــاء الوطني تقع 
خارج، التشدق بحب األرض والراب والصخوروالشجر... 
وما اىل ذلك مــن ترهات متتىلء بهــا الخطب املدعوة 
وطنية والتي تتميــز باإلطناب الســقيم، كام أن حب 
الوطن باملعنى السيايس ال يقترص عىل تخصيص الحب 
بهذه القرية او تلك او بهذه املدينة أو تلك ، ذلك أن ارايض 
الوطن الســيايس مبختلف نواحيها تنطوي عىل القيم 
عينها، ال فرق بني هذه األمكنة أو تلك، ألن التفريط بجزء 
منها ينال من سيادة الدولة ويتسبب ملجتمعها بإشكاالت 
تعيقه عن تحقيق مصالحه عىل النحو السوي. من هنا 
فان »الوطنية » من حيث هي قيمة أخالقية سياســية 
تقتيض االلتزام ببنــاء الدولة القومية الدميوقراطية أو 

متتينه يف حال انجازه.
والواقع إن الوطن السيايس باملعنى املعارص هو ناتج 
الحداثة التي أطلقها عرص األنوار يف اوروبا، وهو حاصل 
أعامل العقل يف الشؤون السياسية واالجتامعية، األمر 
الذي يجعــل الوطن باملعنى الحديــث ينطوي عىل أبعاد 
تتجاوز ما يكنه اإلنسان من مشاعر، إىل أبعاد عقالنية 
عىل خلفية ما يتطلب بناء الوطن والدولة من إرادة وتعيني 
املصالح واألهداف يف إطار الدولــة املعنية. وعليه فإن 
الوطن القومي، ال يتحدد باالنتامء املنبثق من الحنو عىل 
األمكنة التي تكّون هذا الوطن، وامنا باالنتامء اىل الثاليث 
الدولة، الشعب واألرض، املجاوز للحنو املذكور )وهو حنو 
تفاضيل كام رأينا سابقاً(، واملبني عىل العقل السيايس، 
وما ينتجه هذا العقل من الحقوق والواجبات وسائر أمور 
املواطنية الحديثة التي يتميز بها منوذج الدولة املعارصة. 

{ مالحظات استنتاجية {
بناء عىل ما تقدم فإن الوطن يستبطن معنيني متاميزين 
االول عاطفي والثاين سيايس امنا غالبا ما يجري لسوء 
الحظ الخلط بينهام. املعنى االول يعيشه االنسان يف كل 
زمان ومكان اما املعنى الثاين فلم يدركه االنســان اال مع 
شكل الدولة الجديد، اي مع الدولة األمة او الدولة القومية 
حيث حب ارض الوطن فيها يتحول اىل واجب ازاءها. غري 
ان الوطن القومي املســتجد، يبقى عرضة للنقد والتقييم 
شأنه شأن القضايا السياسية االجتامعية املستجدة، التي 

افرزتها الحداثة. 
ملزيد من التفصيل انظر »معني حّداد، نقد الفكر الوطني، 
رشوط تحقق األوطان يف جغرافيا العامل املعارص، رشكة 

املطبوعات للتوزيع والنرش، بريوت 2010«.
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القضاة واملحامون... مواقف وطرائف

املحامي نارض كسبار

{ نعدك بتلبية دعوة الغداء {

يف حفلة الغداء الكربى التــي اقامها املحامي نبيل بو 
صعب لعــدد كبري من زمالئه املحامــن يف كازينو نبع 
الصفا الكبري يف صيف 2000، وقف املحامي ســامي ابو 

جودة يلقي قصيدة طريفة ومام جاء فيها:
نبيل، يا رمز اللياقة واالباء

جعلته تقليداً عزيزاً هذا اللقاء
تجمعنا كل سنة حواليك نتحلق اخوة احباء

تستضيفنا، تؤنسنا، تكرمنا
فنقدر فضلك وهذا الغداء
انه عليم الله تقليد جميل

نؤيده وندعو لك بطول البقاء
كرر نبيل كل سنة دعوتنا

ونعدك بتلبية النداء

{ املؤسسة هي للشعب {

واملحامي سامي ابو جودة معروف بجرأته. فقد كان ينتظر 
جلسة يف قاعة احدى املحاكم عندما كانت تعقد جلسة بن 
حزبن كانا يسيطران عىل املنطقة حيث يقيم اختلفا عىل 
ملكية مؤسسة. وبعد انتهاء الجلسة تقدم االستاذ سامي 

من زميليه اللذين كانا يحرضان الجلسة وقال لهام مازحا:
ـ ســوف نتقدم بطلب تدخل يف هذه الدعوى الن هذه 

املؤسسة هي للشعب وهي مشرتاة من امواله.

{ بقرات عبدالله الحاج {

عندما انتخب املحامي رميون إده عميدا للكتلة الوطنية 
كان كثري الحامسة واالهتامم والشكوى والرنفزة، فجاءه 
املرحوم عبدالله الحاج وقال: يا عميد كفى ركضا ونرفزة..ان 
 الشعب اللبناين ال يشعر باملصيبة اال اذا اصابته هو شخصيا...

وروى عبداللــه الحاج كيف انه عندما كان طفال شــاهد 
عملية دمغ البقر بخاتم ملكية والــده لها، إذ كانت البقر 
منهمكــة يف تناول علفها وهي واقفة يف صف واحد اىل 
جانب بعضها بعضا، وكان الشــخص الذي يحمل الخاتم 
وهو ملتهب بالنار يغــرزه يف جلد البقرة التي ترصخ من 
االمل فيام تستمر جارتها اىل جانبها يف التهام العلف وكأن 

ما جرى ال يعنيها وكأن النار لن تأتيها!

{ املرصان الغليظ {

شــكت إحدى الســيدات معاناتها املؤملة يف املرصان 
الغليظ بعدما أكلت بيضة . وسمع املحامي طانيوس رزق 
شكواها، فقال :  اســمو غليظ، وما أغلظو مرصان غرّي 

حياتك، وّجعك، هّد الكيان
ضاقت بعينو، وبس بيضة واحدة

لوال بيكونو تنن، شو بيعمل لكان؟     

{ مأثور... ولكن {

كان املحامي طانيوس رزق يف سيارة أجرة. وصعد شخص 
بادر لدفع األجرة فوراً. فقال له السائق :« شكرا ً« . فأجابه فوراً: » 
أنا أهوى دامئاً الترصّف حسب األقوال املأثورة :« خري الربّ عاجله 
̊ معه  ». فقال له رزق: »أما سمعت السائق يقول لك شكراً؟  فتاِبع

العمل وفقا للحديث املأثور »وإن شكرتم، ألزيدنّكم <.

{ املرحوم {

مطلع الحرب، استشــهد زوج إحدى موكالت املحامي 
طانيــوس رزق  الذي كان يكتب برامــج إذاعية تضطره 
للسهر طويالً. فكانت إتصاالته مع موكلته تجري هاتفياً 

بصورة منتظمة . فقال لها بعد فرتة من التواصل:
بغمرة هالدرب املحموم

مش الزم ننىس املرحوم
 وننىس أفضالو علينا

 اليل جمعت بيني وبينا
لوال مَنو تباعدن

وما منحيك وقت ل بدنا
شو رأيك نعمل قّداس

 وجّناز، وما ندعي الناس
 ونركع ونصيَل سويَة

جنب الشمعة املضويّة
 ونطلب من ألله يأيّن

 وعندو يحطّو بالجنة
 ويسمح يل بالدينونة

ِقل لو شكراً يا عيوين ؟
خدمة أغىل من األموال
هاملرحوم ...غراهام بال

باخرتاعو التلفون
قّدمها لخّيك أنطون

شو قولك، ما بيستاهل
قّداس  وشمعة  وجّناز
هاملرحوم غراهام بال؟

عبدالله يحّذر: األمن الدوائي بخطر
غرد النائب بالل عبد الله عرب حسابه عىل »تويرت«: »األمن 
الدوايئ للبناين يف دائرة الخطــر، اتهامات يتم التقاذف بها، 
حجم امللف السنوي مليار و 200 مليون $، قيمة العجز للخارج 
600 مليــون $، االحتياط املوجود فقط ألســابيع، يف غياب 
الدولة وخطة ترشيد الدعم، مرصف لبنان ينفذ ما يقرره هو 
ويختاره، كل فرقاء كورس الــدواء يرصخون، وحده املواطن 
ينئ. أدوية املــرىض يف لبنان، تنتظر تحديد هوية ومرجعية 

وطريقة اختيار وزيرين يف الحكومة؟«.

تجّمع األطباء: العالن االنتفاضة الكبرى
دعت هيئة مكتب اللجنة النقابية يف قطاع األطباء املركزي 
يف تجمــع األطباء، مجلــي نقابتي األطبــاء يف بريوت 
وطرابلس، اىل »إعالن انتفاضة األطباء الكربى أســوة بقرار 

نقابة املحامن يف بريوت«.
وطالب التجمــع، النقابتــن، بـ »الدعوة اىل ما يشــبه 
جمعية عامة استثنائية، لالطباء من خالل وسائل التواصل 
االلكرتوين، لبحث هذا املوضوع وإقــراره، نظرا لعدم امكان 
عقدها يف بيت الطبيــب، يف ظل االجــراءات الوقائية من 
فريوس كورونا«، مقرتحا أن »تســتمر هذه االنتفاضة حتى 
تحقيق املطالــب امللحة، ويف مقدمتها إقرار الضامن الصحي 
مدى الحياة بعد ســن التقاعد، دراسة امكانية زيادة التعرفة 
الطبية بالتنســيق بن الوزارة والنقابتــن وجميع الهيئات 

الضامنة، وإقرار قانون معجل لحصانة الطبيب«.

قطاع التمريض في خطر... 49% من املمرضين واملمرضات يتجهون للسفر!
1700 طالب تمريض على درب التخّرج... هل من وظائف؟

باميال كشكوريان السمراين

لعلّها أســوأ األعوام التي متّر عىل لبنان. اجتامعياً يصعب 
عىل املواطن أن يعّد أوجاعه، جائحة كورونا من جهة وإنهيار 
إقتصادي من جهة أخــرى حطّا رحالهام عىل األصعدة كافة 
واملجــاالت وخاصة القطاع التمرييض الّــذي يُعاين مبا فيه 

الكفاية.

{ شهادة حّية 
عن واقع مترييض مرير! {

ستيفاين ممرضة شابّة، حائزة عىل شهادة دراسات عليا 
يف التمريــض، يف رصيدها خربة 12  ســنة من العمل يف 
املجــال تقول للديار: »مل نعتقد يوماً أّن قطاعنا ســيصل اىل 
ما نحن عليه اليوم، انهيــار كامل عىل الصعيد املايل للقطاع 
فيام نسبة العمل تتزايد، أفكّر كسائر زماليئ بالسفر بحثاً عن 
لقمة كرامة وراتب يريض شــهاديت وخربيت وتطلّعايت ألنه 
مع األســف يف وطني ال قيمة لإلنسان، خاّصة من ينذرون 
أنفسهم يف سبيل خدمة اإلنسان واإلنسانية تحديداً يف هذه 

األيام السوداء الّتي منّر بها.
عروض العمل كثرية خاّصة نتلّقاها من البلدان العربية التي 
لطاملا قصدت لبنان لإلستشفاء، ويبدو أننا كطاقم مترييض 

نتوّجه جميعنا اىل هذا املسار«.

{ نقيبة املمرضن واملمرضات:
 أنقذوا قطاعنا من الوقوع يف الهاوية! {

نقيبــة املمرضات واملمرضــن يف لبنــان الدكتور مرينا 
ضومط ترشح يف اتصال مع الديــار واقع الحال التمرييض 
يف لبنان: »شــهدت النقابة زحمة طلبات ســفر يف الفرتة 
األخرية فســّجلت األرقام 1600 ممرّض غادروا البلد بحثاً عن 
فرص عمل يف الخارج وهذه النســبة املئوية تُشكّل 49% من 
عدد املمرضات واملمرضن املســجلن يف لبنان ويبلغ عددهم 

16800 ممرّض وممرضة.

هذه النســبة هي لحملة 
وهم  الجامعية  الشــهادات 
الخــربات  أصحــاب  مــن 
والعمود الفقري األســايس 

يف هذا املجال«.
ضومط:  النقيبة  وتُضيف 
أنّه  األساسية هي  »املشكلة 
اإلقتصادي  اإلنهيار  وبسبب 
الحاصل عمدت املستشفيات 
املوظفن  أعداد  تقليص  اىل 
التمريــيض  الطاقــم  يف 
القرسي  اإلقفال  اىل  إضافة 
يف  األقســام  لبعــض 
املستشــفيات بسبب نقص 
يف املعدات جّراء ارتفاع سعر 
الســوق  يف  الدوالر  رصف 
اللبنانية، فبتنا نخرس نسبة 
املجال  أدمغــة  كبرية مــن 

التمرييض. بالرغم من أّن األرقام تُســّجل أيضاً 1700 طالب 
سيتخرّجون هذه السنة حاملن شهادات متريضية عىل أمل 

أن يجدوا فرص عمل يف لبنان«.
وعن املطالب التي ترفــع النقابة الصوت من أجلها ترشح 
ضومط: »دقينا ناقوس الخطر كنقابة وأوصلنا مطالبنا التي 

تتلّخص بالتالية:
رفع الرواتب واألجور.

احتساب قسم من الرواتب عىل أساس سعر الرصف املعتمد 
يف املصارف 3900 لرية لبنانية.

تقليص ساعات العمل يف املستشــفيات الخاصة اىل 35 
ساعة أسبوعياً أسوة باملستشفيات الحكومية.

تقديم تسهيالت ومساعدات مدرسية وجامعية.
الدعم املهني الشامل.

وغريها من املطالب الجّمــة التي نأمل أن تلقى تجاوباً مع 

التأكيد أّن بعض املستشفيات الكربى باتت تدفع الرواتب نقداً 
بالدوالر أو عىل سعر رصف 3900  اال أنّه ولألسف ليس الحال 

يف كافة املستشفيات الخاصة والحكومية«.
الوســائل  النقيبة ضومط  ويف نهاية حديثها شــكرت 
اإلعالميــة اللّبنانيــة التي تقف ســنداً بجانــب القطاع 
التمرييض والديــار خاّصّة عىل إضاءتهــا عىل واقع هذا 
القطاع مطالبــة إبقاء التمريض عــىل طاولة القرار ألنّه 
قطــاع الطوارىء وخّط دفــاع أّول يُّتــكل عليه يف األيام 

كهذه. الصعبة 
لبنان البلد املريــض، ينّئ من أوجاعه فمواطنوه املمرضون 
عاجزون عن حكمتــه ومداواته يف حــن أّن من بحوذتهم 
الدواء يرصفــون النظر عن استشــفائه... فينهار قطاع تلو 
قطاع ويركب اللبنانيون طائرة تلو أخرى... فمن سيبقى هنا؟ 
من ســيعالج لبنان من دائه ومن سيخلّصه من أمراضه التي 

تتقاذفها السلطة من يٍد ألخرى؟

الحاج يشرح للديار: هذه هي أسباب ارتفاع سعر صرف الدوالر
نجاح »املنصة الرسمية« مرتبط بقدرة »املركزي« على التدخل في سوق القطع

رجاء الخطيب 

يبدو أن ارتفاع ســعر رصف الدوالر لــن يلجمه أي تعميم 
مرصيف أو منصة رصف رسمية أو أي خطوة تتخذها السلطة 

النقدية الكربى يف البالد، املرصف املركزي.
االثنن الفائت افادت مصــادر صحفية ان أكرث من رّصاف 
وُمشــارك يف عمليات املضاربة عىل العملة الوطنّية رصح 
ان »االرتفاع األخري للدوالر يعــود للطلب الكبري عىل العملة 
دين ومعروفن باألســامء،  »الخرضاء« من قبل رّصافن ُمحدَّ
والالفت هو أنّهم دامئاً يطلبون الدوالر بأسعار أعىل من سعر 
السوق، عىل الرغم من أّن الدوالر ُمتوافر يف السوق السوداء 

وال شح يف العرض«. 
ومل يســَتبعد الرصّافون أّن »يكون هــذا االرتفاع الوهمي 
للدوالر وراءه جهات وأسباب سياسّية، فهل سبب االرتفاع هو 

سيايس كام يشاع، أم أن السبب هو نقدي بحت؟
يف وقت تؤكّد الخبرية ليال منصور أن ســعر الدوالر »بال 

سقف« ما دام ال توجد اصالحات حقيقية ويف ظّل 
تعلّق اللبناين بحبال الهواء واإلدمان عىل الدوالر. 

ويف هــذا الســياق تواصلت الديــار مع رئيــس حركة 
»املســتقلون« الخبري االقتصادي الدكتــور رازي الحاج الذي 
أوضح أن املناكفات السياســية قد تؤدي دورا يف رفع سعر 
الرصف ولكن ملــدة مؤقتة وقصرية كام حصــل بن نهاري 
الجمعــة واالثنن عندما أطلق الرئيس بري مبادرته وجوبهت 
بالعوائق، كان هناك محاولة ملفاقمة األوضاع عرب رفع سعر 
رصف الدوالر بشــكل رسيع بهدف الضغــط عىل األطراف 
السياســية األخرى يك تلن بشــكل أرسع، ولكن عاد الحاج 
وشــدد عىل أنه ال السبب وال الحل سيايس يف هذا امللف امنا 

هو إصالحي بحت.   

الحاج أكد أن رشط نجاح املنصة الرسمية هو أن يكون لدى 
البنك املركزي القدرة عىل التدخل يف سوق القطع عندما يكون 
الطلب مرتفعا عىل الدوالر، وألن البنك املركزي احتياطه هو من 
العملة الصعبة فقط وكونه مل يتبق سوى االحتياطي اإللزامي 
الذي هو فعلياً 15% من ودائع املواطنن، مل تتمكن هذه املنصة 
من تأديــة دورها املرتجى. من جهة أخــرى اعترب الحاج ان 
خلفيات إنشــاء هذه املنصة كانت هي مبعظمها لألشخاص 
الذين يريدون رشاء الدوالر ألسباب معينة كالتجار مثالً الذين 
كانوا يستحصلون عىل الدوالرات من املرصف املركزي نفسه 
عندمــا كان الدعم ما زال نافذ املفعول، واالن ومع زوال الدعم 
وعدم قدرة املنصة عىل تلبية احتياجات هؤالء، ازداد وارتفع 

الطلب عىل الدوالر يف السوق مقابل عرض منخفض جداً.
الحاج الذي أكد فشــل املنصة، استنكر خطأ تثبيتها لسعر 
الرصف عىل 12000 لرية لبنانيــة مقابل كل دوالر امرييك، 
األمر الذي منع ســعر الرصف يف الســوق الســوداء من أن 
ينخفــض تحت هذا الرقم ودفع الناس دفعاً إىل االعتامد عىل 

السوق الســوداء لترصيف دوالراتهم عوضاً عن املصارف أو 
املنصة.

الحاج اعترب أن ما يزيد خطورة الوضع أن املعنين بالشــأن 
االقتصــادي والنقدي واملايل يعلمون جيــداً أن مرور الوقت 
دون إصالحات وخطة للتعــايف اإلقتصادي، ودون حكومة 
لتفاوض صندوق النقد الدويل، فإن نزف العملة الصعبة من 
لبنان مســتمر. أكرب مثال عىل ذلك كان تعميم مرصف لبنان 
رقم 158 الذي أجرب املــرصف عىل دفع 400$ من اإلحتياطي 
الذي كونته لدى املصارف املراســلة، بينام ســوف يقوم هو 
بدفع ال400$ األخرى عىل ســعر منصــة صريفة، وبالتايل 
حتى يتمكن من دفعها عىل سعر املنصة، فإنه يقوم باملقابل 
بوضع اليد عىل ما يقارب مليارا وخمســن مليون دوالر من 
ودائــع املواطنن ما يعني تخفيــض اإلحتياطي اإللزامي من 

15% إىل %14.
الحاج إعترب أن هذا املبلغ ســوف يقــوم املرصف املركزي 
بالتــرصف به وبســداد فواتــري كان قد تأخر عــن دفعها 
)كاملستلزمات الطبية وغريها من فواتري التجار من الطحن 
وغريه والفيول والبنزين ملؤسسة كهرباء لبنان(. مبعنى أخر، 
خرس االحتياط مليار دوالر، وإذا ما إستمر الحال عىل ما هو 
عليه فإن الشهر القادم سوف يقوم املرصف بتخفيض إضايف 

لالحتياط ويستمر يف ذلك وصوالً إىل نفاده.
الحاج اعترب أن اسرتاتيجية املرصف النقدية حالياً تتسبب 
بزيادة العرض عىل العملة اللبنانية وازدياد يف املضاربة عىل 
العملة الصعبة ويف التضخم، مقابل ارتفاع أكرث وأكرث لسعر 
الدوالر، أي أن خالصة ما يقوم به املرصف من إجراءات  تصب 
يف مصلحة ارتفاع ســعر الرصف وليس للجمه أو تخفيضه، 
خصوصاً مع غياب أي إجراء المتصاص السيولة الفائضة من 

العملة الوطنية يف السوق. 
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العملة الرقمية... مالذ آمن جديد للبنانيين؟!
عطية باوال 

بالكريبتو كرني  يعــرف  ما  أو  الرقمية  العمالت  تحتّل 
حيــزا كبريا مــن اهتامم الســكان حول العــامل، مبرشة 
مبســتقبل واعد، خصوصا مع بدء قبــول رشكات عاملية 
»مايكروســوفت«،  واي«،  »ســوب  بــرس«،  »وورد  كـ 
»فرجن«، ورشكة صناعة الســيارات الكهربائية »تسال«، 
الدفــع بواســطة العملــة الرقمية. وفيام بــدأت بعض 
الرقمية  العمالت  بتبني بعــض  العامل كالســلفادور  دول 
كعملــة قانونية ميكن اســتخدامها للدفــع، عمدت دول 
أخرى كروســيا والصن اىل اصدار عمالت رقمية موازية 

النقدية. لعملتها 
الرســمية ومصارفها  الدول مبؤسســاتها  تبدو  وفيام 
املركزية يف ســباق محموم إلصدار عمالت رقمية، تظهر 
اإلطار يرتأســها  لبنان محــاوالت خجولــة يف هذا  يف 
2018 عملة رقمية  الذي طرح منذ عــام  لبنان«  »مرصف 
ترتبــط ببنك مركزي، وأعاد هذا الطــرح إىل الواجهة من 
جديد يف عــام 2020. هو مرشوع يهــدف إىل التخفيف 
مــن كمية الدوالرات املخزنة يف املنــازل وضبط التهريب 
وخفض الطلب عىل الدوالر يف الســوق السوداء. كام قد 
التضخم  التزوير، ويف خفــض حجم  بالحّد من  يســاهم 
يف الكتلة النقدية ال ســيام اللــرية اللبنانية التي يطبعها 
املركز. اال ان هذا املرشوع ال يــزال يف مرحلة الطروحات 

للتطبيق. فعلية  آلية  ميلك  وال  واألفكار 
عــىل مقلب آخر يــرشح مدير التطويــر واألبحاث يف 
»الديار«  القرا يف حديــث لصحيفة  intaglio رامز  رشكة 
أّن العملــة الرقمية األشــهر يف العــامل »بيتكوين« التي 
انطلقــت يف 2009 مع االزمة االقتصاديــة التي رضبت 
أمواال  املتحدة األمريكية  الواليات  العامل؛ وكان سببها ضّخ 
back up )إن كان ذهبا أو عمالت  طائلة يف السوق بدون 
الدوالر«   « ارتبــاط عملتهــا  أمريكا  أخرى( حيث فكــت 
بالذهب منذ عــام 1970، ابتكرها مجموعة من الشــبان 
بهدف خلــق عملة ال ارتباط لها بــاي مرصف مركزي وال 
أحد يســتطيع التحكم بها بل تخضــع للعرض والطلب يف 
الســوق ولتصبح موثّقة اخرتعوا سلســة تسمح بتوثيق 
العملــة بطريقة ال مركزية ومجهولــة الهوية وبإمكاننا 
حمــل هذه العملة يف محفظتنــا االلكرتونية او حتى يف 
usb وهي محدودة الكمية حيث ال يوجد ســوى 21 مليون 

أن  عملة منهــا، ما يجعل منها اســتثامرا مغريــا، فبام 
الكمية لن تتغري ســتزيد قيمة العملــة مع ارتفاع الطلب 

.» عليها
ويلفت القرا إىل أّن الدول اليوم بدأت تستثمر يف العمالت 
الرقمية وترشع الدفع بواسطتها من خالل منصات التداول 
حول العامل كـــ »Binance« وهي محفظــة رقمية تدخر 
االموال وميكن من خاللها تعقب التحويالت املالية والتأكد 
مــن أّن الكمية املحّولــة صحيحة وخصوصــا أّن ال جهة 
رســمية تدير املوضوع ما أدى إىل اخرتاع شــبكة مصغرة 
لتوثيق التحويالت وتعطي مكافئة مالية لكل من ينزل هذه 

باستخدامه«. لها  الشبكة عىل حاسوبه ويسمح 
هذا وتكتســب العملة الرقمية اقباال كبريا يف الســوق 
اللبناين ال ســيام بن املواطنن الذيــن يجدون فيها مالذا 
جديــدا لتحقيــق األرباح وتأمــن مدخول مــن الدوالر 
»الفــراش« بعد أن فقدت اللرية اللبنانية قيمتها، بحســب 
القرا، الذي يكشــف عن طــرق 3 يســتخدمها املواطنون 

الرقمية: العمالت  من  لالستفادة  اللبنانيون 
الطريقــة األوىل: هي رشاء العمالت بســعر منخفض 
وبيعها بســعر أعىل متاما كتجارة الدوالر، ومبا أّن رشاء 
هذه العمالت او التداول بها ليــس مرخصا بعد يف لبنان، 
الرقميــة عن طريق  العمــالت  وبالتــايل ال ميكن رشاء 
الكريديــت كارد تتــم عمليــة البيع والــرشاء عن طريق 
بعض الرصافن يف الســوق السوداء الذين يتاجرون بهذه 
العمالت مقابل خســارة بــن 1 و2% من قيمــة العملة 
ملصلحــة الرصاف )وهو ما يعتربه البعض أفضل من تجارة 
الشيكات التي تتخطى نســبة الخسارة فيها سقف الـ 35 

الشيك املرصيف(. 40% من قيمة  الـ  اىل 
الطريقــة الثانية: هــي تكريس الحاســوب املخصص 
الرقمية  الفيديو، وتنزيل تطبيــق مخصص للعملة  أللعاب 
التطبيــق بهدف رصد وتوثيق  ووضعه يف خدمة صاحب 
التحويــالت مقابل الحصــول عىل مكافئــة مالية وهي 
نســبة تقتطع من حجم التحويلة قيد التنفيذ، وذلك بسبب 
مواصفــات هذا الحاســوب من حيث الحجــم والرسعة 
واملســاحة التي تؤهله الســتيعاب التطبيقــات الخاصة 

الرقيمة. بالعمالت 
الطريقــة الثالثة: وهي االدخار، حيــث يجد البعض يف 
العملة الرقمية مالذا آمنــا لالدخار أكرث من الدوالر وحتى 
من الذهب يف بعــض األحيان، ألن قيمتها تبقى فيها مهام 

انخفض ســعرها نتيجة املضاربة أو فرق العرض والطلب، 
فال بد لــه ان يعود ويرتفع من جديــد. فيام البعض اآلخر 
يستثمر بعمالت جديدة غري معروفة بعد وينتظر أن يرتفع 

.holding سعرها ليبيعها بسعر أعىل وهو ما يعرف بالـ 
 intaglio رشكة  يف  واألبحاث  التطوير  مدير  ويكشــف 
رامــز القرا أّن »بعض املودعن بدأوا بســحب أموالهم من 
املصارف بغية رشاء عمالت رقمية فيام يكّرس قســم آخر 
جزءا من مدخوله الشــهري لالستثامر يف هذه العمالت«.

إذا تســاعد العملة الرقمية عىل استخدام العملة املحلية 
)أي اللــرية اللبنانية( بأنظمة الدفــع وبالتايل تؤدي اىل 

اللبناين. االقتصاد  يف  الدولرة  نسبة  تخفيف 
وفيــام ال يجزم القرا اّن »االســتثامر بهذه العمالت هو 
آمن مئــة باملئة يوضح أنها قد تكــون محاطة بالخواطر 
الدول تجاه  والطلب وسياسات  العرض  خصوصا من جهة 
الجمهورية  هذه األصول مستشــهدا مبفاعيل قرار رئيس 
األمــرييك جو بادين الذي أعلن وضع رضائب عىل األصول 
االمر الذي جعل الناس تقدم عىل بيع عمالتها بدل اإلبقاء 
عليها، هذا وقد تؤثر أحيانــا تغريدة صغرية عرب »تويرت« 
العامل كإيلون ماســك مثال  الحد كبار املســتثمرين حول 
بإقبــال او عدم اقبال الناس عىل رشاء العمالت الرقمية«.

يف املحصلــة يبــدو أّن الطريق أمام انتقــال لبنان من 
اقتصــاٍد نقــدي إىل اقتصاٍد رقمي ال يــزال طويال وبعيد 
والسياســية  املرصفية  الظروف  األفق ال ســيام وســط 
الحالية، حيث مصري ودائع الناس ال يزال مجهوال والبحث 
قائم حول اجراء عمليات إعادة هيكلة للمصارف. ووســط 
غياب عامل الثقة باملصارف مطبات عديدة ســتحول دون 

املرشوع. نجاح هذا 
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اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد
ــة الـــــى فـــرنـــســـا وقـــبـــرص ــ ــاف ــ اض

اللبنانيين بــدخــول  تسمح  دول  ــاث  ث
مــــــن جـــــديـــــد الــــــــى أراضــــيــــهــــا 

أعلنت رشكة طــران الرشق االوســط -الخطوط الجوية 
اللبنانية، أنه إضافة اىل كل من فرنســا وقربص، فقد سمح 
عدد من الدول االوروبية مثل أملانيا والدمنارك واليونان للبنانيني 
 Visa Type C وللمقيمني يف لبنان من حملة تأشرة سياحية

بدخول أراضيها.
رشوط الدخول اىل أملانيا:

ـ  يسمح لالشــخاص الذين تلقوا اللقاح الخاص بكورونا 
)والذين مر عىل تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح كورونا فرتة ال 
تقل عن أسبوعني( الدخول مبوجب شهادة تلقيح رسمية دون 

 .»PCR»اجراء فحص
ـ اللقاح املعرتف به: فايزر بيونتك - أسرتازينيكا أكسفورد - 

مودرنا - جونسون أند جونسون.
- االشخاص الذين مل يتلقوا اللقاح يتوجب عليهم ابراز نتيحة 
فحص »PCR« ســلبية قبل مغادرة لبنان وقبل موعد الوصول 
بـ 72 ساعة أو نتيجة اختبار Antigen 48 ساعة قبل مغادرة 

لبنان وقبل موعد الوصول.
ـ يعفى االطفال دون 6 سنوات من إجراء فحص PCR أو أخذ 

اللقاح.
رشوط الدخول اىل الدمنارك:

ـ ال يتوجب اجراء فحص »PCR« قبل مغادرة لبنان اال أنه عند 
الوصول يتم اجراء فحص »PCR«  لألشــخاص غر امللقحني، 
أما االشخاص الذين تلقوا اللقاح الخاص بكورونا )والذين مر 
عىل تلقيهم الجرعــة الثانية من لقاح كورونا فرتة ال تقل عن 
أسبوعني( يسمح لهم بالدخول مبوجب شهادة تلقيح رسمية 

.PCR من دون إجراء فحص
 - اللقاح املعرتف به: فايزر بيونتك - أسرتازينيكا أكسفورد - 

مودرنا - جونسون اند جونسون.
- يعفى االطفال دون 15 سنة من إجراء فحص PCR أو أخذ 

اللقاح.
رشوط الدخول اىل اليونان:

ـ  يسمح لالشــخاص الذين تلقوا اللقاح الخاص بكورونا 
)والذين مر عىل تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح كورونا فرتة ال 
تقل عن أسبوعني( الدخول مبوجب شهادة تلقيح رسمية دون 

.»PCR« إجراء فحص
ـ اللقاح املعرتف به: فايزر بيونتك - أسرتازنيكا أكسفورد - 
مودرنا - جونســون اند جونسون - سبوتنيك يف - سينوفاك 

وسينوفارم.
ـ االشخاص الذين مل يتلقوا اللقاح يتوجب عليهم إبراز نتيحة 
فحص »PCR« ســلبية قبل مغادرة لبنان وقبل موعد الوصول 

ب72 ساعة.
ـ يعفى االطفال دون 5 سنوات من إجراء فحص »PCR« أو 

أخذ اللقاح.

ــواي ــاراغـ ــبـ ــر الـ ــي ــراد وســف ــ حــســن مـ
ــون ــرعــ ــ ــق ــ ــرة ال ــ ــي ــ ــح ــ جـــــــاال فـــــي ب

جال الوزير السابق حسن مراد وسفر الباراغواي يف لبنان 
أوزفالدو أديب البيطار يف بحرة القرعون، يرافقهم رئيس إتحاد 

بلديات البحرة املهندس يحيى ضاهر وأعضاء من االتحاد.
ورشح مراد للســفر الضيف »الحــال الكارثية لهذا املرفق 
الحيوي وأســباب التلوث وتداعياته« داعيا إىل »رفع هذا امللف 
البيئي الحساس والضاغط اىل مستوى الهم الوطني والقضية 
الكربى مــن خالل خطة رسيعة التنفيــذ النقاذ املنطقة من 
رشور التلــوث وآثــاره القاتلة يف آن جراء االنتشــار املخيف 
لألوبئة واالمراض املستعصية«، واصفا البحرة ونهر الليطاين 
بـ »الرشيان الحيوي للبقاع«. هذا واســتكمل مراد وســفر 
الباراغواي الجولة عىل مؤسسات »الغد االفضل« يف الخيارة، 
وكانت مناسبة للقاء بعض أبناء الجالية الباراغوانية يف لبنان.

املدير العام للجمارك من مرفأ طرابلس :
ال قرار لنقل السكانر الى اي معبر حدودي

تفقد املديــر العام للجامرك رميون خــوري مرفأ طرابلس، 
يرافقــه وفد من رؤســاء الدوائر، وكان يف اســتقباله مدير 
املرفأ أحمد تامــر، ونقيب عامل املرفأ أحمد الســعيد، ونقيب 
اصحاب الشــاحنات العاملة بالرتانزيت احمد الخر، وعضو 
مجلس نقابة الشــاحنات املربدة للنقل الخارجي سليم سعيد، 
ومدير محطة الحاويات فيصل هويلو، وعضو نقابة مخليص 
الجامرك احسان اليايف. وعقد اجتامع يف مبنى ادارة املرفأ، وتم 

البحث يف آخر التطورات فيه.
وأثنى تامــر عىل »عمل عنارص الجامرك يف تســهيل امور 
التجار ضمن القوانني املرعية«، مؤكدا »أهمية التنســيق بني 
ادارة املرفأ والجامرك وســائر األجهــزة االدارية واالمنية التي 
تعمل ضمن حــرم املرفأ ملا فيه من مصلحــة ألبناء طرابلس 
واملرفأ«، ثم عرض تامر »لعدد من املشاكل اللوجستية املرتبطة 
بعمل الجامرك«، متمنيا »ايجاد حلول رسيعة تسهم يف زيادة 

االنتاج وتحسني االداء«.
من جهته، اكد خوري اســتعداده لتقديم »التسهيالت كافة 
التي من شأنها تفعيل عمل مرفأ طرابلس وتطويره«، الفتا اىل 
ان »كل املشاكل املطروحة يف طريقها اىل الحل«، نافيا »وجود 
اي قرار او نية لنقل السكانر املوجود يف مرفأ طرابلس اىل اي 
معرب حدودي آخر«، مشددا عىل ان »السكانر حق ملرفأ طرابلس 
وأبناء املدينة والشــامل«، مؤكدا ان »ادارة الجامرك مســتعدة 

ستعمل عىل صيانة السكانر ومده بقطع الغيار«.
ثــم جال الجميع يف منشــآت املرفأ واالحــواض ومحطة 
الحاويــات، ورشح تامر خالل الجولة »الخطط املســتقبلية 
التي ستنفذ يف املرفأ، ومشــاريع البنك االسالمي التي عربها 
ســيتحول املرفأ من مرفأ بحري اىل مرفأ لوجستي ذيك. يف 
الختام، اثنى خوري عىل »الجهود املبذولة لتطوير الخدمات يف 
املرفأ«، مؤكدا استعداده »لتقديم كل ما من شأنه تنمية الخدمات 

الجمركية وتطويرها يف مرفأ عاصمة الشامل طرابلس«.

عــبــدو ســـعـــادة : اصـــحـــاب مــولــدات
باشروا باطفاء مولداتهم بسبب املازوت

أشــار نقيب  أصحاب املولدات  عبدو ســعادة، إىل أن » وزير 
الطاقة  يف حكومة  ترصيف األعامل   رميون غجر  قال باألمس 
أن الدولة ســتقوم بزيادة تقنني  الكهرباء  12 ســاعة، ونحن 
نغطي هذا النقص«. وخالل حديث تلفزيوين، لفت سعادة إىل 
أن »النــاس يجب أن تعرف أن الســوق كل يوم يريد 10 مليون 
ليرت من  املــازوت ، ونحن كأصحاب مولدات نأخذ 5 مليون ليرت 
منها«. وأوضح أن الســلطة قالت إنها »وزعت 20 مليون ليرت 

عىل السوق. هذا يكفينا يومني، وباقي األسبوع ماذا نفعل؟«.

حسن مراد وسفري الباراغواي

جوزف فرح

ما ان ذكر الكثرون ان اللبنانيني املنترشين 
يف العامل قرر بعضهم متضية فصل الصيف 
يف بالد االباء واالجداد النتشاله من القعر الذي 
وضعه السياسيون فيه حتى انهالت االزمات 
من كل صوب وحــدب: العتمة قادمة او يف 
تقنني قاس تطبقه مؤسسة  االحوال  احسن 
الكهرباء واصحاب املولدات الخاصة، طوابر 
الذل امام محطات املحروقات، فقدان االدوية 
الخ... كأنــه هناك مخطط لتهشــيل هؤالء 

اللبنانيني عن وطنهم وانقاذه.
ويف هذا الصدد يقول رئيس اتحاد النقابات 

السياحية بيار االشقر :
اننا نعتقــد بأهمية الدور الســياحي يف 
لبنان فهو قاطره أساســية لالقتصاد. ونحن 
نربهن بشــكل دائم عىل ذلك إذ أن السياحه 
هي القاطرة األوىل والجاذبه األساسية للنقد 
النادر اىل البلــد. اننا نجري حاليا مقارنه مع 
الواقع يف العــام 2020 حيث كان الوباء يف 
عز انتشاره وكان مينع دخول اكرث من 2000 
شــخص اىل مطار بروت كام كانت املقاهي 
واملطاعم اي املؤسسات السياحيه مقفله حتى 
انه يف عز املوســم تم اإلقفال ملدة اسبوعني 
بشكل كامل . اما اليوم فقد خف انتشار الوباء 
وفتحت املؤسسات السياحيه ابوابها وتزايدت 
أعداد الوفدين اىل لبنان مام اسهم يف تحسن 
الوضع بشــكل عام... ان اغلب القادمني اىل 
لبنان من األجانب هم من فئة رجال األعامل 
ضمن وفود رســميه واجتامعيه وجمعيات 
njo وهذه جميعا ممولــه وعىل تواصل مع 
الخارج . وعليهم القدوم عدة مرات واإلطالع 
الجمعيات وذلك  عن كثب عىل نشاطات هذه 
ملواكبة املشاكل الحاصلة مع الوكيل اللبناين. 
ان أغلبية هؤالء الزائرين يقيمون يف بروت 
مام يسهم بارتفاع نسبة االشغال يف بروت. 
لكن يوجــد 2000 غرفة مقفله يف بروت إذ 
حسب إحصاء البنك الدويل يوجد 153 فندقا 
قد أصيب كليــا أو جزئيا يف بــروت بفعل 
انفجار املرفــأ يف 4 اب اىل جانب ان رشكات 
التأمني مل تدفع بعــد األرضار ليك يتم إعادة 
بناء املؤسســات وتأهيلهــا. إذا هذه الغرف 
املقفلة ســمحت لعدد مياثلها من الغرف ان 
يعمل ويســجل نسبة زيادة يف االشغال لكن 
هذا ال يعني أن نسبة السياح قد زادت واسهمت 

بارتفاع نسبة االشغال امنا الحقيقة هي انها 
مل ترتفــع فلو عادت الفنــادق املقفله اليوم 
للعمل فإن نسبة االشــغال لن تتعدى %40. 
لدينــا حواىل 450  الف لبنــاين يعملون يف 
الخليج وهم عىل تواصل دائم مع لبنان كذلك 
يوجــد 250 الف لبنــاين يف افريقيا واملميز 
فيهم انهــم يأتون بالنقد النــادر أي الدوالر 
اليوم  الذي اضحى  بلدهم  وهم يرصفونه يف 
أرخص بلــد يف العامل. من جهة اخرى يوجد 
عدد كبر يف لبنان من الطبقه الوسطى الذين 
لديهم مدخرات محتجــزه يف البنوك وهؤالء 
كانوا يســافرون سابقا للسياحة يف الخارج 
الذي اضحوا عليــه تحولوا  الواقــع  وبفعل 
للســياحة الداخليه يف الويك أند. نحن نوفر 
الكثر من العروض املميزة يف هذا الشــأن. 
وقد تبني انه ال يوجد بنية تحتية ســياحية 
فندقيــة يف كل املناطق التــي تفضل الناس 
التوجه اليها وهذا خلــق امامنا منافس هو 
قطــاع »rbmb« أي تأجر غرفه يف بيت. يف 
األعوام األخره نشطت حركة بيوت الضيافة 
إذ تبني حب الناس للذهاب اىل املناطق النائية 
التــي ال يوجد فيها فنادق مام أســهم بخلق 

بيوت الضيافة التي انترشت يف كل املناطق.
اذا كانت هــذه البيوت يف املناطق القريبة 
من بروت فهي تشــكل منافســة لنا . اما 
يف املناطق النائيــة البعيده عن بروت فهي 
تتنافس مع بعضها لكن مجموع هذه البيوت 
ال يشــكل حجم فندقني يف بروت. ان البيت 
الكبر منها ال يضم اكرث من عرش غرف. لقد 
ساعد وجود هذه البيوت يف انعاش السياحه 
يف املناطــق وقد اكتشــفنا بالنتيجه وجود 
مناطق خالبه يف لبنان مثل الضنيه القبيات 

جزين البقاع الشــاميل ال سيام نهر العايص 
واملامرســة الرياضية فيه. انطالقا من هذا 
الواقع بدأت هذه الســياحه بالتوسع وكذلك 
بيوت الضيافه التي انترشت بشكل كبر وقد 
اعطت مردودا جيدا وقد توســع االســتثامر 
فيها بالتايل لذا أعتقد بأن املصيبة الواقعه يف 
لبنان لن يســتطيع انقاذنا منها إال السياحة 
والصناعــه إذ ان اإلنتاج اللبناين بات رخيصا 
وقد ازداد الطلب عليه بفعل ذلك حتى أن بعض 
املؤسسات الصناعيه يف الخارج بدأت تقصد 
لبنان وتطلب التصنيع فيه وهذا يعني أن لدينا 
قدرات وامكانيات جيدة لكن املشكلة هي يف 
السياسة التي خربت لبنان. ان مصيبتنا كبرة 
اللبنانية اىل جذب  العملــة  ادى تدهور  وقد 
اللبنــاين املقيم يف الخارج وجذب الســائح 
االجنبــي. يف الواقع ان الســياحة هي رافد 
مهم لالقتصاد اللبنــاين ونحن قادرون عىل 
جلب 9 مليار بفعل السياحة لكن املشكلة هي 
يف الوضع السيايس املتأزم املرتبط باإلرهاب 
والســالح املنترش والتخوف من انفالت امني 
كام اعلن وزير الداخليــه يف الفرتة األخرة 
مــع إمكانية االغتيــاالت والتفجرات وهذه 
األمور التي ترتدد يف اآلونة األخرة ال تطمنئ 
الســائح وال تدفعه للقدوم اىل لبنان .عندما 
نقوم بجهد كبر لتسويق السياحة مثال نجد 
جريدة الواشنطن بوست تتحدث عن اإلرهاب 
يف لبنان وحزب الله اإلرهايب حســب قولها 
يسيطر عىل لبنان مام يدفع الكثر من الناس 

للعدول عن القدوم اىل لبنان.
لكن االشــقر يعتقد رغم ذلك ان اللبنانيني 
املنترشيــن ســينقذون الســياحة. لكن اذا 
وضعنا ارقامنا بترصف الخــرباء نجد اننا ال 

نربح مــاال ألنه عندما وافقــت الوزارة عىل 
اســعارنا كان الدوالر يســاوي 12000 لرة 
وبعد يومني تجاوز 15000 لرة واملشكلة ان 

اغلب مصاريفنا هي بالدوالر.
وبالعريب الــدارج »مناكل الرضب »ولبنان 
كله ايضا بيــاكل الرضب ال نحن فقط. يوجد 
التيار  انقطاع  مثل  تعاكســنا  كثرة  مشاكل 
وانعكاس  االنقطاع  الكهربايئ واختالف مدة 
كلفة ذلك علينا. ايضا اإلقبال عىل املطاعم قد 
انخفض بسبب مشكلة الشح اما بالنسبة إىل 
القطاع املطعمي، فلفت إىل أن »عدد املطاعم 
وصل إىل 8500 مطعم قبل بدء ثورة ترشين، 
إمنا أقفــل هذا العام 900 مطعم، ومع تراجع 
القدرة عىل االســتمرارية انخفض العدد إىل 
4000«، وقال: واملســتفيد مــن غياب نصف 
املطاعم هــو املناطق النائيــة التي أصبحت 
الوجهة الســياحية الجديــدة واملفتوحة ما 
بني البحر والجبــل، وتحديداً جبيل والبرتون. 
وهاتــان املدينتان ال متلــكان البنى التحتية 
الفندقيــة ما دفــع بالناس إىل اســتئجار 

»شاليهات« ومنازل... يف أحيائهام.
ويف السياق، لفت إىل أن اللبنانيني أصبحوا 
يتوّجهــون إىل مناطــق نائيــة مل يكونوا 
يقصدونها من قبل، وبحسب خريطة »بيوت 
الضيافة« هناك املئــات منها منترشة يف كل 
لبنان عىل امتداد البقاع والجنوب والشــامل 
املحدودة  غرفها  عدد  رغم  عىل  والشــوف... 

»لكن الَبحصة تَسند خابية«.
او  للبنانيــني االمركيني  بالنســبة  وماذا 

االوسرتاليني يقول االشقر ؛
مهام كان عدد هــؤالء فهو ليس بالكثافه 

الكربى نسبة لألعداد القادمه من الخليج.

السياحة هذا الصيف : توقع قدوم  450 ألف لبناني من الخليج و 200 ألف من افريقيا يحملون النقد  النادر
السياسة في  مصيبتنا  ولكن  دوالر  مليارات   9 جذب  على  قــادرون  نحن   : االشقر 

: ــاء حمية  ــدال«عــ ــ »اي رئــيــس  نــائــب 
ـــادرات ــ ــ ــص ــ ــ ــة الـ ــيـ ــمـ ــنـ ــا تـ ــ ــن ــ ــدف ــ ه
الــزراعــيــة واملــشــاركــة فــي املــعــارض

نظمت الجمعية اللبنانية للدراســات والتدريب، يف قاعة 
»القرية الزراعية« يف سهل بعلبك، لقاء حوار مع نائب رئيس 
املؤسســة العامة لتشجيع االســتثامرات يف لبنان »إيدال« 
الدكتور عالء حمية، مبشــاركة مزارعــني وممثيل هيئات 

تعاونية ونقابية.
واعترب مؤســس الجمعية الدكتور رامي اللقيس أن »دعم 
القطــاع الزراعي هو األســاس لتحقيق التنميــة املحلية، 
والزراعة ليســت عبارة عن عمل ميكانييك، وإمنا هي أيضا 
عمل ثقايف، وهذا املركز الذي نلتقــي يف رحابه هو منوذج 
للعمل اإلنتاجي التشــاريك، فهذه األرض كانت صحراء، وقد 
توجهنا عىل مدى 10 سنوات إىل مجموعة كبرة من الجهات 
املانحة لدعم املرشوع الذي هو عبارة عن مؤسســة وسيطة 
لدعم اإلنتاج الزراعي، ومل نوفق آنذاك ألن هذه املشــاريع مل 
تكن من ضمن األولويات لديهــا، ولكننا مل نيأس ومتكنا من 
تحقيق هذا الحلم للمزارعني، فأنشأنا قرية زراعية منوذجية، 
وأسســنا أكادميية وورش عمل لتغير طريقة التفكر لدى 
املزارعني وتطوير عملهــم باتجاه اإلنتاج، وأصبح لدينا اليوم 
5 أكادمييات وتواصلنا مــع وزارة الزراعة ومكاتبها، وبدأنا 
نتوجه نحو املؤسســات العامة ومنها إيدال، وسنتوجه أكرث 
نحو املؤسســات املانحة التي تحتــاج إىل أفكار خالقة وال 

تحتاج إىل مطالب فحسب«.
وختم اللقيس: »اللقاء الناجح عندما نناقش األفكار بشكل 
موضوعي وعلمي، ونستفيد من الخربات لتطوير آلية عملنا، 
وأن يصبح لدينا منهجية تعتمد اسرتاتيجية وخططا لتطوير 
وترصيف إنتاجنــا الزراعي. من هنا كانــت فكرة مرشوعنا 
الجديــد لدعم صغــار املزارعني، ليتمكنوا مــن التصدير إىل 
الخارج، بإنشــاء مركز توضيب، وإذا مل يتوفــر لنا التمويل 
الالزم، ســوف نتجه إىل تحويل املرشوع إىل رشكة يساهم 
فيها املزارعون، وبالطبع إنجاح عملنا يقتيض الســعي الدائم 

لتحسني نوعية اإلنتاج«.

{ حمية {
بدوره قال حمية: »مؤسسة إيدال تتمتع باستقاللية مالية 
وإدارية، مرجعها رئاسة مجلس الوزراء، وهي تعمل لتشجيع 
االستثامر، حيث توفر للمســتثمرين مجموعة من الحوافز 
والتسهيالت وتروج للبنان كوجهة رئيسية للمستثمر، وتدعم 
الصادرات اللبنانية وتسوق لها، وخدمات املؤسسة متنوعة: 

استشارية، إجارية، وحوافز مالية ورضيبية«.
وأضاف: »أقر مجلس الــوزراء عام 2011 مرشوع برنامج 
تنميــة الصــادرات الزراعيــة »AGRI-PLUS« الذي يندرج 
يف إطار الربامــج التي تنفذها »إيدال« ملســاندة القطاعات 
اإلنتاجية، وهو برنامج وطني يهدف إىل املساهمة يف زيادة 
كمية الصادرات الزراعية اللبنانية إىل األسواق الخارجية، من 
خالل زيادة ثقة املســتهلك باإلنتاج الزراعي اللبناين، ويرتكز 
هذا الربنامج عىل 3 محاور تحسني اإلنتاج، تحسني التوضيب 

والتربيد، والرتويج والتسويق«.
واعترب أن »املــرشوع يهدف إىل تنمية الصادرات الزراعية، 
زيــادة حجم الصــادرات اللبنانية، املســاهمة يف ترصيف 
فائض اإلنتاج، الحفاظ عىل األســواق التقليدية، فتح أسواق 
جديدة أمام املنتج اللبناين، املساهمة يف زيادة ثقة املستهلك 
يف األســواق التقليدية والجديدة، وتطوير القدرات املعرفية 

والتقنية للمنتجني واملصدرين«.
وتابع: »من أســس عمل برنامج تنمية الصادرات الزراعية 
منح حوافــز مالية هادفــة للمزارعني والتجــار املصدرين 
والتعاونيات الزراعية، باإلضافة إىل الرتويج واملشــاركة يف 
الدولية، وتشجيع تطوير مراكز التوضيب والتربيد،  املعارض 
وإنشاء برامج تدريب وإعداد دراسات حول األسواق املحتملة 
واملنتجــات املطلوبة، والقيام بنشــاطات ترويجية مختلفة 
وحمــالت دعائية وإعالنيــة. وقد بلغت كميــة الصادرات 
الزراعيــة عرب الربنامج 2.6 مليون طــن بني عامي 2012 و 

.»2017

قال  املدير العام للصندوق الوطني للضامن االجتامعي الدكتور 
محمد كريك لـ »الوكالة الوطنية لالعالم« أنه »لن يحصل أي 
تعديل بالتعرفات االستشــفائية يف حال عدم تأمني التمويل 
الالزم لهذه الزيادات«، الفتا اىل أن »امللف أصبح يف عهدة نائبة 
رئيسة مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر للمتابعة 
مع املعنيــني يف وزارات الصحة والعمــل واملالية«، نافيا »ما 
يروجه البعض أن الضامن بدأ بتقنني الدخول اىل املستشفيات«، 

منتقدا »ما أسامه مسرة الكذب واالفرتاء والتجني«.
وقــال:  »ان كل الكالم عن إفالس الضامن أو احتضاره ليس 
له أي واقع علمي، ونقول لكل املشــككني إن مسرة الضامن 

مستمرة ولن توقفها كل حمالت الكيد«.
وقال كريك ردا عىل ســؤال: »بينام كانــت ادارة الصندوق 
الوطني منشــغلة يف االيام املاضية بإجراء الدراسات الالزمة 
لزيادة التعرفات االستشــفائية والطبية واملستلزمات الطبية 
بالتعاون مع املؤسســات والهيئات الحكومية الضامنة، عىل 
ضوء االجتامع املوسع الذي ترأسته نائب رئيس مجلس الوزراء 
يف وزارة الدفاع الســبت املايض بدأت حملة إعالمية مربمجة 
عىل وســائل االعالم من خالل مقاالت يف الصحف، باالضافة 
اىل بعض االطــالالت االعالمية ملن يدعون زورا علام ومعرفة 
حرصا عىل الضامن، ويف هذا االطار يهــم إدارة الصندوق أن 

توضح االمور التالية:
ـ يف ما خــص زيــادة التعرفات االستشــفائية والطبية 
واملســتلزمات الطبية، فــإن اجتامعات العمــل املكثفة التي 
عقدت يف الصندوق الوطنــي للضامن االجتامعي وعىل مدى 
3 أيام متواصلة، توصلت اىل وضع الخيارات املمكنة النصاف 
االطباء واملستشفيات، لجهة متكينهم من االستمرار يف تأدية 
خدماتهم الطبية واالستشــفائية للمواطنني، وعدم تحميلهم 
أي فروقات اضافية، وبالتايل فــإن الزيادات املقرتحة هدفها 
مســاعدة املواطنني عىل الحصول عىل االستشفاء والطبابة 
بصورة الئقة من دون دفعهم ألي فروقات مالية غر املنصوص 
عليها يف العقود املوقعة مع املؤسسات الضامنة، مع التأكيد 
عىل تأمني التمويل الالزم واملسبق ألي قرارات بزيادة التعرفة أي 
مبعنــى آخر، فانه مل يحصل أي تعديل بالتعرفات يف حال عدم 
تأمني التمويل الالزم لهذه الزيادات وأصبح امللف بعهدة الوزيرة 
عكــر للمتابعة مع املعنيني من الســادة وزير الصحة والعمل 

واملالية ومن تراه مناسبا«.
وعن ضبــط الدخول غر املربر اىل املستشــفيات قال: »ما 
زلنا لغاية اليوم نســمع أصواتا وتحليالت ومقاالت تبنى عىل 
أساس تعميم صادر عن الضامن، يطلب من املستشفيات عدم 
اســتقبال اال الحاالت الطارئة، مع العلم أن مثل هذا التعميم مل 
يصدر عن الضامن إطالقا، وبدأنا نســمع أيضا بعض االصوات 

التي تقول إن الضامن بدأ بتقنني الدخول اىل املستشفيات. وليك 
ال تستمر مسرة الكذب واالفرتاء والتجني، فإن جل ما صدر عن 
الضامن هو تعميم صدر عن رئيســة االطباء، بناء لطلب املدير 
العام، ويطلب من االطباء التشدد يف ضبط الدخول غر املربر 
للمستشــفيات والعمل عىل شطب املعامالت التي ال تستوجب 
االستشفاء أو تحويلها اىل معامالت خارجية مساهمة الضامن 
فيها 80 %، وبالتايل فإن ما قام به الضامن هو محاولة لضبط 
االنفاق غر املجدي من خالل عدم السامح للمضمونني، الذين 
ال تســتدعي حالتهم الصحية الدخول اىل املستشفى، والهدف 
منه هو ضبط االنفاق الصحي اىل أبعد الحدود املمكنة، بخاصة 
أن أوضاع البالد مل تعد تســمح بأي سياسات انفالشية، وإننا 
بتنا نعيش عىل املساعدات من الدول الشقيقة والصديقة، وقد 
القى هذا التدبر الذي أقرته ادارة الصندوق الرتحيب من املعنيني 
االساسيني مبوضوع الصحة العامة يف البالد، وال سيام وزير 
الصحة العامة ورئيس لجنــة الصحة النيابية. ونذكر الجميع 
بأنه سبق للمدير العام ومن خالل موقعه باملتابعة واالرشاف 
عىل عمل أمانــة رس الصندوق، أن طلب مثل هذا املوضوع منذ 

العام 2006 ومل نسمع يف حينه أي تعليق عليه«.
وعن تعويض نهاية الخدمة، أوضــح كريك أن “الصندوق 
أجرى مؤخرا 3 دراســات مالية أثبتت جميعها أن االســتدامة 
املالية يف هذا الفرع هي مؤمنة، ولغاية 2065 عىل االقل، وإن 
نسبة املالءة يف هذا الصمدوق تتعدى ال 200 % أي أن الصندوق 
قادر اليوم عىل دفع تعويضات جميع املضمونني دفعة واحدة، 
وبالتايل ال توجد أي مشكلة يف نوع تعويض نهاية الخدمة، ال 

حاليا وال مستقبال، وكل كالم خالف ذلك هو كذب وتضليل”.
وعن التعويضات العائلية، قال: »إن هذا الفرع امتص العجز 
املرتاكم الــذي كان يقدر بحواىل 300 مليار ل. ل. وهو منذ هذا 
العام ســيحقق وفرا ســنويا بحدود الـ 50 مليار لرة لبنانية 

سنويا«.
ويف ما يتعلــق باالوضاع املالية فرع املرض واالمومة، قال: 
»لقد ســبق وأرشنا اىل أن العجز املرتاكــم يف هذا الفرع هو 
بحــدود ال 4250 مليار لرة مع نهايــة العام 2020، يف حني 
أن الديــون املرتاكمة عىل الدولة اللبنانية هي بحدود الـ 4800 
مليار مع نهايــة 2020، وبالتايل فإن الوضع املايل لهذا الفرع 
واســتمراريته مرتبط مبدى قيام الدولة بواجباتها لجهة دفع 
الديون املرتاكمــة للصندوق واالموال املرصودة له يف املوازنات 
العامــة، وآخرها موازنة العام 2021 واملقــدرة ب 460 مليارا، 
والتي مل يســدد منها لغاية تاريخه اال 50 مليارا مؤخرا، وإننا 
نؤكد يف حال دفــع الدولة لكامل االموال املرصودة يف موازنة 
2021، فإنه لن يكون هناك أي مشكلة يف تقدميات املضمونني 

الصحية طيلة هذا العام«.

كركي : لــــــن يحصل اي تعديــــــل في التعرفات االستشــــــفائية
والــــــكام عــــــن افــــــاس الضمان ليس لــــــه اي واقــــــع علمي

احيت جمعية »مؤسســة جهاد البناء« االمنائية بالتعاون 
مع بلدية النبطيــة ووزارة الزراعة، يــوم الزعرت الجنويب، 
باحتفال يف الســوق املركزي للخضار والفاكهة يف املدينة، 

برعاية محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه.
حرض الحفل اىل فقيه محمــد جابر ممثال بلدية النبطية، 
ممثل رئيس مصلحة الزراعــة يف النبطية أحمد صفا، مدير 
مديرية الجنوب يف جهاد البناء املنطقة الثانية قاسم حسن، 
مسؤول لجنة التنمية الزراعية يف املنطقة الثانية »حزب الله« 
عبد الحميد عايص، فاعليــات إجتامعية وجمعيات من بينها 
الجمعيــة التعاونية الزراعية يف يحمر الشــقيف، الجمعية 
التعاونية الزراعية للنباتــات العطرية والطبيعية يف زوطر 

الرشقية )زعرت زوطر( وبعض التعاونيات الزراعية.
وألقى فقيه كلمة قال فيهــا: »نبتة الزعرت مل تتغر بقيت 
وفية يف طعمها ورائحتها متجــذرة يف األرض معنا تتحمل 
الفقر والجفــاف، ومن حقها علينــا أن نحرتمها ونهتم بها 
ونخصــص لها هذا اليوم«. أضاف: »هــذا الحضور اليوم هو 

مشــهد من مشــاهد الوفاء لهذه النبتة الطيبة رشيكة نبتة 
التبغ يوم قل النارص واملعني وبقيت نبتة الزعرت عنوانا للشفاء 
والوفاء نأكلها لنشبع ونأكلها ونرشبها لنشفى وتجمعنا يف 
العزائم الصباحية ندور حولها منقوشة تشبه قرص الشمس 

بعد أن تجتمع مع الزيت والعيش عىل النار«.
وكانت كلمة لحســن تحدق فيها عــن »أهمية إحياء هذه 
املنتجات ملا لها من تأثر إيجايب عىل الواقع االقتصادي، ونعد 
بأيام ثانية ملنتوجات جديدة رغم االزمات التي نعاين منها عىل 

كل الصعد«.
كام تحــدث املهندس الزراعــي خليل عليق عــن تجربته 
الناجحة يف زراعة الزعرت. وكرمت املديرية واملحافظ املزارع 
محمد عيل نعمة لدوره ومساهمته الكبرة يف زراعة وإنتاج 

الزعرت عىل مستوى لبنان.
بعدها جــال فقيه برفقة الحضور عــىل العارضني، الذين 
رشحوا له أهمية املنتوجات واســتمع منهم لواقع ومشاكل 

زراعة الزعرت يف الجنوب.

النبطية مــحــافــظ  ــة  ــرعــاي ب الــجــنــوبــي  ــر  ــزعــت ال ــوم  يـ احــيــاء 

هل تعود الحركة السياحية؟ بيار االشقر



أعلنت هيئة النزاهة يف العراق، امس السبت، 
صدور مذكرات قبض بحق ثالثة مســؤولني 

محليني يف محافظة كركوك شاميل البالد.
وذكــرت يف بيان صحفــي، أن »محكمة 
التحقيق املختصة بقضايا النزاهة يف كركوك 
أصدرت أوامر قبض بحــق ثالثة من أعضاء 
امتناعهم من  املحافظة، عىل خلفية  مجلس 

تسليم ما بذمتهم من موجودات«.
وأضافــت، أن »املوجودات التي مل تســلم 
هي ســيارات وغرف ومكاتب بعد إلغاء عمل 

املجلس«.
وأشارت إىل أن »أوامر القبض التي صدرت 
بحق أعضــاء املجلس الثالثة، اســتندت إىل 

أحكام املادة )340( من قانون العقوبات«.

قالت املستشــارة األملانية أنغيال مريكل، إن 
22 حزيــران 1941 يوم اعتــداء أملانيا النازية 
عىل االتحاد السوفيايت يجب أن يسبب الشعور 

بالخجل لدى األملان.
وذكرت مريكل، يف رســالة فيديو مبناسبة 
حلول الذكرى الســنوية الدوريــة لبدء الحرب 
الوطنية العظمى، أن أملانيا تعرتف مبسؤوليتها 
عن جرائم النظام النازي، ويشمل ذلك الحفاظ 

عىل ذكرى ما حدث.
وأضافــت مريكل: »بعد أيــام قليلة، يف 22 
حزيران، ستحل الذكرى السنوية لهجوم أملانيا 
النازيــة عىل االتحاد الســوفيتي. وبعد اندالع 
الحرب العاملية الثانيــة بالهجوم األملاين عىل 
بولندا عام 1939، قامت أملانيا بعد مرور عامني 
عىل ذلك، بفتــح الفصل الثاين املرعب يف هذه 
الحرب. بالنسبة لنا، نحن األملان يجب أن يعترب 

هذا اليوم كسبب للخجل«.
وتابعت مريكل القول: »تقر جمهورية أملانيا 

االتحادية مبسؤوليتها املستمرة عن جرائم النظام 

النازي. وهذا يشمل املحافظة عىل ذكرى حدث 

عىل الدوام. وال ينبغي نسيان ذلك. نحن مدينون 

بذلك ملاليني الضحايا وأحفادهم. وهذه املسؤولية 

تزيد واجبنا تجاه العمل من اجل السالم وقيام 

نظام دويل قائم عىل القواعد«.
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التحالف يعترض 7 طائرات مفخخة
ــة ــويـ ــجـ ســـــريـــــع: هـــاجـــمـــنـــا قـــــاعـــــدة املــــلــــك خــــالــــد الـ

القوات  املتحدث باسم  أكد 
العميد  اليمنيــة  املســلحة 
يحيى رسيع، امس، مهاجمة 
قاعــدة امللك خالــد الجوية 
الســعودية،  غريب  جنوب 

بطائرة ُمسرية مفخخة.
»تويرت«  عرب  رسيع  وقال 
إن ســالح الجو املُسري نفذ 
عمليــة هجوميــة بطائرة 
»قاصــف 2K«  عىل قاعدة 
امللــك خالــد الجويــة يف 
و«كانت  مشــيط،  خميس 

اإلصابة دقيقة«.
وتابع: »هذا االســتهداف 
يأيت رداً عىل تصعيد العدوان 
عىل  املتواصــل  وحصــاره 

بلدنا«.
إىل ذلك تتواصل املواجهات 

العنيفة بني قوات حكومة صنعــاء من جهة وقوات الرئيس 
هادي املســنودة بطائرات التحالف الســعودي يف الجبهات 
الرشقية ملديريــة رصواح القريبة من مدينــة مأرب غريب 
محافظة مأرب شامل رشق اليمن، وشنت مقاتالت التحالف 
الســعودي خالل الســاعات املاضية 5 غارات عىل مديرية 
رصواح وغارتني عىل مديرية َمْجَزر شــاميل غرب املحافظة 

الغنية بالنفط.
وهذا هو الهجوم الجوي الثالث خالل أيام عىل السعودية، إذ 
تبنت القوات هجوماً مامثالً عىل مطار أبها الدويل بطائرتني 
من النوع نفسه، سبقه هجوم عىل املطار ذاته االثنني املايض.

اىل ذلــك أعلن تحالف دعــم الرشعيــة يف اليمن، امس، 

اعرتاض وتدمري 7 طائــرات من دون طيار مفخخة، أطلقتها 
ميليشيات الحويث تجاه جنويب السعودية.

وقال التحالف إن »عملية االعرتاض متت بنجاح يف األجواء 
اليمنية«، حيث »تم صد املحاولة العدائية«.

واعترب التحالف الــذي تقوده الســعودية، أن »محاوالت 
الحوثيــني العدائية املتعمده واملمنهجــة متثل جرائم حرب«، 
مؤكدا أنه »يتخذ اإلجــراءات لحامية املدنيني واألعيان املدنية 

من الهجامت العدائية«.
ودأبت ميليشــيات الحويث عىل إطالق قذائف وصواريخ 
وطائرات مســرية مفخخة باتجاه السعودية، إال أن قوات 
التحالــف نجحت يف اعــرتاض وتدمــري الغالبية العظمى 

. منها

ــو حـــــــول »املـــــنـــــزل« ــاهــ ــ ــي ــ ــان ــ ــت ــ ــنـــيـــت ون ــيـ ــن بـ ــ ــي ــ نــــــــزاع ب
غادر رئيس الوزراء اإلرسائييل الســابق، بنيامني نتانياهو، 
مكتب رئاسة الحكومة لكنه مل يغادر حتى اآلن املنزل الرسمي 
الذي تخصصه الدولة لرئيــس الحكومة يف القدس الغربية، 

مام أثار غضب خلفه نفتايل بينيت.
ويبــدو أن نتانياهو، الذي صار حاليــا زعيم املعارضة يف 
إرسائيــل، يريد وضع العراقيل أمــام حكومة بينيت الجديدة 

والتنغيص عليه بشتى الطرق.
وذكرت وســائل إعــالم إرسائيلية أن بينيت أبلغ ســلفه 

برضورة مغادرة املنزل الرسمي يف غضون 14 يوما.
وأوضحت القناة الـ12 يف التلفزيون اإلرسائييل أن االئتالف 
الذي يتزعمه بينيت يعتزم تقديم ترشيع جديد إىل الكنيســت 
ينظم عملية تسليم املنزل الذي يقع يف شارع بفلور بالقدس 

الغربية.
وال يوجد حتى اآلن يف القانون اإلرسائييل قواعد واضحة 
بشأن املدة الزمنية الواجب عىل رئيس الوزراء اتباعها إلخالء 

املبنى.
وكانت مصادر إرسائيلية ذكرت يف وقت سابق أن نتانياهو 

لن يغادر املقر إال بعد أسابيع أخرى عىل األقل.
وذكرت املصــادر أن أفراد عائلة نتانياهو يحزمون أمتعتهم 
يف املقر الرسمي، لكن ذلك سيستغرق وقتا، قبل االنتقال إىل 

منزلهم يف مدينة قيسارية الساحلية.
وليس بوسع هؤالء االنتقال إىل شقة ميلكونها يف القدس، 
ألنها ال توفــر حاليا الرشوط األمنية، كام أن نتانياهو رشيك 
يف ملكيــة منزل والده يف املدينة ذاتها، لكن يتوقع أال يذهب 

إليه.

ويف الوقت الراهن، يعيش نتقــايل بينيت، رئيس الوزراء 

الجديد يف إرسائيل، يف منطقة رعنانا. شامل تل أبيب.

وليس بينيــت وحده من يريد إخــراج نتانياهو من املنزل، 

فمعارضوه الذين نزلوا إىل الشــوارع هددوا بتقديم إلتامس 

إىل املحكمة التامس إىل املحكمة العليا، ما مل يغادر نتانياهو 

املقر بحلول أواخر الشهر الجاري.

وجاءت هذه الخطوة بعدما ظهر رئيس الوزراء السابق يف 

صورة رســمية يف املقر مع املندوبة األمريكية السابقة يف 

األمم املتحدة، نييك هاييل.

وطالب هؤالء مبعرفة سبب استخدام زعيم املعارضة ملنزل 

رسمي يف استقبال شخصيات أجنبية.

اخـــتـــتـــام مــــنــــاورات »األســــــد اإلفـــريـــقـــي« 

اختتم أكــر من ســبعة آالف جندي من 
الواليــات املتحــدة وإفريقيــا ودول الناتو، 
النطاق يف القسم الشاميل  تدريبات واسعة 
الغريب من القارة التي يهددها بشكل متزايد 

متطرفون ورصاعات عسكرية.
واستمرت مناورات األسد األفريقي بقيادة 
الواليات املتحدة قرابة أسبوعني، وأجريت يف 
الواليات  حلفاء  والســنغال،  وتونس  املغرب 
التدريبات  إلغــاء  وتم  اإلقليميــني.  املتحدة 
الســنوية، وهي األكــرب يف إفريقيا، العام 

املايض بسبب جائحة كوفيد-19.
ووصف امليجور جرنال أندرو رولينغ، قائد 
قوة مهام جنــوب أوروبــا التابعة للجيش 
األمــرييك، التدريبات بأنها »اســتثنائية«. 
وقال: »لقد ساعدت التعاون البيني، وقدراتنا 
املشرتكة، ووفرت االســتعداد وفرصة جيدة 

لبناء التامسك بني القوات«.
من جانبه، قال العميد يف الجيش املغريب 

محمد جميل، لوكالة أسوشيتدبرس، إن »هذه 
أكمل وجه وتم  األنشــطة تم إجراؤها عىل 

االتفاق عليها بني الجيشني«.
وتواجــه إفريقيــا العديد مــن األزمات 
مسلحو  يشنها  التي  الهجامت  من  املحتملة، 
داعش والقاعدة وبوكــو حرام إىل رصاعات 
إىل  وباإلضافــة  واالنقالبــات.  الســلطة 
تهديــدات املتطرفني يف منطقة الســاحل، 
تتعرض الجيــوش يف أماكن مثل جمهورية 
الكونغــو الدميوقراطية وجمهورية إفريقيا 
أخرى  مسلحة  جامعات  لهجوم  الوســطى 
املعدنية يف  املوارد  للســيطرة عىل  تتنافس 

املنطقة.
والــدول التي شــاركت يف التدريبات هي 
الواليات املتحدة واملغرب وتونس والســنغال 
وإيطاليــا وهولندا وبريطانيــا. كام حرض 
مراقبون مــن دول من بينهــا مرص وقطر 

والنيجر ومايل.

تركيا تعلن تحييد 18 ألف  إرهابي منذ 2015
أعلــن وزير الدفاع الــرتيك خلويص أكار، 

تحييــد 18 ألفا و196 إرهابيــا خالل األعوام 

الستة األخرية.

وجاء ذلك يف ترصيحات عىل منت سفينة 

»قنايل أدا« التي شــهدت اختبــار إطالق أول 

صاروخ »أطمجه« مضاد للسفن، خرج من خط 

اإلنتاج التسلسيل.

وعقب إرشافــه رفقة قــادة الجيش عىل 

االختبار، تطرق الوزير أكار إىل عمليات تركيا 

ضد حزب العامل الكردستاين، مؤكدا عزم بالده 

عىل القضاء عىل اإلرهاب بشكل تام.

ولفــت إىل أن القوات الرتكية ســتواصل 

عملياتها ضد الحزب شاميل العراق حتى تحييد 

آخر إرهايب.

وأفاد بأن القوات الرتكيــة »حيدت 18 ألفا 

و196 إرهابيا منذ 24 يوليو 2015، حيث تكثفت 

عمليات مكافحة اإلرهاب منذ ذلك التاريخ«.

وفيــام يخص تجربــة إطــالق صاروخ 

»أطمجه«، أكد أكار أن االختبار جرى بنجاح.

ونوه بأن نسبة اإلنتاج املحيل يف الصناعات 

الدفاعية تجاوزت 70 باملئة.

و »أطمجه« تعني بالرتكية الصقر، وهو أول 

صاروخ كروز بحري تــريك، من إنتاج رشكة 

»روكيتسان« الرتكية للصناعات الدفاعية.

قــطــر  تــدعــو لــوضــع تــعــريــف
اإلرهــابــيــة« لـ«املنظمة  جــديــد 

دعا وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاين، 
خالل منتدى أنطاليا الدبلومايس، إىل وضع تعريف جديد ملا 

ميكن تسميته بالـ«منظمة اإلرهابية«.
وقال خالل جلسة نقاشية بعنوان »الوساطة املبتكرة« مع 
أحمد نارص املحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي، إن هدف 
وساطة بالده يف األزمة األفغانية، هو التوافق عىل مستقبل 

البالد وتقاسم السلطة.
ولفت إىل أنه »إذا كان التعامــل يتم مع منظمة متطرفة 
عىل أنها طــرف يف النزاع، فننصح بوقف هذه الوســاطة 
إىل حــني تخىل تلك املنظمة اإلرهابية عن موقفها، وإال فإن 
األمر ســينتهي بنا إىل االعرتاف مبرشوعيتها، ولذلك أعتقد 
أنه من املهم وضع تعريف جديد ملا ميكن أن يســمى منظمة 

إرهابية«.
وأوضح الوزير القطري أن طبيعة األزمات تتغري، ويصبح 
من الصعب أن يكون فيها وساطات، لذلك فإنه يعتقد »أننا لو 
عدنا إىل أساسيات الوساطة نجد أنها تتعلق أساسا بالتواصل 
اإلنســاين«، معتربا أن الرشط األول للوســاطة هو الثقة ثم 
تشجيع الطرفني املعنيني عىل الحوار، ومشددا عىل أهمية أن 

يترصف الوسيط دون تحيز ألحد الطرفني.
وأكد بن عبد الرحمن آل ثاين أن بالده عازمة عىل »مواصلة 
دفع وتشــجيع األطراف األفغانية عىل الحوار، لكنها تود أن 

ترى شيئا ما يتحقق عىل األرض يف أقرب وقت ممكن«.

ــر تــســتــهــدف  ــتـ ــفـ قــــــــوات حـ
مـــــــــواقـــــــــع »لـــــــــداعـــــــــش«

التابع للقيادة العامة للجيش  شّنت طائرات ســالح الجّو 
الليبي، بقيادة خليفة حفرت، امس، سلسلة غارات استهدفت 

مواقع لتنظيم »داعش« جنوب غرب البالد.
الليبية فقد »شّن سالح الجّو،  وبحســب صحيفة املرصد 
رضبات جوية عىل وديان وكهوف يف جبال الهروج، يتمركز 

فيها عنارص تنظيم داعش«.
ويف هذا الشهر ذكر مسؤولون ومسعفون، يف مدينة سبها 
جنويب ليبيــا، أن انفجاراً وقع عند نقطة تفتيش يف املدينة، 

أّدى إىل مقتل شخصني، أحدهام ضابط كبري يف الرشطة.
وقال مصــدر أمني يف املدينة إن »الحادث وقع عندما فّجر 

انتحاري سيارة ملغَّمة عند نقطة التفتيش«.
يذكر أن مطلع هذا الشهر عقد اجتامع ثاليث يف موسكو، 
مبشاركة نائب وزير الخارجية الرويس ميخائيل بوغدانوف، 
ونائب وزير الخارجية الرتيك سادات أونال واملبعوث الخاص 
لألمني العــام لألمم املتحدة إىل ليبيا يان كوبيش، حســبام 

أفادت وزارة الخارجية الروسية.
أنطونيو غوترييش  املتحــدة  لألمم  العــام  األمني  وكان 
أعلن منتصف شــهر أيار  املايض، أن »ليبيا مل تشــهد أي 
انخفاض يف عــدد املقاتلني األجانب، أو أنشــطتهم«. كام 
د دعوته إىل »تســهيل انسحابهم ووضع حّد النتهاكات  جدَّ

األسلحة«. حظر 

ــحـــق صــــــــــــدور مـــــــــذكـــــــــرات قـــــبـــــض بـ
مـــســـؤولـــيـــن مـــحـــلـــيـــيـــن فـــــي الــــعــــراق

 1941 ــران  ــزيـ حـ  22 يـــوم  أن  تـــرى  مــيــركــل 
ســــبــــب لــــشــــعــــور األملـــــــــــان بـــالـــخـــجـــل

كركوك فــي  النائمة«  »الخاليا  مــن  دواعـــش   10 يعتقل  الــعــراق 

ــغـــوطـــات إثــــيــــوبــــيــــا تـــــدعـــــو إلــــــــى الـــــتـــــصـــــدي لـــلـــضـ

ــى روســيــا قريبا ــه  ســيــعــود إلـ ــ ــي يــعــلــن أن ــرك ــي الــســفــيــر األم

أعلنت الســلطات العراقية، امس، اعتقــل 10 عنارص من 
تنظيم داعش اإلرهايب يف مدينة كركوك شاميل البالد.

وذكرت خليــة اإلعالم األمني يف بيان أوردته وكالة األنباء 
العراقيــة )واع(، فقد متــت اعتقال هــؤالء وفقا ملعلومات 

استخبارية وبناء عىل أحكام املادة 4 ملكافحة اإلرهاب.
وقالــت إن »هؤالء العنــارص ينتمــون إىل الخاليا نامئة 
يف داعش مبحافظــة كركوك، كام يقومــون بتوفري الدعم 
اللوجســتي لعنارص التنظيم، وعمل البعض منهم كمقاتلني 

وعنارص إسناد مبا يسمى قاطع كركوك«.
وأضافت أن هؤالء العنارص اعرتفوا مبا نسب إليهم، مشرية 

إىل أنه تم اتخاذ اإلجراءت القانونية بحقهم.
ورغــم هزمية داعش يف العراق أواخــر عام 2017، إال أن 
التنظيم ظل يشن هجامت بني الحني واآلخر، يف مناطق عدة 

ومن بينها محافظة صالح الدين.
ورغم ذلك يطلق العراق عمليات أمنية بني الحني واآلخر ضد 

التنظيم اإلرهايب، وال سيام يف منطقة كركوك.

دعا وزير املياه والري والطاقة اإلثيويب سيلييش بيكييل إىل 
العمل الجامعي عىل مكافحــة الضغوطات »غري الرضورية« 
عىل بلده، عقب إلقائه محارضة عن مســتجدات ملف ســد 

النهضة.
وأكد بيكييل عىل حســابه يف »تويرت« أن آالف العلامء من 
أكر من 50 جامعة محلية وأجنبية اســتمعوا إىل محارضته 
بشأن تحديات منو إثيوبيا وسد النهضة والعملية التفاوضية 
الثالثية، ضمن إطار منتدى تــم تنظيمه بالتعاون بني وزارته 

ووزاريت التعليم والخارجية.
وتابع: »نواصل تعزيز مثل هذه املنتديات ألنها تفسح مجاال 
لتبادل األفكار بشأن كيفية التصدي بشكل جامعي للضغوطات 

الجيوسياسية غري الرضورية عىل بلدنا«.
ويأيت ذلك عىل خلفية تصعيد التوترات حول ســد النهضة 
حيث تعارض مرص والسودان خطط أديس أبابا األحادية الجانب 

إلطالق املرحلة الثانية من ملء السد يف الصيف الجاري.
عىل صعيد آخر، أكد أســتاذ الجيولوجيا واملوارد املائية يف 
جامعة القاهرة عباس رشاقي، أن امللء الثاين لســد النهضة 
اإلثيويب يتعر بســبب مشاكل هندســية يف السد، وهذا أمر 

داخيل بالنسبة إلثيوبيا.
وأضاف رشاقي أن تعر إثيوبيا أو نجاحها أمر هنديس، وكل 
ما نرجــوه اآلن هو العودة للمفاوضــات وتوقيع اتفاق عادل 

للدول الثالث )مرص والسودان وإثيوبيا(.
وتابع قائال عىل هامش مؤمتر »املجتمع املدىن وبناء الوعي 
تحديات اللحظــة الراهنة«، الذي نظمه منتدى حوار الثقافات 
بالهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتامعية، إن امللء الثاين 

ليس له أي تأثري عىل املواطن املرصي، سواء كانت الكمية كبرية 
أو قليلة.

وأوضح أن الحكومة يف طريقها ملعالجة هذه املشكلة، أما 
بالنسبة للمواطن املرصي فال يوجد أي قلق عىل املياه، فالسد 

العايل بخري وال توجد به مشكلة.
وذكر أن األمر من الناحية املائية مستقر متاما، فمرص منذ 
أيام محمد عيل أقامت املرشوعات التي تجعل املواطن املرصي 
مطمئنا، وهذا االطمئنان ناقشناه يف املؤمتر، والقلق املرصي 

طبيعي ولكن يجب أن يكون قلقا صحيا وليس قلقا مرعبا.
وتابع: »لن يحــدث أبدا أن يعطش مواطــن مرصي، ولن 
يتوقف إيراد األرايض الزراعية، ونحن يف أمن مايئ بســبب 
ما تنفذه الدولة من مرشوعات وعىل رأســها مرشوع السد 

العايل«.

قال الســفري األمرييك يف روســيا جون ســوليفان، إنه 
سيعود قريبا إىل مقر عمله يف موسكو.

وأضاف الســفري، يف تغريدة عىل »تويــرت«: »بعد القمة 
املهمة، أتطلع إىل العودة إىل موسكو قريبا لقيادة فريق العمل 
القوي يف السفارة األمريكية يف روســيا لتنفيذ توجيهات 
الرئيس بايــدن املحددة يف جنيف، مبــا يف ذلك التوجيهات 
اإلنسان والعالقات  بشأن االستقرار االســرتاتيجي وحقوق 

املستقرة والقابلة للتكهن مع روسيا«.
قبل ذلك، قالت املتحدثة باســم الخارجية الروسية ماريا 
زاخاروفا، إن موســكو تنطلق من أن الســفري الرويس لدى 
الواليات املتحدة أناتويل أنطونوف ســيبارش أســبوع العمل 

املقبل يف واشنطن.

ــب تــــــدهــــــور الــــــوضــــــع األمــــنــــي ــ ــب ــ ــس ــ ب
ــي ــ ــان ــ ــغ ــ  إقـــــالـــــة وزيــــــــر الــــــدفــــــاع األف

إنه  للجزيرة  أفغاين  قال مسؤول حكومي 
تقرر إقالة وزير الدفاع األفغاين أســد الله 
خالد، عىل خلفية تدهور الوضع األمني يف 
البالد وســيطرة حركة طالبان عىل عدد من 

املناطق.
وأوضح املســؤول الحكومي أنه تم تعيني 
الجرنال بســم الله محمدي وزيــرا للدفاع، 

خلفا لخالد.
وكان الرئيس األفغاين أرشف غني قد قرر 
-يف وقت ســابق- أن يتــوىل قائد الجيش 
الجرنال ياســني ضياء مهــام وزير الدفاع 

بســبب الوضع الصحي للوزير الجرنال أسد 
الله خالد.

كام أقال يف آذار املــايض وزير الداخلية 
الفشــل يف  أندرايب عىل خلفية  مســعود 

ضبط الوضع األمني بالبالد.
األفغانية  القــوات  بني  املعارك  وتتصاعد 
وطالبان عقب سيطرة الحركة عىل العرشات 
من املناطق شــامل وغرب البالد باألسابيع 
القوات  اســتعادت  وقد  املاضيــة،  الثالثة 
الحكوميــة 4 مناطــق يف األيــام القليلة 

املاضية.
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ينظم االتحاد اللبناين للدراجات الهوائية سباق كأس رئيس 
االتحاد األســبق املرحوم طانيوس املري األحد الواقع فيه 20 
حزيران الجاري يف منطقة مارينا ضبية عىل حلبة مقفلة. 
واوضح رئيس االتحاد فاتشيه زادوريان ان االتحاد أنهى  كافة 
االجراءات والرتتيبات النجاح الســباق املحطة السنوية عىل 
روزنامة نشــاطات االتحاد. واضاف زادوريان ان  املنظمني 
سيتخذون االجراءات الوقائية ملكافحة وباء«كورونا« شاكراً 

كل من سيساهم يف انجاح السباق.
من ناحية ثانية، عقدت الجمعية العمومية لإلتحاد اللبناين 
للدراجات جلســتها الســنوية  العادية يف  نــادي اغباليان 
-انطلياس  بنــاء عىل الدعوة املوجهة من الهيئة اإلدارية اىل 

أعضاء الجمعية العمومية.
ترأس الجلســة الرئيس زادوريان بحضــور أعضاء الهيئة 
اإلدارية ومنــدويب تســع  جمعيات مســتوفية للرشوط 
القانونية. واستهل الرئيس اجتامع الجمعية العمومية مرحباً 
بالحضور، ودعا للوقوف بدقيقة صمت حداداً عىل ارواح كل 

الدراجني اللذين توفوا  بسبب حوادث السري. 
ثم تلــت األمينة العامة اردا زيتونليان أســامء رؤســاء 
ومنــدويب الجمعيات اإلتحادية الحارضيــن واملوقعني عىل 
الئحة الحضور وممثل فريق قوى االمن الداخيل. عندها أعلن 

الرئيس بدء الجلسة مع توافر النصاب القانوين.
وعرضت األمينة العامة البيان اإلداري عن الفرتة املمتدة من 
2020/01/01 حتــى 2020/12/31 ،كام تال رئيس االتحاد 
البيــان املايل وقطع حســاب كامل عن ســنة 2020 والذي 

انجزته رشكة تدقيق  قارية ، وقد متت املصادقة عىل البيانني 

باإلجامع وابراء ذمة الهيئة اإلدارية.

ثم تم عرض موازنة 2021 واستعراض خطة عمل والربنامج 

املقرتح لسنة 2021  ونظام نشاطات وسباقات 2021 ومتت 

املصادقة عليها باإلجامع ايضاً.

 وبعد املصادقة، شــكر زادوريان اعضــاء الجمعية عىل 

الثقة التي تحظى  بها اللجنة االدارية. كام دعا جميع االندية 

والالعبني للتعاون املطلق مع اللجنة الفنية النجاح البطوالت 

وابراز الصورة الحقيقية للرياضة اللبنانية وباألخص رياضة 

الدراجات.
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االحد  20 حزيران 2021

بطولة لبنان : أطلس يعود من طرابلس بفوز ثمين على املتحد
عاد أطلس الفــرزل من مدينة طرابلــس بفوز مثني عىل 
مضيفه املتحد بفارق 37 نقطة )93-56(، الربع األول )21-

9(، والثــاين )40-22(، والثالــث )72-38(، يف املباراة التي 
جرت أمس الســبت عىل ملعب املتحــد يف طرابلس، ضمن 
املرحلــة 17 من بطولة لبنان »أكس أكس أل أيرنجي« يف كرة 

السلة.
وهو الفوز الحادي عرش ألطلس، مقابل 6 هزائم، يف حني 

لقي املتحد خسارته الـ 12، مقابل 5 انتصارات.
وكان الرباعــي جان مارك جاروج والياس ســبعيل وأمري 
كســاب ومارك أيب خرس األفضل يف صفوف أطلس الفرزل، 
إذ سجل األول 19 نقطة و3 ريباوندز، والثاين 17 نقطة و10 
ريباوندز و3 متريرات حاسمة، والثالث 15 نقطة و7 ريباوندز 
ومتريرة حاسمة واحدة، والرابع 12 نقطة و13 ريباوندز و4 

متريرات حاسمة.

ويف صفوف املتحد، ســجل ابراهيم حــداد 13 نقطة و4 
ريباوندز ومتريرة حاســمة واحدة، ووليام صوان 11 نقطة 

و6 ريباوندز ومتريرة حاسمة واحدة.
قاد املباراة الحكام مروان إيغو وزياد طنوس وريشار الحاج.

وتنطلــق غداً االثنــني مباريات املرحلــة 18، فيلتقي عند 
الســاعة الخامســة بعد الظهر الهومنتمن مع أنيبال زحلة 
عىل ملعب سنرت أغباليان يف مزهر - بصاليم. وعند الساعة 
الثامنة والنصف مســاء، يلتقي هوبس مع املتحد عىل ملعب 

مجمع ميشال املر.
وبعــد غد الثالثاء، يلتقي عند الســاعة الرابعة بعد الظهر 
الحكمة مع الشانفيل عىل ملعب أنطوان الشويري يف غزير، 
والريايض بريوت مع بريوت عىل ملعب الريايض يف املنارة، 
وأطلس الفرزل مع بيبلوس عىل ملعب مجمع نهاد نوفل يف 

زوق مكايل.

ــة أمـــــــــــم أوروبــــــــــــــــــا فــــــــي كـــــــــــرة الــــــــقــــــــدم : ــ ــ ــول ــ ــ ــط ــ ــ ب
الــبــرتــغــال عــلــى  ــة  ــطــاول ال تــقــلــب  ــا  ــي ــان وأمل نقطتين  ــهــدر  ت فــرنــســا 

تعادل منتخب فرنسا أمام نظريه املجري، بهدف لكل منهام، 
أمس الســبت، يف مباراة مثرية باملجموعة السادسة لكأس 

األمم األوروبية )يورو 2020(.
تقدم أتيال فيــوال للمجر يف الدقيقــة )45+2(، وتعادل 

أنطوان جريزمان للديوك يف الدقيقة 66.
وأضاف منتخــب املجر أول نقطة لرصيده، مســتفيدا من 
مســاندة جامهريية قويــة يف مدرجات بوشــكاش أرينا، 

ليحافظ عىل آماله يف التأهل للدور الثاين.
بينام رفع أبطــال العامل رصيدهم إىل 4 نقاط، وفرطوا يف 
فرصة حسم التأهل مبكرا قبل صدام قوي يف الجولة األخرية 

ضد الربتغال حامل اللقب.
وأضاع الديوك فرصة لقتل املباراة متاما من الشوط األول، 

حيث أهدر العبو بطل العامل، العديد من الفرص.
وهدد مبايب مرمى املجر 4 مرات، وبدأ محاوالته بتســديدة 
قوية تصدى لها الحارس بيرت جوالتيش، ثم رأسيتني إحداهام 
فوق العارضة واألخرى بجوار القائم، بخالف تســديدة أخرى 

أقل خطورة.
وأهدر كريم بنزميا، أسهل الفرص بعد عمل جامعي شارك 
فيــه غريزمان ومبايب، وســدد بول بوغبا يف الشــباك من 

الخارج.
وعاقب القدر، أبطال العامل عىل إهدار الفرص، حيث انطلق 
أتيال فيوال بالكرة من وسط امللعب، مخرتقا الدفاع الفرنيس، 
قبل أن يهز الشباك مسجال الهدف األول يف الوقت بدل الضائع 

للشوط األول.
وألقى املدرب ديديه ديشامب بأول ورقة بديلة بعد أقل من 
ربع ساعة عىل بداية الشوط الثاين، بإرشاك عثامن دميبيل 

بدال من أدريان رابيو.
وكاد دميبيل أن يكافئ ديشــامب بعد نزوله بدقائق قليلة، 
حيث راوغ مهاجم برشــلونة وســدد كرة قوية يف القائم 

األيرس.
ومل يتحمل »أحفاد بوشــكاش« الضغــط الفرنيس كثريا، 

حيث اخرتق مبايب منطقة الجزاء، ولعب كرة عرضية، فشل 
الدفاع املجــري يف إبعادها، ليكملها غريزمان يف الشــباك 

مسجال هدف التعادل.
ومل يتوقف املــد الفرنيس، حيث تبادل مبــايب، الكرة مع 
جريو، ليســدد كيليان كرة قوية أبعدهــا الحارس غوالتيش 

برباعة، لينقذ مرماه من هدف مؤكد.
ورغم امتداد املباراة ألكرث من 5 دقائق وقت بدل ضائع، إال 
أن الدفاع املجري صمد بكل قوة، لينتزع أصحاب األرض نقطة 

مثينة من فم األسد.
الطاولة عىل  أملانيــا  املجموعــة عينها، قلبــت  وضمن 
الربتغال، وفازت عليهــا )4-2(، لتحقق أول انتصار لها يف 
البطولة، بعدما كانت خرست أمام فرنسا )0-1( يف الجولة 

األوىل.
وســجل رباعية أملانيا روبن دياز خطأ يف مرماه ورافايل 
غوريرو خطأ يف مرماه أيضاً وكاي هافريتز وروبن غوسينز 
يف الدقائق 35 و39 و51 و61، فيام سجل كريستيانو رونالدو 

وديغو جوتا هديف الربتغال يف الدقيقتني 15 و67.

هدف التعادل لفرنسا يف مرمى املجر

القياسي رقمه  يعزز  ميسي   : الــقــدم  كــرة  فــي  أميركا«  كوبا   «
)0-1( األوروغـــــــواي  ــى  عــل الـــفـــوز  الـــى  ــن  ــي ــت ــن األرج ويـــقـــود 

أحرز غيدو رودريغيز هدفا 
األول  الشــوط األول هو  يف 
يف 11 مبــاراة دولية ليقود 
األرجنتني للفوز 1-صفر عىل 
األوروغــواي يف كأس كوبا 
أمريكا لكرة القدم، يف املباراة 
التي أقيمت عىل ملعب  ماين 
جارينشا الوطني يف العاصمة 
أمس  فجر  برازيليا  الربازيلية 

السبت.
ومل تفــز األوروغواي عىل 
األرجنتني يف كوبا أمريكا منذ 
1989 وتأخــرت بهدف مبكر 

برضبة رأس من رودريغيز.
وشــارك العب وسط ريال 
بيتيس يف التشكيلة األساسية 
ألول مرة منــذ حزيران 2019 
ورد الجميل ملدربه عندما حول 
متريرة ليونيل مييس العرضية 
برضبة رأس داخل املرمى بعد 

عرش دقائق.
ومنح الهــدف الفوز لألرجنتني بينام اســتهلت األوروغواي 

مشوارها يف البطولة بخسارة.
وافتقرت املباراة لإلثارة وتحتــل األوروغواي املركز األخري يف 
املجموعة األوىل بدون نقاط مثل بوليفيا التي خرست مباراتني 

حتى اآلن.
وتقدمت األرجنتني إىل صدارة املجموعة متساوية مع تشييل 
التي فازت 1-صفر عىل بوليفيا، ولدى الباراغواي ثالث نقاط من 

مباراة واحدة.
وعاد إدينسون كافاين إىل تشكيلة األوروغواي بعد غيابه عن 
آخر مباراتني لإليقاف وتجاهل الحكم مطالبة مهاجم مانشسرت 

يونايتد بالحصول عىل ركلة جزاء يف الدقيقة 26.
وكانت ليلة مخيبة لألوروغواي التي فشلت يف تسديد أي كرة 

عىل املرمى رغم استحواذها عىل الكرة.

وشكل مييس خطورة عىل األوروغواي لكنه 
تعرض لرقابة من العديد من الالعبني يف الثلث 

{ الهجومي.مييس
 أفضل العب{

وحصل قائد األرجنتني ليونيل مييس عىل جائزة أفضل العب يف 
املباراة، بعد املجهود الكبري الذي بذله، والتمريرة املساعدة التي جاء 

بها الهدف.
وعزز ليونيل ميــيس، رقمه القيايس كأكرث الالعبني صناعة 

لألهداف يف كوبا أمريكا بعدما وصل إىل 13 هدفا.
وعززت األرجنتني سجلها الخايل من الهزمية إىل 15 مباراة منذ 

أن خرست يف قبل نهايئ كوبا أمريكا 2019.
وتلعب األرجنتني ضد باراغواي يوم االثنني فيام تلعب أوروغواي 

ضد تشييل يف اليوم ذاته.

سواريز: علينا تصحيح األخطاء

اىل ذلك، أبدى األوروغوياين لويس سواريز أسفه إزاء هزمية 
منتخب بالده أمام األرجنتني )0-1(، مشددا عىل رضورة »تصحيح 

األخطاء«.
وعقب انتهاء اللقاء، قال مهاجم أتلتيكو مدريد: »أشعر باملرارة 
ألن الفرص سنحت لنا، لكننا مل نتمكن من استغاللها. املباريات 
تقام كل 3 أيام ولدينا فريق يســمح لنا بإجراء تغيريات وإحسان 

استغالل املباراة القادمة«.
وأضاف سواريز الذي كان قد رصح بأن هذه ستكون آخر نسخة 

من كوبا أمريكا يشــارك بها: »الجانب البدين ليس عذرا. غالبية 
الالعبني شباب ولديهم الكثري ليقدمونه، الظروف أكرث من مواتية 

لهم«.
بدوره، أكد قائد منتخــب األوروغواي دييغو غودين، أنه »كان 
هناك تحسن يف الشــوط الثاين ومتكنا من اكتساب مزيد من 

السيطرة، لكننا مل نكن حاسمني ومل نخلق فرص كبرية«.
وأبرز غودين أن »الجانــب اإليجايب يكمن يف أن هذه هي أول 

مباراة، وال زال هناك 3 أخرى واألمر يعتمد علينا«.
وستكون تشــييل هي الخصم املقبل لألوروغواي يوم اإلثنني 

املقبل.

{ تشييل - بوليفيا {

وهز بن بريريتون املولود يف إنكلرتا الشباك، ليمنح تشييل الفوز 
)1-0( عىل بوليفيا.

وأحرز بريريتون، يف مشاركته األوىل يف التشكيلة األساسية 
مع تشييل التي ينتمي إليها عن طريق والدته، الهدف بعد 10 دقائق 

من البداية بتسديدة من 15 مرتا.
وكان ميكن لتشــييل الخروج بفوز أكرب أمــام بوليفيا، التي 
انترصت يف 3 من آخر 32 مباراة دولية، لها لكن الهدف كان كافيا 

لتقفز إىل صدارة املجموعة األوىل.
ومتلك تشــييل، التي تعادلت )1-1( مع األرجنتني يف املباراة 

األوىل، 4 نقاط متقدمة بنقطة عىل الباراغواي.

{ حارس بوليفيا يفتخر
 باألداء رغم الهزمية {

من جهة أخرى، قال الحارس البوليفي، كارلوس المبي، عقب 
مباراة منتخب بالده أمام نظريه التشييل، والتي تألق خاللها يف 
الذود عن مرماه، رغم خسارة فريقه )1-0(، إنه يشعر بالفخر بعد 
املســتوى الذي قدمه وزمالؤه، خاصة يف الشوط الثاين، وإنهم 

يرغبون يف االستمرار عىل هذا النحو.
وأكد المبي »هذه هي بوليفيا التي نحبها، ال تخىش لعب كرة 
القدم، تتناقل الكرة بأريحية، منارس الضغط العايل حني نريد ذلك«.

وأضاف »بغض النظر عن النتيجة، لكن التطور الذي حدث خالل 
املباريات األخرية يف التصفيات وكوبا أمريكا، هو ما نريد االستمرار 
عليه، ال سيام الشوط الثاين، هذا هو املستوى الذي نتمنى تقدميه 

يف بوليفيا«.
وأصبح لدى تشييل أربع نقاط يف املجموعة األوىل، بعد التعادل 
مع األرجنتني، بينام تظل بوليفيا خالية الوفاض، إثر خسارتها يف 

الجولة األوىل عىل يد الباراغواي.

ــيـــوم ــثـــة الـ ــالـ ــثـ ــتـــوحـــة الـ ــفـ ــروت املـ ــ ــي ــ ــة ب ــولـ ــدو: بـــطـ ــ ــوان ــ ــك ــ ــاي ــ ت
ــا ــرك ــي ــا وأم ــي ــق ــري ــا واف ــيـ ــن أوروبــــــا وآسـ ــة مـ ــ ــشــاركــة 38 دولـ ــم ب

مع اســدال  الســتارة عىل بطولة 
آســيا الرابعة والعرشين بالتايكواندو 
للرجال والســيدات )حزام أسود( التي 
نظمها االتحــاد اللبناين للعبة برعاية 
العامد ميشال عون  الجمهورية  رئيس 
تحت ارشاف االتحاد اآلسيوي وبنجاح 
عىل مدى خمســة ايــام يف »مجّمع 
نهاد نوفل« وحصــد لبنان 16 ميدالية 
القتال  الوهمي و3 يف  القتال  )13 يف 
»بطولة  اللبناين  االتحاد  ،ينظم  الحر( 
الثالثة  نسختها  يف  املفتوحة«  بريوت 
طوال يوم األحد 20 الجاري عىل امللعب 
الدويل  عينه تحــت ارشاف االتحــاد 

للتايكواندو.
والبطولة  مصّنفة »جي 2« بعدما كان تصنيف النســختني 
األوىل والثانيــة »جــي 1« وهي خطوة تؤكــد مدى مهنية 
واحرتافية االتحاد اللبناين للتايكواندو يف تنظيمه للبطوالت 
الدولية والقارية فكان خيار االتحاد الدويل بتصنيف البطولة 
الثالثة«جي 2«.يشارك يف البطولة 270 العب والعبة من 38 
دولة من القارة اآلسيوية واألفريقية واألوروبية واألمريكية.

والدول هي: لبنان، افغانستان، بلجيكا، الربازيل، الكامريون، 
املانيا،  الدامنارك، فرنســا،  العاج، كرواتيا، قربص،  ســاحل 
اليونان، ايران، العراق، ايرلندا، ايطاليا، األردن، كازاخســتان، 
منغوليا، هولندا، نيجرييا، باكســتان، فلسطني، قطر، كوريا 
الجنوبية، روســيا، الســعودية، رصبيا، الصومال، السويد، 
سوريا، طاجكستان، تونس، تركيا، االمارات العربية املتحدة، 
الواليات املتحدة االمريكية، اوزباكســتان واليمن، وفريق من 

الالجئني.
وُســّمي امني عام االتحاد اللبناين للتايكواندو مارك حرب 
مديراً للبطولة ونائب رئيس لجنة حكام آســيا ورئيس لجنة 
الحكام يف االتحاد اللبناين دانيال خوراسانجيان رئيساً للجنة 
الحكام يف البطولة التي سيشــارك يف قيادة مبارياتها 31 

حكامً من لبنان والخارج.
ويف ما ييل برنامج بطولة بريوت املفتوحة ليوم األحد 20 

الجاري:
صباحاً  التاســعة  الســاعة  بني   -
حتى الســاعة 12.30 ظهــراً: األدوار 

التمهيدية.
الســاعة 12.30 و13.30:  بــني   -

اسرتاحة
- بني الساعة 13.30 و16.30: ادوار 

متهيدية والدور ربع النهايئ.
- بــني الســاعة 16.30 و21.30- 

نصف نهايئ ونهايئ
- بني الساعة 21.30 و22.00- حفل 

تتويج الفائزين والفائزات.
يشار اىل أن بطولة بريوت املفتوحة 

تتضّمن 16 وزناً )8 للذكور و8 لالناث(.

{ اليوم األخري {

وكان اليوم األخري من بطولة آسيا شهد مسابقات  3 اوزان 
جاءت نتائجها كاآليت:

*رجال:
- وزن تحت ال63 كلغ:

1- نياز بوالتوف )اوزباكستان(
2- زيد الحلواين )االردن(

داشــدافا  وشــينزوريغ  )افغانســتان(  حكمت  زين   -3
)منغوليا(

- وزن تحت الـ80 كلغ:
1- صالح الرشبايت )االردن(

2- ليو وينغ تينغ )تايبه(
3- هيــوك بارك)كوريا الجنوبية(  ونيكيتــا رافالوفيتش 

)اوزباكستان(
* سيدات:

- وزن تحت الـ67 كلغ
1- جوليانا صادق )االردن(

2- ميليكا مري حسيني )ايران(
3- مارام فاتنايس )قطر( وخاليموفا موخرو )طاجكستان(

شعار بطولة »بريوت املفتوحة الثالثة«

ــي ــ ــاعـ ــ ــربـ ــ ــع الـ ــ ــ ــدفـ ــ ــ ــاق الـــــثـــــانـــــي ملـــــركـــــبـــــات الـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ لـ

ــد ــبـــاق طــانــيــوس املــيــر األحـ ــة الـــــدراجـــــات«... وسـ ــي ــوم »عــم

ينظّم النادي اللبناين للســيارات والسياحة السباق الثاين 
للرسعة ملركبــات الدفــع الرباعي ))4x4 اليــوم األحد يف 
كفرسلوان برعاية اطارات »لينغ لونغ«. واعلن النادي املنظم 
عن مشــاركة  13  مركبة دفع رباعي يف السباق بعد اقفال 

باب التسجيل.
ويف ما ييل اسامء السائقني ومركباتهم:

1- بيار رزق عىل »يب. ار. يب مافريك« )توربو(
2- طوين عازار عىل »يب. ار. يب مافريك« )توربو(

3- كميل تنوري عىل جيب شريويك
4- طارق عاقوري عىل جيب شريويك
5- طوين جلبوط عىل جيب شريويك

6- مارك شدياق عىل »ياماها واي اكس زد 1000«
7- ميشال هرني نجيم عىل »بوالريس أر زد آر« )توربو(

8- جورج زيادة عىل جيب شريويك
9- جورج حكّيم عىل »يب. ار. يب. مافريك«

10- رواد حاطوم عىل جيب شريويك
11- مازن حريز عىل »يس. اف. موتو 1000«

12- رشيد نعنعي عىل رانج روفر
.... -13

14- سليامن خطار عىل مرسيدس بنز 230 جي
وسينطلق السباق عند الساعة الثامنة صباحاً.

بوسرت السباق

لقطة من الجمعية العمومية

ــرب ــ ــغ ــ ال ــي  ــ ــائ ــ ــه ــ ــن ــ ال ــف  ــصــ ــ ن إلـــــــى  مـــــــرة  ألول  كـــلـــيـــبـــرز 
بلغ لــوس أنجليس كليربز نصف نهايئ دوري كرة الســلة 
األمــرييك للمحرتفني للمــرة األوىل يف تاريخه، بعد تخطيه 
الجمعة ضيفه يوتا جاز 131-119 وحسم سلسلة نصف نهايئ 
املنطقة الغربية 4-2، فيام فرض فيالدلفيا ســفنتي سيكرسز 

مباراة سابعة عىل أتالنتا هوكس يف الرشقية.
وبعد تخلّفه صفر-2 يف نصف نهايئ الغربية أمام جاز الذي 
تصّدر الدور املنتظم، حّقق كليربز أربعة انتصارات متتالية، سّجل 

يف آخرها تريانس مان 39 نقطة بينها 7 ثالثيات.
والالفت أن كليربز، رابع منطقتــه يف الدور املنتظم، تخلف 
بفارق 25 نقطة يف الربع الثالث، أمــام جاز الذي كان يحاول 

معادلة السلسلة 3-3 وفرض مباراة سابعة حاسمة.
وأنهى كليربز ســنوات من اإلحبــاط يف األدوار االقصائية 

والخروج من الدور ربع النهايئ.
ويف ثاين مشاركة له كأسايس يف البالي أوف، كان مان )24 
عاما( خارقاً، فسّجل 15 من 21 محاولة إىل ثالثياته السبع أمام 

17100 متفرج عىل ملعب ستيبلز سنرت يف لوس أنجليس.
وقال مان »حاولت فقط القيام بعميل. طلب الجميع مني أن 

أسّدد الكرة وهذا ما فعلته«.
ويلتقي كليربز يف نهايئ املنطقة الغربية بدءاً من يوم األحد، 

فينيكس صنز الذي أقىص دنفر ناغتس برباعية نظيفة.
وحظي مان الذي يخوض موســمه الثاين يف دوري »أن يب 
ايه« مبســاعدة من زمالئه املخرضمني. ســّجل بول جورج 28 
نقطة و9 متابعات و7 متريرات حاســمة، يف ظل غياب النجم 
اآلخر كواهي لينارد للمباراة الثانية تواليا بسبب التواء يف ركبته 

دون معرفة موعد غيابه.
وقال جورج »الشــعور رائع. اســتبعدونا بعد اعالن غياب 

كواهي«.

تابع جورج عن مان الذي كان أفضل رصيد له يف الدور املنتظم 
25 نقطة »هو من أفضل الالعبني الشبان الذين لعبت بجانبهم... 

يذكرين كثريا بنفيس«.
و10  نقطــة   27 جاكســون  ريجــي  للفائــز  أضــاف 
نيكــوال  الفرنــيس  فيــام ســاهم  متريــرات حاســمة، 
.12 بيفــريل  باتريــك  واضــاف  نقطــة  بـــ16   باتــوم 

ولدى جاز، مل تكــن عودة املوزع مايــك كونيل كافية لتجنب 
الخسارة. أنهى املباراة برصيد 5 نقاط يف 26 دقيقة.

وبرغم خوضه املباراة بكاحل ملتهب، سجل نجم جاز دونوفان 
ميتشل 39 نقطة، 9 متريرات حاســمة و9 متابعات، واضاف 

زمياله البديل جوردان كالركسون ورويس أونيل 21 نقطة.
قال مدرب جاز كيون ســنايدر الذي تخلف فريقه 22-41 يف 
الربع الثالث »بــدءا من الربع الثالث، بدأنا نخرس الكرة، وهذا ما 
جعلهم ينطلقون. تأخرنا يف تغيريات املراكز واستفادوا من هذا 

األمر«.
وكان كليربز الــذي قلب تأخره صفــر-2 و2-4 أمام داالس 
مافريكس إىل فوز 4-3 يف الدور األول، قد خرج املوسم املايض 
من نصف نهايئ منطقته بخفي حنــني بعد تقدمه عىل دنفر 

ناغتس 3-1.
الحسم يف فيالدلفيا

ويف مباراة ثانية ضمــن املنطقة الرشقية، قاد الكامريوين 
جويل إمبيد )22 نقطة و13 متابعة( فريقه فيالدلفيا سفنتي 
ســيكرز إىل الفوز يف أرض أتالنتا هوكــس 104-99، فارضاً 

التعادل 3-3 ومباراة سابعة حاسمة يف نصف النهايئ.
وإىل تألق إمبيد الذي يعاين إصابة يف ركبته، ســّجل كل من 
توبياس هاريس وسيث كوري 24  نقطة، ليقلب فيالدلفيا تأخرا 

وصل إىل أكرث من عرش نقاط يف الشوط األول.

من مباراة األرجنتني واألوروغواي



1ـ كوبا، نوبل، ميوج
طويس،  وارســــو،  2ـ 

ولو
3ـ ربا، لويس، نرسين

4ـ ماد، دير، ميمس
5ـ نــا، خاف، ملــــت، 

ن ينهو
الغدير، أود، أرنون 6ـ 

7ـ كار، دجل، رينوار، ند

الدومينيــك،  وهــن،  8ـ 
هميس

يــــسند،  رسديــن،  9ـ 
يارين

بّر، كونا نبيه،  10ـ 
11ـ بهــو، البحــــرين، 

درج
12ـ يئس، بريد، حر، فار، 

يف
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 عموديا: 

 عموديا:

من خمسة حروف:    االبراج 

عاصمة عربية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  مارون الحكيم 

اخترب معلوماتك

ايطاليــة  مدينــة  1ـ 
مشهورة بانتاج الرخام. 

2ـ والية أمريكية. 
3ـ نهــدم حصونهــم 

بقّوة.
4ـ ماركة مفاتيح. 
5ـ إختارت اليشء. 

1ـ دولــة افريقية متّر 
بها الدائرة االستوائية.

2ـ نّحات ومّثال فرنيس.
3ـ إعتمدت عىل. 

4ـ شاهدُه.
5ـ تركت ومل تســتعمل 

وتهتّم.

كاتبــة وأديبة لبنانية راحلــة. ولدت وترعرعت يف 

بريوت، ثم تزوجت وانتقلت للعيش مع زوجها يف مدينة 

االسكندرية. إشــتهرت بكتابتها الِسرَي الذاتية ملشاهري 

النساء.  

إسمها مؤلف من مثانية حروف. إذا جمعت: 

6+3+2+7+1 - ملك قديم.

1+7+2+5 - نهر أورويب. 

4+6+2+1 - شهر هجري. 

6+8+3+5 - ملك عريب راحل. 

2+3+6 - هواء شديد. 

5+7+1 - رقَد. 

3+7+5 - مدينة يف الصني. 

8+4 - ثقب االبرة.

1ـ مــن هو املمثل الكوميدي األمرييك الذي إشــتهر 
بالتمثيل مع املمثل الكوميدي لو كوستيلو، وشكّال ثنائيا 

ناِجحا؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما إســم الجزيرة األوروبية الربكانية املســتطيلة 
الشكل واملعزولة نسبيا يف املحيط املتجمد الشاميل، عىل 
الحدود بني نروج وبحر غرينلند، وأصبحت ســنة 2010 

محمية طبيعية تحت الوالية الرنويجية؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ إذا كان أعــىل برج يف العــامل هو برج خليفة يف 
االمــارات العربية املتحدة، وثاين أعىل برج يف العامل هو 
برج شــانغاي يف الصني.. ففي اية دولة يقع ثالث أعىل 

برج يف العامل، وما إسمه؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما إســم الجارية التي أحبها إبراهيم املوصيل الذي 
كان من أشــهر املغنني يف العرص العبايس، واشــراها 

الخليفة هارون الرشيد، ولُّقَبت بـِ ذات الخال؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما هو االسم الكامل لإلبنة الوحيدة مللكة بريطانيا 
إليزابيت الثانية واألمري الراحل فيليب؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ ما هي نســبة الرصاص يف أقــالم الرصاص التي 

تستعمل للكتابة؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ماذا كان إسم والدة الشاعر والفارس عنرة بن شّداد 
العبيس؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ من هو الشاعر اللبناين الذي تويف سنة 1984 ولّقَب 

بـِ الشاعر القروي، و شاعر العروبة؟ 

1ـ كورونا، وسن، يد
2ـ وأب، الكهرباء

3ـ برام، غاندي، سم
4ـ اس، أقدر، يهب

5ـ ولد، ان، هرب
6ـ خردل، بوري

7ـ وطيدا، جدير، يا
8ـ بوسيفالوس، اد

9ـ يل، منزل

10ـ سن، مدريد، بحر
11ـ سمل، ين، محرم

12ـ موريتانيا
13ـ وليم، روك، كيف

14ـ جون سينا، يونان
15ـ نورهان، رو

16ـ هن، مراد
17ـ نيس، رفع

18ـ نادين نجيم

؟ من هو
من هي؟

1ـ عَمــٌل إىل، تســتقبل 
السّياح. 

النفــس،  العزيــز  2ـ 
يرقبون. 

3ـ مركــز ومكان، دولة 
آسيوية. 

رشف  يرشــــد،  4ـ 
ورفعة.

اليد، ولد  املفيد، راحة  5ـ 
املرأة من زوجها األول. 

عسكرية. رتبة  6ـ 
7ـ هذه الصحيفة، ماركة 

سيارات. 
الحليب،  8ـ من مشتقات 

التوبيخ. 
9ـ البحر، نطوف وندور .

10ـ رجــع الفــيء، من 

وشّد. ربَط  الطيور، 
أمريكيــة  ممثلــة  11ـ 

راحلة.
12ـ صــوت الغراب، من 

مقدار.  الطيور، 
13ـ نّســق ونظم، وكالة 
أنبــاء عربيــة، طليق، أحد 

الوالدين. 
14ـ حــرف جر، قطعُتم، 

لبنانية.  مغنية 
15ـ ضعف، ندنو من.

16ـ ملك اشوري.
17ـ االســم الثاين ملمثل 

أمرييك راحل، يرّص.
مرصيــة  ممثلــة  18ـ 
لبناين  أصــل  من  راحلــة 

الصورة. صاحبة 

برازيليــة  رْقَصــة  1ـ 
رسب. السَنة،  مشهورة، 

2ـ جمــع كثــري، برغي، 
ايطايل.  شاعر 

3ـ بلــدة يف الجنــوب، 
اقرَب، خوف وفزع.

يف  بلــدة  منــزيل،  4ـ 
البقاع. 

5ـ رئيس وزراء باكستاين 
قاَء.  راحل، 

6ـ اســم لكل عمل مبدع، 
األمر،  وثبت  وضــَح  طبل، 

فرنسا. ملوك  من 
7ـ آلــة طرب، املســالك 

بعد. نأيت  الضيقة، 
فرنســــي،  فلــي  8ـ 
لبناين  وكاتــب  صحــايف 

متــــعنّي  أمــر  راحــل، 
ومرسوم. 

9ـ مدينــة أملانية، يبي، 
البيت.  زاوية 

ِمقــَول،  حــــظ،  10ـ 
أمــرييك إخــرع آلــة عّد 

النقود. 
11ـ أطعنــه، يكملــون 
يف  محــــافظة  العمــل، 

العراق. 
12ـ صــوت االنفجــار، 
مشــّع،  كيميايئ  عنــرص 

للنهي.  قاتَل، 
يف  تستــــخدم  13ـ 
طُرق،  والحــروب،  املعارك 
أوروبيــــة،  عاصــــمة 

ضمَن.

الثور

)21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

)22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

)24 آب - 23 أيلول(

العقرب

)23 ت1-21ت2(

الجدي

)22ك1 - 20 ك2(

الحوت

)20 شباط - 20 آذار(

تريد األفضل واألمثل ســواء كانت الظروف 
مالمئة أو غري مؤاتية. أنت تدرك متاما أن مثة 
طرقا أخرى جديدة قد تؤدي اىل الهدف املنشود. 

يبتســم لك الحظ عــىل الصعيدين العميل 

ال تتحدث كثريا عن املايض البعيد، فالحارض 
أهم منه لتعيش. العالقة العاطفية التي تبحث 

عنها ستظهر بشائرها يف القريب العاجل. 

ال تقع يف رشك االغراء. سوء تفاهم قد ينتج 
عنه ظهور بعض املســائل التي مل يوضع لها 

الحل بعد. األمور املالية تبدو مقبولة.

نشــاط ملحوظ يف حياتك العملية. أحوالك 
عــىل ما يرام، وما تشــعر به اليوم هو مجرد 
هواجــس ال اســاس لها. الراحة الجســدية 

رضورية.

مدخولك يف تحسن مستمر. الفرصة سانحة 
أمامك للخوض يف مشــاريع مستقبلية. اعط 
نفسك الوقت الالزم لدراسة أي صفقة تعرض 

عليك. 

تشــعر هذه الفرة انك بحاجة ماســة اىل 
توســيع آفاق حياتك العامة. ستكون مستعدا 
للدفاع عن مركزك، ومن األفضل أن تتعاون مع 

اآلخرين.

أعاملك الخاصة تسريســريا طبيعيا. تبدو 
بعــض التباينات بينك وبني الطرف اآلخر، فال 
تجعلها تؤثر ســلبا عــىل حياتكام العاطفية 

السعيدة.

والعاطفي. مشــكلة تحل كانت تبدو صعبة 
وعويصــة. تتوطد العالقــات وتصبح أكرث 

انسجاما من السابق. 

التحســن ســيظهر تدريجيا، لكن انتبه قد 
ال يســتمر هــذا الوضع فــرة طويلة. لذلك 
عليك االســتفادة منه حاليا وادخار املال قدر 

املستطاع. 

ال تكن مزاجيا ومتقلبا واال فقدت صداقات 
كثــرية. عاطفيا،عليك أن تتخىل بعض اليشء 
عــن انانيتــك يك تعود األمــور إيل مجراها 

الطبيعي.

نجاح أكيد عىل صعيد العمل، أما عىل صعيد 
الحياة العاطفية فأنت قلق عىل أحد األشخاص، 

ولكن ال تهتم ألنه سيتصل بك قريبا جدا. 

ان كل االشــياء التي كانت تعيق تقدمك هي 
ســائرة يف طريق الــزوال. تجاِمل، تضحك، 
وتســاير، لكن عقلك الباطني يخطط ألمر ما 

مهّم. 

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(

االسد

)24 متوز - 23 آب(

امليزان

)24 أيلول - 22 ت1(

القوس

)22ت2 - 21 ك1(

الدلو

)21 ك2 - 19 شباط(

بريوت
بروكسل

برغن
نراث

تزيني
تلوين
تقرير
تعادل
تحرير

ثبات
مثني
جرن

جورجيا
حنون
حجرة
دجلة

ديبويس
دينامو

دواء
رونسار

رمان
زق

زهاء
سفري

شعوب
شبل

شمس
صديق
رضس

عذر
عزة

غذاء
فنزويال

فك

فلوريدا

قناع

قرن

كيمبو

لورد

مسابقة

مرمى

مغارة

منزل

مز

مشغرة

نهرو

نغم

هواء

هايتي

وجاهة

وارسو.

الحل السابق

الحل السابق

األرجنتني

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ جيمس كامريون. 

2ـ روبرت ستيفنسون. 

3ـ كتاب السقوط. 

4ـ العرص الجرايث. 

5ـ جادة كوزواي.

6ـ ُمؤنِس. 

7ـ سنة 1948

8ـ يف فيالدلفيا. 

9ـ سمرياميس. 

1ـ أسوان. 

2ـ سلكوا.

3ـ ميّل.

4ـ واِهباً.

5ـ طنايس.

1ـ أسيوط. 

2ـ سلامن. 

3ـ وكّلها. 

4ـ أو، بس. 

5ـ ناباي.
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شارل ايوب رئيس التحرير العام
نـائـــب رئــيس التحرير : حــنـا ايــــوب
نائــبة رئــيـــس التحرير : نــور نعمة

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعالنات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com

 بوريل مبســؤولني لبنايني، الزيارة باالستطالعية وأكدت أنه 
ال يحمــل يف جعبته أي مبادرة أو أفــكار للخروج من األزمة 
الحكومية، واضافت املصادر أن بوريل استفهم من كل مسؤول 
وجهة نظره عن األزمة الحاصلة وكيفية الخروج منها، ليعيد 
ويؤكد موقف االتحاد االورويب الداعم للبنان يف كل لقاءاته، 
حيث قال »لن ينقذ لبنان إالّ اتفاق مع البنك الدويل وحني يبدأ 
بتنفيذ رشوطه نحن مســتعدون لدعمه رسيعا وباستطاعة 
لبنان االعتامد عىل موارده البرشية وســألتقي مع فئات من 

املجتمع املدين لالستامع اليهم. 
كام شــدد عىل »رضورة إجــراء االنتخابــات النيابية يف 
موعدها احرتاما للمبادىء الدميوقراطية«. أما عن العقوبات 

التــي أىت عىل ذكرهــا بوريل خالل كلمتــه للصحافيني يف 

بعبدا، فتقول املصادر ان بوريل رشح يف لقاءاته الالحقة أن 

عملية فرض العقوبات من قبل االتحاد االورويب ليست بهذه 

الســهولة، فهي تحتاج اىل اجامع وهنالك دول غري موافقة 

حتــى االن عليها، كام أنــه يف حال اقرت فهــي تحتاج اىل 

اجراءات قانونية وبريوقراطية. لذا قد يكون التوجه يف حال 

استمرار تعطيل املسؤولني اللبنانيني لعملية تشكيل الحكومة، 

اىل فــرض عقوبات احاديــة الجانب من قبــل دول االتحاد 

االورويب وليس االتحاد نفسه.

هذا ونقلت املصادر عن بوريل وصفه للرئيس عون بالرجل 

املخرضم والقوي وأنه  »يعلم ماذا يقول«. كذلك نقلت املصادر 

انذهال بوريل برئيس حكومة ترصيف االعامل الدكتور حسان 

دياب مبدى املامــه بامللفات ومعرفتــه ألدق التفاصيل، كام 

ابدى بوريل حسب املصادر أسفه أال تتمكن حكومة دياب من 
استكامل تنفيذ مهمتها التي اتت من اجلها. 

{ امللف الحكومي: اتصاالت مقطوعة {
أما عــىل الصعيد الحكومي، فقد أكدت مصادر مطلعة عىل 
اجواء حزب الله للديــار، أن االتصاالت مقطوعة بني األطراف 
املعنية بالتشــكيل وبني الوســطاء الذين اصطدموا بعوائق 
كبرية حيث مل يقــدم اي فريق من املعنيني عىل تنازالت تذكر، 
وتضيف املصادر »لذا فلتكن األيام االتية فرتة انتقالية لتهدئة 
النفوس«. كام اعربت املصادر عن تعويلها عىل ان يحمل كالم 
رئيس التيار الوطني الحر النائب جربان باسيل اليوم بعضاً من 

االيجابية كون البالد مل تعد تحتمل مزيدا من التشنج.
أما عن امكانية اعتذار الرئيس املكلف سعد الحريري، فرأت 
املصــادر أن الصفحة طويت، معتــربة أن الحريري لن يقدم 

عىل هــذه الخطوة ما دام الرئيس بري مســتمرا يف مبادرته 

الحكومية.

عىل صعيد آخر، برز أمس كالم عايل الســقف لرئيس حزب 

»القوات اللبنانية« ســمري جعجع حيــث قال انه »بخالف ما 

يطرحــه البعض حول طبيعة األزمة القامئة، فإن املشــكلة 

الحالية ليست مشــكلة صالحيات بني الرئاسات وال مشكلة 

طائفية، إمنا رصاع مصالح ضيقة ونفوذ وسلطة«. ليضيف 

»إن مقولة تحصيل حقوق املسيحيني هي الكذبة الجديدة التي 

يطالعنا بها التيار الوطني الحر بعد أكاذيب التحرير وســيادة 

الدولة اللبنانية ومنع الســالح غري الرشعــي، وبعد أكاذيب 

اإلصالح والتغيــري. ان كل املقصود يف الوقت الحارض بكذبة 

تحصيل حقوق املســيحيني هو تأمني املســتقبل الســيايس 

لجربان باسيل ومن معه بعدما أصدر الشعب حكمه عليه«.

بوريــــــل ينذر املســــــؤولين بعواقب وخيمة ويعتبر أزمة تشــــــكيل الحكومــــــة »داخلية«
جميــــــع االتصــــــاالت الحكوميــــــة مقطوعــــــة وال تنازالت أو تســــــويات فــــــي األفق
فكــــــرة اعتــــــذار الحريــــــري »طويــــــت« اآلن... وترقب لســــــقف كلمة باســــــيل اليوم

)تتمة املانشيت( 
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ــس املــنــتــخــب ــ ــي ــ ــرئ ــ ــئ ال ــنـ ــهـ ــي يـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــز هـــــو الـــــشـــــعـــــب... وروحـ ــ ــائ ــ ــف ــ ــي : ال ــئـ ــنـ ــامـ خـ
إيـــــــــــــــــــــــران تـــــــعـــــــلـــــــن رســـــــــمـــــــــيـــــــــاً فـــــــــــــــوز رئـــــيـــــســـــي

ــي مــهــامــه ــ ــرانـ ــ ــس اإليـ ــيـ ــرئـ ــم الـ ــل ــس ــى »الـــــنـــــووي« قـــبـــل ت ــ ــب بـــالـــعـــودة إلـ ــرغـ ــن تـ ــطـ ــنـ واشـ

محل ثقة الشعب اإليراين الذي انتخبه.
ويف أول كلمة له بعد انتخابه قال رئييس »ســأتعاون مع 
أعضاء حكومته  حكومة روحاين وســأعقد اجتامعات مع 
لإلطالع عىل تجربتهم«. كام دعــا جميع الخرباء واملفكرين 

لـ«تقديم وجهات نظرهم القيمة«.
وذكــرت وزارة الداخلية اإليرانية أن املرشــح لالنتخابات 
الرئاســية إبراهيم رئييس حصل لغاية اآلن عىل أكرث من 17 
مليون و800 ألف صــوت، يف النتائج األوليــة لالنتخابات 

الرئاسية.
فيام حصل املرشــح عبد النارص همتي عىل مليونني وأكرث 
من 400 ألف صوت. أما املرشــح محسن رضايئ فحصل عىل 
نحو 3 ماليني و300 ألف صوت. واحتل أمري حســني قايض 

زاده هاشمي املرتبة الرابعة مبليون صوت.

وتحدثت مصادر وزارة الداخلية اإليرانية عن تســجيل 28 
مليوناً و500 ألف صوت يف االنتخابات الرئاسية. 

{ خامنئي {
من جهته، قال املرشــد اإليراين الســيد عــيل خامنئي إن 
»الشــعب اإليراين هو الفائز األكرب يف االنتخابات«، مضيفاً 
أن »املشــاركة امللحمية للمواطنني باالنتخابات متثل صفحة 

مرشقة أخرى ألمجاد الشعب اإليراين ومستقبله«.
ودعا املرشد اإليراين املسؤولني املنتخبني إىل »تثمني الفرصة 
التي أتيحت لخدمة الشعب والبالد، وأن تكون األهداف اإللهية 

نصب أعينكم دامئاً«.
وتابع: »يف ظل عوامل كان ميكن ألي واحد منها أن يُضعف 
املشاركة يف االنتخابات. رســم الشعب االيراين لوحة ملفتة 
أمام صناديق االقرتاع يف أنحاء البالد، األمر الذي يشكل دليالً 
واضحاً عىل العزم الراســخ والقلب املفعــم باألمل والنظرة 

الثاقبة ألبناء الشعب«.

وأشــــار إىل أنــه »ال امتعاض من صعوبــة العيش لدى 
الطبقات الفقــرية وال القلق من تهديــدات املرض املعدي وال 
اإلعالم الذي بدأ منذ أشــهر لتثبيط همة املواطنني، استطاعت 
أن تثني عزم الشــعب عن املشــاركة يف انتخابات الرئاســة 

واملجالس البلدية«.
وخاطب »أبناء الشعب« بالقول: »كونوا سعداء مرسورين«، 
فيام طلب من املنتخبني »تحّمل املسؤولية الكبرية يف رئاسة 
الجمهورية أو عضوية املجالس املحلية«، ودعاهم إىل »شكر 
وتقدير هذا الشعب الويف وأن يلتزموا بشكل كامل بالواجبات 

التي حددها لهم القانون«.

{ روحاين {
اما رئيس الجمهورية اإلســالمية اإليرانية حسن روحاين 
فقد هنأ الرئيس املنتخب إبراهيــم رئييس بعد إعالن النتائج 

الرسمية لالنتخابات الرئاسية. 
وحرض الرئيس روحاين إىل مقّر السلطة القضائية لتهنئة 

رئييس بفوزه يف االنتخابات الرئاسية الـ13. 
وناقــش الجانبان خالل اللقاء »املشــاركة الحامســية« 
للشعب يف االنتخابات وانعكاساتها عىل »اقتدار« الجمهورية 

اإلسالمية اإليرانية.
وكان أكد روحاين يف وقت ســابق أن »مشــاركة الشعب 
اإليراين امللحمية يف االنتخابات الرئاســية قد أدخلت اليأس 

والندم يف نفوس أعداء الجمهورية االسالمية«.
وأضاف يف بيان وجهه إىل الشعب اإليراين »متثل مشاركة 
الشــعب امللحمية والفريدة يف واحدة من األحداث السياسية 
واملصريية الكربى، عهداً جديــداً مع تطلعات اإلمام الخميني 
السامية، وتلبية لنداء قائد الثورة وتجديداً للعهد مع الشهداء 
األبرار الذين توحــد أرواحهم الطاهرة دامئاً تاريخ الشــعب 

اإليراين«.
واعترب رئيس الجمهورية أن »مشاركة الشعب النشطة يف 
االنتخابات قد ســببت الندم وأدخلت اليأس يف نفوس األعداء 

ومضمري السوء إليران اإلسالمية«.

والوفد األمرييك، فضال عن املفاوضــات بني مختلف الوفود 
والوفد اإليراين. وأوردت أن اليشء املؤكد أن الجولة السادسة 
للمفاوضات النووية -التي تجري يف العاصمة النمســاوية 
حاليا- لن تكــون األخرية ضمن سلســلة مفاوضات إحياء 

االتفاق النووي مع إيران.
واســتؤنفت الســبت املايض الجولة السادســة من هذه 
املفاوضات التي انطلقت منذ نيسان املايض، باجتامع األطراف 

املتبقية يف االتفاق، وهي إيران وروســيا والصني وفرنســا 

وبريطانيا وأملانيا، يف أحد الفنادق. أما الوفد األمرييك فمقره 

فندق آخر يف الجهة املقابلة من الشارع، إذ يرفض اإليرانيون 

عقد اجتامعات مبارشة مع نظرائهم األمريكيني.

{ تحديد القرارات الصعبة {
مــن جانبه، قال مفــوض األمن والسياســات الخارجية 

باالتحاد األورويب جوســيب بوريل إن محادثات فيينا بشأن 

االتفاق النووي سمحت بتحديد القرارات املهمة والصعبة التي 

يتعني معالجتها.

وخالل محادثات أجراها يف أنطاليا مع وزير خارجية إيران 
محمد جواد ظريف، شــدد بوريل عىل أهمية اغتنام الفرصة 
السياســية وعىل رضورة أن يتحىل الجميع باملرونة من أجل 

التوصل إىل حل وسط يكون يف مصلحة الجميع.
وذكر بيــان لالتحاد األورويب أن الطرفــني أكدا التزامهام 

الكامل باملفاوضات الجارية يف فيينا.
ويف سياق املفاوضات النووية، قال ممثل إيران الدائم لدى 
املنظامت الدولية يف فيينا غريب آبــادي إن كبري املفاوضني 
اإليرانيني عبــاس عراقجي أجرى مباحثات مــع املدير العام 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل غرويس.

وأضاف آبادي يف تغريدة عىل تويرت، أن االجتامع بحث آخر 
تطورات املفاوضات بشأن االتفاق النووي، والدعم الذي ميكن 

أن تقدمه الوكالة لهذه املفاوضات.
وكانت إيران والوكالة الدولية قــد مددتا التوافق اإلضايف 
بينهام شهرا آخر ينتهي يف 24 حزيران الجاري، ومبوجب هذا 
االتفاق يسمح للوكالة بالقيام مبجموعة من أنشطة التفتيش 

واملراقبة للمنشآت النووية اإليرانية.
يذكر أن االتفاق النووي اإليراين املربم عام 2015 كان ينص 
عىل رفع العقوبات الدولية عن طهران، مقابل فرض قيود عىل 

الربنامج النووي اإليراين للتأكد من طابعه السلمي.

)تتمة ص1( 

طـــــــــــهـــــــــــران تـــــــــجـــــــــدد اســـــــــتـــــــــعـــــــــدادهـــــــــا لــــــــلــــــــحــــــــوار مـــــــــــع الـــــــــريـــــــــاض

فــــــــــصــــــــــائــــــــــل غـــــــــــــــــــزة تــــــــــــحــــــــــــذر إســـــــــــــرائـــــــــــــيـــــــــــــل عــــــــــبــــــــــر مـــــصـــــر

ــة ــيـ ــطـ أوسـ شــــــرق  دول  ــن  ــ مـ ــخ  ــ ــواري ــصــ ــ ــل ــ ل ــادة  ــ ــ ــض ــ ــ امل ــا  ــتـــهـ أنـــظـــمـ ــحـــب  ــسـ تـ ــن  ــ ــط ــ ــن ــ واش

بفصل جديد من التعاون البّناء معها.
ولفت ظريــف إىل أن بالده اقرتحت منذ 2014 وقف إطالق 
النار وتقديم املساعدة اإلنسانية يف اليمن، مشرياً إىل أن الحرب 
يف  اليمن استمرت 6 سنوات عىل الرغم من أن  السعودية كان 

ميكن أن تنهيها خالل 3 أسابيع.

أما وزير الخارجية العراقي فؤاد حســني قال يف جلســة 
منتدى أنطاليــا إن »التوتر بني إيران وأمريكا يؤثر ســلباً يف 
تطوير العراق ويؤدي إىل رشخ يف املجتمع العراقي وتقسيم 

سيايس يف برملان العراق«.
وأضاف أن »الخالفات بني إيــران وبعض دول الخليج تؤثر 
ســلباً يف عملية بناء العــراق وتجاوز الصعوبــات األمنية 

والسياسية«.

كام لفت إىل أن »نشــاط تنظيم داعش اإلرهايب يف العراق 
أدى إىل هروب املستثمرين واالستثامرات األجنبية من العراق«.

بينام وزير الخارجية الفلســطيني رياض ماليك شدد عىل 
أن »االحتالل اإلرسائييل ســبب رئييس يف عدم وجود حالة 

االستقرار والثبات يف املنطقة«.
يذكر أن منتدى الحــوار الدبلومايس، الذي انطلق الجمعة، 
يناقش األزمات والرصاعات اإلقليميــة والّدولية، وطرق حل 

املشكالت السياسية واألمنية واالقتصادية.
ويف وقت ســابق، أوضح وزير الخارجيــة الرتيك مولود 
تشاووش أوغلو أن الهدف من تنظيم منتدى أنطاليا الدبلومايس 
هو »تعزيز دور بالده يف امليدان وعىل طاولة املفاوضات ويف 
املجاالت الفكرية«، مضيفاً أن املنتدى الذي سيعقد تحت شعار 
»الدبلوماسية املبتكرة: مرحلة ومواقف جديدة«، سيشهد أيضاً 

العديد من اللقاءات الثنائية بني املشاركني.

أجل ترميم معنويات جنودها وقادتها التي انهارت أمام صمود 
ورضبات املقاومة يف معركة سيف القدس«.

بدورها، وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني، عمليات 
القصف اإلرسائيلية بأنها محاولة بائسة لفرض قواعد جديدة. 
وأكدت الجبهة، عىل أن »هذه السياسة التي يحاول أن يفرضها 

بينيت ستفشل وتتحطم عىل صخرة الصمود الشعبي«.
اىل ذلــك، أطلقت قوات االحتالل اإلرسائيــيل النار، امس، 

باتجاه مجموعة من الشبان جنوب قطاع غزة. 
وسائل إعالم فلسطينية نقلت عن شــهود عيان أن جنود 
االحتــالل أطلقوا النــار عىل مجموعة من الشــبان اقرتبوا 
من الســياج املحاذي لقرية خزاعة رشق خان يونس جنوب 
القطاع، من دون اإلبالغ عن وقوع إصابات. ومنذ أيام يشــهد 
قطاع غزة توتراً متصاعداً، حيث اســتهدفت طائرة استطالع 

إرسائيلية موقعاً للمقاومة شاميل قطاع غزة.
وزعمت وســائل إعالم إرسائيلية أن »طائرات سالح الجو 
قصفت أهدافــاً لحركة حامس يف قطاع غزة، رّداً عىل إطالق 
بالونات الحرائق«. إال أن املتحدث باســم حركة حامس فوزي 

برهوم أكّد أن قصف االحتــالل اإلرسائييل ملواقع املقاومة ما 
هو إال مشاهد استعراضية للحكومة اإلرسائيلية الجديدة.

ولفــت برهوم إىل أن قصف االحتالل هــو من أجل »ترميم 
معنويات جنوده وقادته التي انهــارت أمام صمود املقاومة 
ورضباتها يف معركة ســيف القدس«، كام شــدد مســؤول 
حــامس عىل أن »ارتــكاب االحتالل أي حامقات تســتهدف 
الشعب الفلسطيني ومقاومته ستكون املقاومة وعىل رأسها 

كتائب القّسام له باملرصاد«.
أما املكتب االعالمي للجان املقاومة يف فلســطني، قال إن 
»فصائل املقاومة لن تســمح بتغيري قواعد االشتباك وفرض 

معادالت جديدة من قبل العدو الصهيوين«.
هذا واندلعت مواجهات بني الرشطة اإلرسائيلية والشــبان 

الفلسطينيني، بعد اقتحام قوات االحتالل للمسجد األقىص.
وأفادت وســائل إعالم فلســطينية بأن قــوات االحتالل 
اإلرسائييل أغلقت كافة الطــرق املؤدية إىل قرية بيتا جنوب 

نابلس، بعد احتجاجات مستمرة يف البلدة.
وقامت جرافات االحتالل اإلرسائييل بإغالق الطرق الفرعية 
من الجهة الغربية من القرية بالســواتر الرتابية، األمر الذي 
يعني إغالق كافة مداخل ومخــارج القرية بعد إغالق املدخل 

الرئييس للقرية قبل شهر تقريباً باملكعبات اإلسمنتية.

 لويد أوسنت »أمر )…( بأن يتم خالل هذا الصيف سحب بعض 
القــوات والقدرات من املنطقة«، مشــرية إىل أن األمر يتعلق 

»بشكل رئييس مبعدات دفاع جوي«.
وأضافت أن »بعض هذه املعدات سيعاد إىل الواليات املتحدة 
للصيانة واإلصالحات التي أصبحت رضورية للغاية والبعض 

اآلخر سُينقل إىل مناطق أخرى«.
ومل توضح املتحدثة ما إذا كانت ستتم إعادة نرش تلك املعدات 
يف منطقة املحيطني الهنــدي والهادي؛ حيث يريد البنتاغون 
تركيــز جهوده يف مواجهة تصاعد نفــوذ الصني، قائلة »لن 
نعطي تفاصيل«. ولفتت إىل أن »هذا القرار اتُخذ بالتنســيق 
الوثيق مع الدول املضيفة وبرؤية واضحة للحفاظ عىل قدرتنا 

عىل الوفاء بالتزاماتنا األمنية«.
ووفقا لصحيفة وول ســرتيت جورنال؛ بدأ البنتاغون أوائل 

حزيران الجاري ســحب 8 بطاريات مضــادة للصواريخ من 
العراق والكويت واألردن والسعودية، باإلضافة إىل درع »ثاد« 
)THAAD( املضاد للصواريخ الذي كان تم نرشه يف السعودية.

ووفق مســؤولني نقلــت عنهــم الصحيفة ذاتهــا، فإن 
التخفيضات العسكرية األمريكية األخرية -التي مل يتم اإلبالغ 
عنها من قبل- بدأت يف وقت سابق من هذا الشهر، بعد مكاملة 
يف الثاين من حزيران الجاري، أبلغ فيها وزير الدفاع األمرييك 
لويد أوســنت ويل العهد الســعودي األمري محمد بن سلامن 

بالتغيريات.

{ رحيل مئات الجنود {
وتتطلــب كل بطارية مضادة للصواريــخ وجود مئات من 
الجنود واألفراد للتشغيل والدعم. وتابعت املتحدثة »نُبقي عىل 
وجود عســكري قوي يف املنطقة، مبا يتناسب مع التهديد، 
ونحن واثقون من أن هذه التغيريات لن تؤثر عىل مصالح أمننا 
القومــي«. وأضافت »كام نحافظ عــىل املرونة إلعادة قوات 

برسعة إىل الرشق األوسط إذا لزم األمر«.
وقالت ماكنولتي »تحتفظ وزارة الدفاع بعرشات اآلالف من 
القوات يف الرشق األوســط، ميّثلون بعضــا من أكرث قدراتنا 
الجوية والبحريــة تقدما، لدعم املصالــح الوطنية للواليات 
املتحدة ورشاكاتنا اإلقليميــة«. وتعمل الواليات املتحدة حاليا 
عىل سحب جميع قواتها من أفغانستان، وقد خّفضت العديد 
من قواتها العسكرية يف العراق إىل 2500 عام 2020 املايض.

وأُرســلت بطاريات باتريوت عدة يف إطــار تعزيزات إىل 
املنطقة بعد مقتل قائد فيلق القدس يف الحرس الثوري اإليراين 
اللواء قاسم سليامين برضبة أمريكية يف كانون الثاين 2020. 
ونرُش نظام ثاد يف الســعودية بعد رضبات جوية استهدفت 
موقعني نفطيني اســرتاتيجيني يف اململكــة، اتُهمت طهران 

بالوقوف وراءها.

{ غموض {
يف سياق متصل، قال جيمس فارويل - مساعد وزير الدفاع 

األمرييك الســابق لشؤون الدعم اإلســرتاتيجي - إن سحب 
الواليات املتحدة بطاريــات الصواريخ يأيت يف إطار مراجعة 

واشنطن لوضعها العسكري باملنطقة.
وأضــاف أن الواليــات املتحدة قــد تركز عىل اســتخدام 

الدبلوماسية أكرث من القدرات العسكرية باملنطقة.
وأشــار فارويل إىل أن سحب واشنطن بطاريات الصواريخ 
من املنطقة ال يعني أن إيران ليست تهديدا. وأضاف أن وجهة 
النظر يف واشــنطن أنه لن تندلع حــرب يف إيران يف ضوء 

التقدم الحادث يف املفاوضات.
من جانبه، قال الخبري العســكري واإلســرتاتيجي مأمون 
أبو نوار إن تربير الواليات املتحدة ســحب بطاريات الباتريوت 

يتسم بالغموض.
وأضاف أن هذه ليســت املرة األوىل لسحب قوات أمريكية 
من املنطقة، لكنه أشــــار إىل أن هناك تساؤال بشأن سحب 
صواريخ الثاد املضادة للصواريخ الباليستية سواء الحوثية أو 

اإليرانية.

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 
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