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خالل االجتامع امس

احتجاجات يف الربازيل بسبب تخطي وفيات »كورونا« نصف مليون

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( )التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

جاسم عجاقة

الرصاع عىل الســلطة موجــود يف التاريــخ منذ أقدم 
العصور حيث كان ترجمته األساســية معارك دامية ميوت 
فيها املؤيدون لهذا الفريق أو ذاك يف ســاحة املعركة بهدف 
اإلســتحصال عىل املغانم. لكن ومع تقدم الوقت وإنتشــار 
الدميوقراطيات، أخذ الرصاع عىل الســلطة أشكاالً مختلفة 
حيث أن السيطرة عىل السلطة يف هذه األنظمة أصبح يتمثل 
أكرث بســيطرة األحزاب )بدل األشخاص( عىل السلطة وما 

تّقدمه للشعب من سياسات تُحّسن من مستوى حياته.
يهــدف النظام الدميوقراطي إىل إعطــاء الكلمة األوىل 
واألخرية للشــعب فيام يخص قراراتــه املصريية وإختيار 
األشخاص - األحزاب التي ســتقوم بتحقيق هذه القرارات 
والتطلعات. وبالتايل تسعى األحزاب - األشخاص إىل تقديم 
برامج للرأي العام للحصول عىل ثقتهم لتنفيذ هذه الربامج. 
إًذا ُمفتاح الوصول إىل الســلطة هو القدرة عىل إقناع الرأي 
العام بالربنامج اإلنتخايب، وُمفتاح البقاء يف الســلطة هو 

تنفيذ هذه الربنامج.

{  دولة القانون ودولة السلطة {
كل هذا يحصل يف ما يُســّمى بـ »دولــة القانون« التي 
تُعرِّفهــا املراجع العلمية عىل أنها الدولة الخاضعة لقوانني 

تُنظّــم العالقة بني الدّولــة ومكّوناتها وبني املكونات فيام 
بينها. بالطبع يُقصد باملكّونات، مؤسسات الدّولة )أي الّدولة 
نفســها مبا فيها السلطة(، األحزاب، الجّمعيات، الرشكات، 
األفــراد... وبالتايل هناك ُمقّومــات جوهرية تُحّدد طبيعة 
دولة القانون وهي: الدســتور، القواعد القانونية، خضوع 
الجميــع للقانون، والحريّة الفردية. وكنتيجة طبيعية لهذه 
املقّومات، يأيت الفصل بني السلطات كضامنة أكيدة لتطبيق 
موضوعي للقوانني وخضــوع الجميع لها مبا فيها الدولة 
ومؤسســاتها، باإلضافة اىل الرقابة عىل كل سلطة؛ وكل 
ذلك ضمن نظام دميوقراطي يكون الشعب مصدر سلطاته.
»ال توجد ســلطة، بل إســاءة استخدام للسلطة، ال يشء 
غــري ذلك«! هذا ما قاله هــري دي مونثريالنت عند وصفه 
السلطة وعمل املسؤولني يف السلطة. من هذا املُنطلق يسعى 
املســؤولون عادة إىل إساءة إســتخدام السلطة عرب تقديم 
مصالحهــم الخاصة عىل املصلحة العامــة. هذا األمر تّتم 
املحاســبة عليه يف الدول حيث تطبق الدميوقراطية بشكل 
جّيد، أما يف الدميوقراطيات حيث اإلســم دون التطبيق، فال 

يوجد هناك أي ُمحاسبة! وإليكم الطريقة.
عملًيا الوصول إىل الســلطّة )بشكل سلمي( قد يكون من 

ــا ــن ــي ــاً»لـــجـــنـــة االتــــــفــــــاق« : احـــــــــراز تـــــقـــــّدم فـــــي مــــحــــادثــــات فــي ــ ــب ــ ــري ــ ق بــــــــات  »الـــــــــنـــــــــووي«  إحــــــيــــــاء  إعــــــــــــادة   : عـــــراقـــــجـــــي 
اإليراين  الوفد  أعلن رئيس 

املشارك يف مفاوضات فيينا 

عبــاس عراقجي أن التوصل 

إىل إعــادة إحيــاء االتفاق 

النووي بــات قريباً أكرث من 

أي وقت مىض، لكنه أشــار 

إىل أن ردم الهوة بني طهران 

واالتفــاق يتطلــب اتخــاذ 

قــرارات معظهــا تقع عىل 

عاتق األطراف االخرى.

اجتامع  وقبيل  عراقجــي 

لالتفاق  املشــركة  اللجنة 

النــووي، قــال »إن املرحلة 

األخرية من الجولة السادسة 

للمفاوضات ســتعقد اليوم، 

بعــد اجتياز أيامــاً مكثفة 

ــط األخـــضـــر« ــخـ ــل »الـ ــ »الـــشـــرطـــة االســرائــيــلــيــة« تــنــفــذ اعـــتـــقـــاالت داخـ
680 شخصية عاملية تدعو بايدن الى »إنهاء القمع االسرائيلي ضّد الفلسطينيين«

ــا ــ ــي ــــى روســ ــل ــات جـــــديـــــدة عــ ــ ــوب ــ ــق ــ ــّد لــــفــــرض ع ــعـ ــتـ ــسـ ــا: نـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ
ــّمـــة ــت اإلشــــــــــارة الـــخـــطـــأ بـــعـــد الـــقـ ــ ــلـ ــ ــن أرسـ ــ ــط ــ ــن ــ ــو: واش ــ ــك ــوســ ــ م

نفذت رشطة العــدو اإلرسائييل حملة اعتقاالت 
يف بلدة دير األســد الواقعة يف منطقة الشــاغور 
بالجليل، بعد اندالع اشتباكات بني املواطنني وقوات 
األمن هناك، وأعلنت أنها اعتقلت 11 شخصا، ضمن 
سلســلة مداهامت نفذتها، بتهمــة االعتداء عىل 
ضباط، ومــن املتوقع أن تنفذ املزيد من االعتقاالت 

الحقا.
وكانــت اندلعــت صدامــات عنيفــة يف دير 
األســد مؤخرا بعد وصول قــوة لرشطة العدو إىل 
حفــل زفــاف بعد ورود أنباء عن إطــالق نار فيه، 
وأصيب أحد سكان القرية بجروح خطرية جراء هذه 

الصدامــات، كام أكدت »الرشطة« تعرض أربعة من 
ضباطها لجروح طفيفة، باإلضافة إىل إرضام النار 

يف سيارتني رشطيتني.
عىل صعيد آخر، ناشدت القامئة العربية املشركة 
يف »الكنيســت اإلرسائييل«، أمس، الحكومة منع 
مســريات ميينية، مقررة اليوم االثنني يف الضفة 

الغربية.
وقد وجهت القامئة العربية مناشــدة لـ »وزير 
الدفــاع اإلرسائيــيل« بيني غانتــس ووزير األمن 
الداخيل عومر بارليف والسفراء األجانب، مبنع 14 
مسرية تنوي منظامت ميينية تنظيمها يف الضفة 

الغربيــة، احتجاجا عىل »البناء الفلســطيني غري 
القانوين«، وفق تعبريهم.

من جهــة أخرى، دعا منظمو املســريات رئيس 
الوزراء نفتــايل بينيت وأعضاء الحكومة الجديدة، 
للتوضيــح بأنهم لــن يتخلوا عــن أرايض »يهودا 
والسامرة«، وهي التسمية العربية للضفة الغربية.

{ إلنهاء »القمع االرسائييل« {
هذا ووقعت 680 شــخصية عاملية من 75 دولة، 

قال مساعد رئيس الواليات املتحدة لشؤون األمن 
القومي، جيك سوليفان أمس، إن بالده تستعد لفرض 
عقوبات جديدة عىل روســيا، وذكر سوليفان، عىل 
هــواء قناة »يس إن إن«، أن هذه العقوبات الجديدة 
ســتفرض، عىل خلفيــة الوضع املتعلــق باملدون 

أليكيس نافالني.
وأضاف: »أوال، من املهم أن يفهم مشاهديكم أننا 
فرضنا عقوبات عىل روســيا بعد تسميم أليكيس 
نافالني. ونحن نعد حزمة أخرى من العقوبات التي 

سيتم فرضها أيضا بسبب ذلك«.
بدوره، اعترب الســفري الرويس لدى واشــنطن 

أناتــويل أنطونــوف بعــد عودتــه إىل العاصمة 
األمريكيــة أن األهم اآلن هو إعادة آليات الحوار بني 
البلدين، منتقدا نية واشنطن فرض عقوبات جديدة 

ضد موسكو.
ويف تصـــريحات لوكالـة »نوفوسـتي« أمـس 
قال أنطـــونوف: »أحد أهـدافنـــا الرئيسـية هو 
تنفــــيذ اإلعــــالن املشرك للرئيسني )الرويس 
واألمرييك( حول االستقرار االسراتيجي يف أرسع 
وقــت، لكن األهم أن يتم ذلــك بجودة عالية ويأيت 

بثامره«.
 وأكد أن الدبلوماســيني الروس مستعدون للعمل 

من أجل تطبيع العالقات الروسية األمريكية.

ويف تعليقــه عىل قرار الواليــات املتحدة فرض 

عقوبات جديدة ضد روســيا، قال إن هذه اإلشــارة 

ليســت »تلك التي كان ينتظرها الجميع بعد القمة 

الروســية -األمريكيــة. وأضاف: »أظــن أن إعادة 

العالقات بني بلدينا إىل ســابق عهدها وتطبيعها، 

أمر مستحيل يف ظل العقوبات«.

وعلقت املتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية 

ازمــة القطاع الصحــي يف لبنان تنذر 
بكارثة صحية كبرية، فاملشكلة مل تعد يف 
غالء األدوية، وامنا فقدانها من الصيدليات.

املواطنــون الذين يعانــون من أمراض 
مزمنــة، أدويتهم مل تعــد متوافرة، حتى 
البديل عنها، ليس موجوداً يف الصيدليات... 

واملعنيون يعيشون عىل غري كوكب.
يجــب إيجاد حل ملشــكلة األدوية ألنها 

أساســية يف حياة املرىض.. وإال ستكون 
جرمية ال تغتفر.

واذا كان لبنــان بلــدا دميوقراطيا، فقد 
انتفت عنه هذه الصفة ألنه خاضع لحكم 
ديكتاتوريني الرئيس ميشال عون والرئيس 
املكلف ســعد الحريري ألنهــام وضعا 5 

ماليني لبناين أرسى خالفاتهم.

عىل طريق الديار

»الديار«

ــم : اإلصـــابـــات تــتــجــاوز ــال ــع ــا« حـــول ال ــ ــورون ــ »ك
و13458 ماليين  أربعة  والوفيات  مليون   178.08

أظهر إحصــاء لـ »رويــرز« أن أكرث من 
178.08  مليون نسمة أصيبوا بفريوس كورونا 
املســتجد عىل مستوى العامل، يف حني وصل 
إجاميل عدد الوفيات الناتجة عن الفريوس إىل 

أربعة ماليني و13458.
وتم تسجيل إصابات بالفريوس يف أكرث من 

ــــــــي ــــــــول الوضــــــــع السياســــــــي والحكوم ــــــــراً ح ــــــــاً كبي ــــــــة كالم ــــــــوق الطاول ــــــــول ف ــــــــة ويق ــــــــب الطاول باســــــــيل يقل
أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جربان باسيل مواقف خطرية بشأن 
الوضع السيايس وتأليف الحكومة، ومام قاله يف كلمة متلفزة ان »ازمة 

التشكيل كشفت أزمات أخطر وأعمق«.
ورأى أن »ازمة التشــكيل أظهرت ان املشكلة ليست بالنصوص امللتبسة 
للدستور الذي يفتقد للمهل، بل لألسف بالنوايا الدفينة التي تفضح أصحابها 
بلحظة تأزم أو غضب... وبهذه اللحظة تسقط كل معاين الرشاكة والعيش 
املشــرك ووقف العد، ويحل محلها التذكري بالعدد«. وقال : »واضح من مل 
يبلع استعادتنا للدور الذي شلحونا إياه بني 1990 و2005، واليوم يعتربون 

أن عندهم فرصة جديدة ليستعيدوا التشليح والتشبيح«.
وقال باسيل »رئيس الجمهورية سيوقع، ونحن لن نأخذ وزراء لنا، وأنتم 
ســتأخذون ثقة املجلس من دوننا، ونحن نقبل وال مننع الحكومة، لكنكم 

تقولون غصباً عنكم نريد ثقتكم لنغطسكم ونحملكم مسؤولية وتشتمكم 
النــاس«. وقال :«وصلت بكم أن تقولوا لرئيس الجمهورية: ال يحق لك بأن 
تســمي أي وزير، وال كلمة لك بتســمية رئيس الحكومة، وال يحق لكتلة 
تفوضك أن تسمي باسمها كام أنت تريد، وال صوت لك يف مجلس الوزراء، 

وينقص أن تقولوا له شغلة واحدة«.
أضاف : »لن تأخذوا منا بالضغط ووجع الناس وأزماتهم وعقوبات العامل 
كلــه، ما أخذمتوه منا مــن الـ 2005 لليوم ... منزعجون من الرشاكة، وال 
تريدون احــرام الصالحيات، وال تريدون إصالحات. ماذا تريدون غري أن 
تخلصوا منا؟ مش رح تظبط معكم«. وشــدد عىل أن »التأليف يبقى عىل 

عاتق الرئيس املكلف باالتفاق مع رئيس الجمهورية«.
وتابع: السيد حسن استعان بدولة الرئيس نبيه بري كصديق له ليقوم 

مبسعى حكومي وليس مببادرة، ألن ال عنارص لها أو عىل األقل ال نعرفها، 
واليوم أريد االســتعانة بصديق هو ســامحة السيد حسن نرصالله، ال بل 
أكــرث، أريده حكامً وأئتمنه عىل املوضوع... أنا ال اســلم أمري ومن أمثل 
اىل الســيد حســن بل أئتمنه عىل الحقوق. هو يعرف اننا مســتهدفون، 
وكل مــا يحصل هو للنيل منا، ويعرف اننا تنازلنا مبوضوع الحكومة عن 
أمور كثرية. يا ســيد حســن، أعرف انك ال تخذل الحق. انا جربان باسيل، 
من دون أن أحملك أي عبء، أقبل مبا تقبل به أنت لنفســك. هذا آخر كالم 

يل بالحكومة«.
وتوجــه لجعجع قائالً : »هل تعتقد انك تخفي جرميتك بســكوتك، اذا 

تحججت اننا ال نقوم مبعركة حقوق بل مصالح«؟.
)التفاصيل ص4(

الــــســــيــــد نــــصــــرالــــلــــه ُمــــهــــنــــئــــاً رئــــيــــســــي :
ــاء واملــســتــضــعــفــيــن واملــقــاومــيــن ــرف ــش ــم أمـــل ال ــت أن

أرســل األمني العام لحزب الله السيد حسن 
نرص الله برقية تهنئة للرئيس اإليراين املنتخب 
 الســيد إبراهيم رئييس قال فيها: انني »أبارك 
لســامحتكم هذا الفوز الكبــري والرائع بثقة 
الشــعب اإليراين العظيم وانتخابكم رئيســاً 
للجمهورية اإلســالمية يف  إيران يف مرحلة 
حساسة ومصريية من تاريخ إيران واملنطقة، 
مام أحيا اآلمال الكبرية لدى الشــعب اإليراين 
العزيز  وشعوب منطقتنا املظلومة باملستقبل 
القريب اآليت ويف القــدرة عىل مواجهة كل 
التحديات والصعاب والتغلب عليها  إن شــاء 
الله من خالل رئاســتكم الثورية وجهودكم 
املخلصة ويف ظل قيادة سامحة اإلمام القائد 
السيد الخامنئي دام  ظله الرشيف وإرشاداته 

الحكيمة وامللهمة.
 وأضاف الســيد نرصالله يف رسالته »لقد 

كنتم يا سيادة الرئيس دامئاً عوناً للمظلومني 
واملعذبني واملســتضعفني، كام كنتم داعامً 
للمقاومني ومحــور  املقاومة طيلة مراحل 
جهادكم وتصديكم للمســؤوليات املختلفة. 
واليــوم يتطلع إليكم كل املقاومني والرشفاء 
واألحرار  ومن خالل موقعكم الجديد ويرون 
فيكم حصناً منيعاً ومالذاً آمناً وســنداً قوياً 
يف مواجهتكــم املتواصلــة ومقاومتكــم 
 الدامية ضد كل املحتلــني والغزاة واملعتدين 

واملستكربين«. 
وختم الســيد نرصالله قائالً: »أســأل الله 
تعاىل أن يحفظكم ويطيل يف عمركم الرشيف 
وأن يعينكم عىل تحمل هذه املسؤولية الثقيلة 
وأن يحقــق عىل  أيديكم كل اآلمال وينجز لكم 
وعده تعــاىل للمؤمنني الصادقني والصابرين 

بالنرص والعزة والكرامة. 

بــــطــــولــــة أمــــــــم أوروبــــــــــا
فــــــــــي كــــــــــــــرة الـــــــقـــــــدم

ــة اليــطــالــيــا  ــكــامــل ــة ال ــالم ــع ال
(0-1( ويــلــز  عــلــى  ــا  ــوزه ــف ب

ــاة وفـ »كـــــورونـــــا«: 3 حـــــاالت 
جــــديــــدة إصــــــابــــــة  و134 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 

مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل134  إصابة 

جديدة بالفريوس، توازياً مع تســجيل 3 حاالت وفاة جراء 

اإلصابة بالوباء.

ولفتــت الوزارة إىل أن عدد اإلصابات اإلجاميل ارتفع يف 

البالد ليصل إىل 543505 حالة، منها 537631 حالة محلية، 

5824 وافدة. يف وقت بلغ عدد  ضحايا  الوباء 7822 حالة.



ــة ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــة لـ ــ ــ ــاس ــ ــ س
اإلثنني 21 حزيران 2021

عيل ضاحي

رفــع الدعــم بالكامل عن 
املــواد الغذائيــة واملحروقات 
بأنواعها كافة والدواء بات امراً 
واقعاً ال مفر منه، وكل القوى 
واملعارضة  املوالية  السياسية 

تتهيب هذه اللحظة!
وتكشــف اوســاط نيابية 
امل«  بارزة يف تحالف »حركة 
وحزب اللــه، ان اللقاءات التي 
تجري منذ اســابيع، وتكثفت 
اخــرياً، تتنــاول كيفية ايجاد 
مخار لوقــف الدعم وكيفية 
تأمــني اي متويــل ألي خيار 
الدعم،  رفع  وبديل عن  محتمل 
»الثنا  جانــب  من   : وتقول 

الشــيعي« فقد بذل جهوداً كبرية عىل املستوى الحزيب 
والفردي، ولكنها تبقى قــارصة وملدة زمنية محدودة 
مكانات ليســت كبرية، وهدفه منع  ومتوســطة وب
الجــوع والعوز عن العائــالت الفقرية جــداً، وكذلك 

العائالت التي فقدت معيلها او فقدت مصدر دخلها.

اضاقت االوســاط : مع اقتنــاع كل القوى الحزبية 

والسياســية والنيابية، ان ال ميكن الي حزب او طائفة 

ان تكون بديالً من الدولة، ينصّب الركيز النيايب حالياً 

عىل ورقة مشــركة بني الحكومة املستقيلة ومجلس 

النواب، والتي كلفت لجنة وزارية تتابع موضوع اعداد 

آليات وخطط عمل لرفع الدعم الشامل ولكن مع تأمني 

بديل مايل شهري،وتكشــف االوســاط ان من النقاط 

التي تدرس حكوميــاً ويف  داخل لجان مجلس النواب، 

هي رفع الحد االد لالجــور اىل مليونني ونصف او 3 

« شــهرياً  ماليني لرية، وكذلك اعطاء 200 دوالر »كا

ملا يقارب الـ3 ماليني لبناين ملدة عــام كامل، وهذا ما 

ســيكلف الدولة 3 مليارات دوالر يف السنة، بينام كان 

الدعم يكلف 7 مليارات سنوياً اي سيكون هناك وفر بـ4 

مليارات سنوياً، وسيستفيد الفقراء من هذا الدعم بدل ان 

يذهب لكبار التجار وال يستفيد منه املعدمون اال قليالً.

وتقــول االوســاط، ان هناك دراســات تجري بني 

الحكومة ووزارة الشؤون االجتامعية واللجان النيابية 

والجيش للوقوف عىل ارقام العائالت املحتاجة، وسط 

وضع معايري تتعلق بالوضع االجتامعي من املمتلكات 

اىل الحســابات املرصفية، وحتى الدخل الشهري، فكل 

مــن هو دخله فوق 3 ماليني لن يســتفيد من االعانة 

الشهرية، واشــارت اىل ان هناك العديد من املعوقات 

اقرار  طريق  ســتعرض  التي 
هذه االقراحــات، ومنها عدم 
وجود حكومة اصيلة، وارصار 
رئيــس حكومــة ترصيــف 
االعامل حسان دياب عىل عدم 
جمعها إلقرار هذه  الرزمة من 
خالف  وجود  وايضاً  القرارات، 
هذه  تصنيــف  كيفيــة  عىل 
العائالت، واي معايري ستعتمد، 
وان ال تكون رشــوة انتخابية 
وسياســية وحزبية عىل بُعد 

عام من االنتخابات النيابية.
يف املقابل، تؤكد االوساط، 
ان هناك ارصار ســيايس من 
الجمهورية  رئيــس  فريــق 
ميشــال عــون و«الثنــا 
مامنعة  وعــدم  الشــيعي«، 
ومنها  االخرى،  القوى  بع 
املعــارض ضمناً القرار هــذه الرزمة،وهناك اصوات 
تدعــو اىل اتخاذ قــرارات »أمر واقــع« من خار 
الحكومة عــىل غرار ما يجــري يف املجلس االعىل 
للدفاع، خصوصاً ان كل القرارات املاضية التي اتخذت 
بشأن التعبئة العامة والكورونا وحتى االمور املالية 
والقضائية باتت ســارية املفعول وتنفذ يومياً وعىل 

مختلف االرايض اللبنانية.
وتكشــف االوســاط ان هنــاك اجــواء حكومية 
مية، وان االتصاالت السياسية والحزبية منصبة  تشا
اليوم عــىل التهدئة ووقــف الســجاالت الحكومية 
وغريهــا، وكذلك الجهــود منصّبة عــىل التهدئة يف 
الشــارع واتخاذ خطوات يف ملف البطاقة التمويلية 
وغريها من الجوانب التي ميكن ان تغطي تداعيات رفع 

الدعم االجتامعية واملعيشية وحتى يف الشارع. 

: الــدر قيد  نيابية  وورقـــة   .. الــدعــم  لرفع  لــيــات  على  التركيز 
عائلة لــكــل  ــاً  ــري شــه دوالر  و00  لـــالجـــور  ــى  ــ االدنـ ــد  ــح ال رفـــع 

جـــــــــــــراءات الــــعــــقــــابــــيــــة مـــــــســـــــار بـــــــطـــــــيء لـــــــــــــ
األوروبـــــــــــيـــــــــــة ضــــــــــّد ُمـــــعـــــرقـــــلـــــي »الـــــحـــــكـــــومـــــة«

ــاً ــبـ ــيـ ــه: الــــتــــســــويــــة لـــيـــســـت عـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــة جـــــداًجــــنــــبــــال مــــــن عـ ــبـ ــعـ املـــقـــبـــلـــة صـ قـــــريـــــبـــــاً.. واأليـــــــــــام  ال حـــــــّل 

اي يي ا بال ي ج

: العالم يخطو الى األمام ونحن ما زلنا نتخّبط بمصائبنا عود

هيام عيد

خارجية  وزيــر  يكشــف 
ســابق، عن احتامل قوي بأن 
تنزلق مبادرة اإلتحاد األورويب 
اىل  الحكومي  امللــف  تجــاه 
وصلت  الذي  نفســه  املصري 
الفرنيس  الرئيس  مبادرة  اليه 
إميانويل ماكــرون، والتي ما 
يف  تدور  اليــوم،  وإىل  زالت 
دوامــة اإلســتنزاف العقيم، 
وسط الســجاالت والحمالت 
األطراف  كل  بــني  املتبادلــة 
السياســية املعنيــة بعملية 
برئاســة  الحكومة  تأليــف 
الرئيس املكلّف سعد الحريري. 
ويعتــرب أن املواقف التي أدىل 
بها ممثل السياسة الخارجية 

يف اإلتحــاد األورويب جوزيف بوريل يف بــريوت، هي مبثابة 
الدولية، وتحديــداً األمريكية واألوروبية  نطباعات  الخالصة ل
للمشهد يف لبنان، والذي يعترب عملية تشكيل الحكومة، املفتاح 
األسايس للحل وبعيداً عن أية اعتبارات سياسية خارجية، طاملا 

أن أسباب األزمة الحالية هي داخلية يف الدرجة األوىل.
ن هذه املقاربة األوروبيــة كانت موضع بحث عىل   كذلك، ف
هامش اللقــاءات التي أجراها الرئيس الفرنيس ماكرون مع قادة 
ت ولو بشكل  ساء دول يف القمة األخرية يف بريطانيا، وح ور
ثانوي يف القمة األمريكية -الروســية األخــرية، والتي تناولت 

انتظام امللفات بني البلدين يف منطقة الرشق األوسط.
وعىل الرغم من الشــكوك الواضحة لــدى كل املتابعني للملف 
ن الوزير الســابق،  الحكومي عىل الصعيدين املحيل والدويل، ف
يتوقع أن يكون للورقة األخرية التي يســعى املجتمع الدويل إىل 
استخدامها للضغط عىل القوى السياسية اللبنانية، وهي ورقة 
اإلجراءت »العقابية«، تأثري محدود عىل اآللية املّتبعة عىل الساحة 
اللبنانية يف ملف تأليف الحكومة، حيث أن اإلهتامم الســيايس 
يركّز عىل الحصول عىل الدعم، وليس عىل النصيحة من اإلتحاد 
األورويب، وقد بدا ذلك جلياً من خالل التضارب الذي ُســّجل بني 
املواقــف املحلية واملواقف التي صدرت عــن املوفد الديبلومايس 
األورويب، إزاء األســباب الفعليــة التي منعــت والدة الحكومة 

برئاسة الحريري خالل األشهر التسعة األخرية، وذلك، عىل الرغم 
من التداعيات البالغة الســلبية، وعىل مختلف املستويات املالية 
واإلقتصادية والخدماتية واإلجتامعية لهذا التأخري، والتي دفعت 
باملجتمع الــدويل إىل إطالق التحذيرات املتتاليــة من اإلنهيار، 

والعمل لعقد املؤمترات الداعمة للبنان عىل الصعيد اإلنساين.
وعليه، يقول الوزير السابق، أن الرسالة األوروبية التي نقلها 
ممثل السياسة الخارجية يف اإلتحاد األورويب، هي رسالة دولية 
إىل كل من يقف يف وجــه والدة الحكومة ويؤثر عىل املبادرات 
الجارية بشــكل سلبي، ومفادها أن اســتمرار هذا الواقع يعني 
الذهاب نحو التصعيــد، أي اعتامد خطــوات ذات طابع عقايب 
وال ترتقي إىل مســتوى العقوبات، طاملا أن الشــخصيات التي 
 . ستستهدفها، ليســت ُمالحقة قضائياً يف لبنان أو يف الخار
ن أي عقوبــات بتهمتي »الفســاد وعرقلة تأليف  وبالتــايل، ف
الحكومة«، كام رّصح املوفد األورويب، تبقى مرتبطة بسلســلة 
ن تأثريها سيبقى محدوداً،  إجراءات وآليات قانونية، وبالتايل، ف
مع العلم أن اإلتحــاد األورويب، ووفق معلومات ديبلوماســية 
غربية ُمتداولة يف بريوت يف األيــام املاضية، لن يُقدم عىل أي 
إجراءات من هذا النوع يف الوقت القريب، ألن هذا امللف مرّشــح 
ألن يبقى مؤجالً، عىل األقل حالياً، بانتظار النتائج التي قد تظهر 
بعد التلويــح األورويب بالعقوبات، وهذا ما سيناقشــه وزراء 

خارجية الدول األوروبية يف بروكسل يف الساعات املقبلة.

التقدمي  الحزب  رئيس  جال 
جنبالط،  وليــد  االشــرايك 
عــىل عــدد مــن املرجعيات 
املوحدين  لطائفــة  الدينيــة 
»اللقاء  عضوا  يرافقه  الدروز، 
أكرم  النائبان  الدميوقراطــي« 
الصايــغ  وفيصــل  شــهيب 
والتوجيه  اإلعــداد  ومفوض 
داخلية  ووكيل  الصايغ  عصام 
غريــزي  جنبــالط  الجــرد 
والقــايض الشــيخ غانــدي 

مكارم.
الشيخ  املرجع  وزار جنبالط 
شــارون  يف  الصايغ  أمــني 
يف  الصايغ  أنــور  والشــيخ 
الشــيخ  وخلوة  معرصيتــي 
املرحوم أبو محمود ســليامن 
عبدالخالق يف مجدلبعنا معزيا 
البلدة  وبعدد من مشــايخ  به 

وأبنائها، ليزور بعد ذلك الشيخ مروان فياض يف بدغان.
ثــم انتقل إىل عاليه حيث زار خلوة الشــيخ أبــو طاهر ريدان 
شــهيب، معزيا به وبعدد من أبناء املدينة، يرافقه شهيب والصايغ 

ووكيال داخلية عاليه يوسف دعيبس والجرد جنبالط غريزي.
وأشــار جنبالط خالل جولته إىل أن، »هذه الظروف استثنائية 
وسيئة، ويبدو أن ال حل يف املستقبل القريب، لكون الحل لن يأيت 
. وإذا كان البع ممن يسمى بالساسة الكبار يظنون  من الخار
. الحل  ، فليس هناك أي حل من الخار أن الحل سيكون من الخار
يجب أن يأيت من الداخل، والتســوية ليســت بعيب يف السياسة، 
التســوية هي أســاس يف السياســة من أجل الوطن. وقال: »ال 
أملك معطيات جديدة ترشح للتســوية وإلمكان لجم هذا االنهيار 
االقتصادي واملايل«، الفتا إىل أن »األيــام املقبلة صعبة جدا، وأنا 
كحزب مستعد للقيام بواجبي، لكن األيام املقبلة أصعب بكثري من 

املاضية«.
وتطرق إىل الوضع الصحي، فقال: »نواجه املرض رغم تراجعه، 
ولكــن ال ميكننا أن ننام عىل حرير ألن العــامل يتغري. لغاية اآلن، 
حملة التطعيــم يف لبنان جيدة لكنها ليســت كافية، وهناك من 
أصيب بالفريوس ومل يعلم وشــفي، ومع هذا أصبح لدينا مناعة 
القطيــع ولو قليلة، واملهم أن نســتمر بالتطعيم«، مضيفا »وزير 
الصحــة ممتاز، وهو الوزيــر الوحيد تقريبا الــذي يعمل. هناك 
آخرون أيضا يقومون بجهدهم، مثل وزيرة الخارجية يف الحكومة 
املشلولة ألن هناك قرارا بشــلها. فحتى حكومة ترصيف األعامل 
ميكنها أن تقوم بأعاملها وأولها املوازنة، ولكن هناك من ميانع أن 
يعمل حسان دياب. هناك سجال بيننا بالسياسة، ولكن يف النهاية 
، وهي أهم من  هناك رضورات من األمن الوطني والصحي والغذا

هذه السجاالت جميعها«.
وعن األمن االجتامعي، قــال: »نحن ذاهبون إىل األصعب. كيف 
ســنتضامن فيام بيننا؟ يجب أن نعتمد عىل املغرب الذي ساهم، 
نجاز يف مستشفى اإلميان وعني  وعليه أن يســاهم أكرث. قمتم ب
وزين الــذي كان يف املقدمة، ومستشــفى ســبلني أيضا مع أن 
هناك من ال يريدنا فيها، ولكن تبقى منطقتنا، ويف راشــيا. ولكن 
يلزمنا أكرث معدات طبية وغريها، وال نن الخطر عىل املمرضني 
واملمرضات واألطباء الذين يهاجــرون، ففي عني وزين 30 طبيبا 
غادروا، وهي نســبة كبرية بالنسبة إىل املستشــفى الذي يقوم 
بجهده، فهــو الجندي الصامت من أجــل الطائفة. نرى أيضا يف 
الجامعة األمريكية كيف غادر 150 طبيبا، لذلك علينا االتكال عىل 

عزميتنا وأنفسنا«.
وتابع »باألمن االجتامعي ال يســعني أال أن أقول أن ليس هناك 

أفق ألنهم يرفضون التســوية. وال أعلم كيــف هناك مواطن غري 
مسؤول هكذا لريف التســوية. مررنا بظروف أصعب. فبعد أن 
قتلوا كامل جنبالط ماذا فعلت حينها؟ ذهبت إىل الشام، وصافحت 
حاف األســد من أجل عروبة لبنان، ومن أجل جامعتي والحركة 
الوطنية اللبنانية، والخطر عىل لبنان. شو هالقصة يعني؟ وبقيت 
29 عاما حليفا لسوريا. ويا ليت ســوريا ال زالت كام كانت، لذلك 
التسوية ليســت خطأ«، مضيفا »اليوم أكتب تغريدة عن التسوية. 
أرى الشتائم من جامعة الثورة وغريها، ولكنها ليست مبشكلة. قل 
كلمتك وامــش. قالها يف املايض كامل مروة الصحايف الكبري، وال 
يوجد هناك أمر مستحيل، فاملطلوب تشكيل حكومة توقف االنهيار 
ل تستطيع مواجهة البنك الدويل واملؤسسات الدولية من أجل أن 
نأخذ قروضا مرشوطة وليســت باملجان، ولكن ليس أمامنا سوى 
هذا الحل. منذ االنفجار وزيــارة الرئيس اميانويل ماكرون ونحن 
نقف مكاننا. نرف وزيرا بالزائــد أو بالناقص. هذا مضحك. كل 
هذا ألنه ال توجد دولة، وما حدا فايض للبنان، ألن مشــاكل العامل 
أكرب بكثري من لبنان. ماكرون فقط قام مبجهود رشط أن نســاعد 

أنفسنا«.
وقال: »أهم يشء املحافظة عىل التضامن االجتامعي واألرسي 
والحزيب، والهدوء من بع العنارص الحزبية. حاول كامل جنبالط 
منذ العام 1953 حتى 1974، قبل أن تدخل بوســطة عني الرمانة، 
أن يقوم باإلصالح يف النظــام اللبناين يف الداخل ولكن مل يلبوه، 
مع العلم بأنه كانت هناك نخبة من السياســيني واملحامني، ولكن 
النظام بركيبته حل الثورة«، مضيفا »أمتنى عىل وســائل اإلعالم 
اإلشــارة إىل تجار الدواء والبنزين والطحــني واللحوم وغريهم، 
ويعلنوا أنهم مع رفع الدعم ألنه يذهب إىل التجار ال املواطن. نحن 
أول من قال برشــيد الدعم ووقفه، وقــد وصلنا إىل وقف الدعم. 
بقي بع االحتياطي اإللزامي وهو مال املودع. منذ أســبوع أعلن 
رياض ســالمة أننا استوردنا يف السنتني األخريتني 20  أكرث من 
مرصوفنا للبنزيــن. هو الذي قالها، ويقوم بالدعم ألنه مجرب عىل 

ذلك والفرد براسو من كبار التجار«.
وختم جنبالط: »هذا وضــع الدولة اليــوم، ونحن مع إعطاء 
املواطن املحتا والعائلة املحتاجــة البطاقة التمويلية، كام يأخذ 
النازح الســوري من األمــم املتحدة. ما املانــع يف أن نقوم نحن 
بالبطاقة التمويلية عينها بالــدوالر وليس باللبناين ونوقف دعم 
الســلع التي تذهب للتجار أو بالتهريب أو لفتح الحســابات يف 
؟ ليس هناك جهة واحدة تأخذ الدوالر، إمنا هناك شفاطات  الخار
تسحب الدوالر إىل الخار ومنها أصحاب بع املصارف، أو بع 
مرين عىل لبنان، ومن هناك تذهب للتجار الكبار يف ســوريا  املت

وغريها«.

ترأس مروبوليت بريوت وتوابعها للروم األرثوذكس املطران 
الياس عوده، قداس األحد يف كاتدرائية القديس جاورجيوس 
يف بــريوت، وقال يف عظته: »ال يحق ألحد أن يعترب نفســه 
أنه وحده ابن بار للكنيســة وأن غــريه هراطقة وكفار. هذا 
ء  عمــل النعمة اإللهية أن تظهر البعيديــن أقربني، وأن ت
عىل كربياء أبناء البيت حتى تقدســهم، إن هم قبلوا بتواضع 
عمل النعمة. الروح القدس حارض يف تاريخ خالص البرشية 
بجملته، كام يف تفاصيل حياة كل شــخص مبفرده، كام قال 
القديس باسيليوس الكبري: هو الحارض يف كل واحد ويف كل 
مكان، ويقول أيضا: ميتد الــروح القدس إىل الجميع بقوته، 
إال أن املستحقني وحدهم يشركون به. دعوتنا اليوم أن ننقي 
ذواتنا بالصالة واملحبة والتوبة واإلشــراك باألرسار اإللهية، 
حتى نكون من املســتحقني ألن ندعى هياكل للروح القدس. 
ميان: هلم واسكن فينا وطهرنا من كل دنس.  ولنهتف نحوه ب
لو كنا نحن اللبنانيني مؤمنني بأن خالصنا هو من الله وحده، 

وفتحنا قلوبنا للروح القدس، ملا وصلنا إىل ما نحن عليه«.
أضاف »ســأقرأ عىل مســامعكم افتتاحية جريدة املعرض 
العدد 18 )كانون الثاين آذار 1927( تحت عنوان املال السايب: 
قات يف الدوائر الرسمية، والفضائح تزحم  قات تتلو ال ال
الفضائح، وأموال األمة ســائبة مهملة يأكل منها الشــارد 
والوارد، وأما النواب الذين أوقفهم الشعب وكالء عنه فنامئون 
عىل مقاعدهم نوم الوزارة عىل الثقة. وإذا استيقظوا فرة من 
نومهم فل يتلهوا بشؤونهم الخاصة، وحزازاتهم ومنافعهم 
ومصالح أعوانهــم وأصحابهم، وأما مصلحة الشــعب فقد 
تركوها لله ... يف وزارة الصحة رسقات، ويف البوليس فضائح، 
ويف إدارة الســيارات رسقات وفضائح معا. ويف الجمرك كل 
قات والفضائح. واملجلس اله يتنعم مبا يتنعم.  الصيد وكل ال
ن هؤالء قد  نحن ال نضع الحق عىل الســارقني وحدهــم، ف

وجدوا أمامهم ماال ســائبا ميكن رسقته، وأغواهم الربح، وملا 
مل يجــدوا رقيبا عليهم رسقوا ثم رسقوا ثم رسقوا، وما برحوا 
قون. ورأوا أيضا أن عقوبة الذين رسقوا قبلهم من أموال  ي
الحكومــة تكاد ال تكون عقوبة هذا إذا شــاءت الحكومة أال 
قة وهم  تخفي الفضيحة من أساسها فشجعهم ذلك عىل ال
عىل ثقة أنه إذا كشــف أمرهم ال ينالهم أكرث مام نال غريهم 
قات وأصبحنا إزاء هذه الفوىض  من قبل. وهكذا تتابعت ال
يف حالة الدوائر عندنا، ال نعرف من هو املوظف النزيه األمني، 

ومن هو املوظف السارق«.
وتابــع »نتكلم اليوم عن رسقة الجمرك التي كشــفت أخريا، 
قة الوحيدة يف إدارة الجامرك املختلة، بل  عىل أنها ليســت ال
هي واحدة من ألف، ولكن الصدف والتقارير شــاءت أن تكشف 
ذا الناس أمام فضيحة جديدة  قبل غريها وأن يفتضح أمرها، ف
بعد أن توالت الفضائــح يف الدوائر، الواحدة تلو األخرى، وكلها 
يف شــهر واحد. وعلمنا أنه اكتشف يف إدارة الجامرك يف هذه 
الســنوات األخرية ال أقل من مئتي رسقة. ويتابع الكاتب: وكنا 
فهمنا من بع النواب أنهم سيحملون حملة عنيفة عىل حالة 
الجمرك واختاللهــا وفضائحها، وال ندري إذا كانوا ســيربون 
ننا آلينا  بوعدهم، خصوصا بعد الفضيحــة األخرية. أما نحن ف
عىل أنفسنا أن نكشــف الســتار عن كل خلل يف هذه اإلدارة، 
قات. وحصلنا عىل  ونبني بالتفصيل أسباب هذه الفضائح وال
املعلومات الكافية، وســنبدأ نرشها بالتفصيل حتى يعرف هذا 

ق، رغم فقره وحاجته«. الشعب كيف يؤكل لحمه، وكيف ي
وختم عوده »لألســف، منذ كتابة هــذه االفتتاحية حتى 
اليــوم، قد خطا العامل خطوات إىل األمــام، أما نحن فام زلنا 
نتخبط يف مصائبنا، والعلة معروفة. عســانا نتوجه بقلوبنا 
نحو الله، املخلص الوحيد، راجني أن يسكب علينا نعمة الروح 

القدس وميألنا به«.

املسيحي  ــدور  الـ على  ــو  خ ال  ــازن:  ــخ ال
ــات رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــي ــ ــالح وصــ

اعترب عميد املجلس العام املاروين الوزير الســابق وديع الخازن، يف بيان، 
أن »ال خوف عىل الدور املســيحي وصالحيات رئاســة الجمهورية التي أقرت 
يف إتفاق الطائف ويف الدستور اللبناين«، منبها من أن »التباين بني الرئاسات 
الثال واملعنيني بعملية تشــكيل الحكومة، يهدد إذا استمر عىل ما هو عليه، 

بانفجار إجتامعي ميهد لتفجر أمني«.
وقال: »عندما كانت هناك صالحيات لرئيس الجمهورية قبل اتفاق الطائف، 
تسمح له بتشكيل الحكومة وحيدا، فهو مل يكن يستعملها، وكان يعود للرئيس 
املكلف ويتشــاور معه، من دون أن يلح الدســتور وقتها ذلك، وهذا ينم عن 

حرص مسيحي عىل التعايش اإلسالمي- املسيحي الواجب أن يستمر اليوم«.

مشرفية: تبقى عودة النازحين 
والالجئين حقاً وحالً مستداماً 

يف  والسياحة  االجتامعية  الشؤون  وزير  غرد 
حكومــة ترصيف األعامل رمــزي مرشفية عرب 
حســابه يف »توير«: »يف ظل ترنح لبنان تحت 
النازحون  مير  األوجــه،  املتعددة  األزمات  وطأة 
الفلسطينيون واملجتمع  الســوريون والالجئون 
اللبناين املضيف بفرة بالغة الصعوبة، وســط 
لذا  واالقتصادية.  االجتامعيــة  التحديات  زيادة 
تبقى عــودة النازحني والالجئني حقا لهم والحل 

األمثل واملستدام«.

حــكــومــة دون  مـــن  مــســاعــدات  ال  ــل:  ــوريـ بـ
أكد مســؤول السياســة 
االتحــاد  يف  الخارجيــة 
األورويب جوزيب بوريل، »أن 
الحكومية يف  األزمة  جوهر 
لبنان ينبع من تناحر الزعامء 
الســلطة،  عىل  اللبنانيــني 
وحثهم عىل تنحية خالفاتهم 
أو  جانبا وتشــكيل حكومة 
بانهيار مايل كامل  املخاطرة 

والتعرض لعقوبات«.
يف  بوريــل  وكشــف 
ترصيحات بعد محادثات مع 

الوزراء  اللبناين ميشال عون ورئيس  الرئيس 
النواب  الحريري ورئيس مجلس  املكلف سعد 
نبيه بري، إنه وجه رســالة رصيحة مفادها 
أن بع الزعامء قــد يواجهون عقوبات إذا 
استمروا يف عرقلة الخطوات الرامية لتشكيل 
متس  إصالحات  وتنفيــذ  جديــدة  حكومة 

الحاجة إليها.
ولفت اىل أن »البلد يواجه مشكالت مالية 
كبــرية ومن أجل حــل األزمــة االقتصادية 
يحتاجون إىل حكومة.. أي سفينة يف خضم 
العاصفة بحاجة إىل قبطان وإىل طاقم حتى 

يعمل النظام واإل سيكون مصريها الغرق«.
وقال ملجموعة من الصحفيني قبل مغادرة 
أجل  أنه تشــاحن من  الواضح  بريوت: »من 
توزيع الســلطة. البد أن أقول إن هناك أيضا 
حالة كبرية من انعــدام الثقة«، موضحا »ن 
لبنان بحاجة إىل حكومة تتمتع بقدرات فنية 
وسلطة حقيقية لتجنب ما حد من إخفاق 
والتي  املنتهية واليتها  دياب  لحكومة حسان 
قال إنها قدمت خطة إصالح مايل ســليمة 

لكن الساسة وضعوا العراقيل أمامها«.
وشدد بوريل عىل أن املساعدات الخارجية 

لــن تتدفق بــدون حكومة 
تعمــل مع صنــدوق النقد 
إصالحات  وتنفــذ  الدويل 
وســوء  الفســاد  ملعالجة 
إدارة األمــوال. لكنــه قال 
ان القــادة الذين التقى بهم 
بشــأن  متشــامئني  كانوا 
»أن  مؤكدا  تقــدم«،  إحراز 
ســيؤدي  إجراء  اتخاذ  عدم 
االحتياطيات  انخفاض  إىل 
بدون  البالد  األجنبية وجعل 
ن  لدفع  أجنبيــة  عمالت 
السلع األساسية أو مواجهة نقص اإلمدادات 

باملستشفيات«.
وأشار اىل أن محادثاته سلطت الضوء عىل 
االنقســامات العميقة بني الطوائف اللبنانية 
سواء مسيحية أو سنية أو شيعية أو درزية، 
والطريقة التي يتم بها تقاســم الســلطة. 
وقال: »هذا البلد لديه مشــكلة واضحة يف 
نظام الحكــم الخاص به. وهددت بع دول 
االتحــاد األورويب، بقيادة فرنســا، بفرض 
عقوبات يف محاولة منها لدفع الساسة إىل 

إنهاء الجمود«.
وأظهــرت مذكــرة دبلوماســية لالتحاد 
معايري  أن  رويــرز  عليها  اطلعت  األورويب 
فرض العقوبات ستكون عىل األرجح الفساد 
وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء اإلدارة 
املالية وانتهاكات حقوق اإلنســان. ومل يقرر 

التكتل بعد النهج الذي سيتخذه.
وقــال بوريل الذي يقــدم تقاريره لوزراء 
خارجيــة االتحــاد األورويب يــوم االثنني: 
»العقوبات هي احتاملية ســيتم النظر فيها 
ونود بشدة عدم اســتخدامها. لكن ال ميكننا 

البقاء عىل هذا النحو«.
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والـــحـــريـــري عــــون  ــاهــم  ــف ــت ب إالّ  حــــّل  ال  الـــلـــه:  فــضــل  حــســن 
ــن يحصل ــذا ل ــن... وهـ ــريـ خـ ــد ان يــقــاتــل بــنــا ا ــري ــا مــن يُ وهــن

بالجي  اعــتــرافــهــا  الـــدولـــة  لتحصر  ــراعـــي:  الـ
ــداً عـــن ســـيـــادة لــبــنــان ــيـ ــاً وحـ ــي والً شــرع ــ ــسـ مـ

ا خالتل ال

ــو ــدعـ ــب مـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ »الـ
ــة« ــيـ ــنـ ـــة وطـ ــ ــقـ ــيـ لـ

ت ي كل ل الل يل ف

رأى عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب حســن فضل 
الله، »أمــام الركيبة الطائفية للنظام الســيايس بعد كل 
التجارب الســابقة، أن الحلول تحتا دامئــا إىل التفاهم، 
ألن بلدنــا قائم عىل مبــدأ الرشاكة، لذلــك ليس من حل 
اليوم لتشــكيل الحكومة إال بتفاهم األفرقاء املعنيني، ويف 
طليعتهــام رئيــس الجمهورية والرئيس املكلف تشــكيل 
الحكومة، من هنا سعينا يف حزب الله وبذلنا جهدا يف هذا 
الســبيل لتذليل العقبات، والجلسات التي كانت تعقد بعيدا 

من اإلعالم، أكرث بكثري مام كان يعلن يف اإلعالم«.
وقال: »مل نرك وســيلة أو اقراحا لتقريب املسافات إال 
وقدمناه، وكلام كنــا نصل إىل تقدم جدي وملموس، كانت 
تظهر لنا مشكلة أخرى، وألن تشكيل الحكومة هو األساس 
للبدء باملعالجات، كنا نسعى إلنجاح املبادرات، ألن كل الكالم 
اآلخر عن الخطط للمعالجة، ال يصــل إىل نتيجة من دون 
وجود سلطة تنفيذية، وبقينا عىل تواصل مع الجميع إىل 

أن وصلنا إىل املشكلة الحالية من السجاالت«.
وخالل حوار سيايس أقيم يف مجمع أهل البيت يف مدينة 
بنت جبيل، قال فضل الله: »رغم ما ســمعناه من البيانات 
والسجاالت، ال بد من العودة إىل الجلوس معا للتفاهم، وال 
بد من تشــكيل حكومة. نأمل أال يكــون هناك من يخوض 
االنتخابات النيابية منذ اآلن مبعركة تشكيل الحكومة تحت 
عنوان شد العصب وتحقيق شــعبية أكرث، وعىل هؤالء أن 
نهم لن يجدوا  يعلموا، أنهم إذا اســتمروا عىل هذه الحال، ف
شعبا ل يشارك يف العملية االنتخابية، وبالتايل، ال يجب 
ألي كان أن يذهــب إىل املعارك السياســية يف الوقت الذي 
يشعر فيه الناس باإلســاءة واإلهانة عىل محطات الوقود، 
أو يف الصيدليات خالل التفتيش عن دواء أو حليب أطفال، 

أو يف املحال التجارية خالل البحث عن السلع األساسية«.
أما عن تفاقم األزمة، قال فضل الله: »نقوم بدورنا داخل 
مؤسســات الدولة ملعالجة قضايا النــاس، وعندما تغيب 
الرعاية الرسمية نعمل للتخفيف من معاناة هؤالء الناس 
مبا لدينا من إمكانات، ومع ذلك رأينا عندما بدأنا مبرشوع 
املعونة كيف شــنت ضدنا الحمالت عىل بع وســائل 
اإلعالم، وهــي بالتأكيد ال تؤثر علينا، فنحن نواصل خدمة 
شعبنا، وكثري مام يقوم به حزب الله ال يعلن عنه، ألن هذا 
مرتبط بثقافتنا وليس ألجل كسب شعبية، فخدمة الناس 
يف صلب واجباتنا األخالقية والرشعية، ويف قضية توفري 
املحروقات قدمنا حلوال عملية، وطرحنا اســترياد البنزين 
ن البنزين متوفر  واملازوت من إيران، وملن ال يعرف ايران، ف
فيها، وعرضنا حل هذه القضية عن طريق الدولة ألنها هي 
املسؤولة، وعندما طرح سامحة السيد حسن نرصالله حل 
قضية املحروقات، أكد أن هــذا الحل يكون عرب الدولة من 
خالل االســترياد من إيران بالعملة اللبنانية، وإذا وصلنا 

إىل مرحلة مل يعد هناك دولــة، نقوم مبا علينا القيام به، 
ولكن نحن اآلن يف مرحلة ال زالت الدولة موجودة، ونعمل 
عىل تشــكيل الحكومة لننه بالبلد«.وتابع: »نسمع من 
يقول بأن حزب الله يحمي الفاســدين، هل هناك من قدم 
ادعاء عىل فاسد سواء كان حليفا لنا أو غري ذلك، ودافعنا 
عنه؟ هل هناك من يخربنا كيف نحمي الفاســدين؟ إال إذا 
كان يف مخيلة البع بأنه يريد لنا أن نذهب ونفتعل حربا 
أو أن يجرنــا إىل ف مع اآلخريــن أو ينفذ مرشوعه من 
خاللنا، أو أن هناك من يريد أن يقاتل بنا اآلخرين وهذا أمر 
لن يحصل. ليس من دورنــا أن نصنف الناس أو نوجه لهم 
االتهامات، فنحن نعمل وفق قواعــد ومن ضمن قناعتنا، 
ومن لديــه قناعة أخرى، فليعمل بها، ومن لديه وســيلة 
غري القضــاء فليقدمها للبنانيني، وليقل لنا كيف نســوق 
فاســدا إىل السجن عن غري طريق القضاء وهل االتهامات 
خار القضاء سجنت أحدا؟ بالتايل، ال ميكن ألي شخص 
أن يأخذنا إىل ما يريده، وإذا رأى أي أحد بأن هناك شخصا 
فاسدا، إن كان حليفا لنا أو غري حليف وألي طائفة انتمى، 
فليح له ملفا ويقدم مستنداته للقضاء، وإذا مل يتجاوب 
القضاء، فليطرحه أمام الــرأي العام، وليطالبنا أمام الرأي 
العام إذا دافعنا نحن يف حزب الله عن أحد، أو أن حزب الله 
تدخل مع قاض يف أي قضية لها عالقة بفساد سواء كانت 

صغرية أو كبرية«.
ق لنفسه  وختم فضل الله »الفاسد ألي طائفة انتمى ي
وليس لطائفته، ومســؤولية القضاء مالحقته، وليس من 
وظيفتنا اتهامه أو محاســبته. منذ البداية أعلن حزب الله 
رضورة رفع الحصانة الدســتورية والحامية السياســية 

والطائفية عن أي متهم«.

املــاروين  البطريــرك  تــرأس 
مار بشــارة بطرس  الكاردينــال 
الراعــي، قداســا ملناســبة عيد 
األب، عىل مذبح كنيســة الباحة 
يف  البطريريك  للرصح  الخارجية 
وألقى  القيامة،  كابيــال  بكريك، 
عظة قال فيها: »يتزامن عيد األب 
مع أول يوم من فصل الصيف الذي 
هو فصل قطــاف الثامر، فللداللة 
ار تعب  عــىل أن العائلة تقطف 
األب، الــذي يتفــا يف البــذل 
والعطاء والنشــاط من أجل تأمني 
والربية  لعائلتــه،  عيش كريــم 
الجامعية  والشــهادات  والعلــم 
وفرص العمــل ألوالده. نقدم هذه 

الذبيحــة اإللهية عىل نية كل أب وعائلته، ملتمســني لهم من الله 
األب املشــرك في الخري والربكات، وللمرىض من بينهم الشفاء 
وتقديسهم يف أوجاعهم. كام نسأل من رحمة الله للمو ولضحايا 
انفجار مرفأ بريوت بنوع خاص الراحة األبدية يف السامء والعزاء 

لعائالتهم«.
أضاف »دعا الشــعب املســؤولني يف الدولة، لتسيري مؤسسات 
الدولة. فالشعب هو مصدر الســلطات وصاحب السيادة )مقدمة 
الدســتور، د(، وبهذه الصفة هم مقلدون سلطانا سياسيا وإداريا 
وعسكريا من الدستور، ومؤمتنون عىل رسالة توفري الخري العام، 
وإمناء املواطن واملجتمع، وتحقيق ازدهار البالد. هذه الثالثة املعايري 
أساســية لحســن االختيار واإلدالء بالصوت الحر يف االنتخابات 
النيابيــة والبلدية املقبلة التي تهيىء انتخــاب رئيس الجمهورية 
الجديد، يف السنة املقبلة. فالشعب باالنتخابات يحاسب الجامعة 
السياســية عىل ما جنت عليه، وعىل ما اقرفته بحق لبنان. شعب 
لبنان مدعو ليقظة وطنية ولجعل االســتحقاقات االنتخابية يف 
أيار 2022 مناســبة فريدة ليقدموا لبالدنا نخبــا حاكمة جديدة 
تتــوىل قيادة النهضــة الجديدة، وتطلق لبنــان يف رحاب التقدم 
والنجاح، بفضل ما ميتلك شــعبنا من طاقــات وقدرات. هذه هي 
يتها، وتوجيه  الثــورة الحقيقية التي ندعمها ونعمل عىل توحيد ر

جهودها، ونرى فيها املستقبل املرجو للبنان«.
وتابع: »مام يزيدنا عزما عىل دعم القوى اللبنانية الحية الواعدة 
ية الجامعة السياسية عندنا تعطي أبشع صورة عن لبنان، بل  هو ر
أسطع دليل عىل إفالسها وعدم أهليتها لحكم الشعب والبالد. كان 
حية تقاذف إعالمي  ذا به يشهد م الشعب ينتظر والدة حكومة ف
تكشف البعد الشاســع بني الجامعة السياسية واملواطنني. الشعب 
يبحث عن مصريه والجامعة السياسية تبحث عن مصالحها. الشعب 
يطالبهــا بالخبز والدواء وهي تختلق بدعة الصالحيات. الشــباب 
يبحثون عن مســتقبلهم يف لبنان وطنهم، والجامعة السياســية 

تبحث عن مستقبل مغامنها وبقائها يف السلطة. يعطل املسؤولون 
تشكيل الحكومة بســبب الصالحيات، عىل ما يقولون. فنسأل عن 
أي صالحيات تتكلمون؟ هل تريدون إطعام الشعب بالصالحيات؟ 
وتوفري الــدواء بالصالحيات؟ ورد أمــوال املودعني بالصالحيات؟ 
ووقف الهجــرة بالصالحيات؟ وتأمــني املحروقات بالصالحيات؟ 
وإيجاد فرص عمل بالصالحيات؟ تتحدثون عن صالحيات وحقوق 
وجميعكم تترصفون خار الدستور وخار الصالحيات. تترصفون 
كأنكم يف حفل تســليم البالد إىل الفوىض، والدولة إىل الالدولة، 
والسلطة إىل الالسلطة. نحن ال نشكو من قلة الصالحيات، بل من 

قلة املسؤولية«.
وأردف »إذ نتطلــع إىل مؤمتر دعم الجيش الذي دعا إليه الرئيس 
الفرنيس أخريا بعني االمتنان والشــكر، نطالب، أكرث من أي وقت، 
كل الحريصني عىل املؤسسة العسكرية الضامنة للوحدة الوطنية 
والســلم األهيل من مقيمني ومغربني إىل حشد كل طاقاتهم دعام 
لهذه املؤسسة حتى تســتمر يف القيام مبهامها وسط التحديات 
غري املســبوقة التي تواجه جنودنا األبطال املدافعني عن ســيادة 
لبنان وكرامته. جيشنا الذي يحظى بتأييد الشعب ومساندة املجتمع 
الدويل، حارض يف كل لحظة للتصدي بشــجاعة وحزم ألي إخالل 
باألمن. وعليه حان الوقت ألن تحســم الدولــة موقفها وتحرص 
اعرافها به دون ســواه مســؤوال رشعيا وحيدا عن سيادة لبنان 
واستقالله وسالمة أراضيه. وما نقوله عن الجيش اللبناين، نقوله 
أيضا عن ســائر املؤسســات األمنية يف الدولة التي تستحق كذلك 
الدعم والتأييد. إن املؤسســة العسكرية القوية التي تفرض سيادة 
الدولة يف الداخل وتحميها من الخار هي عنرص أساس يف حياد 

لبنان اإليجايب الناشط«.
وختم الراعي: »فلنصل إىل الله ل يحقق أمنيات شعبنا، ويثبته 
يف الرجاء، وميس ضامئر املســؤولني وقلوبهــم ل يبقى لبنان 

صاحب رسالة واستقرار يف املنطقة«.

تعيين ــّررت  ــ قـ هـــل  لـــبـــري:  ــاب  ــ وه
ار ــامــن مــن  لــلــ ــداً  ــائـ ــري قـ ــري ــح ال

توّجه رئيس »حــزب التوحيد العــريب«  وئام وهاب، يف 
ترصيح عرب مواقع التواصــل االجتامعي، إىل رئيس مجلس 
النواب نبيه بري، ســائال: »هل قّررت تعيني رئيس الحكومة 
املكلّف ســعد الحريري قائًدا للثامن من آذار؟«. وأشــار إىل 
»أنّنا نســأل ألخذ العلم«، الفًتا إىل أّن »مــا نتمّناه أن تجربه 
عىل تشــكيل الحكومة. ما دمت تستطيع منعه من اإلعتذار، 

تستطيع إجباره عىل التشكيل«.

ــات  ــي ــان هــاشــم : لــلــتــخــّلــي عــن األن
رأى عضــو كتلة »التنمية والتحرير« النائب قاســم هاشــم، أّن 
»األجواء املحيطة مبوضوع الحكومة ما زالت عىل حالها، رغم بع 
التوتّر الّذي ساد األسبوع املايض، واستمّر تدهور األوضاع الحياتّية 
للناس ألّن األزمات الحياتّية ال تُحّل بالبيانات وال باالســتعصاء، بل 
بتشــكيل حكومة إنقاذ قادرة وفاعلة لتأخذ القرارات العالجية لكّل 

جوانب األزمة، ووضع خطّة إنقاذ متكاملة«.
وأشــار بعد لقاءات له مع فعالّيات بلديّة واجتامعّية وزراعّية 
يف منزله يف شــبعا، إىل أّن »للوصول رسيًعا، ال بّد من التجاوب 
مع مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري«، مركّزًا عىل أنّه »مهام 
ثارة هواجس وهمّية، فالحقيقة  حاول البع التذايك والتالعب ب
أّن هذه املبادرة هي السبيل الوحيد املتوّفر، الّتي القت قبوال وتأييًدا 
داخليا وعربيا ودوليا«. وتســاءل: »ملاذا التصويب الخاط وأليّة 
غايات، وهل يســتطيع اللبنانّيون بعد الّذي أصابهم أن ينتظروا 

رهانات البع لتحقيق أحالمهم يف الحكم والتحكّم«.
اضاف: عىل القوى السياســية واملعنيني بتأليف الحكومة 
التخيل عن االنيات والكيديات واملصالح الشخصية الضيقة«.

متى يتحّر العالم النقا لبنان 
فؤاد أبو زيد

العامل بات يعرف ان  كل 
شــعبه  وان  ميوت  لبنان 
اما  خيــارات،  ثالثة  امام 
أن ميوت،  واما  يهاجر،  ان 
اقلية  يصبــح  ان  وامــا 
بوجود اكرثية طاغية من 

شعوب غري لبنانية.
اقلية  ستنتف  حكام 
للدفــاع عن لبنــان وعن 

وجوده.ولكن صمت العامل وعدم تدخله ســوف يتسببان 
مبجزرة اين منها املجازر التي حصلت يف العامل.

هذه الســلطة الرشيرة نفذت االجندة التي كلفت بها ، 
وهي تهديم املؤسسات ، وافقار الشعب وتجويعه.

العامل بات يعرف ان لبنــان أصبح دون ماء او كهرباء 
او دواء أو تأمني او محروقات أو حليب أطفال أو مدارس 
او جامعات، وأن االطباء واملمرضات واملهندسني يهاجرون 
جامعات جامعــات، ناهيك عن اصحاب املهن الحرة، كام 
ت 90 باملئة من قدرتها  انه يعرف أن اللرية اللبنانية خ
الرشائية، وان الحدود بني لبنان وســوريا مرّشعة امام 
تهريب املحروقات والخبز والطحني والدواء، وان االسواق 
اللبنانية، ألن عصابات  العربية مقفلة بوجه البضائــع 
يف ســوريا ولبنان تعمل عىل تهريب املخــدرات اليها، 
كام تعمل عىل اغراق لبنان باملخدرات املميتة، والســلطة 
الرشيرة الحاكمة منرصفة اىل املامحكة حول تشــكيل 
حكومة جديدة، وعىل الرغم من املناشــدات من االحزاب 
املعارضة ورجال الدين والشخصيات الوطنية التي تناشد 
دول العامل واالمــم املتحدة النقاذ لبنان قبل فوات االوان، 
ال تتحرك هذه الدول سوى بالطلب واملناشدة، واذا رشبت 

حليب السباع ، تهدد بالعقوبات دون أن تنفذ.

املـــتـــاريـــ وراء  لـــــكـــــن...  ــف  ــأنـ ــتـ ــسـ ــُتـ سـ ــة  ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ املـــــــشـــــــاورات 

ــالم  ــرقــهــا بــالــ ــ ــدان املــــــازوت يُ ــقـ ــال.. وفـ ــ ــف ــ ــــى االق ــيــات ال ــدل : صــي طـــرابـــلـــ
: حـــان وقـــت الحساب ..الــطــرابــلــســيــون  الــنــا تــتــجــاهــل قــهــر  قـــيـــادات غــائــبــة 

فادي عيد

ال تنب الهدنة الحذرة بني قرص بعبدا من 
من  التينة  عني  و الوسط  بيت  و جهة، 
والتواصل  التأليف  شؤون  بأن  أخرى،  جهة 
السيايس تســري مبنحى إيجايب، بل عىل 
ن حــرب البيانــات واملواقف  العكــس، ف
السياسية التصعيدية قد انتقلت اىل محاور 
جديدة، مسّجلة ترّددات بالغة السلبية عىل 
نائب  وفق  وذلك،  الحكومي،  املشهد  مجمل 
يف كتلة محايدة، ســبق لــه وأن حّذر من 
مغبة استمرار الهّوة بني القيادات السياسية 
عىل كل املستويات، والتي أّدت وال تزال اىل 
الجمود الكامل عــىل خط التأليف، وتفاقم 
املخاوف من أن تكــون العملية برّمتها قد 
بة القوية التي تلّقتها يف  سقطت بعد ال
عني  اإلشــتباك األخري ما بني قرص بعبدا و
التينة تحديــداً، وفيام بدا ثابتاً أن الرئيس 

املكلّف ســعد الحريري، ليس يف وارد اإلعتذار عن التكليف، 
وإن كان باب الخيــارات لديه يبقى مفتوحــاً يف املرحلة 

املقبلة.
ن األيام القليلة املقبلة،  ويف تقدير النائب املحايد نفسه، ف
سوف تشهد تطوراً عىل خط استئناف املشاورات، ومن دون أن 
ورة سقوط املتاريس القامئة بني قرص بعبدا  يعني ذلك بال
، حيث أن ما من مبادرات مطروحة اليوم عىل  بيت الوسط و
الطاولة، وما من قناعة لدى أي فريق لجعل التســوية أولوية 
ن كل ما يتم تداوله عن  عىل الحسابات السياسية، وبالتايل، ف

حصول تبّدل يف املواقف من عملية التأليف وتهدئة عىل خط 
حرب البيانات األخرية، ال يعدو كونه محاولة لفرض مساحة 
من الهــدوء تقطيعاً للوقت، ولو بشــكل غري معلن، ل تتم 
بلــورة املواقف النهائية وردود الفعل عىل كل الرســائل التي 

تبادلتها األطراف الداخلية يف أسبوع التصعيد األخري.
وكشــف النائب ذاته، أن حزب الله مل يوقف محّركاته حتى 
اآلن، وإن كانت النتائج التي حّققها حتى الســاعة محدودة، 
كونها اصطدمت بجدار الســقف العايل للرشوط املرفوعة من 
هذا الفريق وذاك، وبواقع القطيعــة التي تبدو نهائية ما بني 
الرئاســتني األوىل والثالثة، وذلك عىل الرغم من الحديث عن 

الجميع من أجل تشكيل  استعداد مبد لدى 
الحكومة اليوم قبل الغد، عىل خلفية الوضع 
الــكار الذي تعيشــه الناس، وبرئاســة 
الحريري، وليس أي شخصية أخرى. وأضاف: 
أن إعالن املوفــد األورويب اىل لبنان جوزيف 
بوريل موقــف املجتمع الــدويل من األزمة 
الحكومية، هو تأكيد أورويب ودويل عىل أن 
التســوية الداخلية هي املعرب الوحيد اىل أية 
حلــول لألزمات التي مير بهــا لبنان، مؤكداً 
أن أي تأخري يف املرحلة املقبلة، ســوف يزيد 
من األعبــاء عىل اللبنانيــني يف كل املناطق 
ومــن كل الطوائف واإلنتامءات السياســية 
املختلفة، ولذلك، تبقــى املبادرات املطروحة، 
نبيه  النيايب  املجلــس  رئيس  مبادرة  وآخرها 
بري، مبثابة املخر الوحيد واملمكن للحفا 
لبنان وما تبقى من مؤّسسات  عىل استقرار 
دستورية، ومن أجل مواجهة التحّديات املالية 

واإلقتصادية املقبلة.
ومــن هنا، يتوقع املصدر النيايب املحايد، اســتمرار األزمة 
الحكومية عىل حالها، ولكن مع استقرار يف املنا السيايس، 
والســعي إىل إنقاذ ما ميكن إنقاذه عىل صعيد بقاء الخدمات 
الحياتية عىل حالها، وعدم السامح بتدهور الوضع أكرث مام 
هو عليه اليوم، وذلك بانتظار ما يجري الحديث عنه من مساع 
تجري يف الكواليس السياســية من أجل إعادة تحريك قنوات 
التواصل ما بني اإلفرقاء املتخاصمة، واســتئناف اإلجتامعات 
من حيث توقفت قبل جولة التصعيد التي حصلت األســبوع 

املنرصم.

دموع االسمر

طرابلس  يف  املزمنــة  االمراض  ادوية 
والشــامل مفقودة، املازوت شبه مفقود 

ويتجه للفقدان ...
النتيجة : خطر يحيط باملرىض ، وعتمة 

شاملة لحظة توقف مولدات الكهرباء ...
ما تشــهده طرابلس ومعها الشــامل ، 
مل يحصل يف تاريــخ املنطقة ، حتى يف 
التي مرت عىل املدينة وعاشت  ايام املحن 

حينها اصعب الظروف ...
كثريون يتذكــرون ان طرابلس يف تلك 
الحقبات الســوداء بقيت االدوية مؤمنة، 
وبقي املــازوت والبنزين متوفرا للجميع، 

ومل تعرف العائالت معنى للطوابري ...
امــا اليوم ، فليس مــن وصف يوصف 
لحالــة طرابلس، ســوى انهــا الحقبة 
الكالحة التي بلغ فيه الفقر اعىل نســبة 

منذ عهد ما قبل االستقالل واىل اليوم ..
مواطنون يجرون أذيال الخيبة من صيدلية اىل أخرى، 
حتى حبة »الباندول« باتــت مفقودة..وتقفل الصيدليات 

ابوابها باكرا تجنبا ملشكلة ما ..
اما املازوت فقد شح ، ويُحتمل فقدانه اعتبارا من اليوم 
االثنني، مام سيؤدي اىل توقف محركات مولدات الكهرباء، 
والدخول الفعيل اىل العتمة الحقيقية، حيث بالكاد تزّود 
رشكة الكهرباء املدينة بساعة اىل ساعتني بالطاقة خالل 

االربع وعرشين ساعة ...
ووزع يــوم امس االحد بيان اعلن فيــه نارشوه قطع 
جميع مداخل جبل محسن استنكارا لفقدان املازوت ، االمر 
الذي ســيرك تداعيات عىل جميع املصالح واملؤسســات 
واملحالت الخاصة والعامة يف املدينة، وستؤثر عىل حركة 

الحياة العامة وكافة االنشطة اليومية...
هل يحرك الواقع املأســاوي قيــادات املدينة ويدفعهم 
ألجراح الحلول، ملدينة تعترب العاصمة الثانية للبنان... بل 

وكانت مرشحة لتكون العاصمة االقتصادية ؟؟؟

كثريون يطرحــون يف املجالس العامة 
الت عــن دور املتمّولني  والخاصة تســا
والقادرين يف هــذه االزمة الخانقة؟ بل 
يســألون كيف ســيواجه قيادات املدينة 
االنتخايب  االستحقاق  يحل  ناخبيهم حني 
؟ ماذا سيقول هؤالء للمواطنني عام يدور 
يف الشــارع من ظلم وفقر وقهر واذالل؟ 
ما هي مربراتهم؟ وهل يستطيعون اقناع 
الناس بعد الذي ســاد ويســود الساحة 

الطرابلسية؟
كم من عائلة طرابلسية ت ورب عائلة 
يحاول تأمني حليب الطفاله فيقف عاجزا 

امام صيدليات مقفرة مقفلة...
وكم مــن مواطن فقد الــدواء ملرضه 
املزمن ويعــاين املرارة واخطــار تدهور 
والقادرين  املدينة  اثريــاء  بينام  صحته، 
منهم يتجاهلون قهر املقهورين ويديرون 

الظهر ..
عائالت كثرية وصلت اىل قناعة ان الحســاب سيكون 
يوم االســتحقاق النيــايب، وبتنا نســمع الكثري منهم 
ينقلبون عىل ممثليهم ويلعنون الساعة التي انتخبوا فيها 

هذا وذاك ...
ميكــن القول ان طرابلس اليوم مــن اكرث املناطق التي 
تتأمل وتعاين، بينام اولياء االمــر فيها يقفون عاجزين ، 
واالنفجار االجتامعي بات قاب قوسني او اد حيث قدرة 

االحتامل وصلت اىل مرحلة النهاية الخطرية ...
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.. وأئتمنـــــ علـــــى الحقـــــوق وأقبـــــل بمـــــا تقبـــــل بـــــه لنفســـــ باســـــيل للســـــيد لنصراللـــــه: أنـــــت صديـــــ
صالحـــــات ... ونريـــــد طاولـــــة حـــــوار ل ـــــام الداخلـــــي للمجلـــــ ـــــة مرفوضـــــة... نطالـــــب بتعديـــــل الن ال امل

اســتهل رئيس »التيار الوطني الحر« النائب جربان باســيل 
كلمته املتلفزة  مبعايدة »األب اللبناين الذي ر وتعب ويعاين 
ويصمــد يف هذه الظروف ليحاف عىل عائلته«، وقال: »اليوم 
أول يوم بالصيف، 8 أشــهر انقضت عىل تكليف الرئيس ســعد 
الحريري تشــكيل الحكومة، 8 أشهر من الوقت الضائع بأدق 
وأصعب مرحلة مير فيها لبنان منذ االســتقالل. أزمة التشكيل 
كشــفت أزمات أخطر وأعمق، كشفت أزمة النظام والدستور 
واملامرســة والنوايا، وهذا االمر األبشــع. وكشفت أن معركة 
الدفــاع عــن الحقوق التي نقوم بها، ليســت من باب املزايدة 
وال العرقلــة، بــل هي من باب حامية وجودنــا الحر املرتبط 
بالدور والخصوصية والرشاكة الحقيقية واملناصفة الفعلية. 
وجودنــا مرتبط بدورنا، ودورنا يجــب أن يكون كامال وليس 
طائفيا بل وطني، وهذا ما يجعل لبنان صاحب رســالة فريدة، 
متاما كام أراده اآلباء املؤسســون، لذلك املعركة هي مبستوى 
ونا، ويستعينون  الوجود، وهم يستعملون ضيقة الناس ليك
، ويخريوننا بني جوع الناس وخسارة وجودنا  كالعادة بالخار
الســيايس، ويخريوننا بني الكرامة الوطنية والعيش الكريم، 
لنختــار واحــدة من االثنني، ونحن نريــد االثنني معا الكرامة 
والعيش الكريــم. وللذين ينصحوننا بواحدة من االثنني، نقول 

نا االثنني«. لهم »يا ويلكم من الناس إذا خ

{ اىل متى نستطيع أن نتحمل؟ {
وســأل: »اىل أي مدى نســتطيع أن نتحمل ونســكت عىل 
ترصفاتكم نتيجة سوء الوضع املعي وعدم قدرة الناس عىل 
تحملــه؟ أي ردة فعل تنتظرون منــا يف ظل ما تقومون به؟ 
همكم نســف معادلة الرئيس القوي، و«ما يعود حدا يسرجي 
يفكر فيها والزقيفة معكم كتار«، أتتوقعون أن نبقى ساكتني، 
عندما تقولون لرئيس الجمهورية صاحب أوسع رشعية نيابية 
وشعبية بتاريخ لبنان، ومعه نحن اكرب كتلة نيابية، ال نريد أن 
نح معكم، وال نريد مشاركتكم )قلتوها علنا مبجلس النواب 
بكلمــة مكتوبة(. وبعد ذلــك تقولون لنا نريد ثقتكم لتعطونا 
الرشعيــة امليثاقية وتغطونا. نقول لكــم رئيس الجمهورية 
ســيوقع، ونحن ال نريد وزراء لنا، وأنتم ســتأخذون ثقة يف 
املجلس من دوننا ونحن نقبل بذلك، وال مننع الحكومة. تقولون 
لنا: غصبا عنكم نريد ثقتكم لنغطســكم ونحملكم مسؤولية 

ويشتمكم الناس«.
أضاف »تقولون لنا، ال حق لكم أن تأخذوا الثلث زائدا واحدا، ولو 
ان هذا الثلث يضم رئيس جمهورية وأكرب كتلة نيابية باملجلس 
مؤلفة من مستقلني وحزب طاشناق وحزب دميوقراطي وتيار 
وطني حر، تريدون فرض عرف جديد بعدم أحقية تحالف كبري 
مع رئيس جمهورية ان يأخذ هذا الثلث املنصوصة وظيفته يف 
الدستور، يف الوقت الذي أرادت مداوالت الطائف أن يأخذ رئيس 
الجمهورية وحده هذا الثلث تعويضا له عن كل صالحياته التي 
ها. ووصل بكم االمر لتقولوا لرئيس الجمهورية ال يحق لك  خ
أن تســمي أي وزير، وال كلمة لك بتسمية رئيس الحكومة، وال 
سمها كام تريد، وليس لك  حتى يحق لكتلة تفوضك تســمي ب
صوت مبجلس الوزراء، و«بعد ناقص تقولوا له: شغلة واحدة«.

وأردف باســيل: »ماذا تنتظرون منــا عندما تقولون خالفا 
للدســتور أن تشكيل الحكومة بأسامئها وتوزيع حقائبها هو 
من صالحيــة رئيس الحكومة املكلف، وان رئيس الجمهورية 
صدار مرســوم التشكيل، أو االمتناع ويف هذه  له حق فقط ب
الحالة يتحمل مســؤولية الفرا والتعطيل«، ســائال: »ماذا 
تتوقعــون منا عندما تقوم القيامة عــىل رئيس الجمهورية 
إذا مل يحدد استشــارات نيابية خالل أيام، ألنه ينتظر أو يعمل 
عــىل تأمني تفاهم ليجنب البلد تأخــري التأليف لفرة طويلة، 
وباملقابل، وبعد 8 أشــهر من مامطلة رئيس الحكومة املكلف 
وعدم اجرائه مشاورات مع الكتل وال تشاور فعليا مع الرئيس، 
تعتربونه خرقا للدستور إذا ما طالبه أحد أو ساءله، وترفضون 
إجراء تعديل دســتوري بوضع مهلة شهر لرئيس الجمهورية 
لالستشارات ولرئيس الحكومة للتأليف، وحجتكم ان هذا االمر 
مساس بالطائف، ترفضون وضع مهلة للوزير لتوقيع املرسوم، 
بينام رئيس الجمهورية ملزم بتوقيعه خالل 15 يوما وإال يعترب 

نافذا، أهكذا يكون الحفا عىل الطائف، والنظام شغال؟«.
وســأل: »ماذا تتوقعون منا عندما »يطوب« البع له وزارة 
املال ويستثنيها من أي مداورة، ويفرض أعرافا ال وجود لها يف 
الدستور ويعتربها حقا دستوريا، يطبق املداورة يف 2014 ليأخذ 
هو املالية ومينع عن غريه غري وزارات )مثل الطاقة(، ثم يعمل 
باملداورة مجددا يف 2021 ليسحب الطاقة، ونحن قبلنا، ولكن هو 
يستثني املالية من املداورة. ورئيس الحكومة يعمل مداورة كاملة 
باســتثناء وزارة واحدة هي املالية وكأنها صارت حقا مكتسبا، 
هذا وحده كاف ليسقط الطائف، ونحن ال نقبل به«. مضيفا »أي 
ردة فعل تنتظرون منا، ان تستشهدوا بالبابا وبالبطريرك لتكذبوا 
عليهــم باملناصفة، وتعودوا لنا باملثالثة املقنعة وبصيغة ثال 
انات بالحكومة؟ املناصفة الفعلية هي 12 ب 12، يسمونهم 
بالتوازي والتساوي املسيحيون واملسلمون، وليس 8 يسمونهم 
املسيحيون و16، 8 ب 8 يسمونهم أو يقطرونهم املسلمون. هذه 

إسمها مثالثة ومرفوضة«.
وتوجــه اىل رئيس حزب »القوات اللبنانية« ســمري جعجع 
بالقول: »أتعتقد أنك تخفي جرميتك بسكوتك، إذا تحججت اننا 
ال نعمل معركة حقوق بل معركة مصالح؟ ملاذا مل تقم بها يف 
الطائــف بال90 عندما غطيته وكان عندك نواب ووزراء، وملاذا 
مل تقم بهــا بالقانون األرثوذكيس وال تقوم بها اليوم؟ أو إنك 

 Fundraising اكملته بتعمري القلعة فوق التلة من الخوات ومن
واملال السيايس وبيع الكرامة والحقوق؟«.وقال: »تعتقدون أن 
وجودنا يف الحكم يجعلنا نخاف عىل مصالحنا أو نســكت أو 
نساوم عىل رشاكة هي بأســاس تكوين هذا الوطن وبدونها 
ال وطــن، نحن يف التيار، من موقع وطني وغري طائفي، ومن 
موقــع الحرية وليس املصلحــة، ومن موقع الحرص عىل كل 
الوطن وليس عىل جزء منه، نقول لكم خلص Stop، لن تأخذوا 
منــا بالضغط وبوجع الناس وأزماتهم، وال بعقوبات من العامل 
كلــه، ما مل تأخذوه منا مــن ال2005 لغاية اليوم. منزعجون 
من الرشاكة، وال تريدون احرام الصالحيات، وكذلك ال تريدون 
إصالحــات، إذا ال تريــدون إال أن تخلصوا منا )مش رح تظبط 
معكم«(، ســائال: »ماذا نريد؟ نحن نعرف ماذا نريد. نريد أوال 

الحكومة وثانيا اإلصالح وثالثا الدولة«.

{ نريد حكومة اليوم
قبل الغد وبرئاسة الحريري {

وقال: »نريد حكومة اليوم قبل الغد، وبرئاسة سعد الحريري 
ألن هــذا املتاح. قدمنا كل التنازالت والتســهيالت بالشــكل 
واملضمون لتأليفها. قبلنا بســعد الحريــري رغم أنه كان من 
املمكن ان نطعن مبيثاقية تسميته. رضينا بعدم التشاور معنا 
من رئيــس الحكومة وعملنا لها مخرجا بأن يح مع رئيس 
الجمهوريــة بدال عنــا، وانتهت بأنه ما عاد يح مع االثنني. 
قبلنا بأن نتنازل يف موضوع الحقائب وكنا مرنني بخصوصها. 
قبلنا بعدم املشــاركة بالحكومة بأســامء مبارشة منا أو من 
سياسيني رغم أن رئيس الحكومة سيايس. قبلنا بعدم املشاركة 
بالحكومــة بالكامل مــن دون أن مننع او نعطل تأليفها. قبلنا 
مبوضوع الثلث، عىل أســاس أال يصبح عرفا، ولكون الوضع 

استثنائيا والحكومة من اختصاصيني«.
وتابع »نحن قدمنا كل املساعدة الالزمة، لحلحلة كل العقد. 
طلبت منا املســاعدة من الجميع، وتجاوبنا رغم تحذيرنا أنهم 
سيتهموننا بالتدخل. اشتغلنا وساعدنا وتحملنا ح االعالم، 
وانتهــى كل يش، حتى توزيع الحقائــب، وآلية االتفاق عىل 
تســمية الوزيرين املســيحيني، من دون أن يكونوا ال لرئيس 
الجمهورية حتى ال يأخذ اكرث من 8، وال لرئيس الحكومة حتى 
ال يأخذ النصف زائدا واحدا، ويعمل ســابقة جديدة بالتسمية. 
يبقــى التأليف عىل عاتق الرئيس املكلــف باالتفاق مع رئيس 

الجمهورية«.

{ تنازلنا عن كل يشء {
وقــال: »تنازلنا عــن كل يشء، ومع ذلك أتقدم اليوم بفكرة 
جديدة. الســيد حسن استعان بالرئيس بري كصديق له ليقوم 
مبســعى حكومي، وليس مبــادرة ألن ال عنارص لهذه املبادرة 
او عىل األقل ال نعرفها وال مرة تبلغناها، ولكن نعتربه مســعى 
وجهدا مشكورا اذا كان متوازنا وعادال، يعني اذا كان يف وسيط 
نزيه، ويصري غري مرغوب به اذا طلع منحازا ومسيئا لنا، مثل 
ما تظهر أخريا. انا اليوم أريد أن أســتعني بصديق هو نرصالله، 
ال بــل اكرث من هذا، انا اريده حكام وامينا عىل املوضوع، ألين 
اثق به وبصدقه وائتمنه عىل موضوع الحقوق. هو يعرف اننا 

مســتهدفون، وكل يش يصري هو للنيل منا، ويعرف اننا تنازلنا 
يف موضوع الحكومة عن الكثري من حقوقنا. يا ســيد حسن، 
أعــرف انه رغم كل االعتبــارات التي لديك وتضعك عىل الحياد، 
أعرف انك ال تخذل الحق. أنا جربان باســيل، من دون أن أحملك 
اي عبء ومن دون ما ســلم أمري وأمر من أمثل، أقبل مبا تقبل 

به انت لنفسك. هذا آخر كالم يل يف الحكومة«.
أضــاف »نريد االصالحات. نريــد حكومة تنفذ إصالحات، 
ال حكومــة تضحــي باالصالحات. ويقيننا ان مــا من ارادة 
سياســية لالصالح مع منظومــة عصية عىل االصالح! نحن 
ال منلــك األكرثيــة لوحدنا لننفذ االصالح، ولســنا جزءا من 
اكرثية مزعومــة. لذلك نحن مجربون عىل أن نتعاون مع من 
انتخبهــم الناس يف مجلس النواب لتأمني األكرثية لكل قانون 
أو مرشوع، ولكن واضح ان ال ارادة، وال حتى رغبة يف مجلس 
 . النــواب باالصالحات، وبراهيننا عــىل ذلك ال تعد وال تح
ولنأخذ أقله اقراحات قوانني ما بعد 17 ترشين 2019 وتعاطي 
رئاســة املجلس واملجلس كله معها. فالكابتيال كونرول، كان 
من املفروض أن يصدر ثاين او ثالث يوم بعد 17 ترشين. مرت 
ســنة و 8 اشــهر عليه ومل يقر بعد. ملاذا؟ ألنهم استفادوا من 
، ال بل هم هربوها، ومني هو صاحب  تهريــب األموال للخــار
، عىل قول احد اصحاب املصارف؟  املرصف الذي يجر أن يرف
ولليوم هــم يهربون، لذلك ال يريدون إقرار القانون. وزير املال 
قدم مرشوعا يف الحكومة وسحبه. نحن قدمنا اقراح قانون 
وطريوه. سيخرعون حججا ويوضعون بنودا جديدة وعراقيل 

لئال يعود هناك قر واحد لتهريبه«.
وقال: »وهناك قانون كشف حسابات وأمالك القامئني بخدمة 
عامة من موظفني وسياســيني. أين أصبح القانون؟ هل هناك 
قانــون اهم منه لنعــرف حقيقة من رسق املال العام ونخلص 
من الفاســدين الذين يحارضون بالعفة واآلدمية؟ هذا القانون 

مبجرد إقراره، يتم الفصل بني الفاســد واآلدمي، لذا ال يقرونه 
وبخاصة ان فيه اســتعادة فعلية ورسيعة ألموال منهوبة«، 
، ما زلنا نضيع الوقت.  مضيفا »وبالنسبة إىل التدقيق الجنا
تــارة ال اجوبة عىل اســئلة Alvarez وتارة أخرى تغيري العقد 
ورشوطــه حتى تنتهي باملامطلة مهلة الســنة التي حددها 
مجلــس النواب. هذه جدية بالتدقيــق الجنا او حفلة كذب 
عىل الناس؟ واذا حاول قاض أن يشــتغل بالقانون مبوضوع 
األموال املحولة للخار وحســابات مرصف لبنان، يصدرون له 
مذكــرة ادارية غري قانونية ويجتمع مجلس القضاء املنزه عن 
السياسة ويحوله عىل التفتيش القضا ملعاقبته. أما ترشيد 
الدعــم والبطاقة التمويلية، فهذا موضوع مرت عليه اكرث من 
ســنة، وتراشق املسؤوليات فيه بني الحكومة ومجلس النواب 
مستمر. يف النهاية الحكومة عملت مرشوعها، ونحن وحدنا 
من تحمل املســؤولية وقدمنــا مرشوعنا الذي يحرش الجميع 
بسهولة تنفيذه وعدالته، واعتامده رفع الدعم تدريجيا وتأمني 
متويل البطاقة فورا ولكل الناس، لتفادي االنفجار االجتامعي. 
قرار القانون رسيعا، ألن  ذهبنا إىل اللجان وحصلنا عىل وعد ب

عدم اقراره سيسبب ثورة شعبية«.

{ نريد لبنان دولة {
ورية لالصالح والعالقة  وتابع »مل نحك بعد عن القوانني ال
منذ سنوات يف مجلس النواب، مثل قانون الرشاء العام وقانون 
يع  استقاللية القضاء وغريهام الكثري. إذا طالبنا املجلس بت
القوانني تقــوم القيامة علينا ونصبح فاســدين. من ينزعج 
من انتقادنا فليتفضل ويشــتغل اكــرث ويوقف ضب القوانني 
بالجوارير ســنني وسنني، وبعضها من ال 05. نحن نواب، كيف 
يكــون ممنوعا علينا أن نلف كلمة مجلس النواب اال للمديح؟ 
هل هو ملكية خاصة فيها سند، او ماركة مسجلة لصاحبها؟ 
، مجلس النواب كلنا لنا فيه، بقدر شــغلنا واحجام  ال يا أعزا
كتلنا. رئيس املجلس عنده صالحيات اكرث منا كنواب ولكن عليه 
التقيد بها، وعليه مبوجب النظام الداخيل، واجبات متل اسكات 
كل من يتطــاول عىل رئيس الجمهورية من عىل منرب مجلس 
النــواب. املادة 75 فقــرة 2. رئيس املجلس ليس دوره أن يف 

الدستور ببيان صحايف باسم الشعب، رمبا تكون شغلة مجلس 
النواب مجتمعا تفســري الدستور، مع العلم بأن هذه الصالحية 
يجب أن تكون برأينا للمجلس الدســتوري. ومع احرامنا ملقام 
رئاســة املجلس، نطالب بتعديل النظــام الداخيل لتحديد املهل 
وإلغاء كل استنسابية مبوضوع طرح القوانني وإقرارها وغريه. 
تحديد املهل يجب أن يشمل الجميع، رئاسة الجمهورية واملجلس 

والحكومة والوزراء. ال يجوز ترك البلد عىل هوى املسؤولني«.
وقال باسيل: »نريد الدولة يف لبنان، نحن نريد لبنان دولة حق 
يثق فيها شــعبها ويحرمها العامل، دولة مدنية تحمي التنوع 
بنظام ال مركزية ادارية ومالية موســعة. وبكل وحدة ادارية، 
ائب املحلية، ويقررون  الناس ينتخبون إداراتهم ويجمعون ال
وينفذون خطط االمناء املحيل. وكل وحدة إدارية تنســق مع 
وزارة التخطيط العام املشاريع الوطنية الكربى التي تتمول من 
ائب املركزية وبتنفذها الحكومة املركزية الذي يرشع لها  ال
ويراقبها مجلس نواب منتخب وطنيا ومجلس شــيو منتخب 
طائفيا. دولة تلغى فيها الطائفية وليس الطائفية السياســية 
فقط. دولة يكون نظامها ضامنة استقرارها ال مرشوع خضة 
او حرب كل كم ســنة. دولة مســتقرة تؤمن االزدهار والرخاء 
االقتصادي ملواطنيها. دولة متثل سياستها الخارجية والدفاعية 

.» مصالحها ومصالح شعبها ال مصالح الخار
، ومــا كانت وليدة  وأردف: »17 ترشيــن مل تــأت من فرا
لحظة، بل وليدة 30 ســنة من الفشــل. جزء من الفشــل هو 
فشــل النظام الســيايس، وجزء ثان هو فشل املنظومة التي 
ركبــت نظاما اقتصاديا ماليا ال يوصــل اال اىل االنهيار. جزء 
من الفشــل سببه النكد الســيايس الداخيل، وجزء ثان سببه 
الضغط الخارجي ليحلوا مشاكل ارسائيل واملنطقة عىل حسابنا 
ويوطنوا الفلســطيني عندنا ويبقوا السوري يف أرضنا. نحن 
امام مرحلــة متغريات دولية واقليمية كبرية، ولبنان يجب أن 

مرنا عىل بعضنا  يواكبهــا ألننا نخر منترصين معها، إال إذا ت
وجاءت املتغريات لصالح البع عىل حســاب البع اآلخر، 
بدال من أن تأيت لصالحنا كلنا. لذلك يجب أن نجلس حول طاولة 
حوار. ونحن طبعا نريد أن نكون اىل الطاولة، ال عىل الطاولة. 
يعنــي نحن نريد أن نكــون رشكاء حول الطاولة ال طبقا عىل 
الطاولة. يضحكونني حني يقولون اين ابحث عن مكان يل عىل 

الطاولة«.

{ ال أريد أن نكون

عىل طاولة مجلس الوزراء {
أضاف »ال أريد أن نكون هذه املرة عىل طاولة مجلس الوزراء، 
ولكن نحن طبعا ســنكون عىل طاولة الحوار الوطني، وليس 
ذن من أحد بل بتفوي من الناس الذين سنضل منثلهم ومنثل  ب
مطالبهم، ونؤمن دميومة وجودهم بهكذا ظروف استثنائية. 
نريد طاولة حوار تبدأ من حل مشكلة الحكومة لتنطلق بعملها 
االصالحــي، وبالتوازي تتابع طاولة الحــوار عملها الوطني 
لالتفاق عىل النظام السيايس وعىل الخيارات الكربى مبا يخص 
متوضع لبنان واسراتيجية دفاعه وموقعه ودوره ووظيفته 
االقتصاديــة. وبكل األحوال، األولويــة لالصالحات ولخطة 
النهــوض االقتصادي، وانا هنا أدعو حكومة ترصيف االعامل، 
بانتظــار تأليف الحكومة الجديدة، ان تنفذ قرارها عن خطتها 
للتعــايف املايل، مع ان لدينا انتقــادات كثرية عليها؛ ندعوها 
ألن تســتأنف التفاوض مع صندوق النقد كسبا للوقت. وأدعو 
املجلــس النيايب كذلك، ونحن ضمنه، ألن يتحمل مســؤوليته 

قرار القوانني املطلوبة«. ب
وتابــع: »االنتخابات آتية وهي الزمــة، ويجب هذه املرة أال 
 Mega تكون هناك حجة لعدم اعتامد بطاقة ممغنطة واقامة
Center. االنتخابــات الزمــة ولكن لن تعمــل فرقا باملعادلة 
الداخليــة اذا ما صار هناك تغيري للنظام. نحن نريد االنتخابات 
مبوعدها، لنســتفيد من الوقت الفاصل لوقت االنهيار، ولكن 
اذا تأخر تشكيل الحكومة اكرث، نحن مع اجراء الالزم لحصول 
انتخابات مبكرة، لئال نخ ســنة اضافية من دون حكومة، 

ومن دون انتاجية ومبزيد من االنهيار«.
وقال: »نحن عىل باب موســم سياحي واعد. ممنوع نحرم 
لبنان والناس البنزين واملازوت والكهرباء واملواد األساســية، 
ورضوري أن يتم اقرار ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية. موسم 
الصيف فرصة لدخول كمية كبرية من العمالت الصعبة إىل البلد 
من السواح واملنترشين اللبنانيني، وفرصة لالستقرار ولتوفري 
الوظائــف للناس وتحريك العجلــة االقتصادية. كلفة الحياة 
يف لبنان صارت أرخص بالنســبة للسياح، ويف هكذا ازمات، 
الدول تستفيد من سياحتها. يجب أال تكون هناك مشاهد تنفر 
وتهرب السياح واملنترشين، متل قطع الطرقات وحرق الدواليب 
وتكســري االمالك العامة والخاصة. هذه مشاهد تهرب الناس. 
هذا ال يعني وقف التظاهر، فالتظاهر السلمي حق ونحن، كتيار، 
سنامرســه امام مرفأ بــريوت لنطالب بنتائج التحقيق وامام 
العدليــة ومرصف لبنان ومجلــس النواب وكل مكان نجد فيه 

رضورة للضغط لتحقيق مطالبنا.
أدعو الناس للتعبري عن حقهم بطريقة حضارية، وســلمية 
وال تؤذي احدا وال تؤدي النتكاســات اضافية والنهيار اضايف 
للعملة الوطنية وتضخم باألسعار. الناس مقهورون بحياتهم 
اليومية، يقفون امام محطات البنزين والصيدليات، حرام نزيد 
عليهــم اكرث ونؤذيهم بدال من أن نوفــر لهم الحلول املوجودة 
ر الذي تســببت فيه املنظومة الحاكمة  واملعروفة. يكفي ال
ر األكرب الذي سببوه بع الزعران  عىل مدى 30 ســنة، وال
باســم الثورة بعــد 17 ترشين. خربوا البلد وشــلوه، وعملوا 
شعبوية أوقفت كل املشاريع الجيدة واملنتجة، صار كل موظف 
فاسدا وكل شخص معه نقود حراميا. اليوم يفتشون عن محل 
منتعش ومزدهر، يريدون أن يؤذوه. يأتون إىل البرون ليطلقوا 
حملــة مقاطعة عــىل كل يش يظنون أن يل عالقة به. انا يل 
عالقة بحجار البرون وناسها وتاريخها ومستقبلها، وعملنا 
فيها، حجرا حجرا ورممناها قرنة قرنة إىل أن وصلت إىل ما هي 
عليه اليوم، وتنتظرها أيام احسن لتظل تستقبل فيها كل الناس 
مبحبة وسالم. البرون كانت وستبقى مدينة للسالم واملساملني 

ولرف الزعران. نحن وأهلها وضيوفها سنحميها وننميها«.

{ حرام أن يحرم املنترشون من زيارة لبنان {
وختم باســيل »حرام أن يحرم املنتــرشون من زيارة لبنان، 
فبفضلهــم ما زال لبنان صامدا، ولوالهم لكانت ازمته اصعب. 
كانــوا يحولون 7 مليار دوالر وما زالوا يحولون هذا املبلغ رغم 
عــدم ثقتهم بالنظام املرصيف. وال 7 مليار دوالر اليوم قيمتها 
أكرث من مرتني أو ثالثة أو اربعة مرات من قبل. أيها املنترشون، 
انتم روحنــا وأملنا، وانتم جزء من الشــعب اللبناين املناضل 
والصامد. لكم تسهل كل التضحيات وال نقبل بأن يحرمكم أحد 
من صوتكم وحقكم. شــعبنا املنترش ال يتكافأ، ويجب أن نأخذ 
لبنان إليه بصندوق االنتخــاب، مبنتجاته، وبطاقاته ألنه هو 
نرش لبنان يف العامل وحمل رســالته وهو ضامنة مع شعبنا 
املقيــم للحفا عىل لبنــان الوطن الذي نريده. كنا نح عن 
لبنان ال 10452 كلم، مع االنتشــار صارت حدودنا العامل، كام 
كان شــعارنا يف وزارة الخارجية. يا أهلنا، نحن ننتظركم يف 
الصيف ويف كل األوقات ونفتح لكم قلوبنا، وان شاء الله لبنان 

سريجع ويكون عىل قدر آمالكم«.

ايف يل خالل م الص با

ــــــــر كتلــــــــة مســــــــيحّية  أن يســــــــتعين بنصراللــــــــه وجعلــــــــه حكمــــــــاً بموضــــــــوع حقــــــــوق املســــــــيحيين  القــــــــوات تــــــــرّد: هــــــــل مــــــــن املســــــــمو لرئيــــــــ أكب

ــة فـــــي مـــــا تـــــعـــــُودت ــ ــي ــ ــذم ــ ــع: ال ــجـ ــعـ ــجـ ــّر« لـ ــ ــ ــح ــ ــ »الــــوطــــنــــي ال
تـــــــزال  وال  االســــــرائــــــيــــــلــــــي  الـــــــزمـــــــن  ــذ  ــ ــنـ ــ مـ ــه  ــ ــتـ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ مـ

صدر عن اللجنة املركزية لالعالم يف »التيار الوطـــني 
الحــر« البيــان اآليت: »مرة جديدة يثبت ســمري جعجع 
علــو كعبه يف التحوير والتزويــر والتمرس يف االغتيال 
الســيايس. فبيانــه ردا عىل املؤمتــر الصحايف لرئيس 
»التيار« النائب جربان باســيل تهــرب مفضوح من الرد 
عىل الســؤالني الجوهريني عام قدمه هو يف مســألتي 

صالحيــات رئيس الجمهورية وحقوق املســيحيني. أما 
تعمــده تحريف الخطــاب لرمينــا زورا بالذمية فتزوير 
مفضــوح عله يجد فيه غطاء لعوراتــه الكثرية. الذمية 
يــا جعجع هــي يف ما تعودت مامرســته منــذ الزمن 
االرسائيــيل، وال تزال، وهي ولية نعمة ما تقــــتنيه يف 

قلعتــك الرابضة عند تلك التلة« .

ورداً عىل هجوم باسيل عىل »القوات«، أوضحت أن »القوات 
دفع دما ودما غاليا جدا للحفا عىل هذه الحقوق، وحافظت 
عليها فعال يف املنطقة الوحيدة التي بقيت حرة يف لبنان، إىل 
ان جاء العامد  ميشــال عون ودّمر هذه املنطقة الحرة بحروب 
من داخلها وخارجها، واستجّر تكتال دوليا شامال ضده مام أدى 
إىل  اتفاق الطائف  ودخول الجيش السوري إىل املناطق الحرة«.

وأشارت إىل أننا »ال نستغرب متاجرة باسيل بالكذب والتضليل 
ألنه من هذه املدرسة التي راكمت شعبيتها بالتزوير والفربكة، 
ويف هذا الســياق يــأيت اتهامه لـ«القــوات« بالراجع عن 
األرثوذكيس، علام ان القا يعلم والداين أيضا بان القيادات 
املسيحية التي اجتمعت يف بكريك يف 3 نيسان 2013 اتفقت 
بحضور العامد ميشال عون والنواب سليامن فرنجية، وسامي 
الجميل، وجور عدوان ممثال سمري جعجع، وشخصيات أخرى 
طبعــا، عىل تعليق مرشوع »القانــون األرثوذكيس« بانتظار 
البحث عن قانون توافقي«.وأشــارت إىل أن »كل نغمة الخوات 
ممجوجة وتضليلية وشــعبوية ساقطة يف الوقت الذي كل 
العــامل يعرف رسقاتك املبارشة من الدولة، والعقوبات الدولية 
عليك جاءت بســبب فســادك ورسقتك ملال الناس والدولة وما 
أدل عىل ذلك ســوى صفقات الفيول وعقود الصيانة والبنزين 
واملازوت والســدود والبواخر وآالف التوظيفات الزبائنية التي 

ساهمت بانزالق لبنان إىل قعر القعر«.

ســوى بعد بروز أمثال باسيل يســتقوون بالخار او السالح 

غــري الرشعي تحصيال لحقوق خاصــة ال عالقة لها بحقوق 

املســيحيني، ومن تســتقوي به اليوم عليك ان ترّد الخدمة له 

مر ما  غداً بالســكوت عن ســالحه دوره، وهكذا دواليك يف ت

مر عىل منطق الدولة واملؤسسات«، معتربة أنه »باسيل  بعده ت

حريصا عىل حقوق املســيحيني واللبنانيني لتشكلت الحكومة 

يف غضون48  ساعة«.

من استقواء بالثاين بدءا من تحصيل وزارات وحقائب، وصوال 

إىل تعطيل االنتخابات الرئاســية لحجزها لفريقه السيايس، 

وجاء كالمه ليؤكد املؤكد بانه ميتهن االســتقواء بالسالح من 

أجل ان ينتزع املواقع واملراكز يف مقايضة مكشــوفة: نغطي 

سالحك، تغطي دورنا وفسادنا ومصالحنا وصفقاتنا«.

وشــددت عىل أن »قوة املســيحيني وضامنتهم هي الدولة 

والدســتور واملؤسســات، ومل يراجع دورهــم وحضورهم 

اعتــربت الدائرة اإلعالمية يف حزب »القوات اللبنانية«، يف 
بيــان، أن »رئيس »التيار الوطني الحر«  جربان باســيل زايد، 
يف مؤمتره الصحايف عن الحقوق املســيحية، عىل كل الناس 
ليخلــص إىل اعتبار ان هذه الحقوق تتأمن عن طريق وضعها 

يف عهدة أمني عام حزب الله حسن نرصالله ».
وسألت: »هل من املسموح لرئيس أكرب كتلة مسيحية ولديه  

رئاســة الجمهورية  ان يســتعني بنرصالله ويجعله حكام يف 
موضــوع الحكومة؟ ما هو املثال الذي يعطيه باســيل؟ هل 
الحكم هو الســالح أم الدســتور؟«، معتربة أن »لبنان مل يصل 
إىل ما وصل إليه سوى بسبب االستقواء إما بالنظام السوري  
او بســالح حــزب الله يف الوقت الذي يجــب أن يكون رئيس 
الجمهورية وحزبه السيايس يف طليعة الداعني إىل االستقواء 

بالدولة ومؤسساتها والدستور«.
كام ســألت »أي مســيحي يف لبنان ميلك العزة والكرامة 
والشهامة يقبل بان يكون نرصالله او غريه مؤمتنا عىل  حقوق 
املسيحيني؟«، الفتة إىل أنه »مل يقاوم املسيحيون ويسقط لهم 
آالف الشــهداء رفضا الحتالالت ووصايات من أجل ان يأيت من 
يضع مصريهم وحقوقهم يف عهدة شخص، فيام كل نضالهم 
من أجل ان تصان حقوقهم وحقوق جميع اللبنانيني يف عهدة 
الدولة والدستور والقانون والقضاء واملؤسسات«، معتربة أن 
»مناشدة باسيل لنرصالله ال تخر عن سياق ما دأب عليه األول 

باســـــــــــيل لجعجـــــــــــع: هـــــــــــل تعتقـــــــــــد أنـــــــــــ تخفـــــــــــي جريمتـــــــــــ بســـــــــــكوت
ــــح  ــ ــ ــ ــــل مصالـ ــ ــ ــ ــــوق بـ ــ ــ ــ ــــة حقـ ــ ــ ــ ــــوم بمعركـ ــ ــ ــ ــا ال نقـ ــ ــ ــ ــ ــــت أننـ ــ ــ ــ ا تحججـ إ
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ســـــــــــيـــــــــــادُة الـــــــــوهـــــــــم
ربيع الدبس

تُستخدم يف الوسط السيايس اللبناين مفردة 
ممجوجة.  رتيبة،  متكررة،  بأشــكال  »سيادة« 
فهل لبنان ســيد فعالً، وكيــف؟ ما مواصفات 

»سيادته«؟ وهل يلمس الشعب حقيقتها؟
مبعنى  البرش  غالبيــة  لــدى  التحرر  يرتبط 
ة خلطاً مؤســفاً بني الحرية  الســيادة. لكّن 
الفرديــة والحريــة الجامعية. فهــذا الخلط 
يكشــف واقعاً خطرياً مفاده أن الحرية الفردية 
الواصلة إىل حد التفلــت الصار هي »حرية« 
رضباً  تعكس  ألنهــا  الجامعية  للحرية  مدمرة 
للقانــون والنظام حتى ال نقول رضباً لألخالق. 
وهذا الواقع املؤمل ال يُعــرّب عن حالة مواطنني 
يحتكمون لدولة بل عن حالة ســكان مل يقيموا 
وزناً لسلطة ومل ميتثلوا لهيبة دولة ومل يصبح 
مفهوم الدولة جزءاً من ثقافتهم وقيم حياتهم.

إّن واحداً من أسمى تجليات الحرية هو تجيّل 
املســؤولية يف مامرســتها، بُبعديها القانوين 
واملناقبي. وهذا وجه آخر من وجوه قدرة الدولة 
عىل فرض اإللتــزام باألنظمة واألحكام املرعية 
اإلجراء. فال سيادة لدولة قرارها ليس صنيعها، 
وال معنى للسيادة يف دولة ال تطبق قوانينهاوال 

تُحرم فيها أصول الحياة الكرمية.
إّن السيادة الحقيقية تستلزم توافر رشوطها 
ومكّوناتها، كالعدالة والقضاء الحازم، والجيش 
القوي الــرادع، واألجهــزة األمنيــة املُقتدرة، 
واملؤسســات الرســمية املتكاملة يف الرعاية 
والتنســيق، واملوازنــة الخالقة بــني الحقوق 
والواجبات، وتنظيــم القطاع الخاص مبا يُحول 
دون التنــازع عىل صالحيات طائفية موهومة 
، ومبــا مينع كارتيــالت اإلحتكار من إنشــاء 
الرشعي،  الدولة  املستولية عىل حق  املنظومات 
واملهينة  ومدخراتهم،  النــاس  لدماء  واملُمتصة 

لكراماتهم ، واملُفسدة لسعادتهم.
هل يعنــي اإلفتقــار إىل تلك املســلاّمت أن 
اّدعاء الســيادة وهم، وأننا يف حاجة إىل إعادة 
بناء املفاهيم حتــى نتمكن من إعادة بناء دولة 
املرتجــى؟ رمبا كنــا، يف هذا املجــال تحديداً، 
محتاجني إىل اإلقرار بحقيقة ُمرّة لن تســتقيم 
لنا حــالوة من دون اإلعــراف بوجودها وهي 
أن شــعبنا، يف رشائحــه األوســع، متمرس 
بالفــوىض أكرث من مترســه بالنظام. وهؤالء 
الذين تســتهويهم الفوىض يظنون أنهم أذكياء 
عارفون من أين تؤكل الكتف وكيف يتشاطرون 
عىل من ميكن أن يشاطروهم ذلك املأكل، عوض 
النظام  يُقّوضون  أنفسهم ألنهم  أن يخجلوا من 
والنفيس-الروحــي  اإلجتامعي-اإلقتصــادي 
للحياة املشركة، باعتبار أن أمنية الحياة الواحدة 

ما زالت أبعد من الكواكب القصية.
التي تستحق صفة  الدولة  السيادة إكسري  إن 
الدولــة. وإّن مفتاح الســيادة موجــود للذين 
يريدون إيجاده، بل للذين ال يتوسلون من الخار 
قراره وجعبته وإمالءاته. لكن بداية اإلمســاك 
بهذا املفتاح كامنــة يف التمتع بالصدقية ويف 
الشــعور بالكرامة. إنه مفتاح ال يُعرث عليه إال 
يف داخل اإلنســان، يف القلوب الكبرية للقادة 
الرسوليني الذين ال ينامون إذا سهد شعبهم، وال 
يأكلون إذا جاع ُمواطنهم،وال يسبقون مريضهم 
يف الحصول عىل الدواء، وال ميتطون السيارات 
الفارهة إذا بات فقريهم عىل أبواب محطة قبل 
أن يشــهق الفجر عىل طابور املنتظرين ما بقي 

لهم من ُفتات البنزين املُهرّب.
كيف ال تكون السيادة وهامً طاملا أن املرجعيات 
السياســية مطيفة أكرث منها مسيسة، وطاملا 
والدولة  بالتغيري واإلصالح  تنادي  أن مرجعيات 
املدنية تفاخر بأنها تأ إال أن تُســمي الوزراء 
املحســوبني عىل طائفتها، ولو تعطّل إىل األبد 
تشــكيُل الحكومة، بل حتى لو تهــّدم الهيكل 
عىل من فيه جميعاً مبن فيهم ســياديّو الوهم 
بالشــعارات واملزايدات وأشالء  املُســتقوون   ،

األوطان.
هنيئاً ألسياد الوهم يف الزمن الرديء ، ألنهم 
لو أفســحوا للحق أن يســود لام ربضوا لحظة 
إضافية واحدةعــىل الصدور املُدّماة ملواطنيهم. 
هنيئاً لكل الذين اســتفادوا وأفادوا وأثروا عىل 
حســاب الجياع والعراة، بل عىل حساب الدولة 
وخدماتها،  ومواقعها  خرياتها  اقتســموا  التي 
ومسخوا ســمعتها، وأجهزوا عىل ما بقي من 

حيويتها وصدقيتها الداخلية والخارجية. 

فهد الباشا

1- كل ما يجري عندنا وحولنا يشــكل »فرصا ممتازة« 
للذين »ال يقصدون يف الحياة لعبــا« ألن يكونوا ذاتهم، 
ال أصداء ملا ميليه »حلفاء املواســم« كل ما يجري عندنا 
وحولنا يدعونــا اىل »العودة اىل الجهــاد«، عىل جبهة 
العدو وجبهة الفساد، حليفه داخل البال د. ومن دون ذلك 
فالحزب القائل بأن »النهضة حرب عىل املفاسد« لن يكون 
هو اياه. يكون مثل ســواه. ويف هذه الحال، ما الحاجة 

اليه؟
***

2- األحزاب التي تعتقد انها تويف  قســطها للعىل يف 
الجهــاد، بتكرارها اصدار بيانات بليدة ضد الفســاد هي 
احزاب، ان مل تكن فاسدة فهي، بالتأكيد، عاجزة. ال قيمة 
، ال حديثا يح  لبيــان اال اذا كان بيانا عن فعل حــد

حكاية شيك بال رصيد.
***

3- تتثاقــل خطى الزمن أكرث فأكرث، عىل طريق العمر، 
ليس عىل ايقاع التقــدم بالعمر، بل هي تتثاقل أكرث كلام 

خر من الزمن وجه حبيب.
***

4- قطار التاريخ ال ينتظــر املتخلفني عن موعد 
االنطالق.

ُمــــــــــــــــــــــــــــرّو مــــــــــخــــــــــدرات
ــومــات« ــة املــعــل فـــي قــبــضــة »شــعــب

أعلنــت املديرية العامة لقــوى األمن الداخيل - شــعبة 
العالقــات العامة، يف بال لها انــه: »توفرت معلومات لدى 
شــعبة املعلومات يف قوى األمن الداخيل عن قيام شــخص 
 . مجهول برويــج املخدرات يف عدد من بلــدات قضاء امل
واالستقصاءات  واالستعالمية،  امليدانية  اإلجراءات  وبنتيجة 
والتحريات املكثفة، متكنت الشعبة من تحديد هويته، ويدعى 
. )مواليد العام 1985، لبنــاين(، وهو مطلوب للقضاء  ط. 

مبوجب بال بحث وتحر بجرم مخدرات.
وبتاريخ 10-6-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، 
أوقفته إحدى دوريات الشــعبة بالجرم املشــهود، يف محلة 
زوق مكايل، يف أثناء قيامه برويج املخدرات عىل م سيارة 
مســتأجرة من نوع كيا بيكانتو. وبتفتيشــه والسيارة، عرث 
عىل 127 ظرفا، بداخلها مــادة الكوكايني زنتها حواىل 137 
غراما ومبلغ مايل. وبتفتيــش منزله، ضبط ما يأيت: 4 علب 
بالســتيكية بداخلها مادة الكوكايني زنتها 100 غرام، قطعة 
من حشيشــة الكيف زنتها حواىل 5 غرامات، ميزان حساس، 
وأكياس نايلون وأوراق تستخدم يف توضيب املخدرات، ومبلغ 

مايل.
وبالتحقيــق معه، اعرف برويج املخــدرات إىل عدد من 
. ح.  الزبائن، وباالســتحصال عليها من شــخص يدعى 

)مواليد العام 1980، لبناين(.
األخري من  أوقف  املتابعة،  وبتاريخ 11-6-2021 وبنتيجة 
دورية من الشــعبة يف محلة أدونيــس. وضبطت بحوزته 
كمية من مادة الكوكايني، وهاتفني خلويني. وبالتحقيق معه، 

اعرف مبا نسب إليه.
أجري املقتــىض القانوين بحــق املوقوفــني وأودعا مع 

املضبوطات املرجع املعني، بناء عىل إشارة القضاء املختص«.

ــور املــتــســّلــطــيــن  ــب « عــلــى ق ــاً ســيــبــدأ »الـــرقـــ ــب ــري ق

ــي ــ ــف ــ ــائ ــ ــط ــ ــاب ال ــ ــ ــط ــ ــ ــخ ــ ــ مـــــــصـــــــادر »امــــــــــــــــل«: ال
ــي الـــــــحـــــــر اإلنـــــتـــــخـــــابـــــي ــ ــ ــنـ ــ ــ ــوطـ ــ ــ ســـــــــــال الـ

عي بو عي

بحق  منظمة  جرمية  هي 
الناس والجائعني ... بدءاً من 
األداء الرســمي يف معالجة 
األزمة االقتصادية األكرب يف 
تاريخ البــالد، مروراً بحجز 
املصارف عىل أموال املودعني 
اللبنانيــني دون وجــه حق 
قانوين، وصوالً اىل التعطيل 
املتعمــد لتشــكيل حكومة 
إصالحية منذ نحو 9 أشهر، 
وليس انتهاًء عند كل النتائج 
واالقتصادية  االجتامعيــة 
البالد  القائم يف  الواقع  لهذا 

منذ نهاية العام 2019.
أمنية  وتعتــرب مصــادر 

ســابقة أنه كلام غابت الدولة وتصدعت مؤسســاتها تحت 
ضغط االنهيار املايل، كلام ضعفت سيادة القانون واملؤسسات 
األمنية عىل البالد ، حتى بات لبنان اليوم يف موقع وســطي 
ما بني الدولــة وبدائلها التي بدأت تظهر بأشــكال متعددة، 
حزبية حيناً أو طائفية حيناً آخر، بعضها عىل شكل مناطقي، 
وبعضها اآلخر عىل شــكل تعاضد مصالح مشــركة، لكن 
األخطر من هذا كله، أن البالد التي تســري برشيعة الجرمية 
املنظمة تواجه اليوم ســطوة عصاباتهــا النامية، التي تكاد 

متسك بكل مفاصل لبنان.
وتعّر هذه املصادر يف محاولــة لفهم حقيقة ما يحصل 
عىل مــا ال يتم نرشه من قبــل أية جهة فتقــول : للتهريب 
قة املنازل والسيارات  عصاباته، للمخدرات عصاباتها أيضاً، ل
والدراجات عصابــات تختلف عن تلك التــي متتهن التزوير 
واالحتيال، للمصارف عصابــات وللرصافني عصابات أخرى، 
الغذائية  لألســواق الســوداء وللمحتكرين، لألدوية واملواد 
واملحروقات والخردة، حتى حليــب األطفال له عصاباته يف 
لبنان، لكل جرمية ترتكب يف لبنان اليوم عصابة، حتى يكاد 
يندر الطابع الفردي للجرائم التي تعلن عنها املؤسسات األمنية 

يف نرشاتها الدورية.
وللداللة عىل » الجرمية املنظمة الشاملة » لكل القطاعات، 
قات إن كانت ســيارات أو  تشــري املصادر، اىل أن هــذه ال
مجوهرات أو منــازل وأدوات كهربائية، كلها وغريها تحتا 
اىل أسواق لترصيفها وبيعها، فالسارق ليس مستفيدا مبارشاً 
من رسقتــه، وإمنا يقوم بهــا من أجل مــردود مايل، وهنا 

وقات  تظهــر العصابات املنظمة التي تعمــل عىل رشاء امل
وترصيفها وتوزيــع عائداتها املالية لتســتقطب بها مزيداً 
ن األجهــزة األمنية عليها  مراقبة  من العنارص، ومن هنا، ف
وقات من أجل الوصول اىل الشبكات الكربى لهذه  أسواق امل
العصابات ، ويبدو أن » امللّق » سيفلت قريبا يف معظم البالد، 
متهيدا لسيناريوهات خطرية ومفصلية، وتؤكد هذه املصادر 
الجيش اللبناين يستطيع ضبط الفوىض العامة يف كل أنحاء 
البالد، رغم وضع ضباطه وجنوده الــذي يتوافق مع االزمة 

املعيشية التي تعيشها  كل الطبقات الشعبية يف لبنان.
وتشري املصادر نفســها، اىل األخطر يف الشق الداخيل أن 
االزمة االقتصادية أوجدت جيوشاً من العاطلني عن العمل  ال 
يتأخرون عن أي فعل يف هذه الظروف من أجل تأمني األموال، 
وبات من األســهل جداً عىل عصابــات الجرمية املنظمة أن 
تســتقطب العاطلني عن العمل بأعداد كبــرية، وتحولهم اىل 
محرفــني يعملون لصالحها ، وهنا يكمــن املفرق املصريي 
ملســتقبل البالد، وإذا ما كانت الجمهورية ستبقى بنظامها 
الحايل وحدودها الجغرافية أم ال ، حيث ال ميكن ألي عاقل سوى 
أن يقرأ يف هذا التجاهل العريب والدويل سوى مقدمة إلنهيار 
جمهورية الطائف،  ويف غياب أي أفق واضح ملستقبل البالد 
عىل كافة املستويات السياســية والجغرافية والدميوغرافيا 
، وهذا كله يشــكل بديال ناجحا عن شن الحروب عىل لبنان 
حيث الواقع القائم أكرث إيالما وتدمريا، متهيدا لرسم خريطة 
جديدة للبلد عىل األنقاض املتبقية ، وعندها فقط يحلو للناس 
 املتأملني والجائعني واملرىض  الجلوس عىل قبور املتســلطني !!

محمد علو

الشهرية  البيانات  بعد حرب 
بني بعبدا وعني التينة، يحاول 
الحر  الوطنــي  التيار  نــواب 
التصويــب عــىل دور رئيس 
نبيه بري  النيــايب  املجلــس 
عىل  الحكومية،  ومبادرتــه 
اعتبار أنه مل يعد يصلح للعب 
انحاز  أن  بعد  الوســيط  دور 
أنه  رغم  آخــر،  بوجه  لطرف 
غاب عن بال هؤالء أن القرص 
الجمهــوري يف بعبــدا كان 
بري  عىل  بالهجــوم  البادىء 
ومبادرته مع ســابق اإلرصار 
والتصميم، بحســب ما تقول 

مصادر »حركة امل«.
أن  اىل  املصــادر  وتشــري 

رئيس التيار الوطني الحر جربان باسيل فتح النار عىل املبادرة قبل 
بيان بعبدا بســاعات، وهو أبلغ حزب الله رفضه للمبادرة بشكلها 
الحايل، وعاد بالنقا إىل املربع االول سواء لناحية وزارة املال، أو 
تقسيم الوزراء عىل ثال 8، وبالتايل ترى املصادر، أن نواب التيار 
يحاولون اليوم ســحب يدهم من إفشال املساعي الحكومية، وأخذ 

النقا نحو الشق الطائفي.
وترى املصادر أن توجه التيــار نحو الخطاب الطائفي هو امر 
نتخابــات النيابية املقبلــة، فهم فقدوا كل  متوقــع تحضرياً ل
مقومات الخطاب اإلنتخايب الهادىء والسيايس، ومل يعد أمامهم 
بعد كل ما حققوه من مكاســب ومناصب سوى أن يفتحوا الباب 
أمــام التخويف الطائفي والحديث عــن مثالثة وهمية، متهمني 
بري بالســعي نحو املثالثــة، علامً أن رئيــس املجلس يعترب أب 
طرح الدولة املدنية وإلغاء الطائفية السياســية، وإنشاء مجلس 
الشيو الطائفي، وإقرار النظام اإلنتخايب العادل، واملطالب االول 

بالحفا عىل اتفاق الطائف برشط تطبيقه قبل الحكم عليه.
ن التيار الوطنــي الحر وصل إىل  بالنســبة إىل املصادر، فــ
أق ما ميكن الوصول إليه يف السلطة، فهو متكن من إيصال 
مرشحه اىل قرص بعبدا، ومل يبق له سوى عام واحد يف منصبه، 
وحاز عىل أكرب كتلة نيابية يف املجلس النيايب، ولو أن هذا التكتل 
بات عديدة أدت لخــرو أعضاء بارزين منه، ومتكن  أصيب ب
من الحصول عىل أكرب عدد من الــوزراء خالل 13 عاماً، متفوقاً 
عىل كل القوى السياســية التي شــاركت بالســلطة منذ اتفاق 
الطائف حتى اليوم، ما يجعله فاقداً لالهداف السياسية، خاصة 
يف ظل الوضع الذي نعيش فيه، وبظل النتيجة التي وصلنا إليها.
وتؤكد املصادر انه ال ميكن للتيار جذب الناخبني سوى بأمرين: 
األول هو املعارك القضائية التي يقوم بها يف سياق عنوان مكافحة 

الفســاد، والتي يحاول القول عربها أنه الفريق الوحيد الذي يريد 
بة موجعة بعد فتح ملف  ، االمر الذي تعرض ل التدقيق الجنا
ات يف هذا امللف، واالمر  البواخر وثبوت وجود عموالت وســم
الثاين هو الخطاب الطائفي، مع العلم أن أغلب القوى السياســية 
ستلعب عىل هذا الوتر يف أي انتخابات مقبلة تجري وفق القانون 

الحايل والتقسيم الحايل للدوائر، ألن الناخب يعود لطائفته.
التيار يريد تخويف املســيحيني  اضافت املصادر نقســها ان 
من املثالثة، ويخوف املســلمني من الفيدرالية، وهو يتحد عن 
صالحيات املسيحيني يف السلطة، بينام هو يف الواقع، وبحسب 
املصادر، يســعى لضامن مصالحه هو، والدليل خالفه الكبري مع 
كل القوى املســيحية يف لبنان. وتضيف: »معروف أن املناصفة 
هي بني املسلمني واملســيحيني، ولكن مع التيار يريدها أن تكون 
بني املســلمني وجربان باســيل، وإال تكون مناصفة منقوصة«، 

مشرية إىل أن خطاب كهذا ال ميكن أن يبني بلداً.
بونه  وتشــري املصادر اىل ان التيار يتحد عن الدستور وي
بنفس الوقت، وما موقف عون من إعطاء وزراء لرئيس الجمهورية 
الســابق ميشال ســليامن ســوى دليل عىل هذا األمر، إذ تلفت 
املصادر إىل أن التيار الذي يتحد عن الدســتور مبا خص وزارة 
املال، يرف اإلعراف بالدســتور وبحق موظفي مجلس الخدمة 
املدنية من الفئــات ما دون االوىل، بالتوظيف، ويرف اإلعراف 
اليوم بعدم وجود نص دســتوري يعطي رئيس الجمهورية حق 
تســمية وزراء، ال بل من اكرث من ذلك هل يعلم التيار أن الدستور 

مل ينص عىل الهوية الطائفية لرئيس الجمهورية؟
وتختم مصادر »الحركة«  إنها معركــة اإلنتخابات ُفتحت 
باكراً، وما الخطاب الطائفي ســوى ســالح من األســلحة 
األساســية يف هذه اإلنتخابات ويف كل اإلستحقاقات التي 

سبقتها، والتي ستليها.

ــنـــأ رئــيــســي:  أحـــمـــد قـــبـــالن هـ
ــم  ــكـ ــعـ ـــــــم مـ تـــــــــــــي أعـــــــ ا

هنأ املفتي الجعفري املمتاز الشيخ أحمد قبالن يف بيان له، 
الرئيس اإليراين الجديــد ابراهيم رئييس. وقال: »األ الرئيس 
واألمل املرتجى بعــون الله تعاىل العالمــة إبراهيم رئييس 
الذي نال رشف ثقة الشعب اإليراين والشعوب الرشيكة بهذه 
العظمة ملقام رئاســة الجهورية اإلسالمية اإليرانية، بكل ما 
له تأثري داخيل وإقليمي ودويل لدولة رئيسية بقضايا العامل 
واملنطقة، غــريت معادلة التاريخ وما زالــت تغري املعادالت 
الكبرية تحت ظل قيادة اإلمام خامنئي«، مضيفا »من دواعي 
سم  السعادة عىل مســتوى لبنان واملنطقة، أن نتقدم إليكم ب
الشعوب األبية وبلدي لبنان املقاوم، بأحر التهاين والتربيكات 
ملناسبة نيلكم ثقة الشعب اإليراين العظيم، سائال الله تعاىل 
التوفيق لكم مبســرية تأكيد مكانة الجمهورية اإلســالمية 
العظيمة كقوة أخالقيات دولية، تعيد إنتا القيم واملعادالت 
وتهدم أصنــام الطغيان الــدويل واإلقليمــي وتعزز محور 
املســتضعفني، الذي تحول معها محورا مقاومــا أبيا يزرع 
العظمة ويحصد االنتصارات الكبرية عىل مســتوى املنطقة، 
وباألخص القدس وفلســطني، ليبدو هيكل املنطقة مختلفا 

جدا. وما كنا نعده خياال صار حقيقة واآليت أعظم معكم«.
وتابع »لن ين لبنان العزيز الذي يعاين هذه األيام حصارا 
دوليــا إقليميا ومرشوعــا أمريكيا خبيثا، العــون التاريخي 
للجمهورية اإلســالمية لتحريره من االحتــالل الصهيوين 
وتأكيد نرصه الكبري الذي أســس ألكرب االنتصارات النوعية 
باملنطقة وهي التي ما زالت متد يد املســاعدة الحيوية للبنان 
وتضع عىل طاولة الحكومة اللبنانية مرشوع إنقاذ كبري مبا 
يف ذلك الخربات الصناعية والنفط اإليراين واألسواق والسلع 
املختلفة والبنى التحتية وقطــاع الكهرباء واملاء، تأكيدا من 
طهران لسيادة لبنان ومنعته وحاميته من السقوط فضال عن 
توفري رشوط قوته ومتيزه كدولة يجب أن تبقى عظيمة بعيدا 
من خناجر األمم ولعبة نواطري السياسة الداخلية الذين عاثوا 

بهذا البلد فسادا ونهبا واستنزافا وصفقات«.
وختم: »ال يحتا هذا العرض اإليراين الكبري الشبه املجاين، 

يع ببلدنا لبنان«. سوى إىل إرادة لبنانية حرة للنهوض ال

كفرفالو  حــاد  استنكر  زيــد  أبــو 
ــزة بــضــبــط األمـــن  ــهـ وطـــالـــب األجـ

اســتنكر النائب الســابق أمل أبو زيــد، ما حصل يف 
كفرفالوس، وطالب األجهزة األمنية بخطة مراقبة وضبط 

األمن.
وقال يف بيان: »برســم األجهزة األمنية والســلطات 
املحلية، حصلت يف اآلونة األخرية يف قضاء جزين، رسقات 
عدة شملت سيارات ومعدات صناعية وغريها، كام حصلت 
قة، ومشــاكل وصدامات  اعتداءات عىل منازل بقصد ال
عند محطات املحروقــات كان آخرها يف كفرفالوس حيث 
ب عىل يد أشــخاص متهورين  تعرض مختار البلدة لل
كانوا يف حال ســكر وتعاطي مخدرات، وعملت األجهزة 
األمنيــة عىل توقيف عدد منهــم«، مضيفا »خالل الفرة 
األخرية كــرثت ظاهرة تعاطي املخــدرات ورشب الكحول 
والدعارة يف الســيارات التي يركنها أصحابها يف محيط 
ت الحريري ســابقا وعىل طــرق غري آهلة  مباين منشــ
بالســكان، غري آبهني بالسلم االجتامعي وغري سائلني عن 
نتائج تعاطي ومامرســة هذه اآلفات والعادات الســيئة 
وما ينتج عنها من ســلبية تظهر يف ســلوك متعاطيها 

ومرتكبيها«.
واستنكر ما حصل يف كفرفالوس وقبلها، ودعا األجهزة 
األمنية والسلطات املحلية اىل »التعاون واإلرساع يف وضع 
خطة ملراقبــة وضبط األمن عىل الطــرق العامة وداخل 
البلدات عرب إقامــة الحواجز وتســيري الدوريات ووضع 
كامريات مراقبة حيث يلزم، للحد من هذه الحواد املتكررة 
والتخفيف عن كاهــل املواطنني أعبــاء األوضاع األمنية 
املتفلتة والحفا عىل أمن البلدات وســالمة وســكانها، 
علام ان الوضع يف قضــاء جزين ال يزال أفضل بكثري من 

باقي األقضية«.

مصلحة االبحا 
الزراعية: نحذر من 

الحرائ بسبب الحرارة
أوضحــت مصلحة االبحا 
العلمية الزراعية أن »طقســاً 
حاراً يبدأ االربعاء 2021/6/23 
رطوبة  مع  أيام  لعدة  ويستمر 
من  املصلحة  تحذر  لذا  متدنية 
حــدو حرائــق يف مختلف 
املناطق اللبنانية لذا عىل جميع 
االنتباه،  واملواطنــني  املعنيني 
عــدد  زيــادة  رضورة  واىل 
ومساًء،  صباًحا  الري  وكميات 
املياه وعدم  واالكثار من رشب 

التعرض للشمس ظهراً«.

: نعاني من هجرة األطباء واتصلنا بالخار لدعمنا فربطو بتشكيل حكومة أبو شر
أعلــن نقيب األطبــاء رشف أبــو رشف، أن 
»القطاع اإلستشــفا يف لبنان يعاين بشكل 
كبري ومن األشياء التي بدأنا نلمسها هي هجرة 
، وباملقابل ضُعفت  األطباء واملمرضني اىل الخار
امليســور  اللبناين  نرى  بدأنا  بلبنان حتى  الثقة 
يخــر طالبا العال يف دول غــري لبنان نظرا 

.» للوضع اإلستشفا
وأعلن ابو رشف يف مقابلــة تلفزيونية، أننا 
»اتصلنا بكل الجهات الضامنة والوزارات املعنية 
للمطالبة بدعم القطاع، نســمع وعود كالمية 
لكن ال حل عىل األرض بسبب نقص السيولة كام 
يُقال لنا، لكن كام يتم دعم قطاعات املحروقات 
واألدوية والغذاء، القطاع الطبي اإلستشــفا 
خط أحمر ويجب دعمه وعدم الســامح بهجرة 

أن »هناك  أطبائه وممرضيه«، مشــددا عــىل 
إمكانية لهذا الدعم من خالل رفع تعرفة األطباء 
واملمرضني، ويفــرض أن يندعم هؤالء مبارشة 
 ، عــىل كاهل الدولة وليس عــىل ماهل املري

ويجب أن تدعم برفع التعرفات«.
وكشــف »أفهم أننا مهنة إنسانية وعلينا أن 
نضحي ونحن بالفعل نضحي، لكن يجب تأمني 
، واملجتمع ال يقبــل أن ال يواكب  الحــد األد
الطبيب التطــورات العلمية التي تحصل، وإن مل 
يتأمن الحد األد ســيغادر األطباء واملمرضون 
لبنان«، معتربا أنه »إن كانت الدولة ال تستطيع 
أن تدعم هؤالء، فهناك مؤسســات دولية ميكن 
أن تتدخل وتساعد، وأنا أفهم أننا يف دولة شبه 
مفلســة ومواطنني وضعهم اإلقتصادي صعب 

أيضا، لكن هناك قسم كبري  وبعضهم مفلسون 
من األطباء مل يعد يناســبهم العمل يف لبنان، 
لذلك يجــب إغراءهم من أجل البقــاء، وقطاع 

الصحة هو خط أحمر«.
وأكمل »هناك إتصاالت مبارشة وغري مبارشة 
مع جهات خارجيــة، واغلب تلك الجهات تربط 
الدولية  املســاعدة مبلف الحكومة، واملنظامت 
ليس لديها ثقــة بالدولة بناء عىل اإلنهيار الذي 
وصلنا اليه، وأغلب الوعــود التي حصلنا عليها 
هي بالكالم، ونحــن يف الحقيقة نتواصل مع 
الخار كنقابة وكدولــة، ومل نصل اىل مكان، 
تواصلنا مع جهــات يف أوروبا والدول العربية 
ومل نحصل اال عىل عــدد قليل من املواد الطبية 

واألدوية«.

كلامت يف زمن الغربة
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القضاة واملحامون...مواقف وطرائف

املحامي نارض كسبار

{ كيف يجمع املحامي ثروة {

يقول املحامي عمر زين انه ســأل مرة النقيب ميشال 
خطــار: كيف يجمع املحامي ثــروة؟ فأجابه: ال تصادق 
املــوكل، فقد يكلفك بتقديم دعوى لقاء غداء او عشــاء. 
ن هذا االمر قد يحصل يف لبنان  ء يذكر، ف ء بال وال

اما يف الخار فقد يحصل العكس.
ويف هذا املجال، روي املحامي بشارة بو سعد انه كان يف 
امــريكا يف زيارة الحد اقربائه الذي قال له انه دعا محاميه 
الخاص اىل حفلة عشــاء يف افخم مطعم، وانه يرغب يف 
حضوره. فوافق املحامي بوسعد. واثناء العشاء طرح قريبه 

عدة اسئلة عىل املحامي االمرييك الذي اجاب عليها.
ويف اليوم التايل، تلقى قريب املحامي بوسعد، فاتورة 
من املحامي االمــرييك يطالبه فيها بدفع بدل اتعابه عن 

االسئلة التي اجاب عليها اثناء حفلة العشاء.

* * *
{ فوائد مكب بر حمود {

يقول املحامي ســامي ابو جودة ان احد املسؤولني كان 
يقوم بواجــب التعزية عندما اعرض عدد من الحارضين 
عىل مكب بر حمود وما يســببه من روائح. فبرشهم 
املســؤول انه يدرس امكانية وضع الزبالة والنفايات يف 
اماكن  لردم  مستوعبات يجري »كبســها« بحيث تصلح 

بحاجة لذلك. فتدخل االستاذ سامي وقال له: 
بعد ناقص تقول الزم نشكر الله عىل وجود هذا املكب. 

واخربه الطرفة اآلتية:
ه  دخل احدهم اىل مطعم وطلب صحن شوربا فأح
الغارســون: وما ان شــاهده الزبون حتى رص بأعىل 

صوته. فح الغارسون وسأله:
شو القصة. شو القصة؟

فأومأ الزبون اىل الصحن قائالً:
ذبابة ذبابة يف الصحن.

فنهره الغارسون وقال له:
وطي صوتك...ولك وطي صوتــك. هلق اذا عرف بقية 

الزبائن بيصري كلهم بدن متلك وما عندنا ذبابة غريها.

* * *
{ سائق »ابو عامر«
ويضيف العميد{:

البند 15 من اتفاقية القاهرة ينص عىل ما يأيت:
يبقى هذا االتفاق رسيا للغاية وال يجوز االطالع عليه اال 
من قبل القيادات فقط. وعندما التقيت آخر مرة السيد يارس 
عرفات يف القاهرة عند الرئيس انور الســادات دار الحديث 
عن االتفاقية وقال يل »ابو عامر« كلام ذكروا امامنا اتفاق 
القاهرة اضحك إذ اتذكر قولك يا عميد: كيف يجوز لســائق 
»ابــو عامر« ان يعرف مضمون إتفاقية  القاهرة، وال يجوز 
يل انا النائب والوزير الســابق ورئيس الحزب ان اطلع عىل 

مضمون االتفاقية النها رسية للغاية!.

* * *
{ ال يرد عىل امرأة {

يقول العميد يف مقابلة اجراها معه الصحايف كامل سنو،  
والتي جرت يف العام 1978:«انا ال اعرف املعطيات التي استند 
اليها الوزير فؤاد بطرس عندما اجاب عن سؤال حول موقف 
الحكومة اللبنانية من اتفاقيــة القاهرة بعد دخول القوات 
االرسائيلية جنــوب لبنان. إذ قال:«هل هناك من يتكلم اليوم 

عن اتفاقية القاهرة«.وإستطرد العميد إده قائال:
ذكرين هذا الــكالم باملرحوم الحا حســني العويني 
 وكان وزيرا للخارجية معــي يف الحكومة الرباعية  
عندما ادلت غولدا مائــري. وكانت يومها وزيرة لخارجية 
ارسائيل  بترصيح، وطلب اىل الحا حسني ان يعلق عىل 
ترصيح مائري وبلباقته  املعهــودة مل يجد امامه مخرجا 

سوى الجواب...بأنه ال يرد عىل إمرأة!!!.

* * *
{ اقراح للتفكهة {

ويف املقابلة املذكورة والتي جرت كام اسلفنا يف العام 
1978 يقول املحامي إده:

عندما اعود اىل لبنان ســأتقدم مبرشوع قانون معجل مكرر 
مبادة وحيــدة تنص عىل تعليق جميع مــواد قانون العقوبات 
ملدة ثال ســنوات. ملاذا؟. الن مواده ال تطبق وبشــكل خاص 
املواد املتعلقة بالتعامل مع العــدو، وإقامة عالقات مع العدو، 
والتواطؤ مع العدو. وهذا العدو لست انا الذي حددته بل حددته 
الدولة اللبنانية وحدده العــرب. إرسائيل هي العدو لذلك اطالب 
بتعليق النصوص املتصلة بالخيانة وتعليق النصوص التي تتعلق 
بالســلب، فكيف اوافق عىل القاء القب عىل شــخص رسق 
ســلة بندورة إلطعام اوالده ومحاكمته بينام هناك شخصيات 
محرمة رسقــت املرفأ وغريه واكتنزت الــرثوات. ول نريح 

ضمري القايض سأقرح تعليق العمل بقانون العقوبات.
وا تسجيل الحديث  وعندما الح العميد ان الذين ح

إستغربوا مثل هذا االقراح قال:
هذا اقراح للتفكهة..!

* * *
{ »مرافعات يوسف السودا« {

يوسف الســودا الذي عني ســفريا للبنان يف الربازيل 
وروما كام عني وزيرا يف عهد الرئيس فؤاد شــهاب يف 
العــام 1958 كان محاميا المعا. فقــد كان خطيبا من 
الدرجة االوىل ومحاميا يحســب له الف حساب ويجعل 
خصمه يف موقف حر جدا ال يحسد عليه. وهذا ما حدا 
بالرئيس كميل شمعون للكتابة يف مذكراته:«كنا نفاخر 

باننا نرافع نحن ويوسف السودا«.

* * *
{ ال يحب املداخالت {

دخــل االمام عيل بن ايب طالب مــع خصم له اىل القايض 
رشيح. فقام له. فقال: هذا اول جورك. وشكته ذمية اىل عمر بن 
الخطاب. فقال له: قم، يا ابا الحسن اىل خصمك. فقام مغضبا. 
فقال له: وقد مىض بينهام: اســاءك يا ابا الحســن ان ادعوك 
اىل خصمك وانت مكذوب عليك؟ قال: كال يا امري املؤمنني. مل 
يسؤين هذا. وامنا ساءين ان تدعوين بأ الحسن لعل الخصم 

يداخله يشء من الرهبة او التحف ان كنت كنيتني.

نفتالي بينت األميركي املستعمر 
الصهيوني املستوطن

د. مصطفى يوسف اللداوي

ال جذور له فيها وال أصــول، وال تاريخ له فيها وال ذكريات، 
فهو منبت عنها وافد إليها غريب فيها، مستعمر لها ومستوطن 
فيها، ال تربطه بها غري أحالم مهووســة وأســاطري مختلقة، 
وخرافــات مبتذلة، وأطامع غري مرشوعة، ويريد أن يكون فيها 
هو املالك الصاحب، الواحد املتفرد، املســيطر املترصف، وال يريد 
ألهــل األرض األصالء أن يكونوا فيها، أو أن يشــاركوه اإلقامة 
فيها والتمسك بها، فيحاربهم ويكذب بباطله روايتهم، ويدح 
بقوته حقائق وجودهم، وينتزع بســالحه حقوقهم، ويريد أن 
يغري بالقوة الغاشمة هوية األرض وصبغة البالد، ويطرد منها 

ظلامً وعدواناً أهلها.
يهودي الديانة أمرييك الجنسية واملولد والنشأة، ولد ألبوين 
أمريكيني يف والية نيوجريس األمريكية يف العام 1973، ومنها 
هاجرا كمســتوطنني غازيني إىل فلســطني املحتلة يف العام 
1967، لكن الحياة فيها مل ترق لهام، وهام املرفان الغنيان، فلم 
يتمكنا من العيش يف ظروف الحرب القاسية وعمليات املقاومة 
الفلســطينية املســتمرة، فعادا أدراجهام إىل الواليات املتحدة 
األمريكيــة، ليهاجرا منها بعد عام واحد خالل حرب أكتوبر عام 
1973 إىل فلســطني املحتلة من جديــد، وكان معهام طفلهام 
الجديــد نفتايل، الذي ولد ألشــهر قليلة مضت يف نيوجريس، 
التي ما زال ميلك فيها مسكناً ويدير فيها أعامالً تجارية واسعًة.

ور نفتايل بينت من أبويه ميوله الدينية املتطرفة، وأفكاره 
التلموديــة العنرصيــة، وزاد عليها ما اكتســبه من املدارس 
الصهيونية واملفاهيم االســتيطانية، التي تعرف عليها خاللها 
وجوده املتقطع يف فلســطني املحتلة، إذ حافــ عىل تنقله 
الدائم بني فلســطني والواليات املتحدة األمريكية، ما مكنه من 
اتقان اللغة االنكليزية إتقاناً تاماً، واكتساب املهارات والخربات 
العلميــة والتكنولوجية، التي بنى عليهــا رشكاته االلكرونية 
ومصالحه التجارية الكربى، التي بقي محافظاً عليها مستفيداً 

منها حتى دخوله معرك السياسة اإلرسائيلية.
التحــق بينت خالل الخدمة العســكرية يف جيش االحتالل 
بوحدة النخبة »ســبريت متــكال«، وقاد بعــ مجموعاتها 
الخاصة، ونفــذ فيها عدداً من العمليات األمنية التي يفتخر بها 
ويزهو، وأعلن أكرث من مرة أنه ســعيد جداً وراض عن نفســه 
كثرياً، إذ قتل بيديه عدداً من الفلسطينيني يف مناطق مختلفة، 
وخالل مواجهات مبارشة وأثناء تنفيذ بع العمليات الخاصة، 
ورصح أكرث من مرة وهو يف مناصبه الرســمية، أنه غري نادم 
عن جرامئه التي ارتكبها، وأنه مستعد لتكرارها إذا تطلب األمر، 
وما زال يحرض املســتوطنني عىل مامرسة القتل بحجة الدفاع 
عن النفس، ويدعــو الجيش والرشطة إىل عــدم اإلصغاء إىل 
الشكاوى الفلسطينية، وعدم محاسبة املستوطنني أو التضييق 

عليهم، ملنعهم من الدفاع املرشوع عن أنفسهم.
ما كان بينت يحلم أن يكون يوماً رئيساً للحكومة اإلرسائيلية، 
أو وزيراً فيها، ولكن نتنياهو اســتثمر فيه واستخدمه لخدمته، 
واســتغله يف تنفيذ مهامه والوصول إىل غاياته، واســتغلته 
زوجته ســاره يف تحقيق مــا تريد، ويف الوصــول إىل ما ال 
تستطيع الوصول إليه مبارشًة، وتعاملت معه عىل مدى سنوات 
طويلة كصبي موظف عند زوجها، ينفذ املهام القذرة املكلف بها، 
وينتظر من سيده الرضا والقبول والدعم واملباركة، ومل يستنكف 
نفتايل عن تلقي األوامر والتعليامت من يائري نتنياهو، الذي كان 
يســتخدمه بجرأة ووقاحة بوقاً وأداًة حادًة خشنًة يف الهجوم 

عىل بع مناو ومنافيس وخصوم والده.
ظن نتنياهو أن بينت سيبقى عنده عبداً أجرياً إىل األبد، وخادماً 
مطيعاً مدى الحياة، وأنه لن يتمكن من رفع صوته ضده معارضاً، 
وال رفع رأسه يف وجهه منافســاً ومتحدياً أبداً، ولهذا شكل له 
حزبه الســيايس، وأرشف عىل تكوين إئتالفه اليميني »ميينا«، 
وشجع الكثري من غالة املتدينيني وقادة املستوطنني لالنظامم إليه 
يليت شاكيت التي عملت يف مكتبه سنني  والعمل معه، وجاء ي
طويلة، فألحقها به وجعلها رشيكًة له، تســاعده يف توجيهه، 
وتسهل عليه استخدامه والتحكم به، ظناً أنه سيبقى خاضعاً له 
مطيعاً، وعامالً له أجرياً، وأداًة بيده أميناً، يهش به خصومه، ويرد 
به عىل منتقديه، وميتص به أصوات املتدينيني املتشــددين، لئال 

يصوتوا لغريه ويكونوا يف الكنيست ضده.
لكن هــذا الصبي الذي عينــه نتنياهو يوماً وزيــراً لحربه، 
وأســكنه الكرياه نيابًة عنه، ليقوم بتنفيذ املهــام نيابًة عنه، 
ويهو به عىل املقاومة، ويحمله بضحالة فكره وقلة خربته 
مسؤولية بع قراراته، شب عن الطوق، وك القيد وانطلق، 
وانقلب عىل ســيده وتغلب عليه، وغدر بــه ونكث عهده معه، 
وأصبــح رغم متثيله القليل يف الكنيســت اإلرسائييل رئيســاً 
لحكومة التغيري، إال أن سيده القديم ما زال يرف مغادرة مقر 
ساء الحكومات يف بلفور، ويرص عىل البقاء فيه رغم  إقامة ر
أنه فقد موقعه وخ منصبه، وأصبح يف املعارضة أقرب إىل 
املحاكمة والسجن بكثري من إمكانية إسقاط الحكومة وخوض 
غامر انتخابات جديدة، أمالً يف العودة إىل رئاسة الحكومة من 

جديد.
يخط هــذا األمرييك الوافــد الصهيوين املســتوطن، أنه 
يســتطيع أن يحقق أحالمــه الخبيثة يف أرضنــا، وأن يطرد 
أهلها األصالء منها، ويســتقيم لكيانه اللقيط املقام يف بالدنا، 
فاملقاومة له باملرصاد، وأهلنا يف األرض ســيبقون له ولغريه 

شوكًة يف حلقه، فال يحقق أحالمه، وال تعلو يف أرضنا آماله.

ــاً ــذ 15 عــام االهـــمـــال فـــي عــكــار والــتــهــمــيــ مــن
حّول االمن املعيشي واالجتماعي الى »قنبلة موقوتة«

جهاد نافع

تســتمر مشــاهد »غالونات« البنزيــن املنترشة عىل 
الطرقات من عكار اىل طرابلس، وترتفع اسعار »الغالون« 
تبعا الرتفاع ســعر صفيحة البنزين والدوالر، لكن االرباح 
فاقت كل حدود، بحيث بات سعر »الغالون« الذي يتسع ل8 

لير اربعني الف لرية..
اما محطــات البنزين، فالطوابري عــىل حالها، وتزداد 
تفاقام، اىل درجــة ان املحطات الكائنــة عىل الطرقات 
الدولية يف عــكار باتجاه الحدود اللبنانية - الســورية 
تتســبب بازمات ســري خانقة لدرجة قطــع الطرقات 

وتحويلها اىل متفرعات..
هي مشــاهد باتت من يوميات العكاريني الذين ميضون 
اوقاتــا صعبة عىل الطرقات ويتنــدرون فيام بينهم عندما 
تصبح صفيحة البنزين مبئتي الف لرية ، فليس من بديل اال 
اعتامد« الحمري« وسيلة نقل، وسيتسبب الواقع الجديد برفع 
اسعار الحمري، عندما جاوب احد املواطنني عىل سؤال حول 
ســعر الحامر قائال: انه يتجاوز الخمسة ماليني لرية، ويف 

هذا الزمن من ميلك هذا املبلغ بعد انهيار اللرية اللبنانية..
ليست املشــكلة عند هذا الوضع وحسب ، وحيث بات بيع 
»غالونات« البنزيــن مهنة العاطلني عن العمــل تدّر عليهم 
امواال، وكثري منهم يعملون لحساب محطات املحروقات التي 

تشهد يوميا اشكاليات باتت ايضا من اليوميات العكارية...
مل تكن عكار يف اصعــب مراحل املحن التي مرت عليها 
تعاين ما تعانيه اليوم عىل مختلــف االصعدة، اذ تتفاقم 
االوضاع املعيشــية واالجتامعيــة يف املنطقة ، وتنحدر 
مستويات العيش الكريم ، وتردى البنى التحتية ، وتصاب 
املواســم الزراعية بالكســاد، وهي اكرث االزمات انحدارا، 
بحيث مل يأت يف تاريخ عكار موســم زراعي ينال اهتامم 

الســلطات اللبنانية، بل يف كل موســم كســاد ووعود 
بتعويضــات تذهب هباء مع الرياح ، وتزداد االعباء املادية 
عىل املزارع العكاري الذي مل تحتضنه الدولة يف تاريخها...

قضيــة االمن املعيــ واالجتامعي يف عــكار اليوم 
تشــكل اخطر القضايا، نتيجة تراكامت سنني من االهامل، 
ولغياب املرجعيات السياسية الفاعلة الضاغطة عىل االدارة 
السياســية يف البالد ، ولتهميش عكار منذ خمسة عرش 
ت منصبا وزاريــا يف الحكومات  ســنة واكرث، حيث خ
املتعاقبــة، واذا ما حظيت مبنصب وزاري فليس له شــأن 
ميس الحياة العكارية سواء عىل مستوى القطاع الزراعي 
او االشغال العامة ، وكل ذلك ادى اىل انعكاسات سلبية عىل 
االوضاع العامة بات العكاريون يحصدونها يف هذه االيام..
الفاضح يف  ان االهــامل  العكاري  املواطــن  ويالح 
محافظة عكار يطال كل املجــاالت والقطاعات، وهذا ما 
ميكن تلّمســه من كل زائر لعكار، مالحظا رداءة الطرقات 
العامة املهملــة للغاية، والتي تتعــرّض حاليا لحفريات 
تزيد من خراب الشــوارع بسبب غياب الرقابة واملحاسبة، 
فتتحول الشوارع اىل خنادق ونتؤات واخاديد، كام يالح 
االزدحام الخانق ...ثم فقدان االدوية من معظم الصيدليات 
التي باتت تقفل ابوابها باكرا ، اىل املستشــفيات الخاصة 
وفاتورة االستشــفاء املرتفعة التي تدفــع باملري اىل 
االمتناع عن االستشــفاء إن مل يستطع تسديد ما يتوجب 
عىل الصنــدوق قبل املبارشة بالطبابــة مببلغ ال يقل عن 

ثالثة ماليني لرية...
ومل يعد خافيا عىل احد ان اكــرث املناطق اللبنانية تأثرا 
املالية واملعيشــية واالجتامعية هي محافظة  باالوضاع 
عــكار، حيث زاد الحرمــان حرمانا والفقــر فقرا ، بينام 
اصحاب الشــأن يقفون متفرجون عاجــزون عن مد يد 

العون...

حري كبير في« أوتيل » بالروشة.. 
اندلع أمس حريق كبري يف فندق يف منطقة الروشة، وقوة 

كبرية من فو إطفاء بريوت عملت عىل إخامده.
اىل ذلــك، أعلنت مصادر أخر، انه اندلــع الحريق كبري يف 
فندق »الفيدا« يف الروشة، نتيجة احتكاك كهربا يف علبة 
يعة، حيث  الكهربــاء الخاصة بأحد مطاعم الوجبــات ال
عملت عنارص الدفاع املدين التابعة للمنطقة عىل إخامده. يف 

حني مل تُحّدد األرضار.
وافيد ان النريان التهمت طوابق عدة من الفندق.

تـــوقـــيـــف ُمــــــرّوجــــــي مــــخــــدرات
ــراء الــشــويــفــات ــحـ بــاملــشــرفــيــة وصـ

أعلنــت مديرية التوجيه يف  قيادة الجيــش  يف بيان، »أن 
دوريــة من  مديرية املخابرات أوقفــت يف منطقة املرشفية 
-  الغبريي ، كالً مــن )ح.ق( و)س.م(، إلقدامهام عىل ترويج  

املخــدرات ، وقــد ضبطت بحوزتهــام كمية مــن املخدرات 
  )حشيشة الكيف، كوكايني، باز  الكوكايني ( وسكيناً وهاتفني 

خلويني ومبلغاً مالياً. 
ولفتت اىل أن دورية أخرى يف منطقة صحراء الشويفات 
أوقفــت )م.ز( إلقدامــه عىل تعاطي  املخــدرات وترويجها، 
وضبطت بحوزته مظاريف من الكوكايني، مادة الباز كوكايني، 
ومبلغاً مالياً  وســكيناً، وسلمت املضبوطات وبورش التحقيق 

مع املوقوفني بارشاف القضاء املختص«.

يازجي ترأ قدا »العنصرة في الكاتدرائية املريمية في دمش 

إطالق قطاعي النقابات واالنتشار في »الكتلة الوطنّية«
الفاسدين أيدي  من  لبنان  الحقيقي الستعادة  العمل  أ  بد عيسى: 

ا خالل الل

شــّدد األمني العام لحزب »الكتلــة الوطنّية اللبنانّية« 
، خالل إطالق قطاعي النقابات واالنتشــار،  بيار عي
( العمل الحقيقي« الستعادة  عىل أّن الحزب »بدأ اليوم )
لبنان »من أيدي الفاسدين واملجرمني«، داعياً إىل »تحرير 

النقابات من األحزاب الطائفية« لتكون »العباً أساسياً«.
وكان عرض خــالل اللقاء لربنامج الكتلة الســيايس 
االجتامعــي التنمــوي الذي ســتطلقه يف 24 حزيران، 
ورشح لعضو »اللجنة التنفيذيّة« ســالم ميوت عن نظام 

الحزب الجديد، وكلامت ملنّسقي لجان القطاعني.
بداية أشــار األمني العام بيار عيــ إىل أّن النقابات 
تشكّل حلقة وسيطة بني أعضائها والدولة، وقد سيطرت 
عليها أحزاب الطوائف ملنعها من املطالبة بحقوق أعضائها 
والدفاع عنهم. وقال : »إّن االتحاد العاّميل العام مغّيب منذ 
ثورة 17 ترشين، ولفت إىل أّن هــذه األحزاب قامت عىل 
االقتصاد الريعي املخالف متاماً ملبدأ االقتصاد الحر ويعرّب 
عن شكل من أشــكال الديكتاتوريّة ويحول دون تحقيق 
املنافسة الحرّة«، منبهاً من أّن إلغاء دور النقابات العاملية 
واملهن الحرّة هو أحد أشــكال الديكتاتورية املختلفة التي 
متارسها أحزاب الطوائف، إال أّن هذه الديكتاتوريّة فقدت 
اليــوم الرشعّية الشــعبّية ومامرســاتها الزبائنّية بعد 
إفالسها الدولة وقدرتها عىل إخافة املواطنني من بعضهم 

بعضاً.
 ، وتابع : »لكــّن ارتكابات هذه األحــزاب، وفق عي
مل تقتــرص عىل تدمريها االقتصاد، إمّنا اختلســت أموال 
متويل  بهدف  اإلجتامعي«  للضــامن  الوطني  »الصندوق 
العجز، األمر الذي يعتــرب رسقة، وما تبقى من أموال يف 

الصندوق فقد قّوته الرشائّيــة بفعل تدهور قيمة العملة 
الوطنّية بسبب ارتكابات هذه األحزاب، ونحن هنا نتحّد 
أيضاً عن تعويضات املوظّفني واملهنّيني أي عن أموال معظم 
اللبنانّيــني«، مضيفاً : »؟كل هذا انتهى اآلن، سنســتعيد 
زمام املبادرة، ونستعيد النقابات، وننش نقابات مستقلة 

جديدة إذا لزم األمر«.
وتخلّل لقاء إطالق قطاع النقابات، كلامت لكل من عضو 
»اللجنة التنفيذية« سالم ميوت وملنّسقي قطاع النقابات 
وهم عىل التوايل منّسق لجنة املحاسبني املجازين طوين 
سمعان، منّسق لجنة أطّباء األسنان د. بيار فرحات، منّسق 
لجنة الصيادلــة زياد نّصور الذي مّثلــه عضو »مجلس 
 ، الحزب« نهاد نّصور، منّسق لجنة األطّباء د.عي عي
منّسق لجنة املهندســني وليد متاري. وكان اعتذر لظرف 

طار منّسق لجنة املحامني جور يزبك عن الحضور.

إنطاكية  بطريــرك  ترأس 
للــروم  املــرشق  وســائر 
العارش  يوحنا  االرثوذكــس 
العنرصة  أحد  قداس  يازجي، 
الكاتدرائيــة  يف  العظيــم 
عاونه  دمشق،  يف  املرميية 
الخدمــة مروبوليــت  يف 
يعقوب  املطــران  األرجنتني 
مو  واألساقفة  الخوري، 
معلويل  أفــرام  الخــوري، 
باإلضافة  بطــش،  ويوحنا 
اىل لفيف مــن اآلباء الكهنة 

والشاممسة.
ويف نهاية القداس، نوه يازجي بالعمل الرعا الذي يقوم 
به املطران يعقوب يف أبرشــية األرجنتني، طالبا له من الرب 

»كل التوفيق يف خدمته املباركة«.

املرافقني  باآلبــاء  ورحب 
حديثا،  رســموا  والذين  له 
يف  معــه  وســيخدمون 
األب  وهــم  األبرشــية، 
األب  يازجي،  باييســيوس 
حالوى  خريسوســتموس 
دميريــوس  والشــامس 
ســلوم، متمنيا لهم النجاح 

والثبات يف خدمتهم.
املطــران  هــذا وشــكر 
الخــوري يازجي عىل بركته 
قداس  مبشــاركته  األبوية 
أن  منه  طالبا  العنرصة،  عيد 
يذكر جميع أبناء أبرشية األرجنتني يف دعائه وصلواته، »هم 
الذين، رغم بعد املســافة الجغرافية، يشــعرون بقوة الرباط 

الذي يجمعهم بكنيستهم األم يف الوطن«.
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مرتضى تابع مع الصلح قضايا إنمائية وزراعية

ا خالل الل
اســتقبل وزيــر الزراعــة والثقافة يف 
حكومــة ترصيف األعــامل الدكتور عباس 
مرتــىض يف دارته يف بلــدة متنني التحتا، 
مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح، عىل 
رأس وفد. وتــم البحث يف مواضيع إمنائية 

وزراعية، ال سيام ملف الدعم للمزارعني.
ونــوه الصلح بـ »دور الوزير مرتىض يف 
املناطق املحرومة، بعلبك وعكار، بتوجيهات 
مــن رئيس مجلس النــواب نبيه بري الداعم 
يف مواقفه للرئيس املكلف ســعد الحريري 

لتشكيل حكومة تنتشل الوطن من االنهيار«.
واعتــرب مرتىض أن »أهمية هذا اللقاء أنه 
للتداول بشــؤون املنطقة عــىل الصعيدين 
إلينا  بالنسبة  فاألولوية  والزراعي،  االمنا 
الوقوف مع قضايا ناسنا وأهلنا يف املناطق 

الزراعية«.
وشــدد عــىل »رضورة تضافــر الجهود 
للحــؤول دون حصول تدهــور يف القطاع 
الزراعــي، يف ظــل الظــروف االقتصادية 

الصعبة«.

أشــار عضو »اللقــاء الدميقراطي« النائب  
بالل عبدالله ، يف ترصيح عرب مواقع التواصل 
االجتامعــي، إىل أنّه »يبدو أّن معظم  املصارف 
اللبنانية ، مل تفشل فقط يف الحفا عىل أموال 
املودعني، وهي مسؤولّية مشركة تتقاسمها 

مع البنك املركزي والدولة، ولكّنها فشلت أيًضا 
يف الحفا عىل موظّفيها، وهي أنهت وتنهي 
خدمــات آالف العاملني لديهــا، ويف أصعب 
الظروف«. وأكّد أنّها »كارثة اجتامعّية تضاف 

.» ّ يس الوطن.  البطالة  تتف إىل جملة م

ــأ: أيـــن الــتــعــويــضــات ــرفـ مــتــعــّهــدو الــشــحــن فـــي املـ
أطلق رئيس تجّمع متعهدي 
الشــحن والتفريــغ يف مرفأ 
بــريوت جوزف عــّواد أمس، 
نيني  املع املسؤولني  إىل  رصخة 
عىل مختلف املستويات »للنظر 
بوضع املتعهدين الذين تحملوا 
خســائر فادحــة ناتجة عن 
االنفجــار الكار الذي حصل 
يف 4 آب 2020، والــذي ألحق 
بهم خســائر تعــدت قيمتها 
السبعة ماليني دوالر امرييك«.
وأوضــح أن »رغــم هــذه 
اىل  املتعهدون  سارع  الخسائر 

املشاركة الفاعلة يف تشغيل املرفأ بعد أسبوع 
مــن تاريخ االنفجــار يف ظل ظروف صعبة 
للغاية، وذلك لتأمــني حاجات البالد الغذائية 

وأهمها القمح واملساعدات اإلنسانية«.
وأكد عّواد أنه »لغاية اليوم مل يتحد أحد مع 
املتعهدين للتعوي عليهم عن خسائر املعدات 
واألجهزة التي تدّمرت أو تعطلت جراء الحاد 
األليم، خصوصاً وانهم بادروا اىل العمل وفق 
ما تي لديهم بهدف تسهيل عملية التشغيل، 

علامً انهم يتقاضون أتعابهم باللرية اللبنانية 
عىل أســاس 1500 ل.ل. للدوالر الواحد ويف 
بع األحيان عىل ســعر املنصة 3900 ل.ل.، 
االمــر الــذي مينعهم من تصليــح معداتهم 
وصيانتها حيث تسدد كلفتها بالدوالر نقداً«.

وأثنى عىل »الدور الــذي يقوم به الرئيس 
املدير العام إلدارة واستثامر مرفأ بريوت عمر 
عبد الكريم عيتاين إلعادة اطالق ورشة العمل 

يف مرفأ بريوت«.

تامر تفقد مرفأ الصيادين في القلمون
ووعد بالسعي لتنفيذ كاسر األموا

نقابة العامالت في الخدمة املنزلية: إلقرار
18 في البرملان اللبناني االتفاقية 

ي ف الصيا الوف يف م

تفقــد املدير العــام لوزارة 
الدكتور احمد تامر مرفأ  النقل 
يرافقه  القلمون  الصيادين يف 
املهنــدس باتريــك ســليامن 
واملهندس ربيــع عبود، وكان 
املكلف  الرئيس  استقبالهم  يف 
بأعــامل البلدية طــالل دنكر 
وبسام حليحل، ورئيس تعاونية 
القلمون  يف  االسامك  صيادي 
خالد كســن. وبعد جولة يف 
ارجاء املرفأ تــم االطالع عىل 
الخرائط الجديدة املعدة إلقامة 
كارس لالموا بغية منعها من 

اجتياح مراكب الصبادين، اضافة 
اىل الحد من تأثري التيارات املائية عىل املراكب، 
سواء من خالل املد البحري او االموا العاتية 

التي تتسبب بها الرياح الرشقية.
بعد الجولة اكد الدكتور تامر انه سيبذل »كل 
الجهود ووضــع كل االمكانات املتوافرة ل 
يبرص هذا املرشوع النور ويصل اىل خواتيمه 
من اجل املســاهمة يف مساعدة الصيادين«، 
الفتا اىل ان »الجولة اليوم هي من اجل املتابعة 
امليدانيــة لالطالع عــىل التعديالت املطلوبة 
لتأهيــل املرفأ، والعمل عــىل تأمني الحامية 

التامــة للمراكب أثنــاء العواصف واألموا 

العاتية«.بدوره شــكر دنكــر »الدكتور تامر 

عىل حضوره واهتاممــه لقضايا الصيادين 

امللحة والحيوية لحياتهم اليومية«، مثنيا عىل 

الجهود التي بذلت من قبل املهندسني من اجل 

امتام هذا املرشوع.

ويف الختام تــم االتفاق عىل موعد لزيارة 

ميدانيــه ثانيه خالل االســبوع املقبل لبحث 

املزيد من التفاصيل التي تتعلق بتحسني وضع 

املرفأ، وتسهم يف تحقيق حلم الصيادين.

أقامــت نقابة العامالت يف الخدمة املنزلية 
العضو املنتســب اىل االتحاد الوطني لنقابات 
 ،)FENASOL( العامل واملستخدمني يف لبنان
ملناســبة مرور عرش ســنوات عىل االتفاقية 
الدولية 189 الخاصة بالعمل الالئق للعامالت 
يف الخدمــة املنزلية، احتفاال يف مقر االتحاد 
ته سفرية  الوطني، يوم أمس الســبت، ح
 SHANI CALYANERATNE النــكا  رسي 
KARUNARATNE، رئيــس االتحاد الوطني 
النقايب كاسرو عبد الله، ممثلون عن سفارات 
، الفليبني، النيبال، مدغشقر واثيوبيا  بنغالد

وعامالت يف الخدمة املنزلية يف لبنان.
بدايــة القى عبد الله كلمة أشــار فيها اىل 
أن »االتفاقيــة الدولية الخاصة بالعامالت يف 
الخدمة املنزليــة، والتي وقع عليها لبنان يف 
جنيــف يف 16 حزيران عام 2011، لألســف 
الشديد مل يقرها الربملان اللبناين لغاية اليوم، 
رغم مطالبتنا املتكررة لذلك، ان عرب املذكرات التي 
تقدمنا بها للربملان اللبناين أو عرب االعتصامات 
والتظاهرات وكل أشــكال التعبري الدميقراطي 
من أجل إنصاف العامــالت بالخدمة املنزلية 

واعطائهم اقل حقوقهم االنسانية والغاء نظام 
الكفالة املجحــف بحقهم واعطائهم الحقوق 
واملكتســبات التي ينص عليهــا قانون العمل 
اللبنــاين«. كام تحدثت ســفرية رسي النكا، 
مشــيدة باالتحاد الوطني وبرئيسه وبنقابة 
العامــالت يف الخدمة املنزلــة، وواضعة كل 
امكاناتها »مــن اجل اقرار االتفاقية رقم 189 
يف الربملان اللبناين وتحصني العامالت قانونيا 
وتحريرهم من نظام الكفالة يف لبنان«. وهنأت 
وب  االتحاد الوطني ورئيسه عىل »النضال الد

من اجل كامل حقوقهم يف لبنان«.
كذلك تحدثت رئيســة نقابة العامالت يف 
الخدمة املنزلية معاهدة »مواصلة النضال مع 
االتحــاد الوطني من اجل تحقيق العمل الالئق 
واقرار االتفاقية 189«، تلتها أمينة رس النقابة 
التــي تحدثت عن »الظلــم الالحق بالعامالت 
بهــم يف لبنان نتيجة نظــام الكفالة وعدم 
اقرار االتفاقية الدولية 189«. أما رئيسة لجنة 
ي النكيات يف لبنان، فتعهدت  العامــالت ال
»مواصلة النضال من اجل إلغاء نظام الكفالة 

املجحف وإقرار االتفاقية الدولية رقم 189«.

اعتــرب رئيــس »تكتل نواب 
بعلبك الهرمل« النائب حســني 
»تشــكيل  أن  حســن،  الحا 
اإللزامي  املمــر  هو  الحكومة 
ورمبــا الوحيد، للبدء مبعالجة 
العديدة  املواطنــني  مشــاكل 
بالــدواء إىل  بدءا  والكثــرية، 
واملســتلزمات  املستشــفيات 
الطبيــة، إىل البنزين واملازوت 
واملواد الغذائية وارتفاع ســعر 
الدوالر، وغري ذلك من املشاكل 
الكثرية التي تضغط عىل حياة 
املواطنــني، وتجعلهم يف قلق 

كبري عىل أيامهم املقبلة«.
طارىء  اجتامع  خالل  وقال 
للتكتــل يف »جمعيــة العمل 

البلدي«، مبشاركة النواب غازي زعير وعيل املقداد 
وابراهيم املوســوي مع اتحادات بلديات محافظة 
بعلبــك الهرمل، يف حضور املســؤول عن مكتب 
الشــؤون البلديــة واالختيارية يف حركة »أمل« - 
البقاع صبحي العريبي واملسؤول عن العمل البلدي 
يف »حزب الله« الشــيخ مهــدي مصطفى: كان 
بحث يف عدد من القضايــا الحياتية التي تضغط 
عىل املواطنني وعىل رأســها ملف املحروقات، بعد 
التطــورات التي حصلــت، ويف طليعتها طوابري 
املواطنــني الذيــن ينتظرون ســاعات طويلة يف 
ســياراتهم وآلياتهم أمام محطــات الوقود، وبعد 
شــح ماديت املــازوت والبنزين يف املحطات وبيع 
هذه املواد بأسعار أعىل بكثري من األسعار الرسمية 
املعلنــة من وزارة الطاقــة واملياه، مبوجب جدول 

األسعار«.
أضاف: »بالنسبة إىل البنزين واملازوت، لألسف 
الشــديد فشلت كل خطط النقل العام، وهناك اليوم 
ســعر للبنزين أعىل من السعر الرسمي بحدود 30 
ألف لــرية أي بحدود 60 او 70 يف املئة زيادة عىل 
السعر الرسمي بسبب التهريب واالحتكار، ولألسف 
مل تتمكــن الدولة بكل مؤسســاتها وأجهزتها من 
أن توقــف التهريب أو تكافــح االحتكار، وبالتايل 
املواطن ليس مســؤوال عن التهريب واالحتكار وال 
عن مكافحتهام، وال ينبغي تحميله نتيجة الفشــل 

يف مكافحة التهريب واالحتكار«.
وتابع: »هنــاك حديث يف البلد أن الدولة نتيجة 
شح الدوالر يف مرصف لبنان، تفكر يف رفع الدعم 
جزئيا عن املحروقات، أي رفع ســعر رصف الدوالر 
للمحروقــات املدعومة إىل 3900 لرية، وأن الدولة 

تفكــر يف لحظة من اللحظات، يف أن توقف الدعم 
بانتظار إصدار البطاقة التمويلية، ومرشوع قانون 
البطاقة موجود اآلن أمام اللجان النيابية املشركة. 
نحن نســأل يف ظل غياب النقل العام وعدم وجود 
البطاقة التمويلية ووجود األزمة الكبرية يف شح 
املحروقات بســبب التهريب واالحتــكار وارتفاع 
األســعار، أي خيارات تضعون أمــام املواطن أيها 
املسؤولون جميعا يف البلد، وأيها الوزراء املعنيون؟ 
املطلوب تشــكيل خلية طوارىء مللف املحروقات، 
عىل أعىل مســتوى يف البلد، إذ ال يســتطيع أحد 
أن يقــول للبنانيني ال نعرف مــاذا نفعل. املطلوب 
من املســؤولني املعنيني اتخاذ القرار بتشكيل خلية 
الطوارىء للتعاطي مع هذا امللف بكل مســؤولية، 
ألن هذا امللف حســاس وخطري جــدا ويؤثر عىل 

االستقرار العام يف البلد«.
ساء اتحادات البلديات سبل  وقال: »بحثنا مع ر
التنســيق معهم لتأمني االســتقرار يف الخدمات 
العامة ضمــن نطاق اتحاداتهــم، كام حصل مع 
تجربــة اتحاد بلديات الهرمل الذي نجح إىل حد ما 
يف توفري املازوت بشكل مستقر، ولكنه غري كاف، 
وبسعر مقبول جدا لألفران، املستشفيات، مولدات 
الكهربــاء، محطات ضخ املياه، وســيارات الدفاع 
املدين، وسنعمم هذه التجربة عىل باقي االتحادات، 
من خالل الســعي لدى وزارة الطاقة واملياه لتوفري 
كميات املــازوت الالزمة التحــادات بلدية بعلبك 
وشــامل بعلبك ورشق بعلبك وجنوب بعلبك وغرب 
بعلبك والشــالل، لتخفيف الضغط عن املواطنني، 
بهدف تأمني املياه والكهرباء ول ال تنقطع خدمات 

املستشفيات وسيارات الدفاع املدين«.

وختم الحا حسن: »املفرض 
أن تتحسن التغذية بالتيار عىل 
مســتوى كل لبنان بحسب عود 
مؤسسة الكهرباء. هناك تقنني 
للكهربــاء يف كل لبنان، ولكن 
بعلبك  منطقــة  يف  التقنــني 
الهرمل يفوق كل املناطق، وهذا 
أمر مؤســف جدا وال ميت إىل 
عدالة التوزيع بني املناطق عىل 
اإلطالق. هذا األمر من مسؤولية 
وزير الطاقة واملياه واملدير العام 
وقد  لبنان،  كهرباء  ملؤسســة 
تحدثنا معهام، وإن شــاء الله 
تتم االســتجابة لهذا املوضوع. 
التقنــني داخل منطقة  وكذلك 
بعلبك الهرمل غري منصف بسبب 
تحكم البع بتوزيع الكهرباء من دون أي وجه حق، 
وبالتايل من مسؤولية كل األجهزة املعنية أن توقف 
هذا الخلل يف توزيع الكهرباء، إذ هناك قرى تستفيد 
مــن التغذيــة بالتيار بني 20 و 24 ســاعة يوميا، 
وجوارها قرى أخرى ال تتعدى ساعات التغذية فيها 
الســاعتني، وحل هذه املشكلة، أيضا من مسؤولية 

وزارة الطاقة واملياه ومؤسسة كهرباء لبنان«.

{ زعير {
بدوره قال زعير: »نعيش أزمة عىل مستوى كل 
لبنان، سواء عىل صعيد سعر رصف الدوالر، أو عىل 
كل املستويات األخرى لجهة األزمة يف املواد الغذائية 
والطبية، وتردي األوضاع االقتصادية واالجتامعية 
واملعيشــية. الناس تضغط عــىل جراحها وآالمها 
وعذاباتها، ولكن املفــروض أن تأخذ هذه املنطقة 
يف الحد األد حقها، فهي تشــكل ربع مســاحة 
لبنان، وســكانها يشــكلون أكرث من ربع سكان 
لبنان، إضافة إىل إخواننا النازحني السوريني، فمن 
أصل 1.5 مليون نازح ســوري، يســكن يف بعلبك 
الهرمــل زهاء 700 ألف ســوري يف بعلبك الهرمل، 
ولهم متطلبات وهناك واجبات علينا تجاههم، ويف 
الوقــت عينه هناك تقصري تجاههم وتجاه املجتمع 

املضيف من األمم املتحدة والدول املانحة«.
وشدد عىل أن »موضوع توفري املحروقات لتأمني 
الكهرباء واملياه وتنقل املواطنني وتشــغيل مولدات 
املستشــفيات، ال يحتمل التأجيل وســنتابعه مع 
املعنيني، واملطلوب إيجاد الحل له بأرسع وقت، مبا 
يحف هذا اإلنسان يف أرضه وعيشه بكرامة دون 

إذالله أمام محطات املحروقات«.

دعا الى تشكيل خلية طوارىء لحل ملف املحروقات
ــات ــ ــجــة األزمـ ــــي ملــعــال ــزام ــ ــر إل ــم ــة م ــوم ــحــك ــا حـــســـن: تــشــكــيــل ال ــحـ الـ

تل اجتامع الت

أوضح مدير عام حسابات املصارف املراسلة 
يف املرصف املركزي  اليمن ي يارس القباطي، أّن 
»األموال يف  املصارف اللبنانية  تخّص املصارف 
اليمنّيــة كاّفة، وهي أموال تــّم تحويلها إىل 
حســابات أحــد مصارف لبنــان، ومخّصصة 
لتمويل قيمة املســتوردات األساســّية للسوق 

اليمنّية، مثل  القمح  والدقيق و األدوية ».
وأكّــد يف حديث صحايف، أّن »حّتى اآلن، مل 
يتــّم االتّفاق عىل آلّية محّددة لتســديد املبلغ، 
وإمّنا الوفــد اليمني الّذي زار بريوت اقرح يف 
اجتــامع قبل أيّام عّدة مع املركزي اللبناين، آلّيًة 
الســتعادة األرصدة املحتجــزة، وأبلغ حاكم » 

مرصف لبنان »  رياض سالمة  أنّه سيعرض عىل 
القامئني عىل أحــد مصارف لبنان اآللّية الّتي تّم 

طرحها إلستعادة أموال املصارف اليمنّية«.
وأشار القباطي إىل أّن »تقديًرا للوضع الّذي ميّر 
به لبنان، أبلغنا ســالمة مبطلبنا امللح باســتعادة 
100 مليون دوالر نقــًدا ملواجهة التزامات البنوك 
اليمنّيــة خارجّيا. هذا مــع العلم أّن املرصف الّذي 
أقصده أفــر عن جزء من تلــك األرصدة لبع 

املصارف اليمنّيــة، عىل إثر اللقاء الّذي حصل يف 

بريوت األســبوع املايض مع إدارته العليا، غري أنّه 

يبقى غري كاف«.

وكشــف أّن »الوفد اليمني طالب باستعادة 100 

مليون دوالر كدفعــة أوىل من املبلغ املقّدر بأكرث 

من 250 مليون دوالر، عىل أّن يسّدد الباقي بحسب 

آلّية يتّم االتفاق عليها تتناسب مع أوضاع املصارف 

اللبنانية الّتي متّر بأزمة حاّدة اليوم«، مشــّدًدا 
عىل »أنّنا نعلم جّيًدا صعوبة األزمة الّتي ميّر بها  
القطاع املرصيف اللبناين  ونُقّدر ذلك، لكّن أموال 
املصارف اليمنّية محجوزة منذ ما قبل األزمة يف 
ترشين األّول 2019، ما شكّل ذلك أزمة حقيقّية 

للبنوك اليمنّية، ونحن بحاجة الستعادتها«.
ورّدا عىل ســؤال عاّم إذا كان املرصف  املركزي 
اليمني  واملصارف اليمنّية ستلجأ إىل القضاء من 
أجل استعادة تلك األموال، ركّز القباطي عىل »أنّنا 
نضغط الســتعادة األرصدة مع تقديرنا لألزمة 
الّتي ميــّر بها لبنان، ونحن عــىل ثقة بحاكم 
»مرصف لبنان« البتكار معالجات تتام مع 

اآللّية الّتي تّم طرحها عليه إلســتعادة املبلغ«.
كام لفت إىل أّن »بالده مل تقدم منذ العام 2019 
عــىل اتخاذ أّي إجراءات قانونّية بحّق هذا املرصف 
ر الكبــري الّذي لحق  اللبنــاين، بالرغــم من ال
بالقطاع املرصيف اليمني«، معربًا عن أمله بـ«حّل 
اإلشــكال، ال سّيام وأّن حاكم املركزي اللبناين كان 
متفّهاًم ومتجاوبًا مــع املطالب الّتي طرحها وفد 

اليمن خالل االجتامع األخري«.

»املركزي اليمني«: األموال املوضوعة في لبنان 
تخ املصار اليمنية كافة وهي ُمخّصصة لتمويل مستوردات أساسية 

رئي بلدية فنيدق: لحل 
مشكلة املحروقات ألن 
الوضع أصبح مأساوياً

ناشــد رئيس بلدية فنيدق 
الشــيخ ســميح عبدالحي 
يف بيــان املعنيــني، »حــل 
أزمة املحروقــات وبخاصة 
املازوت، فهناك مستشفيات 
ومؤسسات ومدارس وآليات 
بلديــات تعمل عىل املازوت، 
كمعــدات جمــع النفايات 
ومولدات ســحب املياه من 
اآلبــار، وهنــاك مرىض يف 
حاجة اىل أوكسجني، وأدوية 
يف حاجــة اىل بــرادات، 
والرشح يطــول عن حاجة 

املواطن للمحروقات«.
وقال: »األمر مأسوي يف 
لبنــان وخصوصا يف قرى 
عــكار، وال يحتمل التأخري، 
ونحــذر الدولة بكل أطيافها 
وأجهزتها األمنية والسياسية 
من أمــور ال تحمد عقباها، 
وبخاصــة أن املواطن يرزح 
تحت ضغوط الوباء والغالء 
واألزمة الخانقة التي تعصف 
به. ونوجه رصخة يف وجه 
كل مســؤول ونتوجــه اىل 
اإلعــالم ل ينقل صورة ما 
يجري يف القــرى والبلدات، 
فهناك جرح عميق ومأســاة 

كبرية يف القرى والبلدات«.
وختم: »هنــاك رشارة قد 
تندلع من بلــدة فنيدق ولن 
 تتوقف يف عكار والشامل«.

عدوان: »الكابيتال كونترول مجرد« أداة بخطة شاملة
ومن يم باإلحتياطي يخضع للمالحقة الجزائية

بع املحطات ترف استالم البنزين
كشف ممّثل موّزعي املحروقات فادي أبو شقرا، عن أّن »هناك 
عدداً كبرياً من محطات البنزين رف اســتالم البنزين تجّنباً 
للمشــاكل التي تشــهدها املحطات بسبب الحصول عىل مادة 
البنزيــن«. وقال: »إننا كموزعي محروقات وأصحاب محطات 
البنزيــن، نعيش األّمرين يف هذا الظرف الصعب ونتمّنى الحل 
يــع ألزمة املحروقات اليوم قبل غد عــرب توافر البنزين  ال

لريتاح املواطن وصاحب املحطة واملوزعون«.
وطلب أبو شــقرا من »رئيس الحكومة والحكومة مجتمعًة 
اتّخاذ القرار الشــجاع الذي يرونه مناسباً، سواء باعتامد دعم 
البنزين عــىل 3900 لرية، أم تغيري دعم البنزين ليصبح 30 بـ 
، إلنقاذ الوضع الصعب الذي ميّر به  70 بــدالً من 15 بـــ 85 

قطاع النفط حالياً«.
ويف ســؤال حول ترصيح وزير الطاقة رميون غجر األخري 
يف مجلس النواب، والــذي أوضح خالله أّن صفيحة البنزين 

سيصبح سعرها 200 ألف لرية إذا ما ُرفع الدعم عن املحروقات، 
رأى أبــو شــقرا أّن الوزير طرح األمــور »بواقعية ورصاحة 
وشــفافية، ألنّه ميتلك املعطيات مــن قبل مرصف لبنان، ومل 
يقصد إحباط الناس والتنصل من مســؤولياته، وليس عليه أن 

يتحّمل وحده مسؤولية هذه األزمة«.

أكــد عضو تكتل الجمهوريــة القوية وعضو  لجنة اإلدارة 
والعــدل  النيابية النائب  جور عدوان ، أن »اللجنة ســتقوم 
بعملهــا فيام يتعلق بقانون  الكابيتال كونرول  وســتعطيه 
األولوية، ولكن أين ســيمر القانــون أو ال، فهذا يحصل يف 
الهيئة العامة«، موضحا أنه »ال ميكننا أن نحدد وقت االنتهاء 
مــن العمل عىل اقراح قانــون الكابيتال كورنتول، ولكن لن 

يأخذ الكثري من الوقت«.
وشــدد عدوان يف مقابلة تلفزيونيــة، عىل أنه »يف 17 
ترشيــن 2019، كان لدينا احتياطــي يف  مرصف لبنان  يبلغ 
33.3 مليــار دوالر، واليوم هناك حواىل 17 مليار تم رصفهم 
يف ســنة وعدة أشهر، السؤال الذي يطرح نفسه: ملاذا اليوم 
إن كنــا نريد أن ندفع للناس أموالهم بالدوالر، ملاذا مل يقوموا 

بذلك من قبل؟«.
وتابــع: »حصل اتفاق بني مــرصف لبنان ومن يغطيه يف 
ال سياســة  للدعم املطلق لكســب الوقت عىل حساب ودائع 

الناس«،وأكــد أن »من يتحمل مســؤولية الـ 17 مليار دوالر 
هم الحكومة ومرصف لبنان، وهذا املبلغ أهدر من أمام  الشعب 
اللبناين  ومن أمام املودعني، فهم عمدوا اىل رضب قدرة لبنان 

باالستنهاض«.
واعترب عضو تكتل الجمهورية القوية أن »قانون الكابيتال 
كورنتول هو مجرد أداة ضمن خطة شــاملة، ولن يحد أي 
تغيري مبفرده، وهــذا القانون يجب أن يتم ربطه كلياً بخطة 
شــاملة ضمن مهلة إلقرارها، وأن يكون موقتاً واســتثنائيا، 
ونحن نحتــا لـ 200 منجم و500 محقق وعرشات رشكات 

التدقيــق لنعرف األرقام الحقيقية يف مرصف لبنان«.
  وأعلن عدوان أن »االحتياطي اإللزامي ملك خاص ويضمنه  
الدستور ، وال املجلس النيايب وال الحكومة مجتمعني ميكنهم أن 
ميسوا باالحتياطي اإللزامي، ومن ميّس باإلحتياطي اإللزامي 
خاضع للمالحقة الجزائّية سواء كان رئيس الحكومة أو  وزير 

املالية  أو حاكم مرصف لبنان«.

م املصار اللبنانية أنهت  عبدالله: مع
ال العاملين لديها وتنهي خدمات 
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ســاء  ر مــن  بــفــوز  تهنئة  رســائــل  تلقى  رئيسي 
العالم دول  مختلف  فــي  ولين  ومس وسياسيين 

ــعــراق ــرب ال ــد غـ ــدا قــاعــدة عــيــن األســ ــه اســت
ــداد ــ ــ ــ ــل عـــــراقـــــي وابـــــنـــــه جــــنــــوب ب ــتـ ــقـ مـ

رئي وزراء قطر: أول انتخابات
ملجل الشورى في تشرين االول

تــحــذر  ــرة  ــمـ ــعـ والـ ــ  ــحـ الـ وزارة  ــة:  ــوديـ ــعـ ــسـ الـ
ــن واملــقــيــمــيــن مـــن شـــركـــات وهــمــيــة ــي ــواطــن امل

توالــت رســائل التهنئة 
وسياســيني  ســاء  ر من 
ومسؤولني يف مختلف الدول 
بعد اإلعالن عن فوز إبراهيم 
االنتخابــات  يف  رئيــيس 

الرئاسية اإليرانية.
العراقي  الرئيــس  وقــدم 
برهم صالح، تهانيه مبناسبة 
فوز رئيــيس يف االنتخابات 
مؤكدا  اإليرانية،  الرئاســية 
العالقــات  أهميــة  عــىل 
املشــركة والراســخة التي 

تجمع البلدين، والروابط القوية بني الشــعبني 
أجل  من  العمل  مواصلــة  وأهمية  الصديقني، 
تعزيز هذه العالقات يف املجاالت السياســية 
واألمنية واالقتصاديــة والتجارية والثقافية، 
والتنســيق املشــرك من أجل تعزيــز األمن 

واالستقرار يف ربوع املنطقة.
وبعث برقيات تهنئة كل من: رئيس مجلس 
الوزراء العراقــي مصطفى الكاظمي، االمني 
العــام لحركة النجباء الشــيخ أكرم الكعبي، 
العام ملنظمة  الفتح بزعامة األمــني  تحالف 
إقليم كردســتان  العامري، رئيس  بدر هادي 
العراق نيجريفان بارزاين، الرئيس الســوري 
بشار األسد، الرئيس الرويس فالدميري بوتني، 
الرئيس الريك رجب طيــب أردوغان، رئيس 
اإلمارات  رئيس  بــري،  نبيه  اللبناين  الربملان 
خليفة بن زايد آل نهيان، نائب رئيس اإلمارات 
رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب محمد بن 

راشد آل مكتوم، والشــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ويل عهد أبوظبــي نائب القائد األعىل 
للقوات املســلحة اإلماراتية، أمري قطر متيم 
بن حمــد آل ثاين، نائب أمــري قطر عبد الله 
بن حمد آل ثاين والشــيخ خالد بن خليفة بن 
عبــد العزيز آل ثاين، رئيــس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية القطري، سلطان عامن هيثم 
بن طارق، أمري دولــة الكويت نواف األحمد 
الصباح،  الصباح، وويل عهده مشعل األحمد 
ورئيس الحكومة صباح الخالد، رئيس املجلس 
اليمن مهدي املشاط،  الســيايس األعىل يف 
الرئيــس األرميني أرمني رسكســيان، رئيس 
الوزراء الباكســتاين عمران خــان، الرئيس 
املقاومة  الكويب ميغيل دياز كانيــل، حركة 
اإلســالمية يف فلســطني )حامس(، حركة 
الجهــاد اإلســالمي يف فلســطني، ائتالف 
شــباب ثورة 14 فرباير يف البحرين، الرئيس 

األذربيجاين إلهام علييف.

قاعدة  أمس  اســتهدفت 
تتواجد  التي  األســد«  »عني 
فيها القوات األمريكية غريب 

البالد، بالصواريخ.
وقال مراســل » RT«، إن 
»صاروخا اســتهدف قاعدة 
عــني األســد يف محافظة 
داخــل  وســقط  األنبــار 

محيطها«.
أضاف أن »القوات األمنية 
الثاين  الصارو  عىل  عرثت 
طالق  الــذي كان معــدا ل
الشــهداء مبنطقة  يف حي 
البغدادي مبحافظة األنبار«.

ومل يعرف إذا ما كانت هناك خسائر أم ال.
من جهتهــا، قالت خلية اإلعــالم األمني 
الحكوميــة يف بيان صحفــي، إن »القوات 
األمنيــة تجري تحقيقا يف حاد ســقوط 
صــارو نوع كاتيوشــا مل ينفجــر، وكان 
انطالقه من جهة منطقــة البغدادي باتجاه 

قاعدة عني األسد الجوية«.

{ انفجار عبوة جنوب البالد {

من جهة ثانية، أعلنت خلية اإلعالم األمني 

الحكومية يف العراق، أمس، مقتل فالح وابنه 
بانفجار عبوة ناسفة جنوب العاصمة بغداد.

وذكــرت الخليــة يف بيــان صحفي، أن 
بغداد، فتحت تحقيقا ملعرفة  »قيادة عمليات 
مالبسات حاد انفجار عبوة ناسفة محلية 
الصنــع كانت موضوعة بالقــرب من منزل 

مواطن يعمل فالحا«.
أضافت أن »انفجــار العبوة أدى إىل مقتل 

الفالح وابنه وحدو أرضار مادية«.
وأشــارت إىل أن »منزل الفــالح يقع يف 
جنويب  املســافر  بقرية  كوريــش  منطقة 

العاصمة بغداد«.

أكد رئيس الوزراء القطري الشــيخ خالد 
بن خليفة آل ثاين، امس، عزم قيادة بالده 
عىل أن تتــم انتخابات مجلس الشــورى 
يف أكتوبــر املقبل وفق إجــراءات نزيهة 

وشفافة.
ساء  وخالل حوار شــامل أجراه مع ر
الصحافــة القطرية، قال رئيس الوزراء إن 
قانون  مــرشوع  عىل  حريصة  الحكومة 
نظــام االنتخــاب، عىل أال يكــون للامل 
أن  االنتخابيــة، مضيفا   العملية  دور يف 
نفاق عىل  الحكومــة وضعت ســقفا ل
الدعاية االنتخابية، وتم تجريم حصول أي 
مرشــح عىل دعم أو متويل أجنبي، وكذلك 

تجريم أية محاولة لرشاء األصوات.
وتابع: »دورنا كحكومة هو ضامن نزاهة 
االنتخابات وحيادية كافة املؤسسات تجاه 
أي مرشح، تحقيقا ملباد العدالة واملساواة 
وتكافؤ الفرص«، مشريا إىل أن هذا الحياد 
يشــمل اإلعالم، وذلك من خــالل »إتاحة 

فرصة عادلــة يف التغطية اإلعالمية لكل 
مرشــح. كام حرصنا عىل توسيع الدوائر 

لتشمل جميع رشائح وفئات املجتمع«.
الوزراء مبا جاء يف خطاب  ونوه رئيس 
أمري قطر الشــيخ متيم بن حمد آل ثاين، 
يف الثالث مــن نوفمرب املايض، والذي أكد 
»االســتعدادات النتخابات مجلس  أن  فيه 
الشــورى كادت تصل إىل ختامها، وسوف 

تجرى يف شهر ترشين االول املقبل«.
مجلس  وافــق  املايض،  االثنــني  ويوم 
الشــورى القطري عىل مــرشوع قانون 
نظام انتخاب مجلس الشورى بعد أن أقرته 

الحكومة القطرية، يف ايار املايض.
ومجلس الشورى هو الهيئة الترشيعية، 
ومن مهامه مناقشــة ما يحــال إليه من 
القوانني،  مرشوعات  مثل  الوزراء،  مجلس 
وميزانيات  للدولــة،  العامة  والسياســة 
املرشوعات الرئيسية، بحيث يقدم توصيات 

بشأنها.

قال الجيش الباكستاين امس، إن تبادال 
إلطالق النار بني قوات حكومية ومقاتيل 
الليل يف  الباكســتانية خالل  »طالبان« 
منطقة شــامل غرب البالد أســفر عن 

مقتل اثنني من املسلحني وجندي.
القوات  أن  عســكري  بيان  وكشــف 
األمنية نفذت عملية يف منطقة سبينوام 
قبلية  منطقة  وهي  وزيرستان،  بشامل 
املحليني  للمســلحني  كانت مبثابة مالذ 

واألجانب.
وست  الشاملية  وزيرستان  دمج  وتم 

مناطق قبليــة أخرى يف مقاطعة خيرب 
بختونخوا الشاملية الغربية يف السنوات 
العسكرية  الهجامت  أعقاب  يف  األخرية 

ضد املسلحني يف املنطقة.
متورطون  إن«املقاتلني  الجيش:  وقال 
يف أنشطة معادية لقوات األمن وينتمون 
الباكســتانية  »طالبان«  جامعــة  إىل 
املحظورة« مضيفا إن »املســلحني فتحوا 
النار عىل قوات األمن، ما أدى إىل تبادل 
مكثف إلطالق النار شارك فيه املسلحان 

والجندي«.

الحــج  وزارة  أصــدرت 
تحذيرات  السعودية  والعمرة 
من  واملقيمني،  للمواطنــني 
الحج  رشكات  مــع  التعامل 
يف  املدرجة  غــري  الوهمية 
املســار اإللكروين الخاص 

بالوزارة لحجا الداخل.
املواطنني  الوزارة  وحذرت 
واملقيمــني »من االنســياق 
غــري  اإلعالنــات  خلــف 
صفة  لها  ليس  التي  املوثقة 
التواصل  مواقع  يف  رسمية 

االجتامعي«.
كــام طلبت مــن املواطنني اإلبــال فورا 
عن أي مكتــب أو رشكــة أو أي رابط يدعي 
لعام  الحج  مناســك  ألداء  تصاريــح  تقديم 
خدمات  تقديم  أو   ،)2021( 1442هـــجري 
حجا الداخل خار إطار املسار اإللكروين.

من جانبه، شــدد عبد الفتاح مشاط، نائب 
وزيــر الحج والعمرة عىل أن »بوابة املســار 
اإللكروين لحجــا الداخل، الذي خصصته 
واملقيمني  املواطنني  طلبات  الستقبال  الوزارة 
لهذا العام، هو املنفــذ الوحيد لحجز خدمات 
رشكات ومؤسسات حجا الداخل املرصحة«.

وأكد أن »مســار حجا الداخل يهدف إىل 
، وتحقيق مبدأ الشفافية  التيسري عىل الحجا
بني طريف التعاقــد، واإلرشاف واملراقبة عىل 
تطبيق جميع اإلجراءات الصحية واالحرازية 
يف ظل اســتمرار جائحة فريوس كورونا«ـ 
مشريا إىل أن »لجان املراقبة واملتابعة بالوزارة، 
رصدت بع الحــاالت الفردية لحمالت حج 
املجاين  الحج  غري مرصحة تنرش إعالنــات 
وإعالنات إلصدار تصاريح الحج مببلغ رمزي 
عرب مواقع التواصــل االجتامعي، وتم مترير 
البالغات للجهــات األمنية التخاذ اإلجراءات 
الالزمة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم«.

رئــيــ هيئة األركـــان ــّدد واليـــة  ــم ت ــل«  ــي ــرائ »إس
عــدنــان ــر خــضــر  األســي ــاً  ــ اداريـ تعتقل  واملــحــكــمــة 

أعلنــت الحكومة اإلرسائيليــة أمس عن 
الجيش،  أركان  هيئة  رئيس  صالحيات  متديد 

أفيف كوخايف، ملدة عام.
أوفري  نرشهــا  تغريــدة  يف  وجــاء 
الوزراء  رئيس  باســم  املتحد  جندملان، 
عالم العريب، عىل صفحته  اإلرسائييل ل
يف »تويــر«: »الحكومــة صادقت هذا 
الصبــاح عىل متديد واليــة رئيس هيئة 
األركان العامة لجيش الدفاع الفريق أفيف 
كوخايف ليبقى يف منصبه لعام آخر ل 
يتمكن من االســتمرار يف قيادة الجيش 
إزاء التحديــات األمنية التي تواجه دولة 

إرسائيل«.

{ تعيني سفري جديد يف األردن {

عىل  اإلرسائيلية،  الحكومــة  صدقت  كام 
تعيني إيتان ســوركيس ســفريا جديدا لدى 

األردن خلفا للسفري أمري فايسربود.
يأيت ذلك، بعد شــهر عىل تســليم رئيس 
العودات،  عبداملنعم  األردين  النــواب  مجلس 
مذكرة طــرد الســفري اإلرسائييل يف عامن 
وسحب الســفري األردين لدى إرسائيل، عىل 
خلفية »االعتداءات عىل املقدسات يف القدس 

والعدوان عىل غزة«.
الحكومــة األردين حينها  وأعلن رئيــس 
أن الحكومة والنــواب يف مركب واحد، وأن 
الحكومة ســتدرس املذكرة النيابية وستعود 

للمجلس للتشاور.

{ انشاء لجنة تحقيق
بانهيار جبل الجرمق {

الحكومــة اإلرسائيلية  اىل ذلك صدقــت 
عىل إنشــاء لجنة تحقيق حكومية للتحقيق 
يف انهيــار يف جبل الجرمق بشــامل غريب 
الجليل »الك بوعومر«، الذي أدى إىل مقتل 44 
شخصا وإصابة أكرث من 150 آخرين بجروح.

{ اتفاق حول نقل
األموال القطرية اىل غزة {

وكانت وســائل إعــالم إرسائيلية أفادت 
بالتوصل إىل اتفاق عىل إنشــاء آلية جديدة 

لنقل األموال القطرية إىل قطاع غزة.
دون  »اإلرسائيلية«،  الـــ12  وذكرت القنــاة 
الكشــف عن مصدر هذه املعلومــات، أن اآللية 
الجديدة لن تشمل السلطة الفلسطينية بل سيتم 
نقل األموال بدال عن ذلك بوساطة األمم املتحدة.

العسكرية  املحكمة  ثبتت  آخر،  عىل صعيد 
اإلرسائيلية يف »عوفر«، أمر االعتقال اإلداري 
ومدته شــهر بحق خ عدنان )43 عاما( 
ب عن الطعام لليوم  من عرابة بجنني، وامل

الـ)22( عىل التوايل.
ونقلت إدارة الســجون اإلرسائيلية األسري 
عدنان إىل مستشفى »رمبام« اإلرسائييل، بعد 
جلســة املحكمة التي عقدت له يف »عوفر« 
األسبوع املايض، حيث رف التعامل مع أي 

من األطباء وعمل أية فحوص طبية.

الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة
للعدوان بصارو أرض جو في مأرب

اليمنية  املســلحة  للقوات  الرســمي  املتحد  أعلن 
العميد يحيى رسيع، أن »الدفاعات الجوية متكنت من 
إسقاط طائرة تجسســية أمريكية نوع )سكان ايغل( 
بصارو أرض جو، ذلك أثنــاء قيامها بأعامل عدائية 
يف أجواء منطقة املشجح مبديرية رصواح مبحافظة 

مأرب«.
وأشــار رسيــع إىل أن عملية االســتهداف موثقة 
بعدسة اإلعالم الحريب وسوف يتم بث مشاهد العملية 
وحطام الطائرة الحقا، مؤكداً أن القوات املســلحة لن 
تألوا جهدا يف القيام مبســؤلياتها يف حامية األجواء 

اليمنية والتصدي لكل العمليات العدائية.

السيسي: مصر تدعم بالكامل  حكومة الوحدة الوطنية واملسار السياسي الليبي
أكد الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس دعم بالده 
الوحدة  الليبي وحكومة  الرئايس  للمجلس  الكامل 
الوطنية يف مهامهام خالل املرحلة االنتقالية، مبا 

يخدم استعادة ليبيا أمنها واستقرارها.
وأشــار الســييس لدى اســتقباله وزيرة 
الخارجية الليبية نجــالء املنقو إىل وقوف 
مرص مع الحكومة الحاليــة وصوال إىل عقد 
االنتخابــات الوطنيــة يف موعدها املحدد يف 
ديســمرب القادم، كخطوة أساسية عىل طريق 
التسوية السياســية لألزمة الليبية من خالل 

تفعيل اإلرادة الحرة للشعب الليبي.
يف  املنقو  بنجاحات  الســييس  وأشــاد 

»اســتعادة وضعية ومكانة العمــل الدبلومايس 
الليبي، والتحــرك مع كافة األطراف الدولية املعنية 
بالقضية الليبية، والتشديد عىل أن استعادة سيادة 

القوات األجنبيــة واملرتزقة«،  تبدأ بســحب  ليبيا 

مؤكدا »دعم مرص الكامل لهذه الجهود خالل كافة 

تحركاتها عىل الصعيد الثنا واإلقليمي والدويل«.

من جانبها، أشــادت وزيــرة الخارجية الليبية 

بدور مرص يف املنطقة، و«جهودها يف إرساء 
مباد الحوار بني الفرقاء الليبيني«.

، إىل التطلع الســتمرار  وأشــارت املنقو
تلك املســاندة خــالل الفــرة القادمة لدعم 
تحملهم للمســؤولية التاريخيــة امللقاة عىل 
عاتق الحكومة املؤقتــة، باإلضافة إىل تعزيز 
التعاون املشرك بني البلدين الشقيقني، ال سيام 
عىل املســتوى األمني، إىل جانب رفع مستوى 

التمثيل الدبلومايس املتبادل.
التعاون بني  آفاق  اســتعراض  اللقاء  وشهد 
البلدين خالل الفرة املقبلة، فضال عن متابعة 
نتائج التنســيق الذي يتم بني الجهات الوطنية 
املرصيــة والليبية لبحث أوجــه التعاون املختلفة 
بينهام، وكذلك اإلعداد للجنة العليا املشــركة بني 

الجانبني.

الليبي  الرئــايس  أصــدر املجلس 
بصفته القائد األعىل للقوات املسلحة 
الوطنيــة، أمس، قرارين بتشــكيل 
والجرمية  اإلرهاب  »قوة مكافحــة 
عمليات  و«غرفة  بالجنوب«  املنظمة 

مشركة لتأمني الجنوب«.
ونــص القــرار رقم »9« لســنة 
الله  الرائد مســعود عبد  عىل تعيني 
مســعود عبد الجليل قائــدا لـ«قوة 
مكافحة اإلرهاب والجرمية املنظمة 
بالجنوب«، فيام تم تعيني العقيد عيل 
الغناي بالنريان قريرة قائدا لـ«غرفة 
الجنوب«،  لتأمني  املشركة  العمليات 
بحسب نص القرار رقم »11«. وح 
املجلس الرئــايس الجهات املختصة 
عــىل وضــع كيل القرارين موضع 

التنفيذ من تاريخ صدورهام.
وتتشــكل »قوة مكافحة اإلرهــاب والجرمية 
يــة األوىل 116  املنظمــة بالجنــوب« من »ال
مشــاة« وتتبع مبارشة القائد األعىل للجيش. أما 
»غرفة العمليات املشركة لتأمني الجنوب« )وتتمثل 
مهامها يف الحفا عىل أمن واســتقرار املناطق 
الجنوبية والحدود اإلدارية( فتتشكل  من »الكتيبة 
116 مشــاة، والكتيبة 117 مشــاة، والكتيبة 96 

مشــاة« بعضوية ثالثــة مندوبني عــن جهازي 

املخابرات العامة، واألمن الداخيل ووزارة الداخلية، 

وتتخذ من سبها مقرا.

{ قيادي يف حفر {

نفى قيــادي بارز يف قــوات »الجيش الوطني 

الليبي« بقيادة خليفة حفــر صحة التقارير عن 

إعادة فتح الطريق الســاحيل الذي يربط بني رشق 

البالد وغربها.

غرب  عمليات  غرفــة  ورصح آمر 
رست وآمــر املنطفــة العســكرية 
الوســطى يف قوات حفــر، اللواء 
احمد سامل، حسب ما نقلت عنه قناة 
»ليبيا اآلن«، بأنه »ال صحة ملا يشاع 
عن فتح الطريق الســاحيل رست  

مرصاتة«.
وأوضــح املســؤول أن اللجنــة 
أن  املقرر  التي من  العســكرية 5+5 
تعقد اجتامعهــا اليوم يف رست مل 
تصــدر أي تعليامت بفتــح الطريق 
الســاحيل، الفتا إىل أن هذه اللجنة 
كافة  املســؤولية عن  الجهــة  هي 
والتنســيق بني  األمنية  الرتيبــات 

الطرفني.
يف غضــون ذلك، وصــل رئيس 
الليبية عبــد املجيد  حكومة الوحــدة الوطنيــة 
الدبيبة إىل منطقة بويرات الحسون قرب مرصاتة، 
وشارك يف إزاحة الســواتر الرملية ضمن عمليات 
فتح الطريق الســاحيل، حيث اعتىل إحدى اآلليات 

املجهزة لتمهيد الطريق.
وأعلن الدبيبة يف وقت ســابق عــن إعادة فتح 
الطريق االســراتيجي الذي ال يزال مغلقا منذ أكرث 

من عامني بسبب النزاع يف البالد.

ــح الـــطـــريـــ الــســاحــلــي ــت ــفــي ف ــن ــي »حـــفـــتـــر« ي ــادي فـ ــيـ قـ
ــوب الــبــالد ــشــكــل غــرفــتــيــن أمــنــيــتــيــن فــي جــن ــاســي الــلــيــبــي يُ ــرئ املــجــلــ ال

مقتل مسلحين باكستانيين وجندي في تبادل إلطالق النار

انية تريد منا أنقرة: اإلدارة األف
أن تكون موجودة في البالد

أكد وزير الخارجية الريك، مولود تشــاوو أوغلو، امس، أن 
»اإلدارة األفغانية تريد من تركيا أن تكون موجودة يف البالد«.

وأشار مولود تشــاوو أوغلو إىل أن »العرض الريك لحامية مطار 
كابل قائم ودول الناتو تدعم هذا املقرح من أجل ضامن أمن أفغانستان«.

وأضاف: »نعول عىل املجتمع الدويل والدول املجاورة لدعم السالم يف 
أفغانستان«، مشددا عىل أن »دور باكستان مهم يف هذا امللف«.

وكان وزير الدفاع الريك خلو أكار، قد أكد يف وقت ســابق، »أن 
بالده عرضت توفري األمن ملطار كابل بعد انسحاب القوات االمريكية من 

أفغانستان، يف حال تم تنفيذ عدد من الرشوط التي طرحتها«.

محكمة أمن الدولة االردنية تحدد
موعد أولى جلساتها بقضية »الفتنة«

تعقد محكمة أمــن الدولة يف األردن، اليوم أوىل جلســاتها 
مبحاكمة املتهمني بقضية »الفتنة«.

وســتتم محاكمة كل مــن وزير التخطيــط والتعاون الدويل 
واملالية األسبق باســم عوض الله، والرشيف عبد الرحمن حسن 

زيد حسني.
ويف تفاصيل هذه املحاكمة، تجدر اإلشــارة، إىل أن قرار الظن 
الذي صدر بحق املشــت عليهام من قبــل مدعي عام املحكمة، 
تضمن تهمتي جنايــة »التحري عىل مناهضــة نظام الحكم 
الســيايس القائم يف اململكة باالشــراك، خالفا ألحكام املادة 
149/1 من قانــون العقوبات رقم 16 لســنة 1960 وتعديالته 

وبداللة املادة 76 من القانون ذاته«.
باإلضافة إىل ما سبق، جدير بالذكر أنه أسند إىل  باسم عوض 
الله، والرشيف عبد الرحمن حســن زيد حســني جناية »القيام 
بأعامل من شأنها تعري سالمة املجتمع وأمنه للخطر وإحدا 
الفتنة باالشــراك خالفا ألحكام املادتني 2 و7 عىل ط من قانون 
منع اإلرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديالته وبداللة املادة 7 و من 
القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي املواد 
أ من قانــون املخدرات واملؤثرات  املخــدرة خالفا ألحكام املادة 9

العقلية رقم 23 لسنة 2016، واملسندة للمشت عليه الثاين«.



اعالنات مبوب ــ دولـــيـات
االثنني  21 حزيران 2021

ــن  ــ ــريـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ إنــــــــقــــــــا عــــــــشــــــــرات املـ
ــة ــيـ ــانـ ــبـ قـــبـــالـــة جــــــزر الــــكــــنــــاري اإلسـ

ــداء أســاقــفــة  ــ ــى نـ ــ الــبــابــا يـــضـــّم صـــوتـــه إل
ــانـــيـــة ــح مـــــمـــــرات إنـــسـ ــتـ ــفـ ــار لـ ــ ــم ــ ــان ــ ــي ــ م

الفـــــــــــرو يلتقـــــــــــي مـــــــــــع األمينـــــــــــة العامـــــــــــة
مـــــــــــن والتعـــــــــــاون فـــــــــــي أوروبـــــــــــا ل

قــال املكتب الصحفي ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، 
إن األمينة العامة للمنظمة هيلغا شــميد ســتزور موسكو 

الجاري. 21 و24 حزيران  يومي 
وذكر املكتب أن شــميد، تخطط خالل الزيارة للقاء وزير 
الرويس سريغي الفروف، وشخصيات مسؤولة  الخارجية 
روســية رفيعة املســتوى.وأضاف املكتب، أنه سيتم خالل 
هذه اللقاءات بحث ومناقشة، مجموعة واسعة من املسائل 
اإلقليمية، وكذلك القضايا املتعلقة باألمن واالســتقرار يف 

مجــال منظمة األمن والتعاون يف أوروبا«.
وأشار املكتب إىل أن شميد، ستخاطب خالل ذلك املجلس 
الدائم ملنظمة معاهدة األمن الجامعي، وستلتقي مع األمني 
العام لهذه املنظمة ستانيسالف زاس.من جانبه قال مصدر 
يف الخارجية الروسية، إن الجانب الرويس سيطرح خالل 
اللقاء مع هيلغا شــميد يوم االثنني، مالحظاته عىل تقارير 

بعثة املراقبة الخاصــة بأوكرانيا والتابعة للمنظمة.
وأضــاف املصدر، أنه ســيتم خالل اللقــاء بني الفروف 
وشــميد يوم االثنني، »النظر بشــكل دقيــق ومفصل يف 
أنشــطة بعثة املراقبة الخاصة التابعة للمنظمة والعاملة 
يف أوكرانيا، وسيتم التعبري عن تعليقاتنا ومالحظاتنا عىل 

تقاريرها«.

أنقذ خفر الســواحل اإلسباين 45 مهاجرا 
قبالة ســواحل جزر الكناري اإلسبانية يف 
انية  املحيط األطلــيس، بينهم 24 امرأة و

أطفال.
املهاجرين  وذكرت وسائل إعالم محلية، أن 
القادمني من إفريقيا جنوب الصحراء، حيث 
شوهدوا يف قارب من قبل سفينة مارة عىل 

بعد حوايل 38 ميال جنوب الجزر«.
تــم نقلهم إىل الشــاط يف  أضافــت 
ســفينة إنقاذ بعد ظهر األحد، حيث ســلم 

أطفال صغار، بعضهم ملفوف يف بطانيات، 
وري  إىل عامل اإلنقــاذ، بينام كان من ال
مســاعدة بع البالغني الذيــن بدا عليهم 

اإلرهاق«.
وأشــارت املصادر، إىل أنه«حتى اآلن قام 
أكرث مــن 5700 مهاجر بالعبور الخطري من 
إفريقيا إىل أرخبيل جزر الكناري، أي أكرث من 
ضعــف ما كان عليه يف ذات الفرة من عام 
2020، والتي شهدت بحد ذاتها زيادة مبقدار 

8 أضعاف عن عام 2019».

ناشد البابا فرنســيس القادة العسكريني 
يف ميامنار الســامح بوصول املساعدات إىل 
النازحــني، الذين فروا من القتال منذ انقالب 
األول مــن فرباير، واحــرام املواقع الدينية 

باعتبارها »مالذا لهم«.
وقال البابا فرنسيس، يف عظته األسبوعية 
امس، أمام حشود يف ساحة القديس بطرس، 
إنه يريد »ضم صوته إىل نداء األسبوع املايض 

من قبل أساقفة ميامنار الكاثوليك«.
وتحد البابا، الذي وجه العديد من النداءات 
فرا عن السجناء السياسيني يف ميامنار،  ل
عن »التجربة املفجعة آلالف األشــخاص يف 

ذلك البلد الذين نزحوا وميوتون جوعا«.
وأيد مناشدة األساقفة للسلطات السامح 
مبمرات إنســانية من أجل إيصال املساعدات 
للنازحــني واحرام دور العبــادة واملدارس 
أماكــن لجوء  باعتبارهــا  واملستشــفيات 

محايدة.
وكانــت الجمعية العامــة لألمم املتحدة 
دعت يوم الجمعة إىل وقف تدفق األســلحة 
إىل ميامنار وحثت الجيش عىل احرام نتائج 
انتخابــات نوفمرب واإلفرا عــن املعتقلني 
السياســيني، مبن فيهــم الزعيمة املحتجزة 

. أونج سان سو ت
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الـــســـبـــا ســيــمــون زبــلــيــط يــســتــعــد لــلــســبــاحــة
ــراحــل 18 ســاعــة مــتــواصــلــة تــكــريــمــاً ملــدربــه ال

ون زبلي ي السبا 

اللبناين  السّباح  يستعد 
جور  سيمون  االتحادي 
جديد  تحد  لخوض  زبليط 
الســباحة،  عــىل صعيد 
وفاء ملدربه الراحل عبدالله 
قبل  تويف  الذي  يوســف 
فرة وجيزة، حيث سيقوم 
يوم األربعاء املقبل يف 23 
حزيران الجاري بالسباحة 
بــني أنفه وشــكا ذهابا 
ســاعة   18 ملدة  وإيابــا 
الرابعة  من  تبدأ  متواصلة 
فجرا وتنتهي عند العارشة 

ليال.
زبليط  الســباح  وكان 
املنتســب اىل نادي »الس 
ســاليناس« تــدرب عىل 
أنواع وفنون السباحة عىل 
يد املــدرب الراحل عبدالله 
يوسف ملدة 18 عاما بشكل 
متواصل أي منذ كان عمره 
أربع ســنوات )حيث يبلغ 

من العمــر اآلن 22 عاما( وقد حقق عىل 
يديــه العديد من االنجــازات والبطوالت، 
أعوام  أن يخترص  السباح زبليط  أراد  لذلك 
املتواصلة  بالســباحة  الـــ18،  التدريب 
لروحه  له وإكراما  ملدة 18 ســاعة وفاء 
املجال، وتحت  وتكرميا لعطاءاته يف هذا 

إرشاف االتحاد اللبناين للسباحة.
من املفرض أن ينطلق الســباح زبليط 
)إبن مدينة طرابلس( عند الرابعة من فجر 
يوم األربعاء املقبل من منطقة تحت الريح 
يف أنفه، باتجاه منتجع الس ســاليناس 
وصوال اىل بلدة شــكا ثم يعود اىل أنفه، 
وهكــذا عىل مدار 18 ســاعة متواصلة، 
الـ 70 كيلومرا  تتجاوز  وذلك مبســافة 
ســباحة، وهو رقم ميكن أن يضاف اىل 

األرقام القياسية يف لبنان والعامل.
»سوف  زبليط:  سيمون  السباح  ويقول 
أهدي 18 ســاعة من السباحة املتواصلة 
وبنفس  يوسف،  عبدالله  روح مدريب  اىل 
الوقت سيكون ذلك مبثابة عملية تدريبية 
قاسية يل متهيدا للمشاركة ببطوالت أكرب 

وتحقيق أرقاما قياسية أعىل«.
ة »صعوبات ميكن  أن  زبليط  ويؤكد 

أن تواجهه خالل ساعات السباحة تتعلق 
بالعوامــل الطبيعيــة املتعلقة بالطقس 
الشــمس  الريــاح واملو وحرارة  لجهة 
املياه خالل  النهار، وبرودة  خالل ساعات 
الرابعة  الفجر حيث ســيبدأ عند  ساعات 
فجرا«، لكنه يؤكد أنه سيعمل عىل »تذليل 
كل هــذه الصعوبات والدخــول يف هذا 
التحدي وإنجاز الســباحة ملدة 18 ساعة 
كل  يستحق  لشــخص  تكرميا  متواصلة 
التقدير والعرفان هو املدرب الراحل عبدالله 

يوسف«.
وتجري التحضريات الالزمة لهذا الحد 
الداخيل  التواصل مع قــوى األمن  لجهة 
وفريق االنقاذ يف الدفاع املدين، حيث من 
املفرض أيضا أن يقــام إحتفال يف أنفه 
مبنطقة تحت الريح عند العارشة من ليل 
األربعــاء 23 حزيران إحتفاء بهذا االنجاز 
املهتمينوالرياضيني  بحضور عــدد مــن 
وعائلــة املدرب الراحل عبدالله يوســف، 
وعدد من العبي نادي »الس ســاليناس« 
الذين ســيتناوبون عىل مشاركة سيمون 
الـ 18  زبليط الســباحة خالل الساعات 
وذلك تشــجيعا له النجاز هــذا التحدي 

بنجاح.

البورتا : برشلونة سيبرم 3 أو 4 صفقات أخرى

ــيـــو ورامــــــو ــنـ ــيـــن مـــوريـ ــدة بـ ــ ــدي ــ ــاملـــة ج ــكـ مـ

ــد لــيــويــن فـــي ريـــــال مــدريــد ــي يـــريـ ــوت ــل ــشــي أن

خوان البورتا

يو ورامو موري

البورتا،  خــوان  كشــف 
رئيس برشــلونة، عن خطة 
يف  الكاتالــوين  النــادي 

املريكاتو الصيفي الحايل.
ترصيحات  يف  البورتا،  وقال 
أبرزتهــا صحيفــة »مونــدو 
»سيربم  اإلسبانية:  ديبورتيفو« 

النادي 3 أو 4 صفقات أخرى«.
فريًقا  »سنصنع  وأضاف: 
نقوم  نحن  للغاية.  تنافسًيا 
بذلك فعلًيا من خالل التعاقد 
مع إريك جارســيا وأجويرو 
العبون  وهناك  وإميرسون، 

عىل وشك االنتقال«.
وتابــع البورتــا: »يف األســبوع املايض 
هرب شــخص منــا«، وذلك يف إشــارة إىل 
باريس سان  انتقال جورجينيو فينالدوم إىل 

جريمان.
وواصل: »بعد التحد مع كومان 3 مرات، 
رأيت أنه ميكننا العمل مًعا والتعاون واالتفاق 
عىل أشياء كثرية أكرث، مام ميكننا االختالف 

بشأنه«.
وأردف البورتا: »أنا سعيد وال أحب أن أعاين 

الناس يعانــون، ورمبا كان رونالد  أو أجعل 
لفرة مــن الوقت غري مرتــاح وغري مريح، 

وكذلك أنا«.
بعد  كومان  حــول  »الشــكوك  واختتم: 
خسارة الدوري؟ شــعرت بخيبة أمل ألنني 
الفوز بالليجا. قلت له  أننا نســتطيع  رأيت 
نا. أعتقد أن هذا األمر  إنني ال أفهم ملاذا خ
كان جيًدا لعالقتــي مع كومان، وأعتقد أنه 
من املهــم أن تكون عالقة الرئيس جيدة مع 

املدرب«.

كشــف تقريــر صحفي 
إيطــايل، أمــس األحد، عن 
مستقبل  بشأن  جديد  تطور 
مدافع  راموس،  ســريجيو 
ريال مدريد، خالل املوســم 

املقبل.
وزعمت تقارير إســبانية 
قبــل أســبوع أن جوزيــه 
مورينيو، مدرب روما، هاتف 
فكرة  عليه  وعرض  راموس، 

االنتقال إىل الذئاب.
ووفقــا ملوقع »كالتشــيو 
ن  ف اإليطــايل،  مريكاتــو« 
راموس تلقــى مكاملة جديدة 

من مورينيــو، عقب إعالن املدافع اإلســباين 
رحيله رسميا عن ريال مدريد، الخميس املايض.

وأشــار املوقع اإليطــايل إىل أن مورينيو 
طلب مجددا من رامــوس االنتقال إىل روما، 
لكن الصفقة معقدة بســبب ارتفاع الرشوط 

املادية لالعب اإلسباين.
وأوضح »كالتشــيو مريكاتــو« أن املكاملة 
كانت عبارة عن دردشــة بني أصدقاء خالل 

يوم صعب لراموس، ثم عرض مورينيو فكرة 
اللعب لروما.

وذكر املوقع اإليطــايل أن عدم تأهل روما 
إىل دوري أبطال أوروبا سيمثل أزمة لراموس 

الذي يفضل اللعب عىل أعىل مستوى.
وقال إن روما قد يســتفيد من »مرســوم 
النمــو« الذي مينح مزايــا رضيبية لالعبني 
األجانب يف إيطاليا، مــن أجل إقناع راموس 

باللعب يف الكالتشيو.

وضع كارلو أنشــيلويت، مدرب ريال مدريد، 
مهاجمه السابق يف إيفرتون، كالفريت ليوين، 
ضمن قامئة الالعبني الذين يرغب يف التعاقد 

. معهم من أجل إعادة بناء الفريق املل
ويعاين إيفرتون من ضغوطات اقتصادية 
بعد خســارة 240 مليون إسرليني يف آخر 
عامني، ما قد يدفــع إدارة التوفيز للموافقة 
عىل بيع مهاجم الفريــق مقابل 50 مليون 

إسرليني.
وبحسب صحيفة »ذا صن«، رحل أنشيلويت 
إيفرتــون دون مقاومة تذكر من  عن تدريب 
اإلدارة عىل الرغم من امتداد عقده لـ3 سنوات 

إضافية، حيث ســاهم رحيلــه يف تخفي 
التكاليف التي يتكبدها النادي يف أجره.

ويقدم ليوين، مستويات الفتة للنظر وتبلغ 
قيمتــه أكرث من 60 مليون إســرليني، إال أن 
خطر  ومواجهة  للنادي  الصعب  املايل  الوضع 
الصــدام مع قواعد اللعب املــايل النظيف، قد 
تدفع التوفيز لبيع بأقل من قيمته، وهو األمر 

الذي يدركه أنشيلويت جيدا.
وبحســب الصحيفــة »الربيطانية، يرغب 
أنشيلويت أيضا يف التعاقد مع مهاجم تشيليس 
تيمو فرينر، إال أن مدرب البلوز توماس توخيل، 

يرغب يف االحتفا بخدمات الالعب.

ال« لو يتباهى باكتشافه »مدمر البرت

للرحيل ــن  ــي العــب  7 يــجــهــز  ريــــال 

راونيت ينضم إلى نادال وأوساكا
ويمبلدون بطولة  مــن  وينسحب 

س وزي روب 

يل فاران رافا

ميلو راونيت

أشاد يواكيم لوف، مدرب منتخب أملانيا، باألداء املتميز الذي 
قدمه العبه روبن غوزينس يف الفوز )4-2( عىل الربتغال يف 
بطولة أوروبا »يــورو 2020«، قائال إنه كان يعرف أن املدافع 

األي ميلك كل مقومات النجاح.
وخاض غوزينس )26 عاما( العب أتاالنتا اإليطايل مباراته 
الدوليــة األوىل يف أيلــول املايض وكانــت يف دوري األمم 

األوروبية.
وتألق الالعب بصورة الفتة يف مباراته الدولية التاســعة 
مع منتخب بالده السبت الفائت وسبب صداعا مزعجا لدفاع 
الربتغال، بســبب رسعته الهائلة ومهاراتــه العالية، عندما 
أســهم يف صناعة هدفني وأحرز هدفا خالل املباراة الثانية 

وقبل األخرية لبالده ضمن املجموعة السادسة.
وبعد املباراة قال لوف يف مؤمتر صحفي »اكتشــفناه قبل 
عامني تقريبا ونجــح هو يف التكيف رسيعا جدا يف صفوف 

الفريق«.
وأضاف املدرب »بعد أول مباراة خاضها معنا مل تكن لديه أي 
مشكلة.. فهو عىل تواصل وثيق ببقية العبي الفريق ومن ثم 

كان من الواضح أنه سيستمر معنا«.
وأكــد لوف أنه منبهــر بصفة خاصــة بانضباط الالعب 
ومهاراته يف التواصل عىل أرض امللعب، مضيفا »كشــخص 
ننا نقدره كثريا جدا. فهو منفتح  وعىل املســتوى الفردي، ف
ذهنيــا ويجيد التواصــل وعالقته طيبة مــع جميع العبي 

الفريق«.
وتابــع »وهو واضح يف كل يشء.. وهــو أيضا دقيق جدا 

ومبارش وملتزم متاما«.
ت مباراتها األوىل يف دور املجموعات  وكانت أملانيا خــ
أمام فرنسا بطلة العامل وستلتقي يف الجولة الثالثة واألخرية 

من الدور األول بعد غد األربعاء يف ميونيخ مع املجر.

كشف تقرير صحفي إسباين، أمس األحد، عن تطور جديد 
بشأن املريكاتو الصيفي لريال مدريد.

ن ريال مدريد جهز  ووفقا لصحيفة »ABC« اإلسبانية، ف
قامئة للراحلــني هذا الصيف، وتضم 7 العبني، وهم: »رافائيل 
أودريوزوال، وداين ســيبايوس،  وألفارو  وإيســكو،  فاران، 

وماريانو دياز ولوكا يوفيتش وإبراهيم دياز«.
وأشارت إىل أن ريال مدريد يهدف لجمع 160 مليون يورو 
عىل األقل من مريكاتو الراحلني، لذا وضع أســعار املغادرين، 
كاآليت: فــاران )70 مليونــا(، ويوفيتــش )35 مليونــا(، 
وسيبايوس )30 مليونا(، وإيسكو )25 مليونا(، وأودريوزوال 
)20 مليونــا(، وماريانو )20 مليونــا(، وإبراهيم دياز )20 

مليونا( مبجموع )220 مليونا(.
وأوضحت أن ريال مدريد مســتعد لفسخ عقد غاريث بايل 
ومارســيلو، إذا طلب الالعبان ذلك، بينام سيخر تاكيفوسا 

كوبو عىل سبيل اإلعارة مرة أخرى.
ويسعى ريال مدريد الستغالل الـ160 مليون يورو الخاصة 
بالراحلني يف التعاقد مع كيليان مبايب، مهاجم باريس سان 

جريمان.

قال ميلو راونيتش، وصيــف بطل وميبلدون عام 
2016، إنه انسحب من بطولة التنس الكربى التي تقام 
عىل مالعب عشبية هذا الشهر بعد انتكاسة يف عملية 

تعافيه من إصابة يف ربلة الساق.
وكان آخر ظهور للمصنف الثالث عىل العامل ســابًقا يف 
بطولة ميامي لألســاتذة يف آذار، حيث خ أمام هوبرت 
هوركا يف دور الســتة عرش قبل أن يغيب عن موســم 
املالعب الرملية بأكمله مبا يف ذلك بطولة فرنسا املفتوحة.

وقال راونيتش، املصنف 18 عامليا يف تدوينة بحسابه 
عىل إنستغرام الســبت: »أردت أن أشارككم أنني حزين 
للغاية، ومتأمل ألنني لن أكون مســتعدا للمنافسة يف 

وميبلدون هذا العام«.
وأضاف راونيتش، أنه كان يستهدف العودة للمنافسات 
يف وميبلدون، لكنه مل يستطع التعايف متاًما يف الوقت 

املناسب.
وتابــع الالعب الكنــدي: »لقد كنت أبــذل جهدا كبريا 
للتعــايف من هــذه اإلصابة، لكني تعرضت النتكاســة 
بسيطة. ولذلك لن أكون مستعدا للمشاركة يف وميبلدون. 

سأجتهد من أجل العودة يف أرسع وقت ممكن«.
وانسحب أيضا رافاييل نادال الحاصل عىل 20 لقبا يف 
البطوالت األربع الكربى واملصنفة الثانية عامليا نعومي 

أوساكا من البطولة.
التي  الوحيدة  الكبــرية  البطولة  وميبلــدون  وكانت 
ألغيت يف 2020 بسبب جائحة كوفيد 19 وستعود إىل 
موعدها الطبيعي هذا العام وتنطلق األدوار الرئيسية يف 

28 حزيران.

ــازارد فــي الــيــورو ــ ــن ه ــة تــفــرق بين األخــوي اإلصــاب

ــي كــــــرة الـــقـــدم ــ بـــطـــولـــة أمــــــم أوروبــــــــــا فـ
(0-1( ويلز  على  بفوزها  اليطاليا  الكاملة  العالمة 

يت يبرر عدم مشاركة سانشو في اليورو ساوث

ــع مــســتــوا ــواضـ ــادات تـ ــقـ ــتـ ــى انـ ــرد عــل ــ ــن ي ــي ك

ازار ان  ور ي و ي خوان  ا

ا ايطاليا وويل م ل

 ، أعلــن املنتخب البلجي
أمس األحد، أن العب الوسط 
تورجــان هازارد ســيغيب 
واألخرية  الثالثة  املباراة  عن 
املجموعات  دور  يف  للفريق 
يف بطولة أوروبا 2020 أمام 
فنلندا يف ســان بطرسرب 

الروسية، اليوم اإلثنني.
وهــز هــازارد العــب 
بوروسيا دورمتوند األملاين 
بلجيكا  فوز  يف  الشــباك 
 ،)1-2( الدمنــارك  عــىل 
الخميــس املــايض، وهو 
ثاين فــوز عــىل التوايل 

للمنتخب، ضمــن املجموعة الثانية، لكنه 
يبدو أنه أصيب يف الركبــة ومن ثم تقرر 

عدم سفره إىل روسيا.
وقالت وسائل إعالم محلية إن هازارد )28 

عاما(، مل يتدرب مع الفريق السبت أيضا.
ويف تغريدة عرب »تويــر«، أعلن املنتخب 
البلجي الذي يقوده املدرب اإلسباين روبرتو 
مارتينيز، غياب هــازارد عن مباراته األخرية 

يف دور املجموعات لكنه مل يذكر سببا لذلك.

وثورغان هازارد هو الشقيق األصغر إليدين 
، الذي يشارك  هازارد مهاجم املنتخب البلجي

يف البطولة الحالية أيضا.
وكان إيدين غائبا عن التشكيلة األساسية 
للشــياطني الحمــر يف مبــارايت روســيا 
والدمنارك، غري أنه شارك كبديل يف املباراتني 

يف ظل تعافيه من إصابة بالوجه.
وأحــرز ثورغان 7 أهــداف يف 37 مباراة 
األول  بلجيكا، منذ ظهوره  دولية مع منتخب 

مع الفريق يف 2013.

إيطاليا  منتخــب  حقق 
فــوزا صعبا عــىل نظريه 
ويلز، بهــدف دون مقابل، 
يف املبــاراة التي جمعتهام 
أمــس األحد، عــىل ملعب 
إطــار  يف  األوليمبيكــو، 
من  الثالثة  الجولة  لقاءات 
ببطولة  املجموعــات  دور 

يورو 2020.
وأحــرز ماتيو بيســينا 
الوحيــد  املبــاراة  هــدف 
لــألزوري يف الدقيقة 39 

من عمر الشوط األول.
»أوبتا«  شــبكة  وذكرت 

حصائيات، أن املنتخب اإليطايل ســجل  ل
7 أهداف حتــى اآلن، خالل مبارياته الثال 

األوىل مبرحلة املجموعات.
وأضافت أن اآلزوري، مل يسبق له أن حقق 
سجال أفضل يف دور املجموعات، سواء يف 
اليــورو أو كأس العامل، منذ مونديال 1998 

عندما أحرز 7 أهداف أيضا.
إيطاليا،  منتخب  أن  إىل  الشبكة  وأشارت 
مل يخ يف مباراة رسمية سجل فيها، منذ 
الربازيل،  أمام  انهزم  عندما   ،2013 حزيران 
بينام حقق الفــوز يف 39 لقاء وتعادل يف 

12، خالل هذه الفرة.
أما شبكة »ســكواكا« فأبرزت أن ماتيو 
للمرة  تنافسية  مباراة  بيسينا، ســجل يف 
كالعب  مشــاركته  خالل  إليطاليا،  األوىل 

أسايس للمرة الثانية مع منتخب بالده.
كام وصل منتخب إيطاليا خالل مواجهة 
ويلز، إىل 1000 دقيقــة عىل التوايل دون 

استقبال أي هدف.
وخر منتخب إيطاليا بشباك نظيفة يف 
القارية أمام  أول مواجهتني له بالبطولــة 

ا. تركيا وسوي
وفــاز األزوري يف مباراتــه االفتتاحية 
باملجموعة األوىل عىل تركيا بثالثة أهداف 
ا يف  دون رد، ثم انترص عىل منتخب سوي

الجولة الثانية بثالثية نظيفة أيضا.
بهذا الفوز، حقق منتخب إيطاليا العالمة 
الكاملــة برصيد 9 نقاط مــن 3 مباريات 
بينام  األوىل،  للمجموعــة  وتأهل متصدرا 
تجمد رصيد ويلز عند 4 نقاط باملركز الثاين، 

وتأهلت برفقة األزوري.
ا عىل  ويف مباراة ثانية، تغلبت ســوي
تركيــا بنتيجــة )3-1(، يف املبــاراة التي 

احتضنها ملعب باكو األوملبي.
هــاري  ا  ســوي ثالثيــة  وســجل 
سيفريوفيتش )6( وشريدان شاكريي )26- 
68(، بينام سجل هدف تركيا الوحيد عرفان 

كان قهوجي )62(.
حصائيات،  ل »أوبتا«  شــبكة  وبحسب 
أصبح شــاكريي أفضل هــداف يف تاريخ 
ا يف البطوالت الكــربى )اليورو  ســوي
وكأس العامل( برصيد 7 أهداف، متفوقا عىل 

جوزيف هوغي.
وسجل شاكريي 4 أهداف يف كأس العامل 

و3 يف اليورو.
ي يهز الشباك،  كام بات أول العب سوي
يف 4 بطوالت كربى متتالية، بتسجيله يف 
مونديايل 2014 و2018، إضافة إىل اليورو 

يف 2016 والنسخة الحالية.
صاحب  ســيفريوفيتش،  هاريــس  أما 
ثالث العب  فأصبح  ا،  لسوي األول  الهدف 
التســجيل، يف كأس  ي ينجح يف  سوي
العامل واليورو، بعد كل من شاكريي وأدمري 

محمدي.
ا إىل  وبهــذه النتيجــة رفعت ســوي
الثالث  رصيدها إىل 4 نقاط لتحتــل املركز 
يف املجموعة األوىل، وتبقي عىل أملها يف 
التأهل للدور التــايل بني أفضل 4 منتخبات 
احتلت املركــز الثالث، بينــام تذيلت تركيا 
املجموعــة دون رصيد مــن النقاط لتودع 

البطولة.

منتخب  مــدرب  ســاوثغيت،  غاريث  أكد 
إنكلرا، عىل تحليه بالواقعية بشأن التوقعات 
التي يضعهــا عىل جادون سانشــو وباقي 
الدولية يف  الخربة  الذين ال ميلكون  الالعبني 

قامئة املنتخب اإلنكليزي.
ومل يشارك سانشو يف أي مباراة مع إنكلرا 
يف بطولة اليورو الجارية، ومل يتواجد حتى 
اللقاء  البدالء يف االنتصار خالل  عىل مقاعد 

األول عىل كرواتيا.
مباراة  إمكانية مشاركة سانشو يف  وعن 
الثالثاء أمام التشــيك، قال ساوثغيت بحسب 
ما نقل موقع »ســكاي ســبورتس«: »منلك 
العديــد من الخيارات، والكثــري من الالعبني 
صغار يف السن ويخوضون تجربة البطوالت 

الكربى للمرة األوىل«.
نتحيل  فني،  كجهــاز  »وبالتايل  وأضاف: 
التوقعات التي نضعها عىل  بواقعية بشــأن 
األفــراد، وجادون من بني هــؤالء الالعبني، 
تــدرب بصورة جيــدة يف األيــام املاضية، 

ويتواجد ضمن الخيارات والقرارات التي يجب 
أن نتخذها«.

وعــن تواضع مســتوى إنكلــرا يف أول 
مباراتني يف اليورو، قال ســاوثغيت: »أعتقد 
أن الكثري مــن الالعبني مل يتواجدوا معنا يف 
الوديات )قبل البطولة(، وبالتايل مل تكن لدينا 

الفرصة للعمل عىل الكيمياء بني الالعبني«.
ذلك،  عىل  العمل  مواصلــة  »علينا  وتابع: 
نعلم أننا منلك بع الالعبني الجيدين للغاية، 
مكاننا تقديم مستوى أفضل من  وندرك أنه ب
مساعدتهم  وسنحاول  أسكتلندا(،  )أمام  ذلك 

للوصول إىل هذا املستوى«.
وأتم: »األمر األهم أن يقــف الجميع وراء 
للشــعور  بحاجة  فهم  والالعبــني،  الفريق 
بالدعم، قامئتنا أعتقــد ثالث أقل قامئة يف 
الدولية  املباريــات  البطولة من حيــث عدد 
لالعبيها، وأرشكنا فريقا شابا أمام أسكتلندا، 
بتجربة مختلفة مل  الالعبــون  مر  وبالتايل 

يعارصوها من قبل«.

يرى هاري كني، مهاجــم منتخب إنكلرا، 
بأن الســبب وراء بدايتــه املحبطة لليورو ال 
التكهنات  البدنية أو  يعود إىل افتقاده للياقة 

التي تدور حول مستقبله.
واستبدل كني يف مبارايت إنكلرا يف اليورو 
يف الفوز عىل كرواتيا والتعادل مع أسكتلندا، 

وذلك بسبب ضعف مستواه يف املباراتني.
لصحيفة  ترصيحــات  يف  كــني  وقــال 
»الغارديــان« الربيطانية عن اســتبداله يف 
املباراتني: »غاريث )ساوثغيت( ميلك كل الحق 
يف اتخاذ القرارات التي يراها األفضل ملصلحة 

الفريق«.
وأضاف: »ما تعلمناه من البطوالت السابقة 
أفضل  إىل  الوصــول  محاولة  رضورة  هــو 
مستوى يف الوقت املناسب، وأفضل وقت هو 
األدوار اإلقصائية، وأمل أن أنطلق من هناك«.

العام 2018(،  وواصل: »يف روسيا )كأس 
كانت هناك أوقــات يف ربع النها ونصف 
النها مل أصــل إىل الحدة التي أردتها، ويف 
النهاية مل نصل إىل املكان الذي نريده، ورمبا 

يكون ذلك هو السبب«.
دارة قامئة الالعبني،  وتابع: »األمر يتعلق ب
والتأكد من أن الجميع يف حالة بدنية جيدة، 
بالنســبة يل مررت مبباراتــني صعبتني، ال 
أعاين من أي مشــاكل، وشعرت بأنني جاهز 
بدنًيا ودخلت اللقاءين بحالة جيدة مثل حالتي 

طوال املوسم«.
وعن إمكانية تأثر مستواه بالتكهنات التي 
تحيط مبســتقبله مع توتنهام قال: »بالطبع 
ال، أركز بالكامل عىل مساعدة الفريق والنجاح 
يف البطولــة، أتفهم من منظــور اإلعالم أن 

هناك تكهنات، ولكني أركز عل عميل هنا«.



1ـ سامبا، العام، رّف

2ـ علق، لولب، دانتي

3ـ يارين، دنا، رعب

4ـ داري، الال

5ـ ذو الفقــار عيل بوتو، 

هع

6ـ فن، عري، يقن، فرنسوا

7ـ دّف، املمرات، نيل

، متحّدد 8ـ ليو، كامل مرّو

9ـ فرنكفورت، ينوح، قرنة

10ـ نصيب، لسان، ريتي

11ـ أدرسه، ينجزون، اربيل

12ـ دوّي، راديوم، حارب، 

ال

13ـ قنابل، ســبل، روما، 

كفل
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 عموديا: 

 عموديا:

من ستة حروف:    االبرا 

عاصمة عربية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  مريم نّحاس 

اخترب معلوماتك

1ـ بلدة يف الجنوب. 

2ـ يرتجف ويضطرب. 

3ـ نتابع ونواصل. 

4ـ للمنادى، متشابهان. 

5ـ مقعد صغري مريح.

افريقية لغتها  1ـ دولة 
السواحلية واالنكليزية. 

2ـ طائــر يتلّذذ بالتهام 
النحل الطائر. 

3ـ قــارب الخطــو يف 
السري. 

4ـ قضاء لبناين. 
5ـ كاتبة. 

حي وناشــط سيايس رويس راحل.  أديب وكاتب م

مؤســس مدرســة الواقعية االشــراكية التي تجسد 

النظرة املاركسية لالدب. من مؤلفاته: رواية األم، رواية 

 . حية الحضي الطفولة، وم

إسمه مؤلف من عرشة حروف. إذا جمعت: 

. 1+6+8+7+8- أغنية لعبد الحليم حاف

5+10+1+3- بلدة يف الجنوب.

4+7+5- نهار وليل. 

1+4+6- طائرة مقاتلة.  

8+7+2+10- من أفالم سيلفسر ستالون.

9+8+3- خّصص.

3+5- ثقب االبرة. 

1ـ ما إسم الجزيرة اليونانية املشهورة بتمثال فينوس 

الذي إكُتشف يف العام 1820؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما إسم املنطقة والبحر الذي يقع بني شواط كوبا 

واملكسيك والواليات املتحدة؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما إســم القديس االســباين الذي أسس رهبانية 

الدومينيكان؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما إســم املوســيقي األملــاين الذي أنشــأ األوبرا 

الكالسيكية األملانية؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ من هو املغني القديم الذي أخذ الغناء عن معبد املغني، 

ونادم الخليفة الوليد بن يزيد، ولقب بـ مزامري داوود؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما إسم املدينة التي جعلها الخليفة العبايس هارون 

 الرشــيد عاصمته الصيفية، وبنى فيها قرص الســالم؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما إسم املسرية التاريخية التي قادها املهامتا غاندي 

عام 1930؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إســم الزّي التقليدي الذي يلبسه الرجال والنساء 

عىل السواء يف اليابان؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ ما إســم املدينة العربية التي لُقبت قدميا بـ خزانة 

العرب؟ 

1ـ سعي، الفنادق

2ـ األنوف، يرصدون

3ـ مقّر، اندونيسيا

4ـ يدّل، كرب

5ـ النافع، كف، هرل

6ـ رقيب أول

7ـ الديار، مرسيدس

، التأنيب 8ـ ل

9ـ العيلم، نجول

10ـ اد، القمري، زّم

11ـ مارلني مونرو

12ـ نعاب، رهو، نحو

13ـ رتب، وفا، حّر، أم

14ـ يف، برتم، يارا

15ـ ون، تقرب

16ـ سنحريب

17ـ هولدن، يلّف

18ـ عايدة هالل

من هو
من هي

لبنانية معتزلة،  فنانة  1ـ 
لرئيس فرنيس  الثاين  االسم 

راحل.
مرصية  فنانة  أقرب،  2ـ 

راحلة.
3ـ نجازف ونخاطر، صاح 

التيس، صحيفة إسبانية.
4ـ عيب، قائد مشهور يف 

التاريخ.
5ـ قمــح، ســال، كامال 

ناجزا.
راحل،  ســوري  ممثل  6ـ 

نهار وليل.
7ـ مدينة أمريكية، جزيرة 
فرنســا، تصيّل  يف غــرب 

ع. ّ وتت
، فأس، خاف. 8ـ وا

9ـ ممثل وفنان لبناين.

يف  تلبــس  حليــة  10ـ 
املعصم، الغزال، قبيلة عربية.
11ـ أمســيات، مطار يف 

األرجنتني.
12ـ املح الخالص، عهد.
13ـ جزيــرة يف الــرأس 

، صوت النمل، حلم. األخ
14ـ أغنية لفريوز.

15ـ مد، فيلم لناســتازيا 
. كينس

16ـ االســم الثاين لوزير 
دولة لبناين سابق.

17ـ مفّراً.
18ـ ممثــل مرصي راحل 
صاحــب الصــورة كانــت 
هوايته املفضلة حل الكلامت 

املتقاطعة.

1ـ وزيــر ونائــب لبناين 

راحل، جوع شديد.

2ـ كاتــب أمرييك راحل، 

عطش.

3ـ طائــر مغــرّد، رئيس 

حكومة لبناين راحل. 

حية لفريوز. 4ـ عتب، م

5ـ صفــة للذهب، إســم 

موصــول، نارصكُم وقّواكم، 

صب املاء بكرثة.

6ـ يبــس الخبــز، أجتاز، 

مدينــة أمريكية مشــهورة 

مبسابحها.

7ـ مــن الفواكه، بلدة يف 

قضاء جزين، للمنادى، جنس 

من الظباء الصحراوية.

موزامبيق،  عاصمــة  8ـ 

درب ضّيقة، إسم للشيطان.

9ـ جامعــة، فنيت، عملة 

عربية، سمني.

10ـ تكســري وتهشــيم، 

موسيقي أملاين، بيتهم.

11ـ بقية الحب وأثره، عامل 

إنكليزي أّســس الرياضّيات، 

مدينة أملانية، ذهبت أسنانه.

12ـ بلدة يف قضاء جزين، 

منــح، جاه وغنى، مطار يف 

أوغندا.

فرنســية،  مدينــة  13ـ 

حيــوان ضخــم، أحــاد 

وأخاطب، أضاء الربق.

الثور

(21 نيسان - 21 أيار(

طان ال

(22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

(24 آب - 23 أيلول(

العقرب

(23 ت1-21ت2)

الجدي

(22ك1 - 20 ك2)

الحوت

(20 شباط - 20 آذار(

ســتبلغ مرتبة حسنة بواســطة نشاطك 

الزائد. تستطيع أن تتجاوز بع املخاوف مام 

يعزز لديك التفكري الواعي يف مجال العاطفة 

والحب. 

صديق ويفّ يساعدك يف تسهيل أمور أشياء 

قدمية تزعجك. كن يف البيت كام أنت خارجه 

حتى ال تفقد أهم عنارص حياتك الجميلة. 

تزعجك بع االنتقادات الالذعة وال تتحملها 

رغم انها صادرة عن أشــخاص تحرمهم. أنت 

بحاجة للحركة الرياضية والهواء الطلق.

الشــعور ببع االرهاق والتعب قد يرافق 

خطواتــك. عمليا، أنت متلك القــدرة الكافية 

وتتخطى كل العقبات بفضل حنكتك وعزميتك 

القوية. 

أحوالك املادية يف تحســن مســتمر، وهذا 

ناتج عــن تفكريك الصحيح وتطــور العمل 

عندك. ستشــعر برغبة كبرية يف عقد عالقات 

اجتامعية جديدة. 

ستتاح فرص كثرية أمامك هذه الفرة ولكن 

انتبه من ان تكون مســتغال. ميل اىل دراسة 

املوضوعــات الغامضة، واألمــور العاطفية 

حسنة.

تطــرح أمامك مســألة مهمة ويبقى عليك 

االنتباه مليزانيتــك واالبتعاد عن التبذير. ثقتك 

بنفســك قوية وتســتطيع تحقيق بع ما 

تتمناه بسهولة.

اندفاع كبري ورائع يساعدك عىل حل مشكلة 

تقنية ومهنية مررت بها. ستحصل عىل مكافأة 

وتقدير لقاء مجهوك ألنك تترصف بحكمة.

انفــرا يف حياتك بعد أجــواء القلق التي 

عشتها مؤخرا. سيكون لديك الدليل القاطع ان 

القدر يحسن الترصف معك يف بع األحيان.

حــاول التأقلم مع وضعــك الحايل حتى ولو 

ء. لن يتمكن أحد من  كان مضطربا بع ال

مســاعدتك لتنفيذ مرشوع تطمح اليه ســوى 

نفسك.

ء  وضعــك العاطفي متقلــب بع ال

يف هذه املرحلة. بالتفاهم والتســامح تنهي 

الرصاعات الصغــرية. تعلّم أال تبوح مبا تفكر 

خرين. به ل

تأثريات تعرقل ســري نشــاطاتك فتعيش 

لحظات حساسة. إذا عرضت عليك فرص عمل 

جديدة، اعمل عىل دراستها جيدا قبل املوافقة 

النهائية.

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(

أمانة
أرز

أريحا
اختصار

برلني
بريوت

بناء
جملة
جائزة
جهود
حزب
حنان
حرير
حديد
حام

ديكارت
دينامو
دراجة
دفاتر

دساتري
دفة

روايات
رحلة
رونق

رفاهية
رقص
زنود
زهرة
زائري

رشيهان
شمع
شص
شهر

شمس

شويكار
عا

عالمات
عطر

عواميد

فينيسيا
فريق

كابول
الهاي

مكسيكو

محطة
مرص
مجد
نرو

نواعم.

الحل السابق

الحل السابق

بغداد
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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. 

S U D O K U

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ بود آبوت.

2ـ جزيرة يان ماين. 

3ـ بر ساعة مكة يف السعودية.

4ـ سحر. 

5ـ آن إليزابيت أليس مونتباتن.

6ـ ال يوجد رصاص يف أقالم الرصاص.

7ـ زبيبة. 

8ـ رشيد سليم الخوري.

1ـ كرارا. 

2ـ يوتاه. 

3ـ ندكّهم. 

4ـ يال.

5ـ إنتقت.

1ـ كينيا.

2ـ رودان.

3ـ اتّكلت. 

4ـ رآه. 

5ـ أهملت.



ــــــــى اإلجتماعــــــــي ــــــــف إقتصــــــــادي يتعــــــــّدى ال ــــــــة.. تخّل ــــــــة واإلجتماعي ــــــــه االقتصادي ــــــــى الســــــــّلطة وترجمت الصــــــــراع عل
ــــــــف ــــــــر بشــــــــكل ُمخي ــــــــّدالت الفق ــــــــة ســــــــترفع ُمع ــــــــاب اإلجــــــــراءات الحكومي ــــــــاً.. وغي ــــــــح واقع ــــــــع الدعــــــــم أصب رف
ــــــــة ــــــــكار مفصلي ــــــــة.. وُمواجهــــــــة االحت ــــــــة النقدي ــــــــى الكتل ــــــــان الســــــــيطرة عل ــــــــن ســــــــيفقد لبن ــــــــاع ســــــــعر البنزي ارتف

فيينا مـــحـــادثـــات  ــي  فـ ــّدم  ــقـ تـ احـــــراز   : ــاق«  ــ ــف ــ االت ــة  ــجــن ــاء »الــــــنــــــووي« بـــــات قــريــبــاً»ل ــ ــي ــ عـــراقـــجـــي : إعــــــــادة إح

ــاوز ــجـ ــتـ تـ اإلصــــــابــــــات   : ــم  ــ ــال ــ ــع ــ ال »كـــــــورونـــــــا« حــــــول 
و13458 ــن  ــي ــالي م ــة  ــعـ أربـ ــات  ــيـ ــوفـ والـ ــون  ــي ــل م  178.08

ــا ــى روســي ــدة عــل ــديـ أمـــيـــركـــا: نــســتــعــّد لـــفـــرض عــقــوبــات جـ
ــطــن أرســـلـــت اإلشـــــارة الــخــطــأ بــعــد الــقــّمــة ــو: واشــن مــوســك

ــخــط األخــضــر ــل ال ــ ــاالت داخ ــق ــت ــة« تــنــفــذ اع ــي ــل ــي ــشــرطــة االســرائ »ال
680 شخصية عاملية تدعو بايدن الى »إنهاء القمع االسرائيلي ضد الفلسطينيين«

1
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

االثنني 21 حزيران 2021

ي ا و اال ي ال وح

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) )تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

خــالل ثال طرق: األوىل هي مــن خالل برنامج يربح من 
خالله الحزب أو الشخص ثقة الشعب وتوصله إىل السلطة؛ 
الثانية، هي من خالل التوريث الســيايس وهذه حالة لبنان 
بامتياز؛ والثالثة عن طريق الصدفة حيث يأيت شــخص إىل 
السلطة عن طريق الصدفة كام يحصل يف لبنان حني يكون 

هناك تحفظات )فيتو( عىل اآلخرين.
أما الحفا عىل السلطة فيكون من خالل نوعية ونتائج 
الخدمة التي يُقدمها املســؤول لشــعبه الذي يُعاود إنتخابه 
)حالة مريكل يف أملانيا(، لكن الحفا عىل السلطة يف دولة 
»الال قانون« فهو يسلك طريق أخر،إذ ضامن إعادة اإلنتخاب 
يأيت من خالل السيطرة عىل دّولة القانون الناتجة عن عدم 

تطبيق القوانني وبالتايل غياب املُحاسبة.
وبالتــايل بدل أن تكون الســلطة هــي ترجمة لعمل 
دميوقراطي، تُصبح الســلطة فريــق مثلها مثل أي حزب 
أو رشكــة، يف رصاع مع الدولة نفســها. وبغياب ضامنة 
تطبيق القوانني )األجهزة الرقابية وعىل رأســها القضاء( 
تتوغل الســلطة يف الدّولة العميقــة وتُخضعها ألرادتها 
الخاصــة من خالل زرع »نفوذها« يف كل مناصب الدولة 
تحت شــعارات عديدة منها امليثاقيــة ونتائج االنتخابات 
والطائفيــة وغريها من األعذار التي تؤّدي إىل غياب دولة 
القانون لصالح دولة الســلطة.فهل سيطرة السلطة عىل 
الدولة، بدل أن تكون أداة إلدارتها وتنفيذ طموحات شعبها، 

هي بداية اإلحتضار؟
يقــول الباحثون يف علم السياســة أن أحد أهّم مؤرشات 
دولة القانون هي تداول الســلطة التي تُعترب نقطة ُمضيئة 
يف تاريخ قيام الدولة عىل أساس أن السلطة الجديدة تحمل 
برامج جديدة تهدف إىل إمناء ُمستدام. السياسات االقتصادية 
ومنذ منتصف ســبعينات القرن املايض، تحوي عىل ثالثة 
أقطــاب: القطب اإلقتصادي، والقطب اإلجتامعي، والقطب 
البيئي. وبالتايل أي سياســة إقتصادية يجب أن تحوي عىل 
، ُمستمًرا وذا  إجراءات تجعل التطور يف هذه املجاالت الثال
منفعة إيجابية عىل املواطن. والربامج السياســية لألحزاب 
الطامحة للســلطة )وهو أمر مرشوع( يجب أن تحوي عادة 
عــىل خطوات ُمحّددة تضمن تطــوًرا إيجابًيا عىل الصعيد 
االقتصادي واإلجتامعي والبيئي. وتأيت ُمحاســبة األحزاب 
يف االنتخابات النيابية عىل أســاس تحقيق الوعود يف هذه 

املجاالت. لكن يف حــال تحّول الدولة من دولة القانون إىل 
دولة سلطة، هناك إستحالة ملحاسبة األحزاب يف االنتخابات 
بحكم أن الســلطة متلك وســائل متوافرة أمامها للسيطرة 
عىل الصوت اإلنتخايب )قانــون اإلنتخاب، النفوذ، وأهمها 

الفقر...(.
الفســاد هو أحد أوجه الرصاع عىل الســلطة وهو واقع 
موجود يف التاريخ السيايس واإلداري عىل مّر العصور، لكنه 
أخــذ بعًدا ثقافًيا يف لبنــان وبع الدول العربية أكرث منه 
يف الدول األخرى. وهذا الفساد يُشوه السياسات اإلقتصادية 
بأوجهها الثال ويؤّدي إىل ترّدي ُمحّتم يف مستوى معيشة 

املواطن.
الفســاد مينع تطبيق سياسات إقتصادية وإجتامعية 
 » وبيئية سليمة، ويدفع إىل خلق مشاريع »الفيل األبي
 أي املشــاريع ذات الكلفــة العالية مــن دون جدوى 

إقتصادية.
 وقد منع هذا الفســاد لبنان مــن الحصول عىل إقتصاد 
ُمنتج عرب اإلعتامد بالدرجة األوىل عىل اإلســترياد الذي أّمن 
مداخيل هائلــة لهذا النظام األوليغاريش. ولقد بلغت كلفة 
الفســاد املبارشة )مداخيل خزينــة الدولة( وغري املبارشة 
)غياب الفرص االقتصادية( عىل االقتصاد اللبناين بحســب 
تقديراتنــا عام 2015 أكرث من عرشة مليارات دوالر أمرييك 
ســنويًا. ويجب التذكري يف هذه املناســبةأن االقتصاد الذي 
قتصاد »ُمتخلّف«  يحوي عىل موارد غري ُمستخدمة يُسّمى ب
بحســب النظرية االقتصادية،وكذلك املُجتمعات التي تحوي 
عــىل فقراء يتّم تصنيفها عىل أنها ُمجتمعات ُمتخلّفة. فام 

هو حجم التخلّف يف إقتصادنا؟
للجواب عىل هذا الســؤال يكفي النظــر إىل رشكة مثل 
رشكة مايكروسوفت والتي تبلغ قيمتها السوقية ما يوازي 
الريليون دوالر أمرييك، يف حني أنها تبيع برامج كمبيوتر. 
ويف لبنان الذي يحوي عىل العديد من األصول املادية الثمينة 
مثل املرافق العامة والرثوة الغازية يف البحر وغريها، هناك 

دين عام يفوق املئة مليار دوالر أمرييك!
لألســف أصبح لبنان يتدىّل يف التخلّف واإلجرار الفكري 
والحضاري وهو الذي كان لؤلؤة الرشق قبل العديد من جريانه. 
أين هو اإلبــداع الفينيقي الذي مّيز التاريــخ اللبناين، وأين 
هو اإلبداع املســيحي الذي أنار الرشق وشــّد أوصال القومية 
العربية، وأين هي الحضارة التي بعثها اإلسالم والتي نهضت 
باألمة العربية يف القرون املاضية؟ كل هذا الرّدي والراجع 

هو بســبب الفساد التي يُســتخدم يف الرصاع عىل السلطة 
وبحجج دينية وطائفية.

الفساد يف لبنان أسقط الدولة وأوصل اللبناين إىل نقطة 
أصبح يحتا فيها إىل مســاعدات خارجية لتأمني حاجاته 
الغذائية واملواد األساسية من أدوية ومحروقات! قروض عىل 
مّر الســنني تّم إقراضها ورصفها من دون جدوى للمواطن، 
وعرشات ال بل مئات املليارات تّم إنفاقها عىل اإلسترياد دخلت 

يف جيوب ُمستفيدين يُحارضون بالعّفة!
لبنان يف مســار ظالمي دامس ال مُيكن له الخرو منه 
نهاء الرصاع عىل الســلطة ومامرســة الدميوقراطية  إال ب
مبعناها الحقيقي، والتنافس عىل خدمة الشعب الذي يّضمن 

تجديد الثقة عند كل إنجاز للسلّطة.

{ رفع الدعم أصبح واقعا {
الفساد الذي مل يتوّقف إىل اآلن )ال بل زاد ويزداد يوما بعد 
يــوم!( عىل الرغم من كل مــا حصل ويحصل من إنهيارات، 
كان وال يزال ســبًبا رئيســًيا يف خرو الدوالرات من لبنان 
ويف الحصــار االقتصادي واملايل الــذي يُخّيم عىل لبنان. 
التهريب واإلحتكار أّديا إىل خســائر يف إحتياطات مرصف 
لبنان )6.2 مليار دوالر أمرييك يف عام واحد( وبالتايل ومع 
وصول اإلحتياطات إىل مستوى اإلحتياطي اإللزامي، أصبح 
اإلســتمرار يف الدعم أمًرا ُمســتحيالً إال إذا ما تّم إستخدام 

دوالرات املودعني.

 وهــذا األمر يواجه ُمشــكلة قانونيــة تتمّثل مبخالفة 
الدســتور ألي مّس لهذه األموال، وأخرى أخالقية تتمّثل يف 
»رسقة أموال الشــعب« املمنوع مــن الحصول عىل أمواله 

بسبب الفساد يف الدولة اللبنانية.
اإلجــراءات الحكوميــة - أي منع التهريــب واإلحتكار 
ومكافحة الســوق السوداء - غائبة بالكامل وكأن السلطة 
متواطئــة )!( وإال ملــاذا ال يتّم منع تهريب مئات الصهاريج 
التي يتّم تهريبيها يومًيا وأطنان األدوية واملُستلزمات الطّبية 

التي يحتكرها حفنة من الخدم السلطوي؟
عمليــا الدّعم إنتهى واملرحلة الحالية هي مرحلة إنتقالية 
حيث سيتّم وقف الدعم تدريجًيا يف فرة ال تتعّدى الشهرين 
كأق حــّد. وبالتايل وخالل هــذه املرحلة يتوّجب عىل 
أجهزة الدولة أن تكون ُمستنفرة وجاهزة ملكافحة اإلحتكار 

والتالعب باألسعار.
لكن كلنا يعلم أن هذا لن يحصل لألسف! وبالتايل سرتفع 
األسعار بشكل جنوين وســُتصبح رهينة سعر الدوالر يف 

الســوق الســوداء الذي تُديره حفنة من الرصافني، والتجار 
واملرصفيــني باإلضافــة إىل ُمهربني وكل ذلــك بغطاء من 

أصحاب النفوذ!
الفقــر ســريتفع وإذا مل يقم املجتمع الــدويل مببادرة 
ن الفقر  إنسانية من خالل ُمساعدات غذائية ومواد أولية، ف

سيتخطّى الـ 90 يف املئة يف األشهر القادمة.

{ صفيحة البنزين والتضّخم {
سعر صفيحة البنزين هو مؤرش أسايس يف السياسات 
االقتصاديــة بحكم أنــه يدخل يف صناعــة، تغليف أو 
نقل 95 من الســلع واملواد والخدمات التي نســتهلكها. 
وبالتــايل، يأيت ارتفاع ســعر صفيحة البنزين ليزيد من 
التضّخم وهو ما يُعرف بالتضخّم املُتغلغل وإذا كان ناتًجا 
عن ارتفاع أسعار النفط العاملية، فُيسّمى عندها بالتضّخم 

املُستورد.
مرصف لبنــان العاجز عن تأمني الدوالرات لرشاء البنزين 
واملحروقات عامة بســبب تهريب أكــرث من 60 منها إىل 
، إقرح آلية لرفع الدعم تنّص عىل التمويل عىل سعر  الخار
الـ 3900 لرية لفرة ُمعينة ال تزيد عن شهرين قبل رفع الدعم 
بالكامل وذلك تفاديًا إلرتفاع فجا بســعر الصفيحة. هذا 
األمر يعني أنه يف املرحلة األوىل ســريتفع سعر الصفيحة 
إىل حــدود الـ 70 ألف لرية لبنانية قبل أن تقفز إىل أكرث من 
200 ألف لرية لبنانية )عىل ســعر السوق السوداء الحايل( 

حني يتّم رفع الدعم بالكامل.
بالطبــع هذا األمر ســيجعل الذهاب إىل العمل يومًيا أمًرا 
غري ُممكن نظًرا إىل كلفة النقل إذ ســُتصبح بحدود الـ 800 
ألف لرية لبنانية ألربع صفائح بنزين يف حني أن الحد األد 

لألجور هو 675 ألف لرية لبنانية!
لكن األخطــر يف املوضوع هو أن التجار الذين يرفضون 
الشيكات املرصفية والبطاقات املرصفية ويفرضون العملة 
النقدية، ســيدفعون املرصف املركزي إىل طبع العملة لتلبية 
الطلــب الكبري عىل الكا وهو ما ســريفع التضّخم إىل 
مستويات نعتقد أنه لن يكون هناك إمكانية بعدها للسيطرة 

عىل الكتلة النقدية باللرية اللبنانية. 
وري أن تفرض الحكومة  من هذا املُنطلق، نرى أنه من ال
عىل التجار قبول وسائل الدفع األخرى تفاديًا لطبع العملة 
والذي ســيجعل الحفرة أعمق والخرو منها سيكون صعبا 
جًدا. فهل تقــوم الحكومة بهذه الخطوة أم أن هناك طمعا 

يف ما تبّقى من دوالرات يف منازل اللبنانيني؟

وعمــالً يف غاية الصعوبة«، وأعتقــد »ان كافة الوثائق باتت 
جاهزة تقريباً«.

اما فيام يخص القضايا الخالفية الرئيسية، كشف عراقجي 
ان بعضها قد سّوي دون البع اآلخر، وقد اتخذت هذه القضايا 
شــكالً محدداً كام اتضحت أبعــاد االختالفات متاماً، وأكد أن 
الوقــت قد حان لتتخذ األطــراف املقابلة قراراتها، موضحاً أن 
ساحة املفاوضات واالتفاق املحتمل باتت واضحة متاماً، ومبا 

يلزم عىل األطراف املقابلة ان تقرر.
وأضــاف عراقجي »لقد اصبح واضحاً اليوم، الخطوات التي 
ميكن اتخاذهــا نظراً للمجاالت املتاحة والخطوات التي يتعذر 
القيــام بها، إذ حان الوقت الذي يلــزم عىل جميع االطراف أن 

. تتخذ قرارها النها
وتابــع : »نحن ســنوقف املفاوضات لفــرة، ليس لغرض 
التشــاور فحســب وإمنا بهدف اتخاذ القرارات بعد العودة إىل 
عواصمنا«. الفتاً إىل أن »املفاوضات غري املبارشة ليست بالعمل 
السهل، ألن توخي سوء الفهم خاللها يتطلب العمل ميزيد من 

الدقة والتفاصيل«.
ويف هذا السياق، قال ميخائيل أوليانوف ممثل روسيا الدائم 

لدى املنظامت الدولية يف فيينا، إن لجنة االتفاق النووي أشارت 
إىل إحراز تقدم كبري يف املفاوضات. وذكر أنه تم االتفاق عىل 

أخذ اسراحة للتشاور يف العواصم.
وأضــاف أوليانوف، يف تغريدة عىل »توير »اجتمعت لجنة 
االتفــاق النــووي اإليراين، والحظت حــدو تقدم كبري يف 
محادثــات فيينــا، مبا يف ذلك ما تم تحقيقــه خالل الجولة 

السادسة. 
وقررت أخذ قســط من الراحة للسامح للمشاركني بالتشاور 
يف عواصــم بالدهم، واالســــتعداد، عــىل األغلب، للجولة 

النهائية.

{ مستشار األمن القومي األمرييك {
ويف هذا السياق، قال مستشار األمن القومي األمرييك جيك 
ســوليفان أمس، إن الخالفات ما زالت قامئة بني إيران والقوى 
العامليــة يف محادثات إحياء االتفاق النووي املربم عام 2015، 
ولفت ســوليفان أنه يجري التفاوض يف فيينا حاليا بشأن أي 

العقوبات سرفع عن إيران.
وقال ســوليفان يف مقابلة مع محطة ايه يب يس نيوز »ال 
تزال هناك مسافة معقولة لقطع بع القضايا الرئيسية، مبا 
يف ذلك العقوبات وااللتزامات النووية التي يتعني عىل إيران أن 
تتعهد بها«، مضيفا أن الســؤال عن أي عقوبات عىل إيران كان 

من املقرر رفعه ال يزال قيد املناقشة.

ماريــا زاخاروفا، وكتبت عىل قناتهــا يف تطبيق »تيليغرام«: 

»الخطوات غري القانونية للواليــات املتحدة كنا دامئا نقابلها 

برد حتمي ومنطقي. من املدهش أن يف واشنطن من يفضلون 

سباق الحواجز يف حلقة مفرغة«.

وأشــارت زاخاروفا إىل أن »املؤدلجــني األمريكيني فضحوا 

أنفسهم« عرب ربطهم بني »السيل الشاميل -2« وهو »مرشوع 

اقتصادي تشــارك فيه رشكات مشغلة خاصة ودول مستقلة، 

وقضيــة نافالني، ليظهــروا بذلك أن كل هــذه الضجة حول 

التســميم املزعوم )لنافالني( يســتخدمونها وسيلة ملعالجة 

مشكلة افتقارهم للقدرة التنافسية«.

رســالة مفتوحة إىل الرئيس األمــرييك جو بايدن، تدعو إىل 
العمل من أجل املساعدة يف إنهاء القمع الذي متارسه إرسائيل 
عىل الشــعب الفلسطيني، وأشارت الشخصيات املوقعة عىل 
الرسالة إىل أن الوقت قد حان للواليات املتحدة لتك الوضع 

السيايس الراهن يف الرشق األوسط.
وجاء يف الرسالة، أن »أعضاء التحالف العاملي للمجتمع 
املــدين وقادة األعــامل والفنانــني والزعــامء الدينيني 
والسياســيني الحائزين عىل جائــزة نوبل، املوقعني أدناه، 
يدعــون قادة الواليات املتحدة للعمل للمســاعدة يف إنهاء 
الهيمنة والقمع املؤســيس اإلرسائييل للشعب الفلسطيني 
ألن السالم الدائم والعادل لجميع الناس، سيبقى بعيد املنال 
إذا بقيت السياسة األمريكية عىل الوضع الراهن بدون عدالة 

ومساءلة«.
وخاطبت الرسالة الرئيس بايدن، بالقول »إن إدارتكم ملتزمة 
بسياســة خارجية تتمحور حول الدفــاع عن الدميقراطية 
وحامية حقوق اإلنســان. وقلتم مؤخــرا إنكم تعتقدون أن 
الفلسطينيني واإلرسائيليني لهم الحق نفسه يف العيش بأمان 
والتمتع بتدابري متساوية من الحرية واالزدهار والعدالة«، غري 
أن الهوة بني هذه الترصيحات والحياة اليومية للفلســطينيني 

واسعة جدا.
ونبهت إىل »أن الرشطة اإلرسائيلية واملستوطنني مستمرون 
يف مامرســة العنف ضد الفلســطينيني رغــم وقف إطالق 
ي واألعامل العنيفة ضد  النار الرســمي، وذلك بالطرد الق
، مؤكدة أن  املتظاهرين السلميني واملصلني يف املسجد األق

هذه السياســات تقوض النسيج االجتامعي، ومتنع أي تقدم 
نحو مستقبل دميوقراطي عادل وسلمي«.

ودعت الرســالة اإلدارة األمريكية الحالية لـ »ملامرســة 
ضغوط دبلوماســية منسقة للمســاعدة يف إنهاء التمييز 
والقمع املنظمني، ولضامن محاســبة السلطات اإلرسائيلية 

التي تنتهك حقوق الفلسطينيني«.
ومن بني املوقعني عىل الرسالة، رئيسة إيرلندا السابقة ماري 
روبنسون، وزير خارجية الجزائر األسبق األخ اإلبراهيمي، 
والناشــطة اليمنية توكل كرمان الحائــزة عىل جائزة نوبل 
للســالم عام 2011، والسيايس الفرنيس اإلرسائييل أبراهام 
، الذي ناضل من أجل فصل املؤسســات الدينية عن دولة  بور
إرسائيــل، إضافة إىل مروان املعــرش وزير الخارجية ونائب 

رئيس الوزراء األردين السابق.
كــام تضم قامئة املوقعــني رئيس منظمة مرشوع الرشق 
األوســط اإلرسائييل دانيال ليفي، واملغني ومؤلف املوسيقى 
الربيطــاين بيــر غابرييل، وكذلك نعوم تشومســ عامل 

اللسانيات واملفكر األمرييك.
وفضال عن الشــخصيات هناك العديد من املنظامت مثل 
  (IPPNW( رابطــة األطبــاء الدوليني ملنع الحــرب النووية
الحائــزة عىل جائزة نوبل للســالم عــام 1985، و«حملة 
مناهضة التســلح« )CAAT( املرشحة لجائزة نوبل 2021، 
و«اللجنــة اإلرسائيليــة ضد هدم املنــازل« بأملانيا وفنلندا، 
و«التحالف الدويل للدفاع عن الحقوق والحريات« بفرنســا، 
و«االتحاد الدويل للحقــوق والتنمية« ببلجيكا، و«الرابطة 
الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنســان«، و«الحركة من أجل 

سالم عادل« بكندا، وغريها.

شارل ايوب رئي التحرير العام
نـائـــب رئــي التحرير : حــنـا ايــــوب
نائــبة رئــيـــ التحرير : نــور نعمة

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخرا سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكروين 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

210 دول ومناطق منذ اكتشاف أوىل حاالت اإلصابة يف الصني 

يف كانون األول 2019.

 ويف ما ييل قامئة بالدول العرش األكرب من حيث عدد اإلصابات:

 - الواليــات املتحــدة: 601496 وفــاة 33694665 إصابــة.

إصابــة.  29823546 وفــاة   385137 الهنــد:   - 

إصابــة.  17801462 وفــاة   500800 الربازيــل:   - 

إصابــة.  5752130 وفــاة   110702 فرنســا:   - 

إصابــة.  5359728 وفــاة   49071 تركيــا:   - 

إصابــة.  5299215 وفــاة   288437 روســيا:   - 

 - اململكــة املتحــدة: 127956 وفــاة 4610893 إصابــة.

إصابــة.  4250902 وفــاة   127225 إيطاليــا:   - 

إصابــة.  4242763 وفــاة   88247 األرجنتــني:   - 

- كولومبيا: 98746 وفاة 3888614 إصابة.

ويف مــا ييل قامئة بأكــرث الدول العربية مــن حيث عدد 

اإلصابات وترتيبها يف القامئة اإلجاملية:

إصابــة.  1279697 وفــاة   16834 العــراق:   -  25 

إصابــة.  745667 وفــاة   9647 األردن:   -  35 

إصابــة.  608070 وفــاة   1747 اإلمــارات:   -  41 

إصابــة.  543267 وفــاة   7815 لبنــان:   -   42  

إصابــة.  525924 وفــاة   9233 املغــرب:   -  43   

44 - السعودية: 7650 وفاة 471959 إصابة.


