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تصبحون على وطن...الدوالر تجاوز  23.500ل.ل ...الوضع االقتصادي واملعيشي وكل شيء كارثي
رؤس ــاء الحكوم ــات الس ــابقون يدرس ــون وض ــع ش ــروط لع ــدم تك ــرار تجرب ــة الحري ــري م ــع العه ــد
ً
لبن ـــان ف ـــي «االنتظ ـــار» لتكلي ـــف جدي ـــد ...ه ـــل س ـــنكون ام ـــام ف ـــراغ مفت ـــوح ام حكومـــة قريب ـــا ؟
نور نعمة
االمل الذي يعيشــه املواطن اللبناين فاق كل التوقعات ،وبات
يف القعــر وحيدا ،مذلوال فقريا ،جائعــا وخائفا ،يف حني ان
الســلطة تجر البالد اىل الفوىض وعدم االســتقرار االمني،
وكأنها مل تكتف بانهاك مؤسسات الدولة وافالسها.
الدوالر تجــاوز  22000لرية لبنانيــة ،وازمة الدواء ال حل
لها حتى اللحظة ،واملستشــفيات تستغيث بعد تردي احوالها.
الجمود الســيايس هو ســيد املوقف اليوم ،ولبنان يف انتظار
استشــارات نيابية تســبقها مشــاورات لالتفاق عىل اسم
الشخص الذي سيكلف لرئاسة الوزراء .امنا التجارب اظهرت ان
التكليف ليس امرا صعبا ،امنا التأليف هو مسار محفوف بالعقد
والعناد واملحاصصة .فهل ســيكون لبنان امام فراغ مفتوح ام
سيكون لديه حكومة؟ فعليا ،املواطن هو من يدفع الثمن غاليا
بســبب الرصاع املوجود بني احزاب السلطة ،وهو الذي اضحى
شهيدا حيا يف دولة مل تؤ ّمن له شيئا ،بل برعت يف افقار الناس
وافالس املؤسسات .
بئس هذا الزمن الرديء حيث اصبح املظلوم يدفع فاتورة افعال
الظامل .بئس هذا الزمن الكاريث الذي يعيشــه الشعب اللبناين
نتيجة اداء العهد و»تيار املستقبل» وكل االحزاب التي امعنت يف
رسقة مال الدولة لسنني طويلة ويف تعذيب شعبها وقهره.
فــال حكومة وال عدالة لضحايــا انفجار بريوت ،وال رجال
دولــة يريدون وقف النزيــف اللبناين .فال رئيس مكلف يعتذر
بعــد فرتة وجيزة النه غري قادر عىل التأليف ،بل هناك رئيس
مكلف وضع الشعب يف حالة «انتظار» ملدة تسعة اشهر ومن
ثــم اعتذر ،رغم انه كان يعلم يف قرارة نفســه ،ان ال حكومة
ســتبرص النور .وعليه ،رمى الرئيس املكلف سعد الحريري كل
املســؤولية وكل اسباب االزمة ،فضال عن كرة النار املعيشية،
بوجه الشــعب اللبناين لخالفه مع العهد ومربئاً نفســه من
تداعيات االعتذار الكارثية التي اتت عىل حساب املواطن اللبناين
واملآيس التي يعيشها والتي ال تحىص .هذا والعهد مل يُقدم عىل
اي تنازالت ،حيث تشبث ومعه التيار الوطني الحر مبطالب غري
قابلــة للتفاوض ،بدال من تدوير الزوايا من اجل خالص لبنان
و»شعبه العظيم».
تزامنا مع الجمود الســيايس الداخــي ،كانت الفتة وترية
ولهجة البيانات الخارجية الدولية اآلســفة للواقع الحكومي

واملستعجلة التكليف والتشكيل واملحذرة من الوضع املعييش-
االنساين الصعب.
وتؤكد اوســاط ديبلوماسية اوروبية يف بريوت لـ»الديار»
ان هناك تنســيقا ســعوديا -امريكيا-فرنسيا -مرصيا للحث
عىل تشــكيل حكومــة رسيعة مهمتها االنقــاذ والتحضري
االنتخابات،وتقــول ان بعــد رحيل الحريري ال يســتبعد ان
يكون هناك شــخصية لبنانية اخرى يف بال الســعودية ،وقد
يظهر اســمه فجأة االســبوع املقبل ،املهم عىل ما يبدو عند
السعودية ازاحة الحريري واالنطالق نحو مرحلة للتفاهم مع
االيرانيني ومن خلفهم حزب الله.

} اوساط مقربة من حزب الله :املرحلة اليوم
للتشاور ولالتفاق عىل اسم البديل }

مبوازاة ذلك  ،اشارت اوساط مقربة من حزب الله لـ«الديار»
ان الجميع بانتظار اجراء االستشــارات النيابية التي ستحصل
عىل االرجــح بعد عيد االضحى ،الفتــة اىل ان الفرتة املمتدة
من اليوم اىل موعد االستشــارات ســرتتكز عىل املشاورات
بني االقطاب لالتفاق عىل اســم الرئيــس املكلف .وتابعت ان
الشــخصية التي ستكلف لتأليف الحكومة غري معروفة حتى
اآلن ،فال اســم محددا لذلك ،فضال عن ان هناك انقســاما يف
مقاربة الخط الســيايس لرئيس الحكومة ،واشارت االوساط
اىل ان العهد يريد تســمية شخصية ســنية لرئاسة الوزراء
خارج «نادي رؤســاء الحكومات السابقني» ،عىل سبيل املثال
فــؤاد املخزومي ،جواد عدرا او جــال كبي .اضافت ان العهد
يريد طي صفحة الحريري والتوجه نحو شــحصيات جديدة.
يف املقابل ،يريد الرئيس نبيه بري وبعض االطراف السياســية
ان يكــون نجيب ميقايت هو البديــل وان يكون االخري رئيس
الحكومة املقبل .وتساءلت االوساط املقربة من حزب الله اذا
كان الشــخص املرشح لرئاسة الحكومة خارج «نادي رؤساء
الحكومات السابقني» سيحظى بتغطية سنية وبتأييد دويل؟
الن اي مرشــح ســني ال يرىض عليه الرئيس سعد الحريري
سيكون ضعيفا وفقا لهذه االوساط.
ونددت االوســاط املقربة من حزب الله بالفراغ الحكومي،
حيــث اعتربت ان املترضر الوحيــد من عدم والدة حكومة هو
االقتصاد وامن البلد.
وعــن انتقادات الحريري لحزب الله وقوله انه مل يســاهم
يف تســهيل التأليف ،قالت هذه االوساط ان حزب الله أيد علنا

انتشار كثيف للجيش يف طرابلس
الحريري ليكــون الرئيس املكلف ،كا أيد مبادرة بري من اجل
تذليل العقبات التي كانت متنع تشكيل الحكومة ،كا كشفت
ان االتصــاالت بني حزب الله و الحريــري كانت جارية دامئا
وجيدة  ،وتابعت االوساط ان الحزب تدخل بكل جدية لتشكيل
الحكومــة وبارسع وقت ممكن ،مشــرية اىل ان االمني العام
لحزب الله السيد حسن نرصالله طالب جميع االفرقاء يف كلمة
له بتقديم التنازالت من اجل مصلحة لبنان وشعبه.

} ماذا بعد مرحلة اعتذار الحريري؟ }

اىل ذلك ،قالت اوساط سياسية مطلعة ل «الديار»  ،ان هناك
عدة احتاالت تطرح بعد اعتذار الحريري منذ يومني:
 االحتال االول :ان تســتمر حكومة ترصيف االعال عىلما هي عليه.

االحــــتــــال ي ــه ــدم اك ــب ــر مــقــبــرة كــنــعــانــيــة فـــي فــلــســطــيــن املــحــتــلــة
«حــمــاس» :لـــ«الــربــاط» فــي الــقــدس ...والحصار على غــزة جريمة حرب
دعت حركــة حاس يف بيان
اصدرتــه امــس ،إىل «الرباط»
يف القدس املحتلــة ،والتصدي
للمســتوطنني ،واشــارت إن
«حكومــة االحتــالل متُ عــن
يف سياســاتها التهويديــة يف
مدينــة القدس ،عــرب إرصارها
عــىل تفريغ املدينــة من أبنائها
األصليــني ،وترحيلهم عنها عرب
تكرار سيناريو حي الشيخ جراح،
باســتهدافها ألحياء البســتان
وبطــن الهوى ،ووادي حلوة ،يف
بلدة ســلوان الحامية الجنوبية
للمسجد األقىص املبارك».
ولفت البيــان إىل أنه «وبينا
مل تفهم حكومــة االحتالل مبا
آلت إليه آخــر جولة يف معركة
ســيف القدس ،من دروس و ِع َرب،
ها هي تلعب بالنار من جديد بعد
ساحها للمستوطنني باقتحام
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(تتمة المانشيت)

عىل طريق الديار
لو وافق فخامــة رئيس الجمهورية
العاد ميشال عون عىل الحكومة التي
قدمها يومها مصطفى اديب ،ملا وصلنا
اىل الحالــة التي وصلنا اليها اليوم .فقد
كانت حكومة مهمة وانقاذ ،ومستقلة
بكل معنى الكلمة.
فقد اضاع لبنان فرصة كبرية ،وتخبط
اكرث من سنة يف ازماته ،فلو وافق رئيس
الجمهورية عىل حكومة مصطفى اديب

ملا وصلت البالد اىل «جهنم» بكل معنى
الكلمة ويف كل املجاالت.
املطلوب اليوم من اي رئيس مكلف بعد
االستشارات النيابية وتكليفه ،ان يحدد
مهلة شهر لنفسه ،فاما ينجح ويستمر،
واما يعتذر ،النه مل يعد مسموحا الفراغ
الحكومي كل مرة ملدة سنة.

«الديار»

أميركا تدرج  6كيانات روسية ضمن القائمة السوداء
أعلنــت وزارة التجــارة األمريكية ،امس،
فرض قيــود تجاريــة عىل ســتة كيانات
روسية ،اعتربتها ســابقا أنها تترصف عىل
نحو يتعارض مــع مصالح األمن القومي أو
السياسة الخارجية للواليات املتحدة.
وقالــت الوزارة يف بيــان« :هذه الكيانات
الستة ،التي متت إضافتها جميعا ضمن وجهة
روســيا ،حددتها حكومــة الواليات املتحدة

قوات االحتالل تهدم املقربة الكنعانية

ً
اش ــت ــع ــال الــجــبــهــات شـــــمـــــاال ...وجـــنـــوبـــا فـــي افــغــانــســتــان
الفــروف :مهمة «الناتو» فشلت ...وتسوية الغالب واملغلوب ستكون هشة
اشتبكت القوات األفغانية مع
مقاتي «حركة طالبان» ،امس،
بعدما شــنت عملية الســتعادة
السيطرة عىل معرب سبني بولداك
الحدودي الرئييس مع باكستان،
يف حني تسعى الحركة للتقدم يف
الشال واالســتيالء عىل معقل
زعيم الحرب املناهض للحركة عبد
الرشيد دوستم.
وقالت وزارة الدفاع األفغانية
إنهــا أطلقت عملية عســكرية
الستعادة الســيطرة عىل معرب
ســبني بولــداك الحــدودي مع
باكســتان ،وذلك بعد يومني من
ســيطرة حركة طالبــان عليه،
وأضافــت أن القــوات األفغانية
اشــتبكت مع مقاتــي طالبان
ليلــة الخميس وصباح الجمعة،
يف حــني أفاد ســكان محليون
اندالع معارك عنيفة يف الســوق
الرئيسية مبدينة سبني بولداك.
اشــارة اىل ان معرب «تشمن»
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 االحتــال الثاين :ان تذهــب االمور اىل انهيارات متتاليةوفــراغ مفتوح ،وان تنزلق االمــور نحو االنفجار االجتاعي.
واشــارت هذه املصــادر اىل ان االحتال الثــاين قد يحصل،
الن الحريــري يريد االنتقــام من العهد الذي احرجه فاخرجه،
وبالتايل يريد ان يضع كل ثقله لتحقيق ذلك.
 االحتال الثالث  :ان العهد يريد ان يوظف االندفاع الدويلغري املســبوق لتأليف حكومة ،ذلك ان املجتمع الدويل ال يتكلم
عن اســم واحد لرئاسة الحكومة كسعد الحريري او غريه ،بل
جل ما يريده حكومة للبنان دون ان يشــرتط الشخصية التي
ّ
ســترتأس الحكومة ،اال انه يشرتط ان يكون للحكومة برنامج

ً

عىل أنهــا تترصف عىل نحــو يتعارض مع
األمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية
للواليات املتحــدة» ،وأضافت أنه تم إضافتها
(الكيانــات) مبا يتفق مع األمــر التنفيذي
 14024الــذي ينص عىل «حظــر املمتلكات
فيا يتعلق بأنشــطة خارجية ضارة محددة
لحكومــة روســيا ،الصادر يف  15نيســان
.«2021

الصين :على أميركا رفع الحظر عن إيران
الصينية ،إن «االتفاق النووي هو نتاج  13عاماً
من املفاوضات املكثفة والشاقة ومثرة مهمة
للدبلوماســية املتعددة األطراف والذي صادق
عليه مجلس األمن الدويل وفق القرار ،»2231
ووصف جيان االتفاق النووي بأنه منوذج لحل

مبناسبة الذكرى السادسة لتوقيع االتفاق
النــووي ،دعا املتحــدث باســم الخارجية
الصينية ،تشــاو يل جيــان ،الواليات املتحدة
إىل رفع العقوبات التي فرضتها بشكل أحادي
وغري قانوين عىل إيران بشكل كامل وشامل.
وقال تشاو يل جيان خالل مؤمتر صحايف
رداً عىل ســؤال من مراسل شبكة «»CCTV
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كشــف مصدر مقرب مــن البيت األبيض
لصحيفــة «إرسائيل هيــوم» أن ترصيحات
رئيس الحكومة السابق بنيامني نتنياهو ،التي
انتقد فيها سياســة اإلدارة األمريكية الجديدة
للرئيــس جو بايدن تجاه إيران« ،تهني» اإلدارة
األمريكيــة والحزب الدميقراطــي ،واكد أن
«كالمه يرض بالعالقات بني الواليات املتحدة
و»إرسائيل» ،ويظ ّهر صــورة خاطئة ،وكأن
إدارة بايدن والحزب الدميقراطي يتخليان عن

«إرسائيل» وليسا ملتزمان بأمنها».
وحســب املصدر نفسه فإن «الرئيس بايدن
يقــود داخل الحزب الدميقراطي خطاً واضحاً
من االلتزام بـ»إرسائيل» وأمنها» ،مشرياً إىل
أن «مقاربته تعزز دعم الحزبني الذي تحتاجه
«إرسائيل» ،لكــن كالم نتنياهو يثري انطباعاً
بأن اإلدارة الحالية ال ته ّمها «إرسائيل» ،وبذلك
يُضعف هذا الكالم واالنطبــاع التزام الحزب
الدميقراطي بإرسائيل».

ُ
البيت االبيض :كام نتنياهو مهين الدارة بايدن
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الكوميديا الحريرية ...التراجيديا الحريرية
نبيه الربجي
كان يفــرتض أالّ يقبــل
التكليــف ،وأالّ يســعى
اليه .هو الــذي يعلم أنه
مــا دام الطريق اىل قرص
اليامــة مقفالً أمامه ،ال
بد أن يكون طريق ال اي
مقفــالً ،أيضــاً ،أمامه .
ما قام به الرئيس ســعد
الحريري ء ما يشــبه
الروليت الروسية .بقدميه
م اىل املوت السيايس،
مها أقفلت الطرقات ،ومها أشــعلت االطارات ،ومها
عال الضجيج يف الشوارع وعىل الشاشات.
منذ ت يــن الثاين  ،2017صــدر الفرمان األمريي
باقفال ذلك البيت الســيايس ألذي أقفل بيوتاً سياسية
كثرية .قال لنا رئيس تحرير صحيفة ســعودية «أمركم
غريــب أنتم اللبنانيني يف تصنيف ساســتكم .ماذا فعل
سعد الحريري ،طوال وجوده يف السلطة ،ليتوج خليفة
عىل أهل الس ّنة ؟ كل رصيده أنه ابن رفيق الحريري .يف
هذه الحال ،دعني أسأل ماذا تبقى من الرصيد السيايس،
والرصيــد املايل ،الذي تركه األب ؟ ال ء .ال ء عىل
االطالق».
وقــال «يف كل زيارته بحثــاً عمن يفتح أمامه أبواب
اململكة ،اختار األمكنة الخطأ .لن أدخل يف التفاصيل .هنا
عندنا يف الوسط االعالمي يوصف بـ»السيايس التائه»
للتــو بو باقفال طرقات الجنــوب ،وطرقات البقاع،
وبطبيعة الحال طرقات الشال.
يف هذه الحال ،من يتجرأ أن يحل محل الشيخ سعد يف
تشــكيل الحكومة ؟ املسألة تحتاج اىل انتحاري ،ولكن
من طراز آخر...
االسم ال بد أن يأيت من الخارج .ال تعذبوا أنفسكم .لن
يتفوه السعوديون الذين تشغلهم مسائل أكرث حساسية
بكثــري بأي كلمة .هكذا تضيع القيادات الســنية (التي
يشــكو الس ّنة من هشاشــتها) .أي خطوة تحتاج اىل
التغطيــة من مرجعية خارجيــة .ال مجال للركون اىل
املرجعية الرتكية ألنهــا ،مثل املرجعية األمريكية ،تبيع
أدواتها عىل طبق من التنك.
عادة ،يف الدول الدميقراطية تشكيل الحكومات رهن
بخارطة القوى يف الربملان.
عندنا كبلد ميارس كل أشــكال الهرطقة الدستورية،
والهرطقة السياســية ،تم تكريــس بدعة «الحكومات
التوافقية» التي ألغت ،كلياً ،اللعبة الدميقراطية (تحديداً
فصل الســلطات) .علاً أن حكومــات الوحدة الوطنية
تشكل يف األوقات االستثنائية ،وعىل غرار حكومة ليفي
أشكول عشية حرب حزيران .1 67
اميانويل ماكرون الذي جمع ملوك الطوائف ،أو مثي
ملوك الطوائــف ،يف قرصالصنوبر ،دعا ،بلغة املفوض
السامي ،اىل تشكيل «حكومة مهمة» من اختصاصيني
برئاســة رئيس تيار ســيايس له ما له ،وعليه ما عليه.
هكذا تكون الحكومة عىل شــاكلة الكائنات الخرافية
بــرأس يختلف ،جينياً ،عن التشــكيل الجيني ل عضاء :
أوركسرتا عرجاء .املايسرتو ربطة عنق فاخرة.
منطقياً ،كيف ميكن تشــكيل حكومة اختصاصيني
لوضع الخطط الخاصة بانقاذ البلد برئاســة شخصية
شــاركت ،بشــكل أو بآخر ،يف خراب البلد ؟ لعل السؤال
املنطقي اآلخر ،كيف ميكن للرئيس املكلف ،حتى ولو كان
مبواصفــات أفالطون ،أن يختار ،منفرداً 24 ،وزيراً ،مع
االشارة اىل أن التشكيلة تضم شخصيات المعة ،وأخرى
اختريت بخلفيات ال متت بصلة اىل الكفاءة أو اىل التميز.
ثم جاءت املقابلة التلفزيونية ،وكانت مبثابة لزوم ما
ال يلزم .كم كان الحديث ساذجاً ،ومضحكاً ،عن أن زياراته
كانت لتأمني املساعدات للبنان (أي مساعدات)؟
املقابلة بدت وكأنها فقط ليقول رئيس تيار املســتقبل
«مــن اآلن وحتى االنتخابات النيابية ســرتون وجهي
اآلخر» ،كا لو أن لبنان ليس عىل أبواب االنفجار.
لبنــان مل يكن موجوداً أثناء املقابلة .كان هناك فقط
سعد الحريري الذي كنا نتمنى عىل الزميلة اللاحة التي
تراجــع أمامها عىل عبارة «طق الحنك»(يا للغة الراقية)
أن تهمس يف كلتا أذنيه  :هل تحســب نفســك جورج
كليمنصو أو مهاتري محمد أو حتى  ...رفيق الحريري ؟
نعلم أن الدستور ،وبالرغم من النصوص الفضفاضة،
ال يويل رئيس الجمهورية أي صالحية يف عملية تشكيل
الحكومة .صالحيات معنويــة ان مل تكن فولكلورية.
لكننا يف بلد يقوم عىل الفديرالية الطوائفية .هل ميكن،
والحال هذه ،اختزال أصابع الج ال باصابع امللكة اليزابت
وهي توقع عىل التشكيالت الحكومية ؟
ما شــاهدناه ،عىل مدى األشهر املنرصمة ،ء ما
من الكوميديا الحريرية والرتاجيديا الحريرية .مشكلة
الرجل يف قرص اليامة ال يف قرص بعبدا.

سياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبناني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
شيا وغريو اصرتا على موعد قبل زيارة الحريري ...فهل طلبتا التوقيع فسرعتا الحس ؟
االســتــشــارات ملــا بعد عـيـد االضــحــى ...مــن يــكــون املــرش ـ االوحـــد واالصــعــب؟
جويل بو يونس
ويف الشهر التاسع من املخاض الحكومي ،أُجهض الجنني
يتنصلون من مسؤوليتهم لتعذر الوالدة
فخرج املعنيون
ّ
الحكومية طبيعية كانت او قيرصية ،مسدلني الستارة عىل
فصل جديد عنوانه  :ماذا بعد
توقــف عداد اللقــاءات بني بعبدا وبيت الوســط عند رقم
الع يــن  ،خرج بعدها ســعد الحريري ليعلن من عىل منرب
القــرص الجمهوري ،حقيقة كان يفرتض ان يدركها منذ اليوم
االول عىل التكليف ،ناقال ما سمعه من رئيس الجمهورية الذي
اتاه طالبا مالحظاته عىل تشــكيلة «رفع العتب» التي رفعها،
فاعلنها الحريري  « :قال يل الرئيس عون يبدو انو ما رح نقدر
نتفق»
هذه العبارة تلخص كل ء ،فال ميشــال عون يريد ســعد
الحريري رئيسا لحكومة آخر عهده ،وال سعد الحريري قادر عىل
التعاي مع ميشال عون وجربان باسيل .تأخر الحريري ليدرك
هذا الواقع ،فك ّبد اللبنانيني خســارة تلو االخرى ،فمن دوالر ب
 7000عند التكليف اىل دوالر تخطى للمرة االوىل بتاريح لبنان
عتبة ال 23الفا مع اعالن االعتذار بعد معاناة اشهر.
اعتذر الحريري صحيح ،وقد يكون رمى مســؤولية التعطيل
عنــه ،ولكن ماذا بعد؟ هل انتهت «الحريرية السياســية» اقله
مرحليا مع خروج الحريــري من الحلبة الحكومية ،وهو عىل
قطيعة مع السعودية؟ وهل اململكة ستعود اىل لبنان مع اعتذار
الحريري ؟ وما الســبيل لعودة ســعودية ،ال بد ان تقابل ايضا
بالضوء االخرض الحكومي من حزب الله؟
كل هذه االسئلة م ّعة عىل اكرث من جواب ،ولعل االجابات
عليهــا تحتاج لوقت تتبلور الصورة ،لكن الجديد الذي ميكن
االنطالق منه ،ما اعلنه الحريري يف مقابلته التلفزيونية بعدما
حسم االمر قائال« :لن نسمي كمستقبل احدا لرئاسة الحكومة
املقبلة» وهنا املشــكلة االساس فاي سني سريىض بتكليف
بال غطاء سني؟ وهل نكون امام تكرار لتجربة حكومة حسان
دياب؟
عــىل هذا الســؤال ،ترد مصادر مطلعة عــىل جو الحريري
بالقول :بعد كالم الحريري بان «املستقبل» لن يز احدا لرئاسة
الحكومة ،ال نعتقد ان ايا من الشخصيات السنية التي لها ثقلها
يف الساحة السنية مســتعدة للقبول باملهمة ،وتضيف :كيف
ميكن ان يقبل احد من «نادي رؤساء الحكومات السابقني» مبا مل
يقبل به الحريري وحتى لو قبل ،فعندئذ يُواجه سنيا يف الشارع
الذي ينقلب ضده ،وتشــري املصــادر اىل انه يبدو حتى اللحظة
ان اية حكومة ستتشــكل حتى برئاسة اي نائب سني مستقل
ستكون هزيلة عىل شاكلة حكومة حسان دياب.
ولكن ماذا عن هجوم الحريري التصعيدي عىل حزب الله؟ هنا،
تعلــق املصادر املطلعة عىل جو الحريري بالقول :باالمس خرج
الحريــري من املعادالت ،وبالتايل مل يعد مضطرا ملهادنة حزب
الله الذي مل ير منه ايجابية تس ّهل مهمته.
باملقابل ،مصادر مطلعة عىل جو حزب الله ،علقت عىل هجوم
الحريري عىل الحزب بالقول  :يظن الحريري بان بهجومه عىل
حزب الله يُر السعودية ،لكن السعودية تتفاوض اليوم مع
ســوريا وايران ،اضافت « :ما الحال هاجمنا باالعالم ونرد
باالعالم ،لكن االكيد ان العالقة لن تنقطع ولو عرب وسطاء».

ويف هذا الســياق تكشف
مصــادر مطلعــة عــىل جو
الثنا الشــيعي بــان خطوة
االعتذار كانت طبعا منســقة
مع رئيــس مجلــس النواب،
اخــل باتفاقه
ّ
اال ان الحريري
مــع بري عىل وجــوب تأمني
البديــل قبل االعتذار ،مؤكدة ان
حــزب اللــه وكل البلد كان يف
جــو اعتذار الحريــري ،لكن ال
التوقيــت ،وتوضح املصادر ان
السيناريو التكتي الذي كان
معدا هو ان يتأخر جواب رئيس
الجمهوريــة للحريــري عىل
تشــكيلته االخرية المتصاص
«قنبلــة مقابلتــه واعتذاره»،
اال ان مــا حصــل ان الرئيس
عــون مل يحتمل كالم الحريري
باعطائــه مهــل ،فاعطــاه الجــواب الرافــض مبــا ة.
وتشــري املصادر اىل انه كان واضحا ايضا ،ان الحريري اراد ان
يحســم تحايل الرئيس عون عىل الوقت ،فطلب موعدا لريمي
الكرة بوجهه مع رسالة مبطنة مفادها« :روح شكل اذا فيك»
اال ان ارساع الرئيس عون بحسم القرار ،خالفا للسيناريو الذي
كان معدا سلفا ،ارجعته مصادر خاصة اىل ما دار يف اللقاء الذي
جمعه بالسفريتني االمريكية دورويث شيا والفرنسية ان غريو
قبيللقاءالحريري،وهناتكشفاملصادرانالسفريتنيطلبتاموعدا
من بعبدا ،فاعطيتا موعدا يف اليوم الثاين من زيارة الحريري التي
كانت مرتقبة بعد ظهر الخميس ،اال انها ارصتا عىل ان يكون
املوعد قبيل زيارة الحريري اي قبل ظهر الخميس وهذا ما حصل.
وتختــم املصادر بالقول :قد يكون ما ســمعه الرئيس عون من
الســفريتني ،هو الذي دفعه للت يع باعطاء الجواب للحريري،
علا ان اوساطا بارزة من خارج دائرة بعبدا تكشف ان السفريتني
طلبتــا من الرئيس عون التوقيع عىل التشــكيلة ،اال ان طرفا
آخر تدخل ليحســم الرئيس القرار باخراج الحريري من الحلبة
الحكومية.
ولكــن من البديل يف ظل كالم الحريري عن عدم تزكية احد؟
تجيب مصادر مطلعة عىل جو الثنا الشــيعي :هنا املشكلة،
فالسفري مصطفى اديب رفض مرة جديدة والرئيس متام سالم
متــت مفاتحته بامكان ترؤس حكومة اال انه رفض ايضا  ،اما
«املرشــح الوحيد ولكن الصعب» بحســب تعبري املصادر فهو
نجيــب ميقايت ،وهنا ت ح املصادر ان ميقايت لديه مجموعة
وط يطالب بها ،ابرزها حصوله عىل دعم الحريري ورؤساء
الحكومات السابقني ودار الفتوى بطبيعة الحال ،واالهم بحسب
ما تكشف املصادر ،ان ميقايت ال يريد ان يكون فقط رئيس حكومة
انتخابات عىل قاعدة «م شغلتي اعملكن انتخابات بس»  ،امنا
يريد ان يضمن انه يبقى رئيسا للحكومة حتى ما بعد االنتخابات.
رغــم كل هذه الــ وط الصعبة ،تؤكد املصــادر ان ميقايت»
بيميش» اذا توفرت له حاضنة اقليمية واسعة اساسها امري
فرنيس ســعودي ،وبالتايل اذا اعطيت له العباءة السنية
السعودية ،فيصبح االمر احتاال كبريا ،علا ان الجو السعودي

من نجيب ميقايت ال يزال ضبابيا.
اما عني التينة التي شــكلت الحاضنة والراعي االساس لسعد
الحريــري ،فيخالف مصدر مطلع عىل جوهــا كل ما قيل من
ان الرئيــس بري عاتب عىل الحريري ،ليؤكد ان هذا الكالم غري
دقيق ومبالغ فيه ،وبري كان يف جو ان االعتذار هو الغالب عند
الحريري الذي سيحاول القيام مبحاولة خرق اخرية.
اما عن كالم الحريري بانه لن يسمي احدا كبديل عنه ،فيعلق
املصــدر بالقول :من الطبيعي ان يقــول الحريري هذا الكالم ،
الســيا ان االعتذار كان بنت ساعته وال تزال االمور متشنجة،
لكن يف النهاية هناك قرار كبري «بدو يتاخد» ،ليضيف :يبدو ان
الدول تريد انتخابات وحكومة انتخابات.
امــا عىل خط بعبدا التي تتوجه لها االنظار بعدما اعلن بيان
مكتبهــا االعالمي الخميس ردا عىل كالم الحريري ،ان الرئيس
عون سيحدد موعدا قريبا لالستشارات ،فتؤكد مصادر مطلعة
عىل جوها بان ال ء محددا بعد ملســار االستشارات ،مشرية
اىل ان االعتذار حصل الخميس ،ودوائر القرص مل يتسن لها القيام
باي جديد ،فالجمعة والسبت واالحد عطلة وكذلك عيد االضحى
اي الثالثاء واالربعاء والخميس وبالتايل تقول املصادر ،ان هناك
استحالة الي استشارات قبل عطلة االضحى ،واالرجح ان تتجه
االمور لتتوضح بعد عطلة االضحى.
وتضيــف املصــادر انه مــن اليوم وحتى مــا بعد االضحى
اي بعــد  26الشــهر الحايل ،ســيكون هناك مشــاورات بني
الكتــل واتصاالت ومواقف الختيار البديل عن ســعد الحريري
 ،فلننتظــر ،ويبــدو ان ال موعــد لالستشــارات قبــل العيد.
وعلم يف هذا السياق ،ان الحريري اجرى امس سلسلة اتصاالت
خارجية مع دول عربية واقليمية ليضعها بجو االســباب التي
دفعته لالعتذار ،اال ان اي تواصل مل يسجل يف املقابل ،اقله حتى
كتابة هذه السطور بني بعبدا وعني التينة بعد اعتذار الحريري.
وبحسب املعلومات ،فسيكون هناك كلمة مرتقبة لرئيس التيار
الوطني الحر جربان باســيل بالساعات املقبلة يتحدث فيها عن
مجمل التطورات الحكومية واالسباب التي دفعت باالمور لبلوغ
مرحلة االعتذار

ُ
اجتما مرتقب للقيادات السنية «التخا املناسب وعدم تبني اي مرش للتكليف»
بورصة دياب ترتفع لتولي الوضع املــأزوم وا شــراف على االنتخابات النيابية
صونيا رزق
بعد تأرجح التوقعات يف ما يخص عتذار الرئيس املكلف سعد
الحريــري او عدمه ،عــاد واتخذ قراره عىل الرغم من الدعوات
الفرنســية واملرصية والروســية اىل عدم اعتذاره ،لكن الكيل
طفح بحسب التعابري السوداوية التي ظهرت عىل وجه الرئيس
املكلف ،فلم ينتظر املقابلة املتلفزة مسا ًء ل ُيعلن ذلك القرار ،الذي
قلب االوضاع رأسأ عىل عقب اكرث ما هي متدهورة ،فاس ُتهل
َ
بتحليق مخيف للدوالر ،ونزول املنارصين اىل الشوارع وما تبع
ذلــك من فوىض وإخالل باالمن ،ومن ثم إطالق الخبايا خالل
املقابلة ،وما سيتبع ذلك الحقاً من تداعيات يتحملّها اللبنانيون
وحدهم.
تلــك الخطوة التي اعتربها البعض انها ُقدّ مت عىل طبق من
فضــة ،من قبل الحريري اىل العهد وفريقه ،مل يتقبلها «التيار
االزرق» ومنارصوه  ،لذا اعتربوا انفسهم يف عداد الخارسين،
فيــا منارصو التيار الوطني الحر ،كانــوا يتبادلون التهاين
باالنتصار عىل الخصم ،الذي تح ّمله العهد ورئيس التيار جربان
باســيل عىل مدى اشهر ،مع ما ســبق ذلك من فرتة زمنية
طويلة االمد من الخالفات واملناكفات ،منذ ان بدأت التســوية
الرئاسية تتهاوى وصوالً اىل سقوطها املد ّوي.
اىل ذلك مثة اســئلة تطرح حول سيناريو ما بعد االعتذار؟،

ولــو كان املكتوب يُقرأ من عنوانه ،اذ بدأت كلاته تتبلور منذ
لحطة اعالن االعتذار ،ابرزها فوىض الشارع ،وصوالً اىل اعالن
الحريري عدم تسمية الطائفة السنية ،ألي مرشح للتكليف يف
عهد ميشــال عون ،ما يعني ،وبحسب مصادر سياسية ،انّ
التكليف لن يحصل ،ويف حال العكس لن يصل اىل التأليف ،أي
عىل غرار ما جرى مع الرئيســني املكلفني املعتذرين مصطفى
اديب وســعد الحريري ،إضافة اىل اعتبار رؤساء الحكومات
السابقني ،أنّ الرئيس عون انقلب عىل اتفاق الطائف ،ألنه يحدّ د
معا ّيري تشــكيل الحكومة خالفاً للدستور ،الذي ينص عىل أن
التشكيل يتم بالتوافق بني رئيس الجمهورية والرئيس املكلف،
وهذا يعني ان ال إمكانية ألي تشكيلة حكومية مرتقبة ،حتى
ولو متت تسمية احدهم لت ّويل هذه املهمة الشاقة.
يف غضون ذلك افادت معلومات عن اجتاع مرتقب للقيادات
السن ّية ،التخاذ املوقف املناسب ما حصل بعد ظهر الخميس،
وما ســيتبعه من مستجدات ،واإلعالن رسمياً عن عدم تبنيهم
سني ،أي انه يف حال جرت االستشارات النيابية،
ألي مرشــح
ّ
التــي من املتوقع ان يتم البحث فيها بعد عيد االضحى ،ان يتم
رفض أي مرشــح ال توافق عليه تلك القيــادات ،التي يتحدث
ُســمي أي مرشح من قبل العهد
باســمها الحريري ،ويف حال
ّ
وفريقه ،ستتم محارصته سياسياً ،ولن ينال االصوات النيابية
املطلوبة ،مع االشــارة ،اىل انّ الثنا الشــيعي ليس مستعداً

ً
وقع  2قانونا ...تلقى برقيات تهن ة والتقى وفد «سيدة اللويزة»
عون  :لبنان سيتجاوز الظروف الصعبة وسأب ل كل الجهود للخروج من األزمات

أكــد رئيــس الجمهوريــة العاد
ميشــال عون «أن لبنان سيتمكن من
تجــاوز الظروف الصعبة التي مير بها
حاليــا عىل مختلف املســتويات ،ألن
االحــداث اثبتــت ان ارادة الحياة عند
اللبنانيــني مكنتهم دامئــا من التغلب
عــىل صعوبات كثــرية يف املا ،
مشــددا عىل رهانه عىل الجيل الشاب
يف بناء مســتقبل لبنان الذي نريد».
وشــدد الرئيس عــون عىل ان «ال
ء يجب أن يحبــط اللبنانيني عىل
رغم قســاوة ما يتعرضون له» ،واعدا
ب»بذل كل الجهود للخروج من االزمات
املتالحقة التي يعانون منها».
فد ا عة يدة اللو ة
كالم الرئيــس عــون جــاء خالل و جت عا
اســتقباله قبــل ظهــر امس يف قرص
رئيس مجلس االمنــاء روين فرا ،وعضو الهيئة
برئاســة
بعبدا ،وفدا من جامعة ســيدة اللويزة
التنفيذية الوزير الســابق زيــاد بارود ،وامينة
الرئيــس الجديد للجامعة االب بشــارة الخوري ،ال منى كنعان.
وعضويــة نائــب الرئيــس للشــؤون االدارية
يف مستهل اللقاء ،تحدث االب الخوري فشكر،
واملادية االبايت سمعان ابو عبدو ،ونائب الرئيس رئيس الجمهورية عىل ايفاده املدير العام للرئاسة
للشــؤون االكادمييــة ا ايي بــدر ،ومدير فرع لتمثيله يف حفل تســلمه مهام رئاسة الجامعة،
برســا االب فرنسوا عقل ،ومدير الشؤون العامة وعــىل الدعم الذي ابداه ويبديه للجامعة.
ورد الرئيس عون مشــيدا بالقيم التي تعتمدها
والربوتوكــول ماجد ابو هديــر .كذلك ضم الوفد

الجامعــة «يف تنشــئتها
ل جيال اللبنانية ،والتي نعمل
عىل اكالهــا فكريا» .ولذلك،
بادرنــا وحصلنا عىل اعرتاف
دويل بـ «أكادميية االنســان
للتالقي والحوار».
وتطرق الرئيس عون اىل ما
يقال عن الحكم املدين ،معتربا
ان هذا االمر «ال يستقيم اال من
خالل توحيد القوانني واهمها
قانون األحوال الشــخصية،
وهــو يحتــاج اىل تعاون كل
الفرقــاء اللبنانيــني وجمع
األفكار املختلفة».
داال نهرا
اىل ذلك ،تلقى الرئيس عون
برقيات تهنئة بعيد األضحى من
عدد من رؤســاء وقــادة دول ،ومنهم :الرئيس
العراقــي برهم صالح ،الرئيس اإليراين حســن
روحــاين ،وويل العهد الكويتي مشــعل األحمد
الجابر الصباح.
من جهة ثانيــة ،وقع الرئيس عون  24قانونا
أقرها مجلس النواب يف جلسته األخرية قبل أيام،
وأحالها للن وفقا ل صول.

وفق املصادر السياســية ،للمغامرة بطرح أي اسم ،وخصوصاً
ســمي أي شخصية
رئيس مجلس النواب نبيه بري ،الذي لن يُ
ّ
لهذا املنصب ،ال يوافق عليها الحريري  .ما يعني صعوبة إجراء
استشارات نيابية يف ظل كل هذه الخالفات ،تف اىل االتفاق
عىل اســم رئيس مكلف ،أي انّ االتجاه سيســري نحو رئيس
الحكومة املســتقيلة حسان دياب ،الذي وعىل ما يبدو سيبقى
يف هــذه املهمة املتعبة حتى ايار املقبل ،ل ُت ف حكومته عىل
االنتخابــات النيابية ،هذا يف حال جرت يف موعدها ،يف ظل
كل ما يجري من كوارث وخالفات سياســية ،لن ترتك عالقة
واحدة بني اهل السياسة.
يف املقابل ،تســتمر الجهود الفرنســية واألمريكية لتحقق
اهدافهــا ،وابرزها امل ّ يف االستشــارات النيابية امللزمة،
لتكليــف جديد وصوالً اىل التأليــف الحكومي ،منعاً لحدوث
اآلنهيار الشــامل وغياب االســتقرار االمني ،مع الرتكيز عىل
ورة حصــول التغ ّيــري يف ايار املقبــل ،واالنطالق بإدارة
سياسية جديدة للبالد منعاً لحصول الفراغ  .وهذا ظهر بوضوح
يف الرســالة الخطية الفرنســية  -االمريكية املشرتكة ،من
وزيري الخارجية االمريكية والفرنسية انطوين بلينكن وجان
ّ
ايف لودريان ،التي ســلمتها السفريتان الفرنسية واالمريكية
اىل رئيس الجمهورية ،فهل يستجيب ويدعو اىل االستشارات
قريباً ؟

ُ
صفي الدين  :الطغيان األميركي ال ي أريد
من خال تدمير منطقتنا يستهدف لبنان اليوم
أشار رئيس املجلس التنفيذي
يف حزب الله هاشم صفي الدين
 ،إىل أن «مــا يحصل اليوم يف
لبنان هــو أحد مصاديق الظلم
والطغيان األمري » .ولفت إىل
أن «مشــكلة لبنان االقتصادية
واملعيشــية هي مشكلة نظام
وفساد ،ولكن ال يجب ان نن
أنها مشــكلة تدخل األمري
الدائم .ويف لبنان ل سف هناك
جحون».
حلفاء ألمريكا يتب ّ
وخــالل الحفــل الختامي
ملسابقةأوىلالقبلتني،أكدصفي
الد لق كل ت الل ال
الديــن أن «من يخ ّرب اليوم لبنان
من املقاومة ،ولكننا أخذنا قرارنا ل بد وهزمنا
هي الواليــات املتحدة األمريكية
التي متنع وتهدد وتحارص وتفرض عقوبات .أمــريكا وإرسائيــل يف  ،2006وكذلك هزمهم
أمريكا كانت ومــا زالت تتدخل بكل ء يف الفلسطينيون يف معركة سيف القدس ،واألمة
البلد» .ورأى أنه «لو كان حزب الله يسيطر عىل بــدأت تتلمس طريقها بفضــل املقاومة التي
لبنــان كا تقول أمريكا ،هل كان هناك مرصف ستحمل مستقبال م قا يف كل العامل».
كــا اعترب أن «أمــريكا وإرسائيل اليوم هم
مركزي كا اآلن ،وهل كانت البنوك تترصف عىل
أمئة الكفر ،ومن يسري معهم هو منهم ،أولئك
هواها كا اآلن ،أو هل كان حدث ما نراه» .
ولفــت إىل أن «الطغيــان األمري الذي الذين يعملون بوحي السياسيات األمريكية من
أُريد مــن خالله تدمري منطقتنــا ،هو اليوم تطبيع وفتح سفارات يف الكيان الغاصب ومد
يستهدف لبنان وفلسطني وكل مكان فيه ذرة جسور العالقات بالضحك واالفتخار».
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة
إستقالة واعت ار الحريري ل يأتيا في التوقيت املناسب وبا تنسي
الحكومة الجديدة تنتظر ال وء األخ ر من الخارج ولي املواقف
دولي بشعالين
مل يكن يُفــرتض أن يُبقي
الرئيس سعد الحريري ورقة
التكليف يف جيبه لتســعة
أشهر إالّ أسبوعاً واحداً ليقدّم
بعد ذلك اإلعتذار عن تشكيل
الحكومة .فعدم قدرته عىل
التأليف بسبب عدم حصوله
عىل الضوء األخرض من دول
الخارج ،أو عىل التوافق مع
رئيس الجمهوريــة العاد
ميشــال عــون مل يظهــرا
كأمرين طارئــني أخرياً ،بل
كانا واضحــني للعيان منذ
أول تشكيلة قدّمها الحريري
للرئيــس عــون ورفضهــا
مبا ة ،فيا انتظر الحريري
ردّه الرســمي عليها ألشهر ق ال ر يف يدا
ضاعت هبــاء ،ألنّ الرئيس
الرئيس عرب خطاب متلفز اىل اجتاع عاجل يف قرص
اعتذار
ّي
د
ســيؤ
فهل
يغري موقفه منها.
عــون مل ّ
بعبدا من أجل التأليف الفــوري للحكومة باإلتفاق
وحرق
الطرقات
قطــع
مع
ترافق
الــذي
الحريري
معه ووفق اآللية واملعايري الدســتورية املعتمدة يف
منارصيه
بعض
قبل
من
العاصمة
أحياء
يف
الدواليب
تأليــف الحكومات دون تأخــري ،ور ّد األخري بقبول
اختيار
خالل
من
السياسية
األزمة
حل
ّ
اىل
ديه
ومؤيّ
الدعوة و ُعقد اللقاء الـــ  17بينها يف آذار املا
سيوصل
أم
الجديدة،
الحكومة
لتشــكيل
عنه
بديل
اىل أي نتيجــة .وأعلن الرئيس عون
دون أن ُيف
تفاقم
واىل
الســيايس،
الفراغ
من
املزيد
اىل
لبنان
آنذاك أنّ «رئيس الوزراء املكلّف تقدّم بعناوين مسودة
األزمة اإلقتصادية واملالية واملعيشية أكرث فأكرث؟
حكومية ال تُل ّبي الحدّ االد من التوازن الوطني ،ما
الحريري
أوساط ديبلوماســية مطّلعة أكّدت أنّ
أدخل البالد يف نفق التعطيل» .ودعاه م ّذاك «يف حال
أخطأ مرات عدّة ،األوىل من خالل استقالته بعد أيّام
وجد نفسه عاجزاً عن تأليف حكومة إنقاذ وطني أن
من انطالق انتفاضــة  17ت ين يف العام ،2019
كل قادر عىل التأليف» .رغم ذلك
يُفســح املجال أمام ّ
تلبية ملطالب الشــعب الثائر ،عــىل ما أعلن حينها
عاد الحريري الخميس ،بعد أشهر من القطيعة مع
من دون استشارة رئيس الجمهورية العاد ميشال
عون الذي كان يعقد معه تسوية رئاسية ،والثانية رئيس الجمهورية اىل بعبدا ،قام خاللها بزيارات عدّة
من خالل عدم تشكيل حكومة تُر الطرف اآلخر ،اىل دول املنطقة للحصول عىل دعم بقائه «رئيســاً
وعدم تكرار محاولة التشكيل خالل األشهر التسعة مكلّفاً» ،وقدّم ُمجدّداً تشكيلة ال تُراعي ما طالبه به
املاضية سوى مرتني أو ثالث من دون أي تغيري يُذكر رئيس الجمهورية وفق الدستور.
من هنا ،بدا واضحاً أنّ الحريري ال يريد التشكيل،
لوجهة نظره «الفرديــة» يف التأليف .وامل ّرة الثالثة
عندمــا لجأ اىل بعض دول املنطقــة مثل اإلمارات عىل ما أضافت االوساط  ،وأنّ الرئيس عون ال يريده
وتركيا ومرص لتلقّي الدعــم منها ،يف الوقت التي رئيســاً للحكومة الجديدة كونه يود التشكيل عىل
الحل والربط يف لبنان ،وامل ّرة هواه من دون التشاور والتنسيق معه .وأشارت اىل
ال تســتطيع أي منها ّ
األخرية من خالل تقديم اعتذاره عن التشــكيل بعد أنّ أي من الرجلني مل يستطع استعادة الثقة املفقودة
يتغري .ويف
يوم واحد من تقديم تشكيلته األخرية للرئيس عون ،بينها طوال الفرتة املاضية كون األداء مل
ّ
بعد أن حــدّ د ط الحصول عىل الجواب عليها من مطلق األحوال ،فإنّ استقالة الحريري بعد انتفاضة
رئيس الجمهورية يف غضون  24ســاعة ،ليعود  17ت ين التي أراد منها «التم ّيز» عن سائر الطبقة
فيطيل املدّة يوماً آخــر بعد اجتاعه األخري به يف السياسية التي طالبت اإلنتفاضة بسقوطها وفق
حال كان الرئيس بحاجة إليه .واملشــكلة مل تكن شعار «كلّن يعني كلّن» ،أتت يف التوقيت الخاطىء
بفرضه هذا ال ط ،بل بوضعه ورقة التكليف يف وغري املناسب ،وكذلك اعتذاره األخري يوم الخميس
جيبه لنحو  9أشهر ،وعتبه عىل الرئيس عون الذي الفائت ،رغم مت ّني الدول العربية منه ودول املنطقة
لجأ اىل مجلس الن ّواب لسحب ورقة التكليف منه ،التي زارها ،ال سيا مرص التي اجتمع برئيسها عبد
يف الوقت الذي مل ُيعط تشــكيلته األخرية فرصة الف ّتاح السييس قبل ساعات من تقدميه التشكيلة
النقا والتشاور بشــأنها مع الرئيس عون سوى للرئيس عون يف قــرص بعبدا ،عدم اإلعتذار وإبقاء
ورقة التكليف بيــده ومحاولة التشــكيل وتذليل
يوماً واحداً.
وتقول االوســاط بأنّه بعد تعــرث الحريري يف العقبات والعراقيل التي تقف أمامها.
التشــكيل بعد  16لقاء عقد بينــه وبني عون ،دعاه
وبرأي االوســاط  ،إنّ الحريري سار عىل معايري

رصف وفق
غري قامئة يف الدســتور الحــايل ،بل ت ّ
نظــام جديد موجود يف خياله ،أو يبغي أن يُق ّر يف
يتم التوافق عىل وضعه
الدســتور املنتظر الذي مل ّ
بعد ،ولهذا مل يتمكّن مــن إرضاء الرئيس عون .يف
رص فيه رئيس الجمهورية عىل تطبيق
الوقت الذي ُي ّ
لكل من
الدستور والتق ّيد بالصالحيات املعطاة فيه ّ
الرجلني.
ولكن بعد اعتذار الحريري ،هل من إســم جاهز
للتكليف ،تُجيب األوساط عينها ،بأنّ الجميع يأمل أن
يدعو رئيس الجمهورية اىل استشارات نيابية فوراً،
ال سيا فرنســا عىل ما أعلن وزير خارجيتها جان
إيف لودريان ،لتكليف شــخصية سن ّية أخرى ،مع
رفض الحريري لتســمية أي بديل عنه بعد اعتذاره.
واملعلوم أنّ أساء عدّة طُرحت قبل اعتذار الحريري
منها نجيب ميقايت وفؤاد املخزومي وفيصل كرامي،
أو أي سفري س ّني للبنان يف الخارج قد ينزل إسمه
بـ «الباراشــوت» ،عىل غرار إسم سفري لبنان يف
برلني مصطفى أديب ،بغض النظر عن موقف هذه
الشخصيات من الرتشّ ح لهذا املنصب أم ال.
سيتم طرحه
وترى األوســاط ذاتها بأنّ أي إسم
ّ
لن يتمكّن من التشــكيل إذا مل يحصل عىل الضوء
األخرض مــن الخارج ،وعدم اكتفــاء هذه األخرية
بإعالن املواقــف واملطالبة برضورة تأليف حكومة
جديدة فوراً من دون وجود ن ّية فعلية لديها لوالدة
حكومة يف لبنان .ولهذا تجد االوساط بأنّ أي فريق
سيايس ،أكان «ت ّيار املســتقبل» أو أي طرف س ّني
آخر من دون أن يضع وطاً للتســمية تقوم عىل
ورة دعم الحكومة الجديدة من الداخل والخارج،
وإعطائهــا «ورقة عــىل بيــاض» لتنفيذ بعض
اإلصالحات واسرتجاع ثقة املجتمع الدويل بلبنان
والبحث مع الصناديق لوقــف اإلنحدار اإلقتصادي
ثــم التحضري لإلنتخابــات النيابية
واملايل ،ومن
ّ
املقبلة التي ُيفرتض أن تبدأ من آب حتى آذار املقبلني،
لن ينجح يف هذه امله ّمة.

أين أخطأ وأين أصاب الحريري ؟  ...تكلفة االعت ار شملت الجميع
ابتسام شديد
«فعلها «ســعد الحريري ونفذ التهديد باالعتذار
من دون ان يلتفت اىل الــوراء وما خلفه االعتذار
الذي ســريتب تداعيــات خطرة عــىل الوضعني
االقتصادي واملايل ،وبــدأت نتائجه بالظهور مع
دخول الــدوالر املرحلة القريبة مــن الثالثينيات
وتخطيه الع ينات ،اذا اســتمر االرتفاع مبعدل
األلفني يوميا.
الخطوة ،كا تقول مصادر سياسية يف فريق 8
آذار ،مت عة ولو انها حصلت بعد التكليف بتسعة
أشهر وأ ارها شــاملة للجميع  ،فليس صحيحا
ان سعد الحريري خرج خارسا من معركة التكليف،
كا ليس حقيقيا ان العهد وفريقه الســيايس من
الرابحني  ،فتداعيات االعتذار ســتكون مدمرة ولن
تستثني أي فريق  ،فليس سهال ان يتم تكليف بديل
لرئاســة الحكومة بعد ان وضــع الحريري الءات
ثالث عىل عدم تســمية اســم  ،و»ال» ثانية ملنح
الثقة ،اضافــة اىل اعالنه الذهاب اىل االنتخابات
النيابية بتصعيد الفت ضد حزب الله مل يحدث يف
الفرتة املاضية بعد «الســتاتيكو» السيايس الذي
حكم عالقة بيت الوسط وحارة حريك.
كان متوقعــا ان يؤدي االعتــذار اىل مراكمة
املشاكل السياســية وزيادة التوتر ،فا بعد متوز
ليس كا قبله بني بعبدا وبيت الوســط ،كا يف
عالقــة الحريري باملكونات السياســية األخرى،
حيــث كان الفتا التزام غالبية القوى السياســية

الصمت او النأي بالنفس عن الدخول اىل جانب أي
طرف من بعبدا اىل بيت الوسط.
عني التينة شملتها عاصفة االعتذار ،فالرئيس
نبيه بري أطلق أكرث من مبادرة ومتســك بتكليف
الحريــري حتى الرمــق األخري ،األمــر أقل وطأة
عىل حزب الله الــذي كان يف أجواء االعتذار وقام
مبحاوالت من أجــل تقريب وجهــات النظر بني
طريف النزاع الحكومي من دون ان يُوفق .
من دون شــك ،ان املسار الحكومي دخل مرحلة
معقدة نســبيا ،فالحريري ومعه «نادي رؤســاء
الحكومــة» واملجلس ال عي لــن يوافقوا عىل
تكليف شــخصية سياســية ال يوافق عليها سعد
الحريري ،والرأي العام الســني يرفض البديل عن
الحريري ،وبالتايل فان املشــهد كا تقول مصادر
سياســية ،حافل بالتناقضات والعقد  ،والثنا
الشــيعي الذي خذله الحريري بقــرار االعتذار ،ال
ميكنه ان يســري باســم ال يريده ،فتتكرر عندئذ
تجربة حســان دياب  ،وصــار واضحا ان رئيس
الجمهوريــة والنائب جربان باســيل ذاهبان اىل
التصفية النهائية للحساب مع بيت الوسط.
واذا كان الثنــا رافضا لحكومة اللون الواحد،
والحريري يضــع العراقيل بعدم التســمية ،فان
االشــكالية األخــرى ،ان حصل تكليــف ،تتمثل
يف ان تكليــف بديل يســميه املكون الســيايس
والديني للطائفة الســنية موافــق عليها من قبل
«املســتقبل» ،لن يكون سقفها السيايس أقل من
الحريري ،ما يعني استمرار املواجهة مع العهد.
ايجابيــات وســلبيات الخطــوة وانعكاس

االعتذار داخليا و»تقريشــه» يف حسابات الربح
والخســارة لكل من فريقي بيت الوســط وبعبدا
تظهر الفريقني خارسين بالتساوي ،بالنسبة اىل
كثريين ،فان خروج الحريري من معركة الحكومة
انتكاســة ملســريته السياســية وانتصار للعهد
بعد جوالت طويلة من حــروب التصفية وااللغاء
بينهم ،خصوصا ان رئيس «تيار املســتقبل» رفع
سقف التحدي يف وجه رئيس الجمهورية وفريق
بعبدا السيايس فارضا ذاته املرجعية الوحيدة يف
التأليــف عىل قاعدة «أنا من يؤلف او ال أحد « ،ما
تســبب بأكرث من أزمة وجولة اشــتباك  ،من هذا
املنطلق يعترب االعتذار انتكاسة للحريري الذي رفع
سقف وطه ومتسك مبعادلة «اعتذاري مقابل
استقالة ميشال عون» يف مرحلة معينة.
باملقابل ،يعترب فريق آخر ان االعتذار ساهم يف
شد العصب السني حول بيت الوسط املتضامن مع
زعيمه ،بدليل مواقــف مرجعيات الطائفة وحركة
الشارع.
ســعد الحريري متوضع يف موقع املعارضة
متفرجا عىل االنهيار وغرق «التايتنك» اللبنانية
من خارج مشــهد الســلطة ،حيث يواجه العهد
االنفجار االجتاعي وقنبلة رفع الدعم واالنهيار
املايل واالقتصادي .خطة رئيس «تيار املستقبل»
اليوم ملّ شمل الطائفة وتأليب الشارع
تقت
السني تحت عنوان االستهداف السيايس للسنة
لتثبيت مقولــة ان اعتذار الحريــري لن يكون
مكلفا له وحده وان التكلفة ســتع ّمم وتشــمل
الجميع.

ُ
فالنسيانو :تشجعت بالتزام كل السياسيين اللبنانيين إجراء االنتخابات في موعدها
أمضت رئيســة بعثة االتحاد األورو ملراقبة
االنتخابات املاضية إيلينا فالنســيانو أسبوعا يف
بريوت ملتابعة توصيات البعثة ،ورافقها فريق من
خرباء االنتخابات ومسؤولون من االتحاد األورو
والتقت مبجموعة واسعة من األطراف اللبنانيني.
وأشــارت البعثة يف بيان ،اىل أن «فالنســيانو
التقت رئيــس الجمهورية العاد ميشــال عون
ورئيــس حكومة ترصيف األعال حســان دياب
ونائبــة رئيس مجلــس الوزراء ووزيــرة الدفاع
بالوكالة زينة عكر ووزير الداخلية محمد فهمي.
كا التقت بهيئة اإل اف عىل االنتخابات ،وعقدت
اجتاعات مع قيــادات التيار الوطني الحر ،وتيار
املســتقبل ،والقوات اللبنانية ،وحركة أمل ،وحزب
الله ،والكتائــب ،والحزب التقدمي االشــرتا ،
باإلضافــة إىل ممثلني عن الحركات السياســية
الناشئة والحركات النســائية الساعية إىل تعزيز
حضورها عىل الســاحة السياسية .والتقت أيضا

مبمثي منظات عاملــة يف جوانب مختلفة من
العملية االنتخابية .وبنتيجــة هذه االجتاعات،
الحظــت أن كل األطــراف أجمعت عــىل إجراء
االنتخابات يف الســنة املقبلة .وقالت :تشــجعت
بالتزام كل القادة السياســيني بإجراء االنتخابات
املقررة يف عام  2022يف موعدها».
أضافت «قبيل االنتخابات املرتقبة يف الســنة
املقبلــة ،كانت بعض اإلجراءات مــع ذلك ممكنة
و وريــة وطارئــة .ويف الوقــت املتبقي قبل
االنتخابات املقــرر إجراؤها يف عام  ،2022ينبغي
اتخــاذ العديد من التدابري رسيعــا ،بهدف ضان
إجراء انتخابات شاملة مع مساواة يف الوصول إىل
الحمالت االنتخابية للجميع .ولتحقيق هذه الغاية،
مثة حاجة ماسة إىل تشكيل هيئة اإل اف عىل
االنتخابات مــن حيث تســمية أعضائها .ويجب
تزويدها باملــوارد الالزمة لالضطــالع مبهمتها
بالكامل يف اإل اف عىل االمتثال لحدود اإلنفاق

عىل الحمالت ،وتنظيــم الحصول املتكا ء عىل
التغطيــة اإلعالمية للمرشــحني وتقديم القوائم
لربامجهــا للمواطنــني اللبنانيــني .وملثــل هذه
اإلجراءات التي تهدف إىل ضــان تكافؤ الفرص
لجميــع املرشــحني ،أهمية خاصــة يف أوقات
األزمات السياسية واالقتصادية واالجتاعية مثل
األزمة التي مير بها لبنان حاليا .ومبجرد تشكيلها
رسميا وتزويدها باملوارد الالزمة لال اف الفعي
عىل الشؤون املالية للحمالت والتغطية اإلعالمية،
ينبغي عىل هيئــة التخطيط كيفية االســتفادة
الكاملة من تفويضهــا القانوين ،مبا يف ذلك من
خالل ن مبادىء توجيهيــة واضحة ومبا ة
التواصل املستمر مع وســائل اإلعالم والجمهور
بشكل عام».
ضافت «االنتخابات املقبلة تشكل فرصة لتعزيز
التطورات اإليجابيــة التي تم إدخالها مؤخرا ،مثل
تسهيل التصويت للمنت ين اللبنانيني».

جـــــنـــــبـــــاط جـــــــــدد دعـــــــوتـــــــ لـــلـــتـــســـويـــة:
الــحــريــري وعــــون أجــه ـ ــا املـــبـــادرة الفرنسية
ذكّر رئيس الحزب التقدمي االشــرتا وليد
جنبالط يف مداخلة تلفزيونية ،بأنه «منذ سنة
ونصف وأنا أنصح ســعد الحريري بأن يكلّف
شــخصاً آخر ،النني أعلم مســبقاً بأن رئيس
الجمهورية ميشال عون ال يريده» ،مشددا عىل
أنه «ال يجوز ربط مصري البلد بشخص من هنا
وشخص من هناك ،لكن مل يسمع النصيحة ،ومل
يعد هناك من نصيحة تنفع».
وأكد جنبالط ردا عىل ســؤال حول ترصيح
امني عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط
أنه «ال يجوز أن يُرتك البلد لهذا النوع من االنهيار،
مع كل احرتامي البو الغيط او غريه ،فليتفضلوا
ويشــاركوا اللبناين العاجز ،ومــع هذه الفتاة
الصغــرية يف همومها ،يف الــدوالر واملازوت
والبنزين والدواء وغريه ،ولنعد إىل أصول املبادرة
الفرنسية ،يريدون حكومة أياً كانت ،ل تبدأ
باإلصالح ،لكنهم أجهضوا املبادرة الفرنســية،
سعد الحريري وميشال عون».
واعترب جنبــالط أن «غالبية السياســيني
واملسؤولني والنواب يشتغلون لالنتخابات ،ما
هذه األكذوبة (أو األعجوبة) االنتخابات والدوالر
اليوم  22الف لرية ،وغدا  30الف لرية ،هذا جنون،
لذا املطلوب حكومة تبدأ باإلصالح توقف االنهيار

ثم نحرتم االنتخابات مبواعيدها ،هذه خارطة
طريقاملجتمعالدويل،وهوكلمتهواضحة،نحن
مع تشكيل حكومة والتفاوض مع صندوق النقد
والبنك الدويل من اجل وضع االصالحات ،هذه
رسالة املجتمع الدويل ،الذي يريد حكومة توقف
االنهيار» .وذكر أنه «كان هناك مبادرة من الرئيس
نبيهبريحولمنسيسميالوزيريناملسيحيني،
بالتوافقبنيعونأوالحريري،لذلكاليومبالشكل
أطيح مببادرته وهذا أيضا خطأ إضايف ،من قبل
إثنني ،ثالثة ،خمســني ،من قبل من ال يدركون
اوجاع املواطن».
وشدد عىل وجوب «اطالق االستشارات وعدم
االعرتاض من أي كان ،والقضية ليست سنية او
مسيحية،القضيةقضيةوطنأكربمنمسيحي
ودرزي وغــريه .الحزب االشــرتا والدروز،
جميعنا نضحــي ،املوضوع ليــس موضوع
مناصب ،أن مســتعد ان اتخىل عن اي منصب
بهدف الوصول إىل التسوية».
وختــم جنبالط مؤكــدا ان «نــواب اللقاء
الدميقراطي سيصوتون ضد احالة ملف انفجار
مرفابريوتإىلهيئةمحاكمةالرؤساءوالوزراء،
هناك قاض موجود بعدما اُفشل القا صوان،
لذا نطالب القا بيطار استجواب الجميع».

تفقد الوحدات املنتشرة في منطقة البقا

قــــائــــد الــــجــــيــــ  :الـــــوضـــــع يــــــــــ داد ســــــوءا
و املـــطـــلـــوب مـــنـــا مـــنـــع حـ ــصـ ــول ال ــف ــوض ــى

ً

قا د الجيش ت د ا الع كر
تفقّد قائد الجي العاد جوزاف عون وحدات
الجي املنت ة يف البقاع ،مطّلعاً عىل الوضع
األمنيوكيفيةتنفيذاملهاتالعمالنية.
بداي ًة ،زار العاد عــون مقر فرع مخابرات
منطقة البقاع يف أبلح ،حيث استمع إىل إيجاز
جه إىل العســكريني
عن الوضــع األمني ،وتو ّ
بالتهنئة بعيد األضحى وعيــد الجي  ،وقال:
«شهدالوضعاألمنيتحسناًملموساًيفمنطقة
البقاع بفضل جهودكم وتضحياتكم .األمن يف
هذه املنطقة للجميع دون استثناء .لن نسمح
ألحد بزعزعة االستقرار وال العودة إىل املا ».
ثم انتقل إىل قاعدة رياق الجوية ،حيث افتتح
مبنى مدرسة القوات الجوية والتقى الضباط
والعسكريني ون ّو باإلنجازات التي يحقّقونها
بفضل عزميتهم وإرصارهــم ،وقال« :املجتمع
الدويل يراهن عىل الجي اللبناين ألنه العمود
الفقــري للبنــان وعامل اســتقراره وكل ذلك
بفضلكم».
ختام الجولــة كانت يف مقر قيــادة اللواء
الســادس يف بعلبك ،حيث اطّلع عىل املهات
األمنية التي ينفذهــا عنارص اللواء ،ومالحقة
املطلوبني واملخلني باألمن .وتوجه إليهم بالقول:

«تواجهون األخطار والتحديات بشــكل يومي
وتنفّذون مهاتكــم مبهنية واحرتاف .بفضل
جهودكم ومهنيتكم ،شــهد الوضــع األمني
يف مدينة بعلبك ومحيطها تحســناً بشــكل
كبري والفت ،وبفضل شجاعتكم وانضباطكم
استعادت الدولة هيبتها» ،مضيفا «أبناء بعلبك
هم أبناؤنا ،وندعو املطلوبني إىل تسليم أنفسهم
لتسويةأمورهمالقانونيةوإالفالجي باملرصاد
ودم العسكريني لن يذهب سدًى».
وتط ّرق العاد عــون إىل األوضاع الراهنة،
قائــالً« :يبدو أن الوضع يزداد ســوءاً ،واألمور
آيلة إىل التصعيد .مســؤوليتنا كبرية يف هذه
املرحلة ،ومطلوب م ّنا املحافظة عىل أمن الوطن
واســتقراره ومنع حصول الفوىض» ،مضيفا
«تنتظرنا تحديــات كثرية .نتابع أوضاعكم عن
قرب ،ونســعى بكل جهودنا عرب التواصل مع
الدول الصديقة والشقيقة ،إىل طلب املساعدات
وتوفريهــا لكم .يتهموننا بالتســ ّول .ألجلكم
وألجل عائالتكم سنفعل املستحيل .أعلم أنكم لن
تسمحواأليكانباستباحةأرضنا،ولنتسمحوا
لهذه الظروف أن تفقدكــم انتاءكم لوطنكم
وهويتكم وأرضكم».

تفقدت قاعدة جونية البحرية وفوج مغاوير البحر وفوج املجوقل

ُ
عكر :األوضــا األمنية مستقرة بف ل ت حياتك

الل تقد ها ش عة لقادة االفوا
قامت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة
الدفاع ووزيرة الخارجية واملغرتبني بالوكالة
يف حكومــة ترصيف األعــال زينة عكر،
بجولة تفقدية عــىل قاعدة جونية البحرية
وفوج مغاويــر البحر يف عمشــيت وفوج
املجوقل يف غوســطا يرافقهــا نائب رئيس
األركان يف الجيــ العميد الطيار بســام
ياسني.
واقيمت لعكر يف كافة املراكز التي زارتها
مراسم إســتقبال وت يفات ،كا وضعت
أكاليل من الزهر عىل نصب الشهداء.
وألقــت عكــر كلات شــددت فيها عىل
«أهميــة دور الجيــ يف التصــدي ألي
إعتداءات عىل لبنان» ،منوهة ب»الجهوزية
العالية التــي يتمتع بها الضبــاط والرتباء
والعنــارص للحفــا عىل األمــن وتوفري
الحاية للمواطنني ،والوقوف بوجه مشاريع
الفتنة و ب اإلســتقرار» .وشــددت عىل
أن «الجيــ اللبنــاين ســيبقى الضانة
للبنان وشــعبه وســيتصدى لكل املحاوالت
التي تحاول أن تحرفه عن مســاره» .وأكدت

«الحفا عىل املستوى املعييش واإلقتصادي
والطبي للضباط والعســكريني الفتة إىل أن
«األوضاع األمنية مستقرة بفضل تضحياتهم
وجهودهم».
ثم إســتمعت عكــر إىل ح مفصل عن
دور ومهات األفواج وقدراتها العســكرية،
وإطلعت عىل ســري عملها من غرف املراقبة
والرصد واملعدات العســكرية املتطورة التي
تســتعمل يف العمليات واملهات .وحرضت
أيضاً مناورات برية وبحرية يف كافة املراكز
التي زارتها.
كا تفقدت أحوال الضباط والعســكريني
وأســتمعت بتأن اىل مطالبهــم وأوضاعهم
املعيشــية ،مؤكدة أن «املؤسسة العسكرية
ســتبقى مؤمتنة عىل صون كرامة ضباطها
وعنارصها».
وجالت عكر يف حديقة ومتحف الشهداء
يف فوج املجوقل وتسلمت دروعا تذكارية،
ثم قدمت شــمعة لقــادة األفــواج عليها
شــعار الجي ودونت كلات يف السجالت
الذهبية.
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فرنسا لن تقبل بالفراغ الحكومي ...ومــاكــرون ُ
سيك ف تحركات
ال ه ــداي ــا مــجــانــيــة م ــن «نـــــادي الـ ــرؤسـ ــاء الــســابــقــيــن» للعهد
فادي عيد
بعد اإلعتذار الذي كان متوقّعاً،
باتت الصورة السياســية يف
لبنان مقلقة إىل درجة إمكانية
تحريك الشارع بشكل جنوين،
وهذا ما يخشاه أكرث من مسؤول
بناء عــىل معلومات تؤكد بأن
البلد عىل شــفري حصول حدث
ما يف األمن والسياســة ،وال
ســيا أن هنــاك معلومات ال
يخفيها أكرث من جهاز أمني أو
مسؤول ســيايس ،وتصب يف
خانــة حصول عمليات تخريب
واســعة النطاق واضطرابات
متنقّلــة وصدامــات قد يكرب
حجمها ،خصوصاً وأن التدهور
اإلقتصادي املريب ،يعطي هؤالء
ذريعة للقيام بأي تح ّرك ،ومها
ق ال ر يف ق ق الربب
كانت أنواعه وأشكاله.
اىل حكومــة إصالحية ملتابعة املؤمتر الدويل الذي
ويف الســياق ،يكشــف أحد
كبار الزعاء السياســيني ،بأن التخريب سيحصل ،ســيقام يف الرابع مــن آب املقبل ،وال ميكن تقديم
وستدخل جهات كثرية عىل خط زعزعة اإلستقرار املســاعدات إال يف حال وجود مثل هذه الحكومة،
يف البلــد ،مســتفيد ًة من ظروفــه اإلجتاعية ولهــذه الغاية ،فإن الرئيس ماكرون ســيكثّف من
والحياتيــة ،وربطاً برتهّل وتفكّك الدولة وأجهزتها تح ّركاته ،واألمر عينــه ملوفديه اىل لبنان ،قبل أن
بشكل غري مسبوق ،ما قد يتيح لهم الحركة بعدما تســتفحل األمور وتقع الكارثة ،إذ أن القلق األكرب
يتمثّل باملخــاوف من اهتزازات أمنية قد تؤدي إىل
وصلت األمور إىل هذا املنحدر الخطري.
الكم الهائل من األزمات،
أما عىل خط اإلتصــاالت الجارية إليجاد البديل صعوبة يف وأدها أمام هذا ّ
عــن الرئيس ســعد الحريري بعد اعتــذاره ،يؤكد ربطاً مبا تشهده الساحة اللبنانية من أزمات حياتية
املصدر نفسه ،عىل معلومات من بعض املق ّربني من قــد تكون منطلقاً ألي تفجري أمني أو فوىض عىل
«اإلليزيه» ،بأن مستشار الرئيس الفرنيس إميانويل قاب قوسني من حصولها يف حال مل يتم استدراك
ماكــرون باتريك دوريل ،قال لعدد من املســؤولني األمر يف القريب العاجل.
وعىل خط آخر ،ويف الســياق الحكوميُ ،ينقل،
اللبنانيــني بعدما التقاهم يف األيام املاضية ،وقبيل
اعتذار الحريري ،بأن باريس ،ويف حال مل يشــكّل ووفق معلومات مؤكدة ،بأن هناك تشاوراً سيجري
الحريــري أي حكومة ،فإننا لن نقبل بأي فراغ عىل عىل خط دار الفتوى و»نادي رؤســاء الحكومات
الصعيد الحكومي ،بل يجب أن يكون التكليف رسيعاً ،الســابقني» ،ومن الطبيعي أن تشــمل املشاورات
وهذا ما شدّ دت عليه باريس باألمس أيضاً يف بيان الحريري ،التخاذ املوقف املناسب حول اإلستشارات
خارجيتها األخري ،إذ اعتربت أن أوضاع لبنان تحتاج التي ســيدعو إليها رئيس الجمهورية ميشال عون،

طويت تســعة أشــهر من تكليف الرئيس سعد
الحريري الذي كان من املفرتض أن يشــكل حكومة
إنقاذية ،تراعي املبادرة الفرنســية ومبادرة الرئيس
نبيه بري ،وبإعتذاره عن التشــكيل عاد لبنان اىل
نقطة الصفر يف موضوع تشكيل الحكومة تحديداً.
لبنــان  2021عــاد اىل عرص ما قبــل التاريخ،
رص الجاهلية الــذي ال دواء فيه وال كهرباء وال
عــ ُ
ميــاه وال طبابة وال طعام يأكله الفقراء بعد اليوم.
ســيموت الكثري أمام املستشفيات بسبب احتكار
الحيتــان للدواء ،هؤالء القتلة ومن يشــرتك معهم
من السياســيني ال رحمة يف قلوبهم ،ألن الله ختم
عىل ابصارهم وضائرهم فزادهم جشعاً وطمعاً.
«لبنــان مل يعــد موجوداً « (غوينــدال رويار )
مبعــوث األم الحنــون نعى لبنان بشــكل واضح
ورصيــح ،هذا النائب الذي مل يدرك ما فعله عندما
قــال هذه العبــارة والتي كان وقعها قاســياً عىل
قلوب مواطنيه الذيــن ضحوا وقاوموا من أجل أن
يبقى لبنانهم حتى الرمق األخري ،هو نفســه يعرف
أن هــذه الكلات لن يتأثر بهــا حكامه العظام إال
ما قل وندر ،حكا ُم لبنان الذين حتى هذه الســاعة
مل يح ّركوا ســاك ًنا ومل يرتجف لهم جفن أمام هذا
اإلنهيــار الكبري ،ألن جيوبهم مــ ى بالدوالرات
وقصورهم موزعــة يف جميع أنحاء العامل وعىل
وجه البسيطة ،ومل يرتكوا بقع ًة إال و قاموا بزيارتها.
أن يعتذر الرئيس ســعد الحريري عن التشكيل كان
متوقعاً ،مع اإلختالف يف تحديد الوقت ،لكن الشارع
رص عليه كرئيس ،نزل
الســني الذي كان وال يزال يُ ُ
اىل الشارع ليبدأ مسلسل قطع الطرقات والفوىض
والتكســري بالتزامن مع اإلرتفاع الجنوين للدوالر
وانهيــار اللرية اللبنانية بشــكل أرعب املواطنني.
مصدر مقرب من بيت الوســط أكد أن الحريري مل
يكن ينــوي اإلعتذار يوم الخميــس ،وأن األجواء
كانت إيجابية ،وأنه كان يعمل تحت ســقف املبادرة
الفرنســية ،ناهيك عن اإلتفاق حول أساء الوزراء،
وأن إعتذاره شــكّل صدم ًة كبرية لدى الجميع ،وقد
اتخذ قــراره باإلعتذار خالل اللقاء الذي جمعه مع

ومن الطبيعي التكليف ،ألنه بات واضحاً ،ويف حال
مل يكن هنــاك توافق من هذه املرجعيات ،أن تظهر
اســتحالة بأن يقبل أي مرجع أو من سيكلّف بهذه
املهمة خارج توافق بيئته الحاضنة ،ولذلك ،تشــري
املعلومات نفســها ،اىل عمليــة «غربلة» تحصل
لبعض األســاء التي قد يتم اختيار أحدها بشكل
توافقي لتشكيل الحكومة العتيدة.
يف املقابــل ،تلفــت املعلومــات نفســها ،اىل
ســيناريوهات أخرى تُف اىل اســتمرار الفراغ،
ومبعنــى أوضح ،مثة مــن يؤكد بــأن الحريري
و»نادي الرؤساء الســابقني» لن يقدّ موا أي هدية
مجانية للعهد ولرئيس «التيار الوطني الحر» النائب
جربان باســيل ،بعد اعتذار الحريري تحديداً ،وأمام
اإلســتحقاقات الدستورية املرتقبة ،ما يجعل من
كل اإلحتــاالت واردة يف هذه املرحلة والصعبة»
أكان عــىل خط التكليف ،أو األخطر من كل ذلك ما
يتمثّل باملزيد من انهيار العملة الوطنية ،وذلك عامل
انفجار يف أي توقيت.

الرئيــس ميشــال عون .
ومع بدايــة الحديث عن
ستطرح
األســاء التي
ُ
من أجل التشــكيل ،فقد
أكدّ مصدر ســيايس ان
عدم التوافق حول شــكل
الحكومة وأساء وأعداد
الوزراء ،وعــدم التوافق
الداخــي والوطنــي
واإلقليمي هو أمر جوهري
الي كان املغامرة
وال ميكن ّ
بــرتؤس الحكومــة يف
هذه الظــروف العصيبة،
ويضيف املصدر نفســه
أن هنــاك محــاوالت
جديــة ومشــاورات بني
الحريــري والرئيس نبيه
بري إلختيار الشــخصية
البديلة املطروحة ،إضاف ًة
اىل تشــاور جــدي بني
الفرنســيني وحزب الله
إليجاد البديــل ،لكن من
املبكر جــداً الحديث عن
حســم حقيقي لتسمية ق ال ر يف ن قة كورنيش امل ر ة
تشــكيل الحكومة ،وقد أشار الحريري لذلك يف
شــخصية مناســبة لهذه
املرحلة الحساســة ،ورمبا ســنكون أمام أيام من مقابلته املسائية يوم الخميس.
مــن يقرأ تاريخ لبنان ُيــدركُ أن هذا الوطن كان
التشــاور من أجل التســمية ،لكنها لن توصل ألي
نتيجة ملموســة ،وعىل األغلب ســتتجه األمور من الدول املتقدمة يف فرتة الستينيات والسبعينيات
اىل تعويم حكومة حســان ديــاب من اآلن وحتى من القرن املا  ،كان «ســوي ا ال ق» ،صدّ ر
العلم والفن واملوســيقى والطب واملوضة والذوق
اإلنتخابات املقبلة يف ربيع العام . 2022
ويتابــع املصــدر أن إصطفــاف النائب وليد الرفيع لــكل دول العــامل ،كيف ال وهــو « قطعة
جنبــالط اىل جانب بري ،الغاية منه اإلبتعاد عن سا» ،أما اليوم من يتابع ما يجري يجز ُم أن لبنان
يبق وطن مادام حكامه وبعض القوى
أجــواء التوتر واإلكتفاء فقــط بالقيام باألعال «طــا َر» ولن َ
رصون عىل عدم التنازل واإلستمرار
الخريية وتقديم املســاعدات للمحتاجني للحفا
السياســية ي ّ
عىل وحدة وهدوء الجبل .املصدر نفســه تحدث يف النكايات واإلصطفافات التي تحددها السياسة
عن التعذر يف إيجاد شخصية بديلة عن الحريري الداخلية والخارجية ،إضاف ًة اىل الطائفية البغيضة
تتحكم بهم ،إما التنازل من أجل أن يحيا
يف الوقــت الراهــن ،خاصة لجهــة موقف دار التي ال زالت
ُ
الفتوى و»نادي رؤســاء الحكومات السابقني» لبنان وينهض من تحت الركام وإما السقوط املدوي
الذين لن يقوموا بتســمية أي شــخص من أجل الذي لن يرتك أحد.

أحــمــد قــبــان  :كــلــمــا تــأخــرنــا فــي عملية إنــقــا البلد
كــلــمــا عــجــلــنــا بــأســبــاب الــفــوضــى ووقـــــو الــخــراب
اعترب املفتي الجعفري املمتاز الشيخ أحمد
قبالن يف خطبــة الجمعة والتي القاها يف
مســجد اإلمام الحســني يف برج الرباجنة،
أن «اعتذار الرئيس ســعد الحريري ،ال شــك
أنــه أمر كاريث ،ووضع البلــد أمام عاصفة
سياسية نسأل الله أال تكون مدمرة ،واملحزن
أن البلد بعد اعتــذار الرئيس املكلف دخل يف
املجهول .وعليه ،نحــن ال منلك إال النصيحة
ألهل السياســة واملعنيــني ،ألن يبادروا إىل
إنقــاذ البلد بأرسع ما ميكــن ،ألن ما رصنا
إليه غري طبيعــي ،ومل يعد يطاق ،وال ميكن
أن يكون مقبوال بأي شــكل من األشــكال،
وهذا يحتــاج إىل مجموعة عقالء وحكاء
ووطنيني بامتيــاز ،يعملون بصدق وبجدية
مطلقة ،بعيــدا عن الحســابات والغايات،
عىل إنجاز تســوية تاريخيــة تخرج لبنان
واللبنانيني من هــذه املحنة الكربى ،وتضع
حدا لهذه العصفورية السياســية التي مل يعد
لهــا ما يربرها عىل اإلطالق ،وتجنبنا الوقوع
يف الكارثــة الكربى ،فالوقت ليس ملصلحتنا،
إذ كلــا تأخرنا يف عملية اإلنقاذ كلا عجلنا
بأسباب الفوىض ووقوع الخراب».

وأســف «لوجود من يعتقد بأن الدفع بالبلد
إىل حــرب أهلية هو فرصــة دولية إقليمية
لتقســيم البلد إىل كانتونات» ،متوجها اليهم
بالقول« :كفانا مغامرات ،فنار الفتنة ســتبدأ
بصاحبهــا ،وليكن يف علم الجميع أن العي
املشرتك والسلم األهي وم وع الدولة خط
أحمــر ،وتجاوزه يعني اعتــداء صارخا عىل
صيغــة لبنان ووجوديته ،وهــذا ما نرفضه
رفضــا قاطعا ،ولن نســمح بســقوط البلد
وبضياع لبنان .ولهذا ندعو إىل طاولة غسيل
قلوب ،تتوج باتفاق سيايس لحاية البلد من
املجهول ،وإنقاذه من طاعون الفراغ السيايس
ووضع حد لثقافة االستفزاز».
وأكد املفتي قبالن أن «الحل يبدأ من الداخل،
ومن صنع أيدينا ،وكل من يراهن عىل الحلول
املعلبة من الخارج واهم ،ألن الخارج يبحث عن
مصالحه ،وكل الوصفات الخارجية املستوردة
ال تخدم املصلحة الوطنية .وبالتايل لن تكون
صالحة إلخراجنا مــا نحن فيه ،وبخاصة
أمــريكا التي تلعــب باملنطقة وتســتغلها
وتنتقل بها من مأساة إىل أخرى ،وتدعي أنها
تدعم استقاللها واســتقرارها وسيادتها».

أعلنت تنظي م تمر دولي في

دياب التقى سفير جمهورية مولدوفا وتركيا

الل اللقا

اســتقبل رئيس حكومة ترصيف األعال حسان دياب ،يف
دارته يف تلة الخياط ،ســفري جمهوريــة مولدوفا يف لبنان
وتركيا دميرتي كرواتو ،يف زيارة بروتوكولية بعد تقديم أوراق
اعتاده وتسلمه مهامه الجديدة كسفري لبالده يف لبنان.

ع مان بح االوضا مع سفير الكويت
بحــث املدير العام لقوى األمــن الداخي اللواء عاد عثان
يف مكتبه بثكنة املقر العام ،مع سفري دولة الكويت يف لبنان
السيد عبد العال القناعي ،االوضاع العامة يف البالد.

ب

«الــــخــــارجــــيــــة» الـــفـــرنـــســـيـــة  :لــــاســــرا
فـــي تــســمــيــة رئ ــيـ ـ وزراء ج ــدي ــد لــلــبــنــان
وزعــت الســفارة الفرنســية ترصيحا
للناطقة باســم وزارة الخارجية الفرنسية
جاء فيه« :أخذت فرنســا علا بقرار رئيس
الوزراء املكلف سعد الحريري باالعتذار عن
عدم تأليف الحكومة .وتؤكد هذه التطورات
االخرية املأزق الســيايس الذي عمل القادة
اللبنانيون عىل وضع البلد فيه عمدا ألشهر
حتــى وهي تغــرق يف أزمــة اقتصادية
واجتاعية غري مسبوقة .هناك اآلن ورة
ملحة للخــروج من هــذا التعطيل املنظم
وغــري املقبول ،من خــالل تأليف حكومة،
وهذا يتطلب اجراء استشارات برملانية فورا
بهدف تســمية رئيس وزراء جديد يف أقرب

بعد ا عــتــ ار ...مــن الــبــديــل ...ولبنان الــى أيــن؟
فاطمة شكر

مواقف عربية ودولية من الوضع في لبنان

وقــت ممكن .يجب أن تكون هذه الحكومة
قادرة عىل إطالق اإلصالحات ذات األولوية
التــي يتطلبها الوضع كا يجب عليها أيضا
التحضري لالســتحقاقات االنتخابية سنة
 2022يف موعدهــا والتــي يجــب أن تتم
بطريقة شــفافة وحيادية ،ووفقا للجدول
الزمني املحدد».
وختــم الترصيــح «ولتلبيــة حاجات
اللبنانيــني الذين تتدهــور أوضاعهم كل
يوم ،ســينظم مؤمتــر دويل جديد لدعم
الشعب اللبناين يف  4آب مببادرة من رئيس
الجمهورية الفرنســية اميانويل ماكرون
وبدعم من األمم املتحدة».

«الــخــارجــيــة» األميركية  :يحتاج السياسيون
اللبنانيون الى تنحية الخافات الحزبية جانبا
قالت الخارجية األمريكية «قلقون من
اســتقالة ســعد الحريري كرئيس وزراء
مكلف ،مضيفة «تحتاج الطبقة السياسية
اللبنانيــة إىل تنحيــة الخالفات الحزبية
الصغرية جان ًبا بــدالً من إلقاء اللوم عىل
بعضهم البعض ،من أجل تشكيل حكومة
قــادرة عىل معالجة الحالــة املقلقة يف
البالد».
وكان وزير الخارجية االمري انطوين
بلينكن :قال« :ان اعتذار الحريري عن عدم

ً

تشكيل حكومة تطور آخر مؤسف لشعب
لبنان» ،الفتا «اىل انه من األهمية مبكان
أن يتم تشكيل حكومة لبنانية قادرة عىل
تنفيذ اإلصالحات ذات األولوية».
واعتــرب «ان الطبقة السياســية يف
لبنان أهدرت الشــهور التســعة املاضية
واالقتصاد اللبناين يف حالة سقوط حر»،
مشــددا «عىل ان عىل القــادة اللبنانيني
أن ينحــوا جانبــا خالفاتهم الحزبية وأن
يشــكلوا حكومة تخدم الشعب اللبناين».

دعا للبدء باالستشارات النيابية دون تأخير

ب ــوري ــل  :لــدعــ الــتــشــكــيــل الــعــاجــل وقــيــام
حــكــومــة قــــــادرة عــلــى تــنــفــي ـ ا صـــاحـــات
أصــدر املمثل األعــىل لالتحاد األورو
جوزيب بوريل ،بيانا بشــأن اعتذار الرئيس
املكلف ســعد الحريري عن تأليف الحكومة
جــاء فيه« :يأخذ االتحــاد األورو علا
باعتــذار رئيــس الحكومة املكلف ســعد
الحريري عن تشــكيل الحكومة ،ويأسف
بشــدة الســتمرار الجمود السيايس يف
البالد ،فضالً عن عدم إحراز تقدم يف تنفيذ
اإلصالحات العاجلة».
أضــاف «لقد م عام تقريبا عىل عدم
وجود حكومــة ذات صالحيات كاملة يف
لبنــان ،ما أدى إىل أزمة مالية واقتصادية
غري مسبوقة ال يزال الشعب اللبناين يواجه
عواقبها املأســوية.وتقع عىل عاتق القادة
اللبنانيني مســؤولية حــل األزمة الحالية
الذاتيــة الصنع .ومثــة حاجة إىل الوحدة
واملســؤولية ملواجهة التحديــات املتعددة

وعة للشــعب

للبالد وتلبية التطلعات امل
اللبناين».
وتابــع «ويدعو االتحــاد األورو  ،مرة
أخرى ،جميع القوى السياسية اللبنانية إىل
دعم التشكيل العاجل للحكومة .وينبغي أن
تبدأ االستشــارات النيابية لهذا الغرض من
دون تأخري .ويحتاج لبنان إىل حكومة قادرة
عىل تنفيذ اإلصالحات الرئيسية االقتصادية
والخاصة بالحوكمة والتحضري النتخابات
عام  ،2022والتي يجب إجراؤها يف موعدها
املحدد .ويبقى االتفــاق مع صندوق النقد
الدويل وريا إلنقــاذ البالد من االنهيار
املايل .ويعترب اســتقرار لبنــان وازدهاره
أساســيان للمنطقة ككل وألوروبا .ويجدد
االتحــاد األورو دعمه القوي املســتمر
للبنان وشعبه ،والستقراره وأمنه وسالمة
أراضيه وســيادته واستقالله السيايس».

أبـــــــو الــــغــــيــــ وغــــوتــــيــــريــــ  :الــــوضــــع
فـــي لــبــنــان يــتــج ـ مـــن ســــيء إلــــى أســـوأ
أعلنت الجامعــة العربية أن األمني العام
للجامعة أحمد أبو الغيط واألمني العام ل مم
املتحدة أنطونيــو غوترييس ،توافقا خالل
لقاء يف نيويورك «عىل أن الوضع يف لبنان
يتجه من «يسء إىل أسوأ» .وأعرب أبو الغيط

عــن أمله يف أن يتمكن املجتمع الدويل من
مســاعدة اللبنانيني عىل عبور األزمة «التي
تعــد األخطر منذ نهاية الحــرب األهلية»،
مؤكــدا أهمية التزام جميــع الفرقاء بعقد
االنتخابات النيابية يف موعدها املحدد».

فــرونــتــســكــا أســفــت لــعــدم تــألــيــف حــكــومــة :
يــجــب الــتــحــر لتكليف رئــي ـ وزراء جديد

أعربت املنســقة الخاصة ل مم املتحدة
يف لبنــان يوانا فرونتســكا يف بيان ،عن
أسفها «الشديد لعدم قدرة قادة لبنان عىل
التوصــل إىل اتفاق حــول تأليف حكومة
جديدة تعد مطلوبة بشكل عاجل ملواجهة
التحديات العديدة التي تواجهها البالد».
ودعــت «يف ظل تعــرض عملية تأليف
الحكومة اىل انتكاسة ،اىل التحرك رسيعا
لضــان تكليف رئيــس وزراء جديد ،مبا
يتا مع االســتحقاقات الدستورية،
واىل تأليــف حكومة قــادرة عىل تطبيق
اإلصالحــات الرضورية لوضع لبنان عىل

طريــق التعايف قبيل إجراء االنتخابات يف
العام  2022التي يجب أن تتســم بالحرية
والنزاهــة» ،معتربة أن «لبنان يواجه أزمة
غري مسبوقة».
وقالت« :رغــم أن االمل ما زال موجودا
إال انــه مل تعــد هناك فســحة من الوقت
إلضاعتهــا» .ودعت اىل «تحــرك عاجل
من أجــل املصلحة الوطنية لالســتجابة
الحتياجات ومطالب الشــعب الذي يدفع
الثمــن األكــرب لتلــك األزمــة» ،مؤكدة
أن «األمــم املتحــدة ســتظل اىل جانب
لبنــان خالل هــذه املرحلــة الصعبة».

فـ ـ ــل الـــلـــ  :ال ــب ــل ــد ب ــح ــاج ــة إلـــــى مــــن ي ــت ــن ــازل ــون
لـــــــــحـــــــــســـــــــاب وطـــــــــنـــــــــهـــــــــ وإنـــــــــســـــــــانـــــــــ
أكد الســيد عي فضل الله ،أن «لبنان كان
ينتظــر فيه اللبنانيون أن تؤدي املشــاورات
التي جرت حول التشــكيلة التي قدمها رئيس
الحكومــة املكلــف إىل التوافق عىل صيغة
حكومية تفرمل حالة االنهيار التي يعيشــها
البلد عىل كل الصعد ،وتخرجهم من معاناتهم
اليومية ،ولكنهم فوجئوا مبا آلت إليه األمور
باالعتذار ،والذي رأينــا تبعاته عىل الصعيد
االقتصادي واملعيــيش واألمني والذي ظهر
بتجاوز ســعر الدوالر عتبــة الع ين ألف
أو ما جرى يف الشــارع ،وما ســيحدثه من
انسداد عىل الصعيد الحكومي ،بعد أن أصبح
واضحاً صعوبة تأمني بديل يف ظل االحتقان
الحاصل بني األطراف السياسية والذي يأخذ
أبعاداً طائفية ومذهبية ،لقد كنا نريد مع كل
اللبنانيني أن يكون من يتولون إدارة دفة هذا
البلد أكرث رأفــة باللبنانيني ،وحرصاً عليهم
بأن يجــدوا املخارج ألزماتــه ال أن يوصلوا
البلد إىل ما وصل من الطريق املســدود عىل
كل الصعــد ،وأن يكونــوا واعني بأن املرحلة
اآلن ليســت مرحلة تحقيق مكاسب وال بلوغ
طموحات شــخصية وأحالم خاصة بقدر ما

هــي مرحلة إنقاذ بلــد يتداعى وألجله تقدم
التنازالت والتضحيات».
وأشار خالل خطبة الجمعة ،إىل أن «البلد
هو أحوج ما يكون إىل من يتنازلون لحساب
وطنهــم وإنســانه ،ال الذيــن يضحون به
لحسابات مصالحهم ،وإننا نقولها لكل الذين
بــات الهاجس االنتخا يحرك مواقفهم ،أن
أغلبيــة اللبنانيني باتوا ميلكون قرارهم الحر
يف االنتخابــات املقبلة ولن يســامحوا من
أداروا ظهورهم لهم يف هذه األزمة الخانقة
ولن يعطوهم قيادهم ،هم سيكونون أوفياء
للذين ال يعدمون وســيلة من أجل فتح أبواب
الحــل لكل مــا يخرجهم ما هــم فيه من
مآس إلنقاذهم وانتشــال الوطن من املصري
املشــؤوم ،وإننا رغم كل هذا الواقع ،سنبقى
نرى يف األفق بوادر حل ســتأيت من الداخل
مــن الذين ال يزالون يعيشــون هم هذا البلد
وإنســانه ..ومن الخارج ممن ال يريدون لهذا
البلد أن يسقط ،وإن كان ذلك لحسابهم ،وقد
والحا أن الحلول
تعلمنا من دروس املا
تأيت غالباً بعد انســداد األفق ،فإن مع الع
ي اً ،إن مع الع ي اً».
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ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة

الــســفــيــر فــــــ اد الــــتــــر
الـــــــــــنـــــــــــبـــــــــــل كــــــلــــــ

الــــقــــاهــــرة عـــلـــى خــــ األزمــــــــة الــلــبــنــانــيــة
 ...والـــــــتـــــــركـــــــيـــــــز عــــــلــــــى األمـــــــــن

هيام عيد

تتوقّع أوساط سياسية عىل متاس مع التح ّركات
الديبلوماسية املرصية يف ملف األزمة الحكومية بعد
اعتذار الرئيس ســعد الحريري عن تأليف الحكومة،
جه الديبلومــايس املرصي خصوصاً
أن يتبــدّ ل التو ّ
والعر عموماً يف مقاربة مجمل الوضع يف لبنان
يف املرحلة املقبلة ،وذلك ،مع تبدّ ل املعطيات عىل كل
املستويات السياسية واألمنية واملالية واإلجتاعية
واإلقتصادية .وتشــري هذه األوساط ،اىل أن املوقف
األخري للرئاســة املرصية ،قد حمل مؤ ّ ات حول
توسيع مروحة الجهود الديبلوماسية ،وباتجاه أكرث
من عاصمة غربية وعربية معنية باألزمة اللبنانية،
وذلك عىل قاعدة أن ما بعد اعتذار الحريري سيختلف
استجدت يف
بالكامل عا قبله لجهة العنارص التي ُ
املشــهد الداخي ،والتي وضعت جميع اللبنانيني يف
مركب واحد تتهددهــم األخطار الواحدة  ،ومن دون
استثناء أي فريق أو طائفة أو منطقة.
وبرأي هذه األوســاط ،فإن طي صفحة اإلشتباك
عىل محور قرص بعبدا وبيت الوســط تحت عنوان
تأليــف الحكومة ،ســيفتح الباب أمــام مبادرات
سياســية جديدة اليوم ،وتحظى بالغطاء الخارجي
الــالزم ،وخصوصاً من قبل باريــس التي دعت اىل
مؤمتر من أجــل لبنان يف الرابع من آب املقبل ،وهو
ما ســيع ّزز الجهود املرصية التي ال تســري بشكل
منعزل عن الرعاية الفرنســية ،والتي تركّز بشــكل
خاص عىل حاية اإلســتقرار األمني كون الوضع
األمني يعترب خطــا احمر أمام كل األطراف الداخلية
كا الخارجية ،نتيجة اجتاع العديد من امللفات عىل
الســاحة اللبنانية ،ومنها ما ي ّتصل بأبعاد إقليمية
كملف النازحني السوريني أو الالجئني الفلسطينيني،

أو ملفات أخرى متن ّوعة العناوين.
ولهذه األســباب ،تتوقّع األوســاط السياســية
نفســها ،تح ّركاً مرصياً مبا اً عــىل خط األزمة
اللبنانية املستجدّ ة ،وذلك يف نهاية الشهر الجاري،
مــن خالل زيارة مرتقبة ملوفــد مرصي إىل بريوت
للقيــام بجولة محادثات مع األطراف السياســية،
ولكن ســيتحدّ د هذا األمر غداة انطالق اإلستشارات
النيابية لتسمية شــخصية جديدة لتكليفها تأليف
الحكومة الجديدة .وبالتايل ،فإن امللف األســايس
واملؤسسات العسكرية لدى كل العواصم
يبقى األمن
ّ
التي تهتم اليوم مبعالجة األزمات يف لبنان ،عىل أن
يتم اإلنطالق من اإلستقرار اىل املعالجات اإلصالحية
املطلوبة مــن املجتمع الدويل ،ومن مجموعة الدول
املانحة قبل البدء بتنفيذ أي برامج مساعدات للبنان
يف الوقت الراهن.
ويف الوقت الذي مل توضح فيه هذه األوســاط،
كيفية وتأثري الدور املرتقب عىل الصعيد الخارجي،
يف ضــوء املواقف األخــرية ،والتي لــ ّوح بعضها
بالعقوبات واإلجــراءات التصعيدية حيال من تعترب
باريــس ،عىل ســبيل املثال أو اإلتحــاد األورو ،
أنهــم قاموا بعرقلة كل املبــادرات والجهود املحلية
والخارجية لتأليف حكومة إنقاذية تعمل عىل تنفيذ
إصالحات ،ولو بالحد األد وتج ّمد اإلنهيار القادم.
ومن هنا ،تلفت األوساط ذاتها ،اىل أن عناوين كثرية
قد ســقطت مع سقوط مهمة الحريري الحكومية،
لذا ،فإن األزمــة مل تعد تقترص عىل الخالفات حول
الصالحيات والحصص الحكوميــة ،بل تعدّ ت هذا
الواقــع اىل ما هو أبعد من العنــوان الحكومي اىل
هدف واحد أســايس ،وهو مترير املرحلة الصعبة،
وتأمني استمرارية الحياة اليومية للمواطنني قبل أي
ق
شأن سيايس آخر.

الدكتور انطوان عقيقي

القنصل العام لجمهورية ماالوي يف لبنان

ال رقات يف طرابلس

االحت جاجــــــات مســــــتمرة فــــــي املناطــــــ  ...شــــــغب وقطــــــع طرقــــــات
توتــــــر في جبل محســــــن على خلفية إشــــــكال مع الجيــــــ  ...ووقو اصابات
لليوم الثاين عىل التوايل ،عادت التظاهرات إىل الشــوارع
حيث قطعت بعض الطرقات ،مــا لبث الجي أن أعاد فتحها
الحقا ،وذلــك احتجاجا عىل الغالء الفاح وارتفاع ســعر
رصف الدوالر يف الســوق الســوداء وانقطاع مادة املازوت،
وتردي االوضاع املعيشية وشــبه انعدام الخدمات االساسية
من كهرباء ومياه ودواء.

} يف بريوت }

قطع عدد من املحتجني مستديرة الكوال باالطارات املشتعلة
والنفايات ،وتقاطع عبد النارص كورني املزرعة.
كا تم قطع طريق خلدة باإلتجاهني.
وكانت ذكرت «غرفة التحكم املروري» التابعة لقوى األمن
الداخــي ،أنّ «أوتوســرتادَي خلدة وصــور -صيدا -بريوت
سالكان باالتجاهني».

} يف الشال }

قطع عدد من املحتجني ســكة الشــال يف جبل محسن،
وعندمــا حاولت قوة من الجي إعــادة فتح الطريق ،حصل
تدافــع مع املحتجني مــا دفع عنارص الجيــ اىل اطالق
الرصاص يف الهــواء إلبعادهم ،فدارت عمليات كر وفر بني
املحتجني والجي يف ســاحة جبل محسن حيث قام البعض
برشق الجي بالحجارة ،كا افيد عن تحطيم متثال للجي ،
وعن سقوط ما يقارب ع ة جرحى من شباب منطقة جبل
محسن تم نقل بعضهم إىل املستشفيات لتلقي العالج بسبب
الرصاص املطاطي وتضــارب بالحجارة وفق ما أعلن الصليب
األحمر.
ويف حصيلة اإلصابات ،فقد أدت اإلشتباكات بني املحتجني
حا.
والجي يف جبل محسن إىل سقوط  30جري ً
وعلم أنه أصيب بعض العســكريني بجروح ج ّراء تع ّرضهم
للرشق بالحجارة يف جبل محسن ،ونتيجة إلقاء ش ّبان قنبلة
يدوية باتجاهم.
كا قطع شــبان طريق البداوي الــدويل يف اإلتجاهني،
تضامنا مع أهايل جبل محســن ،بعدما وضعوا شــاحنات
وحاويات نفايات وإطارات سيارات مشتعلة وسط الطريق.
ويف حني عمــل الجي عىل إعادة فتــح الطريق ،إضطر
العابرون يف املنطقة من طرابلــس باتجاه دير عار واملنية
وعكار والحدود الشــالية وبالعكس ،إىل ســلوك طرقات
تم قطع دوار العبــدة ،وطريق املحمرة،
فرعيــة بديلة .وكا ّ
اوتوسرتاد املنية ،ديرعار.
ويف الضنية ،قطع محتجون طريق الضنية الرئيسية التي
تربطها مبدينــة طرابلس عند مفرق بلــدة علا ،باإلطارات
املشتعلة والحجارة وحاويات النفايات.
واضطر العابرون إىل سلوك طرقات فرعية بديلة للوصول
إىل أشغالهم ومنازلهم ،وهي طرقات شهدت بدورها إزدحاما
كبريا .كذلك ،قطع محتجون مســارب ســاحة عبد الحميد
كرامي باالطارات املشتعلة.

} يف الجنوب }

وقع إشــكال عىل أوتوســرتاد الناعمة ،حيث قام بعض
املحتجني باإلعتداء عىل احدى السيارات املارة.
وقام عــدد من املحتجني بقطع عدد من الطرق الرئيســية
والفرعية يف صيدا تقاطع ايليا وساحة النجمة ،فيا انت
الجي اللبناين يف ســاحة النجمة يف املدينة حفاظا عىل
االمن .وا م املحتجون النريان بحاويات النفايات وأشــعلوا
االطارات املطاطية .تزامنا ،اقدم مواطنون غاضبون عىل قطع
عدد من الطرقات باالطارات املشتعلة والعوائق واملستوعبات
وال سيا عند ســاحة النجمة وشارع حسام الدين الحريري
امام كة الكهرباء وشارع رياض الصلح.
كــا عمد املواطنون واصحاب املحــال التجارية اىل قطع
طريق عام عربا بسياراتهم وتجمعوا وسط الطريق ،احتجاجا
عىل انقطاع الكهرباء ومولدات االشرتاكات.
جون غاضبون طريق عام ال حبيل
ويف صيدا ،قطع محت ّ
بالس ّيارات « .كا نفذ اهايل حي النداف يف منطقة الفيالت
يف صيدا ،اعتصاما احتجاجا عــىل انقطاع التيار الكهربا
وتوقف مولدات االشــرتاكات عن تغذية منازلهم بالكهرباء.
ودعا االهــايل فعاليات املدينــة والجهات املعنيــة للتحرك
والضغط عىل اصحاب املولدات العادة تشغيلها.
اىل ذلك ،عمد مواطنون إىل قطع أوتوســرتاد حبو من
قبل اصحاب صهاريج نقل امليــاه ،احتجاجا عىل عدم توافر
مادة املازوت.
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ســــــامي الجميل التقى كميل شــــــمعون
وطالبا بحكومة مســــــتقلة لوقــــــف االنهيار

تقاط الكوال

الل اللقا

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل يف بيت
الكتائب املركزي يف الصيفــي ،رئيس حزب الوطنيني األحرار
كميل شمعون عىل رأس وفد.
وشــدد املجتمعون يف بيان عىل «اهمية ان يســلك لبنان
طريق العدالة ،وانه عىل ابواب الذكرى األوىل النفجار الرابع
مــن آب ال بد ألهايل الضحايا من معرفــة الحقيقة ومن هو
املســؤول عن قتل ابنائهم وتدمري العاصمة ،مطالبني برفع
الحصانات عــن كل املعنيني مها عال شــأنهم» .واكدوا ان
«البلد يحتاج بعد الحائط املسدود الذي وصل اليه ،اىل حكومة
انتقالية مســتقلة بالكامل تقوم باملطلوب من االصالحات
لوقف االنهيار الشامل والتحضري النتخابات حرة».

أســــــامة ســــــعد  :علــــــى قــــــو التغيير
تجميــــــع طاقاتهــــــا وفر مســــــار انقا ي

} يف البقاع }

قطع محتجون السري عىل طريق عام املصنع راشيا محلة
الصويري.

مي ّر طيــف صديقي فؤاد الرتك ســعادة االمني
العام لــوزارة الخارجية اللبنانية بالبال  -وهيهات
ان ال مير يف كل ســانحة  -فتهــب الكلات من
االعاق حا ّرة كالرياح االســتوائية وتضوع منها
االطياب شــأن رياحني الحقول يف الربيع ،ويطيب
يل ان اتشــبث باللحظة تضعني وجها لوجه امام
انسان اســتثنا شــدتني اليه اوارص الصداقة
منذ عقود .فهــو يل اال واملعلــم والقدوة حتى
اين بغيابه احسســت اين فقدت بعض ذايت ويع ّز
ي وانا يف معرض الكالم عــىل من وقف عرابا
ع ّ
ألوالدي وشاطرين افراحي واشــجاين حتى بات
حضوره اىل داريت يف كفرذبيان فرحة ال تضاهي
ابدا
ان اســتخدم له فعل كان .ففؤاد الرتك حا
يف ضمــريي نرتافق ونتســامر ونتــوادع البواح
بالحلو وامل ّر اىل االن فكالنا يف ســفر والشــوق
اىل اللقيا تزيــده االيام توجها .ف ّذ هو يف وطنيته
وكربه ودماثته وكياســته ولني عريكته وشهامته
وذكائه ومرونته وصالبته وحذاقته وموســوعية
معارفه وطالوة ادبه وشــهامته وذكائه ومرونته
وصالبته وحذافته وموســوعية معارفه وطالوة
ادبــه وبراعة تعبريه .ولو شــئت ان اعدد خصاله
وســجاياه لضاقت بها الصفحــات ولرمبا يتبادر
اىل اذهان مــن مل يعرفوه عن كثب ان يف االطالة
واالسهاب مبالغة وغلوا.
شــخصية فؤاد الرتك بحر مــن املزايا واملناقب
يســتحيل حرصه يف اناء والكلــات معه  -وهو
دون ريب احد اســياد الكلمــة االبداعية الراقية -
تخجل يف حرضته لتقصريها عن تأدية الشــهادة
ولعل فــرادة صديقي تكمن يف
ّ
لحقيقتــه الفذة.
ان كل ما اجتمع يف شــخصه من شائل يخترص
بكلمة هي النبــل .النبل يف التعاطي ويف التفكري
ويف التعبــري ويف خدمة لبنــان ويف مدّ الحوار
ج ا للتفاهم بني املتخاصمــني واملتباعدين عىل
مختلــف االصعــدة ويف تعزيز الــروح الوطنية
الجامعــة بديال مــن التنابذ والتفرقــة الطائفية
البغيضــة .هذا الرجــل نبيل من قمة رأســه اىل
اخمص قدميه يف صحوه ويف املنام وهو مدرسة
يف العمــل الديبلومايس ســتبقى لعقود وعقود
موردا تنهل منه االدارة اللبنانية ووزارة الخارجية
تحديدا حنكة ومهارة وحســن تدبري .فســعادة
االمني العام الســابق لوزارة الخارجيــة اللبنانية
ورئيس منتدى ســفراء لبنان فؤاد الرتك مل يخدم
وطنه يومــا وبشــهادة عارفيه جميعــا بعقلية
موظّف يؤدي دورا مرســوما وكفــى ،وامنا عمل
للبنان ،لبنان ســعيد عقل الصخــرة املعلقة فوق
النجم الضاجة باإلبــاء والعنفوان واالبطال .وهو
صاحب القــول املأثور الشــديد الداللة عىل القيم
االخالقية والوطنية التــي يعتنقها «اذا اصطدمت
حي بالديبلوماسية
الديبلوماســية بالحقيقة اض ّ
من اجل الحقيقة».
كبري انت يا صديقي وعلم من اعالم هذا الوطن
نفتقدك يف الليلة الظلاء ونســتنري بإرث انساين
وطني واد تركتــه للبنانيني ذخرا لعلّهم يخافون
الله ويجتمعون عىل حــب لبنان .وتبقى يل دوما
سندا ارتاح لطلّته وبشاشته ولعائلتي منارة توزّع
البهجة عىل من حولها والفرح.

حة

انقة

ا تو

اد الجنو ب ب ق

ال رقات

اعترب النائب أسامة سعد يف ترصيح من ساحة الشهداء يف
صيدا ،أن «اعتذار الرئيس سعد الحريري كان متوقعا بالتقدير
السيايس والواقع السيايس وأمام االنسداد السيايس .ونحن
االن امام تداعيات االعتذار وعدم قدرة املنظومة الحاكمة عىل
معالجة االنهيار واالزمات املستحكمة ،كا أننا أمام سيناريو
يحمل املزيد من تدهور االوضاع عــىل كل الصعد واهتزازات
امنية ،نتيجة هذه االوضاع الناتجة بسبب عجز هذه املنظومة
عن تشكيل سلطة».
وأشــار اىل «أننا امام مرحلة صعبــة ،وعىل قوى التغيري
تجميع طاقاتها وفرض مســار انقاذي ،وهو بحاجة لنقا
وحوار ،ونحن نســعى إليجاد أطر لقوى التغيري من أجل فتح
مســار االنقاذ يف البلد .ونحن كذلك أمام مشكلة جديدة هي
كيفية االنقاذ؟ ومن سيقوم بهذه العملية؟».
وختم محذرا من «االهتزاز االمنــي» ،والفتا اىل «أننا امام
تحد خطري من اهتزاز األمن وانهياره ،وهذا تتحمل مسؤوليته
قوى الســلطة ،ومن تداول عىل السلطة عىل مدى سنوات».
وحذر «هؤالء من ان الشــعب سيحاسبهم ،فهم قد هددوا له
أمنه وحياته ومعيشــته ،وهم ال يريدون االنقاذ ،بل هم غري
مؤهلني اصال للقيام باالنقاذ».
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مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

عراجي لعون :صحة الناس بخطر
غرد النائب عاصم عراجي عرب حســابه عىل «تويرت»« :فخامة
الرئيــس عون ،ان القطاع الطبي انهــار ،معظم األدوية مفقودة
واملستلزماتالطبيةأسعارهاعىلدوالرالسوق،واملريضغريقادر
عىل دفع الكلفة االستشفائية ،والنزف املخيف يف هجرة الجسم
الطبيوالتمري مستمر.فخامتكاناأكيدانالذينبالقرصماعم
يوصلولك حقيقة الوضع املأسوي ،صحة الناس بخطر».

الـ ــبـ ــزري :حـ ــال انــفــصــام تـ ــام بين
القو السياسية والــواقــع املعيشي
اعتــرب الدكتور عبد الرحمن البــزري يف ترصيح أن «هناك
حال انفصام تام بني مختلف أركان الطبقة السياســية ،وبني
مطالب الناس املعيشــية والحياتيــة ،وبني ما يهدد البالد من
خطر حقيقي آين ومستقبي».
ورأى ان «حســابات مختلف القوى السياسية ال تتطابق مع
بيدر املواطن والوطن ألن البالد تعي يف حالة تهديد حقيقي
ألمنها والستقرارها ولسالمة أبنائها».
وختم «إن من مظاهر اإلنهيار الحقيقي الذي نعي هو رِهان
مختلف القوى السياسية عىل الحسابات والتدخالت الخارجية
مــن أجل رجحان كفتها عىل كفة اآلخرين ،أو من أجل املبادرة
إلطالق خطة إنقاذية بدل أن تكون هذه الخطة وطنية شاملة
وعابرة للمذاهب والطوائف واإلنتاءات السياســية ملصلحة
الوطن واملواطن».

«الكتلة الوطنية» عرضت برنامجها في كسروان

ع ــي ــس ــى :املــشــكــلــة فــــي لــبــنــان
أن ــن ــا نــخــتــار األقــــــو ال األفــ ــل

حسن أعلن تفاصيل خطة الــدواء وفند أرقــام مصرف لبنان
أعلن وزير الصحة العامة حمد حسن خطة الدواء التي أعدتها
الوزارة إنطالقا من ترتيب األولويات ،مفندا األرقام التي عرضها
املــرصف املركزي يف بيانه األخــري ،وذلك يف مؤمتر صحايف
حرضه املدير العام للصندوق الوطني للضان االجتاعي محمد
كر ونقيب الصيادلة غسان األمني.
وشدد حســن عىل أن «الخطة التي تتضمن الئحتني واحدة
باألدوية املدعومة والثانية باألدوية غري املدعومة (سيتم ن
الالئحتني عىل املوقع اإللكرتوين لوزارة الصحة العامة) تهدف
إىل تأمني حيز من األمان الدوا وفق النســبة املعلنة للدعم
مــن قبل مرصف لبنان والتي تدفع بوزارة الصحة مكرهة إىل
تحديد األولويات» ،مضيفا «أن اإلعالن عن الالئحتني سيتزامن
مع سلة من القرارات املشرتكة بالتنسيق مع الجهات الرسمية
الضامنــة ،ومؤكدا أن العمل املشــرتك من قبل كل املعنيني يف
القطــاع الدوا هو األمل الوحيــد للتمكن من عبور املرحلة،
متمنيا يف هذا السياق أن تكون األزمة التي يعيشها اللبنانيون
أزمة ظرفية».
وأعلن أن العناوين األساسية لخطة الدعم هي كااليت:
 اإلبقاء عىل دعم كل أدوية األمراض املســتعصية واملزمنةوحليــب األطفال واللقاحــات والبنج واألمراض النفســية
والعصبية .وعىل سبيل املثال تم اعتبار األسبريين دواء أساسيا
مغطى بالدعم.
 غالبيــة األدوية (حــواىل  75يف املئة) التي اعتمدت يفاللوائــح غري املدعومة تبلغ قيمتهــا حال ًيا أقل من اثني ع
ألــف لرية لبنانية ،وميكن أن يلجأ املواطن إىل أكرث من مصدر
لتأمينهــا عرب مراكز الرعاية الصحية األولية حيث يتم العمل
مع ال كاء الدوليني واملنظات لتوســيع هذه ال يحة ،ومع
املصنعني املحليني إلنتاج هذه األدوية بأســعار مقبولة ،أو من
خالل االعتاد عىل الجينرييك املدعوم.
 الدعــم يشــمل الجينرييك حيث إعتمــدت وزارة الصحةالســعر األد مع الجودة األعىل .ومثة تعويل يف هذا املجال
عىل أن تســتفيد كات الـ Brandمن هذا الدعم للبقاء يف
السوق اللبناين من خالل مقاربة أسعارها ألسعار الجينرييك
وأســعار تكون من ضمن قدرة املواطن اللبناين ،خصوصا أن
هــذه ال كات موجودة يف لبنان منــذ أكرث من أربعة عقود

املحامي نا

ح

لق كل ت يف امل

ر

وأســهمت يف املستوى املتقدم للخدمات الطبية والصحية يف
بلدنا ،ووزارة الصحة العامة حريصة عىل استمرار هذا األمر.
فتح باب املنافســة والساح باإلسترياد والتسجيل ال يع
لبعض األدوية الشحيحة يف السوق.
 املناقصة املوحدة للجهات الضامنة ستؤمن السعر األدبناء عىل الكمية األكرب املشــرتاة .وهذه املناقصة ســتغطي
كل املرىض املســجلني يف الصناديق الرســمية الضامنة ما
سيخفض الفاتورة الدوائية التي ستدخل يف الدعم خصوصا
يف فئــة أدويــة األمراض املســتعصية واملزمنة والحافظة
للحيــاة ،متناوال األرقام بالتفصيل األرقام وفق الجدول الذي
أصدره مرصف لبنان ،قابلها الوزير حســن بأرقام تم التدقيق
بها مع نقابة الصيادلة حيث يتم توثيق وجدولة كل الفواتري
املســتوردة ملا يرتتب عىل ذلك من ائب ومتابعة للدواء يف
السوق».
وتابــع «أن كل الذي تم دعمه شــهريا خالل ســنتني هو
من ضمن ســقف الـ 100مليــون دوالر ،وعندما قرر املرصف
املركــزي تخفيض الدعم إىل  50مليونا يف الشــهر ،كان عىل
وزارة الصحة بالتعاون مع نقابات القطاع الصحي وال كات
العاملية أن تعقد اجتاعات متواصلة لبلوغ حل يضمن استمرار
تأمني الدواء بالجودة الفضىل واملثىل .ولعل الرقم املضخم الذي
أورده املركزي يحتســب تغطية الدواء ستة أشهر إضافية حتى
نهاية الـ.»2021

انـــــطـــــا االمــــتــــحــــانــــات الـــرســـمـــيـــة لــــشــــهــــادات الــتــعــلــي ـ
املـــــــــهـــــــــنـــــــــي فـــــــــــــي مـــــــخـــــــتـــــــلـــــــف املـــــــنـــــــاطـــــــ
ي

لق كل ت

عرض حزب «الكتلة الوطن ّية اللبنان ّية» برنامجه الســيايس
التنموياالجتاعيخالللقاءيفمق ّر يفزوقمكايل-ك وان،
شدّد فيه األمني العام بيار عي عىل أنّ»املشكلة األساسية يف
لبنان أننا دامئاً نختار األقوى ال األفضل واألحســن» ،الف ًتا إىل أنّ
«النخبــة الحاكمة أصبحت األقويــاء يف مناطقهم وطوائفهم
وأصبح املصطلح السائد هو «األقوى» .وأكّد أنّ من يعرف األفضل
ّ
املحي الذي يعلم كيف ّية إنتقاء السلطة
واألحســن هو املجتمع
املحلّيــة بطريقة ج ّيدة» .وأوضــح «مطالبتنا ضمن برنامجنا
بالالمركزية وتقوية البلديات ال يعني أن ال دور للسلطة املركزية،
دورها مهمولكنيقترصعىلالتنظيمواملراقبةواملحاسبةوالتأكد
من السياسات املالية وإعادة توزيع الرثوات بطريقة عادلة وترك
السلطة التنفيذية للسلطة املحلية وعىل رأسها البلديات».
وختم عي كلمته بالقول« :بعد  45سنة فراغ تتشكّل جبهة
معارضة سياسية فعلية خاصة من بعد ندائنا بـ 13نيسان من
قلب الكتلة الوطنية وأثّر يف الرأي العام واملجتمع الدويل وبدأوا
يشعرون أنه هناك إمكانية لخلق بديل عن املنظومة وهذا األمر ال
يتحقق إال بعمل جاعي نتمكن جميعاً من اعادة بناء «دولتنا
دولة من األول وجديد».
وكانت كلمة يف اللقاء لعضو «مجلس الحكاء» يف «الكتلة»
الدكتــور بل الكفوري ،وعرض لربنامج الحزب القائم عىل
محاور إشكال ّية والحلول املطروحة لها.

شـــيـــا تـــابـــعـــت جــــهــــود ب ــرن ــامــ
االغــــــــ يــــــــة مـــــــع أبــــوبــــرلــــيــــن
أعلنت ســفارة الواليات املتحــدة االمريكية يف لبنان ببيان ،أن
«السفرية األمريكية يف لبنان دورويث شيا التقت اليوم ،نائب املدير
اإلقليمي لربنامــج االغذية العاملي نيكوال أوبرلني وآخرين ملعرفة
املزيد عن الجهود املستمرة لربنامج االغذية العاملي من أجل معالجة
تدهور حال األمن الغذا يف لبنان .وقد قدم خرباء برنامج االغذية
العامليللسفريةشيانظرةمفصلةعنسريعمليةتوزيعالغذاءعىل
املجتمعاتاللبنانيةاألكرثضعفا.وكانتالسفريةشياممتنةللقاء
العديدمناملستفيديناملبا ينالحالينيمنالربنامجومعرفةاملزيد
حول التحديات اليومية التي تواجهها هذه العائالت .وبعد مناقشة
تجربتهم،جددتالسفريةشياالتزامحكومةالوالياتاملتحدةتلبية
االحتياجاتاإلنسانيةامللحةيفلبنانقائلة«:لقدأصبحمثنالسلع
األساسية ال يحتمل بالنسبة للعديد من العائالت وهناك مشكلة
حقيقية ومتنامية من انعدام األمن الغذا  .نريد أن نفهم الدوافع
االقتصادية التي تتسبب بذلك وكيفية معالجتها .يف غضون ذلك،
نحن نبذل قصارى جهدنا لدعم اللبنانيني وعائالتهم ونقدر اكة
املؤسسات ذات الثقة كربنامج االغذية العاملي».
ولفت البيان اىل أنه «ملناســبة زيارة الســفرية شــيا ،قال
أوبرلني« :الواليات املتحدة هي مانح رئييس يســاعدنا يف دعم
السكان االكرث ضعفا يف لبنان».

تـــوقـــيـــف عـــمـــيـــل نـــفـــ مـــهـــامـــا
عــــديــــدة فــــي الـــبـــقـــا ال ــغ ــرب ــي

ً

أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخي ـ شعبة العالقات
العامة يف بالغ لها انه« :يف إطار مالحقة شــبكات التعامل
مع العدو اإلرسائيي ،التي تقوم بها شعبة املعلومات يف قوى
األمن الداخي ،توصلت إىل تحديد هوية شخص قام بالتواصل
مع استخبارات هذا العدو ،ومتكنت القوة الخاصة التابعة لها
بتاريــخ  2021-6-30من توقيفه يف منطقة البقاع الغر ،
ويدعى :م .ي( .من مواليد عام  ،1 0لبناين).
بالتحقيق معه ،اعرتف أنه يف مطلع العام  ،201قام بإرسال
بريــد الكرتوين اىل أجهزة أمنية إرسائيلية عديدة طالبا العمل
ملصلحتها ،فتواصل معه شخص وعرض عليه العمل معه وذلك
مــن خالل جمع املعلومات ،إضافــة إىل تكليفه مبهام أخرى
مقابــل مبالغ مالية ،فوافق عىل ذلك .وقام مشــغله بتدريبه
وطلــب منه جمع معلومات معينة قــام بتحديدها له ،فنفذ
طلباته وقام بتزويد العدو باملعلومات املطلوبة.
كذلك اعرتف أنه حاول التواصل مع موقع الجي اإلرسائيي
عرب إرسال بريد إلكرتوين طالبا العمل ملصلحتهم.
تم التأكد من جميع املعطيات املذكورة أعاله من خالل أقوال
املوقوف وتطابقها مع تحليــل مضبوطاته وهواتفه ،وأودع
القضاء املختص ،بناء عىل إشارته».

انطلقــت صبــاح امس،
االمتحانــات الرســمية
للشــهادات
الخطيــة
واالختصاصــات التعليــم
املهنــي والتقنــي كافة يف
مرحلتها األوىل يف مختلف
املناطق بجو هاد  ،ومل يبلغ
عن اي عقبات او مشــاكل
تذكر ،باســتثناء غياب الفت
للمراقبــني تداركته املديرية
العامة للتعليم املهني والتقني
بتأمني بدائل قدر املســتطاع
لتسيري االمتحانات.
واالمتحانات الرســمية
املهنيــة التــي انطلقت هي
للــدورة العاديــة لصفوف
البكالوريــا الفنيــة ، 3
واســتثنيت التكميليــة املهنيــة بإعفاء من وزيــر الرتبية
يف حكومــة ترصيف األعال طــارق املجذوب ،عىل أن تبدأ
االمتحانــات الثانية االمتياز الفني بعد االنتهاء من البكالوريا
الفنية.
وفتحت يف اليوم االول لالمتحانات يف بريوت والضواحي،
املعاهد واملدارس الفنية ابوابها باكرا الستقبال الطالب ضمن
اجــراءات امنية وادارية عادية .ومن هــذه املراكز :املدارس
الفنية والتقنية والســياحية والفندقية يف ب حسن ،معهد
الشــهيد حسن قصري الفني والفندقية والتمريضية يف أرض
جلول واملدارس املتنوعة العديدة يف الدكوانة.
وكانت التحضريات قد بدأت منذ الصباح استعدادا النطالق
االمتحانات الرســمية لشــهادة البكالوريــا الفنية ،ودخل
الطالب اىل صفوفهم اســتعداداً لتسلّم املسابقات .ومل تسلّم
املسابقات اىل الطالب قبل التاسعة صباحاً بسبب تأخر بعض
االساتذة والتالمذة يف الوصول اىل مراكزهم.
ويف زحلة ،تج ّمع عدد من طالب الشــهادة الفنية صباحاً
أمام أحــد مراكز االمتحانات .وبعدما رفــض البعض منهم
الدخول إلجراء االمتحانات ،خرج رئيس مركز مدرســة زحلة
الفنية ،وطالب الطالب بالدخول اىل قاعات االمتحان وااللتزام
طبيعي.
بالوقت .فعاد الطالب ودخلوا اىل القاعات بشــكل
ّ
ويف الهرمل ،انطلقــت االمتحانــات املهنية الخطية يف

ارشــادات ملصلحة االبحا

يومها األول مبهنية القاع الرسمية بالبقاع الشايل وشملت
أربع إختصاصــات تكنولوجيا املعلوماتيــة وفنون فندقية
واملحاسبة واملعلوماتية.
وقــال رئيس املركز اليــاس عجوب« :هنــاك نقص بعدد
املراقبني بســبب انقطاع مادة البنزين وبالعدد املوجود أطلقنا
اليوم األول لالمتحانات بجو هاد وحراسة أمنية».
ويف مرجعيون ،انطلقــت االمتحانات الرســمية الخطية
للشــهادات واالختصاصات التعليم املهني والتقني كافة يف
مرحلتهــا األوىل ،يف معهد «شــهداء الخيام الفني» يف بلدة
الخيــام قضاء مرجعيون ،وأكد رئيس املركز بســام لحود ان
«االمتحانات تتم بسالسة».
وبلغ عدد املتقدمني يف مركز الخيام  120طالبا ،فيا بلغت
نسبة الغياب  6طالب.
أمــا يف النبطية ومنطقتهــا ،فقد توزع املمتحنون عىل 3
مراكــز هي :مهنية النبطيــة الفنية (  3مراكز فيها)  ،معهد
تول الفني ومهنية حســن سبيتي يف كفرصري .
وجالت رئيســة دائرة التعليم املهني والتقني يف محافظة
النبطيــة اميــان مقدم يف مراكز االمتحانــات واطلعت من
املراقبني عىل ســريها ،وابدت ارتياحها لالجــواء الطبيعية
والهادئة ،يف ظل اجراءات صحية مشددة بالنسبة ملنع تفيش
فريوس كورونا ،ولفتت اىل «حضور تام للمراقبني واملفتشني
يف كل املراكز».

العلمية الزراعية خال موجة الحر

أعلن رئيس مجلس ادارة مصلحة االبحاث العلمية الزراعية
ميشال افرام ،ان لبنان بدأ التأثر مبوجة حار شديدة قادمة من
شــال افريقيا وتكون ذروتها بعد يوم االحد املقبل وتســتمر
يومي االثنني والثالثاء وتبدأ باالنحســار يوم االربعاء املقبل،
وتصــل درجات الحرارة يف البقــاع اىل ما يزيد عن  40درجة
مئوية.
ووزعت مصلحة االبحاث العلمية الزراعية عدة ارشــادات
تتعلــق بالتحرض والتعامل مع موجة الحر ،وطالبت املزارعني
باالرساع بحصاد القمح والشــعري يف مختلف مناطق البقاع
وذلــك تخوفا من احتال نشــوب حرائق يف ظل موجة الحر
التي تشتد اليوم نهار الجمعة  16متوز وتستمر لغاية االربعاء
املقبــل ،بحيث تالمس درجات الحــرارة يف البقاع  40درجة
مئوية مع نســبة رطوبة متدنية ،ما يســهل حدوث الحرائق
عموما ويف حقول القمح والشعري خصوصا.
ويف ظل أزمة املحروقات املستمرة ،نبهت املصلحة السائقني
اىل االمتناع عن وضع غالونات البنزين يف صندوق الســيارة
ما قد يتسبب بحدوث حريق.

وحذرت املصلحــة يف ظل موجة الحر من ب املياه التي
يعمد السائقون اىل تأمينها يف السيارات ،علا ان هذه املياه ال
تعود صالحة لل ب مبجرد تعرضها لدرجات حرارة مرتفعة.
كا توجهت مصلحة االبحاث العلمية الزراعية اىل املزارعني
مبا يي:
 -1ورة زيادة عدد وكميات مياه الري وذلك بسبب زيادة
الجهد املا لدى جميع النباتات
 -2الري صباحا ومســاء وليس خــالل فرتة الظهر للتقليل
من تبخر املياه
 -3اذا كان باالمــكان ري حقــول الزيتــون مــا يســاعد
يف الحفــا عــىل موســم جيد خــالل فصــل الخريف.
 -4عدم ر االدوية الزراعية وعدم التســميد يف ظل موجة
الحر.
كا طالت ارشــادات املصلحة مــر الدواجن واصحاب
البيوت البالســتيكية وطلبت منهم ورة العمل عىل حسن
تهوئة املزارع والبيوت البالستيكية وذلك ملنع اختناق الدواجن
واحرتاق النبات.

مــــــــفــــــــرزة بــــــيــــــت الــــــــديــــــــن الـــــقـــــ ـــــائـــــيـــــة أوقــــــفــــــت
شـــخـــصـــيـــن ســـــرقـــــا مــــــن داخـــــــــل مــــنــــتــــز فــــــي بــعــقــلــيــن
اعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخي ـ شعبة العالقات
العامــة يف بالغ لها انه« :ادعى املواطن (م .غ .من مواليد عام
 )1 55لدى فصيلة بعقلني يف وِحدة الّرك اإلقليمي ضد أشخاص
مجهولني بجرم رسقة مســدس حــر  ،بندقية صيد ،وأدوات
صناعيــة وآلة كهربائية لتحضري القهــوة ( ،)expressوزهاء
 50/زجاجة كحول من منتزه عائد له يف بلدة بعقلني -الشوف.
بالتوســع بالتحقيق من قبل مفــرزة بيت الدين القضائية
يف وحــدة ال طــة القضائيــة ،ونتيجة تكثيــف الجهود

صاحية رئي جمعية املالكين
ومد صحة تأجير القس املشتر
ُ
ومناقشة تسديد الدين بالعملة االجنبية

االســتعالمية ،متكنت عنارصها مــن تحديد هوية الفاعلني
بحيــث جرى توقيفها أثناء محاولتها بيع امل وقات ،وذلك
قبــل أن تتــم عملية البيع ،وها كل مــن :و .ف( .من مواليد
عــام  ،2001لبناين) ،ر .ف( .مــن مواليد عام  ،2002لبناين)
بالتحقيــق معها ،اعرتفا بإقدامها عىل عملية ال قة ،بعد
قيامها مبراقبة املنتزه لفرتة من الوقت.
أعيــدت امل وقات إىل مالكهــا ،وأودع املوقوفان القضاء
املختص ،بناء عىل إشارته».
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كسبار

وحيث انه بحســب املادة 2 0م.ع تسقط املوجبات:
 -3بأسباب تســقط املوجب او ميكن ان تسقطه مع
قطع النظر عن حصول الدائن عىل منفعة ما (كاستحالة
التنفيذ ،واإلبراء من الدين ،ومرور الزمن).
وحيث ان اإلســتحالة املقصودة هــي تلك التي تجعل
املوجب غري قابل للتنفيذ ســواء من الوجه القانوين أو
من الوجه الطبيعي بســبب نشــوء حدث طار يتصف
بالقــوة القاهرة ،وذلك دون فعل او خطأ من املدين،
وحيــث يتبــني يف هذا اإلطــار ان املســتأنف عليها
املســتأنفة مقابلــة قد وجهت بتاريــخ 2016-1-23
انذارا للمســتأنف بواســطة الكاتــب العدل يف بريوت
اإلســتاذة عدوية الرفاعي تبلّغه األخري بتاريخ -2-23
 ،2017طالبتــه مبوجبه بدفع بدالت إيجار عامي 2015
و 2016مع الزيادات القانونية والبالغة /6 000 000
ل.ل إضافة اىل نفقات الخدمات املشــرتكة عن األعوام
 2011ولغايــة  2016والبالغ مجموعها  10 560د.ا،
وحيث ان املســتأنف وعليه أبرز يف هذا السياق كتاب
«عرض فعي وإيداع بواســطة الكاتــب العدل» تضمن
النــص املعتاد املنظــم يف الحاالت املشــابهة ،لناحية
تحديد الجهة املرســلة (املستأنف) والجهة املرسل اليها
(املســتأنف عليها) مع بيان كامل هوية املودع ،وعرضه
مبلــغ  4256د.أ ميثل بدالت اإليجار املرتتبة من -5-1
 2016ولغاية  ،2017-4-30كا تضمن املســتند املذكور
يف اســفله انه حرر يف  ،2017-8-10عىل انه مل يبني
هوية الكاتب العدل ســواء يف معــرض النص او عىل
ترويســة الورقة كا انه مل يحتو عىل ختمه أو توقيعه،
وال عىل توقيع املودع،
وحيث انه وعىل فرض ان الكاتب العدل األستاذ شكيب
جعفــر رفض اجراء عملية العرض الفعي واإليداع لديه،
فإنــه يتبني أن الكتاب املزعوم صدوره يف دائرته (وهو
امر غري ثابت بالنظر لخلو املســتند من اي ذكر السمه)،
قد نظم بعد ستة اشهر من تاريخ تبلغ املستأنف وعليه
اإلنذار بالدفع ،بحيث يكون املســتأنف وعليه قد تخطى
مهلة الشهرين املتاحة لتسديد البدالت،
وحيــث انه بالنظر لعــدم جدية الكتاب املربز من قبل
املســتأنف وعليــه إن لناحية هويــة منظمه او تاريخ
تنظيمه ،فإنه ال تُل َزم املحكمة بإجراء تحقيقات إضافية
لهذه الجهة لعدم جدوى ذلك ،ما يربر عدم دعوة الكاتب
العدل املذكور الستاع إفادته بهذا الخصوص ،فال يؤخذ
املنفرد عدم اجابته طلب املســتأنف
بالتايل عىل القا
وعليه بهذا الشأن وال يعد ذلك من قبيل حرمان هذا األخري
مــن امكانية إثبات ادالءاته ،ال ســيا وانه كان يتعني
عليــه ،يف حال رفض القبض ،إن من قبل الكاتب العدل
أو من قبل املســتأنفة عليها املستانفة مقابلة ،مراجعة
دائرة أخرى ومنها دائرة الكاتب العدل الذي ارســل اليه
اإلنذار بواســطته كا كان بإمكانه التســديد بواسطة
حوالــة بريدية وفق ما تجيزه املــادة  43من قانون
اإليجارات الجديد ،علا ً ان الخيارات املتاحة امامه بهذا
الخصــوص إمنا تنفي وجود اســتحالة يف الدفع تؤدي
معه ،ووفقاً ملا انتهى
اىل ســقوط املوجب ،ما يقتــ
عليه الحكم اإلبتدا  ،إســقاط حقه بالتمديد القانوين
لعــدم دفع البدالت ضمن املهلــة القانونية ،فرتد اقوال
املســتأنف وعليه املخالفة لعــدم الجدية وعدم الثبوت
وعدم الصحة،
وحيث ان املســتأنف وعليه يطلب كذلك فسخ الحكم
املســتأنف ملخالفته قواعــد اإلثبــات ومخالفة املادة
 373/أ.م.م حــني اعترب ومن تلقاء نفســه ودون ان
تكون املسالة قد وضعت قيد املناقشة أنه مل يثبت وجود
مخالفة غري قابلة للتســوية عــىل املأجور كا انه مل
يجــر التحقيقات الالزمــة للتحقق من تلك الواقعة عرب
تعيني خبري ،مشــددا أيضا عىل ان املخالفة غري القابلة
للتسوية تتمثل ،وخالفاً ملا ورد يف الحكم  ،ليس بتأجري
القسم رقم  1وإمنا باقتطاع مساحة  12م 2من مساحة
الــدار لينتفع بها املؤجر وبالتايل فــإن تلك املخالفة ال
تزول برتك املأجور او إخالئه وإمنا بهدم ما تم اقتطاعه
وتعديلــه ،الفتاً اىل ان وجود تلــك املخالفة غري القابلة
للتســوية إمنا تلزم املؤجرة بالتعويض باإلســتناد اىل
املادة  54من قانون اإليجارات الجديد،
وحيث انه بحســب املادة  54مــن قانون اإليجارات
الجديــد ،فإنه خالفا ألي نص آخــر ال تعترب باطلة عقود
اإليجار املتعلقة بأماكن تحــوي مخالفات لقوانني البناء
او التنظيــم املدين إال إذا كانــت هذه املخالفات غري قابلة
للتسوية مبوجب القوانني النافذة ،إال انه يف الحالة اآلخرية
فإن الحكم بإخالء املســتأجر ال ينفذ إال بالتالزم مع ازالة
املخالفة من قبل املؤجر لقاء تعويض يدفع للمستأجر وفق
احكام اإلسرتداد للهدم املنصوص عليها يف هذا القانون،
اإلشــارة بداية ،اىل ان املســتأنف
وحيث انه تقت
وعليه ويف املرحلة اإلبتدائية قد أســند طلبه الرامي اىل
الحكــم له بتعويض قدره  107 600د.أ للادة /54
املشــار اليها اعاله ،بحيث يكون من البديهي واملنطقي
ان يقــع عليه عبء اثبات توفر وط توجب التعويض
املذكور ملصلحته ومن ضمن تلك ال وط وجود مخالفة
غري قابلة للتســوية ،بحيث ان تطرق الحكم املســتأنف
اىل مســألة عدم إثبات املســتأنف وعليه بان املخالفة
غــري قابلة للتســوية ال يعترب إطالقا مــن قبيل إثارة
األســباب القانونية من تلقاء نفسه دون دعوة الخصوم
ملناقشــتها ،بل يعد تطبيقاً للادة القانونية التي استند
اليها املســتأنف وعليه نفســه ،فرتد اقوال هذا األخري
املخالفة لهذه الناحية ،وحيث انه مبراجعة عقد اإليجار
املوقع بني الطرفني عام  1 0يتبني ان املستأجر قد اطلع
عــىل عقد افراز البناء وتأكد بــان املأجور هو جزء من
الحق املشــرتك رقم  1وقبل باستئجاره عىل هذا األساس
وبحالتــه الحا ة بعــد ان اقتطع املؤجر جزء من الدار
مبســاحة 12م 2تقريبــاً لينتفع بها هذا األخري وفقا ملا
يراه مناسباً،
وحيث انه من ناحية أوىل فإنه ال يســع املســتأنف
وعليه ،بعد ان علم بواقعة وجود املأجور ضمن القســم
املشــرتك من جهة وبواقعة اقتطاع جزء منه من ناحية
ثانية منذ بدء اإليجار وقبوله باإلنتفاع به بهذه ال وط،
ان يتذرع باملخالفة الناشــئة ،عىل فرض ثبوت ذلك ،عن
هاتني الواقعتني وذلك بناء عىل قاعدة انه ال يجوز للمرء
ان يتذرع بغشه وخطئه،
وحيــث أنه من ناحية ثانية ،فإن مخالفات البناء يتم
تثبتهــا والتحقق منها بكشــف تجريه اإلدارة املختصة
(محافظــة او بلديــة) يليه إنــذار توجهه اىل كل من
مالك املأجور وشــاغله ،األمر الذي مل يثبته املســتأنف
وعليــه  ،الواقع عليه عبء اإلثبــات تبعاً ملا جرى بيانه
أعــاله ،حصوله عىل مدى حــوايل ثالثة عقود ،اي منذ
بدء اإلجارة ولغاية الدعوى الراهنة0
(يتبع)
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اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد

تـ ــداعـ ــيـ ــات اعــــتــــ ار الـ ــحـ ــريـ ــري مــــن الـــــزاويـــــة امل ــص ــرف ــي ــة :
االنـــهـــيـــار يــســتــكــمــل طــريــقــ الــــى أمـــــور املــــواطــــن الــحــيــاتــيــة
إن كانت خطوة محسوبة أو غري محسوبة ،اعتذر الرئيس
املكلف تشكيل الحكومة ســعد الحريري عن تأليفها ...فكان
التحذير املحي كا الدويل ،من االنهيار الكامل والشامل الذي
ينتظر لبنان يف األيام املقبلــة ...فكيف يقرأ املرصفيون هذه
الخطوة السياسية ومدى انعكاســها عىل القطاع املرصيف
وتهديده باالنهيار؟
مصدر مرصيف اعترب عرب «املركزية» أن «االنهيار املرصيف
حصل منذ فرتة ،وتأقلم القطاع املرصيف اليوم مع انهياره ،لكن
ل َ اآلن االنهيارات األخرى املتتالية ...فاللبنانيون اعتادوا عىل
التعاي مع مصارف َف َرغت من أموالها ،أما اليوم فليتعايشوا
مع محطــات محروقات فارغة من البنزيــن واملازوت ...مع
أفران بــدون خبز ..مع صيدليات خالية مــن األدوية ...ومع
كات ومؤسسات كهرباء بدون كهرباء.»...
ومتنى املصدر أن «يكون اللبنانيون قد تن ّبهوا إىل أمر سبق
ولفتناهم إليه ،وهو أن املصارف ليست سبب األزمة ،بل السبب
يف مكان آخر ،..والدليــل عىل ذلك أن أولوية املواطنني اليوم:
تأمني البنزين لسياراتهم ،وحتى لو امتلكوا مولدات كهربائية
صغرية فمن أين سيأتون باملازوت؟ والبحث عن األدوية جار
فيا الصيدليات مقفلة وخالية من األدوية ...وســط تقنني
قاس للكهرباء واملياه...إلخ».
ورأى أن «االنهيــار املســتجد حالياً هــو االنهيار املعييش
والحيــايت للمواطن ،أم االنهيار املــرصيف فحصل منذ نحو
ســنتني» ،من دون أن يغفل «احتال تحريك عجلة االقتصاد
حالياً مع عــودة املغرتبني إىل متضية فصل الصيف يف لبنان
خصوصاً أن أســعار املطاعم واملؤسسات السياحية أصبحت
متدنية».
 ...دور املصارف انتهــى ،يقول املصدر «فهم يبحثون اليوم
عن اســرتداد أموال املو ِدعني كيف سيكون ذلك فيا الدولة
مفقــودة بكل مق ّوماتهــا وبالتايل مل يعد هناك بلد اســمه
لبنان الذي نعرفه؟ » ،الفتاً إىل «تطورات الشــارع يف األمس
يف بــريوت والتي جفّلت ر ّواد املطاعم واملقاهي يف العاصمة
ومحيطها ...ويف طرابلس التــي ال تب ُعد كثرياً عن البرتون...
فأي  Fresh Moneyننتظر أن نحصل من املغرتبني والس ّياح يف

عية امل ار
ظل غياب الدولة وعرقلة تشكيل الحكومة ...؟».

} اإلجراءات املنتظرة} ..

وعن مصري ومســار اإلجراءات التي ل ّوحــت بها جمعية
املصارف يف حال استم ّر مرصف لبنان يف استخدام االحتياطي
اإللزامي لتغطية الدعم ،أوضح املصدر املرصيف أن «يف نهاية
املطاف «ليس عىل الرســول إال البالغ» ،فقد ن ّبهنا وح ّذرنا من
تداعيات االســتمرار يف الدعم وخطورته ...لقد سبق وطلبنا
من الدولة استخدام مرافقها العامة للتعويض عىل املو ِدعني،
فاتُهمنــا بأننا نريد بيع ممتلكات الدولــة ...فيا العكس هو
الصحيح ،فأمالك الدولة هي لجميع اللبنانيني وليس للمو ِدعني
فقط ،بينا نراهم اليوم يستخدمون أموال املو ِدعني لتأمني دعم
استرياد الســلع لجميع اللبنانيني ...فالعملية باتت معكوسة.
كا أن الدعم ال يطاول لبنان فحسب بل سوريا أيضاً».
وأكد «لســنا يف وارد رفع دعوى عىل مرصف لبنان فهو مل
يعلن أنه سيستخدم االحتياطي اإللزامي ،وهو يعلم جيداً حجم
املسؤولية امللقاة عىل عاتقه ...وأصبحت السلطة السياسية
ُعري البنك املركزي بدعمه للمصارف...
عىل املِحك بعدما كانت ت ّ
رصف الدولة اليوم مــن دون دعم مرصف لبنان ،يف ظل
فلتت ّ
فقدان الكهرباء والبنزين واملازوت والدواء والخبز واملياه.»....

املحات التجارية اقفلت بعد ارتفا اسعار الــدوالر
رئــيـ «جمعية تــجــار جونية وكــســروان الفتوح»
يـــطـــالـــب بــتــســعــيــر الـــســـلـــع بــعــمــلــة املـــصـــدر

طالب رئيس جمعية تجار جونيه وك وان الفتوح سامي
العرياين ،يف ترصيح ،بـ «تســعري السلع بعملة املصدر وذلك
للحفا عىل مصلحة املستهلك والتاجر معا وتعزيز موجودات
البنك املركزي من العملة الصعبة».
وقال« :القوانني التجارية واضحة ،التسعرية يجب ان تكون
بالعملة الوطنية وهذا حق ،متاما كاملعمول به يف سائر الدول،
تلك التي تكفل وتحمي شــعوبها وتضمن قطاعاتها االنتاجية
والعاملــني فيها وتحاف عىل ثبات نقدهــا .اما يف بلدنا ويا
ل ســف ،الدولة نصبت نفســها عدوة للناس قبل ان تكون
عدوة لنفســها وللوطن .فقوضت العملة الوطنية و ذمتها
وحطمت جميــع املقاييس واملعايري التي تقــوم عليها الدول
الســوية» .واكد ان «القطاع التجاري مل يعد يحتمل املزيد من
الخســائر ،فاللحاق بالعملة التي خــ ت اكرث من  5من
قيمتها مل يعد يركن اليها الن مضاعفات انهيارها سرتتد كارثيا
عىل التاجر واملســتهلك عىل السواء وتغلق ما تبقى من املحال
واملؤسسات التجارية».
وناشــد العرياين وزارة االقتصاد وعىل رأسها الوزير راوول
نعمه النظر اىل الواقــع التجاري املتــأزم بحكمة وواقعية،
آخذا بعني االعتبار مصلحة املســتهلك والتاجر عىل الســواء.
برتك صاحب املتجر يســعر بعملة
فمصلحــة الجميع تق
املصدر ويصدر الفاتورة عىل الصندوق باللرية اللبنانية اىل ان
يستقر سعر الرصف» ،مشــريا اىل ان «االتصاالت جارية مع
جمعية تجار بريوت وسائر جمعيات التجار يف لبنان للوصول
اىل هذه الغاية».
ويف هذا االطار عمد اصحاب مؤسسات ومحال تجارية يف

النبطية ومنطقتها اىل اقفال
ابوابهم بعد ظهرامس  ،ليتسنى
لهم رفع اسعار املواد الغذائية
والتموينيــة لديهــم بذريعة
ارتفاع سعر رصف الدوالر يف
ا
السوق السوداء ،حيث تخطى ا
ســعر الرصف ال 20الف لرية
للدوالر الواحد.
ولوح ان احدى السوبر ماركات يف منطقة النبطية أقفلت
ابوابها بالرغم من وجود مواطنني يف داخلها ،وعمد املوظفون
فيهــا اىل التضييق عىل الزبائن الجبارهم عىل الخروج بحجة
االقفال.
كا اقفلت بعض بعض محطات البنزين ابوابها والتي كانت
فتحت صباحا وشهدت ازدحاما للمواطنني ،ومل تكمل عملية
البيع بحجة نفاذ الكمية لديهم.
ويف السياق ،اقفلت معظم املحال التجارية والسوبرماركات
يف بلدات قضاء مرجعيون أبوابها بعدما سجل الدوالر ارتفاعا
جنونيا تخطى عتبة ال  21 000يف الســوق السوداء .وامتنع
معظم التجار عن البيع خوفــا من عدم قدرتهم عىل تعويض
الســلع التى يتم بيعها .وتسود حالة من الجمود يف األسواق
وتبدو الطرقات شبه خالية من السيارات.
كذلك ،افيد أن معظم املحــالت التجارية أقفلت أبوابها يف
ســوق بعلبك التجاري ،بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري عن
تكليفه من قرص بعبدا ،وارتفاع سعر رصف الدوالر يف السوق
السوداء إىل مشارف  22ألف لرية.

بــــرنــــامــــ دعــــــ الــــقــــطــــا الـــــخـــــاص فـــــي جـــولـــتـــ الــ ــان ــي ــة
أعلــن برنامج «دعــم القطاع
الخــاص يف لبنان» ((EU - TAF
املمول من االتحاد األورو لطلبات
تقديم املســاعدة الفنية لل كات
اللبنانية وال كات الناشئة وتلك
التي ال تزال يف مراحلها األوىل يف
قطاع األغذية الزراعية ،والرعاية
الصحية ،واإلبــداع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،والتي متلك
خطة تنمية تركز عىل االبتكار أو
النمو أو التدويل وتقوم بتطويرها
أو إنجازها أو ال تزال يف طور ذلك،
ات
عن قرب إغالق باب الجولة الثانية د امل
من الربنامج.
ولفــت يف بيان امــس اىل أن
:
- .
الطلبــات تقدم عرب الرابــط التــايل:
 ،وقــد تم تحديد يوم الســبت  31متوز كموعد
تقديم نهــا لل كات القامئة ويوم األحــد  15آب كموعد
نها لل كات الناشئة أو تلك التي ال تزال يف مراحلها األوىل.
أما املشــاركون فســيتم اختيارهم عرب عملية مشــاركة
تنافسية ،كا سيدعمها الربنامج املمول من االتحاد األورو
يف استكال تنفيذ خطة التنمية املحددة التي صممتها.
ولفت البيان اىل أن «برنامج «دعم القطاع الخاص يف لبنان»
يعترب برنامجا تكميليا ،أي أنه يدعم ما تقوم به ال كات من
خالل مســاهمته االســرتاتيجية يف ت يع عملية االبتكار
وتطوير التكنولوجيا وامتالك حصة يف األســواق سواء عىل
الصعيد املحي أو العاملي ،كا ميكنه إدراج كات تتعامل مع
برامج مانحة أخرى يف لبنان».
وســيقدم الدعم بشــكل مبا مجموعة مــن املديرين
التنفيذيني ،وخرباء استشــاريني يف تطوير األعال التجارية

املتعلقة بكل قطاع ،مع خربات وشــبكات إضافية ذات صلة،
منها محلية ومنها دولية.
ســتحصل كل كة عىل دعم فني متخصص تصل قيمته
إىل مبلغ أقصاه  50ألــف يورو ميكنه أن يغطي أيضا تكاليف
السفر إىل الخارج للتفاوض يف ما يتعلق بالشؤون التجارية
أو ال اكات أو نقل التكنولوجيا أو صفقات مع العمالء.
وقال رئيــس فريق عمل الربنامج ديــكالن كارول« :يدرك
فريق برنامــج «دعم القطاع الخاص يف لبنان» ((EU - TAF
كافة الظــروف االقتصادية الصعبة والبيئــة التجارية التي
تواجهها ال كات اللبنانية حاليا .وقد كيف تدخالته لتعكس
هذا الواقع مع زيادة الرتكيز عىل وصولها إىل األسواق العاملية
وبناء الصالت الدولية وإقامة ال اكات يف كافة القطاعات
املستهدفة وسالسل التوريد».
ميــول االتحــاد األورو برنامج «دعــم القطاع الخاص
يف لبنان» ( )EU - TAFوتنفذه كــة
.

أعاد الحزب التقدمي االشــرتا تأكيد موقفه الذي أعلنه
عن عدم خوض انتخابات املرحلة الثانية يف نقابة املهندسني
مطلقاً .وأكد الحزب عدم صحة ما يتم ترويجه من قبل بعض
اإلعالم او املرشــحني من معلومات ال متت للحقيقة بصلة،
وهو مل يطرح من االســاس أي اســم ملوقع النقيب عىل اي
طرف سيايس ،بل جوهر الطرح كان مرشحاً مستقال يتمتع
مبواصفات النقيب وهذا ما مل يالقنا عليه احد ،كا نؤكد عدم
دعمنا ألي من املرشحني الحاليني ال فوق الطاولة وال تحتها،
مع احرتامنا للجميع.

زار رئيس نقابة تجار الخليوي عي فتوين وزير االتصاالت
يف حكومة ترصيف األعال طــالل الحواط يف مكتبه يف
الوزارة ،وتم البحث يف آلية عمل ك َتي الخليوي واستمرارية
القطــاع يف ظل الظروف التي يعيشــها البلد ،و ح الوزير
الخطة التي يعمل عليها الســتمرار تشغيل االتصاالت وتأمني
اإلنرتنت ،وبدائل يف حال انقطاعه ألي سبب.
وأثنى فتوين عىل «عمــل الوزير يف توفري املصاريف عىل
ال كتني وإعادة النظــر يف توزيع ال ِنسـ َـــب مع كات
خدمات الـ VASالتي كانت تحصل عىل نسبة  75من أرباح
هــذه الخدمات و 25للدولة ،وأصبحت النســبة العائدة إىل
الدولة . 75

«الـــتـــقـــدمـــي» يُـــــ كـــــر ب ــم ــوق ــفــ ع ــدم
خـــــــو انــــتــــخــــابــــات امل ــه ــن ــدس ــي ــن

ً
ال زيادة في أسعار بطاقات تشري «الخليوي»

حــــب الـــلـــ فــــي «الـــــيـــــوم الـــعـــاملـــي ملـــــهـــــارات الــــشــــبــــاب» :
الــــ ــــورة الــصــنــاعــيــة الــرقــمــيــة ســـتـــ دي الــــى زوال الــعــديــد
م ــن املــهــن الــتــقــلــيــديــة وخــلــ فـــرص الــتــطــبــيــقــات التكنولوجية

شــبكة املجتمع املدين للتحــول الرقمــي يف لبنان ،قبل
ظهرامس ،ندوة ملناسبة «اليوم العاملي ملهارات الشباب» ،شارك
فيها وزير الصناعة يف حكومة ترصيف األعال الدكتور عاد
حب الله عرب تقنية الزوم.
وألقى كلمة جاء فيها« :الشــباب هم أمل املستقبل وعاد
التقدم ،والسبيل إىل نهضة املجتمع عىل جميع الصعد.
وميثل الشــباب الرثوة الوطنيــة والعنرص األمثن ملواجهة
الدول لكافة التحديات».
اضاف« :ما ال شك فيه أن دور الشباب اسايس يف مواكبة
الثورة الصناعية الرابعة الرقمية التي تفرض واقعا جديدا مليئا
بالفرص والتحديات واملهارات الجديدة .وهذه الثورة ســتؤدي
اىل زوال العديد من املهن التقليدية ،من جهة ،واىل خلق فرص
عمل جديدة ،من جهــة أخرى ،تعتمد عىل :املعرفة ،واالبتكار،
وريادة األعال .كا عىل التطبيقــات التكنولوجية الرقمية،
والبيانات الضخمة ،والذكاء االصطناعي».
واكد ان «علينا الرتكيز يف القادم من األيام والســنني عىل
ورة التحول إىل اإلقتصــاد املعريف الرقمي ومتلك مهارات
تتعامل مع القطاعات املعرفية والتخصصية».
وقال« :ان منــاذج األعال التقليدية التي مرت فيها األجيال
تعتمــد عىل الندرة يف املوارد .حيث تأيت القيمة من بيع منتج
أو خدمــة محدودة العرض .ولكننــا نعي يف عرص تقنيات
الت يــع (والوفرة يف املوارد) ،ومنهــا :الذكاء االصطناعي،
وعلم الروبوتات ،والتكنولوجيا الحيوية ،وتكنولوجيا النانو،
وعلم طب األعصاب ،وحوسبة الطاقة وهي خلقت اخرتاقات
عظيمة جديدة».
واشــار اىل «ان التطور والتغيري ال يعني مييزان طبيعة
ء،
األعال يف عرصنا هذا .فبمجرد أن تتــم «رقمنة» أي
يصبــح بإمكان املزيد من األشــخاص الوصــول إليه ،ولكل
شــخص حق الوصول إىل التقنيات املتطورة .وهذا ما يعطي

األفراد والكيانــات الفرصة لالبداع يف االخرتاق الكبري التايل.
وينتج عن هذه التكنولوجيات تطورين رئيسيني :االضطرابات
(السياســية واملالية واالجتاعية والصحية) ووفرة املوارد»،
معتربا ان «التحدي الرئييس يتمثل يف تســليح طالب املدارس
والجامعات مبا سيحتاجونه من مهارات».
وقال« :وال شــك لدي ان املتحدثني معنا اليوم ســيربعون
بتذكري الجميع يف ما خص املهارات التقنية ،ولكني ســأركز
عىل مهارات أراها ورية للجميع..فعىل األهل ومؤسسات
التعليــم كافة وال كات واملديريــن التنفيذيني تصميم نظام
تعلم مناســب ل فــراد وتجريبي إبداعي ريــادي يركز عىل:
) كا املهارات
عقلية املبتكر ،واملهــارات الناعمة (
) باإلضافة إىل الدرجات العلمية،
الصعبة الحادة (
)،
والتفكري التصميمي (
وخفة الحركة (القدرة عىل التكيف) ،واملرونة (أو املثابرة)،
والديناميكية وتجنب مناطــق (أو مواقع) الراحة (
 .)zonesولكــن األفضــل أن ميتلكــوا «العقليات األســية
) الوفرية)».
)
ورأى ان «عىل الشابات والشــباب االنتقال من منطقة (أو
) :حيث يحســون باألمن
مواقع) الراحــة (
والســيطرة عىل الوضع .وعليهم تخطي منطقة (أو مواقع)
 :املليئة بعدم الثقة بالنفس ،وإيجاد األعذار،
الخوف
والتأثر بأراء األخرين .كا يجب عليهم أن يتملكوا منطقة (أو
) :حيث يصبحون قادرين عىل
مواقع) التعلم (
التعامل مع التحديات واملشاكل ،واكتســاب مهارات جديدة،
ومتديد منطقة الراحة الخاصة بهم».
وقــال« :أما ما يجب أن يطمحوا اليــه فهو أن يصبحوا يف
) :حيث يحددون
منطقة (أو مواقع) النمــو (
الغايات النهائية وأن يعيشوا األحالم ،وأن يضعوا أهدافا جديدة
ويحققوا هذه األهداف».

ســــــــامــــــــة  :مــنــصـــــــــــة Sayrafa
مــايــيــن عــلــى ســعــر  16 00لــيــرة

«االتــــحــــاد الــوطــنــي لــنــقــابــات الــعــمــال»
دعــــا الــــى الــتــح ـ ــيــر لــلــعــصــيــان املــدنــي
الســــــقــــــاط املــــنــــظــــومــــة ال ــس ــي ــاس ــي ــة

اعلن حاكم مرصف لبنان رياض سالمة يف بيان ،أن « حجم
التداول من قبل املصارف ومؤسسات الرصافة املشاركة عىل
» هذا األســبوع هو  8مليون دوالر أمري
منصة «
مبعدل  16800لــرية للدوالر الواحد ،وفقا ألســعار الرصف
املسجلة عىل املنصة من قبل املصارف ومؤسسات الرصافة.
اضاف« :عىل املصارف ومؤسســات الرصافة اإلســتمرار
»
بتسجيل عمليات البيع وال اء كافة عىل منصة «
وفقا التعاميم الصادر بهذا الخصوص».

مــــــــكــــــــســــــــر عـــــــــــصـــــــــــــــــا

استغرب مصدر سياحي ان يكون القطاع السياحي مك
عصا لكل مــن يريد االزية له ان كان من املســؤولني او من
املتظاهرين املنددين باملنظومة السياسية.
فبعد ما اصاب القطاع الســياحي من ا ار جسيمة من
جراء كورونــا نتيجة االقفال التام الذي طبقه القطاع حوايل
الشهرين وغد ما اصاب القطاع من خسائر مادية كبرية نتيجة
تعرض القطاع وخصوصا مطاعمه يف
انفجار  4اب املا
صور وبــريوت اىل قيام عنارص مشــاغبة وحطمت بعض
املطاعم كانها هي املســؤولة عا الت اليه االوضاع النقدية
واملالية وحتى السياسية.
وذكرت هذه املصادر انه لغاية االن مل يســال اي مســؤول
ليقول لهــذه املطاعم ما احــىل الكحل بعينيهــا ورغم ذلك
قامت نقابة اصحــاب املطاعم واملقاهي واملالهي والبات ي
مببادرات ذاتية تضامنية مع عالها وموظفيها تحسسا منها
لدقة املرحلة وتالق صعود الدوالر تجاه اللرية اللبنانية وقالت
 :اتركوا القطاع الســياحي بحاله او انكــم ال تريدون عودة
الحيــاة اىل لبنان مع مجيء اللبنانيني والســياح اىل ربوعه
وهل تريدون هجرة القطاع اىل بالد تعتز مبثل هذه السياحة.

قال االتحاد الوطني لنقابات العال واملستخدمني يف لبنان
) ،)FENASOLيف بيــان« :بني التكليــف والتأليف واالعتذار
أمس ،يظهر مــدى اســتهتار وعدم مســؤولية املنظومة
السياســية الحاكمة بكل مكوناتها بشعب ال ذنب له سوى
أنه مواطن لبناين .وخالل فرتة اشــهر من شد الحبال بني
أطراف املنظومة السياسية للتأليف تم ايصال شعبنا من عال
ومزارعني وذوي دخل محدود ومن سائر الفئات الشعبية اىل
قعر االنهيار االقتصادي من جوع وموت وفقر وبطالة تعدت
املتعارف عليه يف الكساد االقتصادي عامليا».
وأضاف« :بــني األمس واليــوم وارتفاع الدوالر بشــكل
جنــوين ليالمس الـ  25الف لرية ،واقفــال التجار مخازنهم
والســوبرماركت أبوابها وإ اب الصيدليــات لثالثة أيام،
ويب ورنا بأن مخزون املحروقات من بنزين ومازوت ينضب
بحلــول االثنني املقبل ،ما يؤكد ما قلناه ســابقا وما حذرنا
منه يف بيانات االتحاد الوطني وعرب اعتصاماتنا وتظاهراتنا
ودعواتنا اىل التحضري للعصيان املدين الشــامل عىل امتداد
الوطن إلسقاط هذه املنظومة السياسية يف الشارع القتناعنا
املطلــق بعدم تأليــف حكومة إنقاذ وطنــي ووقف االنهيار
االقتصادي ،ورصحنا ســابقا وطالبنا بوضع حد للكارتيالت
والغرف السود التي باتت تتحكم بلقمة عيشنا وبصحتنا عىل
مستوى الدواء واالستشفاء وبتنقالتنا اليومية».
وتابع« :ما االعتذار امس وارتفاع اسعار املواد الغذائية اليوم
فيؤكدان وجود االخطبوط املثلث األضالع :السلطة السياسية
واملصارف وكبار التجار .وبعد االعتذار عن التأليف أمس ،نعود
لنكرر ان ال رهان عىل طبقة سياســية ما زالت تعيث فسادا
ونهبا للوطن ولشعب اصبح يف الدرك االسفل لتصنيف الدول
االكرث فقرا وحد اد ال يتجاوز الـ  30دوالرا شهرياً».

ً
دبــــوســــي  :نـــريـــد ان يــصــبــ ل ــب ــن ــان انـــطـــاقـــا مــــن طــرابــلــ
ً
الـــــكـــــبـــــر مـــــقـــــصـــــدا لـــجـــمـــيـــع املـــســـتـــ ـــمـــريـــن الـ ــدولـ ــيـ ــيـ ــن

أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة
والزراعة يف طرابلس والشال توفيق
دبويس ،خالل دردشــة مع مجموعة
مــن االعالميني العاملــني يف نطاق
طرابلــس والشــال يف مكتبه يف
الغرفــة« ،أن املنظومــة االقتصادية
املتكاملة من طرابلــس الكربى بدأت
تلفت أنظار البعثات الديبلوماســية
واملؤسســات الدوليــة املتخصصة ال
ســيا كة مــوا ء د العاملية،
كا كانــت وال تزال محــط إهتام
الل ا تام
جهات ووفود متعددة الجنسيات من دبو
القطاعني العام والخاص».
وعرض دبويس لالعالميني املراحل التي قطعتها املشاريع
االســتثارية الكربى التي أطلقتها غرفة طرابلس والشال،
ال سيا الخطوات املتقدمة التي بلغتها املنظومة اإلقتصادية
املتكاملة التي تحتضــن مجموعة من املرافــق اإلقتصادية
العامة من مرفأ ومطــار ومنطقة إقتصادية خاصة ومنصة
للنفــط والغاز ،مشــريا اىل انها «ترتكز عــىل خيار تطوير
خدمات تلك املرافق وتلبية إحتياجات املســتثمرين اللبنانيني
والعرب والدوليني».
وقال« :نتطلــع دامئا اىل تطوير خدمــات تلك املرافق ألن
وضعها كا هو قائم يحتــاج اىل تطوير متواصل ل تلبي
احتياجات املالحــة الدولية التي تبلغ من حيــث التقديرات
الواقعيــة  60مليون حاوية وقدرات مــرا ء كل من لبنان
وسوريا مجتمعة حجم حركة مالحتها البحرية ال تلبي سوى
خدمات متواضعة ملليونني وســتائة ألــف حاوية ،وكذلك
مطار الرئيس رينيه معوض الذي أعددنا دراســة متخصصة
بتوســعته من حيث املســاحة ليصبح مطارا ذكيا
له تق
شــبيها باملطارات الدوليــة املتقدمة التي تشــهدها بلدان
مختلفة من أنحاء العامل ال سيا مطار سنغافورة .ولنتصور
كيف ســيتم تغيري البيئة املحيطة مبطار الرئيس معوض يف
القليعات عكار نحو األحســن واألفضل حينا نســتلهم عىل
سبيل املثال النموذج السنغافوري يف بناء املطارات» ،موضحا
«اننــا نلح يف املنظومــة اإلقتصادية توســعة للمنطقة
اإلقتصادية الخاصة لتنعم مبساحات أوسع من املساحة التي
هي عليها حاليا وإلخراجها بالتايل مــن بيئتها غري الجاذبة
لالستثارات».
اضاف« :كا التفتنا اىل حف ذاكرتنا الحضارية الثقافية
من خالل قيامنا مبســح شــامل ملعاملنا ومراكزنا التاريخية
وتصويرهــا معتمدين عــىل منهاج علمي يعزز الســياحة
الرقمية ،وبدأت طوالع مســوحاتنا تربز عىل شبكة «غوغل»
العاملية .نحن نريد أن يصبح لبنان من طرابلس الكربى مقصدا
لجميع املســتثمرين الدوليني ،ولدينا القناعة الراســخة بأن

اال ال ي

بع

قيامة وطننا مــن املرحلة الراهنة البالغة الصعوبة ال تتحقق
إال مبشاريع إستثارية كربى ألن مرافقنا اإلقتصادية العامة
عىل املســتوى الوطني مل تعد تفي بالغــرض .من هنا تنبع
طموحاتنا بأن نضع لبنان من طرابلس عىل خارطة اإلهتام
العر واإلقليمي والدويل ألننا نــدرك متاما حجم التحوالت
العميقة التي تشهدها إقتصادات العامل».

محطات البنزين واســــــتمرار االقبال عليها

ة بن

ارتال ال يارات

ما تزال محطات البنزين تشهد ازدحاما ولكن ليس بالحجم
الذي كان يف االســابيع املاضية بعــد ان فتح مرصف لبنان
االعتادات للبواخر التــي كانت تنتظر يف عرض البحر وهي
محملة بالبنزين واملازوت.
وتوقعت مصادر نفطية ان يصدر جدول تركيب االسعار يف
االسبوع املقيل عىل ارتفاع يف ظل ارتفاع سعر برميل النفط
يف االســواق العاملية .اال ان هذه املصادر طلبت عدم التهافت
عىل محطات البنزين نظرا لتوفر كميات من البنزين اال ان ما
تخشــاه ان البعض من املواطنني يعمدون اىل التخزين وسط
استمرار عمليات التهريب رغم محاوات لضبطها.

السبت  17متوز 2021

ال ــس ــي ــس ــي :نــتــعــامــل بــحــكــمــة مــــع ق ـ ــايــانــا

قال الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس،
إنه انحاز باملطلق مع الجي املرصي «إلرادة
الشــعب العظيم» ،مؤكداً من جديد أن «أمن
مرص خط أحمر ال ميكن ألحد اجتيازه».
وأضاف الرئيس املرصي خالل حضوره حفل
مبادرة «حياة كرمية» ،التي تهتم بتنمية قرى
الريف املرصي ،التي أقيمت يف استاد القاهرة أن
مرص لديها «أدوات سياسية وعسكرية متكّنها
من حاية مقدراتها وإنفــاذ إرادتها» ،وأنها
«تدير عالقاتها الخارجية إقليمياً ودولياً بثوابت
راسخة ومستقرة».
وأوضح الســييس أن «الجنوح للسالم ال
يعني الساح باملســاس مبقدرات الوطن»،
كــا أشــار إىل أن قلق املرصيني من ســد
النهضة م وع.
وتابع أنه «ويف ســبيل تحقيق السلم واألمن
عىل املستويني اإلقليمي والدويل ،فإن املنهج الذي

اتبعته مرص ،كان قامئاً عىل مارســة أقىص
درجات الحكمة ،واالستخدام الرشيد للقوة ،دون
املساسبدوائراألمنالقومياملرصي،عىلالحدين
القريبوالبعيد».
وحول طرح أزمة ســد النهضة يف مجلس
األمن الدويل تابع قائالً إن «تحركنا األخري كان
لوضع املوضوع عىل أجندة االهتام الدويل».
وقبل أيام ،خالل افتتاحه لقاعدة عسكرية
قرب الحدود مع ليبيا ،شــدد الرئيس املرصي
أن بالده تســعى للتوصل إىل اتفاق قانوين
ملزِم ،طبقاً ل عراف والثوابت الدولية بشأن
سد النهضة ،وأكّد أن التفاوض مع إثيوبيا ال
ميكن أن يستمر إىل ما ال نهاية.
وكان الســييس قد قــال يف أيار املا
إن قضية سد النهضة هي «قضية وجودية»،
التي لن تقبــل اإل ار مبصالحها املائية أو
املساس مبقدرات شعبها.

عـــــــــــربـــــــــــيـــــــــــات
بح جهود مكافحة االرهاب

عـــــــبـــــــدالـــــــلـــــــ يــــســــتــــقــــبــــل
ً
ً
وفــــــــــدا عــــســــكــــريــــا امـــيـــركـــيـــا
ً

التقى امللك األردين عبدالله الثــاين بقائد القيادة املركزية
األمريكية الج ال كينيث ماكينزي ،والج ال ريتشارد كالرك،
قائد قيادة العمليات الخاصة األمريكية.
وبحــث الجانبــان يف اجتاع ،ســبل تعزيــز التعاون
االســرتاتيجي بني البلدين ،خاصة يف املجالني العســكري
واألمني.
وتطــرق االجتاع إىل املســتجدات يف املنطقة ،والجهود
املبذولة إقليميا ودوليــا يف الحرب عىل اإلرهاب ،ضمن نهج
شمويل.

قــــــــائــــــــد «قـــــــــســـــــــد» يـــــدحـــــض

بــــــالــــــصــــــور روايــــــــــــــة أنـــــقـــــرة

ملـــــــــــلء وتـــــشـــــغـــــيـــــل ســـــــــد الــــنــــهــــ ــــة

يف تطور مبلف ســد النهضة الذي تبنيه
إثيوبيــا فوق النيل األزرق ،أبــرز روافد نهر
النيل ،أكدت مرص أنها لن تقبل القرار األحادي
مللء وتشغيل السد.
وقال وزير الري واملــوارد املائية املرصي
محمد عبد العاطي ،أمس ،إن «مرص والسودان
لن تقبال القرار األحادي مللء وتشــغيل السد
اإلثيو ».
وأكد الوزير حرص مرص عىل اســتكال
املفاوضات بشأن السد ،مع التأكيد عىل صون
حقوق مرص املائية.
وقــال عبــد العاطي إنه بــالده منفتحة
عىل اســتكال املفاوضات للتوصل التفاق
قانوين عادل وملزم للجميع يلبي طموحات
جميــع الدول يف التنمية ،مــع التأكيد عىل
ثوابت مــرص يف حفــ حقوقهــا املائية
وتحقيــق املنفعــة للجميــع يف أي اتفاق
حول سد النهضة.
وأشار إىل طلب مرص والسودان مبشاركة
أطراف دولية تقودهــا جمهورية الكونغو

تصدى الجي الســوداين لهجوم شنته
قــوات إثيوبية عىل منطقــة جبلية بوالية
القضارف قي الســودان قرب الحدود بني
البلدين.
ووقع الهجوم اإلثيــو عىل جبل طيارة
شــال ق معســكر األنفــال ،مبحلية
القالبات ال قية.
ووفقا ملعلومات صحافية ،تصدت القوات
السودانية وقوات االحتياطي بالفرقة الثانية
مشاة للقوات اإلثيوبية ،التي نفذت الهجوم
عىل بعد كيلومرتين من منطقة ق سندي،
إلسناد املزارعني اإلثيوبني بالفشقة الصغرى.

وبدأ الجي الســوداين فرض ســيطرته
عىل غالبالفشقة ،وهي أرض ضمن الحدود
الدولية للسودان يســتوطنها إثيوبيون منذ
وقت طويــل ،بتطهري جبال اســرتاتيجية
والتمركز فيها مثل جبل أبو طيور.
وأواخر العام املا  ،أعلن الســودان أنه
السودانية
بسط ســيطرته عىل كل األرا
يف املنطقة.
ويف املقابــل ،تقــول إثيوبيــا
إن السودان استغل انشــغال أديس أبابا يف
رصاع تيغراي ،و»احتــل أرضا إثيوبية ونهب
ممتلكات» حسب وصف أديس أبابا.

أعلن رئيس نــادي باريس إميانويل مولني
أن املانحني يف النادي وافقوا عىل شطب 14
مليار دوالر من ديون السودان.
وقال مولني إنه يتعني عىل دائني السودان
اآلخرين من القطاعني العــام والخاص بذل

جهود ماثلة حيال دين السودان.
وأوضــح أن املديونيــة للدائنني يف نادي
باريس تبلغ قيمتها  23 5مليار دوالر ،وستتم
إعادة هيكلــة  4مليار دوالر باإلضافة إىل
 14مليار دوالر سيتم إلغاؤها.

الـ ــجـ ــي ـ ـ الـــــســـــودانـــــي يـ ــتـ ــصـ ــد ل ــه ــج ــوم
اثــــــيــــــوبــــــي قــــــــــرب حــــــــــــدود الــــبــــلــــديــــن

شــطــب  1مــلــيــار دوالر م ــن ديــــون الــخــرطــوم

أعلنت جاعــة «أنصار
الله» الحوثية ،أن وضع خزان
«صافــر» العائم يســتدعي
التحــرك العاجــل ،والجدية
لتجنــب الكارثــة املحتملة
بالبحــر األحمــر ،معتربة
أن الوقــت مل يعد يســمح
باملاطلة والتسويف.
وحثــت اللجنة اإل افية
لتنفيذ اتفــاق صافر التابعة
للحوثيني األمم املتحدة ،عىل
التعامل مع اتفاقية صيانة
وتقييم خــزان صافر العائم
مبسؤولية واستجابة رسيعة تعيد االتفاق إىل
مساره الصحيح ،كا دعتها إىل مراجعة نص
االتفاق والخطة التي قدمها مكتبها لخدمات
املشاريع وإال فإنها تتحمل املسؤولية الكاملة
عن حدوث كارثة وشيكة لبيئة البحر األحمر،
وما يرتتب عليها من أ ار كبرية عىل اليمن
والدول املجاورة.
وأكدت اللجنة أن وضع خزان صافر العائم
بات سيئا بشكل أكرب ما كان عليه عند توقيع
االتفــاق ،وارتفعت معه احتــاالت حدوث
كارثة بيئية يف البحر األحم ،مجددة أســفها
جراء عدم التزام مكتب األمم املتحدة لخدمات
املشــاريع باالتفاق املوقع يف نوفمرب ،2020
وإرصاره عىل إضاعة الوقــت ،وهدر األموال
املخصصة للم وع يف اجتاعات ونقاشات
عقيمة.
وأضافت اللجنة أنها فوجئت بأن مكتب األمم

املتحدة لخدمات املشــاريع سلم خطة جديدة
تضمنت نفس الخطة السابقة غري املطابقة
لالتفاق مع تغيري تاريخ املستند فقط ،مشرية
إىل أن مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع
« »UNOPSتعهد بتقديم خطة بديلة متوافقة
مع اتفاقية صيانة وتقييم خزان صافر العائم.
وتستخدم الحكومة اليمنية منذ عام 1986
ناقلة «صافر» الراسية عىل بعد نحو  4.8ميل
بحري من مينــاء رأس عي يف محافظة
الحديــدة ،كوحدة تخزيــن عامئة يف البحر
األحمر الستقبال الخام من حقول صافر يف
محافظة مأرب وتصديره.
وتصاعدت احتاالت حدوث ت ب للكميات
املخزنة يف الناقلة صافر منذ نحو  6سنوات
واملقدرة بـ  1.14مليون برميل من خام مأرب
الخفيف ،خاصــة ،بعد ت ب املياه إىل غرفة
املحــركات يف الناقلة التي مل تجر لها صيانة
منذ  5أعوام ،يف حزيران املا .

أعلن الرئيس الرت رجب طيب
أردوغان ،اليوم الجمعة ،أنه سيزف
ب ى سارة من برملان جمهورية
شال قربص الرتكية املعلنة من
جانب واحد ،خالل زيارته املرتقبة
 20متوز الجاري.
وقــال أردوغــان يف ترصيح
صحفــي عقب صــالة الجمعة
باســطنبول« :أود أن أزف ب ى
لشــال قربص من برملانها ،لدينا
خطوة ســارة ،وانتهينا من العمل
التمهيديلها».
وأضاف أنه خالل الزيارة سيبعث
برسائل من أجل إرساء السالم يف الجزيرة ويف
العاملأجمع.
ومن املنتظر إن يشــارك أردوغان يف مراسم
احتفاالت «عيد السالم والحرية» خالل زيارته
املرتقبة لجمهورية شال قربص الرتكية يف 20
متوز.
وكان وزير خارجية تركيا مولود تشــاوو
أوغلو دعا خالل زيارته إىل جمهورية شــال

قــربص الرتكية قبل أســبوعني ،األمم املتحدة
واالتحاداألورو للقياممبايلزملتحقيقتقاسم
عادل للرثوات بقربص ،مضيفا أنه بخالف ذلك
«فإننا سنقدم عىل فعل ما يحقق ذلك».
ويذكر أن ســلطات جمهورية شال قربص
الرتكية املعلنة من جانب واحد ،ترص عىل ورة
بحث حل الدولتــني يف الجزيرة بديال عن الحل
الفيدرايل ،وهو حل سبق أن أكدت أنقرة دعمها
الكامل له.

أردوغـــــــــان :ب ــش ــر ســـــارة لــقــبــرص الــتــركــيــة

مـــــصـــــر :لــــــن نـ ــقـ ــبـ ــل الـــــــقـــــــرار األحــــــــــادي

الدميوقراطية وتشارك فيها الواليات املتحدة
واالتحــاد األورو واألمم املتحــدة ،لدعم
منهجية التفاوض بني الدول الثالث بشــكل
فاعل ،بهــدف تعظيم فرص نجاحها ،خاصة
مع وصول املفاوضات إىل مرحلة من الجمود
نتيجة ما تعتربه تعن ًتا إثيوب ًيا.
وقالت القاهرة والخرطوم إن  10ســنوات
مــن املفاوضات مع إثيوبيا باءت بالفشــل،
خاصة بعد أن بدأت أديــس أبابا يف املرحلة
الثانية من ملء خزان السد ،األمر الذي تنظر
إليه مرص والســودان بخطورة كبرية ،كونه
يهدد مواردها املائية.
واكتمل بناء السد عىل النيل األزرق بنسبة
 80باملئــة ومن املتوقــع أن يصل إىل طاقة
التوليد الكاملة يف عــام  ،2023ما يجعله
أكرب محطة للطاقة الكهرومائية يف إفريقيا.
وتقــول إثيوبيــا إن امل وع الــذي تبلغ
تكلفتــه  5مليــارات دوالر وري لتعزيز
التنمية االقتصادية ،وإمداد الغالبية العظمى
من سكانها بالكهرباء.

الـــــحـــــوثـــــيـــــون يــــــــحــــــــ رون مـــــــن كـــــارثـــــة
وشــــــيــــــكــــــة فـــــــــي الــــــبــــــحــــــر األحــــــمــــــر

نفى قائد «قوات سوريا الدميقراطية» مظلوم عبدي امس
صحة تقرير وزارة الدفاع الرتكية بشــأن اكتشــاف «مقربة
جاعية» يف عفرين شايل سوريا.
وكتب عبدي عرب «تويرت» إن «قوات االحتالل الرت تنب
مقربة للشهداء الذين ســقطوا دفاعا عن مدينة عفرين أثناء
الغزو ،ثم تقــوم بتزوير الحقائق وتقدمها للرأي العام العاملي
عىل أنها «مقربة جاعية».
ودعا القيادي العسكري الكردي املجتمع الدويل إىل «التحرك
الفوري لوقف عملية اإلبادة هذه وحاية عفرين وســكانها
من جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية».
وأظهرت صور ن تها الســلطات الكرديــة مقربة لقتىل
قواتهــا يف عفرين عام  2018يف موقع يشــبه املوقع الذي
تحدثت عنــه وزارة الدفاع الرتكية ،التــي قالت األربعاء إنها
عرثت عىل جثث  35شــخصا يف مقــربة جاعية مبحيط
عفرين ،متهمة «وحدات حاية الشعب» الكردية بقتلهم.

ن ــي ــق ــوس ــي ــا ت ــت ــهـ ـ أنـــــقـــــرة بـــ طـــا
الـــــنـــــار عــــلــــى زور تـــــابـــــع لــهــا
أطلقت ســفينة تركيــة عيارات
تحذيريــة ،أمــس ،باتجــاه زورق
لخفر الســواحل كان يقوم
قرب
بدورية قــرب مرفأ «كاتو بريغوس»
الواقع عىل الساحل الشايل الغر
للجزيرة املقســمة ،بحسب وسائل
إعالم قربصية.
ووقعت الحادثة عــىل بعد قرابة
 11ميــالً بحرياً من مينــاء الصيد
الصغــري يف قرية كاتــو بريغوس،
غرب خط الهدنــة الذي ت ف عليه

األمم املتحــدة ،ويفصل «جمهورية
شال قربص الرتكية» التي ال تعرتف
بها ســوى أنقرة ،عــن الجمهورية
القربصيــة العضــو يف االتحــاد
األورو .
وتطل هــذه املدينة عــىل خليج
مورفو الذي تدعي جمهورية قربص
الشــالية املدعومة من تركيا وغري
املعرتف بها دولياً أنه مياه تابعة لها.
وأشارت ال طة إىل أن الخارجية
القربصية أبلغت بالحادث.

جــــــنــــــراالت أتــــــــــرا يُـــــواجـــــهـــــون عــــقــــوبــــات مــــحــــاولــــة انـــــقـــــاب 2016

بينــا يحيــي األتــراك
الذكرى الخامســة لالنقالب
الفاشــل الذي وقع منتصف
يوليو متــوز  2016تواصل
حكومتهممالحقةومحاكمة
مــن تتهمهم بالتــورط يف
املحاولةاالنقالبية.
وعــىل مــدار  5أعوام،
الحقت الســلطات الرتكية
بال هــوادة -أنصار أعضاءمنظمــة فتح اللــه غولن
املتهمــة بالوقــوف خلف
االنقــالب .وأطلقت «حملة
تطهري» واسعة ،اعتقل عىل
اثرهــا عــ ات اآلالف من
املشــتبه فيهم ،وتم ت يح
آخرين من وظائفهم.
ويف كلمــة لــه  -خالل
مشــاركته يف فعاليات إحياء الذكرى الخامســة
لشــهداء محاولة االنقــالب بالربملان الرت يف
العاصمة أنقرة -قــال الرئيس الرت رجب طيب
أردوغان إن « 15متــوز هو انتصار ل مة واإلرادة
الوطنية ومن تطوعوا يف ســبيل الدميقراطية».
مؤكدا أن الشعب الرت يف تلك الليلة استطاع صد
املحاولة االنقالبية مــن جهة ،وإحباط «محاولة
غزو» تهدف لالستيالء عىل تركيا ،من جهة أخرى.

} املالحقات مستمرة }

وال تزال موجات االعتقاالت مستمرة حتى اآلن.
ورغم تراجــع وتريتها بعد ســنوات من محاولة
االنقالب فإنه ال يبــدو يف األفق أي مؤ عىل
إيقاف تلك العمليات ،وســط تقارير شبه يومية
عن مذكرات توقيف يتم إصدارها ضد متهمني داخل
البالد وخارجها.
وعشــية إحياء ذكرى املحاولة الفاشلة ،أصدر
ممثلــو االدعــاء يف تركيا مذكــرات باعتقال 40
شخصا ،من بينهم عسكريون ومدنيون ،لصلتهم

أوكســوز أســتاذ ال يعة
الذي تعتــربه أنقــرة قائد
عمليــات االنقالبيني ،وعىل
رجل األعــال كال بطاز
املتهم مبساعدة أوكسوز.

} مالحقة الفارين
للخارج }

املشــتبه فيها مبنظمــة غولن ،وفقــا لتقارير
إعالمية.
واســ ُتكملت  28محاكمة  -عىل األقل -تتعلق
مبحاولة االنقالب ،بينــا تتواصل  10محاكات
أخرى .ودانــت املحاكم حتــى اآلن  4آالف و154
مشــتبها ،وأصدرت أحكاما بالسجن مدى الحياة
عىل أكرث من  2500منهم ،وفق بيانات وزارة العدل.
وتضمنــت اللوائح ضــد املتهمني الرئيســني
تُها مثل «انتهاك الدســتور» و»استخدام اإلكراه
والعنف يف محاولة لإلطاحة بالربملان والحكومة
الرتكية» و»محاولــة اغتيال الرئيس الرت رجب
طيب أردوغان» و» التســبب بقتل  251مواطنا»
و»محاولة قتــل  2735مواطنا بينهم  177عنرصا
يف قوى األمــن» .كا ال تــزال محاكات أخرى
جارية لعدد أكرب من املتهمني ،ومنهم  520شخصا
تتم مقاضاتهم يف قضية تتعلق بنشاطات الحرس
الرئايس.
وصدر حكم مدى الحياة عــىل فتح الله غولن
املقيم يف منفاه بالواليــات املتحدة ،وكذلك عادل

ونفــذت االســتخبارات
الرتكية يف السنوات املاضية
عدة عمليات ملالحقة املشتبه
يف تورطهــم باملحاولــة
االنقالبية ،والهاربني خارج
تركيا.
وذكــرت وكالــة أنبــاء
األناضــول أن أجهــزة
االستخبارات الرتكية أعادت
إىل تركيا اثنــني من أنصار
غولن املفرتضني ،بعد توقيفها يف أوزبكستان.
أكار
ورصح وزيــر الدفاع الــرت خلو
أن معركة الحكومة ضد العنــارص املتبقية من
حركة غولن ســتتواصل .وكشف أكار عن إبعاد
 21ألفا و 1 4شــخصا من القوات املسلحة منذ
االنقالب العســكري ،وفق ما نقلت عنه وكالة
األناضول.

} السجن بدل اإلعدام }

وصدر حكم مدى الحيــاة عىل  26ج اال كبريا
من بينهم القائد الســابق للقــوات الجوية أكني
أوزتورك وعي يازجي املستشار العسكري السابق
ألردوغان وليفنت توركان مســاعد رئيس األركان
أكار الذي ُعني وزيرا للدفاع يف
 آنذاك -خلــومتوز .2018
وحلّت عقوبة الســجن مدى الحياة «املشددة»
بفــرض ظروف احتجاز أكرث رصامة،
التي تق
محــل عقوبة اإلعدام التي ألغيــت عام  2004من
الت يعات الرتكية.

بيسكوف يكشــــــف فحو الحدي بين بوتين وكيري

قال املتحدث باســم الرئاســة الروسية
دميرتي بيســكوف ،إن الرئيــس فالدميري
بوتني أكد ملبعوث الرئيس االمري لشؤون
املنا جــون كــريي ،أن روســيا ملتزمة
باتفاقية باريس.
ووفقا ملمثل الكرملني ،شــدد بوتني خالل
الحديث مــع كريي ،عىل أن روســيا تفعل
الكثري للوفــاء بالتزاماتها ضمــن اتفاقية
باريس.
وأضــاف بيســكوف« :خــالل املحادثة
الهاتفية ،أشار الرئيس بوتني إىل أن روسيا
تقــوم بالكثري للوفــاء بااللتزامات التي تم
التعهد بها مبوجب اتفاقية باريس .وبشكل

عربيات

عام ،تفعــل روســيا الكثري فيــا يتعلق
بامتصــاص ثاين أكســيد الكربون .وتقوم
روســيا بالكثري يف مجــال تطوير الطاقة
الكهرومائية ،والطاقة الكهروذرية ،وزيادة
حجم هذه الطاقة النظيفة باستمرار».
زار كريي روسيا يف الفرتة من  12إىل 15
يوليو ،حيث أجرى محادثات متعلقة باملنا
مع كبار املســؤولني الروس .والتقى كريي
مع وزير الخارجية سريغي
بشكل شخ
الفروف ومــع روســالن إديليغريف ممثل
الرئيس الــرويس الخاص لشــؤون املنا .
وخالل الزيارة ،تحدث كــريي بالهاتف مع
الرئيس بوتني.

«الــــــــدفــــــــا » الـــــروســـــيـــــة تـــعـــلـــن اخـــــتـــــرا
مــــوقــــعــــهــــا االلـــــكـــــتـــــرونـــــي مــــــن الـــــخـــــارج
أعلنت وزارة الدفاع الروسية
تعــرض موقعهــا الرســمي
عىل شــبكة اإلنرتنــت لهجوم
إلكرتوين ،مؤكدة أن هذا الهجوم
تم من خارج البالد.
قد ّ
وأكــدت الــوزارة أن املوقع
اإللكرتوين لهــا تع ّرض لهجوم
من نــوع « »DDoSمن الخارج،
وأن املوقــع ،الذي ظــل معلقاً
ألكرث من ســاعتني ،يعمل اآلن
مرة أخرى.
وأوضحت «الدفاع الروسية»
يف البيــان أنــه «يف حــواىل
الساعة العا ة من صباح اليوم
الجمعة ،تعرض املوقع الرسمي لوزارة الدفاع
الروســية عىل اإلنرتنت لهجــوم «،»DDoS
ونتيجــة لذلك واجــه بعض املســتخدمني
صعوبات يف الوصول إىل محتواه».
هذا ويحاول جهاز أمــن الكمبيوتر التابع
لوزارة الدفاع الروســية تحييد األثر السلبي
للهجوم الذي تعرض له املوقع.
يذكر أن وزارة الخارجية الروسية كانت قد
أكدت يف شهر نيسان املا  ،أن بالدها سرتد
عىل أي خطّة أمريكية محتملة لش ّن هجات
إلكرتونية عىل البنية التحتية الروسية.
يأيت ذلــك يف وقت مل يصدر أي إعالن عن

ــــ

دولــيــات

ــــ

مبوب

ـــريـــف  :واش ــن ــط ــن تــخــط ـ الغــتــيــال
زعــــــــمــــــــاء فــــــنــــــزويــــــا وهــــايــــتــــي

قال وزيــر الخارجية اإليــراين محمد جــواد ظريف ،إن
الجاعات املســلحة التابعة للواليــات املتحدة تخطط عىل
أراضيها الغتيال زعاء فنزويال وهايتي.
وأضاف ظريف يف تغريدة ن ها عىل موقعه الرسمي يف
«تويرت»« :إن الحكومة األمريكية مشغولة بالتسرت عىل هذه
األعال اإلجرامية من خالل اتهام اآلخرين باتهامات طفولية
ومثرية للســخرية بعمليات خطف مزعومــة» .وتابع وزير
الخارجية اإليراين موجها رســالة للواليات املتحدة :اهتموا
بشأنكم الداخي قبل إلقاء االتهامات عىل اآلخرين.
ويف أعقــاب اغتيــال رئيــس هايتي جوفينيــل مويس
األســبوع املا  ،كانت السلطات يف هايتي أعلنت أن وحدة
الكوماندوس املدججة بالســالح التي اغتالــت رئيس البالد
جوفينيل مويس تضــم  26من كولومبيا وأمريكيني اثنني من
أصل هايتي .وكان مويس قتل بالرصاص يف منزله يف السابع
من الشــهر الجاري عىل يد فريق اغتيال يضم  26كولومبيا،
واثنني يحمالن الجنسية االمريكية.
ويف ذات السياق ،اتهم الرئيس الفنزويي نيكوالس مادورو
يف وقت ســابق وكالة املخابــرات املركزيــة (يس آي إيه)
والجي األمري بالتخطيط الغتياله ،متسائال عا إذا كان
نظريه األمري جو بايدن قد أذن بذلك.

مـــقـــتـــل شـــــرطـــــي وإصــــــابــــــة ثـــاثـــة
بـــجـــروح فـــي إطـــــا نــــار فـــي تــكــســاس

قتل طي أمــري وأصيب ثالثة آخــرون بجروح يف
إطالق نار وقع يف بلدة يف والية تكساس يف جنوب الواليات
امل ّتحدة ،بحسب ما أعلنت السلطات.
وقالت طة مقاطعة لوبوك يف منشــور عىل صفحتها
يف موقع فيســبوك ،إنّ إحدى وحداتها تدخّلت إثر ورود بالغ
بشأن رجل مسلّح يف مدينة ليفالند ،وما إن وصلت إىل املكان
تحصن داخل منزل.
حتى تع ّرضت إلطالق نار من املسلّح الذي
ّ
وأضافت ال طة أنّ إطالق النار أسفر عن إصابة أربعة من
عنارصها بجروح ،إثنان منهم إصابتها خطرة.
ونقلت صحيفة لوبوك أفاالنــ أنّ أحد هذين الجريحني
تويف متأثراً بجروحه ،مشري ًة إىل أنّ الضحية هو قائد قوات
التدخّل ال يع يف ال طة.

هــبــوط طــائــرة عسكرية فــي تــايــوان

بكين تح ر واشنطن من «عواقب وخيمة»

مصدر اخرتاق املوقع الرســمي لوزارة الدفاع
الروسية.
يف الســياق ،قال الرئيــس األمري جو
بايــدن يف  4متوز الجاري« ،لســت متأكداً
من وقوف موسكو وراء الهجوم اإللكرتوين
األخري عىل البالد».
وقال بايــدن إن «االعتقــاد املبد » يف
واشنطن يشــري إىل «عدم مشاركة متسللني
روس يف هجوم إلكرتوين تعرضت له مئات
املؤسسات األمريكية بهدف طلب الفدية».
وكانــت وزارات أمريكية عــدة أعلنت عن
تعرضهــا الخرتاقات إلكرتونيــة يف كانون
األول  2020من بينها وزارة الخزانة األمريكية.

قال متحدث باســم وزارة الدفاع الصينية إن الصني تشعر
بقلق بالغ إزاء تقارير إعالمية عن هبوط طائرة نقل عسكرية
أمريكية يف تايوان محذرا من العواقب.
وقال ووتشيان املتحدث باسم وزارة الدفاع ،إن تايوان جزء
الصينية ،وتابــع قائال« :إن هبوط أي
ال يتجزأ من األرا
الصني ال ميكن أن يتم إال
طائرة عسكرية أجنبية عىل أرا
بإذن من حكومة جمهورية الصني الشــعبية ،وتعدي السفن
والطائرات األجنبية عىل املجال الجوي الصيني ســيؤدي إىل
عواقب وخيمة» .وتابــع املتحدث «نحــذر الواليات املتحدة
رســميا من اللعب بالنار وندعوها لوقــف أعالها املحفوفة
باملخاطر واالســتفزازات عىل الفور ،وعدم إرســال إشارة
خاطئة إىل القوى االنفصالية «الســتقالل تايوان» وتجنب
تصعيد التوتــرات يف مضيق تايوان» .وقال «نحذر ســلطة
الحزب الدميقراطي التقدمي التايواين من ســوء الحكم عىل
الوضع وجلــب املتاعب إىل الجزيرة ،حيث إن االســتفزازات
والسعي إىل االستقالل من خالل التواطؤ مع قوى خارجية
لن تؤدي إال إىل جعل تايوان يف وضع خطري».

ً
مــــقــــتــــل  117شـــــخـــــصـــــا بــــــأعــــــمــــــال ع ــن ــف

جــــنــــوب أفـ ــريـ ــقـ ــيـ ــا تـــنـــشـــر  25ألـــــــف جــــنــــدي لـــقـــمـــع ال ــت ــخ ــري ــب

حشــدت جنوب أفريقيا  25ألــف جندي لقمع
عمليات النهــب والتخريب التي شــهدتها البالد،
واســتدعت كافة قواتها االحتياطية البالغ قوامها
 12ألف جندي ،يف واحدة مــن أكرب عمليات ن
الجنود منذ نهاية حكم األقلية البيضاء قبل أكرث من
 30عاما.
وبدأ  25ألف جندي اتخاذ مواقعهم للمساعدة يف
قمع أعال شغب استمرت أســبوعا بسبب سجن
الرئيس السابق جاكوب زوما .وقالت السلطات إن
 117شخصا عىل األقل قتلوا يف أعال العنف.
وقالــت الحكومة إن  10آالف جنــدي نزلوا إىل
الشــوارع يف دوريات إىل جانــب ال طة ،كا
اســتدعت قوة الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا كل
قواتها االحتياطية البالغ قوامها  12ألف جندي.
ويف اســتعراض للقوة ،ســارت قافلة تضم 12
ناقلة جند مدرعة تقل الجنود إىل مقاطعة غوتنغ،
أكــرث مقاطعات البالد اكتظاظا بالســكان ،والتي

تضم مدينة جوهانسربغ ،والعاصمة بريتوريا.
كا استخدمت حافالت وشــاحنات وطائرات،
وطائرات مروحية لنقل الجنود يف إطار االنتشــار
الكبــري للقوات إىل بؤر التوتر يف مقاطعة غوتنغ،
وكوازولو ناتال التي شهدت أعال عنف.
وعمل الجنود وال طــة عىل إعادة فتح الطرق
ال يعة التي يُنقل الوقود والغذاء والسلع األخرى
عربها إىل جميع أنحاء البالد ،ويتسبب إغالقها يف
نقص يف السلع األساسية.
ويف وقت ســابق ،قالت كــة النقل اململوكة
للدولة ،إن خط السكك الحديدية املؤدي إىل موان
املحيط الهندي اإلسرتاتيجية يف ديربان وريتشاردز
باي ،أُغلِق أيضً ا بسبب االضطرابات.
وتصاعدت االحتجاجــات يف غوتنغ وكوازولو
ناتال ب عة ،وشهدت تفيش النهب وال قة يف
مناطق البلدات ،عىل الرغــم من أنها مل تنت إىل
املقاطعات السبع األخرى يف جنوب أفريقيا ،حيث

وضعت ال طة يف حالة تأهب.

} اعتقاالت وتحقيقات }

وساد الهدوء النسبي جوهانسربغ -التي شهدت
أعال نهب وتخريب نهاية األسبوع املا  -بعدما
اندلعت يف بالد الزولو ،قي البالد ،عقب ســجن
الرئيس الســابق جاكوب زوما ،لكــن ظل العديد
من املتاجر مغلقة وقام بعــض التجار واملوظفني
بتنظيف واجهات متاجرهم .وعىل النقيض من ذلك
بدا الحال مضطربا امس يف كوازولو ناتال ،مسقط
رأس زوما ،حيــث تجددت الهجــات عىل مراكز
التسوق واشــتعلت النريان يف العديد من املصانع
واملستودعات بعد تعرضها لهجات إحراق متعمد.
واكتشفت ال طة أكرث من  10آالف طلقة ذخرية
يف ديربان وقال وزير ال طة بي ســيي إنها
تخص أشخاصا كانوا يحرضون عىل أعال الشغب
العنيفة يف اإلقليم.
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بــــــايــــــدن ومـــــيـــــركـــــل يــــتــــعــــهــــدان ب ــت ــك ــوي ــن
جــــبــــهــــة ملـــــواجـــــهـــــة روســـــــيـــــــا والــــصــــيــــن

تعهد الرئيس األمري جو
بايدن واملستشــارة األملانية
املنتهية واليتها أنغيال مريكل،
بالعمل معا للوقوف يف وجه
العدوان الرويس واإلجراءات
غري الدميقراطية التي تتخذها
الصني.
وقال الرئيس األمري يف
مؤمتــر صحفي مــع مريكل
يف البيــت األبيــض عقــب
اجتاع دام ساعة« :نقف معا
وسنواصل الوقوف معا للدفاع
عن دول الخــارصة ال قية
لحلف شال األطليس ضد العدوان الرويس».
وأضاف أن البلدين ســيدافعان عن املباد
الدميقراطية والحقوق العاملية عندما يريان
أن الصني أو أي دولة أخرى تعمل عىل تقويض
مجتمع حر ومنفتــح .والواليــات املتحدة
وأملانيا عضوان أساسيان يف حلف األطليس،
وتستضيف أملانيا  36ألف جندي أمري عىل
أراضيها .لكن عالقــات البلدين ترضرت يف
عهد الرئيس الســابق دونالد ترامب .وتعهد
بايدن ومريكل بتعزيز هذه العالقات.

عىل الغاز الــرويس .وقال بايدن« :األصدقاء
الجيدون ميكن أن يختلفوا».
ويختلف البلدان أيضا بشأن جدوى ال اكة
مع الصــني يف م وعــات تجارية وقيود
السفر من أملانيا إىل الواليات املتحدة.
وأشــارت مريكل ،وهي أو زعيمة أوروبية
تزور بايــدن يف البيت األبيــض ،إىل وجود
اختالفــات يف الرأي حيال بعــض القضايا،
لكنها أكدت عىل نقــاط االتفاق بني البلدين.
وقالت« :نتشارك جميعا القيم نفسها والعزم
نفسه عىل التصدي لتحديات زماننا».

وعىل الرغم من هذه األجواء الودية ،عاود
بايدن التأكيد عىل مخاوفه بشأن خط أنابيب
نورد ســرتيم  2الذي يجري مده من روسيا
إىل أملانيا تحت بحــر البلطيق ،لكنه ومريكل
اتفقــا عىل ورة أال تســتخدم روســيا
الطاقة ســالحا .وتخ واشنطن أن يرض
نورد ســرتيد  2أوكرانيا ويزيد اعتاد أوروبا

وليس أمام بايدن ( 78عاما) ومريكل (66
عاما) الكثري من الوقت لتعزيز العالقات بني
أكرب اقتصــاد يف العامل وأكــرب اقتصاد يف
أوروبا والرابع عامليا.
فمريكل التي تتوىل املستشــارية منذ عام
 2005تعتزم ترك منصبها بعد االنتخابات يف
ايلول.

} الغاز الرويس }

} «مرضب املثل» }

تـــــــرامـــــــب يـــــتـــــحـــــد عـــــــن «االنــــــــقــــــــاب»
بـــــــعـــــــد انــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات الـــــــرئـــــــاســـــــة

انتقــد الرئيس األمري الســابق دونالد
ترامب رئيــس أركان الجي الــذي كان قد
عينه بنفســه ،وذلك بعــد مزاعم وردت يف
كتاب جديد بأن قادة عســكريني كبارا كانوا
يشعرون بقلق بالغ من احتال وقوع انقالب
بعد انتخابات نوفمرب ،وبأنهم ناقشوا خطة
لالستقالة الجاعية.
ووفقــا ملقتطفات حصلت عليها شــبكة
«يس إن إن» اإلخباريــة األمريكية ،من كتاب
«ميكننــي إصالح األمر وحــدي» الذي كتبه
صحفيان يف صحيفة «واشــنطن بوست»،
ناق رئيس هيئة األركان املشرتكة الج ال
مارك ميي وقادة عســكريون كبار آخرون
االســتقالة يف حال تلقيهم أوامر تعترب غري
قانونية أو خطرية.
وقال ترامــب يف بيان« :مل أهدد أو أتحدث
أبدا مع أي شــخص عن انقــالب لحكومتنا.
لو أين كنت بصدد القيام بانقالب ،فالج ال
مارك ميي من أواخر من كنت ســأرغب يف
فعل ذلك معه».
واعرتف مســؤولون أمريكيــون تحدثوا
يطة عدم الكشف عن هويتهم ،مبخاوفهم

مــن أن يحاول ترامب جذب الجي لســحق
املعارضة ،وتصاعدت املخــاوف من احتال
إساءة استخدامه قانون العصيان.
ومل ترتدد من قبل أي أحاديث عن استقالة
مزمعة ومنظمة من قبل أعضاء هيئة األركان
املشرتكة ،كا مل يتســن لـ»رويرتز» التأكد
بشكل مستقل من رواية مراسي «واشنطن
بوســت» ،ومل يرد مكتب ميــي عىل طلب
بالتعليــق .ورفضت الجهــة النا ة للكتاب
تقديم مقتطفات ،ومل تؤكــد أو ِ
تنف صحة
رواية «يس إن إن».
ويف عام  ،2018اختار ترامب ميي لشغل
أعىل منصب عســكري رغم أن وزير الدفاع
آنــذاك جيم ماتيس كان يفضل قائد ســالح
الجو لهذا املنصب.
وتدهورت عالقــة ميي وترامــب العام
املــا  ،بعد أن اعتــذر الجــ ال علنا عن
انضامــه إىل الرئيس عندما خرج من البيت
األبيض إىل كنيســة قريبــة اللتقاط صور
له ،بعــد أن أبعدت الســلطات مجموعة من
املتظاهرين عــن الطريق باســتخدام الغاز
املسيل للدموع والطلقات املطاطية.

ال ــب ــن ــت ــاغ ــون يُــــحــــد عــقــيــدتــ الــعــســكــريــة :
احــــتــــمــــال اســــتــــخــــدام األســــلــــحــــة الـــنـــوويـــة

أجــرى البنتاغون تحديثاً عــىل «عقيدته
العسكرية» محورها ارتفاع معدالت واحتال
استخدام األســلحة النووية يف «رصاعات
إقليمية أو عاملية» مقبلة.
وزعمت وثيقــة البنتاغــون الجديدة أن
«الخصوم املحتملني لواشــنطن مل يخفضوا
دور األســلحة النووية يف اســرتاتيجياتهم
األمنية الوطــــنية أو يف عدد األســلحة
النووية املنشورة ،بل مضوا يف املسار املغاير
متاماً».
الوثيقــة أشــارت إىل أن الواليات املتحدة
«دأبت عىل تقليص عدد أســلحتها النووية
اآلخرون من ضمنهم
وأهميتها ،بينا م
روســيا والصني يف اتجاه معاكس ،وإضافة
قدرات أخرى وتحديث الرتسانة النووية».
وتحدثــت الوثيقة عن كوريا الشــالية،

معتــربة أن برنامجهــا ل ســلحة النووية
«يشــكّل الخطر األكرب املاثل وتهديد مخيف
النتشارها عىل األمن والسلم العامليني».
أما «التهديد اإليراين» بحسب الوثيقة ،فإن
الخطــر يكمن يف «تطوير قــدرات ومديات
الصواريخ الباليســتية بعيــدة املدى ،وكذلك
السرتاتيجيتها العدوانية ونشاطاتها لزعزعة
استقرار الحكومات املجاورة».
ويف حزيــران املا  ،ح ّذر عســكريون
أمريكيون مــن «التكامل الــرويس الصيني
لتطوير أســلحة» .وحــ ّذر قائــد العمليات
الفضائيــة األمريكية ،جــون رميوند ،من
«ترصف خصوم أمريكا يف الفضاء الخارجي
كســاحة قتالية» ،وتوظيفهم أسلحة «يف
استطاعتها اســتهداف األقار االصطناعية
األمريكية».
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ريـــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــة

أمين عام االتحاد اللبناني للتيكبول وسام التركماني:

سنشـــــــــــــــار ببطولـــــــــــــــة العالـــــــــــــــ فـــــــــــــــي كينيـــــــــــــــا
ونعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى نش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اللعب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن األرز

سيشــارك لبنان يف بطولة
العــامل بـ»التيكبــول» التــي
ســتقام يف كينيا بشهر كانون
األول املقبــل ألول مــرة يف
تاريخه ببعثة ســيعمل االتحاد
اللبناين للعبة عىل تشــكيلها
بعــد االنتهــاء مــن الجولة
الرابعة واألخــرية من البطولة
التصنيفية التي تقام يف عدد
من املناطق اللبنانية.
وســبق لالتحاد اللبناين أن
نظّم ثالث جــوالت من البطولة
عــىل ان تقام الجولــة الرابعة
واألخــرية يف أواخــر شــهر
متوز الجــاري يف مقر جامعة
«املدينة» يف عاصمة الشــال
طرابلس.ويقول أمني عام االتحاد اللبناين للتيكبول وســام
الرتكاين»سيشــارك لبنان يف بطولــة العامل لفوق الـ 16
ســنة بحكم التصنيف الصادر عن االتحاد الدويل للعبة عرب
منتخب سيشارك العبوه والعباته يف فئات الفردي والزوجي
والزوجــي املختلط.وســيتألف املنتخب مــن ثالثة العبني
والعبتني ســيتم اختيارهــم من بعد الجــوالت التصنيفية
املحلية.
املنتخب اللبناين قادر عىل املنافســة عــىل املراكز األوىل
بجدارة عىل الصعيد اآلسيوي ونأمل تحقيق نتيجة جيدة يف
بطولة العامل وهذا هو هدفنــا «.وتابع الرتكاين قائال»لقد
أرســلنا كتاباً اىل االتحاد الدويل نطلب فيه انخراط منتخب
لبنان يف معســكر تدريبي باملجر ونأمل ان يتحقق هذا األمر
.لبنان من الفرق القوية يف أكرب قارة بالعامل وس ُنثبت انفسنا
يف بطولة العامل.
ومنذ تأســيس االتحاد اللبناين يف العام  2020وانضامه
رســمياً اىل اللجنة األوملبية اللبنانية يف آذار الفائت باجاع
ممثي االتحادات الرياضية ،يقوم االتحاد بعدد من النشاطات

للرتويج للعبة الجميلة يف وطــن األرز والتي أبرصت النور
عاملياً يف العام .2014
واملشــاركة يف بطولة العامل أمر يفرحنا ونأمل الحصول
عــىل رعاية لالتحــاد اللبناين حيــث ينتظرنــا العديد من
االســتحقاقات املحلية والخارجية يف املستقبل .فالالعبون
اللبنانيون يتمتعون بروح املنافســة واملســؤولية والقدرات
الفنية العالية وسنضع الحقاً برنامجاً تحضريياً لالستحقاق
الدويل الكبري».
جه الرتكاين الشــكر اىل اللجنة االدارية
ويف الختام ،و ّ
لالتحــاد واىل كل من يســاهم يف ن اللعبــة واىل رجال
الصحافة واالعالم الذي يتولون تغطية اخبار اللعبة.
يشار اىل أن رياضة التيكبول هي مزيج من كرة القدم وكرة
الطاولة ومتارس عىل طاولة منحنية شبيهة بتلك التي تقام
عليها منافسات كرة الطاولة وتستعمل فيها كرة كبرية بحجم
كرة القدم ويحق لالعب ان يلمسها ثالث مرات قبل ان يعيدها
اىل الجهة املقابلة من الطاولة بقدمه او برأسه.
الرتكاين يتوســط رئيس االتحاد الدويل فكتور هوسزار
واالمني العام جونسو فايزر

تن الـ : ATCLنتائ اليوم الخام

تتواصل الدورة الســنوية
املفتوحة بالتنــس للنادي
اللبناين للسيارات والسياحة
التــي ينظمهــا حتــى 24
متوز الجــاري عىل مالعبه
يف الكســليك تحت ا اف
االتحــاد اللبنــاين للعبــة
مبشاركة  2 3العب والعبة
يف  12فئــة عمرية للذكور
واالناث ويف ظــل اجراءات
صارمة للوقايــة من وباء
وخصصــت
«كورونــا».
ّ
للفائزيــن والفائزات جوائز
مالية وعينية.
نة ا د
ي يف ف ة ال
الل باراتها
ويف ما يــي آخر النتائج الج
املسجلة :
 )4و( ،)0-6وهراغ بيدويان عــىل غريغوري حرب ( ،)5-
 12سنة وما دون (ذكور)
 :فاز فيليب الحاج عىل رافايل اسبارزا ( )4-2و( )1-4و( -10وســاري نحاس عىل زافني ديربيدروســيان (  ،)0-وكارل
 ،)8ورامي الصــويل عىل أنطوين بــركات ( )0-4و( ،)0-4بربريان عىل سامي عازار (  ،)3-واتيان بستاين عىل كريم
وغابرييل غسطني عىل أدي عويس ( )4-2و( )1-4و( ،)4-10صليبي (  ،)7-ومصطفى الناطور عىل جاد صليبي ((4-6
والياس أبو رحــال عىل كارل نرصالله ( )1-4و( )4-2و( -15و( ،)6-7وأنطوان الهاين عىل أحمد الصباحي (  ،)2-وجاد
 ،)13وجو حسون عىل نواف املقدم بالتغيب ،ورالف فرح عىل غاريوس عىل كيفــن الجميل (  ،)1-ودميرتي أبو زيد عىل
أحمد عبد الحي بالتغيب ،وجورج املــالح عىل آدم عبد الحي كريستوفر الصايغ بالتغيب ،ورا سامل عىل كارل الصايغ
بالتغيب.
بالتغيب.
((0-6
فردي السيدات  :فازت باتريسيا عبيد عىل يارا ما
 12ســنة وما دون (إناث)  :فازت رين الج عىل صوفيا
تابيب ( )1-4و( ،)0-4وهيفا طه الجندي عىل منى كميد ( -4و( ،)3-6ونورا الحسن عىل سريينا خوري ( )0-6و(.(1-6
زوجي الرجال  :فاز جورج ادوين أبو جوده وميشال قطريب
 )1و(.(0-4
 14ســنة وما دون (ذكور)  :فــاز رامي صويل عىل مارك عىل كارل بربريــان وكريم صليبــي ( )6-7و( ،)3-6وجاد
صليبي وتوماس ويل عــىل هراغ بيدويان وأرمان غارابيديان
خوري ( )3-5و( )5-3و(.(5-10
 14سنة وما دون (إناث)  :فازت رين الج عىل مورغان ( )2-6و( ،)4-6وماركو أنطونيو عازار وهادي غانم عىل أالن
الصايغ وكارل الصايغ بالتغيب ،ومصطفى الناطور وسليان
عضيمي ( )0-4و(.(1-4
فردي الرجــال  :فاز أوليفر عبيد عــىل رالف طعمة ( -6الناطور عىل أنطوان الهاين وكريستوفر الصايغ بالتغيب.

الــــرمــــاة الــــعــــرب ..حــصــيــلــة مــمــيــزة فـــي تـــاريـــ األومل ــب ــي ــاد

مقـــــــــــــــررات نـــــــــــــــادي الحكمـــــــــــــــة الرياضـــــــــــــــي بيـــــــــــــــروت

بريوت
عقدت اللجنة اإلدارية لنــادي الحكمة الريا
جلســتني متتاليتني يف منزل رئيس النادي بســبب استمرار
اعال الرتميم يف مقر النــادي يف اال فية ،بحضور كامل
االعضاء وقررت ما يأيت:
 توجيه كتاب تهنئة إىل راعي ابرشــية بريوت املارونيةيل الحكمة ،ســيادة ابينا املطران بولس عبد الساتر ملناسبة
و ّ
مرور سنتني عىل توليه سدة االبرشــية ،والتمني له بالعمر
املديد والتوفيق يف إدارة شؤون االبرشية.
 إقامــة قداس الهي ســنوي عىل نية اعضــاء الجمعيةوأصدقــاء النادي الذين
العمومية لنــادي الحكمة الريا
رحلوا ضحايا االنفجــار الجرمية الكارثة الذي وقع يف مرفأ
بــريوت يف  4اب  ،2020عىل ان يقام القداس عند الســاعة
 18 30من مساء االثنني  2أب .2021
 بعد اإلطالع عىل وضع الالعــب مايكل صدقه الصحي،واملتواجد يف املستشــفى اللبناين الجعيتاوي ،متنت اللجنة
اإلدارية الشــفاء العاجل لالعب وعودته بــني أهله ورفاقه
بأرسع وقت ممكن.
 توجيه الشــكر إىل اعضاء الجمعيــة العمومية للناديالذين لبوا الدعوة وحرضوا جلســتي البيانني املايل واإلداري،
والجلسة االنتخابية ومنحوا اللجنة اإلدارية الجديدة ثقتهم.
 تعيني املدرب اميل رســتم مستشارا للرئيس لشؤون كرةالقدم.
 تعيني الدكتور ابراهيم دنيا مستشارا للرئيس لشؤون كرةالسلة.
 تعيني السيد جهاد سابا مديرا للتسويق يف النادي. تعيني رؤساء مختلف اللجان يف النادي عىل الشكل اآليت:لجنة كرة القدم :املحامي كميل سعاده
لجنة كرة السلة :سمري صالح

كأس النخبة في كرة القدم
فوز األنصار على العهد وخسارة النجمة أمام شباب الساحل
حقق االنصار فوزه الثاين يف بطولة كأس النخبة -2021
 2022بعد فوزه عىل العهد  0-1يف الجولة الثانية عىل ملعب
أمني عبد النور يف بحمدون.
سجل غربيال البيطار هدف اللقاء الوحيد يف الدقيقة .58
وبهذه النتيجة رفع االنصار رصيده اىل  6نقاط يف صدارة
حل
املجموعة األوىل ويتأهــل اىل الدور نصف النها  ،فيا ّ
العهد يف املركز الثاين بال نقاط بفــارق االهداف عن اإلخاء
األهي عاليه.
وعىل مجمع فؤاد شــهاب يف جونية ،اســتهل شــباب
الساحل حملة الدفاع عن لقبه بفوزه عىل النجمة  2-3ضمن
منافسات املجموعة الثانية.
تقدم النجمة يف الدقيقة الخامســة عــن طريق محمود
ســبليني ،وعادل الالعب جورجيو الخــوري يف الدقيقة 24

تقام اليوم الســبت مباراتا الجولة الثانية من بطولة كأس
التحدي ،حيث سيواجه طرابلس نظريه شباب الربج ،يف حني
يلتقي التضامن صور مع الحكمة.
ويغيب عن الجولة فريقا الربج وسبورتينغ ،حيث سيلعبان
يف الجولة األخرية لدور املجموعات من البطولة.

} طرابلس وشباب الربج }

يلتقي طرابلس وشباب الربج عىل ملعب مجمع فؤاد شهاب
يف جونية ،حيث يأمل طرابلس بقيادة مدربه العراقي ســعد
جميل إىل تحقيق انتصار يبقيه ضمن املنافسة.
يف حني يأمل شــباب الربج بقيادة مدربه محمد نارص إىل
تسجيل أول فوز ينهي فيه حظو طرابلس ويؤهله مبا ة
إىل نصف النها  ،بغض النظر عن حسابات الجولة األخرية.
ويتســلح طرابلس بنخبة من العبيه أبرزهم عىل رشــيد
وسمري عبد الرحمن ومحمد قرحاين ،يف حني يتسلح شباب

بح ور املر وأبو جودة والاعبين

زيـــــــــــــــارة تفقديـــــــــــــــة لـــــــــــــــرز
وبس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاني مللع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب بتغري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

ميثل الرماية العربية يف أوملبياد طوكيو 1 ،راميا ورامية
من مختلف الدول العربية ،وسط طموحات بحصد امليداليات،
نظ ًرا للحصيلة املتميزة للعرب يف تاريخ مشاركتهم األوملبية.
وميلك الرماة العرب 5 ،ميداليات أوملبية موزعة بني ذهبتني
و 3برونزيات ،طوال تاريخ مشاركتهم يف الدورات األوملبية.
وهناك طموحات باملزيد من امليداليات ،مع مشاركة نجوم
الرماة العرب أمثال اإلمارايت سيف بن فطيس ،واملرصي عزمي
محيلبة ،والتونسية ألفة الشعراوي واللبنانية راي باسيل.
وحقق ذهبيتي األوملبياد ،اإلمارايت الشيخ أحمد بن ح ،
يف أوملبياد أثينا  ،2004والكويتي فهيد الديحاين يف دورة ريو
دي جانريو  ،2016والذي حقق أيضاً برونزيتي سيدين 2000
ولندن  ،2012فيــا أضاف القطري نارص العطية ،الربونزية
الثالثة يف أوملبياد لندن .2012
تجدر اإلشــارة إىل أنــه يتنافس الرماة العــرب بني 300
رامي ورامية ،موزعني بالتســاوي بني الرجال والسيدات ،يف
برنامج مسابقات الرماية الـ  15يف طوكيو  ،2020وتتضمن
تخصصات بندقية الهواء ومسدس الهواء وبندقية الصيد.

أكد تقرير صحفي إســباين ،أمــس الجمعة ،عدم وضوح
الصورة بشأن أحد األمور املرتبطة بسريجيو راموس ،مدافع
باريس سان جريمان ،يف ريال مدريد.
ولعب راموس مع املرينغي منــذ  ،2005قبل أن ينتقل هذا
الصيف إىل باريس ســان جريمان يف صفقة مجانية عقب
انتهاء عقده مع ريال مدريد.
ووفقا لربنامج «الشرينجيتو» اإلسباين ،فإن هناك شكوكا

يف غرفة مالبس ريال مدريــد بخصوص إمكانية ارتداء أحد
الالعبني للقميص رقم  4يف املوسم الجديد.
وزين هذا الرقم مسرية راموس مع املرينغي ،لكن مل يتضح
حتــى اآلن إذا كان ريال مدريد ســيمنحه إىل العب آخر ،أو
ســيحجب القميص .ورحل راموس صاحب الـ 35عاما عن
املرينغي بســبب تأخره يف الرد عىل عرض التجديد املقدم من
الرئيس فلورنتينو برييز يف املوسم املا .

بدعوة من ميشال الياس املر ،قام أمني عام االتحاد اللبناين
لكرة السلة املحامي بل ميشال رزق ومدير املنتخبات الوطنية
غازي بستاين بزيارة تفقدية اىل «قاعة الرئيس ميشال املر»
يف بلدة بتغرين املتنية الشــالية .وكان يف استقبالها املر
ومدير مكتبه نديم ابو جودة والعبو النادي بكرة السلة.
حب املر برزق وبســتاين وأبــدى الرغبة باعتاد امللعب
ور ّ
من قبل اتحاد كرة السلة الســتضافة بطوالت لبنان للفئات
العمرية التي ســتنطلق قريباً مبدياً االستعداد الجراء ما يلزم
من تحسينات ليكون امللعب جاهزاً من كافة النواحي.
وكشف رزق وبستاين عىل امللعب ود ّونا مالحظاتها ل
يقوم الق ّيمون عىل امللعب باجراء ما يلزم يف املستقبل القريب.
جه املر الشــكر اىل اتحاد كرة الســلة عىل
ويف الختام ،و ّ
تجاوبه ال يع مع رغبة النادي باعتاد امللعب رســمياً فور
اجراء التحسينات واعطى تعلياته للبدء بتأهيل امللعب ليكون
جاهزاً يف أقرب وقت.

أكد تقريــر صحفي فرنيس ،أمس الجمعة ،أن مســؤويل
برشلونة ،أثاروا غضب أنطوان غريزمان ،مهاجم البارسا.
ويتفاوض برشلونة مع أتلتيكو مدريد بشأن عودة غريزمان
إىل الروخي بالنكــوس يف املريكاتو الصيفي الجاري ،خالل
صفقة تبادلية .ووفقا إلذاعة «مونت كارلو» الفرنسية ،فإن
غريزمان شعر بالغضب ،بسبب عدم علمه باملفاوضات األوىل

بني الناديني بشأن مصريه.
وأشــارت اإلذاعة الفرنســية إىل أن صفقة غريزمان قد
تستغرق وقتا أكرث من املتوقع يف املريكاتو الصيفي الجاري.
يذكر أن برشلونة يسعى لالستغناء عن غريزمان وغريه من
أصحاب الرواتب الكبرية ،من أجل تســهيل تجديد عقد ليونيل
مييس هذا الصيف.

أكد تقريــر صحفي إيطايل ،أمس الجمعــة ،أن الربتغايل
كريستيانو رونالدو ،نجم يوفنتوس ،أبلغ ناديه بقراره النها
حول مســتقبله .ووفقا لصحيفة «الغازيتا ديللو سبورت»،
فإن رونالدو أبلغ يوفنتوس ،أنه مستمر مع الفريق ،وسيعود
إىل التدريبات يوم  25متوز لبدء فرتة اإلعداد.
وأشارت الصحيفة إىل أن خورخي مينديز ،وكيل رونالدو،
يضغط عىل يوفنتوس ،من أجل متديد عقد صارو ماديرا مع
النادي ملدة عام واحد ،لكن يوفنتوس مل يناق هذا األمر بعد.

مـــصـــيـــر غـــــامـــــض ر

تــــــــصــــــــرف بـــــــرشـــــــلـــــــونـــــــة يُـــــــغـــــــ ـــــــب غـــــــريـــــــزمـــــــان

النتيجة للساحل  ،1-1ويف الدقيقة  35اضاف حسني خليفة
الهدف الثاين لشباب الساحل لينتهي الشوط األول .1-2
ويف الشوط الثاين ،سجل العب الساحل مصطفى كساب
هدف التعادل للنجمة يف الدقيقة  57خطأ يف مرماه ،وسجل
فضل عنرت هدف الفوز لفريقه يف الدقيقة .61
وبهذه النتيجة حاف النجمة عىل الصدارة برصيد  3نقاط
حل الصفاء يف
وبفارق االهداف عن شــباب الســاحل فيا ّ
املركو الثالث بدون نقاط.
وتستكمل الجولة الثالثة واالخرية من دور املجموعات يوم
الثالثــاء املقبل ،فيلتقي اإلخاء األهي عاليــه مع العهد عند
الساعة  5:30عىل ملعب مجمع فؤاد شهاب يف جونية ضمن
املجموعة األوىل ،فيا يلتقي الصفاء وشــباب الساحل يف
التوقيت عينه عىل ملعب بجمدون ضمن املجموعة الثانية.

كــــــــــــــــأس الــــــــــتــــــــــحــــــــــدي فــــــــــــي كــــــــــــــــرة الــــــــقــــــــدم
الــــــــيــــــــوم  :طــــــرابــــــلــــــ يــــلــــتــــقــــي شـــــــبـــــــاب الـــــبـــــرج
والــــــــتــــــــ ــــــــامــــــــن صــــــــــــــور يـــــــــــواجـــــــــــ الـــــحـــــكـــــمـــــة

وللمرة األوىل ،تســتضيف األوملبياد 3 ،مســابقات للفرق
املختلطة ،باإلضافة إىل  6مسابقات للرجال ،ومثلهم للسيدات.
وتتضمن املســابقات الـ  ،15الرماية مبسدس الهواء 10
أمتــار رجال وســيدات وفرق مختلطة ،ومســدس  25مرتا
سيدات ،ومســدس رسيع  25مرتا رجال ،وبندقية الهواء 10
أمتار ســيدات ورجال وفرق مختلطــة ،وبندقية  50مرتا 3
أوضاع ســيدات ورجال ،ومسابقات السكيت سيدات ورجال،
والحفرة سيدات ورجال وفرق مختلطة.
وكانت الرماية ،واحدة من رياضات ،شاركت يف األلعاب
األوملبية الحديثة األوىل يف  ،18 6ومنذ ذلك الحني أصبحت
جزءاً ال يتجزأ من الربنامج ،وغابت عن دورتني فقط ،وانضمت
الراميات ل لعاب يف دورة مكسيكو  ،1 68وظهرت مسابقات
منفصلة للرجال والسيدات للمرة األوىل يف الربنامج األوملبي
يف لوس أنجلوس .1 84
وتتصدر أمــريكا ،قامئة الدول األكــرث نجاحا يف الرماية
األوملبيــة بإجايل  110ميداليات ،منها  54ذهبية ،أي ضعف
عدد امليداليــات التي فازت بها الصني صاحبــة املركز الثاين
برصيد  56حتى اليوم ،ومنها  22ذهبية.

رامـــــــــــوس فــــــي ريـــــــــال مــــدريــــد

اللجنة القانونية :املحامي راغب حداد
اللجنة الطبية :الدكتور جو حداد
لجنة العالقات العامة :املحامي دوري صقر
اللجنة اإلعالمية :وديع الحاج
اللجنة املالية :جورج مرهج
لجنة االنتسابات :ايي رشدان
لجنة املعلوماتية :جوزيف مخايل
لجنة السكرتاريا :اليسا الحاج
رابطة املشجعني :جوزيف مخايل
يكون امني رس النادي عضوا حكا يف مختلف اللجان.
 تكليف رئيس لجنــة العالقات العامة يف النادي املحاميدوري صقر لتقديم تصور كامل لتعيني منســقني للنادي يف
خصوصا يف الخليج العر واوروبا وافريقيا
بالد االنتشــار
ً
وامريكا الشالية واسرتاليا.
 يف موضوع عضو الجمعية العمومية كاســبار اسحقونطحه مــدرب الحكمة جو غطاس خــالل مباراة بيبلوس
والحكمة يف بطولة لبنان لكرة السلة ،تقرر تجميد عضوية
كاســبار اســحق يف الجمعية العمومية لنــادي الحكمة
بريوت إىل حني عــرض املوضوع عىل الجمعية
الريا
العمومية التخاذ القرار املناسب.
 بعــد الزيارة التي قام بها وفد النــادي إىل اتحادي كرةالقدم وكرة الســلة ،وتبادل األراء البنــاءة والرصيحة مع
قيادتيهــا ،متنت اللجنــة اإلدارية اســتمرار التعاون مع
االتحادين ملا فيه مصلحة النادي واللعبتني اللتني ميارسها
النادي.
 توجيه كتــاب تهنئة إىل إدارة والعبــي والجهاز الفنيبريوت بعد فوز النادي الريا
وجمهور النادي الريا
بلقب بطولة لبنان يف كرة السلة ملوسم .2021-2020

املر ر

ب تا

ابو ودة

ال ب فر بتغر

رونالدو يبل يوفنتوس بقرار النهائي

الربج بعي عاد املوسوي ومو

زيات ومحمد الحسيني.

} الحكمة  -التضامن صور }

يســتضيف ملعب كفر جوز مواجهة الحكمة والتضامن
صور ،حيث يأمل األخري بقيادة مدرب فريق الشــباب حسن
زهري إىل اعتاد نفس التكتيك خالل مواجهة سبورتينغ.
حيث أظهر وجود نخبة من الالعبني الناشئني يف صفوفه،
يف ظل سفر الفريق األول إىل تركيا إلقامة معسكر تحضريي
للدوري.
يف حني يطمــح الحكمة بقيادة مدربه ورطان إىل تحقيق
الفوز الذي يحسم من خالله تواجده يف نصف النها رفقة
سبورتينغ ،ودون النظر لنتيجة املواجهة األخرية.
ويتســلح الحكمة بنجومه أحمد عطوي وأســعد سبليني
وعبد الله طالب ،يف حني يتسلح التضامن صور بفادي زيات
وزاهر األمني وغريهم من األساء الشابة.

أنشـــــــــــــــيلوتي يجـــــــــــــــد حـــــــــــــــا
ألزم ــــــــة دف ــــــــا ري ــــــــال مدري ــــــــد

ً

فكر اإليطايل كارلو أنشــيلويت ،املدير الفني لريال مدريد،
يف حل جديــد ،للتغلب عىل األزمة املنتظرة يف دفاع املرينغي
خالل املوسم املقبل.
وخ ريال مدريد خدمات قائده ســريجيو راموس الذي
انتقل إىل باريس ســان جريمان ،كا أن الفريق املل مهدد
بفقدان الفرنيس رافائيل فاران لصالح مانشسرت يونايتد.
ووفقا لربنامج «الشرينجيتو» اإلســباين ،فإن أنشيلويت
يفكر يف االعتاد عــىل الفرنيس فريالنــد ميندي ،الظهري
األي لريال مدريد ،يف مركز قلب الدفاع خالل املوسم املقبل.
وكان ريــال مدريد تعاقــد مع النمســاوي دافيد أالبا يف
املريكاتو الصيفي الجاري خالل صفقة مجانية ،عقب انتهاء
عقد الالعب مع بايرن ميونيخ.
وتضم قامئــة املرينغي أيضــا ،الربازيي إيديــر ميليتاو
واإلسباين ناتشو فرينانديز يف قلب الدفاع.

بيري ــــــــز يش ــــــــت فيغ ــــــــو وغوت ــــــــي
فـــــــــــــــي تســـــــــــــــريب جديـــــــــــــــد

ظهر ت يب جديد لفلورنتينــو برييز ،رئيس ريال مدريد،
أثناء توجيه كلات خارجة بشأن لويس فيغو وغويت ،ثنا
املرينغي السابق .وسبق أن ظهرت ت يبات أخرى لبرييز يف
األيام املاضية ،تكشف انتقادات وسباب لكريستيانو رونالدو
وراؤول غونزاليس وإيكر كاسياس ،ثاليث الفريق السابق.
ون ت صحيفة «إل كونفيدينشــيال» اإلسبانية ،ت يبا
جديدا لبرييز يعود إىل عام .2012
وعن غويت ،عىل سبيل املثال ،قال فلورنتينو يف عام ،2012
عندما كان الالعب قد تقاعد بالفعل ،أنه ال قيمة له وأن سري
وكوب كانا مخطئني عند تعيينه كمعلق« :غويت هي جيتا مثل
املاعز وهي أسوأ ما يف األمر .إنه أسوأ عدو ،ومناسب لكادينا
سري إذا كانوا يريدون توظيف شخص أحمق».
وأضاف «غويت معتوه ،واألمر نفسه يحدث اآلن مع إذاعة
كو  .سوف يرتكهم».
وقــال برييز يف ت يب آخر «فيغو مثــل راؤول ،لقد كان
العبا ســاما للغاية ،كالها عىل قدم املســاواه ،إنها أسوأ
العبني» ووجه برييز الشــتائم لفيغو خالل التسجيل واتهمه
بأنه كان ميارس عادات سيئة يف غرفة تغيري املالبس.
يذكر أن برييز طــرد فيغو من ريال مدريد يف العام ،2005
عن طريــق منحه خطاب الرحيل لالنتقــال إىل إنرت ،كا أن
غويت غادر املرينغي يف العام  ،2010بعد عام واحد فقط من
عودة فلورنتينو إىل رئاسة النادي املل .
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؟

عتــرب من أعالم
موســيقي وفنان لبنــاين راحل .يُ
َ
املوســيقى ال قية .قاد فرقا موسيقية عديدة ،وتتلمذ
وعرف بلطفه
عــىل يديه كبار النجــوم يف عامل الغناء،
َ
كيف يدخل الفرح اىل القلوب.
إسمه مؤلف من تسعة حروف .إذا جمعت:
 - 6+7+4+1رتبة عسكرية.
 - +6+5+1بلدة يف عكار.
 - 4+7+1+6ملعان ووميض.
 - 5+1+2رسور.
 - 8+1+6يسبق الرعد.
 - +3+5أفعى.
 - 4+7إب َيض.

الحل السابق
افقيا:

عموديا:

1ـ مطربــة عربيــة
راحلة ،فيلسوف أملاين.
2ـ قيــد ،الط نينة،
يخصنا .
ّ
3ـ نحــاس ،مص ّور،
االســم الثــاين ملمثلة
أمريكية.
4ـ يق ّبلــون ،يردّدها
األناين ،أعرب.
الخرب عن،
5ـ كتمــوا
َ
مدينــة يف الواليــات
املتحدة ،جاعة القوم.
6ـ ثبتنا يف ،يجري يف
العــروق ،مرجوع وغلّة
خلص من.
الحفلة،
َ
7ـ كتــاب باألجنبية،
أحد بــروج الح  ،فقر،

من الطيور.
8ـ يرجــو ،ثياب املآتم
روي ،للمنادى.
السود،
َ
ـ لالستدراك ،كاتب
وشــاعر اســكتلندي
السنة.
راحلَ ،
حبىل ،موسيقي
10ـ ُ
فرنيس ،مقياس أر ّ .
طــري ،مياثــل
11ـ
ّ
وســخ ،فريق
ويعادلَ ،
كرة بحريني.
12ـ إســم موصول،
إستخد َمت اليشء ،مطر
شديد ،قلب.
غطّــوا،
13ـ
متشــابهان ،مــد ّرس،
يص ّمم عىل.

الحل السابق
1ـ إنكلرتا ،ارتعبت
2ـ وارسو ،كلّموا ،يد
3ـ نديم نعيم ،يبتكر
4ـ كيا ،سارحون ،ناب
5ـ أنــت ،ال ،قــام،
ســوي ا
6ـ نا ،رف ،فال ،ليونته
7ـ الــب ،ريــو برافــو،
هربزي

1ـ كاتــب وصحفي مرصي
راحل ،مس.
2ـ كتاب مشــهور للرئيس
الفرنــيس فالريي جيســكار
ديستان.
3ـ بحــر ،رداءكــم ،صــار
الوقت.
4ـ شجر مثمر ،ع َتب ،حرف
عطف.
5ـ شــاعر ايطــايل،
متشابهان ،مغنية لبنانية.
الشــم ،فريــق كرة
6ـ أداة
ّ
فرنيس ،س ّيدة.
7ـ أحــد أبناء نــوح ،يقرع
الباب ،تعاوِن.
غضب
الغني،
8ـ متشابهان،
َ
ّ
عىل.

افقيا:

عموديا:

8ـ بج َعها ،ســــن ،ثم،
رس
ـ وِندو ،دي ،الباحثان
10ـ لدانته ،نســيب منر،
حا ّر
11ـ ي ي ،داليا ،تدين
البس
12ـ ماركو بولو،
ّ
13ـ نــ  ،جهدي ،مها
صربي

االبراج

الحمل
) 21آذار  20 -نيسان)

1ـ أونك ،نابوليون
2ـ ناديا الجندي
3ـ كريان ،بعدا ،م ّر
4ـ لسم ،ت ّر ،هوندا
5ـ تونس ،فرا ،تازة
6ـ عال ،دهلك
يوج
7ـ أكريا فويسّ ،
8ـ ملح ،ل  ،نابِه
ـ أم ،وقار ،اس ،و ّد

الثور
) 21نيسان  21 -أيار)

ال طان
) 22حزيران  23 -متوز)

ال تجعل األمور الصغرية تتضخم بينك وبني
عالقتك الشخصية ستكون ممتعة اذا عرفت
تحب .الغيوم أحد األشخاص .مبلغ مادي يأتيك قضاء وقدرا،
كيــف تتعامل بليونة مع َمــن
ّ
وعاطفة جديدة تدخل حياتك.
ستتبدد تدريجيا ،لكن انتبه ملرصوفك.

االسد
) 24متوز  23 -آب)

العذراء
) 24آب  23 -أيلول)

تحركاتك هذه اآلونة ستثمر أكرث ما تتوقع.
تتخلص من مشــكلة طارئة بفضل صديق
ويفّ .تســيطر عىل وضعك العاطفي سيطرة أنت يف عملك صاحب الســلطة وسوف تنجح
يف األعال التي تتوىل ادارتها.
تامة ،وكل ء سيسري نحو األفضل.

امليزان
) 24أيلول  22 -ت(1

العقرب
) 23ت21-1ت(2

دائرتك الفلكية ســوف تتســع وهذا األمر
تعي مرحلة تجعلــك قلقا .التواضع جيد
ط اال يزيد عن الحد .ال تفســد فرصة اللقاء ســينعكس ايجابا عىل وضعك العام .عاطفيا،
ِ
تخف شيئا عن الحبيب ال يشعر بالقلق.
ال
بشخص يحبك من أجل سبب غري مقنع.

القوس
)22ت 21 - 2ك(1

الجدي
)22ك 20 - 1ك(2

ال تفصــح ألحد عا يــدور يف خلدك ،وال
حاول أن ال تتخطــى أقوالك وتكلم بهدوء.
زن جيدا عباراتك لئال تســقط .ارتياح تام عىل تذهب كثريا اىل األمام .قم بتصفية املشكالت
القدمية قبل أن تدخل يف أعال جديدة.
الصعيدبن العائي واالجتاعي.

الدلو
) 21ك 1 - 2شباط)

10ـ روينا ،الليايل
ملف ،ب ب
11ـ تاب،
ّ
12ـ تن ،يو ثانت
13ـ بيكاسو ،محمد طه
ثري
14ـ تد ّربونهّ ،
15ـ يت ّبها ،ناص
نح ،لب
16ـ سهرّ ،
17ـ زر ،أعرب
18ـ إليسار ،يس

اخترب معلوماتك
مؤســس مكتب التحقيقات الفدرايل يف
1ـ ما إســم
ّ
الواليات املتحدة ،وذلك العام 1 24؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ من هي ملكة جال لبنان الســابقة التي لقبت بـِ
مليحة العرب؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ ما إسم أقدم زهرة يف العامل ،التي يعود تاريخها إىل
مئة مليون سنة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ ما اســم أول عمل للفنان اللبناين املبدع حسن عالء
الدين ـ شوشوـ يف امل ح الوطني؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ ما إســم البارجة الفرنســية التي أغرقها يف مرص
األمريال الربيطاين نيلســون يف معركة مشــهورة عام
17 8؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ ما الحيوان الذي هو من الزحافات ،إذا أكل من ورق
الزيتون يُشفى من مرضه؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ ما إسم املادة السامة التي هي مل ّوثات بيئية تنبعث
من محارق النفايات؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ ما إســم الفنان العاملي املشــهور الراحل الذي رسم
جل ،وذلك العام 1 72؟
لوحة زيتية إسمها رأس ر ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تم إبتكار
ـ ما إسم لعبة الدب املشهورة يف لندن التي ّ
تصميمها عام 1 02؟

2 1

1

4

3

5

2
3
4
5
افقيا:

عموديا:

1ـ يعة.
يخص بالحديث عن
2ـ
ّ
مشاعره.
فصــل يف األمــر،
َ
3ـ
للتذ ّمر.
4ـ نقيض أكرثها.
5ـ زعيم رويس راحل.

1ـ دولة آسيوية.
2ـ أختار اليشء.
3ـ إسم موصول ،حرف
نصب.
4ـ الشخص املقابل يل.
5ـ بحرية يف أرمينيا.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ ثرثار.

1ـ ثوابت.

2ـ وزنها.

2ـ رزحان.

3ـ أحالف.

3ـ ثناءه.

4ـ بائعاً.

4ـ أهل َعا.

5ـ تنهال.

5ـ رافال.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ فؤاد سليان.
2ـ زرقاء اليامة.
3ـ سنة 1 60
4ـ الرسام غويا.
5ـ الزنبقة.
6ـ الشاعر بول فرلني.
7ـ وهج القديس املو.
8ـ كتاب الدينونة.

من ستة حروف:

تتداخل شؤون عائلية واجتاعية يف حياتك
تشــعر اليوم انك تقــرتب فجأة من تحقيق
هدف كنت فقدت األمــل منه نهائيا .مطلوب الخاصــة وقد تضيع عليك الوقت .حذار العناد
والتصلّب ألنك رمبا قد تؤذي نفسك.
منك االهتام بشخص مسن يف محيطك.

الجوزاء
) 22أيار  21 -حزيران)

ـ منزلنا ،ماء عذب.
10ـ غرائــب الكالم ،أهجم،
إكتمل .
َ
11ـ من ملوك بلجيكا.
12ـ االســم الثــاين لنائب
لبناين راحل ،ماركة دهانات.
13ـ ننتســب ،ســم َن غاية
ِ
الســمن ،ما يعلّق عىل الصدر
مكافأة.
14ـ تلقيــان القبض عىل،
سائل قابِل لالشتعال.
15ـ قضــاء لبنــاين،
ميكاني .
16ـ إنحا َز إىل ،مرت ِفع.
17ـ نائب لبناين راحل.
18ـ مغنية خليجية صاحبة
الصورة ،امارة عربية.

ألفونس دو ِد

ال ــش ــب ــك ــة الــصــغــيــرة

الحوت
) 20شباط  20 -آذار)

نظرتك الثاقبة والواقعية ل مور تســاعدك
عليك أن تؤمن مبا تشــعر به وتسري عىل ما
ميليه عليك احساســك املرهف .خذ قسطا من عىل انجاز ما تريد يف مرحلة قصرية نســبيا.
عاطفيا ،تستفيد من الجو الصايف الذي يظلل
الراحة وال تفكر يف الخالفات املاضية.
حياتك.

دولة أوروبية
إنكلرتا
إسبانيا
الكويت
أصدقاء
أملانيا
التباريس
األ فية
باكستان
بعلبك
بوسطة
بشمزين
بجة
بيت مري
تقارب
تحية
جهابذة
ج
حذر
حليف
حاتم
خواطر
دراخا
ذهب
رحلة
رينوار
زيارة
زامبيا
سائح
سيارة
صمت
صيدون

SUDOKU

غمد
غامبيا
فند
كوبا

كونت
كوبنهاغن
كائن
ميال

طريقة الحل:
ام املربعات باألرقام
املناســبة مــن  1اىل
ط عــدم تكرار الرقم
اكــرث من مــرة يف كل
مربع صغــري (املؤلف
مــن خانــات) ،ويف
كل خط افقي وعمودي
يف املربعــات الصغرية
واملربع الكبري.

محاماة
يانع
يارين
ياسمني.

الحل السابق

الحل السابق
املجر

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

السبت  17متوز 2021

تصبحون على وطــن...الــدوالر تجاوز  23500ل.ل ...الوضع االقتصادي واملعيشي وكــل شــيء كارثي
واكدت املصادر نفســها «ان اولوية القوات تندرج يف اربع
اولويات اساسية :العنوان االول االنتخابات النيابية ،والعنوان
الثــاين التدقيق الجنا لجهة ان هــذا االمر ال يجب اطالقا
التهــاون فيه ،ال بل يجب الذهاب به حتى النهاية .وكشــفت
ان هنــاك اطرافــا تتعامل مع التدقيــق الجنا عىل طريقة
االلتفاف املقصود يف هذا املسار .والعنوان الثالث الحفا عىل
االحتياطــي االلزامي ،خاصة بعدما بدأ البعض ميس به والذي
يشكل الخمرية املتبقية للناس وللدولة.اما العنوان الرابع ،فهو
التحقيق
رفــع الحصانات عن كل الذين شــملهم قرار قا
العــديل طارق بيطار يف ملف انفجــار مرفأ بريوت يف  4آب
 .2020واعتربت املصادر ان اي شــخص بريء يجب ان يفسح
املجال لبيطار بــان يضع بيده كل املعلومات من اجل الوصول
اىل الحقيقة ،وتابعت ان هذه املجزرة التي دمرت نصف بريوت
ال يجب التعاطي معها بهذه الخفة ،وعليه ستعمل القوات بكل
جهد للدفع نحو العدالة يف جرمية  4آب».

(تتمة المانشيت)
اصالحي.
والحال ان هذه االندفاعة الدولية ،لرضورة تشكيل حكومة
يف لبنــان ،انطلقت بعد املؤمتر الذي عقد يف الفاتيكان ،حيث
انعقد اجتاع ثاليث فرنيس -امري  -سعودي يف روما ويف
بــريوت يف الرياض .وهذا املنحى هو الوحيد االيجا للبنان،
الن املجتمع الدويل يريد الحفا عىل اســتقرار لبنان وال يريد
سقوطه ،وفقا لالوســاط السياسية التي توقعت ان تحصل
االستشــارات النيابية قريبا وبعدها تكليف وآخرها تشــكيل
للحكومة التي طال انتظارها.
ولفتت هذه االوســاط انه يف حال تشكلت حكومة ،ستنفذ
اصالحــات بالحــد االد الدارة االنتخابــات النيابية الحقا،
وتابعــت ان الحريري يكون قد خرج مــن هذه املعادلة ،علا
انه كان باســتطاعته وضع املاء يف كأس نبيذه ،وفقا ملا قاله
له رئيس الحزب التقدمي االشــرتا وليد جنبالط ،وان يقوم
بتســوية مع العهد ،ال ان يتعاطى معــه عىل قاعدة غالب ام
مغلــوب  ،ولو قارب الحريري االمور بهذه الطريقة ،لكان وفر
عــىل اللبنانيني معاناة ومــآيس ومرحلة ارهقت لبنان ،حيث
دخل الحريري رئيســا مكلفا والدوالر بسعر سبعة آالف لرية،
وعندما خرج وصل الدوالر اىل  23000لرية لبنانية.

يتمسك مببدأ املشاركة
} مصادر بعبدا :الرئيس
ّ
ومواقفه تستند دامئاً اىل نصوص الدستور }

من جهتها،اعربــت مصادر مطلعة عىل موقف قرص بعبدا
عن املها يف ان تلبي الحكومة التي ستشكل بعد االستشارات
النيابية امللزمة  ،مستلزمات االنقاذ الذي يتوق اليه اللبنانيون
والذي يعمل له رئيس الجمهورية العاد ميشال عون مع جميع
املخلصني من املتعاطني بالشــأن العام من دون استثناء احد ،
ال ســيا وان االســاس هو وقف االنهيار واجراء االصالحات
املاليــة واالقتصادية  ،والعمل عىل اعادة الودائع اىل اصحابها
 ،وتطوير النظام السيايس .
وفيا اعتربت هذه املصادر ،ان اعتذار الرئيس املكلف ســعد
الحريري عن تأليف الحكومة بعد تســعة اشــهر تقريبا من
تكليفه  ،امر مؤسف وال يجوز ان يشكل انتصارا الحد  ،واكدت
انها ليست يف وارد الدخول يف سجال حول ما يثار بالنسبة اىل
مسألة االعتذار ،وما ينسب اىل الرئيس عون من اتهامات بخرق
الدستور  ،الن مواقف الرئيس عون استندت دامئا اىل نصوص
الدستور واىل مندرجات وثيقة الوفاق الوطني  ،واىل متسكه
مببدأ املشاركة يف صناعة القرارات الوطنية يف االستحقاقات
الدستورية الكربى .
وســجلت املصادر بايجابية موقــف الرئيس الحريري بانه
لن يقاطع االستشــارات النيابية املقبلة ،الن يف ذلك احساسا
باملسؤولية واحرتاما للنظام الدميوقراطي الذي ينظم الخالف
او التنافس الســيايس  ،علا ان الخروج الطوعي من التكليف
ليس خروجا من الحياة السياسية  ،وال بد من التعاون  ،كل يف
موقعه  ،من اجل الخري العام .

} بري حريص عىل الدستور:
االستشارات النيابية اوال }

ونقــل عــن زوار عني التينة ان الرئيــس نبيه بري حريص
عىل تطبيق الدســتور واحرتامه ،ولذلك يرتقب اعالن رئاســة
الجمهورية عن موعد االستشارات النيابية امللزمة لتقوم الكتل
النيابية بتســمية شخصية لرئاســة مجلس الوزراء ولتأخذ
اللعبة الدميقراطية مجراها.

} حسابات الحريري الخاطئة }

ق

ال ر يف الربب

} اجتاع مرتقب لرؤساء الحكومات السابقني }

وعلمت «الديار» ان رؤساء الحكومات السابقة سيجتمعون
قريبا للبحث وتقييم التطورات االخرية» حيث يدرســون وضع
وط مسبقة لرتشيح اي شخصية منهم ،لعدم تكرار تجربة
الحريري مع العهد والتي انتهت باعتذار الحريري من التكليف.
برودة «قواتية» حول اعتذار الحريري
اىل ذلــك ،لفتت مصــادر وزارية ل «الديــار» ان «القوات
اللبنانيــة» تعاملت بربودة تامة مع اعتــذار الحريري ،لعدة
اعتبــارات ابرزهــا ،ان القوات تويل اهميــة عالية لعالقتها
الجيــدة مع اململكة العربية الســعودية التي وضعت «فيتو»
عىل الحريري ومل تدعمه يف مسار تأليف الحكومة ال معنويا
وال ماديــا ،وبالتايل ،مل تبــد «القوات» اهتاما مبا اقدم عليه
الحريــري .وايضا،جاء كالم الحريري يف املقابلة التلفزيونية
انه لن يرشح الدكتور سمري جعجع لرئاسة الجمهورية ،ليزيد
الحاصل بينها .وهذا الواقع يدل عىل عمق
هذا االعالن ال
الخالف بني «تيار املســتقبل» و»القوات اللبنانية» ،وان الهوة
تزداد بني الطرفني عند عدة استحقاقات دستورية.

} عبدالله :نتمنى حصول االستشارات
ب عة يف ظل الظرف االستثنا }

مــن جهته ،قال النائب بالل عبدالله لـ «الديار» ،وهو عضو
يف الحــزب التقدمي االشــرتا « :حاولنا قدر االمكان دعوة
الفرقاء الســيايني لتغليب املصلحــة الوطنية عىل املصلحة
الشخصية ولكن مل ننجح مبساعينا»  ،وتابع« :اليوم ويف ظل
الظروف االستثنائية التي متر بها البالد ،نتوقع ان يدعو رئيس
الجمهورية لالستشــارات النيابية امللزمة ب عة ،الن البالد
ال تحتمــل الفراغ ،كا نرجو ان ال تتكرر تجربة التكليف الذي
حصلــت مع الحريري والتي انتهت دون نتيجة» .وحذر النائب
عبدالله من توجه البالد نحو مزيد من التفلت االمني ومزيد من
تدهور الحالة املعيشية واملالية واالقتصادية.

اما عن كالم البعض عن تدويل لبنان ،بعد فشــل السلطات
بتشكيل حكومة،اعترب عبدالله «ان االزمة السورية تم تدويلها
ورأينــا بــام العني ما حصل ويحصل من التداعيات الســلبية
للتدويل ،فكيف ميكن لعاقل ان يرغب او يطالب بتدويل لبنان»؟
اضاف « :هل يحتمل لبنان ان يتم تدويله ،ويف الداخل االفرقاء
مل يحسموا خياراتهم ومل يقوموا بواجباتهم الوطنية» ؟ ورأى
«ان التدويــل هو وضع لبنان يف خضم العاصفة االقليمية»،
اال انه لفت ان «الواقع ال يشــري اىل ان لبنان عىل «بال» أحد
يف املجتمع الدويل» .واشار اىل ان فرنسا «هي الدولة الوحيدة
العازمة عىل مساعدة لبنان ،ولكن لالسف مل يتجاوب االطراف
اللبنانيون معها».

} «القوات» :التكليف مضيعة للوقت ...وكان
االجدر االستقالة املشرتكة من الربملان }

بدورهــا ،اوضحت مصادر «القوات اللبنانية» ل «الديار» ان
«بــرودة موقف القوات اللبنانية من اعتذار الحريري مردها ان
القوات توقعت امرا من اثنني  :اما ان يعتذر يف نهاية املطاف،
اما ان تلقى حكومته املصري املشــابه لحكومة الرئيس حسان
دياب ،اي ان ال تتمكن من القيام باي اصالحات او اي عمل يفيد
لبنــان .من هنا ،تعاملت القــوات مع خطوة االعتذار بطريقة
ان االمــر ال يعنيها ،النها منذ اللحظة االوىل اعتربت ان كل ما
حصل يف الفرتة املاضية اىل لحظة االعتذار هو مضيعة للوقت،
الن تســعة اشــهر ليس بوقت قليل ،خاصة يف هذه الظروف
الصعبة واالســتثنائية التي مير بها لبنان» .واعتربت املصادر
«كان االجدر الذهاب اىل اســتقالة مشــرتكة بني «القوات»
و»املســتقبل» والحزب التقدمي االشرتا من مجلس النواب
عندما كانت مطروحة االســتقالة ،من اجل فرض االنتخابات
النيابيــة املبكرة .اما اليوم تغريت االمور ،فاالشــرتا يدعو
للتســوية ،واوســاط الحريري كانت تقول انه عندما يعتذر
الحريري ســيرتافق ذلك مع استقالة من مجلس النواب ،ولكن
ذلك مل يحصل».

يف الحقيقــة ،مل يعد خافيا عــىل احد ان الحريري اجرى
حســابات خاطئة حيث ارتكزت عىل انه ســيكلف يف لحظة
انهيار يعيشــها لبنان ،وبالتايل العهد بحاجة لرافعة يشكلها
الحريري ،وعليه سيتمســك به رئيــس الجمهورية ورئيس
التيار الوطني الحر جربان باســيل .كــا ان الحريري اعترب
ان باســيل غارق يف ازمة شعبية بعد ثورة  17ت ين ،وهذا
يعنــي انه يف وضع مأزوم وســيكون بحاجة للحريري .اما
بالنســبة للثنا الشــيعي ،وتحديدا حزب الله ،فهو بحاجة
للحريري لتشــكيل حكومة البعاد التدخل الدويل ،فضال انه
حليف لربي ،وبالتايل ،يرتكز عليه اىل جانب متتعه بشــبكة
عالقات خارجية.
وانطالقــا من هــذه املقومات التي بنــى عليها الحريري
حســاباته ،اعترب انه ســيتمكن من االمساك باالمور ووضع
وطه عىل العهد ،وراهن عىل حزب الله بانه ســيكون اىل
جانبه ،وســيضغط عىل الرئيس ميشــال عــون .وهنا كانت
الحســابات الخاطئة  .فال العهد استســلم وخضع ل وط
الحريري ،وال حزب الله جعل الحريري اولوية بالنسبة له عىل
حساب عالقته مع العهد.
اما العالقات الخارجيــة ،فلم تفرض عىل الداخل اللبناين
اي تغيري يف املســار السيايس .وبعد حني ،ادرك الحريري ان
حساباته كانت رهانات خاطئة ،ولكنه مل يعتذر ،النه رأى ان
تحدي العهد ومواجهته سيكسبه شعبية يف الشارع السني،
خاصة ان الحريري ادرك انه بات ضعيفا يف بيئته السنية يف
السنوات املاضية .واالسوأ من ذلك ،انه وضع معادلة قوامها
انه سيخرج من التكليف اذا خرج الرئيس عون من قرص بعبدا
ومل يعد رئيسا للجمهورية .فاين اصبحت هذه املعادلة اليوم؟
وانطالقا من كل هذه املعطيات املذكورة ،مل يخرج الحريري
مهزوما فقط  ،مبا انه اشــرتط اعتذاره باســتقالة الرئيس
عون ،واذ برئيــس الجمهورية ال يزال يف موقعه ،امنا ادخل
البالد يف هالك ما بعده هالك .الحريري كســب شــعبية عند
اللبنانيني السنة ،امنا اقل من املتوقع ،ولكنه ارهق لبنان مدة
تســعة اشهر .والحركة التي ظهرت يف الشارع كانت منظمة
ومحــدودة وغري مؤثرة عىل نطاق البلــد برمته ،ناهيك عن
مقابلتــه التلفزيونية ،حيث مل يظهــر مبوقع القوة لناحية
تخريج موقفه الســيايس للناس .هكذا دخل الحريري قويا
عنــد تكليفه وخرج ضعيفا ،ولكن الثمــن الكبري من الفراغ
الحكومي دفعه الشــعب اللبناين املسكني الذي يتخبط بفشل
وفساد السلطة.

االحـــــــــــتـــــــــــال يــــــــهــــــــدم اكــــــــبــــــــر مـــــــقـــــــبـــــــرة كـــــنـــــعـــــانـــــيـــــة فــــــــــي فـــــلـــــســـــطـــــيـــــن املــــحــــتــــلــــة
(تتمة ص)1
املســجد األقىص املبارك ،وإطالق حمالتهم املسعورة بالحشد
والتجمهر يف شوارع القدس وعىل أبوابها ،مبناسبة ما يُسمى
(خــراب هيكلهم) املزعوم ،ضاربة بعرض الحائط املناســبات
الدينية للمســلمني ،وخاصة أيام الع األوائل من شــهر ذي
الحجة ويوم عرفة وعيد األضحى املبارك».
واكدت حاس إىل أن «الحركة يف مدينة القدس تراقب هذه
اإلجراءات» ،مح ّذرة الحكومة اإلرسائيلية من «محاولة اختبار
صرب املقاومة ورجالها األبطال ،يف الدفاع عن أغىل ما ميلكون
واملتمثل باملسجد األقىص املبارك» ،كا أكدت الحركة يف البيان
أن «املقاومة ستواصل الرباط واملواجهة ،ومن مسافة صفر مع
املستوطنني ومن يدعمهم من قوات االحتالل وجيشه».
ودعا البيان أيضاً شــباب القدس «للرباط عىل أبواب البلدة
القدمية ،ويف جميع أحياء مدينة القدس ،وشــوارعها ابتدا ًء
من اليــوم ،والتصدي للمســتوطنني وعربدتهم» ،كا دعت
الفلسطينيني يف الضفة الغربية والداخل ،إىل شدّ الرحال نحو
األقىص يف يوم عرفة« ،لنجعل منه يوماً للحشــد والرباط يف
ســاحات املسجد األقىص وعىل أبوابه وتحت محرابه» ،وشدد
البيــان عىل «االســتمرار يف تنظيم الفعاليات والنشــاطات
الداعمة واملساندة لقضية بيت املقدس ،واملسجد األقىص».

} الحصار الخانق عىل غزة جرمية حرب }

كــا دعا عضو مكتب العالقات الدولية يف حركة «حاس»

باسم نعيم عددًا من سفراء الدول األجنبية يف الواليات املتحدة
الفلســطينية املحتلة خالل أيام
الذين يصلــون اىل األرا
(سفراء أسرتاليا واألرجنتني وبوتان وأوكرانيا وكينيا وغواتياال
وجمهورية التشــيك واملجر وجمهورية الدومينيكان وتونغا)
تحت عنوان االطالع عــىل األوضاع ميدانيا ،لزيارة قطاع غزة
واالطالع عن كثب عىل املأســاة اإلنسانية التي يعيشها القطاع
ألكرث من  15عا ًما بســبب الحصــار اإلرسائيي ،والذي حول
القطاع إىل مكان غري قابل للحياة كا وصفته األمم املتحدة.
ً
قائال
وأكد نعيم أن الحصار ح ّول غزة إىل أكرب سجن مفتوح،
«يذكرنا بســجون االعتقال إبان الحرب العاملية الثانية ،حسب
وصف كثري من املؤسسات والخرباء القانونيني الدوليني».
وتابع نعيم أن هذا الحصار الخانق ،والذي يعترب عقابًا جاع ًيا،
يرقى إىل جرمية حرب حسب القانون الدويل والقانون الدويل
اإلنساين ،ويحرم الفلســطينيني هنا من حقوقهم األساسية
ويف مقدمتها الحياة الكرمية .فقطاع غزة ،والذي مساحته ال
تزيد عىل  360كيلومرت مربع ويســكنه حوايل مليوين نسمة،
أكرث من  70منهم من األطفال والشباب ،يُحرمون املاء النظيف
والكهرباء والدواء ،يعي أكرث من  80من السكان تحت خط
الفقر ،نســبة البطالة بينهم تتجاوز  ، 50مينعون من السفر
بشكل منهجي ،حتى للسفر والدراسة.
وتوجه إىل السفراء قائال« :السادة السفراء ال تسمحوا ألحد
أن يضللكم أو يخدعكم مبعلومات كاذبة أو مزيفة أو منقوصة،
إن الفلسطينيني عمو ًما ،ويف قطاع غزة عىل وجه الخصوص،
يخضعــون الحتالل إرسائيي عنرصي منذ عقود ،حرموا فيها
كل فرصة لحياة حرة وكرمية.

وختم« :نؤكد ان االمن واالستقرار هنا ويف االقليم لن يتحققا
طاملا يعاين شعبنا الحصار واالحتالل».

} اصابات بالرصاص وباالختناق }

ميدانيا أصيب  11فلسطينيا عىل األقل برصاص قوات الجي
اإلرسائيــي والع ات بحاالت اختناق امس ،خالل مواجهات
يف بلدة بيتا جنوب نابلس ،وبيت دجن قا.
وقال مدير مركز اإلســعاف والطوار يف الهالل األحمر يف
نابلس أحمد جربيل ،لوكالة «وفا» إن ســبعة مواطنني أصيبوا
بالرصــاص خالل املواجهات التي اندلعت عىل جبل صبيح يف
بيتــا ،ثالثة بالرصاص الحي وأربعة بالرصاص املعدين املغلف
باملطاط.وأضاف جربيل أن أربعة فلسطينيني أصيبوا بالرصاص
املطاطــي خالل املواجهات التي اندلعــت يف بيت دجن ق
نابلس ،إضافة إىل الع ات بحاالت اختناق.

} اعتقاالت }

هذا وتســتمر قوات االحتالل يف الضفة الغربية بشن حملة
اعتقاالت ومداهــات يف مناطلق مختلفة فقد اعتقلت امس
عددا من املواطنني بينهم جريح وأرسى محررون .ففي نابلس،
اعتقلت قوات االحتالل الشاب الجريح نوح ال فا ،من بلدة بيتا
جنوب نابلس ،بعد يومني من اعتقال شقيقه يوسف.
كا اعتقلت قوات االحتالل الشاب تامر الكيالين ،بعد دهم
منزلــه يف منطقة جب فطاير مبدينــة نابلس .ويف جنني،
اعتقلت قوات االحتالل األسري املحرر جهاد حرز الله وشقيقه
صقر حرز الله والشاب محمد وليد الطاهر عقب مداهمة منازل
ذويهم يف بلدة يعبد غر جنني.

ً
اشـــــتـــــعـــــال الــــجــــبــــهــــات شــــــــمــــــــاال ...وجـــــنـــــوبـــــا فــــــي افـــغـــانـــســـتـــان

(تتمة ص)1
يعتــرب أحــد املعابر الرئيســية بني والية قندهــار األفغانية،
وإقليم بلوشستان غر باكســتان ،وأهم املعابر من الناحية
اإلســرتاتيجية ،وكانت متر منه معظم مواد الدعم اللوجستي
الخاصة بالقوات الدولية العاملة يف أفغانســتان خالل األعوام
الـ20املاضية.كاأعلنتوزارةالدفاعاألفغانيةاستعادةالسيطرة
عىل مقر مديرية ســيغان ،بوالية باميان وســط أفغانستان،
وقالت إن  20مسلحا من «طالبان» قُتلوا يف غارة نفذها الجي
مبديرية شهداء يف والية بدخشان شايل أفغانستان.
مــن جهتها ،أعلنت «حركة طالبان» وصول مســلحيها إىل
مشــارف مدينة شــربغان عاصمة والية جوزجان ،ومعقل
زعيم الحرب املعارض للحركة عبد الرشــيد دوستم .تقع والية
جوزجان املتاخمة لرتكانستان إىل جوار مزار يف ،الوالية
التي تحمل عاصمتها االســم نفســه ،وتعد كربى مدن شال
أفغانســتان.وقال نائــب حاكم الوالية ،قــادر ماليا ،لوكالة
الصحافة الفرنســية إن «طالبان» اســتولت أوال عىل مدخل
شربغان لكنها مل تدخل البلدة ،وتصدت لها القوات الحكومية،
ومل يتمكن أي طرف من السيطرة بشكل كامل عىل أبواب املدينة.
يف املقابل ،أكد املتحدث باســم طالبــان ذبيح الله مجاهد
للوكالة أن الحركة «استولت عىل بوابة شربغان ( ) ووصلت
إىل املدينة» ،موضحا أن «مليشيات دوستم هربت من املنطقة».

} الرئيس االفغاين :نسعى للتفاوض مع
«طالبان» ومستعدون ملحاربتها }

هــذا واعرب أعرب الرئيس األفغاين أ

ف غني عن ســعي

حكومتــه إىل التفاوض مع «حركة طالبان» بهدف وضع حد
ألعــال العنــف يف البالد ،عىل الرغم من املشــاكل القامئة.
وقال خالل مشــاركته يف مؤمتر «آسيا الوسطى والجنوبية:
الرتابــط اإلقليمي .التحديات والفــرص» املنعقد يف عاصمة
أوزبكستان طشــقند بأن حكومة كابل «ستحاول بذل كل ما
بوســعها من أجل إجراء مفاوضات مع «طالبان» وعدم تقديم
تنازالت إليها» عىل الرغم من العواقب القامئة.
وقال« :ندعو «طالبان» إىل التعاون مع حكومة أفغانستان من
أجل تسوية املسائل العالقة بطريقة مناسبة وإزالة املخاطر»،
و أعرب غني عن استعداد حكومة كابل ملواجهة الحركة «وجها
لوجه».وشــدد غني عىل أن السبيل الوحيد لتسوية النزاع يف
أفغانســتان يكمن يف التوصل إىل توافق إقليمي ،محذرا من أن
الحرب وعدم االستقرار يف بلده يجلبان تبعات هائلة إىل املنطقة
بأرسها.وحذر الرئيس األفغاين من زيادة كثافة تدفق املسلحني
إىل بلده من باكســتان خالل األشــهر األخرية ،مشريا إىل أن
الخيــار الوحيد الذي عرضت عليهم «طالبان» هو إما االلتحاق
بها أو االستسالم.
وأشــار غني إىل أن املراقبني الدوليني عىل الرغم من التوافق
بينهم بشــأن مستجدات الوضع يف أفغانستان ،مل يتخذوا أي
خطوات لتقديم الدعم الالزم إىل حكومته.

} الفروف }

بــدوره اعلن وزير الخارجية الرويس ســريغي الفروف أن
جهود روســيا ترتكز عىل إطالق حوار شــامل يف أفغانستان
مبشاركة كافة القوى يف البالد ومنها حركة «طالبان».
وذكر الفروف ،يف كلمة أدىل بها للصحافيني بعد مشاركته

ً

يف املؤمتر نفســه ،أن مهمة حلف الناتو يف أفغانستان باءت
بالفشل ،مشريا إىل أنه ال يشارك أي نظريات مؤامرة بخصوص
األهداف الجيوسياسية الخفية املزعومة النسحاب قوات حلف
الناتو من أفغانستان.
وقال« :انســحب االمريكيون ،وهذا مــا أكده الرئيس (جو)
بايــدن ،ألنهم قرروا أن مهمتهــم تم إمتامها .وبطبيعة الحال
حاول رســم الوضع بصبغات إيجابية قــدر اإلمكان ،غري أن
الجميع يدرك أن املهمة باءت بالفشــل ،ويجري االعرتاف بذلك
علنا خاصة داخل الواليات املتحدة نفسها».
وأوضــح الفروف أن خطر اإلرهاب يف أفغانســتان ال يزال
قامئا وعزز «داع » وفروع «القاعدة» مواقعه يف البالد ،فيا
بلغ إنتاج املخدرات مســتوى غري مسبوق يصل إىل  0باملائة
من إجايل عدد املخدرات عىل مستوى العامل.
كــا لفت الوزير الرويس إىل أن «تشــكيل القوات األمنية
يف أفغانستان» ال يشــكل إال «نجاحا افرتاضيا» ،موضحا أن
اإلحصاءات تتحدث عن وجود  300ألف عســكري ضمن قوات
حكومة كابل ما يتجاوز بثالثة وأربعة أضعاف عدد مســلحي
«طالبان» ،غري أن هذه اإلحصاءات ال تتوافق مع الحقائق عىل
األرض.وأكد الفروف أن موســكو غري مهتمة بأن تسود حالة
مــن الفوىض يف أفغانســتان ،متعهــدا مبواصلة العمل مع
الواليــات املتحدة وكافة الدول املعنية التي بوســعها التأثري
عىل الوضع يف أفغانستان.
وأوضح الفروف أن كل الجهود التي تبذلها روسيا تجاه امللف
األفغاين اآلن تســتهدف أن يكــون الحوار الذي يجب أن يؤدي
إىل التســوية السياسية للنزاع شامال مبشاركة كافة القوى
السياسية والعرقية واألخرى يف البالد ،مبا فيها «طالبان».

} االحتالل يهدم أكرب مقربة كنعانية }

هذا وكشفت هيئة مقاومة الجدار واالستيطان يف بيت لحم
بالضفة الغربية أنّ ما يسمى «مجلس التكتل االستيطاين يف
مجمع مســـتوطنة غو عصيون» ،أصـدر قرا ًرا ببناء مئات
الوحدات االستيطانية عىل أراض يف بيت لحم.
وقال مدير مكتب الهيئة يف بيت لحم حســن بريجية يف إنّ
«املجلس املذكور أقر بوضع خطة لبناء  510وحدات استيطانية،
 400منها يف مستوطنة «مجدال عوز» املقامة عىل أرا بلدة
بيت فجار جنوبًا ،و 110وحدات يف مســتوطنة (أ هناحل)
بلدة كيسان قا.
الجامثة عىل أرا
اشــارة اىل ان عدة مناطــق يف محافظة بيت لحم تتعرض
لهجمة اســتيطانية ســة ،تتمثل بنصب بيــوت متنقلة
وتجريف أراض واالستيالء عليها ،وهدم مساكن ومنع املزارعني
مــن الوصول إىل أراضيهم .ويعي نحو  650ألف مســتوطن
يف مستوطنات أُقيمت عىل أراض فلسطينية بالضفة الغربية
و قي القدس املحتلة.ويف ســياق متصل ،أقدمت ســلطات
االحتالل اإلرسائيي عىل إزالة أكرب مقربة كنعانية يف فلسطني،
بلدة الخرض جنو بيت لحم .وقال بريجيته
تقــع يف أرا
بأن اآلليات االحتاللية جرفت املقربة أثناء أعال توسيع الشارع
االلتفايف رقــم  60الواصل ما بني القدس والخليل ،والتي تقع
عىل مســاحة  4دومنات يف منطقة (خلــة عني العصافري)
جنــوب بلدة الخرض» .أضاف «إن ذلك يعد اعتدا ًء ســاف ًرا عىل
اآلثار الفلسطينية حسب القانون الدويل ،ويندرج ضمن جرائم
الحرب بحق الشعب والتاريخ الفلسطيني».

ال ــص ــي ــن :عــلــى أمــيــركــا
رفـــع الــحــظــر ع ــن إيـــران

(تتمة ص)1
الخالفات بالحوار والتشاور ،واعتربه أحدى الركائز األساسية
ملنظومة عدم االنتشار النووي وحافزاً للسالم واالستقرار يف
ال ق األوسط.
كا شــدد عىل أن الجهود املشرتكة لتنفيذ وحاية االتفاق
النووي تصب يف املصلحة املشرتكة للمجتمع الدويل.
وتابــع أنه «لطاملا اعتقدت الصني أن التنفيذ الكامل والفعال
لالتفاق النووي هو السبيل الوحيد الفعال لحل القضية النووية
اإليرانية» ،مشــرياً إىل أن «بالده ترحب بعزم الواليات املتحدة
عىل العودة إىل االتفاق النووي ،وأنه يجب عىل الواليات املتحدة
أن تظهر صدقها من خالل اتخاذ خطوات ملموســة الستعادة
ثقة املجتمع الدويل».وقال «إن املحادثات بشــأن اســتئناف
االلتزامــات باالتفاق النووي ،وصلــت إىل مرحلة نهائية وأن
جميع األطراف أبدت إرادتها السياسية للتوصل إىل اتفاق ،ومع
ذلك ،هناك بعض الخالفات التي يجب حلها».
كا دعا الواليات املتحدة إىل الرفع الكامل والشامل للعقوبات
األحاديــة غري القانونية ضد إيران واألطراف الثالثة ،قائالً إنه
يجب عىل إيران أيضاً استئناف التزاماتها بالكامل.
وختــم يل جيــان أن «الصني ملتزمة بلعــب دور بناء يف
املحادثــات األمريكية -اإليرانية الســتئناف التزاماتها ،وأنها
ســعت إىل إيجاد حل ســيايس للمســألة النووية اإليرانية
من خالل الدبلوماســية ،ويف الوقت نفسه حاية حقوقها
ومصالحها امل وعة».

