
جاسم عجاقة

يف كلمة ألقاها خالل مراسم أدائه اليمني الدستورية لوالية 
رئاســية رابعة، تطّرق الرئيس السوري بشار األسد إىل امللفات 
اإلقتصادية الســورية ُمشريًا إىل أن سوريا تواجه اليوم حربًا 
إقتصادية. وإذ وضع توّجهات السياسة اإلقتصادية عىل مدى 
الســنوات السبع القادمة، أشار الرئيس األسد إىل أن«أحد أكرب 
العوائق التي تواجهها ســوريا يكمــن يف تجميد أموالها يف 
املصــارف اللبنانية« ُمقّدًرا هــذه األموال ما بني 40 و60 مليار 

دوالر أمرييك.
وليســت املرّة األوىل التي يُثري فيها الرئيس بشار األسد هذا 
األمر، فقد سبق له أن رّصح يف ترشين الثاين من العام 2020 
زمة السورية«ســبباً آخــر ال أحد يتكلم فيه، وهو أموال  أن ل
السوريني املودعة يف لبنان«، ُمضيًفا إن »ما بني 20 ملياًرا إىل 
42 ملياًرا من الودائع فقدت يف القطاع املرصيف اللبناين الذي 
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مليار دوالر«.
عملياً، هناك إســتحالة ملعرفة قيمة أو نســبة الودائع يف 
املصــارف اللبنانية نظًرا إىل أنه ال يوجد إحصاءات عن الودائع 
بحسب الجنسيات، وجل ما يوجد كإحصاءات رسمية للودائع 
يف املصارف اللبنانية هي إحصاءات بحسب التصنيف: »ُمقيم«أو 
»غري ُمقيم«، وبحسب العملة:«لرية لبنانية« أو »عملة أجنبية«. 
وتُشــري أرقام جمعية املصارف إىل أنه ويف تاريخ أيار 2021، 
بلغت قيمة الودائع بالعملة الصعبة للمقيمني 5 مليار دوالر 
منها أكرث من 20 مليار دوالر أمرييك تّم تحويلها من  أمرييك 
اللــرية إىل الدوالريف الفرتة التــي تلت إنتفاضة ترشين األول 
موّزعة عىل  2 مليار دوالر أمرييك  2019 ولغري املقيمني 

. كل الجنسيات
املعلومــات والتصاريح السياســية املوجــودة عىل مواقع 
وســائل إعالمية ومكاتب دراســات، تُشــري إىل أن املتمّولني 
الســوريني وعند بدء األزمة، قاموا بنقل مصالحهم إىل الدول 

املجاورة لسوريا ومنها لبنان لُيعاودوا نقلها من لبنان إىل تركيا 
201 و2014.  ومــرص مع ترّدي الوضع األمنــي يف األعوام 
وبحسب مصادر مرصفية رفيعة نقلتها بعض وسائل اإلعالم، 
وهم أفراد تم  فإن أغلبية األموال العائدة للسوريني املتمّولني 
1 ترشين  إخراجهــا من لبنان يف فرتة مــا بعد بدء إنتفاضة 
األول 2019 حيث تم تحويل ما يزيد عن 6 مليار دوالر أمرييك.

عىل كل األحوال وبغــّض النظر عن حقيقة الواقع، تواجه 
املصارف اللبنانية ُمشكلتني: 

 األوىل: تتمّثل بعدم وجود دوالرات إلعطاء املودعني أموالهم 
ســواء كانوا لبنانيني أو سوريني أو من جنسيات أخرى. ويف 
حال ُوجدت األموال، ال يوجد أي قيود عىل الودائع سواء كانت 
للســوريني أو لغريهم نظًرا إىل أن الدســتور اللبناين يضمن 

للمودع حّقه
 والثانية: ُمشكلة قانون قيرص والذي مينع يف حال توافر 
األموال من تحويلها إىل الداخل الســوري بسبب هذا القانون 
وســيقترص التحويل إىل مصارف أخرى إال إذا تّم التوافق بني 

األمريكيني والسوريني عىل هذه النقطة.
 الجدير ذكره أن التعامل املرصيف بني لبنان وســوريا توّقف 
بعــد بدء الحرب، خوًفا مــن العقوبات،يضاف إىل ذلك إصدار 
مــرصف لبنان تعاميم منع من خاللها أي تواصل بني املصارف 
اللبنانية وفروعها الســبعة يف سوريا ومنع أي عملية جمع 

للميزانية العمومية.
ترصيح الرئيس األســد ســيكون له تداعيات عىل العالقة 
البينية بني الدولتني اللبنانية والسورية وعىل القطاع املرصيف 
اللبنــاين. فعىل صعيد العالقة، تُشــكل ســوريا معرباً ُمهاًم 
للبنــان بإتجاه الدول العربية، كام أن هناك محادثات لجّر الغاز 
والكهرباء من األردن إىل لبنان عرب ســوريا. وبالتايل،يتوّجب 
اإلنتظار ملعرفة إذا ما كان هذا امللف  أي ملف الودائع  سيكون 
له ترجمة سياســية أو إقتصادية عىل األرض. أّما عىل صعيد 
القطاع املرصيف اللبناين، فإن هذا األمر سُيشكّل ضغطا إضافيا 

عليه خصوًصا من البوابة األمريكية.

  املواطن مرتوك وحيًدا 
يف هــذا الوقت، يتخّبط املواطــن اللبناين يف أزمة ُمتعّددة 

األبعاد هي األسوأ يف تاريخ لبنان متنعه من الحصول عىل أبسط 

الحاجات األساســية من طعام ومياه وكهرباء وأدوية ووقود 

ناهيــك عن ذل الطلب ومذلة االنتظار... وميتنع مرصف لبنان 

عن فتح اإلعتامدات بشــكل عشوايئ نظًرا إىل شح الدوالرات 

لديه من ناحية، ومن ناحية أخرى بســبب التهريب واإلحتكار 

الذي يتفنن التجار يف مامرســته، من صغريهم إىل كبريهم، 

كل عىل هواه، وبحســب مقدرته ومســتواه. وبالتايل يتحّمل 

املواطن اللبناين نتيجة هذا الشــذوذ يف ظل إهامل السلطات 
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ــاة ــ ــ ــ ــ ــة وفـ ــ ــ ــ ــ ــا«: حالـ ــ ــ ــ ــ »كورونـ
جديـــــــــــدة اصابـــــــــــة  و 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 

مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 450 إصابة 

جديدة بالفريوس، توازياً مع تســجيل حالة وفاة واحدة، 

صابات منذ 21 شــباط 2020،  لريتفع العدد الرتاكمي ل

إىل 550942 حالة«.

دول  تــــتــــصــــّدر  أملــــانــــيــــا 
االتــــحــــاد األوروبـــــــــي فــي 
ــوء ــلـــجـ عــــــدد طـــلـــبـــات الـ
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م« من بشكل  األقصى  اقتحام  »بمواصلة  للمستوطنين  تعليماته  أصــدر  بيني 
الــعــام للنفير  ودعــــوات  ـــ  ـ ــازم  حـ ــي  دولـ ملــوقــف  الفلسطينية:  »الــخــارجــيــة« 

اقتحــم مئات املســتوطنني، صباح امس، باحات املســجد 
األقىص، مبناسبة ما يســمى ذكرى »خراب الهيكل« بحامية 
مــن قوات االحتالل، التي اعتدت عــىل املصلني داخل املصىل 
القبيل، ويأيت ذلك بعد ســاعات من مسرية للمستوطنني حول 

أسوار القدس القدمية واالحتشاد قبالة باب األسباط.
وقد اكد االعالم االرسائييل ان رئيس حكومة االحتالل نفتايل 
بينت اصدر تعليامته للسامح لليهود مبواصلة اقتحام االقىص 

بكل منظم.
وأفاد شــهود عيــان ان قوات االحتــالل اقتحمت باحات 
املســجد، وأطلقت الرصاص املطاطي تجــاه بعض املصلني، 
قبــل أن تقدم عىل االعتداء عليهم وتقوم بإخالء املســجد من 
املصلني واملرابطني بداخله، كام اعتدت عىل املرابطني يف املصىل 
القبيل وألقت صوبهم قنابل الغاز، ليصاب العديد منهم بحاالت 

االختناق.
واعتــدى عنارص رشطة االحتالل عــىل عدد من املرابطات 
اللوايت تواجدن باملســجد قبيل صالة الفجر، قبل أن تقدم قوة 
رشطية عىل إخالئهن من ساحات املسجد بالكامل إىل خارجه.

وبعــد انتهاء صالة الفجر اقتحمــت قوات االحتالل معززة 
بالوحدات الخاصة ســاحات الحــرم القديس الرشيف، حيث 
قمعت مســرية عند قبة الصخرة للفلســطينيني الذين تعالت 

هتافاتهم »بالروح بالدم نفديك يا أقىص«.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات االحتالل اقتحمت بشكل مفاجئ 
ســاحات الحرم من كافة أبواب املسجد األقىص، فيام اقتحمت 

ــة  ــاجـ ــحـ ــ فـــــي الـ ــكـ ــشـ ــة« تـ ــ ــي ــ ــامل ــ ــع ــ »الــــصــــحــــة ال
ــا »كــــــورونــــــا« ــ ــقـ ــ ــة مـــــن لـ ــ ــث ــ ــال ــ ــة  ــ ــرعـ ــ الـــــــى جـ

ار  االدارة الجديدة ات فيينا انت عراقجي: على االطرا في مفاو
االزمة على  اللوم  من  تهّرب  تصريحاته  االميركية:  »الخارجية« 

ــار ــنـ ــاً لـــوقـــف اطــــــا الـ ــ ــروطـ ــ « تـــضـــع شـ ــا ــ ــب ــ ــال ــ »ط
االفغاني ــــ  االفغاني  الــحــوار  مــن  جــزء  الحركة  روســيــا: 

ورة إعطاء  انتقــدت منظمة الصحة العامليــة موضوع 
جرعة ثالثة من لقاحات »كورونا« بينام مل يتلق مئات املاليني 

من الناس إىل اآلن الجرعة األوىل يف بلدان الدول النامية.
وبحســب املنظمة يرجع ذلك إىل الربح املادي الذي يشــكّل 
مصــدر أرباح ضخمة لهذه الرشكات، خاصة لقاحات »فايزر« 
الرائــدة يف هذا املجال، حتــى وإن كانت فكرة الجرعة الثالثة 
مطروحة منذ بــدء الجائحة، وفقا ملا نقلته صحيفة »الرشق 
األوســط«. وقّدمت هذه الرشكات حتــى اآلن مربّرات إلعطاء 
جرعة ثالثة، لكنها تســتند إىل بيانات مبهمة وغامضة وغري 
مكتملة، يف رأي األوساط العلمية املستقلة والهيئات الناظمة 
دويــة مثل الوكالتني األمريكيــة واألوروبية، اللتني رفضتا  ل
طلب املوافقة عليها وطلبتا من الرشكة املنتجة تزويدها باملزيد 
من البيانات. ومع التقّدم الجامح ملتحّور »دلتا« تحّولت فرضّية 
قدرته عىل مقاومة املناعة املكتسبة من اللّقاحات إىل الذريعة 

املنشودة للرشكات التي تنتج لقاحات مرسال الحمض النووي 
الريبي وتضغط بقوة منذ أيام للموافقة عىل إعطاء جرعة ثالثة 

لزيادة الحامية املناعية.
وتستند األوســاط العلمية التي تعترب أن مستوى مضادات 
األجسام وحده ليس كافياً كأساس التخاذ القرار حول الجرعة 
الثالثة، إىل أنه ليس من املعروف بعد ما هو املستوى الالزم من 

املضادات لتفادي اإلصابة بالفريوس أو املرض.
كام أن هناك دراســة أمريكية حديثــة أظهرت أن مضادات 
األجسام لدى األشخاص الذين تناولوا جرعة واحدة من اللقاح، 
ال تقيض بالكامل عىل متحّور »دلتا«، بينام الجرعة الثانية تولّد 
مضادات تكفي للقضاء عليه. لكنها ليست دراسة رسيرية، بل 
هي وليدة تجارب مخربية يزرع فيها الفريوس يف دم امللقحني 
19« لقيــاس قدرة مضادات  أو املتعافــني من مرض »كوفيد

األجسام عىل منع اإلصابة بالفريوس.

أكد كبري املفاوضني اإليرانيني عباس عراقجي أن »بالده متر 

مبرحلة انتقالية، وأن عىل األطراف يف مفاوضات فيينا انتظار 

اإلدارة الجديدة للبالد«، وقال: »عىل أمريكا وبريطانيا أال تربطا 

الجانب اإلنســاين لتبادل السجناء باالتفاق النووي«. وأضاف: 

»يجب أن ال نجعل تبادل السجناء رهن األهداف السياسية، وإن 

فعلنا فقد نخرس التبادل واالتفاق معا«.

وقــد ردت وزارة الخارجية االمريكية عىل عراقجي، معتربة  

ان الترصيحــات التي ادىل بها نائــب وزير الخارجية االيراين 

عباس عراقجي، تهدف اىل التهرب من اللوم عىل االزمة الحالية، 

واشار بيان عن الخارجية اىل ان واشنطن مستعدة للعودة اىل 

املفاوضات النووية يف فيينا.

اضاف: ترصيحات املسؤول االيراين عن امريكيني محتجزين 

لدى ايران تهدف لتعزيز االمل لدى عائالتهم، مؤكدا عىل انه مل 

يجر التوصل التفاق بعد بني الطرفني.

يف الوقت التي تواصل »حركة طالبان« السيطرة عىل مناطق 
واســعة يف افغانســتان انطلقت يوم الســبت يف العاصمة 
القطريــة  الدوحة، جولة جديدة من »محادثات الســالم« 
االفغانية بني وفدي الحكومة برئاسة رئيس مجلس املصالحة 
الوطنية عبدالله عبدالله و«حركة طالبان« برئاســة املال عبد 

الغني برادار.

ويف هــذا املجــال، اعلنت املتحدثة باســم وزارة الخارجية 
الروســية ماريــا زاخاروفا أن اتصاالت موســكو مع حركة 
طالبان تعني تحويل قرار مجلس األمن الدويل بشأن الحوار 

األفغاين األفغاين إىل واقع.

املريض عىل طريق املوت.
اســعار االدوية ارتفعت خمســة اضعاف ال بل عرشة  
اضعاف، ومل يعد باســتطاعة املريض دفع مثنها، ان كان 

متوسط الحال او فقريا.
كل هذا، والحكام واملســؤولون والطبقة السياسية غري 
مكرتثــة بتأليف الحكومة. فــان اول خطوة مطلوبة من 
هؤالء هو تطبيق الدســتور، واجراء االستشارات النيابية 
بارسع وقت ممكن، الن املواطن مل يعد يســتطيع التحمل، 
وتضييــع الوقت الثمني جدا، النه عىل حافة املوت، بعدما 
اجتاز حافة الجوع واالزمات واملصائب كلها، وال يزال يعاين 

الن الضمري غائب لدى املسؤولني والطبقة السياسية.

عىل طريق الديار

»الديار«

محاولة أّي  نــعــارض  الصين: 
ســوريــا ــي  ف ــام  الــنــ لتغيير 

أكد وزير خارجية الصني وانغ يي خالل اجتامع مع الرئيس 

الســوري بشار األسد يف دمشق أن بالده تعارض أي محاولة 

للســعي لتغيري النظام يف سوريا وســتعزز التعاون متبادل 

املنفعة مع سوريا، وأشاد وانغ باإلنجازات التي حققتها سوريا 

يف محاربــة اإلرهاب ومعارضة التدخل الخارجي، مضيفا أن 

التدخالت الخارجية الفاضحة يف ســوريا فشلت يف املايض 

ولن تنجح يف املستقبل.
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ــا نــشــهــده فــصــل جديد الــبــغــدادي: م
ــي ــرك ــي ــروع األم ــشــ ــ ــن فـــصـــول امل مـ

البغدادي يلقي كلمته
شــدد عضو املجلس املركزي يف حزب الله الشــيخ حسن 
البغدادي، عىل »وجوب التكاتف االجتامعي والوحدة الداخلية 
يف وجــه الفصل الجديد من فصــول املرشوع األمرييك يف 
 املنطقة، والذي يستهدف لقمة عيش املواطن ووحدته الداخلية«.

وقال يف احتفــال »ذكــرى انتصار متــوز 2006« نظمته 
»جمعيــة االمام الصــادق« يف بلــدة أنصــار الجنوبية: 
»االســتثامر األمرييك لفســاد املســؤولني الذين جاء بهم 
ومكنهم من رقاب الناس خالل عقود من الزمن ليستثمر بهم 
يف االقتصاد، ما عجزوا عنه يف الحرب، سيكتشــف رسيعا 
أنه وصعاليكه لن ينالوا من إرادة هذا الشــعب املجاهد الذي 
مل تهزمــه كل الطائرات وأســلحة الدمــار يف عدوان متوز 
2006، وقدم الشــهداء والجرحى والبيــوت، فلن يهزمه هذا 
الناتج مــن خوفكم ورصاخكم، وقد شــاهدناكم  الضجيج 
 يف حرب ســيف القدس كيف متخض الجمــل فأولد فأرة«.

وختم »أنا واثق من أنكم ستشــهدون مع صعاليككم هزمية 
جديدة تخرجون بها أذالء، هزمية ســوف يســطرها شعبنا 
بوعيه وصربه وتكاتفه ووحدته الداخلية وثباته خلف القيادة 
الحكيمــة، وكل رهاناتكــم عىل عامل الوقــت واالنتخابات 

النيابية ستكون رسابا«.

الشيعي  ــائــي  ــن ــث وال ــري  ــري ــح ال بــيــن  ُمــتــوقــفــة  ــاالت  ــصـ االتـ  ... ــذار  ــتـ االعـ بــعــد 
وتمنياته طــلــبــاتــه  ــل  ك ــزم  ــت ال ــه  النـ ــري  بـ ــع  م مشكلة  ال  »املــســتــقــبــل«:  ــادر  ــص م

ابتسام شديد

ال ميكن اعطاء تصور حقيقي بعد ملســار 
الرئيس املعتذر ســعد  العالقة املقبلــة بني 
الحريري وحــزب الله  يف مرحلــة ما بعد 
أقىص  االثنان  يلتزم  الساعة  فحتى  اإلعتذار، 
درجــات ضبــط النفس عــن »الترصيح«، 
تحاشــيا مــن  الدخول يف متاهــات  تؤثر 
عىل االستقرار، وتســهم يف توتري األجواء 

الطائفية.
ميكن فقــط الركون اىل املواقف املقتضبة 
التي تشري اىل خلل أصاب العالقة نتيجة عدم 
تأليف الحكومة ليس أكرث، وشعور الحريري 
ان الحــزب كان » بإمكانــه ان يضغط أكرث 
وميون كام فعل مع العهــد والتيار الوطني 
الحر يف االنتخابات الرئاسية، عندما استطاع 
ان ينهي الفراغ ويحســم معركة الرئاســة 

مليشال عون.
صحيح ان اعتــذار الحريري ورميه كرة  التعطيل والنار يف 
اتجاه العهد وفريقه السيايس مل يكن مفاجئا،  اال انه من غري 
املتوقع،وعىل هامش اعالن االعتــذار، االنتقاد العلني لحزب 
الله عىل خلفية عدم الضغط عىل التيار والرئاسة، عىل غرار 

ما  كان يحصل يف أزمات سابقة .
بالطبــع، فان االنتقاد شــكل محطة سياســية يتم رصد 
تبعاتها وما ســترتكه من تداعيات، خصوصا انها ظاهرة غري 
مألوفة مل تحصــل بينهام منذ تكليف الحريري قبل تســعة 
أشــهر، فكالمه جاء مناقضا لكل املسرية التي اعتمدها تجاه 
حزب الله منذ فرتة طويلة،حيث التزم خاللها االثنان بالتهدئة 

والحوار بالواسطة السياسية .
بني ســطور تصعيد الحريــري، تعترب مصادر سياســية 
محايدة، ان  موقفه طبيعي يف املرحلة الراهنة بعد االصطدام 
بعدم القــدرة عىل التأليف، فهو أيضــا فّجرغضبه وهجومه 
يف اتجاه الجميع، حتى انــه مل يوفر املختارة ومعراب أيضا ، 
ومن الطبيعــي أيضا، كام تقول املصادر، ان يلجأ اىل التصعيد 
يف وجه الجميع مبن فيهم حزب الله لرفع أســهمه ورصيده 
الشــعبي بعد الخروج من السلطة الســتنهاض قواعده قبل 

االنتخابات بعد فرتة.
استياء  »املســتقبل« كام تقول مصادره، سببه ما تبني من 
خالل املفاوضات األخرية، ان حزب الله مل يبذل أي ضغط جدي 

عىل الرئاسة األوىل كام فعل يف االنتخابات 
الرئاســية مام ألزم البالد عــىل الدخول يف 
بيت  إتصاالت بني  الطويل،ومل تحصل  الفراغ 
املصادر  وتؤكد  الشــيعي ،  والثنايئ  الوسط 
ان ال مشكلة مع بري ألن الحريري التزم كل 

طلباته ومتنياته.
وفق مصادر سياسية قريبة من الثنايئ،ان 
موضوع عالقــة الحريري وحــزب الله تم 
النقــاش فيها يف اجتــامع املوفد الفرنيس 
باتريــك دوريــل والنائب محمــد رعد  بكل 
تشــعباتها ، والثنايئ أبلغ من يعنيهم األمر 
انه بذل كل جهوده  من اجل تقريب وجهات 
النظر بني بيت الوســط وبعبدا من من دون 
التي  الفرنســية  املبادرة  ان يوفق عىل غرار 

اصطدمت بالحائط ايضا.
وبحسب مصادر سياسية مطلعة، ال ميكن 
ان تذهب األمور اىل مواجهة بني  حزب الله 
والحريري  او اىل طرح حكومة اللون الواحد، 
فالحزب ال ميكن ان يسري بطرح بديل  ال يرىض عنه الحريري 
وال يتمتع بتأييد طائفته من جهة، كام ال يرغب بتوتري الساحة 
برصاعات يتم رســمها بأجندات خارجيــة، وهذه الرصاعات 
لبنان بغنى عنها اليوم يف املرحلة االقتصادية واملالية الحرجة 

الراهنة.
مــن املســتبعد ان يقدم حــزب الله عــىل  خطوة 
استفزازية بالذهاب اىل تســمية بديل  وتكرار تجربة 
حســان ديــاب، ألن الظــروف مختلفــة وال تحتمل 
املغامرات والتحــدي، وحتى ال يتهم الثنايئ بأخذ البالد 

نحو الفوىض واملجهول.

ــه إال بـــّري! ــحــاصــر الـــحـــريـــري... خــســر الــريــاض والــحــلــفــاء الــســابــقــيــن والــجــدد ... ولـــم يــبــق ل »الــفــيــتــو« يُ
ــشــّد الــعــصــب الــســّنــي ــات الــنــيــابــيــة بــخــطــاب حــمــاســي ونــبــرة عــالــيــة ل ــخــاب ــت ــى االن ــحــّول مــعــركــتــه الـ ســُي

صونيا رزق

بالعودة اىل يــوم االستشــارات النيابية قبل حوايل 
9 اشــهر، والتي ادت اىل تكليف سعد الحريري برئاسة 
الحكومة، ب65 صوتاً فقط، مل يساعدوه يف العبور اىل 
واالنقسامات، وغياب  التناحرات  التأليف، بسبب  عملية 
التأييد املســيحي الفاعل له، لذا كان إستباق من رئيس 
الجمهورية ميشــال عون، عرب خطــاب تضّمن الكالم 
الحاد والتحذيري للنواب من تسمية الحريري، وبرسالة 
واضحة لالخــري بأّن التأليــف لن ميّر حتــى ولو مّر 
التكليف، وحينها أفهــم الرئيس عون الجميع يف كلمته 
العاليــة النربة ، أّن معركًة جديدة يف االنتظار ستّشــن 
عىل الحريري، من قبل بعبدا ورئيس التيار الوطني الحر 
جربان باســيل، الذي أفشل مرشوع الحريري يف االطار 
الحكومي، بغياب التوازنات السياســية فيها، بحســب 
ما رأى باســيل بعد تكليف رئيس تيار سيايس برئاسة 
وزراء اختصاصيني، وإن كانت عىل ارض الواقع ستكون 
محســوبة عىل بعض االحزاب دون غريها، وخصوصاً 
املســيحيني منهم، يف ظل غياب التيــار الوطني الحر 
والقوات اللبنانية، اي من الحزبني االكرث شــعبية عىل 
الساحة املســيحية، مام طرح سؤاالً حينها، حول املّس 

بامليثاقية مع غياب هذين املكونني الفاعلني؟.
اذاً  كل ما قيل حينها، بــات واقعاً بعد إعتذار الرئيس 
املكلف، تؤكد مصادر سياسية، واالزمة الحقيقية بدأت 

يــوم الخميــس املايض، 
اعالن  لحظــة  منــذ  اي 
الحريــري عبــارة » الله 
يعني البلد«، الّن إنتشــال 
التي  االنهيارات  من  لبنان 
مستحيالً،  اصبح  تطّوقه 
االنقســامات  ظــل  يف 
ستتواجد  التي  واملناكفات 
ايضاً، لالتفاق عىل  الحقاً 
يتوافق  ســنّية  شخصية 
ويف  الجميــع،  عليهــا 
يك  الحريري،  طليعتهــم 
االستشارات،  مرحلة  تبدأ 
الن ال اتفاق عىل االســم 
يعني ال استشارات نيابية، 
والتبعات عندها ستتواىل،  
اي ال  تكليــف وال تأليف، 
التداعيات  مــن  املزيد  بل 
الوضع  ســتفّجر  التــي 

االجتامعي قريباً جداً.
اىل ذلــك ويف إطــار الخســارة السياســية، ميكن 
القول،وبحسب املصادر، اّن  الحريري هو الخارس االول، 
اذ بات وحيداً من دون حلفاء ســابقني وجدد، بإستثناء 
رئيــس مجلس النواب نبيه بــري، الن« الفيتو« يطّوقه 
من كل االتجاهات، بدءاً من اململكة العربية الســعودية 

ورئيس حزب القوات اللبنانية سمري جعجع، بسبب عدم 
تسميته للحريري خالل االستشارات، ما جعله يف موقف 
ال يُحســد عليه، اي رئيس مكلف بأصــوات خجولة، ال 
تحوي سوى الخصوم السابقني، مروراً بخصومة ملعظم 
فريق 14 آذار، وصوالً اىل النائب وليد جنبالط الذي حّمله 
يوم تقدميه االعتذار، كل تداعيات ال 9 اشهر التي حوت 
كل انواع التناحرات والخالفــات، من دون تحميلها ولو 

بجزء اىل العهــد وفريقه، مع العلم اّن جنبالط كان من 
اول الداعني اىل إستقالة رئيس الجمهورية، لكنه فاجأ 
التلفزيونية  بالتزامن مع إطاللته  الكالم  الحريري بهذا 
مســاء الخميس، فيام كان رئيس االشرتايك يهاجمه 
البلد  من قناة اخرى، ويُحملّه مسؤولية الفشل وضياع 
عىل مدى تلك الفرتة، مام يعنــي اّن التحالف غري ثابت 
مع جنبالط  وال الخصومة، كام مل يسلم حزب الله من 
هجوم الحريــري، عىل الرغم من دعمه له يف التكليف، 
لرمبا فعل ذلك يك يحظى برىض من الســعودية، التي 
غازلها بطريقة مبارشة، معلناً انه ال يعرف اسباب عدم 
الرىض عنه، مفّضالً الرد دامئاً بسؤال، عىل كل ما  طرح 
خالل الحلقة عن الســعودية وسفريها يف لبنان وليد 

البخاري.
 إنطالقاً من هنا، اتت هذه الخصومة املوّجهة للجميع 
الحريري،تضيف املصــادر، يف توقيت خاطئ  من قبل 
جــداً، الن املرحلة تتطلب وجود حلفــاء يحيطون به، 
خصوصاً مع إقــرتاب االنتخابات النيابية، التي تصفها 
التي  »الحريرية«،  مبعركــة  االزرق«  »التيــار  مصادر 
ستعيده اقوى اىل الساحة السياسية من اي وقت مىض، 
عىل ان تحوي مفاجــآت يف صناديق االقرتاع املرتقبة، 
الّن »تيار املســتقبل« يتجه اىل إطالق خطاب سيايس 
حاميس، ال يخلو من النربة العالية الســقف، وذلك لشّد 
عصب جمهوره  والشــارع السّني بصورة خاصة، الذي 
شعر باإلحباط بعد إعتذاره عن التكليف الحكومي، وهذا 

الخطاب سيتبلور قريباً جداً.

>تغليب العواطف السلبية ال يبني بلداً واملطلوب تضحيات< 
ــا هــــــذا الـــعـــبـــث الـــصـــبـــيـــانـــّي ــ ــن: مـ ــيـ ــؤولـ ــسـ ــمـ ــلـ عــــــــوده لـ
بــــــــمــــــــصــــــــيــــــــر الـــــــــــــــبـــــــــــــــاد والــــــــــــعــــــــــــبــــــــــــاد؟

»الباد ال تواجه أزمة حكومية عادية بل انقاباً جارفاً«
الــــــــــــراعــــــــــــي: لـــــتـــــتـــــكـــــاتـــــف الـــــــــقـــــــــوى وتــــــســــــِم 
ــات ــ ــّدي ــ ــح ــ ــت ــ ــوى ال ــ ــت ــ ــس ــ ــى م ــ ــل ــ ــة ع ــ ــّي ــ ــن ــ ــة س ــيـ ــصـ ــخـ شـ

عودة يلقي عظته الراعي يلقي عظته

تــرأس مرتوبوليت بــريوت وتوابعهــا للروم 
األرثوذكس املطــران الياس عوده، قداس األحد يف 
كاتدرائية القديــس جاورجيوس يف بريوت، وقال 
يف عظته: »يف هذا األحد تقيم كنيســتنا املقدسة 
تذكار اآلباء القديسني امللتئمني يف املجمع املسكوين 
الرابع، املنعقد يف خلقيدونية عام 451، والذي جرى 
خالله تحديد العقيدة املتعلقة بشــخص املســيح 
وطبيعته. كنا نتمنى أن يكون عمل املسؤولني عندنا 
آبائيا أيضــا. يف بعض البلــدان يحرتمون »اآلباء 
الذين وضعوا  املؤسسني« يف إشارة إىل املسؤولني 
مبوجبها  العمل  وأسســوا  ووســعوها  الدساتري 
ورســخوا هذا الفكر يف أبناء بلدانهم. كل من أىت 
بعد اآلباء املؤسســني عمل بنهجهم، ومل يهدم ما 
بنوه حتى يظهر أنه هو املخلص الوحيد الحقيقي، 
ألنه يعرف أنه إن هدم، ســيهدم تراثا كامال ويعود 
إىل الوراء بــدال من التقدم، وســتنتفي املصلحة 
العامة. حبذا لو ترصف الزعامء والسياسيون عندنا 

مبسؤولية تجاه هذا البلد وشــعبه. ليتهم احرتموا الدماء التي 
أهرقت عىل مدى األجيال من أجل االســتقالل الحقيقي. ليتهم 
ســاروا يف النهج املؤسســايت الذي يضمن حسن سري العمل 
ونزاهته واستقالليته، ومل يسكن قلوبهم شيطان األنانية وحب 
الظهور والجشــع والتســلط األعمى. عندنا، ال حرمة لدستور 
أمام مصالحهم، وال قانون يطبق إال مبا يوافقهم، وال حصانات 
تسقط من أجل املصلحة العامة، بل هم فوق القانون واملحاسبة. 
يتغنون باملؤسســات لكنهم يعملون عــىل هدمها بترصفاتهم 
الرعناء، يرفعون الشــعارات لكنهم ال يقومــون بأي عمل من 
أجــل تطبيقها، ينتقــدون بعضهم بعضا وينصبون أنفســهم 
 ديانني، وأفعالهم تفضــح نواياهم، واملواطنون يدفعون الثمن«.

وقال: »ان من واجب الكنيسة أن تصيل من أجل مسؤويل البالد، 
من أجل أن يعملوا األعامل الصالحة، وهكذا يصلون إىل امللكوت 
الســاموي، كذلك عىل كل مسؤول أن يعمل من أجل الخري العام، 
ليك يجعل البلد املسؤول عنه تذوقا مسبقا للملكوت، وفردوسا 
أرضيا ألبناء بلده، ال مقربة جامعية. لسوء حظنا، لقد أصبح لبنان 
مقربة ملن تبقــى من أبنائه الذين ميوتون كل يوم ألف مرة. فمن 
التفتيش عن الدواء املفقود، إىل اقتناص بعض الطعام بأســعار 
جنونية، إىل الوقوف ساعات من أجل قطرات وقود، إىل العيش 
يف الظالم، والنوم أو باألحرى عدم النوم بســبب الطقس الحار 

الذي اكتوى نوابنا ببعض لهيبه يف إحدى جلساتهم. لكن املصيبة 
أننا ال نعاين من حر الصيف فقط، إمنا نكتوي بأعامل املسؤولني 
وفســادهم ونرجســيتهم يف كل لحظة«، مضيفا »لقد سمعنا 
يف رســالة اليوم كالما يجب عىل كل مسؤول أن يسري بهديه. 
اإلمثــار الرسيع مطلوب يف لبنان قبــل الوصول إىل الفوىض 
واإلضمحالل. إتقوا الله يف عبيده، يا أيها املسؤولون، إن كنتم 
مسؤولني، واعملوا عىل إحقاق الحق ونبذ التجاذبات والحقد 
 واملناكفــات والخصومات واملامحكات ألنهــا ال تنفع أحدا«.

وختم عوده: »إن تغليب العواطف الشخصية السلبية ال يجدي 
وال يبني بلدا، املطلوب من الجميع، بال اســتثناء، التخيل عن 
العناد، واعتــامد الحوار والتواصل اإليجــايب البناء، وتقديم 
التضحيات. الشــعب جائع، األطفال بــال حليب، املرىض بال 
دواء، الظالم دامس، الحر حارق، اللرية يف أدىن مســتوياتها 
ومل نشهد تنازال إلنقاذ البلد من هذا الجحيم. لقد رسقتم حياة 
اللبنانيني وآمالهم وقضيتم عىل طموحاتهم وأوصلتم البلد إىل 
أقىص الجحيم. ما هذا العبث الصبياين مبصري البالد والعباد؟ 
أال تعرفــون الرحمة؟ والبكاء عىل األخطــاء؟ تذكروا أن الله 
كام أنه كثري الرحمة هكذا هو شــديد العقاب، فيقيض عىل 
الرجل بحسب أعامله«. ودعوتنا أن نتشبث بإمياننا، وأن نثق 
بأن الرب الذي ســاعد آباء الكنيسة عىل اإلطاحة بالهرطقات 

السامة، سيساعدنا يف أية محنة منر بها«. 

ترأس البطريرك املاروين الكاردينال مار بشارة 
بطرس الراعي، قداس األحد يف الرصح البطريريك 
الصيفي يف الدميان، وألقى عظة جاء فيها: »إننا 
واملشتت  والجائع  واملقهور  الفقري  الشعب  باسم 
كخراف ال راعي لها، وباســم وطننا لبنان الواقع 
يف حال االنهيار، نطالب القوى السياسية كافة 
بأن تتكاتف بحكم املسؤولية الوطنية، وتتشاور 
يف ما بينها، وتســمي يف االستشارات النيابية 
املقبلة شخصية ســنية لرئاسة مجلس الوزراء 
الجديد، تكون عىل مســتوى التحديات الراهنة، 
إنه وقت تحمل  التأليــف.  وتتعاون لالرساع يف 
املســؤوليات ال وقت االنكفاء. فالبالد ال تواجه 
أزمة حكومية عادية، بل أزمة وطنية شــاملة 
الجميع، وتواجه  الجهود من  تســتدعي تضافر 
انقالبا جارفا عىل النظام والدستور واملؤسسات 
الرشعية، وتفككا للقوى الوطنية التي من شأنها 
خلق واقع ســيايس جديد يعيد التوازن ويلتقي 

مع مساعي الدول الصديقة. ينبغي بحكم املسؤولية الوطنية 
تجاوز األنانيات واملصالح والحسابات االنتخابية الضيقة التي 
تسيطر بكل أســف عىل عقول غالبية القوى السياسية، عىل 

حساب املصلحة الوطنية العليا«.
وســأل: »كيف تســري الدولة من دون السلطة اإلجرائية؟ 
فبها منوط إجراء اإلصالحات يف البنى والقطاعات التي هي 
رشط للدعم الدويل املايل مــن أجل قيام الدولة وإنقاذها من 
حال االنهيار، وبها منوط ضبط الــوزارات واإلدارات ووضع 
حد للفســاد املايل فيها واإلفراط يف مامرسة سلطة هذا أو 
ذاك من الوزراء أو املدراء العامني كأنه سيد مطلق، يف وزارته، 
وإليقاف التعدي عىل العاملني بإخالص وفربكة ملفات كاذبة 
بحقهم ألغراض سياسية أو طائفية أو مذهبية، ومنوط بها 
دعم املحقق العديل بشأن انفجار مرفأ بريوت، وحل إشكالية 
رفع الحصانة عن الــوزراء والنواب والعســكريني املعنيني، 
فالحصانة تتبخر أمــام مثن الضحايا واألحــزان والجرحى 
والدمار. كيف يعاد بناء املرفــأ واملنطقة املهدمة من بريوت، 
وكيف يعوض عىل األهايل من دون وجود ســلطة إجرائية؟ 
من غري الحكومة يأمر وينفذ التدقيق الجنايئ الشــامل يف 
مرصف لبنان وكل وزارة مــن الوزارات وكل صناديق املجالس 
وأجهــزة الرقابة؟ ومــن غري الحكومة يضبــط ويضع حد 

للتهريب والهــدر ورسقات املال العام؟ ومــن غري الحكومة 
ينهض باإلقتصــاد يف كل قطاعاته، ويعيــد الحركة املالية، 
يؤمــن فرص العمل، ويعيد للرية اللبنانيــة قيمتها، ويحافظ 
 عىل شبيبتنا وقوانا الحية والخالقة ويجنبهم هجرة الوطن؟
أضاف »إن مــا جرى ويجري مــن إهامل وانتفــاء للحوار 
والتعــاون، يعزز فكرة عقد مؤمتر دويل خاص بلبنان إلخراج 
لبنــان واللبنانيني من ضيقتهم املتعــددة األوجه. فالجامعة 
السياســية تعطي كل يوم الدليل بعد الدليل عىل عجزها عن 
القيام بأبســط واجباتها تجاه الشعب والوطن، وعىل فشلها 
يف الحفاظ عىل مؤسســات الدولة واســتقاللية الرشعية 
الوطنية. هــذه الجامعة عاجزة عن حل للمســائل اليومية 
البســيطة كالنفايات والكهرباء والغذاء والدواء واملحروقات، 
وعاجزة عن مكافحة الفساد، وتسهيل عمل القضاء، وضبط 
التهريب والهدر،  الوزارات واإلدارات، وإغالق معابر  مامرسة 
وعاجزة عن تحصني نفســها بتأليــف حكومة، وعاجزة عن 
معالجة القضايا املصريية كإجراء إصالحات وترســيم حدود 

وحسم خيارات الدولة، واعتامد الحياد«.
وختم الراعــي »اليوم يف عيد القديس رشبل، قديس لبنان، 
نحن نؤمن انه لن يدع لبنان ينهار. اليه نكل وطننا وشــعبنا 
ملتمسني منه كعجائبي مريض عند الله، أعجوبة خالصنا من 

هذا اإلنهيار الشامل«.



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
اإلثنني 19 متوز 2021

ــبـــرة جـــمـــاعـــيـــة ؟؟ ــقـ ــا مـ ــنـ ــبـ لـ
فؤاد ابو زيد

الياس  املطــران  أكد 
الذي  الوضــع  عــودة 
وصــل اليه لبنــان منذ 
 ، اكرث من ســنة بقليل 
عظته  يف  قــال  عندما 
اصبح  أن »لبنان  أمــس 
جامعية« ،واذا  مقــربة 
ضحايا  عــدد  جمعنــا 
مجــزرة تفجــرب مرفأ 
بريوت ، ونسبة الوفيات 
والتلــو  باالمــراض 

والرسطان وحواد الســري ووباء الكورونا والقتل شبه 
اليومي واالغتياالت ، ميكن القول أن لبنان الكبري تحّول اىل 
مقربة كبرية، واآليت اعظم، قياسا عىل تخّوف املسؤولني 
انفسهم من انهيار االوضاع االمنية وانتشار االجرام يف 
كل مكان، وليس مســتبعدا أو مســتغربا أن تحصل هذه 
الحالة، طاملا أن السلطة متارس »العبث الصبياين مبصري 
البالد والعباد« ، وطاملا ان البطريرك بشــارة الراعي قطع 
االمل من هذه الســلطة وأكد يف عظته امس أن  »هناك 
مؤامرة لكرس الوطن ونحن نناضل الستعادة هوية لبنان 

وأصبحنا بحاجة اىل أعجوبة«. 
عىل صعيد تشــكيل الحكومة، كل الدالئل تشري اىل أن 
االستشــارات النيابية امللزمة لــن تحصل قبل حلول عيد 
االضحــى املتوقع يف عرشين الجــاري ، ويبدو أن فريق 
رئيس الجمهورية منرصف اىل استشــارات غري ملزمة 
ليؤّمن رئيس حكومــة مطواع يجري االنتخابات النيابية 
يف ربيع السنة املقبلة، مبا يريح هذا الفريق الذي يشعر 
برتاجع شعبيته يف جميع املناطق والطوائف ، ورمبا لهذا 
السبب رّصح منذ يومني اييل الفرزيل نائب رئيس مجلس 
النواب أنه  »لن تشكل حكومة جديدة ألن الرئيس ميشال 
عون يريد اســتمرار حكومة ترصيــف االعامل ألجراء 
الداخلية  النيابية« ، رمبــا ألن صديقه وزير  االنتخابات 

محمد فهمي صديقه املقرب منذ زمن ..
حتى الساعة مل يجر احد من الشخصيات السنية عىل 
طرح نفسه مرشحا لتشكيل الحكومة ، حتى أن البعض 
منهم ينفخ الل ويضع رشوطا ليقبل يك ال يكويه حليب 
العرقلة التي ارتفعت يف وجه ســعد الحريري وقبله يف 

وجه السفري مصطفى أديب.

تحت املبضع ــوب  ــجــن ــق ال ــريـ ــات: مـــمـــنـــوع قـــطـــع طـ ــويـ ــتـ ــسـ ــى املـ ــلـ ــذ عـــلـــى اعـ ــخـ ــرار اتـ ــ ــ ق
الـــبـــقـــاع   ــق  ــ ــري طــ ــع  ــطـ قـ دو  الــــبــــلــــديــــات... وحــــال  حـــــــّر  ــا  ــبـ ــنـ جـ

رضوان الذيب 

كشــفت معلومات عن قرار اتخذ عىل أعىل املستويات مبنع 
قطع طريــق الجنوب مهام كلف األمــر ، وان عنارص تابعة 
ملخابرات الجيش اللبناين ترتدي ثيابا مرقطة وبكامل اسلحتها 
الرشاشــة انترشت  عىل طريق الجنوب وتحديدا يف املنطقة 
املمتدة بني  الناعمة ومفرق برجا،  ويفصل بني العنرص واآلخر 
15 مرتا ملنع قطع الطريق، بعد إبالغ القيادات الشيعية لقادة 
األجهــزة األمنية ان قطع طريق الجنــوب قبل عيد األضحى 
املبارك خط أحمر، وممنوع حجز  االهايل املغادرين من بريوت 
والضاحية اىل الجنوب لقضاء عطلة العيد و باعداد كبرية يف 
سياراتهم بني الناعمة ومفرق برجا ، وهذه املامرسات قد تجر 
البلــد اىل فتنة كبرية جراء االســتفزازات والتعديات  وحجز 
الحريات ألكرث  من مليون مواطن، وهذا األمر سيتســدعي  
حتام ردات  فعل من االهايل املحتّجزين عىل الطريق قد تؤدي 

اىل ما التحمد عقباه. 
ويف املعلومات ان قيادة الجيش أبلغت القيمني عىل الحراك 
وفاعليات يف الناعمة وبرجا  قرارا واضحا مبنع قطع طريق   
الجنوب. و الشك ان خطوة الجيش اللبناين، اذا نفذت ستحمي 
البلد من فتنة كبرية، النه اليجوز ان يتم حجز املواطنني يوميا 
وشــل حياتهم من قبل مجموعة التتجاوز ال 100 شــخص 
عىل طريق الناعمة ، فيام كانت توجيهات حزب الله لالهايل  
بالصرب وتجنب االســتفزاز من أجل البلــد، وتدخل بقوة ملنع 
 القيام بــردود افعال، تاركا هذا امللف بعهدة الجيش اللبناين .   
  واكدت مصــادر متابعة  ، ان ملف الطريــق يجب أن يكون 

مدار  بحث جدي بني القيادات السياســية إليجاد مخرج، الن 
 ما يحد  امر خطري، وحادثة بســيطة قد تشعل  كل لبنان. 
وتضيف املصــادر ،ان طريق الجنوب لها رمزيتها وهي طريق 
املقاومة ، واملفروض ان تبقى مفتوحة، باإلضافة اىل كونها  
رشيان حيوي ألكرث من مليون مواطن. وحســب املصادر   ، 
ان الشــاطىء البحري بني الناعمة والجية وصوال اىل مفرق 
برجــا وصيدا هو منطقــة امنية بامتياز وحساســة  جدا، 
وغالبا ما شهدهذا »الشط«  نشــاطا للزوارق »االرسائيلية«، 
ومحاوالت  إنزال وتســلل  لتنفيذ عمليــات امنية يف الداخل 
اللبنــاين ، وبالتايل، فإن الطريق يجــب أن ال يُقطع مطلقا،  
وهــذه الثغرة  خطــرية عىل األمــن اللبنــاين ، واملفروض 
ان  اليســتفيد  العدو االرسائييل منها  واســتغالل الفوىض 
عليها لتنفيذ مآربه. ، باإلضافــة اىل أن القوى األمنية تعرف 

 األرض الخصبــة   للخاليا اإلرهابيــة يف الناعمة وجوارها.
ويف املعلومــات ، ان مــن يقومون بقطع طريــق الجنوب 
معروفون باالســامء، وبعد فتح الطريق يُســلّمون مفاتيح 
الشــاحنات املصادرة اىل القوى األمنية، وكأن شيئا مل يكن، 
ولذلك، فإن هذا امللف يجــب معالجته رسيعا وجديا، من أجل 
امن  البلد عرب خطة شــاملة ومحمية  سياســيا ، واليجب 
الرهان عىل صرب حزب الله فقط وتوجيهاته لالهايل بالرتوي 
والحكمة وتجنب االســتفزاز واملرور عن هذه الطريق احيانا، 
وقد عرّب رئيس كتلــة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد عن 
توجــه الحزب بالقول »اآلخرون يخطئــون معنا، لكننا منلك 
 من ســعة الصدر ما يجعلنا نسامحهم ونصرب عىل كيدهم«.
ويف املعلومات ايضا، ان قطع الطرقات الدولية وتحديدا قطع 
طريقي الجنوب والبقاع عىل اكرث من مليوين شــخص امر 
ب السلم االهيل ، وكانت طريق  خطري ويهدد بف مذهبية و
دمشــق  بريوت تقطع من مفرق شويت قرب مدينة عالية، 
وقد عالج رئيــس الحزب التقدمي االشــرتايك وليد جنبالط 
هــذه القضية بحكمته، معلنا بكل وضــوح معارضته لقطع 
الطريق ،وفتح، عرب قيــادات  يف حزبه ، النقاش مع الحراك 
وســلبيات قطع الطريق ، وحرّك البلديات للتدخل واملعالجة، 
وقد تجاوب الحراك مع موقف جنبالط وفتحت طريق البقاع، 
وما قام به جنبالط يجب أن يشكل حافزا للحريري والقيادات 
السنية ملعالجة قطع طريق الناعمة وإعالن موقف حاد قبل 
ان تتفاقم األمور بشــكل خطر، ألن املطلــوب أيضا عدم ترك 
الجيش وحيدا يف املواجهة ، والســاعات القادمة ستكشــف 

مدى االلتزام بتنفيذ  االتفاق من عدمه.

ــع الـــطـــر  ــ ــط ــ ــات وق ــ ــاك ــ ــك ــ ــت ــ اتـــــصـــــاالت امـــنـــيـــة وســـيـــاســـيـــة ملـــنـــع االح
ــطــلــق مــروحــة تـــشـــاور...والـــحـــريـــري مــعــبــر الــزامــي! ــائــي الــشــيــعــي« يُ ــن ــث »ال

عيل ضاحي

الضبابية الحكومية ال تزال هي الطافية عىل سطح املشهد 
السيايس بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري الخميس املايض. 
وحتى الســاعة االتصاالت التي جرت مل تعُد كونها الستمزاج 

اآلراء واسترشاف املرحلة املقبلة.
وتكشف اوســاط بارزة يف تحالف »الثنايئ الشيعي« و 
آذار ان املشــاورات الجدية تبدأ اليوم بلقاءات ثنائية وثالثية 
لالحزاب املكونة يف هذا التحالف، وســيكون احد اضالعها 
حزب الله من جهة وحركة امل من جهة ثانية،وتقول االوساط 
ان االجواء املتقاطعة، تؤكد ان كل القوى السياسية املؤثرة يف 
امللف الحكومي يف جو ان رئيس الجمهورية  العامد ميشــال 
االثنني موعداً  مبدئياً  لالستشارات، ويف  عون سيحدد اليوم 
رســالة ايجابية من العهد اىل الرباعي الفرنيس االمرييك 
الســعودي واملرصي، ويف تأكيد عىل املقاربة الجديدة للملف 
الحكومي بعدما تنحى الحريري، واعتبار ان اعتذاره يفســح 
املجال امام شخصية سنية اخرى قد تحوز مباركة السعودية، 
بعدما تعذر ذلك مع الحريري وبسبب الخالفات املرتاكمة مع 

الرياض.
وتشــري االوســاط اىل ان موعد االستشــارات النيابية، 
وان حددها الرئيس عون الخميــس او الجمعة املقبلني وبعد 
انتهــاء عطلة العيد، قد تكون قابلــة للتأجيل يف حال مل يتم 
االتفاق عىل تســمية شخصية ســنية تحوز قبول الحريري 
ساء الســابقني للحكومة، وتكشف ان كل  ودار الفتوى والر
« البيت، وكلها طرحت  ما يرتدد من اســامء هي من »حوا
سابقاً باستثناء النائب فيصل كرامي، وهو االسم االحد عىل 
الساحة. يف حني كانت اسامء كل من الرئيس نجيب ميقايت 
والوزير والنائب الســابق محمد الصفدي والســفري السابق 
نواف سالم  وايضاً املرصيف محمد بعاصريي طرحت سابقاً، 
وحتى الساعة ال تداول جدياً بأي اسم من االسامء،  واالمر ال 
يتم فقط اعالمياً،وتقول االوساط ان السعودية وبعد اقصاء 
الحريــري مل تقل كلمتها بعد، ومل تعط اي اشــارة اتجاه اي 
شخصية سنية، وهذه االشارة كفيلة بحسم امللف  الحكومي 

خالل فرتة قصرية.
اما ســنياً ، ويف مقلــب املعارضة الســنية، فيؤكد نائب 
يف »اللقاء التشــاوري« لـ«الديار«، ان اسم فيصل كرامي مل 
يطرح رسمياً ومل يناقش داخل اللقاء حتى الساعة. ويكشف 
ان التدوال الجدي بدأ وســتكون عطلة عيد االضحى حاسمة 
لتحديد الشخصية الســنية االكرث قابلية للتوافق، وال سيام 
ان االضحى مناســبة للمعايدة واجراء االتصاالت بني مختلف 

القوى السياسية.
ويف حني تم احتواء تداعيات اعتذار الحريري سياسياً ، وبدأ 
»الشغل الجدي« لالنتقال اىل مرحلة ما بعد الحريري والبحث 
عن شــخصية تتوىل مهمــة الحكومة االنتقالية، تكشــف 
اوساط »الثنايئ الشــيعي« ان اتصاالت عالية املستوى جرت 
يف االيــام املاضية منذ الخميس وحتى امس االحد الحتواء ما 
جرى يف الشارع،واسفرت عن تأكيدات كل القوى السياسية 

اكان حزب الله و«حركة امل« و«االشــرتايك« و«املســتقبل« 
برفــض اي قطع للطرق، وخصوصاً يف املناطق الحساســة 
واملختلطة اكان يف بريوت او البقاع او االتوسرتاد الساحيل، 
وخصوصاً عند مثلــث خلدة والناعمة والجية،كام تم التوافق 
عىل تفويض الجيش، القيام مبا يلزم ملنع اي فتنة يف الشارع، 
ومنع قطع اي طريق مهام كان الســبب او الجهة،كام تقرر 
تكثيــف الدوريات االمنية ونرش عنــارص امنيني غري مرئيني 
واالتكال عىل االســتعالم املسبق ملنع اي احتكاك او التحضري 

الي سيناريو هدفه الفتنة والتخريب.
وتقول االوســاط ان الحريري ابلغ الجهات السياســية 
واالمنية املعنية انه ال يســعى اىل اي توتري يف الشــارع ، 
وان ما حصل من ردات فعل بقي تحت االطار املقبول، وان ال 
تغطية الي مخل االمن وكل القوى السياسية تتهيب الفتنة 

وترفضها.      

»لبنا تحّول الى ساحة متاري دولّية«
ــّل شــيء ــا عــلــى كـ ــف ــات : ل ــد قــبــا أحــم
حــكــومــيــاً قــبــل املــوافــقــة عــلــى أّي شــيء

رأى املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد قبالن، يف بيان، 
أنه »مع بدء تأدية حجاج بيت الله الحرام ملناسك الحج بكل ما 
يعنيه الحج، يتجرد اإلنسان من خصوصية ارتباطاته الضيقة 
ليؤدي نســك عالقته بالسامء بكل ما فيها من رحمة ومحبة 
وسامحة وعطف وأمان، وتلك أعظم منازل العابرين إىل الله، 
علها متد طيف رحمة السامء إىل بالدنا وناسنا الذين يعيشون 
أسوأ نتائج اإلنهاك املعي والنقدي والسيايس بعدما تحول 
لبنان ســاحة متاريس دولية، لدرجة أن السفرية األمريكية 
سابقت الجميع بافتتاح السباق االنتخايب من املنصة الغذائية 
التي نهشها الدوالر األمرييك، وحول أكرثية هذا البلد جوعى 
معدمــني، مع إرصار أمــرييك عىل منع أي إنقــاذ دويل أو 
إقليمي إال عرب أجندة استســالم ســيايس، وهذا ما يجب أن 
يدفع قوى هذا البلد لتأمني حامية سياسية قوية، واإلنطالق 
من مبــدأ املركب واحــد والكارثة واحــدة واملخاطر واحدة 
 والنار واحدة والســقوط واحد، ما يفرتض أن اإلنقاذ واحد«.

واعترب أن »الحل امللح اآلن مير بوقف إطالق النار سياسيا ألنه 
مل يبق عندنا مقــدس إال بقية هذا البلد، فإذا طار البلد طارت 
مقدساتنا ورصنا شــعبا نازحا بوطن ضيعه أهله، واملطلوب 
كرس الجليــد ألن البلد ال يقوم إال بتضامن قواه السياســية 
وتبديد القلق واإلتفــاق عىل املرحلة الجديــدة، ألن الوضع 
ورة اإلتفاق عىل كل  السيايس وصل اىل درجة يحتم علينا 
ء، علنا نخرج بحكومة غسيل  ء قبل املوافقة عىل أي 

قلوب تعيد األمل بإطفاء نار هذا البلد املظلوم«. 

ــل  ــي ــشــك ــ الـــــبـــــرملـــــا الـــــعـــــربـــــي: ت ــ ــيـ ــ  رئـ
جيل الت تحتمل  ال  ــة  ــويّـ أولـ لــبــنــانــيــة  حــكــومــة 

نــــــادي مــــــن  ُمــــســــتــــعــــّد  أحــــــــد  ال   : عــــــلــــــو
عــو مــع  ــتــشــاور  ال السابقين  الــحــكــومــات  ــاء  ســ ر

دعــا رئيــس الربملــان العريب عــادل بن 
عبدالرحمن العســومي، إىل »رسعة تشــكيل 
حكومة لبنانيــة جديدة إلنهاء حــال الفراغ 
الســيايس يف البالد، وبخاصة بعــد اعتذار 
عدك  عن  الحريــري  ســعد  املكلف  الرئيــس 
تشــكيل الحكومة، فاســتمرار حال الجمود 
السيايس، ستكون لها نتائج وخيمة عىل عمل 
 مؤسسات الدولة ومستقبل الوضع يف البالد«.
ودعــا كل األطراف السياســيني يف لبنان إىل 
»تحمل مسؤولياتهم الوطنية وإعالء املصلحة 
الفوري مبحادثات جادة  العليا للشعب، والبدء 
وعاجلة من أجل تشكيل حكومة جديدة، فذلك 
أولوية عاجلة مل تعد تحتمل أي تأجيل من أجل 
إنقاذ البالد من وضع أكرث ســوءا من الوضع 
ورة أن تكون الحكومة  الراهن«، وشدد عىل »
القدرة  لديهــا  تكنوقراط،  حكومــة  الجديدة 

والكفاءة عىل تنفيــذ اإلصالحات االقتصادية 
املطلوبة ومعالجة التحديات، وصون مقدرات 
 الشعب، والحفاظ عىل وحدة نسيجه الوطني«.

تشــكيل  يف  اللبنانيــني  »نجــاح  أن  ورأى 
الجديــدة، ميثل خطــوة مهمة  الحكومــة 
لتحفيــز املجتمــع الــدويل عىل مســاندة 
االقتصادية  املســاعدات  وتقديــم  الشــعب 
 الالزمة للخروج مــن الوضع الحايل املتأزم«.

ونــوه ب »إعالن وزارة الخارجية الفرنســية 
عقد مؤمتــر دويل جديد لدعم لبنان يف 4 آب 
املقبل، مببادرة من الرئيس الفرنيس إميانويل 
ماكرون وبرعايــة األمم املتحدة، وتخصيصه 
يعيش  الذي  الشــعب  لحاجات  لالســتجابة 
داعيا  ومالية غري مسبوقة«،  اقتصادية  أزمة 
املجتمع الــدويل إىل »تقديــم الدعم للجيش 

اللبناين، حفاظا عىل الدولة ومؤسساتها«.

املســتقبل مصطفى  تيار  نائب رئيس  أكد 
علوش، يف حديــث اذاعي أن »اعتذار الرئيس 
الحريري  ســعد  الحكومة  تشــكيل  املكلف 
عن تشكيل الحكومة مل يكن مفاجئا ألّن خيار 
االعتذار كان جديّاً منذ أكرث من شهر ونصف 
بعــد أن وصلت األمور مع فريــق العهد اىل 

حائط مسدود«.
أو  الحريري من  تســمية  امتناع  وعن 
أّي بديل عنه لتويل مهام تشــكيل  دعم 
أي تسمية  اّن  أوضح علوش  الحكومة، 
بهــذا اإلطار ســتضع الحريــري أمام 

، مشريا يف  مســؤولية أي فشل محتمل
رئيس تيار املســتقبل ال  أن  املقابل اىل 

. يضع فيتو عىل أحد
كتلة املســتقبل اتخذت  وإذ أكد علوش أن 
قرارها باالمتناع عن التسمية يف االستشارات 
أحد من نادي  ، لفت اىل أال  النيابيــة املقبلة
ساء الحكومات السابقني مستعد للتشاور  ر
مــع رئيس الجمهورية بعد مامرســاته مع 
اتهامه بالكذب  الحريري ال سيام يف مسألة 
وإرصاره الدائم عىل التنسيق مع رئيس التيار 

الوطني الحر جربان باسيل«.

: الــــــــدولــــــــة ُنـــهـــبـــ  أرســــــــــــــــا
ــة ــلـ ــويـ ــا طـ ــ ــ ــن ــ ــ ــت ــ ــ وأفـــــلـــــســـــ وأزم

ــد ــ اســـتـــقـــبـــل وف
عائلة املقّدم فّياض

 اللق
استقبل رئيس الحزب الدميقراطي اللبناين 
طالل أرســالن بدارته يف خلــدة، وفداً من 
عائلــة املقّدم يف األمن العــام داوود فّياض 
يتقّدمه مشايخ من العائلة وفعاليات وأقرباء 

وأصدقاء، بحضور نجله مجيد أرسالن.
وقال أرســالن: »نحن واملقدم فياض يف 
مركب واحد، وكام شــعرنا باشمئزاز وأسف 
ووجع فهو كذلــك، وما أصابنا من أمل أصابه 
أّدى  اللبنانيني، واملقدم فياض  وأصاب جميع 
واجباتــه الوظيفية عىل أكمــل وجه، وبعد 
أن جرى توقيفه ظلــامً تابعنا املوضوع منذ 
اللحظة األوىل، وطالبنا بإخالء ســبيله من 
باب تحقيق العدالة، حيث أّن إخالء ســبيله 
كان جزءاً من عدالة التحقيق، وجميعنا يريد 

معرفة من املسؤول«. 
الجمهورية  وتوّجه بالشــكر إىل رئيس 
العامد ميشــال عــون، الــذي »تابع معنا 

لحظــة بلحظة هــذا املوضــوع، من باب 
الحّق  إحقاق  ورة  التأكيد واإلرصار عىل 

والعدالة«. 
أرسالن  أشار  الداخلية،  املستجدات  وحول 
إىل أّن »األزمة طويلــة وال أحد ميلك الحلول 
الجذريــة الدولة نهبت وانكرست وأفلســت 
الناس واملودعني.  أموال  خزينتها كام رسقت 
ورة الوصــول إىل تأليف حكومة  وأكّــد 
إنقاذيــة اليوم قبل الغــد، إالّ أن أي حكومة 
ســتتألّف لن يكــون أمامها حلــول جاهزة 
بانتظار البدء بهــا ملعالجة األزمة الحاصلة، 
وحتى اللجوء إىل صندوق النقد الدويل، فهي 
خطوة صعبة وصعبة جــداً نتيجة رشوطه 
القاســية، والتي تبدأ بتحرير كامل لســعر 
الرصف، ورفــع كيّل للدعم عن كل الســلع 
واملواد، علامً أننا نطالب برتشيد الدعم وليس 

برفعه بشكل كامل ».

ــد: لـــتـــكـــن الــحــكــومــة  ــ ــم ــصــ ــ ــد ال ــبـ عـ
األوا  ــوات  ــ ف قــبــل  ــحــى  األ ــة  هــدي

غــردت وزيرة اإلعالم يف حكومــة ترصيف األعامل منال 
عبدالصمد نجد عرب حسابها يف »تويرت«: »فلتكن هدية عيد 
االضحى املبارك إجراء استشــارات نيابية وتشكيل الحكومة 
ء آخر وقبل فــوات األوان. ال ميكن املراهنة عىل  قبل أي 
قدرة الشــعب اللبناين عىل الصمود، ألنه مل يعد يتوفر لديه 
الحد األدىن من مقومات العيش الكريم، الحق الرشعي له إنها 

 » مسؤولية مشرتكة فلنكن عىل قدر املسؤولية

ــو  ــدعـ ــيـ أبــــــــي خــــلــــيــــل: عــــــــو سـ
ــارات خـــــــــال أيـــــــام ــ ــ ــش ــ ــ ــت ــ ــ س ــ ــ ــ ل

أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب ســيزار أيب خليل، »أن 
املسار الذي شــهدناه خالل األشهر التســعة املاضية، أثبت 
أن الرئيس ســعد الحريري مل يكن ميلك النية وال القدرة عىل 
الحكومة، لعدم اســتطاعته عىل تجاوز وتخطي  تشــكيل 
الضغوط الخارجية من السعودية وغريها«، ورأى أنه »عندما 
نُعيد تشكيل الحكومة إىل التوازنات اللبنانية، سننجح رسيعاً 

يف هذا املسار«.
وأشار أيب خليل يف حديث تلفزيوين، إىل أن »الحريري، 
عتذار منذ ما يزيد عن الشــهرين، إذ بدت  بــدأ الرتويج ل
األجواء متيل إىل هذا الخيار. وشدد، عىل أن التيار، مل يفكر 
يف معادلة سعد أو جربان داخل الحكومة سوياً أو خارجها 
معــاً«، وقال إن »هنــاك خصومة سياســية وليس لدينا 
عداء مع أي فريق، ومنفتحــون للتعاون مع كل األطراف 

اللبنانية«.
وكشــف أن »رئيس الجمهورية ميشــال عون، ســيدعو 
إلستشــارات نيابية الختيار شخصية تتوىل تشكيل حكومة 
خالل أيام، بحســب ما ميليه عليه الّدســتور«، الفتا إىل أن 
»اإلتصال مع حزب الله مل ينقطع، والتواصل مع الجهات التي 

تعمل بنوايا صافية مستمر أيضاً«.



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
اإلثنني 19 متوز 2021

ــي بــعــبــدا ــ فـ ــق ــطــل ــري ان ــريـ ــحـ ــن بـــديـــل الـ ــحــث عـ ــب رحـــلـــة ال
هيام عيد

تكشــف مصادر سياســية مطّلعة، أن البحث يف بورصة 
املرّشــحني لتويّل رئاســة الحكومة املقبلة قــد انطلق عىل 
مســتوى قرص بعبدا، ولكنه مل يبــدأ يف عني التينة، حيث مل 
تُســّجل أية حركة عىل هذا الصعيد، عــىل الرغم من اعتذار 
الرئيس سعد الحريري. وتشــري هذه املصادر، اىل أن بورصة 
املرّشحني الذين جرى التواصل معهم من قبل جهات سياسية 
قريبة من العهد، تتضّمن اســامء عدة أبرزهم النائبان فيصل 
كرامي وفؤاد مخزومي، يف ســياق اإلتصــاالت األولية التي 
تسبق البحث الجّدي مع كل املرجعيات املعنية من أجل الوصول 
اىل توافق قبل اإلعالن عن موعد اإلستشارات النيابية امللزمة 

لتسمية شخصية ملوقع رئاسة الحكومة.
ووفــق هذه املصادر، فــإن العهد، كام »التيــار الوطني 
الحر«، قد طوى صفحــة الحريري، وهو يّتجه نحو ترسيع 
عملية التكليــف والتأليف، من خالل اعتامد معيار اإلصالح 
ملواجهة األزمات القاســية التي تعصف بالساحة الداخلية، 
ولذلك، فإن ما واجه مهمة تأليف الحكومة خالل األشــهر 
التســعة املاضية، لن يتكّرر يف املرحلة املقبلة، كام تتوّقع 
املصادر نفسها، والتي تتحّد عن دينامية سياسية مختلفة 
قد انطلقت من أجل اختيار الشــخصية التي ستتوىّل مهمة 
ورية، وتنفيذ  تأليف الحكومة، والقيــام باإلصالحات ال
خطة إنقاذ تعمل عىل انتشال لبنان من الواقع الصعب الذي 

يعيشه نتيجة عوامل عدة.
وإذ تقول املصادر السياســية املطّلعة نفســها، أن البحث 
الجدي سينطلق اعتباراً من األسبوع املقبل، أكدت أن الحديث 
عن مواجهة ذات بعد طائفــي يف امللف الحكومي، ليس يف 
مكانه، بل أن األولوية هي يف تطبيق الدســتور، والعمل عىل 
تجاوز كل العقبات التي كانت تحول يف الســابق دون تحقيق 
هذا األمر. وبالتايل، فإن خيارات عدة ال تزال متاحة عىل هذا 
الصعيد، وأن ما ســتحمله عطلة عيد األضحى من مشاورات 
ومباحثات يف الكواليس النيابية والحزبية، سوف تؤدي اىل 
إرساء معادلة قوامها التوافق املسبق عىل التكليف والتأليف، 
من أجل الوصول رسيعــاً اىل تأليف حكومة فاعلة، وإال فإن 
ســتمرار يف مهّمتها  حكومة ترصيف األعامل مرّشــحة ل
الحالية، حتى بروز معطيات وأجوبة شــافية من قبل كتلتي 
التقدمي اإلشــرتايك، و«التيار  اللــه والحزب  »أمل« وحزب 
الوطني الحر«، بهــدف تكوين رشاكة يف القــرار املرتقب، 
خصوصــاً بعدما أعلــن كّل من »تيار املســتقبل« و«القوات 
اللبنانية« أنهام لن يشاركا يف اإلستشارات وال يف تسمية أي 

شخصية لهذا املنصب.
وإذا كان الغمــوض ال يــزال يحيط مبجمل املشــهد عىل 
ساء الحكومات الســابقني، بالنسبة للمرّشحني  مستوى ر
لخالفــة الحريري، فإن املصادر ذاتهــا، ال تتوّقع أن تبادر أي 
ساء الحكومات السابقني«، إلىل  شخصية من داخل »نادي ر
املوافقة بسهولة عىل تسلّم مهمة تأليف الحكومة، خصوصاً 
وأنهم قد ســبق وأن تولّوا رئاسة الحكومة، ولهم تجارب يف 

هذا الســياق، ويؤكدون أنها ال تدفعهم اىل تكرار العودة اىل 

الرسايا الحكومية من دون رشوط مسبقة، وضامنات من قبل 

كل األطراف املعنية باإلستشارات وبالتأليف من دون استثناء.

جديدة  دولــة...واصــطــفــافــات  رجـــاالت  إقــتــصــادي...واســتــبــعــاُد  و  ــا سياسي  إف
فاطمة شكر

للمرة الثانية يفعلها الرئيس ســعد الحريــري، هو الذي قدم 
اســتقالته عقب »ثورة ترشين« يف العام 2019،  يقدم اعتذاره 
عن تشكيل حكومة إنقاذية يف متوز من العام 2021 . هو نفسه 
يــدرك أن اتخاذ هكذا قرار، ومــن دون أن يُخرب أصدقاءه أو عىل 
األقل حلفاءه، سُيسقطه سياسياً حتى إذا عمل بكل ما أويت من 

قوة من أجل أن يُبقي أبواب بيته السيايس مفتوحاً.
الحريري الذي وّجه صفعًة للفرنســيني وملبادرتهم من جهة،  
وملبادرة الرئيس نبيه بري من جهة أخرى،  وفتح النار عىل حزب 
الله الذي كان داعامً خــالل املراحل الصعبة،  والذي ال يزال حتى 
ء  هذه الســاعة يلتزم الســكوت وعدم الرد عىل ما قاله، ال ل
لكنه كعادته يفضل كظم غيظه،  و يســتوعُب اآلخرين رغم كل 
األمل ورغم كل األذى،  لكن الحريري باملقابل غازل السعودية التي 

مل و لن ترحمه ال اآلن  وال يف املستقبل.
عىل صعيد آخر،  يبدو أن املرحلة تتعدى اإلفالس الســيايس 
،  هــذا اإلفالس الذي  لتصل اىل اإلفــالس اإلقتصادي واملعي
ســيطال كل الطبقات اإلجتامعية دون إستثناء مام سيزيُد من 
هالك الشــعب اللبناين ككل دون أن يراعــي ظروفاً إقتصادية 

ومالية ألحد.
فقد أفــادت معلومات مؤكدة ملرجعية كبــرية بأن العقوبات 
األمريكية ليســت عقوبات فردية، بل جامعية إذ إنها ســتطال 
املجتمع اللبناين برمته،  وأضافت هذه املرجعية بأن دولًة خليجيًة 
كربى كانت عىل متاس دائم مع طائفة كربى وداعمًة أساســيًة 
لها،  وتشتيك هذه املرجعية من عدم دعمها حتى للمراكز الدينية 
التي كانت تدعمها ومتدها باملال ســابقاً و بشكل دائم،  خاصًة 
فيام يتعلق باإلصالحات والبنــى التحتية لهذه األماكن الدينية . 
وقــد تبادلت هذه املرجعية الحديث مــع مرجعية لطائفة أخرى 
خالل خلوة خاصة ُعقدت بينهام حول الوضع و اشتكت هذا األمر 
بشكل واضح،  وأكدت أن لها عتب كبري عىل اململكة السعودية ملا 
تقوم به من محاسبة وعقاب جامعي،  مضيفًة أنه لو كان ال بّد 

من  عقاب لشخص ما،  فال يجوز أن ميتد لطائفة بأكملها. 
ويضيف املصدر أن تســمية رئيس للحكومة وتشــكيلها من 
املمكن أن يكــون بعد التعيينــات التي ينوي العهد تســميتها،  
وهي من خارج البيوتات السياســية املتعارف عليها أو الزعامء 
التقليديــني، وبالتايل هناك طرح لبعض األســامء  و منها فؤاد 
املخزومي  املعروف بتقربه من العهــد و جواد عدرا  الذي ميتلك 
املركز الــدويل للمعلومات، مع التأكيد عىل أن تكون التســمية 
لرئيس الحكومة من خارج »نادي الحكومات الســابقني« وبعيد 

كل البعد عن الهيمنة السياسية أو الحريرية السياسية.

زمة اإلقتصاديــة يف لبنان،  ليس ألن ال  ال أُفــق وال حلول ل
خطط إقتصادية مدروسة قد طرحت، وال لعدم وجود خرباء يف 
اإلقتصاد يستطيعون حل األزمة الراهنة،   لكن األمر بات معروفاً، 
أمريكا تُريُد من لبنان وشــعبه أن يرفــع القبعة لها،  وأن يبارش 
يف ترسيم الحدود مع العدو اإلرسائييل، وهي ال زالت تناور حتى 
هذه اللحظة، وستفعُل كل ما بوسعها حتى تضغط عىل الشعب،  
فالحرُب العســكرية مل تجد نفعاً مع اللبنانيني،  أما الحرُب اليوم 
فهي حرب إقتصادية معيشية وستشــتُد يوماً بعد يوم طاملا أن 
هناك قرار من اإلدارة األمريكية بذلك وتواطؤ إقليمي يتمثل بدعم 
سعودي،  و مساعدة بعض من يف الداخل الحاقد، سيام عّباد املال 

و حيتان السياسة الذين تغلغلوا وانغمسوا يف الفساد.  
مبوازاة هذا املشــهد ها هي فرنســا فتحت عينها عىل النفط 
ستمرار يف  والغاز اللبناين الذي بات يشكُّل دافعاً حقيقياً لها ل
املشاورات مع كل القوى السياسية من أجل أن يكون لها موطىء 
قــدم  يف لبنان،  و من أجل إعادة مجدها الذي كان واضحاً خالل 
عرشينيات وثالثينيات القرن املايض عندما كانت الدولة الحنون 

تنتدُب لبنان.
أما الحديُث عن التوجه رشقاً وتحديداً اىل روســيا والصني، 
فهو اللعب بالنار كام تــراه أمريكا،  لذلك ال مجال و ال إمكانية 

لقبول املساعدات وتلزيم الرشكات الروسية والصينية من أجل 
عدم عودة العجلة اإلقتصادية للعمل بشكل طبيعي،  و تجويع 
الشعب وإفقاره بشكل ســيؤدي اىل أن  »تأكل الناس بعضها 
البعض«، و مع هكذا جو تنعُم السفرية األمريكية شيا بالهدوء 
وراحة البال، وتناظر وتحا بالعفة أمام اللبنانيني من أجل 
شحن فئة منهم،  كام يســرتيُح الديوان املليك يف السعودية 
الذي قرر أن ينظر بعني الرقيب ملا جرى ويجري دون أن يتدخل 
إال بتمويــل البعض من أجل القيام بأعامل شــغب هنا وهناك 

وتشاركه يف ذلك أمريكا .
ســف الكثري من الناس معرّضون للموت من اآلن وصاعداً،   ل
و ســيموتون ألنهم لن يجدوا حبــة دواء ألنها صارت حكراً عىل 
الطبقة الغنية. ال مكان للعيش يف لبنان ألصحاب الدخل املحدود، 
إن مل نقل املمسوح و للفقراء املسحوقني الذين زاد فقرهم والذين 

يفضلون حتامً املوت عىل الحياة يف ظل هذا اإلنهيار الكبري. 
األيــام القادمة هــي أياُم عجــاف وفقر وعــوز،  و املعركة 
اإلقتصاديُة ستودي للمزيد من األزمات،  إن مل يتم القيام بخطوات 
فعالــة تقلُب الواقع كله. وأمام هذا التخبط الســيايس الحاصل 
يبقى الرهان عىل ما ستؤول اليه الظروف املقبلة  والتي ستشهُد 

التبدالت يف أولوية أولويات املرحلة الجديدة القادمة.

ــ ــ ــي ــ ــج ــ ــد ال ــ ــ ــائ ــ ــ ــق ــ ــ الــــــــــخــــــــــاز اتـــــــصـــــــل ب
ــة ــسـ واســـتـــنـــكـــر االعــــــــتــــــــداءات عـــلـــى املـــؤسـ

ــات االســتــراتــيــجــيــة  ــف ــل ــى امل ــوافــق عــل ــت ــل ســعــد: ل
الفلسطينية وخــاصــة  الــعــربــيــة  الــقــضــايــا  والـــتـــزام 

ــو  ــ أبـــــــو فــــــاعــــــور: كـــــــا املــــطــــلــــوب مـــــن ع
العالية الــســقــو  عــن  ــازل  ــن ــت ال ــداء  ــ إب ــري  ــري ــح وال

اتصــل الوزيــر الســابق وديــع الخازن 
بقائــد الجيــش العــامد جــوزاف عــون، 
مســتنكرا »االعتــداءات التــي اســتهدفت 
وجبــل  الرياضيــة  املدينــة  يف  الجيــش 
 محســن وأدت إىل جرح عــدد من عنارصه«.

وشدد عىل أن »ما راج من ترصيحات طاولت 
للنيل مــن وحدتها  العســكرية  املؤسســة 
ومتاســكها، هو أشــبه بالحمالت التي دكت 
اندلعت  19 حني  العــام 5 دعائم الجيش يف 

األحدا املشؤومة يف لبنان، وتقاسم خاللها 
أمراء الحرب والءات ضبــاط من هنا وهناك، 
ولكن شــتان ما بني تلك اللحظة اللعينة يف 
تاريخ لبنان وهذه اللحظــة التي أصبح فيها 
الجيش تحت إمرة الوطن بحكم قناعات قيادته 
التــي يتوالها العامد جوزيف عون املشــهود 
بنأيه عن أي هوى ســيايس عندما يدعو نداء 
الواجب، وهو من املناعــة والصالبة والقدرة 
عىل حامية البالد من أي إنزالق نحو الفتنة«. 

اعتــرب األمني العــام ل »التنظيم الشــعبي 
النارصي« النائب أسامة سعد يف حديث ملنتدى 
نــادي خريجي الجامعة األمريكيــة القاهرة  
األردن، أن »ما يجري يف لبنان ليس معزوال عام 
يجري يف بلــدان إقليمية أخرى، والتداعيات لن 

تكون محصورة يف لبنان وحده«. 
وقال: »كمعارضة نســعى اىل ايجاد البديل 
الــذي يحظى بثقة الشــعب ونكون مدافعني 
عن حقــوق الناس يف مواجهة املامرســات 
الســلطوية التــي تعمل عىل تحميــل نتائج 
االنهيار لكل املواطنني وإعفاء مافيات السلطة 
واملال من املســؤولية ومن تحمل الخسائر«، 
منظومة  ألطــراف  مواجهة  »هنــاك  مردفا 
الســلطة التي تعمل عىل تأجيــج التحريض 
الطائفــي والفوىض وصــوال اىل هز األمن 
واالستقرار«، مشريا اىل أن »أطراف املنظومة 

الحاكمــة متنوعــة الــوالءات ذات املحاور 
التي تســعى اىل استتباع  االقليمية والدولية 
لبنــان اىل مشــاريعها ومخططاتها، فيقع 
ضحية الرصاع بني تلك املحــاور، اضافة اىل 
امكانية وقوعه ضحية لتفاهامت املحاور حني 
الحاكمة  واملنظومة  التســويات،  وقت  يحني 
الوطنيــة كانت تراهن عىل  التيارات  وعكس 
الرصاعات والتســويات واملعالجات االقليمية 
ليك تعيد إنتاج نفســها عىل أسس ما تنتجه 
تلك الرصاعات والتســويات والذي يكون عىل 

حساب الشعب اللبناين وأمنه واستقراره«. 
وختم سعد بالدعوة اىل »التوافق بني اللبنانيني 
حول امللفات االســرتاتيجية الحساســة ومن 
بينها السياسة الدفاعية والخارجية، فضال عن 
االلتزام بالقضايا العربية وخاصة قضية الشعب 

الفلسطيني وحقوقه املرشوعة«. 

رأى عضو »اللقاء الدميقراطي« النائب وائل أبو 
فاعور أنّه »كان عىل سعد الحريري أن يبقى باتّجاه 
تســوية وكان املطلوب من رئيــس الجمهورية 
ميشــال عون والحريري إبــداء املرونة املطلوبة 
والتنازل عن السقوف العالية من طريف املعادلة«.

وأشار يف حديث تلفزيوين، إىل أّن »حزب 
اللــه بذل جهــوده لتأليــف الحكومة لكنه 
طاحة بعالقته مع رئيس  ل ليس مســتعداً 
الجمهورية و«التيــار الوطني الحر« لتأليف 
ورئيس  عون  كان  »إذا  مضيفــاً  الحكومة«، 
»التيار« جربان باســيل قادرين عىل شطب 
املعادلة فلن يعارضا ذلك وعىل  الحريري من 

رئيس الحكومة املقبل أن يكون وفاقياً«.
وإذ شــّدد عىل أنّه »يجب أن يكون صوت 
ســاء  الحريــري مســموعاً كام أصوات ر
الحكومة السابقني وهناك تفاهم بينهم حول 
إمكانية تســمية رئيس الحكومة الســابق 
نجيب ميقايت«، قال: »هناك أساس سيايس 
صلب يف العالقة مع الحريري وأحد ال ميكن 
أن يزايد عىل رئيس الحزب التقدمي اإلشرتايك 
وليــد جنبالط يف موضــوع »الطائف« ولن 
نفــرتق يف الخيارات الكــربى مع الحريري 
وليــس من مصلحــة البلد أن يــأيت رئيس 
الجمهورية برئيس حكومة محسوب عليه«.

ــا والــلــبــنــانــيــيــن  ــن ــب ــم: لــتــغــلــيــب مــصــلــحــة ل ــاشـ هـ
ــيــة  ــيــة والــحــزب ــف ــطــائ ــن املــصــالــ ال ــازل عـ ــنـ ــتـ والـ

النائب  والتحرير«  »التنمية  كتلة  رأى عضو 
قاســم هاشــم يف بيان له، أن »قرار وزارة 
أســعارهم  اىل رفع  بالصيادلة  دفع  الصحة، 
امتعاضهم  الرغــم من  وإخفاء بعضها، عىل 
ورفض املستوردين للقرار، وكأننا دخلنا مرحلة 
جديدة من األمن الصحــي والدوايئ للمواطن 
 الذي يدفع الثمن مع كل قرار وتعميم وتوجه«.

وسأل: »ملاذا عمدت بعض الصيدليات أمس اىل 
رفع أســعار بعض األدوية لتحقيق أرباح غري 
مرشوعة؟ ملاذا مل يتحــرك التفتيش؟ أي قرار 
يجب التعاطي معه بدقة واالنتباه اىل آثاره وما 
يحيط به لئال يكــون املواطن الضحية، وهو 
 الذي مل تعد له حيلة لتحمل األعباء واألزمات«.

مــن جهة ثانية، رأى هاشــم خالل جولة له 
يف منطقة العرقــوب أن »الظروف التي مير 
بها البلد دقيقة وخطرة مع اســتمرار االنهيار 
 االقتصادي والغالء الفاحــش وأزمة الدواء«.

وأمل يف أن »ال تطول فرتة االنتظار وأال نعود 
وأن  االعتذار  بعــد  والتجاذبات  املناكفات  اىل 

يتعظ البعض من أخطاء االشهر التسعة ويتم 
والتفتيش  واللبنانيني  لبنــان  تغليب مصلحة 
عن املساحة املشــرتكة بني املكونات اللبنانية 
والتنازل عن االنانيــات واملصالح الطائفية 
والحزبية والشــخصية لتفادي االخطر، اذا 
مل نصــل اىل حكومة انقاذيــة قادرة عىل 
مواجهــة التحديات واملخاطــر، واال تقف 
التفاهامت عند حدود حكومة لالنتخابات، 
اذ ال تكفــي هــذه املهمــة، الن االولوية 
ورة االلتزام باالنتخابــات واتخاذ  مــع 
االجراءات والقــرارات االنقاذية قبل انهيار 
التي  االمم  لعبة  أنفسنا يف  الهيكل، وندخل 
قد تفرض عىل الجميع ما هو أسوأ ملستقبل 
القوى  مســؤولية  وهذه  والعبــاد،  البالد 
السياســية للتعاطي بواقعية وموضوعية 
تحفظ  وطنية،  أمان  شــبكة  اىل  للوصول 
الوطن وتســمح بتطوير نظامه من خالل 
للصيغة  مواده، تحصينا  وتنفيذ  الدســتور 

والرتكيبة املميزة«. 

ــِة  ــيـ ــركـ ــيـ ــوِة األمـ ــ ــخ ــ ــن ــ دوافـــــــــُع ال
ِ الــســلــطــِة الــفــلــســطــيــنــيــِة ــا ــ ــق ــ ن

د. مصطفى يوسف اللداوي 

تكاد تكون الرصخة املدوية التي أطلقها مساعد وزير 
الخارجية األمريكية للشؤون الفلسطينية واإلرسائيلية 
هادي عمرو، هــي األوىل من نوعهــا بهذه الرصاحة 
والقــوة والوضوح، التــي يطلقها مســؤول أمرييك 
كبري، يحذر فيها إرسائيــل واإلدارة األمريكية واملجتمع 
الدويل كله، مــن اآلثار الكارثية املرتتبــة عىل انهيار 
آيلة للسقوط  السلطة الفلسطينية، التي وصفها بأنها 

واالحرتاق.
إال أن تحذيرات هادي عمرو مل تقترص عىل سياســة 
إرسائيل والواليــات املتحدة األمريكية تجاه الســلطة 
الفلســطينية، التي وصفها بأنها قاسية ومؤملة، وأنها 
الســبب يف ضعف أداء السلطة واهتزاز صورتها، وإمنا 
طالت تحذيراته الســلطة الفلسطينية نفسها مبختلف 
أجهزتها الحكومية واإلداريــة واألمنية، وحملها جزءا 
كبرياً من ســوء األوضــاع يف املناطق الفلســطينية، 
وذلك بعد سلسلة من اللقاءات التي أجراها مع عدد من 
الشخصيات الفلسطينية املستقلة، وبعض رموز الحراك 
الشــعبي األخري »ارحل«، من املعروفــني مبعارضتهم 
للسلطة الفلسطينية، ومن املؤيدين للمقاومة، واملشهود 

لهم باملواقف الوطنية من االحتالل اإلرسائييل.
ونقل عن عمرو أنه استمع إىل شهادات مبارشة من 
الفلسطينيني الذين التقاهم يف القدس الرشقية، برتتيب 
مسبق من القنصلية األمريكية يف القدس، واطلع عىل 
انتهاكات الســلطة للحريات العامة ولحقوق اإلنسان، 
وتجاوزات األجهــزة األمنية املتكررة، واعتامدها العنف 
يف التعامل مع املواطنني الفلسطينيني، األمر الذي قاد 
إىل مقتل الناشــط نزار بنات يف أحد مراكزها األمنية، 
وش من التقاهم إليه سوء تعامل السلطة مع قطاع 
غزة، وأدانوا إجراءاتها العقابية ضد سكانه، وحرمانها 

موظفيه من حقوقهم.
ونقــل إليه النشــطاء الفلســطينيون صــوراً عن 
بإلغاء  الفلســطينية، وتداعيات قرارها  السلطة  فساد 
األسايس،  للقانون  وتجاوزاتها  الترشيعية،  االنتخابات 
وتغولهــا عىل القضاء وتدخلهــا يف عمله، والتضييق 
عىل الحريات العامة ومحاســبة املواطنني عىل آرائهم، 
الرأي، وغري  الدميقراطية وحرية  الحد من  وسياســة 
ذلك من املامرســات التي يعيبها الفلســطينيون عىل 
اإلداري املسترشي، وسوء  الفساد  سلطتهم، فضالً عن 
األحوال االقتصادية بصورة عامة لدى مختلف املواطنني 

الفلسطينيني. 
وحذر النشطاُء من انهيار مفاجئ يف مناطق السلطة 
الفلسطينية، وانهيار كيل ملؤسساتها نتيجًة للسياسة 
األمنية واالقتصادية التي تتبعها السلطة يف مناطقها، 
وبسبب الحصار اإلرسائييل وسياسة العقوبات القاسية 

التي تنتهجها ضد الفلسطينيني عامًة.
شكل املبعو األمرييك هادي عمرو والفريق املرافق 
له فكرًة شــبه كاملة عن األوضاع الفلسطينية العامة، 
االستفزازية  وسياســاتها  اإلرسائيلية  التحديات  وعن 
وعملياتهــا العدائية ضد الفلســطينيني عموماً، وعن 
انتهاكاتهــا لحقوقهم يف املســجد األقــىص ومدينة 
القــدس ومختلف مناطــق الضفة الغربيــة، وأحاط 
علامً بالسياســات العقابية التي متارسها ضد السلطة 
لدى  إحراجها وتشويه سمعتها  الفلسطينية، وتعمدها 
يبية  املواطنني الفلســطينيني، وتجميدها للعوائد ال
رسى واملعتقلني  املخصصة لها بحجة أنها تــرصف ل
وذوي الشــهداء، ورأى أن هذه االجراءات تهدد سالمة 

استمرار عمل أجهزة السلطة املختلفة.
ودعا عمرو الحكومة اإلرسائيلية التي تتعذر بضعف 
ائتالفها، وخشيتها من انهياره الرسيع يف حال اإلقدام 
الفلسطينيني، إىل وقف  عىل خطوات سياســية تجاه 
بناء مســتوطنات جديدة حول القــدس، وخاصة عىل 
البؤر  أرايض الفلسطينيني ويف بلداتهم، وعدم رشعنة 
االســتيطانية العشــوائية، وتخفيض عــدد الحواجز 
األمنية يف الضفة الغربية إىل الربع، والسامح بزيادة 
عــدد العامل الفلســطينيني العاملــني يف مناطقهم، 
الفلســطينيني  تجارة  عىل  املفروضة  القيود  وتخفيف 
الخارجية، ورفض القيام بأي إجراء من طرف واحد، من 

شأنه أن يهدد مرشوع حل الدولتني.
رمبا أعجبت الســلطة الفلسطينية مبواقف املبعو 
األمرييك من السياســة اإلرسائيليــة املعتمدة ضدها، 
وهي التي كانت تشكو منها كثرياً وتتذمر، لكن أحداً مل 
يصغ إليها، ولكن ساءها جداً وأغضبها كثرياً قيام هادي 
عمرو باالجتامع مع مستقلني ورجال أعامل ومعارضني 
ونشطاء فلسطينيني، واعتربت هذا العمل مبثابة إساءة 
الفلســطيني  للشــارع  وتأليب  لدورها،  وتهميش  لها 
ضدهــا، ورأت أن املعلومات التي جمعها مغلوطة وغري 
صحيحة، أو أنها غري دقيقــة ومبالغ فيها، ودعته إىل 

إعادة النظر يف كل ما سمعه بشأنها.
لكــن عمرو الذي نقل رســالًة شــديدة اللهجة إىل 
املســؤولية  وحملها  الجديدة،  اإلرسائيليــة  الحكومة 
وانتشار  الفلســطينية،  الســلطة  انهيار  الكاملة عن 
الفوىض وعمــوم االضطرابات جميع مناطقها، دعاها 
إىل الكــف عن اســتفزاز الفلســطينيني والتوقف عن 
محاوالت طردهم من بيوتهم واالســتيالء عليها، ودان 
بشــدة قيام الســلطات األمنية اإلرسائيلية بهدم بيت 
األمرييك من أصل فلسطيني منترص الشلبي، واعترب أن 
هذه السياسات ال تخدم االستقرار يف املنطقة، بل تؤدي 

إىل خلق املزيد من العنف.
باملقابل مل يتأخر هــادي عمرو يف لقاءاته املختلفة 
مع املســؤولني الفلسطينيني، ويف املقدمة منهم رئيس 
الحكومة محمد شتية وغريه، عن توجيه اللوم الشديد 
إىل ســوء إدارتهــم، وإىل تردي األوضــاع العامة يف 
املناطق الفلســطينية لجهة حقوق اإلنسان، والتضييق 
عىل الحريــات العامة، ودعاهم إىل تحســني أدائهم، 
والشــفافية يف عملهم، ونقل إليهم اســتياء الرئيس 
األمرييك جو بايدن شخصياً من خشونة تعامل األجهزة 
املتظاهرين واملحتجــني عىل حادثة مقتل  األمنية مع 

الناشط نزار بنات.
مام ال شك فيه أن هناك تغيريا ملموسا يف السياسة 
األمريكية تجاه اإلرسائيليني ومع الفلســطينيني، الذين 
منحوهم املزيد من الدعم لصالح األونروا واملؤسســات 
الدولية، وأكدوا عىل رسعة املبــارشة يف إعادة إعامر 
قطاع غزة، ومســاعدة ســكانه والنهوض باألوضاع 
املعيشية للفلسطينيني عامًة، األمر الذي يثري االستغراب 
والكثري من األسئلة عن األسباب الحقيقية وراء النخوة 
األمريكية، فام اعتدنا مثل هذه الغضبة، وما سبق لنا أن 

شهدنا مثل هذه الغرية والنخوة، فلامذا؟....
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ّ ــا مـــن الــحــ ــ ــودة دريـ ــ ــر ع ــّي يــنــتــ ــســن ــرار ال ــقـ الـ
فادي عيد

يُتوّقــع، ومــن خــالل 
من  املســتقاة  املعلومــات 
أكرث من جهة عىل بّينة من 
هناك  بأن  التأليف،  مســار 
موقفاً ســّنياً موّحداً ينطلق 
مــن دار الفتوى، وصوالًاىل 
الحكومات  ســاء  ر »نادي 
بيت  وتحديداً  الســابقني«، 
الوســط، ويقــيض بــأن 
املكلّــف  الرئيــس  يكــون 
الحكومة  لتشــكيل  املقبل 
عىل متــاس مــع الجميع، 
دون تكــرار تجربة الرئيس 
حكومته  يف  ميقايت  نجيب 
الثانيــة، كذلــك حكومــة 
الحالية،  األعــامل  ترصيف 

مبعنى رفض حكومة اللون الواحد. وعىل هذه الخلفية،تنقل 
ســاء الحكومات  املعلومــات،أن اللقاءات التي تجري بني ر
السابقني شبه يومية، أكان عىل مستوى التشاور الهاتفي أو 
اللقاءات املبارشة، وغالباً ما تحصل بعيداً عن اإلعالم، يف وقت 
تكشــف هذه املعلومات، أن القرار النهايئ سيكون بعد عطلة 
عيد األضحى، وال ســيام أن مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور 
عبد اللطيف دريان متواجد يف السعودية ألداء فريضة الحج، 
ولدى عودته  سيحصل أكرث من لقاء معه من قبل الرئيس سعد 
ساء الحكومات السابقني مجتمعني لوضعه يف  الحريري أو ر
صورة املوقف، إن عىل صعيد التكليف والحقا التأليف، وأيضا 
بالوضع السيايس بشكل عام، إذ ســيصدر بيان يتناول فيه 
كل الحيثيات التي تتعلّق بالتكليف، وســُيعترب مبثابة خارطة 

طريق للرئيس املكلّف الجديد.
 وبالتايل، فإن استشارات التكليف قد تأخذ منحًى دستورياً 
متعارفــاً عليــه، ولكن وفق الظــروف الراهنــة، فإن هذه 
اإلستشارات ســتجري، بعدما يكون هناك توافق أو إجامع قد 
حصل بني املعنيني حول تبّني شخصية سّنية ستكلّف بتشكيل 

الحكومة املقبلة.
ويف السياق نفسه، تتحد املعلومات نفسها، عن تعقيدات 
وعقبات كثرية ال زالــت موجودة، وإن اعتــذر الحريري، إالّ 
أنه مل تُســجل يف األفق أية خروقات،ألن جوهر املشــكلة ال 
زال قامئاً حول شــكل الحكومة وقبول الطرف اآلخر باإلسم 

الذي سيختاره الحريري، والذي ســيكون موضع إجامع من 
املرجعيات الحكومية الســابقة، ومن الطبيعــي بقبول دار 
الفتوى، إضافة اىل العامل الــدويل، ألن ما يجري يف لبنان 
اليوم يحمل أبعــاداً خارجيةتعترب مدخالً رئيســياً للتأليف، 
وهذا ما أبرزته الســاعات األخرية قبل اعتذار الحريري عندما 
زار القاهرة،كام سبق ووضع املسؤولني الفرنسيني يف صورة 
اعتذاره، ولهذه الغاية، فإن من سُيكلّف لرئاسة الحكومة، لن 
يكــون بعيداً عن قبول ورىض الدول املعنيــة بامللف اللبناين، 
بحيث مثــة معلومات عن اتصاالت حثيثــة تجري بني كبار 
املســؤولني املرصيني والفرنســيني واألمريكيني ومع بعض 

األطراف والقوى السياسية والحزبية يف لبنان لهذا الهدف.
 وأمــام هذه املعطيات املرتبطة بالتكليــف، فإن املعلومات 
ذاتها، تؤكد أن مثة صعوبات بدأت تظهر وقد تتفاعل يف األيام 
املقبلة يف ضوء التصعيد املســتمر بني التيارين »الربتقايل« 
و«األزرق«، إضافة اىل أن معظم القوى السياسية بدأت تنطلق 
من حســابات إنتخابية، وهذا أضحى له ارتباط يف مســار 
التأليف، وبالتايل،ال تستبعد املعلومات أن تتعرّث عملية التكليف 
حتى يصل البعض اىل سيناريو تعويم حكومة ترصيف األعامل 
الحالية، إضافة اىل ســيناريوهات أخرى كتشــكيل حكومة 
إنتقالية أو مصّغرة أو حكومة أقطاب، ويف املحصلة اســتمرار 
عىل ما هي عليه، يف حني أن الوضع اإلقتصادي واملايل املأزوم، 
مرّشــح بدوره ألن يعيد خلط األوراق يف الشــارع، لذلك، ليس 
يف األفق أي بوادر حلول إالّ بالتســوية الشاملة، ومن ثم تدّخل 

املجتمع الدويل لفرض الحّل يف لبنان.

جهاد نافع

مواقــع  املاضية،عــرب  القليلــة  االيــام  يف  انتــرشت 
التواصل،«فيديوهات« تتحد عن شيطنة طرابلس ومحاوالت 
انشاء جمهورية سنية فيها،بعضها اتهم تركيا بالتعاون مع 
»الجيش الحر«، والبعض اآلخر وجه اصابع االتهام اىل حزب 

الله ومحور املقاومة..
املفارقة، ان االتهامات صادرة عمن عرفوا تاريخيا بدعواتهم 
اىل اشــكال متنوعة من مشاريع التقســيم تحت مسميات 
الفيدرالية او الكونفدراليــة، ودون خجل، كأن لبنان يحتمل 
التقســيم، رغم ان الحروب التي عاشــها اللبنانيون شكلت 

محنة قاسية يف ذاكرتهم الحزينة.
اثــارت تلك »الفيديوهات« قلقا يف االوســاط الشــعبية 
الت حول توقيت بثها يف الظروف  الطرابلســية، مع تســا
املعيشــية واالقتصادية واالجتامعية الســيئة وحيث البالد 

تتدهور نحو هاوية الجحيم.
يتحد نارشو »الفيديوهات« عن سيناريوهات يقول عنها 
رئيس »حركة النارصيني العرب« يف لبنان الشيخ عبد الكريم 
النشار انها أشــبه بافالم اخرجت يف هوليوود،وال متت اىل 
الحقيقة بصلــة، ويضيف ان اصحاب هــذه »الفيديوهات« 
ونارشوها  ينفذون اجندات خارجية تستهدف طرابلس،وهم 
الذين يشيطنون طرابلس بسوق اتهامات نحو محور املقاومة 
لتأليــب البيئة الســنية وتحريضها باتجاه هــذا املحور، بل 
والســعي اىل افتعال فتنة مذهبية وطائفية الشــعال حرب 

اهلية تحت عناوين مل تعد خافية عىل أحد.
واشار النشار اىل انه من سخرية القدر، ان الذين يتحدثون 
عن شيطنة طرابلس هم اتباع جهة حزبية ميليشاوية، ُعرفت 
بتاريخها الدموي وبسعيها الحثيث لتأسيس كانتونها الخاص 
بني كفرشــيام واملدفون، ورفعت شــعار امنها الخاص فوق 
الجميع، ومارســت شــتى انواع االرهاب ضد رشكاء الوطن، 
ويف الطليعة ابناء طرابلس والشامل الذين نالوا منها صنوف 
التعذيب والقتل والخطف عىل الهوية .. فهل يحق لهم الحديث 

عن شيطنة طرابلس؟ واوضح النشار اآليت:
 اوال : اشار منسق هذه الجهة يف طرابلس باصابع االتهام 
اىل حزب الله بانه يتالعب بالســاحة الطرابلســية ..ونحن 
نسأل : ماذا يســتفيد حزب الله من التالعب بساحة طرابلس 
؟ اذا اردنا ان نعرف من يتالعب بالســاحة الطرابلسية ومن 
يشيطنها، فعلينا ان نسأل من املستفيد؟ برأينا ان املستفيد من 
شــيطنة طرابلس هي جهة واحدة مل تخرج يف تاريخها من 
عباءة املشاريع االستعامرية التقســيمية، وال زالت مقتنعة 
بان التقســيم افضل الحلول،وبرزت يف اآلونة االخرية اصابع 
لهذه الجهــة يف طرابلس متول وتحرّض وتعبث بالشــارع 
ضــد احزاب وقوى محــور املقاومة ، وتــرّص عىل ان تكون 
طرابلس صندوق بريد ميارســون عربها الضغوط عىل حزب 
الله وحلفائه ملنــع تكريس انتصاراتهم عىل العدو الصهيوين 

وحلفائه يهود الداخل.
 ثانيا   : ان حزب الله ال يحتاج اىل مربرات حسب ادعاءات 

منسق طرابلس القامة دويلة شــيعية، بل ان حزب الله وهو 
باملامرســة  اثبت  اللبنانية كلها،وقد  الســاحة  االقوى عىل 
حرصه عىل وحدة االرايض اللبنانية شــعبا وارضا وجيشــا 
تراهن عىل  التقســيمية ال زالت  القوى  ومؤسســات،بينام 
مشاريعها التقسيمية وتشــحن النفوس يف الشارع، وتؤلّب 
الناس عىل حزب الله وعىل محــور املقاومة واحزابه، وتبذل 
احزاب محــور املقاومة، وخصوصــا يف طرابلس،  جهودا 
استثنائية لحامية الســلم االهيل وصونه ومنع االنزالق اىل 

الف ..
ويكشف النشار ان القوى التقسيمية التي تراهن عىل الدول 
الغربية الكربى، تواصل مساعيها الفتعال الف يف طرابلس، 
وما يحصل باملدينة هو من فعل غرف ســوداء تخطط وتضع 
السيناريوهات  واالدعاء بان هناك من يسعى لدولة سنية، وال 
يُزعج هؤالء سوى متسك االحزاب والقوى الوطنية باملقاومة 
والرهان عىل وعي املواطن الطرابليس الذي يقف سدا يف وجه 
االنجرار نحو الف ..ويكفي ان االموال التي تهدر بالســاحة 

الطرابلسية معروفة املصدر وباتت مكشوفة للجميع ..
ويختم النشار: ان من يشــيطن طرابلس هم الذين احرقوا 
العامــة وقطعوا  الرسايا والبلديــة واعتدوا عــىل االمالك 
ويقطعون الطرقات ويذلــون الناس عىل الطرقات ويطلقون 
الرصاص العشــوايئ يوميا ويعتدون عىل الجيش ويشتمون 
دون خجل رموز البالد ..هؤالء هم من يشــيطنون طرابلس، 
وهؤالء هم املدفوعون مبخطط لتخريب طرابلس وانتامءاتهم 

مكشوفة ال تخفى عىل أحد.

كلامت يف زمن الغربة

فهد الباشا

عن  البطريرك  الراعي: لبنان  بحاجة  اىل أعجوبة«.  1 
ومنــا  اليــه: اذا  كان  ال  يزال،  يف  هذا  الزمن  متســع  
عاجيب فاملســألة، اذ  ذاك،  تحتاج  اىل  صلوات  أنقياء   ل
القلوب، واىل  دعاء  أصفياء  الله، واىل  دعوة  املظلومني 
الذي  قيل  لنا  أن  ليس  بني  رصخاتهم  وبني  الله  حجاب. 
املســألة، اذا، هي  اوال  عندكم، وعند  ســواكم  من  اهل  
سويتكم يف  املسؤوليات  واملواقع.  فع  ان  يستجيب  
الله  لكــم  ولدعاء  املعذبني، فتكون فاتحة  االعجوبة  ان  
يلهم  كبار  رجال  الدين نعمة  التخيل عن رســم  خطوط  

حمر  تحمي  الفاسدين.
عــن  أيب  هريــرة  :  » ان  الله  يبعــث  لهذه  االمة   2
عىل  رأس  كل  مائة  ســنة  من  يجــدد  دينها.  »   يثري  
هــذا  الحديث، ونحن  يف  الــرتدي عىل  كل  صعيد  ويف  
غري حال،   يثري  غري  سؤال  : من  كان  آخر  مبعو الله 
لهذه  املهمة ؟ او  ليس ان  ازمنة  طويلة  طويلة  مضت،  
 من  دون  ان  يســجل  التاريــخ، خاللها،   لالمة  دينها؟

من  املتناقل  الراســخ  يف  االذهان  ان  من  العالمات  
الفارقة  يف  ســلوكيات  أبناء الزىن،   ومعهم  كل  أبناء  
الحرام  انهــم، عىل  االغلــب، دهاقنة  دهاة  شــديدو 
التنبــه  ملصالحهــم،  واذا  ابتلــوا  باملعــا  فقلام  
يســترتون. اليس، يف هذا، مــا  يذكــرك بكثريين من 
 الساســة  الغيارى  عــىل  انقاذ  البالد  من  الفســاد ؟

جــاء  يف  حكمــة  الدهر: عىل  مــن  أراد أن  يدخل    4
االسطورة، أن  يتنازل، أن ينزل من  الصورة .

وفد من حزب الله في صيدا زار حنينة 

زار وفد من حزب الله برئاســة املسؤول عن منطقة صيدا 
الشيخ زيد ضاهر مع املسؤولني عن شعب صيدا عارف حميد 
وعني الحلوة عيل الزينو وعربا داين خاروف، رئيس »مجلس 
أمناء تجمع العلامء املسلمني« يف لبنان الشيخ غازي حنينة، 
يف مكتبــه يف عربا رشق صيدا، مهنئا بتوليه منصبه الجديد 

يف التجمع، ومطمئنا إليه بعد خضوعه لعملية طبية.
وأشــار بيان للحزب إىل أن »اللقاء تناول األوضاع الصعبة 
التــي يعانيها املواطن، واألوضاع السياســية التي ســببت 
املعاناة ألهلنا ومجتمعنا«. ولفت إىل أن »ضاهر عرض مسار 
عمل لجــان التكافل االجتامعي يف حــزب الله والعاملة يف 
صيدا والجوار، وشــكر لحنينة رعايته احتفال تكريم لجان 
الطوارىء الصحية ملكافحة فريوس كورونا يف مدينة صيدا 
منذ أسبوعني، منوها بدوره الداعم للعمل التطوعي واإلنساين 

واالجتامعي«.
ولفت إىل أن »املجتمعني حيوا املجاهدين األبطال واألهايل 
الصامدين يف القدس وغزة وكل فلســطني، والذين يشكلون 
اليوم بدمائهم الزكية وســواعدهم، الحجة لكل املســلمني 

لينهضوا بوجه املحتل الغاصب«.

حى باأل تهنىء  الــحــريــري  بهّية 
ين وتعتذر عن عدم استقبال املهن

أصدر املكتب اإلعالمي للنائبة بهية الحريري بيانا أشار فيه 
إىل أن »النائبة الحريري تتقدم من اللبنانيني عموما واملسلمني 
خصوصا بالتهنئة ملناســبة عيد األضحى املبارك، سائلة الله 
تعاىل أن تعم بركة العيد بلدنا الحبيب، وأن ميكن اللبنانيني من 
اجتياز هذه املرحلة املصريية والحرجة بأقرب وقت، مبا يلبي 
تطلعاتهم يف الخروج من هذا الواقع املأزوم عىل كل الصعد، 
اىل االستقرار بكل أشكاله وتحقيق العدالة االجتامعية التي 

هي أساس كل عدالة«.
وأعلن أن »الحريري، نظرا إىل الظروف االستثنائية والدقيقة 
التي متر بها البالد وتجــدد خطر تف جائحة كورونا، تعتذر 
عن عدم اســتقبال املهنئني بالعيد، داعية الله عز وجل أن يعيده 
عىل لبنان واألمة العربية واإلسالمية بالخري واليمن والربكات«.

الحقيقية  ــة  االنــتــفــا  : ــدا  ــمـ حـ
ــب ــشــع ــا ال ــودهــ ــ ــق ــ ــة ي ــيـ ــلـ ــعـ ــفـ والـ

أشار العميد املتقاعد مصطفى حمدان، يف ترصيح له عرب 
مواقع التواصل االجتامعي، اىل انه »مع االنتفاضة الشعبية 
املســتمرة وليس املوسمية أو االســتغالل السيايس لجوع 
الناس«، مضيفا : »مش هلق كامن اذا يف تأليف وزارة، مندعي 
لتجميــع عنارص املنتفضني، وكل واحد مــن جهته ليقول انا 

رئيس الحكومة االنتقالية«.
واالســتمرارية  والفعلية  الحقيقية  »االنتفاضــة  وتابع 
يقودها الشــعب«، مضيفا »مش هلق وقفوا، وبعد شــوي 
بس نالقي يف متغريات سياســية زيدوا ونقصوا، متل ما عم 

نشوف عىل ارض الواقع«.

القوا : العتماد النصاب الوطني 
ولي الطائفي في االستحقا الحكومي

رأى املسؤول عن العالقات السياسية عضو القيادة القطرية 
يف حزب »البعث العريب االشــرتايك« محمد شاكر القواس 
يف بيــان له، أن عدم تشــكيل الحكومة »يضــع كل القوى 
وخصوصا املمثلة يف مجلس النواب امام مســؤولية كبرية 
تتصل بوجوب الذهاب رسيعا اىل تعيني موعد لالستشــارات 
 النيابية امللزمة لتكليف شــخصية قادرة عىل إنقاذ لبنان ».

ودعا اىل »اعتــامد النصاب الوطني وليس الطائفي واملذهبي 
والجهوي يف عملية انجاز االستحقاق الدستوري الحكومي، 
واىل مغــادرة كل االنانيات والخالفات الشــخصية، وتغليب 
املصلحة الوطنية العليا، الن الحســابات التمثيلية داخل اي 
حكومة ستتشكل سقطت امام هول الكارثة التي يقبع تحت 

وزرها لبنان والشعب اللبناين«.

 اللق

حول ما ُسمي باملحاسبة في لبنا
هاين مندس

حاليا يوجه القايض بيطار اســتدعاء االشــتباه لكل 
الذين كانوا يف موقع املســؤولية األمنية واإلدارية حول 

انفجار املرفأ...
لكن هــذه » الــرباءة »القضائية تدخل فورا بشــكل 
غريمبارش يف ســياق الرصاع بني العونية و«الربية »... 

ضمن إطار الشد والجذب السيايس العام... 
املحســوبية واملحاصصة والزبائنية هي من صلب هذا 

النظام، وحيث يتم تعطيل أي فعالية محاسبة... 
القول بأن عىل القايض ان يقدم إثباتات عىل التهم، إمنا  
يدخل يف دائرة  الشــد والجذب واالستقطاب السيايس 
القائم.. وال أســاس له يف األختصــاص القضايئ.. ألن 
الشبهة ال تحمل اي إثبات، وإال تحولت مسبقا  اىل اتهام 
كيدي .. كذلك الذين وجهوا بإيعاز كيدي طلب الكشــف 
عىل مدى أهلية الصحة العقلية لرئيس الجمهورية بحكم 
السن أو سواه.. وهي تهمة ساقطة قانونيا ودستوريا... 
وقد تنطبــق عىل كل املســؤولني الذين تجاوزوا ســن 

 ... الثامنني، اذا صح مثل هذا االدعاء
هذا نظــام بطبيعته وتجاذباته الســلطوية الطائفية 
املذهبية وأعرافه الطائفية  »الطاووقية  » الشــوائية 
ء ويف مقدمتها  ..هو مولد فســاد .. والفســاد كل 

القوانني الفعلية التي يقرها النظام نفسه.
هو: 

FUNDAMENTAL  CORRUPTION  REGIME
أي مولد للفســاد.. وليس مجرد فيه فساد يحتاج اىل 
محاسبة واســتئصال.. ثم تســرتيح فيه العدالة قريرة 

 . العني.. واألذن والشم واللمس والهمس
بالنســبة ملوقف ماكرون والــدول األوروبية وخاصة 
أمريكا .. فجميعهم يعرفون أيــن تحولت األموال املهربة 
وبأسامء من من األشــخاص ويف أية بنوك أوروبية أو 
أمريكية.. فال يوجــد تحويل بنيك حتى اآلن يف العامل ال 

مير مبنصة  مقصلة نيويورك 
بإمكان هذه الدول أن تحتجز اذا شاءت أي ودائع العادة 
االموال املهربة واملرسوقة للبنــان..؟ لكنها ال تريد.. بل 
هي تضغــط عىل لبنان مســتهدفة املقاومة.. ولتوصل 
األمور اىل حد الوصول للدولة الفاشــلة.. يك تجد ذرائع 
لتدخلها  وفرض رشوطها وإرشافهــا املبارش.. واالتيان 
بنظــام تضمن االنتخابات فيه مجــيء برملان وحكومة 
تابعتني المالءات السياسة األمريكية يف لبنان واملنطقة 

.. وتساير مصالح الكيان الصهيوين وأمنه... 
وحــني تتحد هذه الــدول  مؤخرا عن » اكتشــاف » 
فســاد النظام اللبناين وتطالب باصالحات فيه... بينام 
كانت تعلم حقائق الفساد، بل كانت تشجع عىل  الفساد 
واالفساد وتقوم بدعم بعض حمالت ممولة من جانبهم 
علنــا وبارشافهم املبارش  كدول ضــد أفرقاء داخليني ال 

تعجب سياستهم هذه الدول.
 وحاليا أال يتم تهديد وابتزاز بعض املســؤولني والحجز 
عىل أموالهم يف الخارج، اذا مل يتامشــوا مع السياســة 

األمريكية يف لبنان واملنطقة...؟
والحديث يطول

لـــــقـــــاء مــــشــــايــــ الــــــــبــــــــداوي«:
لـــــضـــــبـــــ فــــــلــــــتــــــا االمـــــــــن

شــدد اللقاء التشاوري ملشــايخ مخيم البداوةي يف بيان 
ورة رفع الغطــاء عن كل مخل  بعد اجتامع طــار عىل 
بامن املخيم واســتقراره واعتقال املرتكبني وتسليمهم للدولة 

اللبنانية، واال فشعبنا لن يرحمكم.
وقــال: »نحمل الفصائل ما وصلت اليــه االمور من فلتان 
امني وفوىض السالح، واذا مل تتخذ االجراءات املناسبة بشكل 

عاجل، نحذر من تداعيات ال تحمد عقباها«.

ــا ــبـ ــتـ ــي اشـ ــ ــى فـ ــ ــرح ــ ــة ج ــ ــا ــ
مـــســـلـــ فــــــي عــــيــــن الـــحـــلـــوة 

شــهد فجر أمس مخيم عني الحلوة يف صيدا، إشكاال يف 
الشارع التحتاين تطور اىل اشــتباك مسلح، استخدمت فيه 
القنابل واألسلحة الرشاشة وأصيب بنتيجته ثالثة أشخاص 

ارا جسيمة باملمتلكات«. وخلف أ
ويف التفاصيل، أن إشكاال فرديا وقع بالقرب من مسجد النور بني 
عنرص من »األمن الوطني الفلسطيني« وآخر من »حرس املسجد«، 
رسعان ما تطور اىل اشتباك مسلح مع »حرس املسجد«، استخدمت 
فيه األســحلة الرشاشــة والقنابل اليدوية، قبل أن تعمل القوى 

الفلسطينية عىل ضبط األمور وتطويق االشتباك وإعادة الهدوء.
واتفق عىل تشكيل لجنة تحقيق ملعرفة مالبسات الحاد 

ومنع تكراره.

توقيف مرّو ُمخدرات في سن الفيل
أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخيل  شعبة العالقات 
العامة يف بالغ لها انه: »توافرت معلومات لدى شعبة املعلومات 
يف قوى األمن الداخيل عن قيام شخص مجهول الهوية برتويج 
املخــدرات يف عدد من املناطــق ضمن محافظــة جبل لبنان. 
وبنتيجة االســتقصاءات والتحريات، متكنت الشعبة من تحديد 
، وبتاريخ  مواليد العام 1965، ســوري  . هويته، ويدعى س. 
2021، بعد عملية رصــد ومراقبة دقيقة، أوقف بالجرم  12
املشهود، يف محلة ســن الفيل، يف أثناء ترويجه املخدرات عىل 

م سيارته من نوع »أودي«، جرى ضبطها.
بتفتيشه والسيارة، عرث عىل:

 420 غ. مــن مــادة الكوكايني موضبة داخل كبســوالت 
ومظاريف وعلب بالستيكية معدة للرتويج.

 111 غ. من مادة باز الكوكايني، موضبة يف 22 كبسولة، 
ومعدة للرتويج.

2 علبة بالستيكية فارغة، تستخدم لتوضيب املخدرات.  4 
إضافة إىل كميات من العلب البالســتيكية وأكياس النايلون 
بأحجام مختلفة، كمية من األوراق ومقص ومطاط، تستخدم 
يف توضيب املخدرات، بطاقة هوية ورخصة قيادة مزورتني، 

هاتفني خليويني ومبلغ مايل.
بتفتيش منزله الكائــن يف بلدة بصاليم، ضبط مبلغ مايل 

ومفكرة مدون فيها حسابات أموال عمليات الرتويج.
بالتحقيق معه، اعرتف مبا نســب إليه لجهة قيامه بتجارة 
املخــدرات وترويجها لحســابه الخاص عىل عــدد كبري من 

الزبائن يف مناطق مختلفة من جبل لبنان.
أجري املقتــىض القانوين بحقــه، وأودع مع املضبوطات 

املرجع املعني، بناء عىل إشارة القضاء املختص«.

ــ ؟ ــ ــ ــل ــ ــ ــراب ــ ــ مـــــــن »يُـــــشـــــيـــــطـــــن« ط

حـــــالـــــيـــــاً  ُتـــــــــجـــــــــري  »الــــــــصــــــــحــــــــة«   : حــــــســــــن 
ــي ملـــــواكـــــبـــــة مــــتــــحــــور »دلـــــتـــــا« ــ ــ ــدان ــ ــ ــي ــ ــ املـــــســـــ امل

أشــار وزير  الصحة العامةيف حكومــة ترصيف األعامل  

حمد حسن، يف حديث تلفزيوين، إىل أن »الوزارة تقوم حالًيا 

باملســح امليداين وتتبع املخالطني، ملواكبة متحور دلتا، وكل 

الخربات التي تجمعت يف املايض ال بد ان تســتخدم يف حال 

ازدادت ارقام االصابات«، ومتنى عىل املواطنني »االلتزام خالل 

هذه الفرتة، لتجنب اي تطــور، فليس لدينا طاقة عىل تحمل 

موجة وبائية جديدة«.

ومبوضوع الــدواء، والقرار الذي صدر عنه والذي ســمح 

باسترياد رسيع لالدوية الجديدة، باالضافة اىل اصدار لوائح 

األدوية الغري مدعومة، اعترب حســن أنه »تم تسعري األدوية 

الغري مدعومة عىل ســعر رصف 12 الف لرية، بسبب ان هذه 

االدوية كان قد تم استريادها عىل سعر الرصف 12 الف خالل 

االشهر الخمسة االوىل من سنة 2021«.

ن حســن املواطنني أن »كل دواء سُيسمح باسترياده  وط

ســيكون مطابًقــا للمواصفــات، والوزارة عــىل الصعيد 

البريوقراطي ســترسع كل الخطوات لتأمني االدوية بســعر 

تنافيس يف الســوق املحلة«، مشريًا إىل أن »أدوية الجينرييك 

هي ادوية بجودة عالية واسعار تنافسية«.



مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات
اإلثنني 19 متوز 2021

ر را عبد ال ا

ات شددت على انقا لبنا من محنته قدادي في عيد القدي شربل ..وع

م ا  را  يلقي عظته ا
أقيمت أمس القداديس احتفاال بعيد القديس رشبل يف عدد 
من املناطق. وشــددت العظات عىل »انقاذ لبنان من محنته. 
فليخلص مار رشبل لبنان من معاناته ومن أزماته االقتصادية 

رأفة مبواطنيه«.

 عبد الساتر: نريد وطنا جديدا 

ترأس راعي أبرشــية بريوت املارونيــة املطران بولس عبد 
الســاتر قداس ليلة عيد مار رشبل، يف كنيسة مار رشبل يف 
الفنار، الذي احتفل به خادم الرعية الخوري روجيه رسكيس 
مبعاونة الخوري جورج قليعاين والشــامس منصور رحمة، 

ومبشاركة عدد من الكهنة، يف حضور جمع من املؤمنني.
وشدد املطران عبد الساتر يف العظة التي ألقاها بعد تالوة 

االنجيل املقدس، عىل حرية مار رشبل، فقال:
»رشبل كان إنسانا حرا حرية املسيح ابن الله. كان حرا من 

متسك البرش بالتقاليد والعادات البالية. كان حرا من آراء الناس 

فيه ومــن كالمهم بحقه. كان حرا من الطمع ومن الســعي 

خلف املال. كان حرا من حب السلطة ومن الرغبة يف التسلط 

عىل حياة النــاس. كان حرا من الرفاهيــة والرتف. كان حرا 

من أي عقيدة حزبية ومــن أي زعيم. كان حرا من طموحاته 

وأحالمه. كان حرا من املآدب والوالئم وقصص العجائز. كان 

حرا من الطائفية ومن التعصــب الديني. كان حرا من الفجع 

واألنانية والكربياء.«

وختم »نريد وطنا جديدا، ونصيل اىل مار رشبل ونطلب منه 

أن يحقق لنا هذه اإلرادة، وننتظــر األعجوبة. ولكن لبنان لن 

يتغري ولو أطلنا الصالة وأكرثنا من التامثيل ومن الزيارات إىل 

عنايــا. ملاذا؟ ألن ال وطن يتغــري إال إذا تغري أهله بفعل الروح 

فعاشوا أحرارا، حرية أبناء الله عىل مثال القديس رشبل«.

 روحانا: للتالقي واحرتام بعضنا البعض 

ترأس راعي أبرشية رصبا املارونية املطران بولس روحانا، 
قداسا إلهيا باملناســبة يف الكنيسة التي تحمل إسم املحتفى 
بعيده يف زوق مصبح، وقــال يف عظته: »إميان رشبل كان 
قامئا عىل الصالة املجردة، حبا باللــه، مار رشبل يف حياته 
الروحية والرهبانية ويف عزلته يف محبســته كانت صلواته 
دامئا مناجاة الله حبا لله. هو عاشق لله، يصيل من أجل مجد 
الله وخالص النفوس البرشية. أراد التتلمذ للمسيح واالصغاء 
اليه، التتلمذ للمســيح طريق الخالص ويتطلب منا حوارا مع 

املسيح. رشبل كان تلميذا مدى الحياة حتى لحظة وفاته«.
وشدد عىل »أهمية إثبات امياننا فعال ال قوال، السيام يف هذه 
األيام الصعبة التي منر بها، عىل التالقي والحوار واحرتام بعضنا 

البعض واالصغاء اىل بعضنا بتعقل وهدوء ودفء لسان ».

 سمعان: نأمل أن ينقذ لبنان من أزماته 

أزيحت الستارة عن مزار مار رشبل يف كنيسة سيدة النجاة 
العائليــة يف بلدة الكفور الجنوبية، باملناســبة، يف حضور 
خوري البلدة االب يوسف سمعان وراهبات النبطية وجمع من 

املؤمنني.
وألقى الخوري ســمعان كلمة قال فيهــا: »إن الزرع الجيد 
هو زرع اإلنسان ومار رشبل شفيع لبنان ونأمل أن ينقذه من 
أزماتــه، وعيد مار رشبل هو عيد القداســة ونصيل عىل نية 
املغرتبني الذين يرسلون أموالهم الهلهم يف لبنان ولهذا املزار 
الذي يشــبه مزار عنايا«، آمال أن »يخلص مار رشبل لبنان من 

معاناته ومن أزماته االقتصادية رأفة مبواطنيه«.
وختم »نعيش بقلق وخوف عىل مســتقبل أوالدنا ووطننا 

ونعاين صعوبات وآالما، لكننا نؤمن بإله واحد«.

يتصاعد والغضب   ... طــرابــلــ احياء  تلهب  واملــحــروقــات  االزمـــات 
دموع االسمر

ما حصل يف جبل محســن، كان خطريا بكل اشكاله، ومل 
يخرج ابناء الجبل اىل الشــارع لو مل يضيق حبل الخناق عىل 
االهايل ...مواجهة الجيش أمــر يرفضه الجميع، وخطري ان 
يوضع الناس مبواجهة الجيــش، الذي نجح اخريا بنزع فتيل 
الفتنة يف جبل محســن، بعد نجاحه يف بــاب التبانة، حيث 
يقوم الجيش مبهام وزارات االقتصاد والنفط والطاقة، فيعمل 
عىل تأمني املحروقات تحسســا من قيادة الجيش بالشــعب، 
ووأد الفتنــة تحيكها اياد خارجية هاجســها تفتيت الدولة 

والنيل منها ....
لعل التبانة وجبل محسن،  وهام يشكالن بالواقع الجغرايف 
واالداري منطقة واحدة، يعتــربان من افقر املناطق واكرثهم 
حرمانا ..لكــن هناك يف طرابلس ومحيطهــا االداري احياء 
شعبية تعيش يف الظلمة وتحت خط الفقر بدرجات،  واالخطر 
ان عيد االضحى حل فيام االسواق مقفلة لعدة اسباب ابرزها: 

 اوال: نفاد املازوت اال يف الســوق الســوداء، ولجوء 

اصحــاب املولدات اىل تقنني شــديد انعكس ســلبا عىل 
اصحاب املصالح واملؤسسات التي فضلت االقفال عىل ان 
تفتح يف ظل ظروف قاهرة قاسية مل تشهد مثيل لها يف 

تاريخ البالد.
 ثانيا: لعبــة الدوالر التي تجــاوزت كل الخطوط الحمر، 
حيث يواصل ارتفاعه، مام اضطر معظم تجار االلبسة واملواد 
الغذائية واالســتهالكية مع الصيدليات اىل االقفال املتواصل، 
فغابت معامل عيد االضحى عن املدينــة للمرة االوىل، والتهم 

الدوالر االخ واليابس ..
والالفت، انه يف ظل هذه الظروف االقتصادية واملعيشــية 
الســوداء، تنشط اسواق سوداء عىل  مختلف االصعدة،  سواء 
سوق الدوالر او سوق البنزين او املازوت او االغذية بانواعها، 
نتيجة الفلتان وانهيار الدولة ومؤسساتها، مام شّجع التجار 
الجشعني واملحتكرين ليتحّولوا اىل رشكاء سلطة تتخبط يف 

مواجهة االزمات املستفحلة ...
ويف جانب آخر، فقد نشــطت يف املدينة عمليات الســلب 
والنهب يف وضح النهار،  اىل درجــة ان املواطن  اي مواطن  
بات يخ مــن اصحاب الدراجات الناريــة الذين يتجّولون 

بكثافة يف شــوارع املدينة،  
النسوة  سلب  عىل  ويعمدون 
ووقعت  الــربق،  برسعــة 

حواد عديدة بهذا الشأن...
ان  الطرابليس  ويخــ 
تســتمر مظاهــر الفوىض 
نتيجة شح املازوت والبنزين 
املتفاقم  التقنــني  وواقــع 
حرارة  ذات  مناخية  بظروف 
مرتفعــة وصيدليات مقفلة 
وتحويــل  ميــاه  وتقنــني 
طرابلس اىل مدينة اشــباح 
تغيب عنهــا افراح العيد لدى 
باملئة من  اكرث من مثانــني 

عائالت طرابلس والشــامل، وهي العائالت التي مل تعد قادرة 
عىل رشاء الحاجات االساســية بعد خسارة القيمة الرشائية 

للعملة الوطنية ...
وجــوه الناس مع حلول العيد تجدها بائســة والخوف من 

املجهــول الذي يدفع الناس للخروج اىل الشــوارع مقهورين 

مدفوعني بقهر الجــوع والفقر، فالخطر داهــم يف املدينة 

، وقياداتها غائبة عن الســمع. ويقول احد  والعائــالت تــ

املواطنني: »ليست غائبة عن السمع بل غائبة عن الوعي«. 

ب االعامي وزارة الصحة دع الى اخرا الدواء من التجا
املفقودة لادوية  الطارىء  االستيراد  باب  فت  الى  ــادرت  وب

أصدرت وزارة الصحة العامة بيانــا عن إجراءاتها ملعالجة 
أزمة الدواء قالت فيه: »دعت الوزارة جميع املعنيني اىل اخراج 
موضوع الدواء من التجاذب اإلعالمي ملا يف ذلك من انعكاسات 
سلبية عىل املواطنني الذين يعانون أصال من تداعيات االزمة 
الجميع  القطاع الصحي، وتدعو  االقتصادية وانعكاسها عىل 
اىل التنســيق والعمل الجامعي للحد من اآلثار الخطرية لهذه 

االزمة.
واكدت الوزراة »ان أي خطــوة اضطرارية باتجاه تصنيف 
ادوية غري مدعومة هي باألســاس ناتجة من امتناع مرصف 
لبنــان عن تأمني الدعم من العمــالت الصعبة وتوقفه خالل 
شهري أيار وحزيران عن تســديد فواتري االسترياد املرتاكمة 

وبعضها يعود اىل شهر ترشين الثاين من العام 2020.
اضاف البيــان »إن الوزارة وبعد تبلغها بشــكل واضح من 
مــرصف لبنان عدم إمكانية دعم القطــاع الصحي من أدوية 
طفال ومواد أولية للصناعة الوطنية  ومستلزمات وحليب ل
بأكرث من 50 مليون دوالر شــهريا، عملــت وفق االولويات 
بتخصيص الدعم لالدوية املســتعصية والرسطانية واملنقذة 
واألمراض  االطفال  واللقاحات وحليب  واالستشفائية  للحياة 
العصبية والنفســية باالضافة إىل أدويــة األمراض املزمنة، 
بناء عليه صدرت الئحة االدوية غري املدعومة. والهدف وضع 
سقف الحد األقىص ألسعار االدوية غري املدعومة اىل حامية 
املواطن من تفلت أســعار االدوية وبيعها يف السوق السوداء 
بأســعار وارباح خيالية، امر الذي يعرض املستورد للمساءلة 

وينعكس تاليا باالساءة عىل الصيدليات«.
وتابع »تذكر الوزارة بأن الكميات املتوفرة حاليا يف السوق تم 
طلب استريادها خالل األشهر الخمسة األوىل من العام 2021 
وهي بعظمها مقدمة اىل مرصف لبنان للحصول عىل الدعم. 
وبالتايل فإن إصدار الوزارة لوائح أسعار األدوية غري املدعومة 

12 لرية للدوالر الواحد يف حني أن سعر  عىل سعر رصف 000
22 لرية تم احتسابه  الرصف يف السوق السوداء يعادل ال 500
املتوفرة  كسعر وسطي للمرحلة التي تم استرياد األدوية فيها 
، إذ أن الدوالر مل يتجاوز يف نهاية شــهر  حاليا يف الســوق
12 ل.ل. بناء عليه، لن يتكبد ال املستورد  نيسان عتبة ال 00
وال الصيديل أي خسارة يف اإلفراج عن األدوية املخزنة بل هذه 
الخطوة هي مبثابة حامية للمواطــن وللتخفيف عنه إذ من 
دونها سريتفع ســعر الدواء غري املدعوم ألكرث من 12 ضعفا 

بحيث ال طاقة للمواطن عىل تحملها.
واردف »بــادرت الوزارة إىل فتح باب االســترياد الطارىء 
والتســجيل الرسيع لجميع أنواع األدوية املفقودة يف السوق 
املحليــة، مبوجب موافقة مســبقة من الــوزارة مع التزام 
الضوابط الفنية ومعايري الجودة املعتمدة، عىل أن يســتكمل 
املســتورد جميع الوثائــق املطلوبة خالل ثالثة أشــهر من 
تاريخ االســترياد. وتهــدف هذه الخطــوة إىل توفري الدواء 
الجيد والفعال بسعر تنافيس ووضع حد للتخزين واالحتكار 
واستنسابية االســترياد. بحيث حرصت الوزارة عىل مشاركة 
األفكار والتوجهات مع جميع الجهات والقطاعات والنقابات 
ذات الصلة ملحاولة تقديم األفضل ملصلحة املواطن الذي نهدف 

جميعا اىل تخفيف العبء عنه«.
وأكــدت »وزارة الصحة أنها يف اجتامعــات مفتوحة مع 
جميع القطاعــات والنقابات املعنية ملتابعة حركة الســوق 
وتطوير اإلجــراءات التطبيقية للخطــة وباألخص ما يتعلق 
مبؤرش القيمة التي يتم التسعري عليها ومبا يتالئم مع حاجة 
تأمني األصنــاف للمواطنني. ودعت جميــع رشكات االدوية 
والصيادلة أصحاب الصيدليات الذين نتفهم هواجســهم، اىل 
الوقوف اىل جانب املواطن، والتعــاون والتكامل مع الوزارة 

لنعرب جميعا هذه املرحلة املوقتة والصعبة وغري املسبوقة«.

ارتــــــــــفــــــــــاع بـــــــــالـــــــــحـــــــــرارة والـــــــرطـــــــوبـــــــة
ــق ــحــرائ ــل ــي تـــفـــاديـــاً ل ــ ــدن ــ ــاع امل ــدفـ ــلـ وارشــــــــــادات لـ

ر  ري 

يسيطر طقس صيفي حار ورطب عىل الحوض الرشقي 
للمتوسط حيث تتخطى درجات الحرارة معدالتها املوسمية 
وتبلغ ذروتها يوم االثنني، مع نسبة رطوبة مرتفعة تؤدي 
اىل زيادة الشعور بالحر حتى يوم األربعاء حيث يتحول اىل 

معتدل نسبيا. 
وعليه، توقعــت دائرة التقديــرات يف مصلحة األرصاد 
الجويــة، ان يكون الطقس اليوم قليــل الغيوم اجامال مع 
اســتمرار درجات الحرارة باالرتفاع، وبخاصة عىل الجبال 
ويف الداخل حيث تصل اىل ذروتها مع بقاء نسبة الرطوبة 
املرتفعة عىل الساحل، مام يزيد الشعور بالحر. ونحذر من 
التعرض ألشــعة الشــمس لفرتة طويلة ومن خطر اندالع 
الحرائق يف املناطق الحرجية كــام ننصح من االكثار من 

رشب املياه. 
الثالثــاء: غائم جزئيا مع بدايــة انخفاض بدرجات 
الحــرارة يف املناطق الجبليــة والداخلية وتبقى دون 
تعديل يذكر عىل الســاحل بحيث تبقى فوق معدالتها 
املوسمية كام تنشــط الرياح أحيانا ويتشكل الضباب 

عىل املرتفعات. 
اما األربعــاء: قليل الغيــوم اىل غائــم جزئيا مع 
الحرارة خاصة  انخفاض اضايف وملموس بدرجــات 
يف املناطق الجبلية والداخلية حيث تعود اىل معدالتها 
السنوية كام تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب عىل 

املرتفعات. 

 ارشادات الدفاع املدين 

شددت املديرية العامة للدفاع املدين يف وزارة الداخلية 
ورة تقيــد املواطنني  والبلديــات، يف بيان، عــىل »
بإرشادات السالمة العامة تفاديا الندالع حرائق األحراج 
، تزامنا مع حلول عطلة األعياد، ونظرا  ووقوع الحــواد
ملا تشــهده هذه الفرتة من إقبال كثيــف عىل التنزه يف 
الغابات أو ارتياد الشاطىء واملســابح واالنهر هربا من 

الطقس الحار«. 
ودعت املتنزهني يف الغابــات اىل »ردم الحفرة التي 
يســتخدمونها إلقامة مواقد الشــواء عنــد االنتهاء 
باســتمرار  النار  ومراقبة  باملــاء،  وتربيدها  بالرتاب 
عندما يكون الهواء قويا خوفا مــن تطاير الرشارات 
ورة إبعاد املواد الرسيعة االشتعال  وانتشــارها، و
عن مكان النار، وجمع النفايات ال ســيام الزجاجية 
منها ووضعهــا يف كيس القاممة، وعدم رمي أعقاب 
بالنسبة  أما  الحرجية.  املناطق  الســجائر يف محيط 
إىل من جعلوا من الشــاطئ وضفاف االنهر وجهتهم 
التعرض ألشــعة  العطلــة فعليهم عدم  أيام  لقضاء 
 ،15 11 والساعة 00 الشمس مبارشة بني الساعة 00
ات الوقائية للحامية من أشعة  واستعامل املســتح
الخالية من  الســوائل  الشــمس، واالكثار من رشب 
الكحول، واالمتناع عن الســباحة مبارشة بعد تناول 
وعدم  باستمرار  االوالد  ومراقبة  واملرشوبات،  الطعام 
السامح لهم بالســباحة دون مراقب، وعدم السباحة 
يف األماكن البعيدة عن الشاطئ عندما تكون األمواج 

الرياضات  التيارات قوية، وعدم مامرســة  او  عالية 
املائية دون ارتداء ســرتة النجاة أو يف حال احتســاء 
الكحول، وعدم القفز من األماكن العالية خصوصا يف 

املواقع الصخرية«.
وأشارت املديرية اىل أنها استنفرت مراكزها املنترشة 
عىل كل األرايض ووضعت العنارص يف جهوزية تامة 
ورة  لتلقي نــداءات اإلغاثة، مذكــرة املواطنني ب«
االتصال بغرفــة عملياتها عىل رقــم الطوارىء 125 
، مع متنيات السالمة  للتدخل فورا عند وقوع أي طار

للجميع«. 

 إخامد حرائق يف املناطق 

تجــدد بعد ظهر امس الحريــق يف منطقة ضهر نصار، 
حيــث توىل مركــز الدفاع املــدين يف عيات، مبســاعدة 
صهريجي ميــاه، العمل عىل إخامد النار ومنع وصولها اىل 

املنازل املجاورة.
وأشــار رئيس املركز طــالل أيوب اىل أن النــار التهمت 

مساحة 000 مرت مربع من أشجار الصنوبر.
كام اندلع حريق كبري يف االشــجار الحرجية ضمن 
نطاق بلدة حبشــيت والنريان متددت برسعة كبرية. 
وناشــد االهايل وزير الزراعة وقائد الجيش إرســال 
طوافة عسكرية للمســاعدة يف إخامد النريان، نظرا 
لعدم وجود طرقات يف املنطقة وصعوبة التحرك يف 

التضاريس الصعبة.



اقتصـــــــــــــــــــــــــاد
االثنني  19 متوز 2021

عربيـــــــــــد :  اجـــــــــــراءات كفيلـــــــــــة بحـــــــــــل األزمـــــــــــة..!

اتــفــا عــلــى زيــــادة انــتــا الــنــفــ اعــتــبــاراً مــن اول اب

ــــية  ــ ــ ــ ــ ــــــة الشمســـ ــ ــ ــ ــــو الطاقـــ ــ ــ ــ ــ ــــع ا تكـــ ــ ــ ــ ــ ــــا تتوقـــ ــ ــ ــ ــ اليابـــ
ــاء  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد الكهربـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــائل توليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن وسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ارخـ

ت دة ا ي

غرّد رئيس املجلس االقتصادي 
االجتامعي شــارل عربيد عرب 
 10 »تويــرت«:  يف  حســابه 
اجــراءات كفيلة بحل األزمة.. 

اذا يف نّية يف امكانية.
كتــار بقولــوا .. بهالبلد ما 
يف حــل. بــس تخيلــو معي 

هاملشهدية:
1 تشكيل حكومة موثوقة 
مــن مســتقلني وبصالحيات 

استثنائية.
2 التزام القوى االساســية 
النيابية  االنتخابــات  إجــراء 

مبوعدها.
 استكامل التفاوض مع صندوق النقد عىل 

قاعدة التزام اإلصالح والتقشف والحوكمة.
4 رفع الدعــم تدريجا تزامنا مع البطاقة 

التمويلية.
5 إصدار رسيع لقوانني الكابيتال كونرتول، 

استقاللية القضاء، املنافسة والالمركزية.
6 إصالح القطاع املرصيف بالدمج وإعادة 

الهيكلة.

 إطالق التدقيق الجنايئ الشامل.

 إصــدار التقرير األويل لنتائج التحقيق 

بانفجار 4 آب.

9 ترتيــب العالقات مع الــدول الصديقة 

واملصالحة مع االغرتاب.

10 إعــالن هدنة 100 يــوم بالصوم عن 

السجال السيايس والجدلية العقيمة.

هيك .. بيكون يف حل أو ما يف حل؟

اذا يف نية .. يف إمكانية«.

منظمة  قالــت 
الــدول املصــدرة 
أوبــك  للنفــط 
كبار  إن  بيان،  يف 
الذهب  منتجــي 
العامل  يف  األسود 
عــىل  اتفقــوا 
زيادة  مواصلــة 
اإلنتــاج بشــكل 
متواضــع اعتبارا 
مــن آب، بعــد أن 
اإلمارات  عطلــت 
وقت  يف  اتفاقــا 

سابق من هذا الشهر، 
بحسب ما نقلت »وكالة الصحافة الفرنسية«.

وأوضــح البيان أن االتفاق ينص عىل قيام 
2 دولة،  تحالف »أوبك بــالس« املكون من 
برفع اإلنتاج مبقــدار 400 ألف برميل يوميا 
كل شــهر اعتبارا من آب، للمساعدة واتفقت 
املجموعة عىل زيادة حصة  اإلمارات  إىل 5 
مليــون برميل يومياً، ورفــع إنتاج  العراق  و 

الكويت  بواقع 150 ألف برميل يومياً، بحسب 

ما أعلنت وكالة » ويرتز«.

كام وافقت املجموعة، عىل تعديل مستوى 

 11 األساس إلنتاج السعودية وروسيا إىل 5

مليون برميل يوميا لكل منهام، بداية من أيار 

2022 من 11 مليونا سابقاً.

وعقــد اجتامع وزراء طاقة دول مجموعة 

« عرب تقنية الفيديو، برئاســة كل من   »أوبك

وزير الطاقة  السعودي عبد العزيز بن سلامن، 

ونائب رئيس الوزراء الرويس ألكسندر نوفاك.

توقعت  اليابان  أن تكون  الطاقة  الشمســية 
أرخص وسائل توليد الكهرباء يف البالد بحلول 
نهاية العقد، ما يثري غموضا بشأن آفاق إحياء 

صناعة  الطاقة النووية .
ووفقــاً لتحليل وزارة االقتصــاد والتجارة 
والصناعــة، أخذ يف االعتبــار تكلفة البناء 
والتشــغيل ومختلف أنواع  الوقود  املستخدم 
للتوليد، فإن ثالث أكرب اقتصاد يف العامل يتوقع 
استخداما واسع النطاق للطاقة الشمسية، وأن 
تصبح طاقة رخيصة، وأن يصل الســعر لنحو 

ساعة. مثانية ين لكل كيلوواط
نباء، أن الوزارة  وذكرت وكالة » بلومربغ » ل

رفعت توقعاتها لتكلفة الطاقة النووية مقابل 
توقعاتها لعام 2015 ، بسبب التحسينات عالية 
التكلفة واملطلوبة مبوجب لوائح الســالمة 

الجديدة.
ومتثل التقديرات الجديدة تحوال يف اليابان، 
حيث تســعى املؤسسات والحكومة منذ فرتة 
طويلة إىل إعادة تشغيل  املفاعالت  التي أغلقت 
يف أعقاب كارثة فوكوشيام عام 2011 بسبب 
القدرة  التنافسية  للطاقة النووية مع مصادر 
الطاقة األخــرى. ومن املتوقع أن تعزز الدولة 
دعمها للطاقة املتجددة عىل حســاب الطاقة 

النووية يف إطار سيايس جديد سيصدر.

ــام ــ ــ الــتــقــنــيــن وال بـــعـــاد شــب ــقــاعــيــة  ــيــة وب ــة زحــل صــرخ

الجومة  ــديــات  ل ــ ب ــحــاد  ات الـــى  ملــــازوت  ا ن  مــ ليتر  الـــف   

ت  ا
ناشــدت الهيئــة الزحليــة ملتابعة ملف 
24 الدولة وما تبقى من ضمري  الكهربــاء 24
فيهــا االرساع بتأمني مادة املازوت بالســعر 
الرســمي وبالكميات املطلوبة لرشكة كهرباء 
زحلة الســتمرار قدرتها عىل تأمني الكهرباء 
24 وإبعاد شبح التقنني عن منطقة نعمت  24
 باالستقرار الكهربايئ منذ اكرث من ست سنوات.

رصخــة الهيئة جاءت اثــر االجتامع الطار 
لهيئتها العامة الذي عقدته ظهرامس  يف املجمع 
السياحي ســتار غيت للبحث بآخر التطورات 
واالســباب التي آلت الضطــرار كهرباء زحلة 
 االعالن عن برنامج تقنني الربع ساعات يومياً.

الهيئــة  ناشــدت  االجتــامع  وخــالل 
بالرسعــة  املــازوت  تأمــني  لني  املســو
باملحظــور. الوقــوع  لعــدم   القصــوى 

كام ناشدت الهيئة قائد الجيش واساقفة زحلة 
ورجال الدين من مختلف الطوائف وسياسيي 
ساء البلديات واملخاتري بذل الجهود  البقاع ور
كالعادة مشــكورين ســلفاً للضغط او اجراء 
االتصاالت ملســاعدة كهربــاء زحلة من اجل 
.24  استمرارها بتأمني الخدمة الكهربائية 24

وختم منسق الهيئة يوسف زرزور باسم الهيئة 
متوعداً بتحركات شــعبية وسلسلة اتصاالت، 
مؤكداً اســتمرار االجتامعات املفتوحة للهيئة 
ء  ملواكبة التطورات حيث ســيبنى عىل ال
مقتضاه الن الزحليــني والبقاعيني لن يقفوا 
مكتويف االيدي امام محــاوالت اعادتهم اىل 
زمــن الظالم والتقنني وكأنهم ال يكفيهم ذلهم 
اليومــي امام محطات البنزيــن والصيدليات 

واملستشفيات.

تســلم اتحاد بلديات الجومــة حواىل 5 

ألف ليرت مــن املازوت، بعد اتفــاق مع املدير 

العام ملنشــآت النفط يف لبنان.وأوضح رئيس 

االتحــاد روين الحاج يف بيان، أنه تم »توزيع 

الكمية عــىل مولدات إشــرتاكات الكهرباء 

واالفــران ومضخــات املياه«. وأشــار اىل أن 

»العملية متت بالتنسيق والتعاون مع محطتي 

ضاهــر وحرب للمحروقات اللتني تولتا توزيع 

 املــازوت، مبواكبــة من رشطــة االتحاد«.

ولفــت الحــاج اىل أن »كمية اإلســتهالك 

االسبوعية لجميع مولدات الجومة تفوق املائة 

وعرشين ألف ليرت والكمية التي تم إســتالمها 

ال تكفي ألكرث من يومني لكل مولد«، مناشــدا 

املدير العام ملنشــآت النفط يف لبنان الســيدة 

أورور فغايل زيــادة الكميات لتصبح موازية 

لحجم االستهالك الفعيل«.

ورة  وطالــب الحاج املعنيــني كافة ب »

تسليم كميات إضافية لتلبية حاجات املصانع 

يف الجومة وال سيام األجبان واأللبان، إضافة 

اىل االفران وسائقي سيارات االجرة«، مناشدا 

األجهزة األمنية كافة »التشدد واملساعدة لتأمني 

وصول املحروقات إىل عكار ومنع التعرض لها 

عىل الطرق، ملا له من إنعكاســات سلبية عىل 

املنطقة وتعريض السلم األهيل للخطر«.

جوزف فرح

اللبنانيني وعضو  املستثمرين  اتحاد  رسم رئيس 
مجلــس الهيئات االقتصادية جــاك رصاف صورة 
قامتة عن الوضع السيايس وتداعياته السلبية عىل 
االوضاع االقتصادية يف لبنان بعد ان اقفلت 40يف 
املئة من املؤسسات يف القطاع الخاص وان البقية 
عىل الطريق حتى نهاية الســنة الحالية يف حال 
استمر التأزم السيايس وعدم تشكيل حكومة ،وان 
املوظفني او العامل الذين يرتكون لبنان اىل منطقة 
الخليج يطبقون القــول اعطنا خبزنا كفاف يومنا 
الن الحياة فيها اصبحــت غالية وال ميكن التوفري 
فيها لدرجة  ان بعضهم ســافر اىل غرب السودان 
الذي يعاين من املشــاكل عىل البقاء يف لبنان يف 

هذه الظروف التي يعيشها .
لكن رصاف اطلق  خارطــة طريق للخروج من 
الهزات االرضية اليوميــة وارتداداتها التي يتعرض 
لها القطاع الخــاص واللبنانيون عموما حيث اكد 
ورة االميان واليقني »بلبنان فقط »وليس  عىل 
تابعا لهذا او ذاك ،لهذا املحور اوذاك املحور ومطالبا 
ية للبنان نريد واي مســتقبل  بحوار حــول اي ر
له ،معتربا ان لبنان املئة ســنة املاضية لن يعيش 
مجددا بل سيقوم عىل انقاضه لبنان الجديد بعيدا 
عن التدخالت الخارجية املؤذية له رغم اننا بحاجة 
اليوم اىل »حج خالص« من الخارج وخصوصا من 

صندوق النقد الدويل .
املشكلة نقدية واجتامعية 

واعــرتف رصاف ان مشــكلتنا اليوم هي نقدية 
وماليــة واجتامعيــة لكن ال حل بدون تشــكيل 
حكومة وهذه املشــاكل ال يهتم بها السياســيون 
الذين يعيشون يف انفصام كبري مع هؤالء اللبنانيني 
الذين يعانون كثريا يف هــذه االيام وبالتايل همنا 

نحن كممثلني عــن القطاع الخاص املحافظة عىل 
مؤسســاتنا وعاملنا وموظفينا يف كل القطاعات 
دون االتكال عىل السياســيني لحل هذه املشــاكل 
خصوصا القطــاع املايل الــذي كان اقوى قطاع 
ورافعة االقتصــاد الوطني فأين اصبح اليوم وماذا 
يستطيع ان يقوم به اليوم هناك مصارف تترصف 
مــع زبائنها من اجــل االســتمرارية بينام هناك 
مصــارف ال ميكنها فتح اعتــامدات لهم ،والعيب 
االكرب هــو يف صادراتنا حيــث ال ميكننا معرفة 
احصاءات االسترياد او التصدير بسبب الوضع يف 
مرفأ بريوت وخصوصا محطة الحاويات التي تعمل 
بربع طاقتها مبديا تخوفه من يوم 4اب اذا مل تتأمن 

املعالجات .
وتســاءل رصاف كيف ميكن القتصاد ان يصمد 
لرية اىل 12الف  اذا ارتفع ســعر الدوالر من 600
لرية خالل ســنة واحدة واي حــل ميكن للهيئات 
االقتصادية ان تبتكــره  وليس بيدها الحل والربط 
فهي تحاول قدر امكاناتهــا ان تجد بعض الحلول 
بينام ال يعالج املسؤولون مشكلة السياسة النقدية 
التي هي االســاس بل  يعقدون االجتامعات اليجاد 
حل ملشــكلة البنزين والفيــول الكهرباء وغريها 
.واعــرتف رصاف ان حاكم مــرصف لبنان اصبح 
خارج الحل رغم انه ميلــك املال الذي يكاد ان ينفذ 
بســبب سياســة الدعم لكن رصاف  يردد دامئا ان 
الحل يبدأ من تشــكيل حكومة تطبق االصالحات 
بلبنان فقط  الدويل وتؤمن  النقد  وتحاور صندوق 

ال غري .
واعترب ان ما اقدم عليه وزير املالية يف حكومة 
ترصيف االعــامل غازي وزين بزيــادة بدل النقل 
للموظفني والعامل ســبقته اليه املؤسســات يف 
القطاع الخاص من اجــل الحفاظ عليهم وطبقت 
زيادة بدل النقل والرواتب بعد خسارة اللرية حوايل 

90يف املئة مــن قيمتها »ونحن ناطرين شــغلة 
واحدة ان يفل السياسيون »ويأيت غريهم يتمتعون 
باملصداقية والشفافية ويؤمنون بلبنان فقط ،هذا 

الشعار الذي نتمنى ان يسود من االن وبعده .
واعلــن رصاف تصميمــه عــىل الحفاظ عىل 
املؤسســات رغم تراجــع الثقة بالبلــد وتراجع 
االســتثامر فيه وزيــادة اليأس لــدى اللبنانيني 
من املنظومة السياســية التــي متعن يف تحطيم 

القطاعات واملؤسسات .
ومثن رصاف مواقف وزير الصناعة يف حكومة 
ترصيف االعامل عامد حب الله الذي ميلك مصداقية 
عالية ووقحة وقد اتفــق مع حاكم مرصف لبنان 
عىل اشــياء عدة تختص بالقطاع الصناعي بينام 
150لريات للدوالر  ما زلنا نبيع الدواء عىل ســعر 
ســعر علبة الدواء  قبل املؤمتر الصحايف للوزير 
الذي كان بستة االف لرية اي اربعة دوالرات اصبح 
سعرها اليوم 20ســنتا وهذا ال يجوز خصوصا ان 
املصانــع اللبنانيةلديها كلفة موظفني ومختربات 
وقطع غيار يجب اســتبدالها واملواد االولية تشكل 

يف املئة من الدواء املصنع . 0
وتحد رصاف عن االجتامع مع ســفري اململكة 
الســعودية وليــد البخاري الــذي بحثنا معه يف 
كيفية الخروج من ازمة التصدير يف املواد الغذائية 
والزراعيــة التــي يعانيها لبنان بســبب عمليات 
املخدرات فيها واتفقنا عىل وضع »روشــتة »اي 
املسؤولني يف  اىل  البخاري  طروحات ســيحملها 
اململكــة وقد ابدينا اســتعدادا للذهاب اىل اململكة 
لنقل وجهة نظرنا النه يجــب اتخاذ تدابري امنية 
ء وجود  وقضائيــة وفنية للمكافحة واهــم 
حكومة تتحاور مع املسؤولني يف اململكة خصوصا 
ان ماليني وماليني من حبوب الكابتاغون واملخدرات 

ضبطت وهي يف طريقها اىل السعودية .

 اعتــرب رئيس غرفة التجارة 
والصناعة والزراعة يف طرابلس 
دبويس،  توفيــق  والشــامل 
يف بيــان امــس ، أن »وصول 
الضخمة  الحاويات  ســفينة 
Colombo express اىل مرفــأ 
لبنان من طرابلس الكربى، مع 
العلــم األملاين والتابعة لرشكة 
 Hapaq Lioyd املالحة العاملية
 Cma وتعمل بتحالف مع رشكة
Cgm الفرنســية، ضمن مسار 
الخط البحــري Megam الذي 
باملرفأ  العــريب  الخليج  يربط 

طرابلس، يعطي داللة عىل مدى 
األهمية االسرتاتيجية التي يتمتع بها هذا الرشيان 
التجــاري الحيوي يف حركة املالحة البحرية عىل 
مختلف املســتويات اللبنانية والعربية واإلقليمية 
والدولية والــذي تنبهت له منظومتنا االقتصادية 
املتكاملة ولحظت له املكانة األمثل من حيث املوقع 
ومتدد املســاحة، ومن حيث القدرات اللوجيستية 
والخدماتية التي يوفرها هذا املرفق يف أهم موقع 

جغرايف جاذب يف منطقة رشق املتوسط«.
وقــال: »إذا كان مرفأ لبنان من طرابلس الكربى 
يستقبل أكرب سفينة يف حوضه منذ تأسيسه، ومل 
يســبق له أن استقبل سفينة بهذا الطول والحجم 
والعمق، إذ يصل طول الســفينة األملانية الضخمة 
4 مرتا وعمقها يف  اىل 6 مرتا وعرضهــا اىل 
14 أمتار، ففي ذلك مؤرش دامغ عىل  امليــاه اىل 5

مــدى عمق الثقــة الكبرية التــي تبديها رشكات 
املالحة البحرية املتعددة الجنسيات، وال سيام تلك 
التــي تنتمي اىل مجموعة بلدان االتحاد األورويب 
او اىل البلدان املطلة عىل البحر املتوســط يف هذا 
املرفأ، وهذا ما يعطي أيضا قوة دفع لرفع منسوب 
جهوزيته عىل مختلف املســتويات اللوجســتية 
واإلدارية والخدماتية، وبشكل أسايس العمل عىل 
تعزيز أمنه ورقابته واستقراره والتشدد يف ضبط 
حركتــه اليومية ومواجهة أي معوقات أو عراقيل 
أو خــروق أو فجوات عرضية تربز أمام مســريته 
املميزة، التي تعود باملنفعة عىل اقتصادنا الوطني 

بكل مرتكزاته«.
وختم: »ما تشهده حركة مرفأ لبنان من طرابلس 
الكربى يزيد من قناعتنا بأن مرافقنا االقتصادية 
العامة قادرة عىل مواكبة التغريات الجذرية التي 

العامل  اقتصاديات  تشــهدها 
وأنهــا يف قلب تلك التحوالت، 
ونحــن يف غرفــة طرابلس 
والشامل لدينا الخطط الكاملة 
للنهــوض باقتصادنا الوطني 
مــن طرابلس الكــربى، وما 
يشهده أهم مرفق يف منظومتنا 
االقتصاديــة املتكاملة، عنيت 
به مرفــأ طرابلس، يشــكل 
دافعــا للعمل عــىل تحديث 
دائم  خدماته وتطويره بشكل 
االقتصادي  الرشيان  باعتباره 
واالستثامري األكرث حيوية يف 
منطقة رشق املتوسط«.وكانت 
قد رســت عىل الرصيف رقم 1 يف مرفأ طرابلس 
 Colombo express ســفينة الحاويات الضخمة ،
الرافعة للعلم يصل طول الســفينة الضخمة اىل 
4 مرتا وعمقها يف املياه  6 مرتا وعرضها اىل 
14 أمتار، وهي أكرب ســفينة ترســو يف  اىل 5
مرفأ طرابلس منذ تأسيســه، إذ مل يسبق للمرفأ 
أن اســتقبل سفينة بهذا الطول والحجم والعمق.

واستقبل السفينة مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر 
الذي شــكر لرشكة cmacgm الفرنسية العاملية 
»ثقتها الكبرية مبرفــأ طرابلس، وأهنىء رئيس 
محطة االرشاد واملرشدين والبحارة العاملني مع 
املحطة باملناورة البحريــة الناجحة التي قاموا 
بها ليتمكنوا من إدخال الســفينة بشكل طبيعي 

وإرسائها بسالم عىل الرصيف يف املرفأ«.

»النقابة  مرّشــح  فاز 
املهنــدس  تنتفــض« 
عارف ياســني انتخابات 
يف  نقابة املهندســني 
النقيب  بريوت، مبركــز 
5 صوتاً من  9 مبجموع 
أصل 42 صوتاً. وسجل 
فــوزا كاســحا لالئحة 
بعد  تنتفض«  »النقابــة 
فــرز 9 صناديق من اصل 

.20
أقفلت صناديق االقرتاع 
عرش  إالّ  الســابعة  نحو 
دقائق، وبلغــت نســبة 
1 بعدما  املشــاركة 
اقرتع 0 مهندساً من 
4 الفا.وتقّدم  اصل نحو 
ياســني بنحو  أضعاف 
الصناديق، حيث  بعد فرز 
5 صوتا  9 حصل عــىل

12 لعبدو  152 صوتا لباسم العويني و9 مقابل 
ســكرية. وُقّدر مجمل نصيب »النقابة تنتفض« 

. من مجمل األصوات بنحو 2
وكانت عملية االقرتاع  انطلقت عند  التاسعة 
صباحا، يف الباحات الخارجية للنقابة، الختيار 

نقيــب جديد وتســعة أعضاء جــدد، 6 منهم 

عــن الهيئة العامــة وواحد عن الفــرع الثاين 

املهندســون املعامريون االستشاريون وواحد 

مهندســو القطاع العام عن الفرع الســادس 

املهندسون الزراعيون  وواحد عن الفرع السابع 

ملجلــس  االستشــاريون 
النقابة.

وقد توزعــت ثالثة لوائح 
وهــي: »لنقابــة وطنيــة 
مرشــح  يرأســها  مهنية« 
»تيــار املســتقبل« باســم 
العوينــي مدعوما من حركة 
غري  بيتنا«  و«النقابة  »أمل«، 
املرشح  ويرأســها  املكتملة 
املدعــوم  ســكريه  عبــدو 
مــن إئتالف من املهندســني 
واملتعهديــن واالكادمييــني 
وبعض الحزبيني واملستقلني، 
املكتملة  تنتفض«  و«النقابة 
والتي يرأســها عارف ياسني 
املــدين. الحــراك  مرشــح 

وجرت االنتخابــات وســط 
تحضريات إدارية ولوجستية 
عاليــة وتدابــري أمنية. ومل 
عىل  اعرتاضات  أي  تســجل 

حسن سري العملية االنتخابية.
وقال ياســني يف كلمة بعد إعالن فوزه: »وىّل 
زمــن املعجزات ومســؤوليتنا جميعاً أن نحمي 
النقابة والوطن. ونحن جاهزون للتعاون مع أي 

مرشوع يف سبيل مصلحة النقابة والوطن.« 

زم السياســي التــ ــاع االقتصاديــة مــع اســتمرار  رســم صــورة قاتمــة لاو
ة من مؤسسات القطاع الخا اقفل والبقية على الطريق  صرا :  في امل
يــة مســتقبلية لــه .. ولبنــا القديــم لــن يعيــ مجــدداً  نريــد لبنــا فقــ واي ر

مترا  ها  وعمقها  وصول اكبر باخرة حاويات الى مرف طرابل :طولها  وعر
ـــومـــتـــنـــا االقــــتــــصــــاديــــة املـــتـــكـــامـــلـــة ــي مـــنـــ ــ ــي: أهــــــم مــــرفــــق فـ ــ ــ ــوس ــ ــ دب

عـــــــــــــــار ياســـــــــــــــين نقيبـــــــــــــــاً للمهندســـــــــــــــين فـــــــــــــــي بيـــــــــــــــروت

ع تل الق ع   ا

م رة ال الب

ا  



عــــــــــــربــــــــــــيــــــــــــات
اإلثنني 19 متوز 2021

مـــــهـــــاجـــــراً احــــــتــــــجــــــزت   تـــــركـــــيـــــا 
ــة خــــــال يــومــيــن ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ يـ قــــــرب الـــــحـــــدود ا

قال مســؤولون بــوزارة الداخلية الرتكية 
1 من  إن الســلطات الرتكيــة احتجــزت 
من  بالقرب  أفغــان  معظمهم  املهاجريــن، 
حدودها الجنوبية مع إيــران خالل اليومني 
املاضيني وسط تصاعد للعنف يف أفغانستان.

وقال املسؤولون إن السلطات احتجزت  
أفغانيا أمس االول يف إقليم فان برشق البالد، 
بينام احتجزت 60 آخريــن منهم 59 أفغانيا، 

يف منطقة أرجيش يف فان امس.
املخاوف  املاضية  األسابيع  خالل  وتزايدت 
من احتامل تدفق جديد للمهاجرين إىل تركيا 
من أفغانســتان يف ظل تصاعــد العنف بني 
انسحاب  مع  و«طالبان«  األفغانية  الحكومة 
قوات الواليات املتحدة وحلف شامل األطليس.

مم  وتقــدر وكالــة الالجئــني التابعة ل
2 ألف أفغاين نزحوا داخل البالد  املتحدة أن 0
منذ كانــون االول، مام رفع عدد من اضطروا 

لرتك ديارهم إىل أكرث من 5 مليون.
ويف الشهر املايض التقى وزراء خارجية 
تركيا وأفغانستان وإيران يف منتدى أنطاليا 
ملناقشــة  تركيا  الدبلومــايس يف جنوب 
التعــاون يف مجــاالت األمــن والطاقة 

والهجرة.
وقالــت مصادر دبلوماســية تركية إنه ال 
توجد آلية محددة بني أنقرة وطهران ملعالجة 
الهجرة من أفغانستان عىل الرغم من أن تركيا 
وجهة رئيســية، لكن إجــراءات أمن الحدود 

بشكل عام مطبقة عىل طول الحدود.

ــن الــعــربــيــتــيــن ــي ــت ــم ــائ ــق ــد بـــيـــن ال ــديـ ــا جـ ــ خـ
ســــــرائــــــيــــــلــــــي« ــ ا ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ فــــــــي »الـ

ــع الــســيــســي ــحــث مـ ــن ب ــصــي ــر خــارجــيــة ال ــ وزيـ
وشـــــــــكـــــــــري مــــــلــــــف ســـــــــد الــــنــــهــــضــــة

اندلــع خــالف جديد يف الكنيســت 
اإلرسائييل بني »القامئة العربية املوحدة« 
برئاســة منصــور عبــاس و«القامئة 
املشرتكة« التي يتزعمها أمين عودة بشأن 

مرشوع ميزانية الدولة.
وأعلن عودة يف حديث إىل القناة الـ12 
اإلرسائيلية مساء  أن »القامئة املشرتكة« 
ضد  ســتصوت  العربية  األغلبيــة  ذات 
مرشوع امليزانية الــذي يحاول االئتالف 

الحاكم متريره.
وشــدد عودة عىل أن املــرشوع الذي 
طرحه وزيــر املالية أفيغدور ليربمان »ال 
يحمل أي برشى خري للطبقات املســتورة 
واملســتضعفة يف املجتمع االرسائييل«، 
مشــريا اىل خطط هذا الوزيــر اليميني 

لرفع سن الخروج إىل التقاعد.
»القامئة  إىل  انتقــادات  عودة  ووجه 
العربية املوحــدة« املنتمية إىل االئتالف 
الحاكــم، قائال إن هذا الحــزب مل يقدم 
شــيئا حتى اآلن لصالح املجتمع العريب، 
التي  بينها طرحت »القامئة املشــرتكة« 

مل تنضم إىل االئتــالف خطة مبليارات 
الشواكل وأسقطت قانون املواطنة.

بدوره، رصح رئيس »القامئة املوحدة« 
تعقيبــا عىل ترصيحات  منصور عباس 
عــودة بأن »القامئة املشــرتكة« تحاول 
بـ«أساليب  الحاكم  باالئتالف  املســاس 
أن  إىل  اســتفزازية وشــعبوية«، الفتا 
اســتخدام مثل هذه األساليب عىل مدى 
أي من  لـ«املشرتكة« حل  يتح  سنوات مل 
املشــاكل التي يواجهها املواطنون العرب 
يف إرسائيل، مشريا إىل أنه كان سريحب 
االئتالف  إىل  عــودة  قامئــة  بانضامم 
الحاكم، غــري أنه يعترب هــذه الخطوة 

مستحيلة يف الظروف الحالية.
لكن ال  وأوضــح: »لســت ضدهــم، 
ميكن االتــكال عىل وعودهــم، إذ انهم 
حزب رئيس الوزراء  يتعاونون أحيانا مع 
»الليكود«  نتنياهــو  بنيامني  الســابق 
واألرثذوكســيني املتشــددين. يف نهاية 
املطاف، ســيتم تبني مــرشوع امليزانية 

بأصوات نواب االئتالف حرصا«.

يي  وانغ  الصيني  الخارجيــة  وزير  ناقش 
امس ملف ســد النهضة مع كبار املسؤولني 
الفتاح  الرئيس عبد  يف مرص، عىل رأســهم 

السييس.
لها  بيان  املرصيــة يف  الرئاســة  وأكدت 
الســييس اســتقبل وانغ بحضور وزير  أن 
الخارجية املرصي سامح شكري، مشريا إىل 
الحديث تطرق خاصة إىل آخر مستجدات  أن 

ملف سد النهضة.
موقف  »أكد  السييس  أن  الرئاسة  وذكرت 
مرص الثابــت بالحفاظ عــىل أمنها املايئ 
املتمثل يف حقوقها التاريخية يف مياه النيل 
اتفاق قانوين ملزم مللء  وذلك بالتوصل ايل 
وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الجميع 
خارجية  وزير  أن  مضيفة  عادل«،  بشــكل 
التام  املقابل »أوضح تفهم بالده  الصني يف 
هميــة القصوى لنهر النيل ملرص ومن ثم  ل
مواصلــة الصني اهتاممهــا بالتوصل لحل 
لتلك القضية عيل نحو يلبي مصلحة جميع 

االطراف«.
ولفــت البيــان إىل أن وانــغ نقل إىل 
الرئيس  من  شــفهية  رســالة  السييس 
الصينــي  جني بينــغ تضمنت تأكيد 
حــرص الصني عــىل اســتمرار تطوير 
عالقاتها االســرتاتيجية مع مرص وتبدي 
للســييس ومرص »يف ظل  بكني  احرتام 
الستقرار  أساسية  كركيزة  املحوري  دوره 
وتعرب عن  األوســط«  الــرشق  منطقة 
»ثبات دعم الصني ملرص يف جهود التنمية 
الشــاملة ومكافحة اإلرهــاب وتحقيق 

األمن واالستقرار يف املنطقة«.
عىل  القاهــرة  حــرص  الســييس  وأكد 

االســتفادة من الخربات الصينية املتميزة يف 
واملشاريع  التنموية  واألنشطة  الربامج  دعم 
القوميــة، خاصة يف ضــوء البنية التحتية 
الحديثــة التي باتت تتمتــع بها مرص والتي 
تتكامل مــع مبــادرة »الحــزام والطريق« 

الصينية.
وتطرق الســييس إىل الــدور الهام الذي 
الصينيــة املرصية  املنطقــة  بــه  تضطلع 
للتعاون االقتصادي والتجاري ضمن املنطقة 
االقتصاديــة لقنــاة الســويس، باعتبارها 
»منوذجــا ناجحاً للتعاون االســتثامري بني 

البلدين«.
كام اســتضافت مدينة العلمني مباحثات 
ثنائيــة بني وزيــري الخارجيــة املرصي 
بني  التعاون  تعزيــز  بحث  بهدف  والصيني 
الجانبني يف عدة مجاالت وتتناول عددا من 
القضايا اإلقليميــة والدولية ذات االهتامم 
املشــرتك، حســب بيان أصدرته الخارجية 

املرصية.
وتطرق شــكري خالل اســتقباله نظريه 
الصيني إىل ملف ســد النهضة، مشددا عىل 
أن القاهرة تعول عىل مزيد من الدعم من قبل 
بكني ملوقف مرص والسودان يف مفاوضاتهام 

مع إثيوبيا بهذا الشأن.
وأشار إىل أن ســد النهضة ميثل »قضية 
وجوديــة« بالنســبة لبلــده، مضيفــا أن 
املفاوضات الثالثيــة بني القاهرة والخرطوم 
وأديس أبابا حول هذا املرشوع »تتطلب توافر 

نية صادقة لدى إثيوبيا«.
ووقع شــكري ووانغ يف ختام االجتامع 
عىل اتفاقية إلنشاء لجنة التعاون الحكومية 

املشرتكة.

جــاهــزاًفــــي رســــالــــة حــــازمــــة الـــــى األعـــــــداء ســيــكــو  جيشنا  ــيــوبــيــا:  إ وزراء  رئــيــ 

ــات واشـــنـــطـــن ــ ــح ــ ــري ــ ــص ــ ــد ت ــقـ ــتـ ــنـ إيـــــــــــرا تـ
ــاء ــ ــن ــ ــج ــ ــس ــ بــــــشــــــ صــــفــــقــــة تـــــــبـــــــادل ال

ــر ــ ـــــــر  إ األقـــــــــل  ــى  ــ ــل ــ ع ــوداً  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ مـ  
ــا ــريـ ــيـ ــبـ ــيـ ســـفـــيـــنـــة قــــبــــالــــة ســــــواحــــــل لـ

نين في مالي اختطا  صينيين وموريتانيين ا

الــوزراء  حــذر رئيــس 
اإلثيويب أيب أحمد من سعي 
إىل  لبلــده  معادية  قــوى 
وتعهد  داخله،  التفرقة  زرع 
»الجبهة  عــىل  بالقضــاء 
تيغراي«  لتحرير  الشــعبية 

املتمردة. 
يف  أحمد،  أيب  ووصــف 
بيان صــدر عن مكتبه أمس 
التي  الشــعبية«  »الجبهة   ،
اســتعادت سيطرتها مؤخرا 
عىل عاصمــة إقليم تيغراي 
»التنظيم  بأنه  مقيل،  مدينة 

الوحيــد يف التاريخ الذي يســتخدم نفوذه 
الســيايس لتدمري دولتــه«، مضيفا: »العدو 

الذي نواجهه هو رسطان إثيوبيا«.
بالقضاء  اإلثيوبية  الحكومة  رئيس  وتعهد 
عىل »الجبهة الشعبية«، قائال: »عندما نعمل 
عىل اجتثا األعشــاب الضــارة نفعل كل ما 
ار بالقمح. وأشار إىل أن  بوســعنا لعدم اإل
قوى تهدد وحــدة إثيوبيا تبذل قصارى الجهد 

بغية زرع التفرقة داخل هــذا البلد وتريد أن 
يغض الطرف عن ترصفات »الجبهة الشعبية 
لتحريــر تيغراي«، مشــددا »عــىل أن هذه 

املخططات لن متر.«
وقال: »لدينا خطة واضحة بشــأن كيفية 
نا  أصدقا وسريى  الترصف،  وتوقيت  ومكان 
نــا قريبا أن جيشــنا ســيكون عىل  وأعدا
االستعداد ألداء مهمته عندما ستظهر حاجة 

إىل ذلك«.

باســم  املتحــد  أكــد 
ســعيد  اإليرانية  الخارجية 
اتفاق  زادة، وجود  خطيــب 
حول  املتحدة  الواليــات  مع 
تبادل ســجناء، مســتغربا 
األمريكيــة  الترصيحــات 
األخرية التــي نفت التوصل 

إىل هذه الصفقة.
تغريدة  يف  ذلــك  جــاء 
أمس  زادة  خطيــب  نرشها 
ردا عــىل ترصيحات نظريه 
الذي  برايس  نيــد  األمرييك 

اتهم إيران ببذل جهد »شــائن« للتملص من 
إليه  الــذي وصلت  املأزق  اللوم بخصــوص 
املحادثــات النووية ونفــى التوصل إىل أي 

اتفاق عىل تبادل سجناء.
التعليقات  يخــص  »فيام  برايــس:  وقال 
بشأن األمريكيني الذين تحتجزهم إيران ظلام 
لتعزيز  آخر  وقرسا، نرى فقط جهدا حثيثــا 
إىل  التوصل  يجــر  مل  عائالتهم لدى  األمل 
اتفاق بعد«، مضيفا »لقــد أجرينا محادثات 
غــري مبارشة بشــأن املحتجزيــن يف إطار 
إعادة إطالق هذه  عملية فيينا، والتأخري يف 

العملية ال يفيد«، معربا عن استعداد واشنطن 
ملواصلة املحادثات بشــأن املحتجزين »خالل 

هذه العملية«.
وكتب سعيد زاده يف تغريدته: »أمر شائن 
هــو أن تنكــر الواليات املتحــدة حقيقة 
التوصل إىل اتفاق بشــأن املحتجزين يشمل 
حتى كيفية اإلعــالن عن ذلك«، مضيفا »يف 
فيينا وبشكل منفصل عن االتفاق النووي، تم 
االتفاق مع أمــريكا وبريطانيا عىل تبادل 10 
ســجناء كل األطراف، وإيران مستعدة لتنفيذ 

هذا االتفاق فورا وبدءا من اليوم«.

ُفقد أكرث من 15 شخصا، إثر غرق سفينة 

قبالة ساحل ليبرييا الجنويب الرشقي، وفق 

ما أعلن خفر الســواحل الذي أكد أن عمليات 

اإلنقاذ جارية.

وقال مســؤولون إن السفينة بدأت تغرق 

ليل السبت األحد، وعىل متنها 21 شخصا، 

حيث اعترب أكــرث من 15 منهــم يف عداد 

املفقودين.

السواحل خالل  وأكد مســؤول من خفر 

الليبريية  العاصمــة  يف  صحفــي  مؤمتر 

مونروفيا أن خفر الســواحل أنقذ عددا من 

األشخاص ليال، وهو يبحث اآلن عن ناجني.

من جهته، رصح رئيس السلطات البحرية 

الليبرييــة يوجني لني ناجبي للصحفيني بأن 

السفينة كانت قد وضعت يف وقت سابق قيد 

بحار.  االحتجاز ألنها غري صالحة ل

أكدت القوات املســلحة يف مايل، أنه تم 
اختطــاف  صينيــني وموريتانيني اثنني 
يعملــون يف رشكات بنــاء، بالقــرب من 

الحدود مع موريتانيا.
وأوضح جيش مايل أن »الهجوم استهدف 
موقعا عىل بعد نحو 55 كيلومرتا من مدينة 
كواال يف جنــوب غرب البالد«، الفتا إىل أن 
»هذا الهجوم قد دمر أيضا معدات بناء، دون 

تحديد هويات منفذي الهجوم.
ونقلت وكالة »فرانس برس« عن مسؤول 

عســكري قوله: »إن إطالق رساح الرهائن 
أولويتنا«.

املوريتانية  وأفــادت وكالة »األخبــار« 
دراجات  الذين وصلوا عىل  »املهاجمني  بأن 
نارية أشــعلوا النار يف صهريج وقود قبل 

أن يلوذوا بالفرار«.
هــذا وأكد مصــدر خــاص لـ«صحراء 
ميديا« أن وحدة من الجيش املايل بدأت يف 
تعقب منفذي الهجوم، وذلك بالتنسيق مع 

السلطات املوريتانية.

فر عن متهمين بقضايا ارهاب  ا

السيسي تلّقى اتصاالً من سلطا عما

تلقى الرئيس املرصي عبد الفتاح الســييس، امس، اتصاال 
هاتفيا من الســلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عامن 

تناوال خالله العالقات الثنائية بني البلدين.
ورصح املتحد باســم الرئاســة املرصية السفري بسام 
رايض، بــأن »االتصال تناول موضوعــات العالقات الثنائية 
بني مرص وعامن، وذلك يف إطار املسرية املتميزة للتعاون بني 
البلدين الشــقيقني، فضال عن بحث تطورات عدد من امللفات 
اإلقليمية املختلفة ذات االهتامم املشرتك، كام تبادل الزعيامن 

التهنئة مبناسبة حلول عيد األضحى«.

 السلطات املرصية 
من جهة ثانية، أفرجت السلطات املرصية، عن الصحفيني 
معتز ودنان شــمس الدين ومصطفى األعرص، والناشــطة 
ماهينور املرصي، نفاذا لقرار النيابة العامة بإخالء ســبيلهم 

عىل ذمة التحقيق بقضايا »إرهاب«.
كام أفرجت قوات األمن، عن الناشــطة السياســية إرساء 
عبد الفتاح، والكاتب الصحفي جــامل الجمل، وعبد النارص 
إسامعيل نائب رئيس حزب التحالف الشعبي االشرتايك، نفاذا 

لقرار النيابة بإخالء سبيلهم أيضا.
وقالت مصادر قانونية لصحيفــة »الرشوق« املرصية إن 
القرارات تضمنت إخالء سبيل املتهمني بضامن محل إقامتهم 
عىل ذمة القضايا املتهمــني فيها، وذلك دون فرض أي تدابري 
بحقهم، مشرية إىل أن قوات األمن نفذت القرار وأفرجت عن 

املتهمني بعدما تبني عدم اتهامهم بأي قضايا أخرى.

قصف على الحدود العراقية ــ السورية 
استهد لواء في الحشد الشعبي

تعرض امس لواء بالحشد الشــعبي إىل قصف جوي عىل 
الحدود مع سوريا.

وذكر مراسل RT، أن القصف استهدف اللواء 14 يف الحشد 
الشعبي، ومل تكن هناك أية خسائر برشية، مضيفا أن القصف 

استهدف عجلة تابعة للواء.
تويوتا تابعة  وأشــار إىل أن العجلة التي استهدفت نوع 

للحشد الشعبي، وتسمى يف العراق بـ«الحوثية«.
وبحســب مصدر يف الحشد الشــعبي تحد لـRT، فإن 

العجلة كانت تحمل موادا غذائية عىل حد قوله.

ــدوا ــ ــتـ ــ ــن اعـ ــيـ ــحـ ــلّـ ــسـ اعــــتــــقــــال مـ
على كوادر مستشفى الكندي في بغداد

أعلنت خلية اإلعالم األمني يف العراق عن اعتقال مجموعة 
مســلحة اعتدت عىل بعض كوادر مستشفى »الكندي« يف 

العاصمة بغداد.
وقالت الخلية إن »قــوة من قيادة عمليــات بغداد، ألقت 
القبض عىل مجموعة مســلحة قامت باالعتداء عىل كوادر 
يف مستشــفى الكندي يف العاصمة«، مضيفة »أنه تم اتخاذ 
اإلجــراءات القانونيــة الالزمة بحقهــم وايداعهم التوقيف 

للتحقيق معهم«.
. ومل يذكر البيان أي تفاصيل أخرى عن الحاد

ـــــــي  ــي األرا ــ ــق فـ ــ ــرائـ ــ ــاد حـ ــ ــمـ ــ إخـ
قــيــة الــســوريــة الـــزراعـــيـــة فـــي الــا

أخمدت فرق فوج إطفاء الالذقية ودائرة الحراج يف مديرية 
الزراعة والدفــاع املدين حريقا شــب يف األرايض الزراعية 
بني قريتي الخاللة وفديو بريــف الالذقية أىت عىل عرشات 

الدومنات.
وأوضح قائد فوج إطفاء الالذقية الرائد مهند جعفر، أن 
»خمس آليات من الفوج والحراج والدفاع املدين شــاركت 
يف الســيطرة عىل الحريق ومنع متــدده باتجاه املناطق 

املحيطة«.
وأضــاف: »اآلليات تعمــل حاليا عىل تربيــد الحريق ملنع 
ار اقترصت عىل  اشــتعاله من جديــد«، ومبينــا أن »األ

املاديات«.
من جهته، أشار رئيس مجلس بلدية »الشري«، مازن دويبة، 
إىل أن »الحريق أىت عىل مســاحة تقدر بـ15 دومنا مزروعة 
بأشجار الزيتون وبعض أشجار الحمضيات إضافة إىل أنواع 

من الدغليات واألعشاب«.
وذكرت مصادر إعالمية ســورية، أن »مســاحة األرايض 

رة من الحريق تجاوزت الـ20 دومنا«. املت
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من آمن يب وان مات فسيحيا
ابناء الفقيدة: نعمة الله وعائلته

طوين وعائلته
جورج وعائلته
فادي وعقيلته

ربيع
بناتها: اوالد املرحومة ايفات ارملة املرحوم بطرس عساف وعائالتهم

هدى زوجة رفيق ايب خليل وعائلتها
نجاح زوجة الياس ابو خليل وعائلتها

ايالن زوجة جوزف مريزا وعائلتها
امال زوجة فؤاد عازار وعائلتها

ندى زوجة ريشار ساسني وعائلتها 
نادين

شــقيقتها: سيدة ارملة املرحوم ناصيف العشقويت واوالدها وعائالتهم وعموم 
، عســاف،  عائالت عون: صعب، الخوري، الحســيني، اوطة باشــيان، بدر، نا
ايب خليل، ابو خليل، مريزا، عازار، ساســني، العشقويت، وعموم عائالت الناعمة 
هم يف الوطن واملهجر ينعون اليكم مبزيد من الحزن واال  وعقتنيت وانســبا

فقيدتهم الغالية املأسوف عليها املرحومة

تريز جرج صعب
ارملة املرحوم فرنسي طانو عو

1 متوز 2021 مزودة بارسار الكنيسة،  املنتقلة اىل رحمته تعاىل يوم االحد الواقع فيه 
يحتفل بالصالة لراحة نفســها يف متام الســاعة الثالثة بعد ظهر يوم االثنني 19 الجاري 

يف كنيسة السيدة  الناعمة.
لكم من بعدها طول البقاء

اميانا بتعاليم الكنيســة ومتاشــياً مع االجراءات املتخذة وحفاظا عىل سالمة الجميع 
نثمن ونشكر كل من سيشاركنا الصالة من منزله بدل الحضور،

0 /5125 0   ربيع 2 0  طوين 941122/ /95564 للتعزية: نعمة الله 
0  فادي 0/229460 /55 2 جورج 

االتـــــحـــــاد دول  تـــــتـــــصـــــّدر  أملـــــانـــــيـــــا 
ــجــوء ــل ــدد طـــلـــبـــات ال ــ ــــي عـ األوروبـــــــــي ف

بشرية اصــابــة  اول  وفـــاة  تــايــمــز«:  ــلــوبــال  «
b »ــرو الــــقــــردي ــيـ ــفـ ـــ»الـ ــن بـ ــي ــص فـــي ال

اعلنــت صحيفة »غلوبال تاميــز« بوفاة طبيب بيطري يف 
 Monkey« بكني، كأول حالة إصابة برشية يف الصني بفريوس

« الفريوس القردي B، أي هربس »ب«.   
وبحســب ما نقلت الصحيفة عن موقع املنصة اإلنجليزية 
األسبوعية الصينية »CDC« للمركز الصيني ملكافحة األمراض 
والوقاية منها، كانت قد ظهرت عىل الطبيب البيطري البالغ من 
5 عاما، والذي يعمل يف مؤسسة تبحث يف الرئيسيات  العمر 
غري البرشية، أعراض مبكرة من الغثيان والقيء، بعد شهر من 

ترشيح اثنني من القرود امليتة يف أوائل اذار.
وأشــار املوقع إىل أن الطبيب البيطري طلب العالج يف عدة 
2 ايار املايض، مشــريا  مستشــفيات وتويف يف النهاية يف 
إىل أنه مل تكــن هناك إصابات قاتلة أو حتى واضحة رسيريا 
بهذا الفريوس يف الصني من قبل، وبالتايل فإن حالة الطبيب 
البيطري متثل أول حالة إصابة برشية تم تحديدها يف الصني، 
إذ أنه وعىل أثر وفــاة الطبيب البيطري، كثفت الصني مراقبة 

قرود املكاك املختربية واملوظفني العاملني مع القرود.
ووفقــا للصحيفة، ميكن أن ينتقل الفريوس، الذي تم عزله 
19، عن طريق االتصال املبارش وعن طريق  يف األصــل عام 2
. 0 إفرازات الجسم، ويذكر أن معدل الوفيات به تصل إىل 0

بنما يــضــرب  درجـــة  ــقــوة   ب ــزال  ــ زل

قال مركز رصد الزالزل يف 
بنــام، إن هزات أرضية بقوة 
بت بنام، وكانت  6 درجة  4
األرضية  الهــزات  هذه  قوة 
5 درجة يف  عند مســتوى 9

كوستاريكا املجاورة. 
بيانه:  املركــز، يف  وتابع 
األرض  علوم  معهــد  »أعلن 
التابــع لجامعــة بنام عن 
 6 وقــوع زلــزال بقــوة 4
 15 56 الســاعة  يف  درجة 
 2 56 املحــيل  بالتوقيت 
بتوقيت موسكو عىل عمق 
كيلومرتات«.وســجلت   10
يف  املختصــة  الخدمــات 
هزات  املجاورة،  كوستاريكا 
 5 أرضيــة بلغــت قوتها 9
16 كيلومرتا  درجة، عىل بعد 
بنام يف  مــن بونتا بوريكا 

. مياه املحيط الهاد

قالت صحيفة Welt am Sonntag، أمس، إن أملانيا ال تزال تحتل 
املرتبــة األوىل بني دول االتحاد األورويب من حيث عدد طلبات 
اللجوء. ونقلت الصحيفة، عن تقرير املديرية األوروبية لتقديم 
الدعــم لطلبات اللجوء، أنــه تم يف النصف األول من هذا العام، 
194 طلبات للجوء إىل دول االتحاد األورويب، وكذلك  0 تقديم 
4 طلبا يف  2 ويج وسويرسا. ويف ذات الوقت، تم تسجيل 1 ال
أملانيا. ومن التقرير يتضح أن 6 من طالبي اللجوء من سوريا، 

6 من العراق. 1 من األفغان و 6 و 
ويف املرتبــة الثانية من حيث عدد الطلبات، وفقا للصحيفة، 
25 ومن ثم إيطاليا  2 ، وتليها إسبانيا  2212 تأيت فرنسا 
19 وإســتونيا  . وتوجد يف نهاية القامئة هنغاريا  20620)
.يف وقت ســابق، أعرب وزيــر الداخلية  5 (0 والتفيــا 
األملاين هورست سيهوفر عن قلقه بشأن وضع الهجرة الحايل 
عىل خلفيــة زيادة عدد املهاجرين الذين يصلون إىل أملانيا عرب 
طريق البلقان.وأشار الوزير إىل أن سكان أملانيا كانوا قبل ذلك، 
متسامحني دامئا مع وضع الالجئني عىل أرايض جمهورية أملانيا 
االتحادية. سابقا كان الحديث يدور عن قبول 200 ألف شخص 
فقط يف السنة. ولكن عندما بات عدد الطلبات كبريا جدا، ظهرت 
مشاكل اجتامعية وسياسية يف البالد. ونوه الوزير بأن أكرث من 
102 ألف مهاجر تقدموا بطلبات لجوء يف أملانيا العام املايض. 5

الـــيـــابـــا  ــي  ــ ف ــة  ــرب لــلــت ــار  ــيـ ــهـ انـ ــب  ــب ــس ب ــة  ــي ــح  
قالت قناة NHK التلفزيونية 
أمــس، إن ما ال يقــل عن 15 
شــخصا لقــوا مرصعهم يف 
انهيــار للرتبة يوم 4 متوز  

مدينة أتامي بوسط اليابان. 
يف وقت سابق، جرى الحديث 
عن 10 قتــىل. وال تزال عملية 
اإلنقــاذ مســتمرة يف مكان 
االنهيار، وال يزال 14 شــخصا 

يف عداد املفقودين.
وذكــرت القنــاة، أن انهيار 
الرتبة وقع يف أتامي، التي يبلغ 
عدد سكانها  ألف نسمة، يف 
صباح يــوم 4 متوز وبلغ طول 
االنهيار حوايل 2 كلم، وتسبب 
1 منزال  ار ألكرث مــن 0 بأ

ومبنى.
ووقــع االنهيار األريض بعد 
عواصف مطرية استمرت لعدة 

أيام يف املناطق الوســطى والرشقية مــن اليابان. يف بعض 
األماكن، بلغ معدل هطول األمطار من 400 إىل 600 ملم خالل 

يومني.

في أول خطبة له بعد خروجه من املستشفى.. 
البابا فرنسي يدعو الى الحوار مع كوبا

دعا البابا فرنســيس امس، إىل الســالم 
والحــوار يف كوبــا بعــد احتجاجات غري 

مسبوقة عىل مستوى البالد.
وقــال البابــا فرنســيس يف خطابــه 
األسبوعي أمام املؤمنني يف ساحة القديس 
بطرس، وهو أول ظهور علني له منذ عودته 
إىل الفاتيــكان بعد 11 يوما من اإلقامة يف 
املستشــفى: »أنا أيضا قريب من شعب كوبا 

العزيز يف هذه األوقات الصعبة«.

وكان رئيس كوبا والحزب الشيوعي ميغيل 
ديــاز كانيل اتهم الواليات املتحدة بإشــعال 
االضطرابات، كام دعــا أنصاره إىل مجابهة 
»االستفزازات«، قائال إن املوالني له مستعدون 

للدفاع عن الحكومة بأرواحهم.
البابا فرنســيس  من جهــة أخرى، حث 
عىل إنهاء أعــامل العنف األخرية يف جنوب 
إفريقيا ووصف الفيضانات املميتة يف أملانيا 

بأنها »كارثة«. وبلجيكا وهولندا 

ــركــل تــتــعــهــد بــتــقــديــم مــســاعــدة مــالــيــة مــي
ــانـــات املــانــيــا ــرري فـــيـــضـ ــضـ ــتـ ســـريـــعـــة ملـ

شددت املستشــارة األملانية أنغيال مريكل 
ورة تكثيف الجهود الرامية ملحاربة  عــىل 
، خــالل زيــارة إىل املناطق  تغــريات املنا
رة جــراء الفيضانات العارمة األخرية  املت

فيجنوب غريب بلدها.
ووصفت مريكل، يف كلمة ألقتها امس خالل 
زيارتها إىل بلديت آدناو وشولد الواقعتني يف 
والية راينلند باالتينات، الفيضانات التي أودت 
1 شخصا عىل األقل يف غرب أوروبا،  بأرواح 4
15 منهــم يف أملانيا، بأنها »مروعة«، مقرة 
بأن حجم الدمار جراء أسوأ كارثة طبيعية يف 

بلدها منذ نحو ستني عاما ال يوصف.
وتعهدت املستشــارة بتقديم مســاعدات 
مالية عــىل وجه االســتعجال إىل املناطق 
رة  املت سكان املنطقة  مخاطبة  رة،  املت
بالقول إن مجمل التطورات األخرية يف أملانيا 
ووتريتها تدفع لالســتنتاج أنهــا مرتبطة 

. بتغريات املنا
ورة أن تتحمل  وشــددت مريكل عــىل 
أملانيا املزيد من املســؤولية عن مكافحة هذا 
التحدي، قائلة: »علينا االســتعجال وترسيع 

جهودها يف محاربة التغري املناخي«.

ي في الهند  قتلوا نتيجة االنهيار األر 2 شخصاً 

ارتفعت حصيلة قتىل انهيار أريض بســبب 
األمطار املوسمية يف املدينة الهندية مومباي 

إىل 25 شخًصا.
ووفقا لصحيفة »هندوستان تاميز«، نقال 
عن الســلطات الهندية، انهار جدار عىل عدد 
من منازل العشــوائيات يف منطقة مأهولة 
يف املدينة يف ســاعة مبكرة من صباح امس، 

تسبب يف مقتل 25 شخصا.

وذكرت وســائل إعالم هندية، إنه تم إنقاذ 
15 شــخصا من منطقة »شيمبور«، مشرية 
إىل أن املصابني منهم نُقلوا إىل املستشــفيات 
القريبــة لتلقي الرعاية الطبية الالزمة.ويعد 
انهيــار املباين الناجم عن االنهيارات األرضية 
أمرا شــائعا يف الهند خالل موســم الرياح 
املوســمية، حيث تؤثر األمطار الغزيرة عىل 
أسس الهياكل التي تم تشييدها بشكل سيئ.
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ـــدو ــ ــ ــال ــ ــ ــل رونـ ــ ــ ــدي ــ ــ ــى ب ــ ــلـ ــ ــر عـ ــ ــق ــ ــت ــ ــس ــ ــو ي ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــوفـ ــ يـ قياسي ــم  ــرق ب يــنــفــرد  تجعله  الــتــاريــخــيــة  مــيــســي  ــورة  صــ

ســـــــــــر رفـــــــــــ برشـــــــــــلونة لصفقـــــــــــة يوفنتـــــــــــو التبادليـــــــــــة

ــلونة ــ ــ ــ ــ ــى برشـ ــ ــ ــ ــ ــا إلـ ــ ــ ــ ــ ــال دونارومـ ــ ــ ــ ــ ــل انتقـ ــ ــ ــ ــ ــر فشـ ــ ــ ــ ــ سـ

ــا ــ ــ ــ ــ ــا جيرمـ ــ ــ ــ ــ ــات سـ ــ ــ ــ ــ ــــي صفقـ ــ ــ ــ ــك فـ ــ ــ ــ ــ ــي يشـ ــ ــ ــ ــ مبابـ

تشيلســـــــــــي يســـــــــــتعد لانقضـــــــــــاض علـــــــــــى ليفاندوفســـــــــــكي

ــــــــي ــــــم لوكاتيلـــ ــ ـــ ــــــو  ــ ــــــبا نحـــ ــ ــــــدر الســـ ــ ــــــو يتصـــ ــ يوفنتـــ
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كشف تقرير صحفي إيطايل، أن يوفنتوس 
وضــع يده عــىل بديــل نجمــه الربتغايل 
كريستيانو رونالدو، الذي ينتهي عقده بنهاية 

املوسم املقبل.
وتــرددت أنباء قوية حــول إمكانية رحيل 
رونالدو هذا الصيف، واالنتقال لسان جريمان 
أو مانشســرت يونايتــد، إال أن األقــرب هو 

االستمرار لنهاية عقده يف تورينو.
وبحسب صحيفة »ال ريبابليكا« اإليطالية، 
فــإن يوفنتوس ينوي ضــم إيرلينغ هاالند، 
مهاجم بوروســيا دورمتونــد، يف الصيف 

املقبل، لتعويض رحيل رونالدو.
وأكدت أنه يف حالة عدم حدو أي مفاجآت 
وجــي إيرلينغ هاالند  هــذا الصيف، فإن ال

صاحب الـ20 عاما مســتمر مع بوروســيا 
دورمتوند للصيف املقبل.

كام أوضحت مــدى صعوبة قيام أي نادي 
برشاء هاالند هــذا الصيف، يف ظل صعوبة 
توفري مطالب دورمتوند املالية، والتي وصلت 

1 مليون يورو. إىل 5
ومع ذلــك، فإن االنتظــار لصيف 2022، 
سيكون أهون كثريا عىل األندية، حيث ميتلك 
هاالنــد رشطا جزائيا يف عقــده بقيمة 5 
مليون يورو، ميكن تفعيله يف الصيف املقبل.

ويعتمــد يوفنتــوس يف قدرته عىل ضم 
وجي إيرلينغ هاالند، عىل عالقته القوية  ال
بوكيله مينو رايوال، والذي ميكن أن يساعد يف 

حسم الصفقة للبيانكونريي.

حقــق األرجنتينــي ليونيل 
برشلونة،  أســطورة  مييس، 
رقام قياســيا باســمه خارج 

. املستطيل األخ
ووفقــا لصحيفة »مريور« 
احتفال  فــإن  الربيطانيــة، 
مييس بكأس كوبا أمريكا باتت 
أكرث صورة تنرشها شــخصية 
عىل  إعجابا  وتنــال  رياضية، 

شبكة »إنستغرام«.
وحصلــت صورة مييس مع 
الكأس عىل أكرث من 20 مليون 
إعجاب، ما يعد رقام قياسيا يف 

تاريخ »إنستغرام«.
وكتب مييس عىل الصورة: »يا له من جنون 
جميــل هذا أمر ال يصــدق الحمد لله نحن 

األبطال«.

يذكر أن منتخب األرجنتني تفوق يف املباراة 

النهائيــة عىل الربازيل بنتيجة هدف دون رد، 

أحــرزه آنخيل دي ماريا، نجم باريس ســان 

جريمان.

عقد  برشلونة  نادي  يرفض 
صفقــة تبادلية مع يوفنتوس 
خــالل املريكاتــو الصيفــي 

الجاري.
وزعمت تقارير أن يوفنتوس 
عرض عىل برشلونة التعاقد مع 
الويلــزي آرون راميس، مقابل 
الويلزي  الوســط  عودة العب 

مرياليم بيانيتش إىل تورينو.
رومانو،  فابريزيــو  وكتب 
انتقــاالت الالعبــني  خبــري 
واملدربــني يف أوروبــا، عىل 
حســابه بـ«تويرت«: »ال توجد 

الصفقة  هــذه  إلبــرام  فرصة 
التبادليــة، ألن برشــلونة ال يفكــر يف ضم 

راميس بسبب راتبه املرتفع«.
وأضاف: »كام أن مرياليم بيانيتش مل يوافق 
حتــى اآلن عىل ترك برشــلونة خالل صفقة 
تبادليــة، رغم ضغط النادي الكاتالوين عليه، 

من أجل القبول بهذا الحل«.
كام أن برشــلونة يرغب يف االستغناء عن 
أكرث من العب خالل املريكاتو الصيفي الجاري، 
من أجل خفــض رواتب الفريق، والنجاح يف 
تجديد عقد ليونيل مييس، دون مخالفة قانون 

اللعب املايل النظيف يف إسبانيا.

كشــف تقريــر صحفــي 
إســباين، عن رس فشل انتقال 
جيانلويجي  اإليطايل  الحارس 
دوناروما إىل برشــلونة خالل 

الصيف الحايل.
وانضم دوناروما إىل ســان 
جريمان ملدة 5 مواســم خالل 
صفقــة مجانية، عقب انتهاء 

عقده مع ميالن.
»موندو  لصحيفــة  ووفقا 
رايوال،  مينو  فإن  ديبورتيفو«، 
وكيل دوناروما، عرض خدمات 
الحارس اإليطايل عىل برشلونة 

هذا الصيف.
وطلب رايوال، راتبا ســنويا لدوناروما يبلغ 
ائب، األمر  12 مليــون يورو خالية مــن ال
الذي رفضه برشلونة عىل الفور، حيث يعاين 
البارســا اقتصاديا ويرغب يف خفض رواتب 

العبيه.
ووافق رايوال عــىل خفض راتب دوناروما 
بشــكل كبري خــالل املوســم األول، برشط 
الحصــول عىل 24 مليون يورو يف املوســم 

الثاين، لكن رفض برشلونة هذا االقرتاح أيضا.
وأشــارت الصحيفة إىل أن برشلونة فضل 
أيضا عدم الدخول يف حالة من التوتر مع مارك 
أندريه تري شــتيجن، مثلام حد وقت تواجد 
الحارس التشــييل كالوديو برافو يف »كامب 

نو«.
وأوضحت أن دوناروما وافق عىل أن يكون 
الحارس الثاين يف برشلونة، برشط أن يلعب 

15 مباراة عىل األقل يف املوسم.

أمس  تقرير صحفي،  كشف 
األحد، رس رفض كيليان مبايب، 
نجــم باريس ســان جريمان، 

للتجديد مع النادي الفرنيس.
وينتهي عقد مبايب مع سان 
جريمــان يف صيــف 2022، 
الفرنيس  الالعــب  ويرتبــط 
باالنتقــال إىل ريال مدريد هذا 

الصيف.
ووفقــا لصحيفة »ليكيب« 
يعلق  مبايب  فإن  الفرنســية، 
مســألة تجديــد عقده، لعدم 
إبرام  بشــأن  ضامنات  وجود 

صفقــات تجعل ســان جريمان 
قادرا عىل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

ونجــح ســان جريمان هــذا الصيف يف 
التعاقــد مع الحارس اإليطــايل جيانلويجي 
دوناروما واملدافع اإلسباين سريجيو راموس 
والعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم 

واملدافع املغريب أرشف حكيمي.
وارتبط اســم ســان جريمان هذا الصيف 

برشــلونة  بالتعاقــد مــع ليونيل مييس 
لكن   ، يوفنتــوس رونالدو  وكريســتيانو 
الالعبني يف طريقهام للبقاء مع أنديتهام يف 

املوسم املقبل.
وفشل باريس ســان جريمان يف تحقيق 
حلمــه بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا رغم 
ضمه للعديد من النجوم يف السنوات األخرية 

أبرزهم الربازييل نيامر والفرنيس مبايب.

يستعد تشيليس لالنقضاض 
روبرت  البولندي  املهاجم  عىل 
يرغب  حيث  ليفاندوفســيك 
التعاقد مع العب  البلــوز يف 
بايــرن ميونيخ يف صفقة قد 
تصــل إىل 50 مليــون جنيه 

إسرتليني.
ضم  تشــيليس،  وحــاول 
إيرلينغ هاالند من بوروســيا 
دورمتوند، مــن خالل عرض 

بعــض الالعبــني إىل جانــب 
األمــوال، إال أن الفريــق األملاين، متســك 

باستمرار الالعب.
وبحســب صحيفة »ذا صن« الربيطانية، 
يرغب تشــيليس يف توفري املهاجم املناسب 
للمــدرب توماس توخيل، لقيادة خط هجوم 

بطل أوروبا يف املوسم املقبل.
وسيواجه تشــيليس، منافسة كبرية من 
بايــرن ميونيخ الراغب بدوره يف متديد عقد 
مهاجمــه البالغ مــن العمر 2 عاما، والذي 

.202 ينتهي يف عام 
مميزة  مســتويات  ليفاندوفسيك،  وقدم 
رفقة بايرن ميونيح املوســم املايض، وحطم 
رقم جريد مولر كأفضل هداف للدوري األملاين 
يف موسم واحد، بتسجيل هدفه رقم 41 يف 
آخر دقيقة من آخر مباراة يف املوسم املايض.

وأشــارت الصحيفة الربيطانية، إىل رغبة 
ليفاندوفسيك يف خوض تجربة أخرية، قبل 
أن ينهي مســريته، وبالتايل قد تكون فكرة 
االنتقال إىل الربميريليج جذابة بالنسبة له.

حصــل يوفنتــوس عــىل 
دفعــة كبرية بشــأن حســم 
خالل  املهمة  الصفقات  إحدى 

املريكاتو الصيفي الجاري.
ويتنافس يوفنتوس وأرسنال 
اإليطايل  التعاقد مــع  عــىل 
لوكاتييل، العب وسط  مانويل 

ساسولو، هذا الصيف.
رومانو،  فابريزيــو  وكتب 
انتقــاالت الالعبــني  خبــري 
واملدربــني يف أوروبــا، عىل 
يتصدر   : بـ«تويرت«  حســابه 
يوفنتوس دامئا الســباق عىل 

ضــم لوكاتييل، وحــدد موعدا 
جديدا ملقابلة مســؤويل ساســولو، كام أن 
الالعــب ال يزال يدفع من أجــل االنتقال إىل 

السيدة العجوز«.
وأضاف: »أرســنال مســتعد لدفع األموال 
، لكن  40 مليون يورو التي طلبها ساســولو 
النادي اللندين يتمســك بفكرة عدم التوقيع 

مع أي العب غري سعيد ومقتنع بنسبة 100 
بخطوة انضاممه إىل الغانرز«.

وقالت تقارير إيطالية إن يوفنتوس قدم 0 
مليون يورو لساســولو، باإلضافة إىل إقحام 
أحد الالعبني يف الصفقة التي يفضل السيدة 
العجوز أن تكون عىل سبيل اإلعارة مع إلزامية 

الرشاء.

إلهامـــــــــــاً األكثـــــــــــر  قائمـــــــــــة  يتصـــــــــــدر  فيـــــــــــدرر 

د ه 
عىل الرغم من كون روجيه فيدرر ورافائيل 
نــادال، أكرث األشــخاص تأثريا، بالنســبة 
للمحرتفني الشبان، إال أن هناك بعض األسامء 
األخرى كانت مصدر إلهام للعديد من النجوم.

وطرح الحساب الرسمي لتلفزيون رابطة 
محــرتيف التنس، ســؤاالً عــىل العديد من 
األسامء البارزة يف عامل الكرة الصفراء، حول 
من كان مصــدر اإللهام لهم، وكانت اإلجابة 

كالتايل: 
األسرتايل أليكس دي ميناور: »نشأت ولدي 
العبــني مفضلني، أبرزهم كان ليتون هيويت، 
يته ألنه كان مصدر إلهام كيل،  لقد أحببت ر
أما الشــخص اآلخــر كان الرويس نيكوالي 
دافيدينكــو، كانت مبارياته مســلية للغاية 

بسبب طريقة تحركه يف امللعب«.
الكنــدي فيليكس أوجري ألياســيم:  »لقد 
استمتعت كثريا بالفرنيس ويلفريد تسونغا، 
أحببت مشــاهدة مباريات ألنها كانت ممتعة 
حقا بالنسبة يل، كذلك مل يكن هناك العديد من 
الالعبني أصحاب البرشة السمراء يف املالعب، 
رمبا هو وغايل مونفيس فقط ، لذلك شــعرت 
دامئا بأنني قريب جدا منهم ومن طريقتهم«.

الكندي دينيس شابوفالوف: »روجيه فيدرر 
بالنسبة يل هو مثل البطل، لقد أردت دامئا أن 

يكون أسلوب لعبي مشابه لطريقته«.
الياباين يك نيشــيكوري: »روجيه فيدرر 
بال شــك ، كام أن املغريب هشــام أرازي، أثر 
يب بشــكل كبري، سأتذكر طوال حيايت عندما 
ذهبت ملشاهدة بطولة اليابان املفتوحة عندما 
كان عمــري حوايل 11 عامــا وكان هناك، 
مشــاهدته وهو يلعب عــىل الهواء مبارشة 
. مل يكن هذا التنس، كان  كان أمــرا ال يُنــ
مثل السريك، لقد ذكرين مبدى متعة التنس«.

اإليطــايل ماتيو برييتيني: »روجيه فيدرر 
بالطبع، إنه العب رائع، ويبدو أنه يلعب بأقل 
جهد، ويتحرك يف امللعب بسالســة، ويتحكم 
يف كل خطوة، ما زلت أتذكر املرة األوىل التي 
لعبت فيها ضده، وفكرت: ماذا يحد هنا؟«.

األملاين ألكســندر زفرييــف: »فيدرر، كان 
دامئــا الالعب املفضل لدي، لقد كنت مرسورا 
يته يلعب، كان يلعب بشكل رائع وسلس،  بر
وطريقة تعامله مع الكرات مدهشة بالنسبة 

يل هو الالعب األكرث جاذبية«.
الربيطاين آندي موراي: »عندما كنت طفال 
كان الالعــب الذي أحببته هو أندريه أغايس، 
لقد كان شخصا مختلًفا عن البقية، لقد كنت 
شــغوفا بشخصيته، أعتقد أنه كان أول العب 
بحث عنــه الناس ملشــاهدة مبارياته، أراد 
الجميع تقليده، وتقليد ما يفعله يف املباريات، 
بــل وحتى طريقة ارتداء مالبســه.. من بني 

األجيال الالحقة فيدرر وهينامن وكوريا«.
الــرويس أندري روبليف: »كنت من محبي 
مارات سافني ورافا نادال، وكنت أحاول دامئاً 
مشاهدة مبارياتهام، بعد اعتزل مارات، كنت 

مهتم مبتابعة رافا«.
اليونــاين ســتيفانوس تسيتســيباس: 
»كونستانتينوس إيكونوميديس أفضل العب 
تنــس يوناين يف كل التاريخ، وكان رقم 112 
يف تصنيف اتحاد العبــي التنس املحرتفني، 
كان الوحيــد الذي متكن من الوصول إىل هذا 
املســتوى ولعب البطوالت الكربى، لذلك كنت 
أتابــع مبارياته، هو الســبب يف أنني أردت 
الحقا تكريس نفيس لهذا وســعت إلعطائه 

التأثري الذي يستحقه التنس يف اليونان«.
الرويس دانييل ميدفيديف: »عندما كنت يف 
التاسعة من عمري، كانت إحدى الصور التي 
كان لها تأثريا كبــريا عيل هي صورة مارات 
ســافني الذي تغلب عــىل روجيه فيدرر يف 

نصف نهايئ بطولة أسرتاليا املفتوحة«.
السويرسي ستان فافرينكا: »كان لدي دامئا 
ثالثة العبني اســتمتعت كثريا مبشاهدتهم 
وهــم يلعبون: بيــت ســامرباس وأليكس 
كوريتخا وباتريــك رافرت، كنت متعصبا جدا 
لهؤالء الثالثة، ألسباب مختلفة، لقد أعطوين 
شــعورا خاصا جدا عندما كنت اتابعهم عىل 

شاشة التلفزيون«.

ـــــــــــة : قصـــــــــــة تمـــــــــــردي خاط فـــــــــــا دايـــــــــــ

ليفربول على أعتاب تحصين عقد بيكر

أرتيتا يبدي انبهاره باعب أرسنال الجديد

خطوة واحدة تفصل دياز عن ميا
بــات إبراهيم دياز، صانع ألعاب ريــال مدريد، عىل أعتاب 
خطــوة واحدة من االنتقال إىل ميالن خالل املريكاتو الصيفي 
الجــاري.وكان ديــاز وصل مدينة ميالنو، الســبت، وخضع 
للكشــف الطبي يف النادي اإليطايل. ووفقا ملوقع »كالتشيو 
مريكاتو« اإليطايل، فإن دياز وقع أيضا عىل عقود انتقاله إىل 

ميالن، وال يتبقى سوى اإلعالن الرسمي عن الصفقة. 

نفى فريجيل فــان دايك، مدافع ليفربول، تورطه مع بعض 
العبي الطواحني، يف شــن حملة مترد ضد عودة املدرب لويس 

فان غال إىل املنتخب الهولندي.
وزعمت صحيفة »مريور« الربيطانية، السبت، أن فان دايك 
يقود ثورة ضد عودة فان جال إىل هولندا، ويســانده عدد من 

العبي الطواحني.
وأشارت إىل أن فان دايك وجورجينيو فينالدوم، العب وسط 
باريس سان جريمان، وعددا من املتمردين يريدون منح املهمة 

لهينك تني كات املدرب املساعد السابق لتشيليس.
وأعاد فان دايك نرش هذا الخرب عىل حسابه بـ«تويرت«، وكتب 
ء أكرث أهمية  عليــه: »هذه القصة خاطئة متاًما. ال يوجد 
بالنســبة للصحفيني من قول الحقيقة، وعدم اختالق أشياء 
«.يذكر أن  الصحفي فحسب. عار عليك يا سيد سيمون مولوك 
فرانك دي بوير رحل عن تدريب هولندا، عقب خروج الطواحني 

من مثن نهايئ يورو 2020 أمام التشيك.

اقــرتب نادي ليفربول من تحصني أحد العبيه البارزين بعقد 
جديد خالل املريكاتو الصيفي الجاري.

ووفقــا لصحيفة »مريور« الربيطانية، فإن ليفربول وصل 
إىل املراحــل النهائية من املفاوضات مــع الحارس الربازييل 

أليسون بيكر بشأن تجديد عقده.
وأشارت الصحيفة الربيطانية إىل أن ليفربول سيعلن عقب 
أسابيع قليلة بشكل رسمي عن تجديد عقد أليسون حتى صيف 

.2026
وأوضحت »مريور« أن هذه األنباء ستســعد األملاين يورغن 
كلــوب، مدرب ليفربول، كثــريا ألنه يفضل ربط نجوم الفريق 
بعقود طويلة عن رصف أموال طائلة للتعاقد مع العبني جدد.
 201 يذكر أن أليسون انتقل من روما إىل ليفربول يف صيف 
خالل صفقة قياسية، يف ذلك الوقت، بلغت قيمتها 66 مليون 

إسرتليني.
جدير بالذكر أن أليسون سجل هدفا حاسام يف وقت متأخر 
ضد وست بروميتش خالل شهر أيار، وفاز بجائزة هدف املوسم 

يف ليفربول.
وبات أليســون ســادس حارس يســجل هدفا يف الدوري 

بة رأس. اإلنكليزي املمتاز، وأول من يفعل ذلك ب

أعــرب ميكيل أرتيتا، املدير الفني ألرســنال، عن ســعادته 
بتسجيل نونو تافاريز أول أهدافه مع الفريق، يف املباراة الودية 

.(2-2 التي تعادل فيها مع رينجرز
وعــادل الظهري األيرس الربتغايل، البالغ من العمر 21 عاما، 
والذي انتقل اىل أرســنال يف األســبوع املايض، النتيجة يف 
2 من تسديدة من مسافة قريبة، وذلك بعدما افتتح  الدقيقة 
بة  ليون بالجون التســجيل لرينجرز، يف الدقيقة 14 من 

رأس، إثر ركلة ركنية.
وهيمن أرسنال عىل مجريات اللقاء يف أغلب الفرتات، وأهدر 

العديد من الفرص.
لكن رينجرز متكن من تســجيل الهدف الثاين، يف الدقيقة 
بة رأس لسيدريك إتني، قبل أن يتعادل الغانرز  ، عن طريق  5

يف الدقيقة  بواسطة إيدي نكيتا.
وذكــرت وكالة األنباء الربيطانية »يب.إيه.ميديا« أن أرتيتا، 
العب رينجرز الســابق، تلقى ترحيبا كبريا من األلفني مشجع، 

الذين ُسمح لهم بالتواجد يف امللعب.
وقال املدرب اإلســباين عن تافاريز، عرب املوقع الرســمي 
للنــادي: »مشــاركة أوىل عظيمة، لقد ســجل هدفا بقدمه 

اليمنى«.
وأضــاف: »تواجد معنا منذ عــدة أيام فقط، لكن ميكنك أن 
ترى إمكانياته، قوته الجسدية والجودة التي يتمتع بها عندما 

تكون الكرة معه«.
وقال تافاريز، الذي تم اســتبداله بني الشوطني: »أشعر أنني 
سعيد للغاية بهديف األول مع أرسنال.. كنت متحمسا لتسجيل 

هذا الهدف، واليوم فعلت ذلك«.

  داي

ر و  ل

ت  



1ـ فيلق، روسيا، منر

2ـ رومانيا، دلّلناه

ـ يسرتون، جان خوري

4ـ دف، بنوم بنه، يكّد

5ـ خشــعت، أسس، مس، 

والتون

6ـ رعب، ترك، كان، بورج

ـ ربايب، وارن، ليث، نبو

ـ ياسمني الخيام، راس

9ـ نخربك، سلسبيل، رك

10ـ ال، سّنور، دنا، فخار

بيت  بريسيل،  الفيس  11ـ 

لحم

12ـ ند، يلهو، مياه، ما

1ـ أنــب، كامــل، فريال 

كريم

تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة
ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
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 عموديا: 

 عموديا:

من أربعة حروف:     االبراج 

عاصمة أوروبية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  أبو بكر الصويل 

اخترب معلوماتك

رشقيــة  راقصــة  1ـ 
معتزلة. 

2ـ دولــة يف وســط 
أوروبا. 

ـ أمىل عىل، خصب. 
4ـ فاز ونال بال مشقة. 

5ـ اعتز وتباهى.

اســتوائية  فاكهة  1ـ 
تظهر يف فصل الصيف. 

2ـ الفئة والنوع. 
ـ ما عىل وجه األرض 
من ُفتات الحشيش، وصل 

بقرابة إىل.
4ـ من الشعوب. 

5ـ من الطيور. 

1 وهاجر  9 شاعر لبناين مهجري ولد يف كفرشيام 

 .19 اىل الربازيل  سنة 1910 وتويف يف الربازيل عام 6

إسمه مؤلف من عرشة حروف، إذا جمعت:

5+1+2+10+4 مدينة يف األرجنتني. 

+9+2 عملة عربية. +

10+6+1+ من الفواكه.

2+4+ مدينة يف ايران. 

+4+2 أمر وشأن.

5+2+9 مدينة يف املغرب.

+1+ ساخن. 

6+4 مطار يف تاهيتي. 

1ـ يف أية دولة يقع الجبل األخ الذي ارتفاعه 2252 

مرتا؟ 

ــــــــــــــــــــــــ

2ـ يف أية دولة أوروبية يقع مطار سترييب؟ 

ــــــــــــــــــــــــ

ـ اىل اية سنة يعود تاريخ الكتابة املسامرية؟ 

ــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما اسم الدولة التي اشرتكت بدورة األلعاب االوملبية 

19 بريايض واحد فقط؟  يف لوس أنجلس سنة 2

ــــــــــــــــــــــــ

5ـ يف أية دولة آســيوية الســكان يقدسون الغراب 

األبيض؟ 

ــــــــــــــــــــــــ

6ـ يف أي مكان تحفظ مجوهرات ملوك إنكلرتا؟ 

ــــــــــــــــــــــــ

ـ يف أيــة دولة عربية يتواجد نهر الذهب الذي يصب 

يف بحرية الجبول؟ 

ــــــــــــــــــــــــ

ـ كم من األيام يســتطيع دب آالسكا أن يعيش بدون 

طعام؟ 

ــــــــــــــــــــــــ

9ـ من هو الشــخص الذي يضع عىل رأسه أكرب قبعة 

يف العامل؟ 

1ـ فريد خوري، غانا

2ـ يوسف شعبان، لدن

ـ ملّت، عباس خلف

4ـ قاربت، مببايي

5ـ نون، تيري، سلك

6ـ رينوار، نكسبها

ـ وا، مسكوا، نروم

ـ جبس، السوّي

، رسم 9ـ يُدان، فر

10ـ النهم، نيس، ليف

11ـ لخ، سك، الديار

12ـ ننوي، املسّن، هي

1ـ ماركوين، باب

14ـ رهيدا، ثرّي، ميل

15ـ لب، الفتاك

16ـ تونس، خل

1ـ ورب، راحتي

1ـ نجوى كرم

؟ من هو
من هي؟

1ـ مــن األقمشــة، وضع 
خلسة، أتلو. 

2ـ موسيقي لبناين. 
ـ زاد وكــرث، ممثل أمرييك 

راحل. 
4ـ قطعتم األنوف، تلّبكه. 

5ـ بــني جبلــني، للمنادى، 
قطع، حاذق.

رّب  رصّت،  حصلنــا،  6ـ 
األرسة. 

ـ شــاعر انكليــزي، بعري 
عظيم. 

ـ معدن، مدينة مرصية. 
9ـ ممثلــة وفنانة مرصية 
راحلة، االســم الثــاين ملغنية 

لبنانية. 

10ـ إفتخر بعطائه، صاحبوا 
يف السفر، نعام. 

11ـ مال لونه اىل الســواد، 
استمرار ومتابعة النجاح. 

وســط  يف  مدينــة  12ـ 
ايطاليا، اترك بلدي اىل بلد آخر، 

هيئة املالبس. 
1ـ من الفواكه، قلب، ُعنق.
14ـ إسم لواليتني أمريكيتني، 

بلدة يف قضاء جبيل. 
15ـ غناجه ودلعه. 

16ـ دهاليز، ال يُباح به. 
أحد  برتولية،  رشكــة  1ـ 

بروج الحظ. 
1ـ ممثلة مرصية صاحبة 

الصورة.

راحل  فرنيس  شاعر  1ـ 
صانك  نوبــل،  جائزة  نال 

ّك. ومنع ما ي
نيايب  مجلس  رئيس  2ـ 
لبناين راحــل، فيلم لفريد 

شوقي. 
ـ تعاونني، املسامر. 

4ـ متشــابهان، مدينة 
اردنية، مدينة نيجريية. 

5ـ ننتســب، وقف ومل 
ينّفذ، أداة النطق. 

6ـ حــرف عطف، دولة 
أوروبية، طبيب، فشل ومل 

ينجح. 
نطــرده  أرشــدنا،  ـ 

ونبعده عن البالد، نعالّج. 

ـ مطربــة لبنانيــة، 

الخصم الشديد الخصومة. 

وننظــم،  ننّســق  9ـ 

ضــوء  الزم،  للتعريــف، 

وشعاع الشمس. 

10ـ أسال وأماع، االسم 

لبناين راحل،  لنائب  الثاين 

انزال الطعام اىل الجوف. 

11ـ بلــدة يف قضــاء 

بعبدا، ندى، والد والده، بزر. 

أرض فيهــا غلظ،  12ـ 

يقابله ويعادله، مستقيم. 

1ـ حــّر النار، محطة 

تلفزيونية، يرتاجع عن. 

الثور

(21 نيسان  21 أيار

الرسطان

2 متوز (22 حزيران  

العذراء

2 أيلول (24 آب  

العقرب

21ت2) 2 ت1 )

الجدي

(22ك1  20 ك2)

الحوت

(20 شباط  20 آذار

تركز كل نشاطك عىل نقطة أساسية ستظهر 

مثارهــا قريبا. األمور الشــخصية والعائلية 

تتطلب منك مزيدا من التفّهم واالهتامم. 

ال تكــن متصلبا يف رأيك بشــأن التطورات 

املســتجدة اليوم. الطريق الذي تســلكه بالغ 

الدقة خصوصا يف املرحلة الحالية الصعبة. 

كرثة الــكالم ال تصل بك اىل أي هدف. ثابر 

عىل رعايتك واهتاممك بالشخص الذي يعجبك 

فهو مناسب لك، ويتفهم وضعك. 

املبادرة ستكون لها نتائج طيبة ودامئة اذا مل 

تتم برسعة. أحد األشخاص من املقربني يرغب 

حقيقة يف مساعدتك عىل بلوغ أهدافك. 

انتبــه اىل مــا تقوله، فثمة مــن يحاول 

استدراجك لالفصاح عن أرسارك الدفينة، وأنت 

بطيبــة قلبك قد تتكلم من دون أي احرتاس أو 

حذر. 

يبتسم لك الحظ هذه الفرتة فتن املتاعب 

التــي عكرت مزاجك. الصدفة تعني لك الكثري، 

فاستفد من الفرصة الثمينة املتاحة أمامك.

املــال يدخل حياتك من حيث ال تدري ورزقك 

سيكون وفريا. الفرح والسعادة يسودان الجو 

العائيل. والهدوء سيعّم مكان العمل. 

هناك منا جيد يسود حياتك ولكن قد تشعر 

ببعض الضجر وامللل. يجب أن تعطي الفرح لكل 

من يحيط بك ويطلب منك املشورة. 

اعتمــد عىل نفســك يف أمــورك الخاصة 

والعامة. التوصل اىل حل مريح مع األشخاص 

املحيطني بك هو أمر أسايس وملّح. 

ال تتجه نحــو مغامرات مترسعة وخطرية 

بتهور. ميكك االعتامد كليا عىل الشخص الذي 

تحب فهو مخلص ويحاول أن يساعدك. 

يــوم حافل ومــيلء بالحركة والنشــاط. 

املستقبل أمامك مرشق. أفكارك رائعة وممتازة 

ولكن تجنب الرسعة وقم أنت باألعامل املهمة. 

مشكلتك يف طريقها اىل الحل. األيام القليلة 

املقبلة سوف تجلب لك انفراجا كبريا يبعث فيك 

ل من جديد، وتعيدك اىل الفرح.   األمل والتفا
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ــــــــة.. وال إحصــــــــاءات رســــــــمية ســــــــتعادة أمــــــــوال الســــــــوريين فــــــــي املصــــــــار اللبناني ــــــــب ب ــــــــ األســــــــد يُطال الرئي

ــم« ــ ــن ــام االقــــصــــى بـــشـــكـــل م ــ ــح ــ ــت ــ ــن »بـــمـــواصـــلـــة اق ــي ــن ــوط ــت ــس ــم ــل بــيــنــيــ أصـــــــدر تــعــلــيــمــاتــه ل

« تــــضــــع شـــــــروطـــــــاً لـــــوقـــــف اطــــــــــا الــــنــــار سوريا»طــــــالــــــبــــــا في  ام  الن لتغيير  محاولة  اي  نعارض  الصين: 

ت ي  ا لو ا  و يد تو

2
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
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تتمة ص1) 

تتمة ص1) 

تتمة ص1)  تتمة ص1) 

الرسمية وتقاعسها عن القيام بواجبها ملنع الدمار الناتج عن 
هذا اإلحتكار فضالً عن التهريب املنظم.

ويف هــذا الواقع قــدرت منظمة األمم املتحــدة للطفولة 
اليونيســف نسب األرس اللبنانية التي ال تجد ما يكفي من املال 
. هذا الرقم أىت  لرشاء الطعام خالل الشــهر الجاري بـــ 
ضمن مقال نرشته صحيفة التاميز الربيطانية بعنوان »املواد 
الغذائية واألدوية تنفد يف لبنان وسط إنهيار االقتصاد«، وهو 
يأيت بعد أسبوع عىل نرش اليونيسف أرقاًما صادمة أخرى منها 

أن 0 من أطفال لبنان ينامون وبطونهم فارغة
هــذا الواقع يؤكــّد فقدان الدولة اللبنانية الســيطرة عىل 
ديناميكيــة الفقر يف لبنــان وهو ما يجعل أرقام العام 2021 
أرقام البنك  طبًقا لحســاباتنا أكرث ســوًءا من العام 2020 
الدويل مع إرتفاع نســبة »الفقــر املّدقع« إىل 0 لتتخطّى 
، وتبلّغ نســبة  بذلك نســبة »الفقر العام« يف لبنان الـ 0
21 ونسبة »أعىل الطبقة  »أسفل الطبقة املتوّســطة«الـ 6
. وامللفت من خالل الحسابات التي قّمنا بها  املتوّســطة« 2
5 وهو ما مُيكن  أن نسبة العائالت الغنية إرتفعت من 5 إىل 2
تربيره باألرباح الطائلة التي حّققها املســتفيدون من األزمة 
من تجار، ورصافني ومرصفيني ومهّربني حققوا أرباًحا تتعدى 

مئات مليارات الدوالرات.
هذه الديناميكية تُظهر مدى عمق األزمة إقتصاديًا وإجتامعًيا 
حيــث تراجعت الطبقة املتوّســطة التي كانــت ُمهيمنة عىل 
24 يف العام  5 يف العام 2019 إىل  املجتمع اللبناين من 1
. وهذا يُظهر أيًضا ضعف السياسات  بحســب توّقعاتنا  2021
الحكوميــة التي جعلت املجتمع اللبناين يف وضع ُمزر بعد أن 
كان مزدهًرا نســبة إىل كونه دولة غري نفطية  كام ورد يف 

تقرير صحيفة التاميز الربيطانية.

ب بيد من حديد     التّجار وال
ب اللرية  التربير االقتصادي لهذا الرتاجع الكبري يكمن يف 
ّ الســوق الســوداء التي عجزت السلطات  اللبنانية مع تف
اللبنانيــة عن وقفها، بل ســاهمت إىل حد كبري بترسيع هذا 
االنهيار إن من خالل بعض اإلجراءات االرتجالية غري املحرتفة، 
أو من خالل اإلرصار عىل عدم القيام بالواجب الوطني والوصف 
الوظيفــي املناط بها.كل ذلك ســمح بعملية نقل للرثوات من 
الطبقة املتوّسطة والفقرية إىل مجموعة مؤلفة من مستفيدين 

عىل صلة بالســلطة القامئة، وأصحاب نفوذ نُقّدر عددهم بـ 
000 شخص إستطاعوا اإلستفادة من لعبة الدوالر وآلية الدعم 
التي أقرّتها حكومة الرئيس حسان دياب فإستفادوا بشكل كبري 
مــع تقديرات بأرباح تتخطّى عّدة مئات املاليني من الدوالرات. 
من جهتنا قمنا بتقدير هذه األرباح من خالل مناذج إقتصادية 
وحدهم تتخطّى الـ 600  أوصلــت إىل نتيجة أن أرباح التجار 

مليون دوالر أمرييك. 
مــن هذا املنطلق يتوّجب عــىل وزارة املال ووزارة االقتصاد 
والتجارة بالتعاون مع مــرصف لبنان، التأكّد من رشعية هذه 
األربــاح وأنهــا ال تأيت من املال العام وإســتعادة األرباح غري 
يبة عىل القيمة  القانونية ومالحقة املخالفني عىل مثال ال
املضافة التي يدفعها التجار عىل سعر الرصف الرسمي ويدفعها 
املواطن عىل ســعر السوق السوداء، والفارق بني سعر الدوالر 
عند الرشاء وســعر الدوالر عند املبيع هي من بني النقاط التي 

حققت هذه األرباح الطائلة 
ويبقى السؤال: هل ستتمكن الوزارات املعنية من القيام بهذه 

املهّمة أم أن بعض أصحاب النفوذ سيمنعون هذا األمر؟ الجواب 
هــو عند القضاء اللبناين. لكن عملًيــا هذا التحقيق إذا ما تّم، 
ســيؤّدي أغلب الظن إما إىل إنكفاء رأس املال يف وقت يحتاج 
ورة القيام بهذا التحقيق بشــكل حريف  لبنان إليه. من هنا 

ومبعايري علمية.

  الغاز املرصي والكهرباء األردنية 
بعيًدا عن اإلستخدامات السياسية ملوضوع إستجرار الغاز من 
مرص إىل لبنان، هناك فائض يف الغاز الذي يتم إسترياده من مرص 
إىل األردن واملستخدم يف إنتاج الكهرباء. وبُعيد إندالع األزمة يف 
لبنان ومع بدء إنخفاض اإلحتياطات يف مرصف لبنان، قام البنك 
الدويل باإلتصال باملسؤولني اللبنانيني لتشّجيعهم عىل إسترياد 
هذا الفائض عىل أن يقوم البنك الدويل بدفع الكلفة  عىل شكل 
قرض ُميرّس  بهدف إستخدام اإلحتياطات من العمالت األجنبية 

املوجودة يف مرصف لبنان لتمويل اإلسترياد.
يف  هــذا الغاز الذي مُيكن أن يُســتخدم يف توليد الكهرباء 

، مير عرب أنبوب من مرص إىل لبنان مروًرا باألردن  ديــر عامر
وســوريا. ويف املايض كان هناك رفض سوري لهذا األمر، إال 
أن االجتامع الذي حصل بني وفدين أردين وســوري أنتج قبوالً 
سوريًا وبالتايل مل يعد هناك من ُمشكلة خصوًصا أن األمريكيني 

قبلوا إستثناء الغاز من قانون قيرص. 
األردن الذي يُنتج فائًضا يف الكهرباء يفوق حاجاته الداخلية 
أعرب عن إستعداده لبيع الكهرباء إىل لبنان يف االتصاالت التي 
متّت بني الجانبني األردين واللبناين. وبحسب املعلومات، هناك 
ر نتيجة الحرب  يف درعا طالها ال قطعــة من أنبوب الغاز 
الســورية وبالتايل فهي بحاجة إىل عدة ماليني من الدوالرات 

إلصالحها وهو ما ستقوم به السلطات السورية.
التعقيدات السياســية الداخليــة واإلقليمية التي منعت هذا 
املرشوع من بلوغ خواتيم سعيدة للبنان، تتال اليوم تحت واقع 
الكارثة االجتامعية التي يواجهها لبنان. وبالتايل من املتوّقع أن 

يأخذ هذا املرشوع طريقه إىل التنفيذ يف املرحلة املقبلة.

 صندوق النقد 
حصة لبنان من حقوق الســحب الخاصة أو زيادة إحتياطي 
صنــدوق النقد الدويل تبلغ 60 مليــون دوالر أمرييك. هذه 
الحصة من املفروض أن يتّم تحريرها يف أيلول، إال أنه ويف ظل 
حكومة ترصيف أعامل، من شبه املستحيل اإلستفادة من هذه 
األموال. من هنا يأيت إعتذار الرئيس الحريري والتعقيدات التي 
تطال تكليف وتشكيل حكومة جديدة، ليؤّخر تاريخ اإلستفادة 
من هذه األموال إىل أجل غري ُمسّمى. وبإعتقادنا هذا األمر لعب 
دوًرا يف إرتفاع ســعر رصف الدوالر يف الســوق السوداء التي 

تعمل خارج أي سيطرة رسمية.

  التخمني العقاري عىل سعر السوق السوداء 
مــن الواضح أن خزينــة الدّولة تخرس الكثري من املال نتيجة 
التالعب بني ســعر العقار املقّوم بالدوالر األمرييك عند الرشاء 
والتســجيل. وبالتايل طرح وزير املال غازي وزين إجراًء جديًدا 
ينّص عىل تقييم العقار باللرية اللبنانية عمالً بالقوانني اللبنانية 
املرعية اإلجراء وهو ما سيســمح بتســجيل العقارات بحسب 
قيمتها الحقيقية ومنع اإلستفادة من فارق سعر رصف الدوالر 
الرسمي املنصوص عليه يف عدة مراسيم وبني الدوالر يف السوق 
السوداء وهو ما يؤّمن ربًحا عىل حساب الدولة اللبنانية وبالتايل 
مُيكن إعتبار هذا الربح مخالفة جزائية وإحتياالً عىل املال العام. 
عملًيا نجاح هذه العملية سيؤّدي إىل تضاعف مداخيل الخزينة 

العامة نسبة إىل عدد العمليات العقارية املسّجلة.

بعض القوات األقىص عن طريق األسوار، حيث تواجدت بعض 
العنارص عىل سقف مصىل باب الرحمة.

وتوافدت أعداد كبرية من املســتوطنني إىل ســاحة الرباق 
لتنفيذ اقتحامات جامعية للمسجد األقىص وساحاته من جهة 
باب املغاربة بحراســة مشددة لعنارص الوحدات الخاصة يف 

رشطة االحتالل.

 دعوات فلسطينية للنفري العام 
وأجمعــت حــركات املقاومــة وشــخصيات وعلامء يف 
ورة مواجهة قطعان املســتوطنني  فلســطني املحتلة عىل 
الذين اقتحموا املســجد األقىص بأعداد كبرية منذ فجر امس، 
ووجهت دعوات للمقدسيني وأبناء الضفة الغربية للزحف إىل 
 األقىص والنفري العام للتصدي لفوات االحتالل ومستوطنيه.

فقد دعا الناطق باسم حركة حامس عن مدينة القدس، محمد 
حامدة، الشعب الفلسطيني من جديد إىل الزحف نحو القدس، 
والتواجد واملرابطة يف ساحات األقىص وأزقة البلدة القدمية، 
واملواظبــة عىل هذا النفري إىل صــالة عيد األضحى، لتفويت 

الفرصة عىل املحتل من أن يستفرد بالقدس واألقىص.
بــدوره، اعترب الناطق باســم حركة الجهاد االســالمي، 
طارق ســلمي، أن ما يجري يف املســجد األقــىص املبارك منذ 
 الصبــاح ميثل إرهابًــا وعدوانًا ميس كل العرب واملســلمني.
وأشار إىل أنه »يف الوقت الذي يعلن العدو الصهيوين عن نواياه 
العدوانية بحق أحد أقدس مقدسات املسلمني، فإن بعض الدول 
والحــكام يرصون عىل التطبيــع والعالقة مع هذا العدو الذي 
يعتدي عىل مرسى رسول الله«، مضيًفا أن »اعتداءات االحتالل 
عىل املســجد األقىص تشعل غضب املســلمني جميعاً، ومن ال 
يغضب إزاء ما يجري يف القدس واألقىص عليه أن يراجع دينه 

وانتامءه العريب«.
ودعا »جامهري شعبنا يف القدس وكافة مدن الداخل املحتل إىل 
النفري العام والتوجه للمسجد األقىص والتصدي للمستوطنني 
 وجنــود االحتــالل، وإشــعال املواجهــات يف كل املناطق«.

من جهته، مدير املسجد األقىص املبارك، الشيخ عمر الكسواين، 
رأى أن هذا االقتحام ليس فقط من أجل أداء طقوس دينية وإمنا 

هو سيطرة سياسية وفرض سياسة القوة عىل املسجد األقىص 
من قبل االحتالل، ومن أجل تحقيق مآرب سياســية للحكومة 
اليمينية املتطرفة، والتنغيص عىل املســلمني عبادتهم يف هذه 

األيام الفضيلة.
خطيب املســجد األقىص، الشيخ عكرمة صربي، لفت إىل أن 
االحتالل يحاول فرض ســيطرته عىل األقىص وكافة املناطق 
املحيطة به، وعليه أخذ العرب والدروس من معركة سيف القدس.
ويف ذات الســياق، دعت هيئة علامء فلســطني األهايل يف 
الضفة الغربية إىل النفري نرصة للمسجد األقىص، كام طالبت 
علامء األمة بــأن بكونوا يف حالة انعقاد تام ملتابعة التصعيد 

الصهيوين.

 الخارجية الفلسطينية تطالب مبوقف دويل 
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات االقتحامات 
التــي نفذها متطرفون صباح اليوم لباحات املســجد األقىص، 

مطالبة مبوقف دويل حازم لوقف العدوان اإلرسائييل املتواصل 
عىل املســجد.وأكدت الوزارة أن هذه االعتداءات تندرج يف إطار 
قرار إرسائييل رســمي لتكريس التقســيم الزماين للمسجد 
األقــىص املبارك ريثام يتم تقســيمه مكانيا، وضمن عمليات 
»أرسلة« وتهويد القدس وفرض الســيطرة عليها وتفريغها من 

املواطنني الفلسطينيني.
وحملــت الخارجية الفلســطينية الحكومــة اإلرسائيلية 
املســؤولية الكاملة واملبارشة عن هذا االســتهداف املتواصل 
للقــدس بأحيائها وبلداتها وهويتها الفلســطينية وبشــكل 
خاص املسجد األقىص املبارك ونتائجه وتداعياته عىل األوضاع 
برمتها، مشرية إىل أنها ترى فيه محاوالت إرسائيلية ممنهجة 
الســتبدال الرصاع السيايس برصاع ديني الخفاء طابع وصفة 

االحتالل عن إرسائيل.
وشــددت الوزارة عىل أن محاوالت تغيري الوضع التاريخي 
والقانــوين القائم يف املســجد األقىص لن مير بهمة وصمود 

املقدســيني املرابطني الذين يدافعون عن القدس ومقدســاتها 
نيابة عن األمتني العربية واإلسالمية.

 اشتية: ما يجري
 يستدعي تدخال دوليا عاجال 

اعترب رئيس الوزراء الفلســطيني محمد اشتية االقتحامات 
التي نفذها مئات املســتوطنني لباحات املسجد األقىص اليوم 

»انتهاكا خطريا لقبلة املسلمني األوىل«.
ودعا اشــتية، املجتمع الدويل إىل التدخل العاجل لوقف تلك 
االنتهاكات، »ملا تشــكله من استفزاز ملشاعر املسلمني وتهديد 
من والســالم واالســتقرار يف املنطقة والعــامل وتجاوز  ل
للربوتوكــوالت املعمول بها يف املســجد منذ احتالل إرسائيل 
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 األردن يوجه مذكرة احتجاج رسمية إلرسائيل  
ودانــت وزارة الخارجيــة األردنية اســتمرار االنتهاكات 
اإلرسائيلية يف املسجد األقىص، وقال الناطق الرسمي باسم 
الوزارة الســفري ضيف الله الفايز، يف بيان، إن »الترصفات 
اإلرسائيلية بحق املســجد مرفوضــة ومدانة، ومتثل انتهاكا 
للوضــع القائــم التاريخــي والقانوين وللقانــون الدويل 
واللتزامــات إرسائيــل كقوة قامئة باالحتــالل يف القدس 

الرشقية«.
وأوضح الفايز أن »الوزارة وجهت اليوم مذكرة احتجاج رسمية 
طالبت فيهــا إرسائيل بالكف عن انتهاكاتها واســتفزازاتها، 
واحرتام الوضع القائــم التاريخي والقانوين، واحرتام حرمة 
املســجد وحرية املصلني وسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون 

املسجد األقىص املبارك األردنية«.

 تركيا تحذر من خطورة استمرار التصعيد 
واتهمت تركيا إرسائيل باتخاذ خطوات استفزازية بحق الحرم 
القديس، ودعتها إىل وضع حدلهذه املامرسات لتفادي عواقب 
خطرية محتملة الستمرار التصعيد، وشددت الخارجية الرتكية 
عــىل أن قوات األمن اإلرسائيلية انتهكــت صباح اليوم األحد 
مرة أخرى حرمة املســجد األقىص من خالل الســامح لحشود 
من اليهود األرثذوكس املتطرفني باقتحام باحات املســجد،من 
استخدام الرشطة اإلرسائيلية قنابل صوتية وتنفيذها اعتقاالت 

بحق الفلسطينيني.

طالبان منظمة  وأكدت زاخاروفا امس ان 
محظورة يف روسيا ومتسك موسكو مبحاربة 
اإلرهاب ورفضها أي أنشطة إرهابية، مبا فيها 
طالبان  ، وأوضحت ان  أنشطة حركة طالبان
هي جــزء من الحوار األفغاين األفغاين، الذي 
دعــا مجلس األمن الــدويل، يف عام 2020، 

جميع بلدان العامل إىل تشجيعه«.
كام أشارت إىل أن الواليات املتحدة مل تقدم 
تقريــرا واحدا عن عملياتها العســكرية يف 

أفغانستان منذ بدايتها عام 2001.
اضافــت إن الواليات املتحدة »ذهبت مطلع 
الســنوات 2000 إىل مجلــس األمن الدويل 
وحصلــت عىل تفويض املجلس، أي عىل ثقة 
املجتمــع الدويل.. الــذي يكلف مجلس األمن 
بإجــراء مثل هذه العمليــات، عىل أن يعطي 
مجلــس األمن تفويضا لدولة أو ملجموعة من 
الدول لخوض هذه العملية عىل أرض الواقع«.

وتابعــت زاخاروفا: »عــرشون عاما فرتة 
طويلة.. لكن الواليات املتحدة، وعىل الرغم من 
التنبيهات والدعوات والتعهدات كافة، مل تأت 
مــرة واحدة خالل الفرتة املذكورة إىل مجلس 
األمــن يك تقدم تقريرا له عن الحدود الزمنية 

يف أفغانستان وعن نتائجها«. لحملتها 

 رشوط »طالبان« 
هذا ورصح املدعــي العام لحركة »طالبان« 
األفغانية، جالل الدين شينواري، اليوم األحد، 
بأنه إذا مل توافق الحكومة األفغانية عىل إطالق 
رساح  أالف ســجني وشــطبهم من القوائم، 

فسيكون من الصعب وقف إطالق النار.
وقال شينواري لـ«ســبوتنيك«: »تواصلت 
محادثات طالبان مع الحكومة لليوم الثاين. 
وينبغي نرش بيان مشــرتك، وتناقش األطراف 
مبــا يف ذلك وقف إطالق النــار. لكن رشط 
طالبــان هو إطــالق رساح  آالف ســجني 
وشــطبهم من القوائم. باألمس، رفض نائب 
وزير الســالم األفغاين فرصة إطالق رساح  
آالف سجني يف تالني. وإذا مل يتم ذلك فأنا أشك 
يف إمكانية وقف إطالق النار«. وأضاف: »كل 
املبادرات بدون استثناء تساعد يف التقدم نحو 
تســوية سلمية، لكن األهم بني هذه اللقاءات 

هو لقاء الدوحة وآمل أن يؤدي إىل نتائج«.
وتابــع شــينواري: »إذا مل يتم اإلفراج عن 
ســبعة آالف من طالبان ومل تُحذف أســامء 
القــادة من قوائم عقوبات األمم املتحدة، فلن 
تكلل املفاوضات بالنجاح. لن يكون هناك أمل 
يف وقف إطالق النار ملدة ثالثة أشهر. طالبان 
قالت إنها مستعدة لدعم وقف إطالق نار طويل 
األمد إذا تم الوفاء برشوطها. أعتقد أن طالبان 

ميكــن أن توافق عىل هدنة ملــدة ثالثة أيام 
تكرميا لعطلة عيد األضحى املبارك«.

 الدفاع األفغانية 
بدورها، أكدت وزارة الدفاع األفغانية، امس، 
5 من مســلحي حركة  مقتــل ما ال يقل عن 
»طالبان«، وإصابة  آخرين يف غارات جوية 
ومعارك متعددة يف أفغانستان، أمس السبت.
وكشــفت الوزارة يف بيان اصدرته امس، 
1 مســلحا قتلوا وأصيب 24 آخرون، يف  أن »
مقاطعة كابيسا الرشقية، بعد أن شنت القوات 
الجويــة األفغانية غارات جوية دعام لقوات 
الدفاع واألمن الوطنية األفغانية يف ضواحي 
تاغب ونجــراب املجاورة«، الفتة إىل أنه »من 

بني القتىل ثالثة من قادة طالبان«.
وأعلنــت أن »20 من مقاتيل طالبان قتلوا، 
وأصيــب مثانية آخرون، خالل عملية تطهري 
نفذتها قوات الدفاع الذايت الربية عىل مشارف 
لشكركاه عاصمة مقاطعة هلمند الجنوبية«، 
مؤكدة »مقتل 15 من مسلحي طالبان وإصابة 
ستة آخرين يف مقاطعة بلخ الشاملية، جراء 
غارة جوية شــنتها القوات الجوية األفغانية 

يف منطقة كالدار«.
وأفاد بيان الوزارة بأنه »جرى تدمري إحدى 
الســيارات التابعة للمسلحني وعدد كبري من 

األسلحة والذخرية خالل الهجامت األخرية«.

وقــال وانغ إن الصني تقدر دعم ســوريا الثابت يف 
القضايــا املتعلقــة باملصالح الجوهرية والشــواغل 
الرئيســية للصني، مضيفا أن الصني مستعدة للتعاون 
مع ســوريا يف دفع الصداقة التقليدية قدما وتعزيز 

التعاون متبادل املنفعة من أجل مصلحة الشعبني.
وتعهــد الوزير الصيني بأن تواصــل بالده دعمها 
19، من  القوي لســوريا يف مكافحة جائحة كوفيد
خالل توفري اللقاحات واملســتلزمات الطبية األخرى، 
كام أن بكني ستدعم سوريا يف تحسني رفاهية الشعب 
وترسيــع عملية إعادة إعامر البــالد، ويف معارضة 
العقوبات أحادية الجانب، وتخفيف أزمتها اإلنسانية، 

ومكافحة القوى اإلرهابية.
ومــن جانبه، قال األســد إن ســوريا تقدر بصدق 
مســاعدة الصني الكبرية وموقفها العادل من القضية 
الســورية، مضيفا أن ســوريا صمــدت بدعم القوى 
الصالحــة مبا يف ذلك الصني، أمام التدخالت الخارجي 

وتجاوزت أصعب فرتة.

 استهداف حلب 
استهدف مســلحو »هيئة تحريرالشام« املتمركزون 
يف ريف حلب الغريب، أحد األحياء السكنية اآلمنة يف 

مدينة حلب، شاميل سوريا.
أفادت مصادر محلية لـ »ســبوتنيك« بأن قذيفتني 

سقطتا يف حي الشــهباء الواقع شامل غريب مدينة 
حلب، حيث سقطت إحدى القذيفتني فوق بناء سكني، 

فيام سقطت األخرى داخل مدرسة مجاورة.
ومل تســفر القذيفتان عن وقوع أي خسائر برشية 
ار مادية محدودة  بني األهايل، فيام تسببتا بإلحاق أ

بأحد املنازل الواقعة يف البناء املستهدف.
من جانبه أوضح مصدر ميداين لـ«ســبوتنيك« بأن 
القذائــف تم إطالقها من قبل مســلحي »هيئة تحرير 
، املنترشين  جبهة النرصة مبسامها الجديد الشــام« 
ضمــن منطقة خفض التصعيد يف ريف حلب الغريب، 
مشــرياً إىل أن »تحريــر الشــام« نفــذت العديد من 
االنتهاكات واالعتــداءات خالل الفرتة املاضية باتجاه 
القرى القريبة من مناطق سيطرتها. ويف السياق ذاته، 
قالت مصادر »ســبوتنيك« من ريف حلب الغريب، بأن 
مسلحي »تحرير الشام« نفذوا بعيد استهدافهم ملدينة 
حلب، اســتهدافات مامثلة عرب القذائف باتجاه قرية 
»قبتان الجبل« التي يسيطر عليها الجيش السوري يف 

الريف ذاته، دون وقوع خسائر برشية.

 امريكا تستهدف 
شاحنة نقل مواد غذائية 

هذا وأفادت وكالة سانا أن قوات االحتالل األمريكية 
اســتهدفت اليوم عرب طائرة مسرية شاحنة نقل مواد 
غذائية يف بلدة السويعية التابعة ملدينة البوكامل بريف 
دير الزور الجنويب الرشقي  ما أدى إىل تدمري الســيارة 

. دون وقوع إصابات برشية
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