العنصري ـ ـ ـ ـ ــة تص ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ــى

«كورونـــــــــــا» 215 :اصابـــــــــــة
جديـــــــــــدة وحالـــــــــــة وفـــــــــــاة

الفورم ــــــوال ــــ  1بع ــــــد كأس

أعلنت وزارة الصحــة العامة يف تقريرها اليومي
تســجيل  215إصابة جديدة بفريوس كورونا رفعت
العــدد الرتاكمي للحاالت املثبتة اىل  ،551157كام تم
تسجيل حالة وفاة.

اوروبـــــــــــا بكـــــــــــرة القـــــــــــدم
ص 10

 2000ل.ل.

2000 L.L.

ّ
ترجيح تأجيل االستشارات التي دعا اليها عون وطريق ميقاتي غير معبدة الى السراي
حـــــــزب الـــــلـــــه يــــطــــفــــىء مــــحــــركــــاتــــه الـــســـيـــاســـيـــة وعــــيــــنــــه عــــلــــى األمـــــن
«األضـــــحـــــى» ع ــل ــى الــعــتــمــة ومـــــن دون ب ــن ــزي ــن و٪٧٠مــــــــن االدويــــــــة م ــف ــق ــودة !

السنة الثالثة والثالثون ـ العدد 11531

بوال مراد

ال يعني تحديد رئاســة الجمهوريــة االثنني  2٦متوز
الجاري موعداً لالستشــارات النيابية لتســمية رئيس
الحكومة ،موعدا حاســام سينتهي اىل تكليف من يخلف
رئيس «املســتقبل» ســعد الحريري .فكل املعطيات تؤكد
اال امكانية لتحقيق اي تفاهم ســيايس كبري قبل املوعد

«الـــقـــومـــي» يــســقــط عــضــويــة
حــــردان مــن املــجــلــس األعــلــى

ذكــر موقــع «ليبانــون
«تم إســقاط
ديبايــت» أنه ّ
عضوية النائب أسعد حردان
من املجلس األعىل يف الحزب
السوري القومي اإلجتامعي
وســيتم إحالــة ملفّــه اىل
املحكمــة الحزبية بســبب
«ازدواجيــة الوالء وإنشــاء
تنظيم آخــر وتعريض أمن وســالمة الحزب والقوميني
للخطر واملس بتحالفات الحزب السياسية ومحاولة تعكري
مسرية الحزب النضالية يف مقاومة الجيش االرسائييل».
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املحدد عىل اسم شخصية تتوىل ادارة االنهيار واالنتخابات
النيابيــة املقبلة كام عدم اســتعداد اي طرف وبخاصة
حزب الله و»الثنايئ» رئيس الجمهورية العامد ميشــال
عون ورئيس «التيار الوطني الحر» جربان باســيل السري
بشــخصية صدامية ال تحظى بغطاء ســني واسع لعدم
تكــرار تجربة رئيس حكومة ترصيــف االعامل الحايل
حســان دياب التي مل تكن تجربة مشجعة عىل االطالق
رسعت االنهيار وفاقمت االزمات.
ّ

} االستشارات للتأجيل؟ }

وبحسب معلومات «الديار» فقد حدد الرئيس عون موعدا
لالستشــارات رغم علمه بأنها قــد ال تفيض اىل نتيجة
مبحاولة الستيعاب اي حملة جديدة عليه تتهمه مبخالفة
الدستور ومصادرة صالحيات الحكومة ورئيسها .وتشري
مصادر مواكبة للحركة السياسية اىل انه «من املرجح ان
يتم تأجيل هذه االستشــارات كام حصل يف مرات سابقة
بانتظار تبلور تفاهم وطني – اقليمي  -دويل عىل اســم
شخصية تدير االنهيار ،وان كان تفاهم مامثل يبدو صعب
املنال ال بل مســتحيال يف املرحلة الراهنة ووفق املعطيات
والظــروف الحالية «معتــربة ان «ما يحىك عن حظوظ

(تتمة املانشيت ص)12

اجتامع مجلس الدفاع االعىل

باســـــــــيل للمعترضيـــــــــن علـــــــــى ميقاتـــــــــي:
ّ
ً
ال تــــــــعــــــــلــــــــقــــــــوا ســــــــلــــــــبــــــــا !

ال ــح ــري ــري بــعــد االعــــتــــذار :تــجــديــد الــخــطــاب
ال ــس ــي ــاس ــي  ...الـــــى االنـــتـــخـــابـــات ّ
در

مـــــصـــــادر الــــفــــريــــق الـ ــشـ ــيـ ــعـ ــي :ح ــظ ــوظ
اســــتــــمــــرار حــــســــان ديـــــــاب هــــي األفـــضـــل

جويل بو يونس ص 3

محمد بلوط ص 2

محمد علوش ص 2

طه ـــران تته ـــم واش ـــنطن بعرقل ـــة مس ـــار تب ـــادل الس ـــجناء
وترب ـــط اس ـــتئناف املفاوض ـــات بتش ـــكيل الحكوم ـــة الجدي ـــدة
رأت وزارة الخارجيــة
اإليرانية أن تأخر مفاوضات
فيينا بشأن امللف النووي يعود
إىل املواقف األمريكية ،متهمة
واشنطن بعرقلة مسار تبادل
السجناء معها ،كام اعتربت
أن اإلمارات مسؤولة عن أي
إجــراءات إرسائيلية تزعزع
األمن اإلقليمي.
وقــال املتحــدث باســم
الخارجيــة اإليرانية خطيب
ســعيد زاده «مبــا أن إحياء
االتفاق النووي واجه التأخري
بســبب املواقــف األمريكية
فال بــد أن ننتظر تشــكيل
الحكومة الجديدة يف إيران»،
مضيفا أن الجولة الســابعة
منها ســتنطلق بعد تنصيب
املتحدث باسم الخارجية اإليرانية خطيب سعيد زاده
الحكومة الجديدة.
وأكــد زاده يف حديثــه
} تبادل السجناء }
الصحفي األســبوعي ،أمس االثنني ،أن السياســات العامة
ورأى زاده أن إنــكار الواليات املتحدة حصول اتفاق بشــأن
للنظام لن تتغري وأن محادثات فيينا ســتتواصل يف مسارها
االعتيــادي ،موضحــا أنه يف حال التزمــت الواليات املتحدة تبادل الســجناء «يبعث عىل الدهشة» ،مؤكدا إجراء محادثات
بتعهداتهــا يف القــرار األممي  2231وعــادت إىل االتفاق يف فيينــا منفصلة عن محادثــات االتفاق النووي عن طريق
النووي فستعود بالده إىل التزاماتها بعد اختبار صدق اإلجراء
(التتمة ص)12
األمرييك.

إثيوبي ـ ــا تعل ـ ــن اكتم ـ ــال التعبئ ـ ــة الثاني ـ ــة لس ـ ــد النهض ـ ــة
تشـــكيك مصـــري ودعـــوة ســـودانية للشـــفافية باملعلومـــات
أعلنت الحكومة اإلثيوبية
رســميا أمــس االنتهاء من
مرحلــة امللء الثاين لســد
النهضــة الضخم الذي تبنيه
عــىل النيل األزرق ،وذلك يف
خطوة أثارت غضب جارتيها
مرص والسودان.
وقال وزير الري اإلثيويب
ســيلييش بقيل عىل تويرت
إنه تم االنتهــاء من التعبئة
الثانية لسد النهضة ،وتجاوز
املاء قمة السد ،حسب قوله.
وأضاف بقــيل أن «كمية
املطر التــي تهطل هذا العام
هائلة ،ميكننا أن نفهم مدى
عظمــة نعمة الخالق وكيف
يساعدنا».
وذكــر أن التعبئة الثانية
تعني الحصــول عىل كمية سد النهضة
امليــاه الالزمــة لتشــغيل
توربينني ،كام نرش صورا لعملية االنتهاء من امللء الثاين للسد،
معلقا «مربوك لإلثيوبيني وأصدقاء إثيوبيا».
وطأمن بقيل مرص والســودان بأنه لن يلحق بهام أي رضر
جراء التعبئة الثانية لســد النهضة ،مشريا إىل أن سد النهضة
هو الحارس لدولتي املصب ضد تغريات املناخ ،كام أنه وســيلة

أميـــركا وحلفاؤهـــا يتهمـــون الصيـــن بالضلـــوع فـــي هجـــوم
ســـــيبراني كبيـــــر اســـــتهدف أنظمـــــة مايكروســـــوفت
قــال مســؤول أمرييك
رفيــع إن وزارة أمن الدولة
الصينية «تستخدم قراصنة
مجرمني تتعاقد معهم لشن
عمليات عــرب اإلنرتنت غري
مرصح بهــا عامليا ،مبا يف
ذلك ملصالحهــم الخاصة»،
وتشمل االبتزاز ،واالستيالء
بواســطة التشفري ،ورسقة
ضحايا حول العامل.
وأعلــن وزيــر الخارجية
األمرييك أنتــوين بلينكن،
أمــس االثنــني ،أن قراصنة
متعاونــني مــع وزارة أمن
الدولة الصينيــة ،هم الذين
نفــذوا عملية التجســس
اإللكرتونيــة الضخمة التي
استهدفت يف وقت سابق هذا الحرب السيربانية
العام آالف أجهزة الكمبيوتر
التابعــة ملؤسســات حكومية
أمريكية ،مستغلني ثغرة يف أنظمة «مايكروسوفت».
وقــال الوزير بلينكن ،يف بيــان ،إن وزارة العدل األمريكية
وجهت اتهامــات إىل  3من ضباط وزارة أمن الدولة الصينية،
وأحد القراصنة املتعاقدين معها.
وأضاف أن واشــنطن «ســتتخذ إجراءات ضد املتورطني يف
األنشطة الســيربانية الخبيثة ،بسبب سلوكهم غري املسؤول
يف الفضاء اإللكرتوين».
ويف بداية ملرحلة جديدة من التوتر مع الصني ،انضمت أمريكا
إىل حلف شامل األطليس (ناتو) واالتحاد األورويب وبريطانيا

وأسرتاليا واليابان ونيوزيلندا وكندا لتوجيه االتهامات إىل بكني
بشــأن الهجوم السيرباين الكبري الذي اكتشف يف آذار املايض،
وذلك وفق وثيقة نرشها البيت األبيض أمس.

} قراصنة متعاقدون }

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أمرييك رفيع
قوله إن وزارة أمن الدولة الصينية «تستخدم قراصنة مجرمني
تتعاقد معهم لشن عمليات عرب اإلنرتنت غري مرصح بها عامليا،

(التتمة ص)12

عىل طريق الديار

مــن الواضح أن لبنان ميــر بأزمة عميقة تتخطى
اطار تشكيل الحكومة لتصل اىل أزمة نظام سيايس ال
ينتج سوى األزمات ،ومع اتضاح قرار املجتمع الدويل
بابقاء لبنان عىل قيد الحياة اقتصادياً ومعيشياً دون
ان يعني ذلك انقاذه من األزمة ،قد يكون افضل الحلول

الذهاب اىل انتخابات نيابية تعيد انتاج السلطة ليذهب
بعدهــا املنتخبــون والحائزون عــىل رشعية متثيل
الشعب اللبناين اىل مؤمتر وطني يعيد تشكيل النظام
السيايس اللبناين بشكلٍ يعالج مواضع الخلل فيه.

«الديار»

ولــــــــــي عـــــهـــــد أبــــــــــو ظـــــبـــــي فــــــــي الــــــريــــــاض

للتطوير واالزدهار معا ،حسب وصفه.

} إدارة سد الروصريص تشكو غياب املعلومات}

ويف الجانب اآلخر ،قالت إدارة سد الروصريص السوداين إنها

(التتمة ص)12

وصل اىل الرياض ،أمس االثنني ،ويل عهد أبوظبي نائب
القائد األعىل للقوات املســلحة بدولة اإلمارات ،الشــيخ
محمد بن زايد آل نهيان ،يف زيارة إىل الســعودية.
وكان يف اســتقباله والوفــد املرافق لدى وصوله مطار
امللك خالد الدويل األمري محمد بن ســلامن بن عبد العزيز،
ويل العهــد نائــب رئيــس مجلس الوزراء وزيــر الدفاع
السعودي.
كام كان يف اســتقباله األمري تريك بن محمد بن فهد،
وزيــر الدولة عضــو مجلس الوزراء ،واألمــري خالد بن
ســلامن ،نائب وزير الدفاع ،ووزيــر الدولة عضو مجلس
الوزراء مستشــار األمن الوطني الدكتور مساعد العيبان.
وقال الشــيخ محمد بن زايد عىل تويرت «ســعدت اليوم
بلقاء أخي محمد بن ســلامن يف الريــاض ..بحثنا تعزيز
عالقاتنــا األخوية الراســخة وتعاوننا اإلســرتاتيجي ..

ويل عهد ابو ضبي يف الرياض
الرشاكة بني اإلمارات والســعودية قوية ومستمرة ملا فيه
خري البلدين واملنطقة”.
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سياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبناني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

حــــا ــــام ب ــن ــي عــثــمــان

نبيه الربجي

ال غرابــة يف أن يتصل
رجــب طيــب اردوغان
باســحق هريتســو
الــذي ترعــرع عىل يدي
أم ملطختني بــدم العرب
حني كانــت ضابطة يف
الهــــاغاناه ابان حرب
... 1
االتصــال للتهنئــة
برئاسة الدولة ،وللتباحث
يف تفعيل العالقات ،بعدما أشــار ،يف كالم سابق اىل
التنسيق املتواصل بني االستخبارات الرتكية و»املوساد».
متى مل يكن ســلطان بني عثامن حاخام بني عثامن؟
كام لو أن عــراب الحرب يف ســوريا كان ينفذ ،بدقة،
دعوة زئيف جابوتنس  ،قبل مائة عام ،اىل «نزع أنياب
ذئاب الشامل»أي (الســوريني) ،ليعرتف معلقون أتراك
بأن الورقة الســورية سقطت من يده بدخول دمشق يف
منظومة اسرتاتيجية يستحيل ك ها .
أمــا الغرابة ،فهــي يف تنصيب نفســه خليفة عىل
املســلمني ،مع قناعة مفكرين ،وفقهــاء ،بعيدين عن
التأويل امليكاني للن  ،بأن االســالم دين كوين ،ومل
يقل ال بالدولة االســالمية ،وال بدولة املســلمني  .منذ
بداية طريقه اىل الباب العايل ،قال اردوغان «مساجدنا
ثكناتنا ،قبابنا خوذاتنا ،م ذننا حرابنا ،املصلون جنودنا
.«...
لطاملا لعب يف الشقوق ،ظناً منه أنه بتلك السياسات
البهلوانيــة ،يعيــد احيــاء الســلطنة  .رهانــه عىل
النيوانكشارية أي عىل «االخوان املسلمني» ،وهم البالء
العظيم منذ أن أســس حسن البنا ،بذهنية الحثالة ،عام
 ،1 2تلك الجامعة التي متــى مل تكن عربة اآللهة ال
عربة الله ؟
األحداث أثبتت أن الســلطنة ،حتى كمفهوم تاريخي،
ماتت اىل األبد  .بذلك الغباء القاتل ،اعتقد الرئيس الرتيك
أن اســتيالء «االخوان» عىل الســلطة يف دمشق ،بعد
استيالئهم عليها يف القاهرة ،سيفتح أمامه كل األبواب،
من الفسطاط اىل القريوان ،ومن البيت العتيق يف مكة
اىل عشق آباد ،مروراً بطشقند وحتى بالشيشان ،قبل أن
تقفل األبواب ،الواحد تلو اآلخر ،يف وجهه .
حتى أن املفكر الفرنــيس أوليفيه روا الح أنه افتعل
الصدام مع االليزيه ،قبــل أن يرتاجع ويعتذر ،ظناً منه
أنه يستجلب من ال يزالون يشــعرون باالنكسار بسبب
مقتل عبد الرحمن الغافقي عىل يد شارل مارتل (مطرقة
الله كام وصفه البابا) ،يف معركة بواتييه ،عام ،135٦
والتي وضعت حداً للمد االسالمي يف القارة العجوز .
عشــية اهتزازات كربى يف خارطة الــرصاع ،الكل
يتعامل مع العرب كظاهرة عدمية  .الفيلسوفة األمريكية،
الرتكية األصل ،سيال بن حبيب ،وقد حذرت من التداعيات
الدراماتيكيــة لـ»اليأس الحضاري» ،ســألت «من يرث
الرشق األوســ بعد الرحيل (أو بعد الغروب) األمرييك
األتراك أم االيرانيون أم «االرسائيليون» أم األحباش ؟» .
سيال تعترب أن السياسات القبلية للعرب «قتلت الروح
الفلســطينية» .مل تعد فلسطني أك من ورقة تكتيكية
«يف يد املصابــني بعاهــات ايديولوجيــة أو بعاهات
تاريخية».
برشاسة انتقدت « املسار امللتبس» ليارس عرفات الذي
ألقــى بالبندقية ،وحتى بالحجارة ،جانباً ،وحمل غصن
الزيتون ،دون أن ميتلك روحية الثائر الذي ال يلقي بورقة
القــوة اىل الرمق األخري  .كان مجرد العب يف الزوايا اىل
عىل البقية الباقية مــن القضية تحت الثلوج
أن ق
(والــورود) االســكندنافية ،كام لو أنــه كان يفاوض
املالئكة ال حملة السكاكني
يف نظرها ،محمــود عباس ليس أك من نســخة
باهتة ،وبائســة ،عن يارس عرفات ،لتســأل «أين هم
الفلســطينيون اآلن» ؟  .حتى أن الحرب األخرية بني غزة
و»ارسائيل» انتهت بتكريس ســتاتيكو غامض ،دون أن
تؤدي ،ولو اىل رفع جزيئ للحصار .
الفيلسوفة التي تستقطب النخب الجامعية األمريكية
تدعو الفلســطينيني اىل اســتعادة القضية من منظمة
التحريــر التــي مل تعد أك مــن تركــة بريوقراطية .
اســتعادتها أيضاً من كل األيدي األخرى التي تعبث بها،
وتحاول اســتخدامها ألغراض ال متت بصلة اىل جوهر
هذه القضية ،قبل أن تســأل اردوغان (وهي املولودة يف
اسطنبول) أين أنت يا خليفة املسلمني ؟
تستبعد أن تنتقل املنطقة ،يف وقت قريب ،من «السلة
األمريكية» اىل «الســلة الصينية» .تبدي دهشــتها ألن
بلدان املنطقة مل تفكر يوماً بأن تحكم نفســها بنفسها
 .من أجلها نســتعيد قول محمد املاغوط لنا «مل يعد لنا
سوى أحذيتنا تدب عىل األرض»

عـ ــون ورؤســــــاء ه ــن ــأو بــاالضــحــى

ّبري عرض التطورات م ســــــفيرة اميركا

بر مجت عا م ارس

س ابرا يم

اســتقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف مقر الرئاسة
الثانية يف عني التينة ،وزيرة الشــباب والرياضة يف حكومة
ترصيــف االعامل فارتينيــه أوهانيان ،حيث تــم البحث يف
االوضاع العامة وشؤون متصلة بوزارة الشباب والرياضة.
وبعد اللقاء قالت اوهانيان »عــىل الرغم من االجواء التي
نعيشها مع انسداد أفق الحوار بني االقطاب السياسيني  ،كنا وما
زلنا نؤمن بان الحوار وقبول اآلخر والجلوس معه عىل طاولة
واحدة هي الوســيلة الفضىل لنا لبناء مســتقبل صحيح يف
لبنــان ،ودا ا كان دولة الرئيس نبيه بري رائدا يف الدعوة اىل
الحوار وقيادته واعتبارها الوســيلة االنجح ،ومن هنا عرضت
عــىل دولة الرئيس بصفته رئيس الربملــان ومرجعية وطنية
رغبه وزارة الشــباب تنظيم واقامة برملان للشباب يشارك فيه
شــباب من كل االتجاهات السياسية واملجتمع املدين للتحاور
بدميوقراطيــة يف مكان واحد حــول مواضيع مهمة .وأبدى
دولة الرئيس ترحيبه بالفكرة وتجاوب معها وهي ســتكون
موضع تحضري وصياغة وتنفيذ يف وقت يحدد الحقا».
كام بحث رئيس املجلس مع رئيــس الحزب «الدميوقراطي
اللبناين» النائب طالل أرسالن يف آخر املستجدات السياسية
واالوضاع العامة ،يف حضور الوزير الســابق صالح الغريب
والنائب عيل حســن خليل .وغادر الوزير ارسالن دون االدالء
بترصيح.

الحريــــــري بعد االعتــــــذار  :تجديد الخطاب السياســــــي ...الــــــى االنتخابات ّ
در
باســــــيل ســــــر الرهان علــــــى تســــــوية جديدة تنعــــــ طموحه الر اســــــي
محمد بلوط
مل يكن اعتذار الرئيس الحريري مفاجئاً بقدر
ما كان نتيجة طبيعية ومنتظرة بعد انســداد
آفاق االتفاق بينه وبني الرئيس ميشــال عون
حول تشــكيل الحكومــة .وادا كانت خطوته
هذه ،قد زادت من خيبات االمل يف البالد ،فان
االنطباع الســائد لدى الكثريين انه تأخر يف
االقدام عليها ما يقارب تسعة اشهر من الرصاع
والعراك مع رئيس الجمهورية وصهره النائب
جربان باسيل ،ال ســيام انه وعد بعد تكليفه
مبارشة ان يشكل الحكومة يف غضون اسابيع
قليلة ال تتجاوز الشهر ،آخذا بعني االعتبار مهلة
االســبوعني التي كان اعلنها الرئيس الفرنيس
ماكرون خالل اطالق مبادرته بعد انفجار آب
واستقالة حكومة دياب.
وتقول اوساط الحريري انه حاول بعد تع
عملية التأليف خالل هــذه املهلة واصطدامه
برشوط عون وباســيل ،افســاح املجال امام
املحاوالت التي بذلت محليا وخارجيــا اليجاد صيغة مرضية
تنتج حكومة مهمة من وزراء اختصاصيني وتكتســب ثقة
داخلية ودولية  ،لكــن العهد بقي عىل رشوطه التي تتعارض
ليــس مع مواصفات هــذه الحكومة فحســب ،بل ايضا مع
االعراف واالصول الدستورية.
وتضيف االوســاط انه من باب الحرص عىل اهمية تأليف
الحكومة يف ظل االنهيار الذي كان يحصل بوترية متسارعة،
ونزوال عند رغبة باريس واطراف اخــرى خارجية وداخلية،
بقي الحريري يراهن عىل احداث خرق يف الجدار الذي وضعه
العهد يف وجــه تأليف الحكومة ،لكن املحــاوالت واملبادرات
كانت تتساق واحدة تلو االخرى ،اىل حني وصلت االمور اىل
الطريق املسدود بعد مسار طويل من التعطيل.
لكن اوســاط العهد ترى ان الحريري  ،الذي رشــح نفسه
لرئاســة الحكومة بعد ان تخىل عن حكومته السابقة بقرار
منفرد وذا بعد  17ترشيــن ،راهن منذ اللحظة االوىل عىل
نجاح الوســطاء ،ال ســيام فرنســا يف اقناع الرياض برفع
«الفيتو» عنه ومنحه غطاء لتأليف حكومته الجديدة  ،وعندما
جه اىل االمارات
فشلت باريس يف مســعاها لدى اململكة تو ّ
العربية املتحدة ومرص مستنجدا ،فاصدمت محاوالت البلدين
باملوقف السعودي نفسه.
وتقول املصادر ان هذا الرهان الفاشــل كان من ابرز اسباب
مامطلة الحريري وهربــه اىل االمام خالل كل فرتة تكليفه،

وانه السبب االسايس يف تقديم اعتذاره.
والصحيح ،كام يقول مصدر سيايس مطلع ،ان فشل تأليف
الحكومة مرده اسباب عديدة ،منها ما هو ناجم عن الرشوط
واملطالب الصعبة التي طرحها ومتســك بهــا الرئيس عون،
ومنها الوضع الذي وجد الحريري فيه نفسه محا ا بني هذه
الرشوط التعجيزية ،وبني اســتمرار اقفال ابواب الرياض يف
وجهه وادارة ظهرها لعملية تأليف الحكومة وللوضع برمته.
وال شــك ،يضيف املصدر ،ان الحريري بعد تجربة التسوية
الفاشلة مع الرئيس عون وباسيل يف حكومته السابقة وبعد
 17ترشين ،قرر وضع «فيتو» عىل اي محاولة لصياغة تسوية
جديدة بينه وبني باســيل ،وحــرص التعامل مع عون بصفته
رئيســا للجمهورية ورشيكا يف تأليف الحكومة وتظهريها
بقوة التوقيع عىل مرســومها  ،اما رئيس التيار الوطني الحر
فقد لجأ اىل الضغــ وتصليب موقف الرئيــس عون ورفع
سقف رشوطه ومطالبه ،سعيا اىل عقد تسوية مع الحريري
ال تقترص عىل العالقة التشــاركية بينهام داخل الحكومة ،بل
تشــمل ايضا نوعا من التعاون والتحالف الســيايس الذي قد
يستثمره يف معركة رئاسة الجمهورية.
ومن الواضح ،يضيــف املصدر ،ان الحريــري بعد اعتذاره
ســينرصف اىل ترتيب اوراقه للمرحلة املقبلة ،وسريكز عىل
حياكة ثوب املعارضة الذي يعتزم لبسه حتى موعد االنتخابات
املنتظرة يف ايار املقبل ،ولذلك يرى املصدر انه بغض النظر عن
موقفه من تكليف رئيس الحكومة الجديد ومن هذه الحكومة،

فانه بطبيعــة الحال لن يكــون رشيكا فيها،
وان حرص الرئيس الجديد عــىل توزير بعض
املحســوبني عىل «تيار املســتقبل» او املقربني
منه.
ويقول مصدر نيايب يف «كتلة املستقبل» ان
عدم تسميتنا للرئيس املكلف ال ينطلق من شعار
«نحن او ال احد» كام يروج الفريق اآلخر ،وا ا
لحرصنا عىل الثوابت التي متســك بها الرئيس
الحريري يف عملية التشــكيل ولرفضنا تعويم
العهد ومنحه جائزة عىل حساب هذه الثوابت.
وصار معلوما ان النقاش الذي دار يف الحلقة
الضيقة واملوســعة املحيطــة بالحريري قبل
اعتذاره اخذ مداه الســابيع عديدة ،بعد ان تأكد
ان املفاوضــات الحكومية التي جرت عىل مدى
اشهر طويلة وصلت اىل طريق مسدود.
ووفقا ملصادر مطلعة ،فان املتشددين ضغطوا
لتصليب موقف الحريــري ودفعه اىل االعتذار،
عىل عكس ما كانــوا يعلنونه او يرصحون به ،
ومل يكتفوا بذلك ،بل سعوا ويسعون اىل تعديل
خطابه الســيايس يف املرحلة املقبلة نحو درجة متقدمة من
التشدد تتجاوز اطار سياسة «املســتقبل» التي اعتمدها يف
السنوات القليلة املاضية ،بحجة ان سياسة املهادنة ساهمت
يف تراجع شــعبية «تيار املســتقبل» ومل تحقق مكاســب
سياسية ،وتلفت املصادر اىل ان انتقاد الحريري املبارش لحزب
الله يف اطاللتــه التلفزيونية االخرية يعرب عن جزء من نفس
هؤالء املتشددين  ،لكنها تعتقد ايضا ،انه ال يريد ان يذهب بعيدا
يف االخذ بنصائح هؤالء النه يفقد يف ذلك هوية املســتقبل
واعتداله الذي شدد عليه والده الرئيس الشهيد رفيق الحريرى.
وتؤكد املصادر ان الحريري ميهد لتجديد خطابه السيايس
يف موقعه الجديد املعارض عىل قاعدة التمسك باالعتدال ونبذ
الفتنــة املذهبية والطائفية من جهــة ،والرتكيز عىل الدفاع
عن حقــوق جمهوره والطائفة الســنية مــن جهة اخرى .
وبالتايل سيحاول املوازنة بني الخطاب الشعبي ،وبني التمسك
باملحافظة عىل االستقرار العام ،دون اهامل شعار الدفاع عن
الدولة وانتظام وتفعيل مؤسساتها ودورها.
ويف عملية اعــادة ترتيب وضعه ،تشــري املصادر ،اىل ان
الحريــري يعتزم اســتكامل ترتيب البيت الداخــيل اي «تيار
املســتقبل» باعتبــار ان القرارات والتشــكيالت الداخلية مل
تســتكمل يف املرحلة السابقة  ،وان املامرســة افرزت ثغ ًرا
بحاجة اىل معالجتها يف املرحلة املقبلة التي ستكون مرحلة
« اىل االنتخابات در».

مــصــادر الــفــريــق الــشــيــعــي  :حــظــوظ اســتــمــرار حــســان ديـــاب هــي األفــضــل
محمد علوش
بدأ األســبوع والبحث الجدّ ي عن مرشّ ح ســ ّني لتشكيل
الحكومة املقبلة مل يبدأ بعد ،وحتى ولو قام رئيس الجمهورية
ميشال عون بتحديد موعد اإلستشارات ،ف ن ذلك ال يعني شيئاً
عىل املستوى السيايس ،ألن املوعد لن يكون منزالً وقد يؤجل
مرة وأك اىل حني الوصول اىل نتيجة من اثنتني ،إما التسوية
التي تتيح وصول أحد املرشــحني إىل مرحلــة التأليف ،وإما
يحل محلّها.
تعويم حكومة ترصيف األعامل أو من ّ
يدرك التيار الوطني الحر أن األسامء التي يفضّ ل وصولها اىل
سدّ ة التكليف تحتاج اىل ما يشبه املعجزات السياسية ،ف ن كان
لكل طرف داخيل مرشــحه املفضّ ل ،هناك مرشحني مفضّ لني
أيضاً لدى الدول األجنبيــة العاملة عىل خ األزمة اللبنانية،
وبالتايل ال تزال الصورة ضبابية للغاية ،رغم محاوالت فريق
العهد تسويق بعض األسامء يف الخارج باإلستعانة بالسفراء.
يطلــب فريق رئيس الجمهورية ميشــال عــون اليوم من
الثنايئ الشيعي التواصل مع «تيار املستقبل» و»نادي ر ساء
الحكومات السابقني» ملعرفة توجهاتهم ،وهذا ما تراه مصادر
قيادية يف «تيار املســتقبل» أمراً مستغرباً ،مشرية اىل أن هذا
الفريق الــذي أحرج الحريري ألجل إخراجــه ،يريده اليوم أن
يبارك له تف ّرده يف تشكيل الحكومة ،ومن غري املستبعد أيضاً
أن يطلب مباركة اإلسم الذي يريده عون رئيساً للحكومة.
تعرب مصادر «املستقبل» عن قناعتها بأن قيام التيار مبباركة
ّ
أي إسم لرت س الحكومة لن يكون له أي فائدة يف ظل العقلية
الســائدة لدى الفريق الحاكم ،مشرية اىل أنه ال يزال من املبكر
الحديث عن توجهات ،ورمبا لن تكــون الصورة واضحة قبل
أسبوع عىل األقل.
يعود املفتــي عبد اللطيف دريان من رحلــة الحج بعد عيد
األضحى ،ودار الفتوى أصبح العباً أساسياً يف تسمية الرئيس
املكلف ،خاصة بعــد الدعم الكبري الــذي قدمه للحريري يف
األسابيع املاضية ،وبالتايل ،سيتم التشاور بني الشق السيايس
السني والشق الديني للخروج مبوقف موحد من اإلستشارات
النيابية ،وهنا تؤكد مصادر «املســتقبل» أن التوجه هو لعدم
التســمية وال الت ّبني ،تاركة الباب مفتوحاً أمام أي مفاجأة قد
تحصل.
باملقابل ،ال يزال الصمت ســ ّيد املوقف لدى الفريق الشيعي،
وهو ما تراه مصادر نيابية فيــه طبيعياً يف املرحلة الحالية،
حيث تتم إعادة خلــ أوراق امللف الحكومي .بالنســبة اىل
الفريق الشــيعي فهو يعارض «حكومة املواجهة» ،ويعارض
السني،
«مواجهة» الس ّنة برئيس للحكومة ال يحظى بالر
السيايس والديني ،وبالتايل ،ف ن الفريق الشيعي يرى أن بقاء
حكومة دياب أفضل بكثري من الســري بأي خيار دون تسوية
محلية وخارجية.

قــــــــــا ــــــــــد الــــــــجــــــــيــــــــ عــــــــرض
عـ ـ ق ــات ال ــت ــع ــاون مـ ـ ســفــيــر روســيــا

عو مجت عا م س

روسيا

استقبل قائد الجيش العامد جوزاف عون ،يف مكتبه بالريزة،
السفري الرويس الكسندر روداكوف ،يرافقه امللحق العسكري.
وتم البحث يف تعزيز عالقات التعاون بني جييش البلدين.
كذلك ،استقبل قائد الجيش سفري لبنان لدى اململكة املغربية
زياد عطالله ،وتناول البحث االوضاع العامة يف البالد.

قد يقول كثــريون أن الوقت حالياً هو للتفتيش عن إســم
لرئيس الحكومة املقبلة  ،ولكن إذا نظرنا اىل املشهد السيايس
بشكل دقيق ،ســنجد أن هذا اإلســم لن يكون منتجاً محلياً،
الخارجي للدول املعنية بامللف الحكومي،
وبحال مل ينل الر
ف ن الحكومة لن تبرص النور ،ويف هذا السياق تشري املصادر

النيابية يف الفريق الشيعي أن هذا املشهد يجعل حظوظ بقاء
حكومة حســان دياب أكرب من حظوظ الوصول اىل حكومة
جديدة ،أقله يف املرحلة الحالية ،إذ أن هذه املعطيات قد تتبدّ ل
يف الخريف ليصبح الهدف حكومة انتقالية تجري اإلنتخابات
النيابية فق .
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة
االســــــتــــــشــــــارات فـــــي  2تـــــــمـــــــو  ...فــــهــــل تـــــرجـــــأ
ّ
بــاســيــل لــلــمــعــتــرضــيــن عــلــى مــيــقــاتــي :ال تــعــلــقــوا ســلــبــا !
ف ــرن ــس ــا تــضــ ــط  :مـ ـ ت ــم ــر مـــالـــي ال انـــســـانـــي بــــشــــر ...
ً

جويل بو يونس
متاما كان متوقعا ،حدد موعد
االستشــارات النيابيــة امللزمة
لتكليف بديل عن ســعد الحريري
الذي فتح اعتذاره صفحة جديدة
باملسار الحكومي ،من قبل رئيس
الجمهورية ميشال عون بعد عيد
االضحى ،وتحديدا االثنني يف 2٦
متوز.
موعــد مبديئ رضبــه رئيس
الجمهوريــة ،الذي اتت خطوته،
بحسب ما تؤكد مصادر متابعة،
يف وقت مل يتم فيه بعد االتفاق
عىل بديل ،حتى ان االتصاالت واملشاورات بني الكتل
مل تكد تبدأ لتنتهي وتبت باالسم التوافقي ،اال ان ما
قام به الرئيس عون ،بحسب املصادر،هو التزاما منه
مبا ن عليه الدســتور ،ويك ال يقول اي فريق ان
رئيس الجمهورية يخالف الدســتور بهدف االتفاق
عىل التأليف قبل التكليف ،من هنا ،تنطلق املصادر
لتقول املوعد يف  2٦متــوز صحيح ،لكنه مرجح
للتأجيل  ،والسيناريو املرجح هو ان تطلب كتلة ما ان
تؤجل عىل غرار ما حصل يف املرة السابقة ،بعدما
قيل ان حزب الطاشــناق طلب التأجيل ،فاستجاب
رئيس الجمهورية.
ويف هذا الســياق ،توضح أوساط مطلعة عىل
جو بعبدا ،أن تحديد موعد االستشارات جاء ب عة
ألن الظروف يف البالد ال تحتمل أي تأخري ،مشرية
اىل ان رئاســة الجمهوريــة يف حــال انتظار ما
ستؤول اليه املشــاورات بني الكتل واالسم الذي من
املمكن ان يتوىل زمام التكليف ،خصوصاً ان رئيس
الجمهورية ال يســ ّمي ،إ ا يجري استشارات مع
الكتل النيابية يبل نتيجتها لرئيس املجلس النيايب،
واشارت املصادر اىل ان االتصاالت جارية عىل أك
من مستوى ،لكن كل ما يحىك عن أسامء مطروحة
معني يف هذا
ال يتخطى كونه تكهنــات ،وال توجه ّ
االطار .أضافت املصادر أنه يف حال تم الذهاب اىل
خيار حكومة االنتخابات ،ففــي هذه الحال هناك
أسامء ستســق حكامً  ،ألن رئيس هكذا نوع من
الحكومات واعضاءها ،يفرتض اال يرتشــحوا اىل
االنتخابات.
قام رئيس الجمهورية مبا ميليه عليه الدستور،
فهل ســتتفق الكتل عــىل اســم لتكليفه يف 2٦
متوز؟ مصــادر مطلعة عىل جــو اذار اكدت ان
ال اتفاق حتى الســاعة عىل اسم توافقي ،مشرية
اىل ان البــالد دخلت اصال يف عطلة عيد االضحى،
وبالتايل فالوقت املتبقي من هذا االسبوع غري كاف
الجراء املشاورات الالزمة بني الكتل،واحتامل إرجاء
االستشارات قائم ،بحسب املصادر.

ولكن ماذا عن بورصة االسامء التي ترفع اسام
حينا وتسق اخر؟ تجيب املصادر بان هناك اسامء
عدة تطرح ،منها للزكزكة السياســية ومنها لجس
النبض ،وتعلّق املصادر عىل اسم السفري نواف سالم
بالقول املرحلة هي مرحلة حرق األسامء  ،فالرئيس
نبيه بــري ال ميكن أن يقبل بــه وكذلك حزب الله،
ولفتت اىل أن بعض القوى تقول إنها ســتصوت له
لتوحي بأنها والواليات املتحدة حال واحدة.
اما عن طرح اســم الرئيس نجيب ميقا كأك
املرشــحني املحتملني ،ولو ان اوساط الرجل تؤكد
انه ابل املعنيني انــه ال يرغب برت س حكومة يف
املرحلة الراهنة ،فتكشــف مصادر واسعة االطالع
بان الرجل املرغوب من الغرب ،والذي يلقى دعم كل
من امريكا وفرنسا وبريطانيا مع قبول رويس وعدم
اعرتاض سعودي ،وهنا االهم ،ال يستطيع ان يقبل
باقل من السقف الذي كان يطلبه الحريري ،كام ان
تر سه لحكومة انتخابات قد يص ّعب عليه الرتشح
لالنتخابات ،وهذا ما لن يقبل به.
وهنا تفيــد معلومات خاصة بانه خالل اجتامع
الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر منذ ايام قليلة،
وعندما بادر بعض النواب للسؤال عن بعض االسامء
املطروحة ،اعرتض احدهم عىل اسم ميقا وقال
بان تجربته مل تكن مشجعة سابقا ،وان البعض ضد
تر س ميقا للحكومــة املقبلة ،عندها قاطعهم
رئيس التيار الوطني الحر جربان باســيل ،وطلب
من الجميع عدم التعليق باية ســلبية عىل اي اسم
من االسامء املتداولة وتحديدا ميقا  ،باعتبار انه
ومبعزل عن اآلراء الخاصــة ،ليس هناك من اقفال
عىل اي احتامل الي اسم مطروح ،الن االمر مرهون
مبا ســينتج عنه التوافق الداخيل والخارجي ايضا،
السيام ان املعلومات تفيد بان هناك ضغطا فرنسيا
داعام مليقا  ،وكذلك ضغطا فرنسيا النجاز التكليف
قبل الذكرى الســنوية النفجار آب وموعد مؤمتر
الدعم املقرر يف باريس للبنان.
وبحســب املعلومات ،تســعى فرنســا جاهدة
لالرساع بتشــكيل الحكومة اللبنانيــة واالرساع

مبســار التكليف ،وح انه يف
حال انجزت املهمــة قبل موعد
املؤمتر املقرر يف باريس ،فعندها
ميكن ان يحــول املؤمتر من دعم
انساين اىل دعم مايل للبنان.
وباالنتظار ،وبالعودة اىل لعبة
االسامء ،ماذا عن فؤاد مخزومي
وفيصل كرامي وجواد عدرا؟
مصادر متابعــة للمفاوضات
الحكوميــة تقــول لكل اســم
سلبياته وايجابياته ،فحزب الله
مثال ال يرغب مبخزومي ،وخيار
نواف ســالم مســتحيل عنده،
حتى لو اضطر االمــر ملواجهة
هكذا خيار اذا فرض بشــتى الوســائل ،كام تقول
املصادر املطلعة عــىل جو آذار ،اما فيصل كرامي
فهو يسعى ،بحسب املصادر ،الن يكون مقبوال من
الجميع  ،اال ان االمر غري متوافر حتى اللحظة ،فيام
جواد عدرا مطروح جديا ،وتستدرك املصادر لتقول
ان بعض هذه االســامء يعني تكرار لتجربة حسان
دياب.
وتلفت املصادر اىل انــه يف حال تم الذهاب اىل
خيار حكومة االنتخابات ،ففــي هذه الحال هناك
أسامء ستســق حكامً ،ألن رئيس هكذا نوع من
الحكومــات واعضائها يفرتض اال يرتشــحوا اىل
االنتخابات ،اال اذا حصل اتفاق بتخريجة ما ،وعىل
قاعدة «الــ ورات تربر املحظــورات» مفادها
اتفاق عىل حكومة انتخابات يكون اعضا ها غري
مرشحني لالنتخابات لكن يسمح لرئيسها بالرتشح
وهذا االمر ينطبق عىل كل من ميقا وكرامي.
عىل اي حال ،وبانتظار ما قد تسفر عنه مشاورات
الكتــل ،تتوجه االنظــار اىل موقف «املســتقبل»
و»نــادي ر ســاء الحكومات الســابقني» ،فهل
يشاركون باالستشارات؟ وهل يعمد الحريري لعدم
التســمية هذه املرة؟ مصادر مقربة من الحريري
تجيب بان كل الخيارات مفتوحة ،وهناك من ينصح
الحريري مبقاطعة االستشــارات ،علام ان املصادر
تؤكد يف الوقت نفسه انه ليس يف عادة الحريري
عدم التســهيل واملقاطعة  ،لتضيف اذا اســتمر
موعد االستشــارات ،فيمكن اال يسمي «املستقبل»
احدا ،كام ان االكيد ،بحســب املصادر ،ان الحريري
لن يشارك شخصيا باالستشارات ،فاما الكتلة واما
نائب من الكتلة ميثلها ،لتختم بالقول »كلها خيارات
مفتوحة ستدرس بااليام القليلة املقبلة.
اما عن احتامل دعم الحريري مليقا يف الجولة
الثانية من االستشــارات ،يف حال ارجئت من 2٦
متــوز اىل موعد آخر ،تقول املصادر ليســت هنا
املشكلة ،ا ا بالسؤال التايل هل سيقبل ميقا
بالرشوط التي مل يقبل بها الحريري؟

موسكو الى الواجهة من جديد ...م ّ
تخوفة من الوض اللبناني
فادي عيد
توالت املواقــف الدولية بعد اعتذار الرئيس
سعد الحريري عن تشكيل الحكومة ،مبدية
قلقهــا ومخاوفها من أي انفجــار أمني أو
إجتامعي قد يشــهده لبنان ،وهذا ما دفعها
اىل تكثيــف اتصاالتها مع املعنيني يف لبنان،
وقد ظهر جليــاً ،أن التحذيــرات إ ا ص ّبت
مبعظمها من قبــل موســكو ،التي ،وعرب
خارجيتها ،تح ّركت يف أك من اتجاه ،وهي
التي كانت داعمة الحريري لتشكيل حكومة
مه ّمة ،وعىل هذه الخلفية جاء اتصال نائب
وزير الخارجية الرويس ميخائيل بوغدانوف
به  ،وصوالً اىل البيان الصادر عن الخارجية
يصب
الروسية ،إذ كان هناك موقف أسايس
ّ
يف خانــة رضورة اإلرساع يف التكليــف،
وصوالً إىل التأليف.
وهنا ،تكشف املصادر املتابعة لهذا املسار،
بأن موســكو متخ ّوفــة من أن يتحــ ّول الوضع
الحيا يف لبنــان اىل اهتــزازات أمنية وحركة
اضطرابات ،خصوصاً وأنها قلقة أيضاً من انعكاس
ذلك عىل الوضع السوري ،حيث سيطرتها امليدانية،
وال ســيام بعد اإلرتفاع الجنوين يف أسعار السلع
األساسية واملحروقات يف هذا البلد ،إذ ة تراب
ومتا ٍه بني البلدين ،مام سيشكّل لها هواجس من أن
تدخل بعض القوى األصولية واملتط ّرفة واإلرهابية
عىل خ هذه األوضاع الهشّ ة ،مستغلّة الظروف
املعيشية املزرية التي تحي بلبنان وسوريا ،ومن
هنا ،علم أن بوغدانوف متنــى عىل بعض القوى

السياســية البارزة ،وحيث ــة صداقة تربطه
بهم ،رضورة العمل بشكل فوري للتكليف والتأليف
قد تندلع ،ألن
قطعــاً لدابر الفتنة ،أو أي فــو
واملؤرشات التي متلكها موسكو وبعض
ّ
املعطيات
تصب يف هذه
الدول املؤثّرة يف الشأن اللبناين ،إ ا
ّ
الخانة.
من هــذا املنطلق ،ف ن الــدور الرويس يف هذه
املرحلة يقترص عىل الضغ عىل القوى اإلقليمية
املعنية مبلــف لبنــان وحلفائهم يف الســاحة
اللبنانية ،بغية انتشال البلد من معضالته ،وأيضاً
التوافق عىل ثوابت أساســية تتمثّل باإلســتقرار
وتشــكيل الحكومة ومعالجة الوضع اإلقتصادي،
وينقل أنه ،وبعد أن يعود وزير الخارجية الرويس

ســريغي الفروف اىل مامرســة عمله بعد
إبالله مــن الوعكة الصحية التــي أمل ّت به،
مــن املرتقب أن يقوم بحركة ديبلوماســية
فاعلة عرب اتصاالت مع نظرائه يف ســوريا
وإيران وباريس وواشــنطن من أجل دفعهم
إىل مامرسة نفوذهم عىل القوى السياسية
الحليفة لهم يف لبنان ،من أجل ت يع وترية
الحلول ،وال سيام عىل املسارات اإلقتصادية
واملالية ،قبــل أن يؤدي ذلك إىل ما هو أخطر
بكثري مام هي الحال اليوم ،ربطاً بالقلق من
أي فلتان أمني ،مشرية إىل أن معظم الزيارات
التــي كان مــن املزمع أن يقــوم بها بعض
الزعامات والقيادات اللبنانية إىل موســكو،
جلت لدوافع شخصية وظروف خاصة
قد تأ ّ
بكل من الفروف وبوغدانــوف ،إضافة إىل
املتغريات األخرية بعد اعتذار الحريري ،مبعنى
ّ
أن ة مرحلة جديدة بدّلت من أجندة الروس
يف لبنان ،إ ا ميكن القول ،وفق أحد املق ّربني
من الخارجية الروســية ،بأن موسكو ال تحمل أي
للحل
ّ
مبادرات حول امللــف اللبناين ،بل هي داعمة
لجملة اعتبارات وظروف تح ّتم عليها القيام بدور
توفيقي مع حلفائهــا وأصدقائها اللبنانيني ،وهذا
ما يعطيها هامشاً واسعاً من التح ّرك.
لذا ،ف ن الدور الرويس بــدأ يعود تدريجياً ،وقد
نشــهد يف األيام املقبلة تفعيالً له ،ال سيام ،وأن
املخــاوف الكثرية تدفع روســيا اىل هــذا الدور،
والذي يلقى قبوالً عند معظم األطراف السياســية
والحزبية ،مبا لها من عالقــات مؤثّرة مع بعض
الدول اإلقليمية ذات التأثري الفعيل عىل الســاحة
اللبنانية.

وق على قانون الشراء العام

ّ
لــلــتــمــســك ب ــاالم ــل
عـــــون ه ــن ــأ بــــاالضــــحــــى:
ورو النضال لفتح صفحة جديدة في تاري لبنان
وقع رئيس الجمهورية العامد ميشال عون
عىل القانون الرقم  2تاريخ  1متوز ،2021
املتعلق بالــرشاء العام يف لبنان الذي كان اقره
مجلس النواب مؤخرا.
يذكر ان قانون الرشاء العام من ضمن رزمة
االصالحات التــي يعمل الرئيــس عون عىل
تحقيقها ،يف اطار تحديث االنظمة وتطويرها
واعتامد الشفافية يف ادارة الشؤون العامة.
عىل صعيــد آخر ،هنأ رئيــس الجمهورية
العامد ميشال عون اللبنانيني عموما واملسلمني
خصوصا بحلول عيد األضحى املبارك ،متمنيا
«ان تحمل معاين هذه املناسبة الروحية االمل
اىل قلوبهــم والطأمنينة وروح املســامحة
والتضامن يف هذه الظــروف الصعبة وغري

املسبوقة التي يجتازها لبنان».
واكدالرئيسعونيفتهنئتهعىلاستمراربذل
كل جهد ممكن للسعي اىل الخروج من االزمة
االقتصادية الخانقة التــي تهدد يف الصميم
األمان االجتامعي وكرامة االنسان يف لبنان.
ودعــا رئيــس الجمهوريــة اىل «التمســك
باالمــل وروح النضال لفتــح صفحة جديدة
يف تاريــخ لبنان تطوي الصفحة الســوداء
التي نعيشــها اليوم وتعطي ابنــاءه الفرصة
يف العيــش يف وطــن يســتحقونه».
وابــرق الرئيس عون اىل قــادة الدول العربية
واالسالمية مهنئا بالعيد متمنيا ان يعيده الله
عليهم وعىل دولهم وشعوبهم بالخري واألمان
واالستقرار.

«ال ــدف ــاع االعــلــى» بــر ــاســة ر ــيــس الجمهورية
بح في االوضاع االمنية وفي الجهو ية ل ضحى

عو ي

داال

االجتامع

ترأس رئيس الجمهورية العامد ميشــال
عون عنــد الثانية والنصف مــن بعد ظهر
امــس يف قرص بعبــدا اجتامعــا للمجلس
األعىل للدفاع ،خصــ للبحث يف األوضاع
األمنية يف البالد ،يف حضور رئيس حكومة
ترصيف االعامل الدكتور حسان دياب ،نائبة
رئيس مجلس الــوزراء وزيرة الدفاع الوطني
ووزيرة الخارجيــة واملغرتبني بالوكالة زينة
عكر ،ووزراء املالية غــازي وزين ،الداخلية
والبلديات العميد محمــد فهمي واالقتصاد
والتجارة راوول نعمة ،أمني رس عام املجلس
األعىل للدفاع اللواء الركن محمود األســمر
واملديــر العام لرئاســة الجمهورية الدكتور
أنطوان شقري .البيان بعد االجتامع ،تال اللواء
األســمر البيان التايل «بدعــوة من فخامة

ونهرا

رئيس الجمهورية العامد ميشال عون ،عقد
املجلس األعىل للدفاع اجتامعا بعد ظهر اليوم
يف قرص بعبدا ،حــ ه دولة رئيس مجلس
الوزراء الدكتور حسان دياب وأعضاء املجلس
الحكميني وزراء الدفاع والخارجية بالوكالة
والداخليــة والبلديات واملاليــة واالقتصاد
والتجارة .ودرس املجتمعون األوضاع األمنية
يف البالد ،ال ســيام مع حلــول عطلة عيد
األضحى املبــارك ورضورة جهوزية القوى
العســكرية واألمنية للمحافظة عىل االمن
واالستقرار خالل فرتة العيد.
كام درس املجلــس عددا مــن املواضيع
املدرجة عــىل جدول اعاملــه ،واتخذت يف
شــأنها القرارات املناسبة التي ابقيت رسية
وفقا للقانون.

عرض التطورات م سفيرة اوستراليا

ّ
ال ــح ــري ــري :كـــان بــوســعــنــا وضـــ حـــد لـ نــهــيــار
لــــــــــوال تــــعــــنــــت الـــــبـــــعـــــ وانـــــانـــــيـــــتـــــه
غرد الرئيس سعد الحريري
عرب حســابه عىل «تويرت»
يهل علينــا عيــد االضحى
املبارك ،ولبنــان الحبيب مع
شعبه الطيب تعصف به هذه
االزمات ،والتي كان بوسعنا ان
نضع حدا لهذا االنهيار املريع،
لوال تعنــت البعض وانانيته،
اننــي اتقدم مــن اللبنانيني
بعامــة ،ومــن املســلمني
بخاصة ،بأحر التهاين ،سائال الحرير مجت
املوآل الكريــم الفرج العاجل،
وكل عام وانتم جميعا بخري.
عىل صعيد آخر ،استقبل الحريري يف بيت
الوس سفرية اوســرتاليا ،يف لبنان ريبيكا

عا م س

اوس اليا

غريندالي ،يف حضور املستشار باسم الشاب،
وعرض معها اخــر املســتجدات والعالقات
الثنائية بني البلدين.

ســفــيــر قــطــر ار فــهــمــي وســلــيــمــان م ــودع ــا
زار ســفري قطر يف لبنان محمد حسن بن
جابر الجابــر وزير الداخليــة والبلديات يف
حكومة ترصيف االعــامل محمد فهمي يف
مكتبه يف زيارة وداعية وكانت مناســبة تم
فيها عرض الخر التطورات واالوضاع الراهنة،
وعرض للعالقات بني الجانبني عىل املستويات
كافة.
كام زار ســفري قطر الرئيس العامد ميشال
ســليامن يف دارته يف الــريزة ،وعرض معه
العالقات العربية والتطورات.
وشدد سليامن ،وفق مكتبه االعالمي ،عىل

ً

«أهمية التضامــن العريب الحباط املخططات
التخريبية التي تستفيد من حاالت الترشذم».
كام شــكر الرئيس ســليامن» لدولة قطر
وقوفها الدائم اىل جانب لبنان وشعبه» ،متمنيا
«عودة لبنان اىل حضنه العريب بعد تحييده عن
اعات املحاور» .وتوجه الرئيس سليامن اىل
اللبنانيني والعــرب باملعايدة يف عيد األضحى،
داعيا يف الوقت عينه «إىل الكف عن التضحية
مبســتقبل خرية الشباب بســبب املناكفات
السياســية والرصاع عــىل املناصب ملصالح
شخصية أو عائلية».

ر ـــــــــــــاســـــــــــــة الـــــــــجـــــــــمـــــــــهـــــــــوريـــــــــة تـــــــــــحـــــــــــدد االثــــــــــنــــــــــيــــــــــن  2تـــــــمـــــــو
مـــــوعـــــدا لــــ ســــتــــشــــارات الـــنـــيـــابـــيـــة لــتــكــلــيــ ر ــــيــــس لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة
اعلنت رئاسة الجمهورية انها «حددت االثنني  2٦متوز الحايل
موعدا لالستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة».
ولفتت اىل انه «عطفاً عىل احكام البنـد  2من املـادة /53
من الدستور ،يجـري فخامـة رئيس الجمهوريـة العمـاد ميشال
عون ،االستشارات النيابية لتسمية الرئيس املكلّف بتشكيـــل
الحكومة الجديدة ،يوم االثنني الـــواقع فيه  ،2021/7/2٦يف
القرص الجمهوري يف بعبـدا ،وفق التالـي
 دولة الرئيس نجيب ميقا (الساعة (10 30 دولة الرئيس سعد الدين الحريري (الساعة (10 5 دولة الرئيس متام سالم (الساعة (11 00 دولة نائب الرئيس اييل فرزيل (الساعة (11 15 -1كتلة تيار املستقبل (الساعة  )11 30تضم النواب السادة
سعد الدين الحريـري ،بهية الحريري ،ه ي شديد ،سمري الج ،
محمد كبــارة ،هادي حبيش ،محمد الحجــار ،عاصم عراجي،
محمد القرعاوي ،نزيه نجم ،بكر الحجريي ،سامي فتفت ،طارق

املرعبي ،وليد البعريني ،محمد ســليامن ،دميا الجاميل ،عثامن
علم الدين ،روال الطبش.
 -2كتلة الوفــاء للمقاومة (الســاعة  )11 5تضم النواب
السادة محمد رعد ،حسن فضل الله ،حسني الحاج حسن ،عيل
عامر ،عيل فياض ،عيل املقداد ،حسن عز الدين ،انور جمعه ،أمني
رشي ،حسني جيش ،ابراهيم املوسوي ،ايهاب حامده.
 -3كتلة التكتل الوطني (الساعة  )12 00تضم النواب السادة
فريد الخازن ،طوين فرنجية ،اســطفان الدويهي ،فايز غصن،
مصطفىالحسيني.
 كتلة الحزب التقدمي االشــرتايك (الساعة  )12 15تضمالنواب السادة تيمور جنبـالط ،وائل أبو فاعور ،أكرم شهيـب،
نعمه طعمـة ،بالل عبد الله ،هادي ابو الحسن ،فيصل الصاي .
 -5كتلة الوس املستقل (الساعة  )12 30تضم النواب السادة
نجيب ميقا  ،نقوال نحاس ،عيل درويش.
 -٦الكتلة القومية االجتامعية (الساعة  )12 5تضم النواب

السادة أسعد حردان ،سليم سعاده ،البري منصور.
 -7كتلة اللقاء التشــاوري الســاعة ( )13 00تضم النواب
السادة الوليد ســكرية ،فيصل كرامي ،عدنان طرابليس ،عبد
الرحيم مراد.
 كتلة الجمهورية القوية (الســاعة  )15 00تضم النوابالسادة جورج عدوان ،سرتيدا طوق ،بيار بو عا  ،عامد واكيم،
ادي أيب اللمع ،شــوقي الدكاش ،زياد الحواط ،جوزاف اسحق،
فادي سعد ،وهبي قاطيشــه ،جورج عقي  ،قيرص املعلوف،
انطوان حبيش ،أنيس نصار.
 النواب املستقلون السادةادي دمرجيان (الســاعة  )15 20نهاد املشنوق (الساعة
 )15 25اســامه ســعد (الســاعة  )15 30فؤاد مخزومي
(الساعة  )15 35ميشال ضاهر (الساعة  )15 0شامل روكز
(الساعة  )15 5جميل السيد (الساعة  )15 50جهاد الصمد
(الساعة  )15 55جان طالوزيان (الساعة (1٦ 00

 -10كتلة التنمية والتحرير (الســاعة  )1٦ 15تضم النواب
السادة دولة الرئيس نبيـه بـري ،أنور الخليل ،أيوب حمـ ّيد ،عيل
بزي ،عيل حسن خليل ،عيل خريس ،عيل عسريان ،غازي زعيرت،
ميشال مو  ،هاين قبييس ،ياسني جابر ،قاسم هاشم ،عناية
عز الدين ،محمد خواجه ،فادي عالمة ،محمد نرص الله ،ابراهيم
عازار.
 -11تكتل لبنان القوي (الساعة  )1٦ 35يضم النواب السادة
جربان باسيل ،ابراهيم كنعان ،االن عون ،حكمت ديب ،زياد أسود،
سيمون ايب رميا ،نقوال صحناوي ،الياس بو صعب ،روجه عازار،
اســعد درغام ،سليم خوري ،ادكار طرابليس ،مصطفى حسني،
انطوان بانو ،جورج عطاالله ،ادكار معلوف ،سليم عون.
 كتلة نواب األرمن تضم النواب السادةأغوب بقرادونيان ،هاكوب ترزيان ،الكسندر ماطوسيان.
 كتلة ضامنة الجبل تضم النواب السادةطالل ارسالن ،ماريو عون ،فريد البستاين ،سيزار أيب خليل.

الثلثاء  20متوز 2021

عاقل يفهم

صامدون ....ولكن!
اييل يوسف العاقوري
«نحن اقوياء ال عليك
يقول فيودور دوستويفســ
كل يوم لنعيش الحياة
ّ
من كالم املحبطني ،نحن نستيق
نفسها يف املكان نفســه مع نفس االشخاص هذا بحدّ
ذاته كفاح».
ما بالك اذا من كفاح الشــعب اللبنــاين وقوة هذا
الشــعب وعناد هــذا الشــعب؟ بل من صمــود هذا
الشعب؟
ان الشــعب اللبنــاين يســتيق كل يــوم ليحاول
ان يعيــش يف ظل وطــن يحكمه نفس االشــخاص
ظل سياســاتهم الكيدية
منــذ قرابة  0ســنة ويف ّ
والطائفية والريعية.
أليس هذا بتحدّ اكرب؟ أليس هذا صمود بحدّ ذاته؟
هؤالء جعلوا من وطننــا اطالل وطن د ّمروه ورسقوه
وافســدوه وما زالوا يجاهدون ليحكموه عىل طريقتهم
أليس هذا هو الجهاد االكرب املد ّمر؟
حي حتى الجامد نال
لعنكم الله ،لقــد د ّمرتم كل ء ّ
نصيبه منكم فال الجبال بقيت جباال وال الوديان وديانا وال
االنهر والشواط بقيت عىل حالها.
الشعب اللبناين ضاق ذرعا منكم ضجر من سياساتكم
من افكاركم املخ ّربة من جشــعكم مــن كالمكم الفار
وســخافاتكم .ان الشــعب قــرف حتى من اشــكالكم
ومنطقكم الغريب العجيب
مع كل ذلك ان الشــعب صامد ،رغــم الحصار الكبري
املفروض عليه ،نحــن صامدون ألننا نؤمن بأن لبنان هو
ارض الرب وألن لبنان هو يف قلب الله
صامدون رغم كل العذاب والطفر
صامدون رغم الجهاد والعناد
صامدون رغم النكد والبطر
صامدون رغم الدمار والحصار.
نعم نحن صامدون رغام عن انوفكم ور وسكم
لكن نحن محا ون
نعم نحن محا ون ،كل لبنان محا الشعب محا
محا ون يف لقمة عيشنا
محا ون يف حبة دوائنا
محا ون يف قيمة عملتنا
محا ون يف مدننا وقرانا حتى يف بيوتنا
الفقر بدأ يحــا بيوتنا ،بيوت تدفــن ارسارها يف
داخلها وتكتم الجــوع واالوجاع بني جدرانها تكتم دموع
الصغار والكبــار وتكتم عذابات املر واألصحاء وتكتم
الشح والفقر والعوز.
ّ
ل ســف باتت اغلبية الشعب اللبناين تحت خ ّ الفقر
خائفني عىل
،غرف مظلمة وحار ّة واطفال جياع ومر
مصريهم ،اوجاعهم جسدية ونفسية.
بــرادات فارغة ومعد خاوية ،نعم لســت ابال لقد
قمت بجولة يف ح ّينا ورأيت «العجايب» تأثرت وبكيت
وشتمت وشــكوت اىل الله كل من انغمست يديه يف
هذا الخراب.
شــابات وشــباب حائرون وخائفون من املستقبل،
اهلهم حزينــون ومحبطــون وشــيوخ يف آخرتهم
مكسوفون.
ملاذا كل هذا الخراب؟
ملاذا كل هذا العذاب؟
ملصلحة من ند ّمر وطننا بأيادينا؟
هل هذا هو قدرنا يف هذه البالد؟
ال ادري ملاذا يسمح الرب بكل هذا الدمار؟
ال افق ،ال ر ية ،ال أمل يف املدى القريب .الصغار والكبار
يتمنون الرحيل بل الهروب مــن آتون اوقدنا ناره بأيادينا
حني آمنا بالبرش بانهم مخلص ّون
آتــون مل ولن نعرف ان نطف ناره ،ألن ّنا وقوده وغذاءه
يلتهمنا احياء ونحن صانعوه.
نحن نعيش غربة ما بعدها غربة ،غربة يف وطن آمنا
به ،عملنــا فيه ب خالص ،وضعنــا كل طاقاتنا وقدراتنا
وآمالنا يف ارجائه ،وطن رفضنا ان نرتكه يف أحلك الليايل
الغابرة وبقينا صامدين.
اسأل نفيس كل لحظة ،هل انا قادر عىل الصمود بعد؟
ملاذا انا باق يف هذا البلد؟ هل بقايئ هنا ظلم لعائلتي؟
الجل من كل هذا الصمود؟
ماذا عساي ان افعل يف ظل هذا اإلنهيار؟
ما هــو القرار الصائب الذي ينغبــي إتخاذه قبل فوات
االوان؟
هل بات لبنان االخ  »،جهنم الحمرا»؟
هل اصبح لبنان النقي اسود املالمح؟
هل باتت جبالنا الشامخة مطأطأة الرأس؟
هل باتت ودياننا املقدسة كافرة؟
هل ما زالت انهارنا وشالالتنا خصبة؟
هل ما زالت ارزتنا ،رمزنا ،خ اء؟؟
ال ادري ما هي االجوبة عىل كل هذه االسئلة ،لكن اقدر
ان اقــول ويف ظل هذه الصورة القامتــة اننا صامدون،
صامدون ولكن
ال ادري ما هو نوع هذا الصمود ،أهو اع عىل حافة
املــوت؟ أم هو جهاد للبقاء أحيــاء؟ نعم هذا هو اع
البقاء ،نحن نجاهد كل ثانية لنبقى أحياء.
اسأل نفيس هل هذا الصمود هو تعلق بأرض األجداد؟
أم خوف من املجهول؟ ام هو اإلثنان معاً؟
اع مــا بعده اع ،اع البقاء يف بلد الفناء ،فناء
كل ء ،كل ء بنينــاه ندمره ونحن ندرك ماذا نفعل،
واخاف ان كنا ال ندرك
ّ
تخيل ،تخلينا عن ضمرينا
نحن نعيش اياما وشــهور
يف ســبيل الســلطة ،تخلينا عن واجباتنا تجاه وطننا،
اســلمنا ذواتنا للشــيطان وجعلناه يتملك شــهواتنا
ويطبق عىل عقولنا وبتنــا عبيدا عنده نعمل عىل زوال
بعضنــا البعض ونتلــذذ بدمار الهيكل عىل ر وســنا
ومحو هويتنا.
لالســف ،كل يف هذا البلد« ،يغني عىل لياله» الكل ال
يرى ابعد من مصلحته القبلية واملذهبية كأننا يف رشيعة
الغاب عند سقوط بابل.
يــا اوالد االفاعي هذه ارض اجدادنــا عملوا فيها بكل
اخــالص ،جلّلوها وزرعوها وبنــوا بيوتهم فيها .زرعوا
جل قصة عمر
وعرها وجعلوها حية خصبــة .ففي كل ّ
ووراء كل صخرة عنفوان رجال وعىل مائدة كل بيت عرق
جبني رشيف طاهر نقي.
لن ندعكم تحكمون بعد اآلن وتتحكمون مبصرينا ،نحن
صامدون رغم انوفكم ومهام حلكت ليالينا.
يف الختام اقول بالفم امل ن ،ال والف ال يا اوالد االفاعي،
يا مغتصبي الطفولة الربيئة يف وطني ،يا سارقي احالم
الشــباب ...ســنبقى يف ارضنا نزرعها ونضيئها باالمل
والرجاء املــزروع يف قلوبنا وعقولنا .نحن صامدون هنا
الننا ابناء الرجاء وابناء القيامة...

ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

ّ
عطلة عيد األضــحــى فــرصــة للمزيد مــن الــتــشـ ّـاور حــول إســم الــر ــيــس املكل
شية مــن تــحـ ّـول الــصــراع الــى مسيحي سني واســتــمــرار العرقلة ألشهر!!

دوليل بشعالين

اعتذر ســعد الحريري عن تشــكيل الحكومــة وحلّق الدوالر
األمرييك ليصل اىل عتبة الـ  23ألف لرية لبنانية ،ودخل لبنان يف
عطلة لثالثة أيّام مبناسبة عيد األضحى .غري أنّ رئيس الجمهورية
العامد ميشال عون ،وبالتنســيق مع رئيس مجلس الن ّواب نبيه
ب ّري حدّ د موعد اإلستشــارات النيابية امللزمة يوم اإلثنني املقبل،
مــن دون أن يكون هناك أي اتفاق عىل إســم الرئيس البديل عن
رص بعبدا عىل
الحريري املكلّف ،وال عن ّ
حسان دياب املستقيل .وت ّ
عدم تأجيل موعد اإلستشــارات اال إذا دعت إحدى الكتل النيابية
لذلك لسبب ما .فهل ســتتفق الكتل النيابية خالل هذا األسبوع
عىل رئيس الحكومة املقبل ،أم ســتدخل البالد مرحلة الفرا أو
الشلل الحكومي أك من الجمود الحاصل حالياً يف حال مل تتفق،
ظل حكومــة ترصيف األعامل التي
ســيام وأنّ لبنان يعيش يف ّ
نفض رئيســها يده حتى من اإلهتامم بشؤون البالد والعباد التي
تدخل «ضمن اإلطار الض ّيق ل عامل» ،عىل ما ين ّ الدســتور؟
وهل من خالص قريب للشعب اللبناين الذي فقّر وج ّوع وأصبح
عاطالً عن العمل بنســبة  0أو يعمل يقبض باللرية اللبنانية
عىل الـ  1500ل.ل .لســعر الدوالر «الرسمي» الذي ال يزال بهذه
كل األمور األخرى خارج
القيمة سوى عىل الورق ،فيام تحتسب ّ
إطار الرواتب عىل سعر الدوالر األمرييك يف السوق السوداء الذي
يختلف من ساعة اىل أخرى؟
مصادر سياســية عليمة تحدّثت عن أ ّن أيّام عطلة عيد األضحى
الحالية والويك  -اند الذي يليها تشــكّل فرصــة أمام الكتل النيابية
واألحزاب السياسية التي تو ّد املشاركة يف الحكومة الجديدة للمزيد
من اإلتصاالت واللقاءات والتشــاور .ورأت بأ ّن الدعوة لإلستشارات
النيابية امللزمــة من قبل الرئيس عون بالتنســيق مع الرئيس ب ّري،
وعدم الرتيّث للتوافق عىل إســم الرئيس املكلّف الجديد ،عىل غرار ما
حصل يف امل ّرة الســابقة ،أتت ل ال يت ّم اتهام هذا الفريق بتعطيل
تشــكيل الحكومة .فلتحصل اإلستشــارات وليأت من تقوم الكتل
النيابية بتسميته سيام وأ ّن ليس من اتفاق حتى اآلن بينها عىل إسم
واحد ،وأل ّن من ينال غالبية األصوات سيت ّم تكليفه بالتشكيل.
وذكرت املصادر بأنّ أســامء ســن ّية عدّ ة مطروحة منها إسم
رئيس الحكومة األسبق نجيب ميقا  ،وإن كانت مصادر مق ّربة
من «ت ّيار املستقبل» قد أكّدت بأنّ أيّاً من نادي ر ساء الحكومات
لــن يوافق عىل تر س الحكومة املقبلة ،فضالً عن إســم النائب
فيصــل كرامي رغم تأكيد أوســاطه ايضاً أنّه ال يســع اىل هذا
املنصــب ،والقايض يف محكمة العدل الدوليــة يف الهاي الذي
شغل منصب ســفري ومندوب لبنان الدائم يف األمم املتحدة يف
نيويورك بني عامي  2007و 2017ن ّواف سالم الذي جرت تسميته
يف اإلستشارات النيابية الســابقة من قبل بعض الكتل ،والذي
ال مشــكلة لديه يف حال فاز مبه ّمة التكليف .كذلك ف نّ أي إسم

ســ ّني آخر يت ّم التوافق عليه
ويقبل بأن يجري تكليفه بهذه
امله ّمة ،قد يربز عىل الساحة
السياســية عىل غرار إسمي
دياب والسفري مصطفى أديب،
من خالل تــر س الحكومة
الجديــدة وإن مل يكــن لديه
تجارب سابقة يف هذا اإلطار.
وعام إذا كان اعتذار الحريري
ّ
حل
عن تشــكيل الحكومة قد ّ
مسألة العقد التي كانت تحول
دون والدة الحكومة ،أشــارت
املصادر عينها اىل أ ّن أي مرشّ ح
ســ ّني جديد لتأليف الحكومة،
عليــه اجتياز العقد نفســها
جه نفســه
يف حال التزم بالتو ّ
الذي أ ّ عليــه الحريري ،أي
حكومــة مــن اإلختصاصيني
املستقلّني غري الحزبيني و»املس ّمني» من األحزاب السياسية .أ ّما إذا
جرى التوافق عىل نــوع آخر من الحكومات ،كحكومة اإلنتخابات،
أو حكومة الوحــدة الوطنية ف ّن العراقيل أمام والدتها ســتكون
مختلفة.
وقالت املصادر بأنّها تخ يف حال اســتم ّر تعطيل تشكيل
الحكومة ،حتى مع حصول التكليف الجديد لشخصية سن ّية غري
الحريري ،من بروز اع جديد يف البلد ســ ّني  -مســيحي عىل
الصالحيات والحقوق وأمور أخرى تعيق التأليف ألشهر عدّ ة بعد
أي حتى الخريف املقبل .عــىل أنّ مثل هذا الرصاع تت ّم تغذيته من
الخــارج لغاية يف نفس يعقوب ،ولعدم جعل األمور تســري يف
لبنان عىل ما يرام وملصلحة الوطن واملواطنني.
وعن إمكانيــة خالص الشــعب اللبناين قريبــاً من األزمة
اإلقتصادية واملالية واملعيشــية الخانقة التــي يتخ ّب بها ،رأت
املصادر بأنّ تشكيل الحكومة رسيعاً من شأنه إعادة ثقة املجتمع
الدويل بلبنان ،فضالً عن أنّ الحكومة ســتتمكّن عندها من عقد
اإلتفاقيات مع صندوق النقد الدويل وســواه لتحســني الوضع
اإلقتصادي .كذلك ف نّ ســعر تثبيت اللرية يصبح من األساسيات
ل تتمكّــن الحكومة من إنجاز بعــض اإلصالحات املطلوبة،
وإن كانت ســتعنى ب جراء اإلنتخابــات النيابية .فالتحضري من
قبل الحكومة ال يتطلّب الكثري ،وهو منوط بشــكل خاص بوزير
ككل
الداخلية والبلديات ،ما يفســح يف املجال أمــام الحكومة ّ
بالعمل عىل حلحلة بعض املشاكل التي باتت ترهق كاهل املواطن
ويكاد يختنق يف حال استمرارها لوقت أطول بعد.
وبرأي املصادر ،إ ّن مناداة دول الخارج عىل لسان وزراء خارجيتها،
ال سيام أمريكا أنطوين بلينكن ،وفرنسا جان إيف لودريان ،ب ورة

إجــراء اإلنتخابات النيابية يف موعدها ،وإرســال وفد أمرييك اىل
لبنان خالل عطلة األضحى للعمل يف اإلطار نفســه ،تؤكّد عىل أ ّن
العنوان العريض للمرحلة املقبلة يف لبنان هو «اإلنتخابات النيابية
يف موعدها» ،أي يف الربيع املقبل ( .)2022ومن هنا ،ستسعى دول
الخارج املذكورة ورشكا هــا اىل عدم تأجيلها أو إرجاء موعدها ،ما
يجعلها تطالب السياســيني اللبنانيني منذ اآلن بضامنات حصولها
يف موعدهــا خصوصاً وأنّهــا تع ّول عىل إحــداث التغيري املطلوب
يف صناديق اإلقــرتاع .وال أحد إذا مــا كان ب مكانها الحصول عىل
هذه الضامنات منذ اآلن ،وإن كانت األحزاب السياســية تؤكّد عىل
جهوزيتها وعىل أنّها ال تريد تأجيل هذه اإلنتخابات بل عىل العكس،
بهدف عودتها اىل املجلس النيايب .علامً بأ ّن القانون الحايل سيتيح
بانتخاب ن ّواب من دول اإلنتشار ،وتع ّول األحزاب كثرياً عىل انتخاب
اللبنانيني املغرتبني للحفاظ عىل أحجامها .علامً بأ ّن انتخابات نقابة
املهندســني التي جرت أخرياً دلّت عىل تبدّل املــزاج اللبناين ،وعىل
خسارة األحزاب فيها لصالح «النقابة تنتفض» اي لصالح املستقلّني،
وهذا األمر رمبا ينطبق عىل اإلنتخابات النيابية املقبلة.
وبناء عليه ،ســتبدأ دول الخارج بخوض اإلنتخابات اىل جانب
كل منها
األحزاب السياسية،عىل حد قول املصادر ،من خالل دعم ّ
لهذه املجموعة أو األخرى ،بهدف حصول املرشّ ــحني املستقلّني
عىل نسبة أك من  20من عدد الن ّواب التي تع ّول عليها إلحداث
بكل
التغيري من داخل الربملان .كام ستشدّ د عىل رضورة أن تحصل ّ
شفافية ومصداقية ومن خالل مراقبة خرباء دوليني وأوروبيني،
عىل غــرار ما جرى يف الدورة الســابقة (  )201بهدف وصول
املمثلني الفعليني عن الشــعب اىل مجلس الن ّواب الجديد الذي من
شــأنه انتخاب رئيس الجمهورية الجديــد يف ترشين من العام
املقبل.

االسماء املطروحة للتكلي ال تحظى باملوافقة الخارجية والبح جار عن «الفدا ي»
احدهم تلقى التهاني م مناداته بـ «دولة الر يس» بعد لحظات من اعتذار الحريري!

صونيا رزق

يعتقد بعض املعن ّيني بالتكليف الحكومي،
أنّ املهمة باتت اســهل بعد اعتــذار الرئيس
سعد الحريري ،عن ت ّويل املهمة االصعب يف
تاريخ لبنان ،يف ظــل الوضع املتدهور الذي
مل يشــهد البلد مثيالً له ،لكن ووفق الواقع
القائم  ،فاملهمة شــاقة جداً الن البحث جار
عن « فــدايئ» يقبل بها ،قــادر عىل تح ّمل
تبعاتها وتداعياتها بعد نحو تســعة أشهر
مــن التكليف ،املط ّوق باملناكفات وتقاســم
الحص والرشوط ،مــن دون الوصول اىل
التأليف ،عــىل الرغم من تدهور االوضاع يف
شتى القطاعات ،وخصوصاً العملة الوطنية
مقابل الدوالر ،الذي وصل اىل سقف عال غري
مقبول ،انتج فقراً وازال الطبقة الوســطى،
ويكاد يطيح امليسورين ،بالتزامن مع سيطرة
وضياع االستقرار االمني.
الفو
وعىل الرغم من الوســاطات الدولية والعربية ،التي دخلت
عــىل الخطــوط اللبنانية بــني االطراف املتناحــرة ،وطرح
املبادرات علّها توصل اىل الحل ،عرب تشــكيلة حكومية تحقق
بالتحسن ،إال انّ
االصالحات ،وتنال املســاعدات فيبدأ الوضع
ّ
املصالح الخاصة ،وبحســب مصادر سياسية ،كانت وال تزال
تطغى لتقفــل كل الدروب ،كلام فتحت ثغــرة امل ب مكانية
الخرق ،وانتشــال لبنان من الغرق ،بحيث استمرت الخالفات
عىل أشــدّ ها بني العهد وفريقه من جهــة ،والرئيس املكلف
ســعد الحريري من جهة اخرى ،مقابل استياء دويل وعريب
مــن هذه الخالفات التي مل يفلح احــد يف حلّها ،اىل ان اعلن
الرئيس املكلف االعتذار من عىل منرب قرص بعبدا ،ليبدأ تقاذف

املســؤوليات واللوم واالتهامات ،ما بني بعبدا وبيت الوس ،
فجــاء االعتذار ليزيد الطــني بلّة ويشــكّل منعطفاً مفصلياً
لالزمات املتالحقة ،بحيث بدأت االسامء تطرح جديّاً للتكليف.
لكن ووفق نائب نقل عن ديبلومايس عريب بارز ،أنّ االسامء
املتداولة حالياً للتكليف الحكومي ،ال تحظى باملوافقة الدولية
والعربية ،لذا تجري مشــاورات خارجية خصوصاً فرنســية
وامريكية وسعودية لالتفاق عىل اسم جديد ،وعندئذ سيحظى
باملوافقــة الداخلية ،يك تبدأ االستشــارات النيابية الجدّ ية،
غــىل الرغم من دعوة رئيس الجمهورية ميشــال عون اليها،
يوم االثنني املقبل يف  2٦الجــاري ،اي انّ كواليس عطلة عيد
االضحى ستتلقى االسم املوافق عليه يف الخارج ،ليع ّمم عىل
الكتل النيابية ويالقي التأييد ،الن االتفاق املســبق عىل االسم

عـــــقـــــيـــــ  :نــــــرفــــــ عـــــريـــــضـــــة االتــــــهــــــام
ضــــــــد املـــــــشـــــــنـــــــو و ــــــلــــــيــــــل و عـــــيـــــتـــــر

طالب عضــو كتلة «الجمهوريــة القوية«،
النائب جورج عقي  ،رئيس مجلس النواب نبيه
بري بدعوة الهيئــة العامة للمجلس للتصويت
عىل طلــب اإلذن برفع الحصانة عــن النواب
غازي زعيرت و نهاد املشنوق و عيل حسن خليل
 ،معلناً «رفضه القاطع لعريضة االتهام ضدهم
الجاري توقيعها من قبل بعض الزمالء» ،داعياً
«املجتمعني املحيل والدويل اىل منا ة موقفنا
الذي نعلنه اليوم من مجلس النواب».
ولفت عقيــ إىل أن «املجلــس النيايب
هو ،يف أي دولة ،مصــدر القانون والقاعدة
القانونية وهو ضاب االصول وحامي الشكل

واالجراء واألســاس يف كل القوانني النافذة،
وهــو يف الوقت عينــه مرآة املــزاج العام،
وانعكاس االرادة الشــعبية ،ضمري الشعب،
صوته واملعرب عــن تطلعاته .تلك هي خلطة
الدميوقراطية وميزتها الخالصة».
كام اعتــرب ان «ما يجري اليــوم من قبل
األك يــة يف املجلــس النيايب هــو تهديم
للرشعية ،من خــالل مخالفــة النصوص
واألعراف ،ويف آن معا اشاحة النظر عن وجع
ضحايــا انفجار آب الذين اســتطاعوا عرب
سنة من الزمن نقل اوجاعهم اىل كل لبناين
ولبنانية».

توقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخا وضب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط كمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
مـــــــــــــــن املـــــــــــــــواد املعـــــــــــــــدة للتهريـــــــــــــــ

صدر عــن قيــادة الجيش ـــــ مديرية
التوجيه البيان اآل أوقفت وحدات الجيش
املنترشة يف البقاع والشامل والجنوب اعتباراً
من تاريــخ  2021 / 7 / 15ولغاية 7 / 17
 2021 /انية مواطنني وفلسطينياً واحداً،
وضبطت  3دراجات نارية وســيارتني وآلية
نوع بيك أب وآلية نوع فان وصهريجاً واحداً

جميعهــا محملة بحــواىل  11200ليرت من
مادة البنزيــن و 1٦00ليرت من مادة املازوت
وعدد من قوارير الغــاز باإلضافة إىل كمية
من األدويــة ،املعدة للتهريــب إىل األرايض
السورية.
س ــ لّمت املضبوطات وبورش التحقيق مع
املوقوفني ب رشاف القضاء املخت .

يعني بدء االستشارات رسمياً.
وعىل خ آخر ،افاد مق ّربون من مرشح
للتكليــف الحكومــي ،ومدعوم سياســياً
من رئيــس التيــار الوطني الحــر جربان
باســيل ،انه بدأ يتلقى التهاين بت ّوليه مركز
الرئاســة الثالثة ،منذ لحظة إعالن الرئيس
ســعد الحريري االعتذار عــن التكليف ،مع
مناداته ب» دولــة الرئيس» من قبل االقرباء
واالصدقاء ،يف حني انّ اسهمه تراجعت كثرياً
وفق املصادر املطلعة.
اىل ذلــك ،ة مصادر تــرى وضمن إطار
معاكس ،أنّ ازمة التكليف لن تكون ســهلة،
وحتى ولو متت ،فأزمة اخرى ســتمنعها من
السري يف اتجاه التأليف ،بحيث ستطول حينئذ
هذه املهمة ،الن الرشوط املتبادلة ستعود بني
املعنيني ،إضافة اىل» الفيتو» الذي ســيضعه
الرئيس ســعد الحريري عىل االســم املكلف،
خصوصاً اذا مل يكن راضياً عنه ،أي انّ القضية ليست سهلة ابداً،
مع االخذ بعني االعتبار أنّ «تيار املســتقبل» ورئيسه ،سيكونان
باملرصاد للعهد وفريقه ،عىل حدّ قول املصادر ،وخصوصاً التيار
الوطني الحر ورئيســه جربان باســيل ،لر ّد الصاع صاعني لهم،
من خالل سعي الحريري وما ميثله من شارع س ّني اىل خوض
معركة « امليثاقية»  ،أي ان يشاركوا يف االستشارات النيابية من
يســموا البديل عن الحريري ،يف ظل معلومات عن أنّ
دون ان ّ
الشخصيات الس ّنية ســتتضامن وتت ّوحد هذه املرة اك من أي
وقت م  ،ما دفع بأحد الوزراء السابقني الس ّنة ،اىل القول مع
ضحكة ان «ميشــال عون وجربان باسيل إستطاعا توحيد اهل
الطائفة ،بعد مناكفات وخالفات بينها ،مل يســتطع الوسطاء
إزالتها ،لكن هام قاما بذلك مشكورين».

ّ
فـــــرعـــــون :كــــابــــوس عــــــاد يـــهـــجـــر الــلــبــنــانــيــيــن
ّ
مــــا يــجــعــلــنــا نـــتـــرحـــم ع ــل ــى الـــعـــهـــود املــاضــيــة
سأل الوزير السابق ميشال
فرعون يف خــالل احتفال
ريايض أقيم برعايته« ،عام
إذا كان مــن ســمى قرص
الشعب حوله إىل قرص ضد
الشــعب ،دون إحساس وال
أسف وال تعاطف وال اهتامم،
إال مبصالح أهل البيت ،وهو
كابوس عاد يهجر اللبنانيني
ما يجعلنــا نرتحم عىل كل
العهود التي مضت ،ولو كنا
فرعو يل ي ل ت
نعارض البعض منها؟».
وقــال «من حــق أهايل
وتابع «وكيف نعول عىل القضاء واألمن إذا
منطقتنــا املجروحــة أن
يعرفوا ما الحقيقة حول مسؤول أمن الدولة أصبح راتب القايض أو رجل األمن من األد
الذي يعمل بتوجيهات القرص وكانت مهمته يف العامل؟».
أضاف «نريد الحقيقة من خالل التحقيق
حاميتنا ،وأصبح اليوم يف موقع املدعى عليه
يف انفجار آب الذي أصاب أطفالنا يف قلب يف لبنان أو تحقيق دويل .قلناها منذ البداية
بيتهم؟ وهل املصارف التي كانوا يقولون لنا ،ونستمر يف قولها كل يوم ،ومن حقنا جميعا
منذ بضع ســنوات ،إنها من األهم يف العامل أال نســتكني وأال نــح ثقتنا ألحــد ،إال ملن
وتوزع عىل املســاهمني فيها املليارات حتى نعرف أن همه الوحيد كرامة الوطن واملواطن
العام  201قامت ب قة جامعية للمودعني ،واألخــالق والقيــم» .ودعــا إىل «مقاومة
مــع تأمني تغطيــة من بعض السياســيني االنتحار الذي يقودنا إليه من يريد التمســك
بالسلطة والسالح».
للتهرب من مسؤولياتهم القانونية؟».
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة
الــنــا ـ نــصــر الــلــه لـــ «الـــديـــار»  :ال ــخ ــرو مــن الــعــبــاءة الــطــا ــفــيــة هــو الــحــل!
الــبــع ـ يــتــعــامــل فـــي الــســيــاســة عــلــى قـــاعـــدة «انـــــا ومــــن ب ــع ــدي الــطــوفــان»
زياد العسل
بات املشهد اللبناين مشهداً كارثياً بكل ما تعني الكلمة من
وجع ،وس نومة أهل الكهف لساسة يفرتض انهم معنيون
بشؤون الناس ،حيث ان التجارب اثبتت انهم معنيون بشؤون
زيادة ال وات وتحقيق املكاسب السلطوية ،بعيداً عن كوكب
القهر الذي يرزح شعب بكامله تحته...
وقي هذا املجال ،قال عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب
محمد نــرص الله ل «الديار» إن مــا ال يختلف عليه اثنان يف
لبنان ان الوضع الســيايس يزداد تعقيداً ،ال سيام بعد اعتذار
الحريري ،وهذا ما يطرح اسئلة مركزية حول املرحلة املقبلة،
وبالتايل نأمــل أن يتم تكليف رئيس جديــد للحكومة ،ولعل
ة عقبات ومعوقات تعيق هذا املسار عىل شتى الصعد ،مع
انعكاس هذا املشــهد بالبعد االقتصادي واالجتامعي وهبوط
اللرية امــام الدوالر ،فاألخــري مرتب بالوضع الســيايس،
وتشــكيل الحكومة هو الحل الجوهري الذي يؤدي اىل وضع
خطة اقتصادية واضحة املعامل بالنسبة للمجتمع الدويل.
اضاف ان مل يكن هناك استقرار وتحسن ،فسينعكس ذلك
عىل املشهد برمته ،ومن هنا ،ســأل من هو االنتحاري الذي
سيقبل عىل نفسه تر س حكومة يف ظل هذه املشهدية التي
تعصف بالبالد عىل شــتى الصعد؟ اين يكمن ضمري املعنيني
بشــؤون وشــجون الناس ،واذا كانت الفاعليات السياسية
جادة وحارضة للمساعدة يف تشــكيل الحكومة بحق عىل

ارض الواقع ،عندئذ حتامً ســيختلف املشهد برمته ،هذا اذا مل
نر العوائق والرشوط نفسها التي يفرضها بعض املعنيني عىل
املشهد االقتصادي واالجتامعي ،وضعف مق ّومات الحياة امام
اللبناين الالهث امام حياة تليق به او ما يصبو اليه اللبنان ّيون
من تخفيف التدهور الذي بات يوحي مبشهد جهنمي ميكن له
ان يفجر الواقع برمته...
واشــار اىل ان الجميع اليوم يدرك ان جل مــا وصلنا اليه
من ازمات ســببه العقلية التعنتية وااللغائية ومحاولة فرض
رشوط من جهــة معروفــة وواضحة يف البــالد ،اضحى
نهجها الســيايس تدمريياً وتخريبياً ،واليوم ة واقع يشري
اىل انعــكاس امني خطر نتيجة تدهــور الوضع االقتصادي

الـــــ ـــــريـــــ  :نـــــدعـــــو اصـــــحـــــاب الـــــشـــــأن لـــ تـــفـــا
عـــــلـــــى تــــشــــكــــيــــل حـــــكـــــومـــــة بـــــــأســـــــرع وقـــــت
وجه شــيخ عقل طائفــة املوحدين
الدروز نــرص الدين الغريب ،رســالة
مبناســبة حلول عيد األضحى املبارك،
أشار فيها اىل «ان عيد االضحى املبارك
يحــل علينا هذا العــام يف ظل ظروف
إقتصادية وإجتامعيــة خانقة يعاين
منها أبناء وطننا من كل أطيافه».
وتابــع «ولطاملــا كان للعيــد دالالته
ورموزاتــه الدينية التــي أنبأنا بها تبارك
و تعاىل وخربنا بها رســوله األمني خاتم
األنبياء واملرســلني عليــه أفضل الصالة
وأتم التســليم حيــث قال وقــد أبدلكم
الله بهام خريا منهام يــوم الفطر ويوم
األضحى .فالعيد هو تقرب وتوســل اىل
الله بالقربان املفروض .والحمد له تعاىل عىل دوام نعمه
علينا والشكر له عىل متام عبادته لدينا».
الناس متاعبهم ومشاكلهم
اضاف »يف هذا اليوم ين
ويرتافعــوا عن صغائرهم وتتوحد النفــوس لغاية التقرب
من العزيــز القدوس وطلب مغفرته ورحمته جلت عظمته.
وتكــ الصالوات يف املســاجد والخلــوات لتجدد وتؤكد
االلتزام باملفرتضات التي أمرنا بها ســبحانه وتعاىل وأكد
اإللتزام بها رســوله الكريم وعىل الطاعــه لله تعاىل يف
ســائر األوقات والحمد والشــكر له يف الــ اء وال اء
والشدة والرخاء».
وقال «أمــا عىل الصعيد االجتامعــي واالقتصادي،
فالعيد هذا العام يرتافق مع أزمة غري مسبوقة ،ولعل
أك من أصيــب بنريانها هم عائالت الطبقات الفقرية
وتبعتها الطبقة املتوســطة ،هذه النريان املشــتعلة

وج ــه ــا رســالــة
االضــــــــحــــــــى

بسبب غالء األســعار وإنهيار العملة
اللبنانيــة ومعها أزمــة صحية حتى
بات املواطــن اللبناين يذل كل يوم أمام
محطات املحروقات ويتوسل الحصول
عىل الدواء ،مشــاهد مثقلة بتضحيات
شعب ينازع منذ سنني عديدة يف وجه
األزمات ،ول ســف ما من دولة تساند
وتــرأف بشــعبها يف حني املكاســب
واملصالــح الشــخصية أعمــت قلوب
وعقــول البعــض غري آبهــني مبصري
الشعب».
ودعــا اىل»تكاتف الجهــود بعيدا عن
أي حســابات ضيقة ،فاألزمــة خانقة
واملشــاكل والجــوع والفقــر يطــرق
األبواب دون متييز ،لذلك مــن الواجب الديني واألخالقي
واإلنســاين أن نعمل يدا بيــد لنكون إىل جانــب أهلنا
ونساند بعضنا لنجتاز هذه املرحلة وننترص عىل مشكلة
تهــدد كل بيت .وندعــو العيل القديــر أن يلهم يف هذه
األيام املباركة أصحاب الشــأن يك يجتمعــوا ويتفقوا
عىل تشــكيل حكومة بأرسع وقت تبــدأ بتنفيذ برنامج
إصالحي واضح وجذري إلنقاذ البالد والعباد من فســاد
ثالثني سنة ونيف».
وختم «يف يوم الوقفــة املباركة ويف هذه األيام الفضيلة
ومــع حلول العيد املبــارك ،نتوجه بأطيــب التهاين وأصدق
التربيكات ســائلني الله العيل القدير أن يعيــده عىل وطننا
وشعبنا واألمة االسالمية جمعاء مبوفور الصحة والعافية،
وبدوام الخري والتقــدم واألمان وزوال الوباء ..وكل عام وأنتم
بألف خري».

هذ ا عتبارات تحاصر املعنيين بالتكلي  ...فالتألي

هيام عيد

عىل الرغم من تحديد
موعــد اإلستشــارات
النيابيــة يــوم اإلثنني
املقبــل ،فــ ن مــا من
مؤرشات عىل أن مسار
ّ
التكليف سيكون سالكاً،
وفق مــا تتوقّع مصادر
وزارية سابقة ،ذلك أن
الصــورة مل ت ّتضح بعد
جهــات
بالنســبة للتو ّ
التي تســود لــدى كل
كتلة نيابية قد تشــارك
يف هذه اإلستشــارات
لجهة تسمية مرشّ حها
لرئاســة الحكومــة
العتيــدة ،وذلك ،عدا عن
أن كتالً أخرى ســتعزف عن املشاركة يف هذه اإلستشارات
الوزاريــة امللزمة ،ومنها من ستشــارك ،ولكن من دون أن
يكون لديها مرشّ ــح ،وبالتايل ،تعترب هذه املصادر ،أن اآلراء
النيابية ســوف تكون موزّعة عىل أك من مرشّ ــح ،مام
يعنــي ،ومن الناحية العملية ،أن أي رئيس مكلّف لن يحظى
بعدد وازن من األصوات املؤيّدة.
ولذلك ،ويف ســياق قراءتها للواقــع الحايل ،وعملية
استمزاج اآلراء التي حصلت يف الساعات املاضية ،واتفق
مبوجبها عىل تحديد موعد اإلستشــارات يف قرص بعبدا،
تالحــ املصادر الوزاريــة الســابقة ،أن املناخ الداخيل
الضاغ بفعل استمرار التدهور عىل كل املستويات ،كام
ردود الفعل والبيانات الخارجية مــن قبل عواصم القرار
املعنيــة بامللف الحكومي ،قد دفعت نحو ت يع مســار
التوصل إىل اتفاق ما بني
التكليف ،وذلك ،برصف النظر عن
ّ
كل القوى املعنية بالعنــوان الحكومي .وتضيف املصادر،
أن مجموعة اعتبارات غــري املتوقّعة قد دخلت عىل خ
التكليــف الجديد ،وأبرزها ،اســتعجال املواعيد قبل حلول
ذكرى مرور ســنة عىل تفجري مرفأ بــريوت ،واإلحتقان
جلني يف الشارع عشية اقرتاب موعد الرابع
والتوتّر املســ ّ
مــن آب ،باإلضافة إىل نفاد صرب املواطنــني الذين تزداد
أعدادهم يف الشارع يوماً بعد يوم ،بسبب األزمات املتعدّ دة،
وعىل رأســها أزمتي الكهرباء والدواء ،يف ظل انعدام أي
معالجات ناجعة حتى اليوم ،وصوالً إىل اســتمرار تدهور
ســعر اللرية ،وانعكاس ذلك بشكل دراماتي عىل الحياة

ســتتعاظم يومــا بعد يوم
واالجتامعــي برمته ،فالفو
نتيجة تعاظــم الحاجة ملقومات الحيــاة يف الغذاء والدواء
واالستشفاء والتنقل ،لذلك فاملأزق الذي يرزح تحته اللبنانيون
يجب ان يحرك مبادرات شــبيهة مببــادرة الرئيس بري ،فال
يجوز ان يتعامل بعض السياســيني عىل قاعدة الرباغامتية
املريضة التي يتعاطى بعض اهل الســلطة معها عىل قاعدة
«انا ومن بعدي الطوفان».
ويؤكد نرص الله ان يف الطائفة السنية طاقات قادرة عىل
ادارة لبنــان ،واذا مل يكن هناك عرقلــة ،ة تفا ل ولو قليل
بايجاد مخرج او بديل ،النه هو من عزف عن التشكيل ،ولكن
من يأ لرت س الحكومة يجــب ان يكون فدائياً بكل معنى
الكلمة ،فحقوق الطوائف ومصالحها اقل اهمية من مصلحة
لبنان برمته ،الن تحقيق املصلحــة اللبنانية يحقق مصلحة
الطوائــف ،هذا اذا وجدت ،وآن االوان لهــذه الجهة معرفة أن
اللبنانيني جميعاً باتــوا يعرفون مكمن املشــكلة والعرقلة،
والذي يعرقل هو الذي مينع تشكيل الحكومة السباب طائفية
ومذهبية ،او باالحــرى امتطاء جواد الطائفــة للعبور نحو
مشاريع واحالم مستقبلية.
وتوجه نرص الله اىل الشباب اللبناين قائال ان بوابة العبور
هو الخروج من العباءات الطائفيــة واملذهبية ،فمن الواجب
اليوم تطوير هذا النظام الســيايس العقيــم والوالد ل زمات
واملشاكل ،حيث إن بقاء هذا النظام السيايس ومتاجرة بعض
السياسيني بطوائفهم هو العائق الوحيد امام تحقيق املواطنة
والعبور بالدولة اىل بر األمان.

جنب

مجت عا م سنا

اســتقبل رئيس اللقــاء الدميقراطــي النائب تيمور
جنبــالط يف مكتبــه يف كليمنصو مدير عــام وزارة
الصحــة العامة باإلنابة فادي ســنان ،بحضور النائب
بالل عبدالله ومستشــار النائب جنبالط حسام حرب،
حيث كان عرض ملجمل مهــام الوزارة وعملها يف هذه
املرحلة الصعبة والقاسية صحياً ،وأكد النائب جنبالط
ال ورة القصوى ملتابعة القيام بــكل اإلجراءات التي
متنع اي تدهــور يف الوضع الوبــايئ وتحفيز عملية
التطعيم ضد الكورونا ،ويف الوقت نفســه العمل عىل
شتى املســتويات لدعم القطاع الصحي والطبي بأق
االمكانيات املتاحة ومواجهــة التحديات الخطرية التي
تهدد القطاع برمته.

نــعــيــم ح ــس ــن :لــلــوحــدة والــتــكــافــل والـــتـــعـــاون والــت ـ قــي
الت ييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ت ...ال محالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

وجه شــيخ عقل طائفة املوحدين الدروز
الشيخ نعيم حسن رسالة عشية عيد االضحى
املبارك ،قــال فيها »أراد الله التقوى وإ ا هي
رة من ــار القلوب الطيبــة حجة عىل
ذوي القلوب الغائبة التي اســتوطنتها الدنيا
بداءيها املال والســلطة» ،واكــد ان»القدس
الرشيف ،مدينة السالم مهام التبست بصائر
األمم ،شــاهد ،ماضيا ومســتقبال ،برموزها
و وحها ،عىل اإلميــان ويف صلبه معنى
القربان ،ويف جوهره أن يتخىل اإلنسان ساعة
الحقيقــة القا ة يف كل حني عن ســطوة
الشهوات الجامحة ،ظاهرها وباطنها ،ليكون
أخا يف اإلنسانية لكافة «نظرائه يف الخلق».
وشدد عىل ان»العيد الحقيقي أن يقف اإلنسان
إزاء مرآة روحه لريى أحوالها بقياس الحق.وال نحتاج لنلفت إىل
اضطراب األوضاع يف عامل اليوم ،واملنحى الذي يتواتر صعوده
باستمرار نحو الرصاع بني القوى العظمى للهيمنة عىل مناطق
النفوذ يف إطار اسرتاتيجيات السيطرة والتحكم باألرض والناس
ومصادر الطاقة وكل شأن حيوي يف أي مكان.ال نحتاج إىل هذا
حني أن بلدنا الجميل يقدم ذبيحة كرمى ملصالح شتى عىل حساب
مصلحته الوطنية التي هي يف نواتها التكوينية تأسست عىل
التفاهم والتناغم واللقاء وإرادة العيش معا تحت راية واحدة».
وقال «إنها مأساة ضارية توجع املواطن اللبناين بقطع النظر
متاما عن انتامئه الطائفي .وأي معنــى للمواطنة  -التي هي
باملناســبة انتامء إىل دولة تحمي أبناءها  -وس هذا الخراب
الشــنيع املخيف الذي نراكمه يوما بعد يوم يف أســوأ االزمات
املعيشــية والصحيــة واالجتامعيــة واالقتصادية،مرده بكل
أســف اىل تخيل القابعني يف مواقع املســؤولية عن واجبهم

ع مة :ال يستحق لبنان
وشعبه هذ املناعة

غــرد عضــو كتلــة «التنمية
والتحرير» النائب فادي عالمة عرب
«تويرت» « ال يستحق لبنان وشعبه
هــذه املعاناة لو اننــا نلتمس من
هذا العيد بعــض معاين التضحية
التي يحملهــا النقاذ وطننا ووقف
االنحدار يف مختلــف القطاعات.
حمى اللــه لبنــان واللبناينني...
اضحى مبارك».

اليومية لكل اللبنانيني.
وعليه ،تقول املصادر الوزارية الســابقة ،أن كل هذه
اليوم كل األطراف السياسية
اإلعتبارات ،باتت تحا
املعنية بعمليــة التكليف والتأليف ،وعىل حدّ ســواء
األطراف املعتكفة عن املشاركة يف هذه العملية ،وذلك
برصف النظر عن األسباب التي يطرحها كل فريق سواء
بالنسبة لقرار اإلنخراط مجدّ داً يف العملية الحكومية،
أو لقرار اإلمتناع وإعطاء الحكم املســبق بفشل تأليف
الحكومة ،أياً كان رئيســها ،وذلك بسبب بقاء العقبات
التي حالت دون نجاح الرئيس سعد الحريري يف تنفيذ
مه ّمته ،عىل حالها ،عىل الرغم من كل املواقف املطمئنة
التي تصدر منــذ يوم الخميس املايض ،وتشــدّ د عىل
أهمية عدم اإلنتظار طويالً لتأليف الحكومة اإلنقاذية
املنشودة.
ويف ظل الظروف الراهنة ،ومبــوازاة الضغ الخارجي
الحاصــل لت يع عمليــة تأليف الحكومــة ،ويف غياب
الضامنات مــن قبل الــدول املانحة بتقديــم الدعم املايل
للحكومة التي سيتم تأليفها ،تســتبعد املصادر نفسها ،أن
ينسحب قرار إجراء اإلستشارات عىل قرار التوافق بني الكتل
النيابية حول خيار واحد ،ولذا ،ف ن أي عملية تكليف دونها
حد لدى كل
صعوبات ناجمة عن انعدام القرار السيايس املو ّ
الكتل النيابية املشاركة يف اإلستشارات يوم اإلثنني املقبل،
وحتى الكتــل املنضوية ضمن الفريق الواحــد ،والتي يغ ّرد
أعضا هــا يومياً خارج رسب الجو النيــايب العام واملحي
باألك ية النيابية.

تيمور جنب  :لدعم القطاع الصحي
والطبي بأقصى ا مكانيات املتاحة

«ال ــوط ــن ــي الــــحــــر» :بــاســيــل
ّ
يـــــــــــــســـــــــــــو
لــــــــــــــــــــم
اســــــــم فــــــــــادي ال ــع ــس ــل ــي
او اي اسم ر لر اسة الحكومة

صدر عن اللجنة املركزية لالعالم
يف «التيار الوطنــي الحر» البيان
األ «تنفــي اللجنــة املركزيــة
لالعالم يف التيار الوطني الحر نفيا
قاطعا ما اوردتــه صحيفة «نداء
الوطن» يف صدر صفحتها االوىل
هــذا الصباح ،عن تســويق رئيس
التيار جربان باســيل اســم السيد
فادي عسيل ،وعموما اي اسم آخر
لرئاسة الحكومة».

الوطني وتقديم التضحيــات ملصلحة الوطن
واملواطنــني درءا للخطر ووقــف اإلنهيار».
وسأل»أي معنى للن الدستوري برمته حني
يصري كلامت يتيمــة ضعيفة يف غياب إرادة
التعاون واملشــاركة واالحرتام املتبادل ؟ قيل
يف املــايض أن « نفيان ال يصنعان أمة» ،فهل
نحن اليوم يف زمن تحول املجموعات إىل كتل
شعبوية منكبة عىل نفي واحدتها األخرى يف
كل مجال؟ وفوق كل ذلك ،تتساق املؤسسات
والقطاعــات والبنــى الخدماتيــة والقيمة
الرشائية بشكل مل نشــهده منذ االستقالل».
وتابع »يا لها من احتفالية تتزامن مع مئوية
الكيان؟ هل بقيــت دعامة واحدة من الهيكل
املتصدع واملوشك عىل السقوط؟ هل بعد لك
ما يحف مناعتنا الوطنية إزاء التعلل بدول العامل إلنقاذنا مام
توبخنا عليه؟ هل بقي يف وجوه ذوي القرار ماء لنســأل عن
وجوب حامية غالبية الشعب من الفقر والجوع والحرمان من
مقومات الحياة الخدماتية؟ هل بقي من مقوم واحد ميكن بعد
أن يبنى عليه لتكون للبنان يف أرسع وقت حكومة إنقاذ قادرة
عىل أداء واجباتها؟ توقف هذا االنهيــار الخطي وتفتح الباب
أمام خطوات الحقة تتيح بدء مسار جاد ملعالجة كل األزمات».
وجــدد النداء اىل أبنــاء الطائفة كــام اىل جميع
اللبنانيــني ،و»ندعوهــم إىل الوحــدة والتكافــل
والتعــاون والتعاضد والتالقي وشــد األزر ،وتضافر
الجهــود يف وجه التحديــات الكثــيرة ،وأن تتواىل
املبــادرات األهليــة اىل جانــب جهــود املؤسســات
والجمعيــات وخاليــا أزمات القــرى ملد يــد العون
لبعضنا البعــض ،مقدرين دور أبنائنــا يف االغرتاب».

ّ
ّ
الحكومية
البزري يــد ناقوس الخطر :املستشفيات
مــعـ ّـرضــة لخطر االغــــ او الــتــراج ـ بالخدمات
ح ّذر رئيــس اللجنة الوطنيــة إلدارة
لقاح «كورونــا» عبد الرحمــن البزري،
من «الوضع الــكار ّ الذي قد تصل إليه
املستشفيات الحكومية يف لبنان نتيجة
فقــدان املــواد الطبية والتشــخيصية،
واالرتفاع الكبري يف أسعارها».
ولفــت البــزري يف بيـ ـ ا ن  ،إىل أن
«املستشفيات الحكومية مع ّر ضة لخطر
اإلغالق أو التوقّف والرتاجع يف الخدمات،
ما سيؤثّر سلباً عىل رشيحة واسعة من

األهايل واملواطنني».
كام أكد أن»الجميع يعلــم أن الحاجة
إىل هذه املستشــفيات قد ازدادت بسبب
عودة الفــريوس ل النتشــار مجتمعياً،
والرتاجع الخط ري يف القــدرة الرشائية
واملالية ل هايل واملواطنني» ،مســتغرباً
«عدم تفعيل دورها وحاميتها من األزمة
التي تعصــف بالبالد ،رغم أنهــا أثبتت
جدواها وأهميتها عىل املستويني الصحي
واالستشفايئ».

حــــــفــــــل تــــــخــــــريــــــ ضــــــــبــــــــا
مــــــــــــر ســــــــريــــــــة ـ الـــــــدفـــــــعـــــــة

دورة

ً

وهاب :افعلوا شيئا
ّ
ليبقى اناس تتحكمون بهم

اشــار رئيس حــزب «التوحيد
العريب» وئام وهاب يف ترصيح
عرب مواقــع التواصل االجتامعي
اىل انــه » قلنــا للعصابة منذ
ســنوات أشــبعوا الناس حتى
تحكموهم وتركبوا عىل ظهورهم
اآلن أقول لكم إفعلوا شيئاً ليبقى
يف لبنان أناس تتحكمون بهم ألن
عىل هذه الحالة قد يهاجر غالبية
الشعب».

اقيم قبــل ظهر امس يف الكلية الحربية
– الفياضيــة حفل تخريــج ضباط دورة
آمر رسية  -الدفعة  ،٦٦جرى فيه تســليم
الشهادات للضباط املتخرجني.
ترأس الحفــل العميد الركن جورج صقر
ممثال قائد الجيش العــامد جوزاف عون،
وح ه عدد من الضباط.
بدأ االحتفال بالنشــيد الوطني اللبناين،
ثم ألقى العميد الركن صقر كلمة جاء فيها

«ميــر وطننا بأزمة حــادة تركت تداعيات
ســلبية يف مختلف أوجه املعيشة وجميع
القطاعات الحيوية ،فال تدعوا هذه الظروف
القاســية تؤثر فيكم ســلبا ،ومتســكوا
ب ميانكم باملؤسســة العسكرية ،وضعوا
نصب أعينكم أن قــوة الوطن ووحدته من
قوة الجيش ،وازرعوا يف عسكرييكم الروح
املعنوية العالية وابقوا إىل جانبهم واطلعوا
عىل أوضاعهم عن كثب».

الثلثاء  20متوز 2021

مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات
ً

ً

بين جنون الدوالر و »تسونامي» األسعار :لبنان متأ را في قا مة الدول األكثر فقرا في العالم
ً
ّ
الحد األدنى ل جور دوالرا« ...الديار» تبح في األرقام ...والحل سياسي بامتيا !
مينى املقداد
«جنــون دوالر وتســونامي أســعار» ...وصف يخترص
الوضع املعيــيش يف لبنــان حالياً .اإلثنــان يحلّقان يف
والفساد السيايس ،ويف دوامة ضغ
ســامء من الفو
وحصار خارجي ي ّتخذ من الشــعب رهينة ألجندات خاصة.
والنتيجة موجة فقرعارمة مل يشهدها اللبنانيون حتى يف
ع ّز الحرب األهلية واالعتداءات الصهيونية.
فراتب اللبنــاين ذو الدخل املحدود ،والــذي كان بالكاد
يكفيه قبل األزمة حتى « 10الشهر» ،مل يعد يؤمن له اليوم
إال ال وري من الغذاء ،وبعض من ضوء مولدات الكهرباء
الخاصة.
مهب
يف
الناس
حال
إليه
آل
ملا
«الديار»
لـ
اســتطالع
يف
ّ
األزمة ،تقول ســامح (  2عامــا  -متخصصة يف مجال
اإلعالم) « يف ظل عدم توفر وظائف يف مجال إختصا
اضطررت للعمــل كمربية أطفال يف منزل براتب شــهري
يبل  ٦00ألف ل.ل بدوام من ( ،)5 00 - 00ومع ارتفاع
الــدوالر أصبحت أدفع نصف راتبي أجرة نقل ،واســتغنيت
عن حاجيات كثــرية ،وما يضايقني أين مل أعد أســتطيع
إعالة أهيل».
حال ســامح ال يختلف كثريا عن حــال أحمد ( 35عاماً -
 1200000الف لرية
أمن خاص) الذي أخربنا أنّــه يتقا
شــهريا  00منها يدفعها بدل إيجار املنزل 250 ،اشرتاك
الكهربــاء و ٦5انرتنت والباقي مرصوف أكل ورشب ،وضع
منع أحمد وك من الشــباب من التفكري بالزواج وتأسيس
أرسة ويختم مامزحاً «مل أفكــر بالزواج قبل األزمة فكيف
اآلن؟»
أ ّما زينــة  3عامــا (أم لخمســة أوالد  -ممرضة يف
 ٦00ألف لــرية وزوجها
مســتوصف صحي) ،تتقــا
 1100000لرية ،تشــكو قائلــة «ينتهي راتبنا بـ
يتقا
 5الشــهر مع أننا نقتصد كثريا يف املــرصوف ،وكثري من
األغذية مل يعد مبقدورنا رشاءها ،ونركز عىل «مونة البيت»
مبأكوالت بســيطة جدا ،ونكمل بقية الشــهر باإلستدانة
لتغطية مصاريف أخرى« ،والله أعلم بحالنا »

} لبنان أفقر من الدول الفقرية }

للوقــوف عند أحدث أرقام دخل الفرد يف لبنان ،كشــف
الباحــث يف «الدولية للمعلومات» محمد شــمس الدين لـ
«الديــار» أنّ الحد األد ل جور يف لبنــان فقد نحو 2
وأك من قيمته ،إذ كان يبل قبل األزمة  ٦75ألف لرية أي
 50دوالراً ،أصبح مــع دوالرالـ  20ألف  3دوالرا ،و مع
تخطي الدوالر عتبة العرشين سيستمر يف الرتاجع ،واشار
اىل ان حد أد ل جــور وضع لبنان يف مرتبة متأخرة يف
قا ة الدول األك فقرا يف العامل ،ويف هذا ،يصف شمس
الدين لبنان بأنّــه أفقر من الدول الفقــرية ،فالحد األد
ل جــور يف مرص وتونس يبلــ  125دوالرا ،تليهام نزوال
موريتانيا وتشاد وبنغالدش وكوبا وأفغانستان وسريالنكا
ثم لبنــان تليه مالوي،
وأنغــوال وغامبيا واليمــن ،ومن ّ
أثيوبيا ،أرترييا وصوال للسودان بـــحد أد ل جور يبل
 12دوالرا.
إرتفاع ســعر ف الدوالر مقابل اللرية ،أدى اىل ت كل
القدرة الرشائية وهزال الرواتب ،بحسب شمس الدين ،الذي
أشــار أنّ كلفة الســلة الغذائية ألرسة مؤلفة من  5أفراد
ارتفعت مــن  50ألف لرية يف ترشيــن األول  ،201اىل
 2250 000لرية ،مع بداية متوز  ،2021أي بنســبة ، 00
وال تزال يف ارتفاع مستمر بحســب سعر الرصف اليومي.
ويتابع »إذا أضفنا السكن ،النقل ،التعليم ،الكهرباء ،املياه،
األلبســة وغريها ،فيجب أن ال يقــل دخل األرسة عن  5إىل
 ٦ماليني لرية شــهريا ،فيام الرواتب تــرتاوح عموما بني
 1500000و 2500000لرية  ،ما يعني أنّ  70من اللبنانيني
يكفيهم دخلهم فق لتوفري الغذاء».

} رفع الدعم الكيل بنزين  327ألف
ومازوت  250ألف }

التهريب واإلحتكار ،ساهم دعم بعض السلع
رغم فو
اإلســتهالكية ،يف التخفيف عن كاهــل املواطن ،فالدعم،
وفق شــمس الدين ،بدأ بـ  3٦0سلعة غذائية واليوم وصل
لـ  12سلعة  ،اضافة اىل دعم الدواء والطحني واملحروقات،
محذرا من أنّ رفع الدعم عن الدواء ســريفع ســعره مبعدل
 10أضعاف ،والنتيجة مشــاكل صحية وإجتامعية خطرية،
واشــار اىل أنّ ماد البنزين واملــازوت كانتا مدعومتني
بنســبة  0عىل سعر ف  1515لرية و 10سوق حرة،

أ ّما اليوم أصبح الدعم وفق  3 00لرية ما رفع سعر صفيحة
البنزين اىل  72000لرية ،فالدعم مستمر إ ا سعر الرصف
ارتفع ،ولفت إىل أنّه يف حال رفع سعر الرصف كليا وثبات
األسعارعامليا ميكن أن يصل سعر صفيحة البنزين اىل 327
ألف لرية ،واملازوت اىل  250الف ،وهذا يفوق طاقة الناس،
لذا هناك توجه رسمي إلبقاء الدعم.

} تصحيح األجور

وعن الحل يف تصحيح األجور ،وهل هذا ممكن رسميا؟
يجيب شــمس الدين أنّ هناك اســتحالة لتصحيح األجور
مع تضخم سعر الســلّة الغذائية اىل  ، 00كام أنّ الدولة
عاجزة أساسا عن التصحيح ،فأجور القطاع العام تبل نحو
الف مليار لرية شــهريا ودخل الدولة يقترص عىل 13000
مليار لرية فق  ،وأي زيــادة تعني املزيد من طباعة العملة
وانهيارالقــدرة الرشائية .أما البديل عــن تصحيح األجور
فيتمثّل عرب توفري خدمات للناس ،كتأمني نقل مشــرتك بني
 3و  ٦أشهر كحد اق  ،وتأمني كهرباء عىل مدار الساعة
وهذا يوف ّر عىل الناس ،وكأنّ الدولة بذلك رفعت الحد األد
ل جور.

} األسمر دعا الرشكات التي تتعامل
بالدوالر أن تعطي موظفيها بالدوالر }

رئيــس االتحاد العاميل العام بشــارة األســمر لفت لـ
«الديار» إىل أنّه تم الت ّ ع برفع الدعم مطالبا مبرســوم
إســتثنايئ يحدد زيادة األجور ،أو إصــدار مرشوع قانون
يعطي سلفة غالء املعيشــة ،بانتظار أن يكون هناك دوالر
ثابت لتحديد رقم نهايئ للزيادات ،وأشار اىل رضورة وضع
سياسة اقتصادية تعطي العامل حقّه ،يك ال يتح ّمل وحده
تبعات اإلنهيار ،فالتجار ومســتوردو املحروقات وغريهم
يحصلون حقوقهم وفق ســعر الرصف اليومي ،فيام الكثري
من العامل يتقاضون أجورهم وفق سعر ف  1500لرية،
داعيــا الرشكات التــي تتعامل بالــدوالر أن ترصف رواتب
موظفيها بالدوالر.

} نا الدين أول خطوات الحل
وقف انهيار العملة وتثبيتها }

يف خضم هذا الواقع املتأزم يشــري الباحث اإلقتصادي
الدين لـ «الديار» اىل أن أول وأهم خطوة تتمثّل
زياد نا
يف وقــف انهيار العملــة وتثبيتها ومن ثــم التوجه ألخذ
قــرارات فاعلة إقتصاديا تنعكــس ايجابيا عىل أمن الناس
الحيا  .وشــدد أنّــه ال معنى لتصحيــح األجور يف ظل
اإلرتفاع املتواصل لســعر ف الــدوالر ألن قيمة الزيادة
ســتذوب مع ارتفاع األســعار ،خاصة يف نظام اقتصادي
«مدولر» واســتهاليك غري منتج ،ولفت إىل أنّه كلام رفع
الدعم عن ســلعة ما ،كلام ارتفع سعرالرصف ،وهذه إحدى
املشاكل األساسية.
وأضاف نا الدين قائال إنّه ليس يف لبنان خطة نقل،
وال بطاقة صحيــة ويعاين مشــكلة يف الكهرباء واملياه

املـــــــطـــــــران عـــــمـــــار دشــــــــن قـــــاعـــــة كـــنـــيـــســـة املــــطــــلــــة:
لــــلــــتــــمــــســــك بـــــــالـــــــوحـــــــدة والـــــــثـــــــبـــــــات فــــــــي االرض
دشــن راعــي
أبرشية صيدا ودير
القمــر للموارنــة
املطــران مــارون
العــامر ،قاعــة
كنيســة املطلة يف
اقليم الخروب ،بعد
تبليطها عىل نفقة
رئيس البلدية أرنست
عيــد تقدمــة عن
نفــس والده الراحل
جميل مسعود عيد.
وباملناسبة ،ترأس
املطــران العــامر
قداســا إحتفاليــا
عاونه فيــه كاهن
البلــدة األب بطرس
خونــد ،يف حضور
رئيــس البلديــة
وعائلتــه واعضاء
من املجلس البلدي،
مختار املطلة فارس عيد ومختار الجليلية سيمون عيد وحشد
من أبناء البلدة.
بعد اإلنجيل املقدس ،ألقى املطران العامر عظة ،هنأ فيها أبناء
املطلة والحضور بعيد القديس رشبل ،وقال «إن الكنيسة يف
لبنان تفتخر بالقديس رشبل العظيم الذي عم صيته بالقداسة
العامل أجمع ،وهذا القديس حارض يف مختلف الطوائف» ،وشدد
عىل ان «طريق القداسة هي طريق الحضور الدائم».
أضاف «نحتفل اليوم يف هذه الصالة بهمة رئيس البلدية
وعىل نية والده والخريين ،وعىل الرغم من الظروف الصعبة
تم تبلي القاعة ،وهذا باب أمل ان الصعوبات امام االنســان
املؤمن تذلل ،لذلك ف ن تأهيل القاعة هو باب أمل لنا بأن الحياة

مل تتوقف هنا ،فمربوك لنا جميعا بهذا الباب».
وتطرق اىل «اهمية تصميم وا ار اهايل املطلة وعزميتهم
يف استكامل بناء الكنيســة» ،معتربا أنه «يؤكد اننا لن نقف
مكتوفني امام صعوبــات الحياة» ،مشــريا اىل ان «القاعة
والكنيســة هام ــر حقيقي ،ووجودنا يف هــذه املنطقة
رســويل» ،داعيا اىل «التمســك بالوحدة الوطنية والعيش
املشرتك وبالجذور والثبات يف األرض ،فرسالتنا هي التعاون
مع الجميع عىل الرغم مــن كل الصعوبات وهذا التعاون هو
الثامر الصالحة» ،مطالبا ب»الحفاظ عىل لبنان».
بعد القداس ،أقــام رئيس البلدية مأدبة غــداء يف منزاه
تكرميا للمطران العامر.

والســيولة واملصــارف ،وضعف يف اإلنتــاج وزيادة يف
اإلســتهالك ،لذا ال بد من اخذ إجراءات ال تشــبه البطاقة
التمويلية ،إ ّ ــا ترتب بتعزيز اإلنتــاج اللبناين وتخفيف
اإلســترياد ،كام ال بدّ أن يرتافق تصحيح األجور مع خطة
إنتاجية وطنية.

الحل سيايس ثم إصالحي }
ّ
}

أ ّما عىل مســتوى الحلول الرســمية إلعانة املواطنني،
رأى شــمس الدين أنّ الحل الســيايس هو الكفيل بوضع
حــد ل زمة الحالية بنســبة  70واإلجراءات االقتصادية
والتصحيح املايل سيؤثران بنســبة  30املتبقية ،وأمل أن
يحصل ذلك ليرتاجع الدوالر الن ارتفاعه يعني القضاء عىل
ما تبقى من مقومات يف لبنان».
فيام أشار رئيس االتحاد العاميل العام بشارة األسمر إىل
أنّ بطاقة متويل األرس األشد فقرا(تشمل  50الف مواطن)،
وبطاقة األرس املحدودة الدخل التي تقدم  00الف لرية كل
فرتة ،ال تفي بالغرض ،الفتا اىل رضورة دمجهام بالبطاقة
التمويلية ،مشــدّ دا عــىل رضورة تشــكيل حكومة إنقاذ،
عطفا وإقرار مــرشوع إغاثة لخمس ســنوات ميول عن
طريق الهبات.
الباحــث اإلقتصادي زياد نا الديــن اعترب بدروه أن ّنا
اليوم أمــام مخاض إقتصــادي ،وال بــد أن يتغري ويحدد
ّ
املحــيل ،مقرتحا
شــكل إقتصادنا من خــالل دعم اإلنتاج
تشــكيل لجنة طوارىء إقتصادية ،أو تفعيل دور حكومة
ظــل عدم تشــكيل حكومة جديدة،
ّ
ترصيف األعامل ،يف
ومن ثم التوجــه ملؤمتر انقاذ إقتصــادي يراعي إمكانات
لبنان لإلصالح ،وعقد اتفاقيات مثمرة عىل مســتوى الغاز
والنف  ،عطفا عــىل الدعم املبارش للنــاس ،فهناك مئات
الحلــول اإلقتصادية ،معتربا أنّ نجــاح كل هذه الخطوات
مرهون باإلستقرار السيايس.

} دور األرسة }

تبخرت األمنيــات ب جراءات رسيعة أقلّــه حاليا نتيجة
اإلعتذارعن التأليف ،يبقى أن تعول األرسة عىل نفسها ،من
هنا عليها التعامل مع املوضوع إنطالقا مام يســمى ب دارة
يف التنمية اإلقتصادية
األزمة ،بوفق مــا ذكر اإلختصا
واإلجتامعية الدكتــور محمد ف ّران لـــ «الديار» الذي دعا
األرسة إىل إعــادة ترتيب أولوياتهــا واإلكتفاء بالحاجات
والتخيل عن الرغبات ،فضال عــن التخطي والعمل مببدأ
اإلنذار املبكر إستعدادا الي طارىء ،واألهم أن يحادث األهل
أبناءهم ،بأن الوضع إســتثنايئ ،وال بدّ من التضحية ،ورفع
مستوى تحملهم للمسؤولية.
عــل اعصار الدوالر
ّ
الحــل يف لبنان ســيايس بامتياز،
يهدأ قليال ،يليه اصالح اقتصادي شــامل .أما مؤقتا فالحل
يف تأمني خدمات حيوية من كهرباء وماء ونقل مشــرتك
وســواها ،تزيح عن كاهلنا بعضا من العبء لنبقى عىل قيد
نفس ال نعلم إن كانت «كورونا دلتا املتحورة» ستت مر علينا
هي األخرى وتسلبنا إ يّاه

الـــيـــاس بـــو غــــصــــن...ا دمــــي
املحامي نارض
كسبار
يوم كنت ال ازال طالباً يف
الجامعة ،كان يلفتني دا اً
طالــب مييض الســاعات
الطــوال يف مكتبتها ،يقرأ
ويفتش ،ويغرف العلم غرفاً.
وعندمــا اســتف ت من
املســؤولة فاديا عن إسمه
قالت يل يدعــى الياس بو
غصن.
ومرت االيام وانتســبنا
اىل نقابــة املحامني يف بريوت ،ونشــأت بيننــا صداقة
متينة ،خصوصــاً وانه إبن امل الشــاميل ،وتــردد عدة
مــرات اىل مكتــب االســتاذ املرحوم اوغســت باخوس.
امليزة التي ال يختلف عليها اثنان هي اآلدمية .وجوده يف اي
مناسبةكانمحبباً.فهوهاد الطبع،حاف الودوالصداقات.
من قامشة اهل الخلق الرفيع يف زمن سقوط القيم.
يف لجنــة الدفــاع عــن الحريــات العامــة وحقوق
االنســان ،كان رئيســها املحامــي الدكتور عبد الســالم
شــعيب يقول يل ليــت الجميــع يناقش كــام يناقش
االســتاذ بو غصــن بعلم ومنطــق وشــفافية وهدوء.
يف املحامــاة ،كان ذاك املحامي النبيــل الذي يصي لوائحه
بأسلوب راقٍ  .وكانت لوائحه مشغولة بشكل الفت وتحتوي
دا اً عىل احدث القرارات االجتهادية واآلراء الفقهية ،كل ذلك
مع لغة عربية متينة ال حشو فيها وال تكرار.
رحلاالستاذالياسبوغصنإثرتعرضهلنوبةقلبيةقويةمن
دونوداع.شأنهشأناالحبةعاغفلةبريوحواومابيعطواخرب.
وما يعزينا انه كان فخوراً كام نحن فخورون بولديه املحاميني
كارين واييل اللذين سوف يكمالن مسريته الناصعة ب ذن الله،
وهام يحمالن الصفات ذاتها التي كان يحملها .رحمه الله.

تـــــوقـــــيـــــ ســــــــــــار ســـــيـــــارة
فــــــي الــــجــــمــــهــــور – بـــعـــبـــدا

صدر عن املديرية العامة لقوى االمن الداخيل – شعبة العالقات
العامة البال اال اقدم ثالثة اشــخاص مجهولني عىل سلب
سيارة نوع «نيسان ساين» من مالكها يف بلدة الجمهور – بعبدا.
بنتيجة للمتابعة الفورية ،متكن عنا حاجز ضهر البيدر
يف وحدة الدرك االقليمي من ضب الســيارة وتوقيف سائقها،
الذي كان متجها بقاعا ،ويدعى ح.م (مواليد عام  ،1سوري
الجنسية).
بالتحقيق معه ،اعرتف بســلب الســيارة عنوة من مالكها،
باالشــرتاك مع مواطنيــه (م.ف) و(س.ر) ،وانه يجهل باقي
هويتهام .تم تسليم السيارة اىل مالكها ،بناء عىل اشارة القضاء
املخت  ،والعمل مستمر لتوقيف املتورطني االخرين.

ّ
يـــــرو
تــعــمــيــم صــــــورة مــــوقــــوف
عملة امــيــركــيــة مــزيــفــة فــي صيدا

اعلنت املديريــة العامة
لقــوى األمن الـــداخيل ـ
شعبة العـالقات العامة يف
بيان انه بناء عىل إشــارة
القضــاء املخت  ،تعمــم
املديرية العا ّمة لقوى األمن
الدّ اخــيل ،صورة شــخ
أوقفته دوريــة من مفرزة
استقصاء الجنوب يف وحدة
الدّ رك اإلقليمي بتاريخ -1
 ،2021-7إلقدامــه عــىل
ترويج عملة أمريكية مز ّيفة
يف مدينة صيدا ،وضبطت بحوزته ثالث أوراق نقدية مز ّيفة
من فئة  50دوالراً ،ويدعى
م .ل( .من مواليد عام  ،1 ٦سوري)
وطلبــت املديرية العامة من الذين وقعــوا ضحية أعامله
وتعرفــوا إليه ،الحضور إىل مكتب مكافحــة الجرائم املالية
وتبييــض األموال يف وحدة الرشطــة القضائية ،الكائن يف
محلّة بوليفار كميل شــمعون ثكنة العقيد جوزف ضاهر،
أو االتصال عىل أحد الرقمني  01 2 0 1أو ،01 2 3٦ 3
متهيداً التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

اعتصام ملتعاقدي التعليم املهني امــام احــد املصارف في النبطية
اعتصــم عدد من األســاتذة
املتعاقديــن يف التعليــم املهني
والتقني أمام «مرصف اإلعتامد
اللبناين» يف مدينــة النبطية،
وطالبــوه بـــ « ف كامــل
معاشاتهم وعدم املامطلة ،ألنها
فقدت قيمتها الرشائية» ،الفتني
اىل أن «املرصف يعمد اىل تقييد
سحوبات االســاتذة بالتقسي
عىل الرغم مــن تحويلها كاملة
مــن وزارة املاليــة ،بحيث قيد
سحوباتنا بخمسة ماليني لرية
لبنانيــة فق  ،وهــي تتضمن
الرواتــب واملســتحقات كافة،
بينام املصــارف االخرى حددت
سقف السحوبات العادية ب12-
مليون لرية» ،الفتني اىل ان «هذا
التقييــد يجعــل املتعاقدين يف
مواجهة مع دائنيهم من مدارس
وغريهم».

تــــــعــــــمــــــيــــــم صــــــــــــــــــــورة مـــــــفـــــــقـــــــودة
مـــــــن وي االحــــــتــــــيــــــاجــــــات الــــخــــاصــــة
صدر عــن املديرية العامة لقــوى االمن
الداخيل ـ شعبة العالقات العامة البال اال
تعمم املديرية العامة لقوى األمن الداخيل،
بناء عىل إشــارة القضاء املختــ  ،صورة
املفقودة فاطمة محمــد العرب (من مواليد
عام  ،1 0لبنانية) التي غادرت بتاريخ -17
 ،2021-7منــزل ذويها الكائن يف محلة حي

السلم  -الضاحية ،ومل تعد حتى تاريخه .علام
إنها من ذوي االحتياجات الخاصة.
لذلك ،يرجــى من املواطنني الكــرام الذين
شــاهدوها ولديهــم أي معلومــة عنها أو
عــن مكانها ،االتصال بفصيلــة املريجة يف
وحدةالدرك اإلقليمي عىل الرقم ،01- 70٦35
لإلدالء مبا لديهم من معلومات.

٧

اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد

اجــتــمــاع بــر ــاســة ر ــيــس الــجــمــهــوريــة لــبــحـ ا مــــة الـــــدواء :
الل ــت ــزام مــصــرف لــبــنــان بــجــدولــة املــســتــحــقــات لــصــالــح الــشــركــات
والــســعــي الــى ايــجــاد صــنــدو دعــم املــري ـ مــن جــهــات دولية
رأس رئيــس الجمهوريــة
العامد ميشال عون ظهرامس
يف قرص بعبــدا ،اجتامعا يف
حضور رئيس حكومة ترصيف
االعامل الدكتور حسان دياب
ووزير الصحة العامة الدكتور
حمد حســن ،خص للبحث
يف معالجة أزمــة الدواء بعد
القرار الذي صدر برفع الدعم
عن  75من االدوية ،وابقائه
عىل ادوية أساسية أخرى.
االجتــامع ،نقيب
حــ
الدكتور
لبنــان
يف
الصيادلة
اجتامع بعبدا للبح
غسان األمني ،ممثلو الرشكات
العاملية كارول حسون ،ماري
ترييز صوايا ورواد جربايل ،نقيب مستوردي االدوية
كريم جبارة مع وفد ضم انــدره فاضل ،جو غريب
واييل حاج ،وفد رشكات تصنيع االدوية برئاســة
نقيبة مصنعي االدوية يف لبنــان كارول ايب كرم
وعضوية نبيل غريب وطارق طبارة.
كام حــ االجتامع الوزير الســابق ســليم
جريصا  ،املدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور
أنطوان شقري ومستشارة رئيس الحكومة للشؤون
الصحية الدكتورة برتا خوري.

} رئيس الجمهورية }

يف مستهل االجتامع ،تحدث الرئيس عون ،فأكد
«أهمية معالجة االسباب التي أدت اىل حصول ازمة
الدواء ،الن لسالمة املواطنني وصحتهم األولوية يف
كل املعالجات ومن غري املسموح اإلساءة اىل االمن
الصحي الذي يوازي بأهميته األمان يف كل املجاالت
األخرى ،األمنية واالقتصادية والرتبوية وغريها»،
الفتا اىل «رضورة الوصول اىل إجراءات بالتنســيق
بني مختلف املعنيني لتأمني الدواء للمواطنني والحد

ازمة الــدواء ،بالتنســيق بني
وزارة الصحة وممثيل الجهات
املعنية املشاركة يف االجتامع،
«بهــدف تأمني الدواء بشــكل
دائم للمواطنــني وفق معايري
تراعي القوانني واألنظمة التي
تضمن خصوصا سالمة الدواء
وفاعليته ودميومته».

} البيان }

وصدر بعــد االجتامع البيان

يف ازمة الدوا
من االزمة القا ة ،بــدءا من وزارة الصحة العامة
وامتدادا اىل الصيدليات ومستوردي االدوية وممثيل
رشكات تصنيع الدواء ووكالء الرشكات العاملية».

} رئيس الحكومة }

وتحدث الرئيــس دياب عــن «رضورة معالجة
كلفة الدواء وتقويم اإلجــراءات املتخذة حتى االن،
تحت عنــوان املحافظة عىل أهميــة تأمني الدواء
بشــكل مســتمر ،والتعاون بني جميع القطاعات
املعنية بالدواء» ،مشــددا عىل «رضورة الرتكيز عىل
موضوعي درس تسعرية الدواء واالسترياد املتوازي»،
الفتا اىل «رضورة الوصول اىل حلول عملية».
وعرض وزير الصحة لالجــراءات التي اتخذتها
الــوزارة والتدابــري التي من املفــروض اعتامدها
«لتأمني استمرار انســياب عملية تأمني الدواء يف
لبنان» ،شــارحا بعض «الصعوبــات التي تواجه
عمل الــوزارة يف تأمني الدواء بشــكل مســتمر،
ومنها تحديد مرصف لبنان ســقف الدعم ل دوية
بـ  50مليون دوالر شــهريا» .وعــىل االثر ناقش
املجتمعون سلســلة اقرتاحات من شأنها معالجة

اآل
 -1اعــرب املجتمعــون عن
داال ونهرا رضورة التزام مــرصف لبنان
جدولــة املســتحقات لصالح
الرشكات املستوردة وضمنا املواد األولية للصناعة
املحلية املرتاكمة منذ بداية .2021
-2ان السياسة الدوائية ومســتقبلها مرتبطان
ارتباطا وثيقا بالتزام املرصف املركزي الدعم بقيمة
 50مليون دوالر شهريا.
 -3االســترياد الطار واملتــوازي ضمن معايري
الجودة واألنظمة املرعية االجراء من خالل اللجان
الفنية املعتمدة لكن بوترية رسيعة وهي وسيلة من
وسائل الحل.
 املحافظــة عىل العالقة املبنيــة عىل تاريخالثقة مع رشكات االدوية العاملية.
 -5الصناعة الدوائيــة املحلية وتفعيلها رضورة
ملحــة يف ابعادها الوطنيــة واالقتصادية ضمن
سياق اعتامد نهج االقتصاد املنتج.
 -٦الســعي اىل ايجاد صندوق دعم املريض من
جهات دولية.
 -7العمل عىل ف االدوية املدعومة من خالل
البطاقــة الدوائية املمكننة واملــرشوع ممول من
الرشكات العاملية».

اجتماع بر اســــــة عون يســــــمح للمصان باســــــتيراد املا وت مباشرة
أعلن وزير الصناعة يف حكومة ترصيف االعامل
عامد حب الله انه «تم التوافق خالل االجتامع الذي
ترأسه رئيس الجمهورية العامد ميشال عون صباحا
يف قرص بعبدا ،عىل السامح للصناعيني باالسترياد
املبارش ملادة املازوت وغريها من املشتقات النفطية
من دون إجازة مسبقة وفقا للقرار .»200 /٦٦
وكان عون تــرأس اجتامعا حــ ه حب الله،
وزير الطاقة وامليــاه يف حكومة ترصيف االعامل
رميون غجــر ،نائب رئيس «جمعيــة الصناعيني»
جورج نرصاوي ،املدير العام لرئاســة الجمهورية
الدكتور انطوان شقري واملدير العام لوزارة الصناعة
داين جدعون ،خص للبحث يف حاجات املصانع
اىل املحروقات بعدمــا تعذر تأمني املواد ال ورية
لتشغيلها.

} حب الله }

بعد اللقاء ،قال حب الله «ســعدت اليوم بلقاء
فخامــة الرئيــس واســتمعنا اىل توجيهاته يف
محاولــة لحلحلة بعض االمور العالقة بالنســبة
اىل الصناعيني .ونذكــر الجميع ان الصناعيني يف
الفرتة االخــرية يلعبون دورا مهام يف ضامن االمن
االجتامعي واالقتصادي للبنانيني واللبنانيات ،ويف
هذه املناسبة زرنا فخامة الرئيس للبحث يف كيفية
تأمني مادة املازوت للمصانع التي تعاين مشــكلة
كبرية بسبب انقطاع الكهرباء واالعتامد الزائد عىل
املوتورات ورفع الدعم عن املازوت».

وأوضح أنه «تــم التوافق مــع فخامة الرئيس
ووزير الطاقة عىل ان يتم البحث بني الصناعيني يف
االسترياد املبارش للامزوت وفقا للقرار 200 /٦٦
الذي يسمح للصناعيني باسترياد املشتقات النفطية
من دون إجازة مســبقة .وقد عرض وزير الطاقة
تقديم التســهيالت يف حال لزم االمــر اي اجازة
لالسترياد ،وأكد استعداد الوزارة للمساعدة إن كان
يف االســترياد او يف تخزين املواد النفطية .ونحن
نشــكر فخامة الرئيس ووزير الطاقة والصناعيني
عىل صربهم وعىل كل الجهد الــذي يبذلونه لدعم
اللبنانيني واللبنانيات يف هذه الفرتة».
سئل يف حال استورد الصناعيون مادة املازوت
بشكل مبارش ،هل تخف الفاتورة ام يخف العبء عن
الدولة؟
أجاب «يف الحقيقة ال يوجد خيار اليوم إال عرب
تخفيف العبء عن الدولة وعن الناس ،إن دعم مادة
املازوت سيتوقف ونحن نعترب انه انتهى .ومن هنا
نقول ان الصناعيني سيبذلون كل قدراتهم ليتمكنوا
من استرياد هذه املادة بطريقة مبارشة وبدعم من
وزارة الطاقة .ويف حال ارتأوا اســترياد هذه املادة
عرب رشكة خاصة ،فهذا يحق لهم ايضا وفقا للقرار
.»200 /٦٦
ســئل من يضمن عدم املتاجرة بهذه املادة التي
سيستوردها الصناعيون بشكل مبارش؟.
أجاب «مبــا أن هذه املادة غــري مدعومة ،فال

يهم ،إذ ان الصناعي ســيتكفل بدفع مستحقاتها
وسيســتلمها غري مدعومة ،ولذلك فهو لن يتاجر
ال بأموال الناس وال بأمــوال املودعني ،وبذلك نحن
ال «نربح جميل» مرصف لبنــان .فالصناعي الذي
يستورد املازوت يدفع ما يتوجب عليه بالدوالر وله
الحق يف ان يتــرصف لتأمني املادة للمصانع وليس
للمتاجرة بها».

} نرصاوي }

ثم تحدث نائب رئيس جمعية الصناعيني ،فقال
«نشكر فخامة الرئيس ومعايل الوزير واملدير العام
لتفهمهــم للوضع الذي مير بــه القطاع الصناعي
اليوم ،فاملشــكلة ان هنــاك العديد مــن املصانع
توقفت عن االنتــاج .وتعلمــون ان الصناعة هي
دورة متكاملة بحــد ذاتها ،ويف حال أوقفت بعض
املصانع انتاج ســلعها ،فذلك يؤثر عىل العديد من
املصانع االخرى ،ويتوقف تســليم بعض املنتجات
ألســواق مبيع التجزئة يف البلد .نحن ر مبرحلة
خطرية جدا ،وإجتامع اليــوم كان له ردود ايجابية
من فخامــة الرئيس ،ومبتمنيات معــايل الوزير،
لوضع خطة نتمكن من خاللها تأمني اســتمرارية
وجود مادة املازوت ،وذلك يف حاجة اىل أيام إليجاد
آلية لتنفيذها ودراستها ونحن نأمل خريا».
ثم أوضح املدير العام داين جدعون أنه «ســيتم
تسليم مادة املازوت وفقا إلسم كل مصنع والكمية
املطلوبة بالتحديد».

ا مة املحروقات عود على بدء ...ومصرف لبنان يستعجل الشركات املستوردة
عادت الزحمــة الخانقة اليوم أمــام محطات
املحروقات ،طلباً للبنزين واملازوت معاً ...والســبب
انتظار الرشكات املســتوردة للنف فتح االعتامدات
لتبدأ بتفري حمولتها ،بحســب أوساط ممثيل تلك
الرشكات ،يف حني أفادت معلومات  mtvأن «مرصف
لبنان اتصل بالرشكات املستوردة طالباً اإلرساع يف
الطلبــات يك يعمل عىل تفريــ البواخر رسي ًعا»
بعدما تردّد أن غيــاب املوظف املولج التوقيع بعذر
العطلة ،أخّر يف تقديم الطلبات».

يف السياق ،أعلن عضو نقابة أصحاب املحطات
قصة «ابريق الزيت»
جورج الرباكس «أننا عدنا إىل ّ
يف ما خــ ّ أزمة املحروقات لجهــة التأخري يف
فتح االعتــامدات ،لذلك نطلب مــن مرصف لبنان
التعجيل يف فتحها يك تتمكّــن البواخر من إفرا
حمولتهــا» .وأوضح مصدر مطّلــع إىل ان عطلة
عيد األضحــى أدّت إىل زحمة خانقة أمام محطات
املحروقات بســبب تخ ّوف الناس مــن عدم توفر
البنزين .من جهته ،اكّــد ممثل موزّعي املحروقات

«اتــحــاد املــصــارف الــعــربــيــة»  5 :مليار دوالر
تــــحــــويــــ ت املـــ ـــتـــربـــيـــن إلـــــــى املــنــطــقــة
كشــف األمني العام التحاد املصارف العربية
وســام فتوح ،باالستناد إىل دراســة تحليلية
صــادرة عن األمانة العامــة لالتحاد ،أنه «عىل
رغم التوقعات السابقة بحدوث تراجع كبري يف
تدفقات تحويــالت املهاجرين اىل الدول العربية
خالل عام  2020بســبب جائحة كوفيد ،1 -إال
أنها ظلت صامدة».
وقــال يف بيان وفقاً لبيانــات البنك الدويل،
بلغت التحويــالت إىل املنطقة العربية  5مليار
دوالر يف عام  2020مقابل  ٦1 7مليار دوالر عام
 ،201وهــو ما ميثل حوايل  10 7من إجاميل
التحويالت إىل البلدان املنخفضة واملتوســطة
الدخل حول العامل.
وتابع يف عام  2020ارتفع اجاميل التحويالت
التي تلقتها عرش دول عربيــة مصدرة للعاملة
وهي الجزائــر وجيبو ومرص واألردن والعراق
ولبنان واملغرب والســودان وتونس وفلسطني.
بنســبة  2 7لتبل حــوايل  5مليار دوالر،
وهو ما ميثل حــوايل  5من إجاميل تدفقات
التحويالت يف املنطقة العريب».
وأشــار فتــوح اىل ان «التحويالت إىل مرص
قد زادت بنســبة  10 5لتصل إىل حوايل 2 ٦
مليار دوالر يف  ،2020بينام تجاوزت التحويالت
إىل املغرب  7مليار دوالر .يف املقابل ،ســجلت
اقتصادات أخرى يف املنطقة خسائر يف تدفقات
التحويالت ،حيث انخفضــت تلك التدفقات إىل
السودان والجزائر وفلسطني بأك من  ، 5بينام

سجلت جيبو ولبنان والعراق واألردن انخفاضا
بأك من  . 10أما يف العام  ،2021فمن املتوقع
أن تنمــو التحويالت إىل املنطقة بنســبة 2 ٦
بسبب النمو املحدود يف منطقة اليورو وضعف
التدفقــات الخارجة من دول مجلــس التعاون
الخليجي».
ولفــت اىل ان «تكلفــة التحويالت اىل الدول
العربية ،تختلف باختالف الدول املرسلة .ويبل
متوســ تكلفة إرســال  200وحدة من الدول
غري العربية  3من املبل األســايس و 5من
دول مجلــس التعاون الخليجــي .باإلضافة اىل
ذلــك ،تختلف تكلفة تحويل األمــوال إىل الدول
العربيــة املتلقيــة للتحويالت بحســب قنوات
الدفع .متيل التحويــالت الرقمية إىل أن تكون
أقل تكلفة إلرســالها واستالمها من التحويالت
النقديــة ،حيث يبل متوســ تكلفة إرســال
 200وحدة عرب اإلنرتنــت من كل من الدول غري
العربية ودول مجلس التعاون الخليجي إىل الدول
العربية العرش املستقبلة للتحويالت قيد الدراسة
 0من املبل األســايس .لذلــك ،يعد الوصول
إىل الخدمات الرقمية مــوردا مهام يف الجهود
املبذولة لخفض تكاليف التحويل».
وقال «عىل الرغم من املبال الكبرية للتحويالت
التي تتلقاها الــدول العربية املصدرة للعاملة ،ال
تزال هناك عقبــات عديدة تعوق دور التحويالت
يف التنمية االقتصادية والبرشية واالجتامعية
املستدامة».

يف لبنان فادي أبو شــقرا أن «ال مخزون ٍ
كاف لدى
محطات املحروقــات لذلك تتفاقم األزمة يف نهاية
األســبوع» .وكشــف ان «املحطات ستتسلم اليوم
وسيتم ملء خزاناتها».
كميات إضافية
ّ
وأوضح أن «هنــاك تأخريا ومامطلــة من قبل
الدولة ومن مرصف لبنــان يف فتح االعتامدات».
من جهة اخرى ،قــال انّ «مادة املــازوت مت ّوفرة
ولكن بالقطارة» ،وأشــار إىل وجود مشكلة كبرية
«فالكمية املوجودة ال تكفي حاجة السوق».

حميدي صقر اطلق ثــورة الــدواء

اطلق االمني العام لالتحاد العاميل العام ســعد الدين
حميدي صقر يف ترصيح« ،ثورة الدواء» ،التي ستحرق
االخــ واليابس ،الن رفع الدعم عن الدواء ســيؤدي
اىل عدم قــدرة املواطن الفقــري عىل رشائه ،وبالتايل
ســيتعرض للموت البطيء ،يف ظل غيبوبة املسؤولني
عن حامية مواطنيهم وتركهــم عرضة للمرض واملوت
كأن هؤالء ليسوا مواطنيهم ومل ينتخبوهم  ،وان موعد
االنتخابات لناظره قريب ويوم الحساب ال بد ان يأ ».
وتساءل عن «دور وزير الصحة يف حكومة ترصيف
االعــامل ،وعن دوره يف ارتفاع اســعار الــدواء وعن
ســبب حضور املدير العام للصنــدوق الوطني للضامن
االجتامعي الذي ايد رفع االسعار ،بينام صندوقه يلتزم
أســعارا معينة يدفعها للمضمون الذي كان يدفع 700
الف لرية شــهريا نا الدويته ويقبض منها  50الف
لرية ،واصبحت اليوم تتجاوز ال  7مليون لرية شــهريا
مع العلم ان الحد االد لالجور ما زال هو نفســه ،ومل
تتغري الرواتب تبعا لتغري سعر الدوالر ووصوله اىل 23
الف لرية «.
وتساءل »أي مسؤول هذا الذي ال يشعر بأمل ومرض
املواطن؟ ،واي مســؤول يف الضامن يبصم عىل ارتفاع
اسعار االدوية وهو غري قادر عىل دفعها للمضمون ؟،
واي مسؤول هذا الذي يتخذ قرارا ضد الفقراء واملعدمني
والذين يعيشون عىل الهامش».؟
وطالب ب»االتعاظ بالنتائج املدمرة للطبقة السياسية
التــي هي اىل زوال اذا اســتمرت يف اتخاذ قرارات ضد
مصلحة ابنائها» ،مشــريا اىل اننا «ندرك اليوم ان ثورة
الدواء ستؤدي حتام اىل ازالة هذه الطبقة السياسية «.
وختــم مؤكدا ان «االتحاد العاميل العام لن يســكت
عن الغاء الدعم عن الدواء وان هذا املرشوع سيفشل الن
دعم الدواء يبقى فوق اي اعتبار «.
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عدم إقرار املوا نة العامة من  2٠٠ –2٠1وإنهيار الدولة

يتخب لبنان بأزماته املتالحقة املتالصقة
املزمنــة التي اوشــكت عىل اإلنهيــار التام
للدولة وهذا يعود اىل اسباب عديدة ومتنوعة
ساهمت يف الوصول اىل ما وصلنا اليه اليوم
من إنهيار للهياكل االقتصادية واالجتامعية
والسياســية واملاليــة والنقديــة ،من هذه
االســباب غياب املوازنــة العامة طيلة فرتة
إحدى عرش عاما» من العام 200٦اىل . 201٦
املوازنة العامة هي عمل إشــرتاعي ذو بعد
سيايس يعرب عن إتجاهات الدولة ونشاطاتها
ومل يعد يقترص نشاط الدولة عىل الوظائف
األساســية من أمن وعدالــة وترشيع وبنى
تحتية بل امتد دور الدولة ليغطي الكثري من
اوجه النشــاط االقتصادي واالجتامعي التي
تهدف اىل خدمة مجمــوع افراد املجتمع ان
املوازنــة العامة للدولة تلعــب دورا» بارزا»
يف تنفيذ الخطــ االقتصادية واالجتامعية
املرسومة وتعرب عن خطة سنوية او برنامج
عمل للحكومة لســنة مالية مقبلة،فقانون
املحاســبة العمومية عرفهــا بانها « صك
ترشيعي ،تقدر فيها نفقات الدولة ووارداتها
،عن ســنة مقبلة ويجاز مبوجبها الجباية
واالنفاق «.
تظهــر اهمية املوازنــة العامة من خالل
فوائدهــا كأداة تخطي ورقابة ومســاءلة
ومحاســبة وبغيابها تغيب معهــا فوائدها
تاركة إنعكاساتها السلبية عىل كافة الصعد
املســتويات انطالقــا» من اهميــة املوازنة
العامة ودورها الفعال يف تأســيس اقتصاد
متني ومجتمع متامسك نربز النتائج السلبية
لعدم إقرارها يف لبنــان خالل الفرتة املمتدة
من 201٦–200٦والتي من اهمها
إنفاق وتحصيل من دون رقابة رسميةاو قانونية فقــد انفقت الحكومات املتعاقبة
132مليار دوالر بني عامي 200٦-201٦من
دون اي نــوع من الرقابة وال املحاســبة من
االجهزة الرقابية
ارتفعت نســبة الفســاد اىل مستوياتعالية نتيجة غياب املحاســبة التي تفرضها
املوازنة العامة
ان عدم إعداد هذه الحسابات يف مواقيتهاحجب عــن كل من املســؤولني والرأي العام
حقيقة اوضــاع الخزينة ويعيــق عمليات
التدقيق واملراقبة.
تعطيــل الرقابة املالية التــي يقو م بهاديوان املحاســبة عىل تنفيذ املوازنة العامة
والتي هدفهــا التأكد مــن ان تنفيذ املوازنة
يســري وفقا» لإلجازة التي اعطاها مجلس
النــواب والتأكد مــن حســن التنفيذ وعدم
تجاوز االعتامدات املرصدة والتثبت من صحة
تحصيل الــواردات وتجنب التبذيــر والهدر
وإنفاق االعتامدات وفق «ال صول
إهدار املال العام وتعتيم عىل 11مليار هيقيمة ســلف الخزينة التي انفقت مبوجبها
الحكومــة اللبنانيــة خارج إطــار موازنة
2005وتــم الترصف بها مــن دون قيود يف
االدارات املختصــة تدل عىل املجــاالت التي
انفقت فيها .
كشف مرشوع قطع حساب املوازنة لعام 2015بأنه ال يوجــد يف وزارة املالية قيود ل
 2باملئة من الهبــات التي وصلت اىل الدولة
من القروض التي
كام كشــف عدد ال يح
تســددها وزارة ااملالية مــن دون ان تعرف
شيئا» عنها يكفي ان تصل إحالة اىل الوزارة
من وزارة اخرى او من مؤسسة عامة يطلب
بها تسديد مبل معني كدفعة شهرية لقرض
لجهة ما حتى تلبي الــوزارة الطلب من دون
ان متلك اد فكرة عام يتم تسديده وبحسب
ما ورد يف تقرير وزارة املال ف ن يف مرصف
لبنان نحو  0حسابا» مرصفيا» غري قانونيا»
لوزارات ومؤسسات عامة.
إن عدم إقرار املوازنة العامة رسم صورةســلبية وزعزع الثقة بلبنــان امام املجتمع
الدويل ال سيام امام البنك الدويل واملؤسسات
املالية التي تقدم برامج الدعم
إن عدم إقرار املوازنة العامة واالعتامد عىلالقاعدة اإلثنى عرشية ملدة إحدى عرش عاما»
أضعف اإلنفاق االســتثامري وتقلصت فرص
العمل وارتفعــت معدالت البطالة وانخفضت
معدالت النمو االقتصادي وتراجعت الواردات
ال يبية مــام ادى اىل ازدياد العجز املرتاكم
يف املوازنة كام ســاهم يف ازدياد العجز يف
امليزان التجاري مع ازديــاد الطلب املفاجىء
الناتج عن ازدياد اعداد النازحني الســوريني
مام ساهم يف زيادة االسترياد .
-إن عدم إقرار املوازنة العامة تســبب يف

فقدان السياســات التنمويــة واالجتامعية
ال ســيام يف مجــاالت الصحــة والضامن
االجتامعــي واالجور وعــدم تطوير قطاع
املستشفيات .
ان غياب املوازنة العامة حال دون رســمخط مالية وبرامج جديــدة إلعادة هيكلة
مؤسســة كهرباء لبنان التي بلغت إجاميل
الخســائر املرتاكمة 21مليــار دوالر يف تلك
الفرتة .
إن عــدم إقرار املوازنــة العامة ادى اىلتراجع تصنيف لبنان دوليا»
إن عــدم إقرار املوازنــة العامة واعتامدالقاعــدة اإلثنى عرشية دفــع بالحكومات
املتعاقبــة اىل طلب فتح إعتــامدات مالية
إستثنائية لتأمني إستمرار الرصف إذ ال ميكن
اإلســتمرار بنفس موازنة عــام 2005بعد
11عاما» من غياب املوازنات تم خاللها إقرار
رفع الحد االد ل جور وتعيني موظفني يف
القطاع العام اىل جانب إســتمرار العجز يف
ميزانية مؤسسة كهرباء لبنان والذي تغطيه
الحكومة.
ال تنمية بالموازنة عامة والواضح غياباملرشوعات التنموية بســبب غياب املوازنة
العامة.
إن عدم إقــرار املوازنة العامة دفع بوزارةاملال إصدار ســندات خزينة بقيمة 12مليار
دوالر لدفع جزء من املستحقات عىل الحكومة
التي تبلــ 3 5مليار دوالر خالل العام 2015
بلغت نفقات الخزينة 13075مليار لرية بنياألعــوام 200٦و 200اي انها النفقات التي
جرت مــن خارج املوازنــة تطبيقا» القوانني
ونصوص خاصة او مبوجب سلفات خزينة.
ارتفع حجم الدين العــام 3٦مليار دوالرخالل 11عاما» لعدم إقرار املوازنة العامة إذ
سجل الدين العام 3 5مليار دوالر يف العام
2005وفق النرشة االقتصادية لبنك االعتامد
اللبناين وتقريــر وزارة االقتصاد لريتفع اىل
7 5مليار دوالر يف العام 201٦بحســب
جمعية املصارف كام ونتج عن تضاعف حجم
الدين العام  ،خدمة دين عام توازي  50من
إيــرادات الخزينة واملوازنــة  -إن عدم إقرار
املوازنة العامة وتراكم العجز فيها دفع بوزارة
املالية اإلقرتاض من مــرصف لبنان ملواجهة
اإلســتحقاقات املالية الضخمة التي تواجه
املالية العامة .
ان غياب املوازنــة العامة واالعتامد عىلالقاعدة اإلثنى عرشية أدى اىل تقلي حجم
السيولة يف االســواق يف ظل حاجة ماسة
لها مام دفــع اىل زيادة الطلب عىل القروض
االمر الذي قاد اىل ارتفاع كلفة االقرتاض.
تعــــطيل الرقابة الــــسياسية التيمتارسها الســلطة الترشيعية عىل السلطة
التنفيذية لعدم إمكانية املصادقة عىل قطع
حســاب املوازنة نظرا» لغياب املواز نة وعدم
إقرارها
انطالقا» مام تقــدم نجد ان غياب املوازنة
العامة خــالل الفرتة املمتــدة من 200٦اىل
201٦شــكلت سببا» اساســيا» وجوهريا»
يضاف اىل جانــب األ ســباب الكثرية التي
ســاهمت بالوصول اىل ما وصلنا اليه اليوم
،ولكن ل ســف مل نعترب ونأخــذ بالعرب ولو
بالحــد األد إلقــرار موازنــة 2120والتي
تشــكل مطلبا وخطوة يف إتجاه االصالحات
املنشــودة التي يطالب بها البنك الدويل من
اجل مســاعدة لبنان عىل الخروج من ازمته
املاليــة واالقتصادية واإلنتظــام يف املالية
العامة ،نحن نــدرك ان عدم إقرارها يعود اىل
ســعر ف العملة الوطنية وانهيار اللرية
امام الدوالر والتي تفــرض التضخيم بحجم
النفقات العامــة يف مقابل واردات ضعيفة
فرضها الواقــع االقتصادي الصعب التي مير
بها البلد ،ولكن كيف ميكن لنا ان نوقف نزيف
الهدر والفســاد يف ظل غياب موازنة عامة
تخط وتراقب وتســاءل وتحاســب ،كيف
ميكن لنا ان ال نكرر التجربة السابقة ونعمل
عىل الحد من النتائج التــي ذكرناها اعالها
يف ظل عــدم وجود موازنة .إن إقرار املوازنة
العامــة لعام 2021تعترب خطــوة يف إتجاه
إستعادة جزء من الثقة املفقودة امام املجتمع
الدويل والتي قد يســاهم استعادتها يف منع
انهيار الدولة.

د .أحمد قاسم جابر

با يف اإل ت اد السيا
ر يس املر اال ت اد
واالجتامعي للدراسا االس ا يجي

مدير عام «االقتصاد» يزور «جمعية الصناعيين»

ّ
الجميــــــل  :لضرورة اســــــتفادة القطــــــاع من الدعم
زار مدير عــام وزارة االقتصاد والتجارة
محمــد أبــو حيــدر جمعيــة الصناعيني
اللبنانيني حيث كان يف اســــتقباله نائبا
رئيــــس الجمعية زياد بكــداش وجورج
نــرصاوي وبعض أعضاء مجلــس اإلدارة.
وعقد اجتامع شارك فيه عرب تقنية «زوم»
رئيــس الجمعيــة الدكتور فــادي الجم ّيل
خص ملناقشــة ســبل دعــم الصناعة
الوطنية وتطويرها الســيام خالل مرحلة
ترشــيد الدعم ،كام أثريت أزمة النق يف
توفر املازوت لزوم تشغيل املصانع.
وتحــدث الجم ّيل عن نقاط اساســية
هي
رضورة اســتفادة الصناعة من الدعماملتبقــي وخاصة القطاعــات التي تحتاج
اىل طاقــة مكثفة بكلفة ترتاوح ما بني 35
اىل  50مليــون دوالر ســنويا وقد تقدمت
وزارة الصناعة مبــرشوع متكامل يف هذا
الخصوص نرجو السري به.
متابعة إجــراءات الحامية التي فرضتيف السابق عىل نحو  1سلعة تنتج محليا
ومراجعــة املجلس االقتصادي يف الجامعة
العربية يف هذا الخصوص.
اإلرساع يف تحويــل األمــوال والبالغةقيمتهــا  10مليــون دوالر متــت املوافقة

عليهم من اصل  100مليون دوالر من أموال
الصناعيني لدعم الصناعة.
رضورة ابراز دور القطاع الصناعي.من جهته ،تحدث أبــو حيدر عن الرتاب
بني الجمعية والوزارة وعن رضورة تحويل
االقتصــاد من ريعــي اىل منتج مشــددا
عىل اهميــــة الدور الذي ميكن ان تلعبه
الصناعة يف هذا املجال مع رضورة إعطائها
الحيز األكرب لبــــناء اقتصاد منتج وتأمني
أرضية مناســبة له .ثم تحــدث أبو حيدر
عن أهمية التصدير الســيام يف ظل االزمة
املاليــة الحادة التي متر بهــا البالد ،ودعا
اىل رضورة مراجعــة االتفاقيات التجارية
وخصوصــا اتفاقية اغاديــر واالتفاقيات
مع االتحــاد األورويب وذلك لرفع الغ عن
لبنان.
مــن جهته ،تحدث نــرصاوي عن أهمية
مشــاركة الصناعيني اللبنانيني يف معرض
اكســبو ديب لتســويق الصناعة الوطنية
وامتدادهــا الخارجــي ال ســيام يف هذه
الظروف املالية الصعبة التي مير بها لبنان.
بدوره ،تحدث بكداش عن أزمة املحروقات
التي تؤدي اىل اقفــال املصانع ق ا ،ودعا
اىل رضورة تأمني املازوت للقطاع عىل غرار
ما حصل مع االفران واملستشفيات.
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عــــــــــــربــــــــــــيــــــــــــات

ّ
شـــــبـــــان ف ــل ــس ــط ــي ــن ــي ــون يـــــتـــــصـــــدون لــــجــــنــــود اقــــتــــحــــمــــوا بـــــــاب الـــعـــمـــود

تصدّ ى ش ّبان فلسطينيون لقوات االحتالل اإلرسائييل التي
حاولت اقتحام ساحة باب العمود يف القدس املحتلة.
جنود االحتــالل منعوا الفلســطينيني مــن الدخول إىل
الساحة وأطلقوا باتجاههم قنابل صوتية ،وفرقوهم بال ب
بالهراوات كام قاموا باعتقال شبان كانوا يف الساحة.
وتحدّ ثت وسائل إعالم إرسائيلية عن إصابة  3مستوطنني
من ج ّراء رشق مركبتهم بالحجارة قرب باب العمود.
وأفاد مركز معلومات وادي حلوة أن «املســتوطنني قاموا
بجوالت اســتفزازية يف املنطقة إلحياء ما يســمى «خراب
الهيكل» ،يف وقــت تقوم فيه قوات االحتالل ب خالء املنطقة
والشوارع تسهيالً لحركتهم.
وكان املســتوطنون قد نظموا مســريات يف غرب املدينة
املحتلة وصلت إىل شارع صالح الدين ومنطقة باب العمود،
وتصدى الفلســطينيون للمســتوطنني قبل أن تعتدي قوات
االحتالل عليهم بال ب وتعتقــل عدداً منهم وتجربهم عىل
إخالء ساحة باب العمود بالقوة.
كام أظهرت مشاهد انترشت عىل مواقع التواصل االجتامعي
اعتداء قوات االحتالل عىل شاب بال ب املربح ،حيث عملت
عــىل رضبه بالهراوات وركله عىل نحــو وحيش ما أدى إىل
إصابته بجروح بالغة.

الــــــــديــــــــوان املــــلــــكــــي يـ ــكـ ــش ـ ـ ت ــف ــاص ــي ــل
يــــــــــــــارة مـــــلـــــك االردن لــــواشــــنــــطــــن
نــرش الديــوان امللــ
األردين فيديو عرب «تويرت»
مكرســا لزيارة العمل التي
ينطلق فيها امللــك عبدالله
الثاين إىل الواليات املتحدة
اليوم االثنني.
ولفــت الديــوان املل
إىل أن امللــك عبدالله الثاين
ســيكون أول زعيم عريب
يلتقي الرئيس األمري جو
بايدن يف البيت األبيض.
وأشــار إىل أن الزيــارة
تهدف إىل «تعزيز الرشاكة
االســرتاتيجية بني البلدين ،والعمل من أجل
استقرار املنطقة والبدء مبرحلة التعايف من
الجائحة ،ونقل وجهة النظــر العربية بعد
نشاط دبلومايس أردين يف املنطقة».
وذكرت وكالة «رويــرتز» أنه فضال عن
االجتامع مع الرئيس األمريكية ،ســيح
امللك عبدالله إفطــار عمل مع نائبة الرئيس
كامال هاريس مبقر إقامتهــا يوم الثالثاء
يعقبه اجتــامع بوزيــر الخارجية أنتوين
بلينكن مبقر وزارة الخارجية.
وقال مســؤول كبري ب دارة بايدن إن من

ط ــه ــران :االتـــصـــاالت مــ الــقــاهــرة
لــــــم تـــنـــقـــطـــ فــــــي أي وقــــت

املتوقع أن تشــمل املحادثات بــني الرئيس
األمري والعاهل األردين الرصاع اإلرسائييل
الفلسطيني يف ضوء وصول بينيت للسلطة
مؤخرا محل بنيامني نتنياهو.
يذكر أن األســبوع املــايض التقى امللك
عبداللــه الثــاين يف عامن بقائــد القيادة
املركزيــة األمريكيــة الجــ ال كينيــث
ماكينــزي ،والجــ ال ريتشــارد كالرك،
قائد قيادة العمليــات الخاصة األمريكية،
لبحث املســتجدات يف املنطقــة وجهــود
مكافحة اإلرهاب.

الـــــــعـــــــرا واالطــــــــاحــــــــة بــــــوالــــــي بــــ ــــداد
أعلنت خلية اإلعالم
األمنــي الحكوميــة
يف العــراق ،امــس،
«اإلطاحــة» بــوايل
بغــداد يف تنظيــم
«داعش» بعد مالحقة
يف ثالث محافظات.
وذكــرت يف بيان
صحفــي «بتوفيــق
مــن اللــه وبهمــة
رجــال جهــاز األمن
الوطني ،واســتكامال
لعهدنــا يف القضاء
عىل بقايــا عصابات
داعــش وبعمليــة
نوعية اســتندت عىل
معلومــات اســتباقية متكن جهــاز األمن
الوطني من االطاحة مبا يعرف (وايل بغـداد)
بعد مراقبة ومالحقة شملت ثالث محافظات
عراقية».
وأضافت «يعد اإلرهــايب امللقى القبض
عليه أحد أبرز قادة داعش وشــغل مناصب
عدة ،أهمها مايســمى أمــريا عاما لواليات
(الشــامية  -الرقة  -البادية  -صالح الدين
 -بغــداد) حيث اعرتف بقيادتــه العديد من

العمليــات اإلرهابية ضــد املدنيني والقوات
األمنية».
وأشــارت الخليــة إىل أن «اإلرهايب كان
يخط لشــن هجامت يف العاصمة بغداد،
لكن يقظة وعزمية رجالكم يف جهاز األمن
الوطني أفشلت تلك املخططات قبل وقوعها».
وتابعت «يجدد جهاز األمن الوطني عهده
إىل الشعب العراقي باالستمرار يف مالحقة
وتعقب جرذان داعــش وخالياه النا ة بكل
عزمية وإ ار حتى الوصول اىل عراق آمن
ومستقر ،ومن الله التوفيق».

الـــجـــبـــهـــة ال ــش ــع ــب ــي ــة لـــتـــحـــريـــر فــلــســطــيــن
ً
تــنــتــخــ طــــــ ل نــــاجــــي عــــيــــمــــا جــــديــــدا
اختارت الجبهة الشعبية
لتحرير فلســطني – القيادة
العامة زعيام جديدا مخ ما
عقب وفاة مؤسســه أحمد
جربيــل يف  7متوزبســبب
املرض.
و أ علنت ا لجبهــة
الشعبية انتخاب طالل ناجي
أمينا عاما جديدا خالل اجتامع
يف دمشق .كام عينت الجبهة
خالد جربيل ،نجــل الزعيم
الراحل ،نائبا له.
ولــد ناجــي يف مدينة
النا ة الفلسطينية ،والتي
كانت تحت حكم بريطانيا ،عام .1 ٦
درس يف مدارس سورية ،والتحق بصفوف
جبهة التحرير الفلســطينية عام  1 ٦2قبل
أن ينضم الحقا إىل الجبهة الشــعبية لتحرير
فلسطني  -القيادة العامة.
شــغل ناجي ،الذي فقد ذراعــه وعينه يف
انفجار قنبلة يدوية أثناء تدريب ،منصب نائب
رئيسالجبهةالشعبيةلتحريرفلسطني-القيادة
العامة منذ عام .1 73
كامحصلعىلالدكتوراهيفالعلومالسياسية
من موسكو عام .1
اشتهرت الجبهة بشن هجامت ضد إرسائيل،
تضمنت اختطافطائرةرشكةالعال االرسائيلية
يف عام  ،1 ٦وإطالق النار عىل طائرة أخرى
يف مطار زيوريخ عام .1 ٦

ً

ويف عــام  ،1 70قامت الجبهة بزرع قنبلة
عىل م طائرة سوي ية أقلعت من زيوريخ
إىل تل أبيب ،ما أسفر عن مقتل جميع ركابها،
وعددهم . 7
شنت الجبهة ،ومقرها دمشق ،هجامت ضد
إرسائيل من قواعدها يف لبنان.
وأثناء الغزو اإلرسائييل للبنان ،أرست الجبهة
ثالثة جنود إرسائيليني ،وفاوضت عىل إطالق
رساحهم مقابل أك من  1100أسري ،معظمهم
فلســطينيون ولبنانيون وســوريون يف عام
.1 5
كان بــني الذين أطلــق رساحهم يف عملية
التبادل ،كوزو أوكاموتو ،وهو عضو يف الجيش
األحمر الياباين وشــارك يف إطالق النار عام
 1 72يف مطار بــن غوريون بتل أبيب ،والذي
أسفر عن مقتل  2شخصا.

أكد املتحدث باســم وزارة الخارجية اإليرانية سعيد خطيب
زادة امــس ،أن االتصــاالت بــني إيران ومــرص قا ة عىل
الدوام ومل تنقطع يف أي وقت مــن األوقات رغم صعوباتها
ومنعطفاتها.
ورحب خطيــب زادة مبؤمتر صحفــي ،بتطبيع وتطوير
العالقات بني الدول اإلســالمية الكربى ،معتــربا أنها تخدم
مصالح العامل اإلســالمي واملنطقة.يف ســياق آخر ،رفض
املتحدث الكشف عن تطورات الحوار اإليراين السعودي ،لكنه
شدد عىل أن هذه املفاوضات تخدم مصلحة املنطقة والشعبني
اإليراين والسعودي وستتواصل.
وردا عىل ســؤال حول اعتذار ســعد الحريري عن تشكيل
الحكومة اللبنانية الجديدة وإجراءات إيران الرامية الستقرار
لبنان ،قال خطيب زادة إن الشعب اللبناين هو من يقرر مصري
بــالده ،مضيفــا «مل نرتاجع يف أي وقت مــن األوقات عن
تقديم الدعم ل طراف اللبنانية ســواء الحكومة أو الفئات أو
األحزاب».
وأضاف أنــه «يف هذه الظروف التي يعاين فيها الشــعب
اللبناين مــن ضغوط اقتصادية أعلنا اســتعدادنا لتقديم أي
مساعدة ممكنة ولن نبخل بها».
وختم خطيب زادة بالقول «إن املهم هو وصول املفاوضات
السياســية إىل نتيجة وأن يتم تشــكيل الحكومة عىل وجه
ال عة».

مــــســــتــــشــــار جــــــديــــــد لـــــ مـــــن
الــــــقــــــومــــــي االســـــرا ـــــيـــــلـــــي
صدقت الحكومة اإلرسائيلية امس عــىل تعيني إيال حوالتا
مستشارال منالقوميورئيسالهيئةاألمنالقوميالتابعةملكتب
رئيس الوزراء.
ومن املقرر أن يتوىل حوالتا مهام منصبه الجديد خلفا ملئري بن
شبات ،يف  15أب املقبل.
وقال رئيس الــوزراء اإلرسائييل نفتايل بينيت يف بيان أصدره
تعليقا عىل التعيني «ميلك إيال تاريخا من العمل عىل مدار سنوات
طويلة ،سواء يف املجال السيايس أو املجال التكنولوجي» ،مضيفا
أنه «شــخ مبدع للغاية وصاحب خربة طويلة للغاية ،ويدرك
تحديات األمن القومي».
وشغل حوالتا عددا من املناصب اإلدارية الرفيعة يف املوساد ،مبا
يف ذلك رئيس قسم التخطي اإلسرتاتيجي والسياسات ،ورئيس
قسمالتكنولوجيا.
وتم تكليف حوالتا بتعزيز العالقات السياسية اإلسرتاتيجية
ال وريةإلرسائيلوألمنها،فضالعنتطويرالحلولالتكنولوجية
الحتياجات املوســاد .ويبل حوالتا من العمر  5عاما ،وهو من
سكان كفار سابا ،وحاصل عىل دكتوراه يف الفيزياء من جامعة تل
أبيب ،باإلضافة إىل درجة املاجستري يف اإلدارة العامة من جامعة
«هارفارد» ،كام أنه خريج برنامج « »Talpiotللجيش اإلرسائييل
لتدريبالقيادةالتكنولوجيةيفالجامعةالعربية.
وفاز حوالتا بجائزة األمــن اإلرسائييل خالل فرتة خدمته يف
املوساد ،والتي استمرت  23عاما.

«ه ـ رتــس» :إســرا ــيــل تعيد تحليل
ش ــخ ــص ــي ــة يـــحـــيـــى الـــســـنـــوار

كشفت صحيفة «ه رتس» اإلرسائيلية ،أن املنظومة األمنية
والعسكرية يف إرسائيل بدأت ب عادة تحليل شخصية زعيم حركة
«حامس» يف قطاع غزة يحيى السنوار ،عقب التصعيد األخري يف
القطاع.
وقد عهد باملهمة إىل الجيش اإلرسائييل ،وجهاز الشــاباك،
باإلضافة إىل متخصصني يف الصحة العقلية وخرباء يف لغة
الجسد وتحليل الكالم.
ووفق ه رتس ،فقد «تكشف ملؤسسة الدفاع اإلرسائيلية ،بعد
العدوان عىل غزة أن السنوار متشدد وال ميكن التنبؤ بترصفاته».
وأضافت أنه «يقف إىل جانب الذراع العسكرية لحركة حامس،
ويطمس الخالفات بينه وبني محمد ضيف القائد الفعيل للجناح
العسكري للحركة يف غزة ،ويعترب نفسه زعيام لكل العرب ،حتى
يف داخل إرسائيل».
وبحسب تحليل السنوار ف ن سلوكه يف األشهر األخرية يختلف
عام هو معروف يف إرسائيل ،حيث استبدل الرباغامتية بقرارات
مت عة ،وحله الوس هو التمسك مببدأ يصعب تحقيقه مهام
كان .ووفقا للملف الشــخ الذي أنشأته له مؤسسة الدفاع
اإلرسائيلية ،يف هذه املرحلة الزمنيــة ،ف نه ال ميكن التنبؤ به
ببساطة.
وقــال مصدر أمني رفيــع «إذا كان املوقف يف جهاز الدفاع
اإلرسائييل حتى اليوم هو أن محمد ضيف هو األخطر بني االثنني،
ف ن األمر مل يعد واضحا اليوم».

بـــيـــنـــيـــت يـ ــهـ ــن ـ ـ امل ــس ــل ــم ــي ــن
بـــــحـــــلـــــول عـــــيـــــد األضـــــحـــــى

هنأ رئيس الوزراء اإلرسائييل ،نفتايل بينيت ،اليوم االثنني،
مســلمي إرسائيل والدول األخــرى بحلول عيــد األضحى،
داعيا مســلمي بالده لتوخي الحذر أثناء االحتفاالت وارتداء
الكاممات.
وقال بينيت يف مســتهل جلسة الحكومة األسبوعية «يا
مواطني إرسائيل املســلمني والدروز ،باسم حكومة إرسائيل
أهنئكم مبناســبة حلول عيد األضحى املبارك الذي سيصادف
يوم غد».

ــــامــــنــــئــــي :عــــلــــى شــــعــــوبــــنــــا الـــــوقـــــوف
ّ
ضـــــــــد غـــــطـــــرســـــة الـــــــقـــــــو الــــ ــــربــــيــــة
قــال املرشــد اإليــراين
الســيد عــيل خامنئــي
امــس إن «مامشــاة بعض
حكومــات املنطقة ألمريكا
وحلفائها حقيقــة مريرة
ب تجاه استمرار املامرسات
الرشيرة».
وذكر يف كلمــة وجهها
إىل شعوب العامل ،مبناسبة
الحج ،إنّ «تشويه املقاومة
يف العراق وســوريا ولبنان
وغريها ونسبها إليران أو ألي
سلطة أخرى هو إهانة لها».
وأكّد السيد خامنئي أنّ خطاب إيران الذي
أثار قلق وغضــب العامل اإلســتكباري هو
الدعوة ملقاومة التدخل األمرييك.
وقال إنــه «يجب عىل شــعوبنا الوقوف
واملقاومــة ضــدّ الغطرســة والتدخــل

واملامرسات الرشيرة للقوى الغربية».
وتطــرق املرشــد اإليــراين إىل الوضع
يف أفغانســتان ،وقــال إن عىل الشــعب
األفغاين الواعــي أن يكون يقظاً تجاه أدوات
االســتخبارات وأســلحة الحرب األمريكية
الناعمة.

حريق يلتهم قاعدة ا مام علي الجوية في ي قار

أفادت وكالة األنباء العراقية باندالع حريق
يف قاعدة اإلمام عيل الجوية مبحافظة ذي
قار» ،مبينة ان» الحريق نشــب يف ســكن
املراتب وبعض الجملونات الخاصة بالقاعدة.
وأشــارت إىل أن ســيارات الدفاع املدين
هرعت إىل القاعدة إلخامد الحريق.
وأعلنت مديرية الدفــاع املدين يف إخامد
حريق بفندق وس مدينة كربالء ،وإنقاذ 7
نزيال ،ووفاة طفلة.
وذكر بيان للدفاع املــدين أن «فرق الدفاع
املــدين ،أنقذت  7نزيال بعــد اندالع حريق

داخــل فنــدق «يض الحســني» املكون من
أربعة طوابق مع عدد مــن املحال التجارية
يف الطابق األريض ،الواقع يف شارع السدة
وس مدينة كربالء».
وأشار البيان إىل أن «املديرية ،دفعت بعجلة
السلم املخصصة ل بنية العالية مع اشرتاك
عدد آخر من عجالت اإلطفاء بكامل طواقمها
لتقتحم بناية الفندق وتبارش عمليات اإلنقاذ
وإخــراج النزالء من خالل النوافذ وســطح
الفندق ،بالتزامــن مع عمليات إخامد النريان
من جهات لتعجيل السيطرة عىل النريان».

ســـــــعـــــــيـــــــد :الـــــــعـــــــفـــــــو عــــــــــن 1٧
ً
ســــجــــيــــنــــا بـ ــمـ ــنـ ــاسـ ــبـ ــة عــــيــــد األضــــحــــى

مبناسبة حلول عيد األضحى ،قرر الرئيس
التونيس قيس ســعيد ،منــح عفو خاص
لـ  17٦محكوما عليهم مام ســيفيض إىل
إطالق رساح  3سجينا منهم.
ونــرشت صفحــة رئاســة الجمهورية
التونســية عرب صفحتها عىل «فيســبوك»

البيان ،وجــاء فيه «مبناســبة حلول عيد
األضحى املبارك ،ق ّرر رئيس الجمهورية قيس
سع ّيد ،امس ،منح عفو خاص لفائدة 17٦
محكوما عليهم مام سيفيض إىل رساح 3
ســجينا منهم ،والح من العقوبة بالنسبة
ل خرين».

بــــــــن راشـــــــــــــد يـــــعـــــلـــــن عــــــــن مـــــــبـــــــادرة
«تــــــــــــــحــــــــــــــد» تــــــــقــــــــنــــــــي جـــــــــديـــــــــدة
أعلــن محمد بن راشــد
آل مكتــوم ،نائــب رئيس
دولــة اإلمــارات وحاكــم
ديب ،حصيلــة  3ســنوات
مــن مبادرتــه لتدريــب
مليــون مربمــج عــريب،
داعيا خريجيها للمشــاركة
بأفكارهم ومشاريعهم عرب
منصة «إكسبوا».
وبعد مباركته للخريجني
من برنامج «مليون مربمج
عــريب» ،أكــد حاكم ديب
لهؤالء أن «القادم أكرب».
ووصف محمد بن راشد «إكسبو ديب» بأنه
الحدث األكرب عامليا يف عام  ،2021مخاطبا
الخريجني بقوله «ونقــول لهم أكرب جائزة
هي مــا تقدمونــه ألوطانكــم يف مجال
االقتصاد الرقمي» ،مشريا يف هذا السياق إىل
رصد جوائز كبرية.
وعدد آل مكتوم اإلنجازات التي تحققت يف
هذه املبادرة الخاصــة بتدريب مليون مربمج
عريب ،التي كان أطلقها قبل  3سنوات ،مشريا
إىل االحتفاء اليوم بـــ «مليون مربمج من 0
بلدا التحقوا بالربنامج الذي تقوده مؤسسة ديب
للمســتقبل  ..و 100ألف مرشوع تخرج ناجح
للخريجني  ..و 1500منحة للمتفوقني منهم».
وأكد محمــد بن راشــد بهذه املناســبة
أن «مســرية التطوير والتحديث يف املنطقة
متواصلة بقيادة اإلمــارات ،وندعو خريجي
(مليــون مربمج عريب) إىل املشــاركة يف
أكرب تحد للربمجة ،وسنك ّرم املتميزين منهم
يف (إكســبو ديب) ،منصة االبتكار األضخم
يف العامل ،يك يكونوا جــزءا من أكرب حراك
معريف وإبداعي تشهده البرشية تحت فضاء
ديب» ،مشــريا إىل تطلعه «مــن خالل هذا
التحدي إىل مرشوعات تخدم الناس ،تحدث
نقلــة يف العمل والحياة ،وتســهم يف بناء
مجتمعات مستقرة ومزدهرة».
ووصف نائب رئيس دولة اإلمارات وحاكم
ديب الشــباب العريب بأنهم « ثــروة أمتنا،
وهم عامد نهضتها ،وهم الذين ســيضعون
دولهم عىل الطريق إىل املستقبل ..والربمجة
والتكنولوجيا والعلــوم املتقدمة لبنات هذا
املستقبل وأدواته األساسية».

وتطرقت صحيفة «اإلمــارات اليوم» إىل
مبادرة «مليون مربمج عــريب ،التي ترشف
عليها مؤسسة ديب للمستقبل ،وتنظم تحت
مظلة مؤسســة مبادرات محمد بن راشــد
آل مكتوم العاملية ،مشــرية إىل أنها «أعلنت
اختتام أكرب مبــادرة تدريبية من نوعها يف
العامل لتدريب مليون شــاب وشابة من أبناء
الوطن العريب عــىل لغة الربمجة ،وذلك بعد
ثالث سنوات من إطالقها ،ملتزم ًة بالربنامج
الزمني املحدد لهــا ،وفق آلية تدريب حرصت
عــىل أن تكون منهجيــة ومتواصلة ،وذات
مســتهدفات واضحة ومحددة ،متغلب ًة عىل
جميع العوائق والتحديات اللوجســتية التي
فرضها تفيش وباء فريوس كورونا املستجد
(كوفيد )1 -يف العامل».
وأفيد يف هذا الشأن بأن فرصة املشاركة يف
«تحدي مليون مربمج عريب «ستكون تحديدا
متاحــة لخريجي املبادرة فقــ  ،وميكنهم
إرسال أفكارهم املبتكرة ملرشوعاتهم القا ة
عىل توظيف مهــارات الربمجة ،وغريها من
التقنيات املتقدمة ،عــرب املوقع اإللكرتوين
الرسمي للمبادرة .»www.arabcoders.ae
كام ســيجري «اختيار الفائــز األول يف
التحــدي املليــوين ،وأصحــاب املرشوعات
الخمســة األفضــل ،وفــق مجموعة من
املعايري الخاصة ،فيام ستعمل لجنة تحكيم
متخصصة ،تضــم مجموعة مــن الخرباء
واملتخصصــني يف مختلف مجاالت الربمجة
والتكنولوجيــا وريادة األعــامل ،من دولة
اإلمارات وخارجها ،عىل تقييم املشــاركات
واختيار أفضلها».

البابــا يدعــو الى اســتراحة من «ض ــو الحياة الحديثة»

دعا البابا فرنســيس األفراد
إىل أخذ اسرتاحة من «ضغوط
الحيــاة الحديثــة» ،وقــال
للمشــاركني يف قداس األحد
إنهم يجب يتوقفوا عن الرتكيز
عىل «أجنداتهم الخاصة».
ونصــح البابــا الجمهور
بـ»أخذ فــرتات راحة هم يف
أمس الحاجة إليها من هواتفهم
املحمول» ،وقال «دعونا نتعلم
كيفية أخذ اســرتاحة واغالق
الهواتف املحمولة».
كــام دعا البابــا إىل إنهاء
االضطرابات املدنية واالحتجاجات يف جنوب
إفريقيا وكوبا ،وحث عىل السالم بدال من ذلك.

الصيــن تقتــر

يذكــر أن هذا أول ظهور علنــي للبابا منذ
عودته إىل الفاتيكان بعد  11يوما من اإلقامة
يف املستشفى بعد استئصال جزء من القولون.

مســارات لتنفيــذ «حــل الدولتيــن»

كشــف وزير الخارجيــة الصيني وان يي
أن بالده تقرتح ثالثة مســارات لتنفيذ «حل
الدولتني» باعتباره «السبيل الواقعي الوحيد»
لحل القضية الفلسطينية.
ترصيحــات وان جاءت أثنــاء زيارته إىل
مرص والتي أجرى خاللها محادثات مع نظريه
املرصي ســامح شــكري والتقى األمني العام
لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغي .
وقال الوزير الصيني إنه بدون أساس عادل،
ال ميكن للســالم أن يدوم ،مؤكدا أن قيام دولة
فلســطينية مستقلة ال ينبغي تأجيله إىل أجل
غري مسمى.
ودعا ل ورة أن يبذل جميع األطراف املعنية
بالقضية الفلسطينية واملجتمع الدويل جهودا
عملية لدفع «حل الدولتني» عىل أساس قرارات
األمم املتحدة .وأشــار وان إىل أن بكني تطرح
يف هذا الخصوص املسارات الثالثة التالية
األول،هوتعزيزسلطةالسلطةالفلسطينية،
ومنحها ســلطة مامرسة الوظائف السيادية
الوطنية يف مجاالت األمن ،والتمويل وغريها
من املجاالت ،لتحقيق اإلدارة والسيطرة الفعالة
عىل األرايض الفلســطينية املتمتعة بالحكم

الذا واملحتلة.
والثاين ،دعم كافة الفصائل الفلســطينية
لتعزيز التضامن وتحقيق املصالحة الداخلية
من خالل املشــاورات واملحادثات ،وتشــكيل
موقــف موحد للتفاوض من أجل حل القضية
الفلسطينية.
والثالث ،رضورة تشــجيع الفلســطينيني
واإلرسائيليني عىل استئناف محادثات السالم
عىل أســاس حل الدولتــني .والصني ترحب
مبمثلني مــن الجانبني للقــدوم والتفاوض
مبــارشة يف الصني وتدعــو إىل عقد مؤمتر
ســالم عاملي بقيادة األمم املتحدة ،مبشاركة
األعضاء الدا ــني يف مجلس األمن ،وجميع
املعنيني بعملية السالم يف الرشق األوس .
مــن جانبهام ،قال شــكري وأبــو الغي ،
إنهــام يتفقان مع األفــكار ذات الصلة التي
طرحها الجانب الصيني ،ومستعدان للتواصل
والتنســيق الوثيق مع الصــني ،ويأمالن من
املجتمع الــدويل أن يحث إرسائيل عىل وقف
إقامة املستوطنات يف األرايض الفلسطينية
املحتلــة ،ورفع حصارها املفروض عىل قطاع
غزة.

منــاورات روســية هنديــة مشــتركة جنوبي روســيا

دولــيــات ــ مــبــوب

الـــــيـــــابـــــان  :ســــجــــن أمـ ــيـ ــركـ ــيـ ــيـ ــن ســــاعــــدا
غـــــصـــــن عـــــلـــــى الـــــــــفـــــــــرار الــــــــــى لـ ــبـ ــنـ ــان
قضــت محكمــة يف طوكيــو مبعاقبة
العســكري الســابق يف القــوات الخاصة
األمريكيــة ،مايكل تيلور ،بالســجن عامني
ومعاقبة ابنه بيرت بالســجن عام و أشهر،
بتهمة مســاعدة الرئيس الســابق لرشكة
نيسان للسيارات ،كارلوس غصن ،بالهروب
من البالد.
وكان تيلــور وابنه اعرتفــا بالذنب أمام
املحكمة ،يف حزيران يونيو املايض ،وقاال
إنهام «يـــــشعران بالندم عىل مســاعدة
اللبنــاين كارلوس غصن» عــىل الفرار من
اليابان.
وأق ّر تيلور وابنه بالذنب يف تهمة مساعدة
غصن ،يف كانون األول ديسمرب عام ،201
عــىل الفرار من مطار كانســاي يف غريب
اليابان ،يف صندوق عىل م طائرة خاصة
إىل لبنان.
وكانــت الواليات املتحــدة اعتقلت تيلور

وابنه ،يف شــهر أيار مايو عام  ،2020يف
ماساتشوســتس األمريكية وسلمتهام إىل
اليابــان يف آذار مــارس  ،2021وظال قيد
االحتجاز يف الســجن نفســه يف طوكيو،
الذي كان غصن محتجزاً به .وكشــف ممثلو
االدعاء أن تيلور وابنه حصال عىل  1 3مليون
دوالر لقــاء خدماتهــام ،و 500ألف دوالر
أخرى أتعاباً قانونية.
وكان غصــن رئيــس رشكتــي نيســان
وميتســوبييش ،واملديــر التنفيذي لرشكة
رينــو ،ألقي القبض عليــه يف اليابان عام
 201بتهم عدم اإلعالن عن مرتّبه واستخدام
أموال الرشكة يف أغراض شخصية.
وقــ ّرر القضاء اللبناين ،يف كانون الثاين
 ،2020منع غصن من السفر إىل خارج البالد،
وطلب ملفه من اليابان ،بعد االســتامع إليه
بشــأن «النرشة الحمراء» الصادرة بحقه عن
اإلنرتبول ،يف إثر فراره من اليابان.

نــدّ دت الحكومــة الفرنســية ،امس ،مبا
وصفته بـ«وقائع صادمة للغاية» غداة كشف
تجســس أجهزة
عدد من وســائل اإلعالم عن
ّ
االســتخبارات املغربية عىل نحو  30صحافياً
ومسؤوالً يف مؤسسات إعالمية فرنسية عرب
رشكة إرسائيلية.
وقال الناطق باسم الحكومة ،غابريال أتال،
إلذاعة «فرانس إنفــو» ،إنها «وقائع صادمة
للغايــة ،وإذا ما ثبتــت صحتها فهي خطرية
للغاية».
وأضــاف «نحن ملتزمون بشــدة بحريّة
الصحافــة ،لذا فمن الخطري جــداً أن يكون
هناك تالعب وأســاليب تهــدف إىل تقويض
حرية الصحافيني وحريتهم يف االســتقصاء
واإلعالم».
وشدد عىل أن االستخبارات الفرنسية تتبع
أســاليب يســمح بها القانون «وهي تحرتم
الحريات الفردية وتحديداً حرية الصحافة».
وتابــع أتال «ســيكون هنــاك بالتأكيد
تحقيقات وســتطلب توضيحات» ،مؤكداً أن
رصون
الصحافيني الذين يدعمون التحقيق «ي ّ

عىل حقيقة أن الدولة الفرنســية ليست جزءاً
من هذا الربنامج».
واســتهدف ناشــطون وصحافيــون
وسياسيون من حول العامل بعمليات تجسس
بواســطة برنامج للهواتــف الخلوية ط ّورته
رشكــة «أن.أس.أو» اإلرسائيلية تحت اســم
«بيغاسوس».
ويسمح الربنامج ،إذا اخرتق الهاتف الذيك،
بالوصــول إىل الرســائل والصــور وجهات
االتصال وحتى االستامع إىل اتصاالت مالكه.
وأظهــر التحقيق الذي نرشته ،أمس األحد،
مجموعــة من  17وســيلة إعالمية دولية،
اســتخدام الربنامج التجسيس ضدّ صحافيي
منظــامت إعالمية من حول العــامل ،بينها
وكالــة األنباء الفرنســية و«وول ســرتيت
جورنــال» و«يس.إن.إن» و«نيويورك تاميز»
ورالجزيــرة» و«فرانــس  »2و»راديو فري
يــوروب» و«ميديابــارت» و«إل باييــس»
و«أسوشــيتد برس» و«لوموند» و«بلومرب »
و«ذي إيكونوميســت» و«رويرتز» و«فويس
أوف أمريكا» و«غارديان».

فــرنــســا تستنكر تــجـ ّـســس امل ـ ــرب عــلــى صحافيين

الـــكـــرمـــلـــيـــن  :ال ــت ــح ــض ــي ــر لــــزيــــارة
عــــمــــل عـــلـــيـــيـــ الــــــــى مـــوســـكـــو

أعلن املكتب الصحفي للمنطقة العسكرية
الجنوبيــة الروســية عن إجــراء تدريبات
عســكرية مشــرتكة مع الهنــد ،يف ميدان
«برودبوي» بالقرب مــن مدينة فولغوغراد
جنويب روسيا ،ابتداء من مطلع اب القادم.
وجــاء يف بيان صدر عــن املكتب ،اليوم
االثنني «ستجري مناورة مشرتكة بني روسيا
والهنــد يف إطار منــاورات «إندرا ،»2021-
يف ســاحة ميدان التدريب «برودبوي» يف
املنطقــة العســكرية الجنوبية يف منطقة
فولغوغراد ،يف الفرتة ما بني الـ  1والـ  13من
اب القادم .ومن املقرر أن يشارك فيها نحو 0
جنديــا من الجيش التابع للمنطقة الجنوبية
(كتيبة املشــاة) ونحو  0جنديا من القوات
املسلحة الهندية».
وأضاف البيان أنه سيتم خالل املناورات يف
املنطقة العســكرية الجنوبية استخدام 300
هــدف مختلف ،مبا فيهــا  100هدف متحرك
ومحاكاة املركبات اآللية واملدرعات.
ودقق «مهمة التمرين هي زيادة جاهزية

هيئات القيادة والســيطرة ووسائل مكافحة
اإلرهاب».
وســتقوم الوحــدات الفرعيــة للبلدين
يف إحــدى مراحل التمريــن بتدمري عدو تم
محاكاته يف ناحية تدريبية صممت خصيصا
لهذا الغرض ،تتكون من  3شوارع و 50مبنى
سكنياً.
كام ســيتم وضع  1٦هدفــا متحركا يف
املكان ،وبينها مركبات من طراز «يو إيه زد»،
ونحو  30من الهياكل متثل أشخاصا بالحجم
الطبيعي ،تقلد مسلحني محتملني.
وعقــد مؤمتر التخطيــ النهايئ الثاين
ملمثيل القوات املســلحة لروسيا والهند ،يف
وقت ســابق وتضمن تنظيم تخطي وإعداد
التدريبــات التكتيكيــة الروســية الهندية
الدوليــة «إنــدرا  ،»2021 -يف فولغوغراد.
ووافق وفــدا البلدين عىل مــدة التدريبات،
وخطتها والسيناريوهات املقرتحة باإلضافة
إىل تكوين القوات والوسائل ،وإجراءات عبور
حدود الدولة ،وتنظيم التأمني.
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قال املتحدث باسم الرئاسة الروسية دميرتي بيسكوف ،إنه
يجري اإلعداد لزيارة العمل التي ســيقوم بها رئيس أذربيجان
إلهام علييف إىل موسكو.
وذكر بيســكوف ،أنه ســيتم خالل الزيارة مقارنة مواقف
الجانبني من العديد من القضايا.
وأضاف ممثل الكرملني «يتم اإلعداد لزيارة العمل هذه».
وتابع بيــــسكوف ،خالل رده عىل ســــؤال عام إذا كان
مــن املقرر التوقيــع عىل أي وثائق يف ختــام زيارة الرئيس
األذربيجاين «هذه زيارة عمل .من املفرتض أن يتم فيها مقارنة
املواقف».
يف وقت سابق ،ذكرت بعض وسائل اإلعالم أن علييف يعتزم
زيارة العاصمة الروسية يف  20متوز.

كميــن للشــرطة شــمال غربــي نيجيريــا
لقى  13ضابطا من الرشطة واثنان من الســكان مرصعهم
بينام أصيب  ٦أشخاص بجروح خطرية يف كمني نصبه قطاع
الطــرق يف قرية كــورار موتا بوالية زامفارا شــامل غريب
نيجرييا.
وقال مســؤول العالقات العامــة يف قيادة الرشطة محمد
شــيخو يف بيان إن «الهجوم وقع عندما كان ضباط الرشطة
املتنقلــة املنترشون يف قرية كورار موتا يســتجيبون لنداء
اســتغاثة فيام يتعلق مبحاولة قطــاع الطرق ملهاجمة بعض
املجتمعات املجاورة».
وأضاف أن «أفراد الرشطــة ،الذين واجهوا الكمني ،أظهروا
شــجاعة كبــرية ،وهو جهد ردع قطاع الطــرق عن مهاجمة
القرى».
وختم أنه «لســــوء الح  ،دفــع  13ضاب رشطة الثمن
األعــىل ..غري أن قطــاع الطرق من جانبهم تكبدوا خســائر
فادحة».

نـــتـــا ـــ الـ ــلـ ــوتـ ــو الــلــبــنــانــي

جرى مساء امس سحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 1 1
وجاءت النتيجة عىل الشكل اال
االرقام الرابحة  ٦-13-17-31-35-3الرقم االضايف
املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة
قيمة الجواز االجاملية  1 ٦ 17 1ل.ل
عدد الشبكات الرابحة ثالثة شبكات
الجائزة االفرادية  ٦5٦2 3 1ل.ل
املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف
ـ ال شبكات رابحة.
املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة 71 1 00ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة  2شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة 2 7 7ل.ل.
املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة 71 1 00ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة  2٦شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة  7070ل.ل.
املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة 15 1 0000ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة  12 5شبكة
ـ الجائزة لكل شبكة  12000ل.ل.
املبال املرتاكمة للمرتبة االوىل واملرتاكمة اىل الســحب
املقبل  1 5 0ل.ل.

نـــــــــــــتـــــــــــــا ـــــــــــــ

يـــــــــــــد

جرى مساء امس ســحب زيد رقم  1 1وجاءت النتيجة
كاآل
الرقم الرابح 50 0
الجائزة االوىل 313 3007ل.ل.
عدد االوراق الرابحة ورقة واحدة
قيمة الجائزة االفرادية 313 3007
االوراق التي تنتهي بالرقم 0 0
الجائزة االفرادية  50000ل.ل.
االوراق التي تنتهي بالرقم 0
الجائزة االفرادية  5000ل.ل.
االوراق التي تنتهي بالرقم 0
الجائزة االفرادية  000ل.ل.
املبال املرتاكمة للسحب املقبل 25000000ل.ل

نـــــــــتـــــــــا ـــــــــ يــــــومــــــيــــــة

جرى مســاء امس ســحب «يومية» رقــم  11 1وجاءت
النتيجة كاآل
يومية ثالثة 305
يومية اربعة 7 5
يومية خمسة 2٦731

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 العشقو واوالدها وعائالتهم وعموم
عائالت عون صعب ،الخوري ،الحســيني ،اوطة باشــيان ،بدر ،نارض ،عســاف،
ايب خليل ،ابو خليل ،مريزا ،عازار ،ساســني ،العشقو  ،وعموم عائالت الناعمة
وعقتنيت وانســبا هم يف الوطن واملهجر ينعون اليكم مبزيد من الحزن واال
فقيدتهم الغالية املأسوف عليها املرحومة

تريز جرجس صع
ارملة املرحوم فرنسيس طانوس عون

املنتقلة اىل رحمته تعاىل يوم االحد الواقع فيه  1متوز  2021مزودة بارسار الكنيسة،
احتفل بالصالة لراحة نفســها يف متام الســاعة الثالثة بعد ظهر يوم االثنني  1الجاري
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،
للتعزية نعمة الله  -03/ 55٦طوين  - 03/ 1122ربيع 03/5125 2
جورج  - 03/553 23فادي 70/22 ٦0

1٠
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ريـــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــة

ّ
 ATCLنظ ـــــــــــم الجولـــــــــــة األولـــــــــــى لــــــــــــبطولة «الدريفـــــــــــت»
األلـــــقـــــاب مل ــس ــع ــد وصــــالــــحــــة و وقــــــــي وســـــرحـــــال وقـــاعـــي

ور لل ا ي يف ج ي ال ا

واز و نا يتوسطا الرما الستة ا وا

ا افيي مسعد ا رز ل ب املح ف

مح د

را

ا بط ف ة الهوا للسيارا املعدلة

نظّم النــادي اللبناين للســيارات والســياحة ( )ATCL
الجولة األوىل مــن بطولة لبنان يف االنجــراف (الدريفت)
للعام الجاري برعايــة اطارات «لين لون « يف «املزار موتور
بارك» (كفردبيان) مبشاركة سيارة وس اجراءات وقائية
صارمة من وباء «كورونــا».ويف التفاصيل ،احرز اكزافييه
مســعد لقب فئة املحرتفني وراين صالحة لقب فئة السيارات
املعدّلة بنســبة كبرية ومايك زوقي لقــب فئة الهواة ومحمد
رسحال لقــب فئة الهواة للســيارات املعدّلــة.وكان الرصاع
محتدماً يف فئات املحرتفني والســيارات املعدلة بنسبة كبرية
وفئة الهواة.واحرزت كارين قاعي كأس السيدات.
ويف ما ييل اسامء الفائزين يف كافة الفئات
فئة املحرتفني
-1اكزافييه مسعد عىل نيسان  350زد  270نقطة
-2اوليفر الكك عىل يب ام دبليو اي  257: ٦نقطة
-3مشعل كوكب  325أي  2نقطة
فئة السيارات املعدّلة بنسبة كبرية()hybrid
-1راين صالحة عىل يب أم دبليو اي  210: 3٦نقطة
-2فضيل جوهري عىل يب ام دبليو  31أي  205نقاط

الحة بط ف ة السيارا املعدلة بنسبة يرب

السيدا ل اري

اعي

 -3محمد سليم عىل يب ام دبليو ام 1 5: 3نقطة
فئة الهواة ()street
 -1مايك زوقي عىل نيسان  350زد  1 5نقطة
-2اميل زهرا عىل نيسان  350زد  170نقطة
-3فادي حسون عىل نيسان  350زد  135نقطة
فئة الهواة للسيارات املعدّلة( (
-1محمد رسحال عىل شيفروليه كامارو  235نقطة
 -2جورج تنوري عىل نيسان  350زد  1 0نقطة
-3محمد جعفر عىل نيسان  350زد  20نقطة
كأس السيدات
-1كارين قاعي عىل نيسان  350زد
وتألفت لجنة الحكام من جان بيار نرصالله وميشال زغيب
ويوسف باسيل.
ويف الختام ،وزّع ممثل االتحاد الدويل للســيارات (الفيا)
يف الرشق األوســ وشــامل افريقيا ومنسق لجنة رياضة
السيارات يف النادي املنظّم عامد لحود ورئيس مصلحة رياضة
السيارات يف النادي املنظّم كايب كريكر ومدير السباق مارك
حايك ومسؤولو املسابقة الجوائز عىل الفائزين.

دورة تصنيـــــــــــــــــــــــــــــــــ بكـــــــــــــــــــــــــــــــــرة الطاولـــــــــــــــــــــــــــــــــة
س ــع ــد الــــديــــن ال ــه ــبـ ـ لـــلـــرجـــال وتـــالـــيـــا عـــــــا ار لــلــســيــدات
بغية إختيار املنتخب الذي سيشــارك
يف بطولة آســيا التي تستضيفها قطر
خالل شــهر أيلول املقبــل ،أقام االتحاد
اللبناين لكــرة الطاولــة دورة تصنيف
لالعبني والالعبــات الثامنية األوائل يف
نادي املون الســال -عني سعاده .وخالل
املسابقة ،تع ّرض الالعب روك حكيم يف
بداية مباراتــه األوىل إلصابة بالغة يف
يده أجربته عىل اإلنسحاب من املنافسة.
وقد جاءت النتائج كاآل

} السيدات }

يف فئــة الســيدات ،حلّــت أوىل تاليا
عازار(انرتانيك بريوت)بســبعة إنتصارات
 ،الثانبــة ليتيســيا عــازار (انرتانيــك
بريوت) بســتة إنتصــارات ،الثالثة مريم
الهبش(األهيل صيدا) بخمســة إنتصارات
،الرابعــة جينيفر خ ّيــاط (العبة ح ّرة)
بأربعة إنتصــارات والخامســة فاطمة
الدقدوقي (األهيل الخيام) السادســة ليا
عســاف (الندوة القامط ّية) ب نتصارين،
ّ
السابعة ميساء بصيب (األدب والرياضة
كفرشــيام) ب نتصارين  ،الثامنة نويلكشيشيان (هومنتمن بريوت) وإنسحبت
من التصنيف.

ّ
رمــــــايــــــة :طـــــنـــــوس الــــــخــــــوري بــــطــــل املــــرحــــلــــة ال ــث ــان ــي ــة
مــــــــن بـــــطـــــولـــــة لـــــبـــــنـــــان لــــــلــــــتــــــراب الــــــفــــــئــــــة أ

سعد الدي الهب امل ن

و

} الرجال }

حل سعد الدين نور الهبش
ولدى الرجالّ ،
(انرتانيك بريوت) يف املركز األ ّول بســبعة
حل محمد نــور الهبش
إنتصارات فيــام ّ
(انرتانيك بريوت) يف املركز الثاين بخمسة
إنتصارات وحسن شــبيب (الجنوب تول)
ثالثاً بخمســة إنتصــارات والرابع هالل
مختار (الفادي األقدس) بثالثة إنتصاراث
والخامس أحمــد مصطفى حرب (الجيش
اللبناين) بثالثة إنتصارات والسادس غالب اليا عازار امل
فح (الريايض غزير) بث ثة إنتصارات
فالســابع محمد حم ّيه (الغدير جبشيت)
ب نتصارين و انسحاب روك حكيم (الفادي األقدس) بسبب
اإلصابة.
أرشف عــىل املباريــات الحكم العام جوزيــف العقيقي

نةو
القســيس  ،الحكامن الدوليان
ورئيس اللجنة الف ّنية فادي
ّ
ربيع جرجس ومصطفى الدقدوقي والحكام اإلتحاديون راما
دعبول ،سينتيا غصن ،ريم دمج ،دانا شحيمي ،إييل سليامن
و فادي تابت.

نظّم اإلتحاد اللبناين للرماية والصيد مســابقة بالرماية
عىل األطباق وهي املرحلة الثانية من بطولة لبنان يف الرماية
عىل األطباق من الحفرة األوملبية للفئة (أ) والتي اجريت يف
حقل نادي طوين وازن للرماية.شارك يف املسابقة  3رامياً
 .ح املســابقة رئيس النادي املضيف عبدو وازن وعدد من
املهتمني .وجــاءت نتائج مرحلة التصفيــات عىل  125طبق
للرماة الستة األوائل عىل الشكل التايل
طنوس الخوري 125/11125/113
رسكيس موجورج الجاموس 125/10ناصيف سليامن 125/105ماريو قزحيا 125/10أرشف علّوش 125/10وحســب النظام الجديد املتبع يف االتحــاد الدويل للرماية
يتأهل يف التصفيات املؤلفة من خمس جوالت الرماة الســتة
الذين أحرزوا أعىل مجموع اهــداف من اصل  125طبق ومن
ثــم يدخلون الجولة النصف نهائية يرمي كل من الرماة طلقة
واحدةعــىل  25طبق .بعدها تجرى املرحلــة النهائية الحراز
املركز األول والثــاين والثالث ،اذ تضاف عىل النتيجة املحققة
يف املرحلة النصف نهائية نتيجة خمســة أطباق ل ول ويتم

انــتــخــابــات نـــادي الــتــعــاضــد بــيــروت
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي  2تمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
دعــت اللجنــة االدارية
لنادي التعاضــد الريايض
(املزرعة -بــريوت) اعضاء
الجمعيــة العمومية للنادي
اىل جلسة تعقد عند الساعة
الرابعة من بعد ظهر السبت
املقبل الواقع فيه  2متوز
الجــاري يف مقــر النادي
النتخاب لجنة ادارية جديدة
للنادي مؤلفة من  11عضواً
وذلك عمالً بالنظام الداخيل
للنادي (املادة العارشة).
يشار اىل ان تحديد املوعد
عار ناد التعاضد
الجديد لالنتخابات أ بعد
عدم اكتامل النصاب(الثلثني)
يف الجلســة االوىل السبت
الفائت بعدما ح  25عضو من اصل  5سددوا اشرتاكاتهم.
وسيكون النصاب يف جلسة السبت املقبل النصف زائد واحد.
ودعي جميــع األعضاء املنتســبني اىل النادي لتســديد
اشرتاكاتهم قبل االنتخابات.
وذيّل البيان بتوقيع رئيس النادي جورج مرشــد مجدالين
وامني ال اميل ح ّتي .

استبعاد الرامي الذي حصل عىل أقل عدد من االصابات وبعدها
تجري الرماية عىل خمسة أطباق اضافية أخرى .ويتم استبعاد
الرامي الذي حصل عىل أقل عــدد من االصابات ويحصل ذلك
للمرة الثالثة والرابعة أيضا» عندها يعرف من الذي فاز باملرتبة
الثالثة .وأخريا» تحسم النتيجة بني األول والثاين بعد الرماية
عىل عرشة أطباق يف آخر الجولة.
لذا جاءت النتائج عىل الشكل التايل
املركز السادس الرامي أرشف علوش اذ حصل عىل  15منأصل 25
املركز الخامس الرامي ناصيف سليامن اذ حصل عىل 1من أصل 30
املركز الرابع الرامي ماريــو قزحيا اذ حصل عىل  2٦منأصل 35
املركز الثالث الرامــي جورج الجاموس اذ حصل عىل 30طبق من أصل 0
اذ حصل عىل  35من
املركز الثاين الرامي رسكيس مواصل 50
وأحرز املركز االول الرامي طنوس الخوري وحصل عىل 3
طبق من أصل  50يف الجولتني النصف نهائية والنهائية .
أرشف عىل التحكيم جوزيف حنا .

بطولة لبنان للكرة الطا رة الشاطئية
للرجال والسيدات والفئات العمرية

ملعب لل ر الطا ر ال ا ية

ين ّ
ظم اإلتحاد اللبناين للكرة الطائــرة بطولة لبنان للكرة
الطائرة الشاطئية للس ّيدات والرجال لعام  2021بني  1و 7آب
املقبل وبطولة لبنان للفئات العمرية بني  1و 21آب املقبل.
وحدّ دت آخر مهلة للمشــاركة لفئتي الرجال والســيدات
قبل االثنــني املقبل الواقع فيه  2٦متوز الجاري.اما آخر مهلة
للمشاركة ببطولة الفئات العمرية فحددّت قبل الخامس من
آب املقبل.
وحدّ د رسم االشرتاك بالبطولة مببل مائة الف لرية لبنانية
للفريق الواحد لبطولتي الســ ّيدات والرجال تسدّ د عند تسليم
قسيمة االشرتاك.
للتسجيل وملزيد من املعلومات االتصال بأحد األرقام التالية
03/٦51 0 - 03/
1٦ - 03/32 70

العنصرية تصل الــى الــفــورمــوال  1بعد كــأس اوروبــــا بــكــرة القدم
بعد الثال الذي أخفق يف ترجمة الركالت الرتجيحية املباراة
النهائية لكأس أوروبا لكرة القدم التي خ تها إنكلرتا قبل أسبوع
يف معقلهــا «وميبيل» ضد إيطاليا ،وقع بطل العامل لســباقات
«فورموال  »1الربيطاين لويس هاميلتون ضحية للعنرصية يف
وســائل التواصل االجتامعي ،بعد فوزه املثــري للجدل األحد يف
سباق بالده.
وسبب سائق مرســيدس األحد عىل حلبة سيلفرستون التي
استضافت
الجولة العارشة من بطولة العامل للفورموال  ،1بخروج منافسه
متصدر الرتتيب العام ســائق ريد بل الهولندي ماكس فريستابن
بعدما اصطدم به يف اللفة األوىل.
وأدى هذا الحادث اىل توجيه إهانات عنرصية بحق الســائق
صاحب البرشة الســمراء الوحيد يف تاريخ الفورموال  ،1بحسب
ما كشــفت بطولة الفورموال  1واالتحاد الدويل للسيارات (فيا)
اللذين أدانا هذه الترصفات.
وكشف الطرفان يف بيان «خالل وبعد جائزة بريطانيا الكربى
كان لويس هاميلتون ضحية العديد من اإلساءات العنرصية عىل
وسائل التواصل االجتامعي بعد الحادث الذي حصل يف السباق».
وتابــع البيان «يدين كل مــن الفورموال واحــد ،فيا وفريق
مرســيدس-أي ام جي برتوناس للفورموال واحد هذه الترصفات
بأشد العبارات املمكنة .ال مكان لهؤالء الناس يف رياضتنا ونحث
املسؤولني عىل محاسبة أفعالهم».
ورغم تغرميــه بالتوقف لعرش ثوانٍ يف مــرآب فريقه ،نجح
هاميلتون يف خطف الفوز من ســائق فرياري ابن إمارة موناكو
شــارل لوكلري يف وقت كان فريســتابن يف املستشفى من أجل
التأكد من سالمته.
ودافع بطل العامل سبع مرات عن نفسه عرب الراديو الالسل
مع فريقه معترباً انه «كنت يف املقدمة .كنت أقود عىل مســاري
التســابقي وفســحت له املجال» ،يف وقت ألقى مدير ريد بول
الربيطاين كريســتيان هورنر باللوم عىل مواطنه قائالً «األمر
واضح بالنسبة يل وقد ســابق هاميلتون عىل هذه الحلبة مرات
عدة ومل يكن يتوجب عليه فعل مــا قام به والتجاوز من الداخل
عند أحد أرسع املنعطفات».
ومل يستغث فريســتابن ما فعله بطل العامل هاميلتون ،متهامً
إياه «بســلوك غري محرتم وغري ريايض» ،كاتبــاً يف «تويرت»
«سعيد ألنني بخري .أشعر بخيبة أمل كبرية بسبب خروجي بهذه
الطريقة .العقوبة (التي حصل عليها هاميلتون) ال تساعدنا وال
تنصف الحركة الخطرية التي قام بها لويس عىل الحلبة».

الربيطا

اميلتو

أضاف «مشــاهدة االحتفاالت أثناء وجودك يف املستشــفى
هو ســلوك غري محــرتم وغري ريــايض لكننا ــيض قدماً».
ومن املؤكــد أن ما حصل عىل الحلبة ال يجيــز ألحد اللجوء اىل
العنرصية من أجــل التعبري عن امتعاضه ،وهذا ما شــدد عليه
البيان املشــرتك اإلثنني ،مضيفاً «الفورموال  ،1فيا ،الســائقون
والفرق يعملون عىل بناء رياضة أك تنوعاً وشــمولية ،ويجب
تســلي الضوء عىل مثل هذه الحاالت غري املقبولة من اإلساءة
عرب اإلنرتنت والقضاء عليها».
وكان هاميلتون من أبرز الناشطني يف دعم حركة «حياة السود
مهمة» ،وقد أسس يف  201لجنة تهدف اىل تحسني التنوع يف
عامل الفورموال واحد ورياضة السيارات.
كام كان ســائق مرســيدس من أبرز الداعمني لثال منتخب
بالده لكرة القدم ،باكايو ســاكا وماركوس راشفورد وجايدون
سانشو ،بعد اإلساءات العنرصية التي طالتهم عقب فشلهم يف
ترجمة ركالت الرتجيح يف نهايئ كأس أوروبا األحد املايض ضد
إيطاليا.
وشــدد هاميلتون يف «إنســتغرام» أنه «يجب العمل من أجل
مجتمع ال يطلب مــن الالعبني أصحاب البرشة الســمراء إثبات
جدارتهم أو مكانهم يف املجتمع فق من خالل الفوز .
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تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة
7

اعداد فيليب شامس

ال ــش ــب ــك ــة الــصــ ــيــرة

من هو
من هي

2 1

1

3

5

2
عامل كيميــايئ فرنيس راحل .إشــتهر بابحاثه يف
قانون النسب الثابتة .كان االبن الثاين لصيدالين ،وعمل
كمساعد لوالده .رفض عرض لنابوليون بأن يرتأس إنتاج
سكر العنب ،باملادة التي إكتشفها.
إسمه مؤلف من تسعة حروف .إذا جمعت
 - 7+ +٦+2+5مدينة يف الربتغال.
 - 7+ +2+٦كاتب فرنيس راحل.
 - +2+5+تق ّبل وتلثم.
 - 3+7+1شجر مثمر.
 - ٦+7+مدينة فرنسية.
 - ٦+2+حائ يلقب بالعظيم يف الصني.
 - +٦رسب من الطيور.

الحل السابق
افقيا

اخترب معلوماتك

عموديا

1ـ مدينة يف فرنسا،
يل.
أوصل الخرب إ ّ
2ـ شــاعر لبنــاين
راحل.
3ـ قلبــي ،مدينــة
حــامل ،يد
كمبوديــة،
ّ
الثوب.
ـ رئيــس مجلــس
نيايب لبناين راحل ،ق ّوة.
5ـ ذاق اليشء ،ورك،
من ملوك فرنسا.
٦ـ تسعون باألجنبية،
ص ّوت الضفــدع ،عتبت
عليها .
7ـ فــرح ،و  ،فتل
الحبل ،الس ّيد ذو االنفة،
متشابهان.

ـ فنانــة مرصية،
ضمري متصل ،االســم
الثــاين لوزيــر دولة
لبناين سابق.
ـ أداة رشط ،دولــة
افريقيــة ،بــالٍ مــن
العظام ،مدينة يابانية.
شــاب،
10ـ تغطّى،
ّ
نع ّمر ،بحر.
11ـ يفوزون ،عاصمة
آسيوية ،عال وارتفع.
12ـ شوائب ،منازلنا،
مــن يجــري ويقــود
السفينة.
13ـ االســم الثــاين
لوزير اقتصــاد لبناين
راحل ،صحف ،مرشد.

الحل السابق
1ـ ســان جــون برس،
حامك
2ـ أحمد األسعد ،انا
3ـ تساعدين ،الدسار
ـ أأ ،اربد ،كانو
5ـ ننتمي ،حرن ،اللسان
٦ـ أو ،النمســا ،آيس،
رسب
7ـ دلنا ،ننفيه ،نداوي

1ـ صاحــب اليشء ،ممثلة
مــــرصية ،يصيــح ويرفع
صوته.
2ـ أسد ،دولة أوروبية.
3ـ لقبــه الحكيــم ،عــامل
فرنيس إكتشف لقاح الكلب.
ـ متشــابهان ،مقــويل،
تح ّن اىل.
5ـ بلدة يف قضاء جبيل ،من
أسامء الحية ،جذب بشدّ ة.
٦ـ يرجــون ،عاصمــة
افريقية.
7ـ أحد الشــهور ،إهتزاز،
شحم.
ـ أثــر ،جامعــة ،رسب،
نعام.
ـ إلتهب ،طرد ،تقطع.

افقيا

االبراج

الحمل
) 21آذار  20 -نيسان)

1ـ ساتان ،دس ،أقرأ
2ـ احسان املنذر
3ـ ا ،توين راندل
ـ جدعتم ،إرتباكه
يدي
5ـ وادـ يا ،تبّ ،
٦ـ نلنا ،لفّت ،األب
7ـ بايرون ،وأب
ـ رس ،منفلوط
ـ سعاد حسني ،خليل

الثور
) 21نيسان  21 -أيار)

ال طان
) 22حزيران  23 -متوز)

أنت سعيد الح يف الحب وعالقتك العاطفية
مسألة خاصة ســرتغمك رمبا عىل القيام
برحلة قصرية غري متوقعة .كل ء سيسري مثالية ،فتتخطى كافة العراقيل التي تصادفك.
عليك االختالط أك باألصدقاء األوفياء.
عىل ما يرام اذا نظرت بايجابية اىل الحياة.

االسد
)  2متوز  23 -آب)

العذراء
)  2آب  23 -أيلول)

مســؤوليات اضافية تلقى عىل عاتقك يف
ســتجد الثقة التامة يف نفســك ووسائلك
الخاصة .بنشــاط مركّــز وتنفيذ العمل بدقة هــذه اآلونة .احتامل بنــاء عالقة ممكن أن
تحسن يف العالقات
متناهية ستحقق الزيادة املرجوة يف مواردك تؤدي اىل تفاهم مشرتك.
ّ
العامة.
وأرباحك.

امليزان
)  2أيلول  22 -ت(1

العقرب
) 23ت21-1ت(2

أمــل جديد يف الحب بعد الفرتة األخرية من
حاول أن تأخذ قراراتك وأنت واثق من نفسك
من دون أي تــردد أو وجل .عالقات طيبة مع العصبية الزائدة .اتصاالت مع أشخاص تعتمد
األصدقاء ،وهدوء يف الح ّب والحياة العاطفية .عىل دعمهم ومساندتهم يف عملك الجديد.

القوس
)22ت 21 - 2ك(1

الجدي
)22ك 20 - 1ك(2

مضايقات تســبب لك الحــرية والقلق .من
ال تجعــل األمور تتضخم بينــك وبني أحد
األشــخاص الخبثاء .احرتس من الوقوع يف الحكمة أن تعرف األســباب الكامنة وراءها.
خطــأ كنت قــد وقعت فيه ســابقا .كن ل ّينا أخبار طيبة من نسيب مغرتب يهمك أن تعرف
أحواله.
ومتسامحا أك .

الدلو
) 21ك 1 - 2شباط)

10ـ دل ،رافقوا ،وج
11ـ دكن ،اطّراد
زي
أهاجر،
12ـ ماسا،
ّ
13ـ أناناس ،لب ،جيد
1ـ كارولينا ،إده
15ـ دالله
رس
1٦ـ رساديبّ ،
اسو ،الحوت
17ـ ّ
1ـ نبيلة عبيد

1ـ ما إســم حاملة الطائرات الفرنسية التي زارت مرفأ
بريوت االثنني يف العارش من نيســان عام  2000وأمضت
خمسة أيام؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ ما إســم الدولة التي تقع يف جزر االنتيل وتلقّب بـ
الجمهورية السوداء؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ يف أية ســنة حصلت أول إمرأة عىل رخصة قيادة
طائرة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ أين يقع أكرب سور مرجاين يف العامل ،علام بأن ثاين
أكرب سور يف العامل يقع يف مدغشقر؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ يف أية عاصمة أوروبية عرض أول رشي لرســوم
متحركة ناطقة ،وذلك يف العام  1 22يف سينام الحمراء؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٦ـ ما إســم الطيور العمالقة ،ذات األجنحة الطويلة،
ولها القدرة عىل أن تعرب املحي خالل ستة أيام ،وطعامها
الطبيعي هو األسامك؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ ما إســم رئيس زامبيا الذي تويف يف بريطانيا عام
 201ولقّب بـ ملك الكوبرا؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ما إســم امللك االنكليزي الذي ولد يف فرنسا وتويف
عام  1 00يف بريطانيا ،وابتكر واســتعمل منديل الجيب
ألول مرة؟
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افقيا

عموديا

1ـ دولــة أوروبية غري
ساحلية.
2ـ سيفي.
3ـ مــن أعظم شــعراء
روما القدمية.
يخصني.
ـ للمنادى،
ّ
5ـ نقيض أك ها.

1ـ عاصمــة دولــة
أوروبية.
2ـ ما يت أل من األشياء.
3ـ تتابع ملعان الربق.
ـ يح ّيده عن.
5ـ أحد األنبياء.

الحل السابق
عموديا

افقيا
1ـ مانغا.

1ـ مارغو.

2ـ الصنف.

2ـ املجر.

3ـ رم ،مت.

3ـ ن

 ،ر ّو.

ـ غجر.

ـ غنم.

5ـ وروار.

5ـ افتخر.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ جامايكا.
2ـ السويد.
3ـ األلف الرابع قبل امليالد.
ـ الصني الشعبية.
5ـ بورما.
٦ـ برج لندن.
7ـ سوريا.
ـ نصف سنة.
ـ الذي له أكرب رأس.

من انية حروف

أحاديثك مهمة ورمبا تكلف بعمل دقيق غري
استجمع قواك يف املجال العميل هذه الفرتة
وتــرصف بفطنة وانتباه .قــد يحاول أحدهم متوقع .ســتغريك املحاوالت التي تحتاج اىل
تأمل .عليك أن تعرف طريقك بوضوح.
اقناعك برأيه الخاص ،فكّر مليا وال تت ع.

الجوزاء
) 22أيار  21 -حزيران)

10ـ بلــدة يف قضاء عاليه،
كاتبــة برتغاليــة إشــتهرت
برسائلها.
11ـ مدينة فرنسية ،يشارك
بـــ ،نهــض بالحمــل بجهد
ومشقة.
12ـ بعد اليوم ،يبس الخبز،
مكتشف سامعة الطبيب.
13ـ عاصمة آسيوية.
1ـ فيلــم لفريد األطرش،
نح ّمل املشاق.
15ـ تدريبي ،عائلة.
1٦ـ قــاد م ،ضمري متصل،
عمري.
17ـ أرق ومل ينم ،غزال.
1ـ ممثــل وفنان مرصي
صاحب الصورة.

عموديا

ـ سمرية توفيق ،األلدّ
ـ نرتب ،أل ،واجب ،اياة
10ـ أذاب ،أبــو خاطــر،
ا لبلع
11ـ قرنايــل ،طل ،جدّ ،
ح ّب
12ـ دكــداك ،يوازيــه،
سوي
ّ
13ـ اللهيب ،الجديد ،يرتدّ

الياس فرحات

3

الحوت
) 20شباط  20 -آذار)

افتــح عينيك جيدا وحــاول أن تتغلب عىل
ستتضايق من بعض الفضوليني .كن واضحا
وال تدع الغموض يســيطر عىل أية مســألة تشا مك .نشــاطاتك تتيح لك لقاء العديد من
معلقة .أمامك أرباح جيدة يف املجال التجاري .االشــخاص ،وهناك احتامل بــأن تجد بينهم
املناسب لك.

دولة افريقية
الروشة
الحمرا
املزرعة
بريوت
برين
بلجيكا
بولونيا
بور
توسكانيني
تحركات
تونس
ثائر
جز
جبيل
خربية
خلود
ديروط
دانتون
راشيا
روميو
زهور
شهود
صور
صدق
صك
صابرين
صنعاء
صخرة
طرابلس
طوكيو
عسل

S U D O K U

غاندي
فخ
قيرص
قمر
كائن

كوبا
كاترينا
كروان
مخ
منغوليا

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

مسرية
محارضة
مطالب
منازل
نقود.

الحل السابق

الحل السابق
لندن

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

الثلثاء  20متوز 2021

ّ
ترجيح تأجيل االســتــشــارات التي دعــا اليها عــون وطريق ميقاتي غير معبدة الــى السراي
حــــــــزب الـــــلـــــه يــــطــــفــــىء مــــحــــركــــاتــــه الــــســــيــــاســــيــــة وعــــيــــنــــه عــــلــــى األمــــــن
«األضـــــحـــــى» عـــلـــى ال ــع ــت ــم ــة ومـــــن دون بـــنـــزيـــن و٪٧٠مـــــــــن االدويـــــــــة مـــفـــقـــودة !

لبنا

واب اما محطا الو ود

(تتمة ص(1
مرتفعة لرئيس الحكومة السابق نجيب ميقا ال يجعله
يدخــل ال اي غدا باعتبار انه اذا كان بري متحمســا له
فحزب الله ال يح ّبذه كثريا متاما كام الحريري ،اال اذا حصل
توافق دويل كبري عىل اسمه».
وتضيف املصادر لـ «الديار» »لالســف نحن عىل موعد
مع مزيد من االنهيارات وتحلل مؤسسات الدولة وانفجار
ازمات جديدة ،وال يبدو ان تشكيل حكومة سيكون متاحا
عارمة تضع
اال اذا حصل اشــكال امني كبــري او فو
الجميــع يف الداخل والخارج تحت ضغ هائل يدفع كل
القوى للسري بتسوية معينة».
وتقول مصــادر مطلعة عىل جو حزب الله لـ «الديار»
ان «الحزب أطفأ محركاته السياســية بعد جهود شــتى
بذلها يف مرحلة تكليف الحريري لتســهيل مهمته وازالة
العراقيل مــن امامه» ،الفتة اىل انه «يف املرحلة الراهنة
يراقب ويدقق باملعطيات وعينه عىل االمن باعتبار ان ابرز
ما يخشــاه ان يؤدي الفرا السيايس الحايل اىل فو
امنية يعد العدة ملواجهتها».
ومبحاولة للتصدي لتامدي الفرا الســيايس ويف ظل
تعنت حســان دياب الرافض ترصيف االعامل باطار ضيق
جدا ،قرر عون تكثيف عمــل واجتامعات املجلس االعىل
للدفاع .وتؤكد مصــادر قريبة منه لـ «الديار» انه يقوم
بذلك مضطرا ومللء الفرا الذي يرص عليه دياب ،متسائلة
«من يهتم بتســيري شــؤون الناس وهل يجوز ان يرتكوا
ملصريهم؟»
وأعلــن املجلس األعىل للدفاع  ،بعد انتهاء جلســته
أمس أن «املجتمعني درســوا األوضاع األمنية ال سيام
مع حلول عطلة عيد األضحى املبارك ورضورة جهوزية
القــوى العســكرية واألمنيــة للمحافظة عىل األمن
واالســتقرار» كام درس املجلس عــددا من املواضيع
املدرجــة عىل جــدول اعامله «واتخذت يف شــأنها

القرارات املناســبة التي ابقيت رسية وفقاً للقانون».
وترأس عــون بحضور دياب ووزيــر الصحة ونقيب
الصيادلــة وممثلني عن رشكات األدوية العاملية يف لبنان
ومســتوردي األدوية ورشكات تصنيع األدوية اجتامعا
للبحــث يف حل أزمة الدواء بعد القــرار برفع الدعم عن
 75من األدوية واعالن نقيب الصيادلة غســان األمني
ان هنــاك  ٦0إىل  70باملئة مــن األدوية غري متوفرة يف
الصيدليات.
وشدد عون عىل أنه «من غري املسموح اإلساءة اىل األمن
الصحــي الذي يوازي بأهميتــه األمان يف كل املجاالت».
ودعا حســان دياب ل ورة «الرتكيز عىل درس تسعرية
الدواء واالسترياد املتوازي».
ولفــت املجتمعــون إىل «رضورة التزام مرصف لبنان
بجدولة املســتحقات لصالح الرشكات املستوردة وضمناً
املواد األولية للصناعة املحلية املرتاكمة منذ بداية ،»2021
مؤكدين أن «السياســة الدوائية ومســتقبلها مرتبطان
ارتباطــا وثيقًا بالتزام املــرصف املركزي الدعم بقيمة 50
مليون دوالر شهرياً».
وشــددوا عىل أن «االســترياد الطار واملتوازي ضمن
معايري الجودة واألنظمة املرعية االجراء من خالل اللجان
الفنيــة املعتمــدة ،لكن بوترية رسيعة هو وســيلة من
وســائل الحل» ،الفتني إىل «املحافظة عىل العالقة املبنية
عىل تاريخ الثقة مــع رشكات االدوية العاملية».ورأوا ان
«الصناعة الدوائيــة املحلية وتفعيلها رضورة ملحة يف
أبعادها الوطنية واالقتصادية ضمن ســياق اعتامد نهج
االقتصــاد املنتج» ،مؤكدين «الســعي اىل ايجاد صندوق
دعم املريض من جهات دولية ،والعمل عىل ف األدوية
املدعومــة من خالل البطاقة الدوائية املمكنة ،واملرشوع
مم ّول من الرشكات العاملية».

} األضحى عىل العتمة }

وبالتــوازي مع اســتفحال ازمة الــدواء عادت ازمة
املحروقات لتشــتد .اذ تشــري كل املعطيات ان اللبنانيني

ار يف العت ة

ســيمضون عطلة عيد االضحى عــىل العتمة ومن دون
بنزين .وقال ممثل موزعي املحروقات يف لبنان فادي أبو
شــقرا أمس انّ «ال مخزون كاف لدى محطات املحروقات
لذلك تتفاقم األزمة يف نهاية األســبوع» .وأشــار اىل ان
وســيتم ملء
«املحطات ستتســلم اليوم كميات إضافية
ّ
خزاناتها» .وأوضــح أن «هناك تأخريا ومامطلة من قبل
} وفد أمرييك يف بريوت }
الدولة ومن مرصف لبنان يف فتح اعتامدات» .وأوضح أبو
وبرز أمس اعالن السفارة األمريكية يف لبنان  ،أن وفداً
شــقرا انّ «مادة املازوت مت ّوفرة ولكن بالقطارة» ،وأشار من مكتب متويل اإلرهــاب والجرائم املالية التابع لوزارة
إىل انّ هناك مشكلة كبرية إذ انها ال تكفي حاجة السوق .الخزانة األمريكية  ،يزور بريوت يف الفرتة ما بني  1و21
وقال عضو نقابة أصحــاب املحطات جورج الرباكس متوز الحايل .وأشــارت يف بيان ،إىل أن الوفد «سيجتمع
«عدنا إىل ّ
قصة ابريق الزيت يف ما خ ّ أزمة املحروقات مع محاورين من القطاع املايل وجامعات املجتمع املدين
من جهــة التأخري يف فتح االعتــامدات لذلك نطلب من للمشاركة يف مناقشة القضايا املتعلقة بالفساد والتمويل
مرصف لبنان الت يع يف فتحها ل تتمكّن البواخر من غري الرشعي و مكافحة اإلرهاب».
إفــرا حمولتها» ،وتحدث عن «زيادة الحاجة إىل املازوت
وقالت مصادر سياســية لبنانية لـ «الديار» ان «الوفد
من قبل كافة املؤسسات واملنازل يف ّ
ظل انقطاع الكهرباء يأ الستكشــاف قدرة لبنان عىل التحمل والصمود وما
وشح املادة».
ساهمت يف تفاقم األزمة
اذا كان الحصار املتواصل عليه يهدد الكيان ككل وبالتايل
ّ
مــن جهته ،أكّد رئيس تج ّمع أصحاب املولّدات الخاصة وجــب التخفيــف من الضغوط او االبقــاء عىل وتريتها
ّ
عبدو ســعادة أن أزمة املازوت مل
«تم الحالية».
تحــل الفتاً إىل أنه ّ
توزيع  ٦مليون ونصف املليون ليرت من املازوت من املصايف
وتــأ زيارة الوفد االمــرييك بعد زيارات قام بها عدد
يومي الجمعة والســبت املاضيني ،عىل أن توزّع مليون من املســؤولني الفرنسيني االســبوع الفائت وهم وزير
جار .إال أن السوق خالية التجارة فرانك رييســتري ،مستشار الرئيس باتريك دوريل
ليرت إضافية اليوم للرشكات والت ّ
وأشــار
فارغة».
تزال
ال
مــن البضائع ،وخ ّزانات املولّدات
والســفري بيار دوكان .وبحســب املعلومــات فقد رفع
إىل أن «الكمية املجملة املســلّمة توازي تقريباً  10ماليني املســؤولون الثالثة تقارير للرئيــس الفرنيس اميانويل
ليرت ،يف حني أن حاجة السوق خالل  2ساعة ،ويف ّ
ظل ماكــرون للبناء عليها قبل املؤمتر الــدويل املقرر عقده
التقنــني الراهن ،ترتاوح ما بني الـ  10والـ  15مليوناً ،ما يف اب يف باريس ،تزامنا مع الذكرى الســنوية االوىل
يعني أن الكميات املوزّعة تكفي لتأمني حاجة يوم ،هذا إن النفجــار مرفأ بريوت .وفيام رجحت بعض املعلومات ان
وصلت إىل أصحاب املولّدات».
يعلن رسميا عن عقوبات اوروبية عىل عدد من املسؤولني
يف املــوازاة ،أعلن وزير الصناعة يف حكومة ترصيف االوروبيــني بالتزامن مع الذكــرى االوىل النفجار املرفأ،
االعــامل عامد حب الله انه «تــم التوافق خالل االجتامع اســتبعدت مصادر مطلعة عرب «الديار» اصدار عقوبات
الذي رأســه رئيس الجمهوريــة صباحا يف قرص بعبدا ،مامثلة واضعة ما يصدر عن املسؤولني االوروبيني باطار
عىل الســامح للصناعيني باالسترياد املبارش ملادة املازوت «التهويــل ،باعتبــار انه ولو كانوا حقيقة ســيصدرون
وغريها من املشــتقات النفطية من دون إجازة مســبقة عقوبات مامثلة لفعلوا ذلك منذ مدة».
وفقا للقرار  .»200 /٦٦وكان الرئيس عون رأس اجتامعا
ح ه حب الله ،وزير الطاقة واملياه يف حكومة ترصيف
االعامل رميون غجــر ،نائب رئيس «جمعية الصناعيني»
جورج نرصاوي  ،خص للبحث يف حاجات املصانع اىل
املحروقات بعدما تعذر تأمني املواد ال ورية لتشغيلها.

طهـــــران تتهـــــم واشـــــنطن بعرقلـــــة مســـــار تبـــــادل الســـــجناء
(تتمة ص(1
وسطاء مع الواليات املتحدة وبريطانيا بشأن هذا املوضوع .وأوضح زاده أن
طهران مســتعدة لتنفيذ صفقة تبادل السجناء مع واشنطن ولندن فورا يف
حال التزام واشــنطن بوعودها ،حســب قوله .ويف سياق آخر ،قال املتحدث
باســم الخارجية اإليرانية إن إرسائيل تعدّ «مصدرا للعنف واإلرهاب يف هذه
املنطقة».

وبخصــوص العالقات مع مرص ،قــال زاده إن «اتصاالتنا مع القاهرة مل
تنقطع ونرحب بتحسني العالقات مع كل دول املنطقة».
وقبل يومني ،قال كبري املفاوضني اإليرانيني عباس عراقجي إن بالده تعيش
مرحلة انتقالية يف ظل نقل السلطة الجاري ،وإن مفاوضات فيينا ستنتظر
تعيني الحكومة الجديدة ،وس توقعات باستئناف املفاوضات يف آب املقبل.
وأضاف عراقجي ،يف تغريدة عىل تويرت ،أن عىل الواليات املتحدة وبريطانيا
أن تكفا عن رب التبادل اإلنساين للسجناء باالتفاق النووي.

أم ــي ــرك ــا وح ــل ــف ــاؤه ــا يــتــهــمــون الــصــيــن بــالــضــلــوع فـــي هــجــوم
ســــيــــبــــرانــــي كـــبـــيـــر اســــتــــهــــدف أنــــظــــمــــة مـــايـــكـــروســـوفـــت
(تتمة ص(1
مبا يف ذلك ملصالحهم الخاصة».
وأوضح املسؤول نفسه أن هذه العمليات تشمل «أنشطة إجرمية عىل غرار
االبتزاز عرب اإلنرتنت ،واالستيالء بواسطة التشفري ورسقة ضحايا من حول
العامل من أجل مكاسب مالية».
وتابع املســؤول «اطلعنا عىل تقارير تفيد بأن مشغلني سيربانيني تابعني
لحكومة جمهورية الصني الشــعبية اســتهدفوا رشكات خاصة بعمليات،
شملت طلبات فدية مباليني الدوالرات».
وقال مسؤول أمرييك كبري إن وكاالت اتحادية أمريكية ،منها مجلس األمن
القومي ومكتب التحقيقات الفدرايل ووكالة األمن الوطني ،ستوضح أك من
 50أسلوبا وإجراء يستخدمها «عمالء ترعاهم الدولة الصينية» يف استهداف
الشبكات األمريكية.

} ترصيح أورويب }

ونقلت وكالة بلومبري األمريكية عن منسق السياسة الخارجية باالتحاد

شارل ايوب ر يس التحرير العام
نـا ـــ ر ــيس التحرير  :حــنـا ايــــوب
نا ــبة ر ــيـــس التحرير  :نــور نعمة

األورويب جوزيب بوريل قوله إن الهجامت السيربانية التي انطلقت من الصني
) ،لتؤثر
اخرتقت خادم «مايكروسوفت إكستشين » (
بذلك عىل اآلالف من أجهزة الكومبيوتر والشبكات حول العامل.
وأضاف املســؤول األورويب أن هذه األنشطة السيربانية الخبيثة كانت لها
«آثار كبرية استهدفت املؤسسات الحكومية واملنظامت السياسية يف االتحاد،
والدول األعضاء ،وكذلك الصناعات األوروبية الرئيسة».
وقالت وكالة رويرتز إن السفارة الصينية يف واشنطن مل ترد عىل طلب
للتعليق عىل االتهام األمرييك .وكان مســؤولون صينيون قالوا يف السابق
إن بالدهم هي أيضا ضحية للتسلل اإللكرتوين ،وإنها تعارض جميع أشكال
الهجامت اإللكرتونية.
ويف ســياق متصل ،أعلنت وزارة العــدل األمريكية أمس أيضا عن توجيه
االتهام إىل صينيني يف حملة تســلل إلكرتوين عاملية اســتهدفت عرشات
الرشكات والجامعات والــوكاالت الحكومية يف الواليات املتحدة وخارجها،
وذلك بني عامي  2011و .201
واستهدف الهجوم اإللكرتوين الحصول عىل معلومات من شأنها أن تفيد
كثريا الرشكات الصينية.

 مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص -مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

 مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو مسؤول قسم االخراج سمري فغايل -رئيس القسم الفني وجيه عيل

إثــــيــــوبــــيــــا تـــعـــلـــن اكـــــتـــــمـــــال ال ــت ــع ــب ــئ ــة
الــــــــثــــــــانــــــــيــــــــة لــــــــســــــــد الـــــنـــــهـــــضـــــة
(تتمة ص(1
مل تكن لديها املعلومات الكافية بشــأن رسيان
عملية تعبئة سد النهضة.
وأكــدت اإلدارة أن هناك رضورة كبرية لتبادل
املعلومات بشــأن عملية تعبئة وتشــغيل سد
النهضة.
وقالت إن غياب املعلومات بشأن عملية التعبئة
الثانية للسد دفعها إىل اتخاذ إجراءات احتياطية.
وأشــارت إىل أنها بــدأت يف عملية التفري
التدريجي لبحرية الســد الستقبال وارد املياه من
إثيوبيا.
ويف وقت ســابق ،أعلن التلفزيون اإلثيويب
اكتامل التعبئة الثانية لســد النهضة وبث صورا
لها ،كام نرشت وكالــة األنباء اإلثيوبية فيديو
جديــدا يظهر االنتهاء من املرحلــة الثانية من
التعبئة األولية.
وتظهر الصور دنو مســتوى ارتفاع املياه من
املمر األوســ  ،وهو ما يعني أن مرحلة التجاوز
هي إيذان باستكامل التعبئة ،كام تظهر الصور
استمرار تدفق املياه من املمرين السفليني.

} ارتفاع مياه النيل األزرق }

ويف الخرطوم ،دعت وزارة الري السودانية
األحد القاطنني عــىل جانبي النيل األزرق إىل
اتخــاذ الحيطة والحذر جــراء ارتفاع متوقع
ملياه النهر نتيجة ل مطار الغزيرة يف الهضبة
اإلثيوبية.
ورجح مصدر بوزارة الري السودانية أن يكون
ســبب الزيادة يف منسوب مياه النيل األزرق هو

 املـدير املايل عــامد معـلوفـ املدير املسؤول دوليل بشعالين
ـ املوقع االلكرتوين رجا املهتار  -هشام زين الدين
 -مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

عــدم قدرة إثيوبيا عىل تخزين املياه يف الســد
اإلثيويب نتيجة مشكالت فنية.
وكانت الوزارة قالت يف بيان إن هذه الزيادة يف
مناســيب النيل األزرق ستكون من جنوب خزان
الروصريص وشامله وحتى مدينة الخرطوم.
والسبت أعلن السودان تخزين  1 ٦مليار مرت
مكعب من املياه ،لتأمني املستويات يف نهر النيل
والنيل األبيض تحسبا للملء الثاين لسد النهضة
اإلثيويب.
وتتبادل مرص والسودان مع إثيوبيا اتهامات
باملســؤولية عن تع مفاوضات حول الســد
يرعاها االتحاد األفريقي منذ أشهر ضمن مسار
تفاويض بدأ قبل نحو  10سنوات.

} الصني ومرص }

مــن جهة أخرى ،جــدد الرئيس املرصي عبد
الفتاح السييس -خالل لقائه يف القاهرة وزير
الخارجية الصيني وان يي -تأكيد موقف القاهرة
املطالــب بتوقيع اتفاق بني مرص والســودان
وإثيوبيا بشأن تعبئة سد النهضة وتشغيله.
وأعرب املســؤول الصيني عــن «تفهم بكني
التام ل هميــة القصوى لنهر النيل ملرص ،ومن
ثم مواصلة الصني اهتاممها بالتوصل لحل لتلك
القضية عىل نحو يلبي مصلحة جميع األطراف».
بدوره ،أكد الســييس موقف مــرص الثابت
بالحفــاظ عىل أمنها املــايئ املتمثل بحقوقها
التاريخيــة يف مياه النيــل ،وذلك بالتوصل إىل
اتفاق قانوين ملزم مللء وتشــغيل الســد يحقق
مصالح الجميع بشكل عادل.
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