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أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس،
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد ،تسجيل 543
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس ،لريتفع العدد الرتاكمي
لإلصابات منذ  21شباط  ،2020إىل .«552871
«تم تسجيل  445إصابة بني املقيمني و98
وأوضحت أنّه ّ
«تم تسجيل حالة وفاة
حالة بني الوافدين» ،مشري ًة إىل أنّه ّ
واحدة جديدة ،لريتفع العدد اإلجاميل للوف ّيات إىل.«7889
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بــعــد تــصــاعــد الــتــوتــر جــنــوبــا واشــنــطــن تــحــذر اس ــرائ ــي ــل :حـ ــزب الــلــه يــســتــعــد لــلــحــرب
مـــواربـــة ســـعـــوديـــة ...الــحــريــري «يــغــطــيــه» وبــاســيــل «يــتــمــنــع»  :مــيــقــاتــي «مــتــهــيــب»
جــريــمــة املـــرفـــأ ت ــدخ ــل «الـــــبـــــازار» الــســيــاســي وان ــق ــط ــاع املــــــازوت يــشــل الــقــطــاعــات
حقيقة الديار

مـــــــــــــــأســـــــــــــــاة
الــشــعــب الــلــبــنــانــي
اذا كان البنــك الدويل وخرباؤه يقولون
إنه منذ  150سنة وحتى اليوم مل مي ّر لبنان
وشعبه بأزمة خانقة كام هي االن ،فامذا
بكل أنواع
عىس يقول اللبنانيون املصابون ّ
املصائب واملآيس عن أحواله؟
كفى حديثاً عن أن الويالت التي نعيشُ ها
وأن عدم تأليف حكومة ناتج من أســباب
خارجية ،بل إنّ األســباب هــي داخلية
وهي فقدان الوعي الوطني الحقيقي لدى
املســؤولني عىل كل املستويات واستبدال
الوعي الوطنــي باملصالح الشــخصية
واالنانيات التي يعيشها مسؤولون تلتصق
بهم وبشخصيتهم ومتتدّ اىل معظم الطبقة
السياسية بنسبة  .90%ولذلك يتم اجهاض
الحل لنبقى يف االزمات
الحل تلو ّ
الحلــول ّ
التي استفحلت وامتدّ ت اىل نواح إنسانية
مل يســبق لها مثيل ومنهــا ما عاىن منه
املســيحيون يف لبنان يف زمن العثامنيني
سنة .1914
ونقول املســيحيني ليس مــن منطلق
مذهبي أو طائفي ،بل ألنها واقعة تاريخية
حدثت يف لبنان .كــام أن بقية الطوائف
اللبنانية م ّرت بظــروف صعبة جدا عىل
مختلــف أنواعها لكن مثلــام يقول البنك
الدويل منذ  150سنة وحتى االن مل تحصل
هكــذا كوارث عىل الشــعب اللبناين كام
الحــال اآلن يف زمن الحفاظ عىل حقوق
االنسان.
فكيــف يكــون الحفاظ عــىل حقوق
االنســان يف لبنان ويصل االمر بالشعب
اللبناين أن يفتقد حتى الدواء وال يجده؟
إذا كان مطلوبــا أن نأخــذ العــربة من
مأســاة لبنان ،فاملطلوب أن يحصل الوعي
الوطني لدى الشعب اللبناين ولدى قياداته
الرسمية والشعبية.
كفانــا املرض املذهبي حيث الشــعور
باالنتامء للبنان مفقود ومستبدل باالنتامء
املذهبــي .فهذا يقول انــا ماروين واآلخر
يقول أنا ســ ّني وأنا شيعي وأنا درزي وانا
أورثوذكيس وإىل كل االنتامءات البغيضة
التي هي مصدر ويالتنا ومصدر عدم القدرة
عىل تأليف حكومة منذ سنني وحتى االن أو
البقاء يف فراغ النتخاب رئيس جمهورية
كام حصل مع الرئيس العامد ميشال عون،
أو عدم تأليف حكومات سابقة والبقاء مدة
ســنة وأكرث دون حكومة أو متديد ملجلس
النواب بدل التجديــد والتغيري وإنتاج رأي
عام جديد من خالل انتخاب النواب وتكوين
السلطة الترشيعية.
لبنــان اليوم ال ينهار ،بل نحن يف لبنان
يف قعر االنهيار فال عمل وال طعام يكفي
وال بنزيــن وال مازوت وال دواء وال مدخول
مايل يكفي ونســبة الذين هم تحت خط
الفقر أصبحــت أكرث من  80%وال كهرباء
وال استشــفاء ،حتى ان األطباء اللبنانيني
االدمغة يهاجــرون ال بل لقد هاجر منهم
اآلالف وصندوق الضامن مل يعد قادراً عىل
تأمني االستشــفاء للبنانيني نتيجة اهامل
الســلطة التنفيذية للضامن االجتامعي
والصحــي وال يوجــد يف لبنــان ضامن
شــيخوخة وبالنتيجة حالــة يرىث لها
يعيشها الشعب اللبناين.
لقــد فقد الشــعب اللبنــاين ثقته يف
حكامــه ويف معظم طبقته السياســية
أيضا وأصبح هنالك وا ٍد بني الشعب اللبناين
الغارق يف املذهبيــة وأمراضه الطائفية
وبني حكامه والطبقة السياسية ومع ذلك
الجهل واملرض الطائفي واملذهبي حتى االن
عند الشعب اللبناين ال يجعله يقوم بنهضة
حقيقية تؤدي اىل تغيري جذري وحقيقي
يف القيادات والحكام ،بل يسري اللبنانيون
كل قطيع وراء زعيمه دون مساءلة ودون
تغيري طفيف يف مســار الشــعب الغارق
قســم كبري منه يف الجهل وعدم االنتامء
الوطني ،بل االنتامء املذهبي والطائفي.

شارل أيوب

ابراهيم نارصالدين
ال تــزال البالد اســرية االزمات غري القابلــة للحل يف ظل
السقوط املدوي للدولة بكامل اجهزتها ومسؤوليها يف اختبار
الحفــاظ عىل «كرامة» رعاياهــا ،فاملواطن املرتوك ملصريه ال
ميلــك اجابات حيال هذا العجز املتامدي يف تامني الحد االدىن
من مقومات العيش التي تســمح لــه بالصمود يف ظل ازمة
مفتوحة عىل االســوأ ،بعدما تبــني ان كل الحلول الرتقيعية
لبعــض وزراء الحكومة «املشــلولة» ومــرف لبنان ال تجد
طريقها اىل التطبيق «الســلس» ،وهكــذا وبعد ازمة البزين،
والدواء ،تسيد املازوت املشهد نهاية هذا االسبوع ،وباتت البالد
غارقــة يف العتمة ،بعدما خرجت املولدات الخاصة يف الكثري
من املناطق عن «الخدمة» وبات القطاعان الصحي ،والسياحي
يف خطر محدق ،فيام استفاق رئيس حكومة تريف االعامل
حســان دياب من «الغيبوبة» النقاذ االفران من االقفال مطالبا
بكشــف «املحتكرين»!..عىل الرغم من هذا الواقع املأساوي ال
يزال االفق الحكومي «ضبابيا» وال حسم حتى االن «لسيناريو»
يوم االستشــارات االثنني املقبل ،واذا كان اسم رئيس الحكومة
االســبق نجيب ميقايت يتقدم «السباق» ،اال ان قبوله التكليف
مل يصبــح بعد امرا واقعا ،فالرجل يبدو «متهيبا» القبول بهذه
املهمة دون ضامنات خارجية واضحة ،واجوبة غري ملتبســة
من قبل رئيس الجمهورية ميشــال عون ،وفريقه السيايس،

(تتمة املانشيت ص)12

بريوت يف العتمة

فرنسا :اجتماع استثنائي ملجلس الدفاع بشأن فضيحة
«بيغاسوس» ...واألمــم املتحدة تطالب بحماية بعثاتها

عىل طريق الديار
غالء املواد الغذائية واملعيشــية وغالء
موائــد الطعام يف املطاعم ليس ناتجا عن
السعر األســايس لهذه املواد ،بل هو ناتج
عن جشع التجار املستوردين والتجار وكل
أصحــاب املصالح الذين يبيعون املواد التي
يحتاجها الشــعب اللبناين .كام ان ارتفاع
األســعار ليس ناتجا فقط عن ارتفاع سعر

الــدوالر ،ألن مجموعة قامت بدراســة
األســعار تهتم بحامية املستهلك ،رأت ان
جشــع التجار والباعة وأصحاب املطاعم
هو الذي يرفع األسعار بشكل يجعل املواطن
اللبناين غري قادر عىل رشاء املواد وبالتايل
يصبح تحت خط الفقر والجوع.

«الديار»

إثيوبيا تطمئن دول املصب بعد امللء الثاني لسد النهضة
والسودان ال يمانع عــودة املفاوضات بقيادة أفريقية

اجتامع استثنايئ ملجلس الدفاع بشأن فضيحة «بيغاسوس»
أعلن املتحدث باسم الحكومة الفرنسية ،غابرييل
أتال ،أن الرئيس الفرنيس ،إميانويل ماكرون استدعى
أمس مجلس دفاع «استثنايئ» عىل إثر قضية احتامل
اســتهداف هاتفه من برنامج التجسس اإلرسائييل
«بيغاسوس”.
وكانت تقارير إعالمية فرنسية وأجنبية ،قد ذكرت
أن الرئيــس ماكرون ،كان واحــداً من بني عدد من
الزعامء يف العامل ،يُعتقد أنهم اســ ُتهدفوا باخرتاق
هواتفهم باســتخدام برنامج التجسس اإلرسائييل
«بيغاسوس» ،وفقاً ملا نقلته صحيفة «لو باريزيان»

الفرنسية.
من جهته ،قال مســؤول كبري يف رشكة «إن إس
أو» األربعاء إن الرئيس الفرنيس ،إميانويل ماكرون،
مل يســتهدف بربنامج «بيغاســوس» املثري للجدل،
وأضاف« :ميكننــي التأكيد لكم عىل وجه اليقني أن
الرئيس ماكرون مل يكن هدفاً”.
وأمــر ماكرون بإجراء سلســلة من التحقيقات،
مشــدّداً يف الوقت نفســه عىل أنه ســيكون من

(التتمة ص)12

روســيــا تعلن العمل قريبا بخط نــورد ستريم 2
ميركل :موسكو أكدت أنها لن تستخدم الطاقة سالحا

سد النهضة
أكد مصدر مســؤول بالحكومة السودانية
عدم مامنعة بالده من عودة مفاوضات ســد
النهضة تحت قيادة االتحاد األفريقي مبنهجية
جديدة ،وذلك بعد أن قالت إثيوبيا إنها ال متانع
من اســتئناف املفاوضات دون توقيع اتفاق
نهايئ.
وقــال املصدر املســؤول لقنــاة الجزيرة

القطريــة إن الســودان ال ميانــع من عودة
املفاوضــات برشط أن تكون مبنهجية جديدة
ويف إطار زمني محدد ،مع رضورة توســيع
دائرة الوساطة لتشمل األطراف الدولية.
وأكد املسؤول السوداين أنه إذا توفرت اإلرادة

(التتمة ص)12

«طالبان» تعلن سيطرتها على  %90من الحدود األفغانية

واملفاوضات مستمرة مع حكومة كابل في الدوحة

خط نورد سرتيم 2
قالت وزارة الخارجية الروســية إن خط أنابيب
الغاز «نورد ســرتيم  )2 nord stream( »2سيبدأ
العمل قريبا رغم ما وصفته باملحاوالت األمريكية
لتسييســه ،بعد أن أعلنت الواليات املتحدة وأملانيا
توصلهام التفاق بشــأن هذا الخــط ،بينام قالت
أوكرانيــا إن االتفاق ال يعالج مخاوفها األمنية.
وأوضحت موسكو أنها مل تستخدم توفري موارد
الطاقة ســالحا ،ولن تفعل ،كام قال الكرملني إن
الرئيس الــرويس فالدميري بوتني واملستشــارة
األملانيــة أنجيال مــريكل راضيان عــن االنتهاء

الوشيك ملرشوع خط األنابيب.
وأعلنــت أمس األول الواليــات املتحدة وأملانيا
توصلهام إىل اتفاق بشــأن خــط أنابيب الغاز،
ف مبوجبه واشــنطن مساعيها ملنع استكامل
تُو ِق ُ
الخط.
كــام ينص االتفاق عىل أنه إذا حاولت روســيا
استخدام الطاقة سالحا ،فستتخذ أملانيا إجراءات
تتضمــن عقوبــات ،للحد من قــدرات التصدير

(التتمة ص)12

مقاتلون من طالبان
أكــد مســؤول حكومي أفغــاين أن وفدي
املفاوضــات األفغانيــة اجتمعا يف العاصمة
القطرية ،وسيجتمعان مجددا فيها خالل أيام
وسيناقشان وقف إطالق النار.
من جانبها ،أكدت طالبان أنها باتت تسيطر
عىل  %90من الحدود األفغانية مع دول الجوار،
معربة عن استعدادها للتفاوض مع تركيا بشأن
سحب قواتها من أفغانستان.
وأضاف املسؤول الحكومي يف حديث متلفز

أن الوفديــن أكدا خــالل اجتامعهام بالدوحة
عىل استمرار املفاوضات وترسيع وتريتها ،كام
ناقشا أجندة الجلسة املقبلة ،وتحديد القضايا
املراد بحثها.
وقــال أيضــا إن االجتامع املقبــل لوفدي
املفاوضات األفغانية يف الدوحة سيعقد خالل

(التتمة ص)12
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ا ا تنحى رئيس الجمهورية

نبيه الربجي

برنار ـ ه ي ليفي ،نبي
«الربيع العــر » ،وفقاً
للرؤية ،والرؤيا ،التوراتية،
رأى فينا ثقافة الضوضاء
(ضمنــاً ثقافة الغوغاء).
ال اميليــو زاباتا ،وال ت
غيفارا .بالــكاد  ...غوار
الطو !
كيــف ميكــن لقوى
التغيري ،ودون أن تطرح أي
تصور للصيغة البديلة ،أن تراهن عىل اعادة انتاج السلطة
عرب صناديق االقرتاع ؟ هذه نظرة دونكيشوتية للمشهد.
ال تغيــري اال باحــداث انقالب دراماتيــ يف املفاهيم
السوســيولوجية ،وحتى الســيكولوجية ،للمجتمعات
اللبنانية ال للمجتمع اللبناين.
هل باســتطاعتنا ،ويف هذا املحيط الذي يتأرجح بني
جاذبية الغيب وجاذبية العــدم ،اقامة دولة مدنية ال أثر
فيها للطائفية التي تأكل عظامنــا ،حني يحزم اآلخرون
حقائبهم لالنتقال من الزمن اىل ما بعد الزمن ؟
ما نراه هناك وهناك ،كمؤرش للتغيري ،فقاعات نخبوية
ال تعــدو كونها الخطــوة األوىل يف رحلــة األلف ميل.
حتــى اآلن ،قوى التغيري اياها ،والتــي بني أركانها بعض
ديناصورات الطائفية ،الداعني اىل دولة الكانتونات ،يبدو
وكأنها تتبنى قانون االنتخاب اياه ،القانون الهمجي الذي
ال يليق حتى بالقردة بتكريس الســتاتيكو الطائفي بكل
أهواله.
ماذا يعني أن تزيــد «القوات اللبنانيــة» ،ومن خالل
استنفار «املجتمع املسيحي» ،عدد مقاعدها النيابية عىل
حساب التيار الوطني الحر ،الذاهب أكرث فأكرث يف التآكل،
بعد التجربة املريرة للج ال يف الســلطة ،وبعد سنوات
من االمساك (وباألســنان) لحقيبة الطاقة التي تحولت
اىل ظاهــرة تاريخيــة يف الفســاد ،ويف العجز .وكان
صاحب الفخامة قد برشنا ،مــن احدى رشفات القر،
كـوننا «شعب لبنان العظيم» ،بأننا سنكون أمام العهد ـ
املعجزة...
حقاً ،يــا للعهد ـ املعجزة ،كام لــو أن فخامته مل يكن
يعلم أن من تأيت به الصفقة ،ال بد أن تذهب به الصفقة.
الحظتــم كم كان ســعد الحريري مضحــكاً يف تربيره
للصفقــة التي كام لو أنها ليســت القاعدة الفلســفية
للجمهورية العرجاء...
ومــاذا يعني أن يســتنفر «تيار املســتقبل»»املجتمع
الســني»لزيادة عدد نوابه ،عىل غرار الطوائف (القبائل)
األخرى املعلبة ،كام األســامك املــربدة ،يف دولة لطاملا
وصفناها بصندوق العجائب ؟ عىل أيدي هؤالء ،صندوق
العجائب بات  ...صندوق الكوارث.
اذا أخذنــا برأي املطران الجليل جــورج خ  ،أين هو
برنامــج ،وحتى ورقة ،قوى التغيري (القوى امللتبســة)
لنقل لبنان من «واقع الــركام» اىل «واقع الجامعة» ،ما
ر عىل البقاء يف رساويــل القناصل ،وما دامت
دمنا ن ّ
عدوى االعتالل االيديولوجي واالعتالل السوســيولوجي
تذرونا كام الرمال امليتة..
نســتعيد ما قاله لنا الرئيس الفرنيس السابق فالريي
جيسكار ـ ديســتان ،حني كان رئيساً للجنة الدستور يف
االتحــاد األورو «ال وجود لــدول (عربية) يف الرشق
األوسط لغياب الضمري الســيايس ،وال وجود ملجتمعات
(عربية) يف غياب الضمري االجتامعي» .شــتان ما بني
الضمري الســيايس والضمري الطائفــي .ما بني الضمري
االجتامعي والضمري القبيل.
وحتــى اذا ما تنحــى رئيس الجمهوريــة ،كام يدعو
البعض هل ميكن لنجــوم املغارة أن يتفقوا عىل الرئيس
البديل ،وهم داخل تلك املتاهة االقليمية والدولية ؟
أي بديل ذاك ،وماذا ميكنه أن يفعل بالصالحيات الهشة
(الصالحيات الضبابية) ،وباملنا الشكسبريي للصفقة
(لعبة األشــباح ولعبة الدمى) ،أكرث من أن يكون «شاهد
ما شافش حاجة» عىل موت الدور املسيحي يف لبنان ؟
يف مجتمعنــا املركب طائفيــاً ،وقبليــاً ،وبأيدي من
يسوقون املنطقة بالعصا ،ال مجال البتة للثورة (هذا زمن
األســواق ،ال زمن الثورات) .حتى التسوية ال بد أن تكون
نية ،وخالية من الرؤية املســتقبلية ،ناهيك عن كونها
قابلة للعطب.
أي عمليــة جراحية تعني الحــرب األهلية التي البد أن
تكون حرب املائة عام يف ظل الهلهلة االقليمية ،أحمد أبو
الغيط تعهد باستمرار الجامعة العربية (بكل مواصفات
التخشــيبة) يف مد يد العون اىل لبنــان .هل تراه يوزع
الكافيار عىل الجوعى ؟
ال سبيل أمامنا سوى انتظار التحول يف املعادالت ،ويف
العالقــات ،االقليمية والدولية .عىل ضوء هذه التحوالت،
أيها الثــوار األعزاء ،نعلم أي حكومة يف الطريق الينا ،أي
رئيس جمهورية ،بل أي جمهوريــة .عينكم عىل فيينا،
وعىل ايقاع سنفونية الدانوب األزرق...

ديـــــــــــاب أعــــــطــــــى تـــوجـــيـــهـــاتـــه
لــتــأمــيــن املــــــــازوت فــــي األســــــوا
تابع رئيس حكومة تريف األعامل حســان دياب قضية
شــح ماديت البنزين واملازوت يف األســواق ،وذلك عىل الرغم
من االتفاق الذي حصل بــني مرف لبنان وأصحاب الرشكات
بتأمني حاجة الســوق من ماديت البنزين واملازوت ملدة ثالثة
أشــهر عىل قاعدة اعتامد سعر  3900لرية للدوالر عىل منصة
مرف لبنان لســعر االســترياد .وإذ طلب الرئيس دياب فتح
تحقيق لكشف املتالعبني واملحتكرين والجهة أو الجهات التي
مل تلتزم بذلك االتفاق وإعالن أسامئهم إىل الرأي العام ،أعطى
توجيهاته لتأمني املازوت برسعة إىل األفران املهددة بالتوقف،
حيــث تم تأمني  500ألف ليرت من املــازوت ل فران من رشكة
 uniterminalsتبدأ بتسلمها ،اعتبارا من اليوم (الجمعة) بناء
عىل قسائم صادرة من وزارة االقتصاد.

شـــــــربـــــــل  :األمـــــــــــــــور لـــيـــســـ
مـــحـــســـومـــة بـــــشـــــأن الـــحـــكـــومـــة

أ ِمل الوزير الســابق مروان رشبــل ،أن «ال نذهب إىل ما هو
أسوأ» ،موضحاً أن «لبنان أصبح فنزويال الرشق ،يف ظل غياب
تام للمسؤولني» .وأشار يف حديث تلفزيوين ،إىل أن «املعنيني
ال يشعرون باألزمة ،ال من ناحية فقدان الدواء أو املحروقات»،
مؤكــداً أن «اللبناين يف الخارج أصبــح كالعامل األجنبي يف
بالدنا» .ولفت رشبل إىل أن «األمور ليســت محسومة بشأن
الحكومة ،والعمل يــدور حالياً حول موقف رئيس الجمهورية
من األســامء» ،ورأى أن «العالقة بني نجيب ميقايت والرئيس
عون أقل حدة من عالقة الرئيس عون والحريري».
وشدد عىل أن «ميقايت لديه رشوطه الخاصة ،فالحكومة
املقبلة ستكون حكومة إنتخابات ،وال ميكن منعه من الرتشح،
وثانياً التوافق مع رئيس الجمهورية .وأكد أن الحريري سيقف
مع ميقايت ،كام وقف معه يف اآلونة األخرية».

ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة
العونيون يدفعون النجاز التشكيل قبل مشاركة عون بالدورة للجمعية العامة ل مم املتحدة
وسيسيرون بأي شخصية يسميها السنة ...وما لم يقدمو للحريري سيقدمونه مليقاتي
بوال مراد
يتفق «الثنــايئ» رئيــس الجمهورية العامد
ميشال عون ورئيس «التيار الوطني الحر» جربان
باســيل هذه املرة مع «الثنايئ الشــيعي» عىل
مقاربة واحدة للملف الحكومي .فعدم الحامسة
لتكليف رئيس تياراملســتقبل» ســعد الحريري
والتي مل يخفها يومــا الرئيس عون انطالقا من
الرسالة التي وجهها اىل املجلس النيا عشية
جلسة التكليف ،مرورا بالتشدد الذي ابداه خالل
مفاوضات التشــكيل ،وصوال اىل التعاطي مع
اعتذاره «كهم ازيح عن قلبــه» ،يدرك متاما انه
غري قادر عىل اظهارها اليوم ايا كانت الشخصية
التي ســيتم االتفاق عىل تكليفها ...سواء اكانت
رئيس الحكومة الســابق نجيب ميقايت الذي ال
يفضله العونيــون او النائب فيصل كرامي الذي
يبدو راهنا مرشحهم االول.
ويلتقي عون وباسيل مع «أمل» وحزب الله عىل وجوب ترك
الخيار مبا يتعلق بالشــخصية املفرتض ان تكلف يوم االثنني
املقبل ،وهــو املوعد الذي حدده عون لالستشــارات النيابية،
ل»نادي رؤســاء الحكومــات الســابقني» ودار الفتوى كام
وبشكل خاص للحريري املمثل االبرز سياسيا للطائفة السنية.
ويشــري مصدر قيادي يف «التيار الوطنــي الحر» اىل انه
«انطالقا من دفعنا الدائم لتويل الشــخصية االكرث متثيال يف
طائفتها املواقع االوىل يف الدولة او تســمية هذه الشخصية
مرشــحها ،نعترب ان الكلمة اليوم هي للمرجعيات الســنية.
ونحن سنسري مبن يتفقون عليه ،سواء اكنا نحبذ خيارهم او
ال نحبذه ،من دون ان يعني ذلك اننا سنكون ملزمني بالتصويت
له» ،الفتا اىل ان «الرئيس عون بعد التكليف ســيبقى متمسكا

بصالحياته ،وان كنا عىل جهوزية مطلقة الظهار كل املرونة
الالزمة النجاز التشــكيل يف أرسع وقت ممكن بعد  11شهرا
من الفراغ عىل مســتوى رئاســة الحكومة ،خاصة يف ظل
ارصار الرئيس حسان دياب عىل حر مهامه ومهام حكومته
املستقيلة مبا هو أقل مام نص عليه الدستور».
وبحســب املعلومات ،فان الرئيس عون يريد ان تكون هناك
حكومة فاعلة قبل ســفره او مشــاركته عن بُعد بالدورة 7
للجمعية العامة ل مم املتحدة ،حيث سيسعى لطلب مساعدات
للبنان ،وهو يعي انه لن يحصل منها عىل ء باعتبار انه لن
يكون هناك اي تجاوب من قبل املجتمع الدويل اذا مل يكن هناك
حكومة نشيطة بدأت فعليا بتنفيذ االصالحات التي تضمنتها
املبادرة الفرنسية كرشط اسايس ملد حشبة الخالص للبنان.

وتعترب مصادر سياســية مطلعة عىل الحراك
الحاصل لتشــكيل حكومــة ان «الثنايئ» عون
باسيل «مل يعد قادرا عىل االستمرار يف مامرسة
التشــدد ،وهو سيقدم ال شــك الي رئيس مكلف
سواء أكان ميقايت ام سواه ما مل يقدمه للحريري،
فال حلفاؤه يف الداخل وعىل رأســهم حزب الله
قادر عىل تغطيته يف ظــل انهيار كل القطاعات
يف لبنان واالقــرتاب من مرحلة تحلل الدولة ،وال
املجتمع الدويل سيســكت بعد اليــوم ،وهو اعدّ
عقوبات مشددة ســيفرضها من دون تردد عىل
عون وباسيل وقسم ال بأس به من السياسيني يف
حال تكــررت تجربة الحريري مع اي رئيس جديد
سوف يتم تكليفه».
وتضيف املصادر« :كــام ان قيادة التيار مل تعد
قادرة حتى عــىل اقناع منارصيها بأهمية القتال
للحفــاظ عىل الحقوق املســيحية واســتعادة
بعضهــا ،يف وقت مل يعد يعني هــؤالء قادرين
عىل االستحصال عىل الكهرباء والحليب والدواء،
وباتت حقــوق طائفتهم خر ما يعنيهم ،وهو ما ستلمســه
القيــادة العونية ملس اليــد من خالل صناديــق االقرتاع يف
االنتخابات النيابية املقبلة يف ايار .« 2022
اذا حتى الســاعة ال يزال التفاؤل هو الطاغي لجهة امكانية
تكليف شخصية توافقية تشكل رسيعا حكومة تدير االنهيار
ء محســوم ،وبخاصة ان املرجعيات
واالنتخابات ،لكن ال
الســنية مل تقل كلمتها بعد ،وهي يف حــال قررت رد الصاع
صاعني لرئيس الجمهورية الحباطــه تكليف الحريري ،فذلك
سيعني الدخول يف مرحلة رفع ســقوف وتصعيد ومراوغة،
من التحلل
تفاقم االنهيــارات وتق ّربنا اكرث من اي وقت م
والتفكك!

 3ضـــمـــانـــات مل ــي ــق ــات ــي إن نــــالــــهــــا ...ت ــش ــك ــلــ ال ــح ــك ــوم ــة مــطــلــع ب
محمد علو
مرة جديــدة تنبعث رائحة اإلشــارات اإليجابية مبا يخص
امللف الحكومي العالق منذ شــهر ب املا  ،وهذه املرة تحت
عنوان «نجيب ميقايت» الذي بات قاب قوســني أو أدىن من أن
يكون رئيس الحكومة املكلف الجديــد ،رغم وجود محاوالت
لدى فريق رئيس الجمهورية أن يســتبدل اإلسم يف اللحظات
األخرية.
بعد اعتذار الحريري عــن مهمته ،كان واضحاً لدى الجميع
حجم الضغوط الخارجية عىل األفرقاء املحليني من أجل االتفاق
عىل تشــكيل حكومة رسيعاً ،وقد لُمس هذا األمر يف بعض
البيانات الدولية التي ح ّملت الطبقة السياســية املســؤولية
عن الواقع الذي متر فيه البالد ،واســتخدمت عبارة «تشكيل
حكومة فــوراً» ،مرتافقة مع حديث عــن عقوبات أوروبية
تُفرض عىل املســؤولني يف الذكرى السنوية األوىل النفجار
مرفأ بريوت ،لذلك تحرك الواقع الحكومي رسيعاً بعد اإلعتذار.
باإلضافــة إىل هذا األمر ،هناك واقــع داخيل ضاغط عىل
مختلف األفرقاء السياســيني ،بدءاً من تحقيقات انفجار مرفأ
بريوت ،مــروراً بالواقعني االقتصــادي واإلجتامعي ،وارتفاع

األمنية ،وكل هــذه املعطيات
خطــر الوصول اىل الفــو
بحســب مصادر قيادية يف فريــق  8ذار دفعت األفرقاء اىل
التعامل مع املســألة الحكومية بواقعية حيث مل يذهب «تيار
املســتقبل» إىل التصعيد السيايس بوجه الرئيس عون والتيار
الوطنــي الحر بعد اإلعتذار ،بهدف اإلبقاء عىل قنوات اإلتصال
مفتوحة ،وبالتايل القدرة عىل إبرام التفاهامت.
وتُشــري املصادر اىل أنه ضمن هذه االجواء برز إسم نجيب
ميقايت لرتؤس الحكومة املقبلة ،وهو إســم طُرح بواسطة
السفريتان الفرنســية واألمريكية يف بريوت ،ويحظى بدعم
كبــري من قبل باريس تحديداً ،مشــددة عىل أن ميقايت أظهر
يف البداية عدم حامســة لتويل هذه املسؤولية ،بسبب عدم
قدرته عــىل تب ّني خطاب قد يُص ّنف عىل أنه أدىن من الخطاب
والســقوف التي وضعهــا الحريري لنفســه ،وعدم وضوح
الرؤية خارجيــاً ،تحديداً إمكانية حصوله عىل املســاعدات،
كام رؤية اململكة العربية السعودية لهذه الخطوة ،أما اليوم،
فالجديد بحســب املصادر ،هو ببدء الحديــث عن تك ّتل نيا
يضم «كتلــة التنمية والتحرير»،
كبري يريد تســمية ميقايت
ّ
«كتلة املســتقبل»« ،كتلة اللقاء الدميقراطي»« ،تيار املردة»،
الطاشناق ،والقومي الســوري ،باإلضافة إىل عدد من النواب

املستقلني ،ودون وجود اعرتاض لدى نواب حزب الله.
وتكشــف املصادر أن «ميقايت اليوم يريــد الحصول عىل
مجموعة من الضامنات قبل تسميته ،هي:
أوالً :التوافق عىل التسمية داخل ”نادي رؤساء الحكومات
الســابقني» ،فهو يربط أي خطوة يف هذا اإلطــار بالتوافق
داخله.
ثانياً :عدم العرقلة من قبل فريق العهد وتشــكيل حكومة
ال تتكــرر تجربة مصطفى أديب أو ســعد
خالل أيــام،
الحريري.
ثالثــاً :الحصول عىل مســاعدات خارجية فور تشــكيل
الحكومــة ال تصطدم بالواقع الشــعبي املتأزم ،ويف هذا
املجال جرى الحديث بالكواليس عن اســتعداد فرنسا لتحويل
مؤمتــر  4ب من داعم للشــعب اللبنــاين ،اىل داعم للدولة
اللبنانية.
ويف حال حصل ميقايت عىل هذه الضامنات ،فإن الحكومة
قد تبر النور يف األسبوع االول من شهر ب ،تقول املصادر،
مشــرية اىل أن «التيار الوطني الحر» قد يجد صعوبة يف عدم
ّ
محط انظــار املجتمع الدويل بأكمله.
التوافق ،ألنه ســيكون
فهل تكون الثالثة ثابتة بعد أديب والحريري؟

صـــوت انــفــجــار قـــوي ف ــي الــشــمــال وتــســاقــط زجــــا وش ـ ــايــا «صــــــارو اســرائــيــلــي»
ع ــون طــلــب إعـــالم األمـــم املــتــحــدة ...وعــكــر أبــلــغـ مــدلــلــي ...مــواق ـ واســتــنــكــارات

حلقت ليل االربعاء الخميس طائرات حربية ارسائيلية يف
السورية
االجواء اللبنانية ،لتنفذ رضبات جوية داخل االرا
يف منطقة القصري الحدودية بريف حمص ،تصدّت لها الدفاعات
الجوية السورية.
وقد سقط صاروخني أو أجزاء منهام بعيد الواحدة فجراً ،يف
بلديت لحفد يف أعايل جبيل واملجــدل يف الكورة ،بفعل الغارة
اإلرسائيليــة عىل القصري ،ما أدى اىل تســاقط زجاج عدد من
املنازل.
وأكد األهــايل أنهــم رأوا وميض ضوء قــوي يف املنطقة،
يعتقدون أنه ناتج من تصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان
االرسائييل.
من جهتها ،أوضحت رئيسة البلدية نجاة الزغبي ،أن «صوت
االنفجار وانهيار زجاج املباين تســببا بحــال هلع بني األهايل،
وتحدثت عن العثور يف خراج البلدة قرب النهر عىل بقايا شظايا
صارو ».
وشامالً ،ســمع أصوات صواري تعرب فوق محافظة عكار
خالل القصف اإلرسائييل ملطار الشعريات يف حمص ،إذ هز دوي
االنفجــارات مناطق حدودية عدة يف عكار ،وبخاصة يف وادي
خالد وأكروم.

طلب من عون

اىل ذلك ،طلب رئيس الجمهورية العامد ميشال عون ،من نائبة
رئيس مجلس الــوزراء وزيرة الدفاع وزيرة الخارجية واملغرتبني
بالوكالة يف حكومة تريف األعامل زينة عكر ،إبالغ مندوبة
لبنان الدا ة لدى األمم املتحدة السفرية أمل مدليل «رضورة إعالم
األمانة العامة لالمم املتحدة باستمرار انتهاك السيادة اللبنانية
من قبل القوات اإلرسائيلية ،ال سيام يف ضوء استخدام األجواء
السورية ،والتي كان خر
اللبنانية من أجل اســتهداف األرا
اذجه فجر امس ،ما أدى اىل وقوع أرضار يف بلدتني لبنانيتني
نتيجة القصف الجوي اإلرسائييل الصاروخي لســوريا» .تجدر
اإلشارة اىل ان االعتداءات اإلرسائيلية املتكررة ضد لبنان من الرب
والبحر والجو تشكل خرقا لقرار مجلس األمن الرقم .1701

 ...وعكر أبلغت مندوبة لبنان
لدى االمم املتحدة

دانت نائب رئيس مجلــس الوزراء وزيرة الدفاع
ووزيرة الخارجية واملغرتبني يف حكومة تريف
األعامل زينة عكر ،يف بيان« ،اإلعتداءات والخروقات
التي قام بها العدو االرسائييل ،حيث جرى إستهداف
واألجواء
مواقع عسكرية ســورية من األرا
اللبنانيــة ،وقد طالت مناطــق لبنانية يف لحفد
واملجدل ،وكادت أن تؤدي اىل خسائر يف األرواح».
واعتربت عكر أن هذه اإلعتداءات «تشــكل خرقا
فاضحا للسيادة اللبنانية وللقرارات الدولية وتهدد
األمن واإلستقرار والســلم يف لبنان .كام تشكل
خروجا عن القواعد املعمول بها وفق القرار الدويل
 ،1701مــام يحتم عىل الدولــة اللبنانية التحرك
الفــوري وعىل إرسائيل أن تتحمــل العواقب بعد
متاديها».
وبعد طلب رئيس الجمهورية العامد ميشــال

ا

ار يف لح د

عون ،جرى إبــالغ مندوبة لبنان لدى األمــم املتحدة ب ورة
إعالم األمانة العامة لالمم املتحدة عن «إستمرار ارسائيل انتهاك
السيادة اللبنانية ،ال سيام يف ضوء إستخدام األجواء اللبنانية من
أجل استهداف األرا السورية».

أ رميا يف لحفد
واتصال بدياب لتعويض املت رين

تفقد النائب سيمون ا رميا ،موقع سقوط الصارو يف بلدة
لحفد قضاء جبيل ،يف حضور نائب رئيس البلدية إييل غانم ،ثم
زار مختار البلدة جوزيف نعمة ،واطلع عىل األرضار التي خلفها

الصارو وطاولت  15سيارة و 8منازل.
واتصل أ رميا برئيس حكومة تريف األعامل حسان دياب،
طالبا منه «إرســال فريق متخصص من الهيئة العليا لالغاثة
للكشف عىل األرضار وتحديد لية تعويض املت رين».
وتواصل مع قائد الجيش العامد جوزاف عون ومدير املخابرات
العميــد انطوان قهوجــي ،اللذين أكــدا أن التحقيقات األمنية
والعسكرية بدأت لتحديد مصدر إطالق الصارو .

 ...وعطاالله يتفقد املجدل

من جهتــه ،تفقد النائــب جورج عطااللــه ،مكان وقوع
الصارو االرسائيــيل يف بلدة املجدل ،حيث
ي ب الجيش طوقا أمنيا يف املكان ،وتقوم
فرق الهندســة يف الجيش اللبناين وخرباء
املتفجــرات بعملها لتأمني الط نينة ألهايل
البلدة.
وسبق زيارة املوقع زيارة اىل منزل رئيسة
بلدية املجدل نجــاة الزغبي ،وإطلع منها عىل
أصدرت قيادة منطقة جبل لبنان والشــامل يف حزب الله البيان اآليت« :مجددا تنتهك
تفاصيل ما حدث.
السورية عرب أجوائنا
الطائرات الصهيونية الســيادة اللبنانية .مجددا تقصف األرا
واإلستقالل».
املستباحة يف ظل صمت املنظامت الدولية ودعاة السيادة
مواقف وتعليقات
أضاف البيان «إن ما حصل هو اعتداء ســافر من قبــل طائرات العدو الصهيوين عىل
وفور شــيوع الخرب ،توالــت التغريدات
اللبنانية والسورية ،وتحديدا عىل جزء عزيز عىل قلوبنا ،بلديت لحفد يف قضاء
األرا
والتعليقات املستنكرة ،ومنها النواب الحاليون
جبيل واملجدل يف قضاء الكورة .حيث حالت العناية االلهية دون وقوع مجزرة يف البلدة
زياد حواط ،فايز غصن ،والنواب الســابقون
واقترت األرضار عىل املاديات».
فادي كرم ،فارس سعيد ،رئيس بلدية لحفد
وختم «اننا يف منطقة جبل لبنان والشــامل يف حــزب الله نقف اىل جانب أهلنا يف
يف قضاء جبيل ابراهيم مهنا ،املســؤول عن
بلــدة لحفد الجبيلية وكل البلدات التي تعرضت ألرضار نتيجة االعتداء الصهيوين األخري.
العالقات الدوليــة يف «التيار الوطني الحر»
ونســأل الله أن يحمي بلدنا لبنان من االعتــداءات الصهيونية التي ال ميكن الوقوف يف
طارق صادق ومنسقية قضاء جبيل يف حزب
وجهها إال عرب املقاومة».
«القوات اللبنانية» هادي مرهج.

حزب الله  :ما حصل اعتداء سافر من طائرات
الــعــدو عــلــى األراضـــــي الــلــبــنــانــيــة والــســوريــة
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة
ميقاتي من اليونان الى بيروت خالل ساعات ...فهل يدخله الحريري «جنة السراي»
سيناريو سعد قد يتكرر مع نجيب ...وباسيل ينت ر  :اما تسوية مع ميقاتي واال...
جويل بو يونس
كل االنظار تتجــه اىل يوم االثنني  ،موعد االستشــارات
لتســمية بديل عن ســعد الحريري رئيســا مكلفا لتشكيل
الحكومة ،ويف هذا املجال ،نشــطت يوم الخميس االتصاالت
يف كل االتجاهات وبدأت الســيناريوهات تتواىل ملا ميكن ان
يرســو عليه مشهد  2متوز يف بورصة التكليف الحكومية،
ويبدو ان نجيب ميقايت يتصدر حتى اللحظة قا ة االسامء
االكرث حظوظا وتقدما عىل الئحة املرشحني املحتملني.
وتفيــد املعلومات ،بان ميقايت بــات االقرب لدخول «جنة
الــرساي» التكليفية ال التاليفية ،واالهم هو الغطاء الســني
الداخيل العلني ،اي تأييد «املستقبل» بشخص الحريري ومعه
«نادي رؤساء الحكومات الســابقني» ،وهذا الغطاء سيحوز
عليه مبدئبا ميقايت ،بحســب ما تؤكد مصادر مطلعة عىل
جو الثنايئ الشيعي ،اال اذا طرأ اي امر مفاج يف مفاوضات
ربع الساعة االخري  ،علام ان مصادر يف «املستقبل» تحرص
عىل التأكيد بان الحريري مل يحسم امره ،وان «كتلة املستقبل»
ســتجتمع يوم االحد لحسم التسمية.وتقول املصادر« :االكيد
ان الحريري ما بيطلع من ميقــايت» لكن دعمه له مرشوط
بتأليف حكومة بالرشوط ذاتها التي ارساها» .
ويف هــذا االطار ،علقت مصادر مطلعــة عىل جو «نادي
رؤساء الحكومات الســابقني» عىل مسألة تسمية ميقايت
بالقول« :ال نعرف بعد اذا ميقايت فعال مرشــح او ال» ،ويف
هذا الســياق ،تشــري املعلومات ،بانه يف حال سار الحريري
مبيقايت ،فالثنايئ الشيعي يؤيد ويدعم ،ولو ان حزب الله قد
يعمد للسيناريو نفســه الذي اعتمده يف استشارات تسمية
الحريري فيمتنع عن تســمية احد ،لكنه يدعم االسم عمليا،
فيام االكيد ان الرئيس بري سيســري بارادة الحريري ويدعم
ميقايت.
وعليه تتوجه االنظار اىل موقــف الحريري ومعه «نادي
رؤساء الحكومات السابقني»  ،فاذا اعلنوا دعم ميقايت فيفوز
بعــدد اصوات يتخطى ال  ، 0اما يف حال مل يســموا احدا ،
فنصبح امام مسار خر..
اما مواقف ابرز الكتل فيمكن تلخيصها بالتايل:
«اللقــاء الدميقراطي» ،تؤكد مصــادره بان كل ما رسب
بان االشرتا سيسمي شخصية جديدة او ورقة بيضاء غري
صحيح ،مشرية اىل ان اللقاء ال يزال ينتظر نتيجة املشاورات
ليبني عىل ال ء مقتضاه ،واالهم يف ما قالته املصادر ،بانه
يف حال كان االتفاق السني الشــيعي عىل ميقايت ،فوليد
جنبالط ال يخرج عن الخيار السني ،وبالتايل يسمي ميقايت.
اما عىل الخط املسيحي ،فواضح حتى اللحظة،ان ال رغبة

غــريــو عــرض ـ األوضــــاع مــع عــود

ســواء لدى التيار الوطني
الحــر او القوات بتســمية
ميقايت ،لكن مصادر مطلعة
عىل جو التيار تكشــف بان
باسيل مل يحسم قراره بعد،
ولو انه مييل للســفري نواف
سالم او فيصل كرامي ،علام
ان مصــادر بــارزة تقول :
باسيل يناور بفيصل كرامي
متهيدا لتسوية مع ميقايت
او الذهــاب باتجــاه نواف
سالم او فيصل كرامي!
وهنــا تؤكــد مصــادر
مطلعــة ،بــان باســيل ال
يزال يشــاور وينتظر عودة
ميقايت اىل بريوت ملعرفة ما
اذا كان ميكن البحث عن حل
معه ،فاذا فشلت مفاوضات
الساعات االخرية ،فعندها يسمي التيار نواف سالم واالرجح
اال يســمي احدا  ،ويح هنا  ،ان باســيل يريد عرب تسويق
اسامء معينة ،اعالء سقف مفاوضاته مع ميقايت.
ويف هذا االطار ،تفيد املعلومات بان ميقايت سيعود اليوم
عطلة االضحى،
اىل بريوت تيــا من اليونان ،حيث امــ
وهو ســيبدأ مشاورات بعيدة عن االضواء مع الكتل واالحزاب
لحســم الخيار والقرار!ويف هذا السياق متنت اوساط بارزة
مطلعة عىل جــو املفاوضــات ،ان تكون املشــاورات التي
سيجريها ميقايت مجدية ال يتم الوقوع بف السلف الذي
شاور من جهة واســتثنى من جهة اخرى  ،وقالت املصادر :
افرقاء محليني وكذلك
الظاهر ان ميقايت يحوز عــىل ر
املجتمع الدويل  ،اقله فرنسا التي تأمتنه عىل برنامج حكومي
اصالحي.
اما «القــوات اللبنانيــة» ،فتؤكد مصادرها ان الحســم
سيكون بالتصويت يف اجتامع التكتل اليوم ،علام ان االتجاه
بحســب املعلومات هو لعدم تســمية احد مع عدم مشاركة
بالحكومة.
امــا «اللقاء التشــاوري» فينتظر ايضا كيف ســتنتهي
املفاوضات يف ما خــص ميقايت او كرامي ،اال ان موقفا برز
للنائب جهاد الصمد الذي خرج من «اللقاء» التشاوري ،اذ متنى
يف اتصال مع «الديار» تأليف حكومة رسيعا  ،وقال :نســمع
ان اسم ميقايت وارد ،لكن مل يحسم ء بعد ،وبالنسبة يل ،
اؤكد انني مع حكومة انقاذية حقيقية ال حكومة لون واحد.
وبالتايل يستشف من كالم الصمد انه يتجه لتسمية ميقايت

أعلنت مطرانيــة بريوت للروم االرثوذكــس ،يف بيان ،أن
«املطران الياس عوده ،اســتقبل السفرية الفرنسية ن غريو،
وكانت الزيارة مناسبة للتباحث يف األوضاع الراهنة».

«اليونيفيل» :نتابع املوضوع

الـــــجـــــيـــــ أوقـــــــــــ ش ــخ ــص ــي ــن
تسلال الى داخل األراضي الفلسطينية

أشــارت نائبة مدير املكتب اإلعالمــي لليونيفيل كانديس
رديل ردا عىل ســؤال لـ «الوكالة الوطنية لالعالم» ،إىل أن
«اليونيفيل عىل اطالع عىل التقارير التي أفادت بأن السلطات
اإلرسائيلية اعتقلت شــخصني بعد عبورهــام من لبنان إىل
إرسائيل يف وقت مبكر من صبــاح امس ،ونحن عىل اتصال
باألطراف ونتابع املوضوع».
وكانت أصدرت قيادة الجيــش مديرية التوجيه يف بيان
لها« :أوقفــت أمس دورية من مديرية املخابرات شــخصني
من الجنســية السودانية كانا قد تســلال إىل داخل األرا
الفلسطينية املحتلة عرب الســياج التقني مقابل بلدة رميش
الحدودية ومتت إعادتهام إىل لبنان.
بورش التحقيق مع املوقوفني بإرشاف القضاء املختص».

مجلس النواب يرد على حملة استهدافه
ويدعو القضاء الى التحر

رأت مديرية اإلعالم يف مجلس النــواب ،يف بيان لها ،أنه
«منذ انفجار املرفأ املشــؤوم الذي أصــاب بنتائجه الكارثية
واملأســوية كل اللبنانيني يف الصميم ،تواصل بعض الجهات
املعروفة الهــوى واالنتامء ،التصويب عــىل املجلس النيا
وعىل الســادة النواب ،وأمس بلغت حملة االســتهداف هذه
ذروتهــا من الجهات عينها ،مطلقــة النعوت والصفات التي
ترقى اىل حد إصــدار االتهامات واألحــكام ،خالفا ألحكام
الدســتور ونصوصه ،ولقواعد القانون والعــدل ،وتضليال
للحقيقة التي ما من لبناين اال ويريدها ،إحقاقا للحق وصونا
للعدالة وإنصافا لدماء الشهداء والجرحى».
وقالت« :مديرية اإلعالم يف مجلس النواب ،تهيب بالقضاء،
وبخاصة املحقــق العديل ،وجوب التحــرك لوضع حد لهذه
اإلســاءة املوصوفة ملهمته وملنطق القانــون والعدالة ،ويف
الوقت عينه اإلساءة للشهداء وحق ذويهم مبعرفة حقيقة ما
حصل يف الرابع مــن ب ،ومعرفة حقيقة من أدخل النيرتات
اىل املرفأ وطريقة حصول االنفجار».
وختمت «إن املجلس النيا الذي دمرت أجزاء منه وأصيب
العرشات من موظفيه وأفراد حرسه جراء التفجري املشؤوم،
يجدد تأكيد أنه تعاون ويتعاون وســوف يتعاون مع القضاء،
وأن مهمته األوىل اآلن تأليف لجنة تحقيق وفقا ملا نص عليه
القانون الرقم  ،13والســري بالتحقيق من البداية اىل النهاية،
بعيدا من أي استثامر سيايس أو شعبوي يطيح بالنتيجة التي
تؤدي اىل العدالة».

«سيتم التكلي ولن يتم التألي »

ض ــا ــر :عــــون ل ــن يــعــطــي ميقاتي
مـــــــا لـــــــم يــــعــــطــــه لــــلــــحــــريــــري
أوضح النائب ميشــال ضاهر ،انه «سيتم التكليف ولن يتم
التأليف ،فرئيس الجمهورية ميشــال عــون لن يعطي نجيب
ميقايت ما مل يعطه لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري،
وميقايت لن ير بأقل مام طلبه الحريري ،وسنشهد اعتذا ًرا
رسي ًعا يليه انهيا ًرا حادًا لكل مقومات الدولة ،لتتحول مشكلة
التأليف اىل مشــكلة نظام ،عندها سيستمر الشعب يف دفع
األ ان الباهظة من مدخراته وكرامته».

عــكــر فـــي ق ــب ــر

بـ ــزيـ ــارة رســمــيــة

غادرت نائب رئيس مجلس الــوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة
الخارجية واملغرتبني بالوكالــة يف حكومة تريف األعامل
زينة عكر ،متوجهة اىل قربص يف زيارة رسمية ،حيث ستجري
سلسلة لقاءات مع عدد من املسؤولني القربصيني ،وتستهلها
بلقاء مع رئيس الجمهورية القربصية نيكوس أناستاسيادس.

س ــــــــيناريو التكليــــــــ للع ــــــــام  2005ق ــــــــد يتك ــــــــرر بي ــــــــن ميقات ــــــــي وكرام ــــــــي
ً
ــــــل يك ــــــون ن ــــــوا س ــــــالم رئي ــــــس حكوم ــــــة ش ــــــبيها للكا م ــــــي ف ــــــي الع ــــــرا
كامل ذبيان

يو ت ور ود

اذا رسا الخيار السني عليه.
وباالنتظار ،تؤكد مصادر مطلعة عــىل جو بعبدا  ،بان ال
تأجيل لالستشارات القا ة مبوعدها حتى اللحظة ،معتربة
ان املهم ان يكلف رئيس يوم االثنني يستطيع ان يؤلف لالنتهاء
بربنامج اصالحي متكامل.
وامــام ما تقــدم ،يلخص مصــدر مطلع عــىل كواليس
املفاضات املشــهد املرتقب يوم االثنني بالتايل:ال ء نهائيا
بعد ،بانتظــار مفاوضات ربع الســاعة االخري ،واالرجح ان
«املستقبل» والثنايئ الشيعي «ماشيني» مبيقايت ،فيام التيار
يفضل نواف سالم ،وميقايت سيحسم القرار بعد مشاوراته،
فاذا تعذر مجيء ميقايت او ســالم ،فريسو التكليف عندها
عىل فيصل كرامي ،ولو ان هذا السيناريو مستبعد ،كام تجزم
املصادر ،مرجحة تكليف ميقايت باصوات تتأرجح بني ال 1
وال 5صوتا  ،الســيام ان املعلومات تفيد بان تفاهام دوليا
حصل عىل اسمه بني امريكا وفرنسا ،وكذلك بني فرنسا وحزب
الله مع «قبة باط» سعودية.
ولكــن هل يكلف ميقــايت ،فيتكرر معه ايضا ســيناريو
التأليف الحكومي الذي ســاد عىل مدى  9اشهر مع الحريري،
فيصبح رئيســا مكلفا ال يؤلف ،اال اذا ارتأى النزول بالرشوط
اىل ما دون السقف الذي وضعه الحريري مع عون وباسيل؟
او انه لن يخوض املهمة االنتحارية قبل ان يضمن ابرز رشوط
نجاحها بتســوية ما؟ هنا السؤال االهم تختم املصادر  ،علام
ان هناك اجواء داخل التيار الوطني الحر تؤكد ان هناك ارصارا
هذه املرة عىل تشــكيل حكومة باي شكل من االشكال وعدم
عرقلة مهمة الرئيس املكلف!
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مع اقرتاب نهاية واليته الدستورية ما زال رئيس الجمهورية
ميشــال عون يفتش عن حكومة عهده ،فلم تكن االوىل بعد
انتخابه ،برئاســة ســعد الحريري ،وال بعد تصحيح التمثيل
الطائفي ،ال سيام املسيحي يف االنتخابات النيابية عىل قانون
النســبية والصوت التفضييل ،وهو يريد يف نهاية عهده ان
تكون له حكومة تنقذ لبنان من االنهيار ،الذي مل يشهده منذ
منتصف القرن التاســع عرش وفق تقرير البنك الدويل ،وبات
ليس دولة فاشــلة ،بل دولــة اىل زوال ،بتوصيف مرجعيات
دوليــة واقليمية حيث ت ب املجاعة والفقر ،وفقدان الدواء
واملواد الغذائية االساسية ،وان وجدت فبأسعار تضاعفت اىل
نحو ألف يف املائة».
فمع تحديــد الرئيس عون لالستشــارات النيابية امللزمة
االثنني املقبل فإن مشــاورات سياســية ملزمــة ،يجب ان
تســبقها ،بعد اعتذار الرئيس ســعد الحريري ،وامتناعه عن
طرح االسم البديل ،ورفعه سقف الرشوط امام من سيخلفه،
يف موقع ال ميكن للطائفة الســنية ان تف ّرط بالحقوق التي
اكتسبتها يف اتفاق الطائف ومل يعد رئيس الحكومة يسميه
ر س الجمهورية بل تســميه كتل نيابية ،تلتقي عىل اسم
شخصية ما ،لكنها وفق معيار امليثاقية التي يشرتطها رئيس
الجمهورية ،تطبيقا للدســتور وما ال يقبله يف الصي التي
قدمها له الحريري النها ال متثل التوازن الطائفي وال امليثاقية،
فكان يرفضها ،وهو امــام امتحان ان ال يقبل رئيس حكومة
ال ميثل يف طائفته ،وهو املعيــار الذي رسى عىل عون عند
ترشحه ولرئاسة الجمهورية وانتخابه لها.
فاالســم الذي يجري البحث عنه ليكلف تشكيل الحكومة
عليه ان مير مبعابر ثالثة ،بيت الوسط ،وان يطرحه الرئيس
الحريــري ليحصل عىل غطاء ســيايس وشــعبي ،ثم نادي
رؤساء الحكومات السابقني والثالث وهو دار الفتوى واملجلس
الرشعي االسالمي االعىل وان اي اسم ال يعترب منهم ال يكون

اختيار الطائفة الســنية والتجارب عديدة قبل اتفاق الطائف
وبعده ،الن لبنان مل يحرر نظامه السيايس من الطائفية وفق
قراءة مصدر سيايس الذي يرى أن مشاورات سياسية ونيابية
طائفته تطبيقا
باتت رضورة للتوافق عىل اســم ينال ر
لشعار رفعه الرئيس عون ومعه رئيس تياره السيايس جربان
باسيل االقوى يف طائفته وهو معيار ملزم رئيس الجمهورية
ان يتقيد به.
وخالل االيام الفاصلة عن االستشــارات النيابية فإن سلة
االســامءاملتداول بها للتكليف محدودة مــن الرئيس نجيب
ميقايت اىل النائب فيصل كرامي والسفري نواف سالم ،اال ان
ترس عىل املرفأ ،فام زالت يف البحر تتالطمها
الســفينة مل
ُ
االمواج ،اذ ان املشــاورات النيابية ،مل تتوصل اىل البديل عن
الحريري ،الذي هو من يفتح الطريق امام من سيســلكهااىل
الرساي ،وهو يتشاور مع الرئيس نبيه بري ،لالتفاق عىل اسم
كان رئيس مجلس النواب ،يطرح الســؤال عليه ،وهو «اذا ما
اعتذرت من هو البديل» ،فكان الحريري يلوذ بالصمت ،او يرد
بجواب مقتضب ،اىل حينه نبحث يف املوضوع ،اذ يحاول بري
تســويق ميقايت مع الحريري وان تسميته له ،متنحه دعام
سياسيا ،وهو أحد اعضاء نادي رؤساء الحكومات السابقني،
الذي ســانده يف معركته ضد عون وباسيل ،اذ ووفق املصدر،
فان تكليف ميقايت ســيكون امتدادا للحريــري ،ولن يقدم
تنازالت ،وســيبدأ من حيث اعتذر الرئيس املكلف ،وهو لذلك ال
يرفض ان يخوض تجربتــه الثالثة يف الرساي ،لكن من غري
قيود ،اوال من الرئيس عون وفريقه ،وهو الذي يقف معارضا
لعهده.
ومع تقدم اسم الرئيس ميقايت ،فان رئيس «تيار الكرامة»
فيصل كرامي ،حجز له مقعدا بني املرشحني لرئاسة الحكومة،
وهو يلقى دعم زمالئه يف «اللقاء التشــاوري» للنواب السنة
من خارج أحادية «تيار املستقبل» اذ تؤكد مصادر يف اللقاء،
ان كرامي هو مرشحه ،كام كان ســابقا النائب عبد الرحيم
مراد ،وان اتصاالت يجريهــا اللقاء مع حلفاء يف كتل نيابية

ليحظى بتأييدها ،وان املشهد قريب اىل ما كان يف عام ،2005
اثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري وانسحاب القوات السورية،
وارصار الرئيس االمري االســبق جورج بــو  ،الذي كان
ير عىل اجراء االنتخابات النيابية يف لبنان مبوعدها تحت
شــعار تعميم الدميوقراطية يف «الرشق االوســط الكبري»،
فكان اقرتاح اسم الرئيس ميقايت لرئاسة حكومة انتخابات ال
يرتشح لها ،ورشح فريق  8ذار مراد ،لكن خلط اوراق حصل،
وتبدل تحالفات وضغط دويل مارســه مندوب االمم املتحدة
تريي رود الرسن ،ا مبيقايت رئيساً لحكومة ،دخلها للمرة
االوىل «حزب الله» من خالل الوزير طراد حامده.
وقد يتكرر الســيناريو نفســه للعــام  ،2005مع ارصار
املجتمــع الدويل عىل اجراء االنتخابــات النيابية ،مبوعدها،
الحداث تغيري يف الطبقة السياســية الحاكمة ،عىل غرار ما
كان يراد قبل  1عاما ،اجتثاث رموز النظام االمني السوري
اللبناين ،واملجيء باكرثية نيابية ملصلحة قوى  14ذار ،امنها
التحالف الرباعي املكون من حركة «امل» و«حزب الله» و«تيار
املستقبل» والحزب التقدمي االشــرتا  ،وان ارصار اطراف
دولية واقليمية عىل اجــراء االنتخابات ،قــد يكون هدفه،
اسقاط االكرثية النيابية التي حظي بها «حزب الله» وحلفاؤه
الدورة املاضية عام .2018
وبني تقدم اسمي ميقايت وكرامي ،ال يغيب عن التداول اسم
سعودي وال يرى
السفري سالم ،الذي يحظى بتأييد امري
ترحيباً من قوى سياسية ســنية ،اذ ان حظوظ سالم تبقى
قا ة ،مع انفتاح باسيل عىل قبوله ،بالرغم من «فيتو حزب
اللــه» عليه ،لكن قد يحصل قبول لــه ،يقول املصدر ،ويكون
اشــبه برئيس حكومة العراق مصطفى الكاظمي ،الذي هو
نتاج توافــق اقليمي دويل عليه ،ويــؤدي دوراً يف الحوار
السعودي االيراين ،كام يف ازمات اخرى.
ان االستشــارات النيابية ،مطروحة للتأجيل ،اذا مل تتمكن
املشــاورات السياســية ،من التوافق عىل اسم رئيس مكلف
يحظى باكرثية نيابية.

خـــال «الـــقـــوات» و املــســتــقــبــل» المـــس الــخــطــو ال ــح ــم ــراء ...تــبــادل اتــهــامــات وانــتــهــاكــات سياسية
ابتسام شديد
فجأة اندلعت مواجهة يف العامل االفرتا بني «القوات» و»تيار
املستقبل» ،رشارتها األوىل مقال نرش عىل «مستقبل ويب» من
دون توقيع يحمل فيه عىل تفاهم معراب مع التيار الوطني الحر
ويصفهبتفاهمالخفافيشوالثعابني،املقالاستتبعبحملةواسعة
من ردود الفعل بني الطرفني أسقطت الخطوط الحمراء بينهام.
التصعيــد الــذي بدأته الوســيلة االعالمية ،يــأيت كام يقول
«قواتيون» ،يف اطار حملة مربمجة بدأها «تيار املستقبل» منذ
جرها الرئيس املعتذر عن التأليف يف مقابلة ليلة االعتذار.
فرتة وف ّ
فالحريريرضبكلتفاهامتهالسياسية،وأطاحبتحالفاتهمساويا
خصومه بأصدقائه والحلفــاء ،قاطعا قنوات التهدئة والتواصل
باملكونات السياسية قبل الذهاب اىل املعارضة بخطاب سيايس
مدمر لكل العالقات من اجل شد العصب السني املرتاخي حوله،
وقطع رشايني الحياة يف عالقة «املستقبل» بسائر األطراف ،بعد ان
اتخذالقراربخوضاالنتخاباتالنيابيةمنبوابةاملعارضةالقاسية.
ما يهــم الحريري ،يضيف «القواتيون» ،بعــد ان خرس التكليف
ان يســرتجع نبض الشــارع ،باعتامد خطاب متشنج من اجل
ملّ شــمل جامهريه ،فبعد ان أنهى عالقته بالرئاســة األوىل،
فتح النــار عىل رئيس حزب «القوات» ســمري جعجع لتغطية
فشــله يف تأليف الحكومة ،بعد ان ترنح طويال وأذته تحالفاته
مع فريق  8ذار ومل تســتطع فرض تشكيلته الحكومية بالقوة
عىل العهــد والتيار ،ففي املقابلــة التلفزيونية هاجم الحريري
بوضوح جعجع ،مؤكدا انه لن يســميه لرئاســة الجمهورية،

مح ّمال معراب مســؤولية وصول ميشــال عــون اىل بعبدا.
يحمل «تيار املستقبل» فريق «القوات» مسؤوليات عدة ،يتهمه
باملساهمة بفرض الحصار وتطويق الحريري وعدم تسميته
يف االستشــارات النيابيــة لثــالث دورات حكومية ،ويؤكد
املق ّربون من «املســتقبل» ان القوات تلقــي عليهم تبعات ما
فعلته من جراء التسوية التي كان الحريري خر الواصلني اليها.
بالنسبة اىل «القوات» ،فان تصعيد «املستقبل» مربر بسبب نجاح
«القوات» يف الحفاظ عىل عالقاته بدول الخليج واململكة العربية
السعودية ،وتؤكد مصادر «قواتية» ان الرئيس املعتذر ليس رجل
ادارة املرحلة ،وانه تعرث يف مهمــة التأليف وفاقد املصداقية.
وبالنسبة اىل املطلعني عىل عالقة جعجع والحريري ،يرون ان
ما يحدث مؤخرا نتيجة تراكامت من مراحل سياسية مختلفة،
باملؤكد ليــس بيان «القوات» الذي اتهمــت فيه املوقعني عىل
العريضة النيابية بالتسرت عىل املجرمني الحقيقيني هو السبب
والدافــع ،فاألمور غري منتظمة منذ فرتة طويلة بني الحليفني
الســابقني ،والجرة انكرست بينهام ومل تعد قابلة للرتميم ،فـ
«القوات» سلكت طريقا مختلفا منذ أحداث  17ترشين واختارت
التموضع يف املعارضة ،فيام الحريري كان مرتاحا للتسوية مع
العهد والتيار ،بالنسبة اىل كثريين مل يعد ممكنا اليوم العودة
اىل العالقة الســابقة ،نتيجة فقدان الثقــة وعدم جهوزية
الطرفني ،فالعالقة تأثرت باألحــداث  ،وجعجع يحتل املرتبة
األوىل يف الئحة حلفاء اململكة ،فيام الحريري ال يزال يتخبط
بـ «الفيتو» السعودي املوضوع عىل رئاسته ألي حكومة يف
املرحلة الحالية.
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

اللبنانيون يريدون الحقيقة ...كي حصل التفجير ومن جاء بالنيترات ومن باعها
ملــا ا االســتــثــنــاء ت ...وايــن املعايير املــوحــدة في االســتــدعــاءات والتحقيقات
رضوان الذيب
ملاذا اللواء عبــاس إبراهيم؟ ما رس هــذه الحملة املنظمة
ل ب هيبته وتشويه صورته؟ وهل املقصود استهداف األمن
الوطني والقومــي واالدوار البارزة التــي لعبها يف تعطيل
وتفكيــك الكثري من األلغام والعبوات التــي كانت تهدد لبنان
برمته؟
هذه األدوار التي لعبها اللواء عباس إبراهيم ،حسب مصادر
متابعة ،جعلته موضــع ثقة لدى رؤســاء األجهزة العاملية
األمريكية والروسية والفرنسية والصينية والقطرية واملرية
والرتكية ،وكل من له ملف أمني مع لبنان ،كام توىل التنسيق
مع سوريا بقرار من الرؤساء الثالثة ومجلس الوزراء ،وكان
صلة الوصل بني املسؤولني اللبنانيني والسوريني ،وك ّرس هذه
العالقة ملصلحة لبنان اوال ،وساهم بإطالق عرشات اللبنانيني
املحتجزين يف ســوريا ،وبعضهم متــو ّرط يف الحرب عليها،
كام دخل عىل امللفــات العالقة للمزارعني والصناعيني لجهة
التصدير وتســهيل مرور الشــاحنات اللبنانية يف األرا
الســورية ،وكان مهندس إطالق راهبات سيدة معلوال ،ونجح
مع دولة اإلمارات العربية يف حل مســألة بعض الشــبان
اللبنانيني من الجنوب ،وكذلك املواطــن اللبناين املحتجز يف
إيران نزار زكا بتهمة التعامل مع املخابرات األمريكية ،وال زال
حتى اآلن خيط التواصل بني اإلدارة األمريكية وسوريا الطالق
محتجزين أمريكيني يف دمشق.
جل عىل األمــن العام انه تعامل
وتؤكد املصادر انه مل يســ ّ
مع ملــف النازحني الســوريني باي كيديــة ،وكانت تدابريه
موضع تقدير املوالني واملعارضــني ،والدوائر الغربية مل تتلق
اي شــكوى عن تعامل عنري مع أي نازح سوري ،كام كان
له الدور البارز يف إسقاط «الشبكات االرسائيلية» يف شباك
األمــن العام ،حيث تف ّوق العقل األمنــي اللبناين عىل «العقل
االرسائييل» ،وشــنت عىل اللواء ابراهيــم حمالت كبرية عرب
إعالم العدو ،كام ســاهم أيضا بحل عرشات امللفات وخرها
استرياد النفط العراقي إىل لبنان.
هذه األدوار الناجحة حسب املصادر ،جعلته موضع تقدير
واحرتام كل األطراف العربية والدولية عرب تعاون أمني افشل
مخططات ،وكشــف شــبكات ارهابية يف دول عديدة ،وهذا
ما أعاد ل من اللبناين هيبته ودوره الرائد ،ومل يســجل عليه
انه انحاز ضد طرف مــن األطراف ،فنال ثقدير وثقة ومحبة
الغالبية العظمى من الشعب اللبناين الذين اصابتهم الصدمة،

وفوجئوا بقرار طلب رفع الحصانة عنه متهيدا لالدعاء عليه
حتى قبل االســتامع اليه كشاهد حســب ما تقتضيه اصول
صوان ومل يعتمده املحقق
التحقيق ،وهــذا ما قام به القا
صــوان اىل اللواء ابراهيم
العديل الحايل ،واســتمع القا
ومل يدع عليه ،مع التذكري ان صــور اللواء ابراهيم رفعت يف
صوان حتى قبل االستامع اليه ،وهو ما
املسريات ايام القا
يفرس انه كان من ضمن التحضري الســتهدافه واالدعاء عليه
ّ
قبل التحقيق ،رغم ان الجميع يعــرف ما هو دور األمن العام
ومهامه يف حرم املرفأ والصالحيــات املنوطة به يف قانون
تنظيم االمن العام وتعديالته ،وهــذا القانون موجود ومتاح
امــام الجميع .ورغم ذلك قدّ م للجهــات املختصة عام 2014
تقريرا عن خطورة املواد املوجودة يف املرفأ ،وذكر فيه انه تم
حجز البضاعة من قبل القضاء وتعيني حارس قضايئ عليها،
ورشح التقرير بإســهاب وضع طاقم الســفينة ،وطبعا هذا
االمر يدخل يف صلب اختصاص وصالحيات االمن العام ،ومن
حل ملف طاقم السفينة بارشاف واشارة مدعي عام
ثم جرى ّ
التمييز يف حينه.
والســؤ ل الذي يطرح ،ما هي املواد التي استند اليها املحقق
العــديل يف اتهامه ليدعي عىل اللواء ابراهيم قبل االســتامع
اليه كشــاهد؟ يف املعلومات ان القرار بحــق اللواء ابراهيم
استند إىل كونه مل يبلّ عن قيام امن الدولة باجراء التحقيق
الجنايئ يف امللف .والسؤال :هل مهمة األمن العام االبالغ عن
عمــل ضابطة عدلية اخرى تعمل تحت ارشاف النيابة العامة
املختصة؟ وهل هذا االمر يستدعي مثل هذا االجراء ،اال اذا كان
وراء االكمة ما وراءها؟ كان ميكن حل ذلك بجلسة استفسار
بيطار واللواء ابراهيم بدال من ترسبب االسم بهذه
بني القا
الطريقة عرب وســائل اإلعالم واتهامه وطلب رفع الحصانة
متهيدا لالدعاء عليه ،وكل ذلك تزامن مع حملة شخصية عن
امتالكه اكرث من  3ماليــني دوالر يف اإلمارات( ،وهذا االمر
موضع متابعة من وكيله املحامي كريم بقرادوين) ،وإرسال
النيرتات اىل سوريا بهدف إثارة اهايل الشهداء والجرحى ،وأنه
لن يح اىل التحقيق ،وتركيز اعالمي عىل االحتجاجات أمام
منزل وزير الداخلية ورفع صور اللــواء ،وهذا ما دفع اهايل
الشــهداء والجرحى اىل االنســحاب من التحركات بعد دخول
أشخاص مندسني ش ّوهوا التحركات النبيلة لالهايل ومحاولة
اللعب عىل عذاباتهــم وعواطفهم وقضيتهم النبيلة الغراض
مبيته.
وتســأل املصادر املتابعة ،ملاذا اقتصار االستدعاءات وطلب

رفع الحصانــات عىل مســؤولني محددين
فقط؟ وهل يعقل ان يكون رؤساء الجمهورية
والحكومات الســابقني وكل قــادة االجهزة
العســكرية واألمنية والــوزراء واملختصني
منذ عــام  2013عىل عدم معرفــة بوجود
نيرتات االمونيوم؟ وبالتايل ،ملاذا ال تشملهم
االستدعاءات والتحقيقات ورفع الحصانات؟
وهل هناك «ناس بســمن ونــاس بزيت»؟
وهل هناك نصف مســؤولية؟ وملاذا حسان
دياب وهــو «من مبارح العــر بالقر»،
وهذا ما خلق مئات االســئلة بسبب « اعتامد
عدة معايري» يف االســتدعاءات وطلب رفع
الحصانــات؟ وهذا اليعني حســب املصادر
املطلعــة الدعــوة اىل وقــف التحقيق ،بل
املطلوب استكامله لنيل املجرمني الحقيقيني
عقابهم مع إعالن الحقيقة للناس ،وتحديدا
كيف وصلت هذه املواد ايل مرفأ بريوت؟ ومن
هو صاحبها ومن باعهــا؟ وملصلحة من تم
اســتريادها؟ هذه هي الحقائق التي يريدها
اللبنانيون مع إنزال أشد العقوبات باملتهمني،
النه من املعيب والحرام الرتكيز عىل أشخاص
معينــني وترسيــب األســامء يف الصحف
«وتثبيت الكادر» املبارش عــىل اللواء ،وكأن
هناك امر عمليات هدفه تشويه صورته أمام
اهايل الضحايا والجرحــى ،وترسيب اخبار
يف غرف ســوداء أنه لن يتعاون مع املحكمة
وعرقلة كشف الحقيقة.
هذه األسئلة املرشوعة حسب املصادر ،هي موضع تساؤل
كل الناس ،حتى أن سفارات اجنبية سألت عن هذه النقطة،
بعد أن اظهرت التحقيقــات ان اإلهامل هو وراء ما حصل،
والعالقة لســوريا اوحزب الله مبا جــرى ،وبالتايل ،فإن
مسؤولية اإلهامل يتح ّمله كل املسؤولني املبارشين وليس
اللــواء ابراهيم فقط الذي أكد انه تحت القانون ومســتعد
للحضور إىل التحقيقات اذا توافــرت االجراءات القانونية
رسب خرب املالحقة واالدعاء
واالدارية الصحيحة ،الن من
ّ
لالعــالم بهذه الطريقــة رمبا اتخذ قــرارا بتوقيف اللواء
ابراهيم ،وعندها تدخل األمور يف محاكامت طويلة إلثبات
الرباءة  ،وهذا ما سيؤدي حتام اىل القضاء عىل سرية اللواء

«امليقاتية» حل على بسا الري  ...وجوالت أف مستمرة ب تجا الحل
فاطمة شكر
ال ميكن البت يف أي قضي ٍة أو قرا ٍر يف لبنان ،فام
كان مرفــوض باألمس وكان من املحرمات ،يصبح
اليوم بني الدقيقة واألخرى مقبول وحالل ،ال بل هو
واجب ( ديني وطني أخالقي طائفي ) ســ ّموه
كام شــئتم ،ألن الخوض يف النقا والدخول يف
التفاصيل مع الطبقة السياســية الحاكمة يشبه
دخول مغارة عيل بابا ،الداخل اليها مفقود والخارج
منها مولود...
سياسياً ال يزال ملف تشــكيل الحكومة محور
الحديث يف لبنان والعامل ،فبعد أن قدم الرئيس سعد
الحريري إعتذاره األســبوع املا  ،عادت األمور
اىل نقطة البدايــة ،وبدأت محاوالت جديدة إليجاد
بديلٍ عنه يــرتأس الحكومة التي كان من املفرتض
أن تولد قبل تســعة أشهر ،وبعد التداول يف أسامء
عديدة من أجل التكليف ،يعو ُد إســم الرئيس نجيب
ميقايت اىل الواجهة ،حيث تُشــريُ مصادر مقربة
منه ،أنه سوف يقبل بتكليفه من أجل التشكيل ،وأن
تغري عقــب اللقاءات واإلتصاالت األخرية التي
رأيه ّ
وعدته أن يشــكل حكومته برسعة ومن دون أي
عراقيل تواجهه من قبل مختلف القوى السياسية،
يقف محايداً مع كل األطراف من أجل تسهيل
وهو
ُ
املهمة ووالدة الحكومة .
ولفت مصدر خاص ،أن حزب الله ال زال حتى هذه
اللحظة «مرتيث» يف تســميته مليقايت ،إال أنه لن

يعرقل تشكيل الحكومة من أجل وضع البلد املنهار،
وأشــار اىل أن التيار الوطني الحر الزال أيضاً يقوم
بلقاءات ومشــاورات داخلية من أجل املوافقة أو
عدمها عىل تكليف ميقايت ،إذ يعتربُ التيار أنه نتاج
الحلف الذي ميثله الرئيس نبيه بري و»نادي رؤساء
الحكومات الســابقني» ،مام يعنــي أن هذا الحلف
سيقف يف وجه العهد ،وهذا ما يشك ُّل عائقاً أمام
ُ
التسمية ،ويضيف املصد ُر أن األجواء اإليجابية ،وكل
الترسيبات التي بدأت تظهر اىل الواجهة عكســت
جواً من اإلرتياح يف الداخــل اللبناين ،ناهيك عن
الر والدعم الذي تقدمه الواليات املتحدة وفرنسا
والسعودية مليقايت  ،هذا الدعم السعودي الذي كان
غائبــاً عندما كُلف الحريري بالتشــكيل ،بدا اليوم
واضحاً مع ميقايت ،وهي ستعمل من أجل تسهيل
ٍ
وقت ممكن ،
عملية التكليف والتشــكيل يف أقرب
ولفت املصد ُر نفسه اىل أن ميقايت اجرى مروحة
اتصاالت شــاملة ،ووضع أسامء الشخصيات التي
ي ّو ُد طرحهــا وتقدميها لرئيــس الجمهورية بعد
اإلستشارات التي ستسميه ،وبالتايل ستكلفه من
أجل تشكيل حكومته.
مصاد ُر ديبلوماسية غربية ،أبدت إيجابي ًة إتجاه
تكليف ميقايت لتشكيل الحكومة ،لكنها أردفت أن
املســاعدات التي من املقرر أن تقدم للبنان وشعبه
غري مرتبطة بتشكيل الحكومة ،عازي ًة ذلك اىل أن
األوروبيني يعرفون متاماً حجم الفساد املسترشي
يف أروقة مؤسســات الدولة والذي شكل الدعامة

الرئيســية إلنهيار الوطن ،ودعــت هذه الدول اىل
اإلرساع يف البدء باإلصالحــات واىل العمل الجاد
من أجــل اإلنتخابات املقبلة يف ربيع العام ، 2022
واكدت أن املؤمتر الدويل الجديد الذي ســوف يعقد
قبل  4مــن ب موعد تفجري مرفأ بريوت يف العام
من أجل مســاعدة ودعم الشــعب اللبناين
املا
الذي بات تحت خط الفقر.
وبإنتظار األيام القليلة املقبلة موعد اإلستشارات
رئيس
ٍ
النيابية يوم اإلثنني املقبل من أجل تســمية
للحكومة ،تبقى اإلتصاالت واملشاورات جارية عىل
قدم وســاق ،وحتى نضوج األفــكار والثبات عىل
ٍ
يخص التكليف ،تبقى زواريب السياسة
قرا ٍر واح ٍد
ُ
تحمــل يف طياتها الكثري من
ُ
الداخليــة اللبنانية
التقلبــات التي قد تفاجىء الجميــع بني الدقيقة
واألخرى.
فهــل نحنُ أمــام حكومــ ٍة ميقاتية بر
ســعودي فرنيس أمــري ؟ أم أن ميقايت
وســيتعرض إلنهاء
ُ
ســيكون كبش محرقــة
مسريته السياســية يف ظل اإلنهيار الكبري يف
لبنان!! وهل سيقبل الرئيس ميشال عون ورئيس
التيار الوطني الحر جربان باسيل بتكليف ميقايت
ُ
السبحة هذه
لتشكيل الحكومة ؟ ماذا لو فرطت
املرة يف خر دقيقة؟
لعل الســاعات املقبلة ستكون مصريي ٍة من أجل
ّ
رئيس للحكومة ،مهمته األساسية اإلصالح
ٍ
تكليف
ووقف اإلنهيار اإلقتصادي واملعي ...

سبا محموم بين التكلي وموعد إنفجار املرفأ
عيىس بو عيىس
منذ اعتذار الرئيس ســعد الحريري عن استكامل
مه ّمته بعد لقائه األخري مع الرئيس ميشال عون،
أي جديد عىل املشهد ،وبقيت املواقف تراوح
مل يطرأ ّ
بكل اســتثنائ ّيته هذا
مكانها ،وجاء عيد األضحى ّ
العــام ليج ّمده رغم الحديث عن اتصاالت نشــطة
خلف الكواليس بــني رئيس التيــار الوطني الحر
الوزير الســابق جربان باســيل وحزب الله ،وبني
غريهام من األفرقــاء ال يُعتقد أنّها أفضت ،أو ح ّتى
ء ملموس يف القريب العاجل.
اىل
ســتف
وتصف مصادر مطلعة عىل مجريات املشــاورات
أن الصــورة العامة يف البــالد ضباب ّية ،يف ضوء
أي معطيات عن توافق ممكن عىل شخص ّية
غياب ّ
رئيس الحكومة العتيد لتكليف شــخصية جديدة
لتشــكيل الحكومة ،خلفًا ملصطفى أديب وســعد
لعل الثالثة تكون ثابتة  ،مع إعرتاف هذه
الحريريّ ،
املصادر عن صعوبة كبرية يف عملية التأليف وليس
التكليف فحسب ،ذلك أن موقف رئيس الجمهورية
من مسألة مراعاة التمثيل املتوازن وبعض خفاياه
ليس من الســهولة معالجتها مع أية شــخصية
سنية ،بغض النظر عن العالقة الشخصية النافرة
واملتوترة بني الرئيس عون و الحريري ،وتقول هذه
املصادر أن أي رئيس مكلــف ال ميكنه القفز فوق
«نادي رؤســاء الحكومات» ودار الفتوى واملراجع
الســنية مراعاة لرئيس الجمهورية ،لكنها تتحدث
عن ليونة ملموســة لدى رئيس الجمهورية حيال
تسهيل تأليف الحكومة.
ولعل ما يع ّزز هذا االعتقاد بأن املشاورات ميكن
ّ
تأجيلهــا ،يتمثّل يف وجــود اختالف يف وجهات
النظر واملقاربات حتى بني الحلفاء واألصدقاء يبدو
أنّه ال يــزال قا ًا ،فرئيس التيار الوطني الحر مثالً
كل القيود
يبحــث عن رئيس حكومة متحــ ّرر من ّ

ســ ّمي يف بعض األوساط مرشح
ولو ُ
مواجهــة ،ال ســ ّيام أنّ املطلــوب هو
عام فــات ،والذهاب
التعويض رسي ًعا ّ
اىل تجربة جديدة تحقّق تطلّعات العهد
كل أنواع الضغوط.
وأجندته بعيــدً ا عن ّ
ويف مــوازاة إرصار الثنايئ الشــيعي
أي رئيس حكومة
عىل مامنعة تسمية ّ
ال يحظى ســلفًا بتأييــد ورمبا مباركة
الحريري ،ومن خلفه سائر زمالئه يف
«نادي رؤســاء الحكومات السابقني»،
الرشعي األعىل ،حتى
ومعهم املجلــس
ّ
يحظى األخري بـغطاء الطائفة  ،تلفت
املصــادر اىل أن رئيــس الجمهوريــة
والنائــب جربان باســيل يعرفان جيدا
أوضاع البلد املنهــار ،وبالتايل إمكانية
التعــاون موجودة بشــكل كبري ،إ ا
هنــاك ثوابــت ال يســتطيعان القفز
فوقهــا كام كان يجري يف الســابق،
خصوصــا لناحيــة تســمية الوزراء
املســيحيني من قبل رئيس الحكومة بشكل كامل،
لكن يف املقابل هنــاك هامش إيجا لدى الرئيس
عون وباسيل يدور حول مســألة وحيدة :تسهيل
التكليف والتأليف ،ليس نكاية بالحريري  ،وهذا أمر
موجود ،إ ا أقله مراعاة متطلبات املجتمع الدويل
وتشكيل حكومة ترعى االنتخابات النيابية املقبلة .
وتعترب هذه املصادر أن تداول إســم السفري نواف
ســالم من قبل النائب باســيل ال يشــكل موقفا
حقيقيا من قبل االخري ،مبقدار معرفة موقف حزب
الله الرافض لهذه التسمية ،وهذا ما يعرفه باسيل
بشــكل واضح منذ الطرح الول إلسم نواف سالم
يف تشكيل الحكومات السابقة ،لكن باسيل «رمى»
االســم من أجل معرفة مرونة حزب الله تجاهه،
وإذا ما كانت تغريت مع التطــورات الدراماتيكية
التي حصلت يف البالد ،وهناك أسامء طامحة أيضا

ابراهيم وصورته النقية امــام اللبنانيني ،ومحاولة ازاحته
سياسيا وامنيا عن املشــهد اللبناين ،اال اذا كان ما نقل عن
بعض اهايل الشهداء «انه العالقة للواء ابراهيم باملوضوع،
ولكن اذا امتثل فلن يجرأ اآلخرون عىل عدم الحضور» .ومن
يضمن عــدم تكرار تجربة الضبــاط األربعة مع املحكمة
الدولية وسجنهم ملدة  4ســنوات وهم أبرياء ،لكنهم دفعوا
الثمن نتيجة تقارير وضغوط سياسية استهدفت مسرياتهم
املهنية ،ومن ال يضمن تكرار تجربة الضباط األربعة أللف
سبب وسبب .
وتشري املصادر نفسها ،اىل ان «العيون مفتحة» عىل لبنان،
وتحصــني التحقيقات يف انفجار مرفأ بــريوت يتطلّب من
القضاء العديل ان «يــزن األمور مبيزان الذهب» للوصول لىل
الحقيقة التي يريدها كل اللبنانيني.

«للمشاركة بذكر  4ب في ثكنة الكرنتينا»

أ ـــــالـــــي شـــــهـــــداء فــــــو إطـــــفـــــاء بـــــيـــــروت :
كــــلــــنــــا ثــــقــــة بــــعــــمــــل الـــــقـــــاضـــــي بـــيـــطـــار

خ

امل

ال حايف

أكد أهايل شهداء فوج إطفاء بريوت ،يف
بيان أصدروه بعد مؤمتــر صحايف عقدوه
عــر امــس يف ثكنة فــوج اإلطفاء يف
بريوت الكرنتينا ،وتلته أنطونيلال حتي ،أن
«ما من منصب أعىل من املحاســبة ،واملؤكد
مــن براءته فليمثل أمــام العدالة ،ومن هو
واثــق أن دم أخواتنا وأوالدنــا ليس برقبته
فلامذا يخاف من القضاء؟ الربيء ال يخاف،
ومن يتلطى وراء الرتاتبية العسكرية نقول
له ما من رتبة أعىل من الشهادة ،وواجبكم
املثول أمام العدالة».
واعتربوا أن «ما حصــل جرمية منظمة،
وكل جرمية وراءها مجرم ومنظم ومســهل
للجرم ،ومبــا أن املتهم بــريء لحني إثبات
إدانته ،فنحن سننتظر القرار الظني وسنسري
يف ضوئه ،ولكن نحذر اننا لن نســري بشكل
أعمى ،فأعيننا مفتوحة وقلوبنا م نة ،وأي
قــرار أو محاولة تذاك عىل مســار التحقيق
لن نســكت عنها وســنواجه بكل الوسائل،
بيطار ونقدم له كل
وكلنا ثقة بعمل القا
الدعم ليســتمر بعمله ،ونطلب منه أال يخاف

إال من التقصري ،وندعو كل الجسم القضايئ
والقانوين اىل أن يــ ب بيد من حديد ،ألن
وقت املحاسبة قد حان».
وناشدوا «كل الشــعب اللبناين الذي هجر
ودمر وهو اليوم يذل يف أبســط حقوقه ،أن
يكــون اىل جانبنا ومعنــا ،فجميعنا دمرت
بيوتنا وتحطمــت أحالمنا وكلنا معا يف هذا
الخندق ،أخواتنا وأوالدنا باألمس ،وإذا سكتنا
عن متاديهم ســيأيت دورنا ودور من نجا من
جرا هم ،لذلك ندعوكم باســم شهداء فوج
اإلطفاء وكل الشهداء األبرياء واملظلومني ،اىل
أن تشــاركوا معنا بالذكرى األليمة يوم  4ب
الســاعة الثالثة والنصف بعد الظهر يف بيت
شهداء فوج اإلطفاء الثاين يف ثكنة الكرنتينا،
لننطلق معا مبسرية شــعارها الوحيد صور
الشــهداء األبطال ،ونلتقي عند متثال املغرتب
مع مســريات ألهايل الضحايا واملجروحني
واملنكوبني من كل املناطق يف بريوت ،ونطلق
رصخة الوجع من قلب املرفــأ ونصيل معا،
مسلمني ومســيحيني ،ونعيل الصوت ليصل
عند من نحب».

االشــــتــــراكــــي :لـــوضـــع ال ــب ــط ــاق ــة الــتــمــويــلــيــة
قــيــد الــتــنــفــيــذ وح ــص ــر ك ــام ــل املــبــلــ بــتــمــويــلــهــا
كالنائب فيصل كرامي حيث يفضّ ل باســيل والعهد
التعامل معه ،فيام إسم الرئيس نجيب ميقايت سوف
يسميه الحريري والثنايئ الشيعي واألرجحية له.
وتلفت هذه املصادر اىل أن خيار تأجيل اإلستشارات
النيابية ال ميكن أن يدوم لفرتة كبرية ،إنطالقا من
معطل حيال
ّ
املسؤوليات التي سيتحملها كل فريق
الناس الجياع والعتمــة القادمة وفقدان االدوية،
وميكن أن تشــهد الفرتة املمتدة من األول من شهر
اّب املقبل تغيريا جوهريا يف التحركات الشــعبية،
بل ســتكون مفصلية ميكــن أن تطيح بكل ء
مع الحتضريات القادمة إلحياء الذكرى الســنوية
االوىل لتفجري املرفأ ،وهذا ما يشكل سباقا حقيقيا
بني تشــكيل الحكومة أو اإلنفجار األخري ،بحيث
ميكن أن ال متر عىل خري عىل خلفية مســألة رفع
الحصانات التي ميكن أن تفجر الوضع بأكمله.

جــدد «الحزب التقدمي اإلشــرتا » ،يف
بيان ،تحذيره «من أي محاولة مشــبوهة قد
تهدف إىل إدراج املبل املخصص من صندوق
النقد الدويل للبنان والذي يقارب  8 0مليون
دوالر ،يف متاهة دعــم التهريب واالحتكار
والتخزين».
ودعــا إىل «اإلرساع يف اتخــاذ اإلجراءات
ال ورية والالزمة لوضع البطاقة التمويلية
قيد التنفيذ من قبل وزارة الشؤون االجتامعية،
بالتعاون مع البنــك الدويل وبرنامج األغذية
العاملــي والهيئات الدوليــة املعنية ،وحر
اســتعامل كامل املبل املخصص من صندوق
النقد الدويل يف متويل هذه البطاقة».
وإذ أثنــى عىل قــرار الســامح للمصانع
باالســترياد املبارش ملادة املــازوت من دون
إجازة مسبقة ،حث عىل «اإلرساع يف وضعه

موضع التنفيذ لتسهيل املبارشة به».
وأكد تأييده «قــرار وزير الصحة فتح باب
االســترياد الطار ل دوية رشط التشدد يف
مراعاة معايري الجــودة العاملية ،وذلك رغم
مامنعــة كارتيل االحتــكار» ،داعيا اياه اىل
«وضع سياســة دوائية عرية تهدف اىل
تأمني األمن الصحي للبنانيني وتحصينه بعيدا
من مافيات الجشــع التي وقفت سدا منيعا
أمام محاوالت اإلصــالح يف هذا القطاع منذ
أيام فريد جربان وإميل بيطار».
كام شدد الحزب عىل أن «املعركة األساسية
هي معركة النضــال االجتامعي واالقتصادي
واملعي  ،مبوازاة اإلرصار عــىل أن املدخل
األساس يبقى عرب تشــكيل حكومة بأرسع
وقت لــ تتصدى للواقــع الصعب وتبادر
للمعالجات املطلوبة لكل األزمات املرتاكمة».
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة
كلامت يف زمن الغربة
فهد الباشا
 1ذوو األغــراض الفردية ذوو األمــراض
القاتلة لوحدة الجامعــة وســالمة مصريها أما
السبيل اىل معرفة هؤالء وتشخيص عللهم فـ «من
ارهم تعرفونهم» .مامليك ممتلكاتهم يحتاجون
اىل عالج ما يف نفوسهم من نهم استهال عبثي
ل يصح ،من بعد ،ان يسمعهم الناس .وال سيام عند
الدعــوة اىل ان» كل ما فينــا هو من االمة ولها.
حتى الدمــاء عينهــا التي تجــري يف عروقنا...
هي وديعة االمــة فينا متى طلبتها وجدتهــا»..
ال صدقية ملن تتسع املســافة بني قولــه والعمل.
ومن ال توحدهم مقاصد عليا تفرقهم ،بســهولة،
مصالح دنيا.
واملثال خري الرشح يف املقال» النســور ال تسكن
القصور».
[[[
اليهــود الذين أهــدروا دم
 2لقد ارتــ
يســوع واوصلوه اىل الصلب بأن يكون «دمه عيل
هم وعىل أبنائهم من بعدهم» .الذين ،من ساســة
لبنان ،وســائر فاســديه ،ومن كل «يهود الداخل»
فيــه ،ممن أوصلــوه اىل هــذا املصــري ،هؤالء
سواء ارتضوا أم مل يرتضوا فستالحقهم اللعنات اىل
يوم الديــن .ســيكون دم املصلوب لبنان واملعذبني
فيه عليهم وعىل اوالدهم من بعدهم.
[[[
 3ما معنــى أن يبقى املشــهد هو اياه ،أو هو
شــبيه مــا كان عليــه ،أيام يســوع النارصي؟
أال يعني ان الــراع بــني الحــق والباطــل باق،
يف املرتجى ،اىل نهايــة التاري ؟ مبــاذا يختلف
الذين كانــوا ،أيــام النارصي ،يقومــون بأعامل
الصريفة داخل الهيكل عن الذين يقومون باألعامل
عينها أو مبثلها ،داخــل الهياكل ،أو مدعومني منها
يف باحاتها والساحات؟
[[[
 4ما زلت ابحث عن اله يرفض تبادل الخدمات
مع النــاس .عن اله يحب النــاس لدرجة ال يحب،
معها ،أن يعبدوه.

فـــرنـــجـــيـــة بــــحــــ األوضـــــــــاع
مـــــــــــــع ســـــــفـــــــيـــــــر مـــــصـــــر

العقوبات األوروبية في إطار معا دة «ماستريخ » بهد حماية حقو االنسان
نبيل نــقــوال لـــ «الــديــار»  :مرفوضة ا ا كــانـ بــهــد الضغط لتشكيل الحكومة
رجاء الخطيب
أنشأت الواليات املتحدة مكتب مراقبة األصول األجنبية،
املعروف بـ «أوفاك» ،مع بدايات الحرب العاملية الثانية ،بهدف
حظر األصول املالية واملعامالت التجارية لدول املحور ،وهو
دور لعبه «أوفاك» منذ إنشــائه بشكل رسمي عام ،1950
وحتى اآلن .فاملكتب التابع لوزارة الخزانة األمريكية يتوىل،
وفقا للسياسات الخارجية واألمن القومي األمري  ،مهمة
إدارة وتنفيذ العقوبات االقتصاديــة والتجارية ضد الدول
واألفراد واملنظامت التي تهدد املصالح األمريكية ،سواء عىل
األمريكية أو خارجهــا ،بالتعاون مع الحكومات
األرا
الصديقة واملتحالفة مع واشنطن.
ما بدأ بهــدف محاربة النازية األملانيــة خالل الحرب
العاملية تطــور فيام بعد ل ُيصبــح «أداة ُمفضلة» للواليات
املتحدة كام ســامها «جاك ليو» وزيــر الخزانة األمريكية
األســبق ،بداية من الســعي لوضع حد لكارتالت املخدرات
والهجــامت اإللكرتونية عامليــا ،ووصــوال إىل محاربة
«التنظيامت اإلرهابية» ،والتي تصنفها واشنطن كام تشاء،
ووقف متويل الجامعات الجهادية حول العامل.
تُعد العقوبات االقتصادية شــأنا أمريكيــا خالصا ،وإن
اع ُتربت الواليــات املتحدة أكرث الدول اســتخداما لها عامليا
ملحاولة تغيري القرارات اإلسرتاتيجية للجهات الحكومية أو
غري الحكومية .يف الوقت ذاته ،متتلك الواليات املتحدة ،من
بني دول وجهات عاملية عــدة ،تاريخا طويال مع العقوبات
االقتصادية ،والــذي ميتد إىل عــام  1812حينام فرضت
الخزانة األمريكية عقوبات اقتصادية عىل بريطانيا العظمى
ملضايقة بحارة أمريكيني،
ضم القرم اىل االتحــاد الرويس ،فرضت بعض
ردا عىل ّ
الحكومات واملنظــامت الدولية ،بقيــادة الواليات املتحدة
واالتحاد األورو  ،عقوبات عىل األفراد والرشكات الروسية،
فردّت الحكومة الروســية باملثل ،إذ فرضت عقوبات عىل
بعض الشــخصيات الكندية واألمريكيــة ،ويف ب ،2014
ً
كامــال عىل الواردات الغذائيــة من االتحاد
فرضت حظ ًرا
األورو والواليات املتحدة وال ويج وكندا وأسرتاليا.
يف لبنان ال تعد العقوبات اإلقتصادية سابقة من نوعها،
إال أن ما يشــاع عن الئحة من السياســيني الذين ســوف
تشــملهم العقوبات يف اواخر الشــهر الجاري ،يعيد اىل
الواجهة تســاؤالت عن فعاليات ،قانونيــة ،وأهداف هكذا
لوائح.
النائب السابق نبيل نقوال أكد لـ «الديار» عدم معرفته مبن
سوف تشمله هكذا الئحة ،مبدياً تخوف من أن تنطوي هذه
العقوبات عىل أي وجه من أوجه التجني السيايس ،وإعترب

االتفا

ف نجي م تقب ال ري امل

 200مليون من ترابة سبلين للمستشفى
ب ــت ــوج ــي ــه مــــن تـــيـــمـــور جــنــبــال

أن أي ضغط يف موضوع العقوبات بهدف تشكيل حكومة،
ا ا هو إهانة للشــعب اللبناين ،وأن أي حكومة قد تؤلف
تحت الضغط لن تلبي طموح الشعب اللبناين ،وبالتايل يجب
أال تشمل هكذا عقوبات يف حل كانت تهدف فعالً ملحاسبة
الفاسدين ،يجب أال تشمل أي نوع من الضغط السيايس.
واشار اىل أن أي حكومة قد تشكل يف ظل هكذا عقوبات،
ا ا تخدم الخارج الذي يفرض هذه العقوبات وتنفذ اجنداته،
ورأى أن مبقدور هذه الدول إظهار حســن نيتها تجاه لبنان
بفرد إعادة األموال املهربة إليها من قبل شخصيات لبنانية
نافذة يف الحياة السياسية والقيام مبساءلتهم عن األمر إذا
ما كان الهدف الفعيل املعلن والخفي هو محاربة الفساد.
مــن ناحيتــه ،رأى املحامــي جــو كــرم أن معاهدة
«ماســرتيخت» وضعت بعض األطر التــي متكن اإلتحاد
األورو من فرض عقوبات عىل األشخاص املدانني بقضايا
إرهاب أو نرش األسلحة ،أوعىل األشخاص املؤثرين واملدانني
بالتعدي عىل حقوق االنسان أو عرقلة الحياة الدميقراطية،
وبالتايل ،ميكن لإلتحــاد األورو من خالل هذه املعاهدة
وغريها من القوانني واألدوات األخرى ،أن يتخذ قراراً بفرض
عقوبات فردية وعامة ،حيث ميكن للفردية أن تشمل عدم
دول اإلتحاد األورو  ،سحب
السامح بالســفر إىل أرا
التأشريات ،وتجميد األصول كالحسابات املرفية واألسهم
يف البورصات األوروبية وغريها من املوجودات.
وعن إمكانية طعن األفــراد يف قرارات فرض العقوبات،
أكد كرم أن لإلتحاد األورو محكمة خاصة ميكنها النظر
يف أي إعرتاض مقدم برشط أن يشتمل عىل تناف بني القرار
وحقوق االنسان وينطوي عىل إجحاف ،جازما بأن اإلتحاد
لن يتحذ أي قرار يف هذا اإلطــار ما مل يكن موثق وحاصل
عــىل إجامع  27دولــة بعد جوالت طويلــة ومضنية من
املفاوضات للوصول إىل نوع العقوبة النهايئ.

على اســم الرئيس املكل

صونيا رزق

عرض رئيس تيار «املردة» سليامن فرنجية األوضاع
العامة وخر املستجدات السياسية يف لبنان واملنطقة،
خالل اســتقباله الســفري املري يــارس علوي يف
دارته يف بنشــعي ،حيث عقد اجتــامع يف حضور
الوزير الســابق يوســف فنيانوس ،تخلله بحث يف
املوضوع الحكومي واألوضاع السياسية واالقتصادية
واالجتامعية ،وكان تشــديد عىل عمــق الروابط بني
لبنان ومر.

مل تغب السياســة يف عطلة عيد االضحى ،اذ استمر العمل
يف كواليسها بحثاً عن شخصية مكلفة بالحكومة ،ف ُوضعت
االسامء املطروحة يف الغربال ،من نجيب ميقايت اىل فيصل
كرامي ونواف ســالم وفؤاد املخزومي وصوالً اىل جواد عدرا،
لكن ولغاية اليوم اســتقر االســم االول يف مطلع الالئحة،
وسقطت اكرثية االسامء النها مل تلق حظوظ املوافقة عليها،
الن البحث يف لبنان عن اي شــخصية سياســية لتكليفها
مبنصب ،يتطلب دا اً التوافق ،بحســب مصادر سياســية،
واحياناً االجامع عليها قبل اي اســتحقاق ،فتصل اىل املهمة
التي كُلفت بها مطمئنة اىل فوزها سلفاً ،فيغيب عندئذ شغف
االنتصار ،وخــر مظاهر هذا التوافق جرى خالل عطلة العيد،
بحيث تواصلت املشاورات بني رئيس التيار الوطني الحر جربان
باســيل وحزب الله ،فاتجه االختيار نحو أسامء هادئة وغري
مزعجة للعهد والحزب ،وبعيدة عن اســتفزاز اغلبية االفرقاء،
فاشتغلت املح ّركات السياسية قبل أيام قليلة من االستشارات
النيابية  ،التي دعا إليها رئيس الجمهورية ميشــال عون يف
حــة للتأجيل يف حال مل يتم
قر بعبدا يــوم االثنني ،واملرج ّ

خ

اللقا

ــاش ــم :الــعــريــضــة لــيــسـ أكــثــر
من واجــب للوصول إلــى الحقيقة
شــدد النائب قاسم هاشــم يف بيان له ،عىل أن
«إثارة موضوع العريضة النيابية االتهامية وكأنها
التفاف عىل التحقيق ،هي يف غري محلها ،فالعريضة
ليست أكرث من واجب املجلس النيا للمساهمة يف
الوصول إىل حقيقــة الجرمية وكل مرتكب ومن له
صلة».
وقال« :العريضة ال تعني استهداف رفع الحصانة
أو القضاء العادي .ليســتمر املســار القضايئ وفق
ما لديه من حقائق وأدلــة إلنزال العقوبات بحق كل
املرتكبني ،فال معنى ألي حصانة أمام حجم ما حصل،
والناس تنتظر كشف مالبسات الجرمية من دون أي
تشويه».
وختم« :اإلثارة والشحن والتحريض ،كلها تثري بعض
الشــكوك ،فالحقيقة تصونها دماء الشهداء بعيدا من
التدخالت وبعض النوايا الخبيثة».

أعلن مكتب املنســقة الخاصة لالمم املتحدة يف لبنان يف
بيان ،أن «كال من املنســقة الخاصة ل مم املتحدة يف لبنان
يوانا فرونتســكا ووكيل األمني العام لعمليات حف السالم
جان بيار الكروا والقائد العام لليونيفيل ســتيفانو ديل كول
أطلعوا مجلس األمــن التابع ل مم املتحدة اليوم ،عىل تطبيق
القــرار  ،1701بناء عىل التقرير األخــري ل مني العام ل مم
املتحدة أنطونيو غوترييش.
وركزت فرونتسكا عىل التطورات األخرية يف لبنان ،مسلطة
الضوء عــىل «الصعوبات االجتامعيــة واالقتصادية واملالية
والسياســية املتعــددة واملرتاكمة يف البــالد وتأثريها عىل
الناس».
وكررت دعوات األمم املتحدة اىل «تشــكيل حكومة تتمتع
بصالحيات كاملة بإمكانها وضع البالد عىل طريق التعايف»،
قائلــة« :إن األمم املتحدة تبذل ما يف وســعها للتخفيف من
حدة األزمة ،ولكن املسؤولية يف إنقاذ لبنان تكمن يف نهاية
املطاف يف أيدي القادة اللبنانيني».
كام ركــزت املناقشــات يف مجلس األمن عــىل «أهمية

االتفاق نهائياً ،عىل اسم الرئيس املكلف بهذه املهمة الشاقة.
لكن العهد وفريقه يفضّ الن إشــاعة االخبــار االيجابية،
ويرفضــان فكــرة التأجيل بهــدف تربئتهام امــام املجتمع
الدويل ،الذي اتهمهام بتعطيــل التأليف .لذا يجهدان لحصول
تلك االستشــارات يف موعدها .فيام الواقع السيايس ووفق
املعطيات ،ال يشــري اىل وضوح نهايئ يف املشهد الحكومي،
الن الوضــع يحتاج اىل املزيد من املشــاورات ،ويف لبنان كل
ء وارد يف السياســة خصوصــاً املفاجآت ،وقد ُيســ ّمى
رئيس مكلف ُيفاج اسمه الجميع ،عىل غرار تسمية السفري
مصطفى اديب ،الــذي طرحته باريس لذلك املنصب ومل تفلح
يف وصوله اليه.
وتقول املصادر ،يبدو اسم الرئيس نجيب ميقايت االكرث قبوالً،
بني االســامء التي ُطرحت لغاية اليوم لت ّويل الرئاســة الثالثة،
خصوصاً انه يحظى بتأييد الرئيس سعد الحريري ،والرئيس نبيه
بري وحزب الله ،وهو من «نادي رؤساء الحكومات السابقني»،
مام يعطيه دعامً من دار الفتوى والطائفة الس ّنية ،إضافة اىل
قبوله من املجتمعني الدويل والعر .
إنطالقاً من هنا ،ة من يقول إنّ ميقايت ســيكون نسخة
سياســية عن الحريري ،من ناحية رفض رشوط رئيس التيار
الوطنــي الحر جربان باســيل ،أي لن يقدّ م لــه أي تنازالت،

إجراء االنتخابــات يف العام  2022ضمن املهل الدســتورية
وبشكل يتســم بالحرية والنزاهة ،كمؤرش أسايس للمساءلة
الدميقراطية وكفرصة للشعب للتعبري عن مظامله وتطلعاته».
وفيام يفصلنا أقل من أسبوعني عن الذكرى السنوية األوىل
النفجار مرفأ بريوت ،كررت فرونتسكا نداء األمني العام إلجراء
تحقيق نزيه وشامل وشــفاف ،وقالت« :إن عائالت الضحايا
وكذلك اآلالف الذين تغريت حياتهم ل بد بســبب ذلك االنفجار
ما زالوا ينتظرون .انهم يستحقون العدالة والكرامة».
ويف إشــارة إىل هدف القرار  1701املتمثل يف تعزيز أمن
لبنان وسيادته وسلطة الدولة فيه ،اعربت املنسقة الخاصة
عــن أملهــا يف «التزام حقيقــي بتنفيذ ذلك القــرار بكامل
مندرجاته» .وأشــادت بالدور الذي يؤديه الجيش اللبناين يف
الحفاظ عىل أمن البالد واســتقرارها ،مبــا يف ذلك تعاونه
الوثيق مع اليونيفيل ،ودعت إىل «استمرار دعم هذه املؤسسة
الرئيسية».
ويف الختام ،رحبت املنسقة الخاصة ب «استعداد املجتمع
الدويل املستمر ملساعدة لبنان».

حمالت زيارة العرا تمن على ابرا يم االبقاء على  pcrواحد للزوار
وجهت حمالت الزيارة اىل العراق ،رســالة اىل املدير العام
ل مــن العام اللواء عباس ابراهيم ،متنت عليه «الســعي مع
الســلطات العراقية من أجل االبقاء عىل فحص  pcrواحد قبل
السفر ،تخفيفا لالعباء الزائدة عىل الزائر اللبناين».
وقالت يف الرســالة« :نضع بني يديك رصختنا ،نحن الحمالت
اللبنانية ونيابة عن زوار أهل البيت ،نحن ومنذ سنتني ونيف نعاين
من توقف قطاعنا عــن العمل منذ بدء جائحة كورونا واشــتداد
األزمــة االقتصادية الكبرية التي اجتاحــت لبنان ،وعلوا عىل ذلك
ومنذ االول من متوز ،تم زيادة أسعار تذاكر السفر من قبل رشكات
الطريان كافة وأجبنا عىل دفع نها بالدوالر (فر دوالر).
كام وقد أفدنا بأنه يجب اجراء فحص  PCRعند الوصول اىل

وإعتــرب أن العقوبات ال تتنا مع مبدأ الســيادة ،كون
اإلتحاد فقط وال تطال
االجراءت املتخذة تشمل حدود أرا
أي حريات يف لبنان ،ولفت اىل أن دول اإلتحاد دوماً ما تقف
مطوالً عند النقطة الفاصلة بني التدخل يف شــؤون الدول
من عدمه وأكرب مثال عــىل ذلك هو ما حصل يف ليبيا يف
سيناريو مشابه ملا يحصل يف لبنان عام  ،201حيث إتخذ
االتحاد مجموعــة من العقوبات يف وجه املجموعات التي
كانت تحاول عرقلة عمل رئيس الحكومة الليبية نذاك فايز
الرساج املعرتف به من قبل األمــم املتحدة ،وبالتايل القرار
كان إنطالقــاً من قرار أممي ،أما يف لبنــان فإنه يبدو أن
القرار ســوف يكون إنطالقا من تقييد الحياة الدميقراطية
ومنع اللبنانيني من مامرســة حقوقهم الطبيعية كحقهم
يف الحياة الكرمية.
ورأى أن هناك خيطا رفيعا بني التدخل يف شــؤون الدول
وتنفيذ قوانني اإلتحاد األورو يربر التأخر يف إتخاذ قرار
فــرض العقوبات الذي عادة ما يأيت بعد جوالت مطولة من
محاوالت إيجاد الحلول والقيام بالوســاطات ،وبالتايل يف
حال تعنت أطراف الراع يعتــرب كرم أنه التدخل جائز يف
إطار التطفل لفرض الحلول دون املس بالسيادة ،كام حصل
يف فرتة التســعينيات إبان التدخل اإلنســاين عرب عمليات
عســكرية لفرض املساعدات اإلنســانية للمت رين من
أطراف الراعات الدموية والحروب وليس بهدف اإلحتالل
أو التأثري عىل الحكم.
مل يســتبعد كرم أن يكون الحديث السابق عن مجموعة
من العقوبات التي إتخذها اإلتحاد األورو بحق مجموعة
من الشخصيات اللبنانية قد تم فعالً عرب تجميد التأشريات
وإبــالغ أصحابها رسا باألمر ،وبالتايل فإن ما ســوف يتم
اتخاذه هذه املرة هو يف موضوع تجميد األصول بعد التوصل
إىل إتفاق بعد رفض ســابق لهنغاريا وبالتايل الحديث عن
الفيتو لوقف العقوبات أصبح طي النسيان.
ُقدُ ماً يف فرض
يبقى الســؤال عن مدى فعالية املــ
عقوبات عىل الطبقة السياســية الحاكمة يف لبنان ،عىل
خلفية األزمة التي تشــهدها البالد وعن عدم غض الطرف
عىل إعتبار هكــذا نوع من العقوبات تدخــالً خارجياً يف
شــؤون البالد التي أنهكها التزمل للخارج أصالً .وهل ينجح
اإلتحاد األورو يف فرضها أساســاً يف ظل الحديث عن
معارضة وتحف بعض الــدول األوروبية عىل فرض هكذا
نوع من العقوبات واســتعاملها لحق النقض «الفيتو» عند
التصويت الذي يســتلزم إجامع القــراره؟ فام قد يردع هذه
الطبقة عن التوقف عام تقوم به ،واليس من االجدى إذا ما
أراد أحداً ما أن يقوم باملحاســبة ،أن يكون ويل الدم نفسه،
أي الشعب اللبناين؟

يسب االستشارات كــالــعــادة ...وإال التأجيل

ف ــرون ــت ــس ــك ــا :األمــــــم املـــتـــحـــدة تـــبـــذل مـ ــا بــوســعــهــا لــلــتــخــفــيـ
م ــن حــــدة األزمـــــة ولــكــن ا نـــقـــا ف ــي أيــــدي الـــقـــادة اللبنانيين

اســتقبل رئيس «اللقاء الدميوقراطــي» النائب تيمور
جنبالط ،مدير معمل ترابة ســبلني ،يف حضور عضوي
«اللقاء» النائبني وائــل أبو فاعور وبالل عبدالله ،وأعطى
توجيهاته لجهة مســاهمة املعمل يف دعم اســتمرارية
مستشفى ســبلني الحكومي ،والتربع مببل  200مليون
لرية.
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مطار النجف بكلفة  40علام أننا نجري فحصا قبل السفر من
لبنان بكلفة أقلها  150الف لرية وعند العودة إىل لبنان بكلفة
 50مدفوعة من ضمن تذكرة الســفر ،وبهــذا القرار أصبح
إلزامنا إجراء ثالثة فحوصات  PCRخالل أسبوع واحد فقط،
وهذا أضــاف أعباء اضافية عىل زوار اهل البيت حواىل 200
كلفة اضافية من دون جدى».
أضافت «لــذا نتمنى بإســم الحمالت اللبنانيــة والزوار
اللبنانيني السعي مع الســلطات العراقية من أجل إلغاء هذه
اإلجراءات واالبقــاء عىل فحص واحد قبل الســفر ،تخفيفا
لالعباء الزائدة عــىل الزائر اللبناين .ونحن كلنا ثقة بأنكم لن
تتأخروا أبدا لخدمة لبنان وزوار أهل البيت».

وســيبقى تكليفه امتداداً من حيث انتهــى إليه الحريري ،أي
يتغــري أي ء ،واإللتزام
الرشوط ســ ُتجابه بالرشوط ولن
ّ
والتشــاور ســيبقيان ضمن غرف «نادي رؤساء الحكومات
الســابقني» ،وعندئذ ســيكون الحريري قادراً عىل ر ّد الصاع
صاعني للعهد وفريقه وبهدوء تام ،من خالل ميقايت ،بحسب
ما يشري مصدر ســيايس مطلّع عىل ما يجري ،خصوصاً انّ
قلبي رئيس
االخري ســيبقى بعيداً عن االسامء امل ُستح ّبة ،عىل
ِ
الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر ،وهام يعرفان ضمنياً
بأنّ ميقايت وإن كُلّف بالحكومة ،ســتبقى مهمته بعيد ًة عن
التأليــف اىل امد بعيد ،النّهام يفضّ الن حســان دياب خر ،او
حســان دياب الحايل رئيس الحكومة املســتقيلة ،يتابع
فقط تريــف االعــامل ،وإن كان يرفــض مطلبهم بهدف
مســايرة الحريري ،الذي وقف اىل جانبه يف ملف استدعائه
اىل التحقيق يف قضية انفجار مرفأ بريوت.
اذ اً اللعبة السياســية الدائرة يف اطار التكليف الحكومي،
مرشــحة للتأرجح من اليوم ولغاية االثنني ،فالصورة رمادية
وإن كان البعــض يجهد لجعلها بيضاء ،مــع تصاعد الدخان
االبيض بعد ايام قليلة من مدخنة القر الجمهوري ،وإعالن
اسم الرئيس املكلف ،لكن يف املقابل هنالك من يعمل ايضاً عىل
تقاذف الكرة الحكومية ،لجعلها ضائعة حتى نهاية العهد.

مستشار وزير الصحة :أكثر من % 0
ً
من انتشار كورونا حاليا من متحور «دلتا»

كشف مستشــار وزير الصحة محمد حيدر يف حديث
تلفزيوين ،أن أكرث من  %80من انتشــار كورونا يف لبنان
حالياً من متحور «دلتا».
وأشــار «إىل أن كورونا تعود إىل لبنان ،وأن استمرار
االنتشار يســتدعي إجراءات وقائية متشددة قبل العودة
إىل اإلقفال».
ولفت حيدر «إىل أن لقاح «أســرتازينيكا» فعال جداً
ضد متحور «دلتا» ،وهناك إقباالً عليه بشكل كبري يف
لبنان».

االبــحــا الــزراعــيــة :دلتا فــي لبنان
ومـــــتـــــحـــــورات أخــــــــر قــــادمــــة
أشــارت مصلحة االبحاث العلمية الزراعية ،يف
بيان ،اىل أنه «من املعروف أن فريوس كورونا يتحور
بطريقة متعددة ليصبح أخطر وأقوى وأكرث مناعة.
وكانت قد نبهت  Lariمن كورونا  Deltaمنذ شهرين
وهــا هو اآلن منترش يف لبنان علام أن شــهري ب
وأيلول سيشــهدان ،رمبا ،انتشــارا أوسع لفريوس
 Deltaبســبب االختالط الشعبي وقدوم حاالت من
الخارج.
ومع اقرتاب موســم االنفلونزا يحتمل ازدياد االصابات
بدلتا».
وأشارت اىل أنها «تراقب املتحور الجديد المدا Lamda
الذي بدأ ينترش يف بعض البلدان من جنوب أمريكا ويحتمل
أن ينتــرش .لذا أخذ املطعــوم رضوري وأخذ االحتياطات
يتوجب التشــدد بها ،ألننا ال نزال ضمن موجات كورونا
املتعددة».
وختمت« :كل انســان أصيــب بكورونا ،أو حصل عىل
املطعوم ،ليس محصنا ويتوجب االنتباه دا ا من االصابة
مجددا».
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مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

انحسار موجة الحر وأمطار بين السب واألحد ...واخماد حري في بخعون الضنية
يسيطر طقس صيفي معتدل ورطب عىل الحوض
الرشقي للمتوسط خالل األيام القادمة.
وقــد توقعت مصلحة األرصــاد الجوية يف إدارة
الطريان املــدين ،أن يكون الطقس اليــوم الجمعة
غا ا جزئيــا اىل غائم دون تعديــل يذكر بدرجات
الحــرارة ،ورياح ناشــطة أحيانا مــع بقاء ظهور
الضبــاب الكثيف عىل املرتفعات ،واحتامل تســاقط
أمطــار خفيفــة يف املناطق الشــاملية ،وبخاصة
اعتبارا من بعد الظهر.
الســبت :غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة
كام تنشــط الرياح أحيانا مع تســاقط الرذاذ أحيانا
بشــكل متفرق خاصة يف املناطق الشاملية اعتبارا
من الظهر .كام يســتمر ظهور الضباب الكثيف عىل
املرتفعات.
امــا األحد :غائــم جزئيــا اىل قليــل الغيوم مع
بداية ارتفاع بدرجات الحــرارة يف الداخل وجنوب
البالد وضباب عىل املرتفعــات خاصة خالل الفرتة
الصباحية.

مصلحة االبحاث العلمية

من جهتها ،أفــادت مصلحة االبحاث العلمية الزراعية
 Lariبأن موجة الحر انحرست يوم االربعاء 2021/7/21
وعــادت درجات الحرارة اىل معدلهــا يف جميع املناطق
اللبنانية ،مع برودة ليال يف الجبال والبقاع بســبب رياح
شاملية غربية.
هذا وال يزال مؤرش الحرائق مرتفع يف مختلف املناطق،
كام يحتمل هطول أمطار خفيفة بني السبت 7/24واالحد
 7/25بخاصة يف املناطق الشاملية والجبلية والساحلية.

اخامد حرائق يف املناطق

ويف الســياق ،أخمد عنارص الدفاع املدين حريقا
إندلع يف أعشاب يابســة يف محلة رأس القدام يف
بلدة بخعون ـ الضنيــة ،ومنعوا متدده نحو املناطق
السكنية املجاورة ،قبل اتســاع رقعته نحو الطريق
العام يف البلدة ،وتشــكيله خطرا عىل حركة مرور
السيارات.

«لـــقـــاء األحــــــــزاب» فـــي الــبــقــاع:
ً
لوقفة وطنية بحثا عن سبل إنقا

اعترب «لقاء األحزاب والقوى الوطنية والقومية» يف البقاع،
يف بيــان ،أنه «ليس خافيا عىل أحد أن مــا يعانيه لبنان من
انهيار مريع ســببه ويف جزء كبري منه استفحال داء الفساد
واالفساد املتجذر يف هيكلية الدولة وبناها املهرتئة املعطوبة
بالطائفية واملذهبية والفئوية بفعل نظام التحاصص والنهب
املشــرتك للمنافع بالعدل والقســطاس ،وذلك كله عىل مرأى
ومســمع ما يســمى باملجتمع الدويل املتبا عىل بلد األرز
املهدد بالزوال .غري اننا ال ميكــن ان نغفل الحصار االمري
الظامل عىل بلدنا وسياســة الخنق املمنهج لشعبنا اىل حدود
التجويع والســحق واالفقار ،مام ينــذر بانفجار اجتامعي
متفلتة».
وفو
وقال« :هذا الظلم االمري املتامدي يعني مزيدا من معاناة
اللبنانيني لتطويعهم واخضاعهم وفرض الرشوط واالمالءات
االمريكيــة عليهم ،والتــي هي باالصــل رشوط ارسائيلية،
لدفع لبنان اىل التتبيــع والتطبيع والتخيل عن قوته ومصدر
عزتــه وكرامته املتمثلــة مبقاومته البطلــة ،والتنازل عن
حقوقه الســيادية يف الرب والبحر ،والقبول بتوطني اخواننا
الفلســطينيني ودمج اخواننا النازحني السوريني يف املجتمع
اللبناين متهيدا لتجنيسهم ،والجميع مدرك بأن من يقف سدا
منيعا ضد هذه االمالءات ،املقاومة وشــعبها ومؤيدوها من
الوطنيني اللبنانيني الرشفاء».
ودعا إىل «البحث عن ســبل إنقاذ بلدنــا ورفع الظلم عن
شعبنا ،من خالل وقفة وطنية بقلب لبناين واحد».

«الـــكـــتـــلـــة الــــوطــــنــــيــــة» :لــكــســر
شــوكــة من ومة لــن تحاكم نفسها

رأى حزب «الكتلــة الوطنية» ،يف بيان لــه ،أن «األقنعة
كلها ســقطت اليوم ،وها هي املنظومة تحاول ســرت ما ال
ميكن سرته :مســؤوليتها الجامعية عن جرمية قتلت 215
شــخصا ،وجرحت أكرث من الف ورشدت  300ألف ،جرمية
دمــرت عاصمة وانتهكت كرامة شــعب .فمن جهة ،مجلس
الدفاع األعــىل الذي يتصدره رئيســا الجمهورية والحكومة
يختبىء بشــكل فاضح خلف إجراءات إدارية وهمية للتهرب
من مســؤولية األخريين يف رفع الحصانــات .والفضيحة
األكرب كانت يف ســعي مجلس النواب عرب العريضة النيابية
لنقل ملف جرمية املرفأ من املجلس العديل إىل املجلس األعىل
ملحاكمة الرؤســاء والوزراء ،يف محاولة واضحة لاللتفاف
طارق البيطار».
عىل قرارات املحقق العديل القا
واعترب أن «محاوالت االختباء خلف حصانات واهية ساقطة
قانونيا وأخالقيا .فاملعادلة واضحة اليوم ،لن تقبل املنظومة
مبحاكمة نفسها ،وهذا يفرض علينا أن نواجهها بكل السبل
القانونية والسياسية واإلعالمية والشعبية ،لكرس شوكتها
وإحقاق العدالة ،وما تراجع بعض النواب عن توقيع العريضة
النيابية إال بداية انكسارها .العدالة تية حتام» .

عبد الساتر :لنتعلم من مــار نو را
أن نــضــع املــحــبــة حــيــ الــبــغـ

ترأس راعي أبرشــية بريوت املارونيــة املطران بولس عبد
الساتر قداس ليلة عيد مار نوهرا يف كنيسة مار نوهرا فرن
الشــباك ،وألقى عظة جاء فيها« :مار نوهرا شفيع العيون،
ألنه رأى يسوع عىل حقيقته إله رحمة ومحبة وغفران ،وره
يف أخيه اإلنسان .عادة نأيت إليه لنطلب منه ،فلنأت إليه يف
عيده لنتعلم منه رؤية الرب عــىل حقيقته نراه يف القريب.
ال نســتطيع أن نقول إننا نعرف الله إذا مل نر القريب املحتاج
واملظلوم».
وتابع «نحن مدعــوون اليوم اىل أن نفتــح عيوننا ونرى
أخطاءنا التــي ارتكبناها بحــق ذواتنا واآلخــر ،وتلك التي
ارتكبناها بحــق وطننا .ملاذا نحن خائفــون؟ أمن جوع؟ أم
اضطهاد؟ هــل نحن فعال نخاف الرحيل من البلد؟ أوليس هذا
القرار يف يدنا؟» .
وختم «لننظر اىل صورة مار نوهرا ونتأمل يف زهده وثقته
بالــرب ،ولنتعلم منه أن نضع املحبــة حيث البغض ،فنعطي
طعام لهذا العامل إذ إنه ملــح األرض ونور العامل .لنخرج من
هذه الكنيسة تائبني وعازمني عىل اصالح ما أخطأنا به ،وإال
فلامذا االحتفال يف هذا العيد؟» .

يو نا العا
ي ب عون الضنية

«كاريتاس» و « L'OEUVRE D'ORIENTتطلقان مشروع صندو االئتمان للتعليم

ويجددوا الثقة به».
وشكر السفري البابوي للقيمني «هذه املبادرة املباركة يف خضم
األزمة» ،وأعلن ان «الكنائس والبطاركة واألســاقفة ،يقومون
باتصاالت ومشاورات محلية ودولية من أجل دعم لبنان وعىل
رأسهم البابا فرنسيس ،الذي يعمل بإرصار عىل مساعدتنا وأيضا
أمني رس الفاتيكان الذي طلب من الدول واالتحاد األورو دعم
لبنان بشتى الطرق ،وما تقوم به الكنيسة هو من أجل الحفاظ
عىل الهوية اللبنانية ألنها يف خطر».
وشــدد ســويف عىل «أهمية الدعم الذي توفره الجهات
املانحة والخريون والكنيسة يف هذه األوقات العصيبة» ،مال
أن «تتمكن هذه املبادرة من املساعدة قدر املستطاع».
أمــا عون فلفــت إىل أن «الجهــود والثقة التــي تضعها
« »L›OEUVRE D›ORIENTمن خالل هذه املبادرة ،ليســت
إلعالن مســاعدة املدارس وتوزيع األموال عليها ،إ ا إلطالق
نداء صــار للمجتمع الدويل وللكنائــس واملغرتبني يف كل
أنحاء العامل ملساعدة مدارس لبنان لئال تنهار».

زار رئيــس بلدية جدرا
األب جوزف القزي ،ممثال
راعي أبرشــية صيدا ودير
القمــر املارونيــة املطران
مارون العامر ،مستشــفى
الحكومــي،
ســبلني
والتقى إدارة املستشــفى
واملوظفــني والعاملــني
املعتصمني ،احتجاجا عىل
تردي األوضاع املعيشــية
واالقتصاديــة ،ناقال اليهم
تحيات وتضامــن املطران
العــامر معهــم والتنويه
بتضحياتهم وجهودهم.
اســتهل األب القــزي،
زيارتــه بلقــاء مديــر خ ال يار
املستشــفى ربيع ســيف
الدين ،واستمع لرشح عن
أوضاع املستشــفى واملرحلة التي وصــل اليها بفعل وباء
كورونــا ،باالضافة اىل أوضاعه املاليــة الصعبة ،نتيجة
ارتفاع الدوالر وانعكاســاته السلبية ،اىل جانب جملة من
االقرتاحات لدعم وتعزيز مكانة املستشــفى واستمراريته
رغــم كل الظــروف املحيطة ومــا تحمله مــن مصاعب
ومعوقات عديدة.
بعدها ،التقى القزي املوظفني والعاملني يف املستشــفى
املعتصمــني أمام مدخل الطــوار  ،فهنأهــم بداية بعيد
األضحى ،ناقال اليهــم تحيات املطران العامر ووقوفه اىل
جانبهم ،وتأكيده متابعة أوضاعهم مع الجهات املعنيشة.
وقال« :جئنا اليوم ،وبإســم املطــران العامر ،لنتضامن
معكم ومع مطالبكم ،ولنقف اىل جانبكم يف هذه املحنة»،
مضيفــا «أنتــم املثل األعــىل يف عملكــم ويف جهودكم
وتضحياتكم يف تقديم الخدمات الطبية واإلستشــفائية
ألهلنــا ،وخصوصــا يف مواجهة كورونا .أنتــم أبناؤنا،
ونؤكد لكم أنه ليس هناك من شــدة وتدوم .نعم يا أخويت،
أملنا كبري أن مستشــفى ســبلني الحكومــي ،ملجأ أهلنا
والحاضــن لنا جميعا يف الوطن ،أن مير بهذه األزمة».

وشــكر القــزي لجميــع العاملــني يف املستشــفى
التضحيات الجســام التي يقومون بها ،متمنيا من جميع
أبناء املنطقــة «الوقــوف اىل جانب املستشــفى ليبقى
صامدا أمام التحديات واألزمات التي تعصف به» ،شــاكرا
لرئيس الحزب التقدمي اإلشــرتا وليد جنبالط ولنواب
املنطقة وعىل رأســهم النائــب بالل عبد اللــه ،دعمهم
املطلق للمستشــفى ،كام شــكر للفاعليات مســاهامتها
الستمرار رســالة املستشــفى ،مؤكدا ان «العنر املايل
هو األوكســيجني لهــا» ،داعيا اىل «تكثيــف الجهود عرب
لجنة متابعــة لالتيان بالدعم املايل للمستشــفى ليعطى
املوظفون حقوقهم املرشوعــة ،ويتمكن من أداء دوره».
وناشــد املدير العام لقــوى األمن الداخــيل اللواء عامد
عثــامن ،إقامة نقطــة ثابتة لقوى األمن يف ســبلني أو
يف املستشــفى ،لتأمني حاميته وحف األمن واإلستقرار
ومنع التعديات عليه .ودعــا اىل «رضورة تكثيف الجهود
لــدى وزارة الطاقة ،للتخفيف من أعباء املستشــفى ،عرب
ربطه بالشــبكة الخاصة مبعمــل الجية الحراري مبارشة
لتزويده بالتيــار الكهربايئ يف ظل فقدان مادة املازوت»،
مؤكدا متابعة املوضوع لتحقيق هذا املوضوع».

ً

خ

امل

ال حايف

الـــــقـــــزي مــــمــــثــــال الـــــعـــــمـــــار زار م ــس ــت ــش ــف ــى ســـبـــلـــيـــن :
ً
لــتــكــثــيــ الــــجــــهــــود لـــدعـــمـــه مــــالــــيــــا وتــــأمــــيــــن حــمــايــتــه

يف بــريوت واملناطق والســاحات،
لفرض رحيــل هــذه املنظومة عن
كل مواقعهــا :واطــالق التحركات
الشعبية الواســعة ،ودعوة الشعب
اللبنــاين اىل النزول اىل الشــوارع
والســاحات وتســيري التظاهــرات
ويف كل املناطــق وتحــت شــعار
«رفع الحصانات واملحاســبة ورحيل
املنظومة الحاكمــة» ،عىل ان تتوج
هــذه التحركات يف يــوم  4ب يف
بريوت احياء لهذه الذكرى».

م تقب ا

خلي

استقبل بطريرك أنطاكية وسائر املرشق للروم األرثوذكس
يوحنا العارش ،يف املقر البطرير يف البلمند ،رئيس رابطة
معاهد وكليات الالهوت يف الرشق األوســط األب طانيوس
خليل ،يرافقة داين العبيد ،وتسلم منهام رسالة عن «موسم
الخليقــة» عىل صعيد مجلس كنائس الرشق األوســط ،يف
حضور الوكيل البطرير األسقف أفرام معلويل.

سكرية :مستوردو األدويــة مس ولون
بسبب جشعهم وقــدســيــة أرباحهم

أطلقت رابطة كاريتاس لبنان ،يف مؤمتر صحايف عقدته يف
مقرها العام يف سن الفيل ،مرشوع صندوق االئتامن للتعليم من
أجلدعماملدراسالكاثوليكية،بالتعاونمعجمعية«L›OEUVRE
 »D›ORIENTالفرنسية ،التي تعنى بدعم املسيحيني يف الرشق
األوسط يف ظل األزمات الخطرية التي تتواىل عىل لبنان وانهيار
أغلبية املؤسسات من ضمنها الرتبوية.
شارك يف املؤمتر السفري البابوي املطران جوزيف سبيتاري،
املدير العام للجمعية الفرنسية املونسنيور باسكال غولنيش،
رئيس رابطة كاريتاس األب ميشال عبود ،راعي أبرشية جبيل
املارونية املرشف العام عىل أعامل كاريتاس املطران ميشــال
عون ،رئيس أســاقفة ابرشــية طرابلــس املارونية املطران
يوسف سويف ،يف حضور األمني العام للمدارس الكاثوليكية
األب يوســف نر ،مدير املركز الكاثولي لالعالم الخوري
عبدو أبو كســم وأعضاء مجلس إدارة الرابطة ومدرائها ووفد
من الجمعية الفرنسية.
بداية ،قال عبود« :هدف رشاكة كاريتاس مع «L›OEUVRE
 ، »D›ORIENTتوســيع نطاق الربنامج ليشــمل مزيدا من
األطفال واملدارس من خالل االســتفادة مــن قاعدة البيانات
لدى الجمعية الفرنســية واملعرفة الســياقية العميقة التي
اكتســبتها يف  300مدرســة» ،معتربا أن «تأمني العلم للفرد
هو تأمني مستقبله وعيشــه الكريم ومجتمع سليم له كام
هو ضامنة للســالم الداخيل والبقاء يف الوطن» .من جهته،
شدد مدير صياغة املشــاريع يف كاريتاس ديفيد ألكنز ،عىل
أن «قطاع التعليم يشــهد اليوم حاال من السقوط الحر ،وإذا
مل تتخذ إجراءات رسيعة ،فسيفقد لبنان دوره كمنارة للتعليم
والثقافة يف الرشق األوسط».
بدوره ،عرف غولنيــش بالجمعية وبأهدافها ،وقال« :نقدم
الدعم للبنانيني حتى يتمكنوا من اســتعادة كربيائهم وأملهم
يف لبنان وتحديدا املســيحيني الذين يجــب أن يحبوا بلدهم

«الـــشـــيـــوعـــي» :ل ــل ــت ــح ــر فــــي  4ب
توجهت اللجنــة املركزية للحزب
الشــيوعي اللبنــاين ،يف بيان ،اىل
منظومة الســلطة« :أنتم املسؤولون
مبــارشة عــن الجرميــة الوطنية
الكربى التي حلت باللبنانيني وعليكم
تحمل املسؤولية .لقد هجرتم وقتلتم
وجوعتم وأفقرتــم الناس :نظامكم
ســقط واملطلوب دفنــه ،ومصريكم
السقوط واملحاسبة...
وختم البيان« :مل يعد أمام شــعبنا
ما يخرسه ،فإىل تصعيــد املواجهة

يــوحــنــا الــعــاشــر اســتــقــبــل رئــيــس
رابطة معا د الال وت في الشر

اعترب رئيس «اللقــاء االكادميي الصحي» والهيئة الوطنية
الصحية «الصحة حق وكرامة» اســامعيل سكرية ،يف بيان
له ،أن «السياســة الدوائية ال زالت تــدار ومتارس بعيدا من
علميتها وإنسانيتها لصالح رصاع مصالح وحسابات وأرقام،
يدور بني األطراف املعنيني ومنذ تسعة شهور».
وقال« :حكومة تريف األعامل ممثلــة بوزارة الصحة،
مل تســتفد من الوقت العتامد الئحة أساسية للدواء برموزها
العلمية وبالتعاون مــع لجنة علمية مســتقلة ،ومل تعمل
لتفعيل املخترب املركزي للرقابة الــذي ينصف الجميع ويغلق
الباب أمام التســييس واملسيســني ،فارتجلت قرارات طارئة
الســترياد طارىء ،واضعــة املوضوع يف غطــار املغامرة
واملقامرة ،إذ كــرس االحتكار مطلــوب ،ولطاملا حرضنا يف
اتجاهه ،ولكن تجاهل علمية الدواء بغياب املخترب قد يضعف
التطبيق والوصول للهدف .أما كارتيل املستوردين فيتحملون
املسؤولية األساسية يف ما وصلت اليه سوق الدواء من خواء
وجنون أســعار ،وذلك بفعل جشــعهم الالمحدود وقدسية
أرباحهم التي ،رغم خياليتهــا املليارية الدوالر ،مل تتورع عن
تفري السوق من كثري من االدوية املدعومة لتصديرها خارج
لبنان ،بهدف حصد الدوالرات وال زالت تطالب املرف املركزي
بأموال قبضتها أضعافا من التهريب للخارج ،وتطالب بدوالر
 24الف».
وختم «هذا الفجور عبد الطريق وشكل املدخل األسايس
أمام القرار الوزاري باالســترياد الطــارىء ،الذي نخ
أن يتحول كلمة حــق يراد بها باطــل ...واملواطن يعيش
الصدمة الكــربى بفقدان دواء ،إن وجد ،فقد أصبح خارج
قدرته» .

مـــتـــعـــاقـــدو املـــهـــنـــي :ســنــتــوجــه
الـــى امل ــص ــار لــقــبـ مستحقاتنا

أكد وليد ري باســم االساتذة املتعاقدين يف التعليم املهني
والتقني ،يف بيان ،أنه «بعد تســعة أشهر من االنتظار ،وبعد
أن حولت الدولــة الدفعة االوىل من مســتحقاتنا ،أ االن
دور املصارف لتحتجز هذه املستحقات ،وال تسمح بسحب اال
القليل منها ،وزعتها عىل مدى شهرين لتحصيلها».
ودعا ري «االســاتذة املتعاقدين اىل االســتعداد يوم غد
الجمعــة اىل التوجه أمام كل فــروع املصارف يف كل لبنان،
لنطالب بقبض كامل مســتحقاتنا ،وإن متنعت املصارف عن
الدفع اليوم ،ســوف نلجأ يوم االثنــني اىل رفع عريضة لدى
االمور املستعجلة ل نقبض كامل مستحقاتنا كبند
قا
أول ،وكذلك املطالبة بدفع غرامة التأخري وفرق ارتفاع الدوالر
منذ نزول املستحقات حتى يومنا هذا ،فهذا تعبنا وحقنا وحق
أوالدنا».

فــــرعــــون :قـــصـــا جـــديـــد م ـ لــم
عــلــى شــكــل تقنين كــهــربــائــي حــاد

غرد الوزير السابق ميشال فرعون عرب حسابه يف «تويرت»:
«قصاص جديد مؤمل عىل شــكل تقنني كهربايئ حاد ألهايل
األرشفية والرميل والصيفي واملدور املعارضني للسلطة وأخبار
عن حرمانهم من حصتهم املتفق عليها من املازوت .لن يسكت
هؤالء عن مامرســات الذل واالبتزاز .أعاننا الله عىل عقلية
الســلطة املؤذية وأعانها عىل إفالســها الذي تجرنا به إىل
الجحيم».

تـــقـــي الـــــديـــــن :حـــــاولـــــوا دفــنــنــا
ولـــــــم يـــعـــلـــمـــوا بــــأنــــنــــا بــــــذور

غرد رئيــس حزب «الوفاق الوطني» بــالل تقي الدين عرب
حسابه يف «تويرت»« :لقد حاولوا دفننا ...مل يكونوا عىل علم
بأننا بذور».
وأرفق التغريدة بهاشتاغ «التآمر األمري عىل لبنان».

ً

تــــــوقــــــيــــــ ثـــــــالثـــــــة ســــــلــــــبــــــوا مـــــــواطـــــــنـــــــا فــــــــي مــــــنــــــزلــــــه وضـــــــربـــــــو
أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخيل ـ شعبة
العالقات العامة ،يف بــالغ لها انه« :بتاري -1-11
 ،2021اقتحم ثالثة مســلحني منزل املواطن س .ع.
(مواليــد العام  )1949يف مدينــة بعلبك ،ورضبوه
وســلبوه مبلغا ماليا يقدر بحواىل  3 000 000لرية
وهواتف خلوية ولة تصوير وأغراض خاصة أخرى.
بنتيجة االســتقصاءات والتحريات التي قامت بها
عنارص مفرزة بعلبــك القضائية يف وحدة الرشطة
القضائية ،متكنت من تحديد هوياتهم ،وهم كل من:
م .س( .مواليد العام  ،1999ســوري) ،ع .ج( .مواليد
العــام  ،1994لبنــاين) ،ح .ع( .مواليد العام ،199

لبناين).
وبتاريــ  ،2021-7-13أوقفت دورية من املفرزة
األول يف بعلبك ،عىل مــ دراجة لية مرسوقة ،تم
ضبطها .بتاريــ  ،2021-7-14وبعملية متزامنة،
متكنت دورية من املفرزة املذكورة من توقيف اآلخرين
يف محلتي طريق نحلة ،والخوام بعلبك.
بالتحقيق معهم ،اعرتف كل مــن :املوقوف األول
بالتخطيــط لعملية الســلب ،وأن رشيكيه هام من
نفذاها.
املوقوف الثاين بتنفيذ العملية مع شــخصني من
الجنسية السورية ،هام( :ب .أ ).و(أ .ف ).مجهويل

باقــي الهوية ،كام برمي قنبلــة يدوية وإطالق نار
من سالح حر باتجاه منزل املواطن أ .س ،.ومخيم
للنازحني الســوريني يف محلة التل األبيض بعلبك،
واالعتداء عىل ســكان املخيم ،وذلك يف تاري سابق،
باالشــرتاك مع ر .ح( .مواليد العام  ،2001ســوري
الجنسية).
املوقوف الثالث برسقة ســيارة رباعية الدفع من
نوع رانج روفر ،وأخرى من نوع مرسيدس بطريقة
احتيالية ،باالشرتاك مع ع .ج.
أودع املوقوفون القضاء املختص ،بناء عىل إشارته،
والعمل جار لتوقيف باقي املتورطني».

اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد

ازمة املازوت تتوالد ازمات كبيرة ...املستشفيات املولدات االفران
املباركة ومن منطلق املسؤولية الوطنية واملجتمعية
لتوفري األمن الطاقوي للمواطنني عىل مستوى كل
لبنان ،قامت منشآتا النفط يف طرابلس والزهراين
يوم االثنــني وحتى منتصف الليل بتأمني الســوق
املحيل من مــادة املازوت مبعظم قطاعاته مبا فيها
االفران واملستشــفيات واملولــدات وكافة املرافق
واملؤسســات العامة مبا فيها املطار واملؤسســات
السياحية ومؤسسات املياه.
وقدرت الكميات املوزعة من املنشأتني بحوايل 14
مليون ليرت ما يعادل نصــف حمولة باخرة كاملة،
وزعت عىل  1 0رشكة توزيع مع السامح استثنائيا
لهامش اضايف يف كميــات الحصص املعتمدة ،ما
أدى إىل نفاد معظم املخزون ،يف ظل عدم ترقب فتح
اعتامدات مرتقبة السترياد بواخر اضافية من مادة
املازوت لصالح املنشآت.
وإذ تذكر املديرية العامة للنفط بأنّ دورها ناظم
للسوق وال تتحمل وحدها عبء تغطية الطلب غري
املســبوق عىل مادة املازوت ،باعتبار ان حصتها ال
تتجاوز  %30من حصة السوق مقابل  %70لرشكات
االسترياد الكربى الكفيلة يف حال تسليمها للسوق
بتغطية العجز القائم ،وبالتايل فإن املنشــآت يف
طرابلس والزهراين بحكم معطيــات األمر الواقع
املعلن للرأي العام وأصحــاب القرار ،التوجه الزاميا
للتوقف عن تســليم مادة املازوت ،محتفظة بكمية
محدودة جــدا للحــاالت الطارئة واالســتثنائية
مع التأكيد عــىل رضورة الحفاظ عــىل املخزون
االسرتاتيجي للقوى األمنية».

ازمة جديــدة تطل برأســها بقــوة وتطال كل
مواطن وهي فقــدان مادة املــازوت مام ادى اىل
اطالق الرخات تطالــب بهذه املادة الحيوية فبعد
االفران واملستشفيات واملؤسسات السياحية ها هم
اصحاب املولدات الخاصة يعمدون اىل تطبيق تقنني
قاس حتــى ان بعضهم اطفاء مخولداته لعدم توفر
املازوت.
اعلــن عضو نقابة املحطات جــورج براكس ان
املشــكلة هي يف تاخري فتح االعتــامدات ان كان
بالبنزيــن او املازوت وكنا قد طالبنــا مرارا وتكرارا
نتمكن من مترير
ان نخفف من هذه االزمــات
الصيف حيث نامل بوصول املغرتبني والسياح ولكن
دون جدوى.
وأعلن تجمع أصحــاب املولدات الخاصة يف جرد
عاليــه والجوار ،يف بيان أصدره بعد اجتامع امس ،
«االتفاق عىل عدم رشاء مادة املازوت من الســوق
الســوداء ،مهام كلف األمر ،مع العلم ان مولداتنا،
وبعد  48ســاعة ،ســتنطف  ،ما مل تسارع الدولة
لتأمني املازوت عىل السعر الرسمي».
واتفق املجتمعون عىل «تنفيذ وقفة احتجاجية
عىل الطريق الدولية مبشاركة اهايل منطقة الجرد،
يحدد موعدها الحقا ،للمطالبة بتأمني مادة املازوت
بالسعر الرسمي وزيادة ســاعات التغذية من قبل
رشكة كهرباء لبنان».
وتوجه التجمع اىل أهايل جــرد عاليه والجوار
بالقول« :اننــا واياكم يف خنــدق واحد ،نعاين ما
تعانون ،ونعي خطورة املرحلة التي ر بها جميعا،
ونحــن كأصحــاب مولدات
خاصة ــد اليد لــكل ابناء
منطقتنا ،كام د اليد اىل كل
املســؤولني من وزراء ونواب
واحزاب وبلديــات وجمعيات
شــكا رئيس نقابة املجمعات البحرية
اهليــة ،بغية الحــؤول دون
الســياحية وامــني عام اتحــاد النقابات
اطفاء مولداتنا.
الســياحية جان بريويت مــن أن انقطاع
الهرمل
بلديات
وأعلن اتحاد
مادة املازوت ســيؤدي اىل تدمري القطاع
رؤســاء
مع
اجتــامع
بعــد
السياحي وسيؤثر كثريا عىل االمال املعلقة
قام
قا
حضور
يف
البلديات،
عىل مجىء اللبنانيني املغرتبني والسياح اىل
الهرمل طــالل قطايا« ،تثبيت
لبنان لتأمني « »Fresh Moneyوتأمني بعض
االتفــاق مع رشكــة توزيع
االوكسيجني للبنان يستمر يف الحياة.
املازوت بنقــل الكمية املتفق
يف حني اعترب عضــو نقابة املجمعات
عليهــا إىل الهرمل ،والتواصل
البحرية السياحية غسان عبدالله ان فقدان
مع الجهات العســكرية يف
مادة املازوت وبيعه بالســوق السوداء بـ
 8مليــون لرية للطن الواحد بينام ســعره
الجيش لتخفيــف القيود التي
الرسمي ال يتعدى املليونني ونصف املليون
وضعتهــا أمام املــوزع بنقل
لرية ســيؤدي اىل رضب املوسم السياحي،
الكميــة ،ودعم قــرار بلدية
متهــام رشكات اســترياد املحروقــات
الهرمل الذي يحض املشرتكني
واملوزعني بالتالعب باالسعار واحتكار هذه
عىل تركيب العدادات لتخفيف
املادة لبيعها يف السوق السوداء ،متسائال
قيمــة الفاتورة الشــهرية،
«اين ال14مليون ليــرت التي وزعتها وزارة
عىل أن تلزم أصحاب املولدات
النفط قبل عيد االضحى ؟» ،وتابع :صحيح
الذين ميتنعون عــن تركيبها
ان هناك تهريب املادة ولكن الصحيح ايضا
بناء عىل القوانني واملالحقات
ان هناك احتــكار للامدة من قبل الرشكات
القضائية».
واملوزعني
وكانــت املديريــة العامة
ووجه بريويت نداء استغاثة للمسؤولني
للنفــط قد اعلنــت يف بيان
عاجل ،أنه «واحرتاما ل عياد

ازمة رغيف عىل االبواب

حذر اتحاد املخابز واالفــران يف لبنان من ازمة
رغيف عىل االبواب اعتبارا من االسبوع املقبل بسبب
فقدان مادة املازوت حيث ســتضطر بعض االفران
واملخابز للتوقف بعد نفــاذ االحتياط املتوفر لديها
من هذه املادة .
واكد االتحاد ان مديرية النفط سلمت يوم االثنني
كمية من هذه املادة ال تكفي الكرث من اسبوع ،اال انه
خالل عطلة عيد االضحى املبارك مل تسلم اية كمية،
يف حني اعلنت مديرية النفــط عن نفاذ هذه املادة
لديهــا ،علام ان مادة املازوت متوفرة يف الســوق
السوداء بسعر  140الف لرية للصفيحة الواحدة.
وســال االتحاد ما العمل كيف ســتؤمن االفران
واملخابز الرغيــف للمواطنني ؟ وهل تتحمل االفران
اسعار السوق الســوداء ؟ الرغيف خط احمر والكل
يعلم ذلك فال تحملوا االفران هذه املسؤولية!.
لذلك نطالب جميع املســؤولني وبصورة خاصة
مديرية النفط لتفادي هذه االزمة وتامني املازوت
لالفران قبل يوم االثنني الن ااالحتياط ااملخزن لدى
العديد مــن االفران واملخابز شــارف عىل االنتهاء
ولن تتمكن االســبوع املقبل من االنتاج وستضطر
للتوقف
وتلقــى االتحاد اتصاالت من عــدد من اصحاب
االفران يشــكون اسعار السوق السوداء .لذلك يدعو
االتحاد جميع املخابز واالفران اىل عدم رشاء املازوت
بسعر السوق السوداء لعدم تشجيع هذه السوق يف
ظل الظروف القاهرة التي متر بها البالد.
ويف الســياق ،اشار عضو
نقابة األفران أسعد بو حبيب
لـــ mtvبأن حــواىل  70يف
املئة من األفران ما تزال تعمل
تدارك االمر الن املوسم السياحي مهدد اليوم
لكن بدءاً من االثنني ستتوقف
وليس غدا فحسب الن عدم وجود املازوت
االفران كافة إذا مل تؤمن مادة
سيؤدي اىل اخراج رواد املسابح والفنادق
املازوت.
واملطاعــم وال نعرف ماذا نفعــل رغم اننا
املستشفيات
صدقنا املسؤولني بأنهم سيؤمنون كل ء
بحاجة للامزوت
النجاح موسم السياحة يف الصيف.
واكد عبدالله ان تعرفــة الليلة الواحدة
اعلـــــــنت نـــــقابة
يف فندقــه ال تتعــدى ال 40دوالرا لكــن
اصحاب املستشفيات الخاصة
مع هــذه االرتفاعات باالســعار يف املواد
يف بيان امس ،ان «مشــكلة
الغذائيــة واملحروقات فأننا ســنتعرض
كبرية تواجه القطاع ،إذ يتعذر
لخسائر جسيمة وبالتايل االفضل ان نقفل
عىل املستشــفيات الحصول
مؤسساتنا.
عىل مادة املازوت لتشــغيل
وهــذا ما قالــه بريويت ايضــا مؤكدا
املولــدات ،يف ظــل انقطاع
ان 14مطعــام اقفلت امــس االول رغم
الكهرباء مــدة ال تقل عن 20
اننا نعيــش عيد االضحى بســبب فقدان
ساعة يف اليوم».
املازوتحيث بلغت نسبة االشخال يف فنادق
وأشــارت إىل أن «عددا من
بريوت واملناطق الساحلية %75وهي نسبة
املستشفيات مهدد بنفاد هذه
جيدة لكن سنفقدها بسبب فقدان املازوت.
املــادة خالل ســاعات ،مام
وطالب عبدالله بعدم الغــاء الدعم عن
ســوف يعرض حياة املر
املــازوت النها مادة حيوية للمؤسســات
للخطر».
والنــاس واملولدات وال ميكن االســتغناء
وأهابت النقابة باملسؤولني
عنها يف ظل استمرار التقنني القايس يف
«العمــل فورا عــىل حل هذه
مؤسسة كهرباء لبنان.
املشكلة تجنبا لكارثة صحية
محتمة».

القطاع السياحي يصارع لعدم االقفال لفقدان املازوت

األزمة املعيشــــــية تتفاقم ...ل دخلنا فــــــي مرحلة التضخم املفر
أشار مدير مرصد األزمة يف الجامعة األمريكية
نارص ياســني اىل انعدام األخبــار الجيدة مؤخراً،
وهنــاك تدهور كبــري للقدرة الرشائيــة للبنانيني
وقال »:نحن دخلنا يف مرحلة التضخم املفرط».
ٍ
حديث اذاعي قال ياسني »:السلع األساسية
ويف
أصبحــت بأســعا ٍر جنونية مثل اللبنــة والبيض
والجبنة والخضار وهي ارتعفت بنسبة  %50مبدة
شهر وسوف نصل اىل أيام قد نرى فيها تغيري جذري
ظل
ل سعار وهذه دوامة يصعب الخروج منها يف ّ
غياب حلول لإلنقــاذ» .وتابع« :البطاقة التمويلية
كانت من املفرتض ان تكون خيارا لرتشــيد الدعم
بشكلٍ منظم للمساعدة بوضع حدّ للسوق املوازية،
لكن ال جدية لــدى الحكومة بطريقة التعاطي مع
الشأن املعي والحيوي للناس».
وأضاف ياسني»:ال ســقف حقيقي لسعر رصف
الدوالر بسبب املســار امل ُ ّتبع يف لبنان ألن ال خطّة
ظل غياب التفاوض مع
انقاذ وتعايف حقيقية يف ّ
صندوق النقد الدويل ،وكل ما زادت الكتلة النقدية
كل ما زاد الطلب عىل الــدوالر كل ما زاد التضخم
وهذه مــؤرشات ســلبية تؤدي اىل قتــل القدرة
الرشائية لدى اللبنانيني».
بالتزامن صدر عن مرصــد األزمة يف الجامعة
األمريك ّية يف بريوت اآليت:

جلت أسعار الســلع الغذائية األساس ّية التي
س ّ
ً
ريا يف النصف
كب
ا
ارتفاع
لبنان
يف
األرس
إليها
تحتاج
ً
االول من شهر متوز  ،2021بنا ًء عىل جداول أسعار
وزارة االقتصــاد والتجارة وتتبع مجرى األســعار
الــذي يجريه باحثو مرصد االزمة بشــكل دوري.
فقد ارتفعت اســعار ســلع غذائية اساسية بأكرث
من  50يف املئة يف اقل من شهر .ويؤرش االرتفاع
املتصاعد واالســبوعي ألسعار املواد االساسية اىل
بداية انزالق لبنان نحو التضخم املفرط.
ويف مقارنة مؤرش االســعار خالل الســنتني
تبني االرتفاعات الكبرية يف كلفة
املاضيتني ميكن ّ
الغذاء والحاجات األساســية حيث ارتفعت اسعار
 10ســلع غذائية اساسية اكرث من  700باملئة منذ
متوز  ،2019اي قبل االنهيــار املايل واالقتصادي،
منها مــا تحتاجه االرس كمكونات اساســية يف
غذائها كالخضار والحبــوب وااللبان ،ولحم البقر
والبيض والزيــت .حتى الخبز العر الذي ُيفرتض
أنه مدعوم عرب دعم اســترياد القمح الطحني عىل
سعر الرف الرســمي فقد ارتفع نه  233باملئة
منذ ايار .2020
ووفقاً ملحاكاة ألسعار املواد الغذائية يف النصف
االول من متــوز  ،2021فإنّ كلفة الغــذاء بالحد
االدىن ألرسة مك ّونــة من  5أفــراد اصبحت تقدر

شــهرياً بأكرث من  3،500،000لــرية لبنان ّية من
دون احتســاب كلفة املياه والغاز والكهرباء ،وهي
بدورها يف ارتفاع باه  .بناء عىل هذه التقديرات،
ميكننا تخمني اويل ملوازنــة االرسة لتأمني غذائها
فقط بحوايل خمسة أضعاف الحد األدىن ل جور.
وســتجد األكرثية الســاحقة من األرس يف لبنان
صعوبــة يف تأمني قوتها بالحــدّ األدىن املطلوب
من دون دعم عائيل او اهيل او من دون مســاعدة
مؤسسات االغاثة.
يرتبط التضخّم الكبري الحاصل يف أســعار املواد
الغذائ ّية بتدهور سعر رصف اللرية اللبنانية مقابل
الدوالر األمــري  ،إذ خرست أكرث من  90يف املئة
من قيمتها خالل أقل مــن عامني .ومن املتوقّع أن
يستم ّر هذا التضخّم مع توقع انخفاض أكرب لقيمة
اللّرية اللبنان ّية خالل األشهر املقبلة.
يف ظل تغييب القرار السيايس للتعاطي املسؤول
مع االزمات اللبنانيــة ،والتباطؤ املريب يف إطالق
البطاقــة التمويليــة ،واالدبار عــن وضع خطة
انقاذ وتعايف ،واالســتمرار يف زيادة حجم الكتلة
النقدية باللرية اللبنانية بشــكل غري مسبوق وبال
ظوابط ،فإن الوصول اىل يوم تتغري االســعار فيه
بني الصباح واملســاء ليس ببعيدة« .فنزويال عىل
املتوسط» ليست ببعيدة.

ابرام مشــــــروع تحويل النفايات واســــــتخدامها وتدوير ا مع
أبــرم مــرشوع «تحويل
النفايات عن طريق تشــجيع
إعادة استخدامها وتدويرها
«  »DAWERRالتــي تبلــ
موازنتــه  15مليــون دوالر
أمــري  ،واملمول من الوكالة
األمريكيــة للتنميــة الدولية
) )USAIDواملنفــذ من رشكة
ايكوديت ،مذكرات تفاهم مع
سبع بلديات من أجل تحسني
إدارة النفايــات الصلبــة من
خالل مجموعة من املشاريع خ ا جتامع
النموذجية.
وقع عىل مذكرات التفاهم
رؤســاء بلديات بتلون ،بسكنتا ،شــاناي ،مجدل
بعنا ،جزين ،القرعون وراشيا الوادي ،وكذلك رئيس
ايكوديت جوزيف كرم.
ويلتــزم « »DAWERRورشكاؤه بتطوير حلول
مستدامة متخصصة بتسبي النفايات العضوية،
باإلضافة إىل دعم مبادرات التدوير األخرى القا ة
حاليا .كام وسيشــكلون قريبا لجانا بلدية إلدارة
النفايات الصلبة ،تدعم البلديات املختارة يف تنفيذ
املشاريع النموذجية.
وأقيم حفــل توقيع مذكرات التفاهم يف حضور
مدير مكتــب التنمية املحلية يف الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية يف لبنان كلود زولو ،واختصاصية
تطوير الربامج ســناء صليبــا ،إىل جانب رشكاء
ايكوديت ،برييتك ،كومبوســت بلــدي وإيكوديت
لبنان.

وقال زولو يف تريح« :متثــل الرشاكات التي
أقيمت هنا اليوم الخطوات األوىل لتشــجيع إدارة
أفضل لبيئة لبنان ،تســاهم يف توليد الدخل الذي
تشــتد الحاجة إليه اليوم لدعــم الخدمات البلدية
األساسية األخرى .يف الواقع ،نأمل أن تكون جهود
إعادة التدوير والتســبي التي نطلقها مع رؤساء
البلديات اليوم وذجا وإلهاما للرؤســاء اآلخرين
واملجتمعات األخرى يف لبنان عــىل مدار مرحلة
املرشوع كام ويف املستقبل».
يشــار اىل أن « « DAWERRهــو مرشوع ميتد
عىل خمس ســنوات ويهدف إىل تحسني املستوى
االجتامعــي والبيئــي واالقتصــادي للمواطنني
اللبنانيني من خالل تقديم حلول مستدامة للنفايات
املنزلية الصلبة عن طريق تحويلها وزيادة قيمتها
بالتعاون مع االتحــادات البلدية و أو مجموعات
البلديــات يف جميــع أنحــاء املناطــق الريفية.

بلديات

يشجع  DAWERRعىل إعادة
اســتخدام النفايــات الصلبة
وتدويرها وتحقيق الدخل منها
كطريقة مســتدامة للحد من
استخدام مكبات النفايات .يتم
اختيار البلديات املشــاركة من
خالل عملية تقييــم واختيار
صارمة .تتلقى هذه البلديات،
مــع مجتمعاتهــا ورشكائها
(عىل ســبيل املثال ،املنظامت
غري الحكومية واملؤسســات
االجتامعيــة وكيانات القطاع
الخاص) دعام تقنيــا وماليا
وتجاريا مخصصــا لتصميم
املشــاريع النموذجية وتنفيذها وإدارتها .وسوف
يقوم  DAWERRبتكرار التجارب الناجحة وتوسيع
حلول إدارة النفايات الصلبة املتكاملة يف االتحادات
البلدية األخرى.
وبحلول نهايــة املرشوع عام  ،2025من املتوقع
من  DAWERRتحســني نوعية الحيــاة لحوايل
 300 000شــخص يســتفيدون من أنظمة إدارة
النفايــات الصلبــة املســتدامة يف  18بلدية و3
اتحادات و أو مجموعات للبلديات .كام وسيؤسس
املرشوع  40رشاكــة بني القطاعني العام والخاص
لتحسني إدارة النفايات الصلبة ،ويخلق  100فرصة
عمل مســتدامة بدوام كامل يف مجال سالســل
القيمة الخاصــة بإعادة التدويــر ،باإلضافة إىل
تحقيق عوائد مالية إضافية من عمليات التسبي
وإعادة التدوير.

الجمعة  23متوز 2021

الــــ  0مــلــيــون دوالر مــن صــنــدو النقد
كـــــيـــــ وأيـــــــــــــن ســـــتـــــو ـــــ

أعلــن املدير التنفيــذي يف صندوق النقد
الدويل محمــود محيي الدين منــذ ايام أن
«الصنــدوق ســيخصص  8 0مليون دوالر
للبنان ،من ضمــن برنامج قيمته  50مليار
دوالر توزع عىل  190دولة» ،وذلك خالل لقاء
جمعه برئيس الجمهورية ميشال عون ،الذي
أعــرب عن امتنان بالده للدعــم الذي يقدمه
الصندوق للمســاعدة عىل تجــاوز الظروف
االقتصادية الصعبة التي مير فيها البلد.
ومن املرتقب أن يفــرج عن األموال خالل
الشــهرين املقبلني ،وهي مبال متنح للدول
املكتتبة يف الصندوق ولبنان واحد منها .لكن
األســايس يبقى حول كيفية رصف األموال
هذه عندما يتســلّمها مــرف لبنان ،فهل
سيكمل األخري بسياســته املعهودة ال س ّيام
مواصلة الدعم وإصدار التعاميم؟ أم سيكون
لها استخدام أكرث نفعاً خصوصاً يف املرحلة
الراهنة؟
املحلل لشــؤون الرشق األوســط ومدير
«مركز املرشق للشؤون االسرتاتيجية» سامي
نادر يقول «املركزية»« ،ال بدّ من التشديد عىل
مســألتني :األوىل ،اعتامد الشفافية املطلقة
يف ما يتعلّق باملبلــ املرتقب الحصول عليه،
أي تحديد قيمته مع مكان وكيفية توظيفه.
الثانية ،قطع الطريق أمــام رصفه ملواصلة
سياسة الدعم التي مي ّولها مرف لبنان من
االحتياطي اإللزامي إذ هذا األمر ال يجوز».
واضاف «يجب أن يفتح موضوع السيولة
التي سيحصل عليها لبنان نقاشاً حول كيفية
اســتخدامها» ،معترباً أن «ال بدّ من توظيفها
ملحاولة مساعدة الفئات األكرث فقراً من خالل
تحويالت مالية مبارشة وليس عرب دعم مواد
يه ّرب جزء كبري منها إىل الخارج ،فسياسات
الدّ عم تبدّلــت عاملياً وباتت أكرث فعالي ًة ،ألنها
أصبحت مرتكزة عــىل التحويالت املبارشة.

إىل ذلك ،ال بدّ من االعتامد عىل أموال صندوق
النقد لدعــم القطاع اإلنتاجي ،مثالً إنشــاء
وتطوير مشــاريع الطاقة الشمسية يف بلد
ي ّتجه إىل العتمة الشــاملة قريبــاً ،بالتايل
قد تكون هذه اللحظة املناســبة لبحث سبل
تفعيل إنتاج الطاقــة البديلة ،التي ال تقتر
منافعها عىل تقليل نســب التلــ ّوث بل أيضاً
تقلّل من حجم ميزان املدفوعات وتخفّف من
عجز الخزينة واســتهالك العمالت الصعبة.
لذا ،ال بدّ من اســتغالل فرص استثامر املبل
وتحســن
بطريقة ذكية ترفع من اإلنتاجية
ّ
شبكة األمان االجتامعي».
وأكّد نــادر أن «توظيف األموال بالشــكل
الصحيح يســاعد البلد يف أزمتــه من دون
إضاعة مليار دوالر عىل غرار املليارات املب ّذرة
يف السابق».
وعــام إذا كان املجتمع الدويل ســرياقب
ّ
ويدقق يف رصف األمــوال هذه ،أوضح «أنها
حق ســيادي للبنان وغري مرشوطة ،بالتايل
ّ
ال ميكن ألي طرف فرض طريقة استخدامها،
لذا من واجب اللبنانيني املل ّوعني رفع الصوت.
ويف حــال اتّجهنا إىل برنامــج مع صندوق
النقد يكون التدقيق رشطــا إلزاميا ،وهذا ما
تحاول املنظومة الحاكمة الته ّرب منه».
وشدّ د نادر عىل أن «اسرتجاع املال املنهوب
ليس شــعاراً ومن الخطأ اعتبار أنّه حلم غري
ممكن ،إذ يكفي مثالً معرفة من املستفيد من
الهندسات املالية أو سياسات الدعم وغريها
وبسهولة ملحاســبتهم .وكان حاكم مرف
رصح أن استرياد مستوردي النفط زاد
لبنان ّ
بنسبة غري طبيعية فهل من املمكن أن يحصل
ذلك يف فرتة «كورونا»؟ ما يعني أن التهريب
قائــم ،وبالتايل أال متكــن معرفة من يه ّرب
وكيف؟ ال ميكــن إقناعنا أن الجواب ال .وهذا
يؤكّد أن نهب األموال مستم ّر».

شــــركــــات ال ــت ــأم ــي ــن لــــن تـــتـــر زبــائــنــهــا
بالتنسي مع نقابتي املست شفيات واملختبرات
رأى نقيــب أصحــاب رشكات التأمني
اييل نســناس أننا اليوم يف فرتة ضبابية
خص الدعم ،مؤكدا أن واجبات
تامة فيام
ّ
رشكات التأمــني تأمني منتجــات جديدة
متأقلمة مع الوضع الحــايل وأقل كلفة
عىل الزبائن.
وشدد نسناس يف حديث تلفزيوين ،عىل
أن رشكات التأمني لن ترتك زبائنها ،كاشفا
أنهــم يعملون مع نقابتي املستشــفيات
واملختربات اليجاد حلول لالزمة.
واعتــرب أن الحــل يكمــن يف الدوالر
االستشــفايئ ،متمنيا عىل وزارة الصحة
العامة تحديد أسعار املستلزمات الطبية .اي

ن ناس

وقفة احتجاجية لعمال تقديم الخدمات لـ «اليونيفيل»

نفذ املوظفــون والعاملــون يف الرشكة
الجديــدة املســؤولة عــن غــذاء ومتوين
«اليونيفيــل» يف الناقورة ،وقفة احتجاجية
عىل مدخــل البوابة الرئيســية للمقر العام
لليونيفيل يف بلدة الناقورة الحدودية« ،رفضا
واستنكارا للقرار الجائر بتخفيض الرواتب»،
مبشاركة رئيس االتحاد العاميل العام الدكتور
بشــارة االســمر عىل رأس وفد من االتحاد
والقطاعات النقابية ورؤساء بلديات القرى
املجاورة وأهايل املوظفني .وناشــد االسمر
الرشكة إعطاء العاملني حقوقهم ،محذرا من
أنه «ســيكون هناك تصعيــد ،وقطع الطرق

ورفع الرخــة االحتجاجية حتى تصل اىل
الجهات املعنيــة ،الن ما تحاول فعله الرشكة
الجديدة التي رســت عليها مناقصة تشغيل
املطعم هو تهجري للعاملــني واملوظفني من
أبناء القرى املحيطة باملقــر العام لليونيفيل
وسلبهم حقوقهم املادية».
واعترب رئيس بلدية الناقورة عباس عواضة
أن «القــرار الجائر بحق العــامل وحرمانهم
حقوقهم املكتســبة هو قرار لن نسمح له أن
مير» ،داعيا اليونيفيل اىل «العمل اليجاد حل
مالئــم يحف حقوق العــامل واالبقاء عىل
رواتبهم».

بحصلــــــي  :االمــــــور ليســــــ علــــــى مــــــا يرام
شدد رئيس نقابة مستوردي املواد الغذائية
هاين بحصــيل يف حديث اذاعــي  ،عىل أن
االمور ليســت عىل ما يرام مــع اإلرتفاعات
املتتالية لسعر رصف الدوالر ،التي تؤدي اىل
إرتفاع جنوين يف األسعار من دون أن يقابلها
أي إرتفاع يف االجــور ،لعدم قدرة القطاعني
العــام والخاص عــىل تحقيق هــذا االمر،
وبالتايل فإن الوضع صعب ونحن أمام أزمة

كربى تتمثل بعدم قــدرة املواطن عىل تلبية
حاجاته األساسية.
وأكد بحصيل أن تفاوضــاً يجري اآلن بني
املستوردين ومرف لبنان حول مئات ماليني
الدوالرات العالقة يف املرف املركزي يف ما
خص أموال الدعــم الذي مل يعد موجوداً،
تُدفع عىل فرتات طويلة ،وهذا يؤثر سلباً عىل
إنسياب البضائع.

اســــتــــمــــرار مــــعــــانــــاة مـــحـــطـــة الــــحــــاويــــات
كشــف رئيس غرفــة املالحة
الدولية بــريوت إييل زخور عن
استمرار تعطّل  12رافعة جرسية
من أصل  1رافعــة ،يف محطة
الحاويــات يف مرفأ بــريوت ،ما
يعنــي أن هناك فقــط  4رافعات
تعمل ،وهــي مع ّرضة للتوقف يف
أي لحظة ،محذراً من أن هذا الواقع
قد يدفــع رشكات املالحة العاملية
اىل وقف تعاملها مع مرفأ بريوت،
وكذلــك فإن األمن اإلســتهال
مح ة الحاويات
والغذايئ للبنان واللبنانيني بات يف
دائر الخطر.
العاملية عىل اعتامد مرفأ بريوت مركزاً لعمليات
وكانت أصوات الصناعيني املزارعني والتجار املسافنة نحو مراف البلدان املجاورة».
واملصدرين واملعنيني مبرفأ بريوت قد ارتفعت
وأشار اىل أن املحطة شهدت زيادة قياسية
يف األســابيع األخرية ،محــ ّذرة من تداعيات بحركتهــا ،فارتفع عدد الحاويــات يف مرفأ
توقف الرافعات الجرسية يف محطة الحاويات بريوت من  300ألف حاوية طية سنوياً قبل
الواحدة تلو األخرى مــن دون أن يكون هناك اســتحداث املحطة يف العام  2004اىل أكرث
أي مبادرة أو تحرك رسيع للمعنيني يف الدولة من مليون و 300ألف ،مــن بينها أكرث من 40
ملعالجة هذه األزمة الخطرة التي تقطع رشايني يف املئة من الحاويات برسم املسافنة .وبذلك
التجارة بني لبنان والخارج يف أي وقت.
دخل مرفأ بريوت الئحــة املراف املئة األوىل
وأوضح زخــور أنه «قبــل اإلنفجار املدمر التي تتعامل مع أكرث من مليون حاوية طية
والقاتل الذي وقع يف عنرب النيرتات األمونيوم سنوياً .وقال زخور «كل هذه املميزات التي كان
يف مرفأ بــريوت يف  4ب من العام املا  ،يتمتع بها املرفأ ،بدأت تذهب إدراج الرياح مع
كانت تعترب محطة الحاويات يف مرفأ بريوت ،اندالع انتفاضــة  17ترشين االول ،وإجراءات
من أهم املحطات العاملة يف رشق املتوســط .مرف لبنان واملصــارف اللبنانية التي منعت
فكان رصيفها الرئييس البال طوله  1100مرت التجار واملســتوردين من ســحب اموالهم
مجهز بـ  1رافعة جرسية حديثة ومتطورة بالعملة الصعبة وتحويلها اىل الخارج ،ما أدى
قادرة عىل تأمني تشــغيل عدة سفن يف وقت إىل تراجع حركة االســترياد  50يف املئة يف
جع عددا مــن رشكات املالحة العام  2020مقارنة بالعام .»2019
واحد ،ما شــ ّ
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الــــــعــــــرا  :جـــــولـــــة الــــــحــــــوار الــــرابــــعــــة
مـــــــع واشــــــنــــــطــــــن ســـــتـــــكـــــون األخــــــيــــــرة
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حســني
أن جولة الحوار الرابعة بني بغداد وواشنطن،
ستكون األخرية.
وقــال إن «لقاء رئيس الــوزراء مصطفى
الكاظمــي والرئيس األمري جــو بايدن
سيناقش مجمل العالقات العراقية األمريكية،
وبينها عدم اإلبقاء عــىل أي قاعدة أمريكية
يف العراق» .وأضاف« :جولة الحوار ستشهد
االتفــاق عىل جدولة االنســحاب األمري
العراقية» ،مشــريا إىل أن
من كافة األرا
«األمريكان يتواجدون يف معسكرات عراقية

وليست أمريكية كام يقول ويرح البعض».
وبــني ،أن «اإلدارة األمريكية الحالية تفهم
ّ
األوضــاع يف العراق بشــكل يخالف اإلدارة
السابقة» ،الفتا إىل أن «الجانبني قد يعودان
التفــاق  2008بعــد انتهاء جولــة الحوار
االسرتاتيجي».
ووصل وزير الخارجية فؤاد حســني عىل
رأس وفــد رفيــع املســتوى االثنني املا
إىل العاصمــة األمريكية واشــنطن متهيدا
للحوار االسرتاتيجي مبرحلته الرابعة لبحث
االنسحاب األمري من العراق.

وفــــــاة شـــــاب فــلــســطــيــنــي أثــــنــــاء اح ــت ــج ــاز
تويف الشاب الفلسطيني،
عبــده يوســف الخطيــب
التميمي ،أثناء احتجازه داخل
مركز التحقيــق والتوقيف
اإلرسائيــيل املعــروف بـ»
املسكوبية» يف القدس.
وقال املستشار اإلعالمي
لهيئــة شــؤون األرسى
واملحرريــن ،حســن عبد
ربــه ،لـــوكالة األنبــاء
الرسمية»وفا» ،إن «الشاب
التميمي من مخيم شعفاط
استشهد أثناء احتجازه يف
معتقل املسكوبية بالقدس».
وأضاف ،أن القــوات اإلرسائيلية كانت قد
عىل خلفية
اعتقلت التميمــي األحد املا
مخالفة سري.
وحمل عبد ربــه الجانب اإلرسائييل وإدارة

سجونه املسؤولية الكاملة عن وفاة املعتقل
التميمي .من جهتهــا ،أفادت عائلة التميمي
أن الرشطة اإلرسائيلية أبلغتهم بوفاة ابنهم
عبده بعد تعرضــه لنوبة قلبية داخل زنزانته
يف «املسكوبية».

أسفر عن مقتل شخص واحد عىل األقل.
وبحســب املعلومات األولية الصادرة عن
الدفاع املدين يف قطاع غــزة ،فإن االنفجار
ناتج عن حريق يف مبنى أسفله محل لتعبئة
الغاز مكون من ثالثة طوابق ،مبنطقة سوق
الزاوية ،برشق مدينة غزة.
وأفادت وســائل إعالم فلســطينية بأن
االنفجار خلف دمارا كبــريا مبنطقة «عمر
املختار» يف مدينة غزة ،وأن سيارات الرشطة
وطواقم الدفــاع املدين وصلــت إىل مكان
الحادث.

لــيــبــيــا  :الـــقـــبـــ عـــلـــى مـــهـــاجـــريـــن غــيــر
ش ــرع ــي ــي ــن بـــعـــد فـــــرار ـــــم مــــن امل ــه ــرب ــي ــن
أعلنت الســلطات الليبية
ضبط مهاجرين غري رشعيني
فارين من أحد املهربني الذي
كان يحتجزهم ،وعددهم 27
شخصا يحملون الجنسيتني
اإلريرتيــة والصوماليــة.
وقالت الســلطات« :قامت
الرسية املقاتلــة املتمركزة
مبدينة تازربـــو والتابعة
لكتيبة «ســبل الســالم»
الكفــرة ،قبل يومني ،بضبط
مهاجرين غري رشعيني داخل
املدينــة كانــوا فارين من
أحد املهربني الــذي كان يحتجزهم ،وعددهم
 27شخصا يحملون الجنســيتني اإلريرتية
والصوماليــة ،وعليه تــم إحضارهم عىل

الفور إىل مدينة الكفــــرة وجرى تسليمهم
إىل مركـز اإليـواء والرتحيل بالكفــرة ليتم
ترحيلهم إىل دولهـم خالل أيام».

غــــــر قــــــــارب مـــهـــاجـــريـــن قـــبـــالـــة ت ــون ــس
قال الهالل األحمر التونيس لرويرتز ،إن 17
مهاجرا بنغاليا عىل األقل غرقوا ،بعد تحطم
قارب قبالة تونس وهم يحاولون عبور البحر
املتوسط من ليبيا إىل إيطاليا ،بينام أنقذ خفر
السواحل أكرث من .380
وأضــاف أن القارب أبحر مــن زوارة عىل
ساحل شــامل غرب ليبيا ،حامال مهاجرين
من سوريا ومر والسودان وإريرتيا ومايل
وبنغالد .
وقال منجي سليم ،املســؤول يف الهالل
األحمر ،إن البحرية أنقذت  380مهاجرا ،وإن
 17بنغاليا غرقوا يف قــارب أبحر من زوارة
الليبية صوب أوروبا.
ووقعت عــدة حوادث غرق يف الشــهور

خــامــنــئــي ي ــحــ املـــســـ ولـــيـــن ع ــل ــى مــتــابــعــة م ــش ــاك ــل خ ــوزس ــت ــان

ّ
حث املرشــد اإليــراين الســيد عيل
خامنئي املسؤولني عىل متابعة مشاكل
خوزستان والعمل عىل حلها.
صفحة السيد خامنئي عىل االنستغرام
نقلت عنه قوله إنه من واجب املسؤولني
متابعة مشــاكل املحافظــة ويجب ّأال
يشــعروا بالراحة إزاء هذه القضايا حتى
يتوصلوا اىل حلول لها.
ّ
وأعلن قا قام يف بلدة بندر ماهشهر
الســاحلية يف محافظة خوزستان أن
لقي مرعه وأُصيب
عنراً يف الرشطة ّ
مندسني
خر برصاص مسلحني إرهاب ّيني
ّ
بني محتجني عىل خلفية أزمة املياه.
يل أن املســلحني
وذكر املســؤول املح ّ
اندســوا بني املحتجني وفتحوا النار عىل
ّ
دوريــ ٍة للرشطة كانت يف املكان ،مشــرياً اىل أنّ
السلطات فتحت تحقيقاً وتتعقّب الجناة.

وأفاد التلفزيون اإليراين الرسمي ،نقالً عن بيانٍ
مالزم ثانٍ قُتل
للرشطة اإليرانية ،إنّ «رشطياً برتب ِة
ٍ
منتصف ليل أمس ،يف إثر أعامل شغب وقعت يف

كـــبـــار قــــــادة الــــقــــوات املــســلــحــة
ا مـــــاراتـــــيـــــة فــــي ال ــس ــع ــودي ــة

انــــــــفــــــــجــــــــار ضـــــــخـــــــم وســــــــــــــط غـــــــزة

هــز انفجار ضخم ،صباح امس ،وســط
مدينة غزة ،ما تســبب يف مقتل شــخص
وإصابة خريــن وإلحــاق أرضار مبحالت
تجارية.
وأعلنــت وزارة الداخليــة يف القطاع أن
االنفجار وقع يف منطقة «ســوق الزاوية»
مبدينة غزة ،وأدى إىل وقوع إصابات وأرضار،
واضافت أن قوات الرشطــة والدفاع املدين
واإلسعاف تقوم بالتعامل مع الحادث ،إلخالء
املصابني والتحقيق يف أسباب االنفجار.
وافادت معلومــات صحافية بأن االنفجار

عــــــــــــربــــــــــــيــــــــــــات

القليلة املاضية قبالة ســواحل تونس ،حيث
ارتفعت وترية محــاوالت العبور إىل أوروبا
انطالقا من تونس وليبيا باتجاه إيطاليا مع
تحسن الجو.
وأقــدم مئات اآلالف عىل خــوض الرحلة
املحفوفة باملخاطر لعبور البحر املتوسط يف
الســنوات القليلة املاضية ،ومنهم كثريون
هربوا من الراع والفقر يف أفريقيا والرشق
األوسط.
وتراجعت أعــداد املهاجرين الوافدين عىل
إيطاليا يف الســنوات األخــرية ،لكنها زادت
مرة أخــرى يف  .2021وإيطاليا واحدة من
الوجهات الرئيسية التي يقصدها املهاجرون
إىل أوروبا.

قام عدد من كبار قادة القوات املسلحة اإلماراتية بزيارات
إىل وحدات قواتهــم العاملة ضمن قوات التحالف العر يف
السعودية.
وحســب وكالة األنباء اإلماراتية «وام»« :فقد قام كل من
اللواء الركن سعيد الشــحي قائد القوات الربية واللواء الركن
طيار سعيد ل عيل قائد الطريان املشرتك واللواء الركن خليفة
الهاميل قائد قوة االحتياط بزيارات لقوات الواجب من قواتنا
املسلحة العاملة ضمن قوات التحالف العر بقيادة اململكة
العربية السعودية
وتابعت «تبادل قادة القوات املســلحة مع ضباط وضباط
صف وأفراد قواتنا املسلحة التهاين والتربيكات مبناسبة عيد
األضحي ،ونقل قادة القوات املسلحة تهاين القيادة اإلماراتية
متنياتها لقــوات الواجــب التوفيق والســداد يف مهامهم
وواجباتهم».

عــــبــــور املـــــئـــــات مـــــن املــــغــــرب
الــــــــى مـــلـــيـــلـــيـــة ا ســــبــــانــــيــــة

قالت السلطات يف مدينة مليلية اإلسبانية ،امس ،إن 238
رجال إفريقيا وصلوا إىل الجيب اإلسباين بشامل إفريقيا ،بعد
تسلقهم األسوار التي تفصل الجيب عن املغرب.
وأضافت الســلطات أن املهاجرين كانوا يحملون خطافات
لتســلق الســياج ،وأن اثنني من ثالثة من ضبــاط الحرس
املدين اإلسباين أصيبوا بجروح طفيفة عندما حاولوا إيقاف
املهاجرين.
وتم نقل  238شــخصا من الذين وصلوا إىل مركز معالجة
املهاجرين ،حيث يحتاجون إىل عزل أنفســهم ملنع االنتشار
املحتمل لفريوس كورونا.
وعادة ما يظلون هناك حتى تتمكن الســلطات من معرفة
ما إذا كان من املمكن إعادتهــم إىل بلدانهم أو التأهل للبقاء
يف إسبانيا.
يحــاول مهاجرون من جنوب الصحــراء فارين من الفقر
أو العنف بانتظام التعدي عىل الحــدود التي يبل طولها 12
كيلومرتا ( 7 4ميل) يف مليلية ويف جيب إســبانيا اآلخر يف
الساحل الشاميل إلفريقيا ،ســبتة ،كنقطة انطالق للوصول
إىل القــارة األوروبية .وغالبا ما يحــاول املهاجرون العبور
يف مجموعــات كبرية ملفاجأة عمــالء الرشطة عىل جانبي
السياجني.
ويف واحدة من أكرب املحاوالت يف األشــهر األخرية ،حاول
أكرث مــن  300رجل من جنوب الصحــراء العبور وفقا لبيان
صادر عن وفد الحكومة اإلســبانية يف مليلية ،املدينة التي
يبل عدد سكانها  84ألف نسمة.

ط ــاج ــي ــك ــس ــت ــان تـ ــجـ ــري مـ ــنـ ــاورة
قــتــالــيــة ــي األولـــــى م ــن نوعها

حشدت طاجيكستان ،أمس ،جيشها للتحقق من جهوزية
عنارصه ،يف مناورة قتالية هي األوىل من نوعها يف هذا البلد
الواقع بآسيا الوســطى ،جاءت عىل وقع تدهور الوضع يف
أفغانستان املجاورة.
ووضع عنارص الجيش وقوات األمن وكذلك أفراد االحتياط،
أي ما مجموعه  230ألف عسكري ،يف حالة تأهب يف أنحاء
البالد كافة للمشــاركة يف التدريب الذي يحمل اسم «مارز
.«2021
وتجمع كافة الجنود يف منطقة جــرى فيها التحقق من
استعدادهم للقتال ،وفق ما أفادت به وسائل إعالم محلية.
ونقلت قنوات التلفزة واإلذاعة الرسمية مبارشة عىل الهواء
املناورة التي أرشف عليها الرئيس الطاجي  ،إمام عيل رحمن.
وقــال الرئيس رحمن يف كلمة ألقاهــا يف ختام املناورة:
«ال يزال الوضع يف أفغانستان ،تحديدا يف املناطق الشاملية
املحاذية لبلدنا ،غري مســتقر للغاية ،ويزداد تعقيدا يوما بعد
يوم ،بل ساعة بعد ساعة».
وأضاف« :هذا الوضع املعقد بهذا الشكل هو سابقة منذ 43
عاما من املواجهة املســتمرة يف أفغانستان» ،وألقى الرئيس
باللوم عىل «التدخــل الخارجي بافغانســتان املتواصل منذ
أربعني عاما» ،مؤكدا أنه «ال ميكن حل النزاع هناك إال بوسائل
سلمية».

روســـيـــا ت ــم ــدد ا قـــامـــة الــجــبــريــة
عــلــى الــنــاطــقــة ب ــاس ــم نــافــالــنــي

مدّ دت محكمة يف موســكو ،أمس ،لســتة أشهر اإلقامة
الجربية املفروضة عىل كريا يارميش ،الناطقة باسم أليكيس
نافالني ،كام أعلن قيــادي يف الحركة التي يقودها املعارض
الرويس.ويارميــش موضوعة رهن اإلقامــة الجربية منذ
شــباط حني اتّهمتها الســلطات بانتهاك القيود املفروضة
ملكافحة كوفيد  19خالل تظاهرة مؤيّدة للمعارض الرئييس
للكرملني .وقال إيفــان جدانوف ،القيادي يف حركة نافالني،
يف تغريدة عىل تويــرت ،إنّ «اإلقامة الجربية املفروضة عىل
كريا يارميش ُمدّ دت لفرتة نصف سنة».
مــن جهتها ،قالت وكيلــة الدفاع عن يارميــش املحامية
فريونيــكا بولياكوفا لقنــاة «دودج يت يف» التلفزيونية ،إنّ
ستظل رهن اإلقامة الجربية حتى السادس من يناير
ّ
موكّلتها
أقل تقدير.
املقبل عىل ّ

بلدة طالقاين يف مدينة ماهشــهر يف
محافظة خوزستان».
ين املنتخب
من جهته ،قال الرئيس اإليرا ّ
إبراهيــم رئييس إن الدفــاع عن حقوق
االنســان وصونها هو أساس سياسات
إيران الداخلية والخارجية.
وأكّد رئييس ،يف حديــث هاتفي مع
رئيــس وزراء الفاتيــكان ،أنه «يجب أن
يكون الدفاع عن حقوق اإلنســان اليوم
هو املحور األســايس للتعاون واملعاملة
بني أتباع الديانات اإلبراهيمية ،والتي من
جملتها اإلسالم واملسيحية».
كام أكّد رئييس خالل اجتامع مع أمني
املجلس األعىل ل مــن القومي اإليراين
أن مشكالت خوزســتان معروفة وأدت
إىل حال من القلق لدى السكان ،داعياً الجميع اىل
العمل من أجل معالجتها.

ً
الـــســـيـــســـي يــــــصــــــدر قــــــــــــرارا جـــمـــهـــوريـــا
بــــــتــــــمــــــديــــــد حـــــــــالـــــــــة الــــــــــطــــــــــوار
أصــدر الرئيــس املري
عبد الفتاح الســييس القرار
الجمهوري رقم  290لســنة
 2021مبد حالــة الطوار
املعلنــة يف جميــع أنحاء
البالد ،ملدة ثالثة أشهر.
ومتت املوافقــة من قبل
مجلس النــواب عىل القرار
املعلــن مــن قبــل الرئيس
املــري رقم  290لســنة
 2021بتمديد حالة الطوار
يف جميع أنحــاء البالد ملدة
ثالثة أشــهر أخرى ،والتي
تبدأ اعتبارا من الســاعة الواحدة من صباح
يوم السبت املوافق الرابع والعرشين من متوز
.2021
ونــرش القرار يف الجريدة الرســمية يف
البالد.
ونرشت الجريدة الرسمية أيضا قرار رئيس
مجلس الوزراء املــري مصطفى مدبويل،
بعد اطالعه عىل قرار الرئيس الســييس مبد
حالة الطوار بالبالد ،ويشــمل قرار رئيس
مجلس الوزراء يف مادتــه األوىل« :بحظر
التجوال يف عدد من مناطق بشــامل سيناء
يف املنطقة املحددة رشقــا من تل رفح مارا
بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من
غرب العريش وحتي جبل الحالل  ،وشــامال
من غرب العريش مارا بســاحل البحر وحتى
خط الحدود الدوليــة يف رفح  ،وجنوبا من

ً

جبل الحالل».
وشــمل القرار يف مادتــه الثانية «تكون
توقيتات حظر التجوال يف املنطقة املشــار
إليها باملادة األوىل من هذا القرار من الساعة
الســابعة مساء وحتى الســاعة السادسة
من صباح اليوم التــايل ،عدا مدينة العريش
والطريق الــدويل من كمني امليــدان وحتى
الدخول ملدينة العريش من الغرب ليكون حظر
التجوال من الســاعة الواحدة صباحا وحتى
الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم ،أو
لحني إشعار خر».
وينرش هذا القرار يف الجريدة الرســمية،
ويعمل به اعتبارا من الســاعة الواحدة من
صباح يوم الســبت املوافق الرابع والعرشين
من متــوز عــام  2021وحتــى انتهاء مد
حالة الطوار املقــررة مبوجب قرار رئيس
الجمهورية رقم  290لسنة  2021املشار إليه.

رســــــالــــــة إثــــيــــوبــــيــــة ملــــصــــر والـــــــســـــــودان
أعلن رئيــس الوزراء اإلثيــوب ،أ أحمد،
اكتامل امللء الثاين لســد النهضة ،مؤكدا بأن
هذا اإلجراء لن ي بدول املصب ،يف إشــارة
إىل مر والسودان.
ونرش أ يف حســابه عىل «تويرت» ،أنه
تم امللء الثاين لسد النهضة يف العرشين من
الشــهر الجاري ،وأن البالد قامت مبلء السد
بحذر خالل موسم األمطار وبطريقة مفيدة،
منوها بأن هذا امللء لن ي بدول املصب.
مــن جهته قــال عضو فريــق التفاوض
اإلثيو يف سد النهضة ،يلام سيليشيل ،أمس
األربعاء ،إن امللء الثاين لسد النهضة «أزال كل
االلتباسات التي أثارتها مر والسودان فيام
يتعلق بتأثري السد عىل دول املصب».
وأضاف سيليشــيل ،أن «استكامل املرحلة
الثانية من ملء السد هو فصل كبري لتحقيق

األهداف النهائية للمرشوع» ،مشــريا إىل أن
«الجولة الثانية من ملء السد إنجاز كبري ،ولها
دور يف إزالة االلتباســات التي أثارها بعض
الفاعلني الدوليني ودولتا املصب بأن إثيوبيا ال
تستطيع ملء السد بنجاح».
وأعلنت إثيوبيا ،اكتامل امللء الثاين لســد
النهضة ،ووجهت رســالة ط نة إىل مر
والســودان بأنه لن يلحق بهام أي رضر ،وأن
تدفق املياه إىل دولتي املصب سيستمر بانتظام
من خالل الفتحتني املوجودتني بسد النهضة
لتمرير املياه.
يف حني تحدثت وسائل إعالم مرية عن
فشل امللء الثاين لسد النهضة وفق املخططات
اإلثيوبية ،فيام أعلنت الســلطات السودانية
رفــض إجــراءت إثيوبيا األحاديــة الجانب
وسياسة فرض األمر الواقع.

نــــجــــاة رئــــيــــس مـــدغـــشـــقـــر مـــــن االغـــتـــيـــال
أعلنــت النيابــة العامة
يف مدغشــقر ،الخميس،
نجاة رئيــس البالد أندريه
راجولينــا مــن االغتيال،
قائلــة إنــه تــم توقيف
فرنسيني اثنني عىل خلفية
األمر.
وأوضحــت النيابــة أنه
تم القبض عىل الفرنســيني
ومواطنني خرين مســاء
الثالثــاء ،خــالل عملية
أمنية.
وذكر مصدر مطلع عىل
التحقيق أنه تم اعتقال  10مســلحني عىل
األقل كانوا يف منزل مشتبه به.
وقالت النيابة العامة إن املعتقلني كانوا
يخططون لقتل مسؤولني كبار يف الدولة،
من بينهم الرئيس صاحب الـ 47عاما.
ورغــم أن النيابة قالت إنــه ة أدلة
لــدى أجهزة األمن ،فــإن املدعي العام يف
مدغشقر مل يقدم أي معلومات بخصوص
هذه األدلة.
ويحكــم راجولينا مدغشــقر ،الواقعة
رشق القارة اإلفريقية منذ عام .2009
وحصد رئيس مدغشــقر شــهرة خالل
أزمة جائحة كورونا ،عندما أعلن أن بالده

توصت إىل عالج باألعشاب ضد الفريوس،
رفضا االنتقادات التي طالت العالج ،وقال
إنها جاءت ألن «الدواء إفريقي».
وحــذرت منظمة الصحــة العاملية من
العالج ألنه مل يتم اختباره.
ومدغشــقر مشــهورة بانتاج الفانيال
والخشــب األحمر الثمني ،ومــع ذلك هي
واحدة من أفقر الدول وفــق بيانات البنك
الــدويل ،حيث يعيش نحــو  75باملئة من
ســكانها يف فقر مدقع .وكانت مدغشقر
إحــدى الــدول اإلفريقيــة الخاضعــة
لالســتعامر الفرنيس ،ونالت اســتقاللها
عام .19 0

مـــــــعـــــــار عــــنــــيــــفــــة قــــــــــرب تــــيــــغــــراي
اندلعــت معارك عنيفــة يف يف منطقة
متاخمة إلقليم تيغراي اإلثيو  ،أسفرت عن
 20قتيال وترشيد اآلالف.
وقال محمد حســني املســؤول بالوكالة
الوطنية اإلثيوبية لالســتجابة للكوارث إن

اشتباكات اندلعت اشــتباكات بني املتمردين
والقوات املوالية للحكومة يف منطقة عفار
اإلثيوبية املتاخمة لتيغراي ،مشــريا إىل أن
«القتال العنيف ال يزال مستمرا ،مام أدى إىل
نزوح  70ألف شخص ومقتل  20مدنيا».
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الجمعة  23متوز 2021

نتائ ــــ ســـــبا الخيـــــل مـــــن ميـــــدان بيـــــروت الخميـــــس  22تمـــــوز 202
محبوب ساره

الشوط االول املسافة  1400مرت
 1االمــري  2 50ل.ل  1 20ل.ل وديــع
51ك  2 50ل.ل
 2تــاج لبنــان  1 10ل.ل عصام 53ك
 1 10ل.ل
54ك  1ل.ل
 3االسطورة عا
 4جبل بدر 52ك  124ل.ل

فاز بعــرشة اطــوال ما
عمل حســاب حدا وبقيادة
عدنان الواعيــة وبإرشاف
املضمر مروان دبور الساحرة
وبحضــور الهــاوي الياس
زهرة ملشــاهدة جري جياده
الطاحشة اىل الهدف مربوك
اليــاس زهــرة وعقبال كل
حفلة بانتصارات اكرب.

املضمر عيل حسني

 5بحار مهند 54ك  87ل.ل
فاز ببعيد وبوقت1 42 2/5 :د
الفوركست 5 4 3 :ل.ل
الثالثية 18 2 4 3 :ل.ل
مالكه :ابراهيــم عازار مضمره :محمد
عيل

الشوط الثاين املسافة  1400مرت
 1ماجده  1 10ل.ل عدنان 53ك  1 10ل.ل
 25اوليتشكا نديم  52ك  5ل.ل
 3مرزوق رشيف 52ك  7ل.ل
 4دعبول وديع 53ك 19ل.ل
 5سكود مهند 52ك  9ل.ل
سيليا شحاده 51ك  191ل.ل

فازت برقبة وبوقت 1 44 4/5 :د
الفوركست 2 20 3 4 :ل.ل
الثالثية 33 2 3 4 :ل.ل
الدوبليه 9 4/3 :ل.ل
مالكهــا :جو صحناوي مضمرها :مروان
دبور

 1حلم  50ل.ل  2 0ل.ل مهند 5ك
 50ل.ل
 2صايف الزمان  1 20ل.ل عدنان 53ك
 1 10ل.ل
5ك  9 50ل.ل
 3مجد لبنان عا
 4حبيب هال عدنان 53ك  1ل.ل

 1 20ل.ل  1 10ل.ل وديع

 1اس 00
53ك  1 20ل.ل
 0ك
 2حبيب الغايل  1 10ل.ل عا
 2ل.ل
 3زمان العز شحاده 53ك  95ل.ل
فاز بـ  13طول وبوقت  1 43 3/5د

اعداد  :لوران ناكوزي
حقــق الخيــال الجديد
وديع انتصارين يف حفلة
االمــس بالجواد (االمري)
وفاز به ببعيد وبالشــوط
الرابع بالجواد ( اس ( 00
بـ  13طول وستة االف لرية
بالكانيون اما يف الشوط
الخامــس فحــل «بامري
بريوت» ثانيا مع العلم بأن
هذا الجــواد «امري بريوت»
عندمــا كان عنــد صاحبه
القديــم كان امري عن حق
وحقيقة وتوقفت شهرزاد
عن الكالم املباح!...

كـــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــات عــــــــــبــــــــــرت

 5الحوت اسمر 49ك  1 9ل.ل
فاز بأربعة اطوال وبوقت 1 42 1/5 :د
الفوركست 84 3 1 :ل.ل
الدوبليه 25 1 4 :ل.ل
مالكه :مفيد دبغي مضمره :عيل حسني

م ف الدين وبجانب
ال ور للجواد بي دا ملال الهاو
من  2اما اخ ت
سي الدين ومعهم ال دي ممتا الد ين ونج املضم ابو ا م
املضم امل و
و ن الي ار ال يد ابو سعيدامل ب

الفوركست 1 50 1 3 :ل.ل
الثالثية 5 700 4 1 3 :ل.ل
الدوبليه 8 50 3 1 :ل.ل
االنسحابات :اسمهان امرباطور
مالكــه :مفيد دبغــي مضمره :عيل
حسني

الشــوط الخامس املسافة  1400مرت
 1محبوب ساره  1 20ل.ل  1 10ل.ل
عدنان 54ك  1 10ل.ل
 2امري بريوت وديع 53ك  3ل.ل
 3فرح العيد عصام 53ك  0ل.ل
 4مستحيل امجد 52ك  37ل.ل
 5سبأ نديم  52ك  8 50ل.ل

اليانصيب الوطني اللبناين

جرى مساء امس سحب اليانصيب الوطني االصدار العادي
السابع والعرشون وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:
جوائز الغالفات:
ـ يربح  100000ل.ل .كل غالف ينتهي بالرقم418 521 :
الجوائز العادية:
ـ تربح  5000ل.ل .كل ورقة تنتهي بالرقم:
ـ تربح  10000ل.ل .كل ورقة تنتهي بالرقم74 :
ـ تربح  20000ل.ل .كل ورقة تنتهي بالرقم575 497 :
ـ تربح  30000ل.ل .كل ورقة تنتهي بالرقم17 5 4874 4170 :
ـ تربح  40000ل.ل كل ورقة تنتهي بالرقم5393 :
ـ تربح  50 000ل.ل كل ورقة تنتهي بالرقم8089 9 89 :
9774
ـ تربــح  100000ل.ل .كل ورقة تنتهــي بالرقم4 0 :
1 78 525
ـ تربــح  500000ل.ل كل ورقة تنتهــي بالرقم4805 :
03910 11922 95387

فاز بعرشة اطوال وبوقت 1 44 3/5 :د
الفوركست 1 50 :ل.ل
الدوبليه 8 50 3/1 :ك
مالكــه :الياس زهــرة مضمره :مروان
دبور

ـ تربــح  1000000ل.ل .الورقــة التــي تحمــل
الرقم55325 50131 91300:
ـ تربح  2000000ل.ل .الورقة التي تحمل الرقم2 58 :
ـ تربح  5000000ل.ل .الورقة التي تحمل الرقم49825 :
ـ تربح 75000000ل.ل .الورقة التي تحمل الرقم1 194 :
ـ تربح  150 000 000ل .ل الورقة التي تحمل الرقم80 74 :

نتائج اللوتو اللبناين

جرى مساء امس سحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 1920
وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:
االرقام الرابحة 38 27 1 15 8 3 :الرقم االضايف12 :
املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة
ـ ال شبكات رابحة.
املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف
ـ ال شبكات رابحة.
املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة58 52910 :ل.ل.

فــــــرنــــــســــــا تـــــــ كـــــــد قـــــــــــــدرة جـــــــيـــــــو دول
الـــــســـــاحـــــل عــــلــــى الـــــتـــــصـــــدي لـــلـــمـــتـــشـــدديـــن
أكّد قائد عملية برخان العسكرية الفرنسية
ملكافحة املتشــددين يف منطقة الســاحل،
الج ال مــارك كونرويت ،خــالل زيارة إىل
واغادوغــو ،أنّ جيــو دول املنطقة «قادرة
متاماً عىل التصدّ ي» للجامعات املتطرفة.
وكان الرئيــس الفرنيس إميانويل ماكرون
أعلــن يف يونيو عزمه عــىل تقليص الوجود
العسكري الفرنيس يف منطقة الساحل وأيضاً
إنهاء عملية برخان ،مشرياً إىل أنّ هذه العملية
التي يشــارك فيها اليوم أكرث من خمسة الف
عسكري ستنتهي يف «الربع األول من .»2022
وقــال الج ال كونرويــت إثر لقائه رئيس
بوركينا فاسو روك مارك كريستيان كابوريه:
«أعترب أنّ جيو منطقة الســاحل ،بصورة
عامة ،تواصل االرتقاء لبلوغ مستوى أعىل أو
بلغت هذا املستوى .اليوم هي قادرة متاماً عىل
التصدّ ي للجامعات اإلرهابية املســلّحة وعىل
توجيه رضبات إليها».
مبني عىل «العديد من
وأضاف أنّ هذا التقييم
ّ
العمليات املشرتكة» بني قوة برخان وجيو
دول الســاحل الخمــس (موريتانيــا ومايل

واشــنــطــن تــرف ـ

عادت الحيــاة مجددا اىل
اسطبل الهاوي الكبري مفيد
دبغي وعــادت جياده تأكل
الهدف اكال ...ففي الشــوط
الثالث وبقيادة الخيال مهند
فاز الجواد حلم دافعا مبلغا ال
تحلم به املراهنني ابدا ويف
الشوط الرابع وصل الصارو
«الـــ اس  » 00اىل هدفــة
املشتاق اليه فائزا بـ  13طول،
بقيادة الخيال وديع مربوك
مفيد بك واىل الهدف دا ا.

الشوط الثالث املسافة  1400مرت

الشوط الرابع املسافة  1400مرت
حقق املضمر عيل حسني
امس انتصارين ملفتني االول
بالجــواد الحلــم العائد اىل
امليدان بعد غبية حواىل سنة
ونتفــي وحقق به فوزا رائعا
ودافعــا مبلغا يســيل لعاب
الذين لعبوه والذين مل يلعبوه.
كام حقــق اخــريا فوزا
بالجواد اس  00الذي رعاه
وسهر عليه ل يفوز وحقق
به فوزا بثالثة عرش طول...
يا ريت يــا عيل فاز بطولني
ودفع مثل رفيق اسطبله حلم
مربوك يا عــيل والله يرحم
والدك ابو هاشم

انتصاري ــــــن ملفتي ــــــن الس ــــــطبل اله ــــــاوي مفيددبغ ــــــي

والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد).
وجاء تريح الجــ ال الفرنيس قبل أيام
قليلة من انتهاء واليته عىل رأس برخان والتي
استمرت عاماً واحداً.
وأوضح الجــ ال كونرويــت أنّ «غالبية
عمليــات برخان متّت يف إطار دعم قتايل ،أي
كانت هناك وحدات عسكرية من برخان أخرى
ساحلية نفّذت سويّة هذه العمليات».
تستحق
وقال« :كنت شــاهداً عىل تجارب
ّ
تســليط الضوء عليها إذ إنّها أظهرت كم كان
التكامل بني قوة برخــان والقوات األفريقية
قوياً وكيف مكّن من تحقيق نتائج عىل خصوم
مه ّمني للغاية».
وشــدّ د الج ال كونرويت عىل أنّ فرنســا
ستواصل دعم جيو منطقة الساحل سواء
يف إطــار عملية برخــان أو يف إطار تاكوبا،
العملية العســكرية األوروبيــة التي املك ّونة
من عسكريني من وحدات النخبة يف عدد من
(تضم حالياً  00عسكري
الجيو األوروبية،
ّ
نصفهم فرنسيون) وذلك بهدف تدريب جيو
دول الساحل.

«ح ــل الــدولــتــيــن الــتــركــي» فــي قبر

أكــدت املســؤولة الثالثــة يف وزارة
الخارجية األمريكيــة فكتوريا نوالند ،أن
الواليــات املتحدة ترفــض اقرتاحا كرره
الرئيس الــرت رجب طيب إردوغان يف
لحل قائم عىل دولتني يف
األيام األخــرية ّ
قربص.
وبعدما طُلب منها بإلحاح أثناء جلسة
برملانية القول بشــكل واضح ما إذا كانت
الحكومــة األمريكية ترفــض مثل هذا
االقرتاح ،أجابت «نعم بالطبع».
وأضافت« :نعتقد أن وحدها لية ثنائية
بقيادة القبارصة ميكن أن تجلب الســالم
واالستقرار إىل قربص».

وخالل كلمة ألقاها يف شامل نيقوسيا،
أكــد أردوغان أنه «ال ميكن إحراز تقدم يف
املفاوضات من دون التسليم بوجود شعبني
املقســمة منذ غزو
ودولتني» يف الجزيرة
ّ
الجيش الرت لثلثها الشاميل عام .1974
وانض ّمت جمهورية قربص عام 2004
إىل االتحــاد األورو الــذي تنحــر
مكتسباته بالشطر الجنو من الجزيرة
حيــث يقطن قبارصة يونانيون وتحكمه
ســلطة هــي الوحيدة املعــرتف بها يف
األمم املتحدة .أ ّما يف الشامل ،فال تعرتف
ســوى أنقرة بـ»جمهوريّة شامل قربص
الرتك ّية».

صــورة ثانية منذ  21عاما للجواد «الخيام» وخياله امين ومضمره املرحوم رفعت مبارك «ابو
ربيع» ومعهم مالك الجواد ملحم رسالن ولفيف من الهواة واالصدقاء.
ـ عدد الشبكات الرابحة 14 :شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة4189494 :ل.ل.
املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة58 52910 :ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة 720 :شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة814 2 :ل.ل.
املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة1393 8000 :ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة 11 14 :شبكة
ـ الجائزة لكل شبكة 12000 :ل.ل.
املبال املرتاكمة للمرتبة االوىل واملرتاكمة اىل الســحب
املقبل103544379 :ل.ل.

نتائج زيد
جرى مســاء امس ســحب زيد رقم  1920وجاءت النتيجة
كاآليت:
الرقم الرابح420 4 :

ماجدة حققت الفرس ماجده
انتصارهــا الثالــث وهــي من
اســطبل الهاوي جو صحناوي
وبقيــادة الخيال عدنان الذي ال
يخط ابدا مــع جو وارشاف
املضمر مروان دبور الذي كانت
غلتــه اليوم ماديا فقرية 1 10
ل.ل  1 20ل.ل بدهــم رشكة
 audetللمحاسبة إلعطاء نتيجة
ال ب والجمع....
املهم بأن الفرس ماجده شغلت
الوصول الشــي بدري
قا
عبــد امللك ايضا إلعطاء النتيجة
مع العلم بأن الشي بدري اليوم
عيدوحــ اىل امليدان الذي ال
يستغني ابدا عنه وعن خدماته
ونتائجه الصائبة مربوك شي
بدري واضحى كريم.

الجائزة االوىل2 319105 :ل.ل.
عدد االوراق الرابحة ورقة واحدة
الجائزة االفرادية 2 319105 :ل.ل
االوراق التي تنتهي بالرقم20 4:
الجائزة االفرادية450000 :ل.ل.
االوراق التي تنتهي بالرقم40 :
الجائزة االفرادية45000 :ل.ل.
االوراق التي تنتهي بالرقم4 :
الجائزة االفرادية 4000 :ل.ل.
الرتاكم للسحب املقبل 7500000

نتائج يومية
جرى مســاء امس ســحب «يومية» رقــم  1142وجاءت
النتيجة كاآليت:
يومية ثالثة330 :
يومية اربعة712 :
يومية خمسة37988 :

0

الجمعة  23متوز 2021

ريــــــــــــــــــــــــاضــــــــــــــــــــــــة

نـــــــادي عـــنـــدقـــ افـــتـــتـــ «دورة انــــطــــونــــي بـــربـــر»
تــانــي حــنــا  :لتشديد أواصــــر الــصــداقــة بــيــن بــلــدات عكار

افتتــح نــادي عندقــت
مهرجانــه بكرة
الريــا
السلة عىل مالعبه يف البلدة
مبشــاركة  12فريق من 12
بلدة يف محافظة عكار تحت
اســم «دورة الالعــب الراحل
أنطوين بربــر» بحضور عدد
كبري من أهايل البلدة والجوار
ورياضيني من محافظة عكار.
النشيد الوطني افتتاحاً فكلمة
لرئيس نــادي عندقت البطل
العاملــي لســباقات «تحدي
فــرياري» تــاين حنــا (يف
جعبته عــرشات األلقاب عىل
الحلبــات العاملية) رحب فيها
ل
بالحضور وقال «بعد ّتدشــني نا ي لم القمي الت تحم اسم ان و ب ب ا
مالعبنا العام الفائت ها نحن
نطلــق اليــوم دورة الالعب
الشــاب الراحل أنطوين بربر
الذي غ ّيبه املــوت اثر حادث
أليم .ولقــد كان الراحل بربر
شعلة نشاط والعب كرة سلة
يف صفوف فريق الناشــئني
تحــت ال 18ســنة التابــع
للنادي وكان مفعامً بالحركة
والنشاط .ولقد قررت اللجنة
االدارية للنــادي ان تنظّم هذا
العام دورة تحمل اسم الالعب
ال ا ان و ب ب
الراحل أنطــوين بربر عربون نا وا ضا اللجنة ا دارية للناد م
وفــاء ومحبة لهــذا الالعب
الدينامي الذي رحل اىل العامل اآلخر يف كانون األول الفائت
وملواســاة أهله املفجوعني برحيله .وأعلن امامكم أن أنطوين
بات أيقونة نادينا».
وتابع حنا قائالً» ان دورة هذا العام تكتسب أهمية كيربة
اذ انها تجمع  12فريق من  12بلدة يف محاف عكار الحراز
لقبها .وهنا ال بدّ يل من حض الشــباب والجيل الواعد عىل
مامرســة الرياضة واالبتعاد عن كل اآلفــات التي ت بهم
.فالرياضة تعطي أمل للشــباب وتبعدهــم عن الكبت وهي
متنفــس لهم .ولقد رسرت جداً برؤية مشــاركة كثيفة يف
دورتنا من قــرى محافظة عكار مام يشــد ويوطّد أوارص
نا يلق لمت
الصداقة والعالقــة بني أبناء هذه البلدات .ويف ظل الظروف ر يس ناد ند تا
السياســية واالقتصادية والصحية السيئة لدينا أمل بقيامة
لبنان .مســرية نادي عندقت انطلقت فعلياً منذ سنوات قليلة املشاركة يف الدورتني ومربوك للفرق الفائزة».
ثم ســلّم حنا قميص النادي التي تحمل اسم الالعب الراحل
عرب املنشآت الرياضية التي دشّ ناها العام الفائت وسنواصل
تنظيم الدورات وســنكون عىل موعد الشهر املقبل مع دورة انطوين بربر اىل والد ووالدة الراحل وسط تصفيق الحضور.
جه والدا الراحل الشــكر اىل نــادي عندقت واىل
لكرة القدم مبشــاركة عدد من البلدات عىل مالعب النادي .بدورهام ،و ّ
امياننا كبري بالرياضة ونســعى كنــادي عندقت اىل تطوير رئيســه تاين حنا عىل بادرة النادي بتســمية الدورة باسم
الرياضــة يف البلدة والجوار .أمتنــى التوفيق لجميع الفرق أنطوين بربر.

تايكواندو  :مشــــــاركة ادارية وتحكيمية فــــــي أوملبياد طوكيو
رس
أعلن االتحاد اللبناين للتايكواندو عن مشــاركة أمني ّ
وعضو لجنة االتحاد الــدويل للتايكواندو لذوي االحتياجات
الخاصة املاســرت مارك حرب يف دورة األلعاب األوملبية للبارا
(  )Paralympics 2020التي ســتقام بني  24ب املقبل اىل 5
ايلول املقبل بطوكيو(اليابان) بعد ان تم تأجيلها العام املا
بســبب وباء كورونابعد تعيينه من قبل رئيس االتحاد الدويل
للتايكواندو الدكتور شون وون شو.
ويأيت تعيني املاســرت مارك حرب بعد الكفاءة التي اظهرها
منذ تعيينه اميناً للرس يف االتحــاد اللبناين يف خريف العام
 201ومن خالل العمل االداري االحرتايف وحسن التنظيم يف
جميع البطوالت وعىل رأسها منصب مدير بطولة سيا للكبار
بالتايكواندو التي اســتضافها لبنان بنجاح كبري يف حزيران
تم تعيينه مديراً لبطولــة بريوت املفتوحة يف
الفائت .كــام ّ
نسخاتها الثالث اعوام  2018و 2019و ،2021وهو حائز أيضاً
عىل شهادة مندوب فني.
كام أعلن االتحاد اللبناين عن تعيني نائب رئيس لجنة الحكام
يف االتحاد اآلسيوي ،رئيس لجنة الحكام يف االتحاد اللبناين
واملحارض الدويل املعتمد من اإلتحــاد الدويل للعبة و الحائز
ايضا عىل شــهادة مندوب فني املاسرت دانيال خوراسانجيان
للمشــاركة ضمن الجهاز التحكيمي لدورة األلعاب األوملبية
الصيفية يف طوكيو(اليابان) التي ستنطلق الجمعة  23متوز
الجاري وتختتــم يف  8ب املقبل بعد تأهله من بني أفضل 30
حكامً من كل القارات لقيادة مباريات مســابقة التايكواندو
التى ستقام من  24لغاية  27متوزالجاري
ويأيت تعيني خوراســانجيان بعد االنجازات التي حققها.
ففي شهر نيســان من العام  2019تم اختيار خوراسانجيان
للمشاركة يف املعسكر املخصص للحكام الدوليني و الذي بل
عددهم  2 0حكام دوليا من اصــل  8000حكامً حول العامل
حيث خضعوا ألصعب التدريبات خالل املعسكرات و تم اختيار
افضل  50حكام من الـ .2 0
وشــارك خوراســانجيان من بني افضل خمسني حكم يف

وخوراسانجيان
ثالث جوائز كــربى وتصفيتني قاريتــني (افريقيا واوروبا)
وخضعــوا للتقييــم يف أدق التفاصيــل .ويف تاري 31ايار
الفائت تم االعالن عن الئحة الحكام النهائية حيث تم اختيار
خوراســانجيان ضمن افضل  30حكم أوملبي سيشاركون يف
قيادة مباريات التايكواندو يف االستحقاق األوملبي.
يشار ان «يف جعبة» خوراسانجيان خربة كبرية يف التحكيم
ويف رصيده اكرث من  250بطولة دولية وأوملبياد الشباب عام
 2018وانجازات عاملية وقارية عــدة وقد تأهل مرتني ضمن
افضــل  50يف دوريت االلعاب االوملبية لندن  2012وريو دي
جينريو .201
ويف هذا الســياق ،هنأ رئيس اإلتحاد اللبناين للتايكواندو
الدكتور حبيب ظريفه أمني رس االتحاد املاســرت مارك حرب
واملاســرت دانيال خوراســانجيان والهيئة االدارية وعائلة
اللعبة بهاتني املشاركتني اللتني تأتيان عىل رغم كل الظروف
الصعبــة التي ميــر بها لبنــان ومتنى لهــام التوفيق يف
مهامهام .وأكد الدكتور ظريفه عىل أهمية مشــاركة لبنان
ادارياً وتحكيمياً يف اقــوى وارقى بطولة :األلعاب األوملبية
الصيفية طوكيو .2020

أوملبياد طوكيو  :راي باســــــيل أمل اللبنانيين وتطم للميدالية

متتشــق راي باسيل بندقيتها ،تســتجمع تركيزها،
وتنظر إىل حقل رماية متنبهة ومنتظرة الصحن الطائر
لتســقطه .تتز ّين بألوان العلم اللبنــاين واألرزة التي
توضع عىل كل جزء من أدواتها خالل مامرسة رياضة
الرماية ،سواء يف ســامعة أذنها أو سرتتها الخاصة
وحتى البندقية.
وتحمل باسيل مال شــعبها املنهك باألزمات ،تأيت
إىل طوكيــو بحثاً عن أول ميداليــة لـ»وطن النجوم»
منذ  41عاماً .اســتهلكت إمكانات كبرية يف التحضري
واالستعداد وهدفها واحد «إفراح شعب بالدي».

«امليدالية وليس املشاركة»

يضع اللبنانيون أملهم يف باســيل ،التي ســتنافس
يومي  28و 29متوز الحايل يف مسابقة رماية الحفرة
«تــراب» ،ويرون بأن األمل كبري بعدما اكتســبت ابنة
الثانيــة والثالثني الخربات الكبرية خالل مشــاركاتها را باسي
الدولية الســابقة ،ال سيام أوملبيادي لندن  2012وريو
باألمر الســهل ،إذ ة داعمون من إيطاليا وبعض اللبنانيني
دي جانريو .201
الذي ســهلوا شــحنهم إىل بــريوت تولوا هــذا األمر برغم
األمر عينه تشــعر به الرامية اللبنانيــة بتأكيدها «هديف الصعوبات املرفية والنقدية» .وأضافت «أنا أحر تفكريي
امليدالية األوملبية وليس مجرد املشاركة».
باملنافســة وإهداء وطني امليداليــة ،إذ وضعت نفيس بإطار
بدأت باســيل مسريتها الرياضية يف ســن الرابعة عرشة ،محدد ،وال أريد أن أتأثر بأي ء سلبي يحدّ من طاقتي».
بتشجيع وإرشاف من والدها جاك ،إذ كانت ترافقه يف رحالت
«حبيبي لبنان»
الصيد ،وكانت أوىل مشــاركاتها الخارجية يف دورة األلعاب
العربية يف الجزائر  .2004وتك ّررت مشــاركاتها وانتقلت من
وال ترى باســيل أن ة فــوارق بينها وبــني غريها من
نجاح إىل خر ،حاصدة العديد من امليداليات اإلقليمية والقارية
أعرب عن
الرياضيني اللبنانيني املشــاركني يف األلعاب «أريد أن ّ
والدولية ،بانتظار األوملبية.
نفيس من أنــا ،وأرى أن بالدي تحتــاج أي انجاز مني أو من
تحضرياتها
من
بدايــة
برس
فرانس
وتحدّ ثت باســيل إىل
باقي زماليئ ،ما أريد أن أقوم به وأنجزه ألجيل وألجل عائلتي
يل
«بالنســبة
اإليطالية
مارتانا
ماســا
التي كانت يف مدينة
واللبنانيني ،ليس ألي حكومة أو نظام».
لبنان
يف
الوضع
ألن
إيطاليا
يف
ً
ا
جد
جيدة
التحضريات كانت
جهت باسيل رسالة إىل الشعب اللبناين قائلة «نحن حقاً
وو ّ
مالئم
ووضع
معني
إطار
إىل
احتاج
كنت
حيث
ليس مساعداً،
شعب ال ميوت ،رغم كل الصعوبات نحتاج إىل األمل يف وطننا،
بكل
قمت
خربة.
واكتسب
نحو
أفضل
عىل
باالستعدادات
ألقوم
ألننــا قادرون عىل تغيري الواقع ،وأمتنى أن ينال الالعبون يف
القول
وأستطيع
األوملبية
للمنافسات
جاهزة
ألكون
ينبغي
ما
طوكيو دعامً معنوياً ألنهم ميثلون لبنان وليس أنفسهم».
عىل
ً
ا
جد
سي
لبنان
يف
الوضع
أن
«أدرك
وتابعت
جاهزة».
بأين
وعن سؤال حول ماذا ستفعل إذا حصدت ميدالية ،ضحكت
كافة املســتويات اإلقتصادية واملعيشية والناس منهكة لكن باســيل وفكّرت كثرياً باإلجابة ثم قالت «ســتكون هذه أكرب
ال نريــد أن نتأثر بهذه الظروف ،لذلك هديف أن أمنح اللبنانيني
فرحة للبنــان .كل حيايت أحلم بأن أنرث الفرحة لدى اللبنانيني
أمالً ،ألن باب الرياضة ميكن أن يعود باألمل عىل وطننا ،وكل
وإســعادهم ،وبالتايل ستكون هذه الفرحة لهم وليست يل...
كل ما
املشاركني يف األوملبياد قادرون عىل تحقيق هذا األمرّ ..
حبيبي لبنان».
عيل أن أرمي عىل األطباق وأصيب العدد األكرب منها».
ويشارك رياضيني يف البعثة اللبنانية ،يف  5رياضات هي
من رحم املعاناة
الرماية عرب باســيل ،الجودو عرب ناصيف الياس ،رفع االثقال
ويشــهد لبنان أزمة إقتصادية خانقــة منذ خريف  ،2019للســيدات عرب محاســن فتوح ،ألعاب القوى عرب نور الدين
حيث انهار ســعر رصف العملة املحلية اللــرية أمام الدوالر حديد ،والسباحة إذ سيمثلها منذر كبارة وغابرييال الدويهي.
وكان حسن بشارة (املصارعة اليونانية الرومانية) خر من
األمري بأكرث من عرشة أضعاف ،وباتت القدرة الرشائية لدى
كثرياً بهذا األمر .وضع اسم لبنان يف جدول امليداليات بنيله الربونزية يف دورة
الشعب ضئيلة للغاية ،وتأثر القطاع الريا
موسكو .1980
وتُعدّ لعبة الرماية مكلفة لكونها تحتاج إىل رشاء خرطو
وكانت باكورة امليداليات األوملبية للبنان يف دورة هلسن
وأطباق ،وهذا ينبغي استرياده من الخارج.
رأت باســيل أن ميزانية تحضرياتها ومشــاركتها مل تتأمن  1952حني أحرز زكريا شــهاب فضية املصارعة اليونانية
بالشــكل السهل ،إذ تقاسمت كل من اللجنة األوملبية اللبنانية الرومانية لــوزن دون  57كل  ،وخليل طه برونزية املصارعة
ووزارة الشباب والرياضة وبعض الجهات الداعمة والرشكات اليونانيــة الرومانية لوزن دون  73كل  ،ثم شــهد أوملبياد
الراعية تأمني الحد األدىن من املتطلبات «أنا أؤمن بأن اإلنسان ميوني  1972تحقيق محمــد الطرابليس فضية رفع األثقال
وحده ال ميكن أن يقوم ب ء ،حتى تأمني الخرطو مل يكن لوزن دون  75كل .

رالــــــي جـــزيـــن :
ين ّ
ظــم النــادي اللبناين للســيارات
والسياحة رايل جزين التاسع األحد املقبل
الواقع فيــه  25متوز الجــاري .ويندرج
السباق يف اطار الجولة الثانية من بطولة
لبنــان للراليات للعام الجــاري بعد رايل
الربيع.
تبل املسافة االجاملية للرايل 215 22
كلم منها  85 83كلم طول املراحل السبع
الخاصــة للرسعة (مــن ضمنها مرحلة
اســتعراضية واحدة) وهو مســار عىل
طرقات أسفلتية.
واعلن النادي املنظّم عن مشــاركة 18
سيارة يف السباق بعد اقفال باب التسجيل
بعد ظهر األربعاء الفائت.

الئحة املشاركني

ســــيـ ــارة واملــــســــار الــكــامــل

بوسرت ال ا

ويف ما ييل الئحة السائقني ومالحيهم
وسياراتهم:
 1روجيه فغايل ومالحه زياد شــهاب عىل ميتسوبيت
النرس ايفو 9
 2رودريك الراعي وجورج نارض عىل ميتسوبيت النرس
ايفو 9
 3ألكس فغايل وجورج دعيبس عىل ميتســوبيت النرس
ايفو 10
 4باسل ابو حمدان وفراس الياس عىل سيرتوين دي اس 3
 5ماتيو روبواسون ودولني شلينك عىل ميتسوبيت النرس
ايفو 9
الياس الدهني وأمني عقل عىل رينو كليو
 7شادي فقيه وسامر صفري عىل ميتسوبيت النرس ايفو
9
 8جوزيف الهندي وفيكني كنلدجيان عىل ميتســوبيت

دراجــــــات  :نــــــادي عاليــــــه يحتفــــــ بلقب بطــــــل الفر

نظّــم االتحاد اللبنــاين للدراجات الهوائيــة بطولة لبنان
للطرقــات يف املناطق الجبلية وعىل علــو يناهز  2000مرت.
إنطلق ســباق بطولة لبنــان لفئتي النخبة واملاســرتز عىل
األوتوســرتاد الذي يربط منطقة الزعرور ببلدة بســكنتا يف
أعايل امل مبشــاركة  35دراجاً ينتمون اىل  7اندية اتحادية
باالضافــة اىل العبي فريــق الجيش اللبنــاين وقوى األمن
الداخيل ملسافة  130 5كلم للنخبة و  101 5كلم للامسرتز.
ونجح دراّج نادي عاليه للدراجــات جيلبري حنو ،املقيم
يف فرنســا ،يف السيطرة عىل بطولة لبنان لدراجات الطريق
محققاً فوزاً أمام كل الدراجني الباقني .ولكن حســب نظامي
الداخــيل لالتحاد اللبناين واالتحاد الــدويل ال يحق له احراز
لقب البطولة .وبفوزه ،ساعد فريقه نادي عاليه للدراجات يف
تحقيق للمرة الثانية لقب الفرق لعام .2021
واحتل املركز الثاين جهاد األحمد (نادي الغزال الريا ) اما
املركز الثالث فأحرزه عبدالله سلوم (نادي عاليه للدراجات).
ويف فئة املاســرتز احرز العب نادي عاليه للدراجات جان
وهبه لقب البطولة بينام احتل املركز الثاين بشري نر(شبيبة
سلعاتا) واملركز الثالث بسام ضناوي (نادي الغزال الريا ).
وقد تولــت عنارص قوى األمن الداخــيل وعنارص الجيش
اللبناين اقفال املسار أمام السيارات بشكل تام تأميناً لسالمة
املشــاركني كام واكبت عنــارص الصليب األحمــر اللبناين
املشاركني يف السباق.

النتائج الفنية

ويف ما يــيل النتائج الفنية الكاملة للســباق فكانت عىل
الشكل التايل:

فئة النخبة:
 1جيلرب حنــو
دقيقة و  5ثانية.
 2جهاد االحمد (نادي الغزال الريا )  4س  4د و  42ث .
 3عبدالله سلوم (نادي عاليه للدراجات) 4س 5د 47ث.
(الجيش اللبناين) 4س 10د 15ث.
 4نزار القا
 5عبد العزيز املني (هومنتمن بريوت) 4س 12د 33ث.
جورج وديع (هومنتمن بريوت)  4س 12د 33ث.
 7مالك الحريري (شبيبة سلعاتا)  4س 02د 09ث.
 8يوسف مراد (شبيبة سلعاتا)  4س02د 09ث.
 9عثامن عدرا (نادي الغزال الريا )  4س 23د و  55ث.
 10باتريك غاريوس (هومنتمن بريوت)  4س 24د 02ث.
 11كريم شحادة (نادي عاليه للدراجات) 4س 2د 5ث.
 12ربيع اليا (نادي عاليه للدراجات) 4س 28د 09ث.
أمــا ترتيب الفرق لفئة النخبــة (افضلية ثالثة العبني يف
الرتتيب العام) فجاء كاآليت:
 1نادي عاليه للدراجات  43نقطة.
 2هومنتمن بريوت  30نقطة.
 2نقطة.
 3نادي الغزال الريا
فئة املاسرتز:
 1جان وهبه (نادي عاليه للدراجات)  3ساعات  17دقيقة
و 20ثانية.
 2بشري نر (شبيبة سلعاتا)  3س  21د و  54ث .
 3بسام الضناوي (نادي الغزال الريا ) 3س 25د 39ث.
 4خالد دياب (نادي الغزال الريا ) 3س 31د 10ث.

النرس ايفو 10
 9نديم ابو منصور وزياد بردويل عىل ميتسوبيت النرس
ايفو 10
 10جو قزي وعمر مذكور عىل ميتسوبيت النرس ايفو 9
 11جاد األعور وكارلوس حنا عىل ميتسوبيت النرس ايفو
9
 12دافيد مزهر وشادي نر عىل سيرتوين دي اس 3
... 13
 14أحمــد خالــد ومــو دجهرييــان(األردن) عــىل
ميتسوبيت النرس ايفو 10
 15نارص خليفة العطية(قطر) وروين ابو عبدو عىل فورد
فييستا أر 5
 1ألبري حايك ولؤي صقر عىل رينو كليو
 17نضال الجردي وفرانس سعيد عىل رينو كليو
 18كارل رزق وكريم ابو الياس عىل سوزو سويفت 1
 19وليد شلينك وأندريه عشقويت عىل رينو كليو

مسار الرايل

( نادي عاليه للدراجات)  4ســاعات 3

تتوي اب ا ف ة املاسرت

ال ا ون ب ة ال
 5لنــدوس ضو (ماونت ســبورتس كفردبيان) 3س 31د
50ث.
وختاما تــم تتويج الفائزين يف الســباق من قبل أعضاء
اإلتحاد اللبناين للدراجات برعاية رشكة «سكوت» للدراجات،
عــرب وكيلها عصــام مبارك ،التــي تتوىل رعاية ســباقات
ونشاطات االتحاد.

ينطلق املتسابقون عند الساعة الثامنة صباح األحد من ساحة
جزين للمشاركة يف املراحل الخاصة السبع وهي كاآليت:
املرحلة الخاصة األوىل والثالثة والخامسة للرسعة11 41 :
كلم.
بقسطا كفرفلوس :تنطلق هذه املرحلة من بقسطا صعوداً
نحو كرخا مراح الحباس وصــوال اىل كفرفلوس قرب الطريق
العام .تقفل هذه الطريق من الســاعة  07 10حتى الســاعة
 09 40ثم يعاد إقفالها من الساعة  09 57حتى الساعة .12 27
ثم يعاد إقفالها  2021من الساعة  12 44حتى الساعة .15 14
املرحلة الخاصة الثانية والرابعة والسادسة للرسعة1 80 :
كلم.
بــريت حيطورة :تنطلق هذه املرحلــة من بريت صعوداً
بإتجاه رميات صيدون حيداب القطني مرورا باملكنونية وقيتويل
وصوال حتى طريق حيطورة.
تقفل هذه الطريق من الساعة  07 43حتى الساعة .10 13ثم
يعاد إقفال هذه الطريق من الساعة  10 30حتى الساعة 13 00
ومن الساعة  13 17حتى الساعة .15 47
املرحلة اإلستعراضية الخاصة السابعة1 2 :كلم.
جزين :تنطلق هذه املرحلة من ساحة بلدية جزين باتجاه
طريق كفرحونة مفرق مستشــفى جزيــن فعودة اىل نقطة
االنطالق .
تقفل هذه الطريقمن الساعة  14 23حتى الساعة 1 53
كام ســيقام مركز التجمع ومنطقــة الخدمة يف جزين
الطريق العام من الساعة  07 00حتى الساعة .14 00
وستدخل السيارة األوىل إىل ساحة جزين ناهية السباق عند
الساعة  15 30ليقام حفل تتويج الفائزين.
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اعداد  :فيليب شامس

ال ــش ــب ــك ــة الــصــغــيــرة

من و
من ي

2 1

1

4

3

5

2
بحار عر ولد يف القرن الخامس عرشُ .عرف بأســد
البحر .رافق ســنة  1497فاسكو دي غاما اىل الهند .له
كتاب الفوائد يف ِعلم البحر والقواعد.
إسمه مؤلف من عرشة حروف .إذا جمعت:
 8+ +1+7+2مصيف لبناين.
 +1+7+2+10مغن عر قديم.
 9+5+ +3مدينة سورية.
 +1+4+7مدينة يف اندونيسيا.
 3+8+4بقي وظل.
 5+1+10إستم ّر وواظب عىل العمل.
 +9أظلم الليل.

الحل السابق
افقيا:

اخترب معلوماتك

عموديا:

1ـ فيلســوف وعامل
إنكليزي راحل ،قمح.
2ـ قائــد قديــم أول
مــن أطلق عىل نفســه
لقب امــرباطور ،مجد
ورشف .
3ـ أخــذ ال ء من،
يدهشونه.
4ـ رتبة عســكرية،
ألبــــث يف املــكان،
كا تِب.
5ـ مــن رضوريــات
الحياة ،صفة لشهر ب،
الكمرثى.
ــب ،قعــودي،
ـ ُ
ح ّ
حل.
إرتفاع ،عرب ُر ّ
7ـ أباطيــل ،نهر يف

إســبانيا والربتغــال،
أجنحة السمك.
8ـ نعــم باألجنبية،
نرقــب ،مدينــة يف
السودان ،للتفسري.
9ـ لحمــة يف الحلق،
ملجأ ،وضعوا خلسة.
10ـ األســد ،دولــة
كربى ،مقياس أر .
11ـ صحيفة هندية،
بلــدة يف الشــــوف،
م .
12ـ ميــدّ مرشوعنا
بالدراهــم ،بلــدة يف
البقاع.
13ـ حاربنــا ،ممثلة
أمريكية راحلة.

الحل السابق
1ـ مرسيليا ،أبلغني
2ـ ايليا أبو شديد
3ـ ل ّبي ،سم ،عتال ،كم
4ـ كامل األسعد ،نوب
5ـ الس ،ور ،لويــس
التاسع
نق ،المتها
ـ ناينتيّ ،
رس  ،نــم ،جدل ،األغ ّر،
7ـ ُ
دد

1ـ ممثل إيرلندي راحل ،صب
املاء.
2ـ رئيس أمري راحل.
3ـ تناسب ،ح ّركت رأسها يف
امل .
4ـ مدينة برازيلية.
5ـ من يف الطليعة ،السقوط
والهالك ،عملة سيوية.
ـ يبس الخبز ،االسم الثاين
ألديب فنلنــدي ،ماركة مالبس
وأحذية رياضية عاملية.
جب.
7ـ طحني ،دفعوا املتو ّ
جــل دولة فرنيس قديم،
8ـ ر ُ
الفيل.
ِ
أرتطم به ،ولد النعام ،فيلم
9ـ
لفريد شوقي.
10ـ ال يبوح به ،أســبح يف

افقيا:
8ـ رو  ،نا ،شمس الدين
9ـ أما ،نيجر ،رميم ،نارا
فتي ،نبني،
10ـ اســترتّ ،

يم
11ـ ينترون ،بانكوك،
سام
12ـ عيوب ،بيوتنا ،ربان
13ـ جــارودي ،جرائد،
دليل

االبراج

الحمل
) 21ذار  20نيسان)

الثور
) 21نيسان  21أيار)

الرسطان
) 22حزيران  23متوز)

شؤونك العاطفية مستقرة يف هذه اآلونة.
أجواء ممتازة هــذه الفرتة لتعزيز عالقاتك
العاطفيــة واالجتامعية .تُظهر براعة فائقة ثابر عىل العمــل املثمر ،ولكن عليك أن تكون
يف التعاطــي مع النــاس ،واقناعهم بوجهة حذرا ومنفتح البصرية حتى ال تقع يف خطأ ما.
نظرك.

االسد
) 24متوز  23ب)

العذراء
) 24ب  23أيلول)

القرار النهايئ يف رسم طريق املستقبل هو
إبتســامتك الدا ة تعمل الكثري للمحيطني
بــك .جو من الهدوء يخيم عىل الوضع العائيل لك وحدك .بقليل من السعي والفطنة تستطيع
أن تحقق طموحاتك وتستفيد بصورة فعلية.
بحيث يدخل الراحة والط نينة اىل حياتك.

امليزان
) 24أيلول  22ت(1

العقرب
) 23ت21 1ت(2

تشــعر أنك بكامل حيويتك ونشــاطك يف
تتمتع بالجدية وتشــعر بالنشــاط الدائم.
لقاءات تســري يف طريق مع ّبد يســهل عليك هــذه الفرتة .تعمل مع زمالئك بكدّ واخالص،
اجتيــازه برسعة .أرباح تدخل جيبك من أمور ووضعك العام يف حالة من الهدوء واالستقرار.
تجارية.

القوس
)22ت 21 2ك(1

الجدي
)22ك 20 1ك(2

وصول بعض األمنيات اىل أهدافها املرجوة،
أفكار كثرية تنقذك من ورطة .الدراسات التي
قمت بها قبل أيام أعطــت نتائجها املثمرة .ال وراحة يف الحالة املادية والنفســية .الوقت
طيب ومناسب لتامرس هوايتك املفضلة.
تبتعد عن األهل واألصدقاء من دون سبب.

الدلو
) 21ك 19 2شباط)

10ـ بدادون ،مريانا
11ـ ليل ،يقاسم ،ناء
12ـ غد ،نس ،الينك
13ـ كواالملبور
14ـ يوم بال غد ،نك ّبد
15ـ متريني ،ال
1ـ ٍت ،نا ،س ّني
17ـ سهد ،ريم
18ـ عادل امام

1ـ ما إسم العب الكرة اللبناين املشهور الذي لقب بأمري
الكرة اللبنانية ،وتويف بالحمى عام 1933؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ ما اســم املدينة العربية العظيمة التي لقبت بـِ أم
القرى؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ مــا اســم الدولة يف أمريكا الجنوبيــة التي فازت
ببطولة كأس العامل عام 1970؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ ما اســم املدينة االيطالية التي طُبع فيها أول كتاب
باللغة العربية؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ مــن هو املناضل والرئيــس الراحل الذي إعترب أقدم
وأشهر سجني يف العامل؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ما اســم الرياضية االمريكيــة التي أحرزت بطولة
العامل يف االنزالق املتعرج الكبري لعام 1985؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ من هو املغني القديم املشــهور الذي لقّب بـِ املغني
األشقر؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ ما اسم أعىل جبل جزيري يف العامل؟

4
5
عموديا:

افقيا:
يف

1ـ بلـــــدة
الجــنوب.
2ـ مــن وســـــائل
االعالم.
ح ّب ،عائلة.
3ـ ُ
4ـ أتجاوز عــن الحق
وأظلم.
نتلـــــــطّ
5ـ
ِ
بالطيــب.

1ـ من الطيور.
2ـ ســالمت وعاملــت
بلطف.
3ـ تعباغعــرتال ،طائر
مايئ.
4ـ أمكنــة درس القمح
يف القرى.
5ـ صاحب فكرة حصان
طروادة.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ رصبيا.
2ـ وقامي.
3ـ فرجيل.
4ـ يا ،يل.
5ـ اقلّها.

1ـ صوفيا.
2ـ رقراق.
3ـ باج.
4ـ مييله.
5ـ ايليا.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ إسمها جان دارك.
2ـ هايتي.
3ـ عام 1908
4ـ يف رشقي أوسرتاليا.
5ـ يف برلني ـ سينام الحمراء.
ـ القطرس ،أو الباتروس.
7ـ مايكل ساتا.
8ـ امللك ريتشارد الثاين.

من ستة حروف:

عدة محاوالت تقوم بها لتصحيح ما أفسد.
تعتــرب اآلن يف أوج عالقتك والظروف كلها
مؤاتية .كل ء يسري عىل ما يرام ولكن ثابر رمبا تنجح .الطرف اآلخر بحاجة اىل اهتاممك
أكرث ،إذ يشكو من بعض الترفات الخاطئة.
عىل جهودك وستحصل عىل نتائج ممتازة.

الجوزاء
) 22أيار  21حزيران)

املاء ،هروب.
11ـ مطر شديد ،منزيل.
12ـ دعم ،فزع ،متبا ِعد البر
عن.
13ـ واليــة برازيلية ،د ِع ّي،
قرع الجرس.
14ـ جواب ،فندق يف بريوت،
أضجر.
15ـ لدى ،تُــردد يف املكاملة
الهاتفية.
وحصل املال ،غاز
1ـ جمــع
ّ
سا ّم.
17ـ مستشــار أملاين راحل،
نهر يف سويرسا.
18ـ االســم االول ملمثلــة
ايطاليــة إشــتهرت يف القرن
صاحبة الصورة ،شمع.
املا

عموديا:
يعج
1ـ مالك ،يرساّ ،
2ـ ريبال ،رومانيا
3ـ سليامن ،باستور
4ـ ي ي ،لساين ،تصبو
5ـ السا ،يم ،نرت
ـ يأملون ،نريو
7ـ اب ،ارتجاج ،ين
8ـ وعس ،يد ،رف ،وج
9ـ اشتعل ،لش ،تبرت

جوزف بروست

3

الحوت
) 20شباط  20ذار)

أمنية غالية ســتتحقق يف هذه الفرتة .أنت
لقاءات مفيدة تقوم بها تبلور مسرية حياتك
العامة .ملاذا ال تصارح الطرف اآلخر مبا يزعجك إنســان بعيد النظر وتشــعر باملسؤولية نحو
من أمور ،لرمبا بدل من طريقة ترفاته معك .الغري .نشــاطك والتزامك يف العمل يوصالنك
اىل مرتبة متقدمة.

والية أمريكية
إستبسال
أريحا
إستعالم
أهداف
الالذقية
بنسلفانيا
برلني
بريوت
بريطانيا
بهو
بطولة
باكستان
تيفويل
تشيكيا
جرس
جريدة
جملة
حصة
حياة
حديقة
حفلة
حمص
دفرت
دواء
دوالر
ديسم
رقة
رخيم
رجاء
فيالدلفيا

S U D O K U

فلوران
فانتوم
قش
قفص

قاديشا
عصب
منافسة
مقص

طريقة الحل:
ام املربعات باألرقام
املناســبة مــن  1اىل 9
رشط عــدم تكرار الرقم
اكــرث من مــرة يف كل
مربع صغــري (املؤلف
مــن  9خانــات) ،ويف
كل خط افقي وعمودي
يف املربعــات الصغرية
واملربع الكبري.

مصالحة
ماليزيا
نهرو
نريو .

الحل السابق

الحل السابق
سرياليون
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(تتمة ص(1
حول مرحلة التاليــف ،واذا كان الرئيس الحريري قبل بتغطية
تكليفه رشط تعهده بعدم القبول باقل من «سقوفه» ،واذا كان
قد حصل عىل موقف سعوي «موارب» ،ودعم فرنيس امري ،
وموافقة من «الثنايئ الشيعي» فان االنتظار يبقى سيد املوقف،
ريثام يتبل العاملون عىل خط التشكيل كالما واضحا من بعبدا
او «مرينا الشــالوحي» ليبنى عىل ال ء مقتضاه ،فالرئاسة
االوىل ال تبــدو مرتاحة للعودة اىل خيار ميقايت بعدما اثبتت
التجارب الســابقة صعوبة التعامل معــه ،فيام يتجه رئيس
تكتل لبنان القوي جربان باســيل اىل عدم تسميته يف التكليف
وعدم املشــاركة يف منح الحكومة الثقة ،ما يفقدها امليثاقية
املسيحية بغياب القوات اللبنانية!..

واشنطن :حزب الله مستعد للحرب

يف غضون ذلــك ،وبينام تدخل التحقيقات يف تفجري املرفا
«منعرجات» مثرية للقلق ،وسط تحذيرات من تحولها اىل مادة
لتصفية الحســابات السياســية ،ما يعيد اىل االذهان تجربة
املحكمة الدولية يف اغتيــال رئيس الحكومة رفيق الحريري،
توقفت اوساط دبلوماسية غربية «بقلق» عند التوتر املستجد
عند الحدود الجنوبية ،محذرة من تحول النزاع اىل حرب بني حزب
الله وارسائيل ،وبحسب تلك املصادر تبلغت القيادة االرسائيلية
عرب الخارجية االمريكية «برقية» من ســفارة الواليات املتحدة
يف بــريوت بوجــود معلومات لديها عن اســتعداد حزب الله
للذهاب بعيدا يف مواجهة التصعيد االرسائييل يف سوريا وعىل
اللبنانية ،ووفقا للمعلومات االمريكية ،ال يبدو الحزب
االرا
«متهيبا» للرد يف اي لحظة يراها مناســبة ملنع كرس «قواعد
االشــتباك» ،ووفقا للتقييم االمــري تبدو االوضاع الصعبة
داخل لبنان حافزا ،وليســت رادعا ،امام قيادة حزب الله لفتح
«الجبهة» ،وهو قد انهى اســتعداداته للمواجهة عندما تسمح
الظــروف لها ،وقد جاء إطالق صواريــ من الجنوب باتجاه
إرسائيل ليل االثنني الثالثاء ،كدليل واقعي بحســب االمريكيني،
حيال استعداد الطرف اللبناين لكرس الهدنة الهشة عىل الحدود،
وزعم االمريكيون يف هذا السياق ،ان اجتامعات داخلية عقدت
عىل اعىل املستويات القيادية يف حزب الله ،جرى خاللها تقييم
املرحلــة الراهنة ،ومل تغب احتامالت حدوث مواجهة مفتوحة
او محدودة عن جدول االولويات!.

خطأ ميداين يثري القلق

ويف هذا السياق ،كشف التلفزيون اإلرسائييل شبه الرسمي
جســيم يف عملية الرد اإلرسائيلية عىل
(كان) عن وقوع خطأ
ٍ
ُ
حيث أكد املراسل العسكري للتلفزيون ،نقالً
إطالق الصواري ،
عــن محافل رفيعة يف تل أبيب ،أن صاروخًا إرسائيل ّيا قد أخطأ
الهدف ،وســقط بعيدا عنه بكيلومرتين عن هدفه.ومل تتوصل
التحقيقات اىل معرفة اســباب وقوع هذا الخطأ الجسيم ،واقر
الناطق الرسمي بلسان جيش االحتالل صحة الخرب الذي أورده
التلفزيون العربي ،مشــريا إىل أن الجيش قام بتشــكيل لجنة
تحقيق لفحص سبب الخطأ الجسيم .وهو امر اثار قلق املحافل
االمنية حول جاهزية الجبهة الشاملية!..

حرب حتمية ال قريبة

ويف مقابل التحذيرات االمريكية  ،ال يرى مسؤول امني ارسائييل
رفيعاملستوىيفاالنهيارعىلالساحةاللبنانيةعامالًيزيداحتامل
الحــرب مع حزب الله االن ،ولكنه بحســب صحيفة «معاريف»
االرسائيليــة ،ة قلق من تفــكك محتمل للجيش اللبناين ومن
سيطرة حزب الله عىل مراكز قوة إضافية يف بريوت ،وفيام يقر
هذا املسؤول ان ال مصلحة لحزب الله بان تتفكك الدولة يف لبنان
اال ان ارسائيــل قلقة من التداعيات البعيدة املدى ،فالتوتر األمني

واحتامالت الحرب مع حزب الله يف السنوات القادمة سرتتفع ،يف
ظل استهداف إرسائيل ملرشوع الصواري الدقيقة لحزب الله .ولهذا
يفرتضالجيشاإلرسائييلأنالحربالتاليةمعالحزبستجرييف
ســاحة الشامل كلها ،مبا يف ذلك الحدود مع سوريا ،مع احتامل
عال يف انضامم حامس إليها.

ارسائيل غري جاهزة للقتال

وفيام اكد رئيس الــوزراء اإلرسائييل ،نفتايل بينيت ،انه لن
يقبل بانزالق األوضاع يف لبنان إىل داخل إرسائيل ،متوعدا بثمن
باه سيدفعه «االعداء» ،تقر الصحيفة بعدم جهوزية ارسائيل
للقتال ،وتذكر مبقال مشرتك لقائد املنطقة الشاملية اللواء أمري
برعــم ،جاء فيه أن التهديــد الخطري عىل الجبهة الداخلية يف
الساحة الشــاملية ،حجمه وإمكانية ال ر بالبلدات الكثرية
املجاورة للجدار تستدعي تنفيذ حركة برية عنيفة يف األرا
اللبنانية إلزالة التهديد ،إىل جانب النار الشديدة .فبخالف حملة
«حارس األســوار» التي مل يدخــل فيها الجيش اإلرسائييل إىل
«العدو» ،تعتقد قيادة الجيش بأن الصورة يف الشــامل
أرا
إرسائيل ل»قوات
تختلف متاماً ،وألجل منع التســلل إىل أرا
الرضــوان» التابعــة لحزب الله وتقليــص ال ر يف الجبهة
الداخلية ســيتعني عىل الجيش اإلرسائييل أن ينفذ حركة برية
اللبنانية.
رسيعة يف األرا

تآكل قوات «االحتياط»

ووفقا «ملعاريف» فان أهلية الجيش لحرب واســعة النطاق،
محفوفة باملخاطر الن أهلية قوات االحتياط تثري القلق ،بعد ان
تآكلت يف الســنوات األخرية .ولخوض معركة كبرية يف لبنان
بالتوازي مع حرب يف ساحات أخرى ،يحتاج الجيش اإلرسائييل
إىل جيش احتياط قوي وكبري يف حجمه مبا يكفي ،وتنقل عن
ضباط يف قوات االحتياط تاكيدهم وجود نقص كبري يف وضع
أهلية منظومة االحتياط.

أيام .وأوضح أنه سيناقش وقف إطالق النار.
من جانبه ،أكد الناطق باســم طالبــان ذبيح الله مجاهد أن
الحركة باتت تســيطر عىل  %90من الحدود األفغانية مع دول
الجــوار .وأضاف مجاهــد يف تريح لوكالة «ســبوتنيك»
( )Sputnikالروسية أن مقاتيل الحركة يسيطرون عىل كامل
الحدود األفغانية الطاجيكية.
ونقلت «سبوتنيك» عن املتحدث باسم طالبان بأن الحركة طلبت
من تركيا ســحب قواتها من أفغانســتان ،مشريا إىل االستعداد
للتفاوض مع أنقرة يف الدوحة أو أي مكان خر بشــأن ســحب
قواتهــا .وقال مجاهد «ال نريد أن نكون يف عداء مع تركيا البلد
اإلسالمي الشقيق».
يف ســياق متصل ،قالت املتحدثة باسم الخارجية الروسية
ماريــا زاخاروفــا إن حركة طالبان أكــدت يف اتصاالتها مع
موسكو استعدادها للتفاوض مع كابل لتشكيل حكومة شاملة.
من جهته ،قــال زامري كابولوف مبعــوث الرئيس الرويس
الخاص إىل أفغانســتان إن الوضع األفغاين الراهن تســبب يف
تغيري امليزان السيايس والعسكري.
وأضاف ،يف تريحات إلذاعة روســية ،أن ما يجري حاليا
إشــارة قوية موجهة لحكومة كابل بشــأن ما وصفه بالتأثري

متى «الدخان االبيض»؟

ويف هذا السياق ،تشري مصادر سياسية مواكبة لالتصاالت
ان «الدخــان االبيض» لقبول ميقــايت بالتكليف ،والتاليف ،لن
يحســم قبل اجتامع سيعقد نهاية االسبوع لرؤساء الحكومة
الســابقني ،حيث ستوضع عىل «الطاولة» سلسلة من االسئلة
املهمة حول اســتعداد رئيس الجمهورية وفريقه الســيايس
لتسهيل «والدة» الحكومة العتيدة وعدم استهداف موقع رئاسة
الحكومة لخلق اعراف جديدة لتقليص صالحيات املوقع الثالث
يف الدولة ،كام يطالب ميقايت باوسع اجامع وطني حوله ،ولن
يغيب ايضا املعطى الخارجي ،حيث يبقى الســؤال االهم حول
وجود ظروف اقليمية ودولية تسمح بوالدة رسيعة ،حيث ابل
ميقــايت من راجعه انه غري مســتعد لتكرار تجربة الحريري،
وسيكون اعتذاره ارسع مام يتوقعه البعض ،اذا ما قبل التكليف.
وكان رئيس تيار «املردة» النائب الســابق سليامن فرنجية قد
حســم رشوط مشــاركته يف الحكومة املقبلة ،بأال تكون من
طــرف واحد ،وال يكون فيها للعهد أكرث مــن الثلث ،معلناً أنه
يرشــح رئيس الحكومة األسبق نجيب ميقايت أو النائب فيصل
كرامي بحكم معرفته بهام.

«تسييس» تفجري املرفأ؟

يف هذا الوقت ،طلب رئيس الجمهورية ميشال عون ،من نائبة
رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع وزيرة الخارجية واملغرتبني
بالوكالة يف حكومة تريف األعامل زينة عكر ،إبالغ مندوبة
لبنان الدا ة لدى األمم املتحدة الســفرية أمل مدليل «رضورة
إعالم األمانة العامة لالمم املتحدة باســتمرار انتهاك السيادة
اللبنانيــة من قبل القوات اإلرسائيلية ،وجاء التحرك الرســمي
بعد سقوط بقايا صاروخني ارسائيليني يف بلديت لحفد جبيل
واملجدل الكورة ما أدى اىل حالة ذعر لدى املواطنني ،وقد احدث
الصارو يف لحفد حفرة بعمق نحو  20مرتاً ومل يكن بعيداً جداً
من املنازل واملباين السكنية يف املناطق.

يف هذا الوقت ،دخل ملف تفجري املرفا منعرجا خطريا بعدما
اصبــح جزءا من «املناكفات» السياســية يف البلد حيث تكون
الحقيقة الضحيــة االوىل «للمهاترات» ،ويف هذا الســياق،
نصحت مراجع سياســية بارزة عــرب «الديار» املحقق العديل
طارق بيطار بالخروج عن «صمته» لتصويب االمور
القــا
قبل فوات االوان ،اما عرب بيان توضيحي ملســار العدالة بحيث
يزيل الشــكوك املطروحة حيال االدعاءات االستنسابية،او من
خالل تقديم ادلة وقرائن حثية مشــفوعة بوجبة جديدة من
االدعاءات عىل شــخصيات سياسية وامنية كانت وال تزال يف
ســدة املسؤولية ،واال ســتتحول املحكمة يف قضية املرفأ من
قضية حق اىل ملف مشكوك به كام حصل مع املحكمة الدولية
يف اغتيال الشهيد رفيق الحريري..

حكوميا ،يعود املرشح االوفر حظا للتكليف برئاسة الحكومة
الجديدة نجيب ميقايت قبل  48ساعة من بدء االستشارات اىل
لبنان ،وهو يجري بحســب اوســاط مطلعة اتصاالت اقليمية
ودولية ملعرفة الظــروف املحيطة باحتامل نجاحه يف تاليف
الحكومــة العتيدة ،وهو ينتظر اجوبة من القوى السياســية
حيال نقاط اساســية تتعلق بالتاليف ويرغب بحســمها قبل
القبول بالتكليف ،وهو لن يغامر «بحرق» اســمه قبل التفاهم
املســبق عىل املرحلة املقبلة..وهو حتى االن حصل عىل موقف
ســعودي»موارب» ،اي ال تاييــد وال مامنعة ،وهو موقف يبدو
كافيــا للقبول باملهمة ،خصوصا انــه يحظى بدعم فرنيس
امري «مفتوح» ،اما داخليا فال يواجه ميقايت اي مشكلة مع
«الثنايئ الشيعي» الذي يؤيد ترشيحه النه يؤمن امليثاقية السنية
املطلوبة ،خصوصا ان املعلومات تشــري بنجاح رئيس مجلس
النــواب نبيه بري باقناع الرئيس املعتذر ســعد الحريري بتاييد

ويف هذا االطار وردا عىل الحملة التي طالت عددا من النواب
بســبب العريضة املطالبة بتحويــل املدعى عليهم اىل محكمة
الرؤساء والوزراء ،رفض مجلس النواب االساءة اىل دوره ،ويف
بيــان صدر عن مديرية اإلعــالم اكد املجلس ان جهات معروفة
الهوى واإلنتامء تواصــل التصويب عىل املجلس النيا وعىل
السادة النواب ،واهاب املجلس بالقضاء وخاصة املحقق العديل
وجوب التحرك لوضع حد لهذه اإلساءة املوصوفة ملهمته وملنطق
القانون والعدالة وبنفس الوقت اإلســاءة للشهداء وحق ذويهم
مبعرفة حقيقة ما حصل يف الرابع من ب ومعرفة حقيقة من
أدخل النيرتات إىل املرفأ وكيفية حصول االنفجار.ولفت البيان اىل
إن املجلس النيا يجدد التأكيد عىل أنه تعاون ويتعاون وسوف
يتعــاون مع القضاء وأن مهمته األوىل اآلن تأليف لجنة تحقيق
وفقاً ملا نص عليه القانون رقم  13والسري بالتحقيق من البداية
إىل النهاية بعيداً عن أي إســتثامر ســيايس أو شعبوي يطيح

اعتداء صاروخي ارسائييل

ميقايت مرتيث بانتظار االجوبة

«ط ــال ــب ــان» تــعــلــن ســيــطــرتــهــا عــلــى  %90م ــن الـــحـــدود األفــغــانــيــة
(تتمة ص(1

ترشيحه بحال تعهده عدم التفريط «بالخطوط العريضة» التي
رســمها للتاليف ،فيام يبقى موقف رئيس التيار الوطني الحر
جربان باسيل «سلبيا» وهو مل يتجاوب حتى االن مع االتصاالت
الخاصة برتشــيح ميقايت ،وهو يرى نفسه غري معني بتبنيه،
وهو يتجه اىل عدم تسميته ،ولن مينحه الثقة ايضا ،وهنا يبقى
الســؤال هل سيقبل ميقايت التكليف دون «ميثاقية» مسيحية
بغياب القوات والتيــار الوطني الحر عن الحكومة ،خصوصا
انه ابل من يعينهم االمر انه يريد ان يحصل عىل اجامع وطني
يسمح له مبامرسة مهامه االنقاذية؟.

املدمر للمامطلة يف إطالق املفاوضات بني القوى األفغانية.
وأشار كابولوف إىل أن عالقات بالده حاليا مع حركة طالبان
أفضل مام هي عليه مع حكومة كابل ،ألن مســاعيها الرامية
لتشكيل حكومة ائتالف انتقالية ال تعجب السلطات األفغانية،
وفق تعبريه.
من جهتها ،أعلنت وزارة الدفاع الروســية أنها أرســلت ليات
عســكرية إىل قاعدتها يف طاجيكســتان ،قــرب الحدود مع
أفغانستان.
يذكر أن دبابات للجيش الرويس تنترش قرب الحدود الطاجيكية
األفغانية منذ الثالثاء ،قبيل تدريبات عســكرية مقررة الشهر
املقبل .كام أعلنت موســكو عن مزيد من التدريبات العسكرية
يف أوزبكستان املجاورة ،يف ظل استمرار التوتر اإلقليمي جراء
التطورات امليدانية يف أفغانستان.

معارك متفرقة

ميدانيا ،أعلنت الداخلية األفغانية مقتل  7من طالبان وإصابة
 13خرين يف عملية للقوات الحكومية بدعم من ســالح الجو
بوالية هلمند ،يف حني أكدت طالبان أن قواتها ســيطرت عىل
منطقة املرجة اإلسرتاتيجية بالوالية.
وقال الناطق باسم طالبان عرب حسابه الرسمي عىل تويرت
إن القــوات الحكومية هربــت من املنطقة ومقر الرشطة ،وإن
الحركة استولت عىل عدد كبري من األسلحة والسيارات والذخرية.

املجلس يرفض «االساءة»

بالنتيجة التي تؤدي إىل العدالة .تجدر االشارة اىل ان رئيس تيار
املردة سليامن فرنجية شن هجوماً عىل املسار القضايئ املتصل
مبلف انفجار مرفأ بريوت ،متهامً القضاء بالتسييس..
وكان النــواب ال 2املوقّعون عىل العريضة تعرضوا لحملة
قاســية تحت عنوان «نواب العار» ترافقت مع نرش صورة كل
نائــب موقّع إىل جانب صورة االنفجــار ،وبدا أن هذه الحملة
نجحت يف الضغط عىل عدد من النواب من أجل الرتاجع وسحب
تواقيعهم عن العريضة ،وهذا ما فعله عضوا «كتلة املستقبل»
ســامي فتفت ودميا جاميل ،ونائب طرابلس يف كتلة الرئيس
نجيب ميقايت نقوال نحــاس ،ونائب بريوت عدنان طرابليس
ونائب الكورة سليم سعادة.

متديد مهل رفع «الحصانة»

يف هذا الوقت ،اكدت مصادر قضائية ان املهل املعطاة للنيابة
العامــة التمييزية بخصوص البت يف طلــب املحقق العديل
مبالحقــة اللواء عباس ابراهيم واللواء طوين صليبا ،ال تنتهي
اليوم بحســب املتداول ،فاملهلة الخاصة باللواء ابراهيم تنتهي
السبت املصادف انه يوم عطلة ،ولذلك سيتخذ القرار يوم االثنني
املقبــل ،اما الطلب الخاص باللواء صليبا فيحتاج اىل املزيد من
الوقت الن البت بالحصانة لن يبدا يف املجلس االعىل للدفاع اال
بعد ارسال كتاب من املحقق العديل اىل النيابة العامة التمييزية
بعد عطلة االعياد وبعدها سيكون امام املجلس االعىل مدة 15
يوما للبت مبلف رفع الحصانة من عدمه.

ال حل الزمة الدواء!

معيشــيا ،انتهى االجتامع بني وزير الصحة حمد حســن،
ونقيب مستوردي االدوية ،ونقيب الصيادلة ،دون نتائج عملية
لحل ازمة االدوية املفقودة ،وال تزال االسئلة حول مصدر اموال
االدوية املدعومة غري محسومة ،فيام يرفض املستوردون فتح
مســتودعاتهم قبل دفع املرف املركزي للفواتري السابقة ،اما
تسعري االدوية غري املدعومة عىل تسعرية  12الف للدوالر ،فال
يزال يلقى اعرتاضا حاســام من املستوردين غري القادرين عىل
تحمل الفارق يف التكلفة مع الســوق الســوداء ،بينام حصل
اجامع خالل اللقاء عىل عدم قدرة اللبنانيني عىل تحمل التسعري
عىل سعر السوق ،وبقي االمر معلقا دون حل!.

واملازوت «يتبخر»؟

«يف هــذا الوقت ،علمت «الديار» ان مرف لبنان ســيوقع
اعتامدات لباخرة مازوت ســتفرغ حمولتها نهاية االســبوع
الحايل وتكفي الســوق حتى يوم الخميس املقبل ،فيام تكفي
مادة البنزين املوجودة يف االســواق حتى نهاية الشهر فقط..
ومع اقرتاب العتمة الشــاملة دخــل رئيس حكومة تريف
األعامل حســان دياب عىل خط شــح ماديت البنزين واملازوت
يف األســواق ،منتقدا يف بيان صــدر من «الرساي الحكومي»
عــدم تنفيذ مرف لبنان وأصحاب الــرشكات بتأمني حاجة
الســوق من مــاديت البنزين واملازوت ملدة ثالثة أشــهر عىل
قاعدة اعتامد سعر  3900لرية للدوالر عىل منصة مرف لبنان
لســعر االســترياد،وطلب دياب فتح تحقيق لكشف املتالعبني
واملحتكريــن والجهة أو الجهات التــي مل تلتزم بذلك االتفاق
وإعالن أســامئهم إىل الرأي العــام ،وأعطى توجيهاته لتأمني
املازوت برسعة إىل األفران املهددة بالتوقف حيث تم تأمني 500
ألــف ليرت من املازوت ل فران تبدأ بتســلمها اعتباراً من اليوم
بناء عىل قسائم صادرة عن وزارة االقتصاد.وكان اتحاد املخابز
واالفران يف لبنان ح ّذر من ازمة رغيف عىل االبواب اعتبارا من
االسبوع املقبل بسبب فقدان مادة املازوت حيث ستضطر بعض
االفران واملخابز للتوقف بعد نفاد االحتياط املتوفر لديها من هذه
املادة.فيام حذرت املستشفيات والفنادق من خطر نفاد املازوت
عىل االستشفاء والقطاع السياحي.

روســـيـــا تــعــلــن الــعــمــل قــريــبــا بــخــط نـــــورد ســتــريــم 2
(تتمة ص(1
الروسية إىل أوروبا يف قطاع الطاقة.
وقــال البلــدان يف بيان مشــرتك إنهــام متحدان يف
اعتقادهام أن من مصلحة أوكرانيا وأوروبا أن يســتمر نقل
الغــاز الرويس عرب أوكرانيا إىل ما بعد عام .2024
كام قالت أملانيا إنها ســتعمل عىل إقناع روســيا بتمديد
اتفاقية نقــل الغاز الرويس عرب أوكرانيا إىل فرتة تصل إىل
 10ســنوات ،قبل انتهائها نهاية عام .2024
مــن جهته ،قال وزير الخارجية األوكراين دميرتو كوليبا
إن االتفاقيــة ال تعالج مخاوف بــالده األمنية ،وما اعتربه
تهديــدا ألمن أوكرانيــا وخرقا ملبدأ تنــوع مصادر الطاقة
األورو .
ولطاملا اعترب مرشوع خط األنابيب «نورد سرتيم  »2نقطة
جدال بني واشــنطن وبرلني ،لكن االتفاق الذي أعلن األربعاء
يهدف إىل تسوية األمور.
ويفــرتض أن يضاعــف خط األنابيب الذي أوشــك عىل
االكتــامل ،وبلغت كلفته  10مليــارات يورو إمدادات الغاز
الــرويس إىل أملانيا ،أكرب اقتصاد يف أوروبا.
لكن املرشوع قوبل مبعارضة شــديدة من الواليات املتحدة
والعديد من الدول األوروبية التي تقول إن من شــأنه زيادة

االعتــامد عىل روســيا يف مجال الطاقة ونفوذ موســكو
الجيوسيايس.
والقى مرشوع خط األنابيب الذي مير عرب بحر البلطيق
معارضة شــديدة أيضا من أوكرانيــا ،التي تقاتل انفصاليني
موالني ملوسكو منذ عام  ،2014وتعترب أن نقل الغاز الرويس
عرب أراضيها ميثل وســيلة ضغط حيوية.
لكن مبوجب االتفاق املربم مــع الواليات املتحدة ،تعهدت
أملانيا بالرد عىل روســيا إذا تحققت مخاوف أوكرانيا.
كذلك ،وعدت أملانيــا بتقديم مليار دوالر ألوكرانيا لل ّتحول
إىل الطاقة النظيفة وخفض اعتامدها عىل روســيا.
وقالــت مــريكل يف حديث مع صحفيــني يف برلني أمس
الخميس ،إنه رغم أن العقوبات مطروحة يف حال اســتخدام
روســيا خط األنابيب من أجل تحقيق مكاســب سياســية،
«فإنني مل أال نحتاج إليها».
وأضافت «قال الجانب الرويس إنه لن يســتخدم الطاقة
سالحا ،دعونا نصدقهم».
كام شــددت مريكل عــىل أهمية إبقاء قنــوات االتصال
مفتوحة مع موســكو بعد فشل مساعيها األخرية لعقد قمة
لالتحاد األورو مع روسيا.
وتابعت أنه حتى يف «املواقف املعقدة والصعبة» ،يجب أن
«نستمر يف الحوار ونحاول إيجاد حلول».

فــــرنــــســــا :اجــــتــــمــــاع اســـتـــثـــنـــائـــي ملـــجـــلـــس الــــدفــــاع إثيوبيا تطمئن دول املصب بعد امللء الثاني لسد النهضة
(تتمة ص(1
«الالمسؤول» الحديث عن أي رد فعل من باريس
حتى يتضح الوضع وتتضح الحقائق.
يذكــر أن هذا الربنامج الــذي ط ّورته رشكة
خاصة إرسائيلية بالتنسيق مبارشة مع الحكومة
اإلرسائيلية يســاعد بالتجســس عىل الهواتف
الذكية ،عرب اخرتاقها بفريوس يسمح بالحصول
عىل الصور واملحادثات والوثائق املوجودة داخل
الهاتف.
وكشفتقريرنرشتهصحيفة«نيويوركتاميز»،
األســبوع املا  ،أن «إرسائيل» سمحت بشكلٍ
رسي ملجموعة من رشكات املراقبة اإللكرتونية
بالعمل لصالح حكومة اململكة السعودية.
وتعد رشكــة «أن أس أو» اإلرسائيليــة هي
الرشكة األم املطورة لربنامج «بيغاســوس» .قام
بتأســيس الرشكة أشــخاص عملوا سابقاً يف
الوحدة « ،»8200إحدى أقوى أذرع االستخبارات
اإلرسائيلية ،التي يرتكز عملها عىل التجسس عىل
املؤسسات واألفراد حول العامل.

شارل ايوب رئيس التحرير العام
نـائـــب رئــيس التحرير  :حــنـا ايــــوب
نائــبة رئــيـــس التحرير  :نــور نعمة

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

ويف السياق نفسه ،أعلن الناطق باسم األمني
العام ل مم املتحدة فرحان حق أن املنظمة الدولية
تجري اتصاالت مع الحكومة األمريكية لحامية
شــبكاتها والبعثات الدبلوماسية يف نيويورك
والخارج عىل خلفية فضيحة برنامج التجسس
اإلرسائييل.
إىل ذلك ،كشفت صحيفة «فايننشال تاميز» أن
تل أبيب استخدمت رشكة  ”nsoاإلرسائيلية التي
طورت الربنامج أداة دبلوماسية يف مسار تطبيع
عالقاتها مع دول الخليج.
ووردت أســامء جديدة عىل قا ة تجســس
برنامــج «بيغاســوس” اإلرسائييل يف مقال
لصحيفة «واشــنطن بوســت» من رؤساء دول
حاليني ورؤساء حكومات حاليني وسابقني.
وشــملت القا ة  3رؤساء حكومات حاليني
هــم رئيس وزراء باكســتان عمران خان ومر
مصطفى مدبويل واملغرب سعد الدين العثامين و
 7رؤساء حكومات سابقني استهدفهم التجسس،
بينام كانوا يف مناصبهم بينهم اللبناين ســعد
الحريري والبلجي تشارلز ميشيل.

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

(تتمة ص(1
السياسية الكافية ،فإن أشهر فقط كافية
للتوصل التفاق.
وأضاف أنهم يعتربون إعالن إثيوبيا اكتامل
عملية املــلء الثاين وفق ما هو مخطط له،
مجرد إعالن سيايس موجه للداخل اإلثيو .
وذكــر أن تقديراتهم ملا تم حجزه من مياه
خالل هذه العملية يبل ما بني  3و 4مليارات
مرت مكعب ،وليــس  13 5مليار مرت مكعب
كام كانت تنوي إثيوبيا.
وأكد عىل أن الســودان لن يدخر جهدا يف
التوصــل إىل اتفاق قانوين شــامل وملزم،
يضمن تدفقا سلســا ونيا ملعلومات تعبئة
وتشــغيل الســد ،ويراعي مصالح الجميع
ويحقق إلثيوبيا االستفادة من مرشوع السد.
كام شــدد عىل أن املوقف السوداين يرتكز
عىل املعطيات الفنيــة واملصلحة القومية
للبــالد .وكانت الخارجية اإلثيوبية قالت إن
أديس أبابا ال متانع من السعي التفاق مربح

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

بشأن تعبئة وتشغيل السد ،دون توقيع اتفاق
نهايئ ،وأعربت عن اســتعدادها الستئناف
املفاوضات يف أي وقت تقرره قيادة االتحاد
األفريقي.
وجدد املتحدث باسم الخارجية اإلثيوبية
دينــا مفتي تأكيد موقف بالده بأنه تم إبالغ
قيادات مر والسودان بالتعبئة الثانية يف
إطار تبادل املعلومات بشأن ملء سد النهضة.
ويوم أمس ،قال رئيس الوزراء اإلثيو
أحمد إن التعبئة الثانية لســد النهضة متت
بحذر وبشــكل مفيد إلنقاص الفيضان عن
دولة املصب املبارشة .ووجه أحمد يف
تغريدة عىل تويرت رسالة إىل دولتي املصب:
السودان ومر ،جدد خاللها التأكيد عىل أن
سد النهضة لن يلحق أي رضر بهام.
ووصف رئيــس الوزراء اإلثيو مرشوع
ســد النهضة باملكســب والرمز الحقيقي
للنمو والتعاون املشــرتك ،وأشار إىل اكتامل
عملية امللء الثاين لسد النهضة يف  20متوز
الجاري.
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