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املطروحة؟ اإلمكانيات  هي  فما  فعلياً...  نــراه  مّما  أخطر  واإلجتماعي  االقتصادي  الوضع 
ــال... فــارتــطــام ــصـ ــفـ ــة... إتـــصـــال وانـ ــ ــدول ــ مـــا بــيــن اإلنــهــيــار االقـــتـــصـــادي وانــهــيــار ال
ــــــــادي ــــــــد اإلقتص ــــــــى الصعي ــــــــن أي يحصــــــــل عل ــــــــا يُمك ــــــــذا م ــــــــة... وه ــــــــف عالي ــــــــي بالتكلي ــــــــوظ ميقات حظ
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ــاة ــ ــ ــ ــ ــة وفـ ــ ــ ــ ــ ــا«: حالـ ــ ــ ــ ــ  »كورونـ
جديـــــــــــدة اصابـــــــــــة  و744 

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 744 
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

لإلصابات منذ 21 شباط 2020، إىل 553615.
وأوضحت أنّه »تّم تسجيل 720 إصابة بني املقيمني و24 
حالة بني الوافدين«، مشريًة إىل أنّه »تّم تسجيل حالة وفاة 
واحدة جديدة، لريتفع العدد اإلجاميل للوفّيات إىل 7890«.

ــي ألوملــبــيــاد  ــمـ افـــتـــتـــاح رسـ

منافسات  ــج  ــام ــرن وب طــوكــيــو 

ــيــيــن ــان ــن ــب ــل الـــريـــاضـــيـــيـــن ال
ص 10ص 10

عتمة بريوت لفت »كهرباء لبنان«

القوات االمريكية يف العراق تستعد للمغادرة

اسعاف احد الجرحى يف نابلس

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

عجاقة جاسم 

اإلنهيار... كلمة نســمعها كل يــوم، وبات كل مواطن 
لبنــاين يراها من منظاره بل يعيشــها بطريقته. فالبعض 
يــرى اإلنهيــار يف غياب أبســط مقومــات الحياة من 
الحصــول عىل املــواد الغذائية وصــوال إىل املحروقات 
ومروًرا باألدويــة، والبعض األخر يرى اإلنهيار يف غياب 
الســلطة التنفيذية وعجزها عن القيــام مبهامها املوكلة 
إليها بحسب الدســتور. وهناك أيًضا من يرى يف اإلنهيار 
غياب رشعية الســلطة ســواء داخلًيا أم خارجًيا. عىل كل 
األحــوال هناك عدة زوايا ُيكن من خاللها رؤية اإلنهيار: 
سياســية، إقتصاديــة، ماليــة، نقديــة، إجتامعية. ما 
ســنتناوله يف هذا املقال هو اإلنهيــار من وجهات النظر 

والنقدية. واملالية  اإلقتصادية 

{ دور السياســات االقتصادية 

يف زمن األزمات {
السياســة اإلقتصادية للحكومات لها شقان، السياسة 

النقدية: والسياسة  املالية 
السياســة املالية تُعنى بكل األمور اإلقتصادية، ومالية 
للمواطــن. وبالتايل من  اإلجتامعية  الدولة، والشــؤون 
مســؤولياتها القيام بإجــراءات تّضمن األمن االجتامعي 
والغذايئ للمواطن وكل ما يضمن له عيشــة كرية عمال 
برشعة حقوق اإلنســان، وكفاية حاجــات املواطن كام 
ينّص عليها هرم أبراهام ماســلو والتي تــّم تعليبها فيام 
يُســّمى بـ “اإلمناء املستدام”. وبحسب الدساتري يف العامل 
أجمع، تتوىل الحكومات مســؤولية السياسة املالية ولها 
بــني أيديها أداة رئيســية هي املوازنة والتــي تُعترب أهم 
قانــون يُصوت عليه املجلس النيايب ســنويًا. فهذه األداة 
تحوي عىل ترجمة الخطّــة اإلقتصادية للحكومة وترصد 
لها اإلعتامدات الالزمــة لتطبيقها مبا يضمن أمن املواطن 

والغذايئ. االجتامعي 
إن أهمية إقامة السياســات التي تحرتم املواطن وتضع 
مصلحتــه فوق أي إعتبــار أخر والحاجــة الفعلية إليها 
دفــع باألمم املتحدة إىل وضع أهداف التنمية املســتدامة 
)SDGs( وتضمينها ســبعة عــرش هدًفا هي: القضاء عىل 
الفقــر، القضاء التام عىل الجوع، الصحة الجيدة والرفاه، 
التعليــم الجيد، املســاواة بني الجنســني، امليــاه النظيفة 

والنظافــة الصحية، طاقــة نظيفة وبأســعار معقولة، 
العمل الالئق ومنو االقتصــاد، الصناعة واالبتكار والبنية 
التحتيــة، الحد من أوجه عدم املســاواة، مدن ومجتمعات 
العمل  املسؤوالن،  محلية مستدامة، اإلســتهالك واإلنتاج 
، السالم والعدالة  املناخي، الحياة تحت املاء، الحياة يف الربّ

ــــــــي العــــــــراق ــــــــة ف ــــــــوات األميركي ــــــــة الق ــــــــر مهّم ــــــــى تغيي ــــــــرة عل وضــــــــع اللمســــــــات األخي
ــــــــات املتحــــــــدة ــــــــى برامــــــــج الوالي ــــــــزال بحاجــــــــة ال ــــــا ال ت ــ ــــــــر الخارجيــــــــة العراقــــــــي: قواتن وزي

ترتقب الســاحة العراقية 
تغــريًا جديــًدا يف املشــهد 
ان كُشــف  بعد  العســكري 
يــوم الخميس عن بدء وضع 
اللمســات النهائيــة عــىل 
تغيــري مهمة قوات اإلحتالل 
ليصبح  البالد،  يف  األمريكية 
»استشاريا  القوات  هذه  دور 
بحتــا«، وبالتايل ســتنتهي 

مهمتهم القتالية.
وقــد رصح مســؤولون 
أمريكيــون، بأنه من املتوقع 
أن تعلــن الواليــات املتحدة 
والعراق رســميا إنهاء عمل 
البعثة القتالية األمريكية يف 
العراق بنهاية هذا العام، وأن 
يواصل البلدان عملية االنتقال 
نحو توفري التدريب واملشورة 

ما مل يجــر حّل لقضية املــازوت املفقود، وتقوم 

وزارة الطاقــة بفتح اعتامد الســترياد املازوت، ألن 

وزارة الطاقة هي املســؤولة عن اســترياد املازوت 

ومشــتقات النفط ،وليس املرصف املركزي الذي ابتلع 

كل االحتياطي االلزامي، فإن مشكلة كبرية يف البالد 

ستحصل، خاصة الشــلل يف مجال الكهرباء وعىل 

مســتوى املولّدات الخاصة التــي حلّت محل رشكة 

الكهربــاء العاجزة عن تأمني هذه الطاقة للشــعب 

اللبناين.

إّمــا أن تقوم حكومة ترصيــف االعامل بحّل هذه 

املشكلة، وإّما سنشهد خالل أسبوعني تقنني كهرباء 

وتعطيل مصانع ومولدات الكهرباء الخاصة، وفنادق 

ومؤسســات كثرية حيويّة تعمل عىل املازوت كامدة 

حيوية أساسية لها.

عىل طريق الديار

»الديار«

نــحــن فــي قــعــر االنــهــيــار 
الشعب إللــهــاء  واألســمــاء 

يتم إلهاء الشعب اللبناين باألسامء التي قد يتم 

اختيــار منها رئيس لتأليف الحكومة. وهذا األمُر 

هو من الشــكليات، ألن الشــعب اللبناين أصبح 

يف قعر االنهيار. وإذا دامت الحالة كذلك شــهراً 

إضافيــاَ، فان الكارثة الكربى ســتقع عىل لبنان 

شعبه. وعىل 

ال مــازوت، والحركــة أصبحت مشــلولة، وال 

بنزين، وأســعار املواد املعيشية ارتفعت بجنون، 

وال أدويــة يف الصيدليات التي أعلنت عن ارضاب 

بسبب عدم تسلّمها االدوية، وال كهرباء والتقنني 

يزداد بشكل ظالمي، حتى أنك أصبحت ترى املدن 

والقــرى تعيــش يف ظالم دامــس، كأنه مل يتّم 

اخرتاع الكهرباء منذ أكرث من 100 ســنة.

بعــد اعتذار الرئيس ســعد الحريــري، بدأت 

عملية الهاء الشــعب اللبناين باألســامء، وهي 

مــن الشــكليات، ألن املهــّم تشــكيل الحكومة 

بأقــىص رسعة خــالل أســبوعني كحد اقىص 

والبدء باإلصالحات يف ســبيل تلّقي املساعدات 

الخارجية مــن االتحاد األورويب وصندوق النقد 

الــدويل والبنك الدويل يك نخرج من هذه االزمة 

الخانقة التي قتلت الروح اإلنســانية عىل صعيد 

األمــل، وحــّل اليــأس يف النفــوس، وبات كّل 

لبناين يسأل ما هو مســتقبله ومستقبل عائلته 

ومســتقبل أوالده ودراستهم، فيام البطالة عّمت 

الشــباب والصبايا اللبنانيني، ال بل عّمت البطالة 

كل االعــامر وانقطعــت »رزقــة« اللبنانيني من 

الحصول عىل مدخول يجعلهم يعيشــون بكرامة 

أو بالحّد االدىن من الحياة اإلنســانية التي توفر 

لإلنســان حالة الفرح واالمل وعزة النفس وعدم 

الحاجــة وتأمني املواد الغذائية واالســتهالكية 

بســهولة، بدل الجوع والفقر وكّل املصائب التي 

اللبنانيني. حياة  تلف 

ال يهّم من ســيأيت رئيســاً للحكومة، بل املهم 

الحكومة  تحديد االسم برسعة أســبوع وتأليف 

خالل أســبوعني وإعطــاء الحكومة صالحيات 

استثنائية، ألن املرحلة خطرة وتحتاج اىل رسعة 

عمل واىل الصالحيات االستثنائية، مع إبقاء حق 

النقض للمجلس النيايب ألي مرســوم يصدر عن 

تأليفها. بعد  الجديدة  الحكومة 

املطلــوب حكومــة مهمــة تنتــج برسعة، 

واملطلــوب حكومــة اختصاصيني بــكل معنى 

الكلمــة عىل ان تكون من غــري الحزبيني. وأال 

تتألــف الحكومة عىل قاعدة املحاصصة، مع أن 

مــرض املحاصصة يف لبنان من الصعب الخروج 

منــه، ونحن غري متفائلــني بتأليف حكومة من 

خــارج املحاصصة، الن النظام الســيايس يف 

لبنان بعد انهاء الحرب هو نظام ســيايس، حيث 

واغتصبت  اللبنانية  الدولة  املليشــيات  اغتصبت 

الفئــات التي قامت بالحروب الدولــة اللبنانية 

وقامــت عىل تنظيم املحاصصة، واال ال تتشــكل 

حكومــة، اذا مل تخضــع للمحاصصة ولحصة 

املليشــيات التــي اغتصبــت الدولــة اللبنانية 

التنفيذيــة وادارات الدولة واملراكز  والســلطة 

املســؤولة عىل كل املستويات، ولألسف خاصة 

يف القضاء الذي هو ســلطة قضائية مســتقلة 

اللبناين. الدستور  وفق 

لكــن املحاصصــة أخضعت القضــاء لتوزيع 

الحصــص عىل املليشــيات واألحــزاب، ومل يعد 

القضــاء مســتقالً، اال من قبل بعــض القضاة 

الرشفاء والنزيهني الذين يحكمون باسم القانون 

ويجــدون يف وجههم حرباَ طاحنة عليه.

اىل فخامــة رئيــس الجمهوريــة واىل دولة 

الرئيس الذي ســيكلف لتأليف الحكومة، نتوجه 

بالدعوة لتأليف الحكومة خالل أسبوعني، والبدء 

املؤسســات  مع  والتفاوض  اإلصالحات  بإعالن 

الدوليــة، يك ينهض لبنان مــن جديد ويتم رفع 

كابوس القهر والظلم عن الشــعب اللبناين.

شارل أيوب

حقيقة الديار

ــــة ــ ــ ــاته العدواني ــ ــ ــــي ُممارســ ــ ــ ــد ف ــ ــ ــ ــــطين يُصّع ــ ــ ــــي فلس ــ ــ ــــال ف ــ ــ ــدة: االحت ــ ــ ــ ــم املتح ــ ــ ــ األم
ــــــــة اعتقــــــــاالت ألســــــــرى وكــــــــوادر »الجهــــــــاد االســــــــامي« ــــــــس .. وحمل ُمُواجهــــــــات فــــــــي نابل

أكــدت األمم املتحــدة يف تقرير دوري لها أنه »من شــبه 
املســتحيل تحقيق التنمية املستدامة يف األرض الفلسطينية 
املحتلة يف ظل اســتمرار االحتالل اإلرسائييل والسياســات 

واملامرسات التي ينتهجها«.
ورأى التقرير، الذي يتناول الفرتة املمتدة من نيســان 2020 
إىل آذار 2021، »رضورة وقف التدابري التي تعيق جهود مكافحة 
جائحة كوفيد-19 وتوفري املساعدات اإلضافية للفلسطينيني 

يف هذا اإلطار«.
وحذر من »تدهور إضايف متوقع نتيجة للجائحة واإلجراءات 
واملامرســات اإلرسائيلية، إذ كان أكرث من نصف الفلسطينيني 
الرازحني تحت االحتالل بحاجة إىل مساعدة إنسانية وحامية 

قبل ظهورها«.
ولفت إىل أن »عددا من اإلجراءات والسياسات »اإلرسائيلية« 
يف األرايض العربيــة املحتلة منذ العــام 1967، مبا يف ذلك 
الحصار عىل غزة وقتل املتظاهرين والتوســع االســتيطاين، 
يتناىف مع القانون الدويل. وقد يصل بعض هذه املامرسات إىل 
حد التمييز والعقاب الجامعي والرتحيل القرسي واالســتخدام 

املفرط وغري املرشوع للقوة«.
وأشار التقرير إىل »اإلجراءات »اإلرسائيلية« التي تفتت الضفة 
الغربيــة إىل نحو 100 كانتــون وتعزلها عن القدس الرشقية 
وعن قطاع غزة، والتي أدت إىل ظهور اقتصادات فلســطينية 
منفصلة، مام يفاقم األوضاع االقتصادية للفلسطينيني. فكان 

ــة ـــ »عـــــواقـــــب« بـــعـــد الـــــغـــــارات الــجــوي ــ ــا ب ــركـ ــيـ ــان« هـــــــّددت أمـ ــ ــب ــ ــال ــ »ط
ــــــــى الســــــــلطة فــــــــي افغانســــــــتان بالقــــــــوة بلينكــــــــن : الحركــــــــة قــــــــد تحــــــــاول الســــــــيطرة عل
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ميقاتي ... الك املرة 
نبيه الربجي

نقول لنجيب ميقايت ... 
ال تكون الرئيس الخطأ يف 

الوقت الخطأ 
كل  متتلــك  أنــت    
الظروف،  وكل  االمكانات، 
الظــروف  كانــت  ولــو 
القاتلــة، ل تكون أنت، 
الحريري،  لســعد  ظالً  ال 
وال تحت وصاية )أو تحت 
الحريــري  ســعد  ادارة( 

الذي، كســائر أقطاب املنظومة السياســية، سقط يف 
االختبــار كرجل دولة يقــود البــالد اىل حيثام يوجد 

الخالص ال اىل حيثام توجد الجلجلة ...
 ال احد اال ويعلــم أن ازاحة جبل صنني من مكانه أقل 
صعوبة من ازاحة ملوك الطوائف، آلهة الطوائف، لكننا، 
كلبنانيني الذين ال صدى ألنيننا، وال صدى لرصاخنا، بتنا 

نراهن عىل وقف التدهور، ولو أتانا من الجحيم.
ظــالل كثرية أحاطــت بنجيب ميقــايت كأحد رجال 
املغارة )مغارة عيل بابا(، ليصل اىل ذروة الخطيئة، هو 
ومتام سالم، يف ذلك الثال الذي بادارة فؤاد السنيورة 
القابع سعيداً، متاماً كام حصان طروادة، يف رأس سعد 
الحريري حني يــــبدو كام أحد أبطال وليم شكســبري، 
امللكية( والتي  )بالعباءات  يالحقــه هاجس األشــباح 
قد تطــل، يف أي لحظة، من شــقوق الجدران يف بيت 

الوسط.
أحد الذين شــاركوا يف ايصاله اىل الرساي عام 2011  
قال لنا »كان نجيــب ميقايت مبثابة الكأس املرة. صورة 

سعد كانت  تظهر له حتى يف طبق الفول املدمس«.
ن مل نعلم ملاذا كان ذلــك االنقالب املهني ضد  حتى ا
رئيس تيار املستقبل حني كان داخل البيت األبيض، وهو 
الذي زار دمشــق، وتبادل القبل مع بشــار األسد . هل 
كان باســتطاعته اقفال أبواب الهاي  السؤال نطرحه 
عىل الذين يعلمون أن املحكمة الدولية أنشــئت ألغراض 
تتجاوز بكثري قضية رفيق الحريري بل وقضية لبنان ...

الشــي ســعد ابتعد، أو أبعد، عن الرساي. عىل مدى 
يقاتل  وراح  دونكيشــوت،  امتطى حصان  أشهر  تسعة 
طواحني الهواء، كام لو أنه مل يكن يعلم أن املشــكلة يف 
قرص الياممة ال يف قرص بعبدا . اذا دقت ســاعة نجيب 
ميقايت للمــرة الثالثة، اما أن يكــون الرجل الذي يضع 

خارطة الطريق اىل االنقاذ أو ليبقى حيث هو ...
 كل العــامل يقــول أن لبنان يــدار كام كانــت تدار 
دوقيات القرن الثامن عرش. غالبية الساســة ال عالقة 
لهــم مبواصفات رجال الدولــة. ال متّيز يف الرؤية، وال 
متّيز يف املســؤولية، وال متيز يف األداء، أدمغة مقفلة 

ومصابة ببارانويا العظمة.
التفرقة،  الفســاد، وملــوك  الطائفية، وملوك  ملوك 
وملوك الخراب . بالرغم من ذلــك، األكرثية التي تلهث، 
عبثــاً، وراء رغيف الخبز، ووراء تنكــة البنزين، ووراء 
علبة البنــادول، ما زالت تهلل لهــم، وتقاتل من أجلهم 
عــىل املواقع )التي تحولــت اىل خطوط متاس(، وعىل 
الدولة  الخنــادق. آخر اخرتاعاتنــا يف  الطرقات، ويف 
البهية : ثــوار الدراجات النارية. مبعنــى آخر ... ثورة 

املوتوسيكالت. 
أولئك الذين حولوا الرصخة اىل ظاهرة كوميدية حني 
يكون نجومها أصحاب األدمغة العرجاء، ورثة الفســاد 
أو الضالعون يف الفساد، ويف التنظري الضبايب. أنظروا 
اليهم وهم يتقيأون عىل بعض الشاشات، كام لو أننا مل 
نعد نشعر بالخجل من اســترشاء ثقافة الببغاءات التي 

خر، ثقافة القهرمانات هي، بشكل أو ب
لن يــؤ بنجيب ميقايت ألنه األفضل . كامل جنبالط 
كان يردد  »أنا  اصنع الرؤســاء بل أختار بني السيىء 
واألسوأ«. الخيار أمامنا سوى أن نقول له، وكنا األصدقاء 
ذات يوم، ال تكن األســوأ. هذه فرصتك ل تغسل يديك 
مــن كل املايض، ول تكون رجل لبنان ال رجل الطائفة 
أو رجل صندوق النقد الدويل الذي ال يرى االصالح سوى 

بدعوة الهياكل العظمية اىل شد األحزمة .
عبث الرهــان عىل رئيــس حكومة من خــارج تلك 
األوليغارشــيا الغراء. قّيض لنــا كلبنانيني أغوتنا جرية 
القمر قبل أن نرقــص الفالس مع الجرذان، أن نكون يف 
ة القضــاء والقدر، وعبث القــول برئيس حكومة  ح
يصنع يف لبنان، وعبث انتظار أن تنتج الشــوارع رجالً 

أتياً من ليل األنني ال من ليل األراكيل.
لندع نجيب ميقايت يســك بكرة النــار، ويقول »أنا 
خــر« . اتركوا  خــر، جئتكم للبنان ا نجيــب ميقايت ا

الخيال يلعب يف رؤوسنا قليالً ...

بـــــــــــــري عـــــــــــــر األوضــــــــــــــــا 
مـــــــــــع تــــــــيــــــــمــــــــور جـــــنـــــبـــــا 

عرض رئيــس املجلس االوضاع العامة وآخر املســتجدات 
السياسية خالل استقباله رئيس »اللقاء الديقراطي« النائب 
تيمور جنبالط، يف مقر الرئاســة الثانية يف عني التينة، يف 

. حضور الوزير السابق غازي العري
وبعد اللقاء، غادر جنبالط دون االدالء بترصيح.

وبعد الظهر، اســتقبل الرئيس بري نائــب رئيس مجلس 
النواب اييل الفرزيل، يف حضور النائب عيل حسن خليل.

جر وابراهيم املجيء مي طلب من  الكا
الوقود  ـــراءات هبة  اج النــهــاء  بــغــداد  الــى 

صدر عن املكتب االعالمي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى 
يت: »بطلب من رئيس الــورزاء العراقي  الكاظمي البيــان ا
مصطفى الكاظمي، وقبل ســفره اىل واشــنطن، طلب من 
وزير الطاقة اللبناين ريــون غجر واملدير العام لالمن العام 
اللواء عباس ابراهيم ،الســفر اىل بغداد النهاء اجراءات هبة 
الوقود، لحل مشــكلة الكهرباء )بصورة عاجلة( ويف أرسع 
وقت ممكن وتحــت ارشافه مبارشة. كام ارص عىل ان يكون 
الجزء االكرب من النفط الذي سيتم إرساله يتناسب مع معامل 

الطاقة املوجودة يف لبنان من دون الحاجة اىل التكرير«.

فادي عيد

توالــت اإلتصاالت التي ستســبق التكليف، 
الديقراطي«،  أن زيارة رئيس »اللقــاء  وعلم 
النائب تيمور جنبــالط اىل عني التينة برفقة 
، هدفها  الوزير الســابق غــازي العريــ
اســتيضاح املوقف من مسار التكليف، إضافة 
األهــم، واملتمّثل برفع  املوضــوع  اىل عرض 
النواب املّدعــى عليهم بانفجار  الحصانة عن 
املرفأ، يف ظل ما اعرتى من فتور بني الطرفني 
الديقراطي«اىل  »اللقــاء  نــواب  إثر وقوف 
جانب نــواب »التيار الوطني الحر« و »القوات 
اللبنانية«، الذين دعوا إىل رفع الحصانات عن 
النواب املّدعى عليهــم من قبل القايض طارق 
بيطار، وعىل هذه الخلفية، فإن وليد جنبالط 
ال يريــد أن تنكــرس »الجرّة« مــع نبيه بري، 
الذي مل يخــف انزعاجه أمام الذين التقوه من 
الذي ساير عون، ومن ثم  الجنبالطي،  املوقف 

مل يــا حليفه التاريخي بري، الــذي غالباً ما يفهم عليه، 
ويقّدر ظروفه السياســية يف محطات كثرية، إال أن مسألة 
رفع الحصانات تطــاول أبرز املقّربني منه، يف وقت أن رئيس 
املجلس كان اىل جانب جنبالط داعــامً أحد الذين تم اإلدعاء 
عليهــم ، وهو يعترب من أبرز املقّربــني أيضاً من جنبالط، ما 
يرتك تســاؤالت حول كيفية اإلخراج لهذه املسألة العالقة بني 

الطرفني.
أمــا يف موضوع تأليــف الحكومة العتيــدة، فقد علم أن 
هناك توافقاً »إشــرتاكياً« مع بري عىل كيفية إخراج التكليف 
والتســمية، باعتبار أن كال الطرفني مع رضورة اإلرساع يف 

تشــكيل الحكومة قبل اإلنفجار الكبري، وحيث األمور مل تعد 
تحتمل هذه املراوحة، ولكن، وفق املعلومات املؤكدة، فإن إسم 
الرئيس املكلّف بات عىل قاب قوسني من تسميته والسري به، 
كام كانت الحال مع الذين سبقوه، إمنا هناك بعض العقبات أو 
الرشوط، ومبعنى آخر، رمبا يصار اىل إعادة اختيار شخصية 
غري املطروحة اليوم، أي أن اإلسم لن تتوضح معامله إال عشية 
اإلستشــارات النيابية، وبعدما تكون اإلتصاالت واملشاورات 
الجارية اليوم قد تبلورت، وعــىل هذه الخلفية، كانت بعض 
اللقاءات والزيارات ملوفدين من هذه الكتلة اىل تلك، وقد يصار 
يف الســاعات املقبلة اىل توضيح األمور، وحيث يربط بعض 
النواب املســتقيلني املشــاورات التي تجري بالقلق والخوف 

من حصول انقســام ســيايس، أو عدم تأمني 
امليثاقيــة املطلوبة للتكليــف، وعندئذ يحد 
انشقاق ســيايس وطائفي ومذهبي، وهذا ما 
يعيد خلط األوراق ويدخل البلد يف نفق مظلم، 
ال سيام وأن األمور اليوم هي يف غاية الخطورة 
وتنذر باإلنهيار الشامل يف حال مل يتم تشكيل 

الحكومة يف وقت قريب.
ويبقى أخرياً، وحيال هذه الحركة السياسية 
الجارية عىل قدم وساق، فإن املعلومات، تشري 
اىل أن بعض السفراء الغربيني دخلوا عىل خط 
املشاورات يف الساعات املاضية، وشّددوا عىل 
ورة حسم خياراتهم  رؤساء الكتل النيابية ب
وعــدم تأجيل موعد اإلستشــارات، وإال هناك 
ضغوطات كبرية ســتليها عقوبــات عىل كل 
من يعرقل مســار التكليف والحقاً التأليف، ألن 
أجواءهــم ومعطياتهم تشــري بانفجار قريب 
قد يُقحم لبنان يف حــروب وفو ال يكن 
التكليف ومن  وقفها، وعىل هذا األساس، فإن 
ثم التأليف، قد يــؤدي اىل التخفيف من وطأة األزمة، وإال لن 
تقدم أي دولة بعد اليوم عىل تقديم أي مبادرة أو صيغة للحل، 
بعدما متّــت عرقلة املبادرة الفرنســية ومبادرة بري، واألمر 
عينه لعدم اإلســتجابة مع ما حملــه املوفدون الدوليون من 

اقرتاحات وحلول لألزمة اللبنانية.
لذلك، فالساعات املقبلة ستكون يف غاية األهمية، واملسألة 
التأليف والصالحيات اإلستثنائية  باتت تنحرص يف ضامنات 
للرئيس املكلّف وليس يف التكليف، الذي أضحى يف ملســاته 
األخرية، مبعنى أن التسمية وتعميمها والتي أضحت محصورة 

بني شخصيتني سّنيتني.

بع السفراء الغربيين دخلوا على خ املشاورات الحكومية... وتحذير من املماطلة
والتسمية التكليف  اخرا  كيفّية  على  تواف  تنكسر...  لن  الجّرة   : جنبا  بري  

ي حس ابرا نب والعر     بر مجتمعا م تيمور 

محمد علو

هناك من بــدأ الحديث عن اعتذار الرئيس املكلف الجديد قبل 
تكليفه، عــىل اعتبار أن رشوط العهد ســتبقى عىل حالها، 
وبحال كان ميقــايت الرئيس املكلف الجديد، فإنه لن يقبل أقل 
مام كان يكن أن يقبله الحريري، هذا بحال وصلنا أصالً اىل 
خامتة سعيدة لالستشــارات النيابية امللزمة، خاصة بعد أن 

دخل نواف سالم اسامً منافساً، ويحظى بغطاء مسيحي.
بعد أن نفــى التيار الوطني الحر يف الســابق ما يُقال عن 
تسويقه إلحدى الشخصيات السنية، تؤكد مصادر نيابية، ان 
التيار كان يسّوق الســم نواف سالم يف الخارج عرب السفري 
اللبناين يف فرنســا، واليوم بات هناك شبه قرار بأن يسّمي 
التيار نواف سالم باالستشارات النيابية، وهو ما يكن قراءته 
بأنه دعوة رصيحة لتأجيل اإلستشارات. تجدر اإلشارة إىل أن 
املعلومات تؤكد أنه حتى لحظة كتابة هذه الســطور ال يزال 
القرار غري متخذ يف هيئة التيار السياسية، ولكن بحال صّحت 

هذه املعلومات، فام الذي تعنيه هذه الخطوة
يرفض التيار الوطني الحر حرشه يف زاوية ضيقة ومحددة 
باإلطار الزمني ألجل التوافق حول شكل ومضمون الحكومة 
املقبلة قبل االستشــارات، وهو ما كان اشرتطه ميقايت، لذلك 
يحاول التيار البحث عن وســيلة لتأجيل االستحقاق ألسبوع 
إضايف بغية التفاوض مع ميقايت، وتُشــري املصادر النيابية 
اىل أن التيار، وإن كان يسعى للتأجيل، إال أنه يف الوقت نفسه 

يقف جدياً خلف اسم نواف ســالم املدعوم من حزب القوات 
اللبنانية، ويســعى لتســويقه لدى أصحاب القرار يف الدول 
الغربية، ويحاول اإليحاء أيضاً بأن سالم هو األقرب للمملكة 

العربية السعودية.
بالنسبة اىل ميقايت فإن أوســاطه تؤكد أن ال قرار نهايئ 
بعد لديه، فهو ال يزال بانتظــار بلورة الصورة والحصول عىل 
إجابات حول بعض األســئلة، ولكنها تُشري يف الوقت نفسه 
اىل أنــه ال يبحث عن غطــاء مســيحي يف التكليف، لكونه 
يفكّر وطنياً ال طائفياً، وال ضري من املنافســة املرشوعة بني 
املرشحني لرئاسة الحكومة، ولكن مشكلته األساسية هي يف 
مرحلة ما بعد التكليف إن حصل، مشــددة عىل أن ميقايت لن 
يدخل الســباق بحال مل تكن الصورة واضحة ملا بعد التكليف 

بحيث يكون التشكيل رسيعاً.
أوســاط التيار تتحد عن عدم وجود »فيتو« من حزب الله 
عىل اسم نواف ســالم، برشط أن يتمكن الرجل من الحصول 
عىل التأييد الســّني، ولكن الحقيقة هي أن حزب الله يرفض 
سالم ويرفض رشطه األسايس الذي أعلنه لقبوله أي تكليف 
وهو حصول حكومته عىل صالحيات اســتثنائية، واملقصود 
بها هنا صالحيات ترشيعية، لذلك فإن اســم سالم لن يكون 
مقبوالً ما مل يتخّل عن هذا الرشط أوالً، وما مل يقّدم لحزب الله 

ضامنات بشأن مرشوعه وداعميه.
أعاد التيار الوطني الحر خلط األوراق من جديد بعد النفحات 
اإليجابية والتفاؤلية التي ســيطرت بالساعات املاضية عىل 

امللف الحكومي، لذلك ســتكون نهاية األســبوع حاســمة، 
وخيار تأجيل اإلستشــارات عاد لىل الواجهة من جديد، علامً 
أن الســاحة الداخليــة ال تتحّمل أي تأجيــل، ولكن يبدو من 
سياق املسار السيايس منذ عام حتى اليوم أن هناك من يدفع 
باتجاه االنفجار، وبالتايل ال استغراب من عرقلة تحد قريباً، 

ورشوط تعجيزية تُرفع، وسقوف مرتفعة تُبنى.

جيل؟ الت أم  التشكيل  ألجل  مطروح«  »إســم  سام  نــوا 

مــودعــاً قــطــر  الــتــقــى سفير  ابــراهــيــم 

اســتقبل املدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم يف 
دارته قبل ظهر امس، السفري القطري يف لبنان محمد حسن 
جابر الجابر، يف زيارة وداعية ملناسبة انتهاء عمله يف لبنان، 

ومتنى له التوفيق يف مهامه الجديدة. 

ــي  ــ ــا ضـــغـــ دول ــنـ : هـ املــــوســــوي 
التكليف إتــمــام  صيغة  ــى  ال لــلــوصــول 

أكد عضو  كتلة الوفاء للمقاومة  النائب  إبراهيم املوســوي ، 
»أن الحصار األمــرييك عىل  لبنان  هو إرهاب اقتصادي، وهو 

نوع من الضغط عىل لبنان من أجل إحدا الفتنة«.
وشدد املوســوي يف حديث إذاعي، عىل أن »العدو مستمر 
يف استباحة األجواء اللبنانية، طاملا أنه ُمغطّى ومدعوم من 

األمرييك«.
ويف امللف الحكومي، أشــار »إىل وجود نوع من السخونة 
يف عملية التكليف، وهناك ضغط دويل من أجل الوصول إىل 

صيغة يف هذا الخصوص«.

دي  مشرو »املهجرين« ريم بح مع ر

استقبلت وزيرة املهجرين يف حكومة ترصيف االعامل غادة 
رشيم، نائبة املنسق الخاص لألمم املتحدة يف لبنان واملنسقة 
املقيمة ومنســقة الشؤون اإلنسانية لألمم املتحدة يف لبنان 
نجاة رشدي، وتم البحث يف مرشوع التنمية الريفية واملحلية 
التي تعمل عليهــا وزارة املهجرين، يف اطار نشــاط اللجنة 

الوزارية للتنمية الريفية وشبكة االمان االجتامعي.
واطلعت رشيم رشدي عىل املراحل التي وصلت اليها قاعدة 
املعلومات الشاملة التي اعدتها الوزارة بالتنسيق مع البلديات 
ومنصة »Impact«، متهيدا لوضع اسرتاتيجية شاملة للتنمية. 

ر ي مستقب السفري الق ابرا

د  مجتمعة م ر

وقع رئيــس الجمهورية العامد 
أمس،  قبل ظهــر  ميشــال عون 
  23 تاري   7998 الرقم  املرســوم 
متــوز 2021، القــايض بتوزيع 
املستقل  البلدي  الصندوق  عائدات 
االتحادات  العام 2019 عــىل  عن 
لبنان،  البلدية والبلديــات يف كل 
هذا  يف  املعتمدة  للمعايــري  وفقا 
االجاملية  القيمة  وتبل  الشــأن. 
لهــذه العائــدات 775 مليار لرية 

لبنانية.
وزير  عون  الرئيس  واســتقبل 
والسياحة  االجتامعية  الشــؤون 
يف حكومة ترصيف االعامل رمزي 
ألوضاع  معــه  وعرض  مرشفية 

وزارتيه، ال ســيام الصعوبات التي تواجه القطاع الســياحي 
يلة اىل معالجتها، يف ضوء  نتيجة أزمة املحروقات والسبل ا
االتصاالت التي أجراها رئيس الجمهورية مع اإلدارات املختصة 
لالرساع يف انجاز الرتتيبات التي تؤدي اىل توافر املحروقات.

بعد اللقاء، قال مرشفيــة: » أطلعت الرئيس عون عىل آخر 
التي يعاين  الجديدة  السياحي واملشــكلة  الوضع  مستجدات 
منها هذا القطاع اليوم، وهي مشــكلة شح الكهرباء. ولدينا 
اليوم مشكلة تأمني املازوت والفيول والكهرباء عىل مستوى 
البلد بأرسه، مام يؤثر بقوة عىل القطاع الســياحي، ان كان 
عىل القطاع الفندقي او قطاع املطاعم، إضافة اىل تأثريه عىل 
القطاع الصحي واالستشفايئ وقطاع املواد الغذائية«، مضيفا 
»كانت لدينا توقعات كبرية من القطاع الســياحي يف خالل 
األشــهر الثالثة الحالية، ألن البلد بحاجة اىل أموال املغرتبني 
الذين يدخلون الدوالر اىل لبنان. ولكن لألسف ظهرت مؤخرا 

مشكلة الكهرباء. وقد اكد يل فخامة الرئيس ان اإلجراءات التي 
تتخذ، ســتكون قيد التنفيذ يف خالل يومني لحل هذه األزمة، 
إضافة اىل توجه وزير الطاقة مــع املدير العام لألمن العام 
اللواء عباس إبراهيم اىل العراق، لتوقيع اتفاقية السترياد 500 
مليون ليرت من الفيول، توفــر حال ألزمة الكهرباء يف لبنان. 
كام اطلعت فخامة الرئيس عىل املســتجدات املتعلقة مبلفات 
وزارة الشؤون االجتامعية، لناحية البطاقة التمويلية وقرض 

البنك الدويل والنازحني السوريني يف لبنان«.
كام استقبل الرئيس عون عضو تكتل »لبنان القوي« النائب 
ســيزار ايب خليل، وعرض معه لألوضــاع العامة يف البالد 
واملســتجدات الحكومية، إضافة اىل حاجات منطقة عالية 

اإلمنائية.
إىل ذلك، تلقى رئيس الجمهورية املزيد من برقيات التهنئة 
بعيد األضحى املبارك أبرزها من نظــريه الجزائري عبد املجيد 

تبون.

البلــــــدي  الصنــــــدوق  ــــــدات  عا توزيــــــع  مرســــــوم  وقّــــــع 
ــات  ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ ــة صـ ــ ــ ــّي ــ ــ ــرف ــ ــ ــش ــ ــ عـــــــــــون عـــــــــــر مــــــــع م
ــي والـــــتـــــقـــــى أبـــــــــي خـــلـــيـــل  ــ ــاحـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـــــقـــــطـــــا الـ

داال ونهرا ية                                        عون مستقب م

زار السفري الربيطاين الجديد أيان كويار، يرافقه املستشار 
السيايس يف السفارة غافني تينش، رئيس الجمهورية العامد 
ميشــال عون يف قرص بعبدا، وأجرى معه جولة أفق تناولت 
األوضاع العامة يف البــالد والعالقات اللبنانية - الربيطانية 
وسبل تطويرها يف املجاالت كافة. وأكد السفري كويار لرئيس 
الجمهورية أن بالده »مســتمرة يف دعم لبنان والوقوف اىل 

جانب شعبه يف الظروف الصعبة التي يجتازها«.
وشــكر الرئيس عون السفري الربيطاين عىل اهتامم بالده 

بلبنان والدعم الذي تقدمه يف مختلف األصعدة.
والتقى الســفري الربيطاين رئيس مجلس النواب نبيه يف 
مقر الرئاســة الثانية يف عني التينة، يف زيارة بروتوكولية 
مبناسبة اســتالم مهامه الديبلوماســية يف لبنان. وكانت 
الزيــارة مناســبة جرى خاللهــا عرض لالوضــاع العامة 

والعالقات بني البلدين . 

ســــــفير بريطانيا : مســــــتمّرون دعم لبنان والوقــــــو الى جانبه

داال ونهرا ور عون          ا  السفري ال



دوليل بشعالين

االستشــارات  عىل  العني 
االثنني  املُلزمــة  النيابيــة 
والخارج.  الداخل  من  املقبل، 
التي  االستشــارات  هــذه 
ســتجري يف موعدها، عىل 
الجمهورية  رئيــس  غرّد  ما 
العامد ميشال عون األربعاء، 
حسامً ألي اجتهاد أو إيحاء، 
وأي طلــب لتأجيلهــا، عىل 
ما أعلــن، يجــب أن يكون 
مربّراً ومعلّــاًل. وصحيح أّن 
التشكيل  عن  املعتذر  الرئيس 
إنّه  قال  قد  الحريري  ســعد 
لن يُرشح أي بديل عنه لهذه 
املهمة، كون الرئاسة الثالثة 
محصورة بحســب الدستور 

بالطائفة الســنّية، وهو األكرث متثيالً لها من بني 
الشــخصيات األخرى يف املجلس النيايب، غري أن 
هذا ال يعني، بحســب مصدر يف »تيار املستقبل« 
أّن كتلة الحريري ســتمتنع عن تسمية من تجده 
مناسباً لتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكّداً أّن الكتلة 
ستجتمع قبل االستشارات وتتخذ املوقف املناسب.

وبعد اعتذار الحريري عن التشــكيل رغم بقاء 
ورقة التكليف بيده أو يف جيبه ملدة تســعة أشهر 
إال أســبوعاً، يجري التداول بأسامء سنّية عديدة 
ما  الجديــدة، عىل  الحكومة  لتأليف  لتســميتها 
أكّدت مصادر سياســية مطّلعة، من دون توافق 
الكتل النيابية واألحزاب السياســية حتى الساعة 
عىل اســم واحد. واألســامء التي باتت معروفة 
هي: رئيس الوزراء األســبق نجيب ميقايت الذي 
يجد الجميع أّن أسهمه ترتفع أكرث من سواه وقد 
تُســّميه غالبية الكتل النيابية، وقد سبق له وأن 
شــكّل »حكومة موّقتة«، بعد اســتقالة الرئيس 
عمر كرامي، وبعد اغتيال رئيس الوزراء األســبق 
رفيق الحريري، قامت بــإدارة الدولة حتى إجراء 
اإلنتخابات النيابية، وكان الهدف أن تجري بإدارة 
حيادية. ثّم اســم النائب فيصــل كرامي الذي ال 
املرحلة  يف  الحكومــة  لرتؤس  متحّمســاً  يبدو 
الراهنة، والديبلومايس نّواف ســالم الذي يشغل 
حالياً منصب قاض يف محكمة العدل الدولية يف 
الهاي، وشــغل قبل ذلك منصب سفري ومندوب 
لبنان الدائم لــدى األمم املتحدة يف نيويورك الذي 
يوّد تكّتل »لبنان القوي« تســميته، وســبق وأن 

سمته سابقاً كتل أخرى. 
ن مل تربز  وأشــارت املصــادر اىل أنّه حتــى ا
أي أســامء أخرى رغم الحديث عن إعادة تســمية 
الحريــري، األمر الــذي نفاه املصــدر يف »تيار 
املســتقبل« بشــكل قطعي، وإال ملا كان الحريري 
اعتذر عن التشــكيل لو كانت ســُتعاد تســميته 
املستقيلة  الحكومة  أو عودة رئيس  وسيقبل ذلك، 
حّســان دياب، وهو أمر تستبعده املصادر نفسها، 
أو إعادة تســمية سفري لبنان لدى أملانيا مصطفى 
أديب، الذي تجد أنّها لن تحصل، كونه ليس مستعّداً 
للعودة والتخّبط يف النزاعات الداخلية والخارجية 
نفسها. علامً بأّن األسامء التي يجري تداولها ، مل 
ن، وســتتوّضح الصورة  يرتّشح أي منها حتى ا

أكرث مساء اليوم السبت وغداً األحد.
وتــرى املصادر أّن إجراء اإلستشــارات النيابية 
االثنني، وتســمية كّل كتلة نيابية للشخص الذي 
تجده يتالءم مــع املرحلة املقبلة، عىل ما أضافت، 
يُفرتض أن يّرا عىل خــري، يف حال مل تطلب أي 
كتلة التأجيل لسبب وجيه. ولكن العقد التي حالت 
دون تشــكيل حكومة الحريري ستفرض نفسها 
عىل أي شــخصية سنّية أخرى، ال ســيام إذا ما 
ســارت عىل خطى الحريري مثل ميقايت. غري أّن 
البعض يتحّد عن إمكانية التوافق عىل تغيري نوع 
الحكومة املنتظرة التي يُفــرتض أن تؤلّف رسيعاً 
تكنوسياسية«  »حكومة  تكون  وقد  التكليف،  بعد 
ينضّم اليها النائب جربان باســيل، وسياســيون 
آخــرون يف حال جرى التوافــق مع ميقايت عىل 
ذلك بعــد عودته من الخارج وعقده اجتامع »نادي 

رؤساء الحكومات السابقني«.
وبــرأي املصادر، إّن مســألة التشــكيل قد ال 
تصل اىل مســألة العقد وحلحلتها، إذا ما رفضت 
الشــخصية املســاّمة للتكليف تويّل هذه املهمة 
كونهــا صعبــة ومعّقدة، غــري أنّها قــد تكون 
مضطــرّة لقبولها، كونها نالــت غالبية أصوات 
النّواب، وعندئذ قد تُطالب بــأن يتّم تقديم بعض 
األول  الخيار  لكن  ملهّمتها.  لها تسهيالً  الضامنات 
املكلف يف قبول تحّمل  للشــخص  واألخري يبقى 
االتفاق  أو رفضها، بحســب ما سيتّم  املسؤولية 
عليه مــع كتلته إذا ما كان نائبــاً، أو مع فريقه 
السيايس إذا كان ديبلوماسياً أو سوى ذلك. ولهذا 
ســيجري البحث خالل هذين اليومني مع املعنيني 
إيجاد  بهــدف  الحكومة  لتأليف  و«املرّشــحني« 
مخــرج للتكليف والتأليف رسيعــاً. أّما إذا جرى 
التمّســك بالصالحيات والحقوق واملعايري والثلث 
اىل  املضادة، وما  والــرشوط  الضامن والرشوط 
ذلك، فإّن تعطيل التشــكيل سيطول ألشهر عديدة 

بعد أي حتى الخريف املقبل... 
ويف حال وافق »الفائز« بالتسمية من قبل الكتل 
النيابية عــىل تويّل هذه املهمة، فــإّن حكومته، 
عىل ما أضافت املصادر، ســتكون »حكومة إدارة 
األزمة«، هذه األزمة االقتصادية واملالية واملعيشية 
الخانقة التي ُصّنفت بأنّها الثالثة يف العامل خالل 
املئة وخمسني ســنة األخرية نظراً لرسعة تدهور 
الوضع االقتصادي وانهيار القيمة الرشائية للعملة 

الناتج  دخل  وتديّن  الوطنية 
أقّل  القومــي اىل 60  يف 
من ســنتني، فضالً عن الحّد 
تبعاته.  وكّل  لألجور  األدىن 
كــام عليهــا ثانيــاً إجراء 
املطلوبة  اإلصالحات  بعض 
التفاوض  تتمكّن مــن  ل 
الدويل،  النقد  مع صنــدوق 
والحصول بالتايل عىل أموال 
تبل  التي  »ســيدر«  مؤمتر 
وثالثاً  دوالر،  مليار   11 نحو 
النيابية  اإلنتخابــات  إجراء 
يف موعدهــا، أي يف ربيع 
) 2022(. فدول  املقبل  العام 
تجري  أن  عىل  ترّص  الخارج 
يف  النيابيــة  اإلنتخابــات 
انتهاء عهد  موعدها وقبــل 
التغيري  كــون  عون،  العامد 
املطلوب ال ُيكن أن يحصل إال يف صناديق اإلقرتاع، 
وألّن املجلــس النيايب الجديد هو الذي ســينتخب 

رئيس الجمهورية املقبل. 
ولعّل هذا السبب األخري هو الذي سيجعل بعض 
النيابية، عىل ما أضافت املصادر نفســها،  الكتل 
تُعارض حصول اإلنتخابــات النيابية يف موعدها 
أو يف غري موعدهــا، وقد تســعى اىل عرقلتها، 
واإلبقاء عىل املجلس الحايل إذ بإمكانه أن ينتخب 
الرئيس املقبل، يف حال جّدد لنفسه ألشهر عديدة، 
أو بقي املؤسسة الدســتورية الوحيدة »الرشعية 
والقانونية والدستورية« يف البالد. فانتهاء العهد، 
من دون وجود حكومة فعلية وغري مســتقيلة، 
يجعل الربملان مسيطراً عىل الحكم وبإمكانه عندئذ 
القيام مبا تتوافق عليه الكتل النيابية لعدم وقوع 
« أو الشغور الرئايس مجّدداً، عىل  البالد يف »الفرا
غرار ما حصل قبل انتخاب العامد عون ملدة سنتني 

ونصف.
غري أّن عــدم إجراء اإلنتخابــات يف موعدها، 
ســُيزعج دول الخارج التي تُهّدد بفرض العقوبات 
عىل شخصيات من الصّف الثاين، ال سيام االتحاد 
األورويب، مــن دون أن تتخذهــا بالفعل، عىل ما 
لفتت املصادر، كون تُدرك أنّها لن يكون لها التأثري 
اإليجايب يف الوضع ككّل، أو يف تحقيق مطالبها 
يف لبنان. ولهذا تقوم الــدول األوروبية بالتلويح 
بالعقوبات مــن دون أن تفرضها، عىل اعتبار أنّها 

تنتظر الوقت املناسب لذلك. 
أمــا املؤمتر الدويل الثالث مــن أجل لبنان الذي 
دعت اليه فرنســا وقامت بتأجيلــه من 20 متوز 
الجاري اىل 4 آب املقبل، يف لفتة رمزية للتضامن 
مع أهايل ضحايا وشــهداء مرفأ بريوت مبناسبة 
مرور ذكرى الســنة عىل هــذه الكارثة من دون 
فتأمل  واملرتكبني،  واملســّببني  األســباب  معرفة 
املصادر نفســها  أال تكون املساعدات التي ستنجم 
عنه مرشوطة، فالشــعب اللبناين مل يعتد العيش 
عىل اإلعانات واملســاعدات الخارجية، ســيام اذا 
ما كانــت تهدف اىل تقديم التنــازالت مثل قبوله 
توطني النازحني السوريني والالجئني الفلسطينيني 
عىل أرضه، أو تعلّق األمــر باملّس برثوته البحرية 
النفطية، أو تقاسمها من قبل الدول الحليفة للعدو 

اإلرسائييل.

ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
السبت 24 متوز 2021

جيل نين مع إصرار عون على عدم الت االستشارات في موعدها اال
ز« سُيشكل »حكومة اداراة االزمة«... هل تكون »تكنوسياسية«؟ »الفا

الـــــــســـــــفـــــــارة الــــــفــــــرنــــــســــــّيــــــة: وصــــــــول 
ــان  ــن ــب ــدة الـــــى ل ــ ــدي ــ ــة ج ــّيـ ــانـ ــسـ مـــســـاعـــدات إنـ

انه  أعلنت السفارة الفرنســية، يف بيان، 
انفجــار مرفأ بريوت،  »بعد مرور عام عىل 
ال تــزال فرنســا ملتزمة بشــكل كامل إىل 
شحنة  وصلت  واليوم،  وشعبه.  لبنان  جانب 
اســتثنائية جديدة من املساعدات اإلنسانية 
إىل مرفأ بريوت، يف حضور ســفرية فرنسا 

يف لبنان السيدة آن غريو«.
اضاف البيــان: »تندرج هذه املســاعدات 
 ،Aknoul الفرنســية، التي نقلتها ســفينة
يف إطــار عملية مشــرتكة مع مؤسســة 
، تم تنســيقها مــن قبل مركز   
األزمات والدعم لدى وزارة أوروبا والشــؤون 
الخارجية. تنقل الســفينة، التي انطلقت من 
مرفأ مرسيليا، معدات طبية ملكافحة جائحة 
وزارة  قدمتها  التي  التربعات  بفضل  كورونا، 
تلبي هذه  الفرنســية.  التضامــن والصحة 
 3 وتشمل:  املحلية  االحتياجات  املســاعدات 
ماليني كاممــة و36 آلة تنفــس باإلضافة 
إىل معدات طبيــة وأدوية. هذه املعدات التي 
ســتوزع عىل املستشــفيات واملؤسســات 
والجمعيــات اللبنانية ســتلبي االحتياجات 
الصحة. وسيتم  للســكان يف مجال  امللحة 

توزيعها تحت إرشاف ســفارة فرنســا يف 
لبنان.

وتحمل السفينة أيضا ماسحا ضوئيا نقاال 
، قدمته فرنسا  من رشكة  
املاســح  اللبنانية. سيســمح هذا  للجامرك 
الضويئ بتســهيل اكتشاف البضائع الخطرة 
ومكافحة التهريب. وبالتايل سيســاهم يف 
إعادة إطالق عجلــة االقتصاد اللبناين إذ أنه 
سيسمح للجامرك اللبنانية بأن تستعيد كامل 

قدراتها.
أخريا، تقــدم Aknoul أيضــا أطنانا عدة 
من املساعدات اإلنســانية -األدوية واملعدات 
الطبية وأجهــزة الكمبيوتر وحليب األطفال 
املجفف- يتم نقلها مجانا من قبل مؤسســة 
  لصالــح عــرش منظامت غري 

حكومية وثال مستشفيات لبنانية«.
وختمت الســفارة بيانها »يف حني تنظم 
فرنســا يف الرابع من آب مؤمترا دوليا ثالثا 
لدعم الشعب اللبناين، فإن املساعدة امللموسة 
التي تصل اليوم إىل مرفأ بريوت ترتجم مرة 
أخرى االلتــزام الفرنــ إىل جانب لبنان 

وجميع اللبنانيني«.

ــي  ــرصــ ــ ــب ــ ــق ــ ـــــيـــــس ال ــ الـــــر ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــر الـ ــ ــكـ ــ عـ
ــاهــم  ــف ــا ُمـــــذكـــــرة ت ــيـــرهـ ــع نـــظـ ــ ووقّـــــعـــــ مـ

 لقاءاتها يف 

ووزيرة  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  أجرت 

الدفاع ووزيرة الخارجية واملغرتبني بالوكالة 

يف حكومــة ترصيف األعــامل زينة عكر 

محادثــات مــع رئيــس جمهورية قربص 

البحث  خاللها  تم  أناستاســيادس،  نيكوس 

يف األوضاع يف لبنــان واملنطقة والعالقات 

التاريخيــة املميزة بني البلديــن، إضافة اىل 

كيفية مساعدة لبنان يف ظل األزمة الراهنة.

، بحســب بيان  وقد أبدى الرئيس القرب

ملكتــب عكر »إســتعداد بــالده الدائم لدعم 

ومساعدة لبنان والوقوف اىل جانبه«.

والتقــت عكر وزيــر الخارجية القرب 

يف  البحث  وتم  كريســتودوليدس،  نيكوس 

اإلقليمية  الســاحتني  التطورات عىل  مجمل 

والدولية إضافــة اىل العالقات الثنائية. وتم 

توقيع مذكــرة تفاهم بني الوزارتني بشــأن 

التعاون يف قطاع النفط والغاز. 

وأقام الوزير القــرب مأدبة غداء عىل 

رشف الوزيرة عكر والوفد املرافق. 

وكانت عكر إســتهلت زيارتها الرســمية 

اىل قربص بلقاء مــع وزير الدفاع القرب 

البحث  خالله  جرى  بيرتيدس،  شــارملبوس 

يف األوضاع يف لبنــان واملنطقة والعالقات 

التعاون  البلديــن، ال ســيام  الثنائيــة بني 

املوقعة  واإلتفاقيات  املشــرتك  العســكري 

بني الجانبني وســبل تطويرها، وفق مكتبها 

االعالمي. 

كام إلتقت رئيســة الربملان القرب أنيتا 

دييرتيو، وجرى عــرض للعالقات الثنائية 

وآخر التطورات يف لبنان واملنطقة.

أحــــــمــــــد قــــــبــــــان دعـــــــــا الـــــــــى تـــســـمـــيـــة 
األزمــــة  إدارة  عــلــى  قـــــادر  حــكــومــة  ــيـــس  ـ ر

أشار املفتي الجعفري املمتاز الشي أحمد قبالن 
يف خطبة الجمعة من مسجد اإلمام الحسني 
ن مفتوح عىل  يف برج الرباجنة إىل أن »البلد ا
أنواع مختلفة من الهيمنات الخارجية والداخلية، 
وسط ترســانة اجتامعية معدومة، ودويالت 
مال وتجار متارس أعتى أنــواع العدوان املايل 
واالقتصادي والتجاري يف حق ناس هذا البلد. 
فاملطلــوب إدارة الخروج من املنطقة الرمادية، 
وهذا يفرتض تأمني تحالف ســيايس، يخرج 
بتسمية رئيس حكومة، قادر عىل إدارة األزمة 
الوطنية، بعيدا عن متزيق البلد والنكد السيايس، 
ألن مزيدا من االنقسام العامودي أو األفقي يعني 
مزيدا من الفشل السيايس والحكومي، ونحن ال 
نريد تكرار التجربة السابقة، ألن النتائج ستكون 
وخيمة. وهذا يتطلب تأمــني مجموعة عمل 
وطني، واالتفاق عىل الخطوط العريضة الجتياز 
أزمة الحكومة ورئيســها، وهذا حق رضوري 
وحاســم لهذا الشــعب املظلوم، ألن املزيد من 
جلده بالجوع والقهر واالحتكار سيدفعه للتمرد 
عىل شكل انفجار اجتامعي، لن تنفع معه أي 

محاوالت سياسية جديدة«.
ولفت املفتي قبالن »من يهمه األمر« اىل أننا 

»نحن بيئة املقاومة وناسها أكرث من قرأ التاري 
ويقرأه وأكرث من اكتوى مــن التاري وما زال 
ان املرة بســبب خياراته األخالقية،  يدفع األ
وبســبب عداواته للطغاة الدوليني واإلقليميني، 
وكلام نشأت امرباطورية طاغية حولت أشالءنا 
طريقا ملرشوعهــا، ومع ذلــك ثبتنا وصربنا 
وناضلنا وانترصنا، رغم الوجع الطويل، فإذا كان 
هدف مرشوع الخنق الذي تقوده واشنطن، عرب 
مجموعة دولية إقليمية كبرية وداخلية، أن يعمل 
عىل إخضاع الناس وإذاللها أو قتلها بأشــكال 

مختلفة، فالخيار عندنا مقاومة«.
أضاف »ولبنان اليوم مختلف عن كل حقباته 
املاضية، فلبنان اليوم قوي وصابر، ورغم الصمت 
ن  يلك أوراق قوة كبرية، واأليام شواهد، والبلد ا
يخوض معركة تاري مفصلية، فيام األمرييك 
خــر أوراقه لتأمني مصالح تل أبيب يف  يرمي ب
لبنــان، وعىل حســاب كل اللبنانيني، معتمدا 
الخيارات االقتصادية واملالية واملعيشية، وكافة 
أساليب الضغط، وهو لن يأخذ بالسلم ما خرسه 
بالحرب. والعهد بلد ووطن ورشاكة عيش وناس 
وبيئة ما فتئت تفاخر العامل بشهداء كتبوا النرص 

يف لبنان ».

ســـر وقــ  ــب: لــتــشــكــيــل حــكــومــة بـــ ــريـ ــغـ الـ
تلقى الشــي نرص الديــن الغريب اتصاال 
هاتفيا من رئيس الجمهورية العامد ميشــال 
عون للتهنئة بعيد األضحى املبارك، تخلله عرض 
خر املستجدات عىل الساحة املحلية، ومتنى 
الغريب عىل رئيــس الجمهورية »اإلرساع يف 

إنجاز تشكيل الحكومة بحكمته وسعيه«.
اميل لحود،  الرئيــس  اتصل معايدا،  كذلك 
وزيرة اإلعــالم يف حكومة ترصيف االعامل 
العام االســبق  املدير  الصمد نجد،  منال عبد 
لقــوى األمــن الداخيل اللواء عــيل الحاج، 
مســؤول منطقة جبل لبنــان يف حزب الله 
بالل داغر الذي نقــل تحيات ومعايدة قيادة 
الحــزب، إضافة اىل فاعليــات ومرجعيات 
الجبل  دينية واجتامعية من مختلف مناطق 

وحاصبيا وراشيا.
وتلقى الغريب برقيات معايدة من الســفري 
اإليــراين يف لبنان محمد جــالل فريوزنيا، 
السفري السوري يف لبنان عيل عبد الكريم عيل 
ومدير املخابرات يف الجيــش اللبناين العميد 

الركن طوين قهوجي.
وكان استقبل للمناسبة، عضو تكتل »لبنان 
القوي« وكتلة »ضامنة الجبل« النائب سيزار 
الســابق غسان عطالله،  والوزير  أيب خليل 
واســتقبل أيضا، نائب رئيس الحزب السوري 
القومي االجتامعي حســام العرساوي عىل 
وبلدية  دينية  وفاعليات  ومشاي  وفد،  رأس 

واختيارية.
وأكد الغريــب أمام زواره، عــىل »رضورة 
»الواجب  وقــال:  الجهود«،  وتضافر  التكاتف 
الدينــي واألخالقي واإلنســاين يفرض علينا 
جميعا العمل سويا ملساندة أهلنا والوقوف إىل 
جانبهم لنجتاز هــذه املرحلة واألزمة األخطر 
منذ قيام الكيان«، داعيا اىل »تشكيل حكومة 
جديدة بأرسع وقــت ممكن، لتتخذ الخطوات 
االصالحية االنقاذيــة، فاألزمات ال تفرق بني 
منطقة واخــرى، وطائفة واخــرى، وحزب 
وآخر، وواجب الجميع املساهمة يف إنجاز هذا 

االستحقاق بأرسع وقت ممكن«.

ــه  ــانـ ــسـ ــن وإنـ ــ ــوطـ ــ ــذا الـ ــ ــه ــ ــاراً ب ــ ــت ــ ــه ــ ــت ــ ـــى اس ــف ــن: كـ ــيـ ولـ ــ ــسـ ــمـ ــلـ ــه لـ ــ ــل ــ ــل ال ـ ــ فـ
قال الســيد عيل فضل الله، خــالل القائه خطبتي صــالة الجمعة، من 
عىل منرب مســجد اإلمامني الحسنني يف حارة حريك: »اىل أن »اللبنانيني ال 
يزالون يواجهون أصعب الظروف وأشــدها عىل الصعيد الحيايت واملعي 
فهم باتوا غري قادرين عىل تأمني أبســط مقومات مضيفاً: »إننا ندعو كل 
األطراف املعنية بالوطن ملراجعة حساباتها وأن تعي بأن ما وصل إليه البلد 
هو نتيجة سوء إدارتها ورهاناتها الخاطئة وعندما أدارت ظهورها ملصالح 
الناس. إننا نقول لهم كفى استهتارا بهذا الوطن وإنسانه، إنكم لن تكسبوا 
ود النــاس وأصواتهم إال عندما تعملوا عىل تغيري أســلوبكم والعقلية التي 
تديرون بها هذا البلد، إن عليكم أن تعرفــوا حقيقة أن الناس أصبحوا أكرث 
وعيا ومســؤولية وما جرى يف االنتخابات ســواء اكان يف الجامعات أو 

ذلك«. يؤكد  النقابات 
وقــال: »ونبقى يف قضية املرفأ حيث ما زلنــا ننتظر مع أهايل الضحايا 
وجميع اللبنانيني أن تفتــح كل األبواب التي تؤدي إىل الوصول لحقيقة ما 
جرى وان تزال كل العوائق التي تقف أمــام الوصول إىل العدالة.. إننا نريد 
من القوى السياســية أن تنبع مواقفها من وجع أهايل الضحايا واملصابني 
واللبنانيــني الخائفــني وأن ال يتكرر ما حد وان ال يضعوا أنفســهم يف 
مواجهة هؤالء من خالل أســلوب تعاملهم مع هذه القضية. إننا نريد لهذه 
القضية التي أصابت كل اللبنانيــني وممتلكاتهم وهددت مدينتهم وأصابت 
مرفأ حيويــا لديهم أن تكون جامعــة للبنانيني وأن يكونــوا صوتا واحدا 

للوصول إىل الحقيقة والعدالة البعيدة عن التســييس واالستنسابية«.

« يكتنف موقف »التيار الوطني الحر« من تكليف ميقاتي »الغمو
كلمة السر« حتى اللحظة االخيرة.. ورهان على تشكيل سريع حز الله يحتف بـ

عيل ضاحي

يف ما خال بعــض الترسيبات عىل قلّتها، والتي 
لب عليها طابع التحليل واالجتهاد الشــخ  ي
، تؤكد اوساط واسعة اإلطالع يف تحالف حركة 
امل وحزب اللــه، ان كل القــوى املعنية تدرس 
خياراتها بدقة، وتحتف مبا يدور من نقاشــات 
خارج  ترسيبــات  او  معلومــات  اي  وتحجــب 
االطــر الضيقة واملســؤولة يف االحزاب والكتل 
ت االثنني  النيابية، منعاً لحصول عرقلة او مفاج
املقبل،وتؤكد االوساط، ان حتى الساعة، وان مل 
املقبلني،  اليومني  امور غري متوقعــة يف  تحد 
الرئيس نجيب ميقايت يتقدم  الثابت ان اسم  فإن 
عىل اســامء اخرى وطرحها للمناورة عىل غرار 
الســفري  الســابق نواف ســالم،كام ان الثابت 
ان االستشــارات يف موعدهــا، وان كل القوى 
الفاعلــة ترغب بتأليف رسيــع وبحكومة تنقذ 

البلد وتوقف هدر الوقت والفرص. 
كام تكشف االوســاط، ان هناك ضوءاً اصفر 
امريكيــاً، وعدم مامنعــة من الســعودية بعد 
خصوصاً   ، الحريــري  عــبء  من  »تخلصهــا« 
ان لب املشــكلة الســعودية مــع الحريري هو 
مايل وتحّول اىل ســيايس وشخ فيام بعد، 
الريــاض لن تقــف يف وجه حكومة  وبالتايل 

ميقايت.    برئاسة 
التسمية«، فتكشف االوساط  اما يف »بورصة 
الرئيــس نبيه بري سيســمي ميقايت، وهو  ان 
االكــرث تحمســاً له مــن منطلــق تحالفه مع 
الذي رشح ويدعم ميقايت، كام يحوز   الحريري، 
االخري عىل رضا الشــارع واملرجعيــات الدينية 

والرؤســاء الســابقني للحكومة،وتؤكد ان بري 
يرى ان اي مدخل للحل هو يف تشكيل الحكومة، 
وإدارتها  االنهيــار  لوقف  كانــت  طريقة  وباي 
االزمة، وصــوالً اىل ان االنتخابات النيابية باتت 
آذار او نيسان  عىل االبواب، وهي ســتجري يف 
2022 والن شــهر رمضان سيكون يف ايار العام 
املقبــل، اي ان الحكومة بعــد مهامها االنقاذية 
واالقتصادية، هي من ســترشف عىل االنتخابات 

النيابية.
امــا يف مقلب حــزب الله فتؤكد االوســاط 
ان حــارة حريك ترتك »كلمة الــرس« اىل ما قبل 
االستشارات بســاعات ومنعاً الي عرقلة ،وكام 
التي ســمي خاللها  االستشــارات  فعلت خالل 
الحريري والذي مل يسمه حزب الله، وترك الخيار 
القومــي« و«اللقاء  لحلفائه عىل غــرار »كتلة 
وعدنان  كرامي  فيصــل  فيهم  التشــاوري« مبا 
طرابل وجهاد الصمد وقاســم هاشم والوليد 
سكرية، وكل هؤالء سموا الحريري ومن املتوقع 

ان يسموا ميقايت.
اما »املردة« وكتلة النائب السابق وليد جنبالط، 
فهي تسري يف ترشيح ميقايت، فالوزير سليامن 
فرنجية اعلن تســمية ميقــايت وتأكيد التحالف 
معه، بينام يؤكد النائب السابق وليد جنبالط انه 
مع التسوية ومع اي حكومة برئاسة ميقايت او 
غريه، وهو يرى انها املدخل الي حل وانقاذ للبلد 

النقد الدويل. وتواكب املفاوضات مع صندوق 
فتؤكد  الحر«،  الوطنــي  »التيار  اما يف مقلب 
معلومات متقاطعــة ، ان الغموض يكتنف قرار 
الرئيس ميشــال عــون والنائب جربان باســيل 
تســمية ميقايت مــن عدمها،وتنفي اوســاط 

مطلعــة عىل موقــف »التيار«  مــا يح عن 
رغبة عون وباسيل بتسمية نواف سالم، وتقول 
ان اي قرار بتسمية اي شــخصية مل يتخذ بعد، 
ومن الطبيعي ان ينســق الحلفاء فيام بينهم اي 
»التيار« وحــزب الله،وبالتايل اذا كان حزب الله 
يرفض سالم، فهل سيســميه ويسري به عون - 

باسيل 
مع  التواصل  خــالل  انــه  االوســاط  وتؤكد 
ميقايت، شدد االخري للوسطاء عىل انه لن يوافق 
عىل القبول برتشــيحه ما مل توفر له الضامنات 
الالزمة، ليكلف ويتمكن من التأليف، وان ال يتكرر 
معه ما حصل مع الحريري،كام يشــرتط ايضاً ان 
متنح حكومته ثقة مســيحية وازنة، وان ينح 

باسيل الثقة للحكومة ولو مل يشارك فيها.
ومــن الرشوط التــي رفضها ميقــايت وفق 
االوســاط، حديث البعض عن دعوة ميقايت اىل 
عدم الرتشــح اىل االنتخابــات النيابية املقبلة، 
اســوة مبا فعله يف العــام 2005 عندما توىل 
حكومــة اجــراء انتخابات العــام 2005 وهو 
اليوم وعملياً يشــكل حكومة مهمة وعىل رأس 
وكذلك  واالقتصــادي،  املايل  االنقــاذ  اولوياتها 
9 اشهر وقت  او  اجراء االنتخابات يف وقتها و8 

الكثري. نسبياً النجاز  طويل 
وتشــري االوســاط اىل ان هذا املطلب وان مل 
يبُد ان هنــاك »إرصاراً« كبــرياً عليه، ا رفض 
ميقايت مرتبطاً برشط اســايس، وهو مستقبله 
الســيايس بعد االنتخابــات يف 2022  ، فإذا مل 
يرتشــح ويحصل عــىل كتلة نيابيــة، فهل من 
االنتخابات  بعد  الجديدة  الحكومة  رئاسة  يضمن 

النيابية
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هيام عيد

نيابية  أوســاط  تكشف 
مطلعة عىل مسار االتصاالت 
الجارية عىل أكرث من محور، 
استعداداً ملوعد االثنني املقبل 
االستشــارات  وانطــالق 
النيابيــة امللزمة لتســمية 
رئيــس مكلّــف بتشــكيل 
الحكومــة، أنه مــن املبكر 
الدخول يف أي اســتنتاجات 
أو توّقعــات إيجابيــة عىل 
بالنسبة  سواء  الصعيد،  هذا 
االستشــارات  لحصول هذه 
يف موعدها الرسمي املحّدد، 
أو بالنسبة الستقرار التوّجه 
النيابية  الكتل  غالبية  داخل 
عىل اختيــار الرئيس نجيب 
الحكومة  لتأليــف  ميقايت، 

العتيدة.
وتحّدد هذه األوســاط جملة عنارص تدعم هذا 
، أولها أن ميقايت، املوجــود يف اليونان مل  املنــا
يقّرر بعد العودة اىل بريوت، وبالتايل، فإنه  ما زال 
يف مرحلة دراســة الوضع وتحديد املوقف ووضع 
التي يعتربها رضورية من أجل ضامن  »الرشوط« 
القيام بعملية التاليف، وعدم تكرار تجارب كل من 
الرئيس سعد الحريري والســفري مصطفى أديب، 
اللذين وصال اىل حائط مســدود واعتذرا عن هذه 

املهمة.
أّما العنرص الثاين، كام تضيف األوساط، فيتمثل 
باملواقف التــي بدأت تصدر من قبــل بعض الكتل 
النيابية أو من نواب منفردين حول تسمية ميقايت 
كخيار قوي مطروح يف استشــارات االثنني، وهي 
يف غالبيتها ال تدعم هذا الخيار، ويف مقّدمها نواب 
من كتلتــي »القوات اللبنانيــة« و«التيار الوطني 
الحر«، ويؤرش هذا الواقع اىل أن مســار التكليف 

ليس سالكاً، وذلك خالفاً لكل القراءات التي سادت 
يف اليومني املاضيني حول حســم هــذا األمر من 

الناحية السياسية املبدئية.
ولذا، تقول هذه األوســاط، إن الصورة مل تتضح 
بالكامــل بعد، وإن كانت التوقعات تشــري اىل أن 
موعد الرابع من آب املقبل، يضغط عىل كل املعنيني 
بتأليف الحكومة، ويكاد يشــكّل الحافز األسايس 
املــايل واالجتامعي  االنهيــار  واقع  اىل جانــب 
والصحــي واالقتصادي، من أجل اإلرساع يف إنجاز 
تقدم ولو بالحد األدىن يف مســار التكليف خالل 
األسبوع املقبل، إن مل يكن يوم االثنني بشكل خاص. 
مــن جهة أخرى، فإن تركيبــة وطبيعة الحكومة 
املقبلــة، والتي يجري الحديــث عنها يف اللقاءات 
واإلتصاالت الجارية بعيداً عن اإلعالم، تختلف عن 
صيغة وصورة الحكومة التي كان وضع مسودتها 
الحريري، والذي كان يتمســك بتشكيل »حكومة 
مهمة« غري سياســية، تعمل عــىل تحقيق هدف 

واحد وهو اإلنقاذ من اإلنهيار املتسارع.
ومن ضمن هذا الســياق، ترى األوساط النيابية 
نفســها، أنه من الصعــب أن تتكــّرر التجربتان 
الحكوميتان الســابقتان مع الرئيس املكلّف املقبل، 
الفتــة ىل أن ميقايت قد بارش سلســلة اتصاالت 
يف كل االتجاهات قبــل تحديد موقفه النهايئ من 
مسألة املوافقة عىل املهمة الحكومية، وخصوصاً 
أنــه مل يرفض من حيث املبدأ هــذا الطرح، ولكنه 
ما زال يســتمهل الرّد بانتظار بلورة مواقف القوى 
السياســية املعنية، علامً أن بعض هذه املواقف بدأ 
يظهر يف اإلعالم يف الســاعات املاضية، حيث إن 
»كتلة املســتقبل«، ترتيث بانتظــار االجتامع يوم 
االثنني املقبــل، فيام أعلن النائــب فيصل كرامي، 
عدم تأييده أي مرشح. وبالتايل، فإن البحث ما زال 
مستمراً، وقد يتطلّب املزيد من الوقت قبل أن ينتهي 
اىل خالصات أكيدة اعتبــاراً من يوم االثنني املقبل 

عىل أبعد تقدير. 

جهاد نافع

كأن ابن عــكار ال يكفيه 
معاناته مع البنزين واملازوت 
واالستشفاء...حيث  والدواء 
طوابــري الذل، لتحــل عليه 
وذل  الطرقات  قطــع  لعنة 
محارصة سياراتهم لساعات 
يف طوابــري تحت شــمس 

حارقة...
فعكار حسب كل املعطيات 
االكرث  هي  واالحصائيــات، 
االصعدة،  كل  عــىل  معاناة 
بدءا من شــح البنزين الذي 
نهــايئ  اقفــال  اىل  ادى 
ملحطات بنزيــن عديدة، اىل 
شح املازوت الذي ادى فرض 
تقنــني قاس يف  برنامــج 
وغياب  االشــرتاك،  مولدات 
كهرباء لبنان شــبه الشامل 

مبعدل ســاعة تغذية واحدة اغلب االحيان كل 24 
ساعة، مرورا بفقدان الدواء يف الصيدليات وكثري 
منهــا اقفل ابوابه ..وصوال اىل االستشــفاء التي 

انخفضت وترية خدماته لتالمس خطر االقفال ..
عكار اليوم، كــام كل البالد، تعاين املخاطر بكل 
اشــكالها، لكنها تتفوق عىل غريهــا من املناطق 
اللبنانية، كونها بني يوم وآخر يحارص اهلها وتقفل 
الطرقــات يف وجوههم  عند اوتوســرتاد املحمرة 
واملنية، ويصبح الخروج من عكار او الدخول اليها 
حلم من املســتحيل تحقيقه حتــى يحقق قطاع 

الطرقات رغباتهم...
اضيف اىل ذلك ما هــو اخطر يف حصار عكار، 
ان قطاع اوتوســرتاد املنيه ، يف كل مرة يسطون 

عىل صهريج بنزيــن او صهريج مازوت، يفرغون 
حاجات عكار وتتحــول اىل املنية، بحجة ان املنية 

محرومة من املادتني املذكورتني...
عمليات الســطو هذه انعكست سلبا عىل عكار 
واهلها، حيث ســارعت رشكات التوزيع اىل وقف 
عمليات تزويــد عكار بالبنزيــن واملازوت بحجة 
تعرضهم للسطو، وان احدا من املسؤولني مل يحرك 

ساكنا،
املنية من ســطو  فام يجري عىل اوتوســرتاد 
عىل حصة عكار مــن املحروقات يتكــرر وينذر 
بعواقب وخيمة، اخطرها انها ســتؤدي اىل ردود 
فعل معاكســة، خاصــة وان ابناء عــكار وابناء 
املنية يتساوون بالحرمان والقهر، لكن ليس قطع 

الطرقات ومصادرة حصص عكار هو الحل..

 وقد وجهت فاعليات عكارية رسائل اىل وجهاء 
املنيــة دعوا فيها اىل مســارعة التصدي للعابثني 
بامن املنية والشامل ومنع  فتنة قادمة قبل فوات 
االوان، فال يجوز مصــادرة حصة عكار تحت اي 

حجة او مسمى.
وقد ادى مصادرة املحروقات يف املنية اىل فقدان 

البنزين واملازوت يف عكار،
واربك العكاريني نتيجــة متنع رشكات التوزيع 
عن التوجه نحو عكار خشية التعرض لهم، وطلبوا 
حامية ومواكبة من الجيش واالجهزة االمنية، وإال 
مفاعيلها  وســتكون  عكار،  يف  ستتفاعل  االزمة 
خطرية بكل االتجاهات، وليس املطلوب اال املواكبة 
االمنية وتأمــني حاجات عكار واملنيــة درءا الي 

اشكال امني محتمل.

التكليف فـــي  ــات  ــي ــاب ــج اي ــي...ال  ــابـ ــبـ ضـ ــارات  ــشـ ــتـ االسـ مــشــهــد 

ا يُفيد ُمحاصرة العكاريين؟ ملصلحة من قطع الطرقات في الشمال... وما

ــام« ــيـ ــخـ ــم مـــوســـوعـــة »مـــعـــتـــقـــل الـ ــّلـ ــسـ ديـــــــا تـ
وزيمبابوي لبنان  بين  الصداقة  جمعية  واستقبل 

يا د مرك ال ا مجتمعا م و د
اســتقبل رئيس حكومة ترصيف األعامل حسان 
دياب، بعد ظهر امس يف الرساي الحكومية، وفدا من 
مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، ضم: محمد صفا، 
حسيب عبد الحميد، عمر خالد، حسني قصري ولينا الدنا، 
 يف حضور مستشــار رئيس الحكومة خ طالب. 
وقدم الوفــد إىل دياب »موســوعة معتقل الخيام 
القصــة الكاملة«. كام ســلمه مذكــرة تدعو إىل 
»مــرشوع يك تبقــى الذاكرة حيــة«. وأبدى دياب 
ب«أهميتــه«،  منوهــا  باملــرشوع«  »اهتاممــه 
الوطــن«. »أبطــال  بأنهــم  األرسى   واصــًف 

وجاء يف املذكرة التي أعدها الوفد: »ملناسبة الذكرى 
الـ21 إلقفال معتقل الخيام وعيد التحرير، يعمل مركز 
الخيام لتأهيل ضحايــا التعذيب عىل تنفيذ مرشوع 
تاريخي تحت عنوان: »يك تبقى الذاكرة حية«، وذلك 
بإطالق موســوعة »معتقل الخيام القصة الكاملة« 
أعدها رئيس املركز محمد صفا توثيقا لتجربة نضالية 
عمرها 38 عاما حتى تبقى يف ذاكرة شعبنا وشعوب 
العامل وتخليدا لتضحيــات املعتقلني ومعاناتهم يف 

معتقالت الخيام وأنصار ومراكز التعذيب اإلرسائيلية. 
واســتقبل الرئيس دياب، وفــدا من جمعية 
الصداقة بــني لبنان وزيبابــوي، ضم: عباس 
أحمد عيديبي، قاسم  عيديبي، حســني ونوس، 
مراد، ريم تقي الدين، ســليم محســن، حسن 
 عقيــل والعميــد املتقاعد أنطوان اســتنبويل. 
وخالل اللقــاء، ألقت تقي الديــن كلمة رئيس 
الجمعيــة عيل مــراد فقالــت: »إن حكومتكم 
االصالحيــة حاولت بــكل الطــرق القانونية 
إنقاذ لبنان وســعت، لكن الضغــوط الداخلية 
والخارجيــة حالت دون ذلك. الحمد لله عىل كل 
حال، وســنبقى عىل أمل بأن اإلصالح سينترص 
عاجــال أم آجال بــإذن الله. وكلنــا أمل يف أن 
واللبنانيني  السياســيني  قلــوب  الله بني  يؤلف 
وأن يتعاونوا لخدمة أنفســهم وشعبهم وبلدهم 
قبــل فــوات األوان. وعــ الله أن تتشــكل 
حكومة إصالح جديدة ملحاربة الفســاد وإجراء 
 إصالحــات سياســية واقتصــادية فورية«.

RHOSUS كشف املستند الوحيد الذي تلقاه حول
و النيترات«  املشنوق: »ما كن بعر 

الذي  الوحيد«  »املستند  املشنوق عن  النائب نهاد  كشف 
تلقاه خالل وجوده يف وزارة الداخلية »يتحّد عن عبور 
باخرة ترانزيت تحمل عّدة أطنــان من نيرتات األمونيوم 
متجهة من جورجيا إىل موزمبيق وعــن أحوال البّحارة 
األوكرانيــني والبحار الّرويس«، مؤكّــداً: »مل يتحّد عن 

تفري حمولتها يف املرفأ إطالقاً«.
وقال املشنوق يف مؤمتر حول قضية املرفأ يف مجلس 
 (RHOSUS( النواب: »وصلني مستند واحد حول الباخرة
والنيرتات منذ 2014 حتى لحظة مغادريت الوزارة وسألت 
عاّم يكون النيرتات فكان الجواب )ماّدة تُســتخدم سامداً 

زراعياً«(. 
ّرها  اضاف »البضائع أنزلَت عن سطح الباخرة بعد ت
من تحميل معّدات املسح الجيولوجي عىل متنها وال علم 
يل بأنها نزلت عىل األرايض اللبنانية«، ســائال: »اإلمرة 
األمنيــة يف مرفأ بــريوت هي للجيــش اللبناين وكيف 
لبضاعة متر من خالل »ترانزيت« أن تثبت شــبهة جدية 

.» ووفق أي منطق
واعترب أن »ما عالقتي بالبضاعة التي تم إنزالها هذا 
االتهام يجب ان يوجه اىل من وافق عىل إنزال البضاعة 
من الباخــرة ووضعها يف العنرب رقــم 12«، مضيفا 
»مل يكن لدّي أي فكــرة قبل االنفجار عن هذا املوضوع 
وحاولت كثرياً أن أطلب من املحقق العديل االستامع اىل 
إفاديت وأنا الوحيد من املدعى عليهم الذي مل يســتمع 
اىل إفادتــه بيطار و«فجأة نزل إســمي« وملاذا مل يتم 
دعوة وزراء الدفاع والعدل لإلدالء بشــهادتهم يف هذا 

» املوضوع
أنا مستعّد للحضور متى طلب القايض البيطار االستامع 
إىل إفاديت واذا كان هنــاك رضورة لرفع الحصانة فليتم 

تعديل الدستور.
وختم قائــالً: »التحقيق الدويل الوحيــد الذي يعطي 

نتيجة جدية ».

امُللزمة  االستشارات  في  أحــداً  نسمي  لن  جعجع: 
اشار رئيس حزب القوات سمري جعجع اىل 
امللزمة،  النيابية  باالستشارات  يتعلق  انه مبا 
فإننا كتكتل »الجمهورية القوية« وانسجاماً 
منا مع مواقفنا الســابقة وقناعتنا منا بأنه 
من املســتحيل الوصــول إىل أي إصالحات 
طاملــا الثنايئ الرئيس ميشــال عون ـ حزب 
فإننا  بالسلطة،  الله وحلفاؤهم ممســكون 
لن نسمي أحداً يف استشارات االثنني النيابية 

امللزمة.
ولفت جعجع بعد اجتامع التكتل يف مؤمتر 
صحفي، »اىل انــه ال حل بالوقت الحارض إال 
بالذهاب النتخابات نيابية مبكرة. واشار اىل 
اننا يف وضعية اجتامعية ال يكن وصفها، 
وباملقابــل هناك حكومــة ترصيف أعامل ال 
تترصف، هل ملف الــدواء يدخل ضمن مهام 
ترصيــف األعامل أم ال ال وجــود للدم لدى 
رئيس حكومة ترصيف األعامل حسان دياب 
والوزراء كام رئيــس الجمهورية«، موضحا 
بان دياب الذي يقول »تحملونني مســؤولية 
ر  30 عاماً«، أحد رضراً للبالد أكرث من ال
وتعمق  املسؤولية،  توليه  فرتة  خالل  السابق 

األزمات يعود لـ«الضبابية« املســيطرة عىل 
حكومة ترصيف األعامل، وهذه جرية«.

واعترب بان انفجار املرفــأ وما يحصل هو 
جرية جديدة تضاف للجرية األساســية، 
الربملان تطلب محاكمة بعض  والعريضة يف 
النــواب بعد اتهامهم أمــام مجلس محاكمة 
الرؤســاء والوزراء وهذه أكــرب عملية غش، 
وراى بــان املجلــس األعىل ليــس صاحب 
العديل  للمحقــق  معطاة  ألنهــا  الصالحية 
بقضية انفجار بــريوت. الفتا اىل ان املجلس 
األعىل موجود قانوناً يف لبنان منذ ما يقارب 
. واوضح  الـ100 عام، لكن هــل انعقد يوماً
بــان االتهام يتطلب ثلثي النــواب قبل إحالة 
النواب إىل املجلس األعىل غــري املوجود، لذا 
كان األجدى مبنظمي العريضة التصويت مع 
رفع الحصانات يك يثلوا أمام املحقق العديل.

من جهة ثانيــة، التقى جعجع يف معراب 
عضــوي اللقاء الديوقراطــي النائب نعمة 
طعمة والنائب املستقيل مروان حامدة، وكان 
بحث يف التطورات السياســية واالقتصادية 

يف البالد.

ـــيـــلـــّيـــة:  ــروق اإلســـرا ــ ــخ ــ ــر ال ــك ــن ــازن اســت ــ ــخ ــ ال
ــو خــلــف الــجــيــ لــلــتــصــدي ألي عـــدوان ــوق ــل ل

ات التعوي بــزيــادة  ــراراً   ــ ق املــجــذو ووزنـــي وقّــعــا 
االمتحانات وتصحي  بمراقبة  املشاركين  ساتذة  ل

خا وضب  محروقات معّدة للتهريب توقيف أ

 إستنكر عميد املجلس العام املاروين الوزير 
الســابق وديع الخازن الخــروق اإلرسائيلية 
وانتهاكهــا االجــواء اللبنانيــة، معتربا أنه 

»إعتداء خطري عىل حرمة دولة مجاورة«.
»الحكومة اإلرسائيلية  أن  بيان  واعترب يف 
مل تجد مهربا من سياســتها الفاشــلة يف 
تدجني املنطقة بعدما بدأت تصول وتجول بكل 
أسلحتها الطائرة، إال الخروج باعتداءاتها من 
خالل األجواء اللبنانية عىل األرايض السورية 
مام عرض بعض القــرى عندنا لصواريخها 
مخلفة أرضارا جســيمة فيهــا، األمر الذي 
يعتــرب خرقا خطريا لحرمــة دولة مجاورة، 
لبنان واملنطقة  بارز عىل دخول  وهو مؤرش 
يف آتون الــرصاع مع العدو اإلرسائييل. ورأى 

أن هذا العــدوان البال الخطــورة ينب بأن 
إرسائيل ماضية يف طريق الحرب غري عابئة 

بكل قرارات الرشعية الدولية«.
وأكد أنه »أمام هــذا التصعيد املتهور، ال بد 
من أن نؤكد الوقوف خلف الجيش اللبناين يف 
ما يراه مناسبا للتصدي الي عدوان ارسائييل 
عىل لبنان وحدوده الربية ومياهه االقليمية، 
وثرواتــه النفطية«، داعيــا إىل »تحويل كل 
إهتامماتنــا، بالتوازي مع الشــأن املعي 
املقلــق، إىل تحصني املوقف الداخيل ملواجهة 
الضغــوط املتزايدة علينا من خــالل تعزيز 
التالحم عىل جميع املستويات الداخلية كافة 
وتأليف حكومــة إنقاذ وطني برسعة، والتي 
تشكل خط الدفاع األول عن لبنان ووحدته«. 

وّقع وزيــر الرتبية والتعليــم العايل طارق 
املجــذوب ووزيــر املالية غــازي وزين ، قرارا 
مشرتكا ق بزيادة التعويضات بنسبة تقارب 
ال60  لألســاتذة املشاركني يف أعامل املراقبة 
وتصحيح االمتحانات الرسمية، وبنسبة تقارب 
ال 35  للمشاركني يف األعامل اإلدارية وإدخال 

املعلومات املتعلقة باالمتحانات الرســمية يف 
التعليم العام.

ويتم العمل عىل قرار الزيادة يف مديرية التعليم 
املهني والتقني، هذا باالضافة اىل الحوافز املقدمة 
من منظمة يونيســف العامل املراقبة والتصحيح 

يف التعليم العام والتعليم املهني والتقني.

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، 
يف بيان لها انه: »أوقفت وحدات الجيش 
اعتبارا  والشــامل  البقاع  املنتــرشة يف 
مــن تاريــ 19 /7 /2021 ولغاية 22 
منه عرشة مواطنــني، وضبطت 3 آليات 
نوع بيك أب وآليتني نوع فان وســيارتني 

ودراجة ناريــة جميعها محملة بحواىل 
و5500  البنزين  مــادة  من  ليرت   12200
ليرت من مادة املازوت املُعدة للتهريب إىل 

األرايض السورية.
ســلمت املضبوطات وبورش التحقيق مع 

املوقوفني بإرشاف القضاء املختص.

»االعان عن تحّركات تصعيدية«
 : ـــهـــداء انـــفـــجـــار املـــرفـــ اعـــتـــصـــام ألهـــالـــي 
ية الق تمييع  وعـــدم  ــوراً  ــ ف الــحــصــانــات  ــرفــع  ل

ا اما  العد يف بريوت االعت
نفذت لجنة عوائل شــهداء وضحايا تفجري 
قرص،  امام  احتجاجيــة  وقفــة  بريوت  مرفأ 
باعطاءاذن  التمييــز  محكمة  لقرار  اســتباقا 
املالحقة يف حق املدير العام لالمن العام اللواء 

عباس ابراهيم ملثوله امام املحقق العديل . 
وطالبت اللجنة ب«رفع الحصانات السياسية 
فورا من اي اســتدعاء يف وجــه أي كان من 

املحقق العديل القايض طارق بيطار.
وتخلل الوقفة التــي واكبتها اجراءات أمنية 
مشــددة، مطالبات تحذيرية تصعيدية َبعنوان 
رافعني صور  »دماء شهدائنا فوق مصالحكم،« 
ابنائهم الشهداء والفتات نددت بتمييع القضية، 
مشــيدة بقرارات املحقق و«عدم الخضوع امام 

سلطة سياسية فاسدة وفاجرة«.
وتكلم ابراهيم حطيط بأســم اهايل الشهداء 
العام  للمدعي  انــذار  إلعطاء  »اعتصمنا  وقال: 
التمييــزي حتى صباح اليوم حتــى يبني قراره 
ابراهيم،  اللواء عبــاس  بشــأن االذن ملالحقة 
والســلطة تحاول عرب مخطط مشبوه لتجزئة 
التحقيق من خالل مجلس النواب ووثيقة العار 
عرب تشكيل لجنة تحقيق برملانية من 7 نواب و8 

قضاة مختارين من قبل االحزاب »
وقال: »ان رفع الحصانات او تشكيل وتحويل 
امللــف ال املجلــس العــديل او املجلس األعىل 

ملحاكمة الرؤســاء والوزراء، كله مرفوض من 
قبلنا متاما، واصبــح واضحا املحاوالت العديدة 
للســلطة بتمييع ولفلفــة التحقيق من خالل 
الوصول  لعــدم  كاذبة  قانونية  »خزعبــالت« 
إىل الحقيقة والعدالة. وأكد اســتمرار وتصعيد 
التحركات واالعتصامات واملسريات حتى تحقيق 
العدالة«، مطالبا املحقق العديل مبتابعة عمله، 
وال حاميــة للمتهمني مهام عال شــأنهم،ويف 
انتظار ذكــرى 4 آب والتي ســتكون موجعة 

وتصاعدية يف وجه السلطة الفاسدة«.
وختم حطيط باالشــارة اىل اىل »ان املذنبني 
عقابهم  ســينالون  بريوت  مرفــأ  انفجار  يف 
ومن تثبت براءتــه فليطلق رساحه«، داعيا اىل 
»التوقف عن املهاتــرات ومتييع ملف التحقيق 
والتالعب عىل القانون وال حصانة الحد، ودماء 

اوالدنا لن تذهب هدرا، وغدا لناظره قريب«. 
وبعد انتهاء الوقفة، قطــع االهايل الطريق 

أمام قرص العدل يف بريوت. 
اىل ذلك، تجمع أهايل شهداء وضحايا انفجار 
بريوت امام مدخل مجلس النواب يف ســاحة 
النجمة لناحية مبنى بلدية بريوت، مع اقرتاب 
موعد املؤمتر الصحايف للنائب نهاد املشــنوق. 
الحصانات ملعرفة  ورددوا هتافات تطالب برفع 

قتلة أبنائهم«.



فهد الباشا

1- حني يقرأ كل مــن رفاق الطريق، خــالف رفيقه، 
املقاصد والعناوين، حينها، ال يبقى من عنوان بني الرفاق 

اال الفراق...
[[[

 ، 2- الحزب القومي هــو اليوم، أكرث من أي يوم م
أمام أحد مفرقني: فاما أن يســتعيد هويته بالوحدة، عىل 
قاعدة عودته اىل انه حزب، بالفعل، مجاهد. مجاهد عىل 
الجبهتــني. فيكفل له جهاده اشــعاعه والبقاء، واما ان 
يستمر حزبا سياسيا تتحكم به نزعات املصالح الفردية، 
التي تــؤدي اىل تطويعه وتدجينه خدمة الغراض ال متت 
. قصاراه اما  بعث نهضة تكفل تحقيق مبادئه بصلة اىل 

ورة، حزب بائد... حزب مجاد واما، بال
[[[

3- مــن كان زاده من مطب جــاره ال يكن ان يكون 
للجــار حليفا. ليس للقــوي أن يقبــل الضعيف حليفا. 
الحلفاء اما أنداد، أقله، يف الجهاد. واما فالعالقة بني تابع 
ومتبوع. وال ينفع يف اخفــاء هذه الحقيقة غالالت من 

منمق الخطابات وتافه الكلامت.
[[[

4- يف القضاء، يف القضاء الذي مل تخربه مخازيكم، 
تكون الحصانة. وكل حصانة تســعون اليها من خارجه 
فاهانة لكم لو كنتم تشــعرون وتستحيون، بل ادانة لكم 

لو كنتم تعقلون.

ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
السبت 24 متوز 2021

ــلـــة...كلامت يف زمن الغربة ــامـ ــة الـــشـ ــم ــت ــع ــجــه نـــحـــو ال ــت ــس ت ــلـ ــرابـ طـ
ــاً... ــ ــك ــ ــي ــ ــات و ــ ــ واالنــــفــــجــــار االجـــتـــمـــاعـــي ب

دموع االسمر

مل يــر عىل طرابلــس يف تاريخهــا القديــم والحديث 
حاالت قهــر وذل كام هو حاصــل حاليا.طرابلس العاصمة 
اللبنانيــة الثانية، والعاصمة االقتصاديــة، ترتنح اليوم، بل 
تتهاوى اجتامعيا،وقصص العائــالت مع الفقر والذل وامام 
املستشفيات والصيدليات ،وعند محطات املحروقات باتت من 
يوميات الطرابل املوجوع جدا حتى الثاملة، سيام وان أهل 
املدينة تلّمســوا انهم مرتوكون لقدرهم يواجهون مصريهم 
الكار دون رحمة،حتى نواب املدينة وقادتها السياســيون 
وقفوا عاجزين امــام الحالة الطرابلســية التي وصلت اىل 
ذروتها يــوم امس، حني اطلقت رصخــات اصحاب مولّدات 
االشرتاك تعلن نفاد كميات املازوت، حتى من السوق السوداء 
التي سجلت اعىل نسبة يف تاري صفيحة املازوت، مام يعني 
توقف الكثري من املستشــفيات والصيدليات واملؤسسات عن 
العمل، ودخول طرابلس فعليا مرحلة العتمة الشاملة، وويل 
عندئذ ملريض يف مستشفى او منزله يف الطبقة العارشة وما 

فوق بتوقف املصاعد عن العمل ..
طرابلــس عند حلول الظالم يوم امــس، بدت يف غالبيتها 
يلفها الظالم الدامس، شوارعها مقفرة تخيم عليها العتمة..
واملواطنون يلفون الصيدليات يّجرون خيبات االمل وراءهم ..

اما محطات البنزين فقد شهدت يوم امس اكرث من اشكالية 
تخللها اطالق رصاص ..

اطالق  ..حادثة  يوميــا  تتفاقــم  االمنية  واالشــكاليات 
رصاص يف التبانة، وأخرى عنــد دوار ابو عيل ، والتصفيات 
بني املتخاصمني يحتكمون فيها اىل الســالح طاملا الفو 
مسترشية تتحكم مبفاصل البالد منذ تراجع الحزم االمني يف 

حامية الناس واملؤسسات، وهي مؤرشات بدء انحالل الدولة .
املثــري  للقلق يف طرابلس تحذيــرات اصحاب املولّدات من 
نفاد كميات املازوت، الذين لفتوا اىل قرب االنفجار االجتامعي 

يف املدينة، بعد أن سّدت كل االبواب يف وجوههم.
ففقدان املازوت يف طرابلــس يعني توقف معظم املصالح 
الحيويــة عن العمل ، بل ان االوضــاع تجاوزت كل الخطوط 
الحمر، وباتت الســاحة الطرابلســية عرضة لالشــكاليات 
االمنية مــن اطالق رصاص بســبب الخالف عــىل تعبئة 
..فيام قادة املدينة  البنزين،او لقضايا ثأر يســتغلون الفو

عاجزون عن قرار يحمي اهلها ويوقف االذالل ..
اما الكهرباء، فمســألة فقدانها له انعكاسات خطرية عىل 

. االطفال وكبار السن واملر
كثريون يف طرابلــس وجهوا نداءات اىل النواب والقيادات 
ورجال الدين واكدوا ان  االنفجار الكبري يقرتب وســيتحول 
الشــارع  اىل ملجأ للمقهورين، بحيــث تنطلق رشارة الثورة 
االجتامعية الحقيقية يف وجه الطبقة السياسية التي اهملت 

طرابلس عىل مدى سنوات طويلة.
اصحاب املولّدات دعوا اىل سحب فتيل فتنة قاتلة، وحامية 

. السلم االهيل ومنع البالد من االنجرار اىل الفو
واالهم الدعوة اىل صّد التجار الجشــعني الذين يشاركون 
الفاســدين يف قهر الناس، وهاجسهم جني االرباح يف ظل 

الظروف القاهرة التي متر بها البالد.
وتؤكد مرجعيات طرابلــس ان حالة املدينة مل تعد تحتمل، 
بعد ان فقــدت االمان االجتامعي واالقتصادي واالســتقرار 
االمني، حيث عادت موجة القنابل التي ترمى يف مجرى نهر 
ابو عيل اىل سريتها االوىل، وحيث رشقات الرصاص الليلية 

ال تتوقف... املسألة برسم الجميع .

ــة  ــ ــي ــ ــم ــ ــادي ــ األك الـــســـعـــفـــة  عـــــــــازار  ــر  ــ ــط ــ ب األ  تـــقـــلـــيـــد 
يف احتفال دعت إليه األمانة العامة للمدارس الكاثوليكية يف 
لبنان، قلّدت ماري بوسكاي مستشارة التعاون والعمل الثقايف 
، وسام السعفة  يف الســفارة الفرنسية ومديرة املركز الفرن
األكاديية من رتبة فارس لألب بطرس عازار األنطوين األمني 
العام السابق للمدارس الكاثوليكية واألمني اإلقليمي يف الرشق 

األوسط وشامل افريقيا.
ح االحتفال املطران ســمعان عطا اللــه والرئيس العام 
للرهبانية األنطونية االبايت مارون أبو جودة ومجلس املدبرين 
واملدير العام للرتبيــة فادي يرق والرئيســة العامة للراهبات 
األنطونيــات األم نزها خوري ورئيس املركــز الرتبوي للبحو 
واالمناء جورج نهرا ومدير صنــدوق التعويضات جورج صقر 
وممثلون عن اتحاد املؤسســات الرتبويــة الخاصة يف لبنان 
باإلضافة إىل أمني عام املدارس الكاثوليكية األب يوســف نرص 
املخل وهيئات األمانة العامة ورئيس بلدية حياطه، كرسوان 
ومختارها نزار عازار وفــادي الصاي وكهنة ورهبان وراهبات 
واألهل واألصدقاء. وبعد النشــيدين اللبنــاين والفرن تولّت 
األنســة ندى حداري تقديم االحتفال حيث تكلّم أوالً امني عام 

. املدارس الكاثوليكية االب يوسف نرص املخل
وأشــار األب نرص إىل ان »رسالة الرتبية اليوم هي يف خطر 
بســبب األزمة االقتصادية وعجز مؤسسات الدولة عن القيام 
بدورها، ولذلك نحن نتطلع اليــوم إىل أصدقائنا وبخاصة إىل 

فرنسا إلنقاذ القطاع الرتبوي يف لبنان«.
وبعد باقة من األناشــيد قّدمتها الســيدة تارا معلوف وبعد 
مشاهد مصورة عن عمل املحتفى به يف األمانة العمة مدة تسع 

سنوات ونصف، شــكر األب عازار الدولة الفرنسية، واعترب أن 
»السعفة األكاديية« ليست له وحده فقط بل هي اعرتاف بعمل 
جميع الذين تحملوا يف الظروف الصعبة خدمة األجيال الطالعة 

وتنشئتها عىل القيم اإلنسانية واملواطنة املسؤولة.
وبعد فاصل موســيقي وغنايئ قدمته أيضاً معلوف، تكلّمت 
ماري بوسكاي معربة عن فرحها بأن تكون يف األمانة العامة 
لتسليم األب عازار شارات السعفة األكاديية. وخاطبت السيدة 
بوســكاي األب عازار قائلة: »ان التزامك يف الحقل املدريس هو 
ممّيز ألنّه يف الوقت نفسه التزام اجتامعي، وعلمي باإلضافة 

إىل كونه التزاماً رهبانياً وروحياً«.
وبعد أن قلّدت بوسكاي األب عازار السعفة األكاديية قالت 
باللهجة اللبنانية: »مربوك انشــاالله هالنيشــان ينّور شباب 

لبنان«.

ــوه ضــــمــــاً وتـــقـــبـــيـــاًنـــــبـــــيـــــل بــــــســــــتــــــانــــــي... ــ ــع ــ ــب ــ أ
املحامي نارض كسبار

يا رب...ملاذا
ملاذا االوادم

هــذه اوىل الكلــامت التي 
صدرت عني فــور تلقي خرب 

رحيل الزميل الحبيب نبيل.
من مــرج برجا اىل بريوت، 
انطلق املحامي الشــاب امليلء 
والعنفوان،  واالندفاع  بالرجاء 
املحامي  قريبــه  وتعاون مع 
الالمع االســتاذ سامي توما، 
اىل ان قرر العمل يف مكتبهم 

للمحاماة يف السعودية حيث مكث سبعة عرش عاماً، عمل 
خاللها بكد ونشــاط ومثابرة، وهي مغامرة كربى ان يرتك 
االنسان بلده وعائلته يف لبنان لتحصيل لقمة العيش، وتأمني 

حياة كرية لها.
وطني عريق، نبيل، راق، متيز بالتعقل وسعة االطالع وعمق 
املعرفة والنخوة ودماثة االخالق. ومل يتوان يوماً عن القيام 
بدوره الوطني الذي يفرضه عليه الدفاع عن بلده لبنان بكل ما 

اويت من قوة وعزم.
يف الشأن املهني، نجح املحامي املرحوم نبيل يف متابعة 
امللفات الشــائكة، وترافع يف عــدد كبري منها، متكالً عىل 
علمه وحبه للتفتيش والتنقيب يف املراجع القانونية اللبنانية 
والعربية والفرنسية حيث ال تزال بصامت اصابعه باقية يف 
الكتب. وهو املنتمي اىل مكتب كبري مكتب قريبه االســتاذ 
ســامي توما. فهو يعلم بأن املحاماة اخالق وثقافة وعلم. 
واملرافعة دفاع عــن مظلوم حتى ال يهدر حقه. دفاع تقيف، 
قوي، منطقي، عادل، ذو رؤية سليمة، ورؤيا هادفة، نافذة، 
بها، هذه الالئحة الدفاع، ينترص لصاحب الحق ويعيده اليه 

نية وراحة ضيمر. بط
ربطتنا واياه صداقة عائلية متينة، وكان يلفتني االحرتام 
املتبادل  بينه وبني زوجته الدكتورة غادة. وحبه لها ولولديه 
مارك وجوين ولعائلته بشــكل عام، والرسة مكتب املحاماة 
الذي ينتمي اليه. كيف ال وهو االنسان االنيق الصادق، املتصالح 
خرين. كيف ال وهو حاف الود  واملتسامح مع نفسه ومع ا
والصداقات من قامشــة اهل الخلق الرفيع يف زمن سقوط 
القيم. فهو كان رشيكا معنا يف رحلة الحياة الصعبة، وكان 
صاحب الوجه الباسم الناضح طيبة ولهفة للتفاين وخدمة 

الناس.
ويا ايها الحبيب نبيل.وانت االنسان اللبق اللطيف، الخلوق 
خر ونفسك. تحيا يف السالم  الشفيف، املسامل الراقي، تحرتم ا
، بهذه الخالل كنت املحبوب املفضل من  الذايت العميق الهان
، او تهرب  الجميع. فام تذمر واحد منك، وال انزعج، وال اشت
احبك الجميــع ال عجب فكنت تحبهم جميعاً. تخلص لهم 
جميعاً تعمل الجلهم جميعاً. تدافع عنهم جميعاً. تسأل عنهم 
جميعاً. غري مميز بني انسان وانسان، وال بني طائفة وطائفة، 

وال بني حزيب وحزيب. اقربهم اليك انفعهم لعيلته ووطنه.
ويا من ســبقتنا اىل دنيا الخلود، استقبلوا الحبيب نبيل 
بالورود، واشبعوه ضامً ولثامً وتقبيالً، وقولوا له اننا نحبه 
ونشتاق اليه يف كل دقيقة ويف كل يوم، ورددوا له بيت الشعر:

يا سائس الخيل قم للخيل وانحرها
ما حاجة الخيل والفرسان قد ماتوا

ويا عزيزي نبيل
يف القلب ويف البــال، اخاً عزيزاً وزميالً محرتماً وصديقاً 
مخلصاً...اال فاعرب بســالم فإنــك االن حيث يليق باالخيار 

االنقياء واالصفياء.

مواطن  خطف  في  املتوّرطين  توقيف 
دوالر  الــــف   4 ــبــه  ــســل ل وقــتــلــه 

اعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخيل - شعبة العالقات 
العامة يف بال لها انه:  »فجر تاري 12-7-2021، وأثناء انتقال 
املواطن )ع. ص. من مواليد عام 1965( من مطار رفيق الحريري 
الدويل اىل الطيونة برفقة أحد موظفي رشكة »سيلفر وينكس« 
400 ألف دوالر  وهو ينقل حقيبة بداخلها مبل يقدر بحواىل 
إىل مكتب الرشكة، أقدم مجهولون بحوزتهم أسلحة حربية عىل 
خطفهام وتكبيلهام واقتيادهام اىل محلة الشــويفات، حيث 
عملوا عىل رضبهام وســلب )ع. ص.( حقيبة املال، وتركه يف 

املحلة جثة هامدة، والذوا بالفرار اىل جهة مجهولة.
بنتيجة كشف الطبيب الرشعي، تبني أن املجني عليه أصيب 
بأزمــة قلبية حادة إثر تعرضه لحالة خوف شــديد من جراء 

عملية االختطاف، ما أدى اىل وفاته عىل الفور.
بناء عليه، أعطيت االوامر وبارشت القطعات املختصة يف 
شــعبة املعلومات يف قوى األمن الداخيل إجراءاتها لكشف 
جميــع املتورطني يف العمليــة، ونتيجة الجهــود الحثيثة 
واالســتقصاءات والتحريات املكثفة، توصلت الشــعبة اىل 
إماطــة اللثام عن هوياتهم، وهم: س. م. )مواليد عام 1987، 
لبنانية( وهي الرأس املدبر، وشــقيقة زوجــة الضحية، م. 
ن. )مواليد عام 1971، لبنــاين(، ب. ت. )مواليد عام 2000، 
. ح. )مواليد عام 1998، لبنانية(، ب. ع. )مواليد  ســوري(، 
عام 1973، لبنــاين(، ح. ع. )مواليد عام 1980، لبناين(، ق. 
ج. )مواليد عام 1989، سوري(، ثالثة منهم، وهم: )ب. ع.(، 
)ح. ع.( و)ق. ج.( من أصحاب السوابق بجرائم سلب ورسقة.

بتواري 15، 16و17-7-2021، وبعد عمليات رصد ومراقبة 
دقيقة، متكنت قوة خاصة تابعة للشعبة من تنفيذ مداهامت 
وكامئن يف مناطق صور، بعبدا والضاحية، نتج منها توقيف 
4 ســيارات نوع »مرســيدس«،  جميع املتورطني، وضبط 

« و«رابيد«. »انفينيتي«، »يب ام 5
بتفتيــش املوقوفني، الســيارات ومنازلهــم، تم ضبط ما 
3 مسدســات حربية مع ذخريتها وســكني، كمية  يأيت: 
من: حشيشة الكيف، الســالفيا، حبوب مخدرة »)كبتاغون« 
3 علب بالستيكية تحتوي مادة الكوكايني،  و«الفراولة«(، 
18،849،000 لرية  ، و   22،225 مبل مــايل وقــدره 

12 هاتفا خليويا، إضافة اىل بعض املجوهرات. لبنانية، 
بالتحقيق معهــم، اعرتفت )س. م.( أنهــا الرأس املخطط 
واملدبر للعملية، وأنها قامت مبراقبة املغدور من لحظة وصوله 
اىل مطار بريوت الدويل آتيا من نيجرييا باالشرتاك مع الثاين 
والثالــث والرابعة- اعرتفوا مبا نســب إليهــم-، وأنها زودت 
املجموعة التي ستنفذ العملية مبواصفات ورقم السيارة التي 
انتقل عىل متنها الضحية بعد خروجه من املطار. كام اعرتفت 
مبحاولة تنفيذ هذه العملية بتاري سابق إال أنها باءت بالفشل. 
كام اعرتف كل من )ب. ع. و ح. ع. و ق. ج.( انهم نفذوا عملية 
اعرتاض سيارة الضحية يف محلة الطيونة، وخطفه واقتياده 

اىل منطقة الشويفات، وسلبه حقيبة األموال.
3 مركبات آلية اشرتاها املنفذون من األموال  جرى ضبط 

2 استعملتا يف عملية املراقبة. املرسوقة، وسيارة عدد 
أجري املقت القانوين حيالهم، وأودعوا مع املضبوطات 
املرجع املختص، بناء عىل إشــارة القضاء، والعمل مســتمر 

لتوقيف املتورط الثامن«. 

قهوجي  ــجــوا  اســت ــ  أرجــ بــيــطــار 
ــل  ــ ــب ــ ــق ــ الــــــــــى األســـــــــبـــــــــو امل

أرجأ املحقــق العديل يف ملف انفجار مرفأ بريوت القايض 
طارق بيطار، اىل األســبوع املقبل اســتجواب قائد الجيش 
السابق العامد جان قهوجي يف القضية، بعدما ح األخري 
اىل مكتبه مع وكيله القانــوين املحامي انطوان طوبيا الذي 
أبل القايض بيطار أنه سينسحب انسجاما مع ارضاب نقابة 

املحامني يف بريوت ومقاطعة الجلسات.
كام أرجأ املحقق العديل اىل األسبوع املقبل أيضا، استجواب 
مدير املخابرات الســابق العميد كميــل ضاهر رغم حضوره، 
وذلك بسبب اعتذار وكيله القانوين املحامي مارك حبقة امللتزم 

بارضاب نقابة املحامني. 

ــف لـــتـــمـــّســـ ــ سـ ــ ــ ــل: نـ ــ ــي ــ ــم ــ ــج ــ ال
ــم  ــ ــدهـ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـــــــــــنـــــــــــوا بـ

غرد رئيس حــزب الكتائب اللبنانية ســامي الجميل عرب 
»تويرت«: »نأسف لتمســك النواب مبقاعدهم، إذ إننا بحاجة 
القضائية  السياسية والحصانة  لنزع الرشعية  لكل استقالة 

عن كامل مجلس النواب«.

ليف بعد التكليف  خر الت ا ت : إ وها
ــ الــشــار  ــد ضــب لـــن يــســتــطــيــع أحــ

غرد رئيس حزب »التوحيد العريب« وئام وهاب عرب حسابه 
عىل »تويرت«: »إذا تأخر تأليف الحكومة بعد التكليف واستمرت 
األزمات املفتوحة يصبح hنفجار غضب الشــارع مؤكدا ولن 
يستطيع أحد ضبطه، فالقوى األمنية تعاين أكرث من الناس«.

صندوق  من  مبل  لتخصي  عامة: 
الكهرباء  قطا  فــي  صــاح  لــ النقد 

غرد عضو كتلة »التنمية والتحريــر« النائب فادي عالمة 
عرب حســابه عىل »تويرت«: »نأمل من املعنيني يف الســلطة 
التنفيذية تخصيص مبلــ الـ 860 مليون دوالر من صندوق 
النقد الدويل لإلصالح يف قطاع الكهرباء باســتخدام الغاز 
والطاقة البديلة لإلنتاج، والتخفيف من األعباء التي يتحملها 
املواطــن والحد من عجز الخزينة بعيــدا من تنافس املصالح 

املتبع داخليا«. 

ليف فرعون: املهم ليس التكليف بل الت
أوضح الوزير السابق  ميشال فرعون ، يف حديث تلفزيوين، 
ان »املهم حاليــاً ليس التكليف بل التأليــف وننتظر حكومة  

انتخابــات  واصالحات والحلول بطيئة وهــذا األمر ال يبرّش 
بالخري«، مشدداً عىل ان »لعبة الوقت انتهت واالنهيار حاصل 
ورئيس  الحكومة  االسبق  نجيب ميقايت  سيتم تكليفه و«رح 
يعذبوه بالتأليف مثل ما عّذبوا رئيس الحكومة الســابق  سعد 

الحريري« .
ولفت فرعون اىل ان »هناك كبا اقليمي حاصل يف  لبنان 
بعد سقوط  التســوية الرئاسية  واملحطتان األخطر هام قبيل  

االنتخابات النيابية  والرئاسية«.

نا العمل  »الصحة«: است
بخدمة    لـ «فايزر« 

اعلنت وزارة الصحة العامة يف بيان، عن اســتئناف خدمة 
الـ   للقاح فايزر ابتداء من اليوم بعدما تســلم لبنان 
شحنة جديدة من هذا اللقاح وتعود الخدمة إىل جميع مراكز 
التلقيح املعتمدة من قبــل الوزارة ملواليد 1971 وما دون )من 

يبلغون خمسني عاما وما فوق(.

ون خ حاول إدخال كبتا توقيف 
ة الى قريبه في نظارة فصيلة الرو

اعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخيلـ  شعبة العالقات 
العامة يف بال لهــا انه: »بتاري 15-7-2021، ح ح. م. 
)من مواليد عام 1983، ســوري الجنسية( لزيارة قريبه أ. م. 
)من مواليد عام 2001، ســوري الجنســية(، املوقوف بجرم 
مخدرات يف نظارة فصيلة الروشة يف وحدة رشطة بريوت، 

مصطحبا معه ثيابا عائدة للموقوف.
بتفتيش األلبســة من قبل عنارص الفصيلــة، ُضبط فيها 
حبوب مخّدرة من نوع »كبتاغون«، كان ح. م. يحاول تهريبها 

إىل املوقوف.
أوقف ح. م. املذكور وأودع مع املضبوطات مكتب مكافحة 
املخّدرات املركزي يف وحدة الرشطة القضائية، للتوســع يف 

التحقيق معه، بناء عىل إشارة القضاء املختص«.

ــــــــــب وزيــــــــــــــــــــر خــــــــــارجــــــــــيــــــــــة الــــــــيــــــــونــــــــان نــــــــــا
ــد« ــنـ ــمـ ــلـ ــبـ »الـ و  ــو  ــ ــيـ ــ ــاورجـ ــ جـ ــس  ــ ــدي ــ ــق ــ ال مـــســـتـــشـــفـــى  زار 

زار نائــب وزير الخارجية 
قســطنطينس  اليونــاين 
فالســيس، ترافقه السفرية 
اليونانية كاثرين فونتواليك، 
مستشــفى  امــس،  ظهر 
جاورجيــوس  القديــس 
األرشفيــة،  يف  الجامعــي 
املدير  استقبالهام  يف  وكان 
إدغار  للمستشــفى  العــام 
جوجو واملدير الطبي الدكتور 
اســكندر نعمه، إضافة إىل 

عدد من مديري املستشفى. 
»مناقشــة  اللقاء  وتخلل 
األوضــاع التــي آل اليهــا 
املستشفى، بعد انفجار املرفأ 
التي متت  وعملية اإلجــالء 
يوم الكارثة، فضال عن تفاين 
العاملــني فيه من الجســم 
وغريهم  والتمري  الطبي 

يف إسعاف الجرحى والصعوبات املادية التي تتحكم يف إنجاز 
الرتميم«. كام تناول »ســري اإلجراءات املتخذة ملواجهة جائحة 
كورونا وعملية اللقاحات«، الفتا إىل »قدرة املستشــفى التي 

كانت تصل إىل نحو 400 رسير و10 غرف عمليات«.
ثم كانت زيارة ملهبط الهيليكوبــرت والطوابق التي ما زالت 
قيد التصليحات.  والتقى نائب وزير الخارجية اليوناين رئيس 

. جامعة البلمند الياس وراق يف حرم الجامعة الرئي
واطلع نائب وزير الخارجيــة اليوناين من وراق عىل »دور 
جامعة البلمند يف خدمة املجتمع من خالل انتاج املعرفة ونرش 
الوعي االجتامعي والصحي وترسي املباد والقيم، وباالخص 

مبدأ الحوار املنفتح الذي ينطوي عىل التالقي وثقافة السالم.
وتناةل اللقاء ســبل تعزيز التعــاون الجامعة والحكومة 

اليونانية.

يو اور س  فى القد يف مست



اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد

أزمــة كبرية  البــالد عىل شــفري  تقف 
يومياتهم  النــاَس يف  تتهــّدد  وخطــرية، 
ومأكلهــم وصّحتهــم، وتضع عــىل املحك 
اســتمراريَة القطاعات االنتاجية االساسية 
يف معظمها )او ما بقي منها حيا(، ســُببها 
مخزوُن املازوت الذي المس الخطوط الحمر، 

يك ال نقول انه تجاوزها وبات »صفرا«.
أمس، وللمــرة الثانية يف غضون يومني، 
رفعت املديرية العامة للنفط الصوت محّذرًة. 
ففــي بيان صــادر عنها الخميــس، قالت 
»تتمنى املديرية من كافة رشكات املحروقات 
لحــ كميات مــن مخزونها لــزوم تلبية 
للوصول  منعاً  تباعاً  املستشفيات  احتياجات 
اىل اي كارثة انســانية جراء انقطاع املادة 
من املستشــفيات. وتطالب املديرية مرصَف 

ورة االرساع واملبادرة الرسيعــة حتى يف فرتات  لبنان بــ
العطل واألعيــاد اىل فتح االعتامدات الخاصــة مبادة الديزل 
أويل بعدما اقرتب نفادها من األسواق رأفة بالبلد واملواطنني، 
وتجاوباً مع رصخات املواطنني املحقة. وتهيب املديرية العامة 
للنفط بكافة املســؤولني عىل مستوى الدولة التعاون الكامل 
لتأمني مادة املازوت من دون انقطاع التي تشــكَل نبض التيار 

الكهربايئ وكل القطاعات يف لبنان«. 
الواقع السلبي هذا، سيصيب بشظاياه رغيف املواطن. ففي 
وقت ارتفعت اســعار املحروقات من جديد اليوم، حذر اتحاد 
املخابز واالفران يف لبنان 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«. واكد االتحاد ان »مديرية النفط سلمت االثنني 
كمية من هذه املادة ال تكفي الكرث من اســبوع، اال انه خالل 
عطلة عيد االضحى املبارك مل تسلم اية كمية ، يف حني اعلنت 
مديرية النفط عن نفاد هذه املادة لديها، علام ان مادة املازوت 
متوفرة يف السوق السوداء بســعر 140 الف لرية للصفيحة 

الواحدة ».
االستشفاء بدوره مهّدد وحياُة املر يف خطر. فقد أعلنت 
نقابة املستشــفيات يف بيان امس ان »مشكلة كبرية تواجه 
القطاع، إذ يتعذر عىل املستشفيات الحصول عىل مادة املازوت 
لتشــغيل املولدات، يف ظل انقطاع الكهربــاء مدة ال تقل عن 
20 ســاعة يف اليوم«. وأشارت إىل أن »عددا من املستشفيات 
مهدد بنفاد هذه املادة خالل ساعات، ما سيعرض حياة املر 
للخطر«. وأهابت النقابة باملسؤولني »العمل فورا عىل حل هذه 

املشكلة تجنبا لكارثة صحية محتمة«.

{ اقفال فنادق ومطاعم {

يف املــوازاة، اضطُر عدد من الفنــادق واملطاعم اىل اقفال 

ابوابه لعدم توّفر اي تغذية بالتيار الكهربايئ، ال من مؤسسة 
ب املوسم  كهرباء لبنان وال من املولدات الخاصة، ما ينب ب
الســياحي الذي يعّول عليه اهل الحكم بقوة. اما اللبنانيون، 
فأصبح معظمهم يعيش يف منزله »يف العرص الحجري«، من 
دون انرتنت او بــرادات او هواتف او مكّيفات، يف ظل التقنني 
القايس الذي بدأه اصحاب املولدات العاجزون عن ايجاد املازوت 

بالسعر الرسمي.
امام هذا املشــهد، تأســف مصادر لكون السلطة اللبنانية 
ة نومة أهل الكهف. بــدل ان تأمر بضبط محكم  تتفّرج، نا
للحدود مع ســوريا، التي عربها تترّسب املحروقات من بنزين 
ومازوت املنظومُة ستقوم عىل االرجح بالضغط عىل مرصف 
لبنان لفتح اعتامدات جديدة لبواخر الفيول، فُتدَفع من اموال 
اللبنانيني وودائعهم. وبــدال من ان تهّب لتأليف حكومة انقاذ 
تتعاون مع صنــدوق النقد الدويل وتأيت ببعض الرســاميل 
واالموال الطازجــة اىل لبنان، ســتلجأ املنظومة اىل الخيار 
االسهل: ستدّق باَب »املركزي« وتطالبه مبد يده من جديد، اىل 
الودائع، لتتفادى االنفجاَر االجتامعي املعي الذي تصّب ازمة 
املحروقات الزيَت فوق جمره. لكن بحسب املصادر، الهروب اىل 
االمام هذا لن ينفع طويال، واذا مل تســارع القوى السياسية 
اىل التفاهم يف ما بينها عىل حل سيايس  حكومي ما، فإن 
االحتياطي االلزامي ســينتهي ولن يدوم »اىل االبد«، والثورُة 

الشعبية ستنفجر كام مل تنفجر من قبل، تختم املصادر.

ــة :  ــاديـ ــصـ ــتـ ــانـــيـــة  اقـ ــة انـــسـ ـ ــار ــكـ ــتـــهـــدد بـ ّ املـــــــــازوت يـ ـــــ
ــع الــلــبــنــانــيــيــن  ــ ـ ــل... ودا ــ ــه ــالــحــل االســ املــنــظــومــة تــعــالــجــهــا ب

السبت 24 متوز 2021

 ال تزال أزمة البنزين واملازوت تتفاعل عىل رغم ارتفاع أسعار 
املشــتقات النفطية صباح اليوم)امس(، عىل وقع معلومات 
ترّجح موافقة مرصف لبنــان عىل فتح اعتامد لتفري باخرة 
واحدة اليوم... وكان عضو نقابة أصحاب محطات املحروقات 
جورج براكس لفت إىل »وجود أزمة مازوت كبرية جداً بسبب 
تأّخــر مرصف لبنان يف فتح االعتــامدات من جهة، وحاجة 
الســوق لهذه املادة، وخصوصاً يف ظل االنقطاع املســتمر 
للكهربــاء، والحاجة اليها بــدءاً من البيت، مــروراً باملحال 
التجاريــة، واملعامــل، واملصانع، واملؤسســات، وصوالً إىل 
املستشفيات، وهو ما يتطلب استهالكاً مضاعفاً، علامً أّن فتح 

االعتامدات مل يعد يكفي حاجة السوق«.
ويف حديث لـ  »األنبــاء اإللكرتونية«، قال براكس »ال حل 
للخــروج من األزمــة إال برفع الدعم متامــاً، كام حصل يف 

موضوع األدوية والسلع الصناعية«.
من جهته، كشف ممثل موزعي املحروقات يف لبنان فادي 
ابو شــقرا يف حديث لـ »صوت لبنان« عن علمه »مبوافقة 
مــرصف لبنان عىل تفري باخرة واحــدة، ولكن ال يكننا ان 
نقول ان االنفراج ســيكون 100 الن كل ما يحد هو ترقيع 

برتقيع«.
يف الســياق، ارتفع صباح امس الجمعة ســعر صفيحة 

البنزين 98 أوكتان 2700 ل.ل. والبنزين 95 أوكتان 2600 ل.ل.، 
أما املازوت فارتفع 1700 ل.ل، وقارورة الغاز 2200 ل.ل.

وأصبحت األسعار عىل الشكل التايل:
- بنزين 98 أوكتان: 78100 ل.ل.
- بنزين 95 أوكتان: 75900 ل.ل.

- مازوت: 58200 ل.ل.
- الغاز: 53700 ل.ل

ارتفــــــا جديد في أســــــعار املحروقات... واألزمة تنتظــــــر تفري باخرة

رفعت نقابة اصحاب الســوبرماركت الصوت، محّذرًة من 
»انقطاع املازوت وعدم قدرة هذا القطاع الحيوي عىل الحصول 
عىل هذه املادة، ملا لذلك من تأثري ســلبي عىل ســالمة املواد 

الغذائية التي تحتاج اىل تربيد«. 
ولفتت يف بيــان اىل أن »هناك الكثري مــن املواد الغذائية 
املوجودة يف الســوبرماركت بحاجــة اىل برادات وأخرى اىل 
درجات حرارة منخفضة نســبياً، لذلك انقطاع كهرباء الدولة 
وكذلك توقف مولدات الســوبرماركت عن العمل بســبب عدم 
وجود مادة املازوت سيؤدي حتامً اىل رضر عىل سالمة املواد 

الغذائية«. 
وأضافت: »رغم تســليم بعض الرشكات املستوردة للنفط، 
مشكورة، املازوت، إال أن هذا املوضوع يتطلب حالً جذرياً من 
قبل املسؤولني املعنيني لجهة استمرار تأمني إمدادات املازوت 

للمصالح الحيوية ومنها السوبرماركت«. 
 وطالبت النقابة وبإلحاح »تخصيص كميات كافية من مادة 
املازوت لهذا القطاع أســوة بالقطاعات الحيوية األخرى مثل 
املستشفيات واألفران«، محذرة من ان »الوقت ينفذ وأي تأخر 
سيؤدي اىل الحاق رضر شــديد بهذا القطاع الحيوي وباألمن 

الغذايئ للبنانيني«. 

{ مستوردو املواد الغذائية {
من جهته، أوضح نقيب مســتوردي املــواد الغذائية هاين 

بحصــيل ان »الرشكات بحاجة إىل كهربــاء 24/24 لتخزين 
املواد الغذائية«، متحدثاً عن »مشكلة يف توزيع املواد يف ظل 
أزمة املحروقات«، منّبهاً مــن »انقطاع التوزيع، ما يؤثر عىل 

االمن الغذايئ«.
ويف حديث إذاعي، لفت بحصيل اىل »صعوبة يف استمرار 
الرشكات بتأمني التخزين والتوزيــع«، مضيفاً »قد نعود اىل 
الحبوب واملعلبات فقط ألننا وصلنا فعال إىل الحضيض بسبب 

سياسات خاطئة طيلة الفرتة املاضية«.
وردا عىل ســؤال، أكد أنــه »إذا كان هناك تجاوب يف ملف 
تشكيل الحكومة سيرتاجع ســعر رصف الدوالر يف السوق 

املوازية، ما ينعكس تراجعاً يف أسعار املواد الغذائية«.

{ ... وقطاع الغاز مهدد {
وحّذر رئيس نقابــة العاملني واملوزعــني يف قطاع الغاز 
ومســتلزماته فريد زينــون يف بيان، مــن أن »قوارير الغاز 
ســتفقد من األســواق، وذلك جراء فقدان مادة املازوت التي 

تعمل عىل أساسها آليات موّزعي الغاز«.
وطالب وزارة الطاقة بـ«تأمني هذه املادة واستثناء املوّزعني 
وإعطائهم مادة املازوت ليســتمر التوزيع يف كل لبنان، وإال 
ســنكون أمام مشكلة أساســية جديدة تواجه اللبنانيني يف 
حياتهم، خصوصاً أن مادة الغاز من الحاجات االساسية لكل 

الشعب اللبناين«.

نقابة اصحا »الســــــوبر ماركات« : انقطا املازوت يهدد ســــــامةالغذاء

أثريت يف الفرتة األخرية، معلومــات صحافية عن جولة 
قام بها وفــد من الخزانة األمريكية عىل حاكم مرصف لبنان 
رياض سالمة والفاعليات املالية واملرصفية واملجتمع املدين، 
تناولت األوضاع املالية والنقدية واملرصفية واالقتصادية يف 

لبنان. 

مصدر مرصيف نفى عرب »املركزيــة« أن يكون الوفد عىل 
مستوى كبار املســؤولني يف وزارة الخزانة األمريكية، كذلك 
نفــى أن يكون التقى فاعليات ماليــة ومرصفية، بل »جّل ما 
يف األمر أن الوفــد ضّم صغار املوظفني يف الوزارة األمريكية 
أتوا إىل لبنان لالجتامع مع موظفني يف املصارف مســؤولني 

بح تقني  بــهــد  ــ  كــان  : ــركــي  االمــي ــي  ــال امل ــد  ــوف ال جــولــة 

عاود تجّمع أصحــاب الصيدليات اإلرضاب امس، حيث دعا 
إىل االقفال من جديد، احتجاجا »عىل الحال املأســوية الذي 
وصل إليه القطاع الدوايئ، وفقــدان أكرثية األدوية من عىل 
رفوف الصيدليات، واحتجاجا عىل توقف مســتوردي األدوية 

عن تسليم البضائع أو البديل عنها«. 
وطالــب التجّمــع وزارة الصحــة بـ«إيجاد حــل عاجل 
ورسيع للمشــكلة املتفاقمة منذ أشهر« ، مؤكداً أن الصيادلة 
»مضطــرون عىل االقفال اىل حني اتفــاق وزارة الصحة مع 
املستوردين عىل تسليم االدوية للصيدليات والرجوع عن قرار 

اقتطاع جزء من جعالة الصيديل«. 
ويف اإلطار، كشــف موقع mtv أن أزمة األدوية إىل تفاقم 
وحواىل 60 يف املئة من الصيادلــة التزموا اإلرضاب املفتوح 

وهناك تصعيد يف انتظار الثالثاء املقبل. 
كذلك، التزم الجزء األكرب من أصحاب الصيدليات يف مدينة 
حلبا وعكار اإلقفال، باســتثناء القليل منهم الذي فتح تلبية 
لطلــب زبائنهم لبيعهم ما تيرس وما تبقــى لديهم من أدوية 

ورية الطارئة.  للحاالت ال
ويف الكورة تجاوبت معظم الصيدليات مع دعوة االرضاب، 
تعبريا عن »الرفض للواقع الذي وصلوا اليه«، واســتنكارا لـ 

»تحكم مافيا الدواء يف مصري املواطنني«. 
من جهة اخرى، اوضح اصحــاب الصيدليات التي مل تلتزم 
االقفال ان »رغــم عدم وجود غالبية االدويــة لديها، اال انها 
فتحت ابوابها للتوضيح واالعتــذار لزبائنها عن واقع فقدان 

األدوية«. 

وتوازياً، أقفلــت صيدليات بعلبك أبوابهــا، احتجاجا عىل 
عدم تســليمها األدوية، ال ســيام املتعلقة باألمراض املزمنة 

ة وحليب األطفال.  والعالجات الدا

ــة املــ فــــي  بــنــســبــة   إقــــفــــال  ــات  ــيـ ــدلـ ــيـ ــصـ الـ إضــــــــرا 

أعلنت نقابة مســتوردي االدوية وأصحاب املستودعات يف 
لبنــان أنها »تضع جميع امكانياتهــا يف ترصف املعنيني عن 
القطاع الصحي والسيام وزارة الصحة العامة ومرصف لبنان 
وهي مستعدة ملناقشــة أرقام الفاتورة الصحية بكل شفافية 
يك يســتطيع املعنيون بناء قراراتهم عىل اســس صحيحة 

ودقيقة«.
وقالت يف بيان امس: »لقد صدر عن املجلس املركزي ملرصف 
لبنان بتاري 14 متوز 2021 بيانــا يوحي ان قيمة الفاتورة 
الصحية ألول ســتة اشهر من ســنة 2021 قد فاقت قيمة 
الفاتورة عينها لكامل ســنة 2020. وقد توصل مرصف لبنان 
لهذا االســتنتاج من خالل جمع أرقام متعددة عائدة لســنة 
2021 قد يكون لها مغزى مــن الناحية املرصفية البحتة امنا 
ال تعرب عن قيمة الفاتورة الصحية الول نصف من هذه السنة 

بتاتا.
مقارنة الفاتورة الصحية لكل من سنة 2020 و2021 بناء 

عىل ثاللثة مصادر مختلفة:
1( مبال الفواتري »املسددة« للمصنعني يف الخارج من قبل 

مرصف لبنان:
بحسب ارقام مرصف لبنان لقد بلغت قيمة الفواتري املسددة 
للمصنعني يف الخارج خالل ســنة 2020 مبل 1172 مليون 

دوالر أي ما يعادل 98 مليون دوالر شهريا.
بينام بلغت قيمة الفواتري املسددة خالل أول ستة أشهر من 
ســنة 2021 مبل 536 مليون دوالر، وقد قام مرصف لبنان 
بتسديد معظم هذه املبال قبل نهاية شهر أيار أي خالل فرتة 

خمسة اشهر ما يعادل 107 ماليني دوالر شهريا.
وبالنتيجة تكون الفاتورة الصحية قد سجلت زيادة بنسبة 

9 و ليس الضعف كام ورد يف بيان املجلس املركزي
وهي زيادة متوقعــة نظرا الرتفاع الطلب عىل أدوية عالج 
كورونا )حوايل 50 مليون دوالر(، ولحالة الهلع لدى املر 
الذين تهافتــوا اىل تخزين الدواء لديهم خوفا من انقطاعه او 

ارتفاع سعره عند توقف الدعم، ولواقع التهريب املعروف.
نقابة الصيادلة:

وبحسب أرقام نقابة الصيادلة بلغت قيمة الفاتورة الدوائية 
خــالل العام 2021 ما يوازي 100 مليون دوالر شــهريا وقد 
ازدادت خالل هذه السنة بنسبة 10 مقارنة بالسنة املاضية 
وهي نســبة تتام مع تلك الناتجة عن ارقام التسديد اىل 

املصنعني يف الخارج املذكورة يف الفقرة السابقة
3(احصائيات رشكة IQVIA العاملية يف الصيدليات:

ان رشكة IQVIA هي رشكة عاملية رائدة يف مجال احصاء 
اسواق االدوية يف اكرث من 80 بلد يف العامل.

وبحســب ارقام الرشكة املذكورة انفا فقــد ازدادت كميات 
االدوية املســلمة اىل الصيدليات خالل اول 5 اشهر من سنة 
2021 بنسبة 11 مقارنة بالفرتة عينها من السنة السابقة، 
وهي نســبة ايضا تتام مع ما اســتنتج مــن املصدرين 

املذكورين اعاله.
ولتصويب النتيجة التي توصل اليها مرصف لبنان يف بيانه 

نوضح ما ييل:
لقد قام مرصف لبنان بجمع ثالثة ارقام مختلفة معتربا أن 
قيمتها االجاملية متثل استرياد النصف االول من سنة 2021 
)املبال املســددة  الفواتري املوجودة و غري املسددة  طلبات 
املوافقات املســبقة( وقد قام مبقارنتها برقم واحد من سنة 

2020 )املبال املسددة فقط(.
ان هذا التحليل غري دقيق اذ ان جزءا من هذه املبال ال يعود 
اســترياده لســنة 2021، كام أن جزءا آخر مل يتم شحنه اىل 
لبنان قطعيا. لذلك وجب تعديل العملية الحسابية ألرقام سنة 

. 2021
وبذلك  تكون قيمة االسترياد الول نصف من السنة الحالية 
حوايل: 445 مليون  148 مليون  593 مليون دوالر أي 
ما يعادل 98 مليون دوالر شــهريا وهــو مبل يوازي ما كان 

.» استورده لبنان خالل السنة املاضية وليس ضعفه

ــشــة ــاق ــن ــدون مل ــعـ ــتـ ــسـ : مـ ــة مــــســــتــــوردي االدويــــــــــة  ــابـ ــقـ نـ
الصحيحة الــــقــــرارات  ــا  ــخـ التـ الــصــحــيــة  ــورة  ــاتـ ــفـ الـ ارقـــــام 

الدكتور  الصحة يف حكومة ترصيف األعامل  شدد وزير 
حمد حســن عىل أن »الحل لتأمني األدويــة املفقودة يف 
السوق يبدأ من تســليم مرصف لبنان وزارة الصحة العامة 
األرقــام والفواتري املدعومة يك تتمكــن الوزارة من تتبع 
مســار األدوية والتأكد من عدم تخزينها يف املستودعات 
، فالوزارة ال  بغيــة تأمينها ملــن يحتاج إليها من املــر
لديها  توافــرت  إذا  إال  الــرشكات  الضغط عىل  تســتطيع 
املعلومــات الكافية من املــرصف وهي ال تــزال بانتظار 

عليها«. الحصول 
لإلرسال«،  اللبنانية  »املؤسســة  إىل  يف حديث  وكشف 
أنه »تبل من مســتوردي األدوية أن مــرصف لبنان أحال 
لوائح  تتبل  الوزارة مل  للرشكات ثالثني مليون دوالر ولكن 
، ما يبقي  املبلــ التي شــملها هذا  باألدوية والــرشكات 
حلقة أساســية مفقودة فيام الحاجة ماسة إىل الرصاحة 

واضحة«. معطيات  عىل  بناء  والشفافية 
ولفــت إىل أن »دور وزارة الصحة العامة إداري ورقايب 
لحامية املواطن يف هذا الظــرف الصعب الذي يحتاج فيه 
املواطن إىل من يتحمل املســؤولية، فهي ليســت صاحبة 
املــال، ولــو كان املال موجــودا لديها لكان الــدواء بقي 
الفرتة  الوزارة اســتطاعت خــالل  أن  والدليل  موجــودا، 
الســابقة من تف كورونا أن تواجه الوباء نظرا لتوافر 

الدويل«. البنك  الحاجة من قرض  املال عند 
املســتورد والصيديل  أن يخفض  وشــدد عىل »رضورة 
قليال من ربحهام فيتم تقاســم الخسارة املادية التي تهون 
استثامرا  »لبنان شــكل  أن  وأكد  األرواح«.  أمام خســارة 
مربحا طيلة العقود الســابقة لرشكات الدواء العاملية التي 
اعتربته منصة رئيســية للرشق األوسط ولن يكون تخليها 
عن لبنان بالســهولة التي يتحد عنهــا البعض«، منوها 
يف الوقت نفســه بـ »ما أبدته هذه الرشكات من استعداد 
التي ستســهم يف مكافحة  الدوائيــة  البطاقة  لتمويــل 

والتهريب«. واالحتكار  التخزين 
ولفت الوزير حســن إىل أن »حل أزمة الدواء يتمثل يف 
التزام مرصف لبنان بوعده تأمني الدعم الشــهري وجدولة 
املستحقات القدية«، آســفا لـ »ما وصفه تسيبا حاصال 
يف الوقــت الراهن يف ســوق الدواء«. وأعلــن أن »هناك 

أدوية غري موجودة وأن مســتودع الكرنتينــا فر تقريبا 
املناعية  األدوية  أن  املســتعصية، كام  األمراض  أدوية  من 
فقدت، وأدوية األمراض املزمنة شــحيحة جدا فيام نسبة 
املســتودعات  تزال متوافرة يف  التــي ما  األدوية األخرى 

. 37 الـ  تقارب 
وإذ أعلن أن »جزءا من هبــة األدوية الرسطانية وصلت 

باألمس من تركيا وســتتبعها دفعة ثانية الحقا ».
وقــال: »نحاول إيجــاد الحلول الظرفيــة والتكيف مع 
الضغوط املالية إىل حني اســتقرار ســوق الدواء، وندعو 
املواطنني إىل التوجه إىل مراكــز الرعاية الصحية األولية 
للحصــول عــىل أدوية لألمــراض املزمنة وفــق وصفة 
طبية. هذه املراكز تؤمــن حاليا األدوية )84 دواء مزمنا( 
املراكز  ألف مريض ويكــن لهذه  ملئتني وأربعــة وثالثني 
اســتيعاب خمسمئة ألف مريض حتى آذار من العام املقبل. 
وبالنســبة إىل حليب األطفال، هنــاك جمعيات عدة تعمل 
لتزويد  اليونيســف  له  تعد  ة مرشوع  اســترياده و عىل 

ألطفالهم«. بالحليب  األهايل 
ودعا نقابــة مصانع األدوية الوطنيــة إىل »لعب دور 
الكمي والنوعي،  التصنيع  املبــادرة إىل  تاريخي من خالل 
تزال مدعومة بحســب  األوليــة ال  املواد  أن  وخصوصــا 
لوائح وزارة الصحــة العامة، ولها أولوية يف التســجيل 
التي لها  الحد من اســترياد األدوية  واملناقصات، بعد قرار 

رديفة«. وطنية  صناعة 

»املـــركـــزي« ــد  وعـ بتنفيذ  والــحــل  رقـــابـــي...  دورنــــا   : حــســن  حــمــد 
ــة لـــادويـــة ــومـ ــدعـ بـــالـــدعـــم الـــشـــهـــري وتــســلــيــمــنــا الـــفـــواتـــيـــر املـ

حّذرت منظمة األمم املتحــدة للطفولة الجمعة من انهيار 
شــبكة إمدادات امليــاه العامة يف لبنان خالل شــهر، جراء 
اإلنهيار االقتصادي املســتمر وما يرتتب عليــه من انقطاع 

للكهرباء وشّح يف املحروقات.
وأوردت يف بيان »يتعرض أكرث من أربعة ماليني شــخص، 
، لخطر فقدان إمكانية الحصول عىل املياه  بينهم مليون الج

الصالحة للرشب يف لبنان«.
وقالت ممثلة املنظمة يف لبنان يويك موكو »يتعرض قطاع 
املياه يف لبنــان للخراب والدمار بســبب األزمة االقتصادية 

الحالية«.
وعّددت املنظمة أســباب عّدة بينهــا العجز عن دفع كلفة 
الصيانة بالدوالر وإنهيار شــبكة الكهرباء و«مخاطر ارتفاع 

كلفة املحروقات«.
ّ املياه عن العمل  وتوّقعت أن تتوقف معظم محطات ضــ
»تدريجياً يف مختلف أنحاء البالد يف غضون أربعة اىل ستة 

أسابيع مقبلة«.
وحذرت موكو من أن »إفتقار الوصول اىل إمدادات شــبكة 
املياه العامة قد يُجــرب األرس عىل اتخاذ قرارات صعبة للغاية 
يف مــا يتعلق بإحتياجاتها األساســية مــن املياه والرصف 

الصحي والنظافة«.
ويف حال انهيار شــبكة اإلمدادات العامة، قّدرت املنظمة 
أن ترتفع كلفة حصول األرس عىل املياه بنســبة 200 يف املئة 

شهرياً، كونها ستضطر للجوء إىل رشكات خاصة لرشاء املياه.
ويواجه لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً غري مسبوق 
يُعد من بني األسوأ يف العامل منذ منتصف القرن التاسع عرش 
بحسب البنك الدويل. وبات أكرث من نصف السكان تحت خط 
الفقر، يف حني فقدت اللرية اللبنانية أكرث من 90 يف املئة من 

قيمتها أمام الدوالر.
وري لتشغيل معامل  وتشهد البالد شــّحاً يف الفيول ال
إنتــاج الكهرباء ويف املازوت املســتخدم لتشــغيل املولدات 
الخاصة، مع نضــوب احتياطي الدوالر لــدى مرصف لبنان 

وتأخره يف فتح اعتامدات لالسترياد.
املاضية قدرة مؤسسة  وتراجعت تدريجياً خالل األشــهر 
كهربــاء لبنان عىل توفري التغذية، ما أدى اىل رفع ســاعات 
التقنني لتتجاوز 22 ســاعة يومياً يف بعض املناطق. ومل تعد 
املولدات الخاصة، عىل وقع شــّح الوقــود، قادرة عىل تأمني 
املازوت الالزم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها 

بدورها اىل التقنني.
كام يواجه القطاع الصحي أعباء متزايدة. وتحذر الصيدليات 
والرشكات املستوردة لألدوية منذ أسابيع من تراجع مخزونها 

من مئات األدوية األساسية.
وحّذرت املستشــفيات الخميس الفائت مــن أن عدداً منها 
ورية لتشــغيل املولدات »خالل  مهدد بنفاد مادة املازوت ال

ساعات«، ما من شأنه أن »يعرض حياة املر للخطر«.

ــار  ــ ــي ــ ــه ــ ــذر مـــــــن ان ــ ــ ــح ــ ــ ــة »الـــــيـــــونـــــيـــــســـــف« ت ــ ــم ــ ــظ ــ ــن ــ م
ــهــر ــي لـــبـــنـــان خــــــال  ــ ــاه فـ ــ ــيـ ــ ــة إمــــــــــــدادات املـ ــكـ ــبـ ـ

عن موضوع »االمتثال« لالطالع عىل بعض األمور عن كثب، 
وكانــت غالبية استفســارات الوفد وأســئلته عن موضوع 
»الفســاد« وتحديداً كيفيــة التعــرّف إىل مكامنه، وكيفية 
، إضافة إىل كيفية التزام كل مرصف بالعقوبات  حصوله...إل
األمريكية. فأجاب املوظفــون املعنيون يف املصارف عىل تلك 

األسئلة »التقنّية« كل وفق معطياته...
أضاف »وبالتــايل، مل يلَتق أعضاء الوفــد األمرييك أحداً 
من جمعية املصارف وال رؤســاء مجالس إدارات املصارف أو 
مدرائها«، من دون أن ينفي أو يؤكد لقاء الوفد بحاكم مرصف 
لبنان، قائالً »رمبا التقى الوفد مســؤولني يف البنك املركزي، 
أو الحاكم رياض ســالمة شخصياً وذلك يف رسالة واضحة 
تحمل أبعاداً سياسية بأن الواليات املتحدة ال تزال عىل عالقات 
وطيدة مع الحاكم ســالمة، وكل الكالم عن أنه عىل الئحة 

العقوبات األمريكية هو كالم فار من مضمونه«.
كذلك رّجح املصدر املرصيف أن يكون الوفد األمرييك »قام 

بجولة يف املنطقة ومن ضمنها لبنان«.
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بعد سعي استمر نحو عقدين

مراقب بصفة  اإلفريقي  االتــحــاد  الــى  ــيــل«  »إســرا
أعلن مسؤولون أنه تم منح إرسائيل رسميا 
األفريقي،  االتحــاد  يف  مراقب  عضو  صفة 
الدبلوماسيون اإلرسائيليون  وهو هدف عمل 

منذ نحو عقدين عىل تحقيقه.
وقدم السفري اإلرسائييل لدى إثيوبيا ألييل 
أدماســو أوراق اعتــامده بصفة مراقب يف 
االتحاد األفريقي إىل رئيس مفوضية االتحاد 
مو فقــي محمد يف مقــر املنظمة يف 

أديس أبابا، وفق ترصيحات للطرفني.
وقــال وزير الخارجيــة اإلرسائييل يائري 
لبيد يف بيان أصدره مكتبه »هذا يوم احتفال 
بالعالقات اإلرسائيلية األفريقية«، مضيفا أن 
وضع املراقب ســيمكن إرسائيل من مساعدة 
االتحاد األفريقي بشــكل أكــرب يف مجايل 

مكافحة جائحة كوفيد واإلرهاب.
وسبق إلرسائيل أن حصلت يف السابق عىل 
األفريقية،  الوحدة  صفة مراقب يف منظمة 
لكن بعد حــل منظمة الوحــدة عام 2002 
واســتبدالها باالتحاد األفريقــي تم إحباط 

محاوالتها الستعادة هذه الصفة.
وقال لبيد »هذا يصحح الوضع الشاذ الذي 

ا منذ نحو عقدين، ويشــكل جزءا  كان قا
الخارجية  العالقــات  لتعزيز نســيج  مهام 
إلرسائيــل«، مضيفــا أن هــذه الخطــوة 
»ستســاعدنا عىل تعزيز أنشطتنا يف القارة 

األفريقية ومع الدول األعضاء يف املنظمة«.
وأشــار بيان لبيــد إىل أن إرسائيل تقيم 
حاليا عالقات مع 46 دولة أفريقية، و«لديها 
رشاكات عىل نطاق واسع وتعاون مشرتك يف 
مجاالت مختلفة، بينها التجارة واملساعدات«.

من جهته، شــدد مو فقــي يف بيان 
الخميس عــىل أن االتحــاد األفريقي »كان 
واضحــا للغاية يف موقفه، بأن حل الدولتني 

رضوري لتعايش سلمي«.
وقالت إيبا كالوندو املتحدثة باســم فقي 
إن هنــاك أكرث من 70 ســفارة غري أفريقية 
ومنظمة غري حكوميــة معتمدة حاليا لدى 
االتحــاد األفريقي. وتتمتع فلســطني أيضا 
بصفة عضو مراقــب يف االتحاد األفريقي، 
وشــكلت بيانات االتحــاد األفريقي األخرية 
الفلسطيني  اإلرسائييل  بالنزاع  يتعلق  ما  يف 

مصدر إزعاج إلرسائيل.

ــي يـــهـــدد بــمــنــع  ــالـ ــقـ ــتـ ــن: املـــجـــلـــس االنـ ــمـ ــيـ الـ
الجنو مــحــافــظــات  فــي  الــحــكــومــة  اجــتــمــاعــات 

هدد قيادي يف املجلس االنتقايل الجنويب 
اجتامعات  انعقاد  مبنع  إماراتيا-  -املدعوم 

البالد. والربملان جنويب  اليمنية  الحكومة 
بريك  بن  أحمد  املجلس  القيادي يف  وقال 
»اذهبوا  تويرت-  موقع  عىل  حســابه  -يف 
أي  لعقد  ال   ) ( أنتم ورشعيتكــم  للجحيم 
اجتامعــات ملجلس النــواب أو الحكومة.. 

االنتقايل«. وللمجلس  للجنوب  النرص 
وأضاف بن بريك -وهو رئيس ما تســمى 
الجمعيــة الوطنية )مبثابــة الربملان( يف 
)وادي  الوادي  »نزلــزل  االنتقايل-  املجلس 
موت( وســيئون )مدينــة مهمة يف  ح
موت( تحت أقــدام األقزام ممن باعوا  ح
مأرب ويريدون رشعنة أنفســهم يف أرض 
الجنوب«. ومل يصــدر تعليق فوري من قبل 

تغريدته. حول  الحكومة 
اليمنية  الحكومة  متارس  أشــهر،  ومنذ 
الرياض  الســعودية  العاصمة  من  مهامها 
موت  ومحافظات ينيــة أخرى، مثل ح
وشــبوة، إثر توتــر العالقة مــع املجلس 

املؤقتة عدن. العاصمة  االنتقايل يف 
وقبل أســابيع، انطلقت مشــاورات بني 
الحكومــة اليمنية واملجلــس يف عاصمة 
اململكــة، بهدف إنهاء التوتــر بني الطرفني 
الذي  الرياض«،  »اتفاق  تنفيذ  واســتكامل 
وقع يف الخامس من ترشين الثاين 2019، 
أممــي، بهدف  برعايــة ســعودية ودعم 
حــل الخالفات بــني الحكومــة الرشعية 

واالنتقايل.
ومن أبرز بنود االتفاق تشــكيل حكومة 
مناصفة بني الشامل والجنوب يشارك فيها 
املجلس، وتم تشــكيلها يف 18 كانون األول 
املايض، إضافة إىل حل الوضع العســكري 
التي شــهدت  األخرى  واملناطق  يف عــدن 
مواجهات بني الطرفني، مثل محافظة أبني.

تقدم ملحو  إحراز  يتم  اليوم، مل  وحتى 
يف مســألة تنفيذ الشــق العســكري من 
االتفــاق، خصوصــا دمج قــوات الجيش 
واألمــن التابعة للحكومــة واملجلس تحت 

الداخلية والدفاع. قيادة وزاريت 

ــد تــقــويــ : الـــغـــر يـــريـ الفـــــــرو
روسيا فــي  السياسي  ــقــرار  االســت  

قال وزير الخارجية الرويس، ســريغي الفروف، إن الغرب 
يريد تقويض االستقرار الســيايس الداخيل يف روسيا قبل 
االنتخابات الترشيعية فيها، من خالل مزاعم ال أساس لها من 

الصحة.
وأضاف وزيــر الخارجية الرويس، يف نــدوة امس، حول 
السياســة الخارجية: »إنهم يحاولون تشكيل حزام من عدم 
االســتقرار من حولنا، مام يجرب أقرب جرياننا والشــعوب 
الشقيقة عىل االختيار: إما أن تكون مع الغرب أو مع روسيا 

االتحادية«.
وقال الفروف: » إنهم يحاولون احتواء روســيا واألرايض 

املحيطة بها بطريقة عسكرية واقتصادية«.
وأكــد أن هذا التأثري الغريب قد تجىل بوضوح يف أوكرانيا، 
و« يف األشــهر األخرية، جرت محاولة نقل أساليب الثورات 

امللونة إىل بيالروس«.

ــذر ــ ــت ــ ــع ــ ــة ت ــ ــي ــ ــن ــ ــي ــ ــط ــ ــس ــ ــل ــ ــف ــ ــة ال ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الـ
ـــات ــنـ ــ ــــــ نــــــــــــزار ب عــــــــن قـــــتـــــل الــــــنــــــا

ـــربـــيـــن  ارتـــــــفـــــــا عــــــــدد األســــــــــــرى املـــ
ــال ــ ــتـ ــ ــون االحـ ــ ــجـ ــ ــي سـ ــ ــ ــن الــــطــــعــــام ف ــ ــ ع

اعتذر وزير الشــؤون املدنية الفلسطيني، 
، عن قتل الناشط نزار بنات،  حسني الشــي
وقال: »أود أن أقدم التعازي ألرسته وأن أعتذر 
. لقد كانت حادثة مؤسفة  لهم عىل ما حد

جدا«.
: »باسم الرئيس الفلسطيني  وقال الشــي
أبو مازن )محمود عباس( وباســم السلطة 
 ، الفلســطينية أقدم اعتذارنا عــن ما حد
ونعتربه مأساة«، مشــدد عىل أن » ما حد 
 ، ال يكن قبولــه أبدا حتى يف وقت الفو
لكن هذا قد يحد يف أي بلد يف العامل. يكن 

لخطأ كهذا أن يحد يف أمريكا وفرنسا وأي 
بلد آخر يف العامل«.

ورأى أنــه »ال توجد طريقة أخرى للتعامل 
مع ما حصــل ومحاولة تصحيح هذا الخطأ، 
يكن فقــط أن نتعلم مام حــد وأن نتبع 
مضيفا:  الصحيحة«،  القانونيــة  االجراءات 
ء  »أكرر مرة أخرى، لألســف، مثل هذا ال
قــد يحــد يف أي بلد، يف معظــم البلدان 
الديوقراطية يف العــامل.. لكن بالتأكيد إنه 
حاد مأسوي ومؤســف. نعتذر عام حد 

ونتمنى تعلم الدروس منه«.

حذر املدير العام لدائــرة العالقات الدولية 
يف نادي األسري الفلســطيني رائد عامر من 
بني عن  أن  األحول الصحية لــألرسى امل

الطعام منذ قرابة أسبوع بدأت تتدهور.
 عامر أكد أن سياســة االعتقــال اإلداري 
من أخطر السياســات التي اتبعها االحتالل 
بحق االرسى، الفتــاً إىل أن من يتحكم بهذه 

السياسة هو جهاز الشاباك.
من جهته، أعلن نادي األســري الفلسطينّي 
بني عن  ارتفاع عدد االرسى الفلسطينيني امل
الطعام يف السجون االرسائيلية إىل 13 أسرياً.

النادي ويف بيانه، أضــاف أن 5 معتقلني 
جدد رشعوا يف االرضاب عن الطعام إســناداً 
لـ 8 سابقني رفضاً لسياسة االعتقال االدارّي.

ولفت إىل تعليق 3 أرسى آخرين إرضابهم 

عن الطعــام بعد تحقيــق مطالبهم بتحديد 
ســقف االعتقال اإلداري ومواعيــد اإلفراج 

عنهم وآخر نتيجة تدهور حالته الصحية.
إىل ذلك، طرأ تدهور خطر عىل صحة األسري 
االحتالل  وفق  يف ســجون  الخطيب  مؤيّد 
ما كشفت هيئة شــؤون األرسى واملحررين 

الفلسطينية. 
الهيئة قالت إن األســري الخطيب يخضع 
حالياً للمتابعة واملراقبة، مشريًة إىل أن وزنه 
، وأصيب بنزف حاد  تناقص بشــكل ملحو

يف املعدة أّدى إىل تقّيوئه دماً.
وأكدت الهيئة أّن الخطيب اضطر إىل تعليق 
إرضابه املفتوح عن الطعام محّملة االحتالل 
املسؤولية الكاملة عن حياته وحياة األرسى 

خرين.  ا

بــــــلــــــيــــــنــــــكــــــن مـــــــــــــن الـــــــــــــدوحـــــــــــــة:
ـــــــريـــــــ حـــــــيـــــــوي وأســـــــاســـــــي ــر  ــ ــ ــط ــ ــ ق

التقى  وزير الخارجيــة األمرييك أنتوين 
بلينكن نظريه القطري، الشي محمد بن عبد 
الرحمــن آل ثاين يف مقــر وزارة الخارجية 
األمريكية يف واشــنطن، حيث أعترب أن قطر 
رشيك حيوي وأســايس للواليــات املتحدة، 
القطري  للدور  أن واشــنطن ممتنة  مضيفاً 
يف محادثات الســالم األفغانية وبخصوص 

األوضاع يف فلسطني.
وأضاف الوزير األمــرييك أن الرشاكة مع 
قطر ال تقترص فقط عىل الصعيد االقتصادي، 
»بل هي رشيك حقيقي عىل طريق الســالم 
واالســتقرار يف املنطقة والتصدي لإلرهاب 

وتنظيم داعش«.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية القطري 
عن أمله يف دور أكرب لبالده يف الوســاطة 
بالعديد من النزاعات، مشريا إىل أن العالقات 
بني قطر والواليات املتحدة يف تطور مستمر.

كام كشف أنه تم البحث أيضاً يف موضوع 
أفغانستان و تطورات اإلتفاق النووي اإليراين 

و يف موضوع لبنان و العــراق، إضافة اىل 
األوضاع يف قطاع غزة وإدخال املســاعدات 

إليه.
و شــدد آل ثاين خالل اإلجتامع، عىل أن 
حل  اىل  للتوصل  الوحيد  الســبيل  الســبيل 
سيايس يف أفغانســتان هو إطالق اجتامع 
شــامل يضم جميع القــادة األفغان، وجدد 
الحوار بني األشقاء  التزام دولة قطر بتعزيز 

يف أفغانستان.
وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء القطري 
وزيــر الخارجية، تأكيد موقــف دولة قطر 
الثابــت من عدالــة القضية الفلســطينية 
والحقوق املرشوعة للشــعب الفلســطيني 
الشــقيق وإقامة دولته املستقلة عىل حدود 

عام 1967 وعاصمتها القدس الرشيف.
وشــدد آل ثاين عىل الحاجة املاســة إىل 
حــوار مفتوح وشــفاف بــني دول مجلس 
االستقرار  لتحقيق  وإيران  الخليجي  التعاون 

يف املنطقة.

ــهــاجــريــن  قــبــالــة ســواحــل تركيا ـــرق قـــار ُم
أعلنــت وزارة الدفاع الرتكيــة، امس، غرق 
مركب مهاجرين عىل متنه 45 شخصا قبالة 
ســواحل جنوب غرب تركيا، فيــام بدأ خفر 

السواحل عملية بحث وإنقاذ.
وتقوم قوة من خفر السواحل بالبحث عن 
املركب املفقود بعد تلقــي معلومة عن غرقه 
عىل بعد 260 كيلومرتا قبالة ساحل بلدة كا 

السياحية.
وتعد تركيا نقطة عبور لالجئني واملهاجرين 
نحو أوروبا، حيث عــرب قرابة مليون الج 
اليونانية عام 2015 مام  ومهاجر إىل الجزر 
أثار أزمة هجرة يف أوروبا، لكن هذا املســار 
أغلق تقريبا بعد أن اتفــق االتحاد األورويب 
مع أنقــرة عىل وقف تدفــق املهاجرين يف 

اذار2016.
وينص االتفاق بني االتحاد األورويب وأنقرة، 

عىل أن تعيد تركيا إىل أراضيها طالبي اللجوء 
املرفوضني يف اليونان، لقاء دعم مايل أورويب 

ألنقرة.
الوفاء  بعدم  األورويب  وتتهم تركيا االتحاد 
 ، 3 ماليني الج بالتزاماته، يف حني يوجد 6

أغلبهم من السوريني، عىل أراضيها.
وتقول أثينا إنه متت إعادة 139 الجئا فقط 
يف عام 2020 قبل أن توقف أنقرة هذه العملية 

بسبب تف فريوس كورونا املستجد.
ويف كانــون االول املايض، أكــد االتحاد 
األورويب أنه رصف مســاعدة بقيمة ســتة 
مليارات يورو التي تعهــد بها لرتكيا يف عام 

.2016
وتهدف هذه األموال، التي لن تُدفع مبارشة 
إىل حكومة أنقرة، إىل متويل مشاريع معينة 

يف تركيا تلبي احتياجات الالجئني.

بـــــــــوّريـــــــــطـــــــــة: املـــــــــغـــــــــر يــــتــــعــــر
ــه ــتـ ــاسـ ــيـ ــب سـ ــ ــب ــ ــس ــ ب ـــة  لـــحـــمـــلـــة خـــبـــيـــ  

رفــض وزيــر الخارجية املغــريب نارص 
بوريطة االتهامــات بتورط بالده يف قضية 
التجســس عىل الهواتف الشــخصية لقادة 
الفرن  الرئيــس  بينهم  من  ومســؤولني 

إيانويل ماكرون.
الوزير يف ترصيحــات صحفية إن  وقال 
»هذه االتهامات بنيت عىل تخمينات رصفة«، 
مؤكدا أن »الحملة الخبيثــة واملضللة« التي 
تقودهــا مجموعة من املنابــر الدولية ضد 
اململكة »تخــدم أجندات معروفــة بعدائها 

للمغرب«، وأنها صادرة عن أوساط »منزعجة 
من النجاحــات التي راكمهــا املغرب خالل 

السنوات األخرية«.
وأكــد أن هناك »منظــامت غري حكومية 
تحــاول تركيــع املغرب عرب نــرش اتهامات 
باطلة بسبب اتخاذ املغرب لسياسة مستقلة 
وسيادية«، مشريا إىل أن توقيت هذه الحملة 
ضد املغرب »ليس بريئا«، حيث يستعد املغرب 
لالحتفــال بعيد جلوس امللك، أهم عيد وطني 

يف البالد بعد عيد االستقالل.

بـــشـــرو لـــلـــمـــفـــاوضـــات  ــودة  ــ ــع ــ ال  : ــودان  ــ ــسـ ــ الـ
ــة« ــز لــحــمــايــة »الــنــهــ ــاه ــجــيــ ج ــا: ال ــي ــوب ــي إ

 قال اللواء قائد ســالح الجو اإلثيويب يلام مرداسا 
إن القوات الجوية اإلثيوبية مل ترفع عيونها عن سد 
النهضة، ولو للحظة، يف حني أبدى السودان استعداده 

للعودة املرشوطة للمفاوضات تحت املظلة األفريقية.
وأضاف مرداسا »القوات الجوية وقوات الدفاع، عىل 
مدار 24 ســاعة عيونها عىل السامء ومل ترفعها ولو 
للحظة عن سد النهضة، وهي مستعدة لردع أي هجوم 
يسعى لتدمري البالد، وفقا لألوامر الصادرة عن القيادة 

العليا
وأكد أن نجاح املرحلة الثانية من التعبئة األولية لسد 

النهضة، يثل أهمية كبرية لإلثيوبيني.
ويف الســودان، قال مصدر مســؤول بالحكومة 
الســودانية للجزيرة إن إعالن إثيوبيا اكتامل املرحلة 
الثانية من تعبئة سد النهضة وفق ما هو مخطط له 

مجرد إعالن سيايس موجه للداخل اإلثيويب.
وأوضح أن التقديرات السودانية تشري إىل أن ما تم 
حجزه من مياه خــالل هذه العملية يرتاوح بني 3 و4 
13 مليار مرت مكعب كام  مليارات مرت مكعب، وليس 5

كانت تنوي إثيوبيا.
وأضاف أن الســودان تكبد كلفة اقتصادية عالية، 
بسبب اإلجراءات االحتياطية والتخفيفية التي اتخذها 
ملجابهة أي تداعيات لعملية التعبئة الثانية، وليس لديه 

االستعداد لتحمل تلك التكلفة يف املستقبل.
العودة للحاضنة األفريقية

وكشف املصدر املسؤول بالحكومة السودانية عدم 
مامنعة بالده يف العودة إىل مفاوضات سد النهضة 
تحت قيادة االتحاد األفريقي لكنه أضاف أنها تشرتط 
أن تكون املفاوضات مبنهجية جديدة، ويف إطار زمني 

محدد، مع رضورة توسيع دائرة الوساطة 
لتشمل األطراف الدولية.

وأشار إىل أنه إذا توفرت اإلرادة السياسية 
الكافية، فإن 6 أشهر فقط كافية للتوصل 
التفاق، مؤكدا أن السودان لن يدخر جهدا 
يف التوصــل إىل اتفاق قانوين شــامل 
وملزم، يضمن تدفقا سلسا وآنيا ملعلومات 
تعبئة وتشغيل الســد، ويراعي مصالح 

الجميع، ويحقق إلثيوبيا االستفادة من مرشوع السد.
من جهة أخــرى أعلنت غرفة طــوار الخريف 
والفيضانات يف محافظة مروي شامل السودان أن 
إدارة ســد مروي الذي يبعد نحو 400 كيلومرت شامل 
الخرطوم، أفادت بوصول كميات غري متوقعة من املياه 
إىل بحرية السد، األمر الذي يجعل فتح خزانه لترصيف 

املياه احتامال كبريا.
وناشدت الغرفة املواطنني الحذر واتخاذ اإلجراءات 
الالزمة لــدرء خطر الفيضانات وحامية الجســور 

الواقية.
يأيت ذلك بعــد أن توقعت وزارة الري واملوارد املائية 
السودانية قبل أيام زيادة يف وارد مياه نهر النيل األزرق 

نتيجة األمطار الغزيرة عىل الهضبة اإلثيوبية.
وأشارت الوزارة إىل أنه ستكون هناك زيادة تدريجية 
يف مناسيب النهر جنوب خزان الروصريص وشامله 

حتى الخرطوم.
وتشري تقارير إىل حدو زيادة يومية يف معدالت 

األمطار يف أجزاء واسعة من السودان.
ال توقيع عىل اتفاق نهايئ

من جانبه، أكد املتحد باسم الخارجية اإلثيوبية 

دينــا مفتي أنه من غري املمكــن التوقيع عىل اتفاق 
نهايئ، ألنه ال يوجد اتفاق قانوين شامل ونهايئ يف 

العامل، عىل حد تعبريه.
وتابع مفتي أنه بالنسبة لالتفاق امللزم، فإن إثيوبيا 
ال متانع يف إبرام اتفاق مربح للجميع بشــأن ملء 
وتشغيل سد النهضة، و«لكن ال يكننا توقيع اتفاق 

نهايئ يف ظل غياب اتفاق قانوين شامل«.
وقال إن »ما يريدونه يف هذا االتفاق منعنا من إنجاز 
أي مشاريع، وموقف إثيوبيا واضح يف هذا الشأن منذ 

البداية، لكن يكننا االتفاق حول التعبئة««.
من جهة أخرى، أكدت الخارجية الروسية وقوف 
موسكو عىل مسافة واحدة من جميع أطراف الخالف 

حول سد النهضة.
وشددت الناطقة باسم موسكو، ماريا زاخاروفا، 
يف مؤمتر صحفــي عىل رضورة إيجــاد حل لهذه 
املشكلة عىل أساس مفاوضات ثالثية تجري برعاية 

االتحاد األفريقي.
وقالت إن بالدها ترى »رضورة ملحة يف مواصلة 
املشاورات بني األطراف بعد املرحلة الثانية مللء السد، 
انطالقا من ترصيحات الجانب اإلثيويب حول استعداده 

للتشاور«.

الناصر عبد  الى  السيسي  من  تحية 
ــو ــيـ ــولـ ــــــــــورة يـ كــــــــرى  فـــــي 

مبناســبة الذكرى 69 لثورة 23 يوليو مبرص، وجه الرئيس 
املرصي عبد الفتاح الســي التحية والتقديــر إىل الزعيم 

الراحل، جامل عبد النارص.
وقال الســي يف كلمة وجهها إىل الشعب املرصي بهذه 
املناسبة: »إن مرص غنية بأبنائها، وير الزمن وتتغري طبيعة 
التحديات التي تواجه وطننا، ويبقي الشعب املرصي دوما عىل 

قدر تلك املسؤوليات العظيمة«.
وأكد الرئيس املرصي عىل مواصلة العمل لتحقيق  التنمية 

وبناء وطن قوى يف جميع املجاالت.

ـــــر تـــــبـــــدأ الـــتـــحـــقـــيـــ الـــــجـــــزا
» ـــيـــحـــة »بـــيـــغـــاســـو ــي فـــ ــ  فـ

أمر القضاء الجزائري بفتح تحقيق بشأن عمليات تجّسس 
تعرضــت لها مصالح البالد، مبا يف ذلــك التنّصت الذي طال 
شخصيات جزائرية، بحسب ما أفاد به بيان للنائب العام لدى 

مجلس قضاء الجزائر.
وجاء يف البيان أنه يف ضوء ما تناوله بعض وسائل اإلعالم 
الجزائرية والدولية، وتقارير واردة من حكومات بعض الدول، 
بشأن عمليات تجّسس تعرّضت لها مصالح الجزائر، وتنّصت 
طال مواطنني وشخصيات جزائرية، فإن »نيابة الجمهورية 
لدى محكمة ســيدي أمحمــد أمرت بفتح تحقيــق ابتدايئ 

للتحري« بشأن هذه الوقائع.
ولهذا، جرى »تكليف مصالح الضبطية القضائية املختصة 
مبكافحة الجرائم الســيربانية واملعلوماتية«، علامً بأن »هذه 
الوقائع، إن ثبتت، تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجزائري«.
وتتمّثل هــذه الجرائم بـ«جناية جمــع معلومات بغرض 
تســليمها إىل دولة أجنبية، يؤدي جمعها واســتغاللها إىل 
اإلرضار مبصالــح الدفاع الوطني، وجنحة الدخول عن طريق 

الغّش أو بوسائل غري مرشوعة«.
بدورها، أعربــت وزارة الخارجيــة الجزائرية عن »قلقها 
الشديد بعد نرش وسائل إعالم عاملية تقاريَر عن توّرط بعض 
الدول، بينها املغرب، يف عمليات تجســس، تعرّضت لها عدة 

دول، من بينها الجزائر«.
وأكدت، يف بيان رســمي، أن الجزائر ستتحرك وفق لوائح 

القانون الدويل يف هذا املوضوع.
واســُتهدف ناشــطون وصحافيون وسياسيون من حول 
العامل، عرب عمليات تجســس بواســطة برنامــج للهواتف 
الخلوية طّورته رشكة »أن. أس. أو.« اإلرسائيلية، تحت اســم 

»بيغاسوس«.
وتجّسس »بيغاسوس« عىل عدد ال يقل عن 189 صحافياً، و85 
ناشطاً يف مجال حقوق اإلنسان، و14 رئيس دولة. ورصّحت 
مجموعة »أن. أس. أو.« بأنها باعت برنامج »بيغاسوس« ألكرث 

من 40 دولة، مبوافقة السلطات اإلرسائيلية.



ــات ــيـ ــيـــات ـــــ دولـ ــربـ عـ
السبت 24 متوز 2021

ــة: مـــاكـــرون ــســي ــرن ــف ـــاســـة ال ــي الـــر ول فـ ــ ــسـ مـ
التجسس ــيــة  قــ بــســبــب  ورقـــمـــه  هــاتــفــه  ــر  ــّي

ــة فـــي »مـــطـــار حـــدر«  ــي ــوب ــي ـــرة إ ســـقـــو طـــا
إصــــابــــات وقــــــــو  دون  مـــــن  ــي  ــ ــال ــ ــوم ــ ــص ــ ال

كشف مسؤول يف  الرئاسة 
الفرنسية لوكالة »رويرتز«، 
أن الرئيس  إيانويل ماكرون 
غري هاتفه ورقمه، يف ضوء 
ما تم الكشف عنه يف قضية 
برنامج بيغاسوس للتجسس

وبحســب املسؤول »فإنه 
ليس هنــاك ما يؤكد اخرتاق 
هاتف ماكرون بالفعل، إال أن 
األمر ال يعدو كونه إجراءات 

أمن إضافية«.

الصومال   « موقع  أفاد 
طائــرة   أن  الجديــد«، 
عســكرية  مروحيــة 
يف  ســقطت  إثيوبيــة 
مطــار مدينــة حدر يف 
إقليم بكــول جنوب غرب 

البالد.
مصــادر  وأوضحــت 
أمنيــة، أن املروحية التي 
ســقطت يف مطار حدر، 

كانت تحمل مؤنــاً للجيش اإلثيويب العامل 
تحت مظلــة بعثة  االتحــاد اإلفريقي  يف 

الصومال »أميصوم«.
وأشــار مســؤولون أمنيون، إىل أنه مل 

تقع إصابات، باســتثناء أرضار طفيفة يف 

أعامله،  ــدر  ح مطار  وإســتأنف  الطائرة، 

ومل يكشــف الضباط اإلثيوبيون عن سبب 

سقوط الطائرة.

ــي  ــل نــهــا ــشــك ــمــد ب ــان الــفــرنــســي يــعــت ــرملـ ــبـ الـ
ــر لــلــجــدل ــي ــة االنـــفـــصـــال« املــ ـــون مــنــاهــ ــان »قـ

بـــــــولـــــــنـــــــدا والـــــــــــــواليـــــــــــــات املـــــتـــــحـــــدة
ــي« ــروســ ــ ــة »الـــــعـــــدوان ال ــح ــاف ــك تـــنـــاقـــشـــان م

تبنــت الجمعية الوطنية يف فرنســا 
قانون  نهايئ،  بشــكل  امس،  )الربملان( 
»مباد تعزيــز احرتام قيم الجمهورية« 
املثــري للجــدل، والذي جــرى التعريف 
بــه أول مرة بعبارة »مكافحة اإلســالم 

االنفصايل«.
وتــم اعتــامد القانــون بأغلبية 49 
صوتا، فيام عارضــه 19 مصوتا وامتنع 
نقلته صحيفة  التصويت، وفق ما  5 عن 

»لوفيغارو«.
الــذي يدعمه وزير  القانون  وينــص 
دارمانان عىل مجموعة  الداخلية جريالد 
مــن التدابري حــول »حياديــة الخدمة 
عرب  الكراهيــة  ومكافحــة  العامــة، 
الخدمة  موظفــي  وحامية  اإلنرتنــت، 
الرتبية  عىل  واإلرشاف  واملعلمني،  املدنية 

األرسية، وتعزيز الرقابة عىل الجمعيات، 
وتحســني الشــفافية حــول الطوائف 
ومصــادر متويلهــا، وحتــى محاربة 
شهادات العذرية وتعدد الزوجات والزواج 

القرسي«.
وواجه القانون انتقادات من قبيل أنه 
»يستهدف املســلمني يف فرنسا، ويكاد 
يفــرض قيــودا عىل مناحــي حياتهم 
كافة، ويســعى إلظهــار بعض األمور 
مشكلة  وكأنها  نادر  بشــكل  تقع  التي 

مزمنة«.
وتعد فرنســا من أكرب الدول األوروبية 
من حيث حجم الجالية املســلمة، وحتى 
 5 منتصف 2016 كان يعيش فيها نحو 7
8 باملئة من  ماليني مســلم، مبا يشكل 8

مجموع السكان.       

بحــث مستشــار وزارة الخارجيــة 
األمريكية ديريك شــوليه، مع السلطات 
البولنديــة دور وارســو يف مكافحــة 
»العــدوان الــرويس«، باالضافــة إىل 
مخاوف البلدين من تنفيذ مرشوع »السيل 

الشاميل-2«.
وجاء يف بيان صــدر امس عن وزارة 
الخارجية األمريكية أن شوليه الذي يقوم 
بزيارة إل بولندا »قيم عاليا الدور البولندي 
يف مواجهة العــدوان الرويس وتحريك 

الديقراطية يف بيالروس«.
وأفاد البيــان بأن شــوليه أجرى يف 
وارسو لقاءات مع ممثيل وزارة الخارجية 

البولندية والربملانيني ورجال األعامل.
أيضا  شوليه  املستشار  »وطرح  أضاف 
مسألة أهمية مواصلة تعزيز املؤسسات 
الديقراطية البولندية والدفاع عن حرية 
اإلعالم كعنــارص مركزية للديوقراطية 
القابلــة للحيــاة. وطبعــا، ناقش )مع 
الثنائية  املخــاوف  البولنــدي(  الجانب 
»الســيل  الرويس  الغاز  أنابيب  خط  من 

الشاميل-2«.
ويجري شــوليه جولــة أوروبية زار 
خاللها أوكرانيا، ويقوم حاليا بزيارة إىل 

بولندا.
املتحدة  والواليــات  أملانيــا  وأصدرت 
سابقا بيانا مشرتكا تذكران فيه إجراءات 
لدعــم أوكرانيا وأمــن الطاقة األورويب 
. ويحدد  واألهداف املشرتكة لحامية املنا
البيــان أيضا مجموعــة مــن الرشوط 
لعمل خط أنابيب الغاز الرويس »الســيل 
أعلنت الدولتان  وخاصة  الشــاميل-2«. 
أن مواصلة ترانزيــت الغاز الرويس عرب 
األرايض األوكرانيــة بعــد عــام 2024 
وأن  وأوروبا،  أوكرانيا  لصالح  ســتكون 
برلني تتعهد باستخدام كل وسائل التأثري 
املتوافرة لديها لتمديد االتفاقية الروسية 
األوكرانية حــول ترانزيت الغاز الرويس 
إىل أوروبــا. كام تتعهــد برلني بفرض 
إذا اســتخدمت  عقوبات عىل روســيا، 
األخــرية الطاقة كســالح ضــد الدول 

األوروبية.

التابع  األمن  مجلس  دان 
خطة  أمس  املتحدة،  لألمم 
والقبارصة  تركيــا  زعامء 
منتجع  فتح  إلعادة  األتراك 
فاروشا املهجور يف جزيرة 
ودعا  جزيئ  بشكل  قربص 

للرتاجع فورا عن القرار.
وقــال املجلس يف بيان: 
»يديــن مجلــس األمــن 
الترصيــح الصادر يوم 20 
متوز عــن زعــامء تركيا 
حول  األتراك  والقبارصــة 
مواصلــة فتــح جانــب 
املفصولة  املنطقــة  مــن 

بفاروشا«.
وشــدد املجلــس »عىل 
أي  عــن  الكــف  رضورة 
ال  الجانب  أحادية  تحركات 

تتسق مع قراراته وقد تتسبب يف تصعيد التوتر 
يف الجزيرة وت باحتامالت التوصل لتسوية. 
ودعا إىل الرتاجع الفوري عن هذا النهج وإلغاء 
كل الخطوات التي تم اتخاذها يف فاروشــا منذ 

ترشين االول 2020«.
وأعلن زعيم القبارصة األتراك إرسني تتار، يوم 

3 كيلومرت  20 متوز، أن قسام تبل مساحته 5

مربع من منطقة فاروشا سيعود من السيطرة 

العسكرية إىل السيطرة املدنية، وذلك قبل عرض 

ه الرئيس الــرتيك رجب طيب  عســكري ح

الرتيك  للغزو  الـــ47  الذكرى  أردوغان، إلحياء 

عقب انقالب كان يهدف إىل االتحاد مع اليونان.

ويثل فاروشــا أحد رموز انقســام قربص، 

وبعد عقــود من اإلهامل، 
أوائــل ترشين  أعيــد يف 
شــاط  فتح  االول2020 
الســاحيل  املنتجــع  يف 
الواقع  اليوناين  القرب 
عــىل مشــارف مدينــة 
كان  أنه  علام  فاماغوستا، 
قبل 46 عاما وجهة للسياح 
الذيــن كانــوا يقصدونها 
مبياههــا  لالســتمتاع 
وأمســياتها  الصافيــة 

الصاخبة.
 ،1974 العــام  ومنــذ 
تعاين جزيــرة قربص من 
وهام  لشطرين،  انقسامها 
جمهورية شــامل قربص 
الرتكيــة املعلنة من طرف 
واحد والتي تقطنها أغلبية 
تركيــة، وجمهورية قربص املعــرتف بها دوليا 

والتي تقطنها أغلبية يونانية.
وتعرثت العملية السياسية بني شطري قربص 
منذ انهيار املحادثات التي دعمتها األمم املتحدة 
يف منتجــع كرانس مونتانا الســويرسي، يف 

متوز2017.

أعلنــت وزارة الدفــاع 
عن  أمس  األذربيجانيــة، 
يف  عسكرييها  أحد  مقتل 
إطالق نار من قبل القوات 
األرمينية استهدف مواقع 
عىل الحدود بني الطرفني.

الــوزارة، يف  وقالــت 
وحدات  »استهدفت  بيان: 
للقوات املسلحة األرمينية 
منطقــة  أرايض  مــن 
مواقــع  بازاركيتشــار 
للجيــش األذربيجاين يف 
بالحدود  كلباجار  منطقة 
األذربيجانية«،  األرمينية 
الحاد  »واسفر  مضيفة 
صف  ضابط  مقتــل  عن 
األذربيجانية  القوات  يف 
بإطالق رصــاص قناص 
من قبل الطرف األرميني«.

القــوات األذربيجانية  أن  الــوزارة  وذكرت 

املنترشة يف هــذا االتجاه تتخذ حاليا إجراءات 

عــىل  ردا  جوابيــة 
قائلــة:  االســتهداف، 
األرميني  الطرف  »يسعى 
من خالل اللجوء إىل مثل 
هذه االستفزازات لتصعيد 
بني  الحدود  عىل  األوضاع 

الدولتني«.
وزارة  أفــادت  والحقا، 
بإصابة  األرمينية  الدفاع 
3 من عســكرييها بنريان 
األذربيجانية  القوات  من 
غيكاركونيك  منطقة  يف 

رشق أرمينيا.
وقالت الوزارة األرمينية 
أي  تتخذ  مل  قواتهــا  »إن 
الطرف  ضــد  إجــراءات 
األذربيجــاين قبل أن يبدأ 
األخري إطــالق النار عىل 

العسكريني األرمن«.

ـــــــــــــــــــــــان  مـــــــجـــــــلـــــــس األمــــــــــــــــــــن يُــــــــــــديــــــــــــن خــــــــطــــــــة أردو
ــــــا والــــــقــــــبــــــارصــــــة األتـــــــــــــــــرا لــــفــــتــــ جــــــانــــــب مــــــــن فــــــارو

ــا  ــ ــه ــ ــي ــ ــري ــ ــك ــ ــس ــل أحـــــــــــد عــ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــن عــــــــن مـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ربــــــــيــــــــجــــــــان تـ أ
فـــــــــــي إطـــــــــــــــــاق نــــــــــــــار مـــــــــــن الــــــــجــــــــانــــــــب األرمـــــــيـــــــنـــــــي

الــغــزيــرة فــي سيبيريا ــار  ــط ــراء األم انــهــيــار جــســر جـ

ــــزيــــرة مـــــطـــــار  إعــــــصــــــار ُمـــــحـــــّمـــــل بـــــ
ـــــــــر تـــــــــــــايـــــــــــــوان والــــــصــــــيــــــن يـــــــــ

أســفرت األمطــار الغزيــرة يف إقليــم 

زابايكاليه الــرويس، إىل انهيار جرس لخط 

السكك الحديدية العابر لسيبرييا، مام تسبب 

بوقف حركة القطارات يف كال االتجاهني.

وتم وقف الحركة أيضا يف الطريق الرسيع 

»آمور« يف منطقة قرية بوغوماغكوفو.

وأســفرت األمطار الغزيرة أيضا عن غرق 

أكرث من 900 قطعــة أرض خاصة. واضطر 

سكان مدينة شيلكا للتحرك والتنقل عىل م 

القوارب.

وتسبب هطول األمطار يف تدمري 5 جسور 

أخرى يف منطقة تشرينيشيفس باإلقليم.

ومل تعلن سلطات اإلقليم عن وقوع ضحايا 

بني السكان.

يتوقع خرباء األرصاد الجوية أن يتســبب 
إعصار يف هطل أمطــار غزيرة عىل تايوان 
وسواحل الصني خالل عطلة نهاية األسبوع.

وقال الخــرباء إن إعصار »إن فا« يتجه نحو 
الصني ومن املتوقع أن يصل إىل اليابســة يف 
مقاطعة تشجيان الساحلية إما بعد ظهر يوم 

األحد، أو يف وقت مبكر من صباح االثنني.
وقال مكتب إدارة الطوار يف تشــجيان 
يف مدونتــه الصغرية يوم الجمعة: إنه »رفع 
تحذير املخاطر إىل ثاين أعىل مستوى، ودعا 
تدابري  اتخــاذ  إىل  املحلية  املجالــس  جميع 
وقائية، وتشــمل هذه التدابري عادة استدعاء 
األشــخاص  ونقل  امليناء،  إىل  الصيد  قوارب 
الذين يعيشــون يف املجتمعات الســاحلية 

املعرضة للخطر«.
الجنوب  إىل  وأصدرت مقاطعة فوجيــان 

أوامر مامثلة.
وبالنظر ملساره الحايل، من املتوقع أن متر 
عني اإلعصار بشــامل تايوان، مع اســتمرار 

هطول أمطار غزيرة عىل هذه الجزيرة.
وتأيت هذه التوقعات يف أعقاب الفيضانات 
يف وقت ســابق من هذا األسبوع مبقاطعة 
خنان بوســط الصني، حيــث فاضت األنهار 
والخزانات عن ضفافهــا، ومن بني الوفيات 
البال عددها 33 التي تــم اإلعالن عنها 12 
شخصا حورصوا بسبب ارتفاع منسوب املياه 
يف شــبكة مرتو األنفاق مبدينة تشنغتشو، 

را. عاصمة املقاطعة، األكرث ت

املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان تسّجل
كوى تتقّدم بها روسيا ضد أوكرانيا أول 

أكدت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، امس، تسجيلها 
أول شكوى تتقدم بها روسيا ضد سلطات أوكرانيا. 

وقالت املحكمة يف بيان: »يف 22 متوز، وجهت الحكومة 
الروســية شــكوى دولية ضد أوكرانيا عىل أساس املادة 33 
)القضايا املشرتكة بني الدول( من االتفاقية األوروبية لحقوق 
اإلنســان. هذه الشــكوى الدولية هــي األوىل التي تقدمها 
روسيا. وتم تسجيل هذه الشكوى مبوجب رقم 36958/21«.

املحكمة  الخميــس شــكوى إىل  وقدمت روســيا أمس 
األوروبية لحقوق اإلنسان تتعلق باألحدا التي أعقبت »تغيري 

السلطة يف أوكرانيا باستخدام العنف يف شباط 2014«.
وأوضحت الوثيقة أن »الشكوى تتعلق مبجموعة انتهاكات 
رئيسية هي: مسؤولية السلطات األوكرانية عن مقتل مدنيني، 
والسجن غري القانوين وإساءة معاملة أشخاص، مبا يف ذلك 
تلك التي حدثت يف ساحة االستقالل يف كييف )امليدان( ويف 
مبنى النقابات العاملية يف أوديسا يف عام 2014، وكذلك يف 

دونباس خالل ما يسمى بعملية مكافحة اإلرهاب«.
كام تحمل الشــكوى أوكرانيا املسؤولية الكاملة عن مقتل 
ركاب وأفراد طاقم طائــرة الخطوط الجوية املاليزية »بوين 
«، وكذلك عن  777«، التي كانــت تنفذ الرحلة رقــم »17
التسبب يف معاناة أقارب الضحايا، لعدم اتخاذ تدابري إلغالق 

مجالها الجوي.

الصين تفر عقوبات على وزير 
خرين التجارة األميركي الساب وأفراد 

قالت الســلطات الصينيــة، امس، إنهــا فرضت عقوبات 
مضادة عىل أفراد أمريكيني من بينهم وزير التجارة األمرييك 

السابق ويلرب روس. 
وأوضحت بكني أن هذه العقوبــات تأيت ردا عىل نظريتها 
األمريكية عىل مسؤولني صينيني من مكتب االتصال الصيني 

. يف هون كون
والعقوبات هي األوىل التي تفرضها الصني مبوجب قانون 

مواجهة العقوبات الخارجية الجديد الذي أقر يف يونيو.
يذكر أن تشاو يل جيان، املتحد باسم وزارة الخارجية الصينية، 
قال يف وقت سابق، إن الواليات املتحدة ليست يف وضع يسمح لها 

بوع الصني أو إصدار »تعليقات طائشة« عنها.
ا بأن العالقــات مع الواليات  أضاف أن الصــني تؤمن دا
املتحدة يجب أن تتطور عىل أساس االحرتام املتبادل واملساواة 

واملنافع املتبادلة، بدال من منفعة طرف واحد فقط.
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مبو ـــ  ـ دولــيــات  ـــ  ـ عربيات 

قالت منظمة الصحة العاملية، امس، إنه يتعني عىل جميع 
البلدان التعاون ملعرفة منشــأ فريوس كورونا، وذلك بعد يوم 
من رفض الصني النطاق املقرتح للمرحلة الثانية من التحقيق.
واقرتحت املنظمة هذا الشــهر متابعة التحقيقات السابقة 
التي أجرتها يف الصــني، لكن نائب رئيــس اللجنة الوطنية 
للصحة يف الصني، تشين يي شني، قال إن بكني »لن تقبل هذا 

املقرتح بشكله الحايل«.
وعندما سئل عن رفض الصني، قال املتحد باسم املنظمة، 
طارق ياسارفيتش، يف إفادة صحفية بجنيف: »األمر ال يتعلق 
بالسياسة وال مبن يتحمل اللوم«. وأضاف: »إنه يتعلق بشكل 
أسايس مبطلب لدينا جميعا ملحاولة فهم كيفية وصول الوباء 
إىل البرش. ومن هذا املنطلق تتحمل البلدان مســؤولية العمل 

معا ومع منظمة الصحة بروح الرشاكة«.
وأم فريق بقيادة منظمة الصحة العاملية 4 أسابيع يف 
مدينة ووهان الصينية وضواحيها، مع علامء صينيني وقالوا 
يف تقرير مشرتك يف مارس املايض إن »الفريوس انتقل عىل 
األرجح من الخفافيش للبرش عن طريق حيوان آخر، لكن ال بد 

من إجراء أبحا أخرى«.
وقال مدير املنظمة، تيــدروس أدهانوم، إن التحقيق تعطل 
بســبب االفتقار للبيانات األولية بشأن األيام األوىل النتشار 

املرض هناك.
وتطالــب دول، منهــا الواليات املتحدة، بإجــراء مزيد من 

التحقيقات، وال سيام يف أمر معهد ووهان للفريوسات، الذي 
كان يجري أبحاثا عىل الخفافيش.

وقال دبلوماســيون إن الصني أبدت معارضتها عىل الفور 
للخطة التي طرحها تيدروس خالل محادثات مغلقة مع الدول 

األعضاء يف املنظمة قبل أسبوع.
وســجلت أوىل الحاالت البرشية مبــرض كوفيد-19 يف 
مدينة ووهان بوسط الصني يف ديسمرب كانون األول 2019، 
وقد نفت الصــني مرارا صحة النظريات القائلة بأن الفريوس 

ترسب من أحد مخترباتها.

منظمــــــة الصحة تح على  التعاون ملعرفة منشــــــ »كورونا«

حــث خبري كبــري يف اللقاحــات األمريكيني عــىل تلقي 
ارتفاع  التطعيامت املضادة لكوفيد-19، وذلك مع اســتمرارا 
عدد اإلصابات الجديدة يف الواليات املتحدة، بسبب املتحور دلتا 

شديد العدوى.
وقــال الدكتور غريغــوري بوالند، من مايــو كلينيك، يف 
ترصيحات لقناة »يس يب إس 4« يف مينيســوتا ، إن »ما من 

شك يف أننا سنشهد زيادة« يف أعداد اإلصابات الجديدة.
وأضاف الخبري األمرييك البارز يف علــم اللقاحات، أنه ال 
يزال يرتدي كاممة عندما يكون يف مكان مزدحم، سواء أكان 
مغلقا أو يف الهــواء الطلق. وأكد أن »الكاممة ليســت رمزا 

خرين«. سياسيا، إنها رمز طبي للعناية بنفسك وبا
وأشار بوالند إىل أن مينيسوتا، مثل العديد من األجزاء األخرى 
من البالد، تشهد ارتفاعا يف عدد اإلصابات بكوفيد-19، مؤكدا 
ن حاالت من املرض الشديد ودخول املستشفيات  أنه يشاهد ا

بني الشباب، حيث يستمر املتحور دلتا يف االنتشار.
وطالب األمريكيني بـ«أن ال يخدعوا أنفســهم بالقول: لقد 
وصلت إىل هذه املرحلــة وال أزال بخري، فهــذا نوع مختلف 

متاما«، وأضاف: »سيجدكم إذا مل تكونوا محصنني«.
وتصاعد قلق مسؤويل الصحة العامة األمريكيني بالتزامن 
مع زيادة عــدد اإلصابــات الجديدة ودخول املستشــفيات 

والوفيات، بينام ترتاجع وترية التطعيم يف الواليات املتحدة.
وأصبح املتحور دلتا هو الســاللة السائدة يف البالد، حيث 
ترتفع أعــداد اإلصابات الجديدة يف املناطــق األمريكية ذات 

معدالت التطعيم املنخفضة.
وبحســب املراكز األمريكية ملكافحة األمــراض والوقاية 
منها، فإن اإلصابات ارتفعت بنسبة 70 يف املئة عن األسبوع 
السابق، كام ارتفعت حاالت دخول املستشفيات بنسبة 36 يف 

املئة، وذلك بعد أسابيع من الرتاجع.

خبير لقاحات يحذر : »دلتا« ســــــيجدكم إن لم تكونوا محصنين

قال وزير الخارجية الجزائــري رمطان لعاممرة، إنه بحث 
مع نظريه الرتيك مولود تشاوو أوغلو سبل تعزيز التعاون 

الثنايئ بني البلدين.
وكتب لعاممرة عرب تغريدة: »يف مكاملة هاتفية مع زمييل 
مولود تشاوو أوغلو، وزير خارجية جمهورية تركيا، أكدنا 
عىل عزمنا املشــرتك لتعزيز عالقات الصداقة والتعاون التي 
تجمع بني الجزائر وتركيا عرب تبادل الزيارات رفيعة املســتوى 
وترسي سنة التشاور والتنســيق املتبادل حول املسائل ذات 

االهتامم املشرتك«.
يذكــر أن الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان أشــار خالل 
زيارتــه للجزائر العــام املنرصم إىل الرغبــة يف رفع حجم 
املبادالت االســتثامرية للرشكات الرتكيــة يف الجزائر إىل 5 

مليارات دوالر.
واعترب أردوغــان أن منتدى رجال األعامل الجزائري الرتيك 

العالقــات االقتصادية  لبداية مرحلة جديدة يف  »يؤســس 
االستثامرية بني البلدين«.

ي نا ان تعزيــــــز التعاون ال ــــــر وتركيا يبح وزيرا خارجية الجزا

شــهدت العاصمة الليبية طرابلس يف الســاعات األخرية 
اشــتباكات عنيفة بأسلحة متوســطة وثقيلة بني ميليشيا 
قوة الردع التي يقودها عبد الرؤوف كاره، وميليشيا قوة دعم 
االســتقرار التي يقودها عبد الغني الككيل، الشهري بغنيوة، 
املنتميان لتنظيم اإلخــوان اإلرهايب يف إطار الرصاع املحموم 
لفرض الســيطرة عىل مؤسســات الدولة وتوسعة مناطق 
النفــوذ. إال أن محللني ومتخصصني يف الشــأن الليبي رأوا 
يف ترصيحات أن هذه االشــتباكات بني ميليشــيا قوة الردع 
وميليشــيا غنيوة، وغريها من اشتباكات تتابع يف األسابيع 
األخرية بني امليليشــيات من نفس النوعية، ما هي إال مناورة 
عسكرية يرسل بها التنظيم اإلرهايب رسالة بأنه »ال انتخابات 
الليبي« ضمــن محاوالته إلفشــال االنتخابات  يف الغــرب 

الرئاسية والترشيعية املقررة كانون االول املقبل.
وقال مصدر مطلع لـ«ســكاي نيوز عربية« إن هناك حالة 
احتقان بني امليليشيتني منذ عدة أيام بسبب رصاع دائر بينهام 

عىل من يسيطر عىل مستشفى طرابلس الدويل.
وأضاف املصــدر أن هاتني امليليشــيتني تحديدا هام األكرث 
خر تندلع  عبثا بطرابلس ومؤسســاتها، وأن بني الحــني وا
اشــتباكات بينها، آخرها كان قرب وزارة الخارجية. وازدادت 
حالة االحتقان بني امليليشيتني بشكل كبري مؤخرا ما دفعهام 
لتعزيز عنارصهام بأسلحة ثقيلة ومتوسطة تحسبا لوقوع 
اشتباكات، فيام شــهد مطار معتيقة، مقر قوة الردع، األيام 

املاضية حالة استنفار لهذه العنارص، بحسب املصدر ذاته.

{ تقسيم طرابلس {

وتابع أن سبب اندالع االشــتباكات هو أن قوة من ميليشيا 
الردع أدخلت دورية تابعة لها يف منطقة نفوذ تابعة مليليشيا 
غنيوة حيث أن العاصمة طرابلس قسمها تنظيم اإلخوان عىل 
ميليشياته يف شكل مربعات كل ميليشيا لها منطقة سيطرة 
ونفــوذ فيها. ويواصل املصدر قائال إنــه فور دخول الدورية 
فتحت عنارص ميليشــيا غنيوة النار عليهــا لتفر رسيعا من 
موقع القتال، الفتا إىل أن املنطقة التي شــهدت الحاد تقع 

قرب شارع الزاوية وسيامفرو باب بن غشري.

وعقب انســحاب الدورية ووصولها إىل منطقة نفوذها، 
أبلغت مبا تعرضت له من اعتداء عىل أيدي ميليشــيا غنيوة، 
الردع مناطق غنيوة باألسلحة املتوسط  لتقصفت ميليشــيا 
والثقيلة يف اشتباكات مل تشــهدها العاصمة منذ تويل عبد 

الحميد الدبيبة رئاسة الحكومة الليبية مارس املايض.
ولفت املصــدر إىل أن أصوات القذائف ســمعها املواطنني 
القاطنني يف العديد من املناطق ب غشــري وشارع السيدي 

وسط العاصمة إىل منطقة تاجوراء.

{ محاوالت تهدئة {
وتدخلت عنارص من املخابرات الليبية لتهدئة األمور، داعية 
املتصارعني لوقف إطالق النار وحضور اجتامع لبحث األزمة، 
إال أن غنيوة رفض الحضور وســط توقعــات بتفجر الوضع 

هناك.
وألقت أطراف ليبية اللوم واملســؤولية عىل تركيا والقيادي 
يف  الســابق  الداخلية  وزيــر  باشــاغا،  اإلخواين فتحــي 
حكومة فايز الرساج السابقة عىل حكومة الوحدة الوطنية، 
بتحريك امليليشــيات التي ســاهم يف تأسيســها ملحارصة 
مؤسســات الحكومــة يف طرابلس وبث الفــو هناك 
لتنفيذ مخططات تخدم تنظيــم اإلخوان وتق بعدم إجراء 

االنتخابات يف موعدها.

ــجــدد فـــي طــرابــلــس ــت ــات املــيــلــيــشــيــات ت ــاك ــب ــت لــيــبــيــا : ا

أعلن الرئيس الفنزوييل نيكوالس مادورو استعداده للذهاب 
إىل املكســيك إلجراء مفاوضات مع املعارضة، مشــرياً إىل 
أن املتحدثني باســم الحكومة قد تواصلــوا بالفعل مع وفود 

املعارضة املختلفة.
وقال مــادورو »نحن مســتعدون للذهاب إىل املكســيك، 
وللجلوس مع جدول أعامل واقعــي وهادف وفنزوييل أصيل 
ملعالجة املواضيع التي يجــب معالجتها للتوصل إىل اتفاقات 
جزئية عىل الســالم والســيادة ومن أجل رفــع العقوبات 

اإلجرامية املفروضة عىل فنزويال«.
وجاء كالم مادورو يف مراسم إعالن عن إنجاز 3 مليون و 
600 ألف مرشوع إسكاين للفنزوليني، حيث شدد عىل رضورة 

»رفع جميع العقوبات املفروضة عىل فنزويال«.
وحث مادورو املعارضة عىل البقاء يف املســار الدستوري 
والديقراطي، حيث كشــف أن »هنــاك قطاعات متطرفة ال 

تتخىل عن العنف«.
وقال »تعالوا إىل االنتخابات، تعالوا إىل الساحة الدستورية، 
تخلوا عن العنف واالنقالب وسياســة الخيال والرش، تعالوا 
اً يف العملية السياســية  إىل حيث كان يجب أن تكونوا دا

االنتخابية السلمية يف فنزويال«.
وقبل أســبوعني، أحيت فنزويال العيد العارش بعد الـ 200 
الستقاللها، حيث أكد مادورو أن بالده مصممة عىل استعادة 

ازدهارها االقتصادي رغم العقوبات.
وباملناسبة نفسها، بعث الرئيس األمرييك جو بايدن رسالة 
إىل املعارض خــوان غوايدو جدد فيها ما وصفه »بدعم بالده 
للنضال من أجل الحرية يف فنزويال«، متجاهالً رئيس فنزويال 

الحايل.

وســبق أن أبدى الرئيس الفنزوييل يف مناســبات أخرى 
اســتعداده للتحاور مع املعارضة التي يتزعمها خوان غوايدو 
وتعترب أن فوزه بوالية رئاســية ثانية عــىل التوايل يف أيار 
من العــام 2018، كان نتيجة انتخابــات »مزيّفة ومضادة 

للديقراطية«.
وفرضت واشــنطن عقوبات اقتصاديــة عىل فنزويال يف 
محاولــة إلزاحة مادورو من الســلطة، ويّتهــم هذا األخري 
الواليات املتحدة بشكل منتظم مبحاولة زعزعة استقرار بلده.

ومل يتــّم تحديد بعد موعد لهذه املفاوضات التي ســيكون 
أحد مواضيعها الرئيســية مشــاركة املعارضة أم عدمها يف 
االنتخابات املحليــة واإلقليمية املقررة يف 21 ترشين الثاين. 
وقد تكون هذه االنتخابات فرصة لبــدء الخروج من األزمة، 

بحسب عدد من املراقبني.

ــع املـــعـــارضـــة ــ ــداده ملـــفـــاوضـــات م ــ ــع ــ ــت ــن اســ ــل ــع مــــــــادورو ي

الجديدة  العقوبات  الكوبية، امس،  الخارجية  رفضت وزارة 
التي فرضتها واشــنطن عىل كوبا، مشّددة عىل أنه »ال أساس 

لها«.
ويف التفاصيل، قال وزير الخارجية الكويب برونو رودريغيز 
إن واشــنطن ليس لديها أي ســلطة قانونية أو سياسية أو 

أخالقية لفرض عقوبات عىل الناس يف جميع أنحاء العامل.
هذا وأعلنت إدارة الرئيس األمرييك جو بايدن فرض عقوبات 
جديدة عىل وزير الدفاع الكويب وعىل وحدة يف وزارة الداخلية 

وتوّعدت بفرض املزيد.
وقبل أيام، أكد الرئيس الكويب ميغيل دياز كانيل أن الواليات 
املتحدة »فشلت يف جهودها يف تدمري بلده«، مضيفاً أنه »إذا 
كان لدى الرئيس األمرييك جو بايدن قلق إنساين صادق عىل 
الشــعب الكويب، فيمكنه، كخطوة أوىل نحو إنهاء الحصار، 
إلغاُء إجراءات العقوبات، وعددها 243، والتي قّررها ونّفذها 
الرئيس )السابق( دونالد ترامب، مبا يف ذلك أكرث من 50 قراراً 

تم فرضها بقسوة خالل الجائحة«.

لــهــا أســــــــا  ال  ــة  ــ ــي ــ ــرك ــ ــي ــ األم ــات  ــ ــوب ــ ــق ــ ــع ــ ال  : ــا  ــ ــان ــ ــاف ــ ه

فرضت بريطانيا عقوبات عىل خمســة أشخاص من دول 
مختلفة، من بينهم مسؤول عراقي سابق، ونجل رئيس غينيا 
االستوائية، وذلك يف إطار سياســاتها ملكافحة الفساد عىل 

مستوى العامل.
وقالــت اململكة املتحدة إنها جمــدت األصول املالية لهؤالء 
االشخاص الخمسة، كام فرضت عليهم حظر سفر عىل خلفية 
اتهامات باختالس أموال عامة يف كل من غينيا االســتوائية 

وزيبابوي وفنزويال والعراق.
وقال وزير الخارجية، دومينيك راب، يف بيان إن »الخطوة 
التي اتخذناها اليوم، تستهدف أفرادا ملؤوا جيوبهم بشكل غري 
قانوين عىل حســاب مواطنيهم«، مضيفا: »الفساد يستنفد 
ثراء دول فقرية، ويبقي الناس يف براثن الفقر، ويسمم منبع 
الديقراطية«. وأكــدت وزارة الخارجية فرض عقوبات عىل 

، نجل الرئيس  نائب رئيس غينيا االستوائية، تيودورين أوبيان
الحايل، لتورطه يف اختالس أمــوال حكومية وتحويلها إىل 

حساباته املرصفية الشخصية.
، وإضافــة إىل ترتيبه عقودا عن طريق  وقالت إن أوبيان
، دفع 500 مليون دوالر لرشاء قرص يف  الفســاد وطلب ر
باريس، وســيارات فاخرة ومجموعة مــن مقتنيات مايكل 
جاكسون، من بينها قفاز مرصع بالكريستال بقيمة 275 ألف 
دوالر، كان نجم موســيقى البوب يرتديه يف جولته الغنائية 

»باد« بني 1989-1987.
وفرضت بريطانيا عقوبات عــىل متعاقَدين كوملبينَي هام، 
أليكس نني صعب موران، وألفــارو إنريكه بوليدو فارغاس، 
الستغاللهام برامج الغذاء واإلسكان يف فنزويال لتوريد سلع 

بأسعار مضخمة.

ــون بــالــفــســاد ــهــم ــت ـــخـــا م ــى ا ــل ــة ع ــي ــطــان ــري عـــقـــوبـــات ب
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خالل عرض االفتتاح

ريال مدريد يريد التعاقد مع نجم بايرن ليون غوريتسكا

أشارت تقارير صحفية أملانية وإسبانية إىل أن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع الدويل األملاين ليون غوريتسكا العب وسط بايرن ميوني بطل البوندسليغا.
ماركا اإلسبانية إن ريال مدريد اعتاد التعاقد مع العبني من بايرن ميون أحد منافسيه التاريخيني، وقد فعل ذلك مع توين كروس الذي انضم للنادي املل مقابل 25 مليون يورو فقط. وقالت صحيفة 

وهذا املوسم، فعلها ريال مدريد مرة أخرى بالتعاقد مع ديفيد أالبا يف صفقة انتقال مجانية، ويف العام املقبل سيتحرك العمالق املدريدي نحو غوريتسكا الذي ينعه عنه حاليا الوضع املايل الصعب بسبب أزمة كورونا.
بيلد األملانية إن ريال مدريد أبل الالعب األملاين أنه سيتعاقد معه املوسم املقبل يف ظل سعي النادي املل لتحديث خط وسطه بعد اعتزال مواطنه توين كروس دوليا وتجديد عقد لوكا مودريتش قائد كرواتيا البال عمره 35 عاما ملدة موسم  وقالت صحيفة 

واحد.
وبحسب الصحيفة ذاتها، ال يستطيع ريال مدريد التعاقد مع غوريتسكا هذا العام بسبب الوضع االقتصادي بسبب جائحة كوفيد-19 وكذلك لحرصه عىل االستمرار يف سباق التعاقد مع كيليان مبايب.

وجدد مودريتش عقده ملوسم آخر ، ويأمل توين كروس الذي اعتزل اللعب الدويل وهو يبل 31 عاما، االستمرار يف ريال مدريد موسمني آخرين.
ويناسب غوريتسكا أسلوب ريال مدريد متاما، نظرا ألنه قادم من بايرن ميون ويعرف كيف يتعامل مع الضغط، وهو العب أسايس يف النادي واملنتخب األملاين ويف السادسة والعرشين من عمره وأمامه الكثري ليقدمه.

وحاول بايرن بالفعل دون جدوى تجديد عقد العب خط الوسط لتجنب تكرار نفس سيناريو صفقة أالبا مرة أخرى برحيله مجانا إىل ريال مدريد، ومع ذلك ، يرتدد أن الالعب رفض العرض وأمر وكيله بالفعل باالستامع إىل العروض الخارجية.
ومع ذلك، حذرت الصحيفة الواســعة االنتشار من أن ريال مدريد لن يكون النادي الوحيد املهتم بغوريتســكا، الذي يريده أيضا مانشسرت يونايتد الذي قد يخرس الفرن بول بوغبا هذا الصيف أو القادم، إذ إن أسلوب لعب غوريتسكا يتناسب كذلك مع طريقة 

لعب النادي اإلنكليزي.
هازارد

آس اإلسبانية أن وسطاء اقرتحوا عىل إدارة تشيل عودة البلجي إيدين هازارد لصفوف الفريق هذا الصيف بعد موسمني من بيعه لريال مدريد يف صفقة كلفت الفريق اإلسباين أكرث من 100 مليون يورو. إىل ذلك، ذكرت صحيفة 
ولعب إيدين هازارد يف تشيل 7 مواسم شكل خاللها النجم األول للفريق اللندين، وهو ما دفع عدة وسطاء القرتاح عودته بعد فشله يف تقديم مستوى جيد يف ريال مدريد وكرثة اإلصابات التي عطلت مسريته.

ويحاول ريال مدريد استعادة أفضل مستوى للنجم البلجي يف موسمه الثالث، ويأمل املدرب اإليطايل كارلو أنشيلويت أن يعود هازارد بعد تجربة برفقة املنتخب البلجي يف أمم أوروبا 2020 أكرث حامسا وقوة وبعيدا عن اإلصابات.
أس أن عملية عودة إيدين هازارد لتشيل معقدة رغم أن ريال مدريد سيكون سعيدا ببيعه واستعادة جزء مهم من املبل الذي دفعه للتعاقد معه صيف2018. وأكدت صحيفة 

وبعملية حسابية فإن قيمة هازارد تقلصت مببل 20 مليون يورو كل موسم، وهو ما يؤدي لبيعه مببل ال يقل عن 60 مليون يورو، وهو مبل كبري ال يرغب تشيل يف دفعه، كام أن الفريق اإلنكليزي مطالب مبنحه راتبا أعىل مام كان يتقاضاه يف مرحلته 
األوىل بالفريق.

وال يرغب األملاين توماس توخيل مدرب تشيل يف التعاقد مع إدين هازارد لكون املركز الذي يلعب فيه يعرف تواجد عدة العبني بجودة عالية، اإلنكليزي ماسون ماونت واملغريب حكيم زيا واألملانيني تيمو فرينر وكاي هافريتز واألمرييك كريستيان بوليسيتش.
ويجي إيرلين هاالند مهاجم بوروسيا دورمتوند األملاين واملطلوب من عدة أندية كربى يف أوروبا. ويفضل توماس توخيل ومالك تشيل رومان أبراموفيتش الرتكيز عىل ضم قلب هجوم يف فرتة االنتقاالت الصيفية الحالية ويراهنون عىل إقناع ال

وشارك هازارد برفقة تشيل يف352  لقاء سجل خاللها 110 أهداف وصنع 82 هدفا وفاز بـ 6 ألقاب، بينام لعب لريال مدريد 43 لقاء سجل 4 أهداف وصنع 8 أهداف وفاز بلقبني.

بايرن يضع سقفاً لرواتب العبيه... باستثناء نجم واحد

كشفت مصادر صحفية أن إدارة بايرن ميوني األملاين وضعت سقفا لرواتب العبي الفريق، بحيث ال يتجاوز ما يتقاضاه أي منهم بأي حال من األحوال حاجز الـ20 مليون يورو سنويا.
. بيلد األملانية، فإن الحد األعىل املذكور للرواتب سيحصل عليه العب واحد فقط، هو نجم هجوم الفريق ومنتخب بولندا روبرت ليفاندوفس ووفقا لصحيفة 

وتقســم القواعد الجديدة رواتب العبي الفريق البافاري إىل 4 فئات، األوىل تضم النجوم الذين ترتاوح أجورهم بني 15 و20 مليون يورو، وتضم ليفاندوفســ وحارس املرمى العمالق مانويل نوير وتوماس مولر ولريوس ســاين، بينام سيلحق بهم جوشوا 
كيميتش وليون غوريتسكا وكينغسيل كومان يف حال تجديد عقودهم.

أما الفئة الثانية لدى بطل الدوري األملاين، فترتاوح رواتب العبيها بني 10 و15 مليون يورو، وتضم حاليا نجوما مثل كيميتش وكومان وسريجي غنابري.
وتضم الفئة الثالثة العبني أجورهم بني 5 و10 ماليني يورو، مثل نيكالس سويل وغوريتسكا، أما الرابعة فلالعبني الذين يتقاضون أقل من 5 ماليني يورو.
ويتخذ بايرن سياسة ترشيد نفقات منذ أزمة فريوس كورونا، التي عصفت بقطاع الرياضة يف العامل وأغرقت عددا كبريا من أندية كرة القدم يف الديون.

رئيس أتلتيكو مدريد: جامهري النادي
لن تسامح أنطوان غريزمان

واصل إنري سرييزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد إثارة الجدل بشأن إمكانية استعادة أنطوان غريزمان من صفوف برشلونة.
. ال أعتقد أن جامهري أتلتيكو مدريد ستسامح غريزمان سبورت الكاتالونية  وقال سرييزو يف ترصيحات أبرزتها صحيفة 

وأشار رئيس النادي املدريدي بهذا الترصيح إىل حالة الغضب التي انتابت جامهري ناديه بسبب الطريقة التي رحل بها غريزمان إىل برشلونة يف صيف 2019.
. ال أعرف، أعتقد أنكم ال تتحدثون إىل الشخص املناسب وبسؤاله عن إمكانية إبرام صفقات تبادلية مع البارسا هذا الصيف، رد سرييزو 

وكانت تقارير صحفية أشارت إىل إمكانية إبرام صفقة تبادلية بني الناديني ينتقل مبوجبها ساؤول نيغويز إىل صفوف البارسا مقابل عودة غريزمان مجددا إىل صفوف النادي املدريدي.
ويرغب النادي الكاتالوين يف التخلص من مهاجمه الفرن لتقليص ميزانية الرواتب بني صفوف الفريق مع األزمة املالية التي ير بها جراء جائحة كورونا.

ــ ــدق ــن ــادي ع ــ ــنـ ــ ــة لـ ــ ــي ــاضــ ــ ــي ري ــشـ ــة مـ ــ ــل ــ رح

تقد رحلة ا  تا حنا 

م الرحلة 

سلســلة   اطــار  يف 
النشــاطات  الرياضية الذي 
ينظّمهــا يف صيــف العام 
عندقت  نــادي  نظّم   ،2021
 » الريــايض »رحلــة م
عىل  الثالث  للعام  بالطبيعة 
اســم«درب  تحت  التــوايل 
مبشاركة   «  10452 جدودنا 
اية شخص من  أكرث من ثال
بلدة  عندقت والقرى املجاورة 
وامل  وكرسوان  جبيل  ومن 
الرغم من  وبــريوت عــىل 
صعوبــة التنقالت يف هذه 
لبنان   يعيشها  التي  الظروف 
ومن كافــة الفئات العمرية 
.وتألفــت الرحلــة من عدة 
مسارات كان يسلكها اهايل 
البلدة واملنطقة قدياً وعمل 
الريايض  عندقــت  نــادي 
برئاسة بطل سباقات »تحدي 
فرياري« الســائق تاين حنا 
عىل تجديدها .ويهدف نادي 
عندقت من وراء الرحلة،التي 
اىل  ســنوية،  محطة  باتت 
حض اهــايل البلدة والجوار 
للعودة اىل الطبيعة وخاصة 

احــراج الصنوبر يف البلــدة وهي من األكرب 
ليس يف عندقت فحسب بل يف لبنان .وتأيت 
تسمية  هذا النشاط الريايض »درب جدودنا 
10452« ملا يرمز هذا الرقم من وحدة للبنانيني 
ورغبتهم بالعيــش ضمن وطن موّحد.والقى 

النشــاط االقبال الكثيف مبشاركة عدد كبري 
من املسنني .واختتمتالرحلة بتلبية  املشاركني 
فيهــا دعوة نادي عندقــت اىل فطور قروي  
عىل ضفاف نهر عندقت حيث قّدم خالله حنا 
الهدايا التذكارية والرمزية اىل  املسنني الذين 

شاركوا يف النشاط الريايض.

ــيــة ــان ــ ــة ال ــف املــرحــل ــي ــ ــســت »ســـانـــي النـــــد« ي
ــنــس ــت ــال ــة ب ــ ــردي ــ ــف ــ مــــن تـــحـــدي املـــــهـــــارات ال

للتنس و«سبورتس  اللبناين  االتحاد  استكمل 
مانيا««بطولــة تحدي املهــارات الفردية« يف 
التنــس حيث جرت  املرحلــة الثانية يف زحلة 
عىل أرض ملعب الـ«ساين الند« بحضور رئيسة 
اللجنــة الفنية عضو االتحــاد ناهيا ابو خليل، 
رئيس نادي الـ«ســاين الند« وســيم سيقيل، 
الالعب الســابق طوين عطا، أبناء زحلة العبي 
كرة الســلة يف نــادي بريوت اييل شــمعون 
 ونعيم راباي باالضافــة اىل الالعبني وذويهم.
واكد سيقيل ان هذا النشاط حاميس فهو يسلط 
الضوء عىل جميع العبي التنس والخامات الواعدة 
بشــكل خاص ويكتشف مواهب الناشئني. كام 
وشكر املنظمني واالتحاد اللبناين للتنس برئاسة 
أوليفر فيصل  عىل جهودهم النجاح هذا الحد 

الريــايض ألن الرياضة تبقى املتنفس االيجايب 
 يف ظل الظروف الصعبة التي ير بها هذا البلد.
حاميس  بجو  التحديات  يف  املشاركون  وتبارى 
وفقــاً للفئات العمرية املعتمــدة التالية: تحت 
ال10 ســنوات - تحــت ال14 ســنة - تحت 
(. وسيتأهل صاحبا  وانا )ذكور  ال18 ســنة 
( عن  املركــز االول والثــاين )ذكــور وانــا
كل فئــة عمريــة يف كل تحــدي اىل بطولة 
الفردية. املهــارات  لتحــدي  النهائية   لبنــان 
وبــرز كل مــن غابريــال أبو جلــد )ما دون 
)مادون  ســعادة  جــو   ) 10 ســنوات-ذكور 
14 سنة-ذكور (، اييل نبهان )ما دون 18 سنة-
ذكور ( جويا أبو رجييل )ما دون 10 ســنوات- 
(، هيستيا سكاف)ما دون 18 سنة-انا (. إنا

د اركون يف الت عبات ا عبون وال ال

ــدم ــقـ ــدات فــــي كــــــرة الـ ــيـ ــسـ ــلـ ــان لـ ــنـ ــبـ كــــــ لـ
لنـــــــــــــــادي    مستقباًاللقـــــــــــــــب  ــا  ــقـ االلـ مـــن  املـــزيـــد  عـــجـــانـــي:الحـــراز 

ر ك لبنان  سل م سوال 
أحرز  فريــق »ايليفن فوتبــول برو«) 11 
Football Pro( لقــب كأس لبنان للســيدات 
بكرة القــدم بفوزه عــىل »اكاديية بريوت« 
بنتيجة 5-4 بركالت الرتجيح بعد انتهاء الوقت 
االصيل بالتعادل 2-2 يف املباراة النهائية التي 
اقيمت عــىل ملعب مجّمع فؤاد شــهاب يف 
مدينة جونية.سجلت للفريق الفائز  كريستي 
مطر)الدقيقة  ونتــايل   )64 معلوف)الدقيقة 
88(   وللخــارس يــار رسور)الدقيقــة 41 

والدقيقة 50(. 
وبعــد انتهاء اللقاء ،ســلم عضــو اللجنة 
القدم  لكــرة  اللبناين  االتحاد  التنفيذيــة يف 
النســائية جورج سوالج  الكرة  لجنة  ورئيس 
كأس البطولة لقائدة الفريق الفائز نتايل مطر 

وسط أجواء احتفالية .
قــاد املباراة الحكم حنــني مرعي وعاونتها 
جنى حيــدر وديانا فخــران وراقبها هامبيك 

ميساكيان.
وســبق لنادي »Football Pro 11« ان احرز 
ال19 ســنة لالنا وتحت  لقب بطولة تحت 
ال15 سنة لالنا ويتصّدر بطولة تحت ال17 

. سنة لالنا

الفائــز مارك كنلجيان  الفريق  ورصح مدرب 
بأن العبات النادي اســتحقني الفوز يف املباراة 
النهائيــة لكأس لبنان لعــام 2021 بعد تحضري 
فني وبدين خضعن له تحت ارشافه.وهنأ عائلة 
النادي بهذا اللقب الكبري بعد األلقاب التي تحققت 

يف السابق عىل مستوى الفئات العمرية .
حســني  النادي  مؤســ  أحد  قال  بدوره 
عجــالين«ان الفــوز مبســابقة كأس لبنان 
رة جهد من ادارة النادي والجهاز  للسيدات هو  
اســم  اللوايت رفعن  الالعبات  وأهــايل  الفني 
النادي عالياً .لقد أظهرت بطالت النادي مستوى 
رفيع مع روح قتالية عالية لهن خالل البطولة 
التي توجناها باحراز اللقب الغايل .ولقد عّوضنا 
احرازنا كأس لبنــان بعدما احتلينا املركز الثاين 
يف بطولة الــدوري .انا فخور بالعبي والعبات 
النــادي يف جميــع الفئــات العمرية.كنادي 
ســتبقى  جميلة  ذكريات  لدينــا  وكأكاديية 
راســخة يف اذهاننا وسنعمل عىل احراز املزيد 
من األلقاب يف املســتقبل.نادينا يتطّور بنسبة 
كبرية وأود ان اشــكر كل من ساهم يف احرازنا 
لقــب  كأس لبنان للســيدات بعدمــا جاهدنا 

وكافحنا  من أجل اللقب«.

ــا الـــــفـــــّران ــ ــف ــ ــي ــن: مـــــاريـــــا وهــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ احــــفــــظــــوا جـــــيـــــداً هــــذيــــن االسـ
ــاً ــ ــع ــ ــاز والــــــــعــــــــا الـــــــقـــــــوى م ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ تــــجــــمــــعــــان نــــجــــومــــيــــة الـ

ـــي ــا ــهـ ــنـ ــف الـ ــصــ ــ كـــــــ الـــنـــخـــبـــة فـــــي كـــــــرة الـــــقـــــدم  الــــــــــدور ن
ــوم ــ ــي ــ ال ــل  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ الـ ــا  ــ ــبـ ــ ـ ــد   ــ ــهـ ــ ــعـ ــ والـ ــة  ــ ــم ــ ــج ــ ــن ــ ال ــار   ــ ــ ــصـ ــ ــ األنـ

بعــد تألقهام يف رياضــة الجمباز وحصدهام 
العديد من األلقاب  الرســمية والودية يف الدورات 
والبطوالت املحلية واالقليمية  التي شــاركتا فيها، 
تألقت الشــقيقتان الواعدتان والناشــئتان ماريا 
وهيفا فّران)11 ســنة ومنتميان اىل نادي فينيقيا 
صور الذي يرئسه خبري العاب القوى صالح فّران(  
العمرية  للفئات  القــوى  لبنان أللعاب  يف بطولة 
والفرق التي نظمها االتحاد اللبنان أللعاب القوى . 
ويف التفاصيل، حصدت هيفا ميداليتني ذهبيتني يف 
سباقي ال600 مرت و250 مرت بينام حصدت ماريا 
ذهبية يف ســباق  ال120 مرت وفضية يف سباق 
ال50 م. وتواصل الشقيقتان تدريباتهام يف رياضة 
الجمباز والعــاب القوى يف أمر الفت تحت ارشاف 
والدهام صالح ووالدتهام  ناتاشا مع االشارة اىل 
ان نادي فينيقيا)صــور( يُعترب من األندية الراعية 
والبطالت ســنوياً.  االبطال  ويخّرج  الواعد  للجيل 

ولقد لفتت هيفا وشــقيقتها ماريا األنظار خالل 
بطولة الفئات العمرية عرب االرقام التي ســجالها 
وهي ارقــام واعــدة ستشــجعانهام حتامً عىل 
مواصلة تدريباتهام يف »ملكة األلعاب« وسيكون 
لهام الشــأن الكبري يف املستقبل عىل صعيد لعبتي 
الجمباز والعاب القوى كــام يقول املراقبون الذين 
يتابعون رياضتي الجمباز وألعاب القوى  .فوالدهام 
صالح بطل ســابق يف العاب القــوى ووالدتهام 
ناتاشــا  بطلة سابقة ايضاً وحققت نتائج ممتازة 
يف بطوالت اوكرانيا لسباقات الجري بشكل خاص 
ولديهام خربة يف العاب القوى. ومام الشــك فيه 
ان الشــقيقتني هيفا وماريا ستربزان يف رياضة 
الجري محلياً وخارجياً وسيكون لهام الشأن الكبري 
يف املســتقبل. وعىل الرغم من الظروف الصعبة، 
نجح نادي فينيقيا)صور( يف تحقيق نتائج ممتازة 
عرب العبيه والعباته واملعررف عن النادي الجنويب 

الفئات العمرية خاصة لسباقات الجري  انه خزّان 
تحت ال20 سنة وهو خري سفري ملحافظة الجنوب.

ماريا وهيفا الفّران بطلتان واعدتان وستجمعان 
يومــاً املجد من طرفيــه اذ تتألقــان يف رياضة 
الجمبــاز والحقاً يف ألعاب القوى اذ يرى املراقبون 
انه سيكون لهام الشــأن الكبري يف اللعبتني وهام 
يبلغان ال11 سنة واملســتقبل امامهام للنجومية 
حيث تظهر بوادر املوهبة لدى الشقيقتني التوأمني 
بدعم من والدهام صالح ووالدتهام ناتاشــا اللذين 

يواكبان هيفا وماريا ويعطيهام التوجيهات.
أمر الفت ان نرى شقيقتني نجمتني توأمني تربزان 
يف  رياضيتني اوملبيتني مع التمني للشقيقتني فّران 
التوفيق يف مســريتهام الرياضية التي ســتكون 

حافلة باالنجازات.
ماريــا وهيفا الفّران: احفظوا هذين االســمني 

جيداً...

تقام اليوم الســبت مباراتا الدور نصف النهايئ 
ملســابقة كأس النخبة يف كرة القدم، مبواجهتني 
من العيار الثقيل، حيــث يلتقي األنصار مبواجهة 
النجمة يف ديريب الكرة اللبنانية، يف حني يواجه 

العهد شباب الساحل يف قمة مثرية ومرتقبة.

{ األنصار - النجمة {
يستضيف ملعب مجمع فؤاد شهاب يف جونية 
قمة األنصار والنجمة، حيث يطمح األخ بقيادة 
مدربه األملاين روبرت جاســربت إىل االســتمرار 
بتقديم العروض القوية يف البطولة وتسجيل فوز 

يؤهله إىل النهايئ.
ومن جهته يطمح النجمة بقيادة مدربه يوسف 
الجوهري إىل تقديم عرضا قويا يعكس مســتوى 

الفريق ويصالح جامهريه بعد الخسارة أمام شباب 
الساحل يف دور املجموعات.

ويتســلح األنصار بالعبيه احمد منصور وعيل 
طنيش السي وهاشم خريزات، يف حني يتسلح 
النجمة بالعبيه محمد ســامل ومحمود ســبليني 

وعيل السعدي.
ومل يعرف حتى اللحظة بحال سيشــارك الالعب 
يف صفوف األنصار غربيال بيطار من عدمه، وذلك 
يف ظل معلومات تتحــد عن عدم موافقته عىل 
عــرض األنصار بالتوقيع عىل عقــد طويل األمد، 

حيث يريد التوقيع عىل موسم واحد فقط. 

{ العهد وشباب الساحل {

يســتضيف ملعب أمني عبد النــور يف بحمدون 

مواجهة الفريقني، حيث يأمل العهد بقيادة مدربه 

باســم مرمر للوصول بعيــدا يف البطولة وإحراز 

لقب معنوي قبل انطالق املوسم الكروي، يف حني 

يأمل الساحل بقيادة مدربه محمود حمود ملواصلة 

حملــة الدفاع عن لقبه وتســجيل نتيجة إيجابية 

تخوله الوصول إىل النهايئ.

ويتسلح العهد بنجومه محمد حيدر وعيل الحاج 

وسعيد ســعد، يف حني يربز من الساحل نجومه 

حسني جواد خليفة ومحمد حمود وفضل عنرت.

حيث  التوقيــت،  بنفس  املباراتــني  وســتقام 

يغيب الجمهور بســبب إجراءات فريوس كورونا، 

وســتنقالن عرب قناة االتحاد اللبناين لكرة القدم 

عىل يوتيوب.

 وم والد  

ر النجمة 

ا يفا الفران م والدته ناتا ا و مار

ار  ن ر ا

جرى أمس الجمعة حفل افتتاح دورة األلعاب األوملبية 
اليابان،  إمرباطور  بحضور  طوكيو،  اليابانية  بالعاصمة 

ناروهيتو، وسط ألعاب نارية يف االستاد األوملبي.
وكام كان مقــررا، أقيم حفل االفتتــاح دون حضور 
جامهري بسبب جائحة فريوس كورونا، وسيكون الحال 

كذلك خالل منافسات الدورة األوملبية.
ورفــع أعضاء فــرق الدفاع عن النفس مــن الرجال 

والسيدات، علم اليابان مع عزف النشيد الوطني.

{ دقيقة حداد {

وشــهد االفتتاح، وقوف دقيقة صمــت حدادا عىل 
ضحايا كورونا، قبل إقامة العروض الفنية، واستعراض 

بعثات الدول املشاركة.
ويتسع االستاد األوملبي لحضور 68 ألف متفرج، لكن 

الحفل يقام دون حضور جامهري.
ويشهد االستاد، حضور عدد من الشخصيات البارزة، 
من بينهــا جيل بايدن الســيدة األوىل للواليات املتحدة، 
والرئيس الفرن إيانويل ماكرون إىل جانب عدد من 

ممثيل الجهات الراعية ووسائل اإلعالم.
وشــهد الحفل، انتهاء مسرية الشعلة األوملبية بإيقاد 
املرجل األوملبي، والذي أقيم خارج االســتاد دون حضور 
متفرجني، يف إطــار جهود الحد من انتشــار فريوس 

كورونا.
وتشــهد الدورة األوملبية، تنافس أكــرث من 11 ألف 
ريايض يف 339 مســابقة يف 33 رياضــة مختلفة، 
أغسطس املقبل. وتستمر املنافسات حتى الثامن من آب

مظاهرات رافضة
احتشــد عدد من اليابانيني خارج االســتاد األوملبي، 
الستقبال الحضور لحفل افتتاح دورة األلعاب األوملبية، 
وذلك رغم معارضة أغلب اليابانيني إلقامة األوملبياد يف 

الوقت الحايل يف ظل جائحة فريوس كورونا.
عدد من املشجعني اليابانيني، احتشدوا خارج االستاد 
الســتقبال عدد من الشــخصيات البــارزة التي تح 

الحفل، وكذلك ممثيل وسائل اإلعالم.
ويقول أحد املشاهدين البال من العمر 66 عاما، الذي 
شــاهد عرب التلفاز وللمرة األوىل باأللوان، هذا االفتتاح 
التاريخــي لحلقــات األوملبياد يف الســامء »هذه املرة 
ء، كان من األفضل  االفتتاح ســيكون حزينا بعض ال

حضور عدد من الجامهري«.
وبعد دقائق مــن االنتظار، والتأخــر قليال لحني 
انقشــاع الســحب الكثيفة، ظهرت الطائرات فجأة 

لتنفجر السامء باأللوان.
وقتهــا هتف املواطنــون بصيحات الفــرح وظهرت 
الحلقــات الواحدة تلو األخــرى وبعــد اختفاءها، بدأ 

الجمهور يف التصفيق بشكل جامعي.
ويقول كوجي تسوشــيدا البال مــن العمر 59 عاما 
والقادم من مدينة يوكوهاما فقط ملشــاهدة هذه الثوان 
من االحتفاالت »كان من الرائع رؤيتها حية، رغم األجواء 
املحيطة باملحتجني والتباين بني األشــخاص الســعداء 

والذين ليسوا كذلك«.
وأضاف »إنها املرة األوىل واألخرية يف حيايت، رغم أن 

زوجتي مل ترغب يف اصطحايب«.
من ناحية أخرى، شهدت العاصمة طوكيو، احتجاجات 

عىل إقامة الدورة األوملبية تزامنا مع حفل االفتتاح.
واحتشد العرشات من األشخاص، الذين أحاط بهم 
أفراد الرشطة، رافعني الفتات تحمل عبارات »اخمدوا 
الشــعلة األوملبية« و«ال أوملبيــاد«، كام حملت الفتة 
عبارة تقول إن الــدورة األوملبية »جرية عاملية ضد 

اليابان«.
كذلك كانت هناك احتجاجات صاخبة خارج االستاد، 
كانت مسموعة داخل االستاد يف األوقات التي ينخفض 

فيها صوت العروض الفنية بحفل االفتتاح.
وقالــت فتاة مــن طوكيو )24 عامــا(، فضلت عدم 
الكشف عن هويتها خوفا من عمليات انتقامية محتملة 
من قبل الرشطة، »كنا بالفعل ضــد الفاعلية عندما تم 
ن مع انتشار الوباء  اإلعالن عنها يف عام 2013، ولكن ا

تأكدت شكوانا«.
وأكدت الطالبة »مــع ظهور فريوس كورونا، خرجت 
إىل النور مشكالت اليابان مثل الفقر والركود االقتصادي 
ووضع املرأة. تبحث الــرشكات الكربى فقط عن الربح، 

وهذه الفاعلية خري مثال عىل ذلك«.
وشــاركت فتاة، تبل من العمر )24 عاما(، األسبوع 
املايض يف مظاهرات ضد وصول رئيس اللجنة الدولية، 

، إىل هريوشيام. توماس با
وقالت »مل نكن نريده يف هريوشيام، فلامذا يتوجب 
عليه استخدام رمز السالم الخاص مبدينتنا لألوملبياد يف 

.» هذا الوقت

{ غياب الكاممة {

شارك فريق قرغيزســتان يف مسرية الرياضيني 
دون ارتداء كاممــات يف حفل االفتتاح، عىل عكس 
كل الفــرق التي التزمت بارتــداء أقنعة الوجه وفقا 

لربوتوكوالت كورونا.
وارتــدى فرد واحد من وفد قرغيزســتان كاممة، 
بينام استغنى عنها بقية أفراد الوفد الصغري ومنهام 

حامال العلم.
كام مل يغط معظم أفراد وفد طاجيكستان، وجوههم 
أثناء املســرية، واختار حامال علم باكســتان أيضا عدم 

وضع كاممة.

{برنامج مباريات الرياضيني اللبنانيني{

تجمعــت البعثــة اللبنانيــة يف القريــة االوملبية 
بالعاصمــة اليابانية طوكيو، قبــل االنتقال اىل امللعب 

االوملبي للمشاركة يف حفل االفتتاح.
وكان وصل رئيــس اللجنة االوملبية اللبنانية بيار 
جل واألمني العام العميد املتقاعد حســان رســتم 
ليل أمس إىل العاصمــة اليابانية طوكيو حيث كان 
يف إســتقبالهام رئيس البعثة اللبنانية إىل الدورة 

االوملبية املهندس مازن رمضان.
وكان عديد البعثة قد تواىل وصولهم من إداريني 
الجميع يف مقر  انتظــم  والعبني والعبــات حيث 

إقامتهم بالقرية األوملبية.
وتنطلق االثنني 26 متوز املشــاركة اللبنانية يف 

يت: االلعاب كا
- اإلثنني 26 متوز: تشارك السباحة غابرييال الدويهي 
يف ســباق 200 مرت حرة بني االوىل بعد منتصف الليل 

والثالثة فجرا.
- الثالثــاء 27 منه: يخوض العــب الجودو ناصيف 
إلياس )81 كيلوغراما( التصفيات التمهيدية التي تقام ما 

بني الساعة الخامسة فجرا والسابعة والنصف صباحا.
- األربعاء 28 منه: منافســات رياضــة الرماية من 
الحفرة األوملبية »تراب«، وتخوضها راي باســيل مابني 

الساعة الثالثة فجرا والعارشة صباحا.
كذلك يخوض الســباح منذر كبارة ســباق 200 مرت 

فردي متنوعة بني االوىل فجرا والثالثة والنصف.
- األحــد 1 آب: تخوض الرباعة محاســن فتوح 
)76 كيلوغراما( منافســات مسابقة رفع األثقال، 
وتقام ما بني الساعة الســابعة صباحا والعارشة 

قبل الظهر .
- الثالثاء 3 منه: تختتم املشاركة اللبنانية يف األوملبياد 
وتحديدا يف رياضة ألعــاب القوى. ويخوض العداء نور 
الدين حديد تصفيات ســباق 200 مرت بني الثالثة فجرا 

والسادسة والنصف صباحا.

اللبنانيين الــريــاضــيــيــن  مــنــافــســات  ــامــج  ــرن وب طــوكــيــو  ــاد  ــي ــب ألومل رســمــي  افــتــتــاح 
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من تسعة حروف:    االبراج 

  دولة افريقية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  أحمد بن ماجد 

اخترب معلوماتك

1ـ شاعر فرن راحل. 

2ـ إرصار عىل السؤال.

لكاتب  الثاين  االسم  3ـ 

أمرييك راحل. 

4ـ سّنور، ضمن. 

5ـ من الطيور. 

سيلفسرت  أفالم  من  1ـ 
ستالون. 

2ـ الغنى. 
3ـ نحَت وسحق. 

البحر  4ـ مدينة عــىل 
األسود.

5ـ فطن وحاذق. 

 كاتبة أمريكية مشــهورة راحلة. كانت زوجة لرئيس 

جمهورية. كُرَّمت بوضع صورتها عىل طابع بريدي.

 إسمها مؤلف من 12 حرفا. إذا جمعت: 

7+3+2+6+10 - دولة عربية.

2+4+9+5+9 - عاصمة عربية. 

5+7+2+8 - جزيرة إيطالية.

7+3+11+8 - عاصمة دولة أمريكية. 

12+1+7+11 - مدينة يف الواليات املتحدة. 

9+6+10+2 - االسم الثاين ملطرب مرصي. 

11+5+7 - إنحاز اىل.

2+12 - سّنور. 

1ـ ما إســم الوالية األمريكيــة التي كانت تُعرف بجزر 

سندويتش، ويقع فيها مطار ليهيو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما إسم الشاعر العبايس الذي لّقَب بـ النّواح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما اسم القصيدة التي اّدعى أكرث من سبعني شاعرا 

قديا بأنه صاحبها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ من هو القيرص الرويس الذي أول من لّقَب بالقيرص، 

ولّقَب بالرهيب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما اســم االمرباطور الروماين الذي عا يف القرن 

الثالث.  أرس زنوبيا ملكة تدمر وجاء بها اىل روما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ من هي االديبة الفرنســية التي إشتهرت بتحّررها، 

واسمها األصيل اورور دو بني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما اســم أطول نهــر يف ايرلندا، والذي يجتاز ثال 

بحريات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ من هو امللك الفرن الذي بنى قرص شامبور الذي 

يعترب أحد أجمل القصور يف العامل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ ما إسم الدولة األوروبية التي معظم أمطارها ثلوج، 

ويقع فيها مطار فاسا الدويل 

؟ من هو
من هي؟

الثور

(21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

(22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

(24 آب - 23 أيلول(

العقرب

(23 ت1-21ت2)

الجدي

(22ك1 - 20 ك2)

الحوت

(20 شباط - 20 آذار(

عليــك التخلــص من الرتدد عــىل الصعيد 
العميل، واعتامد املغامرة واملجازفة يف بعض 

املشاريع حتى تحصل عىل النجاح. 

خطوات جادة يف العمل، ورشاكة تساعدك 
عىل حل ازمتك املالية الحالية. الشــخص الذي 

يجذبك غري جدير بعاطفتك النبيلة.

يحتاج كالمك اىل االقناع التام لتصل اىل ما 
تصبو اليــه. كن جريئا كام عهدناك وال ترتدد 

يف طرح االمور بطرق اخرى. 

عليــك أن تعيد النظــر يف توجهات حياتك 
فرمبــا تتمكن من التأقلم يف أوضاع مختلفة 
جديــدة. ال تبتعد عن املناســبات االجتامعية 

السعيدة. 

تتلقى اشــارات ايجابية من شخص عاندك 
ن حقيقة ما تريد  كثريا يف املايض، فقد فهم ا
منه. بالرغم من الصعوبات ســتنال ما تصبو 

إليه. 

اعتــامدك الفطنة والبســاطة يف خوض 
ء .تتحســن  تجاربــك ال بد أن يوصلك اىل 
اللطيــف بالعطف  الحبيب  األمور ويغمــرك 

واالهتامم. 

نينة  تجد نفسك بحاجة اىل من يعطيك الط
واألمان عىل الصعيد املادي. ســتنال ما تريد 

وتطلب اذا طرقت الباب املناسب. 

ال تضيع وقتك مع الناس السلبيني والخبثاء، 
بل حاول أن تتوجــه اىل أولئك الرشفاء الذين 

يطلقون طاقة قوية تتأثر بها. 

ال تقلق اذا شــعرت بالوحدة ألنك لن تخرس 
شيئا اذا انفردت مع نفسك لبعض الوقت. تأمل 

واستمع جيدا لتزيد من معلوماتك. 

ســوف تزداد ثقتك بنفسك. مرحلة ممتازة 
القامة عالقات مهمة مع بعض األشــخاص. 

انت تسري نحو التحسن يف مجال الحب. 

حنني اىل شــخص بعيد عنك يجعلك متوترا. 
ن أن ترتدد يف حســم قراراتك.  ال يجب بعد ا

أخذت من الوقت ما فيه الكفاية. 

نجاحــك يف تنفيذ مهمة صعبة ســيكون 
مصدر غرية لشــخص قريب منــك. األجواء 
العاطفية صافية ومت أوقاتا ســعيدة مع 

الحبيب. 

الحمل

(21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

(22 أيار - 21 حزيران(

االسد

(24 متوز - 23 آب(

امليزان

(24 أيلول - 22 ت1)

القوس

(22ت2 - 21 ك1)

الدلو

(21 ك2 - 19 شباط(

اشتياق
ابتسامة

أزهار
العراق

أصفهان
األردن
بستان

برص
بنسلفانيا

برازيل
بيانو

توماس
تراجع
مترين
جنوى

جعة
جاك
جمل

خوليو
خبز

خطاب
خفيف

خبري
خس
خال

زق
زغرتا
زعيم
زوري
سهم

سويرسا
سنديان

سوربون
سوريا
رشيك

شادية
طرابلس

غرب
فندق
قدير

كولومبيا
ليامسول

منصة

مقصلة

نورمندي.

الحل السابق

الحل السابق

آالسكا

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

S U D O K U

1ـ إدمون ربيز.

2ـ مكة املكرّمة. 

3ـ الربازيل. 

4ـ فانو. 

5ـ الرئيس مانديال.

6ـ ديان روف. 

7ـ دحامن. 

8ـ نغابولو.

1ـ كَروان. 

2ـ وادعت. 

3ـ كد، تم. 

4ـ بيادر. 

5ـ أوليس.

1ـ كوكبا.

2ـ راديو. 

3ـ ود، ال.

4ـ اعتدي. 

5ـ نتمرّس. 

1ـ برتراند راسل، بر
2ـ يوليــــوس قيــرص، 

ساد
يشدهونه تناول،  3ـ 
4ـ رائد، اقيم، أديب

لــــّهاب،  امليــاه،  5ـ 
االجاص

6ـ وّد، جلويس، علّو، بدو
دورو،  ترهــات،  7ـ 

الزعانف
8ـ وي، نرصد، أم درمان، 

أي
9ـ لغديد، وأل، دّسوا

ار الريبال، فرنسا،  10ـ 
11ـ هندو، داريا، سار
الياس بر  12ـ يّولنا، 

13ـ قاتلنــــا، مارلــني 
مونرو

1ـ بيرت أوتول، هرق
2ـ رونالد ريغان
3ـ تالئم، دلدلت

4ـ ريو دي جانريو
5ـ أّول، الرتّدي، ين
6ـ نس، آهو، بوما

7ـ دقيق، سّددوا
8ـ ريشيليو، اللدم

9ـ أصدمه، رأل، أنا

، أعوم، فرار ُ 10ـ رّس
11ـ وابل، داري

12ـ سند، وأر، نايّب
13ـ باهيا، ملوس، رن

14ـ رد، بالزا، أسام
15ـ عند، ألو

16ـ جبا، سارين
17ـ ادناور، ار

18ـ صوفيا لورين، عسو

1ـ ســيف بّتــار، يّر، يف 
الوجه. 

2ـ ممثلة مرصية، العائش. 
3ـ أمطار تدوم يف ســكون، 
مدينــة  األمــر،  يف  فصــَل 

بريطانية. 
4ـ نائب لبناين راحل. 

5ـ لعبــة رياضيــة، عَجب، 
حرف نصب. 

6ـ عملة آســيوية، االســم 
الثاين لرئيــس أمرييك راحل، 

مدينة نيجريية. 
7ـ ذئب، مدخل، كثري. 

8ـ ثوب رديء النسيج، صار 
الوقت، أغل أصوات العود. 

9ـ صــوت الحجــر اذا وقع 
باألرض، صوت الظبي، خصب. 

10ـ أصلــَح البناء، عاصمة 
أمريكية. 

11ـ مغنية عربية راحلة. 
12ـ ما يتطاير من النار، بلدة 

يف الشوف. 
13ـ شح، نصلح القدح، عتَب 

علينا. 
14ـ ممثــل مــرصي راحل، 

صّوَر. 
15ـ ربَط وشــد، يســتعمل 

لألطمة. 
إمتنَع  الناضج،  الثمــر  16ـ 

وكف عاّم. 
17ـ ممثلــة لبنانيــة، احد 

األنبياء.
ينية  وفنانة  مغنيــة  18ـ 
صاحبة الصورة، سالح فردي.

لبنانيــة  ممثلــة  1ـ 
راحلة، برد.

انكليزي،  شــاعر  2ـ 
هدَم، إضطربت أحشاؤه. 
لـ،  إكــرتا  عدم  3ـ 

القوي ذو العزم. 
يفّوضه،  4ـ جــواب، 
فيلم للمخرج هيتشكوك. 
صــّوَت  يفــي،  5ـ 
الضفدع، أداة رشط، بلدة 

يف الشامل. 
ويأخــذ  يغلــب  6ـ 
يُعَرف  ريق،  فك،  ء،  ال

بالقريشة.
7ـ غالم، تســتخدمها 
الحروب،  الجيــو يف 

افريقية. عاصمة 

8ـ عاصمة آســيوية، 
ُحّب، عطش. 

9ـ جانــب الطريــق، 
حــرشة مجتهدة، ضمري 

متصل. 
10ـ أعالــج، مدينــة 
وجيه  رئيــس  تركيــة، 

كفيل. 
11ـ الُعمر، خوف، بلدة 

، أكل الطعام.  يف امل
رفيقة  مقــدار،  12ـ 
نســرتّد  الرصاص،  قلم 

ء.  ال
شامل  يف  مدينة  13ـ 
مــن  ايطاليــا،  رشق 
مدينة  ســَنة،  الفواكه، 

يف املغرب. 
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ــراه فــعــلــيــاً... فما هــي اإلمــكــانــيــات املــطــروحــة؟ الــوضــع االقــتــصــادي واإلجــتــمــاعــي أخــطــر مــّمــا نـ

العراق فــي  األميركية  الــقــوات  ُمهّمة  تغيير  على  األخــيــرة  اللمسات  وضــع 

ــا بــــــــ »عـــــــــواقـــــــــب« بـــــعـــــد الـــــــــغـــــــــارات الــــجــــويــــة ــ ــ ــرك ــ ــ ــي ــ ــ »طـــــــالـــــــبـــــــان« هــــــــــــــّددت أم

األمــــــــم املتحــــــــدة: االحتــــــــال فــــــــي فلســــــــطين 
ــة ــ ــ ــ ــاته العدواني ــ ــ ــ ــي ُممارس ــ ــ ــ ــد ف ــ ــ ــ يُصّع

تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
السبت 24 متوز 2021

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

واملؤسســات القوية، عقد الرشاكة لتحقيق األهداف. 
وتّم وضع هذه األهداف ضمن خطّة التنمية املســتدامة 
لعام 2030 وأقــرت يف الجمعية العامة لألمم املتحدة يف 
العام أيلول 2015، ومن ثم تّم الطلب إىل الحكومات العمل 
عــىل وضع إســرتاتيجيات وطنيــة للوصول إىل األهداف 

املنشودة.
أما السياســة النقدية فهي تُعنــى بأهداف ُمحّددة يف 
القوانــني املرعية اإلجراء. فمًثــال يف لبنان حدّدت املادة 
70 مــن قانون النقد والتســليف مهــام املرصف املركزي 
بأربع نقاط: الحفا عىل اإلســتقرار النقدي، ُمســاندة 
الحكومة يف سياســتها اإلقتصادية، الحفا عىل القطاع 
املــرصيف، وتطوير األســواق املالية. وتأيت إســتقاللية 
املصارف املركزيــة عامة ملنع السياســات الحكومية من 
إســتغالل املواطن عرب عمليات طبع العملة لتربير فشــل 
هذه السياســات وبالتايل وضع رضائب خفية عىل املواطن 

وهــو ما يُعارض مبدأ الديوقراطية.
مــن وجهة نظرتنا العلمية البحتة، اإلنهيار يعني تدهور 
األهداف الســبعة عرش التــي نّصت عليهــا وثيقة األمم 
املتحدة. هذه األهداف تبقى من مســؤولية الحكومات أي 
السياســة اإلقتصادية للدولة يف الدرجة األوىل وليســت 
من مســؤولية السياســة النقدية املحــدودة الصالحيات 
بحســب القانون. فتأمني املواد الغذائيــة للمواطن يبقى 
من مســؤولية الحكومة، وتأمني األدوية هو من مسؤولية 
الحكومــة، وتأمــني الكهرباء  عصــب اإلقتصاد  من 
مسؤولية الحكومة... أي أن حرصية القرارات اإلقتصادية، 
واملاليــة واإلجتامعية والبيئية كانت وســتبقى من مهام 

لحكومة. ا
مــا يحصل يف لبنان هــو نتاج السياســة املالية التي 
إتبعتها الحكومات املتعاقبة. وهذا التعميم يف املســؤولية 
نابــع من مبدأ أن الرشاكة يف وضع السياســات وإقرارها 
هي مســؤولية جامعية تولتها كل حكومات ما بعد إتفاق 
الطائــف. لكن مــا يُرعب أكرث يف هذا املشــهد أن الرتّدي 
الحاصــل يف املــؤرشات )فقر، جوع، صحــة...( هو ترد 
رسيــع جــًدا وهو ما يُرّجــح أن اإلنهيار بــدأ، ونحن بتنا 
نُشــاهد تسلســل هذا اإلنهيار ونحصد النتائج التي صارت 
تكرب ككرة الثلج. واملخاوف تطال مســتوى هذه املؤرشات 
مع إحتامل إنقطاع شــبه كامل لوسائل التواصل الحديثة 
)إنرتنــت وتلفون( وهو ما قد يؤّدي إىل خســائر عرشات 
األلوف مــن الوظائف، كــام وإنقطاع امليــاه والكهرباء 

واملواد الغذائية األساســية وهو ما ســيمنع املواطن حتى 
من إســتخدام “املرحاض” لديه لقضاء حاجته واألصعب 
هو التطور الســلبي ملتحور دلتا الرسيع اإلنتشــار والذي 
قــد يُعيد لبنان إىل مرحلة اإلقفــال والتي، إذا ما حصلت، 
بة القاضية عىل اإلقتصاد املشــلول وعىل  سُتشــكّل ال

أصال. املنهار  الصحي  القطاع 
املشــكلة التــي نواجهها هي غيــاب التقييم الدقيق من 
قبــل املســؤولني وخصوًصا خطورة ما قــد نصل إليه يف 
األسابيع واألشــهر القادمة. الحسابات السياسية ال تزال 
تُســّيطر عــىل تشــكيل الحكومة وهذا أمــر ال نعلم متى 
ســيتوّقف، وبالتايل ويف ظل غياب أفق واضح لتشــكيل 
حكومة وإســتفحال األوضــاع اإلقتصادية واإلجتامعية، 

مــا الحلول املطروحة عىل هذا الصعيد
عملًيــا الحلول اإلقتصادية واملالية كلها يف يد الحكومة 
غري املوجودة حالًيا. فأي ُمســاعدة مــن الخارج مرهونة 
بحكومة قادرة عىل القيام بإصالحات، واملســاعدات التي 
ســتأيت من الخارج ستكون كلها مرشوطة بهذه الحكومة 
يتمحور  بإعتقادنا  اليــوم  القائم  والــرصاع  وبربنامجها. 
حــول برنامج الحكومة القادمة أكرث منه عىل الشــخص 
)ســواء كان رئيــس حكومة أو وزيراً( ومدى إســتعداد 

الحكومــة إلعتامد الربامج املطروحة )الغرب أو الرشق(.

{ إســتحالة بقاء الوضــع عىل ما عليه {
نفة الذكر، ال ُيكن إســتمرار  إًذا ويف ظل التعقيدات ا
الوضع عىل ما هو عليه. وهنا نطرح السؤال عن اإلمكانيات 
التي أعطاها الدســتور لفخامة رئيس الجمهورية يف حالة 
ُمامثلــة. أال يحق لرئيس الجمهوريــة، وهو رأس الدولة 
وحامي الدســتور، إعالن حالة طوار شــاملة أال ُيكن 
له توكيــل الجيش ُمهمــة ُمحاربة اإلحتــكار والتهريب 
يف ظــل عجز مؤسســات الدولة عن القيــام بهذا األمر 
هذه األســئلة ال ُيكن اإلجابــة عليها إال من قبل قانونيني 
يتمتعون مبهارة قراءة الدســتور والقوانني املرعية اإلجراء 
ء، وليس  وتفسريها مبا يخدم مصلحة املواطن قبل كل 

مبا يخدم مصالح قوى سياســية ينتمون إليها.
إن الناظــر إىل الوضــع الراهــن يرى إنشــغال أطراف 
الســلطة كل برتميم أركان بيته وتسنيد ما تصدع من البيت 
الداخــيل بغيــة مواجهة اإلســتحقاق اإلنتخايب القادم. 
األهــم عند هؤالء هــو املحافظة عىل املكتســبات والبدء 
بنســج التحالفات الداخلية منها والخارجية، وال بأس عىل 
املواطن أن يتحمل بضعة أسابيع أو أشهر قليلة هذه املحن، 
ء ســيتغري بعد االنتخابات ففي قاموس الحرب ال  فكل 
مانع من الخسائر الجانبية )Collateral damages( وهي 

رضورية للوصول إىل الهدف األســمى. فمــن هو الفائز 
بعد ضياع آمال شــعب وتهجري األدمغة الواعدة وترســي 
ثقافة اإلحتكار والتضحيــة باملصالح العليا للوطن مقابل 

الحفــا عىل حقوق الفئات الحاكمة
لبنان مقبل عىل مرحلة صعبة جًدا وهناك إلزامية إيجاد 
حلول، أســهلها وأرسعها من الناحية االقتصادية تشــكيل 
حكومة قادرة عــىل القيام باإلصالحات املطلوبة، وأمّرها 
حالة طوار شــاملة تسمح مبنع األوضاع من الرتدي إىل 
مســتويات قد تكون كارثية للمواطن اللبناين الذي ينتظره 
األمّرين يف حال إســتمرار الوضــع عىل ما هو عليه ويف 
ظل الرصاع القائم عىل السلطة والذي يُعطل جميع الحلول 
وأولها تشــكيل الحكومة. فأي خيار ســينقذ ما تبقى من 

الوطن أشالء 

األخرية { الفرصة   }
الواقــع االقتصــادي واملعيــ يفرض عــىل القوى 

السياســية إيجاد حــّل أقلّه  منطقًيــا  من أجل تأمني 
إستمراريتها يف الســلطة. هذا األمر يضعها أمام إمتحان 
( نهار اإلثنــني القادم مع إنطالق  جديــد )ورمبا األخري
اإلستشــارات النيابية وتكليف رئيس حكومة جديدة. فهل 
تنجح يف هذه املهّمة وتســهل تشكيل حكومة جديدة يك 

ال يُصبح التكليف كســابقه 
لن نخوض يف الســيناريوهات السياسية )خارج إطار 
هذا املقال(، بل ســنطرح بعض السيناريوهات من وجهة 

إقتصادية: نظر 
الســيناريو األول هو ســيناريو تفــاؤيل وينّص عىل 
التكليف وتســهيل التأليف يف فرتة قصرية نســبًيا. وهذا 
إن حصــل ســيّضفي جواً إيجابياً قد يُعيــد فتح نافذة يف 
األفق املســدود سياســًيا وإقتصاديًــا. وبالتايل يف حال 
تشــكيل الحكومة، ســيكون أمامها العديد من الوســائل 
املتاحة التي تضّمن إعادة إســتقرار اإلقتصاد وتُعّقلن سعر 
رصف الــدوالر ُمقابل اللرية اللبنانيــة مع الوعود الدولية 

مبســاعدات مالية تواكب العملية اإلصالحية.
الســيناريو الثاين هو سيناريو تشــاؤمي وينص عىل 
أو تعقيد التشــكيل  تأخري تكليف رئيس جديد للحكومة و
مام يُعيدنا إىل ســيناريو الرئيس ســعد الحريري. وهذا إن 
حصل ســيكون له عواقب وخيمة عىل الواقع االجتامعي 
واإلقتصادي والنقدي حيث سيســتمر مسلسل رضب اللرية 
اللبنانية بالصميم وتالياً ســترتاجع بشكل كبري أمام دوالر 

مل يعد يخدم الســوق املحيل فقط
الســيناريو الثالث هو سيناريو حكومة حسان دياب 2 
وســتكون حكومة إنتخابات بالدرجة األوىل نظًرا إىل عدم 

قدرتها عــىل إتخاذ أي قرار إقتصادي بغياب رضا غريب.
الســيناريو الرابع هو حكومة مواجهة حيث يتم تكليف 
رئيس لتشــكيل حكومة بناًء عىل تعهده بالتوّجه رشًقا أي 
مبعنى أخر فتح األبواب لإلســتثامرات الصينية، الروسية 
واإليرانية. ويف هذه الحالة ســتكون املواجهة مع الغرب 
ُمحتدمــة وهو ما قد يلقي مبصري الدولة يف املجهول عىل 

واإلجتامعية. اإلقتصادية  الُصُعد 
املعلومــات املتوافــرة يف األروقــة السياســية تُرّجح 
تكليــف الرئيــس نجيب ميقايت لتشــكيل حكومة جديدة، 
مع ضامنة التســهيل يف التشــكيل وهو مــا يأخذنا إىل 
الســيناريو األول. ويف هذه الحالة سنشهد حكاًم تراجًعا 
يف ســعر رصف الدوالر ُمقابل اللرية اللبنانية يف الســوق 
السوداء إىل مســتويات ســتوجع املضاربني عىل اللرية. 
أضــف إىل ذلك أن إتخاذ الحكومــة العتيدة لقرار مكافحة 
اإلحتكار والتهريب، إذا ما تم كام يجب، سيكون له مفعول 
إضايف عىل إنخفاض الدوالر ُمقابل اللرية وهو ما سيكون 
مــؤرشاً عىل بــدء الخروج من األزمة الــذي لن يكتمل إال 
بتنفيذ اإلصالحات املطلوبة. أضف إىل ذلك أن ض األموال 
)من قبل صندوق النقد واملســاعدات الدولية األخرى( يف 
القطاع املرصيف ســيؤّدي إىل بدء اإلســتثامرات يف لبنان 
خصوًصا أن شــخص الرئيس ميقايت يريح األســواق من 
ناحيــة عالقته الدولية، ومن ناحية عدم املّس باألســس 
الليبرياليــة واملبادرة الفردية التي تّضمن إســتمرار توافد 
رؤوس األموال مع وجود فرص إقتصادية كبرية يف لبنان. 
وإذا مــا تّم تطبيــق التعميم 158 الصادر عن مرصف لبنان 
بطريقــة جيدة، فإن التوقعات هي بعــودة رسيعة للثقة 

بالقطــاع املرصيف من قبل املواطنني.
مبعنــى أخر، التسلســل املنطقي لألمــور هو واحد يف 
حاالت الهبــوط والنزول، وأعني بذلك أن تطبيق مقرتحات 
الصنــدوق الدويل من توقيف التهريب الداخيل والخارجي، 
وإخضــاع جميــع الحــركات االقتصاديــة إىل الدائــرة 
االقتصادية والنظام اإلقتصادي املنتظم ســتكون له آثاره 
عىل األرض، بدءاً من توقف حركة الهبوط ومن ثم الدخول 
يف مرحلة اإلســتقرار وإن كان عىل مستويات عالية، ليبدأ 
بعد ذلك تسلســل األمور التي تــؤدي إىل الصعود املنطقي 
للــرية اللبنانية وذلــك من خالل العمل أوال عىل نرش الثقة 
التي توقف املســار اإلنحداري وتؤســس إىل إعادة هيكلة 
القطاعات كافة مام يريح األســواق ويطلق رحلة التعايف 

ملنتظرة. ا
هذا املســار سلســلة متكاملة ال بد من العمل فيها عىل 
جميع املســتويات إذا ما أراد أهل الحل والعقد الخروج من 

املظلم. النفق 

للقوات العراقية.
 Wall Street( »ونقلت »وول ســرتيت جورنــال
Journal( عن مســؤولني أمريكيني وعراقيني أن بيانا 
وشيكا سيصدر بسحب القوات األمريكية املقاتلة من 
العراق، وأوضحت الصحيفة األمريكية أن املســؤولني 
املذكورين أكدوا أن البيان ســيدعو لســحب القوات 

األمريكية املقاتلة نهاية العام الجاري.
وأشــار هؤالء املسؤولون إىل أن الوجود األمرييك 
بالعراق ســريكز عىل مســاعدة القوات الحكومية. 
ولفتت الصحيفة إىل أن البيان املشرتك سيؤكد أهمية 

الوجود األمرييك يف محاربة تنظيم الدولة.
كام نقلت مجلــة »Politico« عن مصادر أمريكية 
مطلعــة قولها إن املســؤولني األمريكيني والعراقيني 
ينوون إعالن هذا املوضــوع يوم االثنني املقبل عقب 
لقاء رئيس الــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع 

الرئيس األمرييك جو بايدن يف البيت األبيض.
وقالت املصادر للمجلة إن »الخطة ال تتضمن سحب 
القــوات األمريكية من العراق«، مضيفة أن »عدًدا من 
القوات األمريكية ســيبقى يف البــالد إىل أجل غري 
مســمى، وهذه القوات ســتقدم الدعم اللوجســتي 
واالستشــاري، وكذلك الدعم الجوي واالستخبارايت 
وغريه يف ما يســمى بـ«الحرب« ضد تنظيم »داعش« 

اإلرهايب«.
وتابعت املجلة أن »العدد اإلجاميل للقوات األمريكية 
يف العــراق لن يتغري كثريًا عىل األرجح، ومن املتوقع 
أن يجري اســتبدال القوات »القتالية« املتبقية بقوات 

أخرى ترتكز مهمتها عىل الدور االستشاري«. 
املصــادر أكدت أن »الوضــع يف العراق يختلف عن 
الوضع يف أفغانســتان«، وأدعــت أن »«البنتاغون« 
)وزارة الحــرب األمريكية( قــام بتدريب مئات آالف 
العنــارص العراقيني خالل األعــوام القليلة املاضية 
والتي أدت الدور القيادي يف محاربة »داعش«، بينام 
قدم الجيش األمرييك الدعم الجوي واالســتخبارايت 
عند الحاجــة«. واعتربت املصادر أن »عنارص القوات 
الخاصة يف الجيش العراقي يُعتربون من األكرث اقتداًرا 

يف املنطقة«.

{ وزير الخارجية العراقي {
ويف هــذا املجــال، قال وزيــر الخارجية العراقي 
فؤاد حســني، أمس إن »قواتنا األمنية ال تزال بحاجة 
إىل الربامــج التي تقدمها الواليــات املتحدة املتعلقة 
بالتدريب والتسليح والتجهيز وبناء القدرات«، وأضاف 
حســني: »نســعى إىل مواصلة التنســيق والتعاون 
األمني الثنايئ بــني البلدين كام نؤكد التزام حكومة 
العراق بحامية أفراد البعثات الدبلوماســية ومقراتها 
تها وضامن أمن القواعد العسكرية العراقية  ومنشــ

التي تستضيف قوات التحالف الدويل«.
وقال حســني يف كلمة له أمــس: »نحن اليوم يف 
العاصمة األمريكية واشنطن تلبية لدعوة وزير الخارجية 
أنتوين بلينكن لعقــد أعامل اللجنة العليا املنبثقة عن 
اتفاق اإلطار االســرتاتيجي لعالقة الصداقة والتعاون 
بني جمهورية العراق والواليات املتحدة األمريكية، التي 
متثل استمرارا للحوار االسرتاتيجي ومنذ انطالق جولته 

األوىل يف حزيران من العام املايض«.
وأشــار إىل أن »الجولة من الحوار تأيت استكامال 

للجوالت الثال السابقة، التي عقدت بصورة متتالية، 
إذ تقدم رؤية واضحة عىل ما تتميز به عالقة الرشاكة 
والتحالــف بني العراق والواليات املتحدة ومســاعي 
الحكومتني الجادة لتوطيدها، وتعد استكامال للجهود 
املشرتكة التي بذلت يف تلك الجوالت، إذ عقدت الجولة 
األوىل افرتاضيــا بتاري 11 حزيران 2020، والثانية 
عقــدت يف العاصمــة واشــنطن يف 19 آب 2020، 
والثالثة عقدت بتاري 7 نيســان 2021، ونتطلع يف 
اجتامعنــا هذا إىل اســتكامل ما تم االتفاق عليه يف 
الجولة الثالثة للحوار وامل ُقدما لتحقيق املزيد من 
التقدم يف جميع جلسات الحوار التي ستعقدها اللجان 
املختصة«.وبني أن« هذه الجلســات متثل إرادة جادة 
لكال البلدين للتوصل إىل تفاهامت مشرتكة للتعاون 
يف القطاعات املختلفة، وتعد اســتكامال لالتفاقات 
التي متخضت عن الجوالت السابقة يف قطاعات مثل 
)النفــط والغاز، والكهرباء، والقطاع املايل، والصحي 
والبيئــي، والثقايف( إضافــة إىل الجوانب األمنية 

والعسكرية«.
ودعا حســني ممثيل الجلسات مبختلف القطاعات 
لبذل املزيد من الجهود للتوصل إىل نتائج مثمرة، تؤدي 

إىل تحقيق األهداف املشرتكة لكال البلدين«.
ولفــت إىل أن »العراق يثمن الجهــود التي تبذلها 
حكومة الواليات املتحــدة األمريكية لتأهيل وتدريب 
القوات األمنية العراقية وتجهيزها وتقديم املشــورة 
يف املجال االستخباري وصوال إىل الجاهزية املطلوبة 
يف اعتامدها عىل قدراتها الذاتية، مبا يعزز ســيادة 
العراق وأمنه والحفا عىل مكتســباته بدحر تنظيم 

»داعش« اإلرهايب«.

هددت حركة »طالبان« األفغانية الواليات املتحدة بـ«عواقب« 
بعــد الغارات الجوية التي نفذها الجيش األمdريك لدعم القوات 

األفغانية التي تحارب الحركة يف والية قندهار. 
وقالت الحركة يف بيان: »لقد شنت قوات االحتالل األمريكية الليلة 
املاضية غارات جوية عىل إقليم قندهار وأجزاء من إقليم هلمند يف 
أفغانستان، ما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيني وبعض املجاهدين. 

هذا انتهاك واضح لالتفاقية املوقعة، وستكون له عواقب«.
وكان املتحد باسم البنتاغون جون كرييب أكد يوم الخميس أن 
الطائرات األمريكية نفذت الغارات، لكنه امتنع عن تحديد املناطق 
بات إليها، وقال كرييب: »خالل األيام املاضية  التي وجهت ال
قمنا بدعم القوات املسلحة الوطنية األفغانية من خالل رضبات 
بات«. جوية، لكنني لن أكشف عن التفاصيل الفنية بشأن ال

هذا وأكدت طالبان لوكالة »سبوتنيك« ان »مركز منطقة غازي 
آباد ومقر الرشطة ومركز املخابرات وجميع مرافق والية كونار 
ســقطت يف أيدي املجاهدين، وانســحب 80 جنديًا من املعركة 
وانضمــوا إىل املجاهدين وهرب الباقون«. وأضافت الحركة أن 
»منطقة املرجة اإلســرتاتيجية ســقطت يف أيدي املجاهدين، 
ت واملقار يف  وهرب العدو من املنطقة وســقطت جميع املنش
أيــدي املجاهدين. ومل تعلق وزارة الدفاع عىل االســتيالء عىل 

منطقة غازي آباد يف كونار«.
عــىل صعيد متصل، قالت حركة  طالبان يف بيان إنها أفرجت 
عن 225 جنديا عشــية العيد. وقالت إنها أطلقت رساح الجنود 
األرسى يف مقاطعات فارياب وكابيسا وجوزجان وميدان وردك 

وأرسلتهم إىل منازلهم. 
بدورها، أعلنت وزارة الدفاع األفغانية أمس، اســتيالءها عىل 
منطقــة كارو يف والية هرات الغربية. وقال مصدر يف وزارة 

الدفاع لوكالة »سبوتنيك« إنها استولت عىل منطقة كارو يف 
واليــة هرات الغربية من طالبان صبــاح الجمعة، وإن 15 من 

مسلحي طالبان  قتلوا يف العملية.
وجاء يف بيان وزارة الدفاع األفغانية »شنت القوات األفغانية 
، مام أجرب  برفقة رجال رشطة محليني عملية يف منطقة كارو
طالبان عىل الرتاجع، وقد ُقتل 15 من مقاتيل طالبان وأصيب 20 
آخــرون«، وقالت وزارة الدفاع إن أكرث من 200 من أفراد طالبان  

قتلوا وأصيبوا يف عرش مقاطعات.

وبحســب وزارة الدفاع، فقد قتل 152 مســلًحا من طالبان 

وأصيب 53 آخرون يف اشــتباكات مع قوات األمن خالل الـ24 

ساعة املاضية. 

{ بلينكن {

هــذا وأكد وزير الخارجية األمرييك، أنتوين بلينكن، أن حركة 

»طالبان« األفغانية قد تسعى إىل السيطرة بالقوة عىل السلطة 
يف أفغانستان، مشــريا إىل أنها ستصبح دولة مارقة يف حال 

تحقق هذا السيناريو.
وقــال بلينكن، يف مقابلة مع قناة »MSNBC«، أمس: »لدينا 
مباعث قلق جادة بشأن ترصفات عنارص طالبان، التي تشري إىل 
أنهم قد يحاولون الســيطرة عىل الســلطة يف البالد عن طريق 
القوة«. وتابع: »لكن يف حال حدو ذلك ســتصبح أفغانستان 
دولة مارقة ولن تحصل عىل املساعدة التي تسعى وتحتاج إليها 
حســب طالبان... ولن تتلقى دعم املجتمــع الدويل الذي تقول 

طالبان إن البالد بحاجة إليه«.
وأضاف: »نســتغل بشــكل نشــط الســبل الدبلوماسية 
للتعاون ألن هذا النزاع ال حل عســكريا له، ونبذل جهودا من 

إنهائه«. أجل 

{ روسيا {
ورصح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميرتي بيسكوف، 
ة  أن روســيا ال تخطط الســتبعاد حركة طالبــان من قا
املنظامت املحظورة. وردا عىل سؤال صحايف بهذا الشأن قال 
ء جديد يف هذا  بيسكوف أمام الصحافيني: »ال يوجد هناك 
ء جديد، فســنبلغكم به«، وأضاف:  املجال. وإذا كان هناك 
»إن حركة طالبان قوة كبرية وملحوظة حقا تقوم بنشــاطها 

يف أفغانستان«.
وشــدد عىل أن روســيا »تعري اهتامما بالغا ملســألة عدم 
تعــرض حدود رشكائها للخطر بســبب الوضع يف األرايض 
األفغانية«، وأوضح: »من املهم بالنســبة لنا أال يشــكل كل ما 
ء  يحد يف أفغانســتان تهديدا لحدود رشكائنا وقبل كل 

طاجيكستان«.

عام 2020 من أســوأ األعوام التي يشهدها 
االقتصاد الفلســطيني منــذ العام 2002، 
، وتحمل غزة  11 حيث انكمش بنســبة 5
العبء األكــرب يف هذا املجال، حيث تعاين 
من النقص يف التنمية وانهيار القطاعات 
االقتصادية، فكانت نســبة البطالة فيها 
47 بينام كان ثالثة أرباع السكان يعانون 
من انعدام األمــن الغذايئ«.وذكر التقرير 
بـ«عــدم رشعية ضم » إرسائيل«  للجوالن 
لحقوق  وبانتهاكاتها  املحتــل  الســوري 
املواطنني السوريني والتمييز الذي يعانون 
منــه«. وخلص التقريــر إىل »أن االمتثال 
للقانــون الدويل وعدم اإلفالت من العقاب 
رشطان أساسيان لتحقيق السالم والعدالة 

لجميع شعوب املنطقة«.

{ مواجهات {
ميدانياً، اســتخدم جيــش العدو أمس، 
لقمع  املعــدين واملطاطــي،  الرصــاص 
احتجاجات الفلسطينيني يف رشق نابلس 
عــىل إقامة بؤرة اســتيطانية يف أرايض 

قرية بيت دجن.
ونقلــت وكالة »وفا« عــن عضو لجنة 

الدفاع عن األرايض يف بيت دجن، ســليم 
أبو جيش، أن قوات  العدو أطلقت الرصاص 
املعدين املغلف باملطاط، وقنابل الغاز املسيل 
للدموع باتجاه املشــاركني باملســرية، ما 
أدى إىل إصابة خمســة منهم بالرصاص 
املعدين املغلف باملطاط، والعرشات بحاالت 

اختناق«.
وكان مئات املواطنني شاركوا يف املسرية، 
التي خرجت بعد صالة الجمعة من وســط 
القرية باتجاه األرايض التي تم االســتيالء 
عليها، بدعوة من اللجنة الشــعبية للدفاع 
عن األرايض يف بيت دجن، ولجنة التنسيق 
الفصائــيل يف نابلــس، وهيئة مقاومة 

الجدار واالستيطان.

{ حملة اعتقاالت {
هذا وشــّنت قوات االحتالل اإلرسائييل 
فجــر أمس،  حملة اعتقــاالت ضد أرسى 
وكوادر حركة الجهاد اإلسالمي يف الضفة 
الغربية املحتلة. ووفقا لشــهود عيان فإن 
قوات االحتالل اعتقلت األسري املحرر ماجد 
فيصل نزال 27 عاما من بلدة قباطية، فيام 
اعتقلــت اثنني من كوادر حركة الجهاد يف 
بلــدة طمون مراد ســليامن بني عودة 47 
عامــاً والجريح رايق بشــارات بعد عملية 

مداهمة وتفتيش يف البلدة.

يس التحرير العام ارل ايو ر
ــيس التحرير : حــنـا ايــــو ـــب ر نـا

ــيـــس التحرير : نــور نعمة ــبة ر نا
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