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ــاة ــ وفـ ــة  ــ ــال ــ ح  : »كـــــــورونـــــــا«   
ــدة ــ ــديـ ــ جـ اصـــــــابـــــــة  و844 

أعلنت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 844  
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

لإلصابات منذ 21 شباط 2020، إىل 555302.
وأوضحت أنّه »تّم تســجيل 803 إصابات بني املقيمني 
و41 حالة بني الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه »تّم تســجيل 
حالة وفاة واحدة جديدة، لريتفع العدد اإلجاميل للوفّيات 

إىل 7892«.

ــات املــوجــهــة ضــّد  ــام ــه اإلت
ــم  ــراهــي الـــلـــواء عــبــاس إب
كيديّة وذات دوافع سياسّية

ص 3ص 3

انخفض سعر رصف الدوالر يف السوق الســوداء اىل 17.800 لرية لبنانية، لكن اسعار 
املواد االســتهالكية ال تزال مرتفعة جداً، حتى ان »الســوبرماركت« وضعت االسعار عىل 
ســعر رصف 25000 لرية حني كان الدوالر 21500 لرية يف الســوق السوداء، وال تزال كل 

املواد مسّعرة عىل سعر 25 الف لرية.
والسؤال، هل ســتتحرّك مؤسسة حامية املستهلك لضبط االسعار؟ عىل وزير االقتصاد 
ارسال مندوبني اىل كل »السوبرماركت« ملراقبة وضبط االسعار ولوضع حّد لفحش وجشع 
املســتوردين والتجار معاً، وتسعري البضائع عىل اســاس االنخفاض االخري لسعر رصف 

الدوالر يف السوق السوداء يك يرتاح اللبنانيون.
وهناك موضوع آخر، يجب اتخاذ القرار يف شــأنه، وهو رفع الدعم عن كافة املشتقات 
النفطية من بنزين ومازوت وفيول، الن القرارات املالية ملرصف لبنان واملصارف والتهريب، 
جعل الدعم ال ينفع، فبقــَي املواطنون يقفون بالطوابري امام محطــات البنزين، كام ان 

املازوت مفقود الن االعتامدات مل تفتح ويتّم تهريبه اىل الخارج.

عىل طريق الديار

»الديار«

)التتمة ص12( 

)التتمة ص8( 

الـــقـــلـــب ــاء  ــ ــف ــ ــص ــ ب مـــيـــقـــاتـــي  ــل  ــ ــب ــ ــق ــ ــت ــ واس نــــــــــــدم...  دون  الـــــحـــــريـــــري  وّدع  عـــــــون 
ــفــشــل كـــارثـــة كــبــرى ــان أن ال ــرف ــع ــهــمــا ي ــحــكــومــة ألن ــان ال ــف ــؤّل ــاتــي ســي ــق ــســان عـــون ومــي ــي ــرئ ال
ســاعــات ــي  فـ لـــيـــرة  وخــمــســمــائــة  آالف   4 بــنــســبــة  أي  لـــيـــرة   17.800 ــى  ــ ال ــض  ــخــف ان الــــــدوالر 

يواصــل العدو االرسائييل سياســته بهدم 
منازل الفلســطينيني باالرايض املحتلة، وقد 
اجربت قوات العدو احد املواطنني الفلسطينيني 
عىل هدم منزلــه يف قرية املكــرب بالقدس 
»العدو  إن  فلسطينية  وقالت مصادر  املحتلة. 
أجرب املواطن عيل خليل شــقريات أمس عىل 
هدم منزلــه ذاتيا بقرية جبــل املكرب جنوب 

القدس املحتلة«.
أمس،  هذا واقتحم مســتوطنون صهاينة 
املســجد األقىص مــن جهة بــاب املغاربة 
بالقدس املحتلة، بحراســة مشددة من قوات 
العدو االرسائييل. وقالت مصادر فلســطينية 
إن »عرشات املســتوطنني الصهاينة اقتحموا 
باحــات األقــىص املبــارك، ونفــذوا جولة 

استفزازية بحراسة قوات العدو«.
عىل صعيد آخر، اســتنكرت حركة »الجهاد 

اإلســالمي« يف فلسطني بشــدة قرار منح 
الكيان الصهيوين عضوية بصفة مراقب يف 

االتحاد اإلفريقي.
وقال الناطق اإلعالمي باسم الحركة طارق 
ســلمي إن »هذا القرار يعكس مــدى النفوذ 
الصهيوين الذي وصل حد الهيمنة عىل االتحاد 
اإلفريقي األمر الذي يشكل تهديدا خطريا ألمن 

واستقرار الدول اإلفريقية«.
وفيام اعترب ســلمي ان »هذا القرار ال ميثل 
الشــعوب اإلفريقيــة التي تقــف دوما مع 
القضية  لعدالة  الشــعوب وتنحاز  مظلومية 
الفلســطينية«، دعا »األحزاب والقوى الحرة 
يف دول القــارة اإلفريقية إىل االنتباه ملخاطر 
القارة واســتقرار دولها  القرار عىل أمن  هذا 
والوقوف ضد هذا القرار ورفضه والعمل عىل 

اسقاطه وطرد الكيان الصهيوين«.

ــي املحتلة ــواصــل هــدم املــنــازل فــي االراضـ الــعــدو يُ

املواطن الفلسطيني عيل خليل عىل انقاض منزله بعدما اجربته قوات االحتالل عىل هدمه

يبدو ان الشهادة الصحية بدأت تأخذ طريقها اىل 
التنفيذ يف الدول األوروبية، رغم اعرتاض املواطنني 
الذين يتظاهــرون، ألن ســلطات بلدانهم تفرض 
عليهم اللقــاح، مع انه يجب ان يكــون اختيارياً، 

واعتربوها »ديكتاتورية صحّية«.

{ ايطاليا {

ففي ايطاليا، تظاهر اآلالف يف العديد من املدن، 
احتجاجا عىل فرض الحكومة قيودا عىل األشخاص 

غري املطعمني ضد كوفيد، يف محاولة من السلطات 
لكبح تزايد اإلصابات بفريوس كورونا.

ومن نابويل يف الجنوب إىل تورينو يف الشامل 
هتف املتظاهرون »حرية« و«تسقط الديكتاتورية« 
و«ال للشــهادة الصحية« وهــم يلوحون باألعالم 

الوطنية، وامتنع معظمهم عن وضع كاممات.
ورفعــت أمــام كاتدرائية ميالنــو الفتة كتب 
عليها »األفضل أن منوت أحرارا عىل أن نعيش مثل 
العبيد«، بينام كتب عىل الفتة أخرى يف وسط روما 

التاريخي »اللقاحات تحــررك«. وعلق املتظاهرون 
يف جنوى شــارات نجمــة داود الصفــراء عىل 

مالبسهم كإعالن عن عدم تلقيهم اللقاح.
ومن املتوقــع ان يطّبق اصحــاب االعامل هذا 
االجــراء، واال يواجهون غرامــات كبرية مبوجب 
القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء االسبوع املايض

»الشهادة الصحية« تثير غضب املواطنين في فرنسا وايطاليا... واملانيا تحّذر
ــات وديـــكـــتـــاتـــوريـــة صــحــّيــة ــري ــح ــل ــا : تــقــيــيــد ل ــه ــرات تـــنـــّدد ب ــاهـ ــظـ تـ
وانــانــيــة المــســؤولــيــة  بــل  ــة  حــري لــيــســت  ــذه  هـ  : للمتظاهرين  مـــاكـــرون 

أشــار الرئيــس الرويس 
ان  إىل  بوتــني  فالدميــري 
»روسيا تقوم دامئا وبنجاح 
بتحديث ترســانة أسطولها 
وأضاف  البحري«،  العسكري 
عىل  قادر  االســطول  »هذا 
توجيه رضبة حتمية إىل أي 

عدو محتمل«.
خطاب  يف  بوتــني  وقال 
ألقــاه امس، قبــل انطالق 
البحري  العســكري  العرض 
األسطول  »يوم  مبناســبة 
الذكرى  مبناسبة  الرويس« 
»نحن  لتأسيســه،   325 الـ 
قادرون عىل الكشف عن أي 
عدو – مهــام كان جويا أو 
تحت املاء أو فوقه – وتوجيه 
رضبة حتمية إليه، إذا كانت 

هناك حاجة إىل ذلك«.
»احتلت  بوتــني  وأضاف 
وقــت  بــأرسع  روســيا 
محرتمة  مرتبــة  ممكــن 
بني الــدول الكربى البحرية 

بوتين : أســــــطولنا البحري قادر على توجيه ضربــــــة ألّي عدّو محتمل

بوتني يلقي خطابه قبل انطالق العرض العسكري البحري مبناسبة »يوم األسطول الرويس«

الشــــــعب اللبناني يتأّلم بإنتظار الحّل السياســــــي... واليــــــوم يوم اإلمتحان الكبير للقوى السياســــــية
النفط العراقي الى لبنان يحّل امُلشــــــكلة مؤقًتا... وآلية العقد امُلعقّدة لم يتّم حســــــمها حتى الســــــاعة
الليبيراليــــــة اإلقتصادية األصيلة هي النظــــــام املثالي للبنان على أصوله ال علــــــى الطريقة اللبنانية

الرئيس نجيب ميقايت ســيكون الرئيس املكلف لتشــكيل 
الحكومــة اليوم، واذا مل يتم تكليفه اليوم االثنني، فخالل يوم 

أو ثالثة أيام سيكون مكلفاً لتشكيل الحكومة العتيدة.
الرئيس ميقايت فور عودته من اليونان يوم السبت، اجتمع 
بالرئيس نبيه بري وتوافقا عىل الخطوط العريضة للتشــكيل 

باعتامد املبادرة التي اطلقها بري.
الرئيس ميشال عون ودع الحريري كرئيس مكلف دون ندم، 
واستقبل يف رسّه ميقايت بارتياح وصفاء القلب، واملعلومات 
تؤكــد ان ميقايت لن يعتذر مهام حصــل معه، كام ان رئيس 
الجمهورية العامد ميشال عون سيتنازل عن رشوط وضعها 
سابقاً، ألنه يعرف انه اذا اعتذر ميقايت سينتهي عهده بكارثة 
كربى، كــام ان ميقايت يعرف انه اذا اعتذر سيشــكل كارثة 
للشعب اللبناين، كام سيكون فشــال كبرياً له، لذلك سيؤلف 
الحكومة بنسبة 90 % عىل قاعدة املبادرة الفرنسية ومبادرة 
بري، ولكن يف الحقيقة، التشكيلة ال تشبه املبادرتني، بل هي 
خليط من الرتكيبة السياسية للطبقة السياسية يف لبنان، مع 

تجميل و«ماكياج« فرنيس لها، وديكور يضعه بري.
كان ميقايت يف عطلة قضاها يف اليونان، وقد تم االتصال 
به ليعود اىل لبنان، وفور عودته يوم السبت اجتمع، كام ذكرنا 
ســابقاً مع الرئيس بري وتوافقا عىل شكل الحكومة املقبلة، 
ثم اجتمع بالحاج حســني الخليل، املعاون السيايس لسامحة 
الســيد حســن نرصالله، أمني عام حزب الله، وكانت االجواء 
ايجابية بينهام، أي ان االجواء ايجابية بني ميقايت وحزب الله.

بالنائب  اتصل ميقــايت  ثم 
جــربان باســيل واتفقا عىل 
لبحث تشــكيل  أمــس،  لقاء 
»التيار  ان  مــع  الحكومــة، 
الوطنــي الحر« أعلــن انه قد 
يسمي الســفري السابق نواف 
ايجابية  االجواء  ان  إال  سالم، 
بني باســيل وميقايت، عكس 
عالقة باســيل مع الحريري، 
النائب  ســيعمل  ضمناً  ولذلك 
تشكيل  تســهيل  عىل  باسيل 
الحكومة، ألن صوته هو عىل 
الجمهورية  رئيس  مســامع 
كثرياً  ويؤثــر  ميشــال عون 
عون  الرئيس  ان  كــام  عليه، 
الكربى  الخطط  يضع  من  هو 
الحوار  بعد  باســيل  وينفذها 

معه والتشاور سوياً.

{ سعر الدوالر ينهار {
هذا، وقد انهار سعر الدوالر يف السوق السوداء، وهذا دليل 
واضح عىل ان ازمة الدوالر هي أزمة سياســية وليست ازمة 
مالية، ألنه مبجرد االعالن ان االستشــارات النيابية ستجري 

اليوم وســيتم تكليف ميقايت، حتى انهار الدوالر يف السوق 
الســوداء من 22 ألف لرية اىل 17.800 لــرية لبنانية، بعدما 
وصل ســقفه اىل 23.500 لرية. وهكذا انخفض سعره 4 آالف 

وخمسامئة عن السعر الذي وصل اليه.
وكان ميقــايت وعد انه اذا مل يســتطع تأليــف الحكومة 
ســيعتذر، وهــذا أمر ممتــاز، ولكن اذا انطلق يف تشــكيل 

الحكومة، فان الدوالر سينخفض اىل 12 ألف لرية أو أقل.

ولكن هناك خطة خبيثة يجري العمل لها بني املراجع املالية 
الرسمية والخاصة وتقيض برشاء الدوالرات يف السوق، ألن 
املواطن يفضل ان يبيعها عىل ســعر عال لريبح، وبذلك تعمل 
هذه املراجع الرسمية والخاصة يف اطار »جمعية املصارف« 
عىل رشاء الدوالرات، ألن الدوالر لن يعود اىل سعره السابق أي 
1500 لرية لبنانية، بل سيتم اعتامده عىل 3900 لرية للدوالر، 
وفق قانون ســيصدر أو اعتامده من قبل مرصف لبنان، وهذا 
سريهق الشــعب اللبناين املدين للمصارف وللمؤسسات، ألنه 
بدل أن يفي ديونه عىل ســعر 1500 لرية سيضطر اىل دفع 3 

مرات أكرث أي عىل سعر 3900 لرية لبنانية.
مع العلم، ان االغنياء وفئة صغرية من الطبقة الوســطى 
تحتفظ بكميات مــن الدوالرات يف منازلها، وســتعمد اىل 
بيعها بعد انخفاض سعر الدوالر، وهنا الخوف، بضخ العملة 
اللبنانية بكميات كبرية لرشاء الدوالر، يك ال ينهار اىل ســعر 

1500 لرية لبنانية.

{ آفاق الحكومة الجديدة اذا تألفت {
فاذا تألفت الحكومة، هناك الخطوة األهم وهي اعداد البيان 
الوزاري الــذي يجب ان يتضمن االصالحات التي يشــرتطها 
صندوق النقد الدويل والبنك الدويل العادة تنشــيط االقتصاد، 
وهنا قد تعرتض بعــض الجهات الحزبية، مثــل حزب الله،

ميقايت مجتمعاً مع رؤساء الحكومات السابقني يف بيت الوسط امس 

جاسم عجاقة

تنطلق اليوم اإلستشارات النيابية امللزمة لتكليف شخصية 
ســّنية تشــكيل حكومة يف ظل ُمعاناة الشعب اللبناين يف 
الحصول عىل أبســط حاجاته األساســية من طعام وأدوية 
ومحروقــات... وإذا كانت توّجهات كٍل مــن القوات اللبنانية 
والتيار الوطني الحّر بعدم تســمية الرئيــس نجيب ميقايت 
وألســباب مختلفة ال التحاد يف الرؤيــا، إال أن ُمعظم القوى 
السياسية األخرى سُتسّمي الرئيس ميقايت وهو ما يُرّجح أن 

يُعطيه أكرث من 70 صوتًا بحسب آخر اإلحصاءات.

{ تكليف ميقايت والسباق مع الوقت {

إًذا ومن دون مفاجآت، سيتّم تسمية الرئيس نجيب ميقايت 

اليوم وعليه ســتكون ُمهمته تشــكيل حكومة يف ســباق 
مع الوقت نظــًرا إىل الرتّدي الرسيــع يف الواقع اإلقتصادي 
واإلجتامعي للمواطن اللبناين. هذا الرتّدي الرسيع جعل الواقع 
املعييش يتخطّى الخطوط الحمر مع إرتفاع »صاروخي« غري 
منطقي يف أسعار السلع والخدمات بشكل تآكلت معه القدرة 
الرشائية للمواطن وأصبح الفقر يحتل رقعة أوسع يف هيكلة 

املجتمع اللبناين.
عملًيا مُيكن قســمة املجتمع اللبناين إىل قسمني: املوظّف 
ومدخوله باللــرية اللبنانية، وأصحاب املهن الحرّة ومداخيلهم 
بالدوالر أو باللرية اللبنانية عىل ســعر الســوق. آلية التدفق 
املايل هي من املواطن بإتجاه أصحــاب املهن الحرّة وبالتايل 
ومع إرتفاع األسعار بشكٍل جنوين هناك عملية نقل لألموال 
من املوظّف إىل أصحاب املهن الحرّة وعىل رأسهم التّجار الذين 

حقّقوا أرباًحا طائلة خالل األزمة قّدرناها يف دراسة سابقة 
بعّدة مئات ماليني الدوالرات )منــذ بدء األزمة!( حيث تذهب 

حّصة األسد إىل أعىل الهرم.
املاكينة اإلقتصادية الخدماتية بإمتياز مل تعد تؤّمن للموظّف 
مدخوال يسمح له باإلستهالك نظًرا إىل أن أكرث من %85 من 
اإلستهالك مستورد واليد العاملة يف هذا القطاع ما زالت غري 
لبنانيــة. ويف املقابل يعتمد التجار عىل اإلســترياد لتحقيق 
األرباح ويعتمدون عىل التجارة بالكاش الذي ال يضّخونه يف 
اإلقتصاد من خالل القطــاع املرصيف وذلك لفقدان الثقة يف 
هذا القطاع. أما الصناعيون فُيصّدرون األســاس من إنتاجهم 
مــن دون إعادة الدوالرات إىل لبنان خوًفا من إحتجاز أموالهم 
يف لبنــان، والقطاع الزراعي يبيــع منتوجاته عىل نار دوالر 

السوق السوداء التي تحرق جيوب املواطنني.

اإلقتصــاد املوازي أو غــري الرســمي – أي اإلقتصاد الذي 
يعتمــد عىل الكاش والذي ميــّر تحت أنــف الدولة من دون 
رضائب – أصبح يُشــكّل أكرث مــن 80 إىل %90 من إجاميل 
العمليات التجارية. وهذا يعني أن املوســم الســياحي الذي 
ينتظره اللبنانيون ووعدت الســلطات الرسمية بأن دوالراته 
ســُتعيد الحياة إىل اإلقتصاد وتنعشــه، لن يكون عىل املوعد 
بســبب الكهربــاء والبنزين وغريها من املشــاكل من جهة، 
ومن جهة أخرى فإن هذه الدوالرات يف هذا املوســم ستذهب 
إىل الرصافني بالدرجة األوىل، وأصحــاب املهن الحرّة )أجرة 
الســيارات...(، ومنازل أهايل املغرتبــني اللبنانيني. وكام هو 
معروف يف اإلقتصاد، ال مُيكن بأي شكل من األشكال إلقتصاد

ومــرت بطريق طويل للتنمية، مــن قارب بطرس 
املتواضع، إىل  الرويس بطرس األول(  )اإلمرباطور 
الكبرية املخصصة للمحيطات، والغواصات  السفن 
النوويــة الصاروخية، وصنعــت الطريان البحري 
الثابتة  املــدى، واملجمعات  الفعال، طويل وقصري 
لخفر الســواحل، وأحدث أنظمة األســلحة عالية 
الدقة التي تفوق رسعتها رسعــة الصوت، والتي 
ال تزال نــادرة يف العامل، ونقــوم بتحديثها دامئا 

وبنجاح«.

يذكر انه شــارك يف العرض 54 سفينة حربية، 
الهند وإيران وباكستان،  بينها ثالث فرقاطات من 

و48 طائرة وأكرث من 4 آالف عسكري.
وشمل العرض العسكري قسمني، يف نهر النيفا، 

ويف مدينة كرونشتاد.
وإىل جانب العرض العســكري الذي ستشــارك 
فيه ســفن مزودة بالصواريخ، وكاسحات األلغام، 
للتخريب،  املضــادة  والقوارب  الحــدود،  وقوارب 
جوي  عرض  تنظيم  سيتم  وفرقاطات،  وغواصات، 

تشــارك فيه طائــرات نقل عســكرية، وطائرات 
مضادة  للغواصات من طراز »38N-Il«، وطائرات 
 ،»27-Su«  142«، ومقاتالتM3-Tu«  من طــراز

.»29-MiG« 33«  و-Su»30«، و-Su»و

{ الخارجية الروسية {
هذا ورصحت وزارة الخارجية الروســية لوكالة

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 



ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ
االثنني 26 متوز 2021

األعامل  ترصيف  حكومــة  رئيس  تواصل 
العراقية  الحكومة  حســان دياب مع رئيس 
مصطفــى الكاظمي، لشــكره عىل ترسيع 
إنجاز وتوقيع اتفاق حصول لبنان عىل مليون 

طن من الفيول.
وأكــد دياب أن »اللبنانيني لن ينســوا األ 

والصديق الذي وقف بجانبهم وقت الضيق«.
من جهتــه، أعرب الكاظمي عــن تقديره 
واحرتامــه لدياب ومحبته الكبرية للشــعب 
اللبنــاين، مؤكدا »وقوفــه بجانب لبنان يف 

ظروفه الصعبة«.

اللبناين،  النــواب  مجلس  رئيس  علّق  كام 
نبيه بّري عىل توقيع اتفاق اســترياد كميات 
من الفيول بني لبنــان والعراق، وقال: »إن يد 
الخري أبداً ال تنثني ... هو العراق رمح الله يف 
املجلس  وبإسم  »بإســمي  مضيفا  األرض«، 
اتوجه بالشــكر  اللبناين  النيا والشــعب 
الجزيل للعراق رئيســاً وحكومة ومجلســاً 

وشعباً«.
أبنائه  وختم بالقول: »مجدداً فعلكم وفعل 
ومرجعياته الرشــيدة مصداق لقوله تعاىل: 

»َسَنُشد َعضدَك بأَخيَك«.

ــــــــكــــــــرا الــــــــعــــــــرا بــــــــــــري وديــــــــــــــــــا 
عــــــلــــــى تــــــوقــــــيــــــع اتـــــــــفـــــــــا الـــــفـــــيـــــول

أكّد املدير العام لالمــن العام اللواء عباس 
ابراهيــم، يف حديث تلفزيــوين أنه »يتوقع 
وصول النفط العراقي يف غضون أسبوع اىل 

أسبوعني«.
النفط  ابراهيم أن »االتفاق حول  وكشــف 
العراقــي تم من دولة اىل دولة واليوم وصلنا 
اىل الخواتيم، مشريا اىل ان »وضع الكهرباء 

يف لبنان صعب جدا«، مشريا اىل أن »حكومة 
الســيد مصطفى الكاظمي كانت لها التفاته 

كرمية تجاه لبنان وشعبه«.
النفــط ليس هبة من  واوضح ان »اتفاق 
العراق لكن بدفع ميرس، وتشــغيل الكهرباء 
بالنفــط العراقي ســيعيد الحيــاة القتصاد 

لبنان«.

ــفـــط الـــعـــراقـــي  ــنـ ــع وصــــــول الـ ــ ــوقّ ــ ــم ت ــ ــي ــراهــ ــ اب
ــن ــيـ ــوعـ ــبـ ــوع الـــــــى أسـ ــ ــ ــب ــ ــ ــون أس ــ ــضـ ــ ــي غـ ــ ــ ف

اجتامعها  الدميقراطي  اللقاء  كتلة  عقدت 
التايل:  البيــان  يف كليمنصــو، وأصــدرت 
»إن اللقاء الدميقراطي ســوف يســّمي يف 
االستشــارات النيابية امللزمة الرئيس نجيب 
ميقايت لتشــكيل الحكومــة العتيدة، وذلك 
إيجاد  ورة  ب املطالب  موقفه  مع  انسجاماً 
تســوية إلنتاج حكومة إنقاذ تتبّنى املبادرة 
الفرنسية ليكون ذلك مدخالً حقيقياً لإلصالح 
الدويل  النقــد  التفاوض مــع صندوق  عرب 
لتوفري االستقرار النقدي واملايل واالجتامعي 

يف البالد«.
وأكد اللقاء الدميقراطي »عىل دور القضاء 
العــديل يف قضية انفجــار املرفأ ورضورة 
العمــل الحثيث مــن أجل كشــف الحقيقة 
ومعاقبــة املجرمــني، وهذا يتطلــب أن تتم 

عملية االستجوابات ورفع الحصانات عن كل 
أية استثناءات وعىل  املعنيني دون  املسؤولني 
اي مستوى كان دون اجتهادات دستورية او 

سياسية«.
وجــدد اللقــاء »مطلبه برفــع الدعم عن 
املحروقات بشكل كامل بهدف وقف إستنزاف 
االحتياطي املركزي الذي يشــكل ما تبقى من 
اموال املودعني مبا يــؤدي تلقائياً اىل وقف 
اإلحتكار والتهريب، عىل أن يكون ذلك مقروناً 
بخطة نقل مشــرتك ترفع عن كاهل املواطن 
البطاقة  التنقــل، مع رضورة وضــع  عبء 
التمويلية حّيز التنفيذ بأرسع وقت ممكن من 
خالل وضوح اآللية، وتحديد األرس التي ترزح 
تحت عبء الحاجة وفق معايري البنك الدويل، 

وإيجاد مصادر التمويل بالتفاوض معه«.

ــارات  ــتـــشـ ســنــســّمــي مــيــقــاتــي فـــي االسـ
ــا  ــ ــتـ ــ النـ  : الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي«  »الــــــلــــــقــــــاء 

صـــ ً لـــ حـــكـــومـــة انـــــقـــــاذ تــــكــــون مـــــدخـــــ

خالل اللقاء

عقد رؤســاء الحكومة الســابقون، فؤاد 
الســنيورة، نجيب ميقايت، ســعد الحريري 
ومتام سالم، اجتامعا عند الساعة الخامسة 
عــرص امس ببيت الوســط، جــرى خالله 
مناقشة اخر املستجدات السياسية يف البالد، 
النيابية  االستشــارات  وال ســيام موضوع 

امللزمة لتسمية رئيس للحكومة الجديدة.
وبعد انتهاء االجتامع، أشار رئيس الحكومة 
الســابق فؤاد الســنيورة، إىل أنه تم االتفاق 
نجيب  السابق،  الحكومة  رئيس  تسمية  عىل 

ميقايت يف االستشارات النيابية امللزمة.

ولفــت إىل ان »اللبنانيون ينتظرون بفار 
الصرب مبــادرة ايجابية تأيت مكملة للمبادرة 
الفرنســية، حيث يصار اىل تكليف شخصية 
يف االستشــارات النيابية امللزمة، لتشــكيل 
الحزبيني،  حكومة من االختصاصــني وغري 
عــىل ان تكون هــذه الحكومة منســجمة 
وتحظى بثقــة اللبنانيني واملجتمعني العر 

والدويل«.
ودعا إىل »تشــكيل حكومــة قادرة عىل 
إنقاذ لبنان بناًء عــىل وثيقة الوفاق الوطني 

والدستور اللبناين بعيداً عن البدع«.

ــوا ــ ــق ــ ــف ــ ــون ات ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــات الـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ســـــــــــاء الـ ر
ــارات ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــيـــة مـــيـــقـــاتـــي فـــــي االسـ ــمـ ــسـ ــى تـ ــ ــل ــ ع

خالل االجت

كشــف عضو تكتل »لبنان القوي« النائب  
ســيمون أ رميــا، أن »التكّتل ســيجتمع 
ويتناقش حول اإلسم الذي سيتم إختياره يف 
»القرار  أن  النيابية«، مشريًا إىل  اإلستشارات 
األكرث وضوًحا حتى الساعة، هو أن ال إتجاه 

لتســمية نجيب ميقايت، ومــن املمكن عدم 
تسمية أحد أو تسمية  نواف سالم«.

وأوضح يف حديث تلفزيوين، أن »النقاش 
مل يُحســم بعد، وعند إنتهاء اإلستشــارات، 

سيكون لدينا أداء آخر«.

مـــيـــقـــاتـــي لـــتـــســـمـــيـــة  ـــــاه  إتـــــ ال   : ــا  ــ ــيـ ــ رمـ أبـــــــي 

أعلــن الجيش اللبنــاين يف تغريدة عرب »تويــرت« ان »أمن الجنوب واســتقراره هدفنا 
املشرتك«.

نو واســــــتقراره هدفنا املشــــــتر يــــــ : أمــــــن ال ال

بوال مراد

قــد يعتــرب البعــض 
القــوى  مســارعة  ان 
تكليف  لدعــم  الســنية 
االسبق  الحكومة  رئيس 
النائــب نجيــب ميقايت 
يشكل  الحكومة  لرئاسة 
لرئيس  مدويــة  صفعة 
سعد  املســتقبل«  »تيار 
انها  باعتبار  الحريريــن 
بعد  رسيعا  عنــه  تخلت 
غطاءها  لتعطي  اعتذاره، 
غرميا  اعترب  لطاملــا  ملن 
اساســيا له، خاصة بعد 
النيابيــة  االنتخابــات 
توجــت  التــي   2018
لطرابلس  زعيام  ميقايت 

الحريري.  بديال عن 
ويرى هذا البعض، انــه كان حريا باملرجعيات 
الســنية املمثلة بــدار الفتوى و«نادي رؤســاء 
الحكومات الســابقني« التضامــن مع الحريري 
، رئيــس الجمهورية  الذي يــرص عىل ان الثنا
العامد ميشــــال عون ورئيــس »التيار الوطني 
الحر« جربان باســيل هو الــذي احبط مهمته 
والرد عىل ذلــك برفض تســــمية رئيس جديد 
لتشــكيل الحكومــة، واالمتنــاع عــن منح اي 

شخصية 
 الغطاء الســني، كام فعلت مع الرئيس الحايل 
فيتحمل  دياب،  حسان  االعامل  ترصيف  لحكومة 
حينهــا العهد وحــزب الله وحيدين مســؤولية 
االرتطام املدوي، الذي بدأت مؤرشاته تتضح اكرث 

فأكرث يوما بعد يوم. 
واذا كان هــؤالء يعتــربون ان الحريري خرج 
الذي اســتمر نحو  الكباش  الخارس االكرب مــن 
9 اشــهر مع عون وباســيل، وبأن مســتقبله 
السيايس بات مهددا ، خاصة بعدما خرس معظم 
الدعــم الدويل الــذي كان مييزه عــن غريه من 

الزعامء اللبنانيــني، اال ان حقيقة االمر قد تكون 
خالف ذلك، اذ تتحدث مصادر سياســية واسعة 
االطالع عن دفــع الحريري مبيقايت اىل املحرقة 
بدعمه لرئاسة الحكومة، الفتة  اىل انه »وبعدما 
طرح رئيس »املســتقبل« نفســه مرشحا وحيدا 
لتشــكيل الحكومة بعد استقالة حكومة حسان 
دياب، اعتقد انه ســيعود اىل الــرساي كفارس 
عىل حصان أبيض يأيت النقــاذ البلد، متكئا عىل 
دعم دويل توقع انه ســيغدق عليه، واالرجح ان 
الفرنسيني هم من وعدوه باملن والسلوى، واالهم 
اللذين  لــه،  الســعوديني  والغطاء  الدعم  بتأمني 
مــا كان ليقوى عىل انجاز عملية التشــكيل من 
دونهام، وما لبثوا ان خذلوه بعدما فشلوا باقناع 
الريــاض باســقاط الفيتو الذي ال تــزال ترفعه 

الحريري«. بوجه 
دوليون  العبون  دخل  املصادر:«بعدما  وتضيف 
الفرنسية  باملهمة  للقيام  الخط  اساســيون عىل 
وفشــلوا ايضا، كام بعدما تفاقمــت االنهيارات 
وبلغت مســتويات توقع الحريري انه لن يتمكن 
من وقفها مــن دون تداعيات كبرية، قرر التنحي 
لعلمه ان دخول الرساي هذه املرة ســيعني رمي 

نفســه يف محرقــة، ما 
مستقبله  عىل  ســيقيض 
باعتبــاره  الســيايس، 
ســيكون رأس الســلطة 
مرحلــة  يف  التنفيذيــة 
واالرتطام  الكبري  االنهيار 
كل  وبالتــايل  املقبــل، 
ســيتحملها  املسؤوليات 
النــاس  امــام  وحيــدا 
وقبل اشــهر مــن موعد 

.» النيا االستحقاق 
انه  املصــادر  وتعتــرب 
ميقايت  تكليف  حال  »يف 
فان  الحكومة،  تشــكيل 
الحريري ســيكون الفائز 
العكس، باعتبار  االكرب، ال 
انه حتــى ولو كان رئيس 
بدعم  العزم« يحظى  »تيار 
انهم  اال ان ذلك ال يعني  دويل لتشكيل الحكومة، 
اللبنانية  الحكومة  او حساب  سيحّولون لحسابه 
مليــارات الدوالرات لوضع حد الزمــة الكهرباء 
وانارة منازل اللبنانيني 24عىل24 وتأمني البنزين 
املعتادة  بالكميــات  االطفال  وحليــب  واالدوية 
او ســيتمكنون من اعادة امــوال اللبنانيني التي 
تبخرت يف املصارف، او حتى انتشــال املؤسسات 
املصادر:«يعترب  وتقــول  وتحللها«،  تخبطها  من 
املحرقة برجليه  اىل  ان ميقايت يســري  الحريري 
طمعا مبنصب تبوأه ســابقا، لذلك ســيبدي كل 
يف  باعتبارها  خطــوة  لهكذا  والدعــم  االنفتاح 
عمليا  وســترتجم  ملصلحته  تصب  املطاف  نهاية 
يف صناديق االقرتاع يف ايار املقبل، خاصة بعدما 
الحكومة رأس  انطالق عمل  الحريري مع  يتحول 

حربة يف مواجهتها!« 
اذا هي حسابات ربح وخســارة تقوم بها كل 
االحزاب وكل الزعامــات عىل عتبة االنتخابات... 
ولعل آخر ما يعني ويهم هؤالء التدقيق مبا يربحه 
البوصلة تبقى  لبنان واللبنانيون طاملا  او يخرسه 

تأمني مصالحهم ال أكرث وال أقل!

الحريري يدفع ميقاتــــــي الى املحرقة بدعمه لرئاســــــة الحكومة

فادي عيد

دخلــت معظــم الدول 
املعنية بامللف اللبناين عىل 
خط اإلتصــاالت الجارية 
للتكليف والتأليف دون أي 
األطراف  قبل  من  مامطلة 
اللبنانيــة،  السياســية 
ويف ظل التلويح بســيف 
وســط  العقوبــات، 
معلومات عن أجواء نقلت 
إىل أحد الوزراء السابقني، 
فرنيس،  صديق  قبل  ومن 
تتهاون  لــن  باريس  بأن 
بعد اليوم مع أي طرف، أو 
حتى مع أي مرجع رئايس 
يف لبنان، حتى لو كان من 
واملقّربني  فرنسا  أصدقاء 
التجارب  ان  منها، حيــث 
املسؤولني  مع  الســابقة 

اللبنانيني مل تكن مشّجعة عىل اإلطالق.
وعىل خط مواٍز، تكشــف معلومات من بعض 
الدوائر املعنية بالشأن اللبناين، أن الساعات املاضية 
شــهدت زخامً من اإلتصاالت واملشاورات من قبل 
والروس،  والفرنسيني  األمريكيني  املسؤولني  بعض 
وصوالً إىل املرصيــني، وصّبت مبعظمها يف إطار 
مامرســة الضغوطات عىل املكّونات السياســية 
اللبنانية، وتحديداً تلك التي تتوىل مســؤولية إدارة 
البــالد، وينقل عن بعض املعلومــات الدقيقة، أن 
الخارجية الروسية كّثفت من اتصاالتها مع بعض 
أصدقائها يف لبنان من أجل تسهيل مهمة التكليف، 
وبالتايل، تسمية الرئيس نجيب ميقايت، عىل اعتبار 
ة تقاطعا دوليا وإقليميا بتسميته، وخصوصاً  أن 
أن موســكو ترى وجود حكومة يف هذه املرحلة 

حاجة أساسية ملنع انزالق لبنان نحو حروب قد ال 
يخرج منها ساملاً، وذلك مبني عىل معلومات وأجواء 
نقلها مســؤولون روس ألصدقائهم من املسؤولني 
يف بريوت، أن روســيا حّضت وضغطت يف اتجاه 
اإلرساع يف التكليف والتأليف، ألن هناك ظروفا قد 
ال تتكّرر من خالل اإلجامع عىل تكليف شخصية قد 
يكون بإمكانها الخروج، ولو جزئياً وتدريجياً، من 
هذه األزمات الخانقة التي تحيط بغالبية اللبنانيني، 
وحيث الفقر بدأ ميتد من لبنان إىل ســوريا، ومن 
هنا يأيت قلق موســكو من أن تنفتح الحدود عىل 
كل أشكال التحّديات والتهريب، األمر الذي ال بد أن 

يكون له تأثريات سلبية يف كال البلدين.
 وبناء عليــه، فإن هذه اإلتصــاالت التي جرت 
الرويس ميخائيل  الخارجيــة  من قبل نائب وزير 
بوغدانوف، إمنا كانــت حازمة، وخصوصاً لبعض 

والتي  املؤثّــرة  األطــراف 
األصدقــاء  مــن  تعتــرب 
موســكو،  من  املقّربــني 
يف حــني ينقل أيضــاً أن 
كّثفت  الروسية  الخارجية 
بعض  اتصاالتهــا مع  من 
الفاعلة  اإلقليميــة  الدول 
اللبنانية،  الســاحة  عىل 
أن تساعد  بإمكانها  وحيث 
عــىل الحّل عــرب توظيف 
مع  وتحالفاتها  صداقاتها 
تعترب  التي  األطراف  بعض 
األساســيني  الالعبني  من 

عىل الساحة الداخلية.
وخالل  يُتوّقع،  هنا،  من 
الساعات املقبلة، أن تتبلور 
املكّثفة  اإلتصــاالت  هذه 
بغية  والداخلية  الخارجية 
السيايس  املشــهد  بلورة 
الداخيل، وتحديداً عىل خط 
التكليف، ألن هناك حالة إرباك وضياع وانقســام 
الرئيس  عىل مســتوى األطراف كافة بني تسمية 
ميقايت أو عدم تســمية أي طــرف، إىل رغبة من 
البعض باختيار شخصية أخرى، ما يرتك تساؤالت 
حيال ما يجــري، هل هي مناورات سياســية أم 
تصفية حسابات، أو أنها تدخل يف إطار الشعبوية، 
أو قــد تكون مقدمة لالســتحقاقات املقبلة عىل 
املســتويني النيا والرئايس. لذا، يعتقد أكرث من 
  ، مني بأن املشهد ضبا طرف سيايس ومن املخ
لحسابات ومصالح  نظراً  بالحذر  والتفاؤل مشوب 
األطراف كافة مــام يبقي الوضع مفتوحاً عىل كل 
اإلحتامالت، واملفاجآت كلها واردة أكان عىل صعيد 
التأليف أم عىل أي سيناريو قد يحدث يف الساعات 

القليلة املقبلة.

وطات خارجية لحســــــم التكلي اليــــــوم.. ولكن  اتصــــــاالت وض

ــي تــفــكــكــاً ســريــعــاً ــعــان ــد هـــ وي ــل ــب ال
ن  : لـــرئـــيـــ حــكــومــة  ــ ــ ــب ــ أحـــمـــد ق
ــروع الـــدولـــة ــ ــش ــ إنــــقــــاذي يــحــمــي م

لفت رئيس املجلس السيايس يف حزب الله 
السيد إبراهيم أمني السيد، إىل »أّن حزب الله ال 
يكرتث ألّي رئيس مكلّف يجري إختياره لتأليف 
الحكومة بل ما يريده هو أن تتشكل الحكومة 

ملصلحة الناس وليس ملصلحة السياسيني«.
وأكد يف احتفال بذكرى انتصار متوز 2006 
يف مركز االمــام الخميني الثقايف يف بعلبك، 
أّن »حزب الله سيفعل كل ما بوسعه لرفع الذل 
واإلهانة عن الشــعب وال ميكن أن يبخل بأّي 

ء يستطيع تقدميه«.
وأشــار اىل »اننا اآلن أمام حــرب من نوع 
واالقتصادية  املعيشــية  األزمــات  آخر، هذه 
واالجتامعيــة يف لبنان ليســت مرمية أمام 
السياســيني الذيــن رسقوا األمــوال وهربوا 
ودائعهــم إىل الخارج، وعند اشــتداد األزمات 
يحزمون حقائبهم ويغادرون البلد، وإمنا هذه 
األزمات مرمية أمــام املقاومة، ألن حزب الله 

ال يرتك أهله وال يتخىل عنهم، وال يستطيع أن 
يراهم جائعني أو يتعرضون للذل«، الفتا اىل ان 
»حزب الله سيفعل كل ما ميكن أن يفعله لرفع 
الذل واملهانة عن شــعبنا، والذيــن قدموا الدم 
يف مسار املقاومة ســنقدم لهم دماءنا وكل 

إمكانياتنا ليعيشوا بعزة وكرامة«.
وشــدد عىل »رضورة تشكيل الحكومة من 
أجل مصلحة النــاس، وليس من أجل مصلحة 
السياســيني«. وأشــار إىل أّن »مــا قامت به 
املقاومة يف حرب متوز يصّب يف سياق هدم 
الكيان وزواله وواهم مــن يظن أنها قد تغادر 
الظروف«،  كانت  أياً  اإلســرتاتيجية  مواقعها 
مشــدًدا عىل أّن »عظمة إنتصار املقاومة يف 
حرب متوز أنه أسس لهزمية الكيان الصهيوين. 
وخل إىل أّن انتصار متوز دفع الكيان الغاصب 
لطرح عالمات إستفهام عن مصريه ومستقبله 

واإلعراب عن قلقه إزاء ذلك بشكل واضح«.

لــــــضــــــرورة   : ــد  ــ ــ ــّي ــ ــ ــس ــ ــ ال أمــــــيــــــن  ابــــــراهــــــيــــــم 
ــاس ــ ــ ــن ــ ــ ــة مــــــــن أجـــــــــــل ال ــ ــ ــوم ــ ــ ــك ــ ــ تــــشــــكــــيــــل ح

ور جان من الح

شــدد املفتي الجعفري املمتاز الشيخ أحمد قبالن، يف بيان 
له، عىل »اإلرصار عــىل حكومة إنقاذ بأولويات معيشــية 
ومالية ووطنية، بعيدا من العشــائرية السياســية، يف بلد 
يعدون أيامهم بالرغيف وحبة الدواء وساعة الكهرباء وتنكة 
البنزين، لذلك املطلوب حكومة إنقــاذ ال حكومات متاريس، 
وبخاصة أن البلد هش للغاية ويعاين تفككا رسيعا وانهيارا 
عموديا، رغــم أن خريطة الطريق الدوليــة ال تريد إنقاذا بل 
إدارة أزمة، واملرشوع الدويل مرشوع احتواء للبنان ال اإلنقاذ، 
وصياغة العناوين اآلن تدور حول كلفة احتواء البلد ألن كلفة 

انهيار لبنان كبرية محليا وإقليميا«.
وقال: »املنا الدويل ال يريد ليبيــا جديدة يف لبنان، لكنه 
يريد لبنان مشــلوال عىل طريقة اســتهالك القوة الداخلية، 
وانتظار املساعدات الدولية توازيا مع تدويل مفاصل حيوية 

بالبلد لتأكيد الوصاية الدولية غري املبارشة«.
وختم »املطلوب تســمية رئيس حكومــة إنقاذي يحمي 
مرشوع الدولة وســيادتها ويعيد الشارع للمؤسسات وليس 
العكس، ويدرك أن لبنان دولــة قبل أن يكون مصلحة دولية، 
والحجر األساس يبدأ من رئيس حكومة فوق الطوائف وأكرب 

من الحسابات اإلقليمية والدولية«.

ــي  ــ ــات ــ ــق ــ ــي ــ م أنـــــــصـــــــ   : وهـــــــــــــا 
بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـــــــع كـــــــــّل الـــكـــتـــل 

نصح رئيس  حزب التوحيد العر    وئام وهاب ، يف ترصيح 
عرب  مواقــع التواصل اإلجتامعي ، رئيس الحكومة الســابق 
نجيب  ميقايت  بـ«التعاون مع كل الكتل من دون موقف مسبق 
من أحد. وإذا فعــل ذلك أمامه فرصة لإلنقــاذ. فلنفكر يف 

حاجات املواطن وقهره وذله، وليس يف حسابات املذاهب«.



ل يريد الحقيقة  الدين: امل حسن ع
حيته بتوقيع العريضة  لذا استخدم ص

حســن  النائب  للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  عضو  شــدد 
عزالدين يف بيان له، »ردا عىل اتهامات تساق ضد النواب 
الذين وقعــوا العريضة النيابيــة وتوجيه االتهام لبعض 
الوزراء  النواب«، عىل أن »مجلس النواب يريد الحقيقة، 
اتهامية  لذا استخدم صالحيته يف توقيع عريضة نيابية 
ضد املشــتبه بتورطهم لتســلك طريقها اىل املحكمة من 
الرؤساء والوزراء«. وقال:  املجلس األعىل ملحاكمة  خالل 
»من حقنا أن نســلك هذا الطريــق وال يحق ألحد تعطيله 
أو رفضه، رغبة بســوق التحقيق يف اتجاه آخر ألغراض 

معروفة من دون الوصول إىل الحقيقة والعدالة«.
وقال: »أمام الكارثة التي حصلت يف 4 آب، أكدنا آنذاك 
رضورة العمل برسعة للبدء بالتحقيقات الالزمة لكشــف 
التي توصل  التحقيق  نتائ  الجرمية وإعالن  مالبســات 
ريــن من االنفجار  اىل الحقيقــة وتنصف جميع املت
وتصــون حقوقهم املعنوية واملاديــة، ويف الوقت عينه 
تحميل  املرتكبني واملســؤولني املتورطني الذين يكشــفهم 
التحقي،ق املســؤولية الكاملة وإنزال العقوبات بحقهم. 
وأكدنا حرصنا عىل تبيان الحقيقــة كاملة بعد مرور ما 
يقارب السنة عىل بداية مســار التحقيق، وطالبنا مرارا 
بكشــف حقيقة ما جرى ســواء كان تفجريا متعمدا أو 
إهامال وظيفيا أو  اعتــداء خارجيا أو داخيل،ا وهذا ما مل 
يتحقق حتى هذه اللحظة. اىل ان أرســل املحقق العديل 
طلبا  اىل املجلس النيا برفع الحصانة عن بعض النواب 
 الــوزراء، ولكن الطلب بحيثياتــه مل يقنع هيئة املكتب 
ولجنة اإلدارة والعدل يف جلســتها املشــرتكة، لذا طلبوا 
مزيــدا من األدلــة والتوضيحات التي  تولــد قناعة رفع 
إرصار  ومع  االستجابة،  املحقق  رفض  وعندما  الحصانة. 
هيئة املكتب عــىل تبيان  الحقيق،ة لجأت اىل الدســتور 

التي تعال متل هذه الحاالت«. والقوانني 
أهلنا وشــعبنا يف  أننا ســنبقى بجانب  وختم »نؤكد 
الدفاع عن حقوقه والعمل لتصويب كل املسارات للوصول 

املطلقة«. الحقيقة  إىل 

الـــــــخـــــــازن نــــــــــّوه بــــاملــــواقــــ
األخــــــــــــــــيــــــــــــــــرة لـــــــعـــــــون

دعا الوزير السابق وديع الخازن يف بيان له، »املجلس 
الوطنيــة واملبادرة إىل  النيا إىل تحمل مســؤولياته 
تأليف  ل يصار إىل  الوزراء،  تكليف رئيس عتيد ملجلس 
الصــادق مع رئيس  بالتفاهم  واعــدة،  رسيع لحكومة 
الجمهوريــة رأفــة بالوطن والعبــاد، وحفاظا عىل ما 

لبنان«. من  تبقى 
ونوه »ما صدر عن رئيس الجمهورية العامد ميشــال 
عــون من تحســس لدقــة املرحلــة، وإدراك لخطورة 
نجيب  الرئيس  مع  للتعاون  مخل  واســتعداد  اللحظة، 
ميقايت يف حال أســفرت االستشــارات النيابية امللزمة 
عن تكليفه«. واســتنكر »تزايد ظواهر االحتكار الجشع، 
وحجب الســلع والدواء واملســتلزمات الطبية والنفطية 
والغذائية وســواها عن املواطنني الغارقني يف مستنقع 
الفقر واملوت البطيء«. وأســف لـ »غياب روح املواطنة 
األطفال واملر  املســؤول تجاه  واإلنســانية والحس 

العمل«. من  والعاطلني  والفقراء 
االنهيار  تداعيــات  أمــام  مســؤول،  »كل  وطالــب 
االقتصــادي الشــامل، باالســتامع اىل صــوت العقل 
والضمري واســتغاثة الشعب، واتخاذ قرارات جريئة بدال 
من االســتمرار يف توصيف الواقع املزري«. وشدد عىل 
»وجوب الكف عــن املراوحة يف دوامــة األزمة وتبني 
املســار اإلنقاذي، واملدخل إليه إنجاز تشــكيل حكومة 

تعيد بنــاء ثقة املواطن بدولته، والعامل بلبنان ودوره«.

ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
االثنني 26 متوز 2021

من املسؤول عن موت لبنان
تحت املبضع

فؤاد ابو زيد

لبنــان اليــوم، ال ماء، 
ال  كهربــاء،  ال  دواء،  ال 
غذاء، ال رجاء يرتجى من 
سقت  التي  السلطة  هذه 
شــعبها زوم الزيتــون، 
تنشــقه  وال هواء ميكن 
الطبقة  لوثتــه  بعدمــا 
التي  بالنفايات  الحاكمة 
مكب  اىل  لبنــان  حّولت 
املميتة.  االمــراض  لنرش 

عّز وينترص  القضاء وقفــة  يقــف  اليــوم مل  وحتى 
لكرامته وكرامة الشــعب ويسوق املجرمني الذين قتلوا 
لبنان اىل الســجون، بعدمــا نهبوا امــوال اللبنانيني 

واملعوزين. الفقراء  حتى  وأفقروا 
السلطة اليوم مستنفرة و«معجوقة«، وال تنام الليل 
لتؤمن للشــعب حكومة »تشيل الزير من البري«، ولذلك 
رأت ان تفتــش عن شــخصية يحمــل تاريخها الثقة 
ونظافة الكف، واذ بدأت تطرح يف الســوق اســامء 
الذاتية ال تصّب  يف مصلحتهم،  اشــخاص ســريتهم 
أو اســامء اشــخاص قد ال يصلحون ليكونوا رؤساء 
بلدية أو مخاتري مع كامل احرتامي لهؤالء، أو اســامء 
شــخصيات تواجــه ب«فيتو« من هنــا و«فيتو« من 
هناك، ليس ألنهم فاســدون وال عاجزون، بل النهم ال 
يبيعون وال يشرتون وال يدخلون يف بازار املحاصصة، 

وسيادته. لبنان  مصلحة  واالخري  االول  وهمهم 
.................................

يفرتض  التي  االستشــارات  ملهزلة  اليــوم  الصورة 
انتهت عملية الضــم والفرز  اليــوم، بعدمــا  أن تبدأ 
والــرشوط والرشوط املضــادة، ان ما رفضه ســعد 
يتجرأ  الحكومة ال  الحريري واعتذر عن عدم تشــكيل 
ان يتجاوزه املرشــحون، اال الذين يســتميتون لدخول 
ن،  وتبقى مشكلة  بأي  الحكومة«  »نادي رؤســاء 
املعطل،  الثلــث  الوزراء املســيحيني وفرض  تســمية 
العقبة التي مل تذلل حتى الســاعة، عىل الرغم من أن 
اوروبا وامريكا واالمم املتحدة اعلنت انها مع تشــكيل 
حكومــة رسيعا دون ان تضع رشوطا ومقاييس لهذه 
الحكومــة، ألن انهيار لبنــان بكامله يقلق هذه الدول 
االوسط ومن هجرة  الرشق  الوضع يف  من »خربطة« 

تحتمل. ال  مليونية 

الـــحـــكـــومـــة لــــــــــــوالدة  ايـــــــــرانـــــــــي  ســــــعــــــودي  دولــــــــــي  غـــــطـــــاء 
آ  4 فـــــــي   الـــــشـــــامـــــل  االنــــــــقــــــــ  يُـــــفـــــرمـــــل  قـــــــد  ــ  ــ ــي ــ ــل ــ ــك ــ ــت ــ ال

ــط  الـــعـــراقـــي ــ ــف ــ ــن ــ ــو« عـــلـــى وصـــــــول   ال ــ ــت ــ ــي ــ ــف ــ ــن ســـحـــبـــت »ال ــ ــط ــ ــن ــ وا
رضوان الذيب

بعد اعتذار ســعد  الحريري بســاعات ، ظهر االرتياح عىل 
الرئيس ميشــال عون و«كأن جبال ازيح عن ظهره«، واجرى 
سلسلة اتصاالت بعيدة عن األضواء بحزب الله ورؤساء الكتل 
النيابيــة مؤكدا عىل إجراء االستشــارات النيابيه بعد العيد، 
وتسهيل مهمة الرئيس املكلف الذي تختاره الكتل النيابية، وقال  
»الرشوط عندي« عليه، متمنيا والدة الحكومة قبل 4 آب موعد 
املؤمتر التي دعت إليه فرنســا. وبالتايل، فإن  القاعدة التي 
حكمت عملية  التأليف مع الحريري ستتبدل جذريا مع الرئيس 
الجديد، عرب تعاون بناء يسمح بتمرير السنة األخرية من عمر 
 العهد بأقل الخسائر وإجراء االستحقاقات باجواء هادئة نسبيا.

هذه األجواء اإليجابية حسب مصادر سياسية، حكمت العمل 
التكليف  الحريري، وســهلت عملية  اعتذار  بعد  واالتصاالت  
التي ستنعكس عىل التأليف رسيعا، وأبلغت اىل نجيب ميقايت 
وكانت وراء قبوله باملهمة، ووصلت  للحريري وقيادات سنية، 
وابلغت اىل الجانبني األمرييك والفرنيس، وحســب املصادر، 
فإن األجواء االيجابية وعمليــة التأليف الرسيعة مع تراجع  
سعر رصف الدوالر سيعمامن مناخات إيجابية عىل األرض قد 
تفرمل انتفاضة الشارع وخطوات االنقالب الشامل للمحتجني 
يف 4 آب، بعــد أن تبل اركان الحكــم نصائح عربية ودولية 
بتنفيذ خطوات رسيعة تســحب فتيل الشارع، بعد أن أنجزت 
 التحضــريات  ليوم الغضب الكبري وإذاعــة البيان رقم واحد.

وحســب املصادر، فإن أجواء االتصــاالت العربية والدولية 
تجزم أن االنهيار ممنوع، النه  ســيهز أمــن املنطقة برمتها 
واوروبــا، وأمن لبنان من امن هذه الدول، ومنعا لســيناريو 
االنهيار ســيحصل لبنان عىل مســاعدات« بالقطارة » عىل 
شــكل إبر مورفني، ورسيان  معادلة »ال انهيار وال بحبوحة 
»حتى االنتخابات، ومن هذا املنطلق، ستســهل  واشــنطن 
وصــول النفط العراقــي وقد رفعت »الفيتــو« بعد تدخالت 
مرصية واردنية، ومن الكاظمي شــخصيا مع املســؤولني 
األمريكيني، كام واكبــت   دوال عديدة  اتصــاالت مدير عام 
األمن العــام اللواء عباس ابراهيم الذي لعــب دورا محوريا، 
وفكك كل األلغام، كام  أن الصداقة املتينة التي تربط ابراهيم 
برئيس الحكومة العراقية الكاظمي، منذ أيام توليه رئاســة 

املخابرات العراقية، عّجلت بالتنفيذ وســمحت بوصول امللف 
اىل خواتيمه السعيدة عرب رفع الكمية من   500الف طن اىل 
مليون طن لتأمني الكهرباء ملدة 4 اشــهر، علام أن األمريكيني 
كانوا قد ابلغوا مرصف لبنان منذ3 اشهر، أن توقيع االتفاقية 
ســيعرض مرصفني لبنانيني للعقوبات، لكن االتصاالت ذللت 
 كل العراقيــل، وهذا مــا  يجزم بأن ال قــرارا دوليا باالنهيار.
ويف موازاة هذه األجواء اإليجابية، فإن املصادر السياســية 
تؤكد وصول اإليرانيني والســعوديني اىل توافق مشرتك عىل 
دعم تأليف الحكومة يف لبنان ملساعدة الشعب اللبناين، وان 
األجواء اإليجابية بينهام أدت إىل التوافق عىل رفع مســتوى 
التمثيل يف املفاوضات، وهذا ســينعكس إيجابا عىل  لبنان  
واملنطقة، يف ظل معلومات أيضا عن حضور وفد ســعودي 
رفيع املستوى مراسم تنصيب الرئيس اإليراين الجديد رئييس، 
الذي أكد أن مهام حكومته الجديدة تحسني العالقات مع دول 
الجوار، وهذا ســينعكس  إيجابيا عىل  املنطقة عرب مرحلة  
مغايرة  للتوترات املاضية والذي كلفت الكثري، كام أن الرياض 

بعد تحقيق مطلبها بازاحة ســعد الحريــري قد تأخذ منحى 
إيجابيا مــن الحكومة الجديدة، لكن ذلك مرتبط يف مســار 

األمور وكيف ستترصف الحكومة ؟
هذه األجواء اإليجابية، حسب املصادر السياسية، ال ميكن 
ترجمتها عــىل األرض يف ظل الذهنية املتحكمة يف الطبقة 
السياســية، والتي ال تعرف اال طريق الفســاد والنظر اىل 
الدولة كبقرة حلوب عىل أبواب االنتخابات النيابية ورضورة 
تأليــب الطوائف بعضها عــىل بعض إلثــارة الغرائز، وهو 
الطريق الوحيد لعودتهم اىل الســلطة »املهم  الزعامة«، وال 
حل وال قيامة للبلد مع هكذا طبقــة تحاول تلميع صورتها 
عرب األبناء واالزالم واملحاسب، ولذلك لن يرى اللبنانيون يوما 
ابيضا معها  ومع هذا النادي الســيايس الذي يحاول تأجيل 
موته السيايس عرب تكليف ميقايت الذي ميلك فرصة لتاجيل 
االنهيار إذا أحســن الترصف وتعامل بحكمــة رجال الدولة 
واستفاد من األجواء الجيدة عىل املسار اإليراين  السعودي 

وهي فرصة لن تتكرر .

سياسّية ــع  دواف وذات  كيديّة  إبراهيم  عباس  الــلــواء  ضــّد  املوجهة  اإلتهامات 
من أكرث الجوانب املؤســفة لألزمة املســتمرة يف لبنان، 
طريقــة التعامل مع التحقيقــات الجنائية يف أعامل العنف 

الكربى وهذا هو الحال منذ تأسيس لبنان يف القرن املايض.
معظم التحقيقــات إما أنها مل تجر عــىل اإلطالق، أو تم 
إجراؤها بطريقة غري مهنية، أو خرجت عن مســارها بسبب 

التسييس.
 بعد االنفجار الكبري يف مرفأ بريوت يف شــهر آب املايض، 
دار حديث داخل لبنان وخارجه عــن الحاجة لتحقيق مهني 
ونزيه وموثوق حــول االنفجار. لكن، ولســوء الحظ وبعد 
مــرور عام عىل العملية، عدنا إىل نفــس العبارات القدمية: 
الترسيبات، والتحليالت، وتغيري القضاة وحمالت التشــهري 

واالستغالل السيايس، وغريها من االقوال.
إنه أمر محزن وإجرامي بشكل حريف استخدام دماء مئات 
الضحايا لتحقيق املكاســب السياســية يف بلد يسقط يف 

الهاوية بشكل رسيع يوميا.
 واألمر الذي يدعو لالسف والحزن هو أن أحد الشخصيات 
األمنية اللبنانية البــارزة واملهمة من حيث الفعالية واملهنية 
واالحــرتام يف داخل وخارج لبنان هو أحــدث أهداف حملة 
التشهري املنظمة والرشيرة التي تأسست يف التحقيق بانفجار 

مرفأ بريوت.
 لقد أشارت الترسيبات األخرية من التحقيق من ضمنها من 
قبل قايض التحقيق طارق البيطار  بحد ذاته، إىل أن السلطات 
لديها أدلة كافية لتوجيه االتهام الجنا ضد مدير عام األمن 
العام اللواء عباس إبراهيــم، وطلب القايض بيطار من وزير 
الداخلية  محمد فهمي رفع الحصانة عنه من دون أي أساس 

قانوين يف اطار الواقعية.
وتم ذلك يف حني جرى األمر  بشــكل انتقا بالنسبة اىل 
حصانات قادة القوى االمنية اآلخرين مبن فيهم قائد الجيش 
العامد جوزيف عون ورئيس املخابرات العســكرية الســابق 
العميد املتقاعد طوين منصور وآخرين، بالرغم أن الجيش أكرث 
انخراطا يف تخزين الذخرية واملــواد املتفجرة يف  امليناء من 

غريه.  

واألســوأ من ترصفات القايض بيطار هو الجوقة التابعة 
لعدد من وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتامعي املنظمة 
التي انضمت للحملــة وبدأت مبهاجمة اللــواء إبراهيم يف 

محاولة خبيثة لتدمري مصداقيته واغتيال شخصيته.
ويجب عىل املرء ان يتســاءل عن سبب الهجامت املنسقة 
عــىل اللواء عباس إبراهيم وملاذا اآلن يف هذا التوقيت؟! وملاذا 
االتهامــات واإلشــاعات االضافية املزيفة عن فســاد مايل 
وحسابات مملوكة خارج لبنان؟! والتي وباملناسبة لقد اثبت 
انها معلومات خاطئة وال أساس لها من الصحة. ويرتافق كل 
هذا مع ترسيب مســؤوليته املحتملة يف انفجار املرفأ وهو 

توقيت يعترب يف غاية الصدفة.
هــل من يقف وراء هذه الحملة يحــاول إعاقة قدرة اللواء 
ابراهيم يف تدخله الشــخ لتحرير الرهائن كام فعل يف 
مناسبات عديدة يف السابق؟  او هل يحاول منعه من أن يكون 
مبعوثا يتمتع بكامل ثقة كل لبنان يف العامل العر وخارجه؟  
ال يخفى عىل أحد أنه لعب دورا رئيســيا ومحوريا يف إنقاذ 
الرهائــن األمريكيني واللبنانيني والدوليــني كاألطفال األلبان 

يف مخيم الهــول  وراهبات معلوال واللبنانيني املحتجزين يف 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، واألمريكيان ســام ونزار زكا، 

والكندي كريستيان باكسرت وغريهم.
آخر مــا يحتاجه لبنان اليوم هو أن يفقد أحد املســؤولني 
فيه الــذي يتمتع باملصداقية ويحظــى باالعجاب واالحرتام 

مصداقيته دون دليل واضح عىل انه ارتكب أخطاء.  
هناك سبب مهم إلبقاء تحقيقات الهيئة الكربى للمحلفني 
وجميع التحقيقات الرئيســية يف الواليات املتحدة األمريكية 
رسية اىل ان يتــم توجيه االتهام إىل شــخ ما بارتكاب 
جرمية، خاصة إذا كانت تلك التحقيقات تتضمن شخصيات 

عامة يف البالد. 
 يجب أن يكون الغرض من التحقيق دامئا العثور عىل الجناة 
وليس االنتقام من الخصوم السياســيني املفرتضني، وعندما 
يتم اســتخدام النظام القضا يف خدمة السياسيني تصبح 

الحقيقة الضحية األوىل وعندها لن يتم تحقيق العدالة.  
من املستفيد من ذلك؟  انه الفاسد واملذنب املرتكب.

 نعم ال احد فوق القانون ومنهم اللواء عباس ابراهيم وكذلك 
القايض بيطار، ولذلك يجب إجراء التحقيق بشكل مهني ورسي.  
ما يؤمل اللبنانيني األمريكيني أن يروا هذا يحصل يف وطنهم 
الحبيب وكلنــا رأينا ماذا حدث للتحقيــق يف اغتيال الرئيس 

الشهيد رفيق الحريري عندما تحول إىل أداة سياسية.
هذا التحقيق أفشــل من قبل أشــخاص كانوا مقربني جدا 
مــن الحريري وهم قرروا أن نرش التحقيقات يف القضية يف 

وسائل اإلعالم هي فكرة جيدة.
ال ينبغي ان تتكرر نفس األخطــاء مرة أخرى يف التحقيق 
يف انفجار مرفأ بريوت، ال لسبب آخر بل من أجل املئات الذين 
استشهدوا وآالف الجرحى والذين فقدوا أمالكهم، وكذلك ومن 

أجل لبنان. 
 هل ميكن لهذا البلد أن يجري تحقيقا واحدا بشــكل جدي 
وأن يعيد ثقة شعبه والعامل بأرسه بالنظام القضا اللبناين؟  

لقد حان الوقت لذلك.
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ــاتــي ــق ــومـــة مــي ــكـ ــلـــى بـــنـــود حـ ــراً عـ ــ ــاضـ ــ ــكـــون حـ ــيـ ــأ سـ ــ ــرف ــ ـــار امل إنـــفـــ
النيابية الــعــريــضــة  ســقــو  بــعــد  الــحــلــول  ــن  م خــالــيــة  ليست  بـــري  »جــعــبــة« 

عيل ضاحي

بعــد 24 يوماً عــىل اعالن املحقق العــديل يف جرمية 
املســؤولني  البيطار الئحة  القــايض طارق  املرفأ  إنفجار 
امللف عىل ســخونته  الذين قــرر مالحقتهــم، ال يــزال 
واملعيشــية  واملالية  االقتصادية  باالزمة  االنشــغال  رغم 
املتفاقمــة وانقطاع الكهرباء واملازوت والدواء وانتشــار 
الرئيس  لتكليف  التوجــه  االنباء عن  والعوز، وحتى  الفقر 
نجيــب ميقايت والدفــع الرسيع نحو حكومــة انقاذية 

وانتخابية.
ويؤكد اهايل الشــهداء لـ »الديار« انهم لن يتوقفوا ولو 
الحصانات،  ورفع  بالحقيقة  املطالبة  عن  واحدة  لســاعة 
وان تحركاتهــم امليدانيــة ستشــمل منازل السياســيني 
ان  اىل  تتوقف، ويشــريون  ولن  التحقيق  اىل  املطلوبــني 
التلطــي وراء الحصانة لن مينع املالحقات، وان ال رشعية 
الي حكومة جديــدة ال تتبنى الحقيقة والعدالة يف قضية 
املرفأ، ويشــددون عىل ان املامطلة والتســويف وتقطيع 
الوقت يف رفــع الحصانــة ال يعني ان اهايل الشــهداء 
احدهم  يتســامحون، ويكشف  او  ييأســون  او  سينسون 
ان هنــاك توجها ويف حال تكليف ميقــايت وذهابه نحو 
التأليــف، والطلب منــه تضمني البيان الــوزاري االلتزام 

بالتحقيــق العديل يف انفجار املرفأ حتى نهايته.
وعىل هذه النربة العالية يتحرك فريق 8 آذار وال ســيام 

»الثنا الشــيعي« لتأكيد انه مع العدالة والتحقيق، وانه 
مع اهايل الشــهداء وقضيتهم، لكنه يرفض ان يتحول اىل 
الشــهداء من  اهايل  االبرياء، وان يوضع  متورط يف قتل 
الطائفــة الشــيعية يف مواجهته، كــام يرفض ان يكون 
التحقيق يف هذا االنفجار الكبري عىل حســابه ومن كيسه 
وبشكل يشــكل اســتهدافاً واضحاً له وللفريق السيايس 

معه. املتحالف 
ويؤكــد  نائب بارز يف تحالف حركــة امل وحزب الله، 
ان احد اوجه مواجهة االستنســابية والتحقيق االنتقا 
ادلة وقرائن حسية وعدم  التي ال تســتند اىل  واملالحقة، 
البيطار اىل تصفية حســابات سياســية  جنوح القايض 
ملصلحــة اطراف داخلية وخارجية، لذلــك كانت العريضة 
النيابية التي رأى رئيــس مجلس النواب نبيه بري رضورة 
لهــا، ولكونها تنســجم مــع القانون  الداخــيل ملجلس 
عريضة  توقيع  يف  صالحيته  اســتخدم  واملجلس  النواب، 
نيابيــة اتهامية ضد املشــتبه بتورطهم لتســلك طريقها 
الرؤســاء  األعىل ملحاكمة  املجلس  املحكمة من خالل  اىل 

والوزراء.
التي وقعها نــواب حركة امل وحزب  العريضــة  وهذه 
اللــه ونواب مســتقلون ونــواب يف كتلة »املســتقبل«، 
عادت وفقدت وجودها، بحســب النائب، لكون ان القانون 
يفرتض ان تكــون موقعة بالنصف زائــداً واحداً من عدد 
النواب. وبالتايل وصل عدد موقعيها اىل 26 ومن ثم اعلن 

5 نواب ســحب تواقيعهم عنها بعد اتهام من وقعوا عليها 
بـ«نــواب العار« وهــي حملة مركــزة وظاملة، ووضعت 
النــواب يف خانــة املتهمني رغــم ان العريضة هي وجه 
عن  والحضاري  والنيــا  الدســتوري  التعبري  اوجه  من 

اداء القايض. االعرتاض عىل 
ويؤكد النائب انه ومع ســقوط العريضة النيابية، هناك 
اساليب ووسائل اخرى ملواجهة مامرسات القايض بيطار 
ومن ضمن الحق الدســتوري يف الدفاع عن النواب، وعدم 
النائب ونقالً  تحميلهم وزر جرمية مل يرتكبوهــا، ويؤكد 
عــن الرئيس بري انه لن يوفر جهداً للوصول اىل الحقيقة، 
وانه ســيدفع اىل رفع الحصانات النيابية، ولن يغطي اي 
متورط مهام كانت درجة مســؤوليته. ولكن وفق القانون 
وما ين عليه مجلس النواب وســيجد طريقة اخرى ملنع 
اي استنســابية او جنوح نحو االبتزاز السيايس او تحويل 
قضية املرفأ اىل قضيــة جديدة عىل غرار املحكمة الدولية 

الحريري.   رفيق  الرئيس  اغتيال  يف 
وتجدر االشــارة اىل صدور بيان  امس عن عضو كتلة 
»الوفــاء للمقاومة« النائب حســن عزالديــن والذي فند 
فيه اســباب اللجوء اىل العريضة النيابيــة والحملة التي 
تواجــه »الثنا الشــيعي« و8 آذار وصــوالً اىل التأكيد 
عىل املواجهة ضمن ســقف تحقيــق العدالة وحفظ دماء 
الشهداء ولكن من دون اتهامات وابتزاز وتوظيف سيايس 

آخر!       لفريق سيايس من دون 
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الخطيب: نأمل أن تفيض االستشارات
اىل تكليف وتأليف لحكومة إنقاذيّة

شكر نائب رئيس  املجلس اإلسالمي الشيعي األعىل  الشيخ عيل الخطيب، يف بيان، لـ«الحكومة العراقية وقوفها بجانب  لبنان ، يف تعبري أخوي يجسد التضامن العر واإلسالمي الذي يحتاجه لبنان يف هذه الظروف الصعبة«. وأمل »أن تحذو الدول الشقيقة 
والصديقة حذو حكومة العراق التي عكست مؤازرة املرجعية الدينية ومودتها وأطياف الشعب العراقي«.

من جهة أخرى، أمل أن »تفيض  االستشارات النيابية اىل  تكليف  و تأليف رسيعني لحكومة إنقاذية إصالحية، تخرج لبنان من النفق املظلم وتلجم االنهيار االقتصادي والتدهور املعييش، وتعيد ثقة اللبنانيني والخارج بالدولة«.

البخاري التقى الصفدي
عرض السفري السعودي لدى  لبنان   وليد بن عبدالله البخاري ، مع الوزير السابق  محمد الصفدي، أبرز املستجدات السياسية الحاصلة عىل الساحة اللبنانية، باإلضافة إىل قضايا ذات اإلهتامم املشرتك.

البخاري مستقبالً الصفدي

تمع أزمات مفتعلة أميركية بأدوات داخلية... ومقاومة رادعة تحّصُن امل
فاطمة شكر

بعد مرور عامــني تقريباً عىل اإلنهيــار اإلقتصادي 
والتدهور الكبري سياســياً وإقتصادياً واجتامعياً  ويف 
مختلف إدارات و مؤسســات الدولــة اللبنانية وبوتريٍة 
متســارعة، ال زالت الواليات املتحــدة األمريكية وبعُض 
حلفائها من الدول العربية الخليجية، إضافًة اىل أدواتها 
يف الداخل اللبناين يرصون عىل امليض قدماً يف تضييق 
الخناق عىل لبنان واللبنانيني من أجل الضغط عىل حزب 
الله )العدو اللدود ( لهم، واتهامه بأنه الســبب الرئييس 
وراء ما يحصُل من انهيــاٍر إقتصادي ومعييش، إضافة 
اىل إرصار بعض القوى عىل اســتبعاد الحزب من اللعبة 
السياسية وظهور خلٍل يف شكل وهيكل الدولة متثل ذلك 
من خالل عدم قدرة توافق القوى السياسية عىل تشكيل 
حكومٍة إنقاذية يطالُب بها املجتمُع الدويل يومياً ويُرُص 
عىل البدء باإلصالحات من أجل إنقاذ لبنان وإال العقوبات.

رشارة البداية  كانت يف ترشين عام 2019 مع إنطالق 
الثورة يف لبنان يومها تركزت كل الشــعارات عىل اتهام 
الحــزب باإلنهيار اإلقتصادي، إضافــًة اىل التقصد يف  
إطالق وتوجيه السباب والشتائم اىل األمني العام السيد 
حسن نرص الله ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس 
مجلس النواب نبيه بري، يومها قرر الثنا الشيعي عدم 
اإلنجرار وراء ما يجري إلعتبارات عديدة أبرزها عدُم تحقيق 
ما تريده أمريكا، ناهيك عن وصول معلوماٍت للحزب تؤكد 
أن للسفارة األمريكية ولدولٍة خليجية عربية اليُد الطوىل 
فيام يجري من تكســريٍ وفو وأعامل شغب من أجل 
انزالق الوطن نحو حــرٍب طائفية حقيقية، يومها أدرك 
الحزب أن كل ما يجري من دمار وإطالق شعارات طائفية 
وتوجيه اتهامات وتكســري ممتلكاٍت عامة وتســكري 

طرقات مدفــوع الثمن ومغطى من أمريكا وحلفائها من 
دول الخلي  و البعض يف الداخل اللبناين .

وحتى يكتمل مشهُد الدراما الذي قامت به هذه السفارات، 
حرّكت بعض القنوات واملحطات التلفزيونية ودفعت لها 
وما زالت، من أجل فربكة األخبار التي تتهم الحزب بكل ما 
يجري من انهيار، ناهيك عن اتهامه  بإنفجار مرفأ بريوت 
يف 4 آب املايض داعياً أنه يخزن صواريخ له هناك مام أدى 

اىل هذا اإلنفجار الضخم . 
وعىل عكــس كل التوقعــات، ها هي قــدرة الحزب 
اإلقتصادية تتنامــى كل يوم وتقوى من جهة وتتعاظُم  
قدرته العســكرية من جهٍة أخرى، عىل حّد قول مصادر 
يف 8 آذار، يف حني أن حلفــاء أمريكا يف الداخل تهاوت 
حالتهم اإلقتصادية برسعــٍة كبرية. و يف مؤمتر معهد 
الرشق األوســط حول لبنان اتفق كل الباحثون عىل أن 
قدرة حزب اللــه اإلقتصادية مل تتأثر، وأن العقوبات التي 
فرضت عىل شخصيات لبنانية باإلضافة اىل العقوبات 
التي فرضتها أمريكا عىل دول محور املقاومة لن تثمر، وما 
إذا كان كل هذا ســيؤدي اىل أن يكون لبنان دولًة فاشلة 
ومنهارة وعاجزة بشكل كامل، فيام يراهن البعض اآلخر 
عىل تغيري موازين القــوى واالصطفافات الجديدة التي 
ستتشكل من خالل اإلنتخابات النيابية القادمة يف ربيع 
2022 والتي بدأت تطالب بها بعض القوى السياســية 
بشكل مستمر وتقُف وراء هذه الكتل السياسية السفرية 

األمريكية التي تدعم هذا القرار. 
 لكن واشــنطن تعلُم، تضيف املصادر، أن حزب الله ال 
يزال صامــًدا أمام ما يجري من أزمات، وهو ذهب لتعزيز 
قوته اإلقتصادية ودعم كل اللبنانيني من أجل مترير هذه 
املرحلة الصعبة، وتوجه اىل بيئته التي مل ولن تنقلب عليه 
عىل الرغم من كل الضغوطات ومــن كل الحصار، فهو 

قوي وقادر عىل النهوض يف الداخل ومواجهة الحاقدين 
الذين يرصون عىل مواجهته واتهامه مبزيٍد من الوعي 
و الحكمة والصرب، وهو مستعد لخوض حرب طاحنًة 
مع »ارسائيل«  التي تدعمها الواليــات املتحدة بكل ما 
أوتيت من قوة عسكرية ويف كافة املجاالت، لذا أصبح 
واضحاً لدى أمريكا، أن إخضاع الحزب ليس سهالً، وأنها 
لن تستطيع كرسه بسهولة وأن كل املغامرات واألموال 
التي تدفعها ودفعتها راحت هباًء منثوًرا وكل املحاوالت 
والتواطؤ الداخيل والخارجي مل يؤد اىل أي نتيجة  ال بل 

زاد من إرصار الحزب عىل مواقفه وقراراته. 
واكدت املصادر ان أمريكا التي تسعى بكل ما أوتيت من 
قوة اىل رضب الحزب من أجل تحقيق مصالحها ومصالح 
ء من أجل ذلك، هي  صديقتها »إرسائيل« ستستغُل كل 
قررت منذ العام 2006 أن تنهي الحزب الذي هزم الجيش 
الذي ال يهزم،  ولعل ما يجري اليوم من انهياٍر كبريٍ ما هو 
إال تنفيذ  لسياستها اإلستعامرية من أجل السيطرة عىل 
  )NGO( لبنان واللبنانيني، كام أن منظامت املجتمع املدين
التي زرعتها بغية تقديم املساعدات املالية، ما هي إال ذراعا 
سياسياً واقتصادياً لواشنطن يف الداخل، وهي ُوجدت يف 
املساعدات الخارجية سبيالً لتحقيق أهدافها التوسعية يف 
لبنان، وعملت بشكل دقيق عىل رشاء حلفاء لها داخلياً  من 

خالل مساعدتهم املالية يف ظل هذا اإلنهيار الكبري. 
أمــام هذا اإلنهيار الكبري ما عــىل اللبنانيني إال رص 
الصفوف من أجل املواجهة املقبلة التي ستكون قاسية، 
وما الحرب اإلقتصادية التي يواجهها لبنان بسبب الفساد 
املسترشي فيه والذي كان تطبيقاً ملخططات أمريكا من 
خالل حلفائها الذين زرعتهم يف مراكز الحكم والدولة 
واإلدارات، إال تأكيد رصيح عىل عزم اإلدارة االمريكية عىل 

رضب لبنان كلياً يك »يركع«.

ــضــة بــيــن »الـــــقـــــوات« و«الـــوطـــنـــي الــحــر« ــاق ــن ــت ــات ُم ــهـ ــوّجـ تـ
ــي لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة ــات ــق ــي رغــــم الــتــقــاطــع عــلــى رفــــض م

هيام عيد

يطــرح التقاطع غري املقصــود يف املوقف من 
االستشارات النيابية امللزمة لتسمية رئيس حكومة 
جديــد لتأليف الحكومة املقبلة، بــني تكتل »لبنان 
القوي« وكتلــة »الجمهورية القوية«، حيث رفض 
الفريقان تسمية الرئيس نجيب ميقايت، من حيث 
املبــدأ ولدوافع مختلفة، عالمات اســتفهام حول 
انعكاسات هذا املوقف عىل ملفات وعناوين أخرى 
مطروحة بقوة عىل الساحة الداخلية، حيث تالحظ 
مصادر نيابية مطلعة، أن االلتقاء يف اآلونة األخرية 
حول بعض امللفات، خصوصاً عىل مستوى املجلس 
النيا ومشــاريع القوانني املطروحة يف األشهر 
ورة تغيــرياً يف معادلة  املاضية، ال يعنــي بال
العالقات شــبه املقطوعة بني »القوات » و«التيار 
الوطنــي الحر«، وذلك، بــرصف النظر عن املواقف 
املعلنة عىل هذا الصعيد، والتــي تحمل مؤرّشات، 
وفق هذه املصادر، عــن تقاطع ال أكرث وال أقل، مع 
العلم أن »التيار الوطني الحر« قد يّتخذ موقفاً مغايراً 

من التسمية اليوم، بانتظار بلورة املواقف يف ضوء 
اإلتصاالت الجارية عىل أكرث من محور ســيايس 

. وحز
ويف الوقت الــذي ال ترى فيه أوســاط نيابية 
لــدى الفريقــني أي ارتباطات لجهــة املوقف من 
ميقايت، تقول املصادر النيابية املطلعة، ان املرحلة 
املقبلة تحمل تحديات عديدة تتعدى مســألة تأليف 
الحكومة، لكن ذلك ال يلغــي أن »القوات« رفضت 
تسمية أي مرشح لرئاسة الحكومة، لكنها مل تقطع 
الطريق عىل احتامل تأييدها أي حكومة تؤلف من 
اختصاصيني وتضع برنامجاً إنقاذياً ينتشــل لبنان 
من السقوط واالنهيار، بينام »الوطني الحر«، يرتّقب 
الساعات  تكثفت يف  التي  االتصاالت  مســتجدات 
ال48 املاضية من أجل ضامن وضعه يف االستحقاق 
الحكومي، وإن كان رفض تسمية ميقايت عىل وجه 
الخصوص يف االستشارات النيابية، ولكنه مل يعلن 
امتناعه عن تســمية مرشح آخر لديه، مع العلم أن 
نواب »لبنان القــوي« يؤكدون أن املوقف لن يصدر 
بشكل رســمي قبل يوم االثنني، ويرفضون الدخول 

يف أي قراءات ومواقف عىل هذا الصعيد.
ومن هنــا، يبدو مــن املمكن القــول ان نقاط 
التالقي تكاد تكون معدومة بــني »التيار الوطني 
الحــر« و«القوات« عىل الصعيــد الحكومي، وفق 
ما تشري إليه األوساط نفســها، والتي تكشف أن 
النائب جربان باسيل، يوجه رسالة  رئيس »التيار« 
سياســية من خالل املوقف من التسمية، تتخطى 
تسمية رئيس الحكومة اىل تأليف الحكومة والبحث 
العتيدة، مقابل تركيز  يف طبيعة وشكل الحكومة 
من قبل ســمري جعجع، عىل استحقاق االنتخابات 

النيابية املبكرة قبل أي استحقاق آخر. 
وانطالقــاً  مام تقدم، تؤكد األوســاط النيابية 
استحالة التقاطع الســيايس، موضحة أن موقف 
»التيــار الوطني الحر«، ما زال غري محســوم ولن 
يتحّدد قبل اتضــاح صورة وحجم التأييد واألصوات 
التي ســينالها ميقايت من قبــل كل الكتل النيابية 
التي بدأت تباعاً بإعالن موقفها من التسمية اليوم، 
وذلك قبل موعد االستشارات النيابية يف قرص بعبدا 

اليوم وفق ما كان مقّرراً. 

حية« خصية وطنية إص »لتسفر االستشارات عن تكلي 
ــرار ــك ــدم ت ــ ــي: لــتــســهــيــل الــتــشــكــيــل وعـ ــ ــراع ــ ال
ــات ــيـ حـ ــ ــصـ ــازع الـ ــ ــ ــن ــ ــ ـــرو وت ــ ــشـ ــ ــ ــة ال ــبـ ــعـ لـ

املاروين  البطريــرك  ترأس 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
يف  األحد  قــداس  الراعــي، 
الصيفي  البطريريك  الرصح 
يف الدميان، وألقى عظة قال 
فيها: »املس الشيطاين يقتيض 
صالة التعزيم لطــرد األرواح 
الرشيرة. ويدعو يســوع يف 
إنجيل اليوم إىل اإلميان بقوة 
روحه القــدوس عىل تحرير 
األنفس من تجــارب األرواح 
بهذا  ألنهم  ومسهم،  الرشيرة 
اإلميان يلجــأون إىل إلتامس 
قوة الروح ليتحرروا ويخلصوا، 
بؤسهم.  حالة  يف  ماتوا  وإال 

هذا ما يعنيه قول يسوع: لهذا أقول لكم: تغفر 
للناس كل خطيئة تجديــف، أما التجديف عىل 
الروح القدس، فال يغفر ألن الله ال يغفر، بل ألن 
املجدف يرفض قدرة روح الله، فال يلتمســها. 
بالنسبة إىل يسوع املسيح، الناس فئتان: األوىل 
منفتحة عليه بالقلب وتؤمن به وبكالمه. هذه 
الفئة من الناس هي فئة الشــعب الطيب الحر 
داخليا الذي عندما شاهد آية شفاء ذاك املمسوس 
األعمى واألخرس، رأى يف املسيح اآليت، أما الفئة 
الثانية فهي فئة املتكربين املمتلئني من ذواتهم 
األنانيني. الفئــة األوىل ترى الخري يف اآلخرين 
كعطية ميجدون الله عليها، وتعتربه مساهمة 
يف الخري العام، أما الفئة الثانية فيتآكلها الحسد 
عند رؤية الخري يف اآلخر، وتعمل عىل إضعافه 

وإزالته«.
أضاف »هــذا الواقع نجده بكل أســف يف 
مجتمعنا اللبناين بنوع خاص. ولهذا الســبب 
تتعطل مسرية الدولة مبؤسساتها الدستورية 
والعامــة، ويعرقل عمل املخلصــني، وتطغى 
املصالح الفردية والحزبية والفئوية عىل الصالح 
العام وخري املواطنني، وتتوسع شبكة الفساد 
واملفسدين واملســتولني عىل املال العام الذين 
يسمحون ألنفسهم بهدره وتبذيره وتبديده، وال 
من حسيب أو رقيب. ولذا، إن التدابري التي تتخذها 
ى الفقر يزداد،  الدولة تفاقم الوضع سوءا. ف
وكذلك الجوع وفقدان الغذاء والدواء واملحروقات. 
نرى الكهرباء تنقطع أكرث، وأيضا املاء وجميع 
مستلزمات الحياة الطبيعية. صار إذالل الناس 

جزءا من اليوميات فيام الكرامة هي شــيمتنا. 
ال تحل مشاكل املواطنني مبد اليد إىل ودائعهم 
املالية، بل بتحرير القرار السيايس، واتباع نه 
وطني وديبلومايس وأمني مختلف، نه يفتح 
آفاق الحلول الصحيحة، ويأتينا باملســاعدات 
املالية، ويعيد لبنان إىل دورة االقتصاد العاملي، 
ويخرجه من محور العزلة املناهض ملصلحته، 
بينام موقع لبنان الطبيعي هو الحياد اإليجا 
الناشط بحســن العالقة مع الجميع، وبتأدية 
دور االســتقرار يف املنطقة، وتعزيز القضايا 

املشرتكة«.
وقــال الراعــي: »نتطلــع إىل أن تجــرى 
االستشارات النيابية وتسفر عن تكليف شخصية 
وطنية إصالحية يثق بها الشعب، ويرتاح إليها 
املجتمعان العر والدويل املعنيان مبســاعدة 
لبنان للخروج من ضائقته املادية ومن االنهيار. 
ونهيب بكل املعنيني مبوضوع التكليف والتأليف 
أن يتعاونوا ويسهلوا، هذه املرة، عملية تشكيل 
الحكومة رسيعا، فال يكــرروا لعبة الرشوط 
والرشوط املضادة وبدعة االجتهادات الدستورية 
والتنازع عىل الصالحيــات. الوضع ال يحتمل 
البحث عن جنس الحقوق والصالحيات، والبلد 
، وترتنح  يسقط يف الفقر، وتنترش فيه الفو
مؤسســات الدولة. فام قيمة حقوق الطوائف 
أمام الخطر الداهم عىل لبنــان.  أليس »لبنان 
أوال«؟، مضيفا »نطالب املسؤولني بأن ينتهوا من 
تأليف الحكومة قبل الرابع من آب. ونقول لهم: مل 
تقدموا إىل الشعب الحقيقة، فقدموا إليه، عىل 

األقل حكومة«.

الراعي ي القدا

ــدة ــاعـ ــسـ ــي املـ ــ ـــود: األهــــــم ف ـــحـ لـ
ــر مــشــروطــة الــعــراقــيــة أنـــهـــا غــي

شــكر النائب الســابق إميل لحود يف بيان له، لـ »العراق، 
شعبا ودولة، وخصوصا رئيس حكومتها مصطفى الكاظمي، 
خطوته التاريخية بتأمني مليــون طن من النفط للبنان، من 
دون املس باالحتياطي املايل، ما من شأنه أن ينتشل البلد من 

العتمة«.
وقــال: »نهنىء املدير العــام لألمن العــام اللواء عباس 
ابراهيــم بهذا اإلنجاز الــذي يضاف اىل سلســلة إنجازات 
تربز اســمه كرجل دولة، يف زمن يكــرث فيه رجال املصالح 
. يف زمن التفتيش عن رئيــس حكومة إنقاذية  والحصــ
للبنان، كنا نأمل أن نعرث عىل شبيه للواء ابراهيم الذي أعطى 
الكثري للبنان عىل عكس بعض السياســيني الذين يفتشون 

عن مكتسبات فقط«.
وختم »األهم يف املســاعدة العراقية أنها ليست مرشوطة 
بتلزيــم مرفأ وال بتدخــل يف الحق باملقاومــة، وال بحصة 
حكومية، يف حني تضع دول أخرى رشوطا ملســاعدة لبنان 
املطالبة  اللبنانيني سياســة  السياســيني  ويواصل بعــض 
، بينام البلد ينهار والشعب يجوع والعتمة تسود«. بالحص

ســـــــعـــــــد فــــــــــي ذكــــــــــــــــرى مـــــصـــــطـــــفـــــى ســـــعـــــد: 
ــ ــ ــ ــازات ــ ــ ــ ــ ــ ــر إن ــضــ ــحــ ــ ــت ــ ــس ــ ـــم نـــــضـــــالـــــ ون ــه ـــلـ ــســـت نـ

للتنظيم  العــام  األمني  زار 
الشعبي النارصي النائب أسامة 
التاسعة  الذكرى  يف  ســعد، 
عرشة لرحيل مصطفى سعد، 
يرافقــه وفد مــن التنظيم، 
رضيحــه يف جبانــة صيدا 
الفاتحة  قرأوا  حيث  الجديدة، 
عن روحه ووضعوا أكاليل من 
الزهر، وذلك اىل جانب عائلة 
الراحل وعدد مــن الفاعليات 
واالجتامعيــة  الحزبيــة 
والنقابيــة وقــادة الفصائل 

الفلسطينية وفاعليات.
وكانت كلمة لسعد أكد فيها 
»الســري عىل نهــ املناضل 
مصطفى سعد نه املقاومة 
والوطنيــة والعروبة ورفض 
جانب  اىل  والوقوف  التبعية، 

الناس وحقوقهم، والدفاع عنها بوجه السلطة الجائرة، 
والحفا عىل القضية الفلسطينية وحاميتها«، مشددا 
عىل »أهمية مواصلة طريق النضال دون االلتفات اىل 
املنظرين واملشككني واملزايدين مع الثقة بقدرة الشعب 
عىل انتزاع حقوقه وتحقيق آماله«، داعيا اىل »تنظيم 
القوى الشعبية كمهمة ملحة ملواجهة التحديات ورفع 

املعاناة وانتزاع الحقوق«.
وقال: »نفتقدك أبا معروف يف هذا الزمن املر، نستلهم 
نضالك ونســتح انجازاتك الوطنية والسياسية 
والشعبية، ونســري غري آبهني بتشكيك ومزايدة من 
هنا وهناك، الكرامة الوطنية تستدعي املقاومة وأنت 
رمزها، وتســتدعي الوحدة الوطنية وأنت شهيدها 
الحي، وتستدعي السيادة الوطنية ورفض التبعية وأنت 

ان يف سبيلهام،  من دفع األ
عروبتك هي فلســطني، ومبا 
تبقى من رموش العني نحميها 
الشــعوب  تحرر  أيضا  وهي 

العربية ونهضتها«.
أضــاف: »أمام هــول ما 
يجــري بحــق اللبنانيني، ال 
مجال  وال  للــرتدد  مجــال 
للتخــاذل، وعىل كل مناضل 
يتحمل  أن  وعىل كل مخل 
يف  دوره  ويأخذ  مسؤوليته، 
النضال الســيايس والنضال 
كرامة  عن  دفاعا  الشــعبي 
إنها  وعن عزة وعن حيــاة، 
مســألة كرامة وطنية، إنها 
إنســانية،  كرامة  مســألة 
املعاناة بلغت ذروتها والغضب 
البعــض  زال  ومــا  عــارم 
متفرجا، منظرا، محلال مشككا، مخونا من أبراجه 
العاجية، متعاليا عىل أوجــاع وقهر وأنني الناس، 
األبراج العاجيــة ال تصنع مناضلني، آمن مصطفى 
سعد بقدرات الشعب، وبأن الشعب قادر عىل تحقيق 
آماله وانتزاع حقوقه إذا ما توافرت من بني جموعه 

قيادات مخلصة وأمينة«.

طف سعد ي م سعد يزور 

الشعبية القوى  »لتنظيم 
 كمهمة ملواجهة التحديات«

ــ ــة تـــتـــوّلـــى وقـ ــومـ ــكـ ــل حـ ــي ــشــك ــت عــــــــودة: ل
ــيــن ــي ــان ــن ــب ــل ــ الـــــى حـــيـــاة ال ــ احـ ــ ــ املــــــوت الـ

للروم  وتوابعها  بريوت  مرتوبوليت  ترأس 
األرثوذكــس املطران الياس عــودة، قداس 
األحد يف كاتدرائية القديس جاورجيوس يف 
بريوت. وقال يف عظته: »إن الشدة والحزن 
الغربة  واملصاعب هي مقتنياتنــا يف أرض 
التي هي حياتنا عــىل األرض. هي عالمات 
ثروتنا وقوتنا  فقرنا وضعفنا مهام كانــت 
وسلطتنا بحســب مقاييس هذا العامل. هي 
جحيمنــا مهام كنا يف الرخــاء. من يرسع 
أن  ليلقي عليه أحامله سيكتشــف  الله  إىل 
الله كان واقفــا عند باب قلبه يقرع منتظرا 
أن يفتح له باب حياتــه، ليكللها من فيض 

بركاته«.
نأمل  نيابية  استشارات  تبدأ  »اليوم  أضاف 
أن يســمى عىل أثرها رئيس يكلف تشــكيل 
املوت  وقف  تتــوىل  وقت،  بأرسع  حكومة، 
الزاحف إىل حياة اللبنانيني. لقد أدى التناحر 
السيايس إىل خنق البلد ونحر املواطنني، وقد 
حان وقت العمل الجــدي لوقف الكارثة. إن 
التعامي عن الحقيقة ودفن الرأس يف الرمال 
وري جدا تشــكيل حكومة  . مــن ال ج
تبدأ باإلصالحات  لــ  القصوى،  بالرسعة 
من  انتظارها،  طــال  والتي  جدا،  ورية  ال
الســيايس  االســتقرار  بعض  تحقيق  أجل 

واالقتصادي، ومن أجل إعطاء إشارة إيجابية 
إىل املجتمع الدويل الــذي ينتظر بدوره هذه 
اإلشارة ليســاعدنا. إن دول العامل تستشعر 
الخطر املحدق بنا، إال أهل البيت الذين يتلهون 
عرض  ضاربني  ومصالحهــم،  بخالفاتهــم 
الحائط مصلحة البلد وأهله. منذ اندالع الثورة 
ثم مصادرتها واإللتفاف عــىل مطالبها، مل 
نشهد عمال جادا أو نية صادقة من أجل كبح 

االنهيار.
ســنتان ضاعتا من عمر اللبنانيني وقبلها 
واملشــاكل  ترتاجع،  واألوضــاع  ســنوات، 
واالجتامعيــة  واالقتصاديــة  الحياتيــة 
والسياســية تتضاعف، وذوو الســلطة يف 
عامل آخــر، ال يبالون بآالم اللبنانيني وأنينهم، 
بل ميعنون يف خنقهــم وإذاللهم وإفقارهم 
وتجويعهــم. رغم األزمة مل نشــهد تغيريا 
. البلد غارق يف الظالم  يف الرؤية أو النهــ
والفقر واملــرض وال من يبايل. أال يدركون أن 
النار التي ستأكل البلد ستحرقهم وسيكونون 

من ضحاياها؟«.
وختم عودة بالدعــوة اىل »عدم االنجرار 
وراء خدع الشــيطان، ألنها كثرية األشــكال 
واأللوان، ودعوتنا أن نتبع املســيح ومحبي 

املسيح الحقيقيني ».

ــســي: ــرن ــف ــ الـــشـــيـــو ال ــل ــ ــد م ــوفـ ــع لـ ــ جــع
ــات راهـــنـــاً لـــن يــفــيــد بــشــيء ــوم ــك ــح ــ ال ــي ــأل ت

اللبنانّية سمري  القّوات  رئيس حزب  التقى 

جعجع، يف املقر العــام للحزب يف معراب، 

ضم  الفرنيس  الشــيو  مجلــس  من  وفداً 

رئيســة لجنة الصداقة اللبنانّية – الفرنسّية 

السيناتور كريستني الفارد، نائب رئيس اللجنة 

الســناتور  ياكوفييل،  كزافييه  الســيناتور 

رميي فريود، السيناتور دومينيك اسرتويس 

ساسون والسيناتور كزافييه موال.

وعــرض جعجع عــىل الوفد مــا آلت إليه 

التحقيقات يف جرمية انفجار املرفأ، وأبلغهم 

دعم الحزب ومساندة املسار الذي يّتبعه املحقق 

العديل يف هذه القضّية خصوصاً لناحية طلبه 

رفع الحصانات. وطلــب من الوفد العمل عىل 

تأمني دعم الحكومة الفرنسّية، ألننا قد نحتاج 

له يف وقت الحــق يف حال أُعيق عمل املحقق 

العــديل، وهذا الدعم هو للعريضة الشــعبية 

رين من اإلنفجار والعريضة  التي وقعها املت

الجمهوريّة  النيابّية املوقعة من قبــل تكتل 

القويّة واللتــني رفعتا إىل األمني العام لألمم 

املتحدة أنطونيو غوترييس وطالبتا بتشــكيل 

لجنة تحقيق دولّية يف هذه الجرمية.

من جهة أخرى، أكّد جعجع للوفد أن تأليف 

الحكومات يف الوقت الراهن، ويف ظل وجود 

البالد  التي أوصلت  الحالّية  النيابّية  األكرثيّة 

ء وإمنا  إىل ما هي فيه اليوم، لن يفيد بأي 

الحل الوحيد يكمن يف إعادة تكوين السلطة 

والذهاب مبارشة إىل انتخابات نيابّية مبكرة 

من شــأنها أن تفرز أكرثيّــة نيابّية جديدة، 

بالفعل  ورئيس جمهوريّة جديــد وحكومة 

جديدة وعندها تبدأ عملّية اإلصالح واإلنقاذ.



ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ

فهد الباشا

1 لبنــان، اىل ما يزخــر به »من سياســة الثعلبة 
والنفاق« هــو املتخم أيضا باالحــزاب املتخمة باالدعاء 
االجوف، واالنفصام يف الشخصية والهوية. أحزاب كلها 
يدعــي باالصالح وصال. ويف جلهــا، أكاد، لوال الحياء، 
اء: »اللهم  يف كلهــا يصح دعاء أ ذر عىل أبواب الخ
والعن االمرين باملعروف التاركني له. اللهم، والعن الناهني 
عن املنكر املرتكبني له. » لبنــان بحاجة اىل نفضة من 
أساســاته رشطا رضوريا لقيامته من قرب التاريخ الذي 
اودعه فيه اثنــان : طائفيات تســتغل الدين واملتدينني 
وفاســدون ليس لهم دين. فهل تجود، يسأل الواصلون 
اىل حدود جهنم، هل تجود، من بعد، أرحام النساء عندنا 
بقائــد، ببطل كذاك الذي وضع حــدا لليل االجتياح، يف 
 . الصار التاريخ  لنداء  1982، مبجاهد نبيل يســتجيب 

لحاجة البقاء ؟
2 يف غمــرة الدعــوات اىل اســتعادة القوميــني 
االجتامعيــني وحدتهم املرتجاة، نــرى، تعزيزا للوضوح 
واجتنابا ملزيد من كبوات وعــرثات، ان الوحدة املرجوة 
ليســت ال خيارا نختــاره أو قرارا نتخذه، أو يســاعدنا 
باتخاذه حليف غيور. الوحــدة جوهر يف هويتنا. ومع 
ذلك، فال بد للغيارى من التنبه اىل ان الوحدة هذه ليست 
جوهرا بذاتهــا مفصوال عن املقاصد والعناوين. الوحدة، 
يف مفهومنــا، موضــوع عالقة ال موضــوع ذات. ال 
تنفصل الوحدة، يف العقيدة، عن حركة الرصاع والجهاد. 
فوحدتنا عىل قاعدة مهادنة انظمة الفساد والتحالف مع 
رموز الفاســدين هي غري وحدة املؤمنني بأن » النهضة 
حرب عىل املفاســد«. وهي غري الوحدة الداعية اىل انه: 
»ال باس ان نكون طغاة عىل املفاسد«. طغاة عىل الطغاة 

ويف طليعتهم الفاسدون.
3 كل ما يصيبنا هو بعض مــن نصيبنا الذي فرضه 
علينا أننا تجاهلنا طويــال دورة الحياة الواحدة، ووحدة 
العروق والرشايني يف الجســد الواحد. انها فلســطني 
تواصل القاء دروســها علينا جميعــا. كل درس اق 

واصعب من سابقه، لكنه أقل قساوة من تاليه.

كلامت يف زمن الغربة

االثنني 26 متوز 2021

جديدة »كورونا«  موجة  من  متخّوف  خليفة 
رأى الوزير الســابق محمــد جواد خليفــة، أن »تخفيف 
اإلجــراءات الوقائية باإلضافة اىل رسعة انتشــار الفريوس 
ســتزيد من أعداد اإلصابات بفريوس كورونــا«، معرباً عن 

»تخوفه من موجات جديدة«.
ويف حديث اذاعي، أشار إىل أن »أعداد اإلستشفاء والوفيات 
ما تزال قليلة عاملياً ويف لبنان ويعود ذلك اىل نســبة التلقيح 

املرتفعة«.
وعن أزمة الدواء، أكّــد أن »العمل جار لتغيري بروتوكوالت 
العالج مبا يتناسب مع األدوية املتوفرة ولكن اإلمكانية تبقى 

ضئيلة نظراً الرتفاع الفاتورة االستشفائية«.

ــا  ــ ــق ــ ــل ــ ال ألخــــــــذ   : ــــــتــــــراكــــــي  اال
ــي  ــائـ ــوقـ ــل الـ ــمـ ــعـ وإعـــــــــادة وتــــيــــرة الـ

جدد الحزب التقدمي اإلشرتايك دعوته إىل جميع املواطنني 
ورية كافة  واملقيمني ب »رضورة أخذ اإلجراءات الوقائية ال
ملنع فريوس كورونا من ازدياد انتشــاره، وذلك يف ضوء ما 
تســجله أرقام االصابات من ارتفاع جدي يف األيام املاضية، 

بعد تفيش املتحورات الجديدة الخطرية لهذا الوباء«.
وحث الحزب يف بيان، »خاليا األزمة والبلديات كافة إىل 
إعادة وترية العمل الوقا والتدابري االحرتازية والتنســيق 
مع املؤسسات الرسمية واالستشفائية ذات الصلة ومتابعة 
الحاالت املســجلة اصابتهــا، وكذلك الوافديــن إىل لبنان، 
مبوازاة حمالت التشجيع عىل أخذ اللقاحات املتوافرة، والتي 
أثبتت جميعها فعاليتها وســالمتها، وعــدم الرتدد يف ذلك 
إطالقا والتجاوب مع ما تقدمــه وزارة الصحة من خدمات 
وتسهيالت يف توفري الطعوم، ل ال نعود إىل وضع صحي 
سيكون أســوأ بكثري مام مرت به البالد يف السابق، نتيجة 
للواقع الصحي املــزري الحايل الذي تعــاين منه قطاعات 
املستشــفيات واألدوية واملحروقات، والتي تنعكس بشــكل 
مخيف عىل كل مســتلزمات العناية الصحية وعىل إمكانات 
تقديم العالجات املطلوبة التي تســتدعيها حاالت املصابني 

بكورونا«.

كــــارثــــة أمــــــــــام  نــــحــــن   : هـــــــــــارون 
فـــــــــــي الـــــــــقـــــــــطـــــــــاع الـــــصـــــحـــــي

أشار نقيب أصحاب  املستشفيات  الخاصة  سليامن هارون 
«، مؤكــداً »أننا يف عنق  ، إىل أن »الوضــع مؤســف ومب

الزجاجة بالنسبة لألزمة«.
وأوضــح يف حديث إذاعي، أن ال حل بــل ترقيع لألزمات، 
معترباً أنه »ليس املهم عدد اإلصابــات بـ»كورونا« بل وترية 

التزايد، ونحن أمام كارثة كبرية يف  القطاع الصحي«.
وري إيجاد الحل للطاقة  وأشــار هارون، إىل أنه »من ال
يف املستشفيات، فمن غري املسموح أن تكون املستشفيات من 

غري  كهرباء ».

ـــــمـــــار الـــنـــاجـــحـــون ــراء الـــــ ــ ــ ــف ــ ــ خ
ــم إنــصــافــهــم ــانـ ــاضــي غـ ــق ــل يـــشـــكـــرون ل

شــكر الناجحون يف دورة خفراء الجامرك يف بيان له، لـ 
»القايض كلود غانم متابعته امللــف وإنصافنا حتى وصوله 

بجهده اىل خواتيمه السعيد«.
وقال البيان: »شــخ مثلــه وبأخالقــه املهنية حقيق 
بالتقدير واالحرتام، وواجب علينا أن نشكره دامئا وأن نحاول 
تقديم هذا الشكر بأبهى العبارات وأروع الكلامت، فبكل لغات 
األرض نتوجه له بالقول: شكرا مبجال معظام عىل مهنيتكم 

الحرفية والصادقة والعادلة«.
وختموا بدعوة املجلس االعــىل للجامرك إىل »اإلرساع يف 

عملية التحاق الدفعة الثانية«.

ــر  ــ ــل ل تـــعـــرضـــا  ــا  ــ ــخ ــ أ ــاذ   ــ ــق ــ ان
ــروان ــسـ ــة كـ ــب ــي ــعــق ـــاطـــىء ال مــقــابــل 

متكنت فــرق اإلنقاذ يف مركز الدفاع املــدين يف العقيبة 
من إنقاذ 3 شــبان تعرضا للغرق عرص امس، بعدما قذفتهام 
األمواج املتالطمة أثناء مامرســتهم هواية السباحة مقابل 
شاطىء العقيبة كرسوان. وقدمت اإلسعافات األولية الالزمة 
لشــابني فيام نقلت الثالث إىل مستشفى سيدة ماريتيم يف 

جبيل، وهو بحالة حرجة.

دموع االسمر

الــدواء يف طرابلس، تعترب  ازمة فقــدان 
اخطر االزمــات التي يواجههــا املواطن. قد 
يتحمل املرء انقطاع الكهرباء، وفقدان ماديت 
البنزين واملــازوت، لكن ان يفتقد الدواء، فهنا 
الطامــة الكربى خاصة ملــن تتوقف حياتهم 

عىل حبة دواء. 
مشــهد املواطنــني الذيــن يتنقلــون بني 
الصيدليات بحد ذاته مؤمل. يحملون الوصفات 
بخيبات  الصيدليات  مــن  ويخرجون  الطبية، 

أمل خاصة لذوي االمراض املزمنة...
قضية فقدان الــدواء يف طرابلس ال تقف 
عند الحــد، بل يف االزمات تســقط االقنعة، 
فقد  والد طفل  يقول  الوجوه، هكذا  وتتكشف 
االمل بالعثور عىل دواء البنه، غري انه ا من 
بالتوجه نحو احد  ايــاه  همس باذنه ناصحا 
رجال الدين يف املدينة ويكفل له بالعثور عىل 

دوائه.
الغريق يتمسك بقشة... توجه االب اىل الشيخ الناشط يف 
املدينة الذي رسعان ما اجرى اتصاال بأحــد الصيادلة طالبا 
منه تأمني الدواء للوالــد، وبالفعل اتجه الوالد نحو الصيدلية 
التي سبق له ان زارها اكرث من مرة ويف كل مرة كان الجواب: 

الدواء مفقود... فجأة عرث الوالد عىل دوائه، وحلّت مشكلته...
مــا حصل مع هــذا الوالــد، يحصل يوميا مــع كثري من 
العائــالت التي تحتاج اىل دواء ...فقد دخلت السياســة يف 
قضية الدواء، وبات عــىل املواطن الطرابليس إما اللجوء اىل 
احد النواب للتوســط لدى صيديل ما، وإما اللجوء اىل رجل 
دين او سيايس ما ...وعندها يح الدواء... ويبقى املواطن 

تحت رحمة السياســيني ورجــال الدين، فيام 
الصيادلة يرمون مبسؤولية فقدان الدواء عىل 
واملستودعات  االدوية  ورشكات  املســتوردين 
االرضاب  وتواصل  االدوية،  توزيع  ترفض  التي 
، بينام صيادلة آخرين  غري مكرتثني باملــر
يخفــون مخزون الدواء لديهم وال يســلمونه 
اال لزبائهــم الخاصني جدا. وكأن االنســانية 
والرحمة قــد خلت من نفوس البعض يف هذه 
البالد،  تعيشــها  التي  االســتثنائية  الظروف 
وليس  واملحاسبة،  الرقابة  غياب  هو  واالخطر 
اتخاذ  اداري  مرجع  او  مســؤول  مبســتطاع 
اي اجــراء بحق هــؤالء نظرا لدقــة املرحلة 

وخطورتها. 
ليســت حالة الوالد املحتاج للــدواء فردية، 
بل حصلت مع كثري مــن العائالت، واصبحت 
مكاتب بعض السياسيني واملشايخ مقصدا لكل 
محتاج اىل دواء، ولهؤالء السياســيني ورجال 
خاللها  يقدمــون  التي  »صيدلياتهم«  الديــن 
السياســية و«  للزبائنية  للمواطنــني، يف تظهري  الخدمات 
تربيح منية«  للمواطنني عرب خدمة الدواء. اما املواطن الذي 
ء عليها، فله رب العاملني، يشقى  ال ســند له وال مرجعية يت
للعثور عىل دوائه، وكثريون شكوا من فقدان الدواء، مام ادى 

. اىل تراجع صحة العديد من املر

ــادات  ــي ــق ال ــي طــرابــلــ  راجـــع مــكــاتــب  ــدواء ف ــ الـ كــيــ تحصل عــلــى 

جهاد نافع

ليل الســبت املــايض كاد أن يتحول اىل ليل 
متفجر يف طرابلس لــوال حكمة العقالء يف 
املدينة، ورسعة انتشــار الجيش اللبناين الذي 
طوق الحادثة ونفذ اجراءات وتدابري حدت من 
ترددات الجرمية التي هزت طرابلس، وأشاعت 

اجواء القلق من مفاعيلها...
القبة  الجرمية وقعت ليل السبت يف محلة 
بالقرب من جامع حمزة، حيث اقدم مجهولون 
كانوا بســيارة وآخــرون عىل مــ دراجة 
عامر  باتجاه  غزير  رصاص  اطالق  نارية،عىل 
مرعب املعروف بلقب ابو عثامن املســؤول يف 
تنظيم جند الله الذي يرتأســه الشــيخ كنعان 
ناجــي، وكان اىل جانبه محمــد زيك عمران 
وشــخصان آخران ، اصيب ابو عثامن مرعب 
ومرافقه محمــد زيك عمران اصابات مبارشة 

قاتلة، وتفيد املصادر ان الشخصني اآلخرين اللذين كانا برفقة 
ابو عثامن اطلقوا الرصاص باتجاه املهاجمني ويقال ان احدهم 

اصيب.
قتل ابو عثامن وعمران عىل الفور، وانترشت وحدات الجيش 
يف القبــة وا ســمراء وعند جرس نهر ابــو عيل واالحياء 
الداخلية واقامــوا حواجز  تفتيش ثابتــة، ورضبت وحدات 
الجيــش طوقا يف محيط منزل ابو عثامن يف القبة، ومحيط 
منزل الشــيخ كنعان ناجي، ومحيط شارع آل حسون يف ا 
سمراء، اثر صدور بيانات مجهولة املصدر تدعي ان اي فرد من 
آل حسون هو هدف لهم، حيث وجهت اصابع االتهام الفورية 
نحو اطراف من آل حســون عىل خلفية ثأرية، حيث حصلت 

قبل خمس سنوات جرمية قتل لشاب من آل حسون اتهم فيها 
ابو عثامن وســلم اثرها ابنه عثامن نفسه وسجن ملدة خمس 

سنوات ثم خرج لعدم كفاية االدلة...
آل حســون اصدروا بيانا دانوا فيها جرمية القتل واعتربوا 
»ان هنــاك من يعبث يف املدينة الشــعال فتنة فيها«، واكدوا 

»عدم عالقتهم ال من قريب او من بعيد بالجرمية«.
واصدر الشيخ كنعان ناجي بيانا قال فيه: »مشيناها خطًى 
كتبت علينا ومن كتبت عليه خطًى مشــاها، من طرابلس إىل 
جل البحر يف الجنوب إىل بغداد ومركز الرشطة يف األعظمية 
إىل طرابلس مجدداً، أبوعثامن بذل الجهد والوقت واملال دفاعاً 
لنرصة األســالم ولدعوة األســالم... تعلم وعلم تدرب ودرب 

جاهد وصابــر وصرب ، ويف ليل األحد الخامس 
عرش من ذي الحجة الحرام وتحت جنح الظالم 
غدر به ورفيقــه ابو طالل وهذا قدر األبطال... 
وننتظر من السلطات كشف الجرمية بأرسع ما 

ميكن«.
وعمل الشيخ ناجي عىل ضبط عنارصه تاركا 

القضية للقضاء واالجهزة االمنية ...
من جهته دعا عضو »هيئة علامء املسلمني« 
الشــيخ نبيل رحيم لوأد الفتنة قائال : »يكفي 
طرابلس مــا تعانيه من فقر وجــوع وغياب 
الكهرباء والــدواء وندعــو الجميع اىل ضبط 
نتهم  »ال  واضاف:  بالصــرب«،  والتحيل  النفس 
أحدا اال بدليل والجرمية ستكشف قريبا ان شاء 

الله.«..
وشــوهدت عائالت من آل حســون يخلون 
منازلهم يف ا سمراء ويتجهون نحو بلدتهم 
الســفرية بالضنية خشــية اقــدام متهورين 
عىل مهاجمــة منازلهم، بعد ليلة شــنت فيه 
مجموعات هجامت عىل محالت آل حســون يف االســواق 
وعند جرس نهر ابو عيل، موجهني االتهامات اليهم رغم رفض 
الشيخ ناجي توجيه االتهام اىل اي جهة، مؤكدا امام الجميع 
الذين احتشــدوا يف دارته ان »القاتل مجهول وال ميكن اتهام 

احد اال بدليل، وهذا ما ننتظره من االجهزة االمنية والقضاء«.
ونجح الجيش اللبناين يف ضبط الوضع، رغم ان ليل السبت 
كان مشــهودا بعدة احداث امنية، اخطرها جرمية القتل يف 
القبــة وحادثة اطــالق رصاص يف املينــاء ووقوع جريح، 
وحادثة االعتداء عىل مواطن طرابليس من القبة يف البرتون 

الذي عاد اىل عائلته مدمى ...

... ومــــــن يـــســـعـــى لــلــفــتــنــة فـــيـــهـــا  ــ ــل فــــي طـــــرابـــــلـــ ــصـ مـــــــاذا حـ
ــاً فــــي االحـــيـــاء  ــ ــعـ ــ ــ طــــــّو االحـــــــــدا ونـــفـــذ انــــتــــشــــاراً واسـ ــيـ ـ ــ الـ

لبنان  يف  الطالبيــة  اللجنة  رئيــس  أكد 
عمر الحوت أن »اللجنة ســتطعن يف نتائ 
االمتحانات الرســمية يف حال كانت نسبة 
أو بحال ملســت ال عدالة  النجاح منخفضة 

التصحيح«. أو أسس  االمتحانات  بأسئلة 
وقال يف بيان: »تنطلق اليوم  االمتحانات 
الرسمية للشــهادة الثانوية العامة، وسط 
عىل  وتداعياتها  نتائجها  من  الشديد  خوفنا 
الوطن. كنا  الطالب وأهاليهم وكذلــك عىل 
اختيارية  االمتحانات  هذه  جعل  معركة  يف 
لهــذا العــام منفردين، صارعنــا وحيدين 
رغــم كل االنتــــقادات والتحديــات التي 
الخاصة  قراءته  طــرف  فلكل  لها،  تعرضنا 
الينــا ال ميكن  بالنســبة  امللــف.  يف هذا 
فقط  الرتبوية  الناحيــة  من  امللف  مقاربة 
بل يجب مقاربتها من كل النواحي الرتبوية 
واالجتامعيــة  واالقتصاديــة  والنفســية 
والصحيــة واألمنيــة والسياســية. ومن 
منطق أن التعلم عن بعد والتــــعلم املدم 
مل يكن عــادال بني جميع الطــالب، فكذلك 
العدالة  لن تحقق هذه  الرسمية  االمتحانات 
وســتظلم العديد منهم«، مضيفا »مل تدخل 
إال  الرتبية  عــىل  اللبنانيــة  الــــسياسة 
بات معلوما  الينا وكام  لتفسدها وبالنسبة 
الرســمية هو قرار  قرار إجراء االمتحانات 
سيايس اتخذ ويندرج تحت تحقيق املكاسب 

والتنفيعــات املاليــة بحجة بــدل األتعاب 
للعاملــني يف هذا املجال، يف ظــل انهيار 

واقتصادي«. مايل 
وتابــع »إننــا نحمــل وزيــري الرتبية 
املسؤولية  النيابية  الصحة  ولجنة  والصحة 
الكاملــة لجهة إصابة اي طالب أو أســتاذ 
االمتحانات  جــراء  من  كورونــا  بفريوس 

الرسمية«.
وأكــد أن »اللجنــة الطالبيــة يف لبنان 
ســتطعن يف نتائ اإلمتحانــات يف حال 
بحال  أو  منخفضــة  النجاح  نســبة  كانت 
ملســت ال عدالــة بأســئلة االمتحانات أو 
الطالب  مــن  طالبا  التصحيــح«.  أســس 
»تزويد اللجنــة بأي مخالفات تواكب إجراء 
االمتحانــات الرســمية الدراجها يف ملف 

الطعن«.
التريمينال:  الحوت متوجها لطالب  وختم 
»مشــواركم الدرايس الطويل شــارف عىل 
قبل  األخري  االســتحقاق  وأمامكم  نهايته، 
االنطالق يف عــامل جديد حافل بالتحديات، 
ولكني واثق أنكم ســتعربون هذا االختبار، 
النجاح.  وتستحقون  وعانيتم  اجتهدتم  فقد 
أننــا مل ننجح يف تحقيــق هدفنا  صحيح 
بجعــل اإلمتحانات اختياريــة لكن يكفينا 
رشف املحاولة«، متمنيــا »التوفيق للجميع 

االمتحانات«. يف 

نتائ  ــي  ف سنطعن   : الــطــالــبــيــة  ــنــة  الــلــ ــ  ــي رئ
ــا  ــا نــســبــة الــنــ ــخــف ــات فـــي حـــال ان ــان ــح ــت االم

احتفل راعي ابرشية صيدا ودير القمر 
بقداس  العامر،  مارون  املطران  للموارنة 
عيد مار الياس يف كنيســة القديس يف 
الشــوف. وألقى عظة ركز  بعذران  بلدة 
مار  املناســبة وقصة  فيها عىل معاين 
الياس شــفيع البلدة »التي تشبه إىل حد 
بعيد الزهرة التي نبتت عىل صخرة املذبح. 
فمن جامد الحيــاة الروحية التي كانت 
رائجة يف أيام مار الياس جاء هو زهرة 
جميلة وحية تبرّش بأن الله حي لن يرتك 

شعبه«.
وشدد عىل أن »عيد مار الياس امل دائم 
لخائفي الله. ونتمنى لكل من يحمل اسم 
الياس ويتشفع به، أعيادا مجيدة وللوطن 
العافية واالستقرار اىل  السالمة وعودة 
والتخفيف  الحياة،  ربوعه عىل كل صعد 
من اآلالم التي يعيشها اللبنانيون اليوم«.

ــذران  ــع ــفــل بــعــيــد مـــار الـــيـــاس فـــي ب ــار احــت ــم ــع ال

ر ي القدا الع

أكّد رئيس لجنة الصحــة النيابية، النائب 
عاصــم عراجي، أنــه »ال أؤيــد العودة إىل 
االقفال العام يف الوقــت الحارض ولكن اذا 
اســتمر ارتفاع االصابات بكورونا قد نقفل 
نهاية آب«، مشريًا اىل أن »متحور دلتا رسيع 
االنتشار واذا ارتفع عدد املصابني املوجودين 
يف العناية الفائقة إىل أكرث من 30 % يجب 

أن نعود إىل االقفال العام«.
ويف حديــث تلفزيــوين، رأى عراجي أن 
»إقصــاء الدكتور عبدالرحمــن البزري كان 
الصحة عىل خلفية  وزير  بسبب خالفه مع 
تلقيح النــواب ودخلت عىل الخط باالضافة 
للعدد مــن الجهات لحل الخــالف«، مؤكًدا 
أن »لقاح فايــزر لديه فعاليــة فوق 90 % 
وأســرتازينكا فوق 80 % وســبوتنيك فوق 

.»%90

الدواء  احتكار  »مافيــا  أن  عراجي  وأعلن 
األســامء  كشــف  ميكنني  وال  مدعومــة 
واملشــكلة بســبب الخالف بني املستوردين 
يتهاوى«،  الصحي  والقطاع  لبنان،  ومرصف 
مبيًنــا بأن »املشــكلة يف أزمة الــدواء أن 
مرصف لبنان ما زال مرصاً عىل االرقام التي 
التفاصيل ويجب  قدمها وال يقبل أن يقــدم 

تشكيل لجنة تحقيق يف هذا امللف«.
وتابع »نحن يف حالة طوارىء ولن يصل 
الدواء االثنني املقبــل ووصلنا للخط األحمر 

ووزير الصحة ال يتحمل األزمة لوحده«.
من جهة اخــرى، رأى عراجي أن »البلد ال 
يحتمل املزيــد من الفرا وأنا مع تشــكيل 
بقرار  وألتزم  ممكــن  وقت  بأرسع  حكومة 
لتشكيل  شــخصية  بتسمية  املستقبل  كتلة 

الحكومة«.

ــات ــ ــاب ــ االص ــاع  ــ ــفـ ــ ارتـ ــتـــمـــر  اسـ اذا   : ــي  ــ ــراج ــ ع
ــل نــــهــــايــــة آ ــ ــف ــ ــق ــ بـــــــ »كـــــــــورونـــــــــا« قــــــد ن

بانياس  أبرشية  أحيت 
امللكيني  للروم  ومرجعيون 
الكاثوليك، عيد القديســة 
حنة والدة السيدة العذراء، 
بقــداس أقيــم يف باحة 
األثري  حنة  القديسة  دير 
بلدة  خــراج  يف  املهجور 

القليعة قضاء مرجعيون.
اإللهية  الذبيحة  ترأس 
األبرشية  راعي  عن  نيابة 
جاورجيوس  املرتوبوليت 
جوزيــف  األب  حــداد 
حضــور  يف  ســليامن، 
حشــد مــن املؤمنني من 
وجديدة  القليعــة  أهايل 
وبلدات  وقرى  مرجعيون 
الجوار، الذين قصدوا الدير 
للمشاركة يف القداس يف 

الهواء الطلق، حاملني الشموع إليفاء النذور، 
عــني اىل الله بخشــوع لنيل الربكات،  مت

وطالبني شفاعة القديسة حنة.
األب  ألقى  املقــدس،  األنجيل  قــراءة  بعد 
ســليامن عظة من وحي املناسبة، شدد فيها 
عىل »قيم املحبة والتسامح التي يجب التحيل 

بهــا خصوصا يف هذا الزمــن، وعىل التقيد 
بفضائل القديســة حنة جدة املسيح، وعلينا 
كمسيحيني أن نصيل، ويكون لدينا الثقة بأن 

صلواتنا ستستجاب«.
وختم مهنئا الحضور بالعيد، وقال: »نطلب 
من القديسني أن يسهروا عىل البلد ويحموه، 

وأن ننعم بالسالم يف ربوع وطننا الحبيب«.

القليعة فــي  ــة  حــّن الــقــديــســة  بــعــيــد  احــتــفــالــي  ــداس  ــ ق
الــقــديــســيــن ــن  ــ مـ نـــطـــلـــب   : ــان  ــمـ ــيـ ــلـ سـ األ 
ــوه ــ ــم ــ ــح ــ وي الــــبــــلــــد  عــــلــــى  يـــــســـــهـــــروا  أن 

األ سلي ي القدا
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ــا ــضــب ــال ــد ب ــّبـ ــلـ ــم اإلصـــطـــيـــاف ُمـ ــواســ ــ ــد م ــشــه م
املترّدي الوضع  ّل  في  طرحتها«  »إهدن  ترتدي  هل 

باميال كشكوريان السمراين

ترتبّع إهدن دامئاً عىل عرش اإلصطياف اللّبناين، هي البلدة 
املقصودة واملشهورة بحســن ضيافة أهلها وتكريم الضيف 

الذي عند زيارتها وجد فيها ما لّذ وطاب.
»واســع ميدانك واسع َع وســع الكون...« ميدان إهدن... 
حكاية العراقة واألصالة التي امتّدت عرب العصور مع يوسف 
بك كرم وصوالً اىل لبنان الحديث، ذلــك امليدان الذي ما انفّك 
يوماً عن اســتقبال الجميع يف ربوعه... فكيف تعيش إهدن 

صيف 2021 يف عّز األزمة الراهنة التي تفتك يف البالد؟

{ »إهدن... عنوان الضيافة!« {

رشح رئيس بلدية زغرتا  إهدن أنطونيو فرنجية  لـ » الديار« 
الوضع العاّم اإلســتثنا لهذا الصيــف يف إهدن واملنطقة، 
وكيفية تأثريه إجتامعياً واقتصادياً  قائالً: »ال شك أّن الصيف 
املايض مل يؤّسس لحركة سياحية، فإهدن بلدة اصطياف عىل 
خريطة بلد ينزف اقتصادياً ووباء الكورونا فرض الغاء رزنامة 
النشاطات الســنوية، فبالنسبة لهذا الصيف، مع تدين نسبة 
االصابات بفريوس كورونــا يف املنطقة ومع أخذ اللّقاحات، 
حاولنا العــودة الخجولة والتدريجيــة اىل ايقاع  الصيفية 
التقليدية مع مراعاة الرشوط الوقائية يف ظل انتشــار جديد 
لوبــاء الدلتا. فخلية االزمة يف بلدية زغرتا  اهدن مل يتوقف 
عملها بعد، مع تطور جائحة الكورونا، ونحن كبلدية نظمنا 
 deliveryالدراجات وعامل ال حركة عامل األجانب وأصحاب 
وأوعزنا اىل الرشطة البلدية بتشديد املراقبة وعدم التساهل«. 
اضاف :«لقد اختربنا حس املســؤولية عند املجتمع األهيل 
يف نشــاطني االول ملنتدى ريشــة عطر يف املرسح البلدي، 
والثاين لنادي روتاري زغرتا الزاوية يف افتتاح مســلك ذوي 
الحاجات الخاصة، وشهدنا التزاماً مميزاً لجهة العدد املحدود 
من املدعويــن والحرص عىل التباعــد والتعقيم والكاممات، 
واظن ان هذه االحتياطات الوقائية ســرتافقنا يف اي نشاط 

ميكن ان نقوم به وال نستطيع تأجيله«.
وعن توقعات حركة اإلقبال عىل توافد السّياح لزيارة املنطقة 
أكّد فرنجية: »ال ميكننا أن نح العدد املتوقع قدومه، وإن 
كانت املؤرشات لدينا من مكاتب ووكاالت ســفر ومن مصادر 
شــفهية القرباء واصدقاء تؤكد أن النسبة ستكون مقبولة 
مقارنة مع الصيف الفائت الذي شــهد عــىل وباء الكورونا 
يف أوّجــه، ثم كارثة الرابع من آب وما رافق ذلك من االوضاع 
االقتصادية السيئة«، واشار اىل انه »ال ميكننا جزم النسبة، 
فالتحول يبقى ســيد املوقف، فمن كان يتوقع أن تعود سدين 
مثالً اىل الحظر حيث هناك جالية زغرتاوية كبرية ، فلنقل إذا 
سارت األمور عىل خري ودون  مستجدات درامية، فإّن أهايل 
اهدن مــن املغرتبني ال يلزمهم ال دعوة وال دعاية للمجيء اىل 
مسقط رأسهم . اما لناحية الســّياح فرغم كل االزمات التي 
نعيشها فنحن نشــهد عىل حركة مرضية فإهدن تتنوع فيها 

السياحات بني دينية وبيئية وتراثية وثقافية وحضارية«.
اضاف : »باعتقادنا ان نســبة كبرية مــن اللبنانيني الذين 
منعتهم الخضات االقتصادية واالمنية من الســفر لتمضية 
اجازة عوضوا عن ذلك بـ »ويك اند« ســياحي أو باسبوع يف 
اهــدن كام تدل الحجوزات يف املؤسســات الفندقية لعوامل 
عدة، من االســعار املقبولة واملدروســة بشــهادة وكاالت 
السياحة الداخلية، اىل الحفاوة وتوفر كل ما من شأنه تسلية 
العائالت مثل النشــاطات الرتفيهية الخاصة باألطفال، اىل 
نوادي الرياضية واألماكــن املخصصة للدراجات وامليش اىل 

املطاعم املختلفة بني أجنبية وتراثية وعربية«.
وعن جديد اهدن لهذا الصيف قــال فرنجية: »اهدن دامئة 
التجدد الســياحي فشــبكة املطاعم والفنــادق والعناوين 
الســياحية تتعدد وتتشعب وتتوسع من صيف لصيف . كذلك 
فإن الهوايات الجبلية باتت مقصداً يف ربوع جرد اهدن العايل 
وشبكة املمرات املســتحدثة من جبل مار رسكيس وباخوس 
املؤدية اىل املحمية وصوالً اىل االعايل تســتقطب عشــاق 

الطبيعة وهواة الدروب الجبلية ».
تجمع إهدن النشاطات بفروعها كاّفة، خاّصة وأن طبيعتها 
اء ومناخها الجاف يتيحان الفرص لتعّدد النشــاطات  الخ
ّ إهدن  مبختلــف أنواعها وخاّصــة الرياضية بحيــث تخ
الرياضات الجبلية بحّصــة كبرية، ويف هذا املجال قال«مارك 
فنيانوس« صاحــب »Ehden Mountains Activities« » لـ » 
الديار« أّن النشاطات الرياضية الجبلية يف إهدن لطاملا كانت 
 Zip محطّة جــذب لجميع محّبي هذه الرياضات املتنوعة من
 Paraglading و    Sky cycling و    Monkey Bridgeو  Line
وغريها من النشــاطات الرياضية الرتفيهيــة التي تتمحور 
بــني إهدن و »نبع جوعيت« يف إهــدن وحرش إهدن، والتي 
تســتقطب الزائرين من كاّفة املناطــق اللّبنانية وتتالءم مع 

كاّفة األعامر وتُناســب الجميع من حيث اإلمكانيات املاّدية 
بحيث أّن األسعار مدروســة وتتام مع الظروف الراهنة 
التي منّر بهــا يف لبنان اليوم. ونتمّنــى أن ننتهي قريباً من 
املشاكل اإلجتامعية واإلقتصادية ليعود لبنان عاّمة اىل الحياة 

وإهدن خاّصة التي مل تعرف يوماً اليأس، فهي نبع الحياة«.
حال »إهدن« كحال معظم املناطق اللّبنانية التي تُعاين من 
شــّدة العواصف اإلجتامعية واإلقتصادية التي تفتك بلبنان، 
اال أنها ترفض اإلستســالم وتبقى منتفضة ُمرّشعة أبوابها 
ل السامء، تيُضء  للجميع، فطرحة إهدن بيضاء ُمرّصعة ب
دروب مــن قصدها... ع أن تنفرج األزمات وتعود املناطق 
اللّبنانية كاّفة اىل الحيــاة املطلقة من جديد ألّن الحياة تليق 

بلبنان!

رجاء الخطيب  

ليســت تالل كفرشــوبا ومزارع شــبعا وحدها محتلة، 
فالوطــن بأكمله يحتله الفســاد والفاســدون وأرباب املال 
واألحقــاد السياســية والطائفيــة. كام مزارعهــا، تنتظر 
شــبعا مستشــفاها ليتم تحريــره، ال بل تأمــل يف تحرير 
املــزارع قبل املستشــفى! إنه مستشــفى الشــيخ خليفة 
بن زايد الذي شــيدته دولــة اإلمارات العربيــة بتربّع قدره 
 عرشة ماليــني دوالر واكتمل تشــييده وتجهيزه عام 2009.
اثنا عرش عامــاً مرت، واملســؤولون مل يُطلقوا رساح عجلة 
العمل داخل املستشفى، اثنا عرش عاماً واملسؤولون يساومون 
، وعىل التزمل  ويفاوضون ويسمرسون عىل »تناتش« الحص
الذي نشــؤوا عليه يك يحصلوا عىل فرص عمل ل«زبائنهم« 

الناخبني من أوالد املنطقة.
بتاريخ 5 كانون الثاين 2012 صدر مرسوم تقاسم املناصب 
اإلدارية يف املستشــفى، فأضيفت اىل مالك وزارة الصحة، 
وأُنشــئت هيئة عامة الدارته. ويف عهد وزير الصحة السابق 
وائل أبو فاعور، ُوقعت اتفاقية بني السفري اإلمارايت وجمعية 
املقاصــد الخريية اإلســالمية، تعّهدت اإلمــارات مبوجبها 
بدفع مليون دوالر سنوياً إلدارة املستشفى ملدة عرش سنوات 
، وخصصــت وزارة الصحــة 950 مليون لرية ســقفاً مالياً 
للمستشفى، اال ان تشغيل املستشفى مل ينتظم قط، ال بل شهد 
بعد ذلك تبدال متواتــرا يف لجنة لإلرشاف املؤقت عىل ادارتها 
أدى إىل خلق جو مشحون من الضغائن والرتب بني املعينني 

واملبعدين عــن مناصبهم، ليبدو بعدها املستشــفى كام أي 
مرشوع تم تلزيم إدارته ملتعهدي السلطة، ونامت يف األدراج 
أوراق اعتامد موظفيــه لعدم أهليتها الحزبيــة والطائفية 

واملناطقية.
منذ تفيش وبــاء كورونا، اقرتح وزير الصحة يف حكومة 
ترصيف األعامل، الدكتور حمد حســن، اعتامد املستشــفى 
كمركز حجر صحي، وهو مــا رفضه أهايل القرية خوفاً من 
تفش واســع للوباء آنذاك. اآلن ومع انهيار القطاع الصحي، 
بات لزاماً من منطلق إنســاين وضمريي بحت، أن يتم إطالق 
العمل يف املستشــفى، وخصوصاً أنه مجهز ومعد بشــكل 
تام، وكونه املستشــفى الوحيد يف املنطقة األقرب اىل أهايل 
العرقوب بعد مستشــفى مرجعيون الحكومي الذي يبعد 22 
كيلومرتا، ومستشــفى حاصبيا الذي يبعد 17 كيلومرتا، وعن 

مستشفى راشيا الوادي الذي يبعد 22 كيلومرتا عىل األقل.
مختار بلدة شبعا الســيد محمد هاشم شدد يف حديث مع 
»الديار«، عىل أن املستشــفى حاجة ملحة للمنطقة، ولكنها 
ب مؤسسات الدولة وعدم  تتخبط يف الفشل اإلداري الذي ي
القدرة عىل متويل تشغيلها، ولفت اىل أن مستشفى حاصبيا 
ومرجعيون يعانيان أساســاً من عدم تأمني رواتب املوظفني 
واملســتلزمات الطبية، وإعترب أن الواقع يدعو لالستســالم، 
وخصوصاً أن أهايل البلدة يســترصخون القيمني وضامئرهم 

منذ سنوات عديدة لتشغيل املستشفى وما من مجيب. 
ويف موقــف مغاير، رأى رئيس بلدية كفرشــوبا الدكتور 
قاسم القادري، أن موقع املستشفى بني بلديت شبعا والهبارية 

يشكل أحد أهم العوائق أمام تشغيله، وخصوصاً أن عدد سكان 
املنطقة الدامئني غري كبري، وكون املستشفى يقع عىل أطراف 
الوديان املمتدة بني القريتني ومن غري الســهل الوصول إليه 
يف فصل الشتاء. القادري ويف اتصال مع »الديار«، عزا سبب 
القرار العشــوا يف اختيار املكان عام 2009، عام تشــييد 
املستشفى، اىل عدم التنسيق مع قرى العرقوب مجتمعة واىل 

عدم وجود اتحاد البلديات حينذاك بعد.
ورأى أنــه مــن األجــدى اآلن أن يتم تحويل املستشــفى 
، كمصــح لألمــراض العقليــة  اىل مستشــفى مختــ
والعصبيــة، وخصوصــاً أن املنطقــة بحاجــة اىل هكذا 
نــوع من املرافق مــن جهة، ومن جهة أخرى تكون نســبة 
 اشــغاله يف هذه الحالة أكرب من أن يكون مستشًفى عاديا.
يف سياق متصل، مل ينف القادري الدور الكبري للمحاصصات 

الطائفية ولطمع االحزاب والطوائــف املختلفة يف املنطقة 
بالحصول عىل حصة توظيفية يف املستشــفى، فمستشفى 
حاصبيا غالبية موظفيه من الطائفة الدرزية، ومستشــفى 
مرجعيون تشغله بنســبة كبرية »حركة أمل«، وعندما تعلق 
األمر مبستشــفى شــبعا الذي يفرتض به أن يشغل يف جزء 
كبري منه أبناء املنطقة، أصبح الجميع من املذكورين وغريهم 

يطالبون بحصة منفصلة له وفق القادري.
ويف خطوة ال تقل خطورة عن املحاصصة الطائفية، يقول 
القادري ان مجلس اإلدارة املشــكل مؤخراً تم اختيار األسامء 
به من دون علم االتحــاد أو اعطائه دورا فاعال، كونه املطلع 
األكرب عىل حاجــات املنطقة الفعلية، حيــث علم فيام بعد 
باألسامء عرب اإلعالم، و حمل القادري بذلك املسؤولية لوزارة 

الصحة ولالحزاب الفاعلة يف املنطقة.

ــخــا فــي قــب الــيــاس  تــوقــيــ أ
بالهواء النار  إطــ  على  إلقدامهم 

 2021 7 اعلنت قيادة الجيش، يف بيــان، انه »بتاريخ 24
أوقفت قــوة من الجيــش يف منطقة قب اليــاس البقاع 
املواطَنني »س.ا« و«ع.ا« إلقدامهام عىل إطالق النار يف الهواء 
من أســلحة حربية خالل إشكال عىل أفضلية مرور وقع بني 

عدد من املواطنني وشارك فيه عدد من النازحني السوريني. 
». وبورش التحقيق مع املوقوفني بإرشاف القضاء املخت

الهرمل فــي  مــواطــن  وتــوقــيــ   ...
أعلنت قيادة الجيــش أنه »عىل خلفية إشــكال وقع يف 
منطقة الشواغري ـــ الهرمل بني )ج.ع( و)م.ف( وتطّور إىل 
إطالق نار شارك فيه عدد من الشبان، دهمت قوة من الجيش 
تؤازرها دورية من مديريــة املخابرات، منزل املواطن )ن.ع( 
واوقفته وضبطت داخــل املنزل مسدســاً حربياً وذخريته، 
كام ضبط ســيارتني إحداهام نوع ران روفر والثانية جيب 
شريويك، وبداخلهام مسدساً، وبنادق حربية عدد )5( إضافة 
إىل 1500 طلقة، وممشطاً عدد )49( وجعب عدد )6( وُسلّمت 
املضبوطات وبورش التحقيق بإرشاف القضاء املخت وتجري 

املتابعة لتوقيف املتورطني يف اإلشكال«.

»لم يكن على علم بسرقتها«
حقة م بعد  مسروقة  ســيــارة  ضبط 
البيدر حــاجــ ضــهــر  عــلــى  الــســائــ 

أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخيلـ  شعبة العالقات 
العامة يف بال لها انه: »الساعة 3:00 من فجر السبت 24

2021، تخطت سيارة من نوع »كيا سرياتو«، حاجز ضهر  7
البيدر يف وحــدة الدرك اإلقليمي، من دون التوقف عند عنرص 
التوجيه، فعمل بقية العنــارص عىل وضع العوائق الحديدية 
)شــوكة( أمامها، بهدف إيقافها، إال أن سائقها تابع سريه، 

عىل الرغم من تلف إطاراتها نتيجة عبوره وتجاوزه العوائق.
جرى ضبط السيارة من عنارص الحاجز املذكور عىل طريق 
بوارج، بعد مطاردتها، وتبــني أنها رسقت بالتاريخ عينه من 
محلة برج حمود. أعيدت الســيارة اىل مالكها، الذي مل يكن 
عىل علم بعد بأمر رسقتهــا. والتحقيق جار بإرشاف القضاء 

.» املخت

ــرار فــي لحفد ــ ــران عـــون وخــيــر تــفــقــدا األض ــط امل
تفقــد راعــي أبرشــية  

املطران  املارونيــة   جبيــل 
انفجار  ميشال عون ، موقع 
يف  ســقط  ذي  ال الصارو 
بلدة لحفد، وجال عىل بعض 
األرضار.  متفقــدا  املنــازل 
ألهــايل  ا مــن  واســتمع 
إىل مــا حصــل يف تلــك 
الليلة، وهنأهم بالســالمة 
وباقتصــار األرضار عــىل 
املاديات، شاكرا لله بشفاعة 
اال اسطفان نعمة وجميع 
البلدة  القديســني تجنيــب 

كارثة كبرية.
من جهتها شكرت البلدية واألهايل املطران 
ن إليها  عون الــذي تواصل مع الرعية واط

فور وقوع االنفجار.
بــدوره، تفقد األمني العــام للهيئة العليا 
الركن  محمد خري ، بلدة لحفد  اللواء  لالغاثة 
يف قضــاء جبيل، يف حضــور عضو تكتل 

»الجمهورية القويــة«  النائب  زياد الحواط 
ونائب رئيس بلدية لحفــد اييل غانم وعدد 
من أهايل البلدة التي أجري مســح شــامل 
، بهدف  لــألرضار التــي خلفها الصــارو
مســاعدة األهايل وتعويضهم. وكشف عىل 
رة. وشكرت البلدية  املنازل والسيارات املت

له وللحواط تفقدهام األرضار.

خ خالل جولته

ــة... ــ ــه ــ ــواج ــ ــروت يـــعـــود الـــــى ال ــ ــي ــ مـــرفـــأ ب
ــ والـــــدفـــــاع املــــدنــــي يـــتـــدّخـــل ــ ــري إنــــــــدالع حــ

إىل  بريوت  مرفأ  عاد 
الواجهة مع حريق شّب 

عند مدخله ظهر امس.
من  عنــارص  وأخمد 
الدفاع املــدين، مبؤازرة 
بريوت،  إطفاء  فوج  من 
أعشاب  يف  شّب  حريقاً 
وأكوام من النفايات عند 

مدخل املرفأ.
وقبيل أيام من الذكرى 
باتت  لالنفجار،  األوىل 
املتصاعدة  اللهب  ألسنة 

من مرفأ بريوت تشــكّل حالة خوف للامرة 
واملواطنني، بعد تكرار حوادث الحرائق خالل 

هذا العام.

للتهريب  معّدة  محروقات  وضبط  خا  أ توقي 

 00 تــــــســــــر  إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة  قـــــــــــوة 
ـــوبـــا كـــفـــر خــــــــــرا  فــــــي  مـــــاعـــــ  رأس 

رسقت أمس قــوة إرسائيلية معادية 500 
رأس ماعــز، واقتادهــا إىل داخل األرايض 
املحتلــة، بعد إطــالق النار فــوق رأس أحد 
بلدة  رعاتها، غرب موقع السامقة يف خراج 

كفرشوبا قضاء حاصبيا. 
وكان اقدم جيش العدو اإلرسائييل صباحا، 

عىل إطالق النار يف الهواء لرتهيب أحد رعاة 
املاشية يف منطقة جبل السدانة خراج بلدة 
استطالع  لطائرة  تحليق  مع  بالتزامن  شبعا، 
« يف  إرسائيليــة من دون طيار نــوع »
أجواء قرى العرقــوب وحاصبيا، وصوال إىل 

مرتفعات جبل الشيخ.

اعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه 
يف بيان لها انه: »أوقفت وحدات الجيش 
املنترشة يف البقاع والشامل، اعتبارا من 
تاريــخ 23 / 7 / 2021 ولغاية 25 / 7 
/ 2021 ستة مواطنني وسوريا واحدا، 
وضبطت آلية نوع بيك أب وآليتني نوع 
محملة  جميعها  سيارات  وخمس  فان 
بحــواىل 11038 ليرتا من مادة البنزين 
باإلضافة إىل كمية من األدوية والدخان 

املعدة للتهريب إىل األرايض السورية.
سلمت املضبوطات وبورش التحقيق 
القضاء  بــإرشاف  املوقوفــني  مــع 

.» املخت

الطائفي... التحاصصي الـــدرس  قيد  عــامــاً   1 منذ  جاه  مستشفى 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــات األسـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ـــة حـــــرمـــــان مـــــن الـ  والـــنـــتـــيـــ
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االثنني 26 متوز 2021

الصحة  وزيــر  اســتقبل 
العامــة يف حكومة ترصيف 
األعامل الدكتور حمد حســن 
دارته يف بعلبك، وفدا من  يف 
فاعليات منطقة أكروم، شكر 
له إقرار إنشــاء مستشــفى 
بلدة  يف  حكومــي  طوارىء 
رئيس  الوفد  وضم  الســهلة. 
أكروم  بلديات جبــل  اتحــاد 
مشــهور كنعان ونائبه طالل 
الفحل، رئيس بلدية الســهلة 
حســن الخطيب، رئيس بلدية 
، رئيس بلدية  قنيه أحمد خ
رئيس  عــيل،  أحمد  كفرتون 

بلدية أكروم جامل سعدالدين، رئيس بلدية كفرتون أحمد الزين 
ومختاري قرى املنطقة.

إقامة مستشفى  إقرار  الخطيب لحســن »جهود  وشــكر 
حكومي يف الســهلة مبنطقة جبل أكــروم التي هي بأمس 
الحاجة إىل هذا املرفق الصحي، ويســكن فيها حواىل 45 ألفا 
من ضمنهم حواىل 15 ألف نازح سوري، والشكر موصول إىل 

دولة الكويت عىل متويلها املرشوع«.

{ حسن {
بدوره قال حســن: »بالنســبة إىل موضوع املستشفى يف 
منطقة أكروم وعكار، ما قمنا به هو واجب الحكومة وواجب 
مؤسســايت بامتياز. نحن نؤمــن بأن اعتــامد الالمركزية 
اإلمنائية والصحية رضورة ملحــة لتثبيت املواطن يف أرضه 
وتخفيف النزوح والتشــبث بأرضنا فننت ونصنع فيها، إذ من 
الواضح أن كل السياســة الريعية فشلت عىل مدى الزمن يف 

حامية هذا البلد«.
ء مستشــفى يف منطقة نائية،  وتابع: »اليوم عندما نن
فيها مــن الحرمان ما يندى له الجبني، نكــون نقوم بواجبنا 
املؤسسايت واإلنساين، وقد اخرتنا املكان األنسب للمستشفى 
يف السهلة، بعد معاينة ميدانية للموقع، وهو مكان وسطي، 
يجمع بني جبل أكــروم ووادي خالد ومنطقة عندقيت والبرية 
واملشتى وغريها. نحن كحكومة وكوزارة صحة بالتنسيق مع 
الجهة املانحة، صندوق التنمية الكويتي، رأينا من اإلنصاف أن 
يكون هذا املستشفى يف املكان املحدد، وحصلنا عىل املوافقة 
النهائية عىل إقامة مستشــفى الســهلة، ومستشفى رسم 
الحدث يف البقاع الشــاميل، واستكامل مستشفى دير القمر، 
وبذلــك نكون من خالل هذه الهبة الكويتية البالغة 10 مليون 
دوالر، أنشأنا 3 مستشــفيات حكومية تساهم يف مواجهة 
التحديات الصحية التي يعانيهــا املواطن، وبخاصة يف هذه 
الظروف االقتصاديــة الصعبة، إذ هناك توجه أكرث وثقة أكرب 
باملؤسسات االستشفائية والصحية الحكومية، وإن شاء الله 
هذا املستشفى سيقدم مستوى خدمات متقدم ومتطور ألهل 

منطقة عكار«.
وقال: »جائحة كورونا كانت صعبة جدا عىل كل اللبنانيني، 
ولكن باإلرادة والعزمية والصرب والحكمة يف التعاطي، ودخول 
البلديات واتحــادات البلديات واملخاتــري والفاعليات الطبية 
املدنية، استطعنا تقديم رعاية صحية متقدمة للمواطنني يف 
منازلهــم، مام خفف الضغط كثريا عن النظام االستشــفا 
واملؤسســات االستشــفائية ونجحنا، إال أن معركة مواجهة 
الوباء ما زالت مســتمرة، ولكن الذي مــر يف أصعب وأحلك 
الظروف يف جائحة كورونا بإمكانات متواضعة، يستطيع أن 

يتخطى أزمة الدواء املفتعلة«.
أضاف: »وزارة الصحة ليست طرفا، فهي تنسق بني املعنيني 
لتوفــري الدواء للمواطــن، واللوائح التي أنجــزت بني الئحة 
مدعومة وأخرى غري مدعومة، هــي بناء عىل طلب مرصف 
لبنان وإرصاره. والكثري من أدويــة الحاالت الطارئة أو أدوية 
األمراض املزمنة متوافــرة للبنانيني وغري اللبنانيني يف مراكز 

الرعاية الصحية األولية، وعددها 250 مركزا«.
واعتــرب أن »دعم املرصف املركزي لألدويــة والتزامه تجاه 
املواطن هو حق للمواطنني، مع التأكيد أن التعاون الشــفاف 
والتعاطي اإليجا املشرتك بني كل األطراف هو السبيل الوحيد 
لتخفيف األمل والتحــدي الصعب يف املوضــوع الدوا عن 

املواطن«.
وردا عىل ســؤال قال: »يف موضوع الدواء، يجب أن تكون 
الصورة واضحة وشــفافة للمواطن، وينبغي أال يكون الدواء 
موضوع تجاذب. هذه الحملة التي تشــن غري بريئة، فصحة 
املواطن ليســت وجهة نظر، إمنا هي واجــب تقدمه الدولة 

مبؤسساتها املالية«.
أضاف: »نحن لســنا بصدد فتح جبهة مع الرشكات العاملية 
التي تؤمــن الدواء، والتي كانت موضع ثقــة بنيت بني لبنان 
وتلــك الرشكات عىل مــر عقود من الزمن، لكــن اليوم هناك 
أدوية مفقودة، ومقابل الدواء املفقود هناك إذن باالســترياد 
الطارىء املتــوازي، وكل دواء تؤمنه الرشكات العاملية، نكون 
بغنى أن نرشع او نسهل تســجيل الدواء الرديف، ولكن عندما 
هذه الرشكات او املســتوردين أو بعض التجار يريدون املتاجرة 
بصحة املواطــن ويضعون الرشوط والضوابــط التعجيزية 
لتحصيل هذا الدواء، فنحن لن نقف مكتويف األيدي. وأنا أقول 
لهم اليوم باستطاعتك عىل قدر ما تريد أن تناكف بالسياسة، 
ولكــن يف صحة املواطن هذا ارتكاب يجب أن يحاســب عليه 

القانون«.
وبالنســبة إىل اعرتاض الرشكات عىل تسعرية 12000 لرية 
للدوالر، قال حســن: »هذه التســعرية التي اعتمدناها كانت 
لفرتة بني ثالثة إىل أربعة أشــهر، إذ كان معدل رصف ســعر 
الدوالر بالســوق أو عىل منصة صريفة 12000 لرية، وعندما 
يتغري ســعر منصة صريفة أو عندما يعطــي حاكم مرصف 
لبنان الرشكات األولوية لرشاء الدوالر ويسمح لهم أو يعطيهم 
األولوية واألفضلية يف رشاء الدوالر عىل سعر صريفة، يتغري 
السعر، وبالتايل السؤال هل الحل باعتامد سعر رصف السوق؟ 
دواء   augmentin مثــال ســعره اآلن 80000 لرية بعد أن كان 
نه 15 الفا، بينام عىل سعر رصف 20000 يصبح سعره 140 
ألف لرية، فهل يســتطيع املواطن آنذاك رشاء الدواء؟ أنا أقول 
الدواء سيبقى عىل الرفوف ألن ال قدرة للمواطنني عىل رشائه«.

الـــــــــدواء ــ  ــ ــل ــ : م ــن اكـــــــــــروم  ــ ــ ــن امـــــــــام وفـــــــد م ــ ــس ــ ح
ـــة ــ ــر بـــريـ ــ ــي ــ ــة غ ــ ــل ــ ــم ــ ــح ــ ــاذ وال ــ ــ ــ ــ ــ ــوع ت ــ ــ ــوض ــ ــ بـــــــات م

روم د ا حسن مستقبالً و

تتصدر اليابان وبريطانيا والواليات املتحدة 
األكرث  الدول  قامئــة  اليورو  منطقة  وبلدان 
مديونيــة، حيث تجــاوز الديــن الحكومي 
يف اليابــان  %200 أكرث مــن النات املحيل 

األجاميل.
وفقــا لرئيس تحليل االســتثامر وبحوث 
االقتصــاد يف روســيا، دانييــل ناميتكني، 
باالعتــامد عىل معهد التمويــل الدويل، إنه 
إىل جانب اليابان التي تجاوزت فيها نســبة 
املديونيــة 200% أكــرث من الناتــ املحيل، 
فــإن بريطانيا والواليــات املتحدة ومنطقة 
اليــورو لديها أيضــا مســتوى مرتفع من 

الديون تجاوز 100% النات املحيل اإلجاميل.
وأشــار الخبري إىل أنه وفقا ملعهد التمويل 
الدويل )IIF( ومنظمــة التعاون االقتصادي 
عام 2020،  نهايــة  يف   ،)OECD( والتنمية 
بل إجاميل الدين العام 105% أكرث من النات 

املحيل اإلجاميل يف العامل ككل.

ووفقا له، فإنه عىل الرغم من املســتويات 
الهائلة لعبء الديــون يف العديد من البلدان 
الكبــرية، فإن مشــاكل خدمــة الديون يف 

املستقبل املنظور غري متوقعة.
تم تسجيل أعىل مستوى  إنه  املصدر  وقال 
للدين العام بشكل رئييس بني الدول املتقدمة: 
اليابــان  234%، بريطانيا 144% ، الواليات 

املتحدة  160%، منطقة اليورو  %120.4«.
وأوضح أن أزمة فــريوس كورونا أظهرت 
أنه يف حالة تدهور أوضاع االقتصاد العاملي، 
فإن الجهات الرقابية العاملية مستعدة التخاذ 
إجــراءات غري مســبوقة لتوفري الســيولة 
لألســواق من أجل الحفا عىل اســتقرار 

النظام املايل.
وأضاف أنه يف الظروف الحالية، قد تكون 
بعض املخاوف ناجمة عن تسارع ملحو يف 
التضخم يف الدول املتقدمة، نتيجة اإلجراءات 

واسعة النطاق لدعم االقتصاد أثناء الوباء.

ــورو ــي ــيــا وأمــيــركــا ومــنــطــقــة ال الــيــابــان وبــريــطــان
بــالــنــاتــ املحلي ــاســاً  ــي ق ــدول مــديــونــيــة  ــ الـ ــر  ــث أك

أصدر مجلس رجال االعامل 
اللبنــاين العراقي بيانا أوضح 
فيــه كيفية حصــول اتفاق 
العراقي  بالفيول  لبنان  تزويد 
كاشــفا أن »العقــد كان أحد 
أبرز اقرتاحــات مجلس رجال 
األعــامل اللبناين العراقي إىل 
دياب،  حســان  الرئيس  دولة 
وتــم ذلــك بناء عــىل طلب 
قدمت  الــذي  مكتبه  مديــر 
الالزمة  املعلومــات  كل  لــه 
واالقرتاحــات يف بداية عهده 
يف رئاسة الحكومة. واقرتحنا 
عليه كيفية نقل الفيول وجلبه 
لبنان يف حال  إىل  العراق  من 
مل توافق ســوريا عىل عبوره 

عرب اراضيها، أو بســبب وجود مخاطر وصعوبات أمنية، مع 
اإلشارة إىل أن الفيول العراقي يحتوي عىل مادة السلفر أكرث 
من املعدل املقبول الستعامله يف لبنان، ولذلك اقرتحنا عليهم 
بيع الفيول العراقي إىل )دولة اإلمارات( واســتبداله بالفيول 

املقبول استعامله يف لبنان«.
وتابع البيان: »مــن الوضح أنه لو تم األخذ مبقرتحاتنا يف 
حينه لكان تم تجنيب لبنان وشــعبه، هذه املعاناة املســتمرة 
منذ مدة طويلة، إضافة إىل توفري مبال مالية كبرية، ذهبت 
هدرا إىل جيوب تجار الفيول والسامرسة واملهربني. لذلك نأمل 
من املعنيني يف الدولة ايضاح واعالم الرأي العام كيف ســيتم 
جلب هذه املواد اىل لبنان مع إعادة تشديدنا عىل الخطة التي 

اقرتحناها سابقا«.
ولفت اىل أنه كان قد اقــرتح أيضا »إعادة جر النفط الخام 

من العراق عن طريق سوريا عرب األنبوب، الذي تؤكد الدراسات 
أنه مــا زال صالحا، ومن املمكن إعادة تشــغيله بعد فحصه 
من قبل رشكة مختصة، ليصــل النفط اىل مصفاة طرابلس، 
وليصار إىل إعــادة تأهيل املصفاة، مع العلــم أن هناك عدة 

رشكات تقدمت بعروض لهذا الغرض«.
وأضاف: »تقدمنا مرتني بطلب عقد لقاء مع رئيس الحكومة 
يومذاك حســان دياب، بهدف إطالعه عىل أهمية وتفاصيل 
املوضــوع، لكنــه أحالنــا إىل القايض خالد عــكاري وأحد 
مستشاريه، حيث رشحنا لهم كامل التفاصيل، ولكن ما جرى 
بعدها كان نوعا من املامطلة وعدم االهتامم الالزم باملوضوع، 
رغم أنه ال يخفى عىل أحد أهمية هذه الخطوة، التي ســتوفر 
آالف فرص العمل، وإحياء صناعــة النفط يف لبنان، وتأمني 
الســوق املحلية باملواد الالزمة، وستدر أرباحا مببال طائلة 

ملصلحة خزينة الدولة. 

ل رجال االعمال اللبناني  العراقي أوض آلية عقد الفيول م

أكّد وزير الطاقة يف حكومة ترصيف األعامل رميون غجر 
يف حديٍث لـ«صوت كل لبنان« أّن »مدة العقد مع العراق سنة 
واحدة، وبحدود شحنَتي فيول كل شهر واملليون طن هي ثلث 

الكمية التي نحتاج اليها.
وقال غجر: »إذا إعتمدنا فقط عىل الفيول العراقي فساعات 
التغذية ستبقى نفسها اليوم، إذا مل يتم تجديد سلفة الـ 200 

مليون أو إعطاء سلفة ثانية«.
ّ املازوت سّي جداً فإضافة  وأشار إىل أن »الوضع مبا خ
إىل مشــكلة فتح االعتامدات الكافية هناك مشكلة انقطاع 
الكهرباء، فاملولدات غري قادرة عىل التحمل وهناك اســتهالك 

كبري للامزوت مبعزل عن التخزين والتهريب وغري ذلك«.

ــى عـــــلـــــى حـــالـــهـــا  ــ ــق ــ ــب ــ ــت ــ ـــــذيـــــة س ــداًســـــــاعـــــــات الـــــتـــــ ــ ّ املـــــــــــازوت ســــّيــــ جـ ــع بـــمـــا خــــــ ــ ــوضـ ــ ـــر : الـ غـــ

االتصاالت  وزير  اســتقبل 
يف  دارته  يف  حــواط  طالل 
»الحركة  رئيــس  طرابلــس، 
فادي  املســتقلة«  الوطنيــة 
كل  وأكد وضع  الخــري،  مالك 
وامكاناته  وزارتــه  إمكانات 
الشــخصية وعالقاتــه »يف 
امتداد  وعىل  املواطنني  خدمة 
كل املناطــق ملواجهة األزمات 
املتتالية مــن جائحة كورونا 
واملحروقات  الدواء  أزمتي  اىل 
»ســخرنا  وقــال:  أخــريا«. 
محاولة  بهــدف  إمكاناتنــا 
الخروج من هذه األزمات بأقل 

رضر عىل املواطنني واألهايل الذين يعانون تقصرينا وتقصري 
أجهــزة الدولة أمام مافيــات التهريب واســتغالل الظروف 

الصعبة«.
وأشــار اىل أن »أجهزة الدولة واملواطنــني، الخارس األول 
أمام جنون وجشــع التجار واملهربني يف ظل غياب أي خطة 
حقيقية ملواجهتم ووضع حد لتوحشهم املايل«، مشددا عىل 

الرئيــس دياب  أن »حكومــة 
عملت جاهدة عىل معالجة هذه 
القضايا مــن ضمن اإلمكانات 

املتوافرة«.
من جهته، شــدد الخري عىل 
»الحاجة اليــوم اىل انتخابات 
نزيهة تعيد إنتاج سلطة جديدة 
املواطنني«،  هواجس  عن  تعرب 
وركــز عــىل »رضورة توعية 
يف  واجباته  عــىل  املواطــن 
املشــاركة إذ حــواىل 60 % ال 
يشــاركون بحجة عدم الر 
القادرون  الحقيقــة  يف  وهم 
عىل تحقيق التغيري الحقيقي«. 
وشــدد عىل »رضورة تفعيل هذه املعادلــة يف الفرتة املقبلة 
لتحقيق التغيري واال فإن الفاســدين سيعودون الينا وبأيدينا 
مع تجارهم ومهربيهم عىل طبــق من ذهب للقضاء عىل ما 

تبقى من بلدنا«.
ونوه بـ »الجهود االستثنائية لحواط إن يف قطاع االتصاالت 

أو عىل املستوى امليداين يف تواصله مع األهايل«.

حـــــوا : ســخــرنــا إمــكــانــاتــنــا لــحــل األزمـــــــات بـــأقـــل ضــرر

االت طالل حوا ير االت و

الدولية  حــذرت املنظمــة 
أن  مــن  اليــوم،  للهجــرة، 
لبنان  يف  املتالحقة  »األزمات 
إىل  االقتصادي  االنهيــار  من 
ثم  كورونا،  جائحة  انتشــار 
انفجار مرفــأ بريوت، فاقمت 
معاناة العامل املهاجرين الذين 
بات أكــرث من نصفهم عاطال 

من العمل«.
التابعة  املنظمــة،  وأوردت 
لألمم املتحدة، أن »50 يف املئة 
من املهاجرين ممن شــملتهم 
عاطلون  أنهم  أفادوا  الدراسة 

من العمل، بحيث فقدت الغالبية وظائفها يف الربع األخري من 
العام 2020«. ونقلت املنظمة عن »أكرث من 50 يف املئة أنهم 
غري قادرين عىل تلبيــة حاجاتهم الغذائية«، وقال: »نصفهم 
إنهم يقيمون يف ظروف غري آمنة ومن دون املستوى املطلوب 
اإليجارات، والتهديد  املســاكن، وإرتفاع  بسبب عدم مالءمة 

رة«. باإلخالء الوشيك، واملنازل املت
ولفتــت اىل ان يف لبنان »عرشات اآلالف من عامل الخدمة 
املنزلية، غالبيتهم العظمى من النساء اللوايت يحملن تصاريح 
عمل ويتحدر القســم األكــرب منهن من إثيوبيــا والفيليبني 
وبنغالدش. وقد غادر الكثري من هــؤالء خالل العام املايض 
بعدمــا صاروا عاجزين عن نيل رواتبهــم بالدوالر مع انهيار 

قيمة العملة املحلية.
ووجد تقرير املنظمة الدولية 
بني  كبريا  »اســتعدادا  للهجرة 
نصف املســتجيبني للعودة إىل 

بلدان املنشأ«.
يف  العمل  قانون  يشمل  وال 
لبنان عامالت املنازل املهاجرات 
كفالة  لنظام  يخضعن  اللوايت 
القانونية  إقامتهــن  يربــط 
بعالقــة تعاقدية مــع أرباب 
النظام  هــذا  ومينح  العمــل. 
أصحاب العمل »ســيطرة شبه 
العامالت  حيــاة  عىل  كاملة« 
األجنبيات، ويجعلهن عرضة لكل أشــكال االستغالل وسوء 

املعاملة مقابل رواتب ضئيلة.
منذ صيف العام 2019، عىل وقع االنهيار االقتصادي األسوأ 
يف لبنان، فقــدت اللرية اللبنانية أكرث مــن 85 يف املئة من 

قيمتها، وبات أكرث من نصف السكان تحت خط الفقر.
وقال مدير مكتب املنظمة يف لبنان ماتيو لوســيانو: »من 
املتوقع أن يزداد تعرض املهاجرين لالستغالل وسوء املعاملة 
مع اســتمرار تدهور الوضع االقتصادي واستمرار محدودية 

فرص العمل«.
وتســعى املنظمة اىل »الحصول عىل متويل يوسع نطاق 

برنامجها لدعم العودة الطوعية للمهاجرين إىل بالدهم«.

ــت  ــمـ ــاقـ فـ لــــبــــنــــان  أزمــــــــــــات   : ـــــرة  الـــــهـــــ مـــنـــظـــمـــة 
الــعــمــل مـــن  ــن  ــي عــاطــل بـــاتـــوا  و0  املـــهـــاجـــريـــن  مـــعـــانـــاة 

أعلن صندوق النقــد الدويل انه ســيدخل إصالحات عىل 
برامجه لإلقراض امليرس ل يدعم عــىل نحو أفضل البلدان 
19 والتعايف، وأثار  الدخل خالل جائحة كوفيــد منخفضة 
احتــامل بيع محدود للذهب الذي يحــوزه لتعزيز قدرته عىل 
اإلقراض. وأشــار الصندوق اىل ان مجلســه التنفيذي دعم 
األســبوع املايض إصالحات تشــمل رفع حدود الوصول إىل 
التمويل امليــرس للبلدان منخفضة الدخــل 45 باملئة، وإلغاء 
القيود املفروضة عىل وصول البلدان األشد فقرا ذات الربام 
املؤهلة، واإلبقاء عىل أسعار فائدة صفرية عىل تلك القروض.
وقــال الصندوق إن التغيريات كانــت رضورية بالنظر إىل 
انية أمثــال إلقراض صنــدوق النقد للبلدان  زيــادة بواقع 
منخفضة الدخل إىل 13.2 مليار دوالر يف 2020، ومؤرشات 
عىل أن الطلب عىل التمويل امليرس سيظل مرتفعا لعدة سنوات.
ولتعزيز قدرة الصندوق االئتامين للحــد من الفقر والنمو 
التابع له، قال صندوق النقد إنه سيطلب مبلغا إضافيا قدره 18 

مليار دوالر يف الســنوات القادمة من الدول األعضاء، عالوة 
عــىل نحو 24 مليار دوالر جمعها بالفعــل منذ بداية األزمة، 
باإلضافة إىل دعم حجمه أربعة مليارات دوالر ملساندة أسعار 

الفائدة الصفرية.
وذكر الصنــدوق أن الدول األعضاء األكرث ثــراء قد توجه 
احتياطياتهــا الطارئة من حقوق الســحب الخاصة القامئة 
والجديدة لجمع التمويل، مضيفــا أن املوافقة املتوقعة عىل 
زيادة بقيمة 650 مليار دوالر يف مخص حقوق الســحب 
الخاصة للصندوق يف أغســطس من العام الجاري قد تساعد 

يف تسهيل عملية جمع التمويل.
والتعديالت جزء مــن خطة ذات مرحلتني للعثور عىل »حل 
دائم« لنموذج التمويل امليرس لصنــدوق النقد الدويل للفرتة 
بــني 2024-2025، مبا يف ذلك عرب »بيــع محدود« محتمل 
الحتياطيــات الصندوق مــن الذهب، وفقــا لوثيقة أعدها 

مسؤولون يف صندوق النقد الدويل.

ـــــلـــــ صـــــــــنـــــــــدو الــــــنــــــقــــــد يـــــــــوافـــــــــ عـــلـــى  مـــــ
ــل ــ ــدخ ــ ــدان مـــنـــخـــفـــضـــة ال ــ ــلـ ــ ــبـ ــ حــــــات إلقــــــــــرا الـ إصــــــ



أمهــرة  إقليــم  دعــا 
»جميع  امــس،  اإلثيوبية، 
شــبابه« إىل حمل السالح 
املجاور  اإلقليم  مقاتيل  ضد 
يقاتلون  الذيــن  تيغــراي 
والقوات  الفيدرايل  الجيش 
التســع  املناطق  جميع  من 

األخرى يف البالد.
تيشاغر،  أجيجنهو  وقال 
أمهرة:  إقليم  رئيس حكومة 
من  الشــباب  جميع  »أدعو 
امليليشيات  وغري  امليليشيات 
بأي  املسلحني  املنطقة،  يف 
واملسلحني  حكومي،  سالح 
شــخصية،  بأســلحة 
املهمــة  إىل  لالنضــامم 
للجبهة  املناوئــة  الحربية 
الشــعبية لتحريــر تيغري 
يــوم غد«، وفق  ابتداًء من 
اإلعالم  وســائل  نقلته  ما 

املنطقة. يف  الحكومية 
التعبئة الشــعبية ضد  الدعوة إىل  من شــأن 
مقاتيل جبهــة تحرير تيغراي  الذين قال جيش 
أمهرة إنهم يهاجمون اإلقليم اآلن  إىل توســيع 
أشهر  انية  منذ  املســتمرة  الحرب  دائرة  نطاق 
القرن  الواقعة يف  الدولة  وعدم االســتقرار يف 

األفريقي، حسبام ذكرت »رويرتز«.
إثيوبيا، حيث  األورومو هي أكرب عرقيــة يف 
متثل مــا نســبته 34.9% من الســكان، البال 
عددهم نحو 108 ماليني نســمة، يليها األمهرة 
بنســبة 27% تقريبا، فيام تعد تيغراي ثالث أكرب 
عرقية بنسبة 7.3%. رئيس الوزراء آ أحمد هو 

أول رئيس وزراء من عرقية »أورومو«.

القوات  إثيوبيا عن حشد  أيام، كشــفت  وقبل 
اإلثيوبية  لألقاليــم  التابعة  الخاصــة  القتالية 
تحرير  جبهــة  ملحاربة  اســتعدادا  املختلفــة، 
تيغراي. وقالت وكالة األنباء اإلثيوبية »إينا«، إن 
نرش القوات الخاصة هو خطوة لردع ما وصفته 
تحرير  جبهة  لجامعة  االستفزازية«  بـ«األعامل 

»اإلرهابية«. تيغراي 

8
عـــربـــيـــات ــات   ــمـ ــتـ تـ

االثنني 26 متوز 2021

باكستاني م  بمن انهيار  فــي  ــخــا  أ  4 مقتل 

لقــي 4 من عامل املناجــم مرصعهم يف 
انهيــار أريض مبنجــم فحــم يف منطقة 
الباكســتاين،  بلوشســتان  بإقليم  هارناي 
حســبام ذكرت وكالة األنباء الباكســتانية 

الفائت.  السبت 
ونقلت الوكالة عــن أحد مفتيش التعدين 
قوله إن املنجــم رُضب بتيار من الطني أثناء 

تواجد العامل بداخله.

أضاف املسؤول أن فريق اإلنقاذ وصل إىل 
مكان الحادث وانتشل الجثث من املنجم.

وتوجد يف إقليم بلوشستان، قليل السكان 
والفقــري، احتياطيات ضخمــة من الفحم 
يجري  والذهب  والنحــاس  الطبيعي  والغاز 
اســتخراج الكثري منها مبســاعدة الصني. 
وكثريا ما يســتهدف انفصاليون يف اإلقليم 

العامل وقوات األمن.

أبــــــاتــــــشــــــي  إســــرائــــيــــلــــيــــة 
ــ ــل ــاب تــهــبــط اضــــطــــراريــــاً قـــــر ن

نفذت مروحية تابعة لسالح الجو اإلرسائييل هبوطا اضطراريا 
يف منطقة مفتوحة بجنوب مدينــة نابلس بالضفة الغربية، 

حسبام أفادت وسائل إعالم إرسائيلية وفلسطينية، امس. 
وقالــت مواقع إخباريــة إرسائيلية إن هبــوط املروحية 
املقاتلــة من نــوع »أباتيش« جرى بالقرب من مســتوطنة 
»عييل«، وذلك بســبب خلل فني.وأكد الجيش اإلرسائييل »أن 
الحادث مل يســفر عن إصابات برشية، وأن طاقام فنيا تابعا 
لســالح الجو اإلرسائييل توجه عىل الفور إىل املكان ملعاينة 

الخلل الذي أصاب الطائرة«.

ــة املــشــيــشــي ــوم ــحــك ــاهــضــة ل ــن ــ م ــونـ ـــدة فـــي تـ ــرات حـــا ــاهـ ــظـ تـ
ــدات خــارجــيــة ــنـ ــوضــى الجـ ــف ــات تــشــيــع ال ــهــضــة«: عــصــاب ــن »حـــركـــة ال

ــة مـــــــع حـــشـــد  ــ ــيـ ــ ــرقـ ــ ــو حـــــــــر عـ ــ ــحـ ــ ـــع نـ ــ ــدف ــ ــنـ ــ ــا تـ ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــيـ ــ إثـ
ـــراي ــ ــيـ ــة تـ ــ ــارب ــ ــح ــ ــا األمـــــهـــــرة ومـــقـــاتـــلـــي األقــــالــــيــــم مل ــ ــب ــ

شــهد عــدد مــن املدن 
الذي  أمــس،  التونســية، 
يصادف عيد الجمهورية يف 
مناهضة  مظاهرات  تونس، 
املشييش  هشــام  لحكومة 
ولحركــة »النهضــة« التي 
تدعمهــا. وتوافــد مئــات 
ســاحة  إىل  املتظاهريــن 
الربملــان ببــاردو، مطالبني 
وســائل  ذكرت  فيام  بحله، 
متظاهرين  أن  محلية  إعالم 
لحركة  مقــرات   3 هاجموا 
املدن.  عــدد  يف  »النهضة« 
وعليه، أدانت حركة النهضة 
يف تونــس، االعتــداء عىل 
مقراتهــا، واصفة املحتجني 
فوضوية  بـ«مجموعــات 
وعصابات إجرامية«، وأدانت 

يتم  التي  اإلجرامية«  بـ«العصابــات  ما وصفتهم 
البــالد ومن داخلها  توظيفها من خــارج حدود 
لالعتداء عىل مقــرات حركة النهضة وإشــاعة 
مظاهــر الفــو والتخريب خدمــة ألجندات 
اإلطاحة باملسار الدميقراطي وتعبيد الطريق أمام 
عودة القهر واالستبداد، وذلك حسب »قناة نسمة« 

التونسية.
وقالت إن »هذه العصابــات اإلجرامية التي يتم 
البــالد ومن داخلها  توظيفها من خــارج حدود 

لالعتداء عىل مقرات الحركة ومناضليها وإشاعة 
مظاهــر الفــو والتخريب خدمــة ألجندات 
اإلطاحة باملسار الدميقراطي وتعبيد الطريق أمام 
عودة القهر واالســتبداد، ومــا الحملة اإلعالمية 
املســعورة لبعــض املواقع اإلعالميــة األجنبية 
واملحلية املحرضــة عىل العنف اال دليل قاطع عىل 

ذلك«.
واعتــربت أن املتظاهريــن تعمــدوا ترهيــب 
داعية كل  داخل مقراتهــا وتهديدهم،  املتواجدين 
األطراف السياسية واملنظامت وأنصار الدميقراطية 

ودولــة القانــون إىل إدانة 
والتشــديد  االعتداءات  هذه 
لكل  القضائية  املتابعة  عىل 

املتورطني.
ورفــع املتظاهــرون يف 
تطالب  شــعارات  الشوارع 
التي  الحكومــة  بإســقاط 
يرأســها هشــام املشييش 
»النهضة«  حركــة  وضــد 

. ورئيسها راشد الغنو
التظاهرات  هــذه  وتأيت 
أطلقها  سابقة  لدعوة  تلبية 
نشــطاء، وســط حالة من 
األوضاع  الغضــب بســبب 
تفيش  وأزمة  االقتصاديــة 
وبــاء كورونا. ورغم تفيش 
واإلجراءات  كورونا  فريوس 
األمنية املشــددة واستجاب 
العديد التونســيني لدعوات التظاهــر، حيث رأى 
كثريون يف ذلك إمكانية إلحداث تغيري حقيقي يف 

تونس.
والصحية  االقتصادية  األزمــة  إىل  وباإلضافة 
التي تعيشــها تونس، متر البالد بأزمة سياســية 
طرفاها رئيس الجمهوريــة الذي يرى أن خيارات 
اللوبيات،  لضغط  خاضغة  وأنها  فاشلة  الحكومة 
وميثل رئيس الحكومة هشــام املشييش وحركة 

»النهضة« الداعمة له طرفا ثانيا.

بعد مقتل اثنين من عسكرييها بسوريا
ــن ــ ــي ــ ــي ــ ــاب ــ ــب اإلره ــاســ ــ ــح ــ ــن ــ تــــركــــيــــا: ســــنــــواصــــل نـــضـــالـــنـــا وس

عهدت تركيا، بعــد مقتل 2 من عســكرييها بهجوم عىل 
مركبتهم يف شــامل سوريا، مبواصلة »نضالها حتى اجتثاث 
جذور اإلرهاب« مشــددة عىل عزمها محاسبة املسؤولني عن 

العملية.
وقال رئيــس دائرة االتصال بالرئاســة الرتكية فخر الدين 
ألطون، يف تغريدة نرشها تعليقا عىل الحادث: »ال ينبغي ألحد 
أن يساوره الشــك يف أن نضالنا سيستمر حتى نجتث جذور 

اإلرهاب ونجعل حدودنا آمنة«.
مــن جانبه، تعهد نائــب الرئيس الرتيك فــؤاد أوقطاي، 
عرب »تويرت«، »بأال تذهب دماء الجنود ســدى، ومبحاســبة 

اإلرهابيني«.

{ وزارة الدفاع {

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الرتكية، إنها قامت بـ«تحييد« 
7 عنارص يف إطــار الرد عىل »استشــهاد جنديني مبنطقة 

عملية درع الفرات، بشامل سوريا«.
ويف بيان لها، أشــارت وزارة الدفاع إىل أنه »تم الرد باملثل 
عــىل اإلرهابيني، وتدمــري مواقعهم وتحييــد )قتل( 7 عىل 
األقــل وفق حصيلة أولية«، دون ذكــر التنظيم الذي ينتمون 
إليه، الفتة إىل أن »دماء الشــهداء مل تذهب سدى، واستمرار 

بات يف املنطقة«. العمليات وال

نطن..  ل توجهه الى وا خ
ــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارة لترسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يـ ــذه ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي : هـ ــ ــ ــ ــ ــ مـ الكا
ــدة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات املّتحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع الواليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قـ الع

مصطفى  العراقية  الحكومة  رئيس  توجه 
املتحدة  الواليــات  إىل  أمــس،  الكاظمــي، 
واعترب  وفــد حكومي،  رأس  األمريكية عىل 
زيارتــه إىل هنــاك »ترســيخا للعالقة مع 

واشنطن«.
وذكر بيان للحكومة العراقية، أن »الكاظمي 
األمريكية عىل  املتحــدة  الواليات  إىل  توجه 
رأس وفد حكومي، وذلك يف زيارة رســمية 
تستغرق عدة أيام، ستشــهد بحث العالقات 
البلدين يف مختلــف املجاالت والقضايا  بني 

الثنائية ذات االهتامم املشرتك«.
ونقل البيــان عن الكاظمي قوله، إن »هذه 

العراق لرتسيخ  إطار جهود  الزيارة تأيت يف 
عالقة وثيقة مع الواليات املتحدة األمريكية، 
والتعاون  املتبادل  االحرتام  أسس  عىل  مبنية 
الثنا يف مختلف املجاالت«. أضاف الكاظمي 
أن »الزيارة تتوج جهــودا طويلة من العمل 
الحثيث خالل جلســات الحوار االسرتاتيجي 
لتنظيــم العالقة األمنية بــني البلدين عىل 

أساس املصلحة الوطنية العراقية«.
ومن املقــرر أن يلتقي رئيــس الحكومة 
العراقية مصطفــى الكاظمي، اليوم االثنني، 
البيت  بايــدن يف  األمــرييك جون  الرئيس 

األبيض.

مثمرة كــانــت  موسكو  اجــتــمــاعــات   : حفتر  قـــوات 
التابعة  الليبية«  املسلحة  »القوات  أعلنت 
أمــس، عن نجاح  للمشــري خليفة حفرت، 
العاصمة  أجراها وفدها يف  التي  املحادثات 

الروسية.
جاء ذلك يف بيــان نرشته إدارة التوجيه 
املعنــوي بقوات حفرت عــرب صفحتها يف 
الفريق  الوفد  »فيســبوك«، نقال عن رئيس 
خريي التميمي، مدير مكتب املشــري حفرت 

الليبية. العسكرية   »5+5« لجنة  وعضو 
التميمي  الفريق  قال  فقد  البيان  وبحسب 
مثمرة«.  كانــت  »اجتامعات موســكو  إن 
الجانب  أن  العســكري  املســؤول  وتابــع 
االجتامعات  هــذه  خــالل  أكد  الــرويس 

»دعمــه لالســتقرار يف ليبيــا ورضورة 
إجالء القوات األجنبيــة واملرتزقة وتفكيك 
اتفاقية  وفق  وذلك  املســلحة،  املجموعات 
جنيف الخاصــة بوقف إطالق النار، ووفقا 
ملا توصلــت إليه لجنة 5+5 العســكرية«، 
مضيفا »أن موســكو أكــدت أيضا رضورة 
إجــراء االنتخابــات الليبيــة يف موعدها 

املحدد يف 24 كانون االول املقبل«.
ويوم األربعاء املــايض، أعلن مدير إدارة 
املحجوب،  اللواء خالــد  املعنوي  التوجيــه 
»أن حفرت بعث وفدا عســكريا إىل روسيا 
برئاســة مدير مكتبــه، دون الخوض يف 

الزيارة«. تفاصيل 

ــرات  ــشـ ــعـ الـ مـــقـــتـــل   : ـــانـــيـــة  األفـــ الـــــدفـــــاع 
ـــــارات جـــويـــة ــان بـــــ ــ ــب ــ ــال ــ ــن مـــســـلـــحـــي ط ــ مـ

أمس،  األفغانية،  الدفــاع  أعلنــت وزارة 
مقتل العرشات من مســلحي حركة طالبان 
بغــارات جوية نفذتها القــوات الحكومية 
أمس الســبت يف مناطق متفرقة بشــامل 

البالد.
وجــاء يف بيــان وزارة الداخلية، أنه تم 

قتــل 81 مســلحا من حركــة طالبان يف 
غارات جويــة للقــوات الحكومية بوالية 
البالد، كام متت تصفية عدد  بلخ بشــامل 
يف  جوية  بغــارات  طالبان  مســلحي  من 
والية بدخشان الشــاملية وضواحي مركز 

وغريها. قندهار،  محافظة 

انية األف القوات  ينص  األميركي  الدفاع  ...ووزير 
ده ب قوات  انسحا  بعد  فعله  عليها  ي  ينب بما   

ــل غـــرف  ــعــي ــف ــن ت ــل ــع ــري ي ــصــ ــ وزيــــــر الــــــري امل
ــيــل ــن ـــوار ملــتــابــعــة مــنــاســيــب نـــهـــر ال ــ ـــط ــ ال

، إن  قال وزير الدفاع األمرييك لويد أوس
املهمة األوىل للقوات األفغانية هي التأكد من 
قدرتها عىل إبطاء تقدم حركة »طالبان« قبل 

محاولة استعادة السيطرة عىل األرايض.

اضاف: »إن املهمة األوىل للقوات األفغانية 
هي التأكد من قدرتها عىل إبطاء تقدم حركة 
السيطرة  اســتعادة  محاولة  قبل  »طالبان« 

عىل األرايض«.

أوصت الســلطات املرصية مبواصلة رفع 
االحتياجات  كافة  لتلبية  االســتعداد  درجة 
املائيــة للمنتفعني، واالســتمرار يف تفعيل 
غرف الطــوار بكافة املحافظــات ملتابعة 

مناسيب املياه يف نهر النيل.
وأعلنت اللجنة الدامئــة لتنظيم إيراد نهر 
الدوري برئاسة  أنها »عقدت اجتامعها  النيل 
محمد عبد العاطي وزير املوارد املائية والري، 
وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة واملركز 
القومي لبحوث املياه، ملتابعة موقف إيراد نهر 
املا الحــايل، ومتابعة املوقف  النيل للعام 
املا خالل فرتة أقىص االحتياجات الحالية، 
وما تتخذه الــوزارة من اجــراءات لتحقيق 

اإلدارة املثىل للموارد املائية«.
االجتامع  أثنــاء  العاطي  وقد وجه عبــد 
»مبواصلــة رفــع درجــة االســتعداد بني 
أقىص  فرتة  خــالل  الــوزارة  أجهزة  جميع 
املائية  االحتياجات  كافة  لتلبية  االحتياجات 

تفعيل  يف  واالســتمرار  املنتفعــني،  لكافة 
لتحقيق  املحافظات  بكافــة  الطوار  غرف 
الرتع  املياه وحاله  املتابعة املستمرة ملناسيب 
واملصارف، مع جاهزية قطاعات وجســور 
املحطات وخطوط  املائية وجميــع  املجاري 
وتجهيز  لهــا  املغذية  الكهربائية  التغذيــة 

.» وحدات الطوار
وتابع عبد العاطي أن »وزارة املوارد املائية 
املائية  إدارة املنظومــة  والري نجحــت يف 
بأعىل درجة مــن الكفاءة خالل فرتة أقىص 
املجهودات  خــالل  من  الحالية  االحتياجات 
الضخمة املبذولة من كافــة أجهزة الوزارة، 
مبا يحقــق تلبية كافــة االحتياجات املائية 
للمياه  املستخدمة  القطاعات  لكافة  الالزمة 
كــامً ونوعاً، ومبــا ينعكــس ايجابياً عىل 
تحقيــق أهداف التنمية املســتدامة وتوفري 
الخدمات للمنتفعني بأعىل درجة من العدالة 

والفاعلية«.

»ســبوتنيك« أن الوضع يف البحر األســود 
« مــن قبل الالعبني  »تضخم بشــكل ممنه
غري اإلقليميني، مشرية إىل أن موسكو سوف 
تراقب عــن كثب تنفيذ اتفاقيــة »مونرتو« 

بشأن املضيق.
الذكرى  الخارجيــة مبناســبة  وأفــادت 
الســنوية لتوقيع اتفاقية »مونرتو« مباييل: 
للوضع يف  املمنه  التصعيــد  »عىل خلفية 
البحــر األســود، يرى بعــض الالعبني غري 
اإلقليميني أن مهمة ضــامن التنفيذ الصارم 
ألحــكام اتفاقيــة مونرتو ملّحــة للغاية. 
وتضطلع تركيا بــدور خاص يف هذا الصدد، 
بســبب أن لها حقوق مراقبة عبور الســفن 
العسكرية عرب املضائق«. وأضافت الخارجية: 
سنواصل مراقبة الوضع عن كثب مع كيفية 

تنفيذ أحكام االتفاقية عمليا، مبا يف ذلك من 
حيث الحد من إجاميل الحمولة القصوى أثناء 
للسفن  القصوى  الحمولة  العبور، فضال عن 
الحربيــة للقوى غري الســاحلية يف البحر 

األسود ومدة بقائها يف مياهه.
اشــارة اىل ان اتفاقية »مونرتو« التي تم 
تبنيهــا يف عــام 1936، تحافظ عىل حرية 
املرور عــرب املضائق للســفن التجارية من 
جميع البلدان، ســواء يف وقت السلم أو يف 

زمن الحرب.
الســفن  مرور  نظام  يختلف  ذلــك،  ومع 
الحربية فيام يتعــلق بالبحر األسود والدول 
غري املطلة عىل البحر األســود، حيث ميكن 
ال  التي  للدول  التابعة  الحربيــــة  للســفن 
البقاء  البحر األسود  تستــطيع الوصول إىل 
يف منطقــة املياه الخاصة بهــا ملدة ال تزيد 
عن 21 يوًمــا، وقد تم فرض قيود كبرية عىل 

الطبقة والوزن بالنسبة لها.

ــــــى  ـــ ـــ ـــ ـــادر عل ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــري ق ـــ ـــ ـــ ــــــطولنا البح ـــ ـــ ـــ ــــــن : أس ـــ ـــ ـــ بوتي
ــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدّو ُمحتمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة ألّي عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه ضربـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ توجيـ

)تتمة ص1) 



االثنني 26 متوز 2021

مبو ـــ  ـ دولــيــات  ـــ  ـ عربيات 

قالت وكالة الدفــاع الصاروخي األمريكية 
إن الواليات املتحــدة اعرتضت هدفا من أصل 
الصاروخي فوق  للدفــاع  اختبار  هدفني يف 
الغر من هاوايامس  الشــامل  املحيط إىل 

االول. 
وقالت الوكالة يف بيــان صحفي »إنها ال 
تستطيع تأكيد ما إذا كان الهدف الثاين قد تم 

تدمريه«.
ومتثل اختـــــبارات الدفــاع الصاروخي 
فرصة لتطوير التكــــنولوجيا لكنها فرصة 
أيضا إلظهار قوة الدفاعــات األمريكية عىل 

الساحة العاملية.
وتتمثــل املهمــة املعلنة لوكالــة الدفاع 
الصاروخي يف تطوير نظام متعدد الطبقات 
املتحدة  الواليات  لحامية  اســتخدامه  ميكن 

وقوات جيشها وكذلك حلفائها.
واســتهدف اختبار يوم الســبت اعرتاض 
هدفــني لصواريخ باليســتية قصرية املدى 
بصاروخني آخرين تم إطالقهام من ســفينة 

تابعة للبحرية األمريكية.
املهمة  كان  »االختبــار  إن  الوكالة  وقالت 

األكرث تعقيدا التي أجرتها حتى اآلن«.

»الـــدفـــاع الـــصـــاروخـــي األمـــيـــركـــي« : اعــتــرضــنــا
املحيط فــو  تدريب  في  هدفين  أصــل  من  هدفاً 

هاجــم الرئيس األمرييك الســابق دونالد 
ترامب، سياسة خلفه جو بايدن التي سمحت 
2«، وقال  باستكامل بناء«الســيل الشاميل 
إنه متكن من عرقلة بناء هذا املرشوع، إال أن 

بايدن وافق عىل إكامله.
وقــال ترامب يف كلمــة ألقاها يف والية 
أريزونا: »أوقفتــه.. وهو )بايدن( وافق عىل 
أكرب خط أنابيب يف العامل ميتد من روســيا 
إىل أملانيا، وعلينا أن ندافع عن أملانيا«، مضيفا 
»إنني قد أتفق مع بوتــني، ألن ذلك أمر جيد، 
وهو يتفــق معــي، لكن مل يكــن هناك من 

كان أكرث رصامة مني مع روسيا«.

أنغيال  األملانية  املستشارة  أبل  أنه  وأوضح 
مريكل، يف وقت ســابق، بــأن خط األنابيب 
ننفق  نحن  »ســألتها:  قائال:  »ســينتهي«، 
مليارات الدوالرات لحاميتك من روسيا، وأنت 
الدوالرات مقابل  تدفعي مليارات ومليــارات 

الطاقة من روسيا. ما هذا بحق؟«.
وتابع ترامــب يف كلمته: »لقــد أوقفته 
2(، ووافق عليه )بايدن(  )السيل الشــاميل
يف غضون أســبوعني. واآلن سيستأنفونه، 
وسوف ينهونه يف غضون شهرين، وسيكون 
الــدوالرات، يف حني  هذا مليارات ومليارات 

أوقفوا خط األنابيب األمرييك«.

تـــرامـــب غـــاضـــب مـــن قـــــرار بـــايـــدن بــخــصــو 
ــروســي ـــاز ال « لــنــقــل الـــ ــل الــشــمــالــي ــســي »ال

أقيم عرض بحري باملنطقة 
طرطــوس  ملينــاء  املائيــة 
مبشــاركة ســفن من القوة 
البحرية الروســية يف البحر 
من  وسفن  املتوسط،  األبيض 
البحرية الســورية، مبناسبة 
لتأســيس   325 الذكــرى 

األسطول البحري الرويس.
االحتفاالت  يف  وشــاركت 
البحرية  القــوات  جانب  من 
حربية  ســفن   9 الروســية 
وقــوارب وســفن دعم و13 
طائرة تابعــة للقوات الجوية 
والطريان البحري، ومن جانب 
شــارك  الســورية  البحرية 

زورقان صاروخيان.
واشــتمل العــرض عــىل 
حديثة:  حربية  روسية  سفن 
الغواصة التــي تعمل بالديزل 

والكهربــاء ملرشوع 636.3 ســتاري أوســكول، 
والفرقاطة األدمريال ماكاروف، وسفينة الصواريخ 
الصغرية إنغوشــيا، وكاســحة األلغــام البحرية 

.158-KIL  كوفروفيتس، والسفينة القاتلة
اإلقليمية  املياه  يف  االحتفالية  الفعاليات  وبدأت 
لسوريا بتشــكيل موكب لسفن البحرية الروسية، 
مزينة بأعالم ملونة، واصطفت يف خط استيقا 
عــىل الطريق الخارجــي مليناء طرطــوس، أثناء 
اســتقبال العرض  القائد. من مجموعة  القوات 
املسلحة الروسية يف الجمهورية العربية السورية 
الفريق يفغيني نيكيفوروف وقائد العرض  النقيب 
دميرتي دوبرينني من الرتبة األوىل عىل م قارب 

بافل سيالييف ملكافحة التخريب.
بعد تجاوز تشــكيل السفن ووصول قائد تجمع 
القوات املسلحة الروسية يف سوريا وقائد العرض 

»األدمريال  الفرقاطة  مــ  عىل  الرشف  وضيوف 
مــاكاروف«، جرى حفل رســمي لتكريم البحارة 
للتميز يف الخدمة العســكرية وتــم أداء الواجب 

العسكري النموذجي عىل م السفينة.
بعد انتهاء الجزء املهيــب ووصول قيادة تجمع 
القوات املسلحة الروسية يف سوريا وقيادة وزارة 
انطلق  الســورية،  العربية  الجمهورية  الدفاع يف 
مهرجان ريايض عسكري يف املياه. منطقة امليناء 
ويف السامء فوق املنصة الواقعة عىل جرس ميناء 

طرطوس.
كجزء من الجزء البحري من العطلة، اســتعرض 
البحارة الروس حلقات إنزال واستيالء عىل الساحل 
من قبل وحدة مشاة البحرية الروسية بدعم ناري 
هجومية  هليكوبرت  وطائــرات  رابتور  قوارب  من 
من طراز Ka-52 للضيــوف واملقيمني يف املدينة  
. الغواصة وتدمري األلغام العامئة بواسطة  كهربا

كاســحة ألغــام مبســاعدة 
املدفعيــة البحريــة. أجــرى 
»األدمريال  الفرقاطــة  طاقم 
وتدمريًا  بحًثــا  مــاكاروف« 
باستخدام  للغواصة  مرشوطًا 
 6000-RBU  مجمع الصواريخ
، جنًبــا إىل جنب مع  ودمروا 
الصاروخية  الســفينة  طاقم 
، أهداًفا  الصغرية »إنغوشــيا« 
بحرية بنريان منشآت املدفعية 
مــن العيــار الرئيــيس ونفذ 
من  للخروج  السلبي  التشويش 
رضبة بوسائل الهجوم الجوي 
باإلضافة  التقليــدي.  للعــدو 
إىل ســفن البحرية الروسية ، 
الرياضات  مهرجان  يف  شارك 
العســكرية 2 مــرشوع 205 
اللواء  مــن  صاروخية  زوارق 
110 من الســفن الســطحية 
التابعــة للقــوات البحرية للجمهوريــة العربية 
السورية ، والتي قامت بالتشــويش السلبي أثناء 
املرور يف الخدمة مع روسيا. السفن للخروج من 

بة الصاروخية. ال
وتم االنتهــاء من برنام مهرجــان الرياضات 
العسكرية يف املنطقة املائية مليناء طرطوس مبرور 
البحري  الطريان  زوارق رابتور وتحليق مروحيــة 
Ka-27 التي تحمل أعالم الدولة الروسية االتحادية 
والجمهورية العربية السورية، والبحرية الروسية 

عىل م الطائرة ويف الجو.
السفن الحربية الروسية التي شاركت يف العرض 
البحــري الرئيــيس عىل طريق مينــاء طرطوس 
الســوري ويف مهرجان الرياضات العسكرية هي 
جزء من التشــكيل التشغييل الدائم لسفن البحرية 

الروسية يف البحر األبيض املتوسط.

ــا  ــهـ ــرتـ ــيـ ــظـ ــل مـــــــع نـ ــ ــف ــ ــت ــ ــح ــ ــة الــــــســــــوريــــــة ت ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
ــي ــ ــروسـ ــ ــ األســــــطــــــول الـ ــ ــي ــ ــأس ــ ــرى ت ــ ــ ــذك ــ ــ الـــــروســـــيـــــة ب

ــشــاء ــر إن ــت ــق ــ املــكــســيــكــي ي ــي ــرئ ال
األوروبــي االتــحــاد  مثل  إقليمي  اتحاد 

انتقد الرئيس املكســي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، 
نظام العالقــات الدولية الــذي أقيم يف القــارة األمريكية 
واقرتح بناء اتحاد إقليمي لدول أمريكا الالتينية، مثل االتحاد 

، مرتبطا بالواقع والهوية املحلية. األورو
: »إن سياسة القرنني املاضيني، التي  وقال الرئيس املكسي
اتسمت بالتوغل لتعيني الحكام أو عزلهم بأهواء دولة عظمى، 
غري مقبولة. وداعــا للفرض والتدخــل والعقوبات والعزلة 
والحصار.  وبدال من ذلك، دعونــا نطبق مباد عدم التدخل، 
وتقرير مصري الشعوب، والتســوية السلمية للنزاعات. لنبدأ 
عالقة يف قارتنا برســالة جورج واشنطن التي مبوجبها ال 
ينبغي للدول أن تستغل مصائب الشــعوب األخرى.. أنا أفهم 
أن هذا أمر معقد، .. قضية تتطلب رؤية سياسية واقتصادية 

جديدة«.
كمثال عــىل التكامل الناجح يف القارة، استشــهد لوبيز 
أوبرادور باالتفاقية التجارية واالقتصادية بني املكسيك وكندا 
والواليــات املتحدة، مع التأكيد يف نفس الوقت عىل ســيادة 
املكســيك الخاصة وتطوير العالقات مع الصني، مضيفا أن 
تجربة املكسيك ستكون مفيدة يف عمليات التكامل اإلقليمي.

ء مشــابه  وتابع »االقرتاح ليس أكرث وال أقل من خلق 
بتاريخنا وواقعنا وهويتنا.  ، ولكنه مرتبط  األورو لالتحاد 
اإلنســان  النــزاع عــىل قضايا حقوق  أطراف  وموافقــة 

والدميقراطية«.

وســط  خنان  مقاطعة  ســلطات  أعلنت 
الصني، أن عدد الضحايا جراء الفيضانات التي 
اجتاحت هذه املقاطعة أواسط الشهر الجاري 

ارتفع إىل 63 شخصا.
وجاء يف بيــان أصدرته حكومة املقاطعة 
أمــس أن الفيضانات الناجمــة عن األمطار 
الغزيرة خلفت أيضا فقدان 5 أشخاص وإجالء 

نحو 862 ألف شخ من املناطق املنكوبة.
أضاف البيــان أن هناك أيضا أكرث من 296 
ألف شخ يف حاجة إىل مساعدات عاجلة، 

مشــريا إىل أن الفيضانات غمرت قرابة 877 
ألف هكتار من املزارع، وأســفرت عن تدمري 

8876 مبنى.
، بينهم  ويشارك أكرث من 200 ألف شخ
رجــال إطفاء ومنقــذون، يف أعامل البحث 
واإلنقاذ يف املقاطعة التي اجتاحتها األمطار 

الغزيرة يوم 17 متوز.
بعض  ســجلت  تشنغتشــو،  مدينة  ويف 
محطــات الرصــد الجوي معــدالت يومية 

قياسية لهطول األمطار.

ــانـــات ــيـــضـ ــفـ ــاع حـــصـــيـــلـــة ضـــحـــايـــا الـ ــ ــ ــف ــ ــ ارت
ــة خــــــنــــــان الـــصـــيـــنـــيـــة ــ ــعـ ــ ــاطـ ــ ــقـ ــ فــــــــي مـ

انحرفــت حافلة عن طريق 
كرواتيا،  يف  وتحطمت  رسيع 
يف ســاعة مبكرة من صباح 
أمس، ما أســفر عن مقتل 10 
أشــخاص وإصابة 45 آخرين 
بعضهم  حــاالت  األقل،  عىل 

خطرة، بحسب السلطات.
ووقع الحــادث يف حوايل 
الســاعة السادســة صباحا 
بالقرب من بلدة سالفونس 
الرسيع  الطريق  عــىل  برود، 
الواصل بــني العاصمة زغرب 

والحدود الرصبية.
الحافلة كانت تقل 67  وقال مسؤولون إن 

راكبا، بينهم أطفال وسائقان.
وقال قائد الرشطة املحلية فرانيو غاليتش: 
»إن الحافلــة كانت مكتظة وعىل متنها أكرث 
من 60 شــخصا، ووصف الحادث بأنه »من 

أسوأ الحوادث التي رأيتها عىل اإلطالق«.
وتــم نقل املصابــني، وعددهــم 45، إىل 
مدير  وقال  برود،  سالفونســ  مستشفى 
انية  املستشفى جوزيب ســامارديتش، إن 

أشخاص منهم أصيبوا بجروح خطرية.
من جهتهــا، قالت وزيــرة الصحة فييل 

باروس، إن 15 قارصا كانوا من بني املسافرين، 
وإن فتاة أصيبت بجروح خطرية.

بدوره، أعرب رئيس الوزراء الكروايت أندريه 
بلينكوفيتــش، عن »حزنه وأســفه«، وقدم 
تعازيه لذوي األشــخاص الذين لقوا حتفهم 
أن  الحادث. وقال عىل »تويــرت«: »نأمل  يف 

يتعا الجرحى«.
الــذي وقع عليه  الطريــق الرسيع  ويعد 
الحادث رشيان مرور رئيــيس عرب كرواتيا، 
وهو مزدحم خالل الصيف بســبب السياحة 
والعامل األجانب الذين يسافرون إىل بالدهم 

من أوروبا الغربية.

جــــــــراء جــــــريــــــحــــــاً  و0  قــــتــــلــــى   10
ــا ــ ــي ــ ــروات ــ ــة ركــــــــا فـــــي ك ــ ــل ــ ــاف ــ تـــــدهـــــور ح

أفادت جامعة جونــز هوبكنز األمريكية 
بفريوس  اإلصابات  عــدد  إجاميل  بارتفاع 
 193.6 مــن  أكرث  إىل  العــامل  يف  كورونا 
مليون إصابــة، وإجاميل الوفيات إىل أكرث 

من 4 ماليني وفاة.
وبحســب بيانات الجامعــة بل إجاميل 
اإلصابــات بفــريوس كورونــا يف العامل 
الوفيــات  وإجــاميل   ،193.633.246

.4.151.311
الدول  املتحدة قامئة  الواليــات  وتصدرت 
الفريوس  جــراء  الوفيات  عــدد  حيث  من 
بـــ610834 حالــة وفاة، وبلــ إجاميل 

اإلصابات فيها 34.427.939.
من  الثانية  املرتبــة  يف  الربازيــل  تلتها 
الوفيات بـــ549448 حالة فاة،  حيث عدد 

وإجاميل اإلصابات 19.670.534.
الثالثــة تأيت الهنــد، ويف  يف املرتبــة 
املرتبــة  ويف  الرابعة املكســيك،  املرتبــة 
ويف  سادسا روسيا،  أما  بريو،  الخامســة 
املرتبة  ويف  الســابعة بريطانيا،  املرتبــة 
التاســعة كولومبيا،  أما  الثامنة إيطاليــا، 
تلتها يف املرتبة العارشة فرنســا، بإجاميل 
إصابــات  وإجــاميل   ،111800 وفيــات 

.6.041.146

ــن »كــــــــورونــــــــا« : ــ ــ ــر املــــتــــضــــرريــــن م ــ ــثـ ــ أكـ
ــاً ــي ــان ث ــل  ــ ــرازي ــ ــب ــ وال أوالً  املـــتـــحـــدة  الــــواليــــات 
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ــدي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا بريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيدات ملاريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــت والسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــروي تابـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــب الرجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لقـ
ـــــــــــــــا كبيـــــــــــــــر أوليفـــــــــــــــر فيصـــــــــــــــل : لبنـــــــــــــــان ال يمـــــــــــــــوت.... ســـــــــــــــير زويـــــــــــــــن : ن

ــــــي  ـــ ـــ ـــ ـــادي اللبنان ـــ ـــ ـــ ـــ ـــام دورة الن ـــ ـــ ـــ ـــ اختت
للســـــــــــــــيارات والســـــــــــــــياحة بالتنـــــــــــــــ

 أحرز روي تابت لقب فئة فردي الرجال وماريا بريدي لقب 
فئة فردي السيدات للدورة املفتوحة بالتنس التي نظّمها النادي 
اللبناين للسيارات والســياحة عىل مالعبه يف الكسليك تحت 

ارشاف االتحاد اللبناين للعبة.
وشــهد اليوم األخري من الدورة جمهور غفري تقّدمه رئيس 
اتحاد التنس أوليفر فيصل ونائبه ســريج زوين)عضو مجلس 
ادارة النادي املنظّم ومنّسق لجنة الرياضة( وأمني عام االتحاد 
رميون كتورة وعضوي االتحاد نبيل قبيطر ولني بشور ، نائب 
رئيــس النادي املنظّم نبيل كرم واعضــاء مجلس االدارة عامد 
لحود ونسيب حداد وباســل عازار،مسؤويل الرشكات الراعية 

وجمهور غفري من هواة لعبة التنس. 
وأقيمت عىل امللعب األول املباراة النهائية لفئة فردي الرجال 
واسفرت عن  أحراز روي تابت)املولود يف العام 2001( اللقب 
بفوزه عىل السوري ربيع سليم مبجموعتني لصفر)2-6()6-

4( يف لقاء حســمه تابت بعد مجموعة ثانية  قوية. وبرهن 
تابت عن مستوى فني عال هجوماً ودفاعاً. وبعدما تقّدم تابت 
عىل منافسه بسهولة وبرسعة  )6-2( يف املجموعة األوىل، 
حاول ربيع سليم مواجهة خصمه يف املجموعة الثانية من الند 
اىل الند لكن تابت حســم املواجهة النهائية بفوزه باملجموعة 
الثانية  )6-4( وبالتايل باملبــاراة ليربهن أنه من االقوى عىل 
الساحة املحلية حالياً.كام احرز تابت لقب فئة زوجي الرجال 

مع زميله رالف طعمه.
ويف فئــة فردي الســيدات، نجحت ماريــا بريدي)مواليد 
2006( يف احراز اللقب بعد فوزها عىل   باتريســيا عبيد )6-

1( )6-2( مبجموعتني لصفر مربهنة عن مستوى عال لالعبة 
تبل ال15 سنة من عمرها وتشارك يف فئة السيدات وهو أمر 
الفت وينتظرها املســتقبل الكبري.كام احرزت بريدي لقب فئة 

16 سنة وما دون.

{ النتائ النهائية {

ويف ما ييل نتائ املباريات النهائية لكافة الفئات العمرية:
ذكور:

-12 سنة وما دون: فاز طارق الشعبي عىل رامي صويل)4-
)0-4()2

-14 ســنة وما دون:فاز كريســتوف ابو هاشم عىل مارك 
اسطفان)1-4()1-4(

-16 ســنة وما دون:فــاز اييل جو ابو هاشــم عىل مارك 
اسطفان)2-6()6-3()2-10(

زوجي القدامى)فوق ال35 سنة(: فاز لويس باز وتوماس 
ويل عىل بيرت بو عون وجورج قبالن)6-1( وانسحاب

زوجــي الرجال:فــاز روي تابت ورالــف طعمه عىل جاد 
صليبي وتوماس ويل )3-6()5-7( .

فردي الرجال:فــاز روي تابت عىل ربيع سليم)ســوريا( 
.)4-6()2-6(

قدامى)فوق ال45 ســنة(:فاز بيرت بو عــون عىل الياس 
فاضل)2-6()0-6(

قدامى)فوق ال55 ســنة(:فاز مارك كرسواين عىل روبري 
جريديني)2-6()1-6(.

اناث
فردي سيدات:فازت ماريا بريدي عىل باتريسيا عبيد)1-6(

 )2-6(
-14 سنة وما دون:فازت ماريان بربريان عىل كارمن ماريا 

عازار)2-4()4-5( 
-16سنة  وما دون :فازت ماريا بريدي عىل يارا مايض)6-

.)1-6()3
اء كريس كتورة وألكس  قاد املباريات حكام الشــارة الخ

كتورة وجوي خليل.
وبعد انتهاء املبــاراة النهائية لفئة فردي الرجال ، أقيم حفل  
تتوي الفائزين والفائزات وتسليمهم الكؤوس والجوائز املادية 

والعينية.

{ كلمة زوين {

واستهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناين فكلمة ترحيبية من 
مدير الدورة لويس باز. ثم القى سريج زوين كلمة باسم النادي 
املنظم جاء فيها«نلتقي اليوم عىل ارض مالعب ال  ATCL يف 
النادي  نظمها  التي  للتنس  املفتوحة  من  الدورة  األخري  اليوم 

عىل مالعبه خالل اسبوعني والتي شهدت االهتامم الكبري.
وكام الحظتم، لقد كانت الــدورة ناجحة بكل املقاييس من 
تنظيم ممّيز ومشــاركة كثيفة لالعبني والالعبات يف مختلف 
الفئات العمرية وهو األمر الذي يلقى الرضا لدى عائلة اللعبة 

واملعنيني.
فعىل الرغم  من الظروف الصعبة التــي مير بها لبنان منذ 
نحو ســنتني عىل الصعيد االقتصادي والســيايس والصحي 
يرّص  النادي عىل تنفيذ روزنامته الرياضية لعام 2021  ومنها 

دورة التنس املفتوحة التي ينظمها النادي منذ عقود طويلة.
فواجبنــا كناد  اعطاء الرياضة أولويــة كبرية  يف مختلف 
الرياضات ومنها لعبة التنــس حيث تخّرج وما زال العديد من 

األبطال والبطالت من نادينا ملتقى الرياضيني .
الشكر لالتحاد اللبناين للتنس برئاسة االستاذ أوليفر فيصل 

ولزمال اعضاء اللجنة االدارية لالتحاد.
والشــكر ايضاً اىل مجلس ادارة النادي برئاسة الشيخ فؤاد 
الخازن وزمال اعضاء مجلس  ادارة النادي واىل اعضاء لجنة 

الرياضة .
اللمــع  وهــي«ا  الراعيــة  الــرشكات  اىل  الشــكر 

»دانيش  تنورين«،  انشــورنس«،«مياه  برتوليوم«،«كومرشال 
« ودنلوب. ايسرب

كام الشــكر اىل مدير الــدورة لويس بــاز والحكم العام 
طانيــوس كنعان وموظفي النــادي وخاصة موظفي مكتب 
التنس والحكام والالعبني والالعبات ورجال الصحافة واالعالم 
وكل من ســاهم يف انجاح هذه الدورة مع توجيه تهنئة  اىل 
الفائزين والفائزات فيها من دون أن أن شكر األهايل الذين 
يقفون وراء نجاحات اوالدهم وتشجيعهم عىل مامرسة لعبة 
التنس هــذه اللعبة الجميلة .وكام تعلمون ففي اآلونة األخرية 
تم انشاء أكادميية تنس  يف النادي تحت ارشاف املدرب توماس 

ويل .ولها مّنا كل الدعم لصقل املواهب الصاعدة...
نادينا ال يهدأ حركة اذ أقيمت الســبت ايضاً دورة داخلية يف 

كرة الطاولة .
ويف النهاية أمتنــى ان تزول الغيمة الســوداء عن وطننا 

الحبيب لبنان.
حامكم الله«.

{ فيصل {

نشاط  ومن  ريايض  نشاط  من  نراه  فيصل«ما  قال  بدوره 
بألف  التنس  لعبة  وأن  ميوت  ال  لبنان  أن  يربهن  التنس  للعبة 
خري وهي تسري عىل ما يرام .اقيمت دورات عدة وأمامنا دورات 
أخرى .لقد كانت دورة مميزّة ودورة النادي اللبناين للسيارات 
.أشكر  األندية  دورات  كسائر  قلبنا  يف  مكانة  لها  والسياحة 
مدير الدورة لويس باز والحكم العام طانيوس كنعان والنادي 
املنظّم عىل هذا التنظيم الالفت .نعيش ظروف صعبة يف لبنان 
والوضع كار لكننا ما زلنا نؤمن بهذا البلد.فالشعب اللبناين 
من  الرغم  عىل  مسريتها  سُتكمل  التنس  ولعبة  يركع  ولن  ال 

الظروف التي نعيشها«.

ل يتو بطلة السيدات ماريا بريدي ي يس االتحا اوليفر  ر وين يتوجو بطل الرجال روي تابت رم و ل و ي زات  زين والفا ور مع الفا بار الح

ـــــــــــــــاً ـــــــــــــــي ثالث ال ـــــــــــــــه وألكـــــــــــــــ ف ـــــــــــــــ الراعـــــــــــــــي وصيف ـــــــــــــــي ورودري ال ـــــــــــــــه ف ـــــــــــــــب لروجي ـــــــــــــــن التاســـــــــــــــع : اللق ي ـــــــــــــــي ج رال
أحــرز روجيــه فغــايل ومالحــه زيــاد شــهاب عىل 
ميتســوبيتيش النرس ايفو 9 لقب رايل جزين التاســع الذي 
نظّمه النادي اللبناين للســيارات والســياحة يف محافظة 
الجنوب األحــد  .واحتّل رودريك الراعي ومالحه جورج نارض 
عىل ميتســوبيتيش النرس ايفو 9 املركز الثاين وألكس فغايل 
ومالحه جورج دعيبس عىل ميتســوبيتيش النرس ايفو 10 

املركز الثالث.
ويندرج الســباق يف اطار الجولة الثانية من بطولة لبنان 
للراليــات للعام الجــاري بعد رايل الربيع .وبلغت  املســافة 
االجاملية للــرايل 215.22 كلم منها 85.83 كلم طول املراحل 
الســبع  الخاصة للرسعة )من ضمنها مرحلة اســتعراضية 
واحدة( وشــارك فيه 17 ســيارة واجتازت   15 سيارة خط  
النهاية.وهي املرة الســابعة  من أصل تسع نسخ يحرز فيها 
روجيه فغايل لقب رايل جزيــن .ويف تفاصيل الرايل، فلقد 
تزّعم »فغــايل األب«  الرتتيب منذ املرحلــة الخاصة األوىل 
وسّجل ارسع وقت يف املراحل الســبع مع مطاردة من بعيد 
من الراعــي ومن«فغايل األبن« .وحلّــق روجيه يف الرتتيب 
يووسع الفارق مرحلة بعد مرحلة لتنتقل املنافسة بني رودريك  وير جور وا ت ا خالل السباق                        روجيه  ا يا  ا ومالحه  تتوي روجيه 

يـــــــــــــــ رقمهـــــــــــــــا ونتائـــــــــــــــ اليـــــــــــــــوم الثانـــــــــــــــي أوملبيـــــــــــــــاد طوكيـــــــــــــــو : جلـــــــــــــــ يلتقـــــــــــــــي أفـــــــــــــــراد البعثـــــــــــــــة للبنانيـــــــــــــــة والدويهـــــــــــــــي لتع
التقــى رئيس اللجنــة األوملبية اللبنانية بيــار جلخ أفراد 
البعثة اللبنانية من إداريني والعبني والعبات يف مقّر إقامتهم 
بالقرية األوملبية بحضور األمني العام  للجنة العميد املتقاعد 
حسان رســتم ورئيس البعثة مازن رمضان وعضوي اللجنة 
التنفيذية خــ مقلد أمني الصنــدوق وإداري بعثة األثقال 
فرنسوا سعادة حيث وجه لهم التهنئة لنيلهم رشف املشاركة 
يف الحــدث األوملبي الكبري وبوجــود كل دول العامل مخاطباً 
إياهم بسفراء وطنهم متمنياً لهم التوفيق ومقدراً  كل الجهود 
التي سيبذلونها لتحقيق نتائ ترفع اسم لبنان شاكراً الالعبني 
الذين قدموا من املغرتبات ليكونوا مع أخوانهم الذين يعيشون 
األوضاع الصعبــة يف بلدهم آمالً أن يهــدوا اإلنتصارات إىل 
الشــعب اللبناين الذي يعاين أصعب األوضاع طالباً من البعثة 
أن تكون القدوة بني البعثات املشاركة وموجهاً الشكر لرئيس 
البعثة مازن رمضان عىل مــا بذله من جهود كبرية يف لبنان 
ويف طوكيو بالتعاون مع األمني العام للجنة العميد رســتم 
والفريــق اإلداري لدى اللجنة األوملبية لجهــة كل التفاصيل 

لضامن أفضل مشاركة .
ومن جانبــه متنى األمــني العــام يف كلمتــه التوفيق 
الجميــع وإنضباطيتهم  بوحدة  والالعبــات منوهاً  لالعبني 
وتنفيذ  التوجيهات من قبــل رئيس البعثة خالل اإلجتامعات 
اليومية مشرياً إىل أن اللبنانيني ينتظرون بأمل كبري أن تحمل 

األيام املقبلة بشائر الخري .
كام توجه رئيس البعثة رمضان بكلمة شــكر فيها لرئيس 
وأعضاء اللجنة األوملبية عىل ما وفروه من دعم وتســهيالت 

مشيداً بأفراد البعثة لجهة اإلنضباط ومنوهاً بروح املسؤولية 
العاليــة والجدية يف التحضريات لخوض املنافســات بأعىل 

درجات الجهوزية ومتمنياً التوفيق للجميع .
وإختتم اللقاء بكلمة من البطلة األوملبية راي باسيل شكرت 
فيها وأشادت بإدارة شؤون البعثة من قبل رمضان الذي كشف 
عن إسلوب إحرتايف يف اإلحاطة واملواكبة ألفراد البعثة عىل 

كافة املستويات .
من جهة ثانية تبدأ البعثة اللبنانية منافساتها يف األلعاب 
األوملبية عرب الســباحة غابرييال دويهــي التي تخوض عند 
الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم اإلثنني بتوقيت لبنان مسابقة 
الـ 200 مرت حرّة حيث يقول مدربها إييل بطرس بأنها املشاركة 
الثانية للسباحة دويهي بعد أوملبياد ريو 2016 يف سباق 400 
حرّة حيث ســجلت زمناً  بل 4.31،21 وهي تحمل يف سجلها 
العديد مــن النتائ الجيدة يف البطــوالت العربية واألجنبية 
وقد إســتعدت ألوملبياد طوكيو بربنام تدريبي مكّثف مبعدل 
3 حص يومياً وتتطلع لفوز تهديه للشعب اللبناين وتعزيز 
رقمها الحايل وهو 2،6،30 والذي سجلته يف البطولة العربية 

التي أقيمت يف تونس عام 2018.
اىل ذلك، سجلت أمس األحد )اليوم الثاين( النتائ اآلتية يف 

دورة األلعاب األوملبية :

{ السباحة  رجال {
تُوج السباح التونيس أحمد الحفناوي بسباق 400 مرت حرة 
األوملبياد  للعرب يف  ذهبية  ميدالية  أول  لتكون  األوملبياد،  يف 

الحايل. وأحرز الحفناوي املركز األول متفوقا بفارق 0.16 ثانية 
وجاء  الفضية،  أحرز  الذي  ماكلوجلني  جاك  األسرتايل  أمام 

األمرييك كريان سميث يف املركز الثالث ليحرز الربونزية.
من ناحية أخرى، تُوج الســباح األمرييك تشــيس كاليش 

بامليدالية الذهبية لسباق 400 مرت فردي متنوع للرجال.
وأحرز األمرييك اآلخر جاي ليرثالند امليدالية الفضية بعدما 
أنهى السباق يف املركز الثاين، بينام كان املركز الثالث وامليدالية 

الربونزية من نصيب األسرتايل بريندون سميث.

{ السباحة  سيدات {
يوي  اليابانية  السباحة  توجت  السيدات،  مستوى  عىل  أما 
متنوع  فردي  مرت   400 لسباق  الذهبية  بامليدالية  أوها 

للسيدات.

وأحــرزت أوها املركز األول مســجلة 4 دقائق و32.08 
ثانية، تلتهــا األمريكية إميــا ويانت يف املركــز الثاين، ثم 

األمريكية األخرى هايل فليكينغز يف املركز الثالث.
كام فاز الفريق األســرتايل بالذهبية األوملبية يف ســباق 
التتابع 4 يف 100 مرت حرة للسيدات للمرة الثالثة عىل التوايل.

وتفوق الفريق األســرتايل املكون من الشــقيقتني برونت 
وكيت كامبل ومي هاريس وإميا ماكيون بفارق 0.36 ثانية 
عىل رقمه العاملي الســابق البال 3 دقائــق و30.05 ثانية، 

وحققه يف نيسان 2018، وسجل 3 دقائق و29.69 ثانية.
وحصلت كندا عىل امليدالية الفضية بفارق 3.09 ثانية خلف 
أســرتاليا، بينام جاء الفريق األمرييك يف املركز الثالث لينال 

امليدالية الربونزية.

{ الرماية {
فيتالينا  الروسية  تُوجت  الرماية،  منافسات  يف  أما 
مبسدس  الرماية  ملسابقة  الذهبية  بامليدالية  باتسارشكينا 

ضغط الهواء من مسافة 10 أمتار للسيدات.
وحطمت باتسارشكينا الرقم القيايس األوملبي حيث سجلت 

240.3 نقطة لتنتزع املركز األول والذهبية.
كام كرس الصينــي يان هاوران الرقــم األوملبي القيايس 
يف منافســات الرماية بالبندقية الهوائية عىل بعد 10 أمتار 

بنتيجة 632.7.
وتُوج األمرييك ويليام شانر بامليدالية الذهبية يف مسابقة 

بندقية ضغط الهواء من مسافة 10 أمتار للرجال.

ة اللبنانية را البع من اللقاء بني جل و

الراعي وألكس فغاليعىل املركز الثاين ليحسمها الراعي بفارق 
24 ثانية يف النهاية. كام دار »رصاع طاحن«عىل املركز الرابع 
بني جاد األعور وشــادي فقيه وليحســمه األعور بفارق أقل 
من ثانيتني  وأقيم السباق يف ظل طقس صيفي حار وشهده 
جمهور غفــري انترش عىل املراحل الخاصة وعىل خط النهاية 
. وشهد الرايل عودة املالح زياد شهاب اىل  خالل حفل التتوي
منصات التتوي بعد االصابة التي تعرّض لها منذ نحو سنتني 

وتتويجه اىل جانب روجيه فغايل يف املركز االول .

{ الرتتيب العام {
ويف ما ييل النتائ النهائية الكاملة:

روجيه فغايل وزياد شــهاب عىل ميتسوبيتيش النرس  1
ايفو 9  :48.18.2 دقيقة 

2 رودريك الراعي وجورج نارض عىل ميتسوبيتيش النرس 
ايفو   9  :49.36.8 د

ألكس فغايل وجورج دعيبس عىل ميتسوبيتيش النرس  3

ايفو   10  :50.00.3 د
جاد األعور وكارلوس حنا عىل ميتسوبيتيش النرس  ايفو  4

9  :51.36.7 د
شادي فقيه وســامر صفري عىل ميتسوبيتيش النرس  5

ايفو  9  :51.38.3د
6 باســل ابو حمدان وفراس الياس عىل سيرتوين دي اس 

3  :53.07.3د
ماتيو روبواســون  ودولني شــلينك عىل ميتسوبيتيش  7

النرس ايفو 9  :53.37.02 د
8 الياس الدهني وأمني عقل عىل رينو كليو:53.44 د
9 ألبري حايك ولؤي صقر عىل رينو كليو:54.22.9 د

أحمــد خالــد ومــو دجهرييــان)األردن(  عىل   10
ميتسوبيتيش النرس ايفو 55.28.3 د

جو قزي وعمر مذكور عىل ميتســوبيتيش النرس ايفو  11
9  :55.45 د

دافيد مزهر وشــادي نرص عىل ســيرتوين دي اس 3   12
:55.58.1 د

13 نارص خليفة العطية)قطر( وروين ابو عبدو عىل فورد 
فييستا  أر 5  :59.00.3د

وليد شلينك وأندريه عشقويت عىل رينو كليو:  1.00.12  14
ساعة

15 كارل رزق وكريم ابو الياس عىل ســوزويك سويفت   
1.6  :1.02.26 س

واحرز روجيه فغايل ومالحه زياد شهاب لقب فئة اريس 
2 ان4  وباســل بو حمدان ومالحه فــراس الياس لقب الدفع 
االمامي ووليد شــلينك ومالحه أندريه عشقويت لقب أر يس 
4)عىل الصعيد الوطني( وكارل رزق ومالحه كريم ابو الياس 
لقب فئة اريس 5 .ونال جاد األعــور  ومالحه  كارلوس حنا 
كأس التصنيف .كام نال كارل رزق كأس الســائق الناشــ  

. وكريم ابو الياس كأس املالح التاش

{ التتوي {
ويف الختام اقيم حفل تتوي الفائزين من قبل  النائب زياد 
اسود ورئيس اتحاد بلديات قضاء جزين ورئيس بلدية جزين 
الدويل  االتحاد  وممثل  عون  جورج  وسمري  حرفوش  خليل 
للسيارات )الفيا( يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا ومنّسق 
لجنة السيارات وعضو مجلس ادارة النادي املنظّم عامد لحود 
ورئيس  خطار  سليامن  الوطنية  الرياضية  اللجنة  ومنسق 
كريكر  كا  املنظّم  النادي  يف  السيارات  رياضة  مصلحة 
لحود  وسلّم  الرايل.  ومسؤويل  هندي  نيقوال  السباق  ومدير 

وكريكر الدروع التذكارية اىل أسود وحرفوش وعون.
وأوضح مدير الرايل نيقوال هندي ان الرايل كان ناجحاً عىل 
كافة الصعد وعىل رأسها الناحية التنظيمية ووّجه الشكر اىل 
كل من ساهم يف انجاح السباق.بدوره،قال روجيه فغايل«انه 
أفضل تحضري لرايل لبنان ومالحي زياد شــهاب ماّلح ممتاز 

ولقد أحرزت معه لقب السباق يف العام 2015«.
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 عموديا: 

 عموديا:

انية حروف:    االبراج  من 

 دولة أوروبية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  بول ديشانيل 

اخترب معلوماتك

الواليــات  رئيــس  1ـ 

املتحدة السابق.

2ـ بلدة يف قضاء عاليه. 

3ـ يشاكل ويشابه. 

4ـ عتَب عىل. 

وانقطــَع  قنطــوا  5ـ 

أملهم.

1ـ دولــة يف أمــريكا 

الجنوبية.

2ـ شــّدة الحّر من وقع 

الشمس. 

3ـ ما قبل اليوم. 

4ـ خلَط اليشء باليشء.

5ـ شّيدنا وعّمرنا. 

رئيــس أمرييك إغتيل عىل يد أحد العاطلني عن العمل، 

ويُعترب صاحب ثاين أقرص فرتة رئاســة لرئيس الواليات 

املتحدة. ونُّفذ بالقاتل حكم االعدام شنقا.

إسمه مؤلف من 11 حرفا، إذا جمعت: 

8+2+7+11+9  موسيقي إيطايل.

10+9+3+6  عاصمة دولة أمريكية.

4+6+10+3  مدينة أمريكية.  

10+2+6+1  مدينة يف بلجيكا. 

11+7+4  أمثولة. 

8+5+7  فتح فمه. 

4+8  حّية قيل بأنها تطري.

1ـ ما اسم املرفأ األورو الذي تغريت جنسيته 3 مرات 

خالل يوم واحد، وذلك يف 14 حزيران؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما اسم املهرجان الكبري الذي يقام يف فصل الشتاء 

عند الهنود الحمر، وتُوّزع فيه الهدايا العديدة؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

3ـ ما إســم املمثلة املرصية التي قامت بدور البطولة 

أمام املوســيقار فريد األطرش يف فيلم شــهر العسل، 

وإسمها األصيل غنيمة خليل عيل؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ مــا االســم الذي يطلق عىل املهاجــر الياباين اىل 

الواليات املتحدة األمريكية؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما إســم اليوبيل الذي يُحتفل فيه لدى مرور ثالث 

سنوات عىل الزواج؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما هي جنســية الحرس البابوي الذي يعترب القوة 

الرئيسية الوحيدة يف الفاتيكان؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ كم عدد األســطر التي تتألف منها امللحمة الشعرية 

املشهورة مهابهاراتا، التي هي امللحمة القومية للهندوس؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ يف أية دولة عربية يقع خلي القمر السياحي؟ 

من هو
من هي

الثور

(21 نيسان  21 أيار(

الرسطان

(22 حزيران  23 متوز(

العذراء

(24 آب  23 أيلول(

العقرب

21ت2) (23 ت1

الجدي

(22ك1  20 ك2)

الحوت

(20 شباط  20 آذار(

بداية املرحلة املقبلة ســتكون صعبة بعض 
اليشء، لكن اعتامدك عىل نفســك وكفاءتك 
العالية يساعدانك اىل أبعد حّد يف تدبري أمورك.

احم نفســك من الذيــن تتعاون معهم ألنك 
محسود منهم وال يريدون لك التقدم والنجاح. 

احتفظ مبعجبيك وال تذكرهم أمام الخبثاء.  

رمبا ســتختار الرتّقب بهدوء وصمت يك ال 
تخرس موقعك املهّم. عالقتك العاطفية ممتازة 

برغم بعض املشاكل السطحية مع الحبيب. 

ال تضعف توازنك الجسدي والفكري بالعمل 
املتواصل. حاول أن تنمي ثقة أكرب يف نفسك، 

وهذا مينحك الزخم الذي يوصلك اىل هدفك. 

يجب أن تعطي هذه االونة الحب والفرح لكل 
من يحيط بك ويطلب منك املشــورة. زيارة من 

أحد األصدقاء تحمل لك بعض املكاسب. 

متتــع بوقتك برفقة األحبــاء واألصدقاء. 
فرتة ايجابية تنعكس غىل عالقتك العاطفية. 
اتبع حدسك وستسري األمور بأفضل مام كنت 

تتوقع.

أنت مــا زلت يف بدايــة الطريق وال داعي 
الستعجال األمور. لن تخرس، وال أحد ميكن أن 

يأخذ منك ما هو من حقك الرشعي. 

تتنازل هذه الفــرتة عن بعض حقوقك يف 
ســبيل انســان جديد يدخل عىل حياتك. لكن 
حذار االستسالم الكيّل له، وابق عىل تحفظك. 

تجتاحك زحمة آراء وأفكار فتشعر باالرتباك 
وعــدم القدرة عــىل اتخاذ القرار املناســب. 
اســتفرس عن األمور التــي تقلقك من األهل 

مبارشة. 

ســتطرح الكثري من االسئلة ولكن لن تجد 
األجوبة املقنعة لها. املشاكل التي تواجهها يف 
العمل هي نتيجة أزمة يعيشها الجميع حاليا. 

األمور تســري كلها هذا اليوم نحو األفضل. 
تستعيد ايقاعا رسيعا لنشاطك العميل، وتكون 
أفكارك مثمرة. عاطفيا، تفاؤل ومحبة قلبية. 

أجواء حلوة يف مجاالت العاطفة والصداقة. 
تشعر كأنك يف مناخات عيد فتبادر اىل تقديم 
الهدايا لألحباء، وتبحث عام ميكن أن يفرحك. 

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(

ايزابيل

الصني

أوتاوا

الكامريون

انتباه

السودان

املكسيك

أوجالن

بيوت

بيكاسو

متاسيح

ن

جنازير

جولة

جيهان

خصم

خيزران

دودج

دامودار

ذرة

روما

سامهر

شوبنهاور

شوال

طعم

عنفوان

عينطورة

غيفارا

فخ

قش

كو

كونغو

كامريا

لوساكا

مسلخ

منشط

مجالت

موسكو

هاريسون

هيغل

ورود. 

الحل السابق

الحل السابق

   أوهايو

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 وارن. 

2ـ االخطبوط. 

3ـ ناج.

4ـ تسونامي. 

5ـ بغداد. 

6ـ النحل. 

7ـ كيميغانو. 

8ـ املغرب.  

1ـ فريوز. 

2ـ اقتدر. 

3ـ رايَتي. 

4ـ وصب. 

5ـ قّصة ُحّب.

1ـ فاروق. 

 . 2ـ يقاص

3ـ رتيبة. 

4ـ وّدت. 

5ـ زرياب. 

1ـ محمود درويش، عرت
الخلود لحن  حساس،  2ـ 

البستاين مرينا  3ـ 
4ـ ويّن، لن، كرهت، ور

5ـ دا، اراد، لبتوا، له
مســـنا،  تلكلــخ،  6ـ 

نارميان
7ـ يعتــق، طــرّي، لوي، 

سهد

8ـ مو، سّنه، باسل، بكر، 
أّص

9ـ ويدمارك، نيفادا، ريب
ايطاليا بارو،  رنا،  10ـ 

لقــط،  ينـــجون،  11ـ 
هاواي

12ـ تال، حار، كارولني
الدين،  دبس،  سبيل،  13ـ 

ايف

1ـ محمود تيمور، بس
2ـ حسني العويني

3ـ ماري، كت، دانتي
4ـ وسن، القسم، جلل

، نابوا ّ 5ـ الر
6ـ داّلنا، طهران

7ـ رحل، دمر، كر، حب
8ـ ونّبك، سيب، واّلس

9ـ يأرسون، ان، قر

10ـ شلّته، السياط
11ـ خاتل، ولفي، كّل
12ـ علن، بّني، اطّراد
13ـ تويوتا، بدا، ري

14ـ رد، روري كالهون
15ـ اي، يال

16ـ مس، راوياً
17ـ الهاي، أنف
18ـ هند صربي

ـ قبض اليشء، أشّك باألمر،  1
لطَّخ الثوب بلون غري لونه. 

ـ الرّث، سفينة القيادة يف  2
اسطول نابوليون. 

ـ مدينة فرنســية، إستعد،  3
طُرق. 

ـ ممثل بريطاين راحل، حّدد  4
طرف اليشء. 

ـ ضيق يف املكان من كرثة  5
الناس، إنفك. 

ـ ضمــري متصــل، كتاب  6
مليخائيل نعيمة، مغن وموسيقي 

عر قديم. 
ـ مدينــة يف البحريــن،  7

ُسلطان ُعامن السابق. 
ـ قضاء لبناين، خرَب.  8

ـ تَعبهــم، تســتخَدم يف  9

الحروب، نزَل يف املكان. 
ـ مدينة ايرانية، شــبيه،  10

للنفي. 
ـ أحادثها، لعبة حظ.  11

ـ قصد املكان، إسم يطلق  12
 َ عىل إبــن الواليات املتحدة، دب

الجلد. 
ـ مبَســم، حاجة، مدينة  13

بريطانية. 
ـ ممثلة بريطانية راحلة.  14

ـ وصــَل بقرابة إىل، أصل  15
البناء، يبس الخبز. 

ـ شالالت يف أوغندا جرت  16
عندها معركة مشهورة.. 

ـ السقي، فهد.  17
ـ ممثلة مرصية صاحبة  18

الصورة.

1ـ امرباطــورة ُعرَفــت 
بالكبرية، مدينة فلسطينية، 

نوتة موسيقية. 
2ـ هزمــوا، أديب فرنيس 

راحل نال نوبل. 
3ـ مدينة ايرانية، ســّيد 

شجاع سخّي. 
4ـ مطرب لبناين يقيم قي 

أمريكا، مقياس أريّض. 
 ، الهائ البحــر  5ـ موج 
االسم الثاين لرئيس سوداين 

راحل، سَنة.
 ، أورو كــرة  فريق  6ـ 

خافهم باحرتام، يخّصني. 
7ـ ضمــري متصل، دولة 

عربية، أمر يُعاد مرارا. 
ناريــة  اســلحة  8ـ 

يســتخدمها الجنــود، أمر 
فظيــع، حيــوان معروف، 

مدينة يف غرب نيجرييا.  
9ـ ولد الناقة، صّوَت وطن 
الذباب، وبّخ، رسام فرنيس. 
10ـ جواب، ظن واعتربَ أن، 
الواحد بعد اآلخر، خّصصوها. 
11ـ دولة افريقية، الكبري 

يف العمر، شمع. 
أنبسط  بالَيد،  أعطى  12ـ 
وأعــوم يف املــاء، ينفــخ 
منخره غيظا، كالم غري الئق 

ومناسب. 
13ـ األســم الثاين لنائب 
تستــــخدم  الشوف،  عن 
للوقاية اثنــاء القتال، قرَع 

الجرس. 

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

ــرة ــي ــ ــص الـــشـــبـــكـــة ال
5   4      3   2   1   

1

2

3

4

5

االثنني 26 متوز 2021



1
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

االثنني 26 متوز 2021

ارل ايو رئي التحرير العام
نـائـــب رئــي التحرير : حــنـا ايــــو

نائــبة رئــيـــ التحرير : نــور نعمة

 مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

 مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

 مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

 مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

 مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

 رئيس القسم الفني وجيه عيل

 املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار  هشام زين الدين

 مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

03/811785  05/923830 1 هاتف : 2

فاكس : 05/923773

05/923776 923768 923767 االعالنات : 923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com

)تتمة املانشيت( 

)تتمة ص1) 

عىل هذه االصالحات، وهنا، ال نعرف ماذا ســيحصل، حيث 
ان االصالحات ســتعمل عىل تحجيم القطاع العام، وتوسيع 
القطاع الخاص عرب الخصخصة ملؤسسات عديدة منها مرفأ 
بريوت واملطار، واالتصــاالت الهاتفية، واالتصاالت الخلوية 
وغريها. يك يتم تخفيض مصاريــف الدولة وعجز املوازنة، 
وعندها تنطلق املبادرات الفردية لالســتثامر، كام يف الدول 
ذات االقتصاد الحر، حيث ان لبنان خرس الحرية االقتصادية 
والحرية املالية التي تقّيد املصــارف بقرارات معينة يف ظل 
ازمة سياســية ال عالقة للمصارف او للمرصف املركزي بها، 
وال هام مسؤوالن عنها، بل الطبقة السياسية، وعدم تشكيل 
حكومة ملدة سنتني، اضافة اىل اضاعة فرصة تنفيذ مقررات 

1« والذي خص للبنان 12 مليــار دوالر ملدة 4  »ســيدر 
سنوات قابلة للتجديد برشط البدء باالصالحات.

كام ان صندوق النقد الدويل مســتعد العطاء لبنان ما بني 
10 اىل 15 مليار دوالر، اذا اقر االصالحات كام اشرتط، ولكن 

هناك تحفظات سياسية عىل هذه االصالحات.
أما البنك الدويل، فمســتعد العطاء لبنان 3 مليارات دوالر 
أو 4 مليارات دوالر، وهذا كله ســيؤدي اىل نهوض االقتصاد 
اذا تألفت الحكومة وتم اقرار االصالحات، وعندها ســيلتزم 
االتحــاد األورو بدفــع 30 مليــار دوالر اىل لبنــان من 
اجل نهضة اقتصادية جديدة، لكن املشــكلة يف السياســة 
املالية واملصارف التي متنع ســحب اموال املودعني بالدوالر 
اليورو واللرية االسرتلينية والدرهم،  وبالعمالت االخرى مثل 

والدينار وغريها.

{ الحكومة واالنتخابات والثورة {
اذاً، اذا تشــكلت الحكومة، فســتكون هي التي سترشف 

التي ســتجري يف شــهر نيسان  النيابية  االنتخابات  عىل 

املقبل وليس يف ايار حيث ســّيصادف شهر رمضان الكريم، 

كــام ان التغيري التي تحّركــت من اجله الثورة، ســتظهر 

النيابية، حيث ســتظهر شخصيات  االنتخابات  بعد  نتائجه 

جديــدة، منهم من يتحدث عن وصــول 10 نواب من خارج 

الطاقم الســيايس، ومنهم من يؤكــد ان  30 نائباً او اكرث 

ســيصلون اىل الربملان من خارج الطبقة السياسية، اي من 

املدين. املجتمع 

{ »نادي الرؤساء« {
وبالعــودة اىل االستشــارات النيابية اليــوم، يذكر ان 

»نادي رؤساء الحكومات الســابقني« اجتمع امس، وقرر 
تســمية الرئيس ميقايت، وتحدث الســنيورة بعد االجتامع 
السابق،  الحكومة  االتفاق عىل تســمية رئيس  »تم  قائالً: 
نجيب ميقايت يف االستشــارات النيابيــة امللزمة«، وقال: 
»اللبنانيــون ينتظــرون بفــار الصرب مبــادرة ايجابية 
تأيت مكملة للمبادرة الفرنســية، حيــث يصار اىل تكليف 
شــخصية يف االستشــارات النيابيــة امللزمة، لتشــكيل 
حكومــة مــن االختصاصني وغــري الحزبيــني، عىل ان 
تكون هذه الحكومة منســجمة وتحظى بثقــة اللبنانيني 

والدويل«. العر  واملجتمعني 
ودعوا إىل »تشــكيل حكومة قادرة عىل إنقاذ لبنان بناًء 
عىل وثيقة الوفاق الوطني والدســتور اللبنــاين بعيداً عن 

البدع«.

أن ينمو من دون قطاع مرصيف محرتف يقوم بتوزيع الرثوات 
بني القطاعات االنتاجية، ومبــا أن القطاع املرصيف اللبناين 
ال يتلقــى دوالرات، لذا من املتوّقع أن تذهب مفاعيل املوســم 

السياحي ُسدى.
املواطن اليوم يستنزف مدخراته وسيصل إىل مرحلة سيكون 
من شبه املستحيل معها أن يكفي حاجاته الغذائية واألساسية 
وهو أمر ســيؤّدي إىل إنفجار شــعبي عىل األرض، وسيكون 
هناك تراجع عىل مستوى التغذية سواء يف الكمية أو النوعية 
وسيؤّدي إىل زيادة الفقر يف املجتمع اللبناين الذي كان جّنة 
الرشق يف ســتينات القرن املايض مع نظامه الليبريايل الحّر 
وُمقوماته الســياحية واملرصفية التي جعلت منه ســويرسا 
الرشق. هــذا صار من التاريخ أو من العرص الذهبي، فام حالنا 
اآلن وما هو الحل األمثل؟ ومــاذا مُيكن للحكومة القادمة أن 

تفعل للتخفيف من حّدة األزمة عىل املواطنني؟
ب اإلســتقرار  عملًيا، األزمــة ظهرت إىل العلن كنتاج ل
النات بــدوره عن عوامــل وسياســية، ومالية،  النقــدي 
وإقتصادية، ونقدية، وفســاد. وبالتايل أي حّل لألزمة يجب 
أن يُعيد اإلستقرار النقدي واإلستقرار اإلقتصادي وهذا يفرض 
العودة إىل طاولة املفاوضات مع صندوق النقد الدويل لتأمني 
دخــول الــدوالرات إىل القطاع املرصيف مــع ضامنة القيام 

ورية. باإلصالحات ال
لكن هذا األمر يتطلّب تعاونًا من قبل القوى السياسية ال نعلم 
إذا ما كانت الظروف الحالية سُتعّدل من موقفها خصوًصا أن 
الحكومات السابقة مل تســتطع أن تحّقق أية إصالحات نظًرا 
إىل التعطيــالت التــي واجهتها هذه الحكومــات، إىل جانب 
إصالحات يف القطاع املرصيف الحايل الذي باتت تشوبه بعض 

الشوائب املستحدثة.

ى نتيجة اإلستشارات  عىل كل األحوال، يتوّجب اإلنتظار ل
اليوم واإلستشارات غري امللزمة يف األيام القادمة.

{ النفط العراقي {
يف مبــادرة أخوية من قبل العراق ومســعى من قبل اللواء 
عباس إبراهيم، وقع وزير الطاقة واملياه رميون غجر عقداً ملدة 
عام مع الدولة العراقية لرشاء مليون طن من النفط ملؤسسة 
كهرباء لبنان يف مقابل خدمات صحّية وإستشــارية تقّدمها 
الدولــة اللبنانية إىل الدولــة العراقية. عملًيــا هذا األمر هو 
أوكسجني للمواطن اللبناين يف ظل عدم قدرة الدولة اللبنانية 
عىل رشاء الفيول بالعملة الصعبة، وبالتايل فإن الدفعة األوىل 
من هذه النفط ســتكفي لبنان ألربعة أشهر بحسب ترصيح 
الوزير غجر الذي أضاف »سنعلن عن مناقصة الستبدال النفط 
العراقي الذي لن يستعمله لبنان، بل ستأخذه رشكات مقابل أن 

متنح لبنان الفيول الذي يستخدم يف معاملنا لتوليد الطاقة«.
عملًيا هناك بضعة نقاط يتوّجب إثاراتها:

األوىل – هل ســتواجه الدولــة اللبنانية صعوبة يف إيجاد 
رشكات أو دول للقيــام بعملية التبادل هذه خصوًصا أن الدولة 

اللبنانية أعلنت إفالسها؟
الثانية – الكلفة الفعلية ستشمل النقل الذي مل يتم تحديده 
حتى الساعة. فهل سيتم إستخدام اإلحتياطي اإللزامي ملرصف 

لبنان؟
الثالثة – هل ســيعمد بعض الفاسدين إىل تهريب قسم من 
هذا الفيول واإلســتفادة منه عرب بيعه يف السوق السوداء أم 

سيكون هناك تشّدد من قبل الدولة اللبنانية؟
الرابعة – ما هي بالتحديد الخدمات التي ســتقّدمها الدولة 

اللبنانية إىل الدولة العراقية؟ ومن سيقوم بها؟
هذه املبــادرة وعىل الرغم مــن إيجابياتها عــىل املواطن 
اللبناين، تطرح ُمشــكلة الحل الدائم الــذي ال مُيكن أن يكون 
هذا الحل. من هنا تتجه األنظار نحو الحكومة العتيدة ملعرفة 

نوع الحلول التي ستطرحها لحل ُمشــكلة الكهرباء – عصب 
االقتصاد الحديث.

{ أي نظام إقتصادي للبنان؟ {
انينات القرن املايض، كان العديد من املفكّرين  يف أواخر 
اإلقتصاديني يف فرنســـا ينعون الليبريالية ُمبرشين مبستقبل 
اإلشرتاكية والشــيوعية والراديكالية يف العامل. ثالثة عقود 
بعدها، أثبت التاريخ أن اإلقتصادات الليبريالية هي األنجح يف 
العامل وأن رّس نجاحها يكمن يف وضع وتطبيق قوانني تضمن 
الكرامة اإلنســانية والتعاضد بني أفراد املجتمع عىل الرغم من 

وجود العديد من الشذوذ يف توزيع الرثوات. 
النظام االقتصادي، أينام ُوجد، هو صنع اإلنســان. وبالتايل 
فإن اآلليات التي تضعها السلطات املركزية ال تختلف عن آليات 
الســوق، ال بل عىل العكس هي إجتزاء وتشويه لهذه اآلليات 
التي تُعترب نتاجاً ملا يســمى بالقوانني الطبيعية. هذه اآلليات 
تشكلت ببطء عىل مّر الزمن بضغط من التجرّد اإلنساين وعدم 
شخصنة التبادل التجاري وإدراك من هم يف السلطة فائدتها 
من أجل الصالح العام، وبالتايل ال مُيكن ألحد إدعاء ملكيتها أو 

تشويهها تحت أية عنوانني.
التعليب األيديولوجي وامليتافيزيــا للمحتوى االقتصادي 
العلمي الدقيق هو اإلطار الذي يتبعــه املناهضون للّيبريالية، 
حيث يتّم إســتخدام حجــ إنســانية وإيديولوجية وقيمية 

ملناهضة الليبريالية االقتصادية وحتى السياسية.
حرية اإلختيار مضمونة يف ظل إقتصاد السوق، ويعتمدها 
املنتجون لتحديد منتجاتهم من خالل الســعر والجودة. وهنا 
يظهر جانب من الغموض يتّم فيه أخذ املخاطر من قبل الطرفني 
( عىل أســاس وجود معلومة غري ُمكتملة.  )ُمستهلك وُمنت
وبالتــايل وبغض النظر عــن نه التنظيــم املعتمد من قبل 
املعنيني، يُحّدد اإلقتصاد الحديــث بالتغيري والتقدم التقني من 
خالل إعتامد أســاليب ُمختلفة إلنتاج نفس السلع والخدمات 

أو من خالل إنتاج سلع وخدمات جديدة )غري معروفة املصري 
ُمسبًقا(.

معظــم الالعبني اإلقتصاديني يتمتعون بوعي عن قســاوة 
العامل اإلقتصادي الذي يعيشون فيه، نتيجة الغموض ونتيجة 
القيود التي يجــب عليهم الخضوع لها ملواجهة تحديات العلم، 
والتنافســية. ويُذكرنا التاريخ أنه ال يوجد إقتصاد يف العامل 
مبعزل عن »النــدرة« )scarcity(، وما يســمى بالوفرة التي 
تشــهدها املجتمعات الغنية ال تزيل هذا القيود. كذلك ال يوجد 
إقتصاد حــــديث بدون قيود عىل اإلنتاجيــة وعىل الربحية 
)حامية البيئة، حامية املســتهلك...(. وبالتايل أي إقتصاد يتم 
تنظيمه من قبل سلطة مركزية )إقتصاد موّجه أو غري موّجه(، 

ال مُيكن أن يكون مبأمن من هذه القيود.
تعظيم الكفاءة االقتصادية تتّم من خالل التنافسية التي هي 
أساس يف االقتصاد الليبريايل، وال مُيكن إستخدام هذه الحّجة 
يف األنظمة األخرى )مثل الشيوعية( نظًرا إىل غياب الخيارات 
ســواء يف اإلنتاج أو اإلستهالك. من هذا املنطلق، نرى أن الحد 
األد من الحّرية اإلقتصادية رضوري للحفا عىل الحريات 
األخــرى. لكن هذه الحّرية، كام قال مونتســكيو، ال مُيكن أن 
تزدهر إال يف إطار مالئم يحوي عىل أشــخاص جيدين ونظام 
قيم، وســلوك مقبول. وبالتايل فإن إختزال الليبريالية بالدفاع 
عن آليات السوق واملشاريع الحرة هي إنتقاص لهذه الليبريالية.

كل ما تقّدم هــو للقول إن رضب النظام الليبريايل يف لبنان 
لصالح أنظمة أخرى )إشــرتاكية، شــيوعية، موّجهة...( لن 
يؤّدي بأي شــكل من األشــكال إىل بلو الهدف املنشــود أي 
النهوض باملجتمع اللبناين وبإقتصاده. إال أن هذا القول ال يعني 
أن نظام الليبريالية كام هو معمول به يف لبنان كان فّعاال، وإال 
ملا كنا أوصلنا إىل ما وصلنا إليــه. املطلوب اليوم تأمني املنا 
املالئــم لهذا النظام من خالل تعميم مبدأ التنافســية ورضب 
اإلحتكارات وترك الحريّة واملبادرة الفــــردية تأخذ مداها من 

دون تدخل من قبل أصحاب النفوذ.

الـــقـــلـــب ــاء  ــ ــف ــ ــص ــ ب مـــيـــقـــاتـــي  ــل  ــ ــب ــ ــق ــ ــت ــ واس نــــــــــــدم...  دون  الـــــحـــــريـــــري  وّدع  عـــــــون 
ــفــشــل كـــارثـــة كــبــرى ــان أن ال ــرف ــع ــهــمــا ي ــحــكــومــة ألن ــان ال ــف ــؤّل ــاتــي ســي ــق ــســان عـــون ومــي ــي ــرئ ال
ســاعــات ــي  فـ لـــيـــرة  وخــمــســمــائــة  آالف   4 بــنــســبــة  أي  لـــيـــرة   17.800 ــى  ــ ال ــض  ــخــف ان الــــــدوالر 

الشــــــعب اللبناني يتأّلم بإنتظار الحّل السياســــــي... واليــــــوم يوم اإلمتحان الكبير للقوى السياســــــية
النفط العراقي الى لبنان يحّل امُلشــــــكلة مؤقًتا... وآلية العقد امُلعقّدة لم يتّم حســــــمها حتى الســــــاعة
الليبيراليــــــة اإلقتصادية األصيلة هي النظــــــام املثالي للبنان على أصوله ال علــــــى الطريقة اللبنانية

ــّذر ــح ــانـــيـــا ت ــا... واملـ ــيـ ــالـ ــطـ ــا وايـ ــس ــرن ــي ف ــة« تــثــيــر غــضــب املــواطــنــيــن فـ ــصــحــي ــادة ال ــهـ ــشـ »الـ
وديـــــكـــــتـــــاتـــــوريـــــة صـــحـــّيـــة ــات  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ لـ ــد  ــ ــي ــ ــي ــ ــق ــ ت  : ــا  ــ ــهـ ــ بـ تـــــــنـــــــّدد  تــــــظــــــاهــــــرات 
ــة ــ ــي ــ ــان ــ ــل المــــســــؤولــــيــــة وان ــ ــ ــة ب ــ ــريـ ــ ــن : هـــــــذه لـــيـــســـت حـ ــريـ ــاهـ ــظـ ــتـ ــمـ ــلـ مــــــاكــــــرون لـ

 يف محاولة ملنع مزيد من االغالقات وحامية االقتصاد الذي 
يتعا ببطء. كام ســتعيد الحكومة تقييــم اقرتاح يجعل 
الشــهادة الصحية الزامية الستخدام القطارات أو الحافالت 

أو الطائرات يف أيلول.

{ فرنسا {
الفرنســية باريس ومدن أخرى يف  العاصمة  كام تشهد 
فرنســا احتجاجات حاشــدة تنديداً بالقيــود الجديدة التي 
و«الديكتاتورية  الحريــات«  »تقييد  بـ  املتظاهرون  وصفها 

الصحية«.
وقــال الرئيس الفرنيس، إميانويل ماكــرون، تعليقا عىل 
التظاهرات الحاشــدة يف البــالد إنه »ال ميكــن أن توجد 
حريــة بدون واجبات، الحرية ليســت أن أكــون غري ملزم 

ألحد، وحريتي تنتهي حيث تبدأ حرية اآلخر«.
وأضــاف: »إذا كنــت ال تريــد التطعيم، وغدا ســتنقل 
العدوى لوالدك أو لوالدتك أو يل أنا. هذا يعني أنني ســأصبح 
ضحيــة لحريتك، بينــام لديــك الفرصة لحامية نفســك 
وحاميتي... هذه ليســت حرية، هذه تســمى ال مسؤولية 

وأنانية«.
أثنــاء االحتجاجات،  هذا وأوقفت الرشطة 71 شــخصا 
ونقلت قناة »LCI« التلفزيونية الفرنسية عن وزارة الداخلية 

قولهــا إن 24 من إجاميل عدد املوقوفني تــم توقيفهم يف 
العاصمة باريس )حيث تظاهر 11 ألف شــخ ضد القيود 
الصحية، وفقا للمعطيات الرســمية(، وإن االشتباكات بني 
محتجني والرشطة خلفت أيضا إصابة 27 رشطيا واثنني من 
قوات الدرك. وكانت قناة BFMTV أفادت سابقا بأن أكرث من 
160 ألف شخ شــاركوا يوم السبت يف مظاهرات نظمت 
لالحتجاج عىل تطبيق »الشهادة الصحية« يف أرايض البالد، 

وصاحبت بعضها أعامل شغب.

{ أملانيا {
وحّذر كبري موظفــي مكتب املستشــارة األملانية أنغيال 
مريكل من أن القيود املفروضة عىل املواطنني غري املطعمني 

»قد تكون رضورية« إذا وصلت أعداد اإلصابات إىل مستويات 
جديدة باألشهر املقبلة.

لكن هيل بــراون قال يف مقابلة مــع صحيفة »بيلد ام 
«: إنه ال يتوقع إغالقــا آخر متعلقا بفريوس كورونا  زونتا
يف أملانيا، وأضاف براون أنه قد مينع األشخاص غري امللقحني 
من دخول أماكن مثل املطاعم، ودور الســينام واملالعب ألن 

الخطر املتبقي »مرتفع للغاية«.
وقــال إن التطعيم مهم للحامية من األمراض الشــديدة، 
وألن »األشخاص الذين حصلوا عىل اللقاحات سيكون لديهم 
بالتأكيد حريات أكرث من األشــخاص غري امللقحني«، وتابع 
براون »مثل هذه السياســات ســتكون قانونية ألن الدولة 

تتحمل مسؤولية حامية صحة مواطنيها«.

رنسا حية« يف  ا ال اهرات تر »ال  ويف ايطاليات

)تتمة ص1) 




