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الـــــــــــة وفـــــــــــا »كورونـــــــــــا لبنـــــــــــان«: 
ابــــــــــــــــــة جديــــــــــــــــــد و2 ا

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مستجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 1502 إصابة 
جديدة بالفريوس ، لريتفع بالتايل عدد اإلصابات اإلجاميل 

يف البالد إىل 557145 حالة.
ولفتت الوزارة، إىل انه تم تســجيل 73 حالة وافدة من 
142 إصابة محلية.  الخــارج، يف وقت رصدت الــوزارة 
وأشــارت إىل أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، رفعت عدد 

78 حالة وفاة. الضحايا اإلجاميل إىل 5

وكيو : وملبياد 

ــل ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الـــــــــرامـــــــــيـــــــــة بـ
ــــتــــ ســــــــــتــــــــــحــــــــــار 

للميدالية ــيـــر«  ـ األ ــفــس  ــن »ال

تهر ا ا ل رو يا م ا ب  ا و ي او  ال

ا وار ال ي   ي ل ار  انت

 )12 )تتمة املانشيت 

 )12 )التتمة 

 )12 12( )التتمة  )التتمة 

بوال مراد

يوحي املشــهد العام املواكب لعملية تشــكيل الحكومة ان 
املهمة قد تنجز خالل ايام او اسابيع معدودة. فااليجابية التي 
واكبت عملية تكليف الرئيس نجيب ميقايت والتي انســحبت 
يوم أمس عىل االستشــارات النيابية غــري امللزمة والتي بدا 
فيها كل الفرقاء مرتفعني عن الحصص الوزارية، توحي بدفع 
خارجي وداخيل قد يؤدي لوالدة قريبة، لكن التجارب السابقة 
املريرة وعدم امكانية تحديد حقيقة نوايا القوى السياســية 
يف االيام االوىل من عملية التشــكيل، توجب التعاطي بحذر 
مــع جرعات التفاؤل التي تبدو مفرطة خاصة واذا مل تقرتن 
مع صعود ميقايت قريبا مجددا اىل القرص بتشــكيلة تعكس 
حقيقة ما اعلنه يوم امس عن »آراء متطابقة بنســبة كبرية 

جدا مع عون«. 

 حكومة خالل اسبوع؟  
وقالــت مصادر قريبة من الرئيــس ميقايت لـ»الديار« ان 
كل الحديث عن مهل وضعها لنفســه النجاز عملية تشــكيل، 
ســواء قبل 4 آب او خالل شهر واحد، يندرج باطار التكهنات، 
الفتة اىل انه مل يحســم ايضا حجم الحكومة اي انها من 24 
«كل ذلك ال يزال قيد الدرس«. ونفت املصادر  وزيرا، مضيفــة

جيد جــدا ان تعلن مصــادر مقربة من 
الرئيس عون انه يريد تأليف الحكومة خالل 
أيام. وجيد جداً أن يعلن الرئيس املكلف نجيب 
ميقــايت ان لديه غطاء دولياً لنهضة لبنان، 
ونحن نتمنى ذلك. وســننتظر اذا كانت هذه 

االقوال ستصح وســيتم تشكيل الحكومة 
بأرسع وقت عىل ان تكون هنالك عدالة يف 
تأليف الحكومة واولها عدم وضع فيتو عىل 

وزير مسيحي ليتوىل وزارة الداخلية. 

عىل طريق الديار

»الديار«

حقيقة الديار

يب ني  االمن الو
كل الفئــات السياســية تتحدث عــن أنها تعمل 

للمصلحة الوطنيــة، التي عمودها االمن الوطني. 

واالمــن الوطني تفاصيله الوحدة الوطنية، واالمن 

املايل والغذا والقضا وقطاع املستشفيات وأمن 

تواجد الدواء للمرىض، وأمن االســتقرار من خالل 

عــدم التظاهر بعنف وقطع الطرقات والتصادم بني 

القــوى األمنية واملتظاهرين واالمن املعييش حيث 

يستطيع كل مواطن تأمني لقمة عيشه ولقمة عيش 

عائلته. 

واالمــن الوطني يرتجم أيضــا بعدم وجود أقلّية 

متلك الدوالر والرثوات و0  من الشــعب اللبناين 

أصبح تحت خطر الفقر.

واالمن الوطني يظهر أيضا بالتنسيق الذي يجب ان 

يحصل بني الســلطة القضائية والسلطة التنفيذية 

والسلطة الترشيعية.

واالمــن الوطني يقت وجــود حكومة دامئة 

تدير شؤون البالد ،وتقوم بالتنسيق مع املؤسسات 

لضامن حقوق املواطنني.

واالمن الوطني يقتــ عدم حصول إرضابات 

ألشهر، مثل ارضاب نقابة املحامني. 

واالمن الوطني يقت متســك املواطن اللبناين 

بأرضه ،والحيــاة يف وطنه بكرامة دون ان يكون 

مظلومــاً من الفئة الحاكمة ،عىل عكس ما يحصل 

حاليا من هجرة بــاآلالف من اللبنانيني اىل أصقاع 

العــامل من امريكا اىل كندا اىل اســرتاليا اىل دول 

أوروبا اىل الخليج العريب اىل الدول اإلســكندنافية 

وافريقيا.

واالمن الوطني يق بتوافق رئيس الجمهورية 

مع الرئيــس املكلف لتأليف الحكومة، وعدم وجود 

ازمــة حكومية ال بــل ازمة نظام تلغي تشــكيل 

الحكومــة وتغليب املصلحــة الوطنية بدل تغليب 

األنانيات واملحاصصة.

واالمن الوطني هو الحفا عىل العملة الوطنية 

بقيمتهــا يك تبقى رواتب املوظفــني مقبولة وال 

تصبح ضعيفة اىل حد ان رواتب املوظفني أصبحت 

مئة او مئتي دوالر عىل مستوى 80 من املوظفني 

. يف القطاع العام وأيضا يف القطاع الخا

واالمن الوطني يق عدم استنزاف االحتياطي 

االلزامــي لدى مرصف لبنــان يف دعم مواد هامة 

للشعب اللبناين عىل كل األصعدة ،وتهريبها للخارج 

ويصبح االحتياطي اإللزامي ال يشكل دعام للشعب 

اللبناين، بل ليكتشف أن االدوية وصلت اىل أفريقيا 

ودول عربية ودول آسيوية.

االمن الوطني يقول بوجود 4 ســلطات السلطة 

الترشيعية، والســلطة التنفيذية مع سلطة رئاسة 

الجمهورية والســلطة القضائية والسلطة الرابعة 

هي ســلطة الحرية وابداء الــرأي وحامية املعتقد 

أي ســلطة الصحافة ،وكافة وسائل االعالم التي 

يجري قمعها او رشاء صوتها او مالحقتها قضائيا 

دون مربر حامية للمســؤولني ألن النيابات العامة 

جاهزة لالدعاء عىل كل من تســّول له نفسه انتقاد 

املسؤولني.

واالمن الوطني يقول بدعم الجيش اللبناين الذي 

هو عــامد الوطن وضامن االســتقرار مع القوى 

األمنية األخرى من أمن داخيل وأمن عام وامن دولة 

التي شــّحت ميزانياتها اىل أبعد حد وبات الجندي 

اللبناين راتبه 0 دوالرا. 

فكيف يستطيع الجيش اللبناين ضامن االستقرار 

مع املؤسســات األمنية وعنارصهــا ورواتبهم ال 

تتجاوز الـــ 100 دوالر وللضباط الكبار ال تتجاوز 

 . 400 دوالر كحد اق

لقــد أصيب االمن الوطني يف لبنان بســبب قلة 

مســؤولية املســؤولني وقيام الطبقة السياسية 

بنهب أموال الشعب اللبناين، حيث ان الوزراء نهبوا 

موازنات وزاراتهم وقاموا بإلقاء اللوم عىل مرصف 

لبنان الذي ال يشرتك بأي مرشوع يف لبنان وال يتدخل 

يف املناقصات، بل قام بكل الواجبات عىل اكمل وجه 

بقيادة الحاكم رياض سالمه الذين يدفعون ماليني 

الدوالرات لتشويه سمعته والضغط عليه.

ما مل يتم تغيري الذهنية واملامرسة فلبنان ذاهب 

اىل كارثــة كربى. وعىل كل حال ونحن نتمنى ذلك 

اذا تألفــت حكومة فاننا نحتاج اىل ثالث ســنوات 

الســتعادة االمن الوطني بكل تشــعباته وركائزه 

وعناوينه ومؤسساته.

شارل أيوب 

جـــــرا مناقشـــــات يلي يـــــزور باريـــــس  ســـــرا «... وزيـــــر األمـــــن ا اســـــو بعـــــد فضيحـــــة »بي

ـــــي بنفســـــ عـــــن الصراعـــــات ـــا ين يـــــس التونســـــي تتفاعـــــل والقضــ تونـــــس: قـــــرارات الر

أعلن مكتــب وزير األمن اإلرسائيــيل، بيني غانتس، أمس 
الثالثاء، أن لقاًء سيجمعه بنظريته الفرنسية فلورانس باريل، 
يف باريس هذا األسبوع، لعقد محادثات تتضّمن متابعة بشأن 

فضيحة برنامج التجسس اإلرسائييل »بيغاسوس«.
وقال مكتب غانتس، يف بيان، إنه »سيغادر األربعاء إلجراء 
مباحثــات مع باريل، تشــمل األزمة اللبنانيــة واملفاوضات 
النووية مع إيران وبرنامج بيغاســوس«، الذي طّورته رشكة 

»أن أس أو« اإلرسائيلية.
وقالت أوســاط باريل، نقالً عــن وكالة »فرانس برس«، إّن 
الوزيرة الفرنســية »ستنتهز هذا اللقاء املقرر منذ وقت طويل 
لالطّالع عىل مدى معرفة الحكومة اإلرسائيلية بأنشطة زبائن 
رشكة »أن أس أو«، وما هي التدابري التي اتخذت وســُتتخذ يف 

املستقبل بهدف تجّنب استغالل هذه األدوات«.
ويأيت هذا اللقاء بعد أن كشــفت تقارير اســتهداف برنامج 
»بيغاسوس« الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون، الذي اضطر 

إىل تغيري رقم هاتفه.

وأعلنــت النيابة العامة يف باريس فتح تحقيق بشــأن ما 
كشفته التقارير اإلعالمية فيام يتعلّق بفصيحة التجّسس.

ويُعّد »بيغاســوس« يف صميم فضيحة عاملية للتجســس 
شملت صحافيني وسياسيني و14 رئيس دولة.

وبدأت فضيحة »بيغاســوس« مع نرش منظمتي »فوربيدن 
ســتوريز« والعفو الدولية ترسيبات بالتعاون مع مؤسسات 
إعالمية، تُظهر أّن نحو 50 ألف رقم كان أصحابها مستهدفني 

باملراقبة، من خالل الربنامج.
ومن خــالل البيانات املرسبة والتحقيقــات، أمكن تحديد 
العمــالء املحتملني ملجموعــة »أن أس أو«، يف 11 بلداً، هي 
أذربيجان، البحرين، املجر، الهند، كازاخستان، املكسيك، املغرب، 

رواندا، السعودية، توغو واإلمارات العربية املتحدة.
وعلّقــت وزارة األمن اإلرسائيلية عــىل االتّهامات املوجهة 
إليها، بالقول إن »إرسائيل« شكّلت »لجنة ملراجعة مزاعم تُفيد 
بإســاءة استخدام برنامج »بيغاسوس«، مبا يف ذلك آلية منح 

نراخيص التصدير«.

بعد ان قرر الرئيس التونيس قيس سعيد، أمس األول االثنني، 
تعطيل العمل مبؤسسات الدولة ليومني، إثر تجميده اختصاصات 
الربملــان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامــه، ما أحدث أزمة 
سياسية يف البالد، فيام طالبت حركة النهضة الرئيس بالرتاجع 

والدعوة إىل حوار وطني إلخراج البالد من األزمة.
وقالت الرئاســة التونســية - يف بيان نرشته عىل موقعها 
اإللكرتوين - إن سعيد أصدر أمرا رئاسيا يق بتعطيل العمل 
يف املؤسسات الحكومية ذات الصبغة اإلدارية ملدة يومني بداية 

من اليوم الثالثاء، مع إمكانية متديد مدة تعطيل العمل.
وبحسب البيان، يتيح األمر الرئايس لكل وزير معني أو مسؤول 
محيل اتخاذ قرار بتكليف عدد من املوظفني بفرتات عمل محددة 
أو بالدوام عن بعد، وتستثنى من هذا األمر الرئايس قوات األمن 
الداخيل والعسكريون والعاملون بالهياكل واملؤسسات الصحية 
ومؤسســات الرتبية والطفولة والتدريب والتعليم العايل الذين 

يخضعون لرتتيبات خاصة مل يوضحها البيان.
يأيت ذلك بالتزامن مع إعالن ســعيد فرض حظر تجول لييل 
ملدة شــهر، بعد قرارات مفاجئة له مساء األحد تضمنت تجميد 

لـــ»املــوســاد« عميلة  ر  عنا تعتقل  ــهــران 
ب دا  كانوا يعتزمون القيام باغتياالت و

القتالية  املهمة  انتها  يؤكدان  مي  والكا بايدن 
لول نهاية العام للقوات األميركية بالعرا مع 

هران اعتقا م ال ا  

كشــفت دائرة مكافحة التجسس بوزارة 

االمــن اإليرانية عــن اعتقال شــبكة من 

العنــارص العميلــة لجهاز االســتخبارات 

»املوساد«، وضبط شحنة كبرية  اإلرسائييل 

من األســلحة والعتاد يف حدود غرب البالد.

ويف ترصيــح له، قال مدير عــام دائرة 

مكافحة التجســس يف الوزارة »يف سياق 

الرصد والسيطرة االستخبارية خارج الحدود 
واإلجراءات االستخبارية العمالتية الواسعة 
مــن قبل رجــال األمن، تم اعتقال شــبكة 
االســتخبارات  العميلة لجهاز  العنارص  من 
كبرية  شحنة  وضبط  »املوساد«،  الصهيوين 

أكــد الرئيس األمرييك جــو بايدن ورئيس 
الــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يف بيان 
مشــرتك أن القوات األمريكية لــن يبقى لها 
دور قتــايل بالعراق مع حلــول نهاية العام، 
التدريب ومكافحة  وســيقترص دورها عىل 
»اإلرهاب«.ويف ختــام جولة الحوار بينهام 
بالبيت األبيض مســاء أمــس األول االثنني، 
صدر بيان أمرييك عراقي مشــرتك جاء فيه 
أن »الحكومة العراقية تؤكد التزامها بحامية 
أفراد التحالف الدويل )ملكافحة تنظيم الدولة 
اإلســالمية(«، وأنهم موجودون يف العراق 

بناًء عىل دعوتها.
وأضــاف البيان أنه لن تكــون هناك قوات 

أمريكيــة ذات دور قتــايل يف العراق بنهاية 
العام، وأن الواليات املتحــدة تعتزم مواصلة 
دعمهــا للقوات األمنية العراقية من أجل بناء 

قدراتها عىل التعامل مع التهديدات.
وخالل اللقاء، قال بايدن إن إدارته ملتزمة 
بتعزيز الرشاكة مع العراق، موضحا أن الدور 
األمرييك ســيكون مرتبطا باالستشــارات، 
وتوفري املساعدة يف مجال التدريب والتصدي 

لتنظيم الدولة اإلسالمية.
وكان الكاظمي قال يف ترصيحات إعالمية 
األحد إن بالده مل تعد بحاجة إىل قوات قتالية 



الضبابية األميركية والكوكب االيراني
نبيه الربجي

الضبابية يف  ما هــذه 
البحث   معاهــد  مقاربة 
األمريكيــة   Think tank

لالحتامالت االيرانية ؟
حملت  اياها  الضبابية 
املدير  روبرت ســاتلوف،  
واشنطن  ملعهد  التنفيذي 
األدىن،   الرشق  لشــؤون 
عىل التساؤل ما اذا »كنا قد 
املاورائية  بالثقافة  أخذنا 

التي يتوىل آيات الله تســويقها » بعدما الحظ أن كبار 
املخططني االسرتاتيجيني يف ادارة جو بايدن »ال يعلمون 

ما يدور عىل ذلك الكوكب اآلخر الذي يدعى ... ايران« !
ســأل أيضاً ما اذا كان ابراهيم رئييس سيؤدي القسم 

الدستوري عىل القنبلة النووية بدل القرآن ؟
شــكوك كثرية حول عالقة التباطؤ االيراين يف مسار 
املفاوضات مبا يحدث داخــل املفاعالت التي تحيط بها 
الجبال . زيادة أجهــزة الطرد املركزي املتطورة تزامناً مع 
الحديث عن رفع مســتوى تخصيب اليورانيوم ييش بأن 
االيرانيني الذين يدركون أن بالدهم ســتكون،  شاءت أم 
أبت، طرفاً يف رصاعات القرن عىل الحلبة اآلســيوية،  
باتوا عىل قاب قوسني من صناعة القنبلة كحلقة أخرية 
من السلسلة التي تشمل كالً من باكستان والهند والصني.

من اآلراء أيضــاً أن آيات الله خامنئــي الذي ال بد أنه 
الحظ مــدى التأثري الهائل للعقوبــات عىل بالده،  بات 
يشــعر أن النظام يف أزمة،  قد تكون أزمة وجودية،  ما 
دمنا يف عامل يخضع لفلســفة األسواق،  سواء أسواق 
النفط أم األســواق املرصفية،  وال ميكن أن يتحمل دولة 
ثيوقراطية يف منطقة عىل ذلك املستوى من الحساسية 

الجيوسرتاتيجية.
هنا نشري اىل تســاؤل ناعوم تشومســي، املفكر 
األمرييك اليهــودي »ملاذا نتحدث عن ســقوط الدولة 
الالهوتية يف ايران،  أمام االيقاع الزلزايل للقرن،  ونتغافل 
عن كون »ارسائيل« مستنقعاً الهوتياً بالرغم من الغالف 
الدميقراطي، فضالً عن الغالف التكنولوجي،  الخادع«؟ .

ما ينبغي التوقف عنده أن الباحثني يف معهد واشنطن 
الذي أنشــأه »اللويب اليهودي« )ايبــاك( يقدمون رؤية 
متجهمة للمشــهد االيراين، اذ يراهنون عىل التسونامي 
االقتصادية،   للضائقة  املروع  للمســار  بالنظر  الداخيل 
يشريون اىل التململ يف البلدان التي يوجد لطهران تأثري 
فيها،  من لبنان وسوريا اىل العراق واليمن، وحيث املظهر 
األبوكاليبتــي لليوميات التي أشــبه ماتكون بيوميات 

الجحيم !
يف رأي هؤالء أن ايران بحاجة ماســة لعودة الواليات 
املتحدة اىل اتفاق فيينا،  ورفع العقوبات،  ليس فقط ألن 
الضغوط االقتصادية ال بد أن تفاقم من خطورة التفاعالت 
الداخلية،  وامنا أيضاً بسبب الخارصة األفغانية )خارصة 
الجمر(، وبســبب الوجوه املتعددة لرجب طيب اردوغان 
يف مناطق النفوذ االيراين، وحيث التقاطع العضوي بني 

املصالح الرتكية واملصالح األمريكية واالرسائيلية .
باحثون كثريون يرون أن هناك داخل املؤسسة الدينية 
االيرانيــة، األكرث اندماجاً قي األفــكار الراديكالية، من 
يعارضون انتهاج سياســة األبواب املفتوحة أمام التنني 
بااليديولوجيا الشــيوعية التي عىل تضــاد جديل مع 
االيديولوجيا االسالمية،  اذ من يضمن أن لعبة املصالح 

الصينية أقل جنوناً من لعبة املصالح األمريكية؟ 
باحثون آخــرون تلفتهم الصالبــة اآليرانية »مقابل 
هشاشــة غالبية حلفائنــا،  وهي هشاشــة بنيوية 
وتاريخية، وال مجــال البتة للقفز فوقهــا«، يرون أن 
الرهان عىل الفوىض يف البلــدان القريبة من ايران قد 
تأيت بنتائج آنية، وبراقة،  لكن تفاعالتها ال بد أن تهدد،  
حتى عىل املدى املتوســط،  الوجود األمرييك يف الرشق 

األوسط. 
من هنا كان التفاهم مع آيات الله رضورة اسرتاتيجية 
قصوى،  اذ ال منطــق يف االعتامد عىل األداء املكيافييل 
للرئيس الــرتيك،  وال عىل الهواجــس الغيبية لنفتايل 
بينيت . قي بناء رؤية أمريكية خالقة للرشق األوســط . 
ولكن هل أن التباطؤ االيراين التكتيي يخدم النظام فعالً 
بعدما بدأت املعلومــات تتحدث عن امكانية حدوث تغري 
يف موقف البيت األبيض الذي قــرر الخروج من العراق 

أيضاً؟
هؤالء الباحثون ال يرون أن اجتثــاث النفوذ االيراين 
يف املنطقــة، وكام يدعو، عىل مدار الســاعة،  الحلفاء 
املتوجســون من »اللوثة األمرباطورية« لدى آيات الله،  
مسألة مستحيلة. مثة بديهيات تاريخية، وايديولوجية، 
ال امكانية لكرسها،  وال بد لجو بايدن من أن ميد يده اىل 
ابراهيم رئييس،  دون املقارنة مع مافعله دونالد ترامب 
مع كيم جونغـ  أون،  ألن الرئيس السابق مل يكن أكرث من 

بهلوان عىل الخشبة...
بهلــوان أوحى له صديقه القديم ســتيف بانون بأنه 

»االبن اآلخر لله«!!
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االربعاء 28 متوز 2021

عـــــــــــون اســـــتـــــقـــــبـــــل ازعـــــــــــور 

اســتقبل رئيس الجمهورية العامد ميشال عون قبل ظهر 
امس يف قــرص بعبدا، مدير ادارة الرشق االوســط وآســيا 
الوسطى يف صندوق النقد الدويل الوزير السابق جهاد ازعور، 
وعرض معه االوضاع العامة يف البالد وال ســيام التطورات 

االقتصادية واملعيشية. 

االتحــــــاد األوروبي : نظــــــام العقوبات 
بشأن لبنان ســــــُينجز قبل نهاية تموز 
كشف مسؤول السياســة الخارجية يف  االتحاد األورويب   

جوزيب بوريــل، يف بيان، أن نظام العقوبات بشــأن  لبنان ، 
سُينجز قبل نهاية متوز الجاري.

عون مستقبالً ازعور          )دااليت ونهرا(

دوليل بشعالين

مّر تكليــف رئيس الحكومة األســبق نجيب 
ميقايت بتشــكيل الحكومة الجديدة، عىل خري 
اإلثنني، وفــاز بأصوات 72 نائبــاً من أصل 118 
نائباً )بسبب اســتقالة عرشة نّواب من املجلس 
النيايب الحايل(، مقابل 54 نائباً مل يُسّموا أحداً، 3 
غابوا ونائب واحد هو فؤاد مخزومي سّمى نّواف 
سالم. ورغم عدم تسمية غالبية النّواب املسيحيني 
له، بدأ ميقايت بعد التكليف استشــاراته النيابية 
غري املُلزمة الثالثاء، وتبقى العربة يف التشكيل، 
عىل ما قال رئيس مجلس النّواب نبيه برّي، فهل 
ميّر التأليف عىل خري بدون التمثيل املسيحي يف 

الحكومة الجديدة، سيام وأّن »التّيار الوطني الحّر« و 
»الجمهورية القويّة« مل يُسميا ميقايت وأعلنا عدم 

مشاركتهام يف الحكومة؟!
مصادر سياسية عليمة أكّدت أّن ميقايت الذي أعلن فور تكليفه 
عن أّن لديه ضامنات دوليــة، وهي املرّة األوىل التي يتحّدث فيها 
رئيس مكلّف عن مثل هذا األمر، سيســتفيد من هذه الضامنات 
لكســب ثقة الداخل، من السياســيني والشــعب، واال فإّن هذه 
الضامنات لن تُســاهم يف تسهيل تشكيل أي حكومة لن يرىض 
عليها األفرقاء يف الداخل. علامً بأّن »التّيار الوطني الحّر« و«القّوات 
اللبنانية« قّررا عدم املشاركة يف الحكومة العتيدة، وإن كان رئيس 
»التّيار« النائب جربان باسيل أوضح أنّه سُيقّدم التسهيالت مليقايت 
رغم عدم تسميته له، وسوف يرى برنامج حكومته الحقاً لُيقّرر 
عىل ضوئه إذا ما كان يُعطيها الثقة يف املجلس النيايب أم يحجبه 

عنها.
وهذا يعني، تضيف املصادر بأّن مثّة تسوية آتية من دول الخارج، 
ال سيام من قبل الواليات املتحدة وفرنسا لتشكيل الحكومة من دون 
الرئيس األسبق سعد الحريري ومن دون باسيل كونهام، من وجهة 
نظرهام، ساهام يف تعطيل تأليف الحكومة طوال األشهر التسعة 
املاضية. ويجد هذا الخارج أّن هناك فرصة للتشكيل من دون هذين 
الطرفني، سيام وأنّه آن األوان لوالدة الحكومة الجديدة بهدف بدء 
التحضريات لإلنتخابات النيابية يف موعدها، أي يف الربيع املقبل. 
فأكرث ما يهّم دول الخارج هو إحداث التغيري يف الحياة السياسية، 
ولهذا تدعم تشكيل الحكومة برئاسة ميقايت عىل أن يقوم ببعض 
اإلصالحات املطلوبة ويقوم بالتوقيع مع صندوق النقد الدويل عىل 
أموال مؤمتر »سيدر« التي تبلغ نحو 11 مليار دوالر من أجل القيام 

ببعض املشاريع الرضورية.
وذكرت املعلومات بأّن ما رشــح حتى اآلن من املحادثات التي 

تضّمنتها اإلستشــارات التي أجراها الرئيس املكلّف امس،هو أّن 
ميقايت ينوي تشــكيل حكومة من 24 وزيراً من اإلختصاصيني 
غري الحزبيني والذين يفهمون باألصول الدستورية وامليثاقية، كام 
أنّه مستعد للتعاون مع الجميع، من الذين سّموه وحتى الذين مل 
يســّموه من باب الحقوق والواجبات، غري أّن التعاون هذا ال يدّل 
بالرضورة عىل إقناع باسيل باملشاركة يف الحكومة الجديدة، إمّنا 

بتبادل األفكار واملقرتحات.
ويف مطلق األحوال، إذا كانت أكرب كتلتني مسيحيتني ستبقى 
خارج الحكومة، فإّن الحّصة املسيحية داخل الحكومة ستذهب 
للرئيس عون، كام لكتلة النّواب األرمن وبعض املستقلّني، عىل ما 
أوضحت املصادر عينها، إذ ال مُيكن اختزال هذه الحّصة وإسنادها 
للطوائف املســلمة، وعىل ميقايت الذي أعلن أنّه ســوف يُطّبق 
املبادرة الفرنسية أي أنّه سيلتزم ببنودها، سيعمل عىل تطبيق مبدأ 
املداورة يف الحقائب السيادية، إذ ال يجوز أن يُبقي وزاريت الداخلية 
والبلديات، واملال«بيد الوزراء املسلمني، ويُضيف اليهام وزارة العدل 
عىل غرار ما أراد سلفه الرئيس سعد الحريري، سيام وأنّها تقبض 
عىل الشؤون الداخلية األساســية يف البالد وهي األمن والعدل 
واملال، وأن يتّم استبعاد املسيحيني عن أي منها، واإلكتفاء بإسناد 

وزارة الخارجية واملغرتبني لهم. 
وإذا كان باسيل لن يُشــارك يف الحكومة، فإّن كّل ما قيل عن 
متّســكه بالحصول عىل وزارة الداخلية والبلديات كونها ستقود 
اإلنتخابات النيابية املقبلة، ليس صحيحاً، فقد أكّدت مصادره بأنّه 
ال يُرّص عىل هذه الحقيبة ومل يُناقش املوضوع مع ميقايت، كام 
أّن تكّتله قّرر عدم املشاركة يف الحكومة بعد أن تأكّد أنّه ال يُشكّل 
األكرثية، وبإمكان الحكومة أن تتألّف من دونه،غري أّن ما يُشّدد 
عليه »التّيار«، أشارك يف الحكومة العتيدة أم مل يُشارك، فهو اعتامد 

أي رئيس مكلّف وحدة املعايري لي ال تشــعر أي 
طائفة بأنّها مغبونة أو مهّمشة، بل أّن يتّم التعاطي 
مع األحزاب والطوائف كافة بسواسية ، لي تكون 
الحكومة الجديدة منتجة وفاعلة وال يقوم أي طرف 

أو مكّون سيايس فيها بعرقلة عملها. 
وتقول املصــادر ذاتها، بأّن اآلمال كلّها معقودة 
عىل هذه الحكومة يف تحسني الوضع اإلقتصادي 
املرتّدي ويف فرملــة اإلنهيار الحاصل يف جميع 
القطاعات، وتأمني املــاء والكهرباء والدواء واملواد 
الغذائية والحاجات واملستلزمات الرضورية للشعب 
اللبناين الذي مل يعتد عىل ان يفتقر ألي منها حتى 
خالل سنوات الحرب املاضية. أّما أن تكون حكومة 
ميقايت فقط إلدارة اإلنتخابات النيابية املقبلة يف 
موعدها أي يف الربيع املقبــل، وملواكبتها من دون 
البدء بعملية اإلصالحات، فــإّن هذا األمر، عىل ما 
رأت املصادر، ال يُريض الشــعب اللبناين الذي هو سيقّرر الذهاب 
أو عدمــه اىل اإلنتخابات واإلدالء بصوتــه يف صناديق اإلقرتاع. 
فربنامج الحكومة أو بيانها الوزاري يبدو بالنسبة لهذا الشعب أهّم 
اليوم من األسامء التي سيتّم توزيرها، ألنّه يريد منذ اآلن معرفة ما 
ستقوم به الحكومة الجديدة خالل السنة املقبلة، وعىل أساس هذا 
الربنامج، سُيعطي الحكومة الثقة أو يحجبها عنها، ويعود للتظاهر 

يف الشارع.
وعن قول رئيس الجمهورية العامد ميشال عون عن أّن ميقايت 
»يجيد تدوير الزوايا«، وأنّه مستعد ملالقاته يف منتصف الطريق، 
عىل عكس ما كان موقفه مع الرئيس السلف، مقابل قول ميقايت 
أنّه سيزور قرص بعبدا يومياً توّصالً لتشكيل الحكومة بالرشاكة 
مــع الرئيس عون، لفتت املصادر ذاتهــا، إّن كالماً من هذا النوع 
واملستوى، إمّنا يدّل عن أّن العالقة بني الرجلني ستكون منسجمة 
وأفضــل بكثري ماّم كانت عليه عالقة عون - الحريري بعد أن فّك 

هذ األخري عقد التسوية الرئاسية من دون استشارة الطرف اآلخر.
من هنا، فإّن منســوب التفاؤل يف إمكانية تشكيل ميقايت 
لحكومته رسيعاً، يُوازي منسوب التشاؤم، إذا ما استندنا، عىل ما 
شــّددت املصادر، عىل مواقف كّل الذين استشارهم ميقايت حتى 
اآلن، فبعضهم يبدو متفائالً ومطمئناً، عىل غرار ميقايت نفسه، 
والبعض اآلخر يجد بأّن العراقيل التي واجهت سلفه ستحول دون 
متكّنه من التأليف. وبني التفاؤل والتشاؤم فإّن أداء ميقايت الذي 
سييل اإلستشارات غري املُلزمة ولقاءاته بالرئيس عون ومواقفه، 
سُتظهر إذا ما كان مشهد االسابيع املقبلة واضحاً أو ضبابياً، حتى 
وإن كان ميلك الضامنات الخارجية التي كان يحتاجها الحريري 

بقّوة لتسهيل مهّمته يف تشكيل الحكومة.

هل يتمّكن ميقاتي من التشكيل سريعاً مع الضمانات الخارجية التي افتقرها الحريري؟
الحّصة املســــــيحية ســــــتؤول لعون واملستقّلين مع عدم مشــــــاركة »التّيار« و»القّوات«

كامل ذبيان

اعلن الرئيس املكلف نجيب ميقــايت، انه تلقى دعامً خارجياً 
ملهمته تشــكيل الحكومة، دون ان يفصح عنها وهو الدعم الذي 
مل يكن بعيداً عمن ســبقه ممن كلفوا بذلك، كالسفري مصطفى 
اديب، الذي كان خيارا فرنسياً، اثر مبادرة الرئيس مانويل ماكرون 
النقاذ لبنان، والتي تقدم بها اثر التفجري الذي حصل يف العنرب رقم 
12 يف مرفأ بريوت، لكنه اعتذر بعد ثالثة اسابيع، عن التكليف، 
ليخلفه الرئيس سعد الحريري الذي سمى نفسه قبل االستشارات 
النيابية امللزمة، فعاجله رئيس الجمهورية ميشال عون، برسالة 
اىل اللبنانيني، ال سيام ممثليهم من النواب،  ان يعيدوا الحريري اىل 
السلطة، التي تقاسمها معه يف«التسوية الرئاسية«، ثم افرتقا، 
اىل حد ان الرئيس عون، مل يوفر فرصة الحراج الحريري الخراجه 

ودفعه نحو االعتذار.
فالدعم الدويل او االقليمي والعريب، موجود من خالل الدعوة 
الدامئة لتشكيل حكومة، وولوج باب االصالحات لوقف االنهيار 
يف لبنان، لكن مــا طلبه املجتمع الدويل ومتنــاه عىل القوى 
السياسية اللبنانية، مل تستجب له لحسابات مصلحية مرتبطة 
بالتوازن الطائفي وتحقيــق امليثاقية وتوزيع الحقائب الوزارية 
السيادية منها وغري الســيادية، اضافة اىل تسمية الوزراء، من 
قبــل مرجعياتهم الحزبية والطائفية، وهــذا ما حصل عند كل 
تشكيل حكومة، وقد حاولت املبادرة الفرنسية تحرير لبنان من 
هذه املطالب والرشوط، فلم تنجح مع السفري اديب، وفشلت مع 
الحريري، وهل ستمر مع ميقايت، وفق قراءة  مصادر سياسية، 
التي ال ترى ان طريق الرئيس املكلف ســالكة نحو التأليف، اال اذا 
»دّور الزوايا«، كام متنى عليه الرئيس عون، ويرى ذلك يف شخص 
ميقايت، الذي سيقدم تضحيات، كام يقول لزواره، لكنه لن يتنازل 
عن الصالحيات، وهناك فرق بني التضحيات والصالحيات، وهو 
ما يتمناه ان يتجاوب معه رئيس الجمهورية، الذي هو رشيك يف 
تأليف الحكومة، لكنه ليس رئيسها، اذ مل تعد السلطة التنفيذية 
محصورة به، بل مبجلس الوزراء مجتمعاً، اي ان الرشاكة تكون 
مجتمعة يف الحكومة، التي متثل االكرثية النيابية التي تسمي 
رئيسها، ومن يتخلف عن ذلك، فالسباب سياسية وليست ميثاقية.
فالتشكيل ليس له مهلة زمنية دستورية، لكن الرئيس املكلف، 
وضع لنفســه فرتة محددة يك يقدم صيغة حكومته اىل رئيس 
الجمهورية، والذي يأمل منه، ان ال تأخذ وقتاً طويالً معه ليوافق 
عليها ويصدر مراسيمها، وان ميقايت قرر ان يجلس مع الرئيس 
عون، ويضعا العناوين االساسية، لشــكل الحكومة، وعددها، 
وتوزيع حقائبها عىل الطوائــف واملذاهب، اضافة اىل مهامها، 
ال سيام التحديات املالية واالقتصادية واالجتامعية والخدماتية 
واملعيشــية، فاذا ما اتفقا عىل العناوين فيسهل عندها تشكيل 
الحكومة التي اساســها الثقة بني رئيس الجمهورية والرئيس 

املكلف وهو ما كان مفقودا بني عون والحريري.
فإزالة االلغام الداخلية من امام تشكيل الحكومة والتي واجهت 
الحريري هي مسؤولية مشرتكة بني رئيس الجمهورية والرئيس 
املكلف الذي له تجربة يف حكومتني ســابقتني كام يف ما واجه 
الحريري تقول املصادر التي ترى بأن االزمة الفعلية هي عند رئيس 
»التيار الوطني الحر« جربان باســيل الذي مل يسم تكتله النيايب 
ميقايت الذي ال يعتربه بأنه اصالحي ورجل املرحلة لذلك فإن العقدة 
االساسية التي يجب حلها هي يف باسيل الذي له الرشوط نفسها 
التي وضعها امام الحريري الذي رفض اللقاء برئيس »التيار الحر« 
يف حني ان ميقايت التقاه قبل تســميته ومل يلمس منه تجاوبا 
بل ســلبية تجاه ارصاره عىل ان تكون حرصية تسمية الوزراء 

املسيحيني لرئيس الجمهورية.
وسيبدأ ميقايت تشكيل حكومته من النقطة التي انتهى اليها 
الحريري اختصارا للوقــت اذ هو ال ميانع بحكومة من 24 وزيرا 
ليس ألي طرف ثلث ضامن فيها وفق مبادرة الرئيس بري اضافة  
ستكون من اختصاصيني محتضنة من سياسيني لتنفذ مهمة 
انقاذ لبنان وفق املبادرة الفرنسية وهذا ما اكد عليه الرئيس املكلف 
يف استشاراته التي بدأها ودعا الجميع اىل التعاون وطلب الثقة 

من اللبنانيني.
ويبقى يشء ناقص يف تكليف ميقايت وهو الرىض السعودي 

ــس تـــــنـــــازالت فــــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة ــ ــي ــ ــيـــات ول ــاتـــي يُـــــقـــــّدم تـــضـــحـ ــقـ ــيـ مـ
التكليف ــارات  ــشـ ــتـ اسـ ــع  مـ ــادر  ــ غـ ــرهــا  ــي ــا.. وســف ــ ــاه تــعــلــن رضــ ــم  لـ الــســعــوديــة 

الذي مل يعلن انه حصل عليه وكان احد االسباب الرئيســية العتذار 
الحريري فهل حظي الرئيس املكلف به تقول املصادر التي تشــري 
اىل توقيت مغادرة السفري السعودي يف لبنان وليد البخاري اىل 

اململكة التي مل تعلن موقفا بعد من تســمية ميقايت اذ ترتدد يف 
اوساط سياسية عىل تواصل مع السعودية بأنها لن تقل كلمتها اال 

بعد تشكيل الحكومة.

لقاء عون وميقايت امس              )دااليت ونهرا(



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
االربعاء 28 متوز 2021

مليقاتي ــ  ــدم قُ ــي  ــت ال ــة«  ــي ــدول ال ــات  ــان ــضــم »ال تتضمن  ــا  م ا  ــ هـ
محمد علو

بتشــكيل  تكليفه  قبــل 
نجيب  التقــى  الحكومــة، 
ميقايت رئيس التيار الوطني 
الحر جربان باسيل، ويف هذا 
اللقاء إشارة إيجابية لناحية 
تذليل العقبــة األوىل بوجه 
فموافقة  املكلــف،  الرئيس 
باســيل رضورية لي تولد 
يُدركه  مــا  وهذا  الحكومة، 
رئيس الحكومة املكلف جيداً.

أبدت مصــادر مقربة من 
اللقاء  اىل  ارتياحها  ميقايت 
مع باسيل، كام اىل ترصيحه 
املجلس  يف  أمس  اللقاء  بعد 
النيايب، مشرية اىل أن باسيل 
كان واضحاً خالل اللقاء بأن 

التيار ال يريد املشاركة بالحكومة، ولكن هذا القرار 
ال يرتبــط بإعطائها الثقة، ويف هذه النقطة تباين 
مع املوقف الذي كان قامئــاً مع الحريري يوم كان 
رئيساً مكلّفاً، إذ أن التيار الوطني الحر مل يكن يرغب 
بإعطاء حكومة الحريــري الثقة بغض النظر عن 

الشكل واألسامء.
تكشــف املصادر أن باســيل طر رشطاً لدعم 
تشــكيل الحكومة والرئيس املكلــف، وهو احرتام 
الرشاكة الدستورية الكاملة مع رئيس الجمهورية، 
أما مســألة الثقة فهي تُحدد بحســب األســامء 
املشاركة بالحكومة، مشرية اىل أن الرئيس املكلف 
كان مرتاحاً لبداية مسار التفاوض مع الكتل، ولكن 

هذا التفاوض لن يستمر طويالً.
ال يريد ميقايت من الكتل تسمية الوزراء بنفسها 

والتمســك باختيار الحقائب، ولكنه بنفس الوقت 
يعيش الواقعية السياسية، فهو يعلم أن الكتل هي 
من ستعطيه الثقة باملجلس النيايب، لذلك سيتعامل 
معها عىل أســاس أنها رشيكــة، عليها أن تتفهم 
الحكومي، وتُشــري  املطلوب منه عىل املســتوى 
املصــادر القريبة من الرئيس املكلف اىل أن ميقايت 
أبدى انفتاحه عىل كل األمور، ولكنه يريد حكومة 
مختصني ال حكومة تكنوسياســية كام كان طر 

سابقاً، ألن الظرف الزماين قد تغرّي.
أثار حديث ميقايت عــن الضامنات الدولية التي 
تلقاها الكثري من األســئلة، أبرزهــا ما هي هذه 
الضامنات؟ إن اإلجابة عىل هذا الســؤال بسيطة، 
تقول مصادر نيابية يف فريق 8 آذار، مشرية اىل أن 
الضامنات هي بعدم انهيار لبنان بشكل كامل، وهي 
ليست متعلقة بنهوض لبنان من كبوته، وبالتايل 

ال يجب إعطاء هذه املســألة 
أكرث من حجمها، كاشفة أن 
الضامنات قــد تحمل كمية 
من الدوالرات اىل لبنان خالل 
فصل الخريف تُتيح تحســن 
الظــروف، والحديث هنا عن 
أكرث من مليار دوالر، بحسب 

املصادر.
ترى املصــادر أنه ال ميكن 
تحميــل هــذه الحكومة إن 
ولــدت ما ال تحتمــل، فهي 
وستتيح  اإلنهيار  ســتنمع 
االســتمرار حتــى موعــد 
املقبلة،  النيابية  اإلنتخابات 
املجتمع  أن  الجميع يعلم  ألن 
أن  للضغط  يريــد  الــدويل 
يســتمر بغية استثامره يف 
اإلنتخابــات، وال يريد تعويم 

السلطة الحالية.
بدورها ترى املصادر املقربة من ميقايت أن االخري 
ليس ســاحرا،ً وهو يعلم مدى صعوبة الخروج من 
النفق املظلم، وهو لن يقدم الوعود التي لن يتمكن 
مــن تحقيقها، مشــرية إىل أن ميقايت لن يتحدث 
سوى عن امللفات التي تلقى وعوداً باملساعدة فيها، 
ومنها الكهرباء عىل سبيل املثال، حيث أبدت الكويت 

استعدادها الكامل للمساعدة يف هذا امللف.
وتشــري املصادر اىل أن مهمــة ميقايت محددة 
بأمريــن كبح اإلنهيار والتواصل مع املؤسســات 
املالية الدولية وإجراء اإلنتخابات، مشــددة عىل أن 
الرئيــس املكلف اتفق مع رئيــس الجمهورية عىل 
رضورة الخروج بتشــكيلة حكومية متجانسة يف 

فرتة أسبوعني.

التعاون  فرونتسكا  مــع  بح  نجم 
املّتحد  األمم  ومنسقية  »العدل«  بين 

اســتقبلت وزيرة العدل يف حكومة ترصيف األعامل ماري 
كلود نجم، ظهر امس، يف مكتبها بالوزارة، املنسقة الخاصة 
مم املتحدة يف لبنان جوانا فرونتســكا يف  مــني العام ل ل

زيارة تعارف ملناسبة توليها مهام املنسقية يف لبنان.
وتنــاول البحث التطورات العامة وســبل تفعيل التعاون 
القائم بني وزارة العدل ومنظمة األمم املتحدة ودعم مشاريع 

الوزارة، ال سيام تلك املتعلقة بالقضاء وحقوق اإلنسان.
وشكرت فرونتسكا ل«نجم اللقاء املثمر الذي متحور حول 
الدور األســايس لقضاء مستقل يســهم يف ترسي سيادة 
القانون يف إطار مؤسســات الدولة املســتقرة والخاضعة 

للمساءلة«.

سن التق وفداً من »القوات«: نعيم 
املــعــانــا ــف  ــوق ت ــكــومــة  لتشكيل 

دعا شي عقل طائفة املوحدين الدروز الشي  نعيم حسن،  
خالل لقائه وفدا قياديا من تكتل »الجمهورية القوية« وحزب 
»القــوات اللبنانية« موفدا من رئيس الحزب ســمري جعجع، 
لتقديم التهنئة ملناســبة عيد األضحى، دعا »جميع املسؤولني 
والقيــادات إىل وجوب تكثيف الجهود مــن اجل انقاذ لبنان 
مام يتخّبط به من أزمات سياســية واجتامعية واقتصادية 
وصحية ومعيشية تنعكس عىل اســتقرار نفوس اللبنانيني 
وقلقهم عىل مقّومات وعنارص تعزيز الدولة ومؤسســاتها 
الوطن عافيته  الضامنة االساســية الســتعادة  التي تبقى 

وإعادة نهوضه من كبوته«.
ويف هذا السياق، أمل حسن ان يتم »تشكيل حكومة قادرة 
عىل مواجهة الضغوطات الراهنــة رسيعا، ووقف ما تتدرج 
به االمور العامة نحو األســوأ واالنهيارات املتالحقة، والبدء 
مبسرية اإلصال الجّدي لصون الدولة والحفا عىل الدستور 

ووقف معاناة اللبنانيني«.

نتخابات النيابية ار الحكومة لشّد العصب والتحضير ل القوات«  »التيار« و 
لية« يان لـ »العدل« و »الدا نان« التأليف الحكومي .. اسمان وس عون وميقاتي »يُد

عيل ضاحي

دشن اللقاء الثاين بني رئيس الجمهورية العامد ميشال عون 
ورئيــس الحكومة املكلف نجيب ميقايت عــرص امس التأليف 
الحكومي والبحث الجدي، بعد جوجلة االفكار واالقرتاحات التي 
حملتها الكتل النيابية اىل قرص بعبدا امس االول بعد لقاء عون، 

واىل مجلس النواب بعد لقاء ميقايت.
وتؤكد اوساط نيابية بارزة يف تحالف حركة امل وحزب الله 
وعىل إطالع مبا يجري من مداوالت، ان النائب محمد رعد مل يحمل 
اي مطالب او اقرتاحات زيــادة عىل ما قاله امس االول وامس، 
وان هّم حزب الله وحركة امل و8 آذار هو تشكيل الحكومة مبا 
يضمن االنقاذ ووقف االنهيار، وان حزب الله سيسهل ويساعد 
ويدفع اىل التشكيل حتى النهاية ، وتشري االوساط اىل ان الكتل 
االخرى ايضا، مل تحمل اي مطالب حكومية او رغبة بحقيبة او 
بوزارة معينة، بل كانت مشاورات عامة، ومل يكن فيها من امور 
استثنائية سوى ابال »القوات« و«التيار الوطني الحر« للرئيس 

املكلف عدم املشاركة يف الحكومة.
وتؤكد االوســاط، ان كل القوى السياسية بدأت تفكر جدياً 
يف االنتخابات النيابية، وقد بدأت العمل بتشــكيل لجان حزبية 
يف املناطق ومكاتب، ويف مقدمتهــا »القوات« و«التيار«، وكل 
منهام يرى من منظار مسيحي وانتخايب مسألة املشاركة يف 
الحكومة، وبالتايل املطلوب شــد العصب املســيحي والشارع 
والبقاء يف املعارضة وخــارج حكومة ميقايت، اىل حني اجراء 

االنتخابات وانبثاق سلطة جديدة بعدها.  
وتشري االوســاط اىل ان لقاء الرئيسني عون وميقايت امس، 
كان ايجابياً ، ال ســيام ترصيح االخري عن تشكيلة قريبة وهي 
مرتبطة بتقدم يف املشاورات الحكومية خلف الكواليس، وكذلك 
متعلقة بدينامية الرئيس املكلف والذي ميتلك شــخصية مرنة، 
وذات »صدر واسع« ويتمتع برباغامتية و«طولة بال« عىل عكس  
الرئيس ســعد الحريري، الذي شــخصن الخالف السيايس مع 

باسيل،  جربان  والنائب  عون 
واالخري ايضاً كان املســؤول 
بدوره عن تعميق االزمة عرب 
تكريس معادلة »ســعد جوا 
جربان جــوا« وعكس ذلك مل 

ترس االمور.
ان  االوســاط  وتكشــف 
صيغة  كّرست  املشــاورات 
اختصاصياً  وزيــراً  الـــ24 
وغري حزبيني، بعد ســقوط 
رسيعاً  طرحت  لفكرة  رسيع 
عن حكومة تكنوسياســية 
ومؤلفة مــن 18 اختصا 
و  وزراء دولة  غري حزبيني 
 3 الســتة  الطوائف  ميثلون 
كام  مسيحيني،  و3  مسلمني 
املبادرة   ينطلق ميقايت مــن 
الرئيس  ومبادرة  الفرنســية 

نبيه بــري وطروحاته لحل عقــديت وزاريت الداخلية والعدل، 
ويرتكز النقا عىل ان يكون من يشغل »الداخلية« وزيراً مارونياً 
وسطياً يقرتحه عون ويقبل به ميقايت، وان ال يكون محسوباً 
عىل اي حزب او جهة، وكذلك ان يشغل »العدل« وزير سني مقبول  
ووســطي وغري استفزازي يســميه ميقايت او يقرت اسامء 
ميقايت ويطرحها عىل الرئيس عون. وبالتايل تكرس الحقائب 
السيادية كالتايل »املالية« للشــيعة و«الدفاع« لالرثوذوكس 

و«الداخلية« للموارنة و«العدل« للسنة.
وتقول االوســاط ان توزيعة الـ3 مثانــات مل تعد صالحة 

السباب عدة 
- عدم مشاركة »التيار« وذهاب حصته وحصة »القوات« اىل 

رئاسة الجمهورية و«املردة« واملسيحيني املستقلني.

- خروج الحريري من املعادلة، فحصته املكونة من 8 وزراء، 
وكونه رئيس كتلة وازنة ومرجعية ســنية ورئيس حكومة، ال 
تنطبق عىل كتلة ميقايت الصغرية، وبالتايل الخمسة وزراء سنة 
ســيوزعون بني ميقايت والحريري، رغم ان االخري مل يطلب اي 

وزير من الوزاراء الخمسة. 
- الحصة املسيحية ستوزع 5 وزراء  للرئيس عون ووزيرين 
ل«املردة«، ووزير ل »القومي« ووزيرين لالرمن و4 مستقلني بني 

عون وميقايت.
وتقول االوســاط عىل ما يبــدو ان الجو الداخيل مســهل 
للتأليــف، والجو الخارجي داعم وغــري معرقل، وخصوصاً من 
جهة االمريكيني والسعوديني، وبالتايل، االمر مرهون بالتشاور 
الرسيع واملكثف بني وميقايت  وعون ومبواكبة من الرئيس بري 

وحزب الله.

د الجي  وضا الحدود مع ابراهيم وقا الكروا بح 
يل االلتزام بالقرار » » اسرا عكر: عل 

األمني  وكيل  زار 
املتحدة  مم  ل العام 
حفــظ  لعمليــات 
بيار  جان  الســالم 
نائبة رئيس  الكروا، 
ترصيف  حكومــة 
وزيــرة  االعــامل 
الوطنــي  الدفــاع 
الخارجية  ووزيرة 
بالوكالة  واملغرتبني 
يف  عكــر،  زينــة 
قوات  قائد  حضور 
 » نيفيــل ليو ا «
ســتيفانو  ال  الج

املتحدة  مم  ل الخاصة  دل كول واملنســقة 
عرض  وجرى  فرونتســكا،  يوانا  لبنان  يف 
التطورات  لبنان وآخر  الراهنة يف  وضاع  ل
سياســيا وأمنيــا، باإلضافة اىل مســألة 
قوات  وأوضــاع   1701 للقــرار  التجديــد 

لها. والتمديد  »اليونيفيل« 
وتطرق البحث أيضا اىل نتائج الجلســة 
املغلقــة التي عقــدت منذ أيــام يف األمم 
املتحــدة لبحث هذا األمــر، فأكد الكروا أن 
األمم املتحدة »تقف دوما اىل جانب لبنان«.

التعاون  »أهميــة  عكر  اكــدت  بدورها، 
القائم بني الجيش اللبناين وقوات اليونيفيل 
لتطبيق مندرجات القرار 1701«، وشــددت 
به«،  اإلرسائييل  العدو  إلتزام  »رضورة  عىل 
ودانــت »الخروقات واإلعتــداءات املتتالية 
من قبل العــدو اإلرسائييل جوا وبحرا وبرا، 

القرى  ال ســيام األخرية منها والتي طالت 
اللبنانية«.

الجانب  أنــه ســيحض  واعلــن الكروا 
تطبيق  التــزام  »رضورة  عــىل  اإلرسائييل 
القرار 1701 لحفظ األمن واإلســتقرار يف 

لبنان«. 
ال  الج والتقــى الكــروا يف حضــور 
مــن العام اللواء  دل كــول، املدير العام ل
عبــاس ابراهيــم يف مكتبه بعــد الظهر، 
الحدود  عىل  العامة  األوضاع  عرض  وجرى 
الجنوبية والتعــاون القائم بني األمن العام 
وقوات اليونيفيل للحفا عىل االســتقرار 

الحدودية. املنطقة  يف 
والتقــى الكروا ودل كــول قائد الجيش 
العامد جــوزاف عون يف مكتبه يف الريزة، 
وتناول البحث ايضــا األوضاع العامة عىل 

الجنوبية. الحدود 

روا ي مستقبال ال را ا

عمار  عاد ا ار ا و مجموعة  ار عبر »زوم« في اجتما 
ــاً ويــتــعــّيــن  ــخــي ــاري ــنــان يــعــانــي انـــهـــيـــاراً ت ــب : ل ــا ــ ديـ
ــار وتــســريــع االنــتــعــا  ــهــي ــحــّر لــقــلــب مــســار االن ــت ال

األعامل   لفت رئيس حكومة ترصيف 
حسان دياب ، خالل مشاركته عرب تقنية 
الفيديو، يف االجتامع الثاين للمجموعة 
اإلصال  بإطار  الخاّصة  اإلستشــاريّة 
والتعــايف وإعادة اإلعــامر، الذي عقد 
قبل ظهر امس يف الــرساي الحكومي، 
وحرضه عدد من الوزراء مستشار رئيس 
الحكومة السفري جربان صوفان، نائبة 
مم املتحدة يف لبنان  املنســق الخا ل
نجاة رشدي، سفرياالتحاد األورويب رالف 
طراف، املدير اإلقليمي لدائرة املرشق يف 
البنك الدويل ساروج كومار، ممثلة البنك 
الدويل يف لبنان منى كوزي، ومن أمانة 
إطار اإلصــال والتعايف وإعادة اإلعامر 

جاب فان ديغيليه، وممثلون عن األمم املتحدة والبنك 
الدويل، إىل أنّه »ال يُخفى عليكم أّن  لبنان  يعاين انهياًرا 
تاريخيا عىل جميع املستويات. وعليه، يتعنّي التحرّك 
برسعة لقلب مسار االنهيار وترسيع عملّية التعايف 
. من الواضح أنّه سيكون من الصعب جدا  واالنتعا
عىل البالد التعايف من هذا االنهيار غري املسبوق بدون 

مساعدة املجتمع الدويل ودعمه«.
وأشار إىل أّن »ما يقرب من عام قد مّر عىل انفجار 
مرفأ بــريوت، وقد كان وضًعــا صعًبا للغاية عىل 
عائالت الضحايا. من أجل هذه العائالت الّتي تعاين 
جروًحا ال مُتحى وجميع اللبنانّيني الّذين يلتمسون 
املساءلة والّذين يحّق لهم معرفة الحقيقة، نتوّقع أن 

تسود العدالة بعد إجراء تحقيق نزيه وشامل«. 
وأوضح »أنّنا إذ نجتمع لتقييم التقــّدم الّذي تّم 
إحرازه يف تطبيق إطــار اإلصال والتعايف وإعادة 
اإلعامر منذ إطالقه يف آذار 2021، فإنّني أوّد تسليط 
الضوء بإيجاز عىل بعض القضايا الهاّمة«، مشّدًدا 
عىل أّن »نظــرًا للتدهور الرسيع يف القوة الرشائية 
للعائالت، فإّن األولوية القصوى للحكومة اللبنانية 

يف هذه املرحلة تتمّثل يف تفعيل املرشوع الطار 
لدعم شبكة األمان االجتامعي ))ESSN . نقوم حاليا 
بالتنسيق الوثيق مع البنك الدويل لتفعيل املرشوع 
بحيث ميكن البدء بتنفيذه يف أقرب وقت ممكن، وفًقا 

للمعايري الدولّية«.
إىل ذلــك، أكّــد االلتــزام بـ«تنفيــذ اإلجراءات 
واإلصالحــات ذات الصلة بالسياســات يف حدود 
الصالحّيــات القانونّية املنوطة بحكومة ترصيف 
األعامل، ال ينبغي بأّي حال من األحوال أن يطغى عىل 
رضورة تشــكيل حكومة جديدة جامعة عىل نحو 
ملح. وقد أكّد أمني عام األمم املتحدة عىل ذلك بصورة 
بارزة يف تقريــره الدوري األخري حول القرار 1701، 
الّذي ذكر فيه »إنّني ما زلت أحث القيادة السياسية 
يف لبنان، بالنظر إىل خطورة الوضع، عىل االرتقاء 
فوق املصالح الضيقة واإلرساع يف تشكيل حكومة 

قادرة عىل تعايف االوضاع«.
من جهة ثانية، اســتقبل الرئيس دياب بعد ظهر 
امس، يف دارته بتلة الخياط، ســفرية الســويد آن 
ديسمور. وتم البحث يف العالقات الثنائية بني البلدين 

والتطورات العامة. 

زو ار ع  ا  د

الحكومة تشكيل  اســتــعــجــال  عــلــ  واجـــمـــا  ــيــابــيــة...  ــن ال الــكــتــل  ــع  م اجــتــمــع 
متتالية اجتماعات  وسنعقد  كبير  بنسبة  ابقة  مت را  ا بعبدا:  من  ميقاتي 

االستشــارات  انتهت 
النيابيــة غــري امللزمة 
من  والربع  الثالثة  عند 
بعد ظهــر امس، وقال 
عــىل اثرهــا »اجامع 
والكتل  النــواب  مــن 
باستعجال  الطلب  عىل 
النه  الحكومة،  تشكيل 
نستعيد  تشــكيلها  مع 
ما  ووجودها  الدولــة 
 ،» املواطن يطم يجعل 
»الظــروف  مضيفــا 
تأمني  ويجــب  صعبة 
وبعد  املواطن،  حاجات 
الكتل  مــع  الجلســة 
عون  الرئيس  ســأطلع 

الحكومة،  بتشــكيل  القصوى  الرضورة  عىل 
وسأتردد اىل القرص الجمهوري دامئا لالرساع 
يف تشــكيل الحكومة. واعترب ان خري الكالم 

ما قل ودل«.

 لقاء مع عون 

الرئيس  زار  الخامسة عرصا،   الساعة  وعند 
املكلف رئيس الجمهورية العامد ميشال عون، 
يف قرص بعبــدا، الذي أطلع الرئيس عون عىل 
مجلس  يف  اجراها  التي  االستشــارات  أجواء 
والكتل  النواب  مختلف  شــملت  والتي  النواب 
النيابيــة، وتركّزت حول موضــوع الحكومة 
العتيدة. كــام جرى البحث يف االتصاالت التي 
الحكومة،  لتشــكيل  ميقايت  الرئيس  يجريها 
وكان توافــق عــىل رضورة اإلرساع يف هذا 
املوضــوع.  بعــد اللقاء، تحــدث ميقايت اىل 
الصحافيني فقــال »اطلعت الرئيس عون عىل 
املوضوع،  ولخصــت  النيابية،  االستشــارات 

النيايب،  املجلس  كام ســبق وقلت صباحاً يف 
بالرسعة املطلوبة لتشكيل الحكومة، وفخامة 
الرئيس وانا محافظان عىل وترية الرسعة هذه. 
ميكنني ان أقول اننا دخلنا يف بعض التفاصيل، 
وكانت اآلراء متطابقة بنســبة كبرية جدا جدا، 
وسنلتقي يف اجتامعات متتالية خالل اليومني 

املقبلني، وبإذن الله سنشهد حكومة قريبا«.

 االستشارات غري امللزمة 

وكانت انطلقت قرابة الحادية عرشة والربع 
يف ســاحة النجمة االستشارات النيابية غري 

الرئيس ميقايت. أجراها  التي  امللزمة 
ثم التقى الرئيــس ميقايت يف الربملان  مع 
رئيس مجلس النــواب نبيه بّري، عند الحادية 
عــرشة والنصــف صباحاً، بعدمــا كانا أول 

املجلس. الواصلني إىل 
سعد  السابق  الحكومة  حرض رئيس  بعدها، 
الحريــري إىل مجلس النــواب للقاء ميقايت 

وغادر دون اإلدالء بأي ترصيح.

الرئيس  اســتقبل  ثم 
التوايل  عــىل  ميقايت 
رئيــس  مــن  كل 
الســابق  الحكومــة 
متــام ســالم، كتلــة 
والتحرير«  »التنميــة 
باســمها  وتحــدث 
النائــب أنــور الخليل، 
املســتقبل«  »كتلــة 
النائب  باسمها  وتحدث 
تكتل  الجرس،  ســمري 
»لبنــان القوي« وتحث 
النائب جربان  رئيســها 
الوفاء  باســيل،«كتلة 
للمقاومــة« برئاســة 
رعد،  محمــد  النائــب 
الوطني«  »التكتل  كتلة 
الخازن،  فريد هيكل  النائب  باســمها  وتحدث 
تيمور  النائب  برئاســة  الدميقراطي«  »اللقاء 
اييل  النواب  مجلــس  رئيس  نائــب  جنبالط، 
الفرزيل، كتلة »القومية االجتامعية« وتحدث 
النائب اســعد حردان، كتلة »الوسط  باسمها 
املســتقل« وتحــدث النائــب نقــوال نحاس 
والنائب عــيل درويش، »اللقاء التشــاوري« 
وتحدث باســمها النائب الوليد سكرية، تكتل 
الجمهوريــة القوية« تحدث باســمها النائب 
جــورج عدوان، كتلــة نــواب االرمن تحدث 
باســمها النائب اغــوب بقرادونيــان، كتلة 
»ضامنة الجبل« تحدث باســمها النائب طالل 
النائب   ارســالن، والنواب املســتقلون وهم 
نهاد املشــنوق، النائب اسامة ســعد، النائب 
شــامل روكز، النائب ميشــال ضاهر، النائب 
النائب  النائب جميل الســيد،  جان طالوزيان، 

الصمد. جهاد 

ت نوا االرم ا م  ت ميقايت م

را مو قاء ال ت  ال ا م  ت ميقايت م

قاوم اء ل الو ت  ميقايت م 



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
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ــألــيــف ــت ــع وُمـــفـــاجـــ فـــي الــتــســمــيــة وال يـــقـــا ســري الــتــألــيــف؟؟ نــحــو  الـــخـــار  ــو  ضــ تستكمل  هــل 
هيام عيد

يؤكــد نائب بــارز، أن املنا 
باملســار  املحيــط  اإليجــايب 
مرور  مــع  يتعّزز  الحكومــي، 
التي  اإلستشارات  وبنتائج  األيام 
جــرت يف املجلــس النيايب بني 
الكتل النيابيــة والرئيس املكلّف 
نجيــب ميقايت، وذلــك، خالفاً 
الطابع  ذات  املقاربــات  لبعض 
التشاؤمي التي تُسّجل يف بعض 
األوساط والصالونات السياسية 

والحزبيــة، موضحــاً أن خارطــة 
الطريق الحكومية التــي أعلن عنها الرئيس املكلّف غداة تكليفه 
بشكل رسمي، باتت معلومة لدى كل األطراف السياسية، وهي 
تعتمد رو املبادرة الفرنسية، والتي نّصت عىل أهمية »تطعيم« 
الحكومة املقبلة بأصحاب اإلختصا يف الدرجة األوىل، ولكن 
من دون أن تكون الحكومة مؤلّفة من اختصاصيني غري حزبيني 
وتسّميهم األحزاب املشاركة يف هذه الحكومة، والتي أعربت عن 
تأييدها لرتشــيح ميقايت أوالً، ومل متتنع عن املشاركة فيها يف 

مواقفها يف قرص بعبدا، كام يف ساحة النجمة باألمس.
وعىل إيقاع الرسعة القياســية التي طبعت عمليتي التكليف 
واإلستشــارات النيابية يف مجلس النواب، يتوّقع النائب البارز 
نفســه، أن تأيت التشــكيلة الحكومية وفق معادلة توافقية 
بالدرجة األوىل، وهو ما يشــّدد عليه الرئيــس املكلّف يف كل 
إطاللة إعالمية له منذ بدء التداول باحتامل ترشيحه، خصوصاً 
وأن أي احتــكاك أو تجــاذب أو صدام، ولــو بالحد األدىن يف 
املقاربات حول صيغة وطبيعة وتشكيلة الحكومة العتيدة، يهّدد 
باستعادة تجربة الرئيس سعد الحريري، وبالتايل، عودة التأزم 
عىل املحور الحكومــي وضياع فرصة اإلنقاذ الجّدية، وعىل كل 
القوى السياســية االستفادة من الظروف الداعمة عىل الصعيد 
الخارجي، والتي لفــت إليها الرئيس ميقــايت لدى حديثه عن 

ضامنات خارجية لتأليف الحكومة.

وعليه، يرى املصدر النيايب نفســه، أن طر حكومة املهّمة مل 
يُسحب من التداول، عىل األقّل حتى الساعة، وهو ما أجمع عليه كل 
النواب الذين التقاهم ميقــايت باألمس، خصوصاً وأن ما من كتلة 
نيابية طالبت باملشاركة يف الحكومة العتيدة، وذلك بانتظار بلورة 
توّجهات ميقايت األساسية، مع العلم أن املطلب الذي أجمعت عليه 
الكتل هذه، هو الرسعة يف التشــكيل ألن الظروف الداخلية مل تعد 
تسمح بأي تأخري بالنســبة للوضع اإلقتصادي املرتّدي من جهة، 
وللضغط الناجم عن املنا الشــعبي عشية الذكرى السنوية األوىل 

لجرمية تفجري مرفأ بريوت يف الرابع من آب املايض.
وإزاء هذا الواقع، يكشــف املصــدر النيايب البــارز، أن أي 
طروحات تحمــل الطابع التعطييل للمســار الذي انطلق بقوة 
لتأليف الحكومة يف غضون أسبوعني، ستنعكس بشكل سلبي 
عىل املعنيني بالتأليف والتكليف عىل حد ســواء، وبشكل خا 
فريق رئيس الجمهورية ميشال عون والثنا الشيعي ورؤساء 
الحكومات الســابقني، قبــل أي طرف آخر امتنع عن تســمية 

الرئيس ميقايت، أو قّررعدم املشاركة يف الحكومة العتيدة.
ومن الواضح، كام يشري املصدر ذاته، أن الوترية الرسيعة التي 
تجري فيها عملية التنســيق بني رئييس الجمهورية والحكومة 
املكلّف، ستنســحب عىل التأليف، والذي لن يتأخر كثرياً وفق ما 
كشف عنه أكرث من نائب مقرّب من الرئيس ميقايت يف الساعات 

املاضية.

عي بو عي

بدأت الضغوط الخارجّية مبارشة بعد اعالن الحريري 
عــن اعتذاره، حيــث كان واضح التنســيق األمرييك- 
الفرنــيس عىل هــذا الصعيد، من خــالل إعالن وزارة 
الخارجية األمريكيــة أن وزير الخارجية أنتوين بلينكن 
يبحث مع نظريه الفرنيس  جــان إيف لودريان  الجهود 
املبذولــة ملعالجة الوضع يف لبنــان، يف املقابل كانت 
العديد من العواصم األخرى تعلن أن املطلوب تشــكيل 

الحكومة فوراً.
وتقول أوســاط  حزبية موالية أنــه ال ميكن فصل 
العامل الخارجي عن التوافق الذي حصل عىل تســمية 
رئيس الحكومــة املكلف نجيب ميقــايت ، نظراً اىل أن 
معظم األفرقاء الداخليني كانوا عاجزين عن الوصول اىل 
أي تفاهم بعد اعتذار الحريــري الذي ذهب اىل اإلعالن 
عن أنه لن يعمد اىل تسمية أّي شخصية بديلة عنه، قبل 

أن يضطر اىل الرتاجع عن هذا املوقف.
وتلفــت هذه االوســاط اىل أن العامل الفرنيس كان 
األكرث تدخال حتى يف تفاصيل عملية التكليف وتواصل 
مع كافة االفرقاء مبن فيهم حزب الله الذي التقى وفدا 
من مجلس الشيو الفرنيس بشخص رئيس كتلة الوفاء 
للمقاومة محمد رعد، هــذا االمر مبجمله كان إليصال 
الرئيس نجيب ميقــايت الرجل املفضل لديها اىل مرحلة 
التكليف، بالرغم من كون االدارة الفرنسية سوف تتابع 
دورها بالضغط عىل االفرقاء ألجل والدة الحكومة خالل 

أيام وليس أسابيع.
يف املقابل دفع الواقع الداخيل األفرقاء اىل التعاطي 
بعقالنّية مع هذا الخيار، حيث تشري االوساط  نفسها 
إىل أنّه مل يكن لدى أّي منهم القدرة عىل تبّني أي سيناريو 
مختلف، نظــراً إىل عدم وجود أكرثيّة نّيابية قادرة عىل 
ترشيح شخصّية أخرى، خصوصاً أن حزب الله مل يقبل 
بتبّني أّي شخصية ال تحظى بغطاء من الطائفة السّنية، 

كالخيارات التي كان يفضلهــا التيار الوطني الحر عىل 
سبيل املثال.

وتدرك مختلف القــوى أن مروحة الخيــارات لديها 
مل تعد واسعة، ال ســيام أن البالد ستكون يف املرحلة 
املقبلــة أمام مجموعــة كبرية من التحديــات، أبرزها 
الذكرى الســنوية إلنفجار املرفأ، وبالتايل من األفضل 
لها الذهاب إىل توافقات تقود اىل مترير املرحلة بالحد 
األدىن من الخســائر، خصوصاً أّن التدهور يف األوضاع 
االقتصادية واالجتامعية وصل إىل حد االنفجار الكبري، 
مع إشــارة هذه االوساط اىل أن مســألة الوصول اىل 
تاري الرابع من اّب دون حكومة سريتب عىل البلد أعباء 
أمنية وإقفال تام وعصيان يتم التحضري له، أما خروج 
الحكومة اىل العلن قبل هــذا التاري ميكن أن يضبط 
الشارع الغاضب، خصوصا أنه رافق التكليف هبوط يف 
سعر الدوالر مرفقا بتخفيض سعر ربطة الخبز وأسعار 

السوبر ماركت.
وتلفت االوســاط  نفســها اىل أن ما يعزز فرضية 
»االيجابيــة«، إدراك مختلف القوى أن مروحة الخيارات 
لديها مل تعد واسعة، سيام أن البالد ستكون يف املرحلة 
املقبلة أمام مجموعة كبرية من التحديات، أبرزها الذكرى 
الســنوية إلنفجار مرفأ بــريوت ، وبالتايل من األفضل 
لها الذهاب إىل توافقات تقود اىل مترير املرحلة بالحد 
األدىن من الخســائر، خصوصاً أّن التدهور يف األوضاع 
االقتصادية واالجتامعية وصل اىل حد االنفجار الكبري.

وهناك سيناريو آخر تشــري له هذه االوساط يتمثل 
بعدم قدرة ميقايت عىل االتفاق مع رئيس الجمهورية، 
األمر الذي يقوده إىل االعتــذار خالل فرتة قصرية، مع 
ما يعنيه ذلك من رفع مستوى الضغوط الدولية وزيادة 
نســبة االنهيار عىل املســتوى الداخيل، لكنها ترى أن 
هذا السيناريو مســتبعد يف الوقت الراهن، نظراً اىل أن 
رئيــس الحكومة املكلف ما كان ليقبل بتســميته لو مل 
يكن قد حصل عىل ضامنات  خارجية حســب ما أشار 

هو شخصيا وداخلية بقدرته عىل التأليف.

ــــز الــلــ  ــل« و ــ مـ ــد » ــق ــدي ع ــل ــا ب ــق ــــار فـــي ل
نعا تعيد  كومة  ونحتا  ينهار  البلد   : نجار 

ورفعها الحصانة  من  مواد  كّل  لتعلي  الحريري: 
التضحيات تقديم  مّنا  يستحقون  الضحايا  فأهالي 

قاء ال ال

الشؤون  مكتب  عقد 
واالختيارية  البلديــة 
حركــة  يف  املركــزي 
البلدي  »أمــل« والعمل 
يف حزب الله لقاء بلديا 
قيادة  مبقر  موســعا 
الحركة، مبشاركة وزير 
والنقل  العامة  األشغال 
يف حكومــة ترصيف 
نجار،  ميشال  األعامل 
مكتب  مديــر  حرضه 
الوزير شــكيب خوري 

واملستشــار بيار بعقلينــي، وعن »أمل« 
بسام  املركزي  البلديات  مكتب  مســؤول 
طليس وأعضاء هيئة املكتب، وعن حزب 
الله مســؤول العمل البلدي محمد بشري 
وأعضاء هيئة املكتب، إضافة إىل رؤساء 
اتحادات البلديــات والبلديات الكربى يف 
والجنوب  لبنان  وجبل  بريوت  محافظات 

والبقاع . 
هذه  لتلبيتكم  »أشــكركم  نجار  وقال 
الدعوة من أجل الحوار والنقا ســويا، 
وأعدكم بــأن أكون حلقــة وصل بينكم 
وبني الوزارات األخــرى إليصال صوتكم 
إلنجاز  جهدي  بكل  وسأعمل  ومطالبكم، 
كل املعامالت وتســيري أموركم ، مضيفا  
»نحــن اليــوم يف أمــس الحاجة إىل 
حكومة جديدة تتمكن من الحصول عىل 

مســاعدات خارجية إلعادة إنعا البلد 
وحل املشــاكل االجتامعية واالقتصادية 

واملالية«.
الدولة  »أدعو  قال بشــري  من جهته، 
دورهــا، رغم  أخــذ  إىل  مبؤسســاتها 
ساعدونا  جميعا.  نعرفها  التي  إمكاناتها 

لنساعدكم عىل حل مشاكل الناس ».
ويف الختام، جرى نقا بني رؤســاء 
االتحادات والبلديــات الكربى مع نجار، 
الــذي وعــد ب«متابعة بعــض امللفات 
املرتبطة بوزارة االشــغال حتى آخر يوم 

من عمله يف الوزارة«.
اإلتحادات والبلديات  كام طر رؤساء 
اقرتاحات عدة، وتم االتفاق عىل »تشكيل 
لجنة مشــرتكة بني االتحادات والبلديات 
للمتابعة مــع نجار وعقــد اجتامعات 

دورية«. 

عقــد الرئيس ســعد 
امس،  عــرص  الحريري 
الوســط«،  »بيــت  يف 
مؤمترا صحافيا خصصه 
للحديــث عــن تداعيات 
انفجــار مرفــأ بريوت، 
بهية  النائبــة  حرضته 
الحريــري وأعضاء كتلة 
وصحافيون  »املستقبل« 
الصحــف  ومندوبــو 
االعــالم.  ووســائل 

بدايــة، قــال الحريري 
الصحــايف  »املؤمتــر 

مخصص ملوضوع واحــد ال يتقدم عليه أي 
يشء وهو الحقيقة يف جرمية 4 آب. كيف 
نصل اىل الحقيقة، وكيــف بريوت واهايل 
الضحايــا ســيصلون اىل حقهــم ليعرفوا 
من الــذي ا بالنيــرتات، وملــاذا احتجز 
النيرتات، ومن املســؤول عن تفجريه. اليوم 
اود ان امتنــى عليكم تأجيل الكالم بالوضع 
الحكومــي. انــا كلفت نفيس مــع كتلة 
املســتقبل بتأمني رشوط النجــا للرئيس 
أصبح  والتأليف  ميقــايت،  نجيــب  املكلف 
 عنــده ونحن معــه يف ما يراه مناســبا«.

أضاف »بالعــودة اىل موضوعنا اليوم، أنا 
ابن شــهيد قتلوه بعملية تفجري، وانا اعرف 
ما معنى اولياء الــدم، واعرف ماذا يعني ان 
يخرس االنســان أباه او أمه او أخاه او اخته 
او ابنه او ابنته او صديقه بســبب جرمية 
السبب  اعادتنا كلنا ملشهد 14 شباط. ولهذا 
ال يزايدن علينا أحــد مبوضوع 4 آب. وكتلة 
املســتقبل دفعت دما عىل طريــق العدالة 

والحقيقة وهي كتلة كل شهداء 14 اذار ».
أضاف »أين قضية كل الشهداء من العدالة 
يف لبنان ومن القضاء اللبناين؟ هناك جهات 
متخصصة بتزويــر التاري وهي تعمل ليل 

نهار لتقــول ان نواب املســتقبل تخلوا عن 
الحقيقة والعدالــة، ووقعوا عريضة نيابية 
ضد رفع الحصانة. هذا الكالم قمة التضليل، 
وقمــة التزوير، وقمة الكذب. ســأقرأ لكم 
العريضــة »ألجل  ســطرا واحدا من هذه 
اتهــام، وبالتايل اإلذن  ذلك نتقدم بطلــب 
الحصانــة طارت، »أمام  أن  أي  باملالحقة« 
 املجلس األعىل ملحاكمة الرؤساء والوزراء«.

وتابع وأنــا اليــوم مل آت ألتكلم مبوضوع 
العريضة. لقد جئت ألقدم لكم الحل الوحيد 
الــذي يوصلنــا اىل الحقيقــة، طاملا انهم 
مع  الدويل  بالتحقيــق  الســري  يريدون  ال 
العلــم اننا ما زلنا مرصين عليه وســنكمل 
العمــل عليــه«، مضيفا »قــررت اليوم أنا 
وكتلة املســتقبل، ان نضع العامل كلها أمام 
مسؤولياتها وضمريها وأخالقها. ومن يريد 
ويرس  فليتفضل  مزايــدات  بدون  الحقيقة 
اليوم ككتلة  معنا باقرتاحنا.هــذا اقرتاحنا 
مستقبل وسيوقعه كل أعضائها، وقد شكلنا 
النيابية  لجنة من الكتلة لزيــارة كل الكتل 
، ألن من حق  االقرتا لنطلب توقيعهم عىل 
أهل الشهداء ان يعرفوا حقيقة كل من يريد 
ان يحتمي بحصانتــه وكل من يريد التنازل 

عنها«.

: ـــــــــــــــمعون  دوري  كميـــــــــــــــل 
ـــوات رفـــــــا نــضــال ــ ــقـ ــ ــ ــن وال ــحـ نـ

ــ اســـتـــقـــبـــل  ــ ــّي ــ ــج ــ ــرن ــ ــي ف ــ ــونـ ــ ـ
الفرنسية«  اللبنانّية   »الصداقة 

التقى رئيس حزب »القوات اللبنانية« سمري جعجع، يف 
املقر العام للحزب يف معراب، رئيس حزب الوطنيني األحرار 
كميل دوري شــمعون عىل رأس وفد من الحزب، الذي أشار 
يف ترصيح إىل أن »الشــعب يف هــذه األيام يعاين فقدان 
، وبالتايل  األدوية واملحروقات وانقطاع التيــار الكهربا
النزف الكبري الذي تشهده البالد يدفع الناس أكرث فأكرث نحو 
الهجرة«، وقال »نحن رفاق نضال وأمتنى عىل كل األحزاب 
التي تحب هذا الوطن وضحت فعليا من أجله، البقاء يف هذا 
النضال سوية من أجل تحرير لبنان، االمر الذي من شأنه أن 

يشعر املواطن يف بلده أنه حر وسيد ومستقل«.
أضاف »هذه الدعوة موجهة إىل السياديني يف الوطن، 
من مجموعات وشــخصيات وأحــزاب، باعتبار ان تأمني 
ســيادة البالد مهمتنا األوىل، ولهذا السبب نحن هنا اليوم، 
ونأمــل أيضا أن تصل هــذه املبادرة إىل نتائــج جيدة مع 

رشكائنا يف الوطن«.
من جهة أخرى، بحث جعجع والنائب الســابق مصبا 
األحدب يف آخر التطورات السياسية واألوضاع االقتصادية، 
يف املقر العام للحزب يف معراب، يف حضور مستشــاره 
لشؤون العالقات الخارجية إييل خوري ومنسق الحزب يف 

طرابلس جاد دميان.
كام التقــى جعجع األمني العام للمــدارس الكاثوليكية 
األب يوسف األسمر يرافقه املنسق العام ملدارس بطريركية 
الروم الكاثوليك يف لبنان ليون كلزي وعضو األمانة العامة 
للمــدارس الكاثوليكية األخت باســمة الخــوري، وبحث 
املجتمعــون يف أوضاع املدارس واملشــاكل التــي تعانيها 

ومستقبلها يف ظل األزمة الراهنة.

اســتقبل عضو »التكتل الوطني« النائب طوين فرنجيه يف 
دارتــه يف بريوت، وفدا من مجلس الشــيو الفرنيس، ضم 
رئيسة لجنة الصداقة اللبنانية - الفرنسية كريستني الفارد، 
نائب رئيس اللجنة كزافييه ياكوفييل، رميي فريود، دومينيك 
اسرتويس ساسون وكزافييه موال، يف حضور الوزير السابق 
روين عريجــي، وجرى عــرض آلخر التطــورات واألوضاع 
االقتصادية والسياسية يف لبنان، تأكيد أهمية تطبيق املبادرة 

الفرنسية وتشكيل حكومة تنقذ البلد من االنهيار الكامل.
كام تناول اللقاء مســألة هجرة الشباب اللبناين واملشاكل 
التعليمية والرتبوية وســبل تطوير النظام التعليمي واملهني 
الحايل وكيفية االســتفادة من الخربات الفرنســية يف هذا 

املجال.
كام عرض فرنجيه للنشاط الربملاين يف لبنان وآلية عمله، 

وطلب التعاون مع الدولة الفرنسية لتطوير عمله. 

رار ع  اال و 

ــــــد الـــــجـــــيـــــ غــــــــــــادر الـــــــــ مـــصـــر  قــــــا
ــة لـــــــدعـــــــو نـــــظـــــيـــــر املـــــصـــــري ــ ــي ــ ــب ــ ــل ــ ت

املعلوماتية ــشــرو  م ــل  ــي ون ــع  م بــحــ  ــمــان  عــ
ــة بــيــروت ــر ــة األركـــــان و ــدتــي هــيــ فــي و

رن ر ال س ا م ا ال ت ي م ا ال

ت ال اال

أعلن الجيــش عرب »تويرت« أن قائد الجيش 
العــامد جوزاف عــون غــادر، متوجها إىل 
جمهورية مرص العربيــة، حيث يلبي دعوة 
نظــريه رئيس أركان حرب القوات املســلحة 
والبحث  فريــد،  محمــد  الفريق  املرصيــة 
الجيشني وسبل  التعاون بني  سيتمحور حول 

تعزيز دعم الجيش«.
من جهة ثانية، اســتقبل قائد الجيش يف 

مكتبه يف الريزة الســفرية الكندية يف لبنان 
Chantal CHASTENAY يرافقهــا امللحــق 
الذي قّدم   David JONES املقدم  العســكري 
خلفه املقدم Gino CHRETIEN. كام استقبل 
 Bayram امللحق العســكري الــرتيك العقيد
الفرنيس  العســكري  امللحق  ثــم   ،BUYAN
العقيد Fabrice CHAPELLE الذي قّدم خلفه 

.Gregory MEDINA العقيد

عقد اجتامع يف قاعة الرشف يف ثكنة املقر 
العام لقوى االمن الداخيل برئاســة املدير العام 
اللواء عامد عثامن، يف حضور القامئة باألعامل 
األمريكيــة يف بريوت  الســفارة  باإلنابة يف 
كاترين أونيل، مديــر مكتب مكافحة املخدرات 
وانفاذ القانون  »INL« يف السفارة كريستوفر 
براون وفريق عمله، وفريق من الرشكة امللتزمة 
 ،»PST« الداخيل األمن  املكننة يف قوى  تطوير 
وتم عرض ملــرشوع املعلوماتية الجاري تنفيذه 
حاليا يف وحديت هيئة األركان ورشطة بريوت.

العديد  ويهدف املرشوع إىل مكننة شــؤون 

واملعامالت اإلدارية وإدارة الشــؤون القضائية 
يف هاتني الوحدتني وبعــض قطعات الرشطة 
القضائية. ويعد نقلة نوعية يف مســرية قوى 

األمن الداخيل باتجاه التحول الرقمي.
وشــارك يف اللقاء قادة الوحدات وعدد من 

الضباط املعنيني.
 «DEMO« كام قدم خالل اللقــاء رش حي
عن كيفيــة مكننــة املعامــالت يف قطعات 
وحدات رشطة بريوت تواله ضباط من شــعبة 
املعلوماتيــة، وتخلــل العرض تبــادل األفكار 

والطروحات بني الحضور.

ــة الـــســـيـــاســـّيـــة  ــقـ ــبـ ـ ــ : عـــلـــ الـ ــ ــ ــلـ ــ فـــضـــل الـ
ــة ــ الــفــر ــويـ ــفـ ــر الـــعـــقـــلـــّيـــة وعــــــدم تـ ــي ــي ــ ت

علق الســيد عيل فضل الله عىل التطورات 

األخــرية يف البلد، وقال يف ترصيح »ال يزال 

من الصعوبة مبــكان الحكم عىل التطورات 

األخرية يف لبنان واملسار الذي ستسلكه، وما 

إذا كانت ســتف إىل تشكيل حكومة يف 

وقت رسيع والبدء مبسرية اإلصالحات ولكننا 

نريد أن نشارك اللبنانيني بيشء من األمل بعد 

كل التجارب السابقة، مثة معطيات خارجية 

ســاهمت يف تعديل املشهد الداخيل، وأبرزها 

حر الكثري من الدول عىل أال يسقط لبنان 

بالكامــل أو أن يُصبح بلــد الفوىض األمنية 

التي ستنعكس عىل املنطقة والجوار بطريقة 

وأخرى لقد ملســنا يف اآلونة األخرية حرصاً 

دولياً وأوروبيــاً بالتحديد عىل لبنان أكرث من 

حــر أغلب املســؤولني اللبنانيني الذين مل 

ينظــروا إىل البلد إال من نافــذة مصالحهم 

الخاصة، وقد يكون من مصلحة الدول الكربى 

التي تعمــل عىل ترتيب أوضاعها يف املنطقة 

أن تتعامل مع بلد فيه حكومة مركزية وحتى 

شبح دولة«.

وشــدد عىل »أننا نأمل أن تلتقط الطبقة 

السياسية هذه الفرصة، ورمبا التوجه الدويل 

الذي يحمل بعض الحر عىل لبنان وألهداف 

أن  تتصل بهم ومبصالحهم، ألننا نخ من 

الســقوط القادم قد يكون مدوياً إذا استمرت 

العقلية عىل حالها«.

ت نوا االرم اً م  ت ميقايت م

ا ر ال ال م ر  ر ال

ي م الو رن
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ــة ســريــعــاً ــوم ــحــك ــســي لــتــشــكــيــل ال ــرن ــا ف ــمـ ـ
فادي عيد

يف قراءة رسيعة ملجريات 
اليوم الحكومي الطويل الذي 
بــدأ يف بعبدا يــوم االثنني ، 
وانتهــى اىل تكليف الرئيس 
نجيــب ميقــايت، والــذي 
استكمل امس يف استشارات 
يف  حصلت  التي  التشــكيل 
مجلس النــواب، فإن مصادر 
بارتيا  تحّدثت  ديبلوماسية 
اإلستشــارات  نتيجــة  عن 
النيابيــة، معتربة أن الرسعة 
التكليف،  عملية  طبعت  التي 
من حيث تحديد املوعد وإنجاز 
اإلستشــارات، وصــوالً اىل 

املبارشة يف مشاورات التأليف، تعكس مناخات تدفع نحو إعطاء 
الزخم للرئيس املكلّــف يف تنفيذ املهمة املنوطة به، عىل الرغم 
من احتامل مواجهة العديد من األلغام واألفخا التي تواجه أي 
رئيس حكومة يف هذه الظروف الصعبة، بحيث أن التفاهامت 
السياسية ال تبدو سهلة نتيجة الخالفات والتجاذبات التي تدور 
عىل وقع دخول كل القوى السياسية من دون استثناء، يف مدار 
اإلستعداد لإلنتخابات النيابية التي من املفرتض أن ترشف عليها 

حكومة الرئيس ميقايت، إذا نجحت يف تأليفها يف وقت قريب.
وبرأي املصادر الديبلوماســية نفســها، فإن »اللغم« األكرب 
واألكرث خطورة الذي تواجهه مهمة ميقايت، هو موقف الشارع، 
والذي ال يبدو مساعداً يف تأمني الدعم الذي يتحّدث عنه ميقايت 
شــخصياً، وإن كان قد عرّب رصاحة عن ضامنات خارجية لديه 
كان قد حصــل عليها قبل إقدامه عىل خطــوة القبول مبهمة 
تشــكيل الحكومة يف زمن اإلنهيار الذي تواجهه املؤّسســات 

نتيجة األزمات املرتاكمة عىل أكرث من مستوى.
وتقول املصادر الديبلوماسية ذاتها، أن هذه الضامنات فرنسية 
أوالً، خصوصــاً وأن باريــس دأبت عىل اعتبــار عملية تأليف 
الحكومة رشطاً أساسياً إلطالق دينامية دعم ملساعدة لبنان عىل 
كل املستويات، وبالتايل، فإن انتظام عمل املؤّسسات اللبنانية، 
والتي ســتتوىّل إدارة املرحلة املقبلة بكل تفاصيلها، ال يتحّقق 

إال من خالل حكومــة جديدة، وليس من خالل تفعيل حكومة 
ترصيف األعامل، ولهذه األســباب، فإن إدارة الرئيس الفرنيس 
إميانويل ماكــرون، تواكب كل الجهــود املبذولة يف بريوت، 
من أجل توظيف فرصــة تكليف الرئيس ميقايت لي يتم وقف 
اإلنهيار املايل املقبل، وإحداث صدمة إيجابية عىل كل املستويات 
اإلقتصادية واملالية واإلجتامعية، تؤدي إىل حصول تحّول كبري 
يف املنا العام، وتخّفف من معاناة اللبنانيني، وتقطع الطريق 
عىل الفوىض التي قد تحصل يف الشــارع بنتيجة غياب الدواء 
والكهرباء واملحروقات والخدمات عىل أنواعها. وتتوّقع املصادر 
الديبلوماسية نفسها، أن الواقع السيايس ال يحمل عىل الكثري 
من التوّقعات اإليجابية، وذلك، بعد ترصيحات بعض رؤســاء 
الكتل النيابية الذين رفعوا السقف عالياً بالنسبة ملا هو مطلوب 
من الحكومة العتيدة، ولذلك، فهي وّجهت نصيحة واضحة إىل 
لية التأليف، مشّددة عىل أن التوافق عىل  جميع الجهات املعنية ب
والدة رسيعة للحكومة يحّقق مصلحة اللبنانيني، وليس مصلحة 
األطراف الخارجيــة املعنية باألزمة اللبنانيــة، وبالتايل، فإن 
اإلنزالق اىل الحديث عن الحصص والضامنات واملقايضات، من 
شأنه أن يُحبط مهمة الرئيس املكلّف، وهو ما حّذر منه ميقايت 
نفسه، الذي رفض املهاترات واملناكفات واإلتهامات التي تحول 
دون أي تقّدم يف تحقيق الهدف املنشــود من تشكيل الحكومة 

الجديدة، والذي يتمحور حول الوقوف يف وجه اإلنهيار الزاحف.

ــرو االقــتــصــاد  واالجــتــمــا واالنــســانــيــات  ــ ــد امــتــحــانــات ف بـ
يومهــا  يف  انطلقــت 
الشــهادة  امتحانات  األول 
الثانويــة لفروع االقتصاد 
واالنســانيات،  واالجتامع 
وقــد امتحــن الطالب يف 
ولغة  االجتــامع  مــاديت 
والفرنســية  االنكليزيــة 
يف اجــواء هادئة ، وجال 
الرتبوية  املنطقــة  رئيس 
عباس  باســم  الجنوب  يف 
االمتحانــات  مراكــز  يف 
واطلع من رؤســاء املراكز 

سريها. عىل 
الوزارة  وأشاد بـ »جهود 
لجهــة التدابــري الوقائية 
االجتامعــي  والتباعــد 
ســالمة  عــىل  حرصــا 
املراقب  وســالمة  الطالب 
»انا  وقال  حدود«،  الق 
االمتحانات  الجراء  مطم 

يف مســارها الهاد واملنضبط، والــوزارة راعت الوضع 
النفيس للطالب وطرحت االســئلة من ضمن املنهج وهي 

ومريحة«. صعبة  غري 
أضاف »قد يراعى الطالب ايضــا يف عملية التصحيح، 
مل نلمس اي شــكوى من الطالب بخصــو االمتحانات 
وهنــاك هدوء وانضباط الق الحدود، بوجود رؤســاء 
املجال النجا  لهم خربة كافيــة يف هذا  مراكز ومراقبني 
االمتحانــات، وبخاصة نحن بدورنا امنا لوجســتيا كل ما 
يلزم لهــذه االمتحانات وبخاصة املازوت املفقود امناه إىل 

االمتحانات«. فيها  تجرى  التي  املراكز 
املراكز  امنية مشددة حول  تدابري  االمتحانات  وقد واكب 

سريها.  عىل  حفاظا 
الهادئة عــىل مراكز  االجــواء  النبطيــة، خيمت  ويف 

ووقائية.  امنية  تدابري  وسط  االمتحانات 
كام جال رئيــس املنطقة الرتبويــة يف املحافظة أكرم 
أبو شــقرا يف مركزي االمتحانات، ولفت اىل ان »األجواء 
مريحة والطالب مل يعانوا من صعوبات او مشــاكل ونحن 

نتواصل مع وزير الرتبيــة واملدير العام للوزارة الطالعهم 
عىل ســري االمتحانات التي تجري وســط اجواء مريحة 
وتطبــق فيها االجــراءات الوقائية، ونتواصــل ايضا مع 

بلحظة«. لحظة  املراكز  رؤساء 
النبطيــة برهنــوا يف كل االمتحانات  وقال »طــالب 
الرســمية عىل جدارتهم، وانهم احتلوا املراكز االوىل عىل 
مســتوى لبنان، ونعتقد ان طالب هذه الســنة سيسريوا 
عىل الطريــق نفســه لنكرمهم عىل نجاحاتهــم الباهرة 

الدوام«. عىل  لهم  نتمناها  التي  واملميزة 
بدورها، جالت رئيســة دائرة الرتبية يف النبطية نشأت 

بالهادئة. األجواء  املراكز ووصفت  الحبحاب يف عدد من 
كذلك، جرت امتحانات الشــهادة الثانويــة العامة لفرعي 
االجتامع واالقتصاد واآلداب واإلنسانيات يف محافظة بعلبك 
الهرمل بشــكل طبيعي، حيث تقدم 3 مرشــحاويف فرع 
21 مرشــحا  االجتــامع واالقتصاد، غاب منهم 44 طالبا، و
يف فرع اآلداب واإلنسانيات، تغيب منهم 10 طالب، أي بلغت 

نسبة الحضور حوايل 5 باملئة من املرشحني. 

التأليف  ــســار  م ــعــب  األ ــم:  هــا
رأى عضــو كتلــة »التنميــة والتحرير« النائب قاســم 
هاشــم يف ترصيح، أن »الظروف الصعبة بكل مستوياتها، 
فرضت نفســها عىل مرحلة التكليف فحصل شــبه تفاهم 
املرحلة،  تتطلبها  واقليمــي ودويل عىل شــخصية  محيل 
أو باالحــرى نالــت رىض الثالــوث ولهــذا كان نجيــب 
ميقايت اليوم مكلفا لرئاســة الحكومــة االنقاذية، والتي 
أصبحــت رضورة وطنيــة لوضع خطة واضحة اســتنادا 
للمبــادرة الفرنســية ملحــاكاة االزمة بكل مســتوياتها 
واالجتامعيــة«. واالقتصاديــة  واملاليــة   السياســية 
وقــال »مهام تكــن اآلمال واالحــالم، تبقى االمور يف 
التأليف فإذا صدقت  خواتيمهــا الن االصعب هو مســار 
النوايــا وتخــىل البعــض عــن مصالحهم الشــخصية 
لتأخذ  طريقه  سيســلك  التأليف  مســار  فإن  والطائفية، 
ومبواكبة  االنقــاذي،  االصالحــي  دورهــا  الحكومــة 
وطننا  وصيغة  اســتقرار  عىل  ومســاعدتهم  الحريصني 
مــن االشــقاء واالصدقــاء، وعــدا ذلك ســنكون أمام 
مغامــرة جديدة فأي مامطلة وتعطيــل لتأليف الحكومة 
يف أرسع وقــت ممكــن، ســيضع الوطن عــىل حافة 
الهاويــة واالرتطــام النهــا الذي ســيذهب بالوطن 
 اىل لعبــة االمم الــذي يحذر منهــا القريــب والبعيد«.

ــا  ــدفـ ــحــ الـ ــل ــل م ــب ــق ــار اســت ـ ــ ـ
لف  و الــهــولــنــديــة  ــار  ــف ــس ال فـــي 

ار الهول ار مستقبال ا  الس

اســتقبل املدير العام للدفاع املدين العميد رميون خطار 
 Ltcol يف مكتبــه، ملحق الدفاع لدى الســفارة الهولندية
انتهاء مهامه يف  ملناســبة  وداعية  زيارة  Gerritsen يف 
الذي سيســتكمل   Ltcol keijzer فيها خلفه  لبنان، وقدم 
الهولندية  الدولة  التعاون بني  العمل عىل إنجاز مشــاريع 
بواســطة ســفارتها يف لبنان واملديريــة العامة للدفاع 

املدين.
الهولندية  العميد خطار عىل ما قدمته الســفارة  وأثنى 
من هبــات لعنارص الدفــاع املدين »ســاهمت بتزويدهم 
لور  واخضاعهم  الحبــال  بواســطة  اإلنقــاذ  مبعدات 
تدريبيــة عىل اســتعاملها عىل يد مدربــني منتدبني من 
الســفارة الهولنديــة، إضافة إىل تقديم طائرة مســرية 
»drone« لالســتخدام يف عمليــات البحــث واالنقاذ يف 
العنارص من  االحراج واملنحدرات، ما ســيؤدي اىل متكني 

املطلوبة«. بالرسعة  املفقودين  عىل  العثور 

ــي عــلــ رفــع  ــ و وقـــع ووزن املـــجـــ
املهنية  مــتــحــانــات  ا ــضــات  ــعــوي ت

وقع وزيــرا الرتبية والتعليم العــايل واملالية يف حكومة 
ترصيف االعامل طارق املجذوب وغازي وزين، قرارا مشرتكا 
ســاتذة املشــاركني يف أعامل  ق بزيادة التعويضات ل
املراقبــة وتصحيح االمتحانــات الرســمية للتعليم املهني 
اإلدارية وإدخال  األعامل  املشاركني يف  والتقني، وللموظفني 
املعلومات املتعلقة باالمتحانات الرســمية يف التعليم املهني. 
باإلضافة اىل الحوافز املقدمة من منظمة يونيســف ألعامل 
املراقبة والتصحيح يف التعليم العام والتعليم املهني والتقني 

التي تم إقرارها سابقا.

ــا  ــن ــف ــ مــوق ــلـ »لـــبـــنـــان الـــــقـــــوي«: بــــاقــــون عـ
الـــتـــســـهـــيـــلـــي بــــشــــأن تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة

صل ما  االجتماعية«:  القومية  السورية  »النهضة 
ــع  ــ ــّن ــ ــق ــ بــــالــــتــــكــــلــــيــــف هــــــــو انــــــــقــــــــ م

خالل  القــوي«،  »لبنــان  تكتــل  أعرب 
»يكون  بــأن  أمله  عن  الــدوري،  اجتامعه 
التكليــف الرسيع لرئيــس الحكومة  نجيب 
ميقايت  حافزا لتأليف رسيع لحكومة قادرة 
«، معتــرباً »الحكومة القادرة  عىل اإلصال
الفرصة األخرية لتاليف التحلل الكيل للدولة 
ومؤسســاتها«. وأكد »أنه باق عىل موقفه 
التأليف  التســهييل، ضاغطــا يف ســبيل 
الرسيع، وهو معني بتقديــم الدعم الكامل 
ألي مرشوع إصالحــي تقدمه الحكومة أو 

تقوم به«.
»إىل  وقوفه  بيــان،  يف  التكتــل،  وجدد 
جانب أهايل شــهداء تفجري املرفأ وجرحاه 
واملترضرين، وينتظرون بفار الصرب صدور 

القــرار الظني الذي ال بد أن يبلســم بعض 
جراحهم«، داعياً »بحزم اىل رفع الحصانات 
فورا ومنح املحقق العديل كامل الثقة ليصل 
الغاية املرتجاة. كذلك سيتقدم  بتحقيقه اىل 
التكتل قريباً مبــرشوع ايجايب وبناء حول 

العاصمة  بريوت ومرفئها«.
وشدد عىل »وجوب التزام اللجنة الوزارية 
برئاســة رئيس الحكومة عىل إنهاء عملها 
رسيعاً جداً وفــق القانون، إلصدا ر  البطاقة 
التمويلية  وتوزيعها عىل املواطنني لتخفيف 
الضغــط املعييش الــذي يتعرضون له. كام 
راءات  اإلج اىل  العــودة  عىل  ني  ي حّضاللبنان
الصحية الوقائية ربطــا بالتصاعد الخطري 

يف اإلصابات بفريوس كورونا ».

قالت حركــة النهضة الســورية القومية 
االجتامعية يف بيان، انه »جرت سلســلة من 
االستشــارات النيابية يف القــرص الرئايس 
بعبدا، لتســمية رئيس للحكومة. وكان هنالك 
بعض رهان أن يتجه مؤرش بوصلة التسميات 
إىل خيار يعرب عن إرادة الشعب، فجاء تكليف 
نجيب ميقايت تشكيل الحكومة العتيدة، تأكيداً 
جديداً عىل ضحالة هذا النظام الطوائفي القاتل 
وعــدم قدرته اال عىل إنتاج الفســاد وحامية 
الفاسدين واملارقني بني ظهرانيه. يهمنا أن نؤكد 
أن هذه البوصلة تســري عكس إرادة ومصلحة 
الشــعب املغلوب عىل أمــره واملُصادر متثيله 
سمه. فقد ســبق أن تكلف ميقايت  والحكم ب
بتشــكيل وترؤوس حكومات يف السابق مل 
تكن إال جــزًءا من منظومة الفســاد القائم 
وهي رشيكة يف املســؤولية عــن ما أصاب 
البالد من انهيار اقتصادي وسيايس وجرائم، 
وما هذا الرتاجع الرسيع لســعر رصف العملة 
األجنبية لصالح العملــة الوطنية بني لحظة 
وهنيهة ملجرد تداول اســم الرئيس املنتظر اال 
دليل عىل رشاكاته يف منظومة النهب املنظم 
املواطنــني واموالهم«.  القابض عىل رقــاب 

أضاف البيان »هذا ناهيك عن ما يتم تداوله من 
استغالل منصب هنا يف اموال قروض اإلسكان 
واستغالل هناك يف مجال االتصاالت ورشكات 
الخليوي كرث الحديــث عنه وتوثيقه بالصورة 
والربهــان. ان مجرد الشــبهة كفيلة بحجب 
ثقة وإسقاط رجاالت دولة فكيف بالحري اذا 
كانت اإلرتكابات والتجاوزات عىل عني الشعب 
ويف وضح الضوء. وكام اصبح معلوماً أن من 

أطلق يد اإلرهاب ومّول رؤساء املحاور ودعم 
الحركات اإلرهابية عرب أحد رؤســاء األجهزة 
األمنية يف بداية إحدى حكوماته الســابقة 
هو عينه من تم تكليفه مجــدداً، وقد جاءت 
اعرتافات قادة املحــاور يف طرابلس مؤخراً 
تكشــف املستور وتّثبت املشــبوه، وال تخرج 
مجزرة حلبــا بحق القوميــني االجتامعيني 
من بصــامت هذا اإلرهــاب املوصوف فامذا 
ينتظــر، وماذا ميكن أن يــأيت من خري عىل 
مســتوى الدولــة ومؤسســتها الحكومية 
 بهــذا التكليف املشــؤوم... أيضــاً وأيضاً«.

املئــات واآلالف من  وقالت الحركة »باســم 
لدماء  القوميــني االجتامعيــني وانتصــاراً 
شهدائهم، وباسم مصلحة البالد وصوناً إلرادة 
التعبري ولحّق الشعب، تُعلن أن ما حصل بنتيجة 
الشــعب  يُّخضع  انقالب مقّنع  لهو  التكليف 
ملزيد من الويل وهو تطويل لعمر نظام املحنة 
املتــاليش  وهو ايضاً كمــني خارجي يدخل 
البالد مبخطّط الفويض الخالّقة املرســومة 
امريكياً وغربياً لتسهيل نهب الرثوة النفطّية 
يف البحر. ونطالب الشــعب مبزيد من التنّبه 
وأصحــاب األمانة عــىل إدارة الحكم بتحّمل 
الجمهورية،  رئاســة  سيام  ال  مسؤولياتهم 
كام نطالب القــوى الحّيه والوطنية بحامية 
املنجزات وصيانة االنتصار بالعمل عىل إسقاط 
هذه املؤآمرة واالتيان إىل موقع املسؤولّية مبن 
ميّثل االنتصار ومصلحة الشــعب وانقاذه، ال 
من ميثل مصالح االرتباط الخارجي ومصالح 
زمرة الّنهب والفساد ورسقة املال العام  تحت 

ستار الوظائف العامة«.

وكـــرانـــيـــا  ــن ســفــيــر  ــون تــســتــلــم مـ ــ كـــلـــوديـــن ع
ــــــل  ــدات األوا ــّيـ ــسـ ــلـ دعــــــو لـــحـــضـــور قـــّمـــة لـ

الوطنّيــة  الهيئــة  إســتقبلت رئيســة 
اللبنانّيــة  كلودين عون،  املــرأة  لشــؤون 
 ، إيهور أوستا لبنان  ســفري  أوكرانيا يف 
وتسلّمت منه دعوة رســمّية لحضور قّمة 
األوىل  دة  السّي إليها  دعت  األوائل،  ت  للسّيدا
 ، أولينا زيلينســكا يف كيي أوكرانيــا  يف 

بتاري 23 آب 2021.
وتتنــاول هــذه القّمة مواضيــع تتعلّق 
واملســاواة  املرأة  حقوق  وحامية  بالتنمية 
. كذلك ســلّم أوستا مجموعة  يف الفر
العالقات  الكتب تعــرّب عــن عمــق  مــن 

اللبنانّية-األوكرانّية.

جديد  ــة  دوامـ الــقــديــم  للنه  التجديد  ب:  الكتا
املنظومة ــار  ــ ا ــار  ــ مــن  ــكــون  ت ة  ـ واملــواجــهـ

بــتــحــّركــات    للمشاركة  ــل«:  ق ـ املــســتـ »الــتــيــار 
ــي ســبــيــل نـــصـــر الـــحـــ والــعــدالــة  ــ فـ لــلــضــ

اجتامعه  الكتائبي  السيايس  املكتب  عقد 
الجميل  الحــزب ســامي  رئيس  برئاســة 
التداول أصدر بيانــا توقف فيه »عند  وبعد 
فصوله  جــرت  الذي  األخري  االســتعراض 
أمــس، وانتهــى بإعــادة التجديــد لنهج 
االداء  االرصارعىل  عــرب  املميت،  املنظومة 
املســتحيلة  الوعود  تكرار  واعادة  نفســه 
امام اللبنانيــني والعامل، بينام تحاك املكائد 
املنوال  الــرس، وعىل هــذا  املتبادلــة يف 
ســيدخل لبنان دوامة جديدة من املهاترات 
تحت  القوى،  واســتعراضات  املحاصصية 

الطوائف«. ستار حقوق 
ورأى املكتــب الســيايس ان »النتيجــة 
ان  اكدت  االستشــارات  بها  خرجــت  التي 
هناك مقررا واحــدا يف املجلس فيام ميكن 
أنهم  الباقني عىل رغم  االســتغناء عن رأي 
رئيس  مــن  أقوياء،  أنفســهم  يعتــربون 
جمهورية اىل كتل ترى نفســها وازنة. ان 
تجربة االثنني تثبــت ان الرهانات الخاطئة 
املتناقضة  التي يســريون بها، والحسابات 
القعر.  اللبنانيــون اىل  اوصلتهــم ومعهم 

واعترب ان هــذه الخلطة برهنت انها عاجزة 
الوحيد هو يف  الحــل  وغري مثمــرة، وان 
اوال  تحظى  بالكامل  مستقلة  حكومة  قيام 
الشارع  الذي نزل اىل  اللبناين  الشعب  بثقة 
معها  فيتعــاون  مصريه  بتقريــر  ليطالب 

الخارج عىل هذا األساس«.
الرابع  اســبوع من ذكرى  وعىل مسافة 
»منطق  ان  الســيايس  املكتب  رأى  آب،  من 
املحاســبة مــا زال خارج قامــوس هذه 
املنظومة، وان محاوالت تهريب أركانها من 
امام  موصوفة  بوقاحة  تجري  املحاســبة 
أعني اهايل الشــهداء واملترضرين، يف أكرب 

لبنان«. العقاب يشهدها  إفالت من  عملية 
دعــا الحزب »جميع الرفــاق واألصدقاء 
اىل أكرب مشــاركة يف ذكرى انفجار املرفأ، 
يف تجمــع أمام بيــت الكتائب املركزي يف 
الســاعة  4 اب  الصيفــي، يــوم األربعاء 
تأكيدا  الرابعــة، إلطالق رصخة مدويــة، 
عىل احقاق الحــق وانهاء مبدأ االفالت من 
العقاب لينال كل من عرف وتســرت وتواطأ 

فعلته«. جزاء 

املستقل  التيار  يف  السيايس  املكتب  عقد 
برئاســة  الكرتونيا  الــدوري  اجتامعــه 
واصدر  جمــرة  ابو  عصام  اللواء  رئيســه 
بيانــا، أشــار اىل ان املجتمعني ناقشــوا 
ســنة  منذ  للحكومة  تأليــف  »تطــورات 
تقريبا وأرصوا أن يتــم يف بلد صغري مثل 
لبنــان اختيار الشــخصيات لتويل املراكز 
من  الحكومة  وخاصــة  الدولة  يف  املهمة 
الفســاد  شــبهات  أقله  تتناولهم  ال  الذين 
الفاضح والذي يشــكو منه شــعب لبنان 
بني  الثقة  حيث  ملحاربتــه  مدة  منذ  ويثور 
الحاكم والشــعب أمر اسايس للقدرة عىل 
االزمات  الشعب ومعالجة أخطر  قيادة هذا 
يعاين  التي  واملعيشية  واملالية  االقتصادية 
منها، بعــد ان قضت مضاجعه وتســببت 
بإنهياره وإفالســه... وقطع املســاعدات 
اختيار عنارصهذه  املوعودة برشط  الدولية 
املنتمني  الحكومة مــن االختصاصيني غري 

اللبنان«. هذا  يف  لالحزاب 
التحقيقات  يف  »التباطؤ  البيان  وشجب 
املتعلقــة بجرميــة تفجري مرفــأ بريوت 
ومــا رافقها من عراقيل متعمدة أبشــعها 
املدعى  بعض  عن  الحصانات  برفع  التحايل 
سنوات  طيلة  الســلطة  تولوا  ممن  عليهم 
التحايــل للمامطلــة يف متريــر جرمية 
أكرب  عنابر  يف  املتفجــرة  النيرتات  تخزين 
البحر  لبنــان وعىل شــاطىء  مرفــأ يف 

سنة«. منذ  تفجريها  تم  حتى  املتوسط 
عىل  اللبنــاين  الشــعب  البيان  وحــث 
»املشــاركة الكثيفــة يف تحــركات 4 آب 
املقبلــة للضغط يف ســبيل نــرصة الحق 
الفاصل  أضحت  القضية  هذه  الن  والعدالة 
يف تحديد مصريه إن كان ســيبقى مرتعا 
للمجرمني  ومحمية  القانون  عن  للخارجني 
للبنان  مبعثا  املرفــأ  تفجري  حكم  يكون  أم 

والقانون«. الحق  دولة 

ــي: األزمـــــة تــحــتــا ــات ــق ــي « مل ــا ــم ــل ــع ــع ال ــجــم »ت
ـــيـــة  ـــنـــا ــات كـــبـــيـــر واســـتـــ ــيـ ــصـ ــخـ ـ الــــــ 

رأت الهيئة اإلداريــة يف »تجمع العلامء 
اجتامعهــا  اثــر  بيــان،  يف  املســلمني« 
إىل  بحاجــة  »الوضــع  أن  األســبوعي، 
تضافــر الجهود للخروج مــن املأزق الذي 
مير به البلد، وحيــث أن االختيار وقع عىل 
أن يوفق  نأمل  الرئيس نجيب ميقايت، فإننا 
وضع  عىل  قادرة  تكون  حكومة  لتشــكيل 
زمة وتســتطيع التفاوض  حلول جذرية ل
التي تبدي  الدولية  الدول واملؤسســات  مع 
الرغبة مبســاعدة لبنان، رشط أن تشــكل 
يف  معها  التعاطــي  ليســتطيعوا  حكومة 

املساعدات وتحديد جهات رصفها«. تقديم 
هي  »األولوية  أن  اىل  التجمــع  ولفــت 
»يكون  أن  امــال  الحكومــة«،  لتشــكيل 
التعاون تامــا بني رئيس الجمهورية العامد 
ميشال عون والرئيس املكلف نجيب ميقايت 
وأن يتــم تســهيل هذه املهمــة من خالل 

التأليف،  اعتامد معايري واحــدة يف عملية 
وأن يختــار الوزراء من أصحــاب الكفاءة 
ونظافــة الكــف واملصداقيــة، خاصة أن 
األزمــة حجمها كبري واســتثنا وتحتاج 
واســتثنائية«. كبــرية  شــخصيات   إىل 

ومتنى مليقايت التوفيــق »لتأليف الحكومة 
التــي أعطيت له بالدعم  العهود  وأن تكون 
صادقــة وأن ال تكــون مرشوطــة بأمور 
والســيادة  االســتقالل  متس  تعجيزيــة 
والكرامــة الوطنيــة، وأن يختــار وزراء 
التي  الــوزارات  يف  أصحــاب خربة  أكفاء 
ســيديرونها«، داعيا رئيس الجمهورية اىل 
»التعــاون مع الرئيس املكلف يف تســهيل 
عملية التشكيل وأن يكون هناك مرونة يف 
التعامل مع هذه العمليــة بتقديم املصلحة 
الوطنيــة العليــا التي تقت أن تشــكل 

الحكومة بأرسع وقت ممكن«.



إســتقبل وزيــر الصحة 
العامة يف حكومة ترصيف 
االعامل حمد حسن وفدا من 
تجمع أصحــاب الصيدليات 
وتناول البحــث أزمة الدواء 
به  يقــوم  الذي  والتحــرك 
هذه  خلفية  عــىل  التجمع 

األزمة. 
أكد  لحسن،  مداخلة  ويف 
»رضورة أن يكــون الجميع 
إىل جانــب املواطن يف هذا 
الظــرف الصعب، مضيفا أن 
ســقف  تحديد  يف  الحكمة 
التحــركات واملطالب تتطلب 
الراهنة«.  التحديات  محاكاة 
كــام وأكــد أن »املشــكلة 
الحاصلة  األساسية هي تلك 
بني الوكالء واملرصف املركزي 

الذي حول ثالثني مليون دوالر خالل األسبوع املنرصم. وليست 
هذه املشــكلة بني املرصف ووزارة الصحــة التي تقوم بدور 
إداري تســهييل يتمثل يف ختم فواتري األدوية املســجلة يف 
دائرة اإلسترياد للســام بدخولها. أما اآلن فإن الوزارة تقوم 
بتتبع مســار األدوية بعدما دخلت كوسيط مع الرشكات التي 

. تتكتم عىل املبالغ التي قبضتها خالل هذا األسبوع
وتابع »ان الوزارة تســعى لالتيــان بالفواتري التي دفعها 
املرصف للرشكات من أجل تتبع األدوية بدءا من املســتودعات 

. وصوال إىل توزيعها يف السوق
وتناول تحديد سعر دوالر الدواء غري املدعوم باثني عرش ألف 
لرية لبنانية، فأوضح أن »الدوالر بلغ هذا السعر يف أشهر آذار 
ونيسان وأيار علام أنه كان مدعوما لرشاء الدواء عىل أساس 
ألف وخمســمئة ألف لرية فكيف يكون املطلوب أن يتم قبض 
سعر الدواء عىل أساس خمسة وعرشين ألف لرية لبنانية؟ لذا 
من الواجب الهدوء والوزارة تتتبع املســألة ولن ترتكها«. وأكد 
»عدم إمكانية إخضاع قطاع الدواء للتالعب الحاصل بســعر 

الرصف ألنه يجرد العاملني يف القطــاع الصحي والطبي من 
 . مهنتهم ووظيفتهم

وتحدث عن اتصاالت مستمرة مع املرصف املركزي بحثا عن 
صيغة وســطية لتوفري رشاء الدواء للمستوردين عىل أساس 
ســعر املنصة )صريفة(. ولفت إىل أن »النقطة األبرز واألكرث 
خطرا هي الدعوة إىل إقفــال الصيدليات للمرة الثالثة. وقال 
»بدءا من الغد هناك كالم آخر. وليس هــذا تهديدا أو ترهيبا، 
إمنا تأكيد عىل القانون واألصــول، ألن القضاء قد يعترب هذا 
اإلقفال إرتكابا ماليا جزائيا وتهربا من إسعاف املرىض وسعيا 

. للمحافظة عىل ما هو يف املخازن
وأكــد أن »الوزارة تضع يدها بيــد النقابة وتجمع أصحاب 
الصيدليات بحثا عن تسوية بالنسبة إىل الجعالة. إمنا ال ميكن 
يف غضون أربع وعرشين ســاعة إعادة األمور إىل ما كانت 
عليه، فنحن نحتاج إىل الوقت حتى يستقر السوق وحل األزمة 
غري ممكن بسحر ساحر«، كاشفا عن »البدء بتسجيل عدد من 
امللفات، حيث ســعر عدد من األدوية أرخص مرتني من السعر 

املدعوم«.

مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات
األربعاء 28 متوز 2021

ف را القضا واملحامون...مواقف و

املحامي نارض كسبار

 ما دام يف قبور لشو القصور 
نائب امل الشاميل املحامي اوغست باخوس عنده فلسفة 
خاصة يف الحياة. فهو يعترب ان من ينظم وقته يستطيع ان 
يقوم بعدة اعامل ويتممها بارتيا تام. وان لكل ظرف ظرفه. 
وعىل االنسان ان يكون جديا يف العمل وان ميارس الرياضة 
التي تخفف من التعب. وهو يفتخر بأن جده باخوس هو اله 
الخمر...ويقول ان العلم مثل االوقيانوس ال يستطيع االنسان 
ان يبلعــه او يحتكره. وانه مهام جهــد وتعلم وطالع يبقى 

بحاجة اىل الشورى واىل آراء اآلخرين.
وينتقد االســتاذ باخوس اولئك الذيــن يتكربون. ويقول 
ان االنســان مهام عال شــأنه فإنه يزحط عىل قرشة موز 
ويفك سلسلة ظهره، وقد اعجب مرة بعبارة قالها له قنصل 
االكوادور الفخري طوين ضومط نقال عن احد املسنني يف 

«ما دام يف قبور لشو القصور« بلدة عمشيت

 »لعامة الشعب فلسفة ايضاً« 
ويقول ان الفلســفة ال تقترص عىل الكبار بل ان عامة 
الشــعب تتحىل بها ايضــا. ويخرب عن احــد ابناء بلدته 
البورشية يف ســاحل امل الشاميل والذي كان يف حالة 
سكر دائم انه حرض اىل مكتب االستاذ باخوس يف البلدية 

يوم انتخب رئيسا لها وقال له وهو يقف عىل الباب
استاذ باخوس، هل بدأت بتعيني القواريط؟.

وعندما رفع االســتاذ باخوس رأسه عالمة النفي، اردف 
قائال

عندما تبدأ بذلك احسب حسابنا.
وذهب.

 الغنى والصحة 
كان النائب املرحوم اوغســت باخوس يروي انه قدميا 
كان يذهــب مع مجموعة من اصدقائــه ومنهم الخوري 
يوسف عون والقايض الســابق املحامي جورج ساروفيم 
اىل بلدة جب جنني لتمضية اجازة فيها. وانه كان يستفيق 
باكرا ليــامرس رياضة الركض. وانه التقى مرة معازاً  قال 
«انا ســلطان زماين. ملاذا؟ الن زوجتي تؤمن يل الخبز  له
والجبنة كل 15 يوما وانا حاكم هذه املنطقة انام ســاعة 

اشاء واكل ساعة اشاء«.
ويضيف االســتاذ باخوس انه يوم كان رئيســا لبلدية 
البورشية كان يقوم بجوالت يف شوارع البلدة، عندما ناداه 
احد اغنى اغنياء الرشق وكان يقف عىل البلكون. وعندما صعد 
االستاذ باخوس وقف معه عىل البلكون فاومأ اىل مجموعة 
من الشبان الذين يعملون يف معمل العسييل وهم يجلسون 
عــىل االرض ويأكلون البندورة واملجــدرة...يف حني ان هذا 
الرجل الغني كان ممنوعا عليه اال اكل الل »والقرشلة« الن 

صحته تعبانة.
ويضيف االستاذ باخوس بان هذا الرجل الرثي قال له

- ليت هناك من يأخذ كل ثرويت ويجعلني اكل ملدة اسبوعني 
مثلهم.

 يحرق اثاث غرفته 
ويطيب لنائب امل االستاذ اوغست باخوس ان يردد دامئا 
عبارات فيها الكثري من الحكم. فهو يقول مثال ان املسؤول 
يف الدولة يجب ان يتحىل بالحكمــة والتبرص وان يكون 
حكام ال حاكــام. وان » الدول عند مصالحها« وان العنف ال 
يولد اال العنف. والحل املنطقي الســلمي هو دامئا االفضل 

وغالبا ما يكون هذا الحل مخبأ تحت »قرشة بصلة«
ويف معرض انتقــاده الدائم للبنــاين الذي يتحمس يف 
االنتخابات النيابية يخرب عن احد اللبنانيني الذي حرق اثاث 

غرفة نومه »نكاية« بجاره.

 املو يعملون عندهم 
اثناء القيام بواجب تعزية احد االشــخا بسبب وفاة 
ثر والده وصوالته وجوالته وبطشه  والده، بدأ يتكلم عن م
مام حدا بالنائب اوغســت باخوس اىل القول بان بعضهم 
يستخفون بعقل املســتمع ويعتقدونه غريبا عن املجتمع 
والبيئة والواقع. فقال له املحامي الياس كسبار ان امر هذا 
الشخص يشــبه امر ذاك الذي ذهب مع صديقه اىل احدى 

املقابر ووقف امامها وقال لصديقه
- هل تعلم بان جميع املو يف هذه املقربة كانوا يعملون 

عندنا؟ فاجابه صديقه هازئا
-   ومني منهم بدو يقوم يشــارعك اذا كان هاليش مش 

صحيح؟

 دعوى تدوم يومني 
يقول النائب باخوس ان بعضهم يعتقد انه يجب ان ينال 

مطاليبه »بكسبة زر«.
ويف هذا املجال يخرب انه اثناء العملية االنتحابية النيابية 
االخرية حرض اىل مكتبه احد االشخا وكان يوم خميس 
واالنتخابات ســوف تجري يوم االحــد وطلب منه تقديم 
دعــوى لينال اوالده الخمســة، ومنهم ثالثة راشــدين، 
نه االستاذ باخوس اىل انه سوف  الجنســية. وعندما ط

يهتم باالمر قال له
استاذ؟ قولك بيلحقوا ينتخبوا يوم االحد؟

علام بان دعوى من هذا النوع تدوم عدة ســنوات بسبب 
التحقيقات والجلسات.

 لسانه مثل...الشيطان 
اثناء حفلة العشاء التي اقامتها نقابة الحرفيني يف لبنان 
1، بدأ الصحايف  يف املون السال يف نهاية ترشين  الثاين 4
كريســتيان اويس ينتقد احد االشخا عندما قال له نائب 

امل اوغست باخوس.
انتوا الصحفيني لسانكم مثل الشيطان.

فقال له اويس
ولكن يقال غري كلمة عادة.

فاجابه االستاذ باخوس
مش وقتها هلق.

 آخر وسام 
عىل اثر اجراء مقابلة من قبل االستاذ غسان تويني مع 
الرئيس صائب ســالم والتي برهن فيها عن مواقف وطنية 
وانســانية، كتب النائب اوغست باخوس مقالة يف جريدة 

الديار شكره فيها عىل مواقفه الوطنية.
وبعد مدة التقى النائب باخوس الدكتور كلوفيس مقصود 

الذي بادره قائال
لدى قراءة الرئيس صائب ســالم ملقالتك اغرورقت عيناه 

بالدموع وقال
هذا وسام آخر يعلق عىل صدري.

ــ املــعــنــيــيــن ــ ــل ــ : ع ـــــــــر بـــــــو 
ــورد  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ فــــحــــ األدويـــــــــــــة املـ

علــق نقيب أطباء لبنان يف بريوت الربوفســور رشف أبو 
رشف عىل »موضوع اســترياد األدوية من إيران«، وقال يف 
بيان »إن لبنان يستورد أدوية من بلدان عدة غربية ورشقية، 
وال رضر ومانع يف ذلك، رشط أن تســتويف مصانع األدوية 
يف هــذه البلدان الــرشوط العلمية واملخربيــة املعرتف بها 
عامليا، ســواء اكانت من الهند ام من باكستان أم من إيران أم 
من الدول املحيطة بنا، ولكن عىل املســؤولني املعنيني فحص 
األدوية املستوردة، من حيث النوعية والجودة والفعالية عرب 
اللجنة الفنية يف وزارة الصحة وعــرب املخترب املركزي الذي 
ألغي دوره منذ عرشات السنني، ألسباب ال نزال نجهلها ورغم 
مطالباتنا املتكررة مرارا بوجــوب إعادة تفعيله حفاظا عىل 

. صحة املواطن

ــ مـــافـــيـــات الـــــدوا  ــواجـ ســـكـــريـــة: نـ
وتـــــــــــــــــّجـــــــــــــــــار الـــــــصـــــــحـــــــة 

احتفلت » رئيس »الهيئــة الوطنية الصحية االجتامعية« 
العرشين  بالذكــرى  االحتفال  اســامعيل ســكرية، خالل 
لتأســيس الهيئة يف لقاء جمع املؤسســني واألعضاء يف 
بتالقي  الهيئة  األمريكية، »تشكلت  الجامعة  نادي متخرجي 
املئات من أصحاب الضمري الوطني الصحي الحي، واستجابة 
 1 ومساندة واستكامال ملسرية بدأت مبلف الدواء يف ايار 7
يف مجلس النواب، من كل املناطق والطوائف واملذاهب تحت 
شــعار »الصحة حق وكرامة«، احرتام الصحة وتغليبها عىل 
ما تعوده اللبنانيون من مســايرة وتســليم ونفاق والتحاق 
باالصطفافات العصبية وما انتجته من فساد دمر البلد. هو 
االمتحان االصعــب يف لبنان لكنه االجمل واالرشف واالنبل. 
ولذا أحيي وأعتز بكل فرد يف الهيئــة ملا تحملوه من إحراج 
ومخاطــر وتحديات، كام اعتز بتأييدكم وتشــجيعكم الذي 

 . طاملا شكل حافز دعم واستمرارية
أضاف »بهذه املناســبة، نعيد تفعيــل صفحة »الصحة 
حق وكرامة« لتكون املنرب املرجــع للصحة العامة وصوت 
الحــق والحقيقة يف قضاياهــا طبا واستشــفاء ودواء 
الــدواء وتجار  وغذاء وتلوثات وســويا نواجــه مافيات 
»الصحة  تعزيز وترســي شعار  أجل  الصحة ونناضل من 
حــق وكرامة« وهو الطريــق الوحيد لبنــاء دولة القانون 

واملواطنة«. واملؤسسات 

ميقاتي مع  اتصال  في  تمّن  الخازن 
الحدود  قص  لــ  عــون  مع  التعاون 

متنى الوزير الســابق وديع الخازن عــىل الرئيس نجيب 
ميقايت، خــالل إتصال هاتفي أجراه معــه لتهنئته بتكليفه 
تشــكيل الحكومة الجديدة، أن يكــون »متعاونا إىل أق 
الحدود مع رئيس الجمهورية العامد ميشال عون، الذي أظهر 
تحسســا لدقة املرحلة، مدركا خطورة اللحظة، ومســتعدا 
للتعــاون املخلص معه إىل أق الحدود إلنضاج تشــكيلة 
حكوميــة تعيد بناء ثقــة املواطن بدولته، والعــامل بلبنان 

 . ودوره

ز  ــن  ــ ــ مـ ر  ـــــــــ ــد«  ــ ــ ــي ــ ــ ــو ــ ــ ــت ــ ــ »ال
لية  دا ــراعــات  فــي  الــحــز  اســم 

صدر عن مفوضية املــ األعىل يف حزب التوحيد العريب 
التوضيــح اآليت »تحــذر مفوضية املــ األعىل يف حزب 
التوحيد العريب من زج اســم الحزب يف رصاعات ومشــاكل 

داخلية وتحديدا يف بلدة قبيع. 
تســتغرب وتســتهجن املفوضية اإلدعــاءات واألكاذيب 
التي تنرشها بعض مواقع التواصــل االجتامعي والتي تعود 
ألشــخا معروفني من بلدة قبيع الذيــن يطلقون األقاويل 
واألكاذيب عىل لســان حزب التوحيد العريب، مؤكدين أن كل 
ما ينرش يف هذا املوضوع ال أســاس له من الصحة، فإقت 

التوضيح.

ـــــهـــــادات  : تــــــوزيــــــع  ــ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ الـ
تدريبية  دور  تــابــعــوا  ــ  م ــ ت عــلــ 

نرش الجيش اللبناين عرب »تويرت« » حفل توزيع شــهادات 
عىل التالمذة الذيــن تابعوا بنجــا دورة تدريب يف مجال 
التكامل بني العمليات الجوية واألرضية يف مدرســة القوات 

. الجوية

ــة  ــف عــصــاب ــيـ ــوقـ ــة: تـ ــ ــ ــدول ــ ــ ــن ال ــ ــ م
وسوريا  لبنان  بين  خا  األ لتهريب 

اعلنــت املديريــة العامة ألمــن الدولة - قســم اإلعالم 
والتوجيه والعالقات العامة يف بيان لها انه »أوقفت دورية 
من املديرية العامة ألمن الدولة، يف محلة األرشفية - جادة 
.م( واللبناين )ز.م(،  بيار الجميل، السوريني )م.ل(، )أ.ع و
لتأليفهم عصابــة محرتفة لتهريب األشــخا بني لبنان 

وسوريا.
وضبطت ســيارة كان يستقلها الســوريون وال يحملون 
أي مســتند يثبت ملكيتهم لها، وبتفتيشها عرث عىل هويات 
وجوازات سفر ومستندات عائدة ألشخا سوريني آخرين، 
باالضافة إىل كمية من حشيشة الكيف، وعلبة تحتوي عىل 
45 طلقة مســدس عيار  ملم، وهواتــف خلوية ومبلغ من 

املال.
بناء عىل إشــارة القضاء املختص، تم تسليم املوقوفني مع 

. من العام املضبوطات اىل املديرية العامة ل

قاء ال ال

ـــحـــا الــصــيــدلــيــات« ــحــ مــلــف الــــــدوا مـــع »تــجــمــع  ب
ــا  ــ ــ ــضـ ــ ــ ـ ــة ا ــ ــ ــيـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــــــــســــــــن: نــــــــؤكــــــــد عـــــــــــــدم امـ

ــل فــــــي ســــعــــر الــــصــــر ــ ـ ــا ــ ــحـ ــ ــب الـ ــ ع ــ ــ ــت ــ ــل ــ ــا ل ــ ـ ــ ــ ــقـ ــ الـ

ليا ي ا ال س مستقبال و  ا

مــــــــنــــــــة والـــــعـــــقـــــبـــــة  ـــــــات  : الـــــــلـــــــقـــــــا األبـــــــــــيـــــــــــ
زمـــــة مــــــــــام نــــشــــرهــــا هــــــي تــــــوافــــــر الــــكــــمــــيــــات الـــــ

ـــــــــــخـــــــــــا وضـــــــــبـــــــــ مـــــــحـــــــروقـــــــات  تـــــــوقـــــــيـــــــف 
ُمـــــــــعـــــــــّد لــــلــــتــــهــــريــــب فــــــــي الــــــبــــــقــــــا والـــــشـــــمـــــال 

أشــار املدير العــام لـ«مستشــفى بــريوت الحكومي 
الجامعي« فراس األبيض، إىل أّن » من عاميل مستشــفى 
4 من اإلصابات  الشــهر.  أُصيــب بـ«كورونا« هذا  بريوت 
كانت يف عاملني تــّم تطعيمهم بالكامل. واحد فقط احتاج 
دخول املستشــفى، وهو عامل أكرب سنا يعاين من أمراض 
مصاحبــة«، موضًحــا أّن »اللقاحات تســاعد، وهي تنقذ 
اللقا إجباريا  «، متسائاًل »هل يجب أن يكون أخذ  األروا

. املستشفى؟ عاميل  لجميع 
ولفــت يف ترصيح عرب مواقع التواصــل االجتامعي، إىل 
أّن »عىل الرغم مــن أّن اللقاحات تحمــي بالفعل من عدوى 
»كورونا« الشــديدة، إاّل أّن األفراد الّذين أخذوا اللقا ال يزالون 
عرضة لإلصابة باملــرض، وإن كان ذلك أقــّل احتاملّية ماّم 
لو مل يتّم تلقيحهم. كام يؤّدي انخفــاض احتاملّية اإلصابة 
بالعدوى إىل انخفاض احتاملّية نقــل العدوى إىل اآلخرين، 

. مثل املرىض
وركّز أبيض عىل أّن »من الواضــح اآلن أّن اللقاحات آمنة، 

ومتيل اآلثار الجانبّية إىل أن تكــون خفيفة. حّتى عندما تّم 
اإلبال عن آثار جانبّية خطرية، فإنّها ذلك يكون نادًرا«، مبّيًنا 
أّن »من الواضح أّن فوائد اللقا تفوق مخاطره، وهذا هو أكرث 
أهمّية يف عاميل القطاع الصحي الّذين يتعرّضون ويخالطون 

. املرىض املصابني
وأكّد أّن »اللقــا اإللزامي لعاميل القطــاع الصّحي ليس 
جديًدا. اإلنفلونزا ولقاحات أخــرى مطلوبة لجميع العاملني 
يف مجال الرعاية الصحّية. كام أصبحت اشرتاط اللقا أكرث 
شيوًعا، للســفر مثاًل، أو للدخول إىل األماكن العاّمة«، وذكر 
أنّه »يتّم اعتامد هذه السياسات من قبل بلدان يف جميع أنحاء 
العامل«. وشّدد عىل أّن »يف لبنان، تظّل العقبة الرئيسّية أمام 
نرش اللقا عىل نطاق أوســع هي توافر الكمّيات الاّلزمة«، 
 ، مشــريًا إىل أّن »أجزاء كبرية من الســكّان تتوق ألخذ اللقا
لكّنهــم ما زالوا ينتظرون موعدهم. ســيؤدي هذا إىل إعاقة 
أّي قرار بإلزامية اللقا عىل نطاق واســع. إذا اردت أن تطاع، 

. فاطلب املستطاع

أعلنت قيادة الجيش - مديرية 
التوجيــه يف بيــان لهــا انه 
»أوقفت وحدات الجيش املنترشة 
يف البقاع والشامل بتاريخي 25 
مواطنني  ثالثة   2021/7/2 و
عددا  وضبطت  سوريني،  وثالثة 
من الخزانــات وآلية نوع بيك آب 
جميعها  نارية  ودراجة  وسيارة 
محملة بحــواىل 7000 ليرت من 
ليرت من  البنزيــن و2500  مادة 
مادة املازوت، معدة للتهريب إىل 

األرايض السورية.
وبورش  املضبوطات  ســلمت 
بإرشاف  املوقوفني  مع  التحقيق 

. القضاء املختص

عقدت حركة »أمل« و«حزب الله« لقاء قياديا، مبناســبة 
عيــدي األضحى والغديــر، وعىل أبواب شــهر محرم، ضم 
عــن الحركة رئيس الهيئــة التنفيذيــة مصطفى فوعاين 
التنفيذي  الله رئيس املجلــس  وأحمد بعلبي، وعن حــزب 
هاشــم صفي الدين ووفيق صفا. وتوجهــت القيادتان إىل 
يــات التربيك  »اللبنانيــني جميعا، واملســلمني خصوصا، ب
 ملناســبة األعيــاد التي تلهــم اإلميان والصــرب واملحبة«. 
وأفاد بيان مشرتك اىل انه تم خالل اللقاء »استعراض الوضع 
الســيايس الخطري الذي وصل إليه الوطــن، نتيجة الفرا 
الحكومي وســائر األزمات الحادة التي ترمي بأعبائها عىل 

املواطن يف الدرجة األوىل«.
وشــدد الطرفان عىل أن »اإلرساع يف تشكيل الحكومة، 
بعد تســمية الرئيس نجيب ميقايت، هــو البداية الالزمة 

والرضورية إليقاف االنهيــار ومبارشة املعالجات الطارئة 
للمشــاكل املعيشــية الخانقة. ويف هذا املجال، تم تأكيد 
للوقوف  املمكنــة واملتاحــة  الجهــود  بــذل كل  رضورة 
بجانب الناس الذين يعيشــون املعانــاة اليومية يف تأمني 
أبســط الحاجات، فهؤالء الناس هم أمانــة يجب الحفا 
عــىل كرامتهم، وهــم الذين أعطــوا الوطــن باملقاومة 
والشــهداء واالنتصــارات مــا مل يعطه أحــد، خصوصا 
 ،200 أننــا يف ذكــرى االنتصــار التاريخي يف متــوز 
زر أحد أهم أســباب تحققه«.   حيــث كان التضامــن والت
الله و«أمل«  الحســينية، دعا حزب  الشــعائر  وعن إحياء 
األهايل إىل »املشــاركة يف املجالس التي ستعقد هذا العام 
الصحية،  السالمة  ضوابط  والشــديد  الصارم  االلتزام  مع 

الوباء«. النتشار  منعا 

ــتــشــكــيــل  ســـــــــرا فــــي ال : ا ــــــز الــــلــــ مــــــــل« و لـــقـــا لـــــ »
ـــر املــعــالــجــات  ــا االنـــهـــيـــار ومـــبـــا ــ ــق ــ ي ــل الـــبـــدايـــة  ــك ــش ي
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بالتعاون مع وزارة التنمية اإلدارية وبتمويل 
من االتحاد االورويب، يعمل الصندوق الوطني 
للضامن اإلجتامعي عىل إنشاء موقع الكرتوين 
تفاعيل جديد تقّدم من خالله خدمات رقمية 
متطّورة من شأنها تســهيل أمور املضمونني 
وأصحاب العمــل وتخليص معامالتهم بطرق 
 MOBILE – LAPTOP( أكرث سهولة وفاعلّية

(- ORDINATEUR
ويف هذا السياق، عقد مدير عام الصندوق 
الدكتــور محمد كريك سلســلة اجتامعات، 
آخرها كان صبــا يوم اإلثنــني الواقع يف 
2021/7/2 بحضــور كل من عامر صياغة 
)مدير املرشوع مــن  وزارة التنمية اإلدارية(  
ولور وهبــة )مديرة املــرشوع من الضامن 
االجتامعي( وحســن شــكر )مدير االحصاء 
وتنظيم أســاليب العمل يف الصندوق(  وجو 
املنّفذة  الرشكة  املعلوماتية من  زعرور )خبري 
للمرشوع( للبحث يف آخر املستجدات والنتائج 
التي توّصل اليها فريق العمل بعدما اجتمع مع 
الفريق التقني يف الصنــدوق وجرى التداول 
بأهمّية املوقع لناحية الخدمة التفاعلية التي 
يقّدمها والتي ستسمح للمواطن اللبناين بشكل 
 ، عام واملضمونني وأصحاب العمل بشكل خا

االســتفادة من خدمات الصندوق عن بُعد من 
دون تكبيد أنفسهم مشّقة الحضور الشخ 
الضامن كذلك  أوضاعهم يف  لالستفسار عن 
بعــض الخدمــات االلكرتونيــة التي تهدف 
الوقت وتسهيل  توفري  اىل  أســايس  وبشكل 
ايجاياً  تنعكس  وبالتايل  املســتخدمني،  عمل 
العمل عىل  عىل حصول املضمونني وأصحاب 
خدماتهــم دون القدوم اىل مكاتب ومديريات 
الصندوق« كام ورد يف بيان مديرية العالقات 

العامة يف الصندوق.
وأضاف البيان شّدد املجتمعون عىل أهمية 
وحاميتها  املعلومات  رّسيــة  عىل  املحافظة 
وعــىل القيمة املضافة التي ســوف يقّدمها 
املوقع االلكرتوين خصوصاً أنه مراد أن يكون 
أقرّتها وزارة  التــي  للمعايري املوّحدة  مطابقاً 
التنمية اإلداريــة، واألهم يف ذلك تكامله مع 
مرشوع املكننة الشــاملة والتحــّول الرقمي 
الذي ســبق إلدارة الصندوق أن أعّدت مرشوعاً 
متكامالً عنه.  وقد تــّم وضع الجدول الزمني 
املناســب إلنجاز هذا املــرشوع وإطالقه يف 
مهلة أقصاها 3 أشهر وبذلك يدخل الصندوق 
عرص الحكومة األلكرتونيــة والخدمات عن 

بُعد«.

لكترونية« ا ل »عصر الحكومة  : الضمان سيد كركي 

أطلقت وزارة الزراعة اللبنانية، بالتعاون مع 
جامعة الرو القدس - الكسليك وجمعية الطاقة 
الوطنية LNE يوم جديد للعرق اللبناين، سيقام 
يف 17 أيلول املقبــل يف جامعة الرو القدس 
 الكســليك - فرع زحلة والبقاع، وذلك  خالل 
مؤمتر صحفي ُعقد يف حرم الجامعة الرئييس 
يف الكســليك، يف حضور رئيس الجامعة األب 
طالل هاشم، مدير عام وزارة الزراعة املهندس 
لويس لحود، رئيس جميعــة الطاقة الوطنية 
غســان خوري، رئيس املعهد الوطني للكرمة 
والنبيذ ورئيس نقابة منتجي الكحول والخمور 
يف لبنــان د. كارلوس العظــم، رئيس االتحاد 
اللبناين للكرمة والنبيذ ظافر الشــاوي، عميد 
كلية الهندســة يف جامعة الــرو القدس  
الكسليك د. جوزف أسد، وعميد كلية الزراعة يف 
جامعة القديس يوسف د. وديع سكاف، إضافة 
إىل عدد من منتجي العرق ومسؤولني يف وزارة 

الزراعة...
بدايًة ألقى أسد كلمة شــدد فيها عىل »أنه 
بالرغم من األزمة االقتصادية التي منر بها، إال 
أنّنا نرى فرصة جديدة اليوم، تتمثل يف التأكيد 
عىل هويــة منتجاتنا يف العامل، التي ســبق 
وخرسنــا هوية عدد كبري منها، ال ســيام يف 
املطب اللبناين. ولكن، حان الوقت لنؤكد عىل 
املنتجات ولنخلــق ماركة تجارية  أصول هذه 
موحدة للمنتجات اللبنانية كلهــا، األمر الذي 
يدعم مسريتنا يف االنطالق نحو العاملية. كام 
نرى فرصة أخرى اليوم تتجىل يف تطوير العرق 

وتقدميه بصورة جديدة...«
وتحــدث بعدهــا خــوري الذي أكــد أنه 
»انســجاماً مع األهداف التي وضعتها جمعية 
تأسيسها  LNE منذ  الوطنية اللبنانية  الطاقة 
وعىل رأســها دعم االقتصاد اللبناين مبختلف 
قطاعاته وخاصة املنتجة منها، يرتكز اهتاممنا 

تصنيعهــا  اللبنانية لتطويــر  باملنتوجــات 
وتســويقها يف العامل من ضمن اسرتاتيجية 

وطنية واضحة«.
وأشاد العظم برتاث العرق اللبناين وتقاليده، 
معترباً »أنه جــزء ال يتجزأ مــن تاري لبنان 

العريق«.
ألقى لحود كلمة. وقال فيها  انطلق يوم العرق 
اللبناين بنســخته األوىل يف العام 2018، ثم 
201 برعاية  نُظمت النسخة الثانية يف العام 
وحضور فخامة رئيس الجمهورية يف زحلة، 
ولكن يف العام املنرصم مل نستطع تنظيم هذا 
النشاط بسبب أزمة كورونا. وهذا العام، نعمل 
عىل تنظيم يوم جديد للعرق اللبناين يف 17 أيلول 
الجاري، لنؤكد أن الشعب اللبناين كطائر الفنيق 
ينتفض عىل الصعوبــات، وليبقى املزارع يف 
أرضه، ولنفتح األسواق الخارجية أمام اإلنتاج، 
من خالل احرتام املنتجات اللبنانية للمواصفات 
البلد.  إىل  الصعبة  العملــة  والنوعية، ونُدخل 
وأشار إىل أن »اليوم الجديد للعرق الذي سينعقد 
يف زحلة يف 17 أيلــول الجاري، بالتعاون مع 
جامعة الرو القدس- الكسليك وجمعية الطاقة 
اللبنانية، ومبشاركة منتجي العرق من كل لبنان 
لعرض تألّق إنتاجهم، سيتضمن هذا العام أفكاراً 
جديدة وورشــتي عمل، األوىل تتمحور حول 
موضوع املواصفات والنوعية وســتكون بني 
كليات الزراعة املشاركة ومنتجي العرق، والثانية 
حول التســويق الداخيل والخارجي، بالتعاون 
مع غرف التجارة والصناعة والزراعة والبعثات 

اللبنانية وامللحقني االقتصاديني«.
الختام، حّيا لحود منتجي العرق عىل احرتامهم 
املواصفات والنوعية وعىل استثامرهم يف هذا 
القطاع، عىل الرغم مــن الظروف االقتصادية 
الصعبة، مؤكداً أنه لغاية تاريخه قد تسّجل 30 

منتجاً يف وزارة الزراعة.

ا ت ال اال

اصدرت وزيرة العمل مليا ميني امس  مذكرة 
قضــت بتمديد بعــض املهل ومنــح بعض 
اإلعفاءات من الرضائب والرســوم يف وزارة 
العمــل، اعتبــارا مــن 2021/7/01 ولغاية 

.2021/12/31
وجــاء يف املذكــرة االيت »اســتنادا اىل 
مقتضيــات املصلحــة العامــة، وبناء عىل 
2021/7/1 )متديد  القانون رقم 237 تاري 
وتعليق  والعقدية  والقضائية  القانونية  املهل 
العمــل بأحكام  الذي مدد  الديون(  أقســاط 
2021/12/2املتعلق  1 تاري  القانون رقم
بتمديد بعض املهل ومنح بعض اإلعفاءات من 
الرضائب والرســوم اعتبارا من 2021/7/01 

ولغاية 2021/12/31.
تاري 2021/7/01  اعتبارا من  أوال متدد، 
ولغايــة 2021/12/31 ضمنــا، مهلة دفع 

رسوم إجازات العمل وبراءات الذمة التي تعترب 
منتهية الصالحية، وتلك التي انتهت صالحية 

إقامتها.
ثانيا يعطــى أصحاب العالقة الذين انتهت 
صالحية إجازة عملهم خــالل العام الجاري 
إجازة عمــل صالحة لغايــة التاري املقابل 
لصالحية إجازة العمل من العام التايل، رشط 
أن ال تقل صالحية اإلجازة املعطاة عن ســتة 
اشــهر من تاري منحها، وتطبــق األصول 
املعتمدة ســابقا يف حال تعذر إعطاء األشهر 

الستة.
ثالثا تعترب بــراءة الذمة التي نفذت اعتبارا 
لغاية  تاريــ 2021/01/01 صالحة  مــن 
2021/12/31 ومتــدد عند اللزوم ضمن هذه 
املهلة، وتعترب لهذه الغاية صالحة لتقديم طلب 

إجازة عمل يف أي يوم خالل مهلة التمديد«.

ات من الرسوم  وزير العمل مددت بع املهل واالعفا

الصناعــة يف حكومة ترصيف  عقد وزير 
الله مؤمتــراً صحافياً يف  األعامل عامد حب 
أطلق  الصناعيني،  جمعيــة  بتنظيــم  الوزارة 
فيه رصخــة تحذير مــن أجل توفــري مادة 
وضامن  آالتها  وتشــغيل  للمصانــع  املازوت 
اســتمرار االنتاج ودميومته. وقال نطلق مع 
الصناعيــني رصخة مســؤولة ومحقة ومن 
غري املمكن االســتمراز بقطاع حيوي كقطاع 
الصناعة  تطويــر  نحاول  الصناعةوعندمــا 
تنتفــض مجموعة املحتكريــن واملافيات مع 
بعض املســؤولني ملحاربة هذا القطاع ألنه من 

القطاعات األساسية التي تنهض بلبنان.
وأضاف املازوت مادة أساســية يف الحياة 
اليوميــة، وعلينا محاربــة عمليات االحتكار 
املحتكرة  املجموعات  هــذه  ورضب  والتهريب 

والتبليغ عنها، وعــىل وزارة االقتصاد تفعيل عمل 
املراقبة وانا تواصلت مع وزير الطاقة لتوفري مادة 
املازوت لبعــض املصانع الحيويــة، وعلينا العمل 
لرشاء املــازوت للصناعني من الخارج ألن ســعره 

وشحنه اقل كلفة من رشائه من السوق السوداء.

 بكدا 
بدوره، قال نائــب رئيس جمعية الصناعيني زياد 
بكدا أمر محزن ويدمــي القلوب، أن تصل حال 
البلد اىل هذا الحد مــن التدهور املريع، من دون أن 
نرى بارقــة أمل تلو يف األفــق للخروج من هذا 
النفق املظلم. أكرث من ســنة ونصــف عىل أزمتنا 
االقتصادية، ويف هذا الفرتة الزمنية مل نر ســوى 
االرتجال والشــعبوية، والنتيجة املزيد من الرتاجع 
وحصد املزيد من الخســائر وصوال اىل إنهاك البلد 
مبن فيه. أكرث من سنة ونصف، والقطاع الصناعي 
يرفع الصوت، لتحصينــه وتهيئة الظروف املؤاتية 
له لضامن إســتمرار ماكيناته وآلياته يف الدوران 
واالنتاج خدمة لإلقتصاد الوطني واملواطن اللبناين، 

وخصوصا يف ظل هذه األزمة العاتية 

وخاطب وزيــر الصناعة من هــذا املنرب نرفع 
الصوت ونقول إنها قضية حيــاة أو موت للقطاع 
الصناعي. فال ميكن أي عقل برشي أن يستوعب ما 
يحصل خصوصا ان الجميع وال ســيام من هم يف 
سدة املسؤولية كانوا يعلمون أن املصيبة آتية عىل 
فعلوا؟  ماذا  لكن  واملحروقات.  الكهرباء  مســتوى 
بالتأكيد ال يشء. وها نحــن يف قلب هذه الكارثة 
التي تهــدد الكيــان وتزيد من معانــاة اللبنانيني 
وتعمق أكرث فأكرث األزمة االقتصادية واالجتامعية 
والحياتية. نطلق من هنا من هذا املنرب نداء وطنيا 
نريد حلوال ناجعة ومستدامة. دورة الحياة واالنتاج 

يف لبنان مهددة فعليا بالصميم.
وتابع تراو نسبة كلفة الطاقة واملازوت ومادة 
الفيــول من إجاميل كلفــة أي منتج مصنع بني 5 
أو 40 يف املئة. لذا من املســتحيل عىل أي صناعة 
تســتهلك طاقة كثيفة ومنها صناعة التغليف التي 
تؤثر عىل كلفة كل الصناعات األخرى، أن تشــرتي 
من السوق السوداء التي قفزت أسعارها منذ أسبوع 
اىل 00 دوالر او اليــوم اىل 1250 دوالر للطــن 

الواحد.
وليعلم الجميع ان النتائج ســتكون كارثية عىل 

مختلف املستويات واملقاييس، ولعل أبرزها
والغذا  االســتهاليك  األمن  تهديد  أوال   -
االنتاج، وخصوصا  للبنانيني مع توقــف دورة 
ان الصناعة الوطنية قامت خالل فرتة الســنة 
ونصف الســنة املاضية ومــع تصاعد األزمة، 
بتوفري معظم حاجات اللبنانيني االســتهالكية 
والغذائية والصحية بعد تراجع االســترياد من 
الخارج مام يعني إن امدادات الســوق اللبنانية 

مهددة بالتوقف نهائيا.
- ثانيا خسارة أســواق التصدير الخارجية 

التي عمل عليها الصناعيون لعقودن.
املالية بالعمالت  التدفقات  ثالثا خســارة   -
األجنبية من الخارج اىل لبنان التي كان يضمن 
تصديــر الصناعات اللبنانيــة، وهذه العمالت 
الصعبة تشكل حاجة ماسة لالقتصاد الوطني 
وللبنانيني للصمود وتحريك عجلة االقتصاد يف ظل 

إنعدام التدفقات املالية من الخارج.
- رابعا تهديــد األمن االجتامعي مع خســارة 
عــرشات آالف العاملــني يف املصانــع لوظائفهم 

وأعاملهم.
- خامسا اإلنزالق نحو االنفجار االجتامعي مع 
بسبب  األسواق،  ستشهدها  التي  العارمة  الفوىض 

إختفاء معظم السلع مبختلف انواعها واشكالها«.
وأضاف ساعة الحقيقة دقت، ونحن كصناعيني 
ويف هــذه اللحظــة املفصلية نطالــب الحكومة 
، اإلرساع بوضع  واملســؤولني املعنيــني وبإلحــا
إســرتاتيجية وطنية إلســتدامة توفــري املازوت 
واإلرشاف عــىل توزيعه ومنــع تخزينه وتهريبه. 
فمن غري املفهــوم كيف ان كميات املازوت متوافرة 
يف السوق الســوداء ولعمليات التهريب، يف حني 
ال كميات متوافرة مدعومــة. ان التخزين بكميات 
كبرية عىل مســاحات ضخمة، هو بالتأكيد واضح 
للعيان، اما املســؤولون عن التهريب فمن املعروف 
من هي الجهات األمنية السياســية والحزبية التي 

تحمي املعابر من الشامل اىل البقاع.

يــــــر لتوفيــــــر املــــــازوت للمصانع  ــــــة تح ر لــــــ  ــــــب الل يُ
يــــــا او موت  بكــــــدا : لــــــم نر ســــــو االرتجــــــال.. والقضيــــــة 

ا  ال و

وضع املنتدى االقتصادي االجتامعي 
اولويات  تتضمــن  تاسيســية  ورقة 
العاجلة  املرحلة  يف  النقــاذ  أولويات 
من  والطويلة ملجموعة  واملتوســطة 
والبمثقفني  والحقوقيني  االقتصاديني 
امني  واملهتمني بالشــان العــام وهم 
صالح بطرس لبي نجيب عي واملو 
قعون عــىل الورقة هــم امني صالح 
لبي  بطرس  املر  بشري  ملرهج  بشارة 
جورج القرم حيان ســليم حيدر خليل 
زيــاد حافظ  ريــاض خليفة  بركات 
ساسني عســاف عصام نعامن عامد 
شــبارو عمر زين غــادة يايف غياث 
يايف معن بشور ملحم سلامن نجيب 

  . عي
تــداول املنتــدى االقتصــادي واالجتامعي يف 
لبنان بسلســلة أوراق بحثية مفّصلة حول املشهد 
االقتصــادي يف لبنان.  وجــاءت يف هذه األوراق 
التــي قّدمها عدد مــن الباحثــني واملختصني يف 
الشــأن االقتصادي واملايل مقاربة حول أســباب 
األزمة البنيوية التي يواجهها لبنان واألزمة املالية 
الخانقــة الناتجة عن بنية ذلــك النظام الطائفي 
سياسيا واقتصاديا وماليا وعن الفساد املسترشي 
يف كل مــن اإلدارة واملصــارف ومــرصف لبنان.   
وقاربت األوراق واملناقشات اشكال الخلل يف البنية 
االقتصادية التي كانــت وراءها الخيارات الخاطئة 
املتعّمدة والسياسات االقتصادية والنقدية واملالية 
1 حتى الســاعة.  فرتاكم  التــي اتبعت منــذ 20
املتعّمــدة واملدعومة دوليــا وعربيا يف  األخطاء 
الخيارات والسياســات وااللتواءات بني القطاعات 
االقتصادية من جهة، وبني املناطق من جهة أخرى، 
إضافة إىل الخلــل البنيوي يف العالقات الخارجية 
حيث أصبح اقتصاد لبنــان تابعا للقرار الخارجي، 
فكل ذلــك أّدى إىل تنامي الفقــر والفجوات بني 

مكّونات املجتمع اللبناين واالنهيار القائم.
إضافــة إىل كل ذلك فلبنان محــارص اقتصاديا 
وماليا من قبل دول اّدعت أنها صديقة للبنان لكنها 
غري راضية عــن تنامي دور املقاومــة وحلفائها 
يف الحياة السياســية فأخذت متارس شّتى أنواع 
الضغوط لتأليــب الرأي العــام وإن كان ذلك عىل 
حســاب االســتقرار األمني واالجتامعي املتدهور 
أصال بسبب الخيارات والسياســات املذكورة التي 
كانت مــن وحي تلك الــدول.  لقد تســببت هذه 
متامدية  اقتصادية  ببنية  والسياســات  الخيارات 
يف ريعيتها وتهميشــها للقطاعات املنتجة. بنية 
للخارج، وتعمل مبنسوب  التبعية  هشة، شــديدة 
عال من هدر املوارد املالية والبرشية وتدمري البيئة 
بتفاوتات  ثانيــة  الطبيعية. وتســببت من جهة 
برتكز  متثلــت  واســعة،  اجتامعية  اقتصاديــة 
النشــاطات االقتصادية األكرث إنتاجية والخدمات 
العامة ألكرث جــودة يف بريوت ومحيطها القريب 
من جبل لبنــان، وتركز الدخل الوطني والرثوة عند 

قلة قليلة جدا من اللبنانيني. 
 الرؤية املطروحة لها ستة أهداف. 

املعيشــية  الخروج من األزمة  الهدف األول هو 
الكارثية التي سببتها أزمة مالية خانقة ومفتعلة 
التي لها أهداف سياســية عىل الصعيدين اللبناين 

واإلقليمي.  
أما الهدف الثاين فهو الخروج أيضا من املستنقع 
الذي يحيط بالنشــاط االقتصادي اللبناين وامل 
يف إعادة االعتبار إىل االقتصــاد العيني اإلنتاجي 
عرب دعم كافة القطاعــات اإلنتاجية التي أهملت 

منذ البدء بالعمل باتفاقية الطائف. 
والهــدف الثالث هو إعــادة التنمية يف مختلف 
التي أهملت بســبب سياسات الحكومات  املناطق 
املتتاليــة يف حقبة جمهوريــة الطائف مبا فيها 
مناطق الشــامل والبقاع التــي تجاهلتها النخب 

الحاكمة خالل العقود الثالثة املاضية.  
والهدف الرابع هو تقليص هجرة الطاقات املنتجة 

من عقول ومهارات وإيجاد فر لإلبداع واإلنتاج
الهدف الخامس هو مقاربة الفوارق االجتامعية 
التي أوجدتها سياسات الريع واملحسوبية وإهامل 
الطبقات الوسطى والفقرية.  فال نهوض اقتصادي 
مع اهامل الواقع االجتامعي بني مكّونات الشــعب 

يف لبنان.  
الهدف السادس هو تخفيف االنكشاف االقتصادي 
تجاه الخارج وخاصة التبعيــة للغرب وفتح آفاق 
جديدة مــع دول الجوار العريب وثــم اإلقليمي أي 
إيران وتركيا، ورشق  اإلســالمية يف  الجمهورية 
آســيا عرب االلتحاق بالكتلة االقتصادية االوراسية 

املتجّسدة يف طريق الحرير الجديدة. 
الخطة املقرتحة ال تســتند إىل بعض الخيارات 
التــي تريد فرضهــا الطبقة السياســة الحاكمة 
كاللجــوء إىل صنــدوق النقد الــدويل كركيزة ملا 

يعتربونها 
»خطة انقاذ« عرب الحصول عىل متويل خارجي، 

وال عىل دعوات الخصخصة التي تشكّل 
املخــرج ألصحــاب املصــارف وكبار 
للتهرّب من مســؤولياتهم  املودعــني 
يف تســّبب الكارثة ومعانــاة وإذالل 
املواطنــني.  هناك اجــامع يف املنتدى 

حول التحّفظ الشديد تجاه تلك الحلول التي 
تقّوض من استقاللية الدولة والتي تساهم 
الجرائم  ارتكب  ملن  املســؤولية  تهريب  يف 

االقتصادية واملالية بحق الشعب اللبناين.
املنتدى  يتقــدم  املنطلقــات  هــذه  من 
برؤية  لبنان  االقتصادي واالجتامعــي يف 
للخروج من األزمة عىل ثالث مراحل تحدد 
لكل منهــا مجموعة من اإلجــراءات التي 
يجــب ان تحظى باألولويــة.   واملقرتحات 
املدرجة هنا هــي رؤوس اقالم ملا جاء يف 
األوراق التفصيلية املذكورة أعاله.  والخطة 
املقرتحة هي مجرّد خارطــة طريق قابلة 

للتطوير وفقا للمستجدات املقبلة.
األولويات يف املدى القصري جّدا

الزمنية  للفــرتة  األولويــات وفقا  ترتيــب  تم 
الضاغطة عىل لبنان ضمن فرتة ترتاو بني 3 أشهر 

إىل سنتني. 
- توفري شــبكة امن اجتامعي للفئات املترضرة 
من فقدان الدعــم وفقدان العمل وتدهور ســعر 

الرصف.
استقرار ســعر الرصف للرية اللبنانية )خالل 3 

أشهر(.
لها أولويــة يف املقاربــة االقتصادية وتطلّب 
التي  التجــاري  الحامية مــن إجــراءات اإلغراق 
متارســه بعض الدول التي تدعــم صادراتها.  هذا 
يتطلّب مراجعة كافة االتفاقيات التجارية املعقودة 
باملناسبة، ليس هناك من دراسة تستطيع أن تجزم 
كيف يتم تحديد سعر الرصف.  فبدعة »السوق« هي 
تغطية للتالعب يف الطلب كام يف العرض والقطاع 
املرصيف هو املسؤول األول عن ذلك.  وسعر الرصف 
اللبناين ليقبل  هو ســال ضاغط عىل الشــعب 
بحلول ال ميكن قبولهــا يف أحوال طبيعية.  ومبا 
 1 أن االسترياد تراجع بشكل ملحو )من حوايل 
مليار دوالر إىل أقل من 12 مليار دوالر( فالحاجة 
اىل الــدوالر قد تكون تراجعــت إذا اعتربنا العامل 
االقتصــادي الرصف.  الطلب عىل الــدوالر ما زال 

عمال سياسيا للضغط ليس إالّ
توفري السلع الرضورية )فرتة بني 3 و أشهر(

-الغــاء أو تجميد الديون االســتهالكية وديون 
اإلسكان )خالل شهرين(

املتوسط )من سنة  األولويات يف املدى القصري
إىل سنتني(

سنة( 1- اعادة هيكلة الدين العام ) أشهر
2- إعادة هيكلة القطاع املرصيف )من سنة اىل 

سنتني(
3- االستثامر يف اقتصاد املعرفة

4- تطوير وتنمية املوارد املائية

ية لـ »املنتد االقتصادي االجتماعي« وضعها عدد من الخبرا  ورقة انقا
 اهــــــدا للخرو مــــــن االزمــــــة االقتصادية واملعيشــــــية  الحالية 

عمــدت بلديــة الغبريي 
يــارشت منذ صبــا امس 
عىل  جوالتها  تكثيــف   اىل 
والسوبرماركت  التعاونيات 
إلتزاما بقرار وزارة االقتصاد 
ملراقبة األســعار بعد هبوط 
إقفال  تــم  ولقد  الــدوالر، 
الغبريي  رمــال«  »تعاونية 
إثبات تخفيضها  بسبب عدم 

سعار. ل
بلدية  رشطــة  زالت  وما 
عىل  جوالتها  تتابع  الغبريي 
مؤسسات بيع املواد الغذائية 

حتكار. منعا ل

ــــبــــيــــري اقــــفــــلــــ تـــعـــاونـــيـــة بــــلــــديــــة الــــ
لـــــعـــــدم تــــقــــّيــــدهــــا بـــتـــخـــفـــيـــ االســـــعـــــار 

ال ب ا ال 

» ــد ــقـ ــن جـــامـــعـــة »الــــــــرو الـ ــ ـــلـــ م ــود يُـــ ــحـ لـ
»يــــــــــــوم جــــــديــــــد لـــــلـــــعـــــر الــــلــــبــــنــــانــــي«
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االربعاء 28 متوز 2021

ــــــارهــــــا  زالـــــــــــــــة  مــــــيــــــركــــــا  عـــــلـــــ   : ـــــــــــاروفـــــــــــا  زا
ـــــانـــــســـــتـــــان وســــــوريــــــا فـــــ مـــــــن الــــــــعــــــــرا ولــــيــــبــــيــــا و

دعــت املتحدثة باســم وزارة الخارجية الروســية ماريا 
زاخاروفا، الواليات املتحــدة األمريكية إىل »إزالة آثارها« من 
العراق وليبيا وأفغانستان وسوريا، رداً عىل ترصيحات لنائب 
رئيس هيئة األركان املشــرتكة للقوات املســلحة األمريكية 

. ال جون هاي الج
وأضافــت زاخاروفا أنه »رمبا قبل تركيز جســم الواليات 
املتحدة عــىل التهديدات يف منطقة الرشق األوســط ينبغي 
عليها إزالــة آثارها الصغرية يف العراق وليبيا وأفغانســتان 
وســوريا«، وذلك يف إشــارة إىل دور أمــريكا التخريبي يف 

املنطقة والعامل.
وكان هايــ رص يف وقت ســابق إنه »عــىل الواليات 
املتحدة التي ترى التطورات يف أفغانستان والعراق أال تتجاهل 
التهديدات يف الرشق األوســط بل أن تتعامل معها بشــكل 
مختلف وترتك آثاراً صغرية حتى يكون جسمنا أكرث تركيزاً عىل 

التهديدات من الصني وروسيا«.
كذلك، رجحــت زاخاروفا أن »تكــون عملية اغتيال رئيس 
هايتي جوفينيل مويز مرتبطة مبفاوضاته مع الصني بشــأن 
توريد اللقا املضاد لفريوس كورونا وموقف واشنطن منها«.

املتحدثة قالت إنه »من غري املســتبعد أن األمريكيني علموا 
باتصاالت بكني مع بورت أو برانــس التي بأمس الحاجة إىل 
اللقاحــات«، مضيفًة أنه »يف الوقت الذي كان فيه ســكان 
هايتي يتوفون بســبب فريوس كورونا كان أمام عيني رئيس 
التي اعرتفت بجمهورية  هايتي مثال جمهورية الدومينيكان 
الصني الشــعبية وقطعت العالقات مع تايوان وحصلت عىل 

املساعدة يف محاربة فريوس كورونا«.
كام أعادت زاخاروفا إىل األذهان أنه بعد اغتيال مويز اختبأ 
عدد من منفذيه يف البعثة الدبلوماســية لتايوان، مشريًة إىل 

أنه »وصل قسم كبري ممن تم توقيفهم إىل جزيرة هايتي عىل 
م الطائرة من كولومبيا التي تعترب منذ ســنوات أحد معاقل 
تأثري واشــنطن يف أمريكا الالتينيــة وأن التذاكر تم رشاؤها 
ببطاقــة اقرتاض لرشكــة يس يت يو ســيكيوريت األمنية 

الخاصة من والية فلوريدا«.
وأضافت أنه كثرياً ما تتمتع بغطاء الرشكات األمنية رشكات 
عسكرية خاصة ومرتزقة يســتخدمهم األمريكيون لتحقيق 
أهدافهــم يف مختلف املناطق يف العــامل، مؤكدة أن الرشكة 
املذكورة كانت متورطة يف محاولة اغتيال الرئيس الفنزوييل 

نيكوالس مادورو حسب معلومات االستخبارات الفنزويلية.
وختمت زاخاروفا كالمها بالقول »إن الخربة موجودة لدى 
القتلة وجــزء منهم خضعوا للتدريب يف الواليات املتحدة كام 
تقول وسائل اإلعالم«، مشــرية إىل أن اثنني من املشتبه بهم 

يحمالن الجنسية األمريكية.

الردود تتوال عل قرارات سعّيد
ــان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال البرملـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عمـ نا  ــت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا تدعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اوروبـ
ــة« ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا الصعبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاوز »األوضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي تجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  واألردن يأمـ

دعــا االتحاد األورويب إىل اســتئناف النشــاط الربملاين 
التونيس يف أرسع وقت، فيام أعــرب األردن عن أمله يف أن 
تتجاوز تونــس »األوضاع الصعبة«، وذلــك يف أحدث ردود 
الفعل عىل قرارات الرئيس التونيس قيس ســعيد -مساء أول 
أمس األحد- التي تضمنت إقالــة الحكومة وتجميد الربملان 

وتوليه مهام السلطة التنفيذية.
الخارجية لالتحاد األورويب  السياســة  فقد قال مسؤول 
جوزيب بوريل -يف بيان له- إنه يجب اســتئناف النشــاط 
الربملــاين يف تونس بأرسع وقت ممكــن. ودعا االتحاد إىل 
االستقرار املؤسسايت بالبالد واحرتام الحقوق األساسية ونبذ 

العنف بكل أشكاله.
وأضاف البيان أنه يجب الحفا عىل األسس الدميقراطية 
لتونس واحرتام سيادة القانون والدستور واإلطار الترشيعي، 
كام أكد عــىل أولوية الحفا عىل الدميقراطية واســتقرار 

البالد.
من جهته، قال متحدث باســم وزارة الخارجية األملانية إن 
تعليق عمل الربملان اســتند إىل »تفسري فضفاض إىل حد ما 
للدستور«. وعرّب املتحدث عن قلقه إزاء التطورات، مشريا إىل 
»التقدم الجيد واملدهش« الذي حققته تونس والذي يظهر أن 

الدميقراطية قد ترسخت منذ عام 2011.
وأضاف املتحدث -ردا عىل سؤال ألحد الصحفيني- »ال نريد 
أن نســميه انقالبا، سنســعى بالتأكيد إلجراء محادثات مع 

السفري التونيس يف برلني«.
كام أعرب وزير الخارجية اإليطــايل لويجي دي مايو عن 
قلقه بشــأن األحداث يف تونس، مبديــا ثقته يف أن تتمكن 
األطراف التونسية من تجاوز األزمة السياسية الراهنة داخل 

حدود اإلطار الدميقراطي.
وقال دي مايو -يف ترصيح أوردته وكالة األنباء اإليطالية 
امس- »إن قلقا كبريا يحــدث يف تونس يف الوقت الراهن«، 
لكنه عــىل ثقة من أن هذه األزمة ميكــن حلها داخل حدود 
اإلطار الدميقراطي باألدوات املتاحة للمؤسســات التونسية 

والشعب التونيس.
ومن جانبه، دعا رئيس الربملان األورويب ديفيد ساســويل 
عىل تويرت »جميع األطراف يف تونس إىل اســتعادة النظام 
والعودة إىل الحوار«، مشريا إىل وجوب أن يكون محور العمل 

السيايس برمته مكافحة الجائحة، ومصالح الشعب«.
أما عربيــا، فأعرب األردن عن أملــه يف أن تتجاوز تونس 
»األوضاع الصعبة« التي متــر بها، مؤكدا متابعته للتطورات 

فيها.
وقال وزير الخارجيــة األردين أمين الصفدي -يف تغريدة 
عىل حســابه بتويرت »نتابع التطورات يف تونس الشقيقة، 
ونأمل أن يتجاوز األشــقاء هذه األوضاع الصعبة مبا يحفظ 
سالمة تونس وأمنها واستقرارها، ويحقق طموحات شعبها 
العزيز، ويحمي مصالحه، ومكتسباته ومسريته ومنجزاته«.

فيام اعترب حزب العدالــة والتنمية املغريب -قائد التحالف 
الحكومي- أن ما حصــل يف تونس »مؤمل«، معربا عن ثقته 

بقدرة األطراف التونسية عىل تجاوز األزمة.
وقال ســليامن العمراين نائب األمــني العام للحزب -عىل 
هامش تقديم الربنامج االنتخايب لحزبه يف العاصمة الرباط- 

إن ما وقع يف تونس مؤمل لنا جميعا، ونحن مشــفقون عىل 
التجربة التونسية )يف إشارة لثورة 2011( التي كانت ملهمة 

لكل التجارب الدميقراطية يف السياق اإلقليمي.
ويف 2011، شــهدت تونس ثورة شــعبية أطاحت بنظام 

.)2011-1 الرئيس آنذاك زين العابدين بن عيل )87
وكانت ردود فعل عربية ودوليــة قد صدرت عقب إعالن 
ســعيد قرارته إذ أعلن رئيس املجلس األعــىل للدولة الليبي 
خالد املــرشي رفضه مــا اعتربه »انقالبا« عىل األجســام 

املنتخبة.
كام دعت قطر أطراف األزمة يف تونس إىل »إعالء مصلحة 
الشعب التونيس الشــقيق، وتغليب صوت الحكمة، وتجنب 
التصعيد وتداعياته عىل مســرية تونس وتجربتها التي نالت 

االحرتام يف املحيطني اإلقليمي والدويل«.
كام بحث كل من وزيري الخارجية السعودي والكويتي مع 
نظريهام التونيس -يف اتصال هاتفي- التطورات الراهنة يف 

تونس.
وقالــت الجامعة العربيــة -يف وقت ســابق- إن وزير 
الخارجية التونيس أطلعهــا أيضا عىل املوقف، ودعت لعودة 

االستقرار والهدوء يف تونس.
وأفاد بيان للرئاســة الجزائرية أن الرئيس عبد املجيد تبون 

تلقى اتصاال هاتفيا من نظريه التونيس.
وكانت الخارجية األمريكية قد دعــت جميع األطراف يف 
تونس إىل تجنب اتخاذ أية إجــراءات تؤدي »لخنق الخطاب 
الدميقراطي«، مضيفة -يف بيان لها- أنها أكدت للمسؤولني 
التونسيني أن حل املشاكل السياســية واالقتصادية يجب أن 

يستند عىل الدستور.
ودعت األمم املتحدة إىل حل جميع النزاعات والخالفات يف 
تونس عرب الحوار، وحثت جميع األطراف يف البالد عىل ضبط 

النفس واالمتناع عن العنف.
كام دعت فرنســا إىل احرتام ســيادة القانون يف تونس، 

وحثت جميع األطراف السياسية عىل تجنب العنف.
وعلــق املتحدث باســم الرئاســة الرتكيــة إبراهيم قالن 
الدميقراطية وتجاهل اإلرادة  العمليــة  قائال »نرفض تعليق 
الدميقراطية للشــعب التونيس الصديق والشــقيق، وندين 
املبادرات التي تفتقر للرشعية الدســتورية والدعم الشعبي، 
ونعتقد أن الدميقراطية التونســية ســتخرج أقوى من هذه 

العملية«.

ــ ــ ــشـ ــ ــــــــيــــــــس الــــــــبــــــــرملــــــــان االيــــــــــــرانــــــــــــي الــــــــــــ دمـ ر
يتوجه رئيس الربملان اإليراين، محمــد باقر قاليباف،  إىل 
دمشق، لالجتامع بكبار املســؤولني السياسيني يف سوريا، 

لبحث تعزيز العالقات الثنائية.
وقــال التلفزيون الرســمي اإليــراين، إن »رئيس الربملان 
اإليراين محمــد باقر قاليباف يزور اليوم ســوريا عىل رأس 
وفد برملاين، ويلتقى قاليباف كبار املسؤولني السوريني خالل 

زيارته إىل دمشق التي تستمر أربعة أيام«.
وأضافت أن »قاليباف ســيبحث مع املســؤولني السوريني 
أخر التطورات عىل الساحة الدولية والعالقات الثنائية وسبل 
توسيع العالقات بني البلدين خاصة االقتصادية والتجارية«.

وكانت مستشارة الرئيس السوري، بثينة شعبان، قد نقلت 
قبل أيام، إشــادة بالدها بالدعم اإليراين، سواء من القيادة أو 
الحكومة أو الشعب اإليراين نفسه، لسوريا حكومة وشعباً، 

خالل الظروف الصعبة التي اجتازتها سوريا.
وأكدت شعبان أن ســوريا، حكومة وشعباً، »توجه الشكر 

إليران بشأن مساعدتها حيال مكافحة املجموعات اإلرهابية، 
وبأن الشعب السوري مل ولن ين دعم اإليرانيني وتضحياتهم 

تجاه بالده«.
وجاءت ترصيحات شــعبان خالل لقائهــا عباس كلرو، 
رئيس لجنة العالقات الخارجيــة الربملانية اإليرانية، والوفد 
الربملاين اإليراين املرافق له يف دمشــق، مشددة عىل أن أمن 
الشعب الســوري، يف املرحلة الراهنة، بات مرهوناً ببطوالت 
وتضحيات الســوريني واإليرانيني، معاً، الذين وقفوا معاً يف 

مواجهة تنظيم »داعش«، ومكافحة اإلرهاب يف سوريا.
وذكرت مستشــارة الرئيس الســوري، بثينة شــعبان، أن 
بالدها مل تنس تضحيات قائد قوة القدس اإليرانية الســابق، 
ال قاســم ســليامين، مؤكــدة أن ســوريا تؤمن بأن  الج
 ، تضحيات اإليرانيني يف التغلب عىل األزمة السورية لن تن
وسيحتفظ التاري يف ســجالته بدعم اإليرانيني ألشقائهم 

السوريني.

ـــــــــيـــــــــل« ســـــــــرا ــم » ــ ــ ــه ــ ــ ــت ــ ــ « ت »رايـــــــــــتـــــــــــس ووتـــــــــــــــــــ
بـــــــــــــــــاد فــــــــي غـــــز ــــــــــر و ــــــــم  بـــــــارتـــــــكـــــــا جــــــــرا

اتهمــت منظمة »هيومن 
 Human( ووتــش«  رايتس 
إرسائيــل   )Rights Watch
قطاع  يف  هجــامت  بتنفيذ 
األخري  عدوانها  -خالل  غزة 
قد  املايض-  أيــار  يف  عليه 
ترقى إىل كونها جرائم حرب.
وذكــرت املنظمة الدولية 
-يف تقريــر صــدر امس- 
أنهــا حققــت يف 3 غارات 
مدنيا   2 قتلــت  إرسائيلية 
فلســطينيا، ومل تكن هناك 
أهداف عسكرية واضحة يف 

املنطقة املجاورة.
ويف املقابل، قالت هيومن 
رايتس ووتش إن »الجامعات 
الفلسطينية املسلحة ارتكبت 
هجامت غري قانونية«، حني 

3 صاروخا غري موجه وقذيفة  أطلقت أكرث مــن 4 آالف و0
هاون باتجاه مراكز سكانية إرسائيلية، منتهكة بذلك الحظر 

املفروض عىل الهجامت املتعمدة أو العشوائية ضد املدنيني.
ويف التقرير قال جريي سيمبســون -املدير املساعد لقسم 
األزمــات والنزاعات يف هيومن رايتــس ووتش- لقد »نفذت 
القــوات اإلرسائيلية هجامت -يف غــزة يف أيار )املايض(- 
دمرت عائالت بأكملها بدون أي هدف عســكري بالقرب منها 

عىل ما يبدو«.
وأضاف أن »استمرار غياب الرغبة لدى السلطات اإلرسائيلية 
يف التحقيق بجدية يف جرائم الحــرب املزعومة، فضال عن 
الهجامت الصاروخية التي تشــنها القوات الفلسطينية عىل 
التجمعات الســكانية اإلرسائيلية، يرُبز أهمية إجراء تحقيق 

من قبل املحكمة الجنائية الدولية«.
وكانت األمم املتحدة قد أشارت إىل أن الهجامت التي شنها 
2 فلســطينيا،  الجيش اإلرسائييل خالل أيار املايض، قتلت 0

12 مدنيا، منهم  طفال. من بينهم ما ال يقل عن 
ويف هذا الصدد ذكرت املنظمة أنها قابلت بشــكل شخ 
-منذ أواخر أيار- 30 فلسطينيا شهدوا الهجامت اإلرسائيلية، 

أو أقارب ملدنيني قتلوا، أو سكان املناطق املستهدفة.
كام زارت مواقع 4 غــارات، وفحصت بقايا ذخائر، وحللت 

صور األقامر الصناعيــة ومقاطع فيديو وصور التقطت يف 
أعقاب الهجامت.

وقالت »عىل رشكاء إرسائيل -وال ســيام الواليات املتحدة 
التي تقدم مســاعدات عســكرية كبرية والتي اســُتخدمت 
أســلحة من صنعها فيام ال يقل عن هجومني من الهجامت 
التــي حققت فيها هيومن رايتس ووتش- أن تشــرتط ألية 
مساعدة أمنية مستقبلية إلرسائيل اتخاذ إجراءات ملموسة 
وقابلــة للتحقق منها لتحســني امتثالهــا لقوانني الحرب 
والقانون الدويل لحقوق اإلنسان، والتحقيق يف االنتهاكات 

السابقة«.
وأضافــت »مبوجب القانون الدويل اإلنســاين، أو قوانني 
طراف املتحاربة استهداف األهداف العسكرية  الحرب، يجوز ل
فقط، كام يجب عليها اتخاذ جميع االحتياطات املمكنة لتقليل 
الرضر الالحق باملدنيني، مبا يف ذلك توفري تحذيرات مسبقة 

حقيقية من الهجامت«.
وتابعت »تُحظر الهجامت املتعمــدة عىل املدنيني واألعيان 
املدنية. كام تحظر قوانني الحرب الهجامت العشوائية، والتي 
تشــمل الهجامت التي ال متيز بني األعيان املدنية والعسكرية 
أو التي ال تستهدف أهدافا عسكرية، كام تحظر الهجامت التي 
يكون فيها الرضر املتوقع للمدنيــني واملمتلكات املدنية غري 

متناسب مع امليزة العسكرية املتوقعة«.

ــ ــ ــر األوس ــشـ ــي الـ ــع فـ ــوضـ ــم  الـ ــاق ــف ــت ال ي ــجــب  ــيــســكــو : ي ب

ــن ــ ــيـ ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــل قـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ـــف الـــــــــــدولـــــــــــي« يـ ــ ــ ــال ــ ــ ـــحـ ــ ــ ـــت ــ ــ »ال
ــــــيــــــات مــــــرو بــــــمــــــشــــــاركــــــة    » »داعــــــــــــــــــــ فـــــــــي 

قال املتحدث باســم الكرملني، دميرتي بيسكوف، إن قرار 
واشــنطن إنهاء مهام قواتها القتالية يف العراق يســتحق 
االهتامم، وأضاف أنه من الســابق ألوانه إصدار أحكام، يف 

انتظار الخطوات املقبلة.
وشدد بيسكوف عىل أنه ينبغي أن ال تزيد احتامالت نشوب 

رصاع يف الرشق األوسط  بعد اقراراألمريي هذا.
وقال املتحدث باســم الكرملني، يف ترصيح صحفي امس، 
تعليقا عىل قرار الواليات املتحدة إنهاء املهام القتالية لقواتها 
يف العراق »هذا وضع يســتحق مزيدا من االهتامم. الوضع 
هناك يف العراق مختلف قليال، ألن، عددا كبريا مام يســمون 
باملستشارين العسكريني، عىل ما يبدو، باقون، وسيواصلون 
اقب التطورات، ومن الســابق  العمــل يف العــراق .. ســ

ألوانه إصدار أحكام«.
وأكد بيســكوف عىل أن موسكو تســعى لتطوير التعاون 

الثنا مع بغداد.
تجدر اإلشــارة إىل أن الرئيس األمريي جو بايدن، أعلن أن 

الواليات املتحدة ستنهي بحلول نهاية العام الجاري »مهمتها 

القتاليــة« يف العراق لتبارش »مرحلة جديــدة« من التعاون 

العسكري مع هذا البلد.

نفذت قوات التحالف الدويل عملية إنزال جوي يف ريف دير 
الزور الرشقي ومتكنت من اعتقال قيادي ومسؤول سابق يف 

تنظيم داعش.
وقال املرصد الســوري لحقوق اإلنسان، نقال عن نشطاء، 
إن قــوات التحالف الدويل نفذت عمليــة إنزال يف قرية الزر 
بريف دير الزور الرشقي، مبشــاركة 8 مروحيات بينها ناقلة 
جند ومتكنت من اعتقال مسؤول ســابق مبا يسمى »ديوان 

الصحة بوالية الفرات«، أثناء سيطرة داعش.
كام اعتقلت قوات التحالف، يف العملية نفسها، قياديا آخر 

يف التنظيم من أبناء بلدة البوليل، وفقا للمرصد.
 كذلك قام عنارص التحالف بتفجري منزل مواطن بواسطة 
عبوات ناسفة، حيث جرت العملية دون مشاركة قوات سوريا 

الدميقراطية أو قوات برية.
يشــار إىل أنه يف األول من يوليو الجــاري، رصد املرصد 
السوري لحقوق اإلنسان عملية أمنية لقوات التحالف الدويل 
وقوات سوريا الدميقراطية يف قرية خربة جاموس الواقعة 
يف ريف الحســكة الرشقي بالقرب من جبل كوكب الخاضع 

لسيطرة النظام السوري.

واســتهدفت العملية منزال بعد تطويقه مــن قبل القوات 

املداهمة، ومطالبة من بداخله تســليم أنفسهم، غري أنه وقع 

اشــتباك وتبادل إلطالق النار بني الجانبــني، قبل أن يتدخل 

الطريان الحريب التابع للتحالف ويقصف املنزل.

ونجم عن القصف مقتل 3 أشــخا كانــوا بداخل املنزل، 

يرجح أنهم من تنظيم داعش.

يوبيـــــــــــــــا : مصـــــــــــــــر والســـــــــــــــودان ُتسّيســـــــــــــــان قضيـــــــــــــــة »النهضـــــــــــــــة«
قال السفري اإلثيويب لدى روســيا، ألياميهو تيغينو، إن 
النهضة  »مرص والسودان يعمالن عىل تســييس بناء سد 
عىل النيــل األزرق، وإرشاك دول ثالثة يف األمر، من أجل 
حــل قضاياهم الداخلية، بينام الســد ال يحمل أي مخاطر 

بيئية«.
وأضاف الســفري اإلثيويب، »لقد بدأنا ملء السد بالفعل، 
والســد ال يشــكل أي تهديد كبري ملرص والســودان، ألن 
املــرشوع تّم تصميمه يف األصــل بحيث ال يلحق أي رضر 
ومفيداً  عادالً  املوارد  اســتخدام  وســيكون  املصب،  بدول 

السفري. تعبري  وفق  للجميع«، 
ورأى أنه »ال يوجد سبب يدعو السودان ومرص ملعارضة 
املرشوع«، مشــرياً إىل أنهام »يســتخدمان مشكلة السد 
لرصف األنظــار، ورمبا لحل بعض مشــاكلهام الداخلية. 
هذه محــاوالت غري مناســبة لتســييس قضية هي يف 
الواقع تقنية بحتة. لكن إذا كنا نتحدث عن مشــاكل فنية، 

فســيتعامل معها املهندسون، وال نرى أي مشاكل فنية«.
ويف وقت ســابق، أخطــرت إثيوبيا مرص والســودان 
رســمياً، حول بدء امللء الثاين لخزان ســد النهضة، وهو 
الدولية  للقوانني  »خرقــاً  املترضرتان  الدولتان  اعتربته  ما 
مرص  بني  املوقــع  املباد  التفــاق  وانتهاكاً  واألعــراف، 

.»2015 عام  وإثيوبيا،  والسودان 
رئيس الوزراء اإلثيويب، آيب أحمد، كان قد وّجه رســالة 

قبل أيام إىل دول املصب لنهر النيل، وقال إن »هذا امللء لن 
بلداننا«. يؤدي برضر ألي من 

وقال »كام وعدتكم ســلفاً يف التاســع من شهر متوز 
، عام 2021، لقد قامت إثيوبيا مبلء ســدها أثناء موسم 
األمطار بحــذر وبطريقة مفيدة لنقص الفيضان من دولة 

املبارشة«. املصب 
وعقد مجلس األمن الدويل جلســة مطلع شــهر متوز  
الجــاري برعاية أفريقية، ملناقشــة أزمة ســد النهضة، 
القامئة بــني إثيوبيا ومرص والســودان، إال أنه مل يُصدر 

الجلسة. بعد  أو توصية  قراراً  اآلن  حتى 
وتخ مرص من تأثري الســد عىل حصتهــا من املياه 
55 مليار مرت مكعب ســنوياً، يف حني هناك  والبالغــة 5
مخاوف لدى الخرطوم من أثر الســد اإلثيويب عىل تشغيل 

السودانية. السدود 
وبدأت إثيوبيا يف إنشاء سد النهضة، عام 2011، بهدف 
توليــد الكهرباء. ورغم توقيع إعــالن مباد عام 2015، 
والذي ينص عىل التزام الــدول الثالث بالتوصل إىل اتفاق 
حول ملء وتشغيل السد، عرب الحوار، إال أن املفاوضات مل 

اتفاق. أي  التوصل إىل  تنجح يف 
إثيوبيــا إرشاك أطــراف غــري أفريقية يف  وترفــض 
التي  بالصيغة  االســتمرار  أهمية  املفاوضات، وتؤكد عىل 

األفريقي. االتحاد  يرعاها 

وزيـــــــــــــــر الخارجيـــــــــــــــة الســـــــــــــــعودي يلتقـــــــــــــــي نظيـــــــــــــــر الباكســـــــــــــــتاني
التقى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، امس، 
وزير الخارجية الباكســتاين، شاه محمود قرييش، يف مقر 

وزارة الخارجية الباكستانية.
وأفادت وزارة الخارجية الســعودية بــأن الجانبني تطرقا 
إىل »رضورة تضافر جهود العامل اإلسالمي ملواجهة التطرف 
والعنف ونبذ الطائفية، والسعي الحثيث لتحقيق األمن والسلم 
الجهود املشرتكة ملكافحة ظاهرة  الدوليني، وأهمية مواصلة 
اإلرهاب التــي ال ترتبط بأي دين أو عــرق أو لون، والتصدي 

لكافة أشكالها وصورها وأياً كان مصدرها«.
من جانبــه، قال فيصل بــن فرحــان »عالقات اململكة 

الســعودية مع باكســتان  تاريخية ومتينة«، الفتا إىل أنهم 
»ناقشوا مع الجانب الباكستاين دعم العالقات بني البلدين«.

البيئــة  »تحديــات  الســعودي  الوزيــر  وأضــاف 
ومواجهة كورونا أبرز ما تم بحثه مع الجانب الباكستاين«.

يف الجهة املقابلة، أوضح شــاه محمــود قرييش قائال 
باكستان«،  السعوديني إىل االستثامر يف  املستثمرين  »ندعو 

مشريا إىل أن »لديهم فرصا استثامرية واعدة يف باكستان«.
وتابع »نثمن دعم قيادة اململكة غري املحدود لباكســتان«، 
موضحا أن »السعودية تشهد نقلة نوعية بقيادة ويل العهد، 

محمد بن سلامن«.



االربعاء 28 متوز 2021

مــــبــــو  - دولـــــــــيـــــــــات 

يديل عنارص من الرشطة، ما زالــوا تحت صدمة الهجوم 
الذي طال مبنى الكابيتول قبل أكرث من ستة أشهر، بشهاداتهم 

أمام لجنة تحقيق برملانية.
وميثل أربعة عنــارص تباعا أمام اللجنة بــدءا يف إحدى 
قاعات املبنى الذي حاولوا الدفاع عنه يف الســادس من يناير، 
بعدما اقتحمه املئات من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب، 
مانعني استكامل جلسة مشــرتكة للكونغرس للتصديق عىل 

فوز جو بايدن يف انتخابات الرئاسة.
وعىل األرجح لن يكشف مثول عنارص الرشطة، أمام اللجنة 
املؤلفة مــن نواب معارضني لرتامب، عــن معلومات جديدة، 
لكّنهم سيقّدمون شــهاداتهم حول العنف اللفظي والجسدي 
خالل الهجــوم الذي أثار صدمة كــربى يف الواليات املتحدة 

والعامل.
وعاىن أحدهــم، ويدعى مايكل فانون، من ســكتة قلبية 
وصدمة يف الرأس أثنــاء االعتداء الذي وصفــه بأنه »أكرث 
األحداث الجســدية وحشية وقســوة« يف حياته. وتعرض 
رشطي آخر، أكيلينو غونل، وهو عسكري سابق، لرضب مرب 

بسارية علم يف أثناء دفاعه عن مبنى الكونغرس.
وقال عضو لجنة التحقيق، النائب الدميوقراطي، آدم شيف، 
لقناة »يس أن أن« إن الشهادات عىل قدر كبري من األهمية يف 
التاري وتقديم السادس  وقت »يحاول البعض إعادة صياغة 

من يناير عىل أنه مجرّد رحلة سياحية«.
وكتب زميله، بيني تومســون، الذي سيقود التحقيق، يف 
مقال نرشته صحيفة واشــنطن بوســت أن االستامع إليهم 

»ليس إال البداية« لجلسات تحقيق طويلة األمد.
وأضاف »سنفعل كل ما هو رضوري لنفهم ما الذي حصل، 

وملاذا وكيف«.
وتواجــه اللجنة، التي تتمتع بســلطة طلب مســتندات 
واستدعاء شــهود، انتقادات سياسية من شأنها أن تؤثر عىل 

مصداقيتها.

وإثــر الهجوم الصادم عىل الكونغــرس، ندد الجمهوريون 
والدميقراطيون مبــا جرى. وذهب زعيــم الجمهوريني يف 
، إىل حد إلقــاء جزء من  مجلس النــواب، كيفن مــاكار
»املسؤولية« عىل ترامب، الذي كان قد أثار مشاعر الحشد قبل 

لحظات بزعمه »تزوير نتائج االنتخابات«.
لكن الرئيس الســابق ترامب الذي ما زال يحظى بشــعبية 
كبرية يف أوســاط بعض األمريكيني، رسعــان ما أعاد تأكيد 
قبضته عىل الحزب، األمر الذي ســمح بتربئته يف فرباير بعد 

محاكمة يف الكونغرس بتهمة »التحريض عىل التمرد«.
ودفع رفضه أي اســتجواب بعد ذلــك، الجمهوريني الذين 
، إىل نسف تشكيل  لديهم أقلية معطلة يف مجلس الشــيو
لجنة تحقيق مستقلة مكونة من خرباء معينني من الحزبني، 

عىل غرار تلك التي تشكلت بعد هجامت 11 ايلول.
وبرروا ذلك بــأن التحقيقات القضائية الحالية، مع توقيف 
أكرث من 550 شــخصا وعقد جلسات استامع يف الكونغرس 
لفهم إخفاقات أجهزة االستخبارات والرشطة والجيش، كانت 

أكرث من كافية.

ميركية تعيد فتــــــ تحقي في هجــــــوم »الكابيتول« لجنــــــة برملانيــــــة 

، امس، اســتعداد  أكد وزير الدفاع األمرييك، لويد أوســ
الواليات املتحدة لخوض حوار دبلومايس مع كوريا الشاملية، 

مع متسك واشنطن بالتزاماتها أمام حلفائها يف املنطقة.
وقال أوســ يف محارضة ألقاها أثناء زيارته لسنغافورة 
وتم بثهــا أونالين »نحن متمســكون مبوقــف براغاميت 
محسوب يبقي باب الدبلوماسية مفتوحا مع كوريا الشاملية، 
عىل الرغم من استعدادنا لردع العدوان والوفاء بالتزاماتنا أمام 

حلفائنا وإرادة مجلس األمن الدويل«.
وأضاف أوســ يف محارضته أن الواليــات املتحدة تعمل 
دائبة يف مجلس األمن لضامن تنفيذ قراراته الخاصة بإزالة 
التهديد النووي من شــبه الجزيرة الكورية. كام أشــار إىل 
رضورة التعــاون بني بالده ودول جنوب رشق آســيا يف حل 

املشاكل األمنية، مبا يف ذلك يف شبه الجزيرة الكورية.

أفادت الســفارة الصينية بلندن بــأن »التعاون بني الصني 
وبريطانيــا يف مجــال الطاقــة النووية متبــادل املنفعة، 
وأي تعليق لهذا التعاون ســيلحق الــرضر مبصالح بريطانيا 

الخاصة«.
هذا ورد متحدث باسم الســفارة الصينية عىل سؤال حول 
تقارير إعالمية بريطانية نرشت مؤخرا وتفيد بأن الحكومة 
الربيطانية تدرس ســبل اســتبعاد رشكات الطاقة النووية 
الصينية من مرشوعات الطاقة املســتقبلية يف البالد، قائال 
إنــه »ما زال يتعني التأكــد مام إذا كانت مثل هــذه التقارير 
متثل انعكاســا كامال ودقيقا ملوقف الحكومة الربيطانية«، 
الفتا إىل أن »رشكات الطاقــة النووية الصينية متتلك أحدث 

التكنولوجيات، وكذلك قدرات استثامرية قوية«.
وأوضــح املتحدث أنه »إذا تم تعليق هــذا التعاون باإلكراه، 
فسوف يتعارض ذلك مع مصالح بريطانيا من حيث االستفادة 
من التكنولوجيا املتقدمة واســتثامرات رأس املال يف الصني، 
ومن حيث تطوير طاقة نظيفة تحقق بها )بريطانيا( هدفها 
املخطط للحياد الكربــوين، وأيضا من حيث إثبات نفســها 

كرشيك عاملي موثوق به«.
وأضاف »نحن نعارض بشــدة التدخل السيايس أو العوائق 

التي تحدث مــن جانب طرف ثالث وتقيــد وصول الرشكات 
الصينية العادية إىل ســوق اململكة املتحدة«، مشــريا إىل أن 
»التعــاون يف مجال األعامل التجارية بــني الصني واململكة 
املتحدة يتمتع بإمكانات هائلــة ويصب يف صالح الجانبني، 
ونأمل أن يوفر الجانب الربيطاين بيئة منصفة وعادلة وغري 

متييزية للرشكات الصينية يف هذا البلد«.

ـــاقـــة الــنــوويــة ــال الـــ ــجـ ــاون فـــي مـ ــعـ ــتـ ــيــ الـ ــن : تــعــل ــي ــك ب

أعلن حاكم مدينة دشــت آزادكان يف محافظة خوزستان 
جنوب غرب إيران حميد سيالوي، امس، اإلفراج عن أكرث من 
75 معتقيل األحداث األخرية يف املدينة، الفتاً إىل أنّه ســيتم 

السعي لإلفراج عن البقية حتى يوم غد األربعاء.
وقال ســيالوي يف ترصيح له إنّه »يف مســار إرســاء 
مر الصادر عن رئيس السلطة القضائية  االستقرار، ونظراً ل
واملتابعات الحاصلة عن طريق أعضــاء مجلس توفري األمن 
يف املدينة، إزاء ندم بعض األفراد وعدم مشاركتهم يف إلحاق 

الخسائر الناجمة«.
وأضاف »لقد تّم بالتعاون والتنســيق من قبل النيابة يف 
املدينة اإلفراج عن غالبية الذين اعتقلوا خالل تجمعات األيام 

األخرية«.
هذا وشهدت محافظة خوزستان مؤّخراً تظاهرات واسعة 
عىل خلفيــة نقص املياه الحاّد يف املحافظة، إذ أنّه عىل مدى 
األعوام، أّدت موجات حر شــديد وعواصف رملية موســمية 
هبت من السعودية والعراق املجاورين، إىل جفاف يف سهول 

خوزستان التي كانت تعرف بالخصوبة.
وعىل إثر هــذه التظاهرات،  أصيب 4 أفــراد من الرشطة 
اإليرانية يف مدينة شادكان مبحافظة خوزستان بعد إطالق 
النار عليهم من قبل مســلحني اثنني يستقالن دراجة نارية، 
حيث كان الرشطيون داخل ســيارتهم يف محطة بنزين حني 

تعرضوا إلطالق النار. 
أّمــا يف بلدة بنــدر ماهشــهر الســاحلية يف محافظة 
خوزســتان، فأعلن قامئقام عن أّن عنرصاً يف الرشطة لقي 
مرصعه وأُصيب آخر برصا مسلحني إرهابّيني مندّسني بني 

املحتّجني.
وذكر املسؤول املحيّل أّن »املســلحني اندّسوا بني املحتجني 
وفتحوا النار عىل دورية للرشطة كانت يف املكان، مشرياً اىل 

أّن السلطات فتحت تحقيقاً وتتعّقب الجناة«.

ير فرا عن  من معتقلــــــي التظاهرات األ وزســــــتان : ا

أعلــن مكتب وزيــر الدفــاع اإلرسائييل بينــي غانتس 
امس عن لقــاء ســيجمعه بنظريته الفرنســية فلورانس 
باريل يف باريس هذا األســبوع، لعقــد محادثات تتضمن 
متابعة فضيحة التجســس املرتبطة بربنامج »بيغاسوس« 

.)Pegasus(
وقال مكتــب الوزير -يف بيــان- إن غانتس ســيغادر 
امس، إلجــراء مباحثات مع باريل تشــمل األزمة اللبنانية 
الذي  إيران وبرنامج »بيغاسوس«  النووية مع  واملفاوضات 

طورته رشكة »إن إس أو« )NSO( اإلرسائيلية.
»بيغاســوس«  برنامج  اســتهداف  عن  تقارير  وتحدثت 
الــذي اضطر لتغيري  الفرنــيس إميانويل ماكرون  الرئيس 

. الخا هاتفه ورقمه 
وذكرت وســائل إعالم إرسائيليــة أن ماكرون طلب من 
رئيس الــوزراء نفتايل بينيــت توضيحات حــول برنامج 

التجسس »بيغاسوس« الذي طورته رشكة »إن إس أو«.
وأشــارت القناة الـ12 اإلرسائيلية إىل أن ماكرون أعرب 
التقارير عن استخدام الربنامج ضده وضد  عن استيائه من 

أعضاء يف حكومته.
ويعد »بيغاســوس« يف صميم فضيحة عاملية للتجسس 
يشتبه بأنها شملت صحفيني ومدافعني عن حقوق اإلنسان 

و14 رئيس دولة.
 Forbidden( »وحصلــت منظمــة »فوربيدن ســتوريز

الدولية عىل  العفو  Stories( -ومقرها باريس- ومنظمــة 
الئحــة تتضمن 50 ألف رقم هاتفي يعتقد أنها ألشــخا 
 ،201 اختارهم عمالء الرشكة اإلرسائيليــة ملراقبتهم منذ 
وشــاركتها األســبوع املايض مجموعة من 17 وســيلة 
 )Le Monde( »إعالمية دولية، من بينهــا صحف »لوموند
الربيطانية،   )The Guardian( و«غارديــان«  الفرنســية، 

و«واشنطن بوست« )The Washington Post( األمريكية.
ومبجرد تنزيله عىل هاتف الشــخص املســتهدف يخول 
والصــور وجهات  الرســائل  االطالع عىل  »بيغاســوس« 

بعد. امليكروفون والكامريا عن  االتصال وتفعيل 
وتحتاج صادرات »إن إس أو« إىل الحصول عىل موافقات 

الحساسة. القطاع  الدفاع بسبب طبيعة  وزارة 
ويف وقت ســابق، قالت الوزارة إن إرسائيل شكلت لجنة 
مبا  »بيغاسوس«،  برنامج  استخدام  بإساءة  مزاعم  ملراجعة 

آلية منح تراخيص التصدير. يف ذلك 
وتشــمل قامئة أهــداف »بيغاســوس« املفرتضة 180 
صحفيا و00 ســيايس و85 ناشــطا يف مجــال حقوق 

اإلنسان و5 رجل أعامل عىل األقل.
اإلرسائيلية  الخاصــة  للرشكة  التنفيذي  الرئيــس  وكان 
شــاليف خوليو أكد أن رشكته تصــدر تقنياتها املخصصة 
لالســتخدام يف مكافحة اإلرهاب وغريها من الجرائم إىل 

45 دولة مبوافقة الحكومة.

» اسو يلي« في باريس ملناقشة فضيحة »بي سرا »وزير الدفا ا

ــان ــونـ ــيـ ــلـ كـــــــــار يُــــــوجــــــ دعـــــــــو لـ
الرتيك،  الدفــاع  وزير  دعا 
خلــو أكار، اليونــان إىل 
إيجاد حلول  أجل  الســعي من 
العالقة مع  سلمية للمســائل 
الحلول  عــن  واالبتعاد  بالده، 

العسكرية.
مبركز  وخالل  ترصيحــات 
القيــادة املتقدمــة للجيــش 
خلو  قال  الثــاين،  الرتيك 
املشــاكل  أكار »نحن مع حل 
عن طريق الحــوار ويف إطار 

التفاهــامت، ونؤكد لجرياننــا اليونانيني ذلــك دامئا، إال أن 
جرياننا ال يســتطيعون االبتعاد عن الترصيحات االستفزازية 

والعدوانية«، مشريا إىل أن »أثينا ذاهبة يف سباق تسلح«.
وأضاف »إنهم يشرتون الطائرات واملركبات، ال ميكن تغيري 

موازين القوى برشاء بضع طائرات مستعملة«.
وحــث وزير الدفاع الرتيك، اليونان، عىل »املســاهمة يف 
املســاعي الســلمية التي تبذلها تركيا إليجاد حلول للمشاكل 
العالقة بــني البلدين يف جزيرة قرب وبحــر إيجة والبحر 

املتوسط«.

ن بينهما ّ السا الكوريّتان تعيدان فت الخ
أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية، امس، أّن سيؤول وبيونغ 
يانغ أعادتا فتح الخّط الســاخن بينهام، وأّن الزعيم الكوري 
الجنويب مون جاي إن والزعيم الكوري الشــاميل كيم جونغ 
أون اتّفقا عىل بناء الثقة وتحسني العالقات، وذلك وفق وكالة 

األنباء املركزية يف كوريا الشاملية.
وذكــرت الوكالة أنّه »وفقاً لالتفاق الــذي تم التوصل إليه 
بني القادة، اتخذ الشــامل والجنوب إجراًء إلعادة تشغيل كل 
10 يف  خطوط االتصال بني الكوريتني اعتباراً من الساعة 00

27 متوز«.
كام قال مكتب مون إّن »الزعيمني اتفقا أيضاً عىل استعادة 
الّثقة املتبادلة بني الكوريتــني يف أقرب وقت ممكن وامل 

قدماً يف العالقة مرة أخرى«.
يذكر أنّه قطعت »بيونغ يانغ« يف شكل أحادي هذه القنوات 
يونيو 2020  بعد تنديدها مبنشورات  الرســمّية يف حزيران
مناهضة لها قالت إّن ناشــطني أرســلوها إىل الشامل. لكّن 
قادة البلدين تبادال رسائل شخصّية منذ نيسان  بهدف تحسني 

العالقات، وفقاً لسيؤول.
وجــاء وقف قنوات االتصــال عىل الرغم مــن ثالث قمم 
بني الزعيم الكوري الشــاميل كيم جونغ أون ورئيس كوريا 

الجنوبية مون جاي إن عام 2018. 

ــيــانــ ــع بــيــونــ ــاً مـ ــو ــت ــف ــة م ــومــاســي ــل ــب ــدي ــا ال ــ ــن تــبــقــي ب ــنــ وا
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نّظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  » . .كاي  ي.  «
ــا ــهـ ــتـ ــولـ ـ ــ ــة مـــــــن بـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ـ ــ ــ ـــــلـــــة الـ املـــــر

ق سا لق م ا
لبنان  نظمت جمعية »آي.أس.كاي.أف«-  
املرحلة الثانية من بطولتها الســنوية ال21 
)شوتوكاب( يف فن الكوميتيه )القتال( عىل 
ملعب نادي الشــانفيل )ديك املحدي( تحت 
شــعاري البودو وهام إختلق وابدع دوماً و 

تحرّك وفق خصمك.
شــارك يف البطولــة أكرث من خمســة 
وخمســني العب كاراتيه من جميع الفئات 
العمرية )لالوالد والكبار( والرتب )من الحزام 
10 مجموعات  األســود( يف  األبيض حتى 
مختلفة.تم تنظيــم البطولة تبعاً الجراءات 
الوقاية مــن وباء«كورونا« مع احرتام مبدأ 
التباعد االجتامعي  حيث تم فصل املجموعات 
عن بعضها وفق جــدول زمني محدد والزم 
 PCRجميع املشاركني بالقيام بفحوصات الـ

وارتداء الكاممات  الوقائية.
جمعية  لقيام  األســايس  الهدف  ويبقى 
»آي.أس.كاي.أف«- لبنــان تنظيــم هــذه 
البطــوالت ليســفقط إلحــراز الجوائــز 
وامليداليات بل واألهــم لبناء أنفس التالميذ 
وتحســني انضباطهم ومامرستهم االحرتام 
تجاه األخرين يك يكونــوا عنارص ايجابية 

فاعلني يف مجتمعنا.
وختاماً جاءت نتائج بطولة هذا العام عىل 

النحو األيت
االوىل ذكور-حــزام اســود 18 عامــا  
1- كريســتوفر حوا، 2- تيودور خياط، 3- 

جوناثان حوا
1-17 عاما   الثانية ذكور-حزام اســود 
1- ايليو حسيني، 2- مارك حسيني، 3- نور 

حمزه
الثالثــة إناث-كافة االحزمــة  1- كييل 

مرصي، 2- زينة ايب هيال، 3- املا أبو عبدو
يارا كنعان

الرابعة ذكور-حزام بنــي 12-14 عاما  
1- مصطفى حموي، 2- جان ماري، 3- نون 

رشبل مصور
الخامسة ذكور-كافة االحزمة 17 عاما  
1- كارل خديج، 2- انطوين خوري، 3-مايك 

فحل
السادسة أوالد-حزامي الربتقايل واالخرض 
11-13 عاما  1-ماتيو ناكوزي، 2- سرييل 

ريان صقر أبو مراد، 3- نيقوال زغيب
أوالد-حزامي األخرض واالزرق  الســابعة 
-10 اعــوام 1- الكس اســعد، 2- احمد 

رحال، 3- اندريا ناكوزي
اعوام   10- برتقايل  أوالد-حزام  الثامنة 
1- ســيال ديب، 2- هادي حمزه، 3- عباس 

طفييل
اصفر  ابيــض،  أوالد-حــزام  التاســعة 

وبرتقايل 8- اعوام 1- زوي فحل 
األبيض واالصفر 7  أوالد-حزامي  العارشة 
اعوام 1- كريم زبيتا، 2- جيورجيو الخوري، 

3- كيفن مهنا

ــ ــ ــدتـ ــ رافـــــــــي مـــمـــجـــوغـــلـــيـــان يـــفـــقـــد والـ
غّيب املوت الراحلة سريبوهي ممجوغليان 
ونائب  اللبنانية  األوملبية  اللجنة  والدة عضو 
جمعية  ورئيس  الطاولــة  كرة  اتحاد  رئيس 
هومنتمــن )لبنــان( رايف ممجوغليــان. 
وســتقام الصالة عــن راحة نفســها عند 

الســاعة الحادية عرشة من قبل ظهر اليوم 
االربعــاء يف كنيســة مار وارطــان )برج 
اليوم  التعازي  العائلة  تتقّبل  ان  حمود( عىل 
االربعاء حتى الســاعة السادسة مساء يف 

صالون الكنيسة.

ــ ـ ــلـــيـــزيـــة تـــمـــنـــ مـــحـــمـــد  نـــكـ نــصــيــحــة 
ــول ــ ــربـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ـــــــيـــــــل عـــــــــن لـ ـــــــــ الـــــــر

ال م 

محمد  املــرصي  تلقــى 
ليفربــول  نجــم   ، صــال
اإلنكليــزي، نصيحة جديدة 
بالرحيل عــن »الريدز« عىل 
الربازييل  زميلــه  طريقــة 

السابق فيليبي كوتينيو.
رحل  قد  كوتينيــو  وكان 
عــن ليفربول خــالل فرتة 
يف  الشــتوية  االنتقــاالت 
إىل  انتقل  حيث   ،2018 عام 
برشــلونة اإلســباين، بعد 
مترده عىل الفريق اإلنكليزي 

الذي كان يرفض رحيله.
ونصح بول روبينســون، 

حارس مرمــى إنكلرتا وتوتنهام هوتســبري 
الســابق، ليفربول باالستغناء عن صال يف 
كوتينيو  عن  استغنى  كام  الصيفي،  املريكاتو 
قبل أكرث من 3 سنوات، من أجل تحقيق أق 

استفادة ممكنة.
وقال روبينســون يف ترصيحات نرشتها 
صحيفة »ليفربول إيكو« اإلنكليزية »األفضل 
لليفربــول محاكاة قصــة الربازييل فيليبي 
اســتفادة  أكرب  لتحقيق  صال  مع  كوتينيو 

مالية«.
وأوضــح »لقد حــدث نفــس األمر مع 
الجميــع كان مرعوباً عند رحيله،  كوتينيو، 
ولكن النادي أعيد بناؤه عىل تلك األموال التي 

جاءت من بيع الالعب الربازييل«.
وأردف »عليك أن تنظر كيف كان ليفربول 
عند رحيــل كوتينيو ثم كيــف تحول وضعه 

اآلن«.
، ألن العرض  وأتم »مــن األفضل بيع صال

الضخم لن يســتمر العام املقبل بعد أن يكرب 
الالعب ســنة ويتبقى عام عىل نهاية عقده، 
حيث سيكون من السهل للغاية رحيله مجاناً«.

ويرتبط صال يرتبــط بعقد مع ليفربول 
ينتهي يف صيــف 2023، مام يعني أنه حال 
عدم التجديد لالعب هذا الصيف سيكون سعر 
رحيله الصيف املقبل أقل كثرياً لبقاء عام واحد 

عىل نهاية العقد. 
يأيت هذا يف وقــت أكدت فيه صحيفة »ال 
روبابليكا« اإليطالية أن ليفربول تقدم بعرض 
لضم فيدريكــو كييزا من يوفنتوس اإليطايل 
البعض  مقابل 100 مليون يورو، مام اعتربه 
 ، تحركا غــري مبارش يف اتجــاه بيع صال
لتشــابه طريقة لعب »مو« والنجم اإليطايل 

الذي قاد اآلتزوري لبطولة يورو 2020.
يذكر أن صال سجل 125 هدفاً وصنع 47 
يف مسريته مع ليفربول، بعدما خاض حتى 
اآلن 203 مباريات رسمية، ومل يتعرض ألي 

طرد.

نيمار مستقبل  ول  الشكو  ير  ي ي  قضا ل 
ثارت الشكوك حول إمكانية عودة الربازييل 
نيامر دا ســيلفا، نجم باريس سان جريمان 
بعدما توصل  اإلسباين،  الفرنيس، لربشلونة 

. الطرفان لحل قضا
ورحــل نيامر عن صفوف برشــلونة يف 
صيف 2017 إىل باريس سان جريمان مقابل 
222 مليــون يورو، قيمة الرشط الجزا يف 

عقده مع النادي الكتالوين.
ومنذ رحيــل نيامر عن ملعــب كامب نو، 
مل يتوقف ترديد اســمه يف جنبــات النادي 
بعودته  مطالبــات  ظــل  يف  الكاتالــوين، 
ومفاوضات مع ناديه الفرنيس لضمه، لكنها 
كانت تتوقف دامئا، ال سيام يف ظل القضايا 

املتبادلة بني الطرفني.

بالحصول  برشــلونة  يطالب  نيامر  وكان 
عىل 45 مليــون يورو، قيمة ما يُعرف بـ«بند 
بعد استمراره مع برشلونة حتى آب  الوالء«، 
2017، غــري أن النادي الكتالوين كان يرفض 
منحــه املبلغ بداعي رحيله بعــد ذلك، واتهم 

الالعب الربازييل بخرق العقد املرُبم بينهام.
أنه  وأعلن نادي برشلونة يف بيان رسمي 
تم إنهاء القضايا مع الالعب الربازييل بشكل 
ودي، مــن خالل توقيــع اتفاقية معامالت 
التي جمعتهام، سواء  القضايا  بينهام، بشأن 

أكانت مدنية أو متعلقة بالعمل.
وفتحت تلــك الخطوة البــاب أمام نيامر 
للعودة إىل برشلونة خالل الفرتة املقبلة، بعد 

إنهاء الخالفات بينه وبني النادي الكاتالوين.

ــيــف ــودو نــا ــ ــج ــ ــب ال عـ ــ ــة لـ ــ ــاج ــف ـــســـار م ــوكــيــو :  ــاد  ــيـ ــبـ وملـ
ـــيـــر« لــلــمــيــدالــيــة ــ »الــنــفــس األ ــت ــل ســتــحــار  ــاســي الـــرامـــيـــة ب
مــتــنــّو ــتـــر  مـ  2 الــــــ  ــي  ــ ف رقـــمـــ  لـــتـــعـــزيـــز  ــار  ــ ــّبـ ــ كـ ــا  ــ ــب ــ ــس ــ وال

بار ر  م ي  ا را 

فاجــأ العــب الجــودو 
إلياس أفراد  اللبناين ناصيف 
طوكيو  يف  اللبنانية  البعثة 
مباراتــه  يف  بخســارته 
ال 32  الــدور  األوىل ضمن 
اللعبة ضمن  من مســابقة 
األوملبية  األلعاب  منافسات 
الصيفيــة املقامة حالياً يف 
والتي  اليابانية  العاصمــة 
خاضها صبا امس الثالثاء 
أمــام الكــوري الجنــويب 
يل ســونغهو ثالــث القارة 
نقاط   10 وبفارق  اآلسيوية 
وخرج مــن التصفيات علامّ 
أنه كان سبق لالعب ناصيف 
أن فاز عىل الالعب سونغهو 
العام  بطولة  خالل  نفســه 

. 201
املشــاركة  وتتواصل  هذا 
اللبنانية يف فعاليات الحدث 
األوملبي حيث هناك محطتان 
غد األربعاء 28 متوز الحايل 
األوملبية  الرامية  مع  األوىل 
عليها  تعلّق  التي  باسيل  راي 
تبدأ  عندما  الكبــرية  اآلمال 
رماية  منافســات  تصفيات 

األطباق عىل الحفرة األوملبية ) تراب ( للســيدات 
إبتداًء من الســاعة 3 فجراً عىل أن تقام النهائيات 
2 منه ويؤمــل أن تكون  يوم بعد غــد الخميس 

باسيل واحدة من املنافسات عىل امليدالية .
ويف ترصيح عشــية املنافســات قالت باسيل 
» أشــارك مبعنويات عاليــة وال أرغب يف التحليل 
التأكيد  والتوقعات وأترك األمرلوقائــع املباراة مع 
عىل أنني ســأفعل كل ما أستطيع وسأحارب حتى 

النفس األخري » .
أما املحطة الثانية فهي يف مســابقة السباحة 
عرب الســبا منذر كّبارة ) 18 ســنة ( واملقيم يف 
والية تكســاس األمريكية الذي يخوض منافسات 
ســباق ال 200 مرت متنوعة إبتداًء من الســاعة 
الواحــدة بعد الظهــر بتوقيت لبنــان ويقول أنه 
إلتزم بربنامج تحضري جّيــد ويأمل أن يتمكن من 
» تبيّيــض » وجه البعثة يف طوكيــو واللبنانيني 
عموماً وســتكون مهمته األساسية تعزيز رقمه 
2 د حيث سّجله يف تصفيات  03 4 الحايل وهو  
بورتوريكو املؤهلة ألوملبياد طوكيو يف شــهر أيار 

املايض . 
ويف ما ييل نتائج يوم أمس الثالثاء

 الرتياثلون - سيدات 

أحرزت فلورا دايف من برمودا ذهبية منافسات 
الرتياثلون للسيدات.

وحصلت الربيطانية جورجيا تيلور- براون عىل 
امليدالية الفضية، بينــام ذهبت امليدالية الربونزية 

إىل األمريكية كيتي زيفريس.

 السباحة - رجال 

أحرز الربيطاين توم دين ذهبية سباق 200 مرت 
حرة للرجال يف منافسات السباحة.

ونال الربيطاين دنكان سكوت امليدالية الفضية، 
بينــام ذهبت امليداليــة الربونزيــة إىل الربازييل 

فرناندو شيفر.
كام أحرز الرويس يفغيني ريلوف ذهبية سباق 

100 مرت ظهرا للرجال.
امليدالية  كوليســنيكوف  كليمنت  الرويس  ونال 
الفضيــة، بينام ذهبــت امليداليــة الربونزية إىل 

األمرييك رايان مرييف.

 السباحة - سيدات 

أحرزت األســرتالية كاييل ماكيون ذهبية سباق 
100 مرت ظهرا للسيدات يف السباحة.

الفضية،  امليدالية  مــاس  كاييل  الكندية  ونالت 
بينام فــازت األمريكية ريغان ســميث بامليدالية 

الربونزية.
كام أحــرزت األمريكية ليديــا جاكويب ذهبية 

سباق 100 مرت صدرا للسيدات يف السباحة.
ونالــت الجنــوب أفريقية تاتيانا شــوينميكر 
امليداليــة الفضية، بينام حصلــت األمريكية لييل 

كينغ عىل امليدالية الربونزية.

 الرماية 
الذهبية يف منافســات  امليدالية  الصني  أحرزت 
مســدس ضغط الهواء من مسافة 10 أمتار للفرق 

املختلطة يف الرماية.
ونال فريق من اللجنة األوملبية الروســية امليدالية 
الفضية، بينام ذهبت امليدالية الربونزية إىل أوكرانيا.

 الهويك - رجال 
الثالثة عىل التوايل يف  فازت أسرتاليا مبباراتها 

هويك الرجال، بعد فوزها 5-2 عىل األرجنتني.
ويف مباراة أخــرى ضمن منافســات الرجال، 
حققت الهنــد انتصارها الثــاين يف طوكيو بعد 

تفوقها 3-0 عىل إسبانيا يف مواجهة متكافئة.

 التنس - سيدات 
ودعت اليابانية ناعومي أوساكا، املصنفة الثانية 

عامليا، منافسات التنس من الدور التايل.
وســقطت الالعبة اليابانية عىل أرضها بنتيجة 

1- و4- أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.

 كرة السلة - سيدات 
افتتحت اليابان مشــوارها يف منافســات كرة 

الســلة للســيدات بالفوز عىل فرنسا 74-70، يف 
الجولة األوىل من مباريات املجموعة الثانية.

املركز  الــذي أحرز  الفرنيس،  املنتخــب  وتفوق 
201، خالل  الرابع يف أوملبياد ريــو دي جانريو 
الربــع األول 17-13، لكن املنتخب الياباين صاحب 
الضيافة قلب موازين املباراة لصالحه وتفوق عىل 

1 و18-13 و21-22 . منافسه 21-
ضعيفة،  بداية  املتحــدة  الواليات  تجاوزت  كام 
لتهزم نيجرييا العنيدة 81-72، وتبدأ مسعاها نحو 
تحقيق ســابع ذهبية عىل التوايل يف كرة السلة 

للسيدات.

 الكرة الطائرة - سيدات 
واصل املنتخب األمــرييك انطالقته القوية يف 
منافســات الكرة الطائرة، حيث تغلب عىل نظريه 
الصينــي 3-0 يف الجولــة الثانية مــن مباريات 

املجموعة الثانية.
وتلقى املنتخب األرجنتينــي الهزمية الثانية له 
يف املجموعــة، حيث تغلب عليــه منتخب اللجنة 
 1 األوملبية الروســية 3-0 بنتائج أشــواط 25-

و25-15 و13-25.

 كرة اليد - سيدات 
اليابــاين انتصــاره األول يف  حقــق املنتخب 
منافسات كرة اليد للســيدات وتغلب عىل منتخب 
2 ضمن منافســات املجموعة  -2 مونتينغــرو 

األوىل. 
وتصــدر املنتخب الربازيــيل املجموعة الثانية، 
بعدما تغلــب عىل نظريه املجــري 33-27، بعدما 
تعادل يف مباراتــه األوىل باملجموعة مع نظريه 

الرويس 24-24.

 السوفتبول 
نالت كندا برونزية السوفتبول يف أوملبياد طوكيو 

2021، بفوزها 3-2 عىل املكسيك.
وتلتقي الواليات املتحدة مع اليابان عىل امليدالية 

الذهبية، يف إعادة لنها 2008.

 الغطس - سيدات 
فازت الصينيتان تشــني يويش وتشانغ جياقي 
بذهبية الغطس املتزامن من 10 أمتار عىل املنصة 

الثابتة للسيدات.
وحصلت األمريكيتان جيســيكا باراتو وديالين 
شــنيل عىل امليدالية الفضية، بينــام نال الثنا 
وأليخاندرا  غارســيا  أغونديز  غابرييال  املكسيي 

أوروزكو لوزا امليدالية الربونزية.

 ركوب األمواج 
تفوق الربازييل إيتالو فرييرا عىل الياباين كانوا 
إيغارايش يف نها مســابقة الرجال ليفوز بأول 

ميدالية ذهبية أوملبية يف ركوب األمواج.
وحصل االسرتايل أوين رايت يف وقت سابق عىل 

الربونزية.
كام فــازت األمريكية كاريســا مــور بذهبية 
مسابقة الســيدات يف ركوب األمواج بعد تفوقها 

. عىل الجنوب أفريقية بيانكا بيتندا يف النها
ونالــت اليابانيــة أمورو تســوزويك امليدالية 

الربونزية لصاحبة الضيافة.

 دراجات الجبال - سيدات 
قادت يوالندا نيف اكتســا ســويرسا مليداليات 
دراجات الجبال للسيدات بعد أداء مثايل عىل حلبة 

إيزو.
بعد  السابقة، مبكرا  العامل  وتقدمت نيف، بطلة 
أن ارتكبت العديد من املرشــحات أخطاء يف بداية 
فوضوية للســباق، وقدمت أداء خاليا من األخطاء 
لتفوز بفارق دقيقة و10 ثوان عن زميلتها ســينا 

فري.
السويرسية  الســيطرة  إنديغراند  ليندا  وأكملت 

ونالت امليدالية الربونزية.

 رفع األثقال - سيدات 
أحرزت التايوانية كو هسينغ- تشون ذهبية وزن 

5 كيلوغراما يف رفع األثقال.
امليدالية  تركامنستان  من  غورييفا  بولينا  ونالت 
الفضيــة، وحصلت اليابانيــة ميكيكو أندوه عىل 

الربونزية.

 التنس - رجال 
تقدم اليوناين ســتيفانوس تيتيباس إىل الدور 

الثالث يف فردي الرجال مبنافسات التنس.
وثأر املصنف الرابع عامليا لهزميته بـ3 مجموعات 
متتالية أمام فرانسيس تيافو يف وميبلدون الشهر 
 4- -3 و املايض، ليتغلب عىل منافسه األمرييك 

ويحجز مكانه يف الدور الثالث.

 الكاياك املتعرج - سيدات 

وضعت األملانية ريكاردا فنك حدا آلمال األسرتالية 
جيســيكا فوكس يف إحراز ذهبيتني يف الكانوي، 

بحصولها عىل ذهبية الكاياك املتعرج.
وهذا أول لقــب كبري تحققه فنــك منذ فوزها 
ببطولة أوروبا عــام 2018، وأول لقب ألملانية يف 
مســابقة الكاياك املتعرج للســيدات منذ أوملبياد 

.1 برشلونة 2

 الجودو - سيدات 
بذهبية وزن  أجبينينو  الفرنسية كالريس  فازت 
3 كيلوغراما للســيدات يف الجودو، عقب تغلبها 

. عىل السلوفينية تينا ترستينياك يف النها
والكندية  ســنرتاكيو  ماريا  اإليطالية  وحصلت 
كاثرين بوشمني-بينار عىل امليداليتني الربونزيتني.

 نتائج العرب 
ودعت املرصية بســملة الســالموين ســباق 
الرتايثلون بعد ساعة و5 دقائق فقط من السباحة 

والسري بالدراجة.
وبذلك تحتل السالموين املرتبة الـ47 دون خوض 
املرحلة األخرية، وهي فعاليات الجري مســافة 10 

كلم.
كام ودع املرصيان ســامي عبدالرازق ورضوى 
عبداللطيف منافسات الرماية مسدس زوجي عىل 

بعد 10 أمتار.
واحتــل الفريق املرصي املركز الـ18 من أصل 20 

فريقا يشاركون يف املنافسات، ليودع مبكرا.
من ناحية أخرى،  احتل الثنا املرصي أســامة 
 2 الســعيد والزهراء محمد املركز الـ28 من أصل 

متسابقا يف منافسات الرماية، ليودعا البطولة.
ويف منافســات تنس الطاولة، ودعت املرصية 
دينا مرشف دور املســابقة مــن دور الـ32، عقب 

الهزمية بنتيجة 3-4 أمام الهولندية بريت إيرالند.
وأنهت مرشف األشــواط الـ3 األوىل لصالحها، 
لكنها خرست األشواط الـ3 التالية، قبل أن تحسم 

الهولندية املباراة يف الشوط الفاصل.
يف املقابــل، تأهل املرصي عمــر عرص اىل دور 
1 عقــب الفوز عىل الســويدي ماتياس فالك  الـ

بنتيجة 3-4. 
وبذلك يواجه عمر عرص نظريه تشــوانغ تيش 

. بطل الصني تايبيه يف الدور مثن النها
وودع املرصي محمد عبدالعال منافسات الجودو 
لوزن 81 كلــغ من دور الـ32، بعد الخســارة من 

اإليطايل كريستيان باراليت.
كام خرس الفلســطيني وســام أبو رميلة أمام 
األملاين دومينيك روسيل، يف دور الـ32 لوزن تحت 

81 كلغ.
وجاءت خسارة الالعب الفلسطيني بالرضبة 
القاضية بعــد دقيقة و4 ثــوان من انطالق 

املباراة. 
وودعت املرصية ضحى هاين منافســات فردي 
الســيدات يف الريشــة الطائرة، بعد الخسارة يف 

ختام مبارياتها بدور املجموعات.
وخرست هــاين أمام الرتكية نســيلهان يجيت 

بشوطني، بنتيجة 5-21 و21-5.
وودع املرصي يوسف طلبة منافسات الفردي يف 

القوس والسهم.
يانكني  دينيس  الكازاخستاين  ضد  طلبة  وخرس 

، ليودع املنافسات. بنتيجة 4-
وودع املالكــم املغريب يونس باعال منافســات 

. املالكمة من الدور مثن النها
وخرس باعال يف منافســات الوزن الثقيل أمام 
النيوزيلندي ديفيــد نيكيا بنتيجــة 0-5، ليتأهل 

. األخري إىل ربع النها

ــد ــتـ ــايـ ــونـ ــر يـ ــتـ ــسـ ــشـ ــانـ ــب مـ ــ ــرعـ ــ ــة تـ ــ ــزي ــ ــي ــ ــل ــ ــك ــ ن ــد ا ــ ــ ــدري ــ ــ ــات ريـــــــــال م ــ ــق ــ ــف ــ
الرعب عىل جامهري مانشسرت  تســيطر حالة من 

يونايتد اإلنكليزي، بعد اقــرتاب النادي من التعاقد مع 

الفرنيس رافائيل فاران من ريال مدريد اإلسباين.

وكانت شبكة »سكاي سبورتس« الربيطانية قد 

أكدت أن فاران وقع عىل عقود االنتقال إىل وسط 

تقارير تؤكد أن قيمة الصفقة ســتبلغ 41 مليون 

جنيه إسرتليني، ليصبح ثالث العب يضمه الفريق 

هذا الصيف، بعد الجنا جادون سانشو والحارس 

توم هيتون.

فاران لــن يكون أول العب من ريــال مدريد ينضم 

لفريق إنكليزي مبقابل مادي كبري، حيث سبقه العديد 

من الالعبني، غري أن معظم هؤالء الالعبني فشــلوا يف 

الظهور مبستويات مميزة مع الفرق التي انتقلوا إليها.

صحيفة »مــريور« الربيطانية نرشت تقريراً عن 

أبرز 5 العبني فشــلوا يف الدوري اإلنكليزي املمتاز 

رغم إنفاق املاليني عىل ضمهم من ريال مدريد.

ويعتــرب آنخيــل دي ماريا، نجم باريس ســان 

جريمان الفرنيس الحايل، أبرز الصفقات الفاشــة 

التي انتقلت من ريال مدريد إىل الدوري اإلنكليزي.

دي ماريا حقق نجاحــات هائلة يف ريال مدريد 

ومع باريس سان جريمان وحتى عىل صعيد منتخب 

بــالده األرجنتني، فهو صاحب هــدف الفوز بكوبا 

أمريكا 2021 بتسجيل هدف الفوز يف مرمى الربازيل 

، لكن الوضع يف إنكلرتا كان مغايرا. بالنها
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 عموديا 

 عموديا

من خمسة حروف    االبراج 

 عاصمة آسيوية

 افقيا  

 افقيا 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  جرجي نقوال باز 

اخترب معلوماتك

1ـ أحد فصول السنة. 

2ـ من أسامء النّجار. 

3ـ صار األمر سهال. 

4ـ أشحذها واصقلها. 

ســمراء  شــــفة  5ـ 

لطيفة. 

وانصّب عليه  نــزل  1ـ 

بالرضب. 

2ـ مجــاري األوديــة 

الضيقة. 

3ـ حفظني ووقاين من. 

4ـ بحر، ضمري متصل. 

5ـ لقب ملدينة طرابلس. 

مطربــة وممثلــة مرصية قدمية لّقبت بســلطانة 

الطرب. وهي أول ســيدة تقف عىل خشــبة املرس يف 

مرص، وأّول مغنية عربية تُسّجل لها اسطوانات.

 إسمها مؤلف من 12 حرفا، إذا جمعت 

+4 - عملة عربية.  +2+3+10

+7 - عملة عربية. +11+4

+2+10 - من أسامء السيف. +1

+7+11 - دولة افريقية.  +8

10+4+12 - جوهرة.

2+11+5 - عزم وقصد عىل.

8+4 - طعم الحنظل. 

1ـ ما إســم الشاعر العبايس الذي اشتهر بالهجاء، ومل 

84؟  ميد من الخلفاء اال املأمون، وتويف سنة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ من هو الخديوي املرصي الذي دّشــن ســّد اسوان، 

؟  ولّقب بـ الشي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ يف أية سنة استعملت أول آلة فوتوكويب يف العامل؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما اسم أصغر مستعمرة يف العامل؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ يف أية دولة عربية يقع مطار الصالحية؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ كم تبلغ مساحة حديقة الصنائع؟  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ يف أي تاري من السنة يقع يوم الصحة العاملي؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما اسم الحرشة التي تُعترب أكرث آلة آكلة يف الطبيعة؟ 

؟ من هو
من هي؟

الثور

(21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

(22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

(24 آب - 23 أيلول(

العقرب

(23 ت1-21ت2)

الجدي

(22ك1 - 20 ك2)

الحوت

(20 شباط - 20 آذار(

أيام حلوة تعيشــها تســتمر لفرتة معينة 
فاســتفد منها. احط نفسك بأشخا طيبني 

 . واعرف كيف تعيش أيام العطل والفر

تؤدي دورا جديدا بنجا يثري حنق خصومك 
ومنافســيك ويُفــر األقربــاء واألصدقاء. 

استقرار عىل صعيد العمل والعاطفة. 

أفضل فرصك االنغــامس الكامل يف عملك 
حتى ال تتأثر بأجواء الحرية والقلق من حولك. 

ال تتورط يف عالقة عاطفية جديدة. 

قريب يقتنع بأفكارك ويســتعد لالنطالق 
معك نحو تنفيذ مشاريعك. حاول أن توضح ما 
 . تريده، وهذا سيساعدك عىل التقدم والنجا

حافظ عىل منط حياتك. تكتشــف حقيقة 
أحد األصدقاء بعد اختبار طويل. أمامك لقاءات 

عاطفية حلوة لها تأثريات ايجابية مريحة. 

ســتتمكن خالل أيام من انجــاز ما عندك 
وعجزت عنــه طويال. العالقــات العاطفية 
واالجتامعية تســري بشــكل حسن بقليل من 

الدبلوماسية. 

ال تكــن لجوجا وال تلّح زيــادة عن اللزوم 
فااللحا يعرقل األمــور. حاول أن تكون أقل 

تصلبا مع األقرباء وأن تظهر بعض الليونة. 

الصعوبات التي تعرتض حياتك ستسوى يف 
أقرب وقت. الرشيك ال يستطيع االستغناء عنك 

فلم ال تتصل به وتسأله عن أموره وأحواله. 

لديــك ما يكفيك يك تتطور وتتقدم. ال تضع 
كل مقرتحاتك يف أيدي اآلخرين. اســتمر يف 
االستفادة من أفكارك االيجابية واطرد السلبية. 

دّون بعض األمــور والحقائق التي تحصل 
عليها. عاطفيا، خذ األمور ببســاطة وستجد 
جميع الحلول لتساؤالتك ومشاكلك الشخصية. 

الحــدس عندك يؤهلك لحل بعض املســائل 
الصغرية. لقاء عميل مع شخصية بارزة ينتهي 

بالوعود. مزاجك اليوم عىل خري ما يرام. 

احذر ميلك اىل االضطراب ألبســط األشياء. 
حرية وقلق وال تعرف األسباب. اطلب مساعدة 

األهل، فالصبا املرشق يأيت بعد الظالم. 

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

1 شباط( (21 ك2 - 

أملانيا
املكسيك

أقالم
الكويت

بلغراد
بارومرت
بيتهوفن

برملان
جنود

حكومة
حمضيات

خوليو
خبز

ديدرو
دبابات
ذريعة
ذهاب

رونتغن
روسو

رانغون
زهور

زنوبيا
سنة

رشبني
شهر

صولجان
صديق
صحف
ضامن
طوكيو
طائرات

ظ

عوينات
قاموس

قطار
كلمة

كتب
كاممات

محربة
مسرية

مازوت
نفوذ

نابويل
وقاية.

الحل السابق

الحل السابق

  الغازية

اعداد  فيليب شامس

طريقة الحل 

ام املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل  

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن  خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

S U D O K U

1ـ الفارايب. 

1 2ـ سنة 27

3ـ ناصيف مجدالين. 

4ـ األبلق. 

5ـ عروة بن الورد. 

 . ـ قرب

7ـ العقيقي. 

8ـ سنة 1888

1ـ صنديد.

2ـ روكيس. 

3ـ يرّسان. 

4ـ يف، ها. 

5ـ استمّر.

1ـ رصيفا. 

2ـ نوريس. 

3ـ دكس. 

4ـ يساهم. 

5ـ دينار.

سكوير ماديسون  1ـ 
بلباو أديب حداد،  2ـ 
3ـ كرمان، عدن، ما
4ـ اي، ريال، ديون

5ـ وسمــــتها، لــورد، 
الكالم

ألو، موج، اربيل ـ 
7ـ الســــندباد البحري، 

نا

8ـ لس، هول، وارد، وارم
ارخيتاس، ميدن أنّب،  ـ 
10ـ بواسل، أسالفنا، يف

يستشيط،  رســب،  11ـ 
جدران

رب،  طبــل،  ي،  ي  12ـ 
فّد مرمر، 

املهرجــان،  ســن،  13ـ 
يعرف

1ـ ماكاو، االبريق
2ـ ادريس السنويس

3ـ ديم، ملّس، باب
4ـ يباهتونه، طن
5ـ سحن، دواليب

ـ ود، رامبلر، سال
7ـ ناهي، وا، خلت

8ـ سد، الجدري، رشم
ـ علو، تايبه

10ـ وبد، رمل واسط
11ـ يلندد، باسل، مج

12ـ ُرب، سحر، أكرا
13ـ أّموا، رديف، من

14ـ شوان الي، منجر
15ـ كر، وداد

1ـ لبنان، رفع
17ـ أيار، فادر
18ـ ملحم زين

1ـ كاتب فرنيس راحل. 
2ـ كاتب إســكتلندي راحل، 

يفسد. 
3ـ كاتــب إســباين راحل، 

شقيق األم. 
4ـ حــرف نصــب، عاصفة 
بحرية، ثلج، أهّم أنهر سويرسا. 
5ـ أرّحــب وأهتف لـ، مدينة 
يف جنــوب الســودان، مذنّب 

مشهور. 
ـ ممثــل أمــرييك راحل، 

 . منا
7ـ ب باألجنبية، العب تنس 

أملاين معتزل. 
8ـ بلدة يف الشــامل، االسم 
الثــاين لشــاعر برتغايل، من 

الفواكه. 

ـ يتباعد ويهلك، ســّيدي، 
صّوت الذباب. 

لقب  10ـ حرشات مجتهدة، 
غريب. 

11ـ رسام عاملي راحل، أفعال. 
12ـ مــن نباتــات املناطق 

الحارة. 
13ـ ما يؤخذ من الغري قهرا، 

مركز ومكان. 
الشــامل،  يف  بلــدة  14ـ 

عطشت، جامعة. 
أحد  مشــهور،  بــرج  15ـ 

الفراعنة. 
1ـ حاجز، رّث، ضعف.

17ـ ممثلة لبنانية. 
18ـ ممثلة مرصية صاحبة 

الصورة، مياه جارفة.

وروا  مؤلــف  1ـ 
وشاعرانكليزي إيرلندي تويف 

يف باريس، أحد الوالدين. 
2ـ لقب باملالكم االسطورة، 

أمزج مع. 
3ـ منش يعلو الوجه، قلب، 

يفّوض، خدع وغش. 
4ـ عــامل آثــار بريطاين 
يف  بحرية  باســمه  سّميت 

الكونغو، مدينة أملانية. 
أورويب،  نهــر  ننظر،  5ـ 

 . مدينة يف قرب
ـ وعاء كبري من نحاس، 
يف العود، رتبة عســكرية، 

ميرّن. 
7ـ ممثــل بريطاين تويف 
يف نيويــورك، نهلك اليشء، 

أرشد. 
موســيقية،  نوتــة  8ـ 
صحايف لبناين راحل، مدينة 

سورية مشهورة بألبانها. 
أحد  بالعصا،  رضبــه  ـ 
الشــهور، كرثة املاء والسيل، 

أداة. 
الثاين ملمثل  10ـ االســم 
موســيقية،  نوتة  مرصي، 
تكشط وتنزع جلد الخروف. 

11ـ غــزال، هجم، مدينة 
أمريكية، أصل البناء. 

12ـ ُعمر، دولة يف أمريكا 
قضاء  يف  بلــدة  الجنوبية، 

جزين. 
أوروبية،  عاصمــة  13ـ 
دولة عربية، نوع من السمك. 

 عموديا

 عموديا

 افقيا الحل السابق 

 افقيا 

ــر ــي ــ ــص الـــشـــبـــكـــة ال
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الصراعـــــات عـــــن  بنفســـــ  ـــــي  ين والقضـــــا  تتفاعـــــل  التونســـــي  يـــــس  الر قـــــرارات  تونـــــس: 

ـــــــــــــــوا  ـــــــــــــــة لـ»املوســـــــــــــــاد« كان ـــــــــــــــر عميل ـــــــــــــــل عنا ـــــــــــــــران تعتق ه
ب ـــــــــــــــ ـــــــــــــــدا  يعتزمـــــــــــــــون القيـــــــــــــــام باغتيـــــــــــــــاالت و

مـــــي يؤكـــــدان انتهـــــا املهمـــــة القتاليـــــة  بايـــــدن والكا
ــام ــ ــة العـ ــ ــول نهايـ ــ لـ ــع  ــ ــرا مـ ــ ــة بالعـ ــ ــوات األميركيـ ــ للقـ

2
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

االربعاء 28 متوز 2021

 (1 )تتمة 

 (1 )تتمة 

 (1 )تتمة 

 (1 )تتمة 

نفيا قاطعا املعلومات التي اشارت يوم امس اىل ان الضامنات
ّ ما  الدولّية الّتي تحــدث عنها الرئيس ميقايت تتضّمن ض
يقارب 4 مليارات دوالر يف الســوق اللبناين برسعة قياسّية، 

مؤكدا انها غري صحيحة عىل االطالق. 
ورجحت مصادر سياســية مواكبة لعملية التشكيل انه اذا 
اســتمر املنا االيجايب الحايل ان يكون هناك حكومة خالل 
اســبوع اي قبل ذكرى انفجار املرفــأ، موضحة ل«الديار« ان 
هناك رغبة سياسية جامعة باستيعاب غضب الناس سواء من 
االنفجار نفسه وما خلفه او من االزمات التي تحيط بهم من كل 
الجهات خاصة يف طل املخاوف االمنية املتعاظمة من فوىض 
تنطلق رشارتها يف 4 آب ما ادى لحالة استنفار يف كل االجهزة 
االمنية وعىل رأسها الجيش اللبناين الذي سيفرض تشددا يف 
اجراءاتــه منذ الثالث مــن آب وصوال العالن املنطقة املحيطة 

باملرفأ منطقة عسكرية مينع الولوج اليها اال باذن مسبق.
وقــال ميقايت بعد اجتامعه بالكتل يف مجلس النواب أمس 
ان هناك »اجامعا من النواب والكتل عىل الطلب باســتعجال 
تشــكيل الحكومة، الن مع تشكيلها نستعيد الدولة ووجودها 

.» ما يجعل املواطن يطم
وبعــد لقائــه رئيــس الجمهورية الطالعه عــىل نتائج 
«ميكنني ان أقول اننا دخلنا  االستشارات النيابية، قال ميقايت
يف بعض التفاصيل، وكانت اآلراء متطابقة بنسبة كبرية جداً 
جداً، وان شــاء الله ســنلتقي يف اجتامعــات متتالية خالل 

اليومني املقبلني، وبإذن الله سنشهد حكومة قريباً«.
وكــام كان متوقعا اعلن »التيــار الوطني الحر« و«القوات 
اللبنانية« رفضهام املشاركة بالحكومة املزمع تشكيلها. وقال 
رئيس »التيار الوطني الحر« النائب جربان باســيل باسم كتلة 

»لبنــان القوي«، بعد لقاء ميقــايت »انتهت مرحلة التكليف 
وكلف ميقايت وهذا من دون موافقتنا وتســميتنا، وهذا دليل 
إضايف عىل أننا لسنا األكرثية«. اضاف »اما اآلن فمن الطبيعي 
أن نكون يف موقع املســاعد ألننا ال منارس النكد الســيايس 
ونحن مع حكومة بارسع وقت ،وواجبنا تقديم التســهيالت 
وكل الدعم«. واعلن »اننا أبدينا قرارنا الواضح بعدم مشاركتنا 
يف الحكومة، وهذا يعني عدم تدخلنا يف عملية التأليف وهذا 

قد يكون عنرصا مساعدا«.
بــدوره، اكــد النائب محمــد رعد بعد لقاء كتلــة »الوفاء 
للمقاومة« ان الكتلة تؤكد تعاونها الجدي لالرساع يف تشكيل 
«املطلوب االرساع يف  الحكومة الرضورة النقــاذ البلد. وقال
التأليــف وتعــاون الجميع يف هذا االتجــاه، ويف البدء عىل 
نة اللبنانيني يف عيشــهم  الحكومة ان تســارع فورا اىل ط
وأمنهم االجتامعي وال ترتكهم فريسة للامفيات وأثرياء وتجار 
االزمات«. ورأى ان »اختيار الوزراء وخصوصا يف مواقع املال 
واالقتصاد والرتبية، والــوزارات التي تأيت بواردات اىل البلد، 
يجب أن يكون بشــكل  يعيد تفعيل مؤسســات الدولة واعادة 
االنتظــام العام«. وقال »مل نطلب مطلبا خاصا لكتلتنا، طلبنا 
ان تؤلــف الحكومة مــن وزراء ذوي اختصا وحكمة يف 
ميــدان الحياة االجتامعية العامة« ودعــا اىل »التعجيل يف 
انفاذ القوانني التي أقرها وسيقرها املجلس النيايب والتي تتيح 

املحاسبة واملحاكمة بال عوائق«. 
وتحدث النائب ســمري الجرس عن كتلة »املســتقبل« فقال 
« نؤمــن ان خال البلــد يبدأ مع تأليف حكومة قادرة. هذه 
الحكومــة مجرد ان تتفق مع صندوق النقد الدويل ممكن ان 
. واكدنا ما رص به بتشــكيل  تضع البلد عىل ســكة الخال

حكومة اختصاصيني«.
واعتربت مصادر مواكبة لعملية التشكيل انه »رغم املرونة 

والرتفــع الذي عربت عنه الكتل علنــا، فذلك ال يعني حقيقة 
موقفها، فمثال كيف نرصف اعالن باسيل قراره عدم املشاركة 
يف الحكومة يف وقت هناك دفع واضح لحصول الرئيس عون 
عىل حصة وازنة؟ اال تشــكل حصــة عون يف نهاية املطاف 

حصة لباسيل؟«
ولفت حديث النائب جميل السيد بعد لقائه رئيس الحكومة 
املكلف فاعترب ان »العقبات امام تشكيل الحكومة مل تتغري، الن 
هذه الحكومة ستم الفرا الرئايس لسبب او الخر، واملعركة 
عىل الثلث املعطل هي معركة عىل االمتيازات يف املستقبل بعد 

الفرا الرئايس«.

 الحريري ورفع الحصانات 
ومبحاولة الســتيعاب غضب الشارع بعد توقيع عدد كبري 
من نواب »املســتقبل« العريضة الشهرية الحالة الوزراء الذين 
اســتدعاهم القايض طارق البيطار للتحقيق للمجلس العديل، 
عقد رئيس تيار »املســتقبل« ســعد الحريري مؤمترا صحافيا 
خصصه للحديث عن التحقيقات بانفجار املرفأ واقرت الســري 
بقرار اســتثنا يق بتعليق العمل بكل املواد الدســتورية 
والقانونيــة التي تعطي حصانة أو أصول خاصة باملحاكامت 
لرئيــس الجمهورية ورئيــس الحكومة والــوزراء والنواب 
والقضاة واملوظفني وحتى املحامني، »وهكذا يتساوى الجميع 
أمام حجم هذه الجرمية ويتوجه الجميع اىل املحقق العديل«. 
واعلن ان أعضاء كتلة املســتقبل سيوقعون عىل هذا االقرتا 
وسيزورون كل الكتل النيابية لطلب التوقيع عىل هذا االقرتا 
ألنه من حق أهايل الشهداء معرفة من يريد االحتامء بحصانته. 
واضاف » أنا إبن شــهيد وأعلم ما معنى أن يخرس أحد والده أو 
والدته أو شــقيقه أو رفيقــه ويف جرمية أعادتنا جميعاً اىل 
مشهد 14 شباط ال يزايدّن أحد علينا يف مسألة 4 آب«. وتابع 
هناك جهات متخصصة بتزوير التاري تعمل ليالً نهاراً لتقول 

ان نواب املســتقبل تخلوا عن الحقيقة والعدالة وأنهم وقعوا 
العريضة وهذا الكالم قمة التضليل وقمة التزوير وقمة الكذب.

 االزمات تالمس االنفجار 
يف هــذا الوقت، بلغــت االزمات االقتصادية واملعيشــية 
واالجتامعية مســتويات غري مســبوقة بدت وكأنها توشك 
عــىل االنفجار. فقطعت الطرق يف عدد من املناطق احتجاجا 
، واعلنت املديرية العامة  عىل شح املازوت والتقنني الكهربا
للنفط ان املخزون املخصص للسوق املحيل نفد بالكامل بعدما 

سلمنا 14 مليون ليرت قبل األعياد. 
ونّفذ الصيادلة إعتصاماً امام وزارة الصحة إلطالق رصخة 
حول فقــدان األدوية من الصيدليات. وأكدوا  عدم اســتالم 
قطعــة دواء واحــدة منذ قرار وزير الصحــة األخري واصدار 
الئحة باألدوية املدعومة وغري املدعومة، والنتيحة الصيدليات 
خاوية واملواطنون من دون دواء. وبعد اإلعتصام إستقبل وزير 
الصحة حمد حسن الصيادلة، وقال لهم ان املشكلة مع  حاكم 
مــرصف لبنان، مضيفاً »هناك تدن يف االعتامدات املخصصة 
للدواء من قبل مرصف لبنان«. وطالب حســن الصيادلة بفتح 

ابواب الصيدليات خدمة للمواطن، واعداً بحل االزمة. 
مــن جهته، أطلق رئيس نقابــة الدواجن وليم بطرس نداء 
اســتغاثة طالب فيه »املســؤولني املعنيني يف الدولة بإنقاذ 
قطــاع الدواجــن عرب اإلرساع بتأمني مادة املــازوت للمزارع 
وملراكز االنتاج التابعة للقطاع قبل فوات األوان«. وأضاف يف 
بيان »مل نعد نســتطيع الحصول عىل املازوت ال من محطات 
املحروقات والرشكات وال من الســوق السوداء«. وقال »نحن 
عىل مشارف كارثة حقيقية ستؤدي اىل توقف مراكز االنتاج 
ونفوق عرشات ماليني الدواجن يف املزارع يف حال عدم قيام 
املسؤولني يف الدولة مبسؤولياتهم وتوفري هذه املادة الحيوية 

عىل املستوى الوطني وبالنسبة إىل القطاع«.

اختصاصــات الربملان، وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، عىل أن يتوىل 
هو بنفســه السلطة التنفيذية مبعاونة حكومة يعني رئيسها، وهو األمر 

الذي رفضته أغلب القوى السياسية يف البالد.

 النهضة تدعو للحوار 
وقد دعت حركة النهضة التونســية إىل حوار وطني إلخراج البالد من 
األزمــة، وقالت يف بيان عقب اجتامع طار ملكتبها التنفيذي، إن الحركة 
»تدعو القوى السياســية واملدنية إىل تكثيف املشاورات حول املستجدات 
األخرية حفاظا عىل املكتســبات الدميقراطية«، مطالبة بالعودة يف أقرب 
األوقات إىل األوضاع الدســتورية والســري العادي والقانوين ملؤسسات 

ودواليب الدولة.
كام دعت الرئيس ســعيد إىل »الرتاجع عن قراراته ومعالجة التحديات 
والصعوبــات التي تعاين منها البالد ضمن اإلطار الدســتوري«، وجددت 
الحركة موقفها من قرارات الرئيس معتربة إياها غري دســتورية، ومتثل 

انقالبا عىل الدستور واملؤسسات.
وحذرت يف بيانها من خطورة خطابات العنف والتشفي واإلقصاء ودعت 
كل التونســيني إىل مزيد التضامن والوحدة والتصدي لكل دعوات الفتنة 

واالحرتاب األهيل.
وقــد خيم الهــدوء أمس الثالثاء عىل محيط مقر الربملان والشــوارع 

الرئيســية يف العاصمة تونس، مع دخول قرارات سعيد املرتبطة بإعالن 
التدابري االستثنائية يف البالد يومها الثاين.

وبدت ســاحة باردو، أمام مقر الربملان، شــبه خاوية من املارة بينام 
انترشت وحدات من األمن يف محيطه لتأمني املنطقة.

وشهدت الساحة مناوشات - االثنني- بني أنصار حركة النهضة، وأنصار 
سعيد، كام اعتصم عدد من النواب ورئيس الربملان الغنويش داخل سيارته، 
أمام املقر لســاعات احتجاجا عىل تجميد جميع اختصاصات املؤسســة 
الترشيعية.وتســري الحركة يف شوارع العاصمة منذ صبا اليوم بشكل 
ت  من يف املفرتقات، والجيش أمام املقرات واملنش اعتيادي وسط انتشار ل
الحساسة، وبينها مقر الحكومة يف القصبة الذي أخيل من موظفيه بعد 

إعالن الرئيس توليه السلطة التنفيذية بنفسه.
وينتظر يف أي لحظة تعيني الرئيس سعيد، اليوم األربعاء، رئيس حكومة 

وأعضاءها.

 القضاء يرفض 
من جانبه، دعا املجلس األعىل للقضاء يف تونس إىل النأي بالســلطة 
القضائية عن كل التجاذبات السياسية، ووصف القضاة بأنهم مستقلون.

وأكد املجلس، يف بيان، أن النيابة العمومية جزء من القضاء العديل، وأنها 
متــارس مهامها يف نطاق ما تقتضيه النصو القانونية الجاري العمل 

بها.
جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس قيس سعيد يف وقت سابق اعتزامه رئاسة 

النيابة العمومية.

من األســلحة والعتاد كانت مبعيتهم، بعد دخولهم من حدود 
غرب البالد«، مشريا إىل أن »العنارص العميلة للموساد هؤالء 
كانوا يعتزمون استخدام هذه املعدات للقيام بعمليات اغتيال 
ويف أحداث الشــغب، وأن هذه األســلحة ضمت مسدسات، 
وقنابل يدوية، وبنادق وينشســرت، وكالشينكوف، وكميات 
، حيث يستخدم قسم منها مثل بنادق وينشسرت،  من الرصا

والقنابل اليدوية، إلثارة الشغب حني التجمعات«.
وتابع »الكيان الصهيوين كان يعتزم القيام بأعامل تخريب 

خــالل فرتة االنتخابات عدة مرات يف مختلف مناطق البالد، 
إال أنه متــت الحيلولة دون وقوع هذه االعــامل التخريبية 
اإلرهابيــة يف ظل مبادرة رجال االمن يف الوقت املناســب، 
وجرى توجيه رضبة كبرية لشــبكة املوســاد اإلرهابية يف 

املنطقة«.
وشكرت وزارة األمن املواطنني، داعية إياهم إىل »التعامل 
مبزيــد من اليقظة والوعي إزاء بعض العروض املشــبوهة، 
خاصــة يف األجواء االفرتاضيــة، ومنها طلب القيام ببعض 
األمــور مقابل الحصول عىل مبالــغ غري اعتيادية، وإطالع 

الوزارة عليها يف مثل هذه الحاالت«.

أجنبية عىل األرايض العراقية من أجل محاربة تنظيم الدولة، 
مضيفــا أن األمن والجيش »قادران عىل الدفاع عن البالد من 
دون قوات التحالــف التي تقودها الواليات املتحدة«.ووصف 
الرئيس العراقي برهم صالح نتائج الحوار بني بالده والواليات 
املتحــدة بأنها »تخدم تحقيق االســتقرار وتعزيز الســيادة 

العراقية«.
مــن جانبه، وصف رئيس الربملان العراقي محمد الحلبويس 

نتائج الحوار بأنه نجا دبلومايس وسيايس للعراق.
باملقابل، قال مســؤول العالقات الخارجية يف كردســتان 
العراق ســفني دزيي إن حكومة اإلقليم ال تؤيد انسحاب قوات 
التحالف الدويل من العراق، بســبب ما وصفه بعدم اســتقرار 
البلد وتدخالت الدول األخرى يف شؤونه الداخلية وعدم اكتامل 

قدراته العسكرية.

 الوجود العسكري 
ويوجد يف الوقت الراهن نحو 2500 جندي أمرييك بالعراق 

ترتكــز مهامهم يف التصدي لفلول تنظيم الدولة. وكان تحالف 

دويل تقــوده أمريكا قد غزا العــراق يف آذار 2003، بناء عىل 

اتهامات بأن حكومة الرئيس الراحل صدام حسني متتلك أسلحة 

دمار شامل. وأطيح بصدام من السلطة لكن مل يعرث عىل مثل 

تلك األسلحة قط.

والســنوات األخرية، تركزت املهمة األمريكية يف املساعدة 

بهزمية تنظيم الدولة يف العراق وسوريا.

يف ســياق منفصل، أعلن الحشد الشــعبي بالعراق االثنني 

إصابة 3 من عنارصه إثر قصف طائرة مســرّية معســكرا له 

مبحافظة النجف جنويب العاصمة بغداد.

وذكر أن ما وصفها بطائرات مســرّية معادية اســتهدفت 

برضبتني جويتني مخزنا للعتاد واآلليات تابعا لفرقة اإلمام عيل 

القتالية، إحدى فصائل الحشــد، مام أدى إىل اشــتعال حريق 

ضخم فيه.

من جانبه، نفى اإلعالم األمني رصده وجود طائرات مسرية 

مبــكان الحادث، وقال إن االنفجار قد يكون ناجام عن ســوء 

تخزين وارتفاع درجات الحرارة.

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

ــيـــس التحرير : نــور نعمة ــبة ر نا

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فر

- 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 الرما

03/811785 - 05/ هاتف  1-2- 23830

05/ فاكس  23773

05/ 2377 - 237 8- 237 7- االعالنات  23770

05/ فاكس  23771

info@addiyaronline.com

و و وز ا ب  ا 

ر ا ت ي وا ها  ال وا ا

بايدن والكاظمي

ــابــقــة بــنــســبــة كــبــيــر جـــدا مـــع عــون را مــتــ ــكــومــيــة ســـريـــعـــة... مــيــقــاتــي: ا ــوالد  ــ ل بـ تـــفـــا
ــع ــي ــجــم ــن ال ــ ــات عـ ــ ــان ــصــ ــ ــح ــ ــع ال ــ ــرف ــ : ل ــاول اســـتـــيـــعـــا ســـخـــ الــــــشــــــار ــ ــحـ ــ الــــحــــريــــري يـ

ملــــــواكــــــبــــــة   امـــــــنـــــــي  واســــــتــــــنــــــفــــــار  االنـــــــفـــــــجـــــــار  مـــــــس  تـــــــ االزمــــــــــــــــــات 


