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ــــــــاد« ــــــــت الرم ــــــــار تح ــــــــة: »الن ــــــــي الطّيون ــــــــر ف ــــــــي مدّب ــــــــّخ« امن ــــــــد »ف ــــــــة بع ــــــــرب اهلي ــــــــي« ح »مين
ــــــــوات«  ــــــــم »الق ــــــــي« يته ــــــــلح... »الثنائ ــــــــول التس ــــــــاؤالت ح ــــــــي وتس ــــــــن الوقائ ســــــــقطة لالم
ــــــــوا »املرســــــــوم«!  ــــــــد: ال تعّدل البيطــــــــار »لــــــــن يتراجــــــــع« واملخــــــــارج لــــــــم تنضــــــــج بعــــــــد... نوالن
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»كورونـــــــــــا«: 6 حـــــــــــاالت وفـــــــــــاة
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة   629 و 

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 629 
اصابــة جديــدة بالفريوس، )604 إصابــة محلية و25 
إصابة للوافدين(، رفعــت العدد الرتاكمي للحاالت املثبتة 

اىل 632271».
ولفتت الوزارة اىل أنه »تم تسجيل 6 حاالت وفاة جديدة، 

لريتفع العدد اإلجاميل للوفيات اىل 8406».

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

ابراهيم ناصرالدين  

الحداد املعلن اليوم، ليس عىل ارواح الضحايا، بل 

عىل بلد ودولة، ميوت شبانها ونساؤها عبثا الجل 

ال يشء، لن يعرف احد كيف اندلعت حرب الطيونة؟ 

وملــاذا توقفت؟ كالعــادة التحقيقات لن تصل اىل 

اي مــكان، »ضيعان اليل راحــوا«، »امليني حرب« 

خلصــت من »فوق« لكن مــا انحلت من »تحت«، 

توقفت املواجهة العبثية بعد اتصاالت سياســية 

وامنية وليس نتيجة حسم الجيش ملعارك الشوارع 

العبثية، سقط 6 ضحايا لن يعزي ذويهم كل الكالم 

االنشــايئ والعبثي الن الخسارة ال يعوضها يشء. 

»النار« ستبقى تحت الرماد« اذا تم لفلفة القضية، 

وجرى التعامل معها كانها حادث سري وتحتاج اىل 

خبري لتحديد املســؤوليات وحجمها، فليس كل مرة 

»ستســلم الجرة«، من تبقى من لبنانيني متمسكني 

رغام عنهــم بالبقاء »ضبوا الشــنايت« باالمس، 

مهزلة يندى لهــا الجبني، قنص بدم بارد باعرتاف 

وزير الداخلية، واقــرار بغياب املعلومات االمنية، 

انــه الوطن الهش فال قيمــة لحياة او ارزاق، الكل 

كان يرتجــف باالمس مع خفقــان قلوب الطالب 

العالقــني تحت طاوالتهم املدرســية يحتمون من 

قتلــة مل يتعلموا الدرس مــن حمقى ذهبوا قبلهم 

»فرق عملة« رصاعات ال جدوى منها وهي الطريق 

املثىل اىل »جهنم« الحقيقية. 

الجيش اللبناين سهل الخروج  االمن للمدنني من مناطق التوتر

املعارك امس

العدوان عىل سوريا

اللقاء االيراين االورويب امس

يجب تحويل قضية الطيونة، ونرّص عىل 

ذلك، اىل املجلس العديل يك تكون حادثة ال 

ميّر عليها الزمن وأن يتم التحقيق التفصييل 

يف كامل تفاصيل الحادثة واستشــهاد 6 

مواطنني وجــرح أكرث من 65 مواطن، وإذ 

ذاك تظهر الحقيقة كام هي وال تبقى تحت 

عالمة االســتفهام كــام جرى يف املايض 

املشــؤوم يوم حصلت حادثة بوسطة عني 

الرمانة وعىل أثرها اندلعت الحرب اللبنانية 

والفلسطينية والعربية عىل أرض لبنان.

وعىل كل حال أوقف الجيش 9 موقوفني 

لهم عالقة بإطالق النار كام أن آالت تصوير 

قامت بتصوير مشــاهد كاملــة ملا حدث 

يف الطيونة وعني الرمانة واألوتوســرتاد 

الفاصل بني الشياح وعني الرمانة أيضا.

وهذا ما يساعد التحقيق عىل التوصل اىل 

نتيجة واضحة.

عىل طريق الديار

»الديار«

ص10

الكشـــــــــــــف عـــــــــــــن ســـــــــــــر 

ـــــــــدو  ـــــــــارة وكيـــــــــــــل رونالــــ زيــــ

لنـــــــــــــادي برشـــــــــــــلونة

القضية وطنية ويجب تطبيق الدستور
ليــت لبنان هو ســويرسا الرشق، أو 

لبنان هو بريطانيــا العظمى، أو لبنان 

هو فرنسا الدميوقراطية، أو لبنان يكون 

مثل أملانيا النظام واحرتام النظام.

لكن لبنان ليس كذلك، بل هو مجموعة 

طوائــف، والدميوقراطيــة فيــه هي 

دميقراطية توافقيــة، وهو مجموعة 

مزارع لزعامات ســيطرت عىل مناطق 

وتســيطر عليها يومــاً بعد يوم لتجعل 

الوطن هو الغائــب األول واملزرعة هي 

بديل الوطن.

القايض طارق بيطار  العديل  املحقق 

قام بواجباته، والبلد ال يتحّمل القرارات 

التــي اتخذها، خاصة مبــدأ محاكمة 

الرؤساء والوزراء، ذلك أنه ورد يف اتفاق 

الطائف أنه يجب انشــاء محكمة عليا 

ملحاكمة الرؤســاء والوزراء، وال ميكن 

ألحد أن يحاكمهم خارج هذا اإلطار. 

هذا ما نــّص عليه اتفــاق الطائف، 

لكن منــذ عام 1989 تاريخ إقرار اتفاق 

الطائف، مل يتّم انشــاء املحكمة العليا 

ملحاكمة الرؤساء والوزراء.

ولذلك فإن محاكمة الوزراء حالياً ليس 

منطقياً ويحتــاج اىل املرجعية األوىل 

وهي مجلس القضاء األعىل، إضافة اىل 

املجلس الدستوري األعىل، باإلضافة اىل 

محكمة التمييز العليا والعامة التي تقرر 

البّت يف تنحية قاٍض ويف التشــكيالت 

القضائية، أو إحالة قاٍض اىل التفتيش 

القضــايئ، وكل ذلك ليس معتمداً حتى 

اآلن بصورة جديّة.

الــرصاع اآلن مل يعد عــىل مذكرات 

توقيــف القــايض طــارق البيطار بل 

أصبح خالفاً سياسياً بالعمق بني رئيس 

الجمهورية العامد ميشال عون ورئيس 

املجلس النيايب الرئيس نبيه بّري، إضافة 

اىل موقف ســامحة السيد حسن نرص 

الله الــذي طالب بتنحّي القايض طارق 

البيطار. وطارق البيطار شجاع جداً لكن 

قرارات القايض بيطار تصلح لتنفيذها 

يف فرنســا، وبريطانيا، وســويرسا، 

والسويد.

وزراء أمــل وحزب الله واملردة اتخذوا 

موقفــاً يقــي بأن تأخــذ الحكومة 

قراراً بتنحــي القايض البيطار، ورئيس 

الجمهورية العامد ميشــال عون، وهو 

مــن الطائفة املارونيــة، رفض فرض 

قرار الســلطة التنفيذية عىل السلطة 

القضائية، وهنا ظهر االنقسام.

رئيس الجمهوريــة املاروين يريد أن 

تتخذ الســلطة القضائية القرار بتنحي 

القايض بيطار. ووزراء أمل وحزب الله 

يريدون أن تأخذ الحكومة القرار بتنحي 

بيطار، وتيار املردة تضامن مع أمل وحزب 

الله، ولكن باعتدال وحكمة. والحقيقة 

أنه مل يتم معرفة موقف الوزير السابق 

سليامن فرنجية رئيس تيار املردة حول 

تنحي البيطار أو عدمه.

الرصاع ســيايس بامتيــاز. الرئيس 

عون يريد مــن املجلس األعىل للقضاء 

أو محكمة التمييز العليا أن تقرر تنحي 

بيطار، كون السلطة القضائية مستقلة 

عن الســلطة التنفيذيــة، ووزراء أمل 

وحزب اللــه ورمبا وزراء املردة يريدون 

أن تأخذ الحكومة قرار تنحي بيطار.

اذا الخــالف ســيايس، وتحّول اىل 

يوم دموّي مؤســف ورحم الله شهداء 

الطيونة الذين سقطوا يف عّز شبابهم، 

وقّدم الله الشفاء للجرحى وأعطى الله 

للجيــش اللبناين كّل الجــرأة والنخوة 

لضبط االستقرار.

وال بّد من تحقيق دقيق وجدّي حول ما 

حصل عسكرياً يف االشتباكات وكيفية 

حصول الحادثة وســقوط الشــهداء 

والجرحى. 

ويجــب تحويــل هــذه الحادثة اىل 

املجلس العديل ألن الحادثة كبرية ويجب 

تعيني قاض كامل الشــفافية والنزاهة 

واالســتقاللية. واألفضل أن ال يكون ال 

شيعي وال مسيحي وال سنّي، بل أن يكون 

من الطائفة الدرزية الكرمية.

شارل أيوب

حقيقة الديار

ــــام  ــ ــ ــ ــ ــ ــــر العـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن النفيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــدس« تعلـ ــ ــ ــ ــ ــــرايا القـ ــ ــ ــ ــ ــ »سـ
ــطينيين ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرى الفلسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع األسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاً مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تضامنـ

االنتخابـــات العراقيـــة: الصـــدر يســـعى لتحالـــف حكومـــي
و»كتائـــب حـــزب اللـــه« تتهـــم الكاظمـــي بتزويـــر االنتخابـــات

أعلنت رسايا القدس النفري العام يف صفوف 

مقاتليهــا، رداً عىل ما يتعــرّض له األرسى 

الفلسطينيني يف السجون االرسائيلية.

ويف بيــان لها أمس الخميس، أكّدت رسايا 

القــدس أنهــا تلّقت »ترصيــح األمني العام 

القائد زياد النخالة حول ما يتعرّض له أرسانا 

مبسؤولية عالية«.

وقالت: »بعد ترصيــح القائد، نعلن النفري 

العــام يف صفــوف مقاتلينــا، ونحن عىل 

جهوزية كاملة ورهن اإلشارة«.

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 

أمس الخميس، عن تشــكيل لجنة تفاوضية 

تضم 4 من قادة التيار مهمتها بحث إمكانيات 

إجراء تحالفات لتشــكيل الحكومة املقبلة، 

وذلــك عقب تصدر التيــار الصدري النتائج 

األوليــة لالنتخابــات الربملانية التي جرت 

األحــد املايض، فيام اتهم حزب الله العراقي 

حكومــة بغداد بتزوير النتائج، ودعا رئيس 

الوزراء األســبق حيــدر العبادي مفوضية 

االقرتاع. إشكاالت  لحسم  االنتخابات 

نقلت وكالة »يونيوز«، عن قيادة غرفة عمليات حلفاء سوريا، 

أنّهــا »اتخــذت قراراً بالرد القايس عىل العــدوان عىل تدمر«، 

موضحًة أّن »األهداف التي هاجمتها الطائرات اإلرسائيلية هي 

مراكز خدمات وتجّمع للشباب«.

وأضافت غرفة عمليات حلفاء سوريا، أّن »نتيجة هذا االعتداء 

سقط عدد من الشهداء والجرحى من اإلخوة املجاهدين«، مشريًة 

إىل أنّه »لوال االنتشار لكان عدد شهداء االعتداء كبرياً جداً«.

وقالت غرفة عمليات حلفاء ســوريا: »لطاملا كانت مهمتنا 

وحضورنا املرشوع يف ســوريا ملســاعدة الدولة الســورية، 

فنحــن نعمل تحت رعاية الدولة ملواجهة اإلرهابيني واملرشوع 

التكفريي، وعىل رأسهم داعش«.

وأضافت: »عىل مدى ســنوات ونحن نتعرض العتداءات من 

حّذر ســفري ومنــدوب إيران الدائم لــدى األمم املتحدة، 
مجيــد تخت روانجي، االحتــالل اإلرسائييل من »أي خطأ 
يف الحســابات ومغامرة محتملة ضــد إيران، ومن ضمن 

السلمي«. النووي  برنامجها  ذلك 
وقال تخت روانجي يف رسالة وجهها إىل الرئيس الدوري 
ملجلس األمن الدويل، األربعاء، إنّه وخالل األشــهر األخرية 
»ازداد عدد وشــدة تهديدات الكيان االرسائييل االستفزازية 
واملغامرة باســتمرار اذ بلغ مستوى تحذيرياً« ضد طهران.

وأضــاف أّن التهديد الذي وجّهتــه »إرسائيل« مبواصلة 
»تدمــري قدرات إيران« يثبت أّن »هذا الكيان هو املســؤول 
عن الهجامت اإلرهابية عىل برنامجنا النووي الســلمي يف 

املايض«.
وتابع: »نظراً للاميض املقيت ألساليب الكيان اإلرسائييل 
املزعزع لالســتقرار يف املنطقة، وكذلــك عملياته الرسية 

»حلفاء سوريا«: الرد على العدوان الصهيوني في تدمر سيكون قاسياً جداً

إيــــــــران تحــــــــّذر »إســــــــرائيل« مــــــــن املغامــــــــرة باســــــــتهداف البرنامــــــــج النــــــــووي
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ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ

طبول الحرب األهلية
نبيه الربجي

وما  يحــدث،  مــا  كل 
يقال، يشري اىل أن هناك، 
يف مكان مــا، من يقرع 
األهلية.  الحــرب  طبول 
أيها  خاصــة،  بصــورة 

انتبهوا... املسيحيون 
االنفجار؟  اىل  ذاهبون 
نستشــعر  األوىل  للمرة 
منا،  تقــرتب  النريان  أن 
واقليمية.  دولية  وبادارة 

العيــون االنكليزية، وقد خربناهــا عىل مدى أكرث من 
التغيري  املستحيلة«.  »الجمهورية  فينا  ترى  باتت  قرن، 
مســتحيل. الســتاتيكو مســتحيل، االنقاذ مستحيل. 
كيف ميكن لدولــة ما أن تقوم عــىل )أو فوق( هذه 

األنقاض. هم...  الرعايا  دولة.  أنقاض  ؟  املستحيالت 
لــن ندخل يف املســار القضايئ، مــع اقتناعنا بأن 
التســييس هو األساس يف اســترشاء ثقافة الفساد 
الذي اخرتق عظامنا واخرتق مؤسســاتنا، وحّولنا اىل 
اجتامعي. وحطام  اقتصادي،  وحطام  سيايس،  حطام 

ال ميكن لنــا أن نتصور أن انفجــار املرفأ ناجم عن 
خطــأ تقني، أو عن خطأ بــرشي. الصدفة، ولو كانت 
الصدفــة الجهنميــة، ال ميكن أن تفعل ذلــك. ابحثوا 
عن أجهزة االســتخبارات، وقد أعدت الســيناريو بكل 
تفاصيلــه. أن يكون تفجري ذلك املرفق االســرتاتيجي 

لبنان. لتفجري  مدخالً 
2 عىل شــاكلة  الجمهورية رقم  قادتنــا  أمل يجعل 

12؟ العنرب رقم 
هــؤالء القادة الذين وضعونا بــني جاذبية الخنادق 
الدياســبورا  نكون  أن  الثالت  الخيار  القبور.  وجاذبية 
يف  الصفيح  ضواحــي  لعــل  األمــم.  أرصفــة  عىل 

انتظارنا...
الطبقة السياســية عاجزة عــن فعل أي يشء، أي 
يشء، مــن أجل وقف التدهور الــذي هو الوجه اآلخر 
لالنفجار ما دام يفي اىل النتيجة نفســها : املواطن 

الجثة ـ 
هكذا رثانــا الروايئ األمرييك دوغالس كنيدي الذي 
زارنــا منذ نحو ثالث ســنوات، واحتار ما اذا كان يف 
الجــــنة أم يف جهنم. لــو زارنا اآلن ملا وجد ســبباً 

للحرية.
البيطار.  القايض طــارق  بكثري من  أكرب  املشــكلة 
ســؤالنا البديهــي: نحو ألفي طن مــن األمونيوم، أو 
اللصوص عىل  العنرب. هل حملهــا  أكرث، رسقت مــن 
ظهورهــم أم عىل ظهور الحمري لــ يختفي أي أثر 
للجهة التي كانت تنقل تلك املادة وعىل مدى ســنوات، 

السيناريو؟ يكة يف  أن تكون  بد  وال 
أركان الطبقة السياســية مل يعودوا يشــبهون، يف 
اثيل  وجوههــم  ويف ترصيحاتهم، الباهتــة، حتى 
الشمع. بكل بســاطة، وبكل واقعية، ننتظر ما يقوله 
بات يــدار من وكالة  أنه  يبدو  الــذي  القضاء والقدر 

املركزية. االستخبارات 
ليس صحيحاً أن »صفقة القرن« ســقطت بسقوط 
دونالد ترامب. هذا املسار الديبلومايس، واالسرتاتيجي 
املعقد ال ميكــن أن يكون من صنع رجــل آت من ليل 
الصفقــة وضعها من  فيغــاس.  الغانيــات يف الس 
بـ«أنبياء  أو  اليهود«،  بـ«ملوك  نيويورك  يف  يوصفون 

اليهود«.
بــكل بســاطة، نحن ضحايــا تلــك الصفقة. يف 
مراســالت دافيد بن غوريون ومويش شــاريت. يف 
مطلع الخمســينات مــن القرن املــايض كان لبنان  
البوابــة الذهبيــة للولوج اىل العمــق العريب. اقرأوا 
كتاب »اللؤلؤة« الذي يروي قصة الجاسوسة الشهرية 
وال كوهــني، وكم نامــت يف فرا رؤســائنا  شــي
وزعامئنا، لتالحظــوا كيف أن »القيادة االرسائيلية« ال 

بأسنان لبنان...  تتحمل  أن  ميكن 
ما دامت الحرب الخارجية مســتحيلة، ملاذا ال تكون 
الحــرب من الداخــل. »االرسائيليون« ليســوا بعيدين 
أبداً عن  تضاريس الســاحة اللبنانيــة. ما يعنيهم أن 
يكون لبنان ضاحية للهيكل. ســواء عىل شكل كازينو 
يســتقبل بريجيت بــاردو كام لو أنه يســتقبل ملكة 
قرطاجة، أو عىل شكل مقهى توضع فيه، بني كؤوس 
النبيذ، الســيناريوات الخاصة باالنقالبات العسكرية، 
املنطقــة عىل تخوم  لتبقى  اليمن،  اىل  ومن ســوريا 

الوسطى. القرون 
مل يعد الهدف تحطيم أسنان لبنان، بل تحطيم لبنان. 
مبواصفات  الطوائــف،  ملوك  اياهم  املافيــات،  ملوك 
عيل بابــا واألربعني حرامي فتحــوا كل األبواب أمام 
كل االحتامالت. مــاذا يريد »االرسائيليون« أكرث من أن 

عظمية؟ هياكل  اىل  اللبنانيون  يتحول 
أمام احدى املرجعيات الحساســة تســجيل صويت 
التصــال هاتفي بني قطبني حزبيــني. األول يقول »ما 
التفجري، وهذا رأي أصحابنا«   أمامنا من خيار ســوى 

فليكن... اآلخر:  رد 

بوال مراد

روايتان متناقضتان يتم تناقلهــام ملا حصل يوم أمس يف 
منطقة الطيونة.

الروايــة االوىل، روايــة »الثنايئ الشــيعي«، وتقول بأن 
متظاهرين سلميني شــاركوا يف وقفة احتجاجية امام قرص 
العــدل واملناطق املحيطة فيــه، واثناء تنقلهــم ومغادرتهم 
تعرضوا لكمــني كبري من قبل قناصة كانــوا يتمركزون عىل 
أسطح االبنية. يقولون انهم تابعون لـ »القوات اللبنانية«، ما 

استلزم وبشكل تلقايئ الرد عليهم ومواجهتهم. 
املصادر القريبــة من »الثنايئ« تعترب ان كل التســجيالت 
الصوتيــة التي تم تناقلها لـ »قواتيني« مســاء االربعاء، كام 
فية  »الفيديوهات« التي أظهرت رفع صلبان يف منطقة اال
وغريهــا، كلها تؤكد وجود اســتعدادات من قبــل »القوات« 
ة مع  لالعتداء عــىل املتظاهرين والدخــول مبواجهة مبا
عنارص حزب الله، استكامال لخطة وزير الخارجية االمريكية 
الســابق مايك بومبيو التي تدفع باتجاه تفجري الوضع االمني 

قبل موعد االنتخابات النيابية.
 وتضيف املصادر: »اعدوا االرضية جيدا للمواجهة االمنية، 
اذ استبقوها بافقار الناس وتجويعهم ظنا بأنهم ينقلبون عىل 
حزب الله، كام واالهم مبحاولة تحميل الحزب مسؤولية انفجار 
مرفأ بريوت«. وتســتبعد املصادر ان تتم مللمة الشارع رسيعا، 
الفتة اىل ان ما يحصل لن تكون عىل االرجح مســاعدة  وزير 
السفرية فيكتوريا  السياســية  للشؤون  األمريكية  الخارجية 
نوالند بعيدة عنه، وتشــري املصــادر اىل ان »جعجع ال يقوم 
بتحــرك عىل هكذا نطاق من دون امــر عمليات امرييك، وان 
كانــت املعلومات التي لدينا تفيد بأنه مل يكن متحمســا لهذا 

السيناريو واجرب عليه«.

ومبقابل رواية »الثنايئ« رواية »القوات« ملا يحصل، 
وحديث مصــادر قريبة منه عن اســتفزاز واضح 
مارســه املتظاهرون ودخولهم مناطق مســيحية 
قواتية، وتشــري املصادر اىل ان »النفوس املحتقنة 
من كل مامرسات الحزب وآخرها قراره تنفيذ انقالب 
اسود عىل القضاء ومحاولته انهاء التحقيق بانفجار 
املرفأ وتهديده املحقق العديل القايض طارق البيطار 
اكرث من مرة، كلها ادت النفجار الوضع يف الشارع. 
»وتضيف املصادر »كل من يحاول تحميل القوات وزر 
مــا يحصل، وقولهم ان عنــارص تابعني لهم هم من 
بدأوا بقنص املتظاهرين الســلميني، هو اما جاهل او 
يحاول تعميم الرواية املقابلة. االمور واضحة وضوح 
الشــمس... اليس الحزب من هــدد بازاحة البيطار 
بالقوة؟ وامل يصعد وزيــر الثقافة من داخل مجلس 
الوزراء مهددا بقبعه«؟. وتعتــرب املصادر ان »هناك 
فائض قوة لدى الحزب يسعى الستعامله اليوم بوجه 
القضاء وبوجه اللبنانيني، ومل يعد يجوز الســكوت 
عن ذلك. كل آدائهم يؤكد تورطهم بقضية املرفأ، واال 

لكانوا انتظروا اصدار البيطار قراره الظني«. 
وبني هذه الرواية وتلك، يبدو واضحا ان البلد دخل 
منحى خطريا جدا، يبدو اقرب من اي وقت م اىل 
منحى الحرب االهلية، خاصة اذا ما اتخذت املواجهات 

طابعا طائفيا، يبدو واضحا ان هناك جهات بالداخل والخارج 
تعمل عليه. ويحاول رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون 
قطــع الطريق عىل هؤالء من خالل ســعيه و«التيار الوطني 
الحر« لعدم الدخول طرفا يف النزاع الحاصل، وان كان قضائيا 
منحازا الســتمرار القايض البيطار يف مهامه. وميكن القول 
ان عالقة »التيــار«  حزب الله باتت عىل مفرتق طرق، فرغم 

كل التحديات التي واجهتها منذ توقيع تفاهم مار مخايل عام 
2006، يبدو التحدي الحايل هو االخطر باعتبار ان »التيار« غري 
قادر عىل الدخول مبواجهة علنية مع الحزب وفك التفاهم، النه 
يكون بذلك يرسخ الطابع الطائفي للرصاع الحاصل، ما يشكل 
عنرصا اساسيا يســاعد باندالع حرب اهلية، كام انه باملقابل 
غري قــادر عىل دعم موقف الحزب، الن ذلك ســيعني انتهاءه 

مسيحيا عىل بعد اشهر معدودة من االنتخابات النيابية.

ن رئيس الجمهورية العامد ميشال عون، اللبنانينّي »اّن  ط
عقارب الساعة لن تعود اىل الوراء، ونحن ذاهبون باتجاه الحل 
وليس يف اتجاه أزمة«، مشــددا عىل انّه »بالتعاون مع رئيس 
الحكومة ورئيس مجلس النواب لن نتساهل ولن نستسلم اىل 
أّي أمر واقع ميكن ان يكون هدفه الفتنة التي يرفضها جميع 

اللبنانيني.«
كالم الرئيس عون جاء يف خــالل الكلمة التي وجّهها اىل 
اللبنانيني مســاء امس، عرب مختلف وســائل االعالم، عقب 
االحداث األمنية التي شــهدتها منطقــة الطيونة منذ ما قبل 

الظهر وحتى ساعات متقّدمة من بعد الظهر.
ويف ما يــيل، نص الكلمة التي وجّههــا الرئيس عون اىل 
اللبنانيني: »ما شهدناه يف منطقة الطيونة، مشهد مؤمل وغري 
مقبول، برصف النظر عن االســباب واملسبّبني. بداية، تعزيتي 
اىل ذوي االبرياء الذين سقطوا اليوم برصاص مجرمني، اعادنا 

بالذاكرة إىل اياٍم طويناها، وقلنا: »تنذكر وما تنعاد«.
أضاف »ليس مقبوال ان يعود الســالح لغــة تخاطب بني 
االفرقــاء اللبنانيني، ألننا جميعاً اتّفقنــا عىل ان نطوي هذه 
الصفحة السوداء من تاريخنا. إّن ما جرى اليوم، ليس مقبوألً، 
خصوصاً يف وقت ارت الجميع االحتكام اىل دولة القانون 

واملؤسسات. وهذه الدولة، التي تضمن الحريّات ال ّسيام منها 
حريّــة التعبري عن الرأي، يجب ان تكــون وحدها، من خالل 
مؤّسســاتها، املرجع الصالح والوحيد ملعالجة اّي إشــكال أو 
خالف أو اعرتاض. إّن الشــارع ليس مكان االعرتاض، كام اّن 
نصــب املتاريس أو املواقف التصعيديّــة ال تحمل هي األخرى 
الحل. ما من أمر ال حّل له، وحلّه ليس اال من ضمن املؤسسات 

وكذلك من خالل الدستور الذي ما من أمر يعىل عليه، ال التهديد 
وال الوعيد«.

وتابع »إّن البلــد ال يحتمل خالفات يف الشــارع. إّن البلد 
يحتاج اىل معالجات هادئة، مكانها الطبيعي هو املؤسسات، 
ويف مقّدمها مجلــس الوزراء الذي يجب ان ينعقد، وبرسعة. 
وقد أجريــت اليوم اتصاالت مع االطــراف املعنّية ملعالجة ما 
حصل، واألهّم ملنع تكراره مرة تانية، علامً انّه لن نســمح بأن 
يتكّرر تحت أي ظرف كان. والقوى العسكرية واألمنية قامت 
وســتقوم بواجباتها يف حامية االمن واالســتقرار والسلم 
األهيل. ولن نســمح ألحد بــأن ياخذ البلــد رهينة مصالحه 

الخاصة أو حساباته«.
وأكــد الرئيس عون »إّن ما حصل ســيكون موضع متابعة 
أمنّيــة وقضائّية. وانا، من جهتي، سأســهر عــىل ان يبلغ 
التحقيق حقيقة ما جرى، وصوالً اىل محاســبة املســؤولني 
عنه واملحرّضني عليــه، مثله مثل أّي تحقيــق قضايّئ آخر، 
مبا فيه التحقيق يف جرمية املرفأ، التي كانت وســتبقى من 
أولويات عميل والتزامي تجاه اللبنانينّي واملجتمع الدويل، عىل 
حد سواء، عىل قاعدة اســتقاللّية القضاء وفصل السلطات 

واحرتام العدالة«.

ن يعود الســــــال لغة تخاطب عــــــون : عقارب الســــــاعة لن تعود الى الــــــوراء ولي مقبوالً 
ين ولين واملحّر ســــــهر على بلــــــو التحقيق الحقيقــــــة وصوالً الى محاســــــبة املســــــ س
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اال ونهرا لم للبنانيني         عون يو 

حّول التحرك االحتجاجي الذي دعا اليه مؤيدو »أمل« وحزب 
الله أمام قرص العدل يف بــريوت »تنديداً بأداء املحقق العديل 
طارق بيطار، شوارع العاصمة  اىل ساحة حرب بعدما اتخذت 
التحركات طابعا ناريا دمويا سقط فيه عدد من القتىل والجرحى 
من املدنيني واملسلحني، حيث وقبل التحرك، سمع إطالق نار يف 
الشــياح  عني الرمانة  الطيونة...  وأطلق هؤالء الرصاص 
الكثيف عند مســتديرة الطيونة.. وكان شــوهد قناصني عىل 

سطوح األبنية. وشهد املكان انتشاراً كثيفاً للجيش اللبناين.

 الجيش: توقيف 9 أشخاص
من بينهم سوري يف الطيونة 

أعلنــت قيادة الجيش  مديرية التوجيــه يف بيان لها انه: 
»أثناء توجه عدد من املحتجني إىل منطقة العدلية لالعتصام، 
حصل إشكال وتبادل إلطالق النار يف منطقة الطيونة  بدارو، 
مــام أدى إىل مقتل عدد من املواطنني وإصابة آخرين بجروح. 
وعىل الفور، عزز الجيش انتشاره يف املنطقة، وسري دوريات 

راجلة ومؤللة.
كام دهم عددا من األماكن بحثــا عن مطلقي النار، وأوقف 

تسعة أشخاص من كال الطرفني من بينهم سوري.
اف القضاء املختص. ت التحقيقات مع املوقوفني بإ بو

وأجرت قيــادة الجيش اتصاالت مع املعنيــني من الجانبني 
الحتواء الوضــع ومنع االنزالق نحو الفتنــة، وتجدد القيادة 

تأكيدها عدم التهاون مع أي مســلح، فيام تســتمر وحدات 
الجيش باالنتشار يف املنطقة ملنع تجدد االشتباكات«.

وكانت اعلنت قيادة الجيش انــه خالل توجه محتجني اىل 
منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية يف منطقة الطيونة 
بدارو. وقد ســارع الجيش اىل تطويق املنطقة واالنتشار يف 
احيائها وعىل مداخلها، وبدأ تسيري دوريات كام با البحث 
عن مطلقي النار لتوقيفهم. اضافت الحقا بأن وحدات الجيش 
املنترشة ســتقوم باطالق النار باتجاه اي مسلح يتواجد عىل 
الطرقات وباتجاه اي شــخص يقدم عىل اطالق النار من اي 

مكان آخر.

 الدفاع املدين يجيل السكان 
ومع  تجدد االشــتباكات واطالق القذائــف، قام متطوعو 
الدفاع املدين بإجالء عدد من املواطنني املسنني من منازلهم يف 

منطقة الطيونة.

 وزارة الصحة 
من جهتها، اعلنــت وزارة الصحة العامــة يف بيان، ويف 
حصيلة رســمية غــري نهائية، أن عدد ضحايا االشــتباكات 
املؤسفة بلغ ســت ضحايا و32 جريحا بينهم اثنان يف حالة 
حرجة، وهم يعالجون يف املستشــفيات املحيطة: الســاحل 
والزهــراء وبهمن وجبل لبنان واوتيل ديو والرســول االعظم 

وسان جورج.

وكانت طالبت وزارة الصحة يف بيان، املستشفيات الحكومية 
والخاصة باستقبال الجرحى ومعالجتهم عىل نفقة الوزارة.

 عون 
العامد ميشــال عون  باملوازاة، اجرى رئيــس الجمهورية 
اتصاالت مع رئيس الحكومة نجيــب ميقايت ووزيري الدفاع 
والداخلية وقائد الجيش، وتابع معهم تطورات الوضع األمني. 
وعليه، استقبل رئيس الجمهورية، عرصا يف قرص بعبدا، قائد 
الجيش العامد جوزف عون، الذي اطلعه عىل تفاصيل االحداث 
األمنية التي شهدتها اليوم منطقة الطيونة، واإلجراءات التي 
اتخذها الجيش لوقف اطالق النار وإعادة األمن واالستقرار اىل 

املنطقة.
واطلع العامد عــون رئيس الجمهورية عــىل التحقيقات 

الجارية ملعرفة أسباب ما حصل والجهات التي تقف خلفه.

 ميقايت 
وكان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقايت انتقل، بعد الظهر 
اىل مقر وزارة الدفاع، حيث اســتقبله وزيــر الدفاع الوطني 
موريس ســليم وقائد الجيش العامد جوزيف عون، ثم انتقلوا 
اىل غرفة عمليات قيادة الجيش ملتابعة مجريات االوضاع من 

قائد الجيش واعضاء مجلس القيادة.
وأكد ميقــايت »ان الجيــش ماٍض يف اجراءاتــه لتوقيف 

املتورطني.«

حايا و جريحاً في الطيونة... و »الصحة« : على املستشفيات استقبال الجرحى على نفقتها   6
ــدا ... ومــيــقــاتــي زار الـــيـــرزة ملــتــابــعــة األحــ ــ ــي ــج ــد ال ــائ ــع ق ــورات م ــط ــت ــع ال ــاب ــون ت عـ

نفت الدائــرة اإلعالمية يف »القوات اللبنانية« يف بيان، 
»الخــرب الصادر عن قياديت حزب اللــه وحركة أمل لجهة 
اتهامهام القــوات اللبنانية بالقتــل املتعمد، وأكدت عىل 

اآليت:
 أوال، تطالب القوات اللبنانية األجهزة املختصة بتحديد 

املسؤوليات بشكل واضح ورصيح.
 ثانيا، ما حصل من أحداث مؤسفة عىل األرض، وهي 
موضع اســتنكار شــديد من قبلنا، ما هي ســوى نتيجة 
عملية للشــحن الذي بدأه السيد حسن نرصالله منذ أربعة 
أشــهر بالتحريض يف خطاباته كلها عىل املحقق العديل، 
والدعوة الرصيحة والعلنية لكف يده، واستكملها بإرسال 
مسؤوله األمني وفيق صفا إىل قرص العدل مهددا ومتوعدا 
القايض ب »القبع«، وصوال إىل تخيري مجلس الوزراء بني 
التعطيــل أو إقالة القايض البيطــار، وعندما وجد الحزب 
أن هناك عدم تجــاوب مع تهديداته دعا إىل التظاهرة التي 

حصلت اليوم.
 ثالثا، وســائل اإلعالم كلها إضافــة إىل الفيديوهات 
املنترشة عىل مواقع التواصــل االجتامعي تؤكد بامللموس 
الظهور املســلح باألربيجيات والرشاشــات والدخول إىل 

األحياء اآلمنة.
 رابعا، إن اتهام القوات مرفوض جملة وتفصيال، وهو 
اتهام باطل والغاية منه حــرف األنظار عن اجتياح حزب 

الله لهذه املنطقة وسائر املناطق يف أوقات سابقة.
 خامســا، ما حصل يعرفــه القا والــداين وهو 

االنقاليب نفســه، واســتخدام  باملنطق  العدالة  مواجهة 
السالح، والرتهيب، والعنف، والقوة إلسقاط مسار العدالة 

يف انفجار مرفأ بريوت«.
الدائــرة اإلعالمية يف »القوات«:  ويف بيان آخر، قالت 
»تعددت االجتهادات يف ما خص أحــداث الطيونة، بينام 
الحقيقة واحدة وظاهرة للعيــان وال لبس فيها ووقائعها 
مصورة ومثبتة وواضحة، وباملناســبة نطلب من الجيش 
اللبناين الذي كان شاهدا منذ اللحظة األوىل عىل مجريات 
هــذا اليوم الطويــل أن يصدر بيانا مفصــال يوضح فيه 
مالبســات ما جرى كله، منذ اللحظــة األوىل، كيال يبقى 
بعضهم، وباألخص حزب الله، يستغل هذه األحداث األليمة 
ليطلق اتهاماته شــامال وميينا، من أجل الخروج من املأزق 

ته الحاضنة والبالد فيه«. الذي وضع نفسه وبي

ــا ــ ــنـ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ اتـ  : تـــــــــــــــرّد  والــــــــــــقــــــــــــوات   ...
بــــــــالــــــــقــــــــتــــــــل املـــــــــتـــــــــعـــــــــّمـــــــــد مـــــــــرفـــــــــو 

ــال الـــعـــام الــيــوم  ــفـ القـ ــ ــرة بـ ــ ــذك ــ م
الــشــهــداء  روا  عــلــى  حـــــــداداً 

أصدر رئيس مجلــس الوزراء نجيب ميقايت املذكرة 
االتية: » يعلن اليوم الجمعة يوم إقفال عام حدادا عىل 
الطيونة،  أحداث  نتيحة  الذين سقطوا  الشهداء  أرواح 
بحيــث تقفل جميــع اإلدارات واملؤسســات العامة 

والبلديات واملدارس الرسمية والخاصة«.

أمل  الله وحركة  قيادتا حزب   أصدرت 
بيانا مشرتكا جاء فيه: »يف إطار التعبري 
الســلمي الحضاري عن موقف سيايس 
واضح عــربت عنه قيــادة الطرفني من 
مســار التحقيــق يف جرميــة املرفأ ، 
فكانت الدعــوة اىل التجمع الرمزي أمام 
قــرص العدل يف بــريوت والذي تعرض 
املشاركون فيه اىل إعتداء مسلح من قبل 
اللبنانية«  »القوات  حزب  من  مجموعات 
املجاورة وعىل  االحياء  انترشت يف  التي 
أســطح البنايــات ومارســت عمليات 
القنص املبــا للقتل املتعمد مام أوقع 

هذا العدد من الشهداء والجرحى«.
الله  حــزب  »ان  البيــان  اضــاف 
إذ يدينان ويستنكران  وحركة »أمل« 
هــذا العمــل اإلجرامــي واملقصود 
والسلم  اإلســتقرار  يستهدف  والذي 
الجيش  تحمل  اىل  يدعــوان  االهيل، 
والقــوى األمنية مســؤولياتهم يف 
إعاده األمــور اىل نصابها، وتوقيف 
واملعروفني  القتل  بعمليات  املتسببني 
أداروا  الذين  واملحرضني  باألســامء 
هــذه العملية املقصــودة من الغرف 
اشــد  وإنزال  ومحاكمتهم  الســود 

بهم«. العقوبات 
آيات  بأسمى  الطرفان  »يتوجه  وختم: 
التقدير والعرفان ألهلنا وشبابنا األوفياء 
الذين لبوا نداء املشــاركة ومارسوا أعىل 
درجات اإلنضباط والتزام التعبري السلمي 
دوما  وكانوا كام عهدناهم  عن موقفهم 
مثــاال يف التضحية والوفــاء. ونتقدم 
من أهلنا أهل الشــهداء بالتعزيه القلبية 
الستشــهاد هذه الثلة من األوفياء الذين 
وقعوا بني أيدي الله، شهداء م معاهدين 
أن نتابع قضيتهــم حتى تحقيق العدالة 
كام نتوجه للجرحى وأهاليهم بالتمنيات 

العاجل«. بالشفاء 
وكان صدر بيان آخر عن الحركة وحزب 
ام الساعة 10:45،  الله جاء فيه: »يف 
وعىل أثر توجه املشــاركني يف التجمع 
الســلمي أمام قــرص العدل اســتنكارا 
املرفأ،  قضيــة  يف  التحقيق  لتســييس 
وعنــد وصولهم إىل منطقــة الطيونة 
تعرضوا إلطــالق نار مبــا من قبل 
البنايات  أسطح  عىل  موجودين  قناصني 
املقابلة  وتبعه إطالق نار مكثف أدى إىل 
وقوع شــهداء وإصابات خطرة حيث ان 
إطالق  النــار كان موجها عىل الرؤوس. 
إن هذا االعتداء مــن قبل مجموعات 
البلد  مسلحة ومنظمة يهدف إىل جر 
لفتنة  مقصودة يتحمل مســؤوليتها 
املحرضون والجهات التي تتلطى خلف 
دماء ضحايا وشــهداء املرفأ من أجل 

تحقيق مكاسب سياسية مغرضة.
إن حركة أمل وحــزب الله يدعوان 
الجيــش اللبناين لتحمل املســؤولية 
والتدخــل الرسيــع  إليقــاف هؤالء 
األنصار  جميع  يدعوان  كام  املجرمني 
االنجرار  الهدوء وعدم  إىل  واملحازبني 

إىل الفتنة الخبيثة«.

مــــــــــــــــــــــــــــــــــل« وحـــــــــــــــــــــــــــــزب الـــــــــــــــلـــــــــــــــه : «
اعـــــــــتـــــــــداء مــــــســــــّلــــــح يــــــهــــــدف الــــــــــى الـــفـــتـــنـــة

ــي شـــهـــداءهـــا ــع ــن »امـــــــل« ت
نعت قيادة حركة أمل اىل الشهيد مصطفى 
منري زبيب، الشــهيد حســن محمد صبحي 
مشيك والشهيد حســن جميل نعمة، والذين 
قضــوا خــالل املشــاركة يف التظاهرة يف 
الشــهداء  أهايل  الحركة  وعاهدت  الطيونة. 
الجرمية ومتابعة  »بالعمل لكشف مالبسات 
بهذا  املرتبطني  املتورطني  لتوقيف  التحقيقات 

العمل اآلثم والجبان«.

ــد  ــوالن ـــل ن ــا د ــة... م ــون ــطــي ــي ال ــا حــصــل ف ــتـــان مل روايـ

يون الجيش ينت  ال
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للتهدئة يــدعــون  ــرؤســاء  وال مــرتــابــون...  الفرنسّيون  يــجــري...  عّما  لت  س نــوالنــد 
فادي عيد

تركت زيارة مســاعدة وزير الخارجية األمرييك لشــؤون 
الرشق األوســاط فيكتوريا نوالند، إنطباعاً مفاده بأن لبنان 
بات يذكّر املجتمع الدويل باملراحل السابقة التي مّر بها بفعل 
الحروب واألحداث والتطــّورات التي اجتازها حينذاك، إذ ينقل 
عن مقّربني من الســفارة األمريكية، أن نوالنــد أبدت قلقها 
حيال اإلضطرابات التي تشهدها الساحة اللبنانية، وكان هذا 
املوضوع من امللفات التي فرضت نفسها، واألمر عينه انسحب 
عىل الفرنسيني املعنيني بشكل أسايس بالوضع الداخيل، وهم 
الذين أنتجوا التســوية مع إيران، وكان لهم الدور األســايس 
تصاالت مع  يف تشكيل الحكومة الحالية، كذلك متابعتهم ل
الدول املانحة بغية اإلستحصال عىل مساعدات عاجلة للبنان 

يف ظل ما يشهده من أوضاع إقتصادية صعبة.
يف هذا اإلطار، تشري معلومات، نقالً عن مصادر سياسية 
عليمة، اىل أن ما جرى يف الشارع باألمس، والذي ال زال قابالً 
ومرشــحاً للتصعيد، بّدل من أجندة املجتمع الدويل تجاه امللف 
اللبناين عىل كافة املســتويات، عىل خلفية حجم التطّورات 
وخطورتهــا، وبالتــايل يجزم أحــد الوزراء الســابقني بأن 
معلوماته تؤكد أنه ال مساعدات للبنان، والتي كان من املتوقع 
أن تأيت للحكومة، وتوّقفــت عىل خلفية متابعة ومراقبة ما 
ء مقتضاه دولياً  سيؤول إليه الوضع الداخيل، ليبنى عىل ال
وإقليمياً وعربياً، ألن الســاحة الداخلية باتت قابلة لكل أنواع 

التطّورات األمنية والسياسية. 
ويشري الوزير السابق اىل ان هناك أجواء عن تحرّكات ستحصل 
يف الســاعات املقبلة، بغيــة وقف األعــامل امليدانية وإعادة 
الحوار السيايس من خالل الحكومة والقيادات السياسية، ألن 
ات تنب بحرب أهلية ظهرت معاملها يف الساعات املاضية،  ّ املؤ
باعتبار أن ما جرى يف الشــارع حرب حقيقية وتشبه املعارك 
اس وساخنة، لذلك، هناك  التي جرت يف مناطق كانت خطوط 

تتوّضح  قــد  فرن  تدخل 
القادمة  الساعات  معامله يف 
مــع الرؤســاء واملرجعيات 
والقيادات السياســية، نظراً 
لدّقــة الوضع وخطورته يف 
آن، واملخــاوف مــن دخول 
وسادسة  خامســة  طوابري 
عىل الخط وتزكية نار الفتنة 
وصوالً  واملذهبية،  الطائفية 
اىل عوامــل أخرى من خالل 
تواجــد تنظيــامت أصولية 
وغــري لبنانيــة، وأيضاً اىل 
عامل النازحني، مبعنى أن كل 
اإلحتامالت واردة إلشعال نار 

أي فتنة.
ة  ويف ســياق مّتصل، 
اتصاالت  عــن  معلومــات، 
جــرت، وبقيــت بعيدة عن 
األضواء، بني الرؤساء الثالثة 

ورئيس الحزب التقدمي اإلشــرتايك وليد جنبالط، وأيضا مع 
قيادة الجيش وقوى األمن الداخــيل لرفع الغطاء عن املخلّني 
باألمن، وترك املســألة بعهدة الجيش اللبنــاين، منعاً النتقال 
هذه اإلشــتباكات اىل مناطق أخرى، أو افتعال أحداث لجرّها 
اىل رصاع طائفي ومذهبي، ورمبا تعقد يف الســاعات املقبلة 
لقاءات سياســية مفتوحة أو قمــة روحية مصّغرة من أجل 
التهدئة ومعالجة الوضع قبــل أن تتفلّت األمور من عقالها، 
وهذا ما اســتدعى من بعــض الجهات السياســية التحذير 
من مسلســل دموي يخطّط له يف بعــض املطابخ الداخلية 
واإلقليمية إلشــعال البلــد لجملة اعتبــارات، إن عىل صعيد 
تصفية الحسابات السياسية واإلنقسام العامودي القائم بني 

الدستورية،  اإلســتحقاقات  ثم تطيري  األطراف، ومن  معظم 
وحصول فــرا رئايس، مبعنى العــودة اىل حقبات املايض، 
وهذا ما سيؤدي اىل حرب وإعادة النظر بالرتكيبة السياسية 
وبالطائف، األمر الذي يتخّوف منه مرجع ســيايس منذ فرتة، 
وكان سبق وأن أشار إليه يف أكرث من مناسبة ويف مجالسه 

وأمام الحلقة الضّيقة املقّربة منه. 
لذا، تؤكد املعلومات، بأن التوافق، ومن خالل اإلتصاالت بني 
الرؤساء وبعض القوى السياسية كان جامعاً للتهدئة، والتشّدد 
يف حسم األمر، ألنه ليس باستطاعة أي منهم يف حال توّسعت 
رقعة اإلشــتباكات من لجمها، خصوصاً أمام هــذا اإلنهيار 
اإلقتصادي البالغ الخطورة بــدوره، ناهيك اىل قراءتهم بأنه ال 

دعم للبنان يف مثل هكذا ظروف من األقربني واألبعدين.

ــة  ــ ــدئ ــ ــه ــ ــت ــ ــع طـــــالـــــبـــــاً ال ــ ــجـ ــ ــعـ ــ ــل بــــــبــــــري وجـ ــ ــص ــ ــت ــ الــــــــشــــــــار يـــــــوقـــــــ الــــــفــــــتــــــنــــــة... عـــــــــون ي
املرّجحة! السيناريوهات  وهــذ  بالبيطار«...  »االطاحة  من  قّل  ب نقبل  لن  الخمي  مجزرة  بعد   : الشيعي  سياسياًالثنائي  ال  قضائياً  تنحيته  »تــّمــت  بتخريجة  مطلوب  ــى  ال محقق  مــن  املــســيــرة  ــجــريء  ال ــي  الــقــا يختم  هــل 

جويل بو يونس

»إمــا البيطار وإما الحكومة« هذه هي املعادلة السياســية 
القضائية  التي ارســاها الثنايئ الشــيعي عرب الوزير محمد  
مرت يف جلسة مجلس الوزراء الثالثاء، والتي شهدت عىل 
ب  تهديد مرت بالشارع، ما دفع  رئيس الجمهورية اىل ال
عىل الطاولة واضعا خطا احمر امام القضاء والتضامن الوزاري، 
هذا كان حتى االربعاء، لكن ما بعده تبدل املشــهد وتبدلت معه 
املعادلة لتصبح : اما البيطار واما الحكومة او الشارع... وهكذا 

كان الخميس 
نزل امل وحزب الله يف تظاهرات ارادها الطرفان سلمية، لكن 
ما مل يكن يتوقعه امل وحزب الله  وقع، ها هو الشارع يتحول 
لجبهات قتال اعادت اللبنانيني بالذاكــرة اىل حقبة ظنوا انها 
باتت ضمن »تنذكر وما تنعاد«، فاستعادوا لساعات تلك الصور 
اسها املعروفة،  الســوداء يف زمن الحرب االهلية بخطوط 
الشياح عني الرمانة والطيونة، فال تزال الدماء التي سالت امس 
تاركــة 6 قتىل وجرحى ابلغ من اي كالم. فام الذي حصل؟ هل 
من طابور خامس دخل عىل الخط؟ وهل ما مل يؤخذ بالسياسة 
ســيؤخذ بقوة الشــارع؟ وهل حدود ما حصل انتهى امس او 
ان املطلوب كام ســأل رئيس الحكومة نجيب ميقايت اسقاط 

حكومته وتطيري االنتخابات النيابية؟
لة يف االيام  بانتظار ان تتبلــور االجابات عىل هذه االســ
املقبلة، يبدو ان املواجهة السياسية حتى اللحظة بشأن مصري 
القايض طارق البيطار تحتدم، ويبدو معها امكان التوصل لحل 
مقبول من الجميع وهو قيد االعداد، كام تؤكد مصادر رفيعة، 
الفتة اىل ما قاله رئيس الجمهورية مساء امس، من اننا ذاهبون 
لحل االزمة. عىل حساب من ســيأيت الحل؟ هل يدفع البيطار 

للتنحي؟ او يأخذ مجلس القضاء االعىل املهمة؟ من ســيتنازل 
ملن؟ هل يتنازل عون لحزب الله او الحزب لعون؟

اكرث من اي وقت م يتمســك الثنايئ الشــيعي بتنحية 
البيطار اذ تعلق مصادر بارزة يف الثنايئ عىل ما يحصل بالقول: 
بعد املجزرة التي ارتكبت امس من قبل القوات، »ما عاد ميكن ان 
نقبل اقل من االطاحة بالبيطار«، )علام ان القوات نفت ان يكون 
لها اي عالقة باالشتباكات التي وقعت(، وتكمل مصادر الثنايئ 
لتشــري اىل انه عىل ضوء ما حصل اليــوم، قد يكون التوصل 
لحل ممكنا، ونعتقد ان املسألة ستتعالج مع رئيس الجمهورية 

ورئيس الحكومة ومجلس القضاء االعىل.
وعن الحلول املمكنة، تلفت املصادر اىل انه ميكن ان يتنحى 
البيطار من تلقاء نفســه، وميكن ان تتــم تنحيته باجراء ما، 
وهنا تتوقــف املصادر لتقول: ميكن لوزير العدل الذي كان قدم 
اقرتاحات ملجلس القضاء االعىل الختيــار محقق عديل )يوم 
اختري البيطار( ان يعود ويقــدم اقرتاحا جديدا لرئيس مجلس 

القضاء االعىل سهيل عبود او العكس.
وعىل خط بعبدا، نفت اوساط مطلعة عىل جوها كل ما ح 
عن محاوالت قادها مستشارو رئيس الجمهورية القناع البيطار 
بالتنحي، مشــددة عىل ان كل ما نرش هو مجرد اشاعات، وال 

ميكن اصال القبول بالتدخل السيايس بالعمل القضايئ. 
وعــام اذا كان تبــدل موقــف بعبدا املتمســك مببدأ فصل 
السلطات، اشارت االوساط اىل ان هذا االمر ال ميكن ان يتبدل، 
»مش واردة عند رئيس الجمهورية مخالفة القانون والدستور« 
واوضحت ان بعبدا مع القضاء ومع تحصني التضامن الحكومي 
وتخفيض ســقف الخطاب املتشــدد يف مجلس الوزراء الذي 
تصــدى له رئيس الجمهورية عن حق ورفع الجلســة حفاظا 
عىل الحكومة. وتابعت االوساط بان هذه املواءمة بني االمرين 
تتطلب وقتا، كاشــفة عن حلول يعمل عليها، وشددت عىل ان 

» االطراف اليل طلعت عىل راس الشــجرة بعد الحادث االمني 
بالطيونة بدون ينزلوا«، فاالســتقرار الداخيل والسلم االهيل  

خط احمر بالنسبة لبعبدا.
وعن جوهر املشكلة تقول االوساط: تنحية القايض ييطار 
غري ممكنة عرب مجلس الوزراء، بل بقرار قضايئ، فاما يتنحى 
بنفســه او بدعوى ارتياب مرشوع مثال او عرب اتخاذ مجلس 
القضــاء االعىل اي اجراء ما كتشــكيل لجنة تحقق بســلوك 

القايض بيطار.
ال يختلف جو بعبدا عن البالتينموم، اذ جددت مصادر مطلعة 
عىل جو ميقايت التأكيد بان رئيــس الحكومة ال يزال مع مبدأ 
فصل السلطات وترك القضاء يأخذ مجراه، كاشفة عن تسويات 
يعمل عليها لتهدئة الوضع، الســيام ان اجنــدة ما يبدو انها 
فرضت نفسها، وهناك من دخل عىل الخط الثارة الفتنة، بحسب 
مصادر ميقايت، وهذا االمر مــرتوك للجيش واملطلوب الوعي 

والروية كام تقول.
ويف هذا الســياق، وبانتظار ماهية الحل الذي تحدث عنه 
رئيس الجمهورية، تقول املعلومات بان الرئيس عون اتصل امس 
بكل من رئيس مجلس النواب نبيــه بري طالبا تهدئة الوضع، 
والالفت ان رئيس الجمهورية اتصل ايضا، كام تؤكد املعلومات 
برئيس حزب »القوات« سمري جعجع طالبا منه ايضا »وقف ما 
يحصل«، السيام يف مناطق معروفة االنتامء، وبعدما اتهمت 
امل وحزب الله مجموعات تنتمي لـ »القوات« بالقنص وارتكاب 

املجازر.
صحيح ان لعبة الشــارع توقفت مساء امس  بعدما نجحت 
االتصاالت السياسية بوأد النار املشتعلة، لكن ماذا بعد الخميس؟ 
اوساط بارزة متابعة لجو االتصاالت الحاصلة تجيب بان االيام 

املقبلة ستشهد عىل بلورة احدى صيغ الحلول.
باملحصلة، يبدو ان تطويق البيطار من »كل امليالت« نجح، 

والقايض الذي اثبت انه االجرأ رغــم كل التهديدات، لن يكمل 
املســار، وبات مصريه معلّقا كام مصــري التحقيق بانفجار 
الرابــع من آب، ولــو ان مصري البيطار بــات محصورا »بني 
التنحــي«، وهذا ما لــن يحصل او »التنحية«، وهنا تكشــف 
مصــادر متابعة ان التنحية لن تتم باي قرار ســيايس، وهذا 
امر مل ولــن يحصل بتاريــخ لبنان ان ينحــى محقق عديل 
بقرار ســيايس، لكن االتجاه ينحرص بـ 3 خيارات: االول ان 
يقرتح مجلس القضاء االعىل تغيــري املحقق العديل فيقرتح 
ي خوري اســامء بديلة ليتم االتفاق  عندهــا وزير العدل ه
 عىل احدهــا، فيام الخيــار الثاين يكــون العكس صحيح.

ة التفتيش  اما الخيار الثالث فيكون عرب احالة القضية اىل هي
القضايئ التي تحقق مع املحقق العديل ملعرفة ما اذا كان هناك 

من خلل ما وخروقات، فيطلب كف يده.
وعليه فاملخرج سيكون عرب القضاء واملؤسسات القضائية، 
لكــن مهام تعددت املخــارج، فالواقع واحد : يبــدو ان الغلبة 
ستكون ملا رغبه السياسيون ال اهايل ضحايا انفجار الرابع من 
آب، علــام ان مصدرا مطلعا يعلق عىل كل ما شــهده الخميس 
االســود بالقول: القضية مل تعد محصــورة »بقبع« البيطار، 
علام ان البعض ســيحّمله بال اد شك مسؤولية الدماء التي 
سالت يف شوارع بريوت، لكن البيطار الذي مل يأبه الي تهديد 
مستمر بحسب املعلومات بالقضية، السيام انه مل يكن من دعا 
لتظاهرات يف الشارع، اما يف حال اتّخذ القرار بكف يده، فعندئذ 
يصبح البيطــار امام واقع ال مفر منه، فيودع التحقيق باخطر 
جرمية عرفها لبنان، ومعه يودع اهايل الضحايا واللبنانيون كل 

حقيقة وعدالة وعدوا بها ذات يوم بعد الرابع من آب
عىل اي حال، هــي ايام قليلة وتتظهر االمــور. هل تنتهي 
ــت تنحيته عرب  »اســطورة القايض الجريء« بتخريجة »

املؤسسات القضائية«؟

الناطقة باسم »الخارجّية« الفرنسّية: ليتمكن
القضاء اللبناني من العمل باستقاللّية 
وحياد في إطار التحقيق بانفجار املرف 

وزعت السفارة الفرنســية ترصيحا للناطقة باسم وزارة 
الخارجية ردت فه عىل ســؤال حول »ردة فعل فرنســا عىل 
تعليق التحقيق يف االنفجــار الذي وقع يف مرفأ بريوت ب4 
آب 2020«، وقالت: »تعرب فرنســا عن قلقها الشــديد، إزاء 
املحاوالت األخرية الرامية إىل عرقلة حســن ســري التحقيق 
يف االنفجار الــذي وقع يف مرفأ بريوت بـ 4 آب 2020 وإزاء 
أعامل العنف التي مورســت يف هذا السياق، وتدعو الجميع 

إىل التهدئة«.

أضافت »دعمت فرنسا التحقيقات يف انفجار مرفأ بريوت 
يف كل مراحلهــا، وردت عىل كل الطلبــات التي وجهت إليها 
يف إطار التحقيق اللبناين، وســتواصل مساعيها عىل املنوال 
نفسه. ويجب أن يتمكن القضاء اللبناين من العمل باستقاللية 
وحياد يف إطار التحقيق يف انفجار املرفأ من دون أي عراقيل 
وبدعم تام من الســلطات اللبنانية. وينتظر اللبنانيون كشف 
كل مالبسات االنفجار، فمن حقهم أن يعرفوا حقيقة ما جرى 

يف ذاك اليوم«. 

كد حكمته ودور الجامع جنبال اتصل ببري و
أجرى رئيس الحــزب التقدمي اإلشــرتايك وليد جنبالط، 
اتصاال برئيس املجلس النيايب نبيه بري، عرض معه التطورات 

األخرية وخطورتها.
 وكان تأكيد من جنبالط، بحســب بيان ملفوضية االعالم 
يف الحزب، عىل »حكمة الرئيــس بري ودوره الجامع، وعىل 
مسؤوليته الوطنية التي تحىل بها يف أق الظروف، وكان 

عىل الدوام رجل الحوار فوق كل االعتبارات«.

ــو لــضــبــ النف ــدع حــــدا بـــيـــروت... وت ــديــن  ــة ت ــارجــّي ــف  ــواق م
توالت أمس التعليقات حول االشــتباكات التي حصلت يف 

بريوت ودعت الكلامت اىل »ضبط النفس«.

 االتحاد االورويب: ندعو لضبط النفس 

وعليه، علّق االتحاد األورويب عىل الوضع، ودعا »إىل ضبط 
لية عقوبات عىل لبنان وميكن  النفس«، مؤكدا »أننا نحتف ب

تفعيلها«.

فرونتسكا: مامرسة

أق درجات ضبط النفس

مم املتحدة يف لبنان  من جانبها، اعربت املنسقة الخاصة ل
يوانا فرونتســكا يف بيان، عن »قلقها البالغ إزاء اندالع أعامل 
العنف التــي وقعت يف أحياء من بريوت«. ودانت »اللجوء إىل 
ورة  العنف املسلح خارج ســلطة الدولة«، وشددت عىل »

ضبط النفس والحفا عىل الهدوء وضامن حامية املدنيني«.
ويف إشــارة إىل »خطورة االنقســام املتزايد يف ســياق 
التحقيق يف انفجار مرفأ بريوت«، شــددت عىل »املسؤولية 
القصــوى التي تقع عىل عاتق قادة لبنان لوضع مصالح البلد 

أوال يف هذا املنعطف الخطري«.
وقالت: »إن إخراج لبنان من أزمته الحالية واملي قدما يف 
اإلصالحات، يتطلب ســري العمل الفعال يف مؤسسات الدولة 
الترشيعية والتنفيذية والقضائيــة«، معتربة أن »الوقت اآلن 

هو لتقوم جميع األطراف بدعم استقاللية القضاء مبا يصب 
يف مصلحة الشعب«.

واعادت التأكيد عىل »دعم األمم املتحدة الثابت للبنان وشعبه«.

 »العفو الدولّية«: عىل السلطات
الحرص عىل سالمة السكان 

أعلنت  منظمة العفو الدولية ، أن »اشتباكات  بريوت  املسلحة 
تثري القلق«، مشــرية بحســب قناة »العربية«، اىل أن »عىل 
سلطات  لبنان الحرص عىل سالمة السكان مبن فيهم  األطفال  

العالقني باملدارس ».

 سفري بريطانيا: عىل الجميع ضبط النفس  
غرد الســفري الربيطاين إيان كوالرد عرب »تويرت«: »أحداث 
مقلقــة يف بــريوت. ومقلق رؤيــة التأثري عــىل األطفال 
والعائالت.املواجهــات العنيفة ال تصــب يف مصلحة لبنان. 

ادعو إىل ضبط النفس من قبل جميع الجهات«.

 »خارجية« مرص: اإلبتعاد
عن العنف تجنباً للفتنة 

دعــت  وزارة الخارجية املرصية يف بيــان، »كافة الجهات 
اللبنانية إىل ضبــط النفس واالبتعاد عن  العنف  تجنباً لرشور 
الفتنة، وعىل  الحكومة اللبنانية و مؤسسات   الدولة االضطالع 

مبسؤولياتها  إدارة  البالد  وحل األزمات«.

ــزي  ــ ــ ــرك ــ ــ ــ األمـــــــــــن امل ــ ــل ــ ــج ــ س اجـــــتـــــمـــــا م تـــــــــــر
ــر جـــــداً ــيـ ــطـ ـ ــــى الـــــــــــرؤوس  ــل ــوي: إطــــــــال الـــــنـــــار عــ ــ ــ ــولـ ــ ــ املـ

أكد وزير الداخلية والبلديات القايض بسام املولوي، خالل 
ترؤســه بعد ظهر امس، اجتامعا ملجلــس االمن املركزي، أن 
»السلم األهيل ليس للتالعب وهو من قدس االقداس«، مشددا 
ورة اتخاذ كامل اإلجــراءات بدءا من ضبط الوضع  عىل »
العسكري عىل االرض، ال سيام التوقيفات الستيعاب الوضع«.
ولفــت اىل أن »مدعي عام التمييز اعطى اشــارة قضائية 
مفتوحــة ملتابعة التحقيقات ووضــع كل املعلومات امامها 

لتوحيد التحقيق والوصول اىل النتيجة املرجوة«.
وعن امكان وجود معطيات امنية للتحرك، قال املولوي: »مل يكن 
لدينا معطيات امنية، ومنظمو التظاهرة اكدوا عىل سلميتها وهي 
مختارة من النخب، وليس لدى االجهزة االمنية اي معلومات حول 

ما حصل«، مضيفا »اإلشكال بدأ بإطالق النار، من خالل القنص، 
وأصيب اول شخص يف رأسه وهو ما اكدته االجهزة االمنية، وهذا 
االمر غري مقبول، واطالق النار عىل الرؤوس يعد امرا خطريا جدا«.

وأكد ان »تفلت الوضع ليس من مصلحة أحد«، معلنا أن »كل 
األجهزة تقوم بدورها لالنتقال إىل مرحلة التوقيفات يك يأخذ 

القانون مجراه«.
وتابع »ســنطلب من السياســيني اتخاذ االجراءات الالزمة 
بالسياسة وخارجها لضبط الوضع، الن تفلته ليس من مصلحة 
احد. لقد اعتدنا عىل التجمعات لكن مل نعتد عىل اطالق النار عىل 
الرؤوس، من هنا شــددنا عىل الجيش وعىل االجهزة ان يتدخلوا 
 بشــكل فاعل لضبط الوضع لالنتقال اىل مرحلة التوقيفات«.

الله وحــزب  بعبدا  عالقة  بتفجير  تــهــّدد  البيطار  قضية 
ــدا وحــــــارة حــريــ ــب ــع ــن ب ــي ــف ب ــوق ــت ــم ت االتــــصــــاالت لـ

ابتسام شديد

عالقة  وصفت  لطاملا 
حريك  وحــارة  بعبــدا 
السياســية  بالعالقــة 
العابــرة  النموذجيــة 
الكــربى  زمــات  ل
ان  اال  والتوتــرات، 
قضيــة تنحية القايض 
البيطار أظهرت  طــارق 
اإلختــالف بني الطرفني 
الوضع  بتفجري  وهددت 
األوىل  فللمرة  بينهــام، 
حزب  بني  التباعد  يظهر 
اللــه وبعبــدا عىل هذا 
خلفية  عــىل  الشــكل 
املوقــف مــن قضيــة 
البيطــار. فحــزب الله 
البيطار  ازاحــة  يعترب 

مسألة اســرتاتيجية ويقود األمني العام لحزب الله السيد 
حسن نرصالله بنفسه معركة تنحيته عن التحقيق، اذ يرى 
الحزب ان هناك عملية استهداف له يف التحقيق ورأسه عىل 
املحك يف قضية انفجار مرفأ بريوت، متهام املحقق العديل 

بتسييس التحقيق وأخذه يف اتجاه واحد.
باملقابل، يرى الفريق املقرب من بعبدا ان حزب الله ذهب 
بعيدا يف قضية تنحية البيطار، حيث كان ميكن الركون اىل 
أســاليب وطرق قانونية لحل أي إشكالية، كام ان حزب الله 
رفع سقف املواجهة يف موضوع ازاحة البيطار يف جلسة 
مجلس الوزراء إضافة اىل اســتيائه من طريقة مخاطبته 

مع الرئيس.
وفق مصادر سياسية، فان رئيس الجمهورية يحاول قدر 
اإلمكان تجنب الصدام مع حليفه الشيعي، اال ان األمور تبدو 
خارجة عن السيطرة، فحزب الله متشدد ما دام األمر يتعلق 
بقضية مرفأ بريوت، ويعترب ان هناك استنســابية وعملية 

تسييس للتحقيق.
الخالف املســتجد بني بعبدا والتيار مع الحزب هو األكرب 
من دون شك بعد ان خرجت األمور يف الشارع عن السيطرة 

يف منطقة الطيونة ومحيط عني الرمانة والشــياح ومع 
ســقوط قتىل وجرحى، ومل يعد يخفى مــن مواقف حزب 
الله انه يعترب ان يشــجع ويدعم موقــف القايض البيطار، 
اال ان الخــالف من املرجح ان ينتهي عاجال او آجال من دون 
ضجيج، بيد ان التداعيات ســوف ترتك تأثرياتها وتداعياتها 
أبواب االستحقاقات  الشــعبية عىل  القواعد  عىل مستوى 

املقبلة. 
عىل الرغم من التأزم الســيايس بني الطرفني وتداعيات 
حــادث الطيونة وارصار رئيس الجمهورية عىل التمســك 
بالقايض طــارق البيطار، فان الخطــوط بقيت مفتوحة 
ددها،  بني بعبدا وحارة حريك ملعالجة االشــكاليات ومنع 
خصوصا ان حزب الله يعترب نفســه مستهدفا وسقط له 
شهداء يف عملية القنص ، كام انه يحمل كام ورد يف بيان 
الثنايئ الشيعي مسؤولية ما جرى لحزب »القوات اللبنانية«.
وفق املصادر، فان املعالجة جارية للملمة الشــارع، لكن 
رئيــس الجمهورية كام تقول املعلومــات مرّص عىل بقاء 
املحقــق العديل، كام يــرى ان املعالجــة ال تحصل بالقوة 
، بل بالطــرق القانونية عرب  واالســتقواء من أي فريق أ

القضاء.

يون ا  ال تبا اال

ني ا د امل ع ا ا املدين ي الد
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 جالت أمس مساعدة وزير الخارجية 
السفرية  السياسية  للشؤون  األمريكية 
فيكتوريــا نوالند، ترافقها الســفرية 
االمريكيــة يف لبنــان دورو شــيا 
والوفد املرافق عىل املسؤولني، وشددت 
عىل »وقوف الواليات املتحدة األمريكية 
عىل  ملســاعدته  لبنــان  جانــب  اىل 
الراهنة االقتصادية  التحديات  مواجهة 

واالجتامعية واملعيشية«.
واستهلت نوالند جولتها بزيارة رئيس 
يف  عون  ميشــال  العامد  الجمهورية 
قرص بعبدا، والذي أبلغها ان »الحكومة 
الجديــدة ســتجري مفاوضــات مع 
صندوق النقد الدويل من اجل مساعدة 
االقتصادي،  النهوض  عملية  يف  لبنان 
واطالق  إصالحات  اجراء  مع  بالتزامن 
واالهتامم  بــريوت  مرفأ  اعامر  إعادة 
اإلدارة  وتطويــر  الطاقــة  بتأمــني 
مؤكدا  الالزمة«،  اإلصالحية  والقوانني 
النيابية ســتجري يف  ان »االنتخابات 

موعدها«.
وشــدد عون عىل ان لتأمني الطاقة 
الكهربائية أولوية، بالتزامن مع تأهيل 
املرفأ الذي يشــكل الرشيان األسايس 
ســباب  لالقتصاد الوطني. وعرض ل
التي أدت اىل »الوصول بالبالد اىل هذا 
الوضع االقتصــادي واملايل الصعب، ال 
ســيام منها الحرب السورية والحصار 
الــذي فرض عىل لبنــان نتيجة اقفال 
الحدود ونــزوح اكرث من مليون و500 
لبنان، فضال عن  نازح سوري اىل  الف 
انتشار وباء كورونا ثم انفجار املرفأ ».

وابلغ الرئيس عــون نوالند ان لبنان 
»راغــب يف معــاودة املفاوضات غري 
ة مع إرسائيل من اجل ترســيم  املبا
الحدود الجنوبية البحرية الســتكامل 
عملية التنقيب عــن النفط والغاز يف 

مياهه اإلقليمية ».

وكرر الرئيس عون شــكر لبنان عىل 
الواليات  قدمتهــا  التي  »املســاعدات 
األمنية  واملؤسســات  للجيش  املتحدة 
إضافــة اىل املســاعدات االجتامعية 

املتتالية«.
»مســتعدة  بالدها  ان  أكدت  وكانت 
للعمل مــع املجتمع الدويل والصناديق 
املالية، ال ســيام صندوق النقد الدويل 
لتقديم الدعم املطلوب للبنان إضافة اىل 

مواصلة الدعم للجيش اللبناين«. 

 يف »الخارجّية« 
بعدها، التقــى الوفد األمرييك وزير 
الخارجيــة واملغرتبــني عبداللــه بو 
حبيب، وجرى التأكيد عىل دعم  االدارة 
نجيب  الرئيس  لحكومــة  االمريكيــة 
ميقايت، وجرى البحث يف سبل توفري 
الدعم األمرييك للبنان يف هذه املرحلة 
الصعبة. وأكدت نوالند عىل »االستمرار 

يف دعم الجيش اللبناين«. 

 يف الرساي 
املرافق،  والوفــد  نوالند  التقــت  ثم 

الرئيس نجيب ميقايت يف الرساي.

 يف عني التينة 
والحقــا، توجهــت الدبلوماســية 
االمريكية اىل عني التينة والتقت رئيس 

مجلس النواب نبيه بري.

 من املطار 
وقبل مغادرتها لبنان، أكدت نوالند من 
مطــار بريوت، ان »الواليــات املتحدة 
ســتقدم دعام إضافيا 67 مليون دوالر 
»أكدنا  مضيفــة  اللبنــاين«،  للجيش 
اللبناين  الثابت للجيش  كالعادة، دعمنا 
وقوى األمــن الداخيل. ونعرتف بالدور 
املحافظة  يف  يؤديانــه  الذي  الحيوي 
عىل األمن واالســتقرار هنا، وباملهمة 

الصعبة املخصصة لهم«.

املجتمع  مـــع  لــلــعــمــل  ــدون  ــع ــت ــس م  : نـــوالنـــد 
ــي لــتــقــديــم الـــدعـــم لــلــبــنــان والــجــيــ ــدولـ الـ

ق د املرا بي مجتمعا م نوالند والو و 

كامل ذبيان

اىل  الطيونة،  احــداث  اعادت 
عايشــوا  الذين  اللبنانيني  ذاكرة 
الفتنة  انطالق  االهليــة،  الحرب 
من حادثة اطالق النار عىل باص 
كان يقل مواطنني فلســطينيني، 
كانــوا ميرون مــن منطقة عني 
الرمانة، فســقط قتىل وجرحى 
االوضاع  وتطــورت  ركابها،  من 
السيطرة  عن  فلتت  التي  االمنية، 
امريكية  مشــاريع  مع  وتزامنت 
لحــل الــرصاع الفلســطيني  
والعريب   خصوصا،  االرسائييل 
حملها  والتي  عموما،  االرسائييل 
اكــرث من موفد امــرييك، وكان 
الهــدف منها، اســقاط الكفاح 
حق  ورفض  الفلسطيني،  املسلح 
الفلســطينيني  للنازحني  العودة 
وتوطينهم حيث يقيمون، ولبنان 

احدى الدول.
فام حصل يف السبعينات من القرن املايض من خالف 
لبناين عىل السالح الفلسطيني، يعود يف نسخة جديدة 

حول سالح املقاومة.
ومــا حصل امس من اطالق نار، وظهور مســلحني 
ليس  قنص،  وعمليات  اشــتباكات  ووقوع  بالعرشات، 
ة له منذ ســنوات، وكان  حادثا فرديا، بل حصلت تعب
عند اي خالف سيايس، يرتجم يف الشارع، ويظهر يف 
التقليدية بني الشــياح وعني  منطقة خطوط التامس 
الرمانة، اذ حصلت خالل مرحلة مــا بعد اغتيال رفيق 
الحريري يف شــباط 2005، عدة حوادث بني املنطقتني 
املتجاورتني جغرافيا، حيث خفف تفاهم 6 شباط 2006، 
بني »حزب اللــه« و«التيار الوطني الحر«، من االحتقان 
بني منطقتني شهدتا قتاال عنيفا، لكنه مل يوقف التوتر، 
الذي تقف فيــه »القوات اللبنانيــة« طرفا ضد »حزب 
الله« وتعترب عني الرمانة رمزا »للمقاومة املســيحية« 
ومثلت الصمود، حيث ترجم امس باحداث بني »القوات 
اللبنانيــة« وحركة »امل« و«حزب اللــه« اللذين اتهام 
للتنظيمني  املشــرتكة  التظاهرة  باالعتداء عىل  القوات 
الشــيعيني اللذين يطالبان باقالــة او تنحية القايض 

طارق البيطار عن التحقيق يف تفجري مرفأ بريوت.
وميكن تلخيص ما حصل يف الطيونة سياسياً وامنياً 

باآليت:
1 قلق اللبنانيني من عــودة الحرب االهلية وهم مل 

سيها. يتعلموا من م
2 ان غالبية من املشاركني ســواء يف التظاهرة او 
الذين تصدوا لها، ولــدوا بعد وقف الحرب الداخلية منذ 
اكرث من 31 عاماً، وعىل من يحركهم من قادة احزاب ان 

يبعدوهم عنها.
سك بالشارع وتستخدم  3 ثبت ان االحزاب ما زالت 

سالحها وتتقاتل فيه وتجر البالد اىل فتنة طائفية.
4 كل فريق ســيايس وحزيب، شارك يف ما حصل 
الطائفي  العصــب  الطيونة، عمل عىل اســتنفار  يف 
والســيايس واملناطقي، لتوظيف ذلــك يف االنتخابات 

النيابية املقبلة.
5 يتهم »حزب اللــه« وحركة »امل«، حزب »القوات 
اللبنانية« بتنفيد مخطط امــرييك ضد املقاومة، عرب 
عنه رئيســه ســمري جعجع بالدعوة للتصدي السلمي 
ملن سيخرق حدود ما ســمي »املنطقة الرشقية« ودعا 
املواطنني االحــرار، اىل التصدي للعابثــني باالمن، اذا 

احجم الجيش اللبناين.
6  احرج »الثنايئ الشــيعي«، »التيار الوطني الحر« 
واضعف وجوده يف صفوف املسيحيني، اذ قامت حملة 
ضده، حول ماذا جنى »نفاهم مار مخايل« للمسيحيني 
الذين تســتباح مناطقهم مع كل حادث امني، او تباين 

سيايس.
7 اعادت حوادث الطيونة الرتابط بني »امل« و»حزب 

اللــه« بعد ان ظهــرت يف الفرتة 
االخــرية حالة مــن التباعد عىل 
عدد من القــــضايا ال ســــيام 
املحروقات كام  توزيع  موضــوع 
القرار ومن ميلكه يف بعض  عىل 

املناطق.
8 اظهر التفلت االمني وظهور 
مسلحني يف منطقة االحداث بأن 
الوضع االمني هش وان الدولة اىل 

مزيد من االنفراط والتحلل.
9 ان التظاهــرة واالعتصــام 
كانــا  من اجل تصحيــح الوضع 
القضايئ يف قضية التفجري الذي 
القايض  و»قبع«  املرفأ  يف  حصل 
»حزب  مطلب  وهو  البيطار  طارق 
الله« الــذي تبنته حركــة »امل« 
الســابق  الوزير  عىل  االدعاء  بعد 
قد  الرشط  وهذا  خليل  حسن  عيل 
اذا مل  الحكومة  اىل فــرط  يؤدي 
يتم التوصــل اىل صيغة قانونية 

مقبولة من الجميع.
10 ان االشــتباك الذي حصل بــني وزراء »الثنايئ 
الشــيعي« ورئيس الجمهورية ميشال عون، خلق جوا 
من عــدم الثقة داخل الحكومة ومل ميض شــهر عىل 

تشكيلها.
11 ان االحداث االمنية كشــفت ان لبنان مســتمر 
ســاحة رصاع اقليمي  دويل عىل ارضــه وان الدور 
االمرييك فاعل يف لبنان من خالل دخوله عىل امللفات 
الداخليــة وان الدعم الــذي تقدمــه االدارة االمريكية 
للتحقيق العديل والقايض الذي يتواله يرى فيه »حزب 
الله« مخططا امريكيا ضده، وتركيب شــهود زور كام 

س رفيق الحريري. حصل بعد اغتيال الر
12 ان اللبنانيــني الذين ميــرون يف ظروف مالية 
واقتصادية واجتامعيــة وخدماتية صعبة جدا فإنهم 
يخشون من ان يقودهم السياسيون اىل حرب داخلية، 
تضيع مطالبهم يف محاربة الفساد وتحقيق االصالح، 
واســتعادة املال املنهوب، والوصــول اىل الحقيقة يف 
التدقيــق املايل الجنايئ، الذي يتهرب منه مســؤولون 
كبار يف الدولة، يك ال يحصل وقد يكون افتعال حوادث 

امنية لتعطيله.
13 ان عــدم االســتقرار االمنــي مينــع حصول 
النيابية يف موعدها وان االشــكاالت  االنتــــخابات 
االمنيــة قد تأت لصالــح الطبقة السياســية بتأجيل 

االنتخابات.

ــى الـــحـــرب االهــلــيــة ــ اكـــــرة الــلــبــنــانــيــيــن ال ــة تــعــيــد  ــون ــطــي ــة ال ـ ــاد حـ
ظـــهـــر  امـــــيـــــركـــــي  ودور  ـــــو  ــ ــــك ــ وشـ وتـــــحـــــريـــــ  ــة  ــ ــ ــ ــب ــ ــع ــ ت

عيل ضاحي

تتحول  ان  متوقعاً،  يكن  مل 
محيط  يف  السلمية  التظاهرة 
بالطيونة،  مروراً  العدل  قرص 
اىل مجــزرة دموية بشــعة 
يســقط خاللهــا  6 ضحايا 

واكرث من 30 جريحاً.
قيادية  اوســاط  وتؤكــد 
بارزة يف »الثنايئ الشــيعي« 
وتحالــف 8 آذار، ان التظاهرة  
مل يتم التحشيد لها واقترصت 
عىل مجموعــة من املحامني 
انصار  وبعض  والحقوقيــني 
يف  ومحازبــني  »الثنــايئ« 
الله.  امل« وحــزب  »حركــة 
وبالتــايل مل تكن هناك دعوة 
مختلف  مستوى  وعىل  عامة 
احزاب 8 آذار، ومل يكن الهدف 

تظاهرة مليونية مشابهة للتظاهرات التي كانت تحصل خالل 
االنقسام الكبري بني 2005 و2008، بل ايصال صوت االعرتاض 
عىل مامرســات البيطار والدعــوة اىل اقالته وذلك من تحت 

قوس العدالة. 
وتشــري االوســاط اىل ان »الثنايئ« وفــور االعالن عن 
حصول املجزرة، ووجود قناصني عىل اسطح االبنية املحيطة 
مبكان التجمع عىل الطيونة، اجرى سلســلة من االتصاالت 
واملشــاورات بني قياداته، وخلصت يف اللحظات االوىل اىل 
وجود كمني مســلح وقناصني، ومل يكن هناك اي اشتباك بني 
املتظاهرين العزل واملسلحني، وهو ما عرب عنه يف البيان االول 
الصادر عن قياديت »حركة امل« وحزب الله. وبعد ســاعتني، 
اصدر »الثنايئ« بياناً آخر بعد تكشف صورة اولية باملعطيات 
باملكان،  املحيطة  الكامــريات  وتفريــغ محتويات  والوثائق 
ولكونهــا منطقة امنية، وفيها العديد مــن املراكز والثكنات 
العســكرية وقربها من مركز االمن العام والعدلية، باالضافة 
اىل وجــود كامريات ملحــال ومؤسســات تجارية محيطة 
باملكان، وقد وضعت مخابرات الجيش يدها عليها فور تسلمها 

التحقيق بأمر من النيابية العامة العسكرية.
ويف املعلومات ووفق االوســاط نفسها، فإن اكرث من 10 
اشخاص رصدت تحركاتهم بني االمس وامس االول، وقد التقوا 
مسؤوالً امنياً لـ«القوات«، وهؤالء ظهرت وجوههم يف اكرث 
من كامريا وهم يطلقون الرصاص عىل املتظاهرين. وتشــري 
ر  االوســاط اىل ان بعض قيادات 8 آذار وبعد سامعها املؤ
الصحايف للدكتور ســمري جعجع استشفت وجود امر مريب 
و«امر عمليــات« لـ«القواتيني« واملنارصين وتخوفت من امر 
يدبر، ولكــن مل يؤخذ االمر عىل محمل الجــد، ومل يكن احد 

يتصور ان تنصب »القوات« قناصات وتقوم بكمني منظم.

وتقول االوساط ان ما جرى لن مير مرور الكرام وسيكون 
االحتــكام االويل اىل القضاء وتحقيقــات االجهزة االمنية 
والتعاطــي بحكمة وروية، كام جــرى يف مجزرة خلدة يف 

مطلــع آب املايض، وتشــري اىل وجود جديــة يف التعاطي 
االمني ومســارعة الجيش والقوى العسكرية اىل ملّ الوضع 
ومحارصة املســلحني والقناصني والقاء القبض عىل 3 منهم 
وبعض املسلحني، وكشف هوية اكرث من 10 آخرين، وسينتظر 
»الثنايئ« نتائج التحقيقات واالجــراءات القضائية املطلوبة 

والرسيعة.
وتؤكد االوساط ان »الثنايئ« ضنني بالسلم االهيل والوحدة 
ومنع الفتنة، ولن يجر اىل امر عمليات من السفارة االمريكية 
اىل »القوات« وجعجع بارســال »رسالة امنية مضمونها انه 
ال ميكن لحزب الله ان ينفذ ما يريد، وان هناك من لديه القدرة 

عىل املواجهة«. 
وعىل ما يبدو، ووفق االوساط، مل يكن االمريكيون وجعجع 
يتوقعون انكشــاف هوية من قام بالكمني، واالمر انقلب اىل 
عكس ما يشــتهون، وتشــري اىل ان املطالبة بإقالة املحقق 
العديل طارق البيطار مســتمرة وصوالً اىل تحقيقه بالطرق 

السياسية والقضائية.
وتكشف االوساط ان هناك مخرجاً يعمل عليه رئيس مجلس 
النواب نبيه بري مع رئيــس الحكومة نجيب ميقايت، وينص 
عىل نقل ملف االدعاء عىل الرئيس حســان ديــاب والنواب 
الثالثة: عيل حســن خليل، وغازي زعيرت، ونهاد املشــنوق، 
والوزير السابق يوسف فنيانوس، اىل املجلس االعىل ملحاكمة 
الرؤســاء والوزراء، وهو من اختصاص مجلس النواب، بينام 
يتابع البيطــار تحقيقاته يف امللف من ضمن رقابة وضوابط 

قضائية وعدلية.
كام تكشف االوساط ان ال قرار من »الثنايئ« و8 آذار بتعليق 
املشاركة يف جلسات مجلس الوزراء وال اعتكاف وال استقالة 

راهناً، واالمور كلها مرهونة بالتطورات.
يف املقابل، ينفي مصدر يف »القوات« عالقتها مبا جرى يف 
الطيونة، ويؤكد ان موقف »القوات« عرّب عنه رئيســها سمري 
جعجع، وان ما جرى هو يف يد القضــاء والجيش واالجهزة 
فليوقفوا املتورطني، مع تحميل مسؤولية ما جرى لحزب الله 
وبسبب االحتقان املسيحي الذي احدثه يف االيام املاضية                               

مخرج لفصل ملــــــف االدعاء على النواب والوزراء من »العدلي« الى »البرملان«
لو »القوات« والســــــفارة االميركية في االحدا معطيــــــات لـ »الثنائي« عن 

ناجي  القايض  برئاســــة  املدنية  التمييز  محكمة  ردت 
عيــد، الدعوى املقــــدمة من النائبني عيل حســن خليل 
العديل يف  التي طــــلبا فيهــا رد املحقق  وغازي زعيرت، 
القايض طــارق بيطار عن  انفجار مرفــأ بريوت  جرمية 
املــي يف التحقيق بامللف. واعتــربت املحكمة أن املحقق 

العديل ليــــس قاضيا مــن قضاة محكمــة التمييز، وال 
التمييزيــة، وبالتايل  العامة  النيابــة  قاضيا من قضــاة 
ال يعــود للمحكمــة صالحية النــــظر يف طلب رده، ما 
يوجب رد هذه الدعوى وســائر الطلبات املقدمة من الجهة 

املدعية.

ــــــّد بيطار  ليل وزعيتر  »التمييــــــز املدنّيــــــة« رّدت دعــــــوى 

اعد املواطنني ا املدين ت عنا من الد

يون ا  ال نبا  اال



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
الجمعة 15 ترشين األول 2021

ـــــــــــــائـــــــــــــق جـــــــــديـــــــــدة هـــــــــــــل تـــــــكـــــــشـــــــف و
ـــــــبـــــــايـــــــا  ـــرات املــــــــرفــــــــ و ــ ــ ـــت ــ ــ ــي ــ ــ حـــــــــــول نـ

ــا الــــــشــــــار ــ ــ ــج ــ ــ ــات ــ ــ ــــــى وانـــــتـــــكـــــاســـــة ب فــــــو

خالد عرار

امتلك حــزب الله الرواية 
املرفأ  نيــرتات  مللف  الكاملة 
تبّقى منها  انفجر مــا  التي 
يف الرابع من آب 2020، و مل 
وأحاطه  إال  تفصيل  أي  يرتك 
ودعمها  بالغــة،  بعنايــة 
بالوثائق كافة التي قد تنرش  
وبات  بالصادمة،  ووصفت 
املعلومات  كل  أيضــاً  ميتلك 
الذي  البــرشي  الفريق  عن 
ساهم يف إيصالها إىل مرفأ 
وتخزينها  وإفراغها  بريوت 
يف العنرب رقم 12 و تفجريها 

عن قصد أو غري قصد.
كل مــا تقدم جــاء وفق 
مصــدر ســيايس متابــع 

وقريــب جداً من دوائر القرار التي تــرص عىل إبعاد هذا امللف 
عن التسيس واإلستثامر والذهاب نحو تحقيق عادل وشفاف، 
ويضيــف املصدر نفســه أن امتالك حزب الله لــكل الوثائق 
املرتبطــة مبلف النيرتات جاء بعد جهــد كبري تضمن لقاءات 
مكثفة ومشاورات عىل قدر كبري من األهمية وتقارير أمنية 

حرفية محلية وخارجية.
من هنا كانت ردة فعل أالمني العام لحزب الله السيد حسن 
نرص اللــه التي جاءت بشــكل تدريجــي وتصاعدي، وعىل 
شــكل تحذيري ليس للمعنيني بالتحقيق العديل وحسب، بل 
مريكيني الذين يتدخلون بشــكل مبا يف تحقيق انفجار  ل
املرفأ  وبانتهاك جديد يضاف إىل انتهاكاتهم السابقة للسيادة 
اللبنانية، وألنهم يريدون إبقاء التحقيق ضمن جدول التوظيف 
السيايس لتصفية الحساب مع املقاومة وحلفائها، وإلحداث 
الفــو يف لبنان قبل رحيلهم مــن املنطقة كام فعلوا يف 

أفغانستان وما سيفعلونه يف العراق.
ردة فعل الســيد حســن نــرص الله مل تكن عــىل خلفية 
اســتدعاءات املحقق العديل، الذي نخــ عليه من الوقوع 
ك اإلغراء األمرييك، وليســت عــىل مذكرات اإلحضار  يف 
لهذا الوزير أو ذاك املســؤول، بل عىل ما يصبو إليه ويخطط 
لــه األمريكيون عرب القايض بيطار. ما يصبو إليه األمريكيون 
واضح األهــداف، يؤكد الصدر، ال يحتــاج اىل جهد كبري اىل 
التمحيص والبحث، فسلوك سفرية الواليات املتحدة يف بريوت 
وحركتها املكوكية ترتافق مع حركة ديبلوماســيني غربيني، 
ومع مواكبة إعالمية محلية وعربية كاٍف التهام األمريكيني 

لتدخلهم الف واملبا بالتحقيق الجاري.
 ولفت املصدر اىل أنه بالرغم من التحذير التدريجي من قبل 
ورة وقف اإلستثامر السيايس، إال أن الجهة  قيادة حزب الله ب

املعنية بالتحقيق العديل مستمرة باإلستثامر والتسيس، غري 
آبهة لدماء الضحايا والجرحى الذين سقطوا يف انفجار 4 آب، 
لذلك اتخذ حزب الله وحلفاؤه القرار الحاســم بقطع الطريق 
والتصدي للخطة األمريكية التي تستهدف املقاومة وحلفاءها 
وتستهدف الســلم األهيل والوحدة الوطنية، وسوف يعملون 
عىل إعــادة األمور إىل نصابها وإعادة التحقيق اىل مســاره 
العديل بعيداً عن التوظيف الســيايس الذي يوصل اىل حقيقة 
ما حصل، وينصف أهل الضحايا وأصحاب األمالك التي دمرت.

وحــذر املصدر الفريق املحيل والخارجــي الذي يعمل عىل 
اســتغالل انفجار املرفأ وتوظيفه بالسياسة، بأن حزب الله 
و حلفاءه ســوف يســقطون هذه املرسحية كام أســقطوا 
فربكة شــهود الزور يف قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري 
وما رافقها من اســتباحة لكل ما له عالقة بالدولة، ال سيام 
السلطات القضائية واألجهزة األمنية وترك البلد مكشوفاً أمام 

جواسيس الغرب أمثال فيتز جريالد وديتلف ميلس.
كام حذر املصدر، الجهة التي أطلقــت النار عىل املحتجني 
الذين تجّمعوا عىل دوار الطيونه، مستنكرين سلوك القايض 
بيطار، ألن الوثائق التي ميتلكها حزب الله قد تظهر دوراً لهذه 

الجهة يف انفجار املرفأ.
وختــم املصدر بتأييــده الدعوة التي أطلقهــا أحد الخرباء 
القانونيني التي جاء فيهــا: »املطلوب اليوم من كل من يدافع 
عن الحق وعن القضاء املســتقل أن يدين القضاة الذين ظلموا 
الضباط األربعة وأن  يطلب من وزارة العدل اللبنانية كام طلب 
قايض املحكمة الدولية من األمم املتحدة أن تعتذر من الضباط 
األربعة عن الظلم الذي لحق بهم ألهداف سياسية وشعبوية، 
وأن نعمل وبقوة كيال يتكرر الظلــم يف قضية تفجري املرفأ 
رحمة بالشــهداء والجرحى ووجع أهلهم  وحرصاً عىل البلد 

ووحدته«.

فاطمة شكر

أن  املتوقــع  مــن  كان 
يحصل ما حصل يف منطقة 
الطيونة باألمس،  ألن إرصار 
السياســية  القوى  بعــض 
والتي  الخارج  مع  ة  املتواط
تســعى بكل ما أوتيت بقوة 
املدنيني  وقتل  البلد  دمار  اىل 
والســعي اىل جر البلد نحو 
األمني  والتفلــت  الفتنــة 
أجندات  أجــل تطبيــق  من 
كان  الرعب  مشهد  أمريكية. 
ســيد املوقف، ضحايا أبرياء 
الرصاص  بســبب  سقطوا 
الذي كان يطلق عىل الرؤوس 
تحديداً ما يعني اإلرصار عىل 

قتل املواطنني.
أمنية  معلومــات  ويف  
من  ليــالً  وردت  خاصــة 

األجهزة األمنية أن بعض املســلحني التابعني لحزٍب معروف 
اســتنفروا ليالً، وإنترش مسلحوه عىل أسطح األبنية حسب 
ما أفادت به قيادة الجيش ملســؤولني يف حزب الله و«حركة 
أمل«، مام اســتدعى أخذ اجراءات وترتيبات إحرتازية،  كام 
قامت قيادة الجيش بتنبيه هذه العنارص، وأخذت وعوداً من 
املســؤولني بعدم التعرض للتظاهــرة التي كانت متجهة اىل 

منطقة املتحف أمام قرص العدل.
من غري املعقول أن ينهار كل يشء يف الوطن دفعًة واحدة،  
ة التي اعتمدت، إضافًة  لكن من املؤكد أن السياســات الخاط
اىل الشــيطنة يف التفكري من أجل إركاع املواطن وإذالله أدى 
اىل ما أدى إليــه من انهيار وترشذم وعــدم القدرة عىل حل 
امللفات الهامــة، أو باألحرى اإلرصار عــىل تركها مرشذمًة 
من أجل أن يتفاقم الوضع أكرث يومــاً بعد يوم. ولعل الخطر 
ب الوضع األمني وامللف الرتبوي  الحقيقي هو اإلرصار عىل 
والطبي، ألن هذه امللفات هي أساس، ال بل ركيزة أساسية ألي 
دولة وصوالً للقضاء الذي كان مسيساً لكن بالخفاء، أما اليوم 

فلعبة التسييس فوق الطاولة ومن دون أي حياء. 
مخٍز أن يحكم بالد األرز بعض من هواة مامرسة »البلطجة« 
التي أدخلت الوطن بشــكٍل  واضحٍ أتون النــار باألمس، ما 
جرى باألمس هو اعتداء واضــح ورصيح عىل كرامة الوطن 
الجميع  ستلتهم  اإلشــتباكات والرصاعات  ولعل  واملواطنني، 
ّيز بني مســلٍم أو مســيحٍي، كام يجري اليوم يف  دون أن 
مســار التحقيق يف قضية تفجري مرفأ بريوت، حيث بدأ فرز 
دم الضحايا الذين سقطوا،  مام زاد من نسبة الغضب والقلق، 
وهذا ما دفع الناس للتحرك والنزول اىل الشــارع والتظاهر، 

فكان املشهد املأساوي والخطري والدامي. 
خطر جدي بات يداهم لبنان، مشــهد الحرب األهلية عاد 
بقــوٍة يوم أمس، وأمــام هذا الجو املشــحون طائفياً بدأت 
اإلصطفافات يف مجلــس الوزراء ويف مجلس النواب، وهذا 
ما يذكّــر بحكومة واصطفافات العــام 2005 عندما اغتيل 

الرئيس رفيق الحريري. 
ويف املعلومات، فإن حزب اللــه طلب منذ اللحظة األوىل 
لتفجري املرفأ إختيار قاٍض مســيحٍي، واشــرتط أن ال يعرفه 
وال يقيــم عالقًة معه، ال بــل  »ما مبون عليه«،  وتشــري 
املعلومات أيضاً اىل أن األمني العام لحزب الله الســيد حسن 
ة بعد انفجار املرفأ، كام  نرص الله إهتم ودرس امللف مبــا
أنه تابع مع املعنيني تفاصيل امللف وحيثياته، وهو كان يرص 
يف كل خطاباته عىل التدقيق وعدم تســييس امللف و إبعاد 

كل الضغوطات الخارجية  والدولية عليه مبســاعدة البعض 
يف لبنان، لكــن القايض  طارق البيطــار أرّص منذ تكليفه 
إنجاز هذا امللف مامرســاً  اإلستنســابية من خالل اإلدعاء 
يف بداية األمر عىل الرئيس حســان دياب وعدم اإلدعاء عىل 
رؤساء الحكومات السابقني كلهم، يف حني أن النيرتات كانت 
عىل عهدهم ومل يســمع أحد عنها ليتمسك بالرئيس حسان 
دياب ك »كبش محرقــه«،  بعد ذلك ادعى عىل كٍل من الوزير 
عيل حســن خليل والوزير غازي زعيرت، ليعود ويســتدعي 
قائد الجيش السابق جان قهوجي، كام استدعى الوزير نهاد 
املشــنوق ون اآلخرين، وســلط الضوء أيضاّ عىل طرفني 

أساسيني يف الوطن هام الثنايئ الشيعي.
السؤال الذي يطرح نفســه بعد كل ما تقدم، ملاذا يترصف 

القايض بيطار بهذه الطريقة؟ 
القانون؟ كيف  الخارجية وتجــاوز  التدخــالت  ماذا عن 
ســيتعاطى القايض بيطار مع ما جرى باألمس يف منطقة 

الطيونة؟
مام ال شــك فيه أن القــايض بيطار يتعاطــى مع امللف 
األكرث حساســية بطريقة مريبٍة وتدعــو للحذر، ناهيك أنه 
أدخل السياســة بواجبــه القانوين واألخالقــي والوطني، 
ما دفــع حزب الله و«حركة أمل« و«تيــار املردة« اىل تعليق 
مشاركتهم يف جلسات الحكومة يف حال مل يتوقف البيطار 
عن املخالفات والتعدي عــىل القانون، مؤكدين أنه يف حال 
عدم معالجة هذا املوضوع فإن ذلك سيتســبب بتعليق عمل 
الحكومة مام ســيزيد األمور صعوبًة، ما يعني العودة اىل 
نقطة الصفر، وبالتايل عدم معالجــة ملفات هامة جاءت 
عن  الحكومــة من أجلها كالكهرباء واملصارف التي ال زالت 
يف رسقة ودائع املواطنني، إضافًة اىل سلســلة انقسامات 
سياســية، والحديث عن العودة اىل الشــارع يف ظل غياب 
الحلــول اإلقتصادية واملعيشــية واإلســتمرار يف التناحر 
السيايس والنكد والوالء اىل الخارج والتحدث من قبل البعض 
عــن »الحياد » الغري واضح ومفهوم،  و الهجوم عىل أقطاٍب 
أساســية يف الوطن والتلويــح بعصا اإلنتخابات الربملانية 

التي يعّول عليها الكثريون. 
مشــهد الرصاص واإلشــتباكات والضحايا الذين سقطوا 
عىل األرض مؤمل وقاٍس  وخطري، وضع الوطن عىل مفرتق 
طريق. هل سيسّيس هذا امللف كغريه من امللفات ويرمى  يف 
أدراج الطائفية البغيضة ؟ أم أن التغايض عنه سيجّر الوطن 
اىل حرب جديدة ماذا عــن حزب الله و«حركة أمل« وكيفية 

التعاطي مع هذا التعدي؟ 

ــان: ــ ــن ــ ــب ــ ــن فـــــــي ل ــ ــيـ ــ ـ ــ ــ ــالجـ ــ ـــــــــــــا الـ و ــ  ــ ــحـ ــ ــــــــرانــــــــدي بـ
ــدة لـــلـــعـــودة ــ ــاع ــ ــس ــ ــفــيــة امل زور ســــوريــــا لــلــبــحــ فــــي كــي ســــــــ

ني  زار أمس مفوض األمم املتحدة الســامي لشؤون الالج
فيليبو غراندي، رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون قبل 

ظهر امس يف قرص بعبدا.
وطالب الرئيس عــون غراندي بـ«العمل عىل تأمني ظروف 
عودة النازحني السوريني اىل بالدهم ومساعدة لبنان يف هذا 
االتجاه، ال سيام وان الحكومة اللبنانية اعدت خطة لهذه الغاية 
ة يف تشجيع  ميكن االنطالق منها«، معتربا انه »من املهم املبا
 تحقيق هذه العودة، خصوصا مع وجود مناطق سورية آمنة«.
ولفــت اىل ان »لبنان تكبــد الكثري من التداعيات الســلبية 
نتيجة نزوح الســوريني اىل أراضيه، ما اثــر عىل اقتصاده 
ووضعه املــايل. وهذه التداعيات أضيفت اىل األزمات العديدة 
غري املســبوقة التي واجهها لبنان والتي تجعل من املستحيل 
االســتمرار يف تحمل العبء الهائل للنزوح السوري«، داعيا 
»املنظــامت الدولية اىل تقديــم املســاعدات للنازحني لدى 
 عودتهم اىل سوريا ألن ذلك يشجع عىل تحقيق هذه العودة«.
وكان غرانــدي نوه مبا »يقدمه لبنان مــن تضحيات لرعاية 
شؤون النازحني الســوريني«، الفتا اىل »العمل الذي تقوم به 
املفوضية للمساعدة يف حل هذه املشــكلة الصعبة«، واعدا 
 ـ«مضاعفة العمل اكــرث لتوفري الثقة لعودة آمنة للنازحني«.
وعــدد غراندي املشــاريع التي تعدها املفوضيــة، مؤكدا ان 
املفوضية »تنســق ايضا مــع البنك الــدويل لتمويل برامج 

مساعدات للدول التي تستضيف نازحني ومنها لبنان«.

 يف عني التينة 

والتقى غراندي والوفد املرافــق، رئيس مجلس النواب نبيه 
بري يف مقر الرئاسة الثانية يف عني التينة، وجرى بحث يف 
ني يف لبنان.  االوضاع العامة وشؤون متصلة بأوضاع الالج

 يف الرساي 

واجتمــع مفوض األمــم املتحدة والوفــد املرافق، برئيس 
مجلس الوزراء نجيب ميقايت قبــل الظهر يف الرسايا،.وقال 
غراندي بعد اللقاء: »ســأزور ســوريا اليوم إلجراء محادثات 

مع الحكومة الســورية، هناك الكثري من العمل للقيام به من 
ناحيتنا، وسنستمر به يف الوقت الذي يستقبل فيه لبنان عددا 
أيضا.  الفلسطنيني  ني  ج الســوريني وال النازحني  كبريا من 
نحــن نعلم أن األوضاع يف لبنان دقيقة جدا وأن مســؤولية 
ا كبريا عىل لبنان، لذا سأدعو املجتمع  إيواء النازحني تشكل عب
الدويل لزيادة املوارد املقرر منحها للبنان لتمكينه من مواجهة 
كنا من حشد  هذه املســؤولية، علام أننا يف العام املايض 
مبلــغ مليار ونصف مليار دوالر لدعم لبنان ملعالجة مســألة 
الحاضنة لهؤالء  اللبنانيــة  املجتمعات  النزوح وكذلك دعــم 
النازحني من خالل املســاهمة يف تفعيــل برامج عدة منها 
الصحيــة والرتبوية. لقد لفتتني خــالل اللقاء ارادة ميقايت 
للعمل سويا من أجل إيجاد حل ملسألة النازحني املستمرة منذ 

سنوات«.

 عند بو حبيب 
والتقــى غرانــدي والوفــد املرافــق، وزيــر الخارجية 
واملغرتبني عبداللــه بوحبيب يف زيارة تعــارف، وكان بحث 
 يف مســألة النزوح الســوري ومعاناة املجتمعات املضيفة. 

وأكد غراندي«استمرار معالجة هذا امللف«.

ي را ن ا ر          راند عند 

ــرة الـــتـــدريـــب ــ ــائ ــ ــودي ط ــقـ ــفـ ــن مـ ــ اســـتـــمـــرار عــمــلــّيــة الـــبـــحـــ ع
أعلن الجيش عرب حسابه عىل »تويرت«، 
الجوية وفوج  القــوات  أن »وحدات من 
مغاوير البحر تســتمر، ومبشاركة فرق 
االنقاذ البحري يف الدفاع املدين عملياتها 
لليوم الثاين بحثاً عن مفقودين كانا عىل 
م طائرة تدريب مدنيــة تابعة لنادي 
الطريان اللبناين سقطت يف البحر قبالة 

حاالت«.
تابع وزير األشــغال  الســياق،  ويف 
العامة والنقل عيل حميه مع املدير العام 
للطريان املدين املهندس فادي الحسن، ما 
توصلت إليه لجنــة التحقيق املكلفة من 
 قبله، بشأن حادثة سقوط طائرة التدريب.
وأعطى حميه توجيهاته للحسن، وطلب 
البقاء عــىل الجهوزية واملتابعة، ملعرفة 

مالبسات الحادث.

يون ر  ال ا الت
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أمــس مواقــف لشــخصيات واحزاب،  توالت 
استنكرت األحداث األمنية التي حصلت يف منطقة 
الطيونــة، وأدت إىل ســقوط عدد من الشــهداء 

والجرحى.

 الحريري: اتقوا الله 
ويف الســياق، اعترب الرئيس سعد الحريري يف 
بيان، أن »ما حصل من مشاهد إطالق نار وقذائف 
بالذاكرة إىل صور  أعادنا  للمســلحني،  وانتشــار 
الحرب األهلية، وهو أمر مرفوض، ومستنكر بأشد 
التعابري والكلامت«، داعيا »الجيش والقوى األمنية 
إىل اتخاذ أق اإلجراءات والتدابري ملنع كل أشكال 
إطالق النار، وتوقيف املســلحني وحامية املدنيني 
والحفا  املمتلكات  االعتداء عليهم وحامية  ومنع 

عىل السلم األهيل«.
وختم »لعل ما حصل عىل بشاعته يشكل صحوة 
ضمري للجميع لعدم اللعب بالسلم األهيل والحرتام 
الدســتور وتطبيق القوانني والحفا عىل الدولة 
ومؤسســاتها التي هي حاضنة لجميع اللبنانيني. 
اتقوا اللــه بلبنان وأهله يكفيهم مــا يعانون من 

أزمات«.

 دريان: ما تشهده بريوت مرفوض  
اللبنانية الشــيخ عبد  دعا مفتــي الجمهورية 
اللطيــف دريان يف بيان »قيــادة الجيش والقوى 
األمنية اللبنانية كافــة اىل ضبط الوضع وإيقاف 
االشتباكات«، مؤكدا ان »ما تشهده بريوت مرفوض 
ومدان واالعتــداء عىل الناس وإزهــاق أرواحهم 
ســيهم،  ار مبمتلكاتهم يزيد من م وانــزال اإل

ويعمق الجراح بدال من بلسمتها«.
وطالب الحكومة بـ »عقد اجتامع عاجل وطار 
للحد من التفلت األمنــي، الذي إن تطور ال ينذر إال 

بالسوء«.

 قبالن: النتشال لبنان من فتنة 
بيطار وطوابري األمريكان 

أعلن املفتي الجعفري املمتاز الشيخ أحمد قبالن 
يف بيان، ان »كل دم وفتنة وتهديد للســلم األهيل 
وفلتــان أمني وقع اليوم عــىل املحتجني العزل أو 
سيقع هو بعنق السفارة األمريكية والقايض طارق 
البيطار الذي يجب عزله وتوقيفه ومساءلته بشدة، 
فضال عن طوابري اإلرهاب األمرييك. والفتنة بدأت 
بالقايض البيطار ويجب إقالته فورا، وكمني القتل 
يف الطيونة خطري جدا وداللته األمنية والسياسية 
بالغة وأخطر من أي وصف. وعىل مجلس الوزراء 
ومجلــس القضاء األعىل انتشــال لبنان من فتنة 

البيطار وطوابري األمريكان قبل خراب البلد«.

 حسن: عىل املسؤولني
حل الخالفات بالحوار 

حذر شيخ عقل طائفة املوحدين الدروز السابق 
الشيخ نعيم حسن، يف ترصيح من »جر اللبنانيني 
ولبنان إليها من جديد بأي شــكل من األشــكال«، 
مؤكدا »الدور األســاس للجيــش والقوى األمنية 
يف إعــادة فرض الهدوء وتطبيــق األمن وحامية 

املواطنني«.

وشــدد يف الوقت نفســه عىل »الدور الرسمي 
ورة أن يبــادروا كل من  املنوط باملســؤولني ب
، وحل كل اإلشــكاالت  موقعــه إىل لجم الفو
أطر  وضمن  بالحــوار  والتباينــات  والخالفــات 

املؤسسات الدستورية وحدها«.

 الخازن: لتغليب
لغة العقل عىل الحقد 

أهاب الوزير الســابق وديع الخازن يف بيان، بـ 
»املســؤولني تغليب لغة العقل عىل الحقد والعداء 
ومنطق السلم األهيل والعيش املشرتك عىل همجية 
الحرب واإلســتنزاف األمني. ووجه التحية للجيش 
اللبناين والقوى األمنية وجهودهم يف ضبط األمن 
األبية  الكابــوس بصدورهم  الفتنة ورد هذا  ودرء 

وتضحياتهم املرشفة«.
 وأضاف »إن الوقت ليس يف مصلحتنا، والتاريخ 
لن يرحم وهو علمنا أن يف اإلنقســامات تفشــيا 
للفو وإستدارجا للمخاطر واألهوال والخسائر 
الله وخففوا عن هذا الشعب  والضحايا. أال فاتقوا 

البائس من مأساته وعذاباته«.

 التقدمي« يحّذر من وقوع املحظور 

أكد الحزب التقدمي اإلشــرتايك، يف بيان عىل 
»أحقية التظاهر الســلمي يف إطار حرية التعبري 
عن الرأي ضمن األصول والقوانني، وأكد أن املظاهر 
املســلحة وإطــالق الرصاص مرفوضــة جملة 
ورة  وتفصيالً من أي جهة كانت، ويشــدد عىل 
الكامل لضبط  الدعم  الجيش والقوى األمنية  ايالء 

الوضع واستتباب األمن«.
ودعا »إىل أعىل درجــات الهدوء وضبط النفس 
عىل  الفرصة  تفويــت  وإىل   ، الفــو ومنــع 
املرتبصني بأمــن البالد، وأن يبقــى الحوار وحده 
الطريق ملعالجة كل القضايا املطروحة مهام كانت 

تعقيداتها، ل ال يقع لبنان يف املحظور«.

 »الدميوقراطي«: املجزرة سببها 
غياب املحاسبة يف القضاء 

بيان،  اللبناين« يف  »الدميوقراطي  الحزب  اعترب 

أن »ما شهدناه وشــاهده العامل أجمع هو مجزرة 
سببها غياب املحاسبة، وسياسة األمن بالرتايض، 
واإلستنســابية املعتمدة يف عمــل بعض األجهزة 
األمنية والقضائية، مام أوصل البعض إىل املجاهرة 
القتل والقنص، واقتنــاص كل فرصة ملبايعة  يف 
الخارج ورفع ســعرهم لديه، وإن كان عىل حساب 

الوطن وأمنه وسلمه األهيل«.

 القواس: لعدم االنجرار

إىل آتون الفتنة 
القيادة القطرية مســؤول العالقات  دان عضو 
العريب اإلشــرتايك  البعث  السياســية يف حزب 
محمد شــاكر القــواس يف بيــان، »لجوء جهة 
مرتبطة باملرشوع التدمريي للبنان ولها باع طويل 
يف التعامل مع العدو الصهيوين، إىل اســتحضار 
ارتها الجهة  مشهدية الحرب املقيتة التي أطلقت 
ذاتها، دافعة عن سابق وتصور وتصميم إىل فتنة 
ذات طابع مذهبي وبشعارات طائفية«، معتربا أن 
»هذه الجهة املعروفــة الهوية تنفذ أجندة معادية 
للبنان، وتعمل عــىل فرض وقائع ميدانية، وإعادة 
ترسيم حدود الرصاع السيايس بدم األبرياء إال من 
كرامتهــم وإرصارهم عىل البقــاء يف لبنان مهام 
اشــتدت األزمات، األمر الذي يســتدعي قرارا عىل 
أعىل املستويات بالذهاب إىل محاسبة وطنية لهذه 
الجهة التي ثبت أنها مل تتعلم من عرب املايض، وهي 
التي امتهنت اغتيال القيــادات الوطنية التاريخية 

ومكانها الطبيعي السجن«.
القواس إىل »أوســع حملة وعي شعبي  ودعا 
عىل مســاحة الوطــن لعدم االنجــرار إىل آتون 
هيــدا إلحالتها عىل  الجهة  الفتنة، وعزل هذه 
محكمة العدالة، كــام التاريخ، وتفويت الفرصة 
عىل هذا املــرشوع الصــهيوين بأدواته الداخلية 
ب الصمود اللبناين املقاوم املنترص  الهادف إىل 

يف الجنوب وعىل كل جبهات العروبة«.

 تقي الدين: عمالء أمريكا

وإرسائيل ينفذون األجندة 

غــرد رئيس حزب »الوفــاق الوطني« بالل تقي 
الدين عرب »تويرت«: »عمــالء أمريكا وإرسائيل يف 

لبنان ينفذون األجندة املطلوبة«.
ودان االشتباكات كل من: النائب عيل عسريان، 
النائب عيل بزي، النائب السابق اسامعيل سكرية، 
مفتي صور وجبل عامل القايض الشــيخ حســن 
عبدالله، رئيس جمعية »قولنا والعمل« الشيخ أحمد 
املسلمني«، »تجمع علامء  العلامء  القطان، »تجمع 

جبل عامل«.

حزاب تســــــتنكر ما حصــــــل في الطيونة ولين ورجال دين و مواقف ملســــــ

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ 
عبد اللطيف دريــان، يف دار الفتوى، وفدا 
من »تكتل الجمهوريــة القوية« موفدا من 
رئيس »حزب القوات اللبنانية« سمري جعجع 
برئاسة الوزير السابق غسان حاصباين ضم 

النائبني جورج عقيص وعامد واكيم.
وأفاد املكتب اإلعالمــي يف دار الفتوى 
ان »مفتــي الجمهوريــة اكد أمــام الوفد 
»موقفه الثابت والحازم يف جرمية تفجري 
مرفأ بــريوت، برفع الحصانات عن الجميع 
من دون اســتثناء، وعدم إدخــال هذا امللف 
ومالحقة  واالنتقائية  االستنســابية  يف 
املســؤولني أي كانت مواقعهــم من خالل 
اآلليات الدستورية والقانونية املعتمدة عرب 
املجلس األعىل ملحاكمة الرؤســاء والوزراء 

املنصوص عليه يف الدستور اللبناين«.
اثر اللقاء، قال حاصباين: »مير لبنان يف 
أخطر أزماته، والحكومة ترتنح تحت ضغط 
التجاذبات والحاميات، والسلطات الدستورية 
واســتقاللية  ومصداقيتها،  هيبتها  تهتز 
القضاء تجرب مــرة أخرى، والعدالة توضع 
يف غرفــة االنتظار قبــل أن تدخل غرفة 
العناية الفائقة. لذلك نحتاج اليوم اىل حكمة 

الحكامء وحضــور وموقف رجــال الدين 
والدولــة الجامع أكرث مــن أي وقت م 
لتدارك انهيار السلطة القضائية، احدى أواخر 
ة دفاعا عن  املؤسســات التي ما زالت قا
الحق، وللوقوف إىل جانب الحقيقة وتحصني 
الدســتور والتزامه وباإلجراءات املنصوص 
عليها يف القوانني لتحقيق العدالة، متعالني 
املواقع واألشخاص، ومتنبهني ألهمية  عن 
الدستور وسلطاته ومؤسساته التي تشكل 
الدولة اىل جانب الشعب واألرض، ألن هذا أقل 
رين«. ما ندين به للشهداء وألهلهم، وللمت

واستقبل مفتي الجمهورية، سفري العراق 
يف لبنان حيدر شــياع الرباك الذي قال بعد 
اللقاء: »اكدنا موقف العراق الثابت يف دعم 
لبنان ومساعدته يف تجاوز املحنة التي مير 
بها، وأيضا رجونا ســامحته القيام بدوره 
املعهود يف رص الصــف الوطني والوحدة 
الوطنية واملســاعدة مع باقــي املرجعيات 
الدينية والسياسية يف املحافظة عىل امن 
واستقرار لبنان«، مؤكدا ان »امن واستقرار 

لبنان هو امن واستقرار العراق«.
جامل  السابق  الوزير  دريان  واســتقبل 

الجراح، وبحث معه يف األوضاع العامة.

الحصانات لــرفــع   : قــواتــيــاً  وفـــداً  التقى  دريـــان 
الــعــرا مـــن  لــبــنــان هــو  مـــن   : ــرا  ــع ال سفير 

اقســم األعضاء الخمسة الجدد يف مجلس 
القضاء األعىل ظهر امس يف قرص بعبدا، اليمني 
امام رئيس الجمهورية العامد ميشال عون يف 
ي خوري،  حضــور وزير العدل القــايض ه
رئيس مجلس القضاء االعىل القايض ســهيل 
عبود واملدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور 

انطوان شقري.
وتواىل عــىل أداء القســم، القضاة عفيف 
الحكيم، حبيب مزهر، داين شبيل، مرياي حداد 
والياس ريشــا، حيث ادوا القسم االيت: »اقسم 
بالله بان أقوم مبهامــي يف مجلس القضاء 
األعــىل بكل امانة وإخــالص وان احف رس 
املذاكرة وان اتوخى يف جميع اعاميل حســن 

سري القضاء وكرامته واستقالله«.
الرئيس عــون مع األعضاء  بعدها، اجتمع 

الجدد يف مجلــس القضاء األعىل، يف حضور 
نى لهم  الوزير خــوري والقايض عبــود، و
التوفيق يف مسؤولياتهم الجديدة، مشددا عىل 
»دور مجلس القضاء األعىل يف عمل السلطة 
ورة عدم التجاوب  القضائية املستقلة، وعىل 
مع أي ضغوط ميكن ان يتعرضوا لها، وان يكون 

أعضاء املجلس فريق عمل موحدا ومتضامنا«.
وتحدث وزير العدل فركز عىل »أهمية انتظام 
العمل يف مجلس القضــاء االعىل وعىل مبدأ 

فصل السلطات«.
وتاله القايض عبود الذي شكر الرئيس عون 
عىل »االهتامم الذي يوليه للجسم القضايئ«، 
منوها بـ »كفــاءة األعضاء الجدد وخربتهم«، 
وشــدد عىل »أهمية اســتقاللية الســلطة 

القضائية القادرة عىل معالجة أي خلل«.

الل قســــــم اليمين ألعضــــــاء مجل القضــــــاء األعلى
غو ّي  مع  التجاوب  لعدم   : الجمهورية  ــل مـــــوّحـــــداً ومـــتـــضـــامـــنـــاًرئي  ــمـ ــق عـ ــ ــري ــ ــوا ف ــ ــونـ ــ وكـ

اال ونهرا اء االعىل             اء مجلس الق عون مجتمعا م اع

الجميل  أمني  الرئيس  عرض 
مع الســفرية الفرنســية آن 
الراهنة  املســتجدات  غريــو 
هذا  حملها  التي  »والتطورات 
االعرتاض  خلفية  عىل  النهار 
يقوم  التي  التحقيقــات  عىل 
بها املحقق العديل يف جرمية 
وتناولت  املرفــأ«.  انفجــار 
»االســتحقاق  املحادثــات 
املقبــل وأهميته  االنتخــايب 
انبثاق  عىل صعيد دميقراطية 

السلطة«.
وعىل أثر اللقاء، دعا الجميل 
اىل »حامية مجريات التحقيق 
التي يقوم بها املحقق العديل. 

ووصف طريقة قوى األمر الواقع االعرتاضية 
عىل القــرارات القضائيــة يف جرمية املرفأ 
والتي ال تســتهدف املحقق العديل بشخصه 
فقط، بل كل الســلطة القضائيــة، مبثابة 
انقالب عىل الدســتور والقانــون ومحاولة 
تفجــري الحكومة من الداخــل وتعطيل كل 

املساعي الرامية اىل انتشال لبنان من املنحدر 
الذي اســتقر فيــه وبخاصــة املفاوضات 
املرهونة  الدويل  النقد  صندوق  مع  املفرتضة 
بشــبكة اصالح داخيل تضع حدا لكل أوجه 
وتحرير  التحاصصيــة  واملعادالت  الفســاد 
املواطن من معاناته اليومية يف رحلة البحث 

عن مقومات عيشه األساسية«.

ــوى ــة ق ــق ــري ـــريـــو : ط ــى  ــق ــت ــل ال ــّي ــم ــج مـــيـــن ال
ــة عــلــى بــيــطــار انــقــالب ــّي ــرا األمـــر الـــواقـــع االعــت

ور الجميل ريو ت

عرب »ضحايــا تفجري املرفأ«، يف بيان، عن 
»حزنهم الشديد لســقوط مزيد من الضحايا 
يف لبنــان، وما يزيد من حزننــا أن هذا الدم 
أريق عىل هامش االعرتاض ضد التحقيق يف 
قضيتنا األم. وانطالقا من ذلك... نســتهجن 
اليوم ضد  التعرض الحاصل  بأشــد العبارات 
مواطنــني أبرياء، ونتمنى للجرحى الشــفاء 
العاجل مع تقديم أخلص العزاء لذوي الضحايا 
الذين نتشارك معهم اليوم يف الوجع نفسه. 
ونعاهدهم بــأن نطالب معهــم مبا نطالبه 
ألنفســنا وبنفس الزخم: العدالة ومحاسبة 
كل من تورطت يداه يف إراقة هذه الدماء. فال 
يشء يحصن السلم األهيل ويخفف من حدة 

أوجاعنا سوى الحقيقة والعدالة«.

وطالــب كل »القــوى الفاعلــة بتغليب 
الخاصة منعا  املصلحة  العامة عىل  املصلحة 
إلراقة مزيد من الدماء واالنقســام العصبي. 
فمــن واجبنــا أن نبني بعد كل هــذا الدمار 
ال أن نواصــل التدمــري. وإذ نتفهم هواجس 
البعض، فإننا ندعوهم مجــددا إىل معالجة 
هذه الهواجس حرصا ضمن إطارها القانوين 
والقضايئ الصحيح من دون أي تعســف أو 

تجاوز«.
وأخريا شّد األهايل »عىل يد املحقق العديل 
طارق البيطــار مانحني إيــاه ثقتنا مجددا، 
محذرين أيا كان من اســتغالل أحداث اليوم 
األليمة لعرقلة التحقيق أو لتحميله مسؤولية 

ما هو حكام براء منه«.

نــــحــــذر  : املــــــــرفــــــــ  ـــــحـــــايـــــا  هــــــــالــــــــي 
ــالل األحــــــــدا لــعــرقــلــة الــتــحــقــيــق ــغـ ــتـ ــن اسـ ــ م

ســـتـــقـــرار  ا ــلـــى  ـــة عـ بـــاملـــحـــافـــ الــــخــــارج...ونــــصــــائــــح  مــجــهــر دول  تـــحـــت  ــة  ــونـ ــّيـ ــطـ الـ حــــــــدا 
ــة  ــ ــي ــ ــاب ــ ــي ــ ــن ــ ـــات ال ــ ــاب ــ ــخـ ــ ــتـ ــ نـ ــغــــــاء ا لــــ ــــــع  ــر الــــــو ــ ــيـ ــ ــوتـ ــ ــ هــــــو الـــــضـــــمـــــانـــــة... وتـ ــ ــي ــ ــج ــ ال

دوليل بشعالين 

أظهرت أحداث الطيونة التي شهدها لبنان أمس، عىل خلفية 
الوقفة اإلحتجاجية التي دعا إليها حــزب الله و«حركة أمل« 
و«تّيار املردة«، أمام قرص العدل تنديداً بقرارات القايض طارق 
بيطار، عــىل ما جاء يف الدعوة لهــذه التظاهرة، بأّن الوضع 
األمنــي يف لبنان غري ممســوك، وأّن التفلّت األمني ممكن أن 
يحصل مع انطالق الرشارة األوىل. واألخطر أّن السالح منترش 
وبكثافــة يف أيدي مجموعات إّما منــارصة ألحزاب مختلفة 
ستفادة من أي  اإلنتامءات أو تشــكّل طابوراً خامساً جاهزاً ل
ثغرة. فيام تبقى املحافظة عىل اإلســتقرار األمني يف البالد، 
أولوية بالنســبة لدول الخارج التي رّحبت بتشــكيل حكومة 
الرئيس نجيب ميقايت بعد أكرث من ســنة عىل بقاء لبنان يف 
ظّل حكومة ترصيف األعــامل، ودعتها اىل إنجاز اإلصالحات 
املطلوبة رسيعاً للحصول عىل دعم ومســاعدات الدول املانحة 

واملجموعة الدولية. 
أوساط ديبلوماسية مراقبة تحّدثت عن أّن ما جرى ال يبرّش 
بالخري بالنسبة ملستقبل هذا البلد الذي كاد يعود للوقوف »عىل 
رجليه« مع تشكيل حكومة ميقايت التي وعدت املجتمع الدويل 
بتنفيذ خطة التعايف اإلقتصادي وبالتفاوض مع صندوق النقد 
الدويل للقيام باملشاريع اإلنقاذية. وقالت بأّن دول الخارج التي 
تراقب ما يجري يف لبنان، حّذرت مّرات عّدة من اإلنزالق األمني 
ومن إمكانية أن تؤّدي اإلشــتباكات أو املواجهات العنيفة يف 
الشارع اىل زعزعة األمن يف البالد، غري أّن املؤسسة العسكرية 
أظهرت، عىل ما أضافت االوساط، قدرتها عىل اإلمساك بزمام 
األمور رغم كّل محاوالت إشعال نار الفتنة من قبل املجموعات 
املســلّحة التي تظهر يف الشارع وقتام تشاء، وذلك من خالل 
إعادة الهدوء اىل الطّيونة واملناطــق املجاورة. فهذا ما تقّدره 
دول الخارج ، ال ســيام وأنّها تعّول بشكل مستمر عىل الجيش 
اللبناين ولهذا تقّدم له باستمرار املساعدات العسكرية للدفاع 

أي  ولجم  وأرضه،  شــعبه  عن 
إعتداء  أي  وردع  داخــيل  عنف 
خارجي ميكن أن يعرّض السلم 

األهيل للخطر.  
وذكرت األوســاط نفســها 
الخارجية  الضامنــات  بــأّن 
التي أعطيت مليقايت لتشــكيل 
حكومة، تبــنّي أنّها غري ثابتة 
خالفا  الن  الكفايــة،  فيه  مبا 
الحكومة  داخل  واحدا  سياسيا 
كاد يســقطها، وهــي ال تزال 
معرّضة للســقوط يف حال مل 
يتّم التوافق بــني وزرائها عىل 
أّن السلم األهيل هو خط أحمر، 
وأّن الخالفات السياسية ميكن 
أن تحــّل عــىل طاولة مجلس 
غالبية  يضــّم  الذي  الــوزراء 
والكتل  السياســية  األحــزاب 

النيابية، وليس يف الشارع.
وقالت االوســاط بأنّه مل يعد ينقص املواطن اللبناين الذي 
ّ من املشــاكل ويواجه الصعوبات عــىل مختلف األصعدة،  ي
ســوى توتري الوضع األمني وتهديد حياته بالخطر، سيام وأّن 
اإلشتباكات التي اســتخدم فيها إطالق النار والقنص من عىل 
ســطوح البنايات وقذائف الهاون، التي حصلت قرب مستديرة 
الطيونــة وامتّدت اىل مناطــق عني الرمانة وفرن الشــباك 
والتحويطــة أّدت اىل وقوع 6 ضحايــا وأكرث من 25 جريحاً، 
حتى الســاعة، كان همهم كيفية تأمني العيش الكريم يف هذا 
البلد، كام حجزت موظّفني يف أعاملهم وطالباً يف مدارسهم 
يف املناطق املذكورة، حتى أّن إحدى الســّيدات، وهي أم ألربعة 

أطفال قتلت وهي يف منزلها جّراء إطالق النار.

وتقول األوساط عينها، بأّن دول الخارج تخ من أّن يكون 
الســبب الفعيل ملحاوالت توتري الوضــع األمني يف البالد هو 
الوصول اىل املطالبة بإلغاء االنتخابات النيابية املقبلة يف لبنان 
ودول االنتشــار وعدم إجرائها ال يف مواعيدها الدستورية وال 
يف أي وقت الحق. وهذا االمر يحّتم أيضاً وقوع البالد يف الشلل 
أو الجمود السيايس مجّدداً ســيام وأّن والية املجلس النيايب 
الحايل تنتهي يف 21 أيار من العام املقبل. وأكّدت االوســاط 
اماً  أّن هذا األمر، أي إلغــاء االنتخابات أو تأجيلها، مرفوض 
كونها تعّول عىل تغيري الطبقة السياسة الحاكمة منذ ثالثني 
ســنة عرب صناديق االقرتاع وعن طريق األصوات الحرّة التي 
ستصّب فيها لصالح املرشحني املستقلّني أو مرشحي انتفاضة 
17 ترشين األول 2019. وذكرت بأّن انتهاء والية املجلس وعدم 

انتخاب مجلس جديد يضع االســتحقاق الرئايس عىل املحّك 
أيضاً، إذ ال ميكن ملجلــس منتهية واليته انتخاب رئيس البالد. 
كام ال ميكن ملجلس فقد ثقة الشــعب الذي انتخبه أن ميّدد أو 

رير اإلستحقاق الرئايس.  يجّدد لنفسه بحّجة 
وعن الحكومة التــي بدأت تتعرّض للســقطات حتى قبل 
انطالقتها الفعلية، فتجد األوساط نفسها أّن هذا االمر ال ميكن 
أن يســتمّر خصوصاً إذا ما كانت نّيتهــا الفعلية وضع البالد 
نقاذ اإلقتصادي، وإجراء االنتخابات  عىل السكّة الصحيحة ل
النيابية والبلدية واإلختيارية يف مواعيدها، والعودة اىل طاولة 
ة لرتســيم الحدود البحرية مع الجانب  املفاوضات غري املبا
اإلرسائييل وبدء االســتفادة من عائدات ثروة لبنان النفطية 

والسمكّية يف البحر لتحسني وضعه االقتصادي املرتّدي.
ونبّهت دول الخارج من أن يكون الهدف األسايس من نشوب 
اإلشتباكات وإشعال جبهة الطّيونة هو طمس حقيقة انفجار 
مرفــأ بريوت الذي دّمر فضالً عن املرفــأ، املناطق املحيطة به 
من الجميزة ومــار مخايل والصيفي، اىل املــدور والكرنتينا 
فيــة، وأّدى اىل مقتل 218 ضحية وشــهيد واىل جرح  واأل
أكرث من 6000 شخص منهم 1000 أصبحوا من املعاقني، واىل 
ترشيد آالف العائــالت البريوتية من منازلها، اىل جانب تدمري 
آالف املباين واملؤسســات واملستشــفيات والكنائس واألديرة 

وسواها. 
من هنا، فإّن التدقيق الجنايئ، والتحقيق يف انفجار املرفأ ال 
ميكن التنازل عنهام، عىل ما شّددت األوساط، ال سيام إذا كان 
املطلوب إعادة بناء الدولة عىل أســس متينة، ولهذا دعت اىل 
استكامل التحقيقات، سيام وأّن عائالت الشهداء والضحايا من 
مختلف الطوائف واملناطق واألديــان واالنتامءات تريد معرفة 
حقيقــة ما جــرى يف 4 آب من العام املــايض، وملاذا فقدت 
أحّباءهــا يف غمضة عني، ومن كان وراء هــذه الكارثة التي 
حلّت بها وبالوطن، ولن تقبل عن هذه الحقيقة أي بديل، وعن 

معاقبة املرتكبني واملسؤولني عن اإلنفجار أي تسوية. 

تباك القر من مناطق اال مي  الجيش اللبناين يج ت

يــفــر ن  يــمــكــن  ال   : بــكــركــي  مـــن  بــاســيــل 
ـــــريـــــن ــــــاً عــــلــــى ا يــــــــــه فــــــر حــــــــد ر

اســتقبل البطريرك املاروين الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي قبل 
ظهر امس يف الرصح البطريريك يف بكريك، رئيس »التيار الوطني الحر« 
النائب جربان باسيل، الذي عرض مع الراعي التطورات االخرية يف البالد، 
ال سيام ما يتعلق بشأن التحقيق يف تفجري مرفأ بريوت وكان تأكيد عىل 
ورة إبعاد االمر عن التجاذبات والتدخالت السياسية والطائفية وعىل 
وجوب مراعاة االصول والقوانني يف هذا الشــأن. كام تطرق البحث اىل 
موضوع مشاركة اللبنانيني املنترشين يف العملية االنتخابية عرب ممثلني 

عنهم وهذا حق لهم ويعزز انتامءهم اىل وطنهم االم.
وتعليقا عىل ما جرى من تحركات يف بريوت، اعترب باسيل ان »حرية 
التعبري عن الرأي مقدســة ونحن نحرتمها وال يحق ألحد منعها خاصًة 
بإطالق النار عىل متظاهرين، ولكــن ال ميكن ايضاً أن يفرض أحد رأيه 

فرضاً عىل اآلخرين«.

الــعــبــســي زار  ــة  ــ ــا ــ ــري ــ وال ــاب  ــبـ ــشـ الـ وزيــــــر 
ــومــة ــحــك ــل ال ــم ــع ــة  ل ــلـ ــامـ ــكـ ـــــذ بـــركـــتـــه الـ أل

اســتقبل بطريرك انطاكية وســائر املرشق للروم امللكيني الكاثوليك 
يوسف العب يف املقر البطريريك يف الربوة، وزير الشباب والرياضة 
جــورج كالس ورئيس الرهبانية املخلصية االرشــمندريت طوين ديب 
بحضور رئيس الديوان البطريريك االب رامي واكيم . ويف نهاية اللقاء، 
قال كالس: »انها زياريت االوىل لغبطته بعد تويل مســؤوليتي الوزارية 
وهذا واجبي كمواطن ابن الكنيســة وواجب والء تجاهه والخذ بركته 
نياته لرئيس  الكاملة  لعمل الحكومة ولو كانت الفرتة قصرية. والنقل 

الحكومة والحكومة مجتمعة.«
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يوســف  املال  وزير  بحث 
الخليل مع وفد من املفّوضية 
املتحدة  مــم  ل الســامية 
برئاسة  ني  الالج لشــؤون 
 Filippo الســامي  املفوض 
ورة زيــادة  Grandi  يف 
املوارد املقــرر منحها للبنان 
لتمكينه من مواجهة األزمة. 
واجتمــع الخليل مع وفد 
مؤسســات  جمعية  مــن 
لبنان  يف  األصغــر  التمويل 
يف  البحــث  وتــم   LMFA

ــة االزمــــــــــات« ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ الـــخـــلـــيـــل يــــتــــابــــع »مـ

ي و د امل الخليل م و

بحث وزيــر االتصاالت جوين 
القرم مع وفد من البنك االورويب 
والتنميــة  االعــامر  العــادة 
(EBRD( برئاسة خليل دنقزيل، 
التي  واملشــاريع  الخطــط  يف 

توليها الوزارة اهمية.
كام اجتمع القرم مع مسؤولني 
من البنك الدويل، وتم البحث يف 
املجتمعون  وشدد  التعاون.  سبل 
عىل اهمية االصالحات وتسهيل 

عمل البنك الدويل يف لبنان.

ــي« ــ ــ ــ االوروب ــن ــب الـــقـــرم عـــر الــتــعــاون مـــع »ال

د البن االورويب القر م و

اصــدر املكتــب اإلعالمي لوزيــر العمل 
مصطفى بريم البيان التايل: »بناء عىل طلب 
العمــل والعامل يف  كل من ممثيل أصحاب 
لجنة املؤ املشكلة حديثا ، تم تأجيل موعد 
جلســتها األوىل التي كان من املقرر عقدها 
غدا الخميس الواقع فيه 14 /2021/10 يف 
مقــر وزارة العمل إىل موعــد آخر يحدد يف 

أقرب وقت ممكن«.
ويأيت هــذا التأجيــل بســبب التطورات 
وحركــة  وقضائيــا  سياســيا  الحاصلــة 
الله  االحتجاجات التي ســيقوم بهــا حزب 

وحركة امل امام وزارة العدل.
ومل يحــدد بيان وزير العمــل موعدا اخر 
الجتامع لجنــة املؤ وذلــك الن وفدا من 
ات االقتصادية برئاســة الوزير السابق  الهي
محمد شقري ســيقوم بزيارة عمل اىل عامن 
اثنني من  الوفد  الجاري، ويضم  الســبت 16 
ات هام  اعضــاء لجنة املؤ املمثلــني للهي
نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة 
يف بريوت وجبل لبنان نبيل فهد ونائب رئيس 
، بحســب  جمعيــة الصناعيني زياد بكدا

معلومات »املركزية«.

شـــــــر«... ــة املـــــــ ــ ــن ــ ــج ــ ــل اجــــتــــمــــا »ل ــ ــي ــ ج ــ ــ ت

اجتمع مديــر عام الصندوق 
االجتامعي  للضــامن  الوطني 
الدكتور محمد كريك مع مدير 
»الجامعة  مستشــفى  عــام 
األمريكية« جوزف عتّيق ومدير 
ديو«  »أوتيل  مستشــفى  عام 
نسيب نّصار، يف حضور مديرة 
سحر  واألمومة  املرض  ضامن 
مجري، ورئيس مصلحة املراقبة 
اإلدارية عىل املستشفيات فؤاد 

حليحل.
 وصدر عن مديرية العالقات 
يف صنــدوق الضــامن البيان 

اآليت: »جرى عرض واقع القطاع الصّحي الصعب 
الذي تشهده البالد، ال سيام يف ما يتعلّق مبعاناة 
املستشــفيات من هجرة نخبة أطقمها الطبية 
والتمريضية وكذلك األزمــة املالية الحاّدة التي 
تسبب بها تدهور سعر رصف العملة الوطنية، 
األمر الذي انعكس سلباً عىل املضمونني وأثقل 
كاهلهم بفاتورة استشفائية ضخمة وأجربتهم 

حّد بيع أرزاقهم من أجل سدادها. 
وعليه، دّق املدير العام ناقوس الخطر ويدعو 
ورة التعاون  جميع املعنيني يف هذا امللف اىل 

ومضافرة الجهود للتخفيف من وطأة األزمة عن 
املضمونني.

وضاع  وأبــدى عتّيق و نّصــار تفّهمهام ل
الصعبة التي يقاســيها املضمونون ال ســّيام 
ذوي الدخل املحدود وأعلنا استجابتهام لدعوات 
د. كــريك لجهة عدم تقــايض فروقات مالية 
كبرية مــن املضمونني، وخاّصــة غري املربرة، 
وأضافا أنهام عىل استعداد لالستعانة بصندوق 
املســاعدات االجتامعية وصناديــق الدعم يف 
املستشفيات الجامعية بغية مساعدة الحاالت 

االنسانية األكرث فقراً«.

كــــركــــي عـــــــر ووفــــــــد مـــــن املـــســـتـــشـــفـــيـــات
مـــعـــانـــاة الـــقـــطـــا مـــن هـــجـــرة االطـــقـــم الــطــبــيــة

د ر م الو

النقل  اتحادات ونقابات قطاع  اشار رئيس 
الربي بســام طليس يف حديث لــه اىل ان 
االتحادات طالبت رئيــس الجمهورية باقرار 
خطة النقــل العام املتكاملة من خارج جدول 

اعامل مجلس الوزراء.
وتابــع: » املطلوب اما اقــرار خطة النقل 
التي تم االتفاق عليهــا او عدم اقرارها ويف 
هذه الحال عىل الدولــة تأكيد اهمية الخطة 

عىل  تعرفة  تحديد  االشــغال  وزارة  وتكليف 
اساس االسعار«.

تعرفة  اعتامد جدول  املطلوب  »هل  وسأل: 
نقل يومي؟«. وقال: »هناك مامطلة يف إقرار 
املواطنني  التــي تخدم  املتكاملة  النقل  خطة 
ر  واملوظفني املطلوب اقرارها، وغدا لدينا مؤ
نى من كل املسؤولني واملعنيني ان  صحفي وا

يأتوا بحل«.

طلي : هل املطلــــــوب جدول تعرفة نقــــــل يومياً 

عقدت لجنة االقتصاد الوطني والصناعة 
والتخطيط جلســة، قبل ظهــر امس يف 
املجلــس النيايب، برئاســة النائــب فريد 
البستاين وحضور وزير االقتصاد امني سالم 

واالعضاء النواب. 
اثر الجلســة، قال البســتاين: »اجتمعت 
لجنة االقتصــاد والصناعة والتخطيط يف 
حضور معايل وزير االقتصاد والتجارة امني 
سالم ورئيس املجلس االقتصادي االجتامعي 
شــارل عربيد. أحب ان أقول ان اللجنة قلقة 
كثــريا عىل الوضع االمنــي يف البلد ونحن 
ندعو كل االطراف للهدوء، واالمن هو اولوية 

للكل«.
اضاف: »موضوع الســاعة هو البطاقة 
التمويلية. معايل الوزير سالم، ونحن بدورنا 
الترشيعــي والرقايب، اســتطعنا تتبع هذا 
املوضوع. االسبوع الفائت، كان لدينا اجتامع 
مع وزير الشؤون االجتامعية الدكتور هكتور 
حجار، هذا واقع للمشككني واملغرضني الذين 
نهم ان  يقولون انه ال توجد بطاقــة. اطم
هناك بطاقة. اذا صار هناك تغيري حكومي، 
وهناك تأخري الســباب تقنية، فهذا ال يلغي 
البطاقة  التمويلية. ستكون  البطاقة  وجود 
موجودة وسنطلقها يف أرسع وقت ممكن«.
من جهته، قال الوزير ســالم: »اجتمعنا 
كأول لقــاء لنتكلم يف االطــار االقتصادي 

العام منذ تســلمنا مهام املسؤولية. نعرف 
هناك  اليــوم  ملح،  البطاقة  موضــوع  ان 
ثالثــة وزراء معنيون مبوضــوع البطاقة 
لتســيري امورها واقرارها وتنفيذها. وزارة 
االقتصاد هــي احد االطــراف، مع وزاريت 
املالية والشؤون االجتامعية. ما من شك ان 
وزير الشؤون االجتامعية اصبح يف املرحلة 

النهائية يف ما يتعلق مبوضوع البطاقة«.
اضاف: »بعد استالمنا املهام، كان الوزراء 
السابقون قد اعلنوا  موضوع البطاقة، وكانت 
هناك بعض االمور عالقة عن آلية تنفيذها، 
وعملنا بشــأنها بشكل مكثف. وتقريبا منذ 
حواىل اقل من اسبوعني او عرشة ايام وصلنا 
اىل صيغة نهائية ووقعنــا القرار باالتفاق 
مع دولة رئيس الحكومــة نجيب ميقايت. 
القرار يف آلية تنفيذ البطاقة، آلية كاملة، تم 
االتفاق عليها بالتنسيق مع الجهات الدولية 
التي سيكون دورها اساسيا بالتمويل. وهذه 

معضلة اجتزناها وهي اساسية ومهمة«.
وتابع: »اليــوم البطاقة عالقة يف بعض 
االمــور التقنية، كام تفضل وذكر ســعادة 
النائب، نعمــل عليها بشــكل رسيع، الننا 
نعلم ان التأخري غري مقبول وال يحتمل البلد 
التأخري، رفع الدعم شكل ازمة كبرية، اذا مل 
يحصل اطالق البطاقــة بالتوازي مع هذه 
االزمات املتتالية التي يواجهها املواطن نحن 

امام مسؤولية كبرية، نحن سنعمل جاهدين، 
االجتامعيــة  والشــؤون  املاليــة  وزارات 
واالقتصــاد بالتعاون مع اللجــان النيابية 
رائها ليكون القرار الذي  املختصة، ونتنور ب

سنأخذه والتنفيذ بأفضل شكل ممكن«.
القادمة، ان  وقال: »نأمل خالل االسابيع 
شاء الله، اقل من اسبوعني، أن تكون البطاقة 
جاهزة من ناحية التسجيل، ومن ناحية آلية 
تنفيذ الدفع. وتكون املرحلة االوىل انطلقت 
وســيحصل عمل للمراحل التالية. نستطيع 
البطاقة »ماشية« واملوضوع  ان  ان نطم 
الله يف االســابيع  فقط تقني وان شــاء 

القادمة وتصبح املنصة جاهزة للتسجيل«.
وقال رئيس املجلس االقتصادي االجتامعي 
الوزير يف الشق  نينا عىل  شارل عربيد: »
الذي  البطاقــة،  تقدمه  الــذي  االجتامعي 
وري ان يكــون متزامنا مع خطة  من ال
اجتامعيــة. واقصد اننا بعــدد الذهاب اىل 
موضوع تصحيــح االجور، املهــم جدا ان 
يكون هناك اطالق البطاقة ومن جهة ثانية 
تصحيح االجور ومن جهة ثالثة دعم النقل. 
هذه الخطوات تحقيقها ياخذنا اىل تحسني 
الواقــع، واذا مل تتزامن مع بعضها اعتقد ان 
االمر سيخلق مطالب اجتامعية واقتصادية. 
البطاقة تستهدف االكرثية التي ليس لديها 

عمل«.

ــيــة ــل ــمــوي ــت ــو الـــبـــطـــاقـــة ال ــ ــو ــ ــاد« تـــابـــعـــت م ــ ــص ــ ــت ــ »لـــجـــنـــة االق
ــزة ــاهــ ــ ــون ج ــ ــك ــ ــت ــن ســ ــ ــي ــ ــوع ــ ــب ســـــــالم : فـــــي اقــــــــّل مـــــن اســ الدكتور عباس الحاج حســن يف  الزراعة  جال وزير 

النبطية، يرافقــه مدير مكتبه أحمــد رمضان، وكانت 
محطتــه األوىل يف مبنــى مصلحــة الزراعــة حيث 
استقبله رئيس املصلحة حسني السقا ورؤساء الوحدات 

واملوظفون. 
واشار الوزير الحاج حسن اىل ان »الجولة اليوم تبدأ 
يف مصلحة الزراعة يف النبطيــة وهي منطقة عزيزة 
عىل قلبي وعــىل قلوب اللبنانيني ملــا تحمل من تاريخ 
وتضحيات ومن شهداء ونضال بوجه العدو اإلرسائييل، 
محييا »كل العاملني يف مصلحــة الزراعة يف النبطية 
نى ان تكون كل مصالح  وهي خلية نحل حقيقيــة وأ
الزراعة يف لبنان كمصلحــة النبطية«، متمنيا »تفعيل 
ايئ وتطويرهام من خالل مصلحة  العمل الزراعي واال

النبطية«. الزراعة يف 
اضــاف: »نحن اليــوم يف لحظة سياســية وطنية 
حقيقية، ويجب ان يكون القضاء مستقال حتى النخاع، 
وال ميكــن ان يكون هناك بناء وقيامــة للوطن وهناك 
ة معينة، وبالتايل علينا  قضاء مســيس يســتهدف ف

جميعا ان نرتقي اىل مستوى املسؤولية الوطنية«.
 أي ســيناريو لهذه الدرجة خطــر، لكن عىل الجميع 
اما  تحمل مســؤولياته، فنحن امام نقطــة مفصلية، 
ان نكون عــىل قدر املســؤولية او ال نكــون، وعلينا 
ترك الســاعات املقبلة لحلحلة األمــور وتدوير الزوايا 
للمســاعي الحثيثة واملبذولة، فال ميكن بناء الوطن من 
القضاء بهذه  السياسية وتســييس  الكيدية  خالل هذه 
الطريقة، وعىل كل القوى السياســية والحريصة عىل 
الوطن العودة اىل رشــدهم واتخاذ املوقف األســايس 
والحســاس واملنطقــي والقادر عىل تنفيس الشــارع 

وتهدئة النفوس، وبالتــايل الوطن لنا جميعا وال ميكن 
الحد ان يعترب نفسه خارجه. ومن يعتكف اليوم يتخىل 

الوطنية«. عن مسؤوليته 
ثم انتقل الوزير الحاج حســن اىل الرساي الحكومي، 
الدكتور حسن  النبطية  حيث كان يف استقباله محاف 
فقيه، وعقد لقاء موســع يف حضور رؤساء اتحادات 
والنبطية  الشقيف  بالل شــحاذة،  التفاح  إقليم  بلديات 
العرقــوب محمد صعب،  الدكتور محمــد جميل جابر، 
الحاصباين ســامي الصفدي، القلعــة نبيل فواز، جبل 
بلدية عيرتون ســليم مراد  عامل عيل ياســني، رئيس 
ممثال رئيس اتحــاد بلديات بنت جبيل رضا عاشــور، 
الدكتور احمد كحيل، رئيس  النبطية  رئيس بلدية مدينة 
مكتب مخابرات الجيــش يف النبطية العقيد الركن عيل 
إسامعيل، املدير اإلقليمي المن الدولة يف النبطية املقدم 
طالب فرحات، املدير اإلقليمي للدفاع املدين يف النبطية 
حسني فقيه، رئيس مصلحة الزراعة يف النبطية حسني 

السقا ومدير مكتب الوزير احمد رمضان.
ورحب املحافــ فقيه بالوزير الحاج حســن، »يف 
منطقــة النبطية التي تعترب الزراعــة عصبها الرئي 
وتحتــاج اىل خطة زراعية للتنمية املســتدامة«، مثنيا 
عىل »جهــود الوزيــر يف املجال الزراعــي والوطني، 
وعــىل زيارته للنبطية لتكوين تصــور عن احتياجاتها 

الزراعية«.
ح بالل شــحادة للواقــع الزراعي يف منطقة  ثم 

واحتياجاته. التفاح  اقليم 
بدوره قــدم محمد جميل جابر للوزير الحاج حســن 
مذكــرة مبطالب مزارعي التبــغ يف محافظة النبطية. 

وكانت مداخالت.

النبطية وسرايا  الــزراعــة«  »مصلحة  في  جــال  حسن  الحاج 

العامة والنقل عيل  عرض وزير األشــغال 
حمّيه اليوم مع سفري ماليزيا لدى لبنان آزري 
مات ياكوب، يف زيارة بروتوكولية، مشاريع 
الوزارة املهمة، وتم البحث يف سبل التعاون بني 
البلدين يف مجاالت عديدة، ال سيام ما يتعلق 
ببعض التجهيزات امللّحة ملطار رفيق الحريري 
والرداردات  السكانر  أي  الكشف  الت  الدويل ك

وجرار الحقائب وأمور أخرى.
وتطــرّق حمّيه اىل إمكانية تأســيس بنى 
تحتية حديثة لســكك الحديــد ضمن معايري 
وتقنيــات مبتكرة، كربط ســكة للحديد من 
بريوت اىل الحدود الســورية مروراً بالبقاع، 

وامكانية انشــاء خــط ســكة للحديد من 
بريوت اىل بقية املناطق اللبنانية )الناقورة  
طرابلس(. وانشاء مرفأ جاف يف منطقة رياق 

بهدف استثامره يف مجال الحبوب.
وطلب من السفري املاليزي امكانية املساعدة 
يف مرشوع النقــل العام ملا لــه من أهمية 
عىل كامل األرايض اللبنانية. وأبدى الســفري 
استعداده لنقل كل ما عرضه الوزير حميه اىل 
املسؤولني يف بالده لوضع الدراسات والحلول 
التي تناسب لبنان يف هذا املجال، ليعود مجدداً 
لوضع الوزير بصورة ما تم اتخاذه من قرارات 

حكومة ماليزيا بهذا الشأن.

ــام ــعـ ــل الـ ــقـ ــنـ ــا فــــي مــــشــــرو الـ ــزيـ ــيـ ــالـ ــب مـــســـاعـــدة مـ ــلـ ــه طـ ــّيـ ــمـ حـ

د مي م الو

اجتمــع رئيــس الحكومة 
من  وفد  مــع  ميقايت  نجيب 
برئاســة  الصناعيني  جمعية 
فادي الجمّيل يف حضور وزير 

الصناعة جورج بوشكيان.
 وقال الجّميــل بعد اللقاء: 
عىل  شددنا  اإلنقاذ..  مع  كلنا 
أن طريق االنقــاذ تبدأ بالثقة 
أهمية  وعىل  الثقــة،  وإعادة 
وبقائها،  الدولة  اســتنهاض 
االقتصــادي  لبنــان  ودور 
وملســنا  تحديداً.  والصناعي 
أن دولتــه يشــاركنا أفكارنا 
بالنسبة إىل القطاع الصناعي 
عليه،  معقــود  األمــل  وكل 

خصوصــاً أن اللقاءات االقتصاديــة مع صندوق 
النقد الدويل تعّول عىل لبنان، ويهّمنا تكبري حجم 
االقتصاد. كام ملسنا من الرئيس ميقايت كل الدعم 
واإلميان بأهمية القطــاع الصناعي، وتم االتفاق 
عىل اســتكامل اللقاءات معه ومع وزير الصناعة 
بشــكل عميل للقيام بإجراءات عملية مدروســة 

نستطيع القيام بها يف هذه املرحلة.«
وري اتخاذ قرارات تســمح   أضاف: من الــ
بإعطاء النفس للقطاع الصناعي والفرصة للشباب 
اللبناين الســتنهاض االقتصاد، وما نطالب به هو 
املحافظة عىل البلد وحامية اقتصاده، وتم التطرق 
والتصدي  االقتصادي  القطاع  اىل مواضيع حامية 
للتهريب، وستكون كل امللفات موضع نقا جدي 

يف اجتامع قريب مع الرئيــس ميقايت الذي لديه 
مقاربة جدية وعملية للوصول اىل نتيجة ومتابعة 

بكل عزم ألن هناك فرصة تاريخية«.
ورداً عىل ســؤال قال الجّميــل: أطلعنا الرئيس 
ميقايت عىل دراســــاتنا التي برهنت أن املقاربات 
التي قمنا بها منذ خمس ســــنوات كانت ناجزة، 
ة منها لكان الدين العام  ولو تم تطبيق واحد يف امل
أقل، وملا وصل مســتوى البطالة إىل ما هو عليه 

اليوم.
وقامت  دورها  عــن  برهنت  الصناعــة  وتابع: 
بتأمني الحاجات االســتهالكية األساسية، وأبقت  
فرص العمل كام أّمنت النقد النادر، وهي تحتاج اىل 

تعزيز.
 وختم »الرئيس ميقــايت لديه إميان مطلق بأن 

والضوء  األمــل  هي  الصناعة 
الذي سيسمح لالقتصاد املنهار 
بالخروج من األزمة التي نعاين 
منها، لذلك لدينا مطالب محددة 
آنية يجــب القيــام بها وهي 
القرارات  اتخــاذ  تحتــاج اىل 
ة،  حا وملفاتنــا  وجــرأة، 
ونتمنــى ان يتبناها دولته يك 
ان  اجل  مــن  صفحة  نفتــح 
يســاهم القطاع الصناعي يف 

الخروج من األزمة  الحالية.«

 وزير الصناعة 
الوزير  ميقــايت  والتقــى 
بوشكيان الذي قال بعد اللقاء: 
كان اجتامعاً جيداً تلقيت خالله الدعم الكامل من 
دولــة الرئيس ميقايت لــوزارة الصناعة وجمعية 
الصناعيني والقطاع الصناعــي ككل، وقد أطلعته 
الجارية إلقامة ورشــة عمل  التحضــريات  عىل 
يف 26 من الشــهر الجاري للبحث  يف اإلجراءات 
ورية املطلوب اتخاذها من أجل تنمية وتطوير  ال
الصناعة اللبنانية، وبشــكل خاص حاميتها وهي 
نقطة أساسية، كام تباحثنا يف الخطط املستقبلية 
للصناعة اللبنانية عىل املدى القريب، كام املتوسط 

والبعيد.

 وزير االتصاالت 
القرم  االتصاالت جــوين  كذلك اســتقبل وزير 

وعرض معه أوضاع الوزارة.

ــــــــــــا »الـــــصـــــنـــــاعـــــة« و»االتـــــــــصـــــــــاالت« ــي تـــــابـــــع او ــ ــات ــ ــق ــ ــي ــ م
ــة ــ ــاج الـــــى اجــــــــــراءات جــري ــتـ ــحـ ــزة ونـ ــ ــاه ــ ــا ج ــن ــات ــف ــل الــجــمــيــل : م

ناعيني معي ال د  ميقا م و

التقــى وزيــر الطاقة وامليــاه وليد فياض 
يف مكتبه يف الوزارة مديــر مكتب لبنان يف 
البنــك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية خليل 
دنغزيل، يف حضــور رئيس مجلس إدارة مدير 
عام مؤسســة كهربــاء لبنان كــامل حايك، 
واملستشــار التقني يف »املركز اللبناين لحف 

. الطاقة« سورينا مرت
وتم البحث يف املشاريع املشرتكة بني الوزارة 
والبنك األورويب وكهرباء لبنان والتي كان البنك 
مهتامً بتمويلها يف ما يتعلّق بتحسني الشبكة 
الكهربائيــة وتطوير الربامج يف املؤسســة  

ومناقشة املشاريع املستقبلية.
النسخة  لتقديم  مناسبة  االجتامع  كان  كام 
املتجددة  الطاقة  املقرتحة من مسودة »قانون 
الالمركزيــة« التي عمل عليهــا فريق خرباء 

»املركز  البنك ومبشاركة خرباء  قانونيني ممّول من 
اللبناين لحف الطاقة«.

وشــكر الوزير فياض دنغزيل للدعم الدائم الذي 
يقدمه البنك األورويب إلعادة االعامر والتنمية لدعم 
مواضيع الطاقة املتجددة، ال ســيام الدعم يف إطار 
تطوير الرشاكة بــني وزارة الطاقة واملياه والقطاع 
الخاص، كام أكد عزمه مراجعة مســودة القانون 
بأرسع وقت وتحضري نســخة نهائية مع املراسيم 
لدرسها  الوزراء  اىل مجلس  التطبيقية إلرســالها 

وإحالتها اىل مجلس النواب إلقرارها.

 أجهزة الطاقة الشمسية 

من جهة أخرى، صدر عــن مكتب وزير الطاقة 
واملياه البيان اآليت: »جرى التداول يف األيام القليلة 
املاضية عرب وسائل االعالم وعىل صفحات التواصل 

االجتامعي مبوضوع قانونّيــة انتاج الكهرباء من 
يواجه  كام  الخاص،  لالستعامل  الشمسّية  الطاقة 
املواطنــون والعديد من الــرشكات عوائق إجرائّية 
تعرقل عملّية تركيب ألواح الطاقة الشمسّية بشكل 
عام، وبشــكل خاص عند تركيب هذه األلواح عىل 

هياكل حديديّة مرتفعة عن أسطح األبنية.
واقر املجلــس األعىل للتنظيم املــدين يف قراره 
املرســوم  املذكورة يف  االرتفاعات  رقم 32/2019 
التطبيقــي لقانون البناء )مرســوم رقم 15874( 
خاصًة يف املادة 12  ثالثاً  1، حيث ميكن أللواح 
الطاقة الشمسية والهياكل الحديدية العائدة لها أن 
تعلو لغاية 3 أمتار عن مستوى السطح يف األبنية 
4 امتار يف  التي ال يتجاوز ارتفاعها الـ15 مرتا، و5
األبنية األخرى، وبالتايل ال يخضع تركيبها ملوافقة 
االلتزام بالرشوط  املختصة يف حال  الفنية  الدوائر 

املذكورة اعاله.

والبلديات،  الداخلية  التنسيق مع وزارة  وبعد 
تعيــد وزارة الطاقة وامليــاه التأكيد عىل دعم 
وتشــجيع الوزارتــني لتطوير ســوق الطاقة 

الشمسية إلنتاج الكهرباء.
وبناًء عىل طلــب وزارة الداخلية والبلديات، 
تعلن وزارة الطاقة واملياه عن آلية مسهلة لدعم 
وتطوير سوق الطاقة الشمسية إلنتاج الكهرباء 
والتي تأخذ بعــني اإلعتبار الحرص الكامل عىل 
مراعاة السالمة العامة يف تنفيذ هذه املشاريع 
وضبط جودة ونوعية األجهزة التي يتم تركيبها. 
وبالتايل عىل املواطنني الراغبني برتكيب أنظمة 
انتاج الكهرباء من الطاقة الشمســية تسجيل 

طلب خطي يف قلم وزير الطاقة واملياه.
وتو الــوزارة املواطنني بوجــوب التأكد 
كات مهنية محرتفة والتي  من التعامل مــع 
تتضّمن مهنــديس كهربــاء أو ميكانيك من ذوي 
الخــربة يف مواضيع إنتاج الكهربــاء من الطاقة 
حسن  عىل  مدّربني  مختّصني  وفّنيني  الشمســّية، 
تركيب أنظمة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسّية، 
لهذه  القصوى  اإلنتاجية  املواطنون من  ليســتفيد 
األجهزة مع العلم أن عــدد هذه الرشكات يف لبنان 

كة. يزيد عن 130 
كام توصيهــم التأكّد من الرشكــة املورّدة حول 
مطابقة األجهزة والرتكيبات مع املواصفات اللبنانّية 
ال ســيام مطابقة ألواح الطاقة الشمسية ونظام 
والعاكس   )Charge Controller( بالشحن  التحكّم 
(Inverter( والبطاريــات مع متطلّبات الســالمة 
وفقاً للمواصفات القياســّية اللبنانّية الصادرة عن 
مؤّسســة املواصفات واملقاييس  LIBNOR أو ما 

يعادلها. 

ــم مــــــن »الـــــبـــــنـــــ االوروبــــــــــــــــي لـــلـــتـــنـــمـــيـــة« ــ ــّل ــ ــس ــ ــت ــ فـــــيـــــا ي
ــة ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ ــالمـ ــ ــة الـ ــ ــي ــ ــس ــ ــم ــ ــش ــ مــــــــســــــــودة قـــــــانـــــــون الـــــطـــــاقـــــة ال

و القانون ل م يا ت

أهمية توفري آليات دعم للقطاع لتمكينه من 
االستمرار يف مهامه االجتامعية التي تساهم 

يف اســتقرار مداخيل األرس األكرث هشاشة 
يف ظل األزمات الراهنة.



ــات ــيـ ــيـــات ـــــ دولـ ــربـ عـ
الجمعة 15 ترشين األول 2021

ــو« في ــاتـ ــنـ ــشــر قــــوات »الـ روســـيـــا: ن
ـــاً يـــــر مقبـــــول مطلقــ ســـــيا الوســـــطى   

أفادت وزارة الخارجية الروسية بأّن موسكو أخربت وكيلة 
وزارة الخارجيــة األمريكية، فيكتوريا نوالند، بأّن نرش البنية 
التحتية العسكرية للواليات املتحدة وحلف »الناتو« يف آسيا 

الوسطى »غري مقبول مطلقاً« بالنسبة لروسيا.
وقالت املتحدثة باســم الوزارة ماريا زاخاروفا إّن موسكو 
أخربت نوالنــد بأّن تحالف »أوكوس« يهــدد بتقويض البنية 
، ويحمل مخاطر لنظام  األمنية يف آســيا واملحيط والهاد

عدم االنتشار.
وأكّد وزير الخارجية الرويس ســريغي الفروف، أّن »حلف 
الناتو يسعى بعد االنســحاب من أفغانستان إىل إعادة نرش 
ني إىل املنطقة«،  قواته يف آســيا، إضافًة إىل إرســال الالج
مضيفاً أّن »ســعي حلف الناتو إلعادة نرش قّواته يف مناطق 

أخرى من املنطقة هو محاولة لتسخني الوضع يف آسيا«.
وأعلنت زاخاروفا أنّه »وبناًء عىل نتائج املشاورات مع نائب 
وزير الخارجية الرويس سريغي ريابكوف، والتي شارك فيها 
نائب وزير الدفاع ألكســندر فومني، فإّن موسكو وواشنطن 
تشــرتكان يف الرغبة يف مواصلة الحــوار من أجل عالقات 

ثنائية أكرث استقراراً وقابليًة للتنبؤ«.
وتابعت: »أخربنا نوالند بشــأن استعدادنا إلجراء اتصاالت 
عــىل جميع املســتويات وفقاً لالتفاق بني رئي روســيا 

والواليات املتحدة«.
وزارت وكيلة وزارة الخارجية األمريكية موســكو، خالل 
األيام الثالثــة املاضية، وعقدت اجتامعــات مع ريابكوف، 
ونائــب رئيس اإلدارة الرئاســية دميرتي كوزاك، واملســاعد 

الرئايس يوري أوشاكوف.
وتأيت هذه الزيارة اســتكامالً للقاء الرئيسني األمرييك جو 

بايدن ونظريه الرويس فالدميري بوتنــني، يف 16 حزيران
يونيو املايض، حيث جرى االتفاق عىل معالجة بعض القضايا 

الخالفية. 

ــع ــوســي ــى ت ــلـ ــرد عـ ــ ــن ــو: ســ ــ ــك ــوســ ــ م
ــات االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــي ــ ــوب ــ ــق ــ  ع

أعلنت الخارجية الروســية أن موسكو سرتّد عىل توسيع 
عقوبات االتحاد األورويب ضّد روسيا.

الروســية جاء عىل لســان املتحدثة  كالم الخارجيــة 
باسمها ماريا زاخاروفا، التي قالت يف إفادة صحفية امس 
إن »هذه الخطــوة غري الودية من قبــل االتحاد األورويب 
ر من دون إجابة«، موضحة أن موســكو وواشنطن  لن 
تشرتكان يف الرغبة يف جعل العالقات الروسية األمريكية 

»مستقرة«.
زاخاروفــا قالت إنه »وعىل الرغم من احتاملية اســتمرار 
األزمــة يف العالقات الثنائية، فإن موســكو وواشــنطن 
تشــرتكان يف الرغبة يف الحفا عىل الحوار من أجل جعل 

العالقات الثنائية أكرث استقراراً، وميكن التنبؤ بها«.
زاخاروفا كانت قالت قبل أيــام إن »األزمة يف أوروبا، مبا 
يف ذلك أزمة الطاقة، تســتند إىل حقيقة أّن الزمالء الغربيني 

منغمسون للغاية يف املؤامرات ضد روسيا«.
كذلك قال املتحــدث باســم الرئيــس الــرويس، دميرتي 
بيســكوف، إن روســيا مهتمة بإذابة الجليــد الذي يجمد 

العالقات مع االتحاد األورويب.

ــة قــــــرب ــ ــي ــ ــن ــ ــي ــ ــط ــ ــس ــ ــل ــ ت ف هـــــــــــدم مــــــنــــــشــــــ
الــــــقــــــدس شــــــــمــــــــال  قـــــلـــــنـــــديـــــا  حــــــــاجــــــــز   

كــــــــــــــــــــــار: ســــــنــــــنــــــفــــــذ االجــــــــــــــــــــــــــراءات 
ــة بـــشـــمـــال ســـوريـــا ــ ــي ــ ــاب ــ لـــوقـــف الـــهـــجـــمـــات االره

ــاً  ــ ــي ــ ــاب ــ ــي ــ ــــــبــــــا مــــصــــريــــيــــن  مــــحــــاكــــمــــة 
ــي ــنـ ــيـ ــجـ فــــــي إيــــطــــالــــيــــا بـــتـــهـــمـــة قــــتــــل ريـ

معاديــة  رســوماً  مســتوطنون  نّفــذ 
ارا  للفلســطينيني عىل الجدران وألحقوا أ
العامة يف قرية مردا يف الضفة  باملمتلكات 

الغربية.
وسائل إعالم محلية أفادت بأن املستوطنني 
خطّوا شعارات ملا يســمى جامعات »تدفيع 
الثمن« عــىل املركبات وجــدران املباين يف 

القرية.
عت قوات االحتــالل اإلرسائييل بهدم  و
ت تجارية ومحطة وقود قرب حاجز  منشــ

قلنديا العسكري شامل القدس املحتلة.
وأفاد شهود عيان لوكاالت فلسطينية بأن 
عت بهدم نحو 30 منشأة  االحتالل  قوات 
للخضار  محــل  منها  املنطقة،  إغــالق  بعد 
يعود لعائلة جابر، ومحطة وقود ومغســلة 
بأزمة مرورية  تســبب  الذي  األمر  سيارات، 

خانقة.
يذكــر أن االحتالل صــادق  عىل مخطط 
اســتيطاين لفصل القــدس املحتلة عن بيت 

لحم.
وقال محافــ القدس عدنان غيث، إن هذا 
املخطط االستيطاين يهدف إىل قطع التواصل 

لحم،  وبيت  القدس  محافظتي  بني  الجغرايف 
وإحكام الســيطرة عىل  القدس وعزلها عن 

محيطها.
وتتزامن أعــامل الهدم مع إعالن االحتالل 
عن توســعة يف حاجز قلنديــا، وفتح نفق 
بنفق  االستيطانيني  و443   60 شارعي  يربط 

ع االحتالل بحفره.
يف الســياق، أصيب شــاب فلســطيني 
بالرصاص املطاطي وآخــر بكرس يف قدمه، 
عند باب العامــود يف القدس، إثر مواجهات 
اندلعت بني الشــبان و جنــود االحتالل يف 

ساحة »العامود«.
قوات  بإطــالق  وأفادت مصــادر محلية 
املطاطي،  والرصاص  الغــاز  قنابل  االحتالل 

تجاه األهايل يف محيط باب العامود.
العمود،  بــاب  األحداث قــرب  وتتزامــن 
مع عمليــات قمع  متواصلة تقوم بها قوات 
االحتالل منذ أســبوع بحق املقدســيني يف 
ساحة »الباب«. ويأيت ذلك يف إطار عمليات 
للســاحة تســهيل حركة  املمنهج  التهويد 
املســتوطنني وإقامة االحتفــاالت اليهودية 

فيها.

أكار،  الــرتيك، خلو  الدفاع  قال وزير 
إن بالده »ستقوم بالالزم يف املكان والزمان 
املناسبني لوقف الهجامت اإلرهابية يف شامل 

سوريا«.
ويف وقت ســابق حمل وزيــر الخارجية 
الواليات  أوغلــو  تشــاوو  مولود  الرتيك 
املتحدة وروســيا املســؤولية عن عدم كبح 

جامح املقاتلني األكراد يف سوريا.
وقــال تشــاوو أوغلــو، يف ترصيح 

الشــعب«  حامية  إن »وحــدات  صحفــي 
الكردية التي تعتربهــا أنقرة تنظيام إرهابيا 
مرتبطا بـ«حزب العامل الكردستاين« كثفت 
هجامتها ضد تركيا وبــدأت بإطالق قذائف 
يصل مداها إىل 30 كيلومرتا باتجاه األرايض 

الرتكية.
وهدد وزير الخارجية الرتيك بشــن بالده 
لعمليــة عســكرية تســتهدف مناطق يف 

الشامل السوري.

يحاكم 4 ضباط كبار بأجهزة األمن املرصية 
غيابيــا يف محكمة إيطالية لالشــتباه يف 
ضلوعهم يف اختفاء طالب الدراســات العليا 
جوليو ريجيني ومقتله يف القاهرة عام 2016.

الضوء  املحاكمة  تلقــي  أن  إيطاليا  وتأمل 
عىل حادث قتل أثــار صدمة داخلها وأثر يف 
العالقات مــع مرص، التي دأبــت عىل نفي 

مسؤوليتها عن مقتل ريجيني.
وكان وزيــر الخارجيــة اإليطايل لويجي 
دي مايو قال يف جلســة تحقيــق برملانية 
يف القضية الشــهر املايض، إن »البحث عن 
ا هدفا أساسيا يف  الحقيقة كان وسيظل دا

عالقاتنا مع مرص«.
وأضــاف »الوصول إىل صــورة قاطعة )ملا 
حدث(، يف إطار محاكمة عادلة، لن يعيد جوليو 
إىل والديه، لكنه يؤكد مجددا عىل قوة العدالة 
والشفافية وحكم القانون التي كان يؤمن بها«.

وحقق مدعــون إيطاليون ومرصيون يف 
القضية معا، لكن الجانبني اختلفا ووصال إىل 

نتائج غاية يف التباين.
ويقــول املدعــون اإليطاليــون إن الرائد 
يف مجدي من املخابرات العامة املرصية، 
اللواء  الوطني  األمن  لجهاز  السابق  والرئيس 
طارق صابر، وعقيد الرشطة هشــام حلمي، 
والرئيس السابق ملباحث مرافق القاهرة العقيد 

آرس كامل، مسؤولون عن خطف ريجيني.
مر  »بالت أيضا  يف متهــم  أن  وأضافوا 

الرتكاب جرمية قتل مقرتنة بعنرص مشدد«.
ومل يرد املشتبه فيهم علنا عىل االتهامات، 
ونفت الرشطة واملســؤولون يف مرص مرارا 
ضلوعهــم يف أي شــكل من األشــكال يف 

اختفاء ريجيني ومقتله.
ويقول محامو الدفاع الذين عينتهم املحكمة 
إن املحاكمــة ما كانت لتنعقــد ألنه ليس من 
املؤكــد أن أيا من املشــتبه فيهــم عىل علم 
بإجراءاتها. غــري أن قاضيا رفض اعرتاضهم 
يف جلسة أولية يف أيار املايض، قائال إن أنباء 

التحقيق ستصل إليهم عىل أي حال.
النقابات  عن  بحثــا  يجري  ريجيني  وكان 
العاملية املستقلة يف مرص لرسالة الدكتوراه 

الخاصة به.
يف  ويقول االدعاء إن لديه أدلة عىل أن 
كلّف مخربين مبراقبة ريجيني وإلقاء القبض 
عليه يف نهاية األمر. وتقول عريضة االتهام 
مل  آخرين،  مرصيني  ومســؤولني  يف  إن 
تكشــف عنهم، عذبوا الطالب اإليطايل لعدة 

أيام مام تسبب له ب«أذى بدين جسيم«.
ويعتقد املحققــون اإليطاليون أن ريجيني 
خطــف وقتل بناء عىل اعتقــاد خاط بأنه 
جاســوس أجنبي. وكانوا قــد اتهموا أجهزة 
االســتخبارات املرصية بـ«تعذيبه أليام عرب 
إلحاق حروق بجسده وركله ولكمه واستعامل 
سالح أبيض وهراوات« قبل قتله. لكن مرص 

رفضت هذه االتهامات.

مير قطر يبح العالقات مع السعودية
يم بن حمــد آل ثاين مع وزير  بحث أمري قطر الشــيخ 
الدولة، عضو مجلس الوزراء السعودي، األمري تريك بن محمد 
بن فهد بن عبد العزيز، العالقات الثنائية بني البلدين وســبل 

تطويرها.
واســتقبل أمري قطر، يف مكتبه بالديوان األمريي، امس، 
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، الذي نقل للشيخ 
يم بن حمــد »تحيات وتقدير خادم الحرمني الرشيفني امللك 
سلامن بن عبد العزيز، واألمري محمد بن سلامن، ويل العهد، 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع«.
يم بن حمد، وزير الدولة  وحمل أمري دولة قطر الشــيخ 
الســعودي تريك بن محمد بن فهد، »تحياته وتقديره لخادم 
نياتــه لهام مبوفور  الحرمني الرشيفــني، ولويل العهد، و

ام العافية«. الصحة و
وجرى خالل االســتقبال، تبادل األحاديث األخوية وبحث 

العالقات الثنائية بني البلدين وسبل تطويرها.

النهضة ــّد  ســ ــول  حــ لــلــســيــســي  ــديـــدة  جـ ــحــات  ــصــري ت
 ، أكد الرئيس املرصي عبد الفتاح الســي
ورة التوصــل إىل اتفــاق قانوين عادل 
النهضة،  سد  وتشــغيل  ملء  حول  ومتوازن 

وذلك عىل نحو يحف األمن املايئ املرصي.
اتصال هاتفي مع  السي خالل  وأوضح 
رئيس الوزراء الربيطاين بوريس جونســون 
أهميــة التوصــل إىل اتفاق قانــوين عادل 
ومتوازن حول ملء وتشــغيل الســد، وذلك 
عىل نحو يحف األمن املايئ املرصي، وكذلك 
يحقق مصالح جميع األطراف، ويحاف عىل 
ورة  االستقرار اإلقليمي، أخذاً يف االعتبار 
الدويل يف االضطالع بدور  املجتمع  استمرار 

جاد يف هذا امللف.
إبراز حسن  : »فضالً عن  الســي وتابع 
النية واإلرادة السياســية الالزمة من كافة 
املفاوضات، مبا يتســق  األطراف يف عملية 
مع البيان الرئايس الصادر يف هذا الصدد عن 

مجلس األمن الدويل«.
كام تنــاول االتصال التباحــث حول أبرز 
ملفات العالقات الثنائية بني البلدين وســبل 
تطويرهــا، خاصًة عىل صعيــد التعاون يف 

اإلرهاب،  ومكافحة  واألمــن،  الدفاع،  مجال 
إىل جانب تنشيط حركة السياحة الربيطانية 

الوافدة إىل مرص.
كام تــم مناقشــة مســتجدات عدد من 
القضايــا اإلقليمية ذات االهتامم املشــرتك، 
خاصًة ليبيا حيث تم التوافق عىل دعم املسار 
السيايس القائم وصوالً إىل إجراء االستحقاق 
االنتخايب املنشــود يف موعده املقرر نهاية 
الجاري، باإلضافــة إىل أهمية خروج  العام 
كافة القوات األجنبية واملرتزقة من األرايض 

الليبية.
عىل صعيد آخر، عن مصادر أمنية مرصية 
قولهــا إن القاهرة طلبت من الواليات املتحدة 
الــدول األوروبية مســاعدتها عىل  وبعض 
تجميــد صفقة تقوم مبوجبهــا تركيا ببيع 

طائرات مسرية إلثيوبيا.
وأي شــحنات من الطائرات املســرية إىل 
إثيوبيــا تهدد بإذكاء الخــالف يف العالقات 
املتوتــرة بني تركيا ومــرص، التي تختلف مع 
أديس أبابا بشــأن ســد النهضة الذي تبينه 

إثيوبيا عىل النيل األزرق، حسب »رويرتز«.

ــودي وولـــــي عــهــد  ــعـ ــسـ الـــعـــاهـــل الـ
ــســـي ــونـ ــتـ ــان الــــرئــــيــــ الـ ــ ــ ــ ــن ــ ــه ــ ي

بعث العاهل الســعودي امللك ســلامن بن عبد العزيز آل 
ة  سعود، وويل عهده األمري محمد بن سلامن، برقيتي تهن
للرئيــس التون قيس ســعيد، مبناســبة ذكرى الجالء 

لتونس.
وأعــرب العاهل الســعودي عن »أصدق التهــاين وأطيب 
التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية 

التونسية الشقيق اطراد التقدم واالزدهار«.
وبعث األمري محمد بن ســلامن بن عبد العزيز آل ســعود، 
ة أيضا للرئيس قيس سعيد،  ويل العهد السعودي، برقية تهن

مبناسبة ذكرى الجالء لتونس.
وعــرب ويل العهــد، عــن »أطيــب التهــاين وأصدق 
التمنيات مبوفور الصحة والســعادة لــه، راجًيا لحكومة 
وشــعب الجمهورية التونسية الشــقيق املزيد من التقدم 

واالزدهار«.

ــر قــــدراتــــه ــعـ ــتـ ــسـ ســـــــال الــــجــــو املـــــصـــــري يـ
نفــذت القــوات الجوية 
من  عددا  امــس،  املرصية، 
سامء  يف  الجوية  العروض 
 البــالد، وذلــك مبناســبة 

احتفالها بعيد الـ89.
وذكرت الصفحة الرسمية 
العســكري  للمتحــدث 
املرصية  املســلحة  للقوات 
العروض  عىل فيســبوك أن 
الجوية عكســت مســتوى 
الذي  والتدريــب  الكفــاءة 

يتمتع به »نسور الجو«.
الفريق    محمد  الجويــة  القوات  قائد  وأكد 
القوات ماضية يف طريقها  عباس حلمي أن 
نحو التطوير والتحديث  املســتمر وذلك وفقا 
ا  ألحدث النظم القتاليــة العاملية لتكون دا

عىل استعداد تام للدفاع عن سامء  مرص.
وهنأ رجال القوات الجوية 
تخصصاتهم  مختلــف  من 
والذي  الجوية،  القوات  بعيد 
يوافق ذكرى  يوم الرابع عرش 
من أكتوبر لعام 1973، والذي 
ســطر فيه رجــال القوات 
أهم  مــن  واحدة  الجويــة 
 املالحــم البطولية املعروفة 

)مبعركة املنصورة(.
أن القــوات  إىل  وأشــار 
قتالية  قدرات  تلك  الجوية 
وتضم  ومتنوعــة  هائلــة 
مختلفة  الطائــرات  أحدث 
بأحدث  واملــزودة   الطرازات 
ما توصلــت إليه تكنولوجيا 
لها  يضمن  مبــا  الطائرات، 
التفــوق الكمــي  والنوعي، 
القــوات  قــدرات  ويعــزز 
وبسط  تأمني  عىل  املسلحة 
سيطرتها الجوية عىل جميع 
املحاور  االسرتاتيجية للدولة 

املرصية. 
الجوية  القوات  قائد  وأكد 
عــىل الدعم املســتمر الذى 
العامــة  القيــادة  توليــه 

للقوات املســلحة للقــوات الجوية  لتطوير 
وتحديث قدراتها خاصة فيــام يتعلق بنظم 
الفرصة  الجوي وإتاحــة  وأســاليب القتال 
ملقاتيل  القــوات الجوية لتنفيــذ العديد من 
التدريبــات واملناورات املشــرتكة مع الدول 

الشقيقة والصديقة. 

تـــــــركـــــــيـــــــا تــــــــتــــــــفــــــــاو مــــــــــع املـــــــغـــــــرب 
ــرة مـــســـّلـــحـــة ــ ــ ــّي ــ ــ ــس ــ ــ ــا طـــــــائـــــــرات م ــهـ ــعـ ــيـ ــبـ لـ

ــن ــضــم ســي وكــــــــــــــوس«  « اتـــــفـــــا   : واشــــنــــطــــن 
ــ الـــهـــنـــدي ــيـ ــحـ ــرار فــــي املـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ  األمـــــــن واالسـ

مصادر  أربعــة  قالــت 
تتفاوض  تركيا  إن  مطلعــة 
مع املغــرب عىل صفقة من 
املســرية  الرتكية  الطائرات 
املســلحة، يف إجــراء يثري 
مخاوف من تزايد حدة التوتر 
مع الجــارة الجزائر والحرب 

يف الصحراء.
تركيــا  تعلــن  ومل 
عن  رسميا  وإثيوبيا واملغرب 
اتفاق بخصوص طائرات  أي 
لكــن  مســرية مســلحة، 
عىل  مطلعة  مصــادر  عدة 

الرتتيبات أطلعت رويرتز عىل التفاصيل.
وقال مســؤول تــريك إن إثيوبيا واملغرب 
اء طائرات حربية مسرية من طراز  طلبتا 
»بريقــدار يت.يب2« يف اتفاقات قد تشــمل 

كذلك ضامنات قطع الغيار والتدريب.
عن  الكشــف  عدم  طلب  دبلومايس  وقال 
الدفعة األوىل من  هويته، إن املغرب تســلم 
الطائرات الرتكية املسرية املسلحة التي طلبها 

يف مايو.

الحصول  تعتزم  أيضــا  أن إثيوبيا  وأضاف 
عىل مثل هــذه الطائرات، لكــن وضع هذه 

الطلبية ليس واضحا.
ومل تذكر املصادر عدد الطائرات التي تتضمنها 

الصفقتان، ومل تورد أي تفاصيل مالية.
وتظهر بيانات رســمية أن صادرات تركيا 
يف مجاالت األســلحة ارتفعت بحدة للمغرب 
وإثيوبيا يف الشــهرين املاضيــني، لكنها ال 
توفر تفاصيل عن مبيعات الطائرات الحربية 

املسرية.

قال قائد القيادة األمريكية ملنطقة املحيطني 
الدفاعية  االتفاقيــة  إن   ، والهــاد الهندي 
بني أســرتاليا والواليات املتحــدة وبريطانيا 
)أوكوس( ســتضمن األمن واالســتقرار يف 

املنطقة.
ر  وقال األمريال جــون أكويلينو، يف مؤ
صحفي مشــرتك مع قيادة الجيش الفلبيني، 
امــس، إن جميــع الدول تــدرك أهمية هذه 

املنطقة بالنسبة لالقتصاد العاملي.
ووقعــت كل مــن الواليــات املتحــدة 
املايض  الشــهر  وبريطانيــا  وأســرتاليا 
عــىل اتفاقيــة أمنية ســميت »أوكوس« 
غواصات تعمل  ونرش  لتطوير   ،)AUKUS(
تعزيز  إىل  إضافــة  النوويــة،  بالطاقــة 
الوجــود العســكري يف منطقــة املحيط 

. الهاد
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نتائج اللوتو اللبناين

جرى مساء امس ســحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 
1944 وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:

االرقــام الرابحــة: 3ـ  7ـ  11ـ  12ـ  21ـ  33 الرقــم 
االضايف: 37

 املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجائزة االجاملية:1784915291ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة
ـ قيمة الجائزة االفرادية: 1784915291ل.ل.

 املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف
ـ ال شبكات رابحة.

 املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 71512470ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 45 شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 1589166ل.ل.

 املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة: 71512470ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 1426شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 50149ل.ل.

 املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة
املرتبــة:  حســب  االجامليــة  الجوائــز  قيمــة  ـ 

214236000ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة: 17853شبكة

ـ الجائزة لكل شبكة: 12000ل.ل.
 املبالغ املرتاكمة للمرتبة االوىل واملرتاكمة اىل السحب 

املقبل: 529680639ل.ل.

نتائج زيد

جرى مساء امس سحب زيد رقم 1944 وجاءت النتيجة 
كاآليت:

الرقم الرابح: 06116
 الجائزة االوىل: 31906052ل.ل.

ـ عدد االوراق الرابحة: ورقة واحدة
 االوراق التي تنتهي بالرقم: 6116

الجائزة االفرادية: 450000ل.ل.
 االوراق التي تنتهي بالرقم: 116

الجائزة االفرادية: 45000ل.ل.
 االوراق التي تنتهي بالرقم: 16

الجائزة االفرادية: 8000ل.ل.
املبالغ املرتاكمة للسحب املقبل: 75000000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء امس ســحب »يومية« رقم 1166 وجاءت 
النتيجة كاآليت:

 يومية ثالثة: 596
 يومية اربعة: 8357

 يومية خمسة: 98059

اليانصيب الوطني اللبناين

جرى مســاء امس ســحب اليانصيب الوطني االصدار 
العادي التاســع والثالثون وجاءت النتيجة عىل الشــكل 

االيت:
 جوائز الغالفات:

ـ يربــح 100000 ل.ل. كل غالف ينتهي بالرقم: 635-
379

 الجوائز العادية:
ـ تربح 5000 ل.ل. كل ورقة تنتهي بالرقم: 0

ـ تربح 10000 ل.ل. كل ورقة تنتهي بالرقم: 07
ـ تربح 20000 ل.ل. كل ورقة تنتهي بالرقم: 714-834
ـ تربــح 30000 ل.ل. كل ورقــة تنتهي بالرقم: 1638-

3470-0507
ـ تربح 40000 ل.ل كل ورقة تنتهي بالرقم: 1494

50 ل.ل كل ورقــة تنتهي بالرقم: 8420- ـ تربــح 000
2356-9635

تنتهــي  ورقــة  كل  ل.ل.   100000 تربــح  ـ 
بالرقم:2522-9698-6704

ـ تربــح 500000 ل.ل كل ورقة تنتهي بالرقم: 33269-
63622-05866-64883

ـ تربــح 1000000 ل.ل. الورقــة التــي تحمل الرقم: 
88666-91530-22397

ـ تربح 2000000 ل.ل. الورقة التي تحمل الرقم: 66186
ـ تربح 5000000 ل.ل. الورقة التي تحمل الرقم: 08696

ـ تربــح 75000000ل.ل. الورقــة التــي تحمل الرقم: 
54255

150 ل. ل الورقة التي تحمل الرقم:  000 ـ تربــح 000
89464
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ار   را لبنان  يا ا بي عىل  ل  ق  ا ال

ور   اريس عىل  ني  ا  را  ار بي م

ــب: ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة شــــــــربــــــــل حـ ــ ــ ــي ــ ــ ــك ــ ــ ــي ــ ــ ــالس ــ ــ ــك ــ ســــــــائــــــــق الــــــــــســــــــــيــــــــــارات الــ
ــة االقـــتـــصـــاديـــة ــل ــج ــع ــيـــل« ســـيـــحـــر ال هـ ــتـــ ــن »كـــــاراجـــــات الـ ــ ــد م ــديـ ــعـ ــاء الـ ــشــ ــ ان
ــة ــالّحـ ــ وزوجــــتــــي ســـتـــكـــون املـ ــ ــاري ــ ــي رالــــــي بـــكـــيـــن ب ــ شــــار مــــجــــدداً ف ســــ

جالل بعينو

بل حبيب الظهور االعالمي كثرياً اذ نادراً  ال يحب السائق 

ما نراه يف وسائل االعالم لشاب )51 سنة( برز اسمه بشكل 

كبري خالل  االعالن عن مشــاركته يف »رايل بكني باريس« 

يف صيــف العام 2016 عىل م ســيارة »بور 356 يس« 

ر الصحايف الحاشد الذي عقده قبيل مشاركته يف  خالل املؤ

السباق الذي بلغت مسافته 13695 كلم بحيث عىل السائقني 

ومالحيهم ان يجتازوا العديــد من الدول من الصني، منغوليا، 

روسيا، روســيا البيضاء، بولندا، سلوفاكيا، املجر، سلوفينيا، 
ايطاليا، سويرسا ففرنسا.

 رايل لبنان 

بل حبيب املهندس املــدين يف تحديه واجتاز خط  نجح 
النهاية بســالمة للرايل الشــهري الذي أبرص النور يف العام 
1907 وبات الســائق العريب الوحيد الذي يشارك يف السباق.

بل حبيب عن عامل الراليات والتحديات حتى شارك يف  ابتعد 
بداية أيلول الفائت يف استعراض السيارات الكالسيكية قبيل 
انطالق رايل لبنان الدويل الشهري يف نسخة العام 2021 الذي 
ينظمه النادي اللبناين للســيارات والسياحة . وافتتح حبيب 
عىل سيارة فيات أبارث750 زرقاء )مصّنعة يف العام 1959(  
استعراض الســيارات الكالسيكية لرجل يعشق هذا النوع من 
الســيارات حتى راودته فكرة انشــاء مرآب صيانة للسيارات 
الكالسيكية و«تأهيلها« من األلف اىل الياء لتصل يف املرحلة 

األخرية اىل الرونق الخاص بعد عملية تجميلية محرتفة.

 مرآب للصيانة 
بل حبيب يطّبــق فكرته عىل االرض فأنشــأ مرآباً  بدأ 
للصيانة مؤلفا من ثالثة طوابق لصيانة الســيارات. ويقول 
بل حبيب بلجهة الواثق وبهدوئه  الالفت كام هو معروف 
عنه  »مشاركتي األخرية كانت عىل سيارة  فيات ابارث ضمن 
استعراض السيارات الكالســيكية لرايل لبنان الدويل وهذه 
هي مشــاركتي األوىل بعد انكفاء بســبب االوضاع الصحية 
التي غزت العامل منذ بداية العام 2020«. وحول امتالكه مرآبا 
لتأهيل السيارات القدمية اجاب حبيب »ابرص هذا املرآب النور 
منذ  ست سنوات لتأهيل الســيارات املصّنعة يف خمسينيات 
وستينيات القرن الفائت وارسالها اىل الخارج وبيعها يف مزاد 
علني. لدي ست سيارات حالياً يعكف طاقم  مختص ومحرتف  
مؤلــف من رجال وســيدات عىل تأهيلها وهــذا األمر يخلق 
فرص عمل للعديد من اللبنانيني يف هذه الظروف االقتصادية 
الصعبــة. ويف حال نجاح هذا املرشوع فانه ســيكون حافزاً  
للعديد من املهتمني النشاء  العديد من »كاراجات«  الصيانة من 
األلف اىل الياء )هيكل، أمــور ميكانيكية وطالء الخ....( فان 
هذه املشاريع ستؤمن فرص عمل للعديد من الشباب اللبناين 

وهكذا دوليك«.

 فكرة هامة 
لقد  قوله«  حبيــب  وتابع 
مســؤويل  مع  تواصلــت  
موضوع  حــول  الجــامرك 
للســيارات  املؤقت  االدخال 
)مصنعة بني 8 سنوات و30 
ســنة(  قبل اعادة تصديرها 
اىل الخــارج لتصبــح املدة 
سنتني  وليس  سنوات  خمس 
كــام هو جار حاليــاً. وهذا 
تشجيع  شأنه  من  املوضوع 
وتطوير  االقتصادية  الحركة 
قطــاع الســيارات القدمية 
هذه  أخــذ  الجميع  وعــىل 
بّناءة  افــكار  وهي  االفكار 
ايجابيات  اضافة  شأنها  من 
االقتصادي  الوضــع  عــىل 
املتدهــور يف بلدنا . آمل من 
هذه  أخذ  الرسمية  السلطات 
الجد  محمل  عىل  االقرتاحات 
العوائق  مــن  العديد  وتذليل 
ألننا سننتقل من عمل الهواة 
وايجاد  االحرتايف  العمل  اىل 
.واود  اقتصادية  أمان  شبكة 
اً ان السيارة  ان أكشف شــي
االوىل التي ســنطرحها يف 
املــزاد العلنــي يف الواليات 
ســتكون  األمريكية  املتحدة 
املقبل  الثــاين  كانــون  يف 

وهي من طراز«مرســيدس 190 أس ال« . أنا اهوى السيارات 
الكالســيكية منذ العام 2010 وكام تعلمون شاركت يف رايل 
بكــني باريس يف العــام 2016 ولدي النية باملشــاركة يف 
السباق مرة ثانية وقد تكون زوجتي سهى هي املالّحة )ضحك 
كثــرياً( وكانت لدي الخطة للمشــاركة يف رايل منغوليا يف 
العام 2019 لكن هذا األمر مل يحصل«.وســكت حبيب لربهة 

واضاف«اخطّط الفتتاح صالة عرض للســيارات الكالسيكية 

يف اواخر العام 2022 وسنفتتحها رسمياً بحضور االصدقاء  

ومحبي الســيارات الكالســيكية ورجال الصحافة واالعالم 

والسائقني البارزين ».
بي  ل 

2 2 املــــــــــــاراتــــــــــــون   ــف  ــ ــصـ ــ ــنـ ــ لـ ــان  ــ ــ ــن ــ ــ ــب ــ ــ ل ــة  ــ ــ ــول ــ ــ ــط ــ ــ ب
ــر تـــومـــازو ــف ــي ــن ــجــي ــدات ل ــ ــي ــ ــس ــ ــا وال ــنـ ــونـــي حـ ــال لـــطـ ــ ــرجـ ــ ــقـــب الـ لـ

ــد ــ ــح ــ ــر كـــــل مـــــن ســــاهــــم فـــــي انـــــجـــــا ال ــكـ ــشـ وســــــعــــــاد يـ

نظّــم اإلتحاد اللبناين أللعاب القوى بطولة لبنان لســباق 
21( إنطالقاً من مجمع  100 km ) 2021 نصف املاراثون لعام
فؤاد شــهاب الريايض  جونية، بإتجــاه املعاملتني )مفرق 
أوسكار باالس (، ومن ثم العودة بإتجاه منطقة الضبيه عرب 
الطريق البحرية )قبل مفرق ثكنــة الفهود(، ومن ثم العودة 
مجــدداً عىل نفس املســار وصوالً إىل مجمع فؤاد شــهاب 
الريايض، مبشــاركة 227 عداء وعــداءة ينتمون إىل 17 ناد 
إتحادي. وح رئيس اإلتحاد روالن ســعادة، نائبة الرئيس 
ناديا نعمة، أمني الرّس العام وســيم الحويل، أمينة الصندوق 
ة اإلدارية جوزف ساســني،  ماريا كيؤركيــان وأعضاء الهي

فيليب بجاين، نديم عبود وكاتيا راشد.
وأتت النتائج عىل الشكل التايل:

ة الرجال )الرتتيب العام ( : ف
1 ساعة 09 ليتز ران 38 طوين حنا 

1 س 10 زاهر زين الدين  الجيش اللبناين  59
1 س 12 الجيش اللبناين  56 حسن كركيل

ة السيدات )الرتتيب العام ( : ف
1 س 31 جينيفري تومازو  انرت ليبانون  03

1 س  31 األرز  48 كاتيا راشد 
1 س 36 ندى جرس انرت ليبانون  24

ات تحت 18 سنة: ة الناش ف
1 س  39 انرت ليبانون 57 يارا رزق

ة شابات تحت 20 سنة : ف
2:25  س 46 اّيا صلح  القلعة 

2 س 25 القلعة 48 فاطمة طبيخ
ة شباب تحت 20 سنة :  ف

1:19 س  جاد شميساين  انرت ليبانون  49
1:30 س  بل منصور  انرت ليبانون  40

34 سنة: ة السيدات 20 ف
1 س 31 جينيفري تومازو  ليتز ران  03
1 س  39 لؤى زعرور  انرت ليبانون  05

1 س 40 بيا مخول  انرت ليبانون  36
34 سنة : ة الرجال تحت 20 ف

1:10 س  زاهر زين الدين  الجيش اللبناين  59
أحمد غاليه  انرت ليبانون  1:1313 د 

1:14 س  أنطوين جعيتاين  األرز  47
39 سنة :  ة الرجال 35 ف

1 س 09 ليتز ران 38 طوين حنا 
1 س 12 حسن كركيل  الجيش اللبناين  56

1 س 14 الجيش اللبناين 09 حسني قيس
39 سنة: ة السيدات 35 ف

1 س 49 األرز  56 ساندرا عني الشيبه 
1 س 50 ملا صعب  ليتز ران  17

44 سنة :  ة الرجال 40 ف
1 س 14 عامد جزيني قوى االمن  57

1 س 23 االيليت 55 جورج دبلني
1 س 26 مصطفى غريب قوى االمن  25

44 سنة: ة السيدات 40 ف
1 س 31 كاتيا راشد  االرز  48

1 س 38 انرت ليبانون 18 ازي  ميسا 
1 س 40 جومانا صفا ايليت  43

49 سنة :  ة الرجال 45 ف
1 س 18 داوود مصطفى  ليتز ران  46

1 س 20 اإليليت 47 وسام يزبك
1 س 23 قوى األمن 18 وسام هديفا

49 سنة: ة السيدات 45 ف
1 س 36 ندى جرس  انرت ليبانون  24

1 س 40 31 ليتز ران عليا حيدر

54 سنة :  ة الرجال 50 ف
1 س 28 زهري ناجي انرت ليبانون 47

1 س  29 األمن الداخيل  46 بل برقايش
1 س  33 االيليت 45 حمدان حمدان 

54 سنة :  ة السيدات50 ف
2 س 07 االيليت 42 ياسمني املرصي

2:40 س وجدان حمود  انرت ليبانون  07
59 سنة : ة الرجال 55 ف

1 س 29 االيليت 11 رميون سمعان
1 س 30 انرت ليبانون 50 عيل م

1 س 34 االيليت 47 عي نصار
59 سنة : ة السيدات 55 ف

1 س 56 ليتز ران 05 ندى سجعان
64 سنة : ة الرجال 60 ف

1 س 31 قوى األمن 06 ياسني أرابيا 
1 س 43 حسن زيتون ايليت  04

64 سنة :  ة السيدات 60 ف
2:11 س  ندى إيليا  ليتز ران  12

69 سنة : ة الرجال 65 ف
1 س 44 االيليت  35 أحمد غزيل

2 س 04 يف  القلعة  46 عيل 
2 س 13 األيليت 52 عبود أيب يونس

74 سنة : ة الرجال 70 ف
2 س  06 حسني أمهز  القلعة  37

79 سنة : ة الرجال 75 ف
2 س 12 عادل عرقجي ايليت  32

ة الرجال  غري لبنانيني : ف
1:15 س سمري سلامن ليتز ران  42

1 س 16 طارق هليهل  االرز  47
1 س 28 األنصار 47 صدام حسن

ة السيدات  غري لبنانيني : ف
1 س 56 غنى كلزار االيليت 16

وقبيل حفل التتويج وّجه ســعاده الشــكر إىل قائد رسية 
جونيه يف القوى األمن الداخيل العقيد ســعد كريوز، الجيش 
طة بلدية جونيه العقيد املتقاعد جورج توما،  اللبناين، رئيس 
إدارة مجمع فؤاد شهاب والصليب األحمر اللبناين ملساهمتهم 
يف انجاح الســباق حيث كان التنظيم رائع  واملسار مقفل من 
ة صباحا  الساعة السادسة والنصف وحتى الســاعة العا

وذلك من أجل سالمة جميع العدائني والعداءات املشاركني.
ويف الختام تّم توزيع الكــؤوس وامليداليات عىل الفائزين 

والفائزات.

الـــــكـــــشـــــف عــــــــن ســــــــر زيــــــــــارة
ــة ــون ــل رونــــالــــدو لـــنـــادي بــرشــل ــيـ وكـ

يتواجد الربتغايل جورج مينديز وكيل كريســتيانو رونالدو 
نجم مانشسرت يونايتد اإلنجليزي، يف مدينة برشلونة خالل 

الوقت الراهن.
وكشــفت صحيفة »موندو ديبورتيفــو« الكاتالونية عن 
وصول وكيل رونالدو إىل برشــلونة عىل م طائرة خاصة، 
ظهــر األربعاء، لبدء مفاوضاته مــع إدارة النادي الكتالوين، 

بشأن الالعب الشاب أنسو فايت.
وأشــار املصدر إىل رغبة مينديز يف حسم مستقبل موكله 
فايت مهاجم برشــلونة، مام دفعه للسفر من أجل الجلوس 

عىل طاولة املفاوضات مع إدارة البلوغرانا. 

با  ا ال با وا تتوي  ال

ــة ــ ــاول ــ ــط ــ ــة فـــــي كـــــــرة ال ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــم الـ ــيـ ــكـ ــة عـــــــــادل حـ ــ ــول ــ ــط ــ ب
ــزيــر ــاء الــــيــــوم فــــي نـــــــادي  ــ ــس ــ ــة مــــن م ــادســ ــ ــس ــ ــا ال ــ ــت ــ ــت ــ االف

ول  وس الب

تفتتح عند الســاعة السادسة من مســاء اليوم الجمعة 
»بطولة عادل حكيم الدولية الرابعة للقدامى بكرة الطاولة« 
يف قاعة نــادي غزير والتــي تقام عىل مــدى ثالثة ايام 
اف االتحاد اللبناين لكرة  )الجمعة والسبت واألحد( تحت ا

الطاولة.
ويتضّمن حفل االفتتاح دخول الالعبني والالعبات اىل ارض 
امللعب فالنشــيد الوطني اللبناين فكلمة ترحيبية من عريّف 
الحفل تليها كلمــة رئيس اللجنة املنظمة الرئيس الســابق 
التحاد كرة الطاولة سليم الحاج نقوال فكلمة رئيس اتحاد كرة 
الطاولة جورج كوبــيل .الكلمة األخرية ملنظّم البطولة حامل 
لقب كأس لبنان الالعب الدويل روك حكيم ليعلن يف نهايتها 
والتي يشارك  احتفالية،  اجواء  البطولة،وسط  افتتاح  رسمياً 
فيهــا اكرث من 100 العب والعبة من خمس دول عربية وهي 
مرص والسودان والعراق وســوريا ولبنان حيث بدأ الالعبون 
العرب بالتوافــد اىل لبنان عىل ان يكتمــل وصولهم صباح 

الجمعة.
ثم تجري عملية توزيع الدروع التذكارية عىل كبار الحضور .
وبعد انتهاء عملية توزيع الدروع التقديرية،سيكون عشاق 
كرة الطاولة امام مباراة اســتعراضية شّيقة سيكون طرفها 
الالعــب الدويل روك حكيم .ويف ختامهــا ،تتابع التصفيات 

التمهيدية التي تكون قد بدأت عند الساعة الخامسة عرصاً .
ات عمرية بني 30 و39  سنة  وقد قّساملالعبون إىل أربع ف
وبني 40 و49 ســنة وبني 50 و 59 سنة و 60 سنة وما فوق 

ة خاصة للســيدات  .وقد اضافت اللجنة املنظمة للبطولة ف
ألول مرة يف تاريخ البطولة.

هذا وأنهت اللجنــة املنظمة كافــة التحضريات النطالق  
البطولة ودعت عشــاق لعبة كرة الطاولة اىل مواكبة الحدث 

الريايض عرب الحضور اىل ملعب نادي غزير.

ــالـــم ــعـ ـــي الـ ــيـــف تـــحـــول مــحــمــد صـــــال الـــــى »األفـــــضـــــل« فـ كـ
يواصل املرصي محمد صالح نجم ليفربول حصد اإلعجاب، 
بسبب املســتوى االســتثنايئ الذي يقدمه منذ بداية املوسم 

الحايل.
ويتألق صالح بقميص ليفربول يف املوســم الحايل حيث 
ســجل 9 أهداف يف أول 9 لقــاءات له مــع الفريق بكافة 
البطوالت، ويتصدر ترتيب هدايف الــدوري اإلنجليزي املمتاز 
برصيد 6 أهداف بالتســاوي مع جيمي فاردي نجم ليســرت 

سيتي. 
وكشــف الويلزي إيان را أســطورة هجوم ليفربول يف 
القــرن املايض كواليس حديثه مع صــالح ورس توهجه هذا 
املوســم، وذلك يف ترصيحــات لصحيفــة »ليفربول إيكو« 

الربيطانية.
: »لقد تحدثت إىل صالح يف املوســم املايض  يقــول را
وأخربين أنه يريد بأن يكــون األفضل يف العامل، لقد رفع من 

مستواه هذا العام«.
وتابع: »ال يتعلق األمر فقط بتسجيل األهداف ولكن صالح 
يقوم أيضا بتقديم التمريرات الحاسمة هذا املوسم، إنه يلعب 
بروح الفريق أيًضا، بدليل أنه يركض للخلف اآلن، ويدافع أكرث«. 
وأردف: »صالح أخرب نفسه أنه إذا كان يريد أن يكون أفضل 
العب يف العامل، فعليه أن يرفع مستوى لعبه وهو بعد كل هذه 

األسباب التي ذكرتها يفعل ذلك بالتأكيد«.

وأضاف: »كام قلت، صالح أخربين بأن هدفه هو أن يكون 
أفضل العب يف العامل. وهو يف شكله الحايل أفضل العب يف 

العامل«.
وتطرق إيان را للحديث عن الجدل بشأن مستقبل محمد 
صالح وغموض مفاوضــات تجديد عقده مع ليفربول، حيث 
قال: »أعلم أنه سيحب البقاء يف ليفربول، ال يوجد أي مشجع 

يحب محمد صالح أكرث من أنصار ليفربول، ال شك يف ذلك«.
وأكمــل: »أعرف أن املدرب يورغن كلــوب يحبه، لذلك علينا 
فقط االنتظــار والرتقب، لكن إذا كنــت محمد صالح ، وأنت 
تواصل تســجيل األهــداف، وتعرف الكيفية التــي يلعب بها 
ليفربول، فإنك ســتود البقاء، لذلك أعتقد أن كل يشء عىل ما 

يرام وكال الطرفني سعداء«. 
وأتم: »أعتقد أن اسم صالح سيحفر يف ذاكرة ليفربول مثيل 
ومثل، ستيفن جريارد وكيني دالغليش، ولكن عليه البقاء يف 
النــادي لفرتة طويلة، نأمل أن نــرى محمد صالح يفعل ذلك 

أيًضا«.
يذكر أن الفرعون املرصي حقق العديــد من اإلنجازات مع 
ليفربول منذ وصوله له يف 2017 من روما، حيث سجل 134 
هدفاً وصنع 50 يف 212 مباراة وقــاد الفريق أللقاب دوري 
أبطال أوروبا والدوري اإلنكليزي املمتاز والســوبر األورويب 

ندية. وكأس العامل ل

صفقات ريال مدريد..
البا تحر مثير على طريقة ديفيد 

يدرس نادي ريال مدريد اإلســباين القيام بتحرك مرتقب، 
إلبرام صفقة دفاعية جديدة عىل طريقة النمســاوي ديفيد 

أالبا.
وقام النادي املل بضم الظهري النمساوي الصيف املايض 
يف صفقة انتقال حر، وذلك عقــب انتهاء تعاقده مع بايرن 

ميونيخ األملاين.
إدارة  وكشــفت صحيفة »ماركا« اإلســبانية عن عــزم 
فلورنتينــو برييز عىل ضم األملــاين أنطونيو روديجر مدافع 

تشيل اإلنجليزي، بذات الطريقة.
املالية، يف  أوضاعه  لتوفيق  النادي اإلســباين  ويســعى 
ار الناتجة عن جائحــة كورونا، فضال عن قيامه  ظــل األ
مبرشوع تطوير ملعب ســانتياغو برنابيو، الذي اســتنزف 

خزائنه آخر عامني.
ولذلك، فإن ريال مدريد يســعى لســد الثغرة التي خلفها 
رحيل الثنايئ رافائيل فاران وسريجيو راموس بنهاية املوسم 

املايض، عرب إبرام صفقات ال تكلفه الكثري من األموال.

بعد الحكم بسجنه..
هل يغيب هيرنانديز عن مباريات بايرن 

مل يهنأ املدافع الفرن لــوكاس هرينانديز بتتويجه مع 
منتخب بالده بطال لدوري األمم األوروبية هذا األسبوع، وذلك 

بعد تلقيه خربا صادما.
وقضت محكمة العدل العليا بالعاصمة اإلسبانية مدريد، يوم 
األربعاء، بالسجن ملدة 6 أشهر عىل مدافع بايرن ميونيخ األملاين. 
وجاء هذا الحكم بســبب خرق صاحب الـ25 عاما أمر عدم 
التعرض لصديقته، حيث اتهم بارتكاب جرمية متكررة تتعلق 

بالعنف ضد املرأة. 
ورفضت املحكمة طلب محامّي الالعب بشأن تعليق الحكم، 
نظرا إلدانته مرتني بإحداث إصابــات لصديقته، كام رفضت 

ناف عىل الحكم من قبل املحامني. االست
وأمهلت املحكمة الالعب الفرن ملدة 10 أيام، بداية من 19 

ترشين أول الجاري، لنقله طواعية إىل السجن، لتنفيذ الحكم.
يأيت ذلك بعــد يوم واحد عىل عــودة هرينانديز لالنتظام 
يف تدريبات الفريــق البافاري بعد تتويجه بلقب دوري األمم 

األوروبية رفقة منتخب فرنسا. 
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 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  عا الرحباين 

اخترب معلوماتك

1ـ شــجرة ال تتساقط 

أوراقها شتاًء. 

2ـ يقابل. 

إبنة  3ـ ممثلة مرصية 

ممثل. 

4ـ أصّوبه اىل.  

5ـ ماركة سيارات.

1ـ رئيس فرن راحل. 

2ـ مطار يف فرنسا. 

3ـ نوع من الدببة. 

4ـ يتقن فعل وعمل. 

5ـ منعهم عن. 

شــاعر إنكليزي من الكبار تويف عام 1400، ويعّد من 

أبرز الشعراء  قبل عهد وليم شكسبري، ولّقب بأيب الشعر 

االنكليزي. 

إسمه مؤلف من 11 حرفا، إذا جمعت: 

2+11+6+5 شاعر أموي. 

10+3+7+6 أحد الفراعنة. 

9+11+3+1 عرق يف العنق.

1+9+4+11 مدينة بريطانية. 

7+9+5 مدينة فرنسية. 

2+6+1 عنق.

9+4+6 مخلص.

11+8 نرث وفّرق املاء.

1ـ من هو الشاعر االيطايل الكبري الذي إشتهر مبلحمته 

الشعرية تحرير القدس؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما اللون املوّحد الذيتطىل به جميع املنازل يف جزيرة 

ميكونوس اليونانية؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما إســم العاصمة العربية التــي تلّقب بالعاصمة 

املثلّثة؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ يف أي تاريــخ انتهى نظام الحامية الربيطاين عىل 

مرص؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما اســم املدينــة األمريكية التــي كانت عاصمة 

الجنوبيني يف الحرب األهلية؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ يف أية ســنة تّم اقرار منح وســام االستحقاق يف 

فرنسا؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما اسم البحرية التي تقع بني يوغوسالفيا، وألبانيا 

واليونان؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ من هو العامل الكيميايئ الفرن والصيديل وقائد 

منطاد الذي اشتهر بوضع قانون النسب الثابتة؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من هو
من هي

الثور

(21 نيسان  21 أيار(

الرسطان

وز( (22 حزيران  23 

العذراء

(24 آب  23 أيلول(

العقرب

21ت2) (23 ت1

الجدي

(22ك1  20 ك2)

الحوت

(20 شباط  20 آذار(

ال تفكــر كثريا ألنــه حان الوقــت لتقرر 
مســتقبلك. اقبل التحدي الذي سيطرح، فإن 
مل تواجهه فهناك أحدهم سيســتغل فرصتك 

الثمينة للنجاح. 

يجب اال تسرتسل كثريا يف تخيالتك وأفكارك. 
من صالحــك أن تنظر مبزيد من الواقعية اىل 

العروض املقدمة اليك من أحد األشخاص. 

العالقة مع األصدقاء تحتل املرتبة األوىل يف 
هذه الفرتة ألنك تعطيها الوقت الذي تستحقه. 
عليك االستامع اىل النصائح بجدية واهتامم. 

تواجه بعــض الصعوبات يف مجال العمل 
لكنك تتجاوزها مبهــارة، وبنجاح تام. قصة 
حب قدمية عشــتها، وذكرياتها الحلوة ال تزال 

يف بالك. 

حــاول ازالة نقاط الضعف يف مشــاريعك 
القدميــة واكمل األعامل املعلقة. انت بحاجة 
الرادة قوية وتركيز، حتى تستعيد زمام مسرية 

شؤونك. 

تتلقى اشــارات ايجابية من شخص عاندك 
يف الفرتة األخــرية. فقد فهم األن حقيقة ما 
تريد منه. بالرغم من الصعوبات التي تصادفك 

ستنال النجاح.

تفاهــم وتحالف يف أجــواء العائلة، ومع 
الرشيك اللطيف الكثري من الحنان. نشــاطك 
العميل يــزداد وتتوافر لك الفــرص الذهبية 

للتقّدم. 

كن مرنا أكرث يف عالقاتك مع األهل واألقرباء 
لتوفري االنســجام يف العائلــة. نظم أعاملك 
ومشــاريعك، وانه األعــامل املهمة برسعة 

وانتباه. 

لن توفر وسيلة للتخلص من مسألة طارئة 
مل تكن يف الحسبان. عاطفيا، أحالمك الجميلة 
بدأت تتحقق وقريبا جدا سنقول لك ألف مربوك. 

اما فأنت تعمل الظهار  محيطك راض عنك 
نفسك بأفضل صورة أمام الناس. 

االرتباطــات العاطفية من املمكن أن تكون 
ثابتة هذه املرة. 

أنت مرهق وبحاجة لبعض الراحة والهدوء. 
حاول الرتكيز واعمل عىل اعداد برنامج واضح 

دون غموض، وهذا سيساعدك عىل النجاح. 

ال تــدع أحدا يؤثر عىل مزاجك ونفســيتك. 
ت ســارة وعالقــات عاطفية ناجحة  مفاج
وموفقة. قرار حكيــم تتخذه له نتائج جيدة 

عىل حياتك العملية. 

الحمل
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الجوزاء
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االسد
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امليزان
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القوس
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الدلو
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العدلية
الربتغال

أخبار
أريحا

احكام
أبناء

اشتياق
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بناية

بودابست
بط

برميل
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حواجز
حصانة

خبز
خروف

دفرت
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الحل السابق

الحل السابق

   تشييل

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

ام املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

ط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

S U D OK U

1ـ  رونالد روس.

2ـ سنة 1497

3ـ دنيس ديدرو. 

4ـ أمل دنقل. 

5ـ سواد. 

6ـ سليم عنحوري. 

7ـ مكسيكو. 

8ـ جيمس مكدونلد. 

9ـ ثور الياك.

1ـ تبنني. 

2ـ رويدا. 

3ـ كر، لب. 

4ـ إتّكال. 

5ـ لورنس. 

1ـ تركال. 

2ـ بورتو. 

3ـ ين، كر. 

4ـ يداّلن. 

5ـ نابلس. 

القدوس إحسان عبد  1ـ 
لياقات عيل خان 2ـ 

تنكّرت فرحي،  3ـ 
4ـ راب، مسائل، أروم

كم،  ملــول،  اح،  دن،  5ـ 
سواس

ينتابه ريح،  ألتقي،  6ـ 
7ـ سJهري رمزي، البويا، 

دا

السلعام نال،  الدمس،  8ـ 
مرح،  أول،  ســنونو،  9ـ 

لص
10ـ ايــل، ناجــي جرب، 

هبتها و
11ـ لد، مر، يرّد، أف

عدلــون،  تانتــور،  12ـ 
إيضاح

األنابيب الزهيد،  13ـ 

1ـ الفردوس، سالتا
2ـ حريان، هانيدا

3ـ ساحب، أيلول، نا
4ـ أقي، الردن، فتل

5ـ نا، محرتمون، وز
6ـ عرتس، قمس، أمره

7ـ بّع، أمّيز، آجر
8ـ دالئل، ينوي، عّد

9ـ اي، لور، الجود

10ـ لخت، ليال، ال
11ـ قانا، حل، مريول

12ـ دنكرك، بار، رنا
13ـ روميو لحود

14ـ رستم، نيس، أأ
15ـ سّت الحبايب

16ـ وا، تفي
17ـ ابداله، آب

18ـ سهام صالح

أديــب وباحث لبناين  1ـ 
راحل، أميل الكالم. 

2ـ ممثل بريطاين راحل. 
3ـ قديس لبناين، حلّق يف 

الجو. 
القوم،االســم  زاروا  4ـ 
الثاين لرئيس فرن راحل. 

5ـ أشار، ســيد ذو أنفة، 
تعرضون عن وترتكون. 

6ـ تعــرب، ســّيد القوم، 
إضطرم. 

7ـ كرام اإلبل، حرف جزم، 
أعاد القول. 

8ـ للنفــي، أوجبت عىل، 
خس بعد رفعة. 

9ـ مجمعــات مياه تحيط 
بها اليابســة، قطع مدفعية 

صغرية. 
ء،  10ـ إلتقط وجمع ال

جهاز حساس. 
11ـ مــن الطيــور، لعبة 

د.  ال
12ـ رص، عطاءه، ثغرها. 

13ـ تكرب، تجا وتباعد 
برصه، ضمن، صار الوقت. 

14ـ وزير لبناين ســابق، 
ملهى مشهور يف باريس.

15ـ ورعي. 
16ـ نرث وفرّق املاء، طائر 

وهمي.
من  نيجريية،  مدينة  17ـ 

هدايا املجوس.
18ـ فنانة لبنانية صاحبة 

الصورة. 

ّجد  1ـ قصيدة ملحمية 
العصور  يف  فرنســا  تاريخ 

الوسطى. 
2ـ ملحــن وفنان لبناين، 

عايل املقام والشأن.
3ـ يوثــق ويشــّد، مــن 
كبار آلهــة الفراعنة، أصفر 

باألجنبية، طلع النجم. 
ء  ال مينعان  فقأوا،  4ـ 

عن. 
5ـ مدينة قربصية، شاعر 

 . فرن
6ـ فــرت، حــرّك وهّز، من 
النوم،  يف  أغــّط  املقاييس، 

مرشوب مشهور.
7ـ يقيــم مأدبــة طعام 
عامرة، يدّق ويسحق، ظهور 

اف عىل، من الحبوب.  وا
ــة  الدا حركتهــم  8ـ 
ونشــاطهم، أرشده، خرزات 

سلسلة الظهر. 
تتبع  الريح،  إستخّفته  9ـ 

الهاء، شقيق.
10ـ عاد، رســام بلجي 
ولد بــدون ذراعني فرســم 
برجلة أجمل اللوحات، للنهي.    
فصــل  يف  تهطــل  11ـ 
الشــتاء، بقــرة باألجنبية، 

إكتمل، يرتبك.
12ـ أضــواء، بحر، عنق، 

مقياس أريض. 
لبنــاين،  قضــاء  13ـ 
عطشــان، مدينة نيجريية، 

يفسد. 

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
5   4      3   2   1   

1

2

3

4

5

الجمعة 15 ترشين األول 2021



ــــــــار تحــــــــت الرمــــــــاد« ــــــــة: »الن ــــــــي الطّيون ــــــــر ف ــــــــي مدّب ــــــــّخ« امن ــــــــة بعــــــــد »ف ــــــــي« حــــــــرب اهلي »مين
ــوات«  ــ ــ ــ ــم »الق ــ ــ ــ ــي« يته ــ ــ ــ ــلح... »الثنائ ــ ــ ــ ــول التس ــ ــ ــ ــاؤالت ح ــ ــ ــ ــي وتس ــ ــ ــ ــن الوقائ ــ ــ ــ ــقطة لالم ــ ــ ســ
ــــــوم«!  ــــــوا »املرســ ــ ــــد: ال تعّدل ــ ــ ــــــد... نوالن ــ ــــــج بع ــــــم تنضــ ــ ــــارج ل ــ ــــــع« واملخــ ــــــن يتراجــ ــ ــــار »ل ــ البيطــ

العــــــــدوان  الــــــــرد علــــــــى  ــداً»حلفــــــــاء ســــــــوريا«:  ــ ــ ــياً جــ ــ ــ ــــيكون قاســ ــ ــــر ســ ــ ــ ــــي تدم ــ ــ ــــي ف ــ ــ الصهيون

ــــــام  ـــ ـــ ـــ ـــر الع ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــن النفي ـــ ـــ ـــ ــــــدس« تعل ـــ ـــ ـــ ـــرايا الق ـــ ـــ ـــ ـــ »س
تضامنـــــــــــــــاً مـــــــــــــــع األســـــــــــــــرى الفلســـــــــــــــطينيين

إيـــــــــــــــران تحـــــــــــــــّذر »إســـــــــــــــرائيل« مـــــــــــــــن 
ــووي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــج النـ ــ ــ ــ ــ ــ ــتهداف البرنامـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرة باسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املغامـ

ــــــــــي ــ ــــــــــف حكومـــ ــ ــــــــعى لتحالـــ ــ ــ ــــــــدر يســـ ــ ــ ــــــــة: الصـــ ــ ــ ــــــــات العراقيـــ ــ ــ االنتخابـــ
و»كتائـــــــــــــــب حـــــــــــــــزب اللـــــــــــــــه« تتهـــــــــــــــم الكاظمـــــــــــــــي بتزويـــــــــــــــر االنتخابـــــــــــــــات
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لة دون اجابات؟    اس
 فهل ســتطوى الصفحة مرة جديدة والعزاء لذوي الضحايا 
املظلومني؟ هل ســتبقى املحاســبة ان جــرت لبعض القتلة 
املارقني؟ وماذا عن القيادات السياســية املســؤولة عن هذه 
»املجزرة«؟ هل نحــن امام بروفة دموية لحصد االصوات يف 
س« هكذا بلد تديره »الشــياطني«، فيام  صناديق االقرتاع؟ »ب
تغيــب الدولة بكامل مظاهرها، فكل االجهزة االمنية مجتمعة 
مل تكــن »تعرف« وهل املســلحون القتلة كانوا اشــباحا، ام 
معروفون باالســم؟ لكن ال يجرؤ احد عىل توقيفهم؟ واذا كان 
الحديث دوما عن سالح موجود لدى طرف بعينه ويصوب عليه 
كل يوم، فامذا عن السالح االخر؟ وهل من تفسري كيف استطاع 
مسلحو القوات اللبنانية من خوض مواجهة استمرت لخمس 
لة تبقى دون اجابات،  ســاعات ونيف؟ فمن اين السالح؟ اس
ومن غري املرجح ان تخلص التحقيقات اىل نتائج عملية، فبعد 
ســاعات من القتال يف الطيونة توقفت املواجهات اثر توافق 
سيايس عىل وقف املعارك التي بدات »مبجزرة« مفتعلة من قبل 
عنارص مسلحة تابعة للقوات اللبنانية اعتلت اسطح البنايات 
يف محيط منطقة بدارو، بعد حصول اشكال يف شارع فرعي 
حيث تــم التعرض من قبل املتظاهريــن للممتلكات الخاصة 
وجرت عملية تكسري لعدة سيارات ومحال تجارية كام اطلقت 
شــعارات طائفية، مع مجموعة كانت تتجه نحو قرص العدل 
للتعبــري عن االعرتاض عىل استنســابية القايض العديل يف 
قضية املرفا طارق البيطار، فسقط 6 ضحايا ونحو 30 جريحا.

 اطالق نار »مدبر« 
ووفقــا للمعلومات، بات محســوما لدى االجهزة االمنية ان 
عملية اطالق النار باتجاه التظاهرة كان عمال مدبرا، وليس »بنت 
ســاعتا«، بل نتيجة »فخ » امني نصب باحكام، بدليل االنتشار 
الواســع للقناصني عىل االبنية املحيطة مبرسح االشتباكات، 
وكذلــك االصابــات الدقيقة التي هدفــت اىل القتل العمد يف 
صفوف الشبان حيث قتل اثنان منهم برصاصة يف الرأس، وثالث 
برصاصة يف القلب، واســتمرت عمليات اطالق النار من جانب 
واحد لنحو نصف ساعة، وتعرض الجيش املنترش ايضا لرشقات 
ناريــة خالل محاولته االنتشــار يف موقع العمليات، وبعدها 
انفلتت االمور وتحولت اىل اشــتباكات مســلحة بني مسلحني 
تابعــني للقوات وآخرين تابعــني لحركة امل يف الطيونة حيث 
اســتخدمت مجموعات أمل املسلحلة أسلحة رشاشة متنوعة 

والالفت كان اطالق اربع قذائف بـ7 يف الهواء.

 اين االمن الوقايئ؟ 
لة املثرية لعالمات  ووفقا ملصادر سياسية بارزة، فان االس
االســتفهام كثرية، اولها غياب االمن االســتباقي الذي سمح 
لك اي من اجهزة االســتخبارات  بحصول »املجزرة« دون ان 
عىل مختلف تالوينها اي معلومة حول االستعدادات العسكرية 
املســبقة يف املنطقــة املحيطة يف الطيونــة، الرتكاب هذه 
املجزرة، وهذه »الثغرة« مثرية للقلق خصوصا انها املرة الثانية 
التي يحصل فيها تقصري اســتخبارايت بهذا الحجم بعد احداث 
ت  خلدة، وعلم يف هذا الســياق، ان التحقيقات الداخلية بو
ملعرفة اسباب هذا الخلل يف عملية االستعالم، وتقدير املخاطر، 

وطلب من قــادة االجهزة االمنية تقديم ايجابات واضحة عن 
اسباب االخفاق يف تقارير رسمية وموثقة اليوم. 

 ايجابية وحيدة 
ولفتت تلك االوســاط، اىل ان النقطة االيجابية التي ميكن 
تسجيلها يف خضم هذه االحداث الدموية، ان رقعة االشتباكات 
ظلت محصورة يف نطاق جغرايف ضيق، ومل تتمدد املواجهات 
اىل محاور اخرى ذات حساسية عالية يف تلك املنطقة، او اىل 

مناطق اخرى خارج منطقة التوتر.

 من اين سالح »القوات«؟  
لة املثرية للقلق، حجم القدرة العســكرية عند  ومن االســ
القــوات اللبنانية التــي خاض مســلحوها باالمس معركة 
متواصلة لنحو خمس ســاعات، استخدموا فيها قنابل يدوية، 
وقنابــل »انريغا«، واظهروا قــدرات قتالية منظمة، وهذا ما 
يطرح عالمات اســتفهام حيال مصدر هذه الذخائر، واماكن 
تخزينها، وكذلك اماكن تدريب هؤالء الشــبان اليافعني الذين 
يفرتض عدم خوضهم حروبا سابقة. لكن يبقى االهم من كل 
ذلك، ســؤال محوري حول توقيت اتخاذ قيادة »القوات« القرار 
بكشــف املستور العســكري يف هذا التوقيت فهل هو مجرد 
تحســني »دموي« لحظو مرشــحي القوات االنتخابية؟ ام 
لة تعمل االجهزة  تقديم »اوراق اعتامد« لجهات خارجية؟ اســ
االمنية عىل »فك طالسمها« وسط تاكيدات بان »املغامرة« هذه 

املرة ستكون مكلفة للغاية. 

 املتورطون يف »املجزرة«؟  
ووفقــا للمعلومات، باتت لدى االجهــزة االمنية معلومات 
كافية عن املتورطني يف اطالق النار عىل املتظاهرين عرف منهم 
ج. ت، و ر. ت، ن. ت، وت. م، اما القيادات االمنية والعسكرية 
. ب، اما الحضور  »القواتيــة« املتورطة فعرف منهم ا. ن، و
االبرز فكان للمدعو ب.ج وهو قائد الصدم ســابقا، ومسؤول 
كنت القوات املؤللة للجيش من توقيف  امني يف معراب. وقد 
مجموعــة من القواتيني يف منطقة جبل لبنان، كانت منترشة 

بكامل اسلحتها، وتجري التحقيقات وفق االصول.

 كيف تعامل »الثنايئ الشيعي«؟  
وفيام انشغلت قيادتا حزب الله وحركة امل ملعالجة تداعيات 
املجزرة، وحصل التحرك عىل مســتويني االول ميداين لضبط 
جمهور »الثنايئ الشــيعي« وعــدم االنزالق اىل الفتنة، بعدما 
طالت االشتباكات عىل نحو غري مرغوب فيه، والثاين التواصل 
مع القيادات االمنية والسياسية ملعالجة املوقف عىل نحو جاد 
ودون مواربة، وطلب من قيادة الجيش التدخل عىل نحو حاسم 

ملواجهة املسلحني القتلة وسوقهم اىل العدالة...

 ماذا لو خرجت االمور عن السيطرة؟ 
هي املرة الثانية بعد جرمية خلدة، تســيل فيها الدماء ظلام 
وعدوانا ومع سابق تصور وتصميم، واملطلوب »نضج« ووعي 
من جانب واحد للمخاطر، تقول اوساط »الثنايئ«، ليس مقبوال 
ان نكــون نحن فقط »ام الصبي«، فاين مســؤولية االخرين 
ووعيهم ملخاطر ما ترتكبه ايديهم؟ وهل باالمكان الرهان دوما 
عىل القدرة عىل ضبط الشــارع؟ وماذا لو خرجت االمور عن 
نحه ما يريد،  السيطرة؟ هناك من يريد ذلك ويسعى اليه، ولن 
تقول تلك املصادر، لكن ال ميكن ان يبقى بعيدا عن املحاســبة، 

ولن يكون كافيا هذه املرة محاسبة القتلة الصغار الذين نفذوا 
ة قيادة سياســية اتخذت قرار الفتنة عن سابق  الجرمية، 
تصــور وتصميم ويجب ان تدفع الثمن، الن ما ارتكبته خطري 
جــدا جدا، وال ميكن ان تطوى الصفحة هذه املرة عىل »زغل«، 
واليوم يجب عىل القيادات االمنية، والسياســية، والقضائية، 
ان تتعامــل دون »قفازات« مع هذه الجرمية وعدم املســايرة 
يف ملــف ال يحتمــل »املزاح«، بعدما بات البعض يستســهل 
اللعب »بالدم« خدمة الجندات خارجية، واملتورطني معروفون 
بانتامئهم للقوات اللبنانية، واالتهامات موثقة وليست جزافا.

 عون اتصل بربي وجعجع  
يف هــذا الوقت، اجــرى رئيس الجمهورية ميشــال عون 
اتصاالت شــملت رئيس مجلس النــواب نبيه بري حيث عزاه 
بالضحايــا، واتفق معه عىل التهدئة، كام اجرى اتصاال هاتفيا 
مع رئيس القوات اللبنانية ســمري جعجــع، باعتباره الطرف 
الثاين يف املواجهات املسلحة، وبعد لقائه قائد الجيش جوزاف 
عون لالطالع عىل آخر التطورات االمنية والعســكرية، وّجه 
عــون كلمة إىل اللبنانيني أكد فيهــا أنه ليس مقبوال ان يعود 
الســالح لغة تخاطب بني االفرقاء اللبنانيني، واكد إّن ما جرى 
ليس مقبوالً، ويف »غمز من قناة« الثنايئ الشــيعي لفت عون 
إىل أّن الشــارع ليس مكان االعرتاض، لكنه اشار اىل اّن نصب 
املتاريــس أو املواقف التصعيديّــة ال تحمل هي األخرى الحل، 
وشــدد عىل أنه ما من أمر ال حّل له، وحلّه ليس اال من ضمن 
املؤسســات وكذلك من خالل الدســتور الذي ما من أمر يعىل 

عليه، ال التهديد وال الوعيد.

 اتهامات متبادلة 
وفيام اتهمت قيادتا حزب الله وحركة أمل مجموعات مسلحة 
من حزب القوات اللبنانية، باطالق النار عىل »املشــاركني يف 
التجّمع السلمي أمام قرص العدل«، تنصل رئيس القوات اللبنانية 
سمري جعجع من االحداث محمال املسؤولية »للسالح املتفلت« 
واصدرت الدائرة اإلعالمية يف »القوات« بيانا دعت فيه الجيش 
الذي كان شــاهًدا عىل االحداث أن يصدر بيانًا مفصالً يوضح 

فيه مالبسات ما جرى كلّه.

 روايتان للجيش؟  
وبعد بيــان صباحي من قيادة الجيش أعلنت فيه أنه خالل 
توّجه محتجني إىل منطقة العدلية، تعرّضوا لرشــقات نارية 
يف منطقة الطيونة  بدارو، وقد ســارع الجيش إىل تطويق 
املنطقة، اصدر مساء بيان عدل يف الرواية واشار اىل انه وأثناء 
توّجه عدد من املحتجني إىل منطقة العدلية لالعتصام، حصل 
اشــكال وتبادل إلطالق النار يف منطقة الطيونة بدارو، ما 
أدى إىل مقتل عدد من املواطنني وإصابة آخرين بجروح. واعلن 
ت  توقيف تسعة أشخاص من كال الطرفني بينهم سوري. وبا
اف مبا  مديرية املخابرات يف الجيش اللبناين، بتكليف وإ
من مفوض الحكومة لدى املحكمة العســكرية القايض فادي 

عقيقي، بإجراء تحقيقات ميدانية بشأن االشتباكات. 

 املولوي حاسم  
من جهته كان وزير الداخلية بســام املولوي حاســام يف 
ر صحايف بعد االجتامع االستثنايئ ملجلس األمن املركزي  مؤ
حيث اكد، إن »اإلشــكال بــدأ بإطالق النار، من خالل القنص، 

وأصيب أول شخص يف رأسه وهذا األمر غري مقبول، وإطالق 
النــار عىل الرؤوس يعــد أمراً خطرياً جــداً. وقال مولوي إن 
»منظمي املظاهرة أكدوا لنا ســلميتها، والجرمية التي حصلت 
كانت يف اســتعامل القنص، وتفاجأنا بأمر خطري هو إطالق 
النــار عىل الرؤوس«. وقد تابع رئيس الحكومة نجيب ميقايت 
ووزير الدفاع موريس سليم  االوضاع من غرفة عمليات قيادة 

الجيش يف الريزة. 

 البيطار لن يرتاجع 
ويف ملــف تحقيقات املرفا، ســيكون متعذرا عىل القايض 
طارق البيطار اســتدعاء النائبني غازي زعيرت ونهاد املشنوق، 
قبل يوم الثلثاء املقبل بسبب عطلة نهاية االسبوع، وعطلة عيد 
املولد النبوي يوم االثنني، لكن املفارقة تكمن يف ان يوم الثلثاء 
يدخل مجلس النواب بعقده العادي وتعود الحصانة للنواب ما 
يطرح اشكالية قانونية حول مالحقتهم. لكن اوساط قضائية 
مطلعة اشــارت اىل ان القايض بيطار لن يتوقف عن مالحقة 
النواب وســيعتمد عىل فتوى قانونية تشــري اىل ان املالحقة 
بــدات قبل العقد العادي وميكن ان يســتمر فيها. كام رسبت 
معلومــات عن عدم تراجع البيطارعــن مواقفه يف امللف بعد 
احداث الطيونة الدامية، النه ال يتحمل مســؤولية عن من دعا 

للتظاهر او من اعطى االوامر الطالق النار.

  البحث عن مخرج قانوين مستمر؟  
سك  يف هذا الوقت، ال تسوية سياسية بعد لالزمة يف ظل 
رئيس الجمهورية بعدم التدخل بعمل القضاء، لكن البحث جار 
ي خوري الذي  عن حــل قانوين يعمل عليه وزير العــدل ه
يتوىل إعداد صيغة تلو أخرى، لعله يتمكن من تسويق تسوية 
تحظى بتأييد أطراف النزاع الصيغ الجوالة التي ما زالت موضع 
أخــذ ورّد، ووفقا ملصادر مطلعة، فان املخرج يحتاج اىل وقت 
وليس ســهال، وســيكون هناك دور فاعل للتفتيش القضايئ 
يف حسم االمور. ويف هذا السياق، كانت الفتة تغريدة للنائب 
الســابق وليد جنبالط الذي اجــرى اتصاال بربي، قال فيها ان 
الغرب يريد تحميل لبنان وحده مسؤولية املحكمة يف انفجار 
بريوت فلتتفضل الدول الغربية الصديقة نظريا للبنان بتقديم 

معلومات حول كيف أتت النيرتات إىل لبنان

 »نصيحة« امريكية حول الرتسيم؟ 
وبينــام كانت املواجهات مشــتعلة، صوبــت نائبة وزير 
الخارجيــة األمريكية، فيكتوريــا نوالند نريانها عىل طهران 
وبعد جولتها عىل املســؤولني اللبنانيــني، قالت ان »أمريكا 
ســتدعم الجيش اللبناين بـ 67 مليــون دوالر«، معتربًة أن 
»مبادرات إيران تجاه لبنان بشــأن الطاقة ترهات وفرقعات 
اعالميــة، واحد الحلــول الزمة الطاقة التــي تعكف عليها 
واشنطن مع الســلطات اللبنانية يشمل البنك الدويل ودعام 
انسانيا... ووفقا الوساط مطلعة تصدر ملف ترسيم الحدود 
املحادثــات مع رئيس الجمهورية ميشــال عــون الذي ابلغ 
ة  نوالنــد أن لبنان »راغب يف معاودة املفاوضات غري املبا
مع إرسائيل الســتكامل عملية التنقيب عن النفط والغاز يف 
مياهه اإلقليمية، وقد ســمع »نصيحة« من الدبلوماســية 
االمريكيــة بعدم اتخاذ اي خطوة »اســتفزازية« قبل زيارة 
الوســيط االمرييك اىل املنطقة، اي طلبت عىل نحو مبا 
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األمرييك«، وهذه االعتداءات كانت محاولة  العدو »اإلرسائييل
لجرنــا إىل معارك جانبية مل تكــن يف أولويات حضورنا يف 

سوريا«.
واعتــربت الغرفة أّن »الصهاينة تذّرعوا بأنهم يســتهدفون 
أســلحة دقيقة وتجهيزات حساسة تشكل خطراً عىل كيانهم 
الغاصــب«، مضيفًة أنّه »بعد الهجوم الذي انطلق عرب ســامء 
األردن ومنطقة التنف السورية املحتلة من األمريكيني... قررنا 
الرد«.وقالت: »اتخذت قراراً بالرد عىل هذا االعتداء انتقاماً ألرواح 
ًة بقولها: »سيكون الرد قاسياً  الشهداء ودماء الجرحى«، خا

جداً«.
وتعرّضــت املواقع العســكرية الســورية يف ريف حمص 
الرشقي لعــدوان صاروخــي »إرسائييل« قــرب منتصف ليل 

األربعاء الخميس، قادماً من منطقة التنف التي تحتلها القوات 
األمريكية، ما أّدى إىل استشــهاد جنــدي من عنارص الجيش 

السوري وجرح.
هــذا وقال موقع »يديعوت أحرونوت« اإلرسائييل، إنه »وبعد 
الهجــوم أفادت وكالة االنباء الســورية الرســمية أنه يجري 
الحديث عن هجوم للجيــش االرسائييل الذي أطلق صواريخ 
من منطقة التنف املوجدة عىل حدود العراق وسوريا واألردن«.
ورأى املوقع أنــه »إذا صّحت التقارير بأن الهجامت األخرية 
نفذت من منطقة التنف فإنه يجري الحديث عن أمر استثنايئ 
ألنه يف هذه الحالة يحتمل أن الطائرات كانت عليها املرور فوق 

األردن«.
وبحســب املوقع اإلرسائييل فأن »الهجامت التي تنســب لـ 
»إرسائيل« يف ســوريا تنّفذ من لبنان الذي احتج عىل ذلك أمام 

مجلس األمن الدويل«.

بيــان رسايا القدس جاء بعــد إعالن األمني 
العام لحركة الجهاد االســالمي، زياد النخالة، 
أن الحركــة »لــن ترتك أبناءها يف الســجون 
الصهيونية ضحايا بني أيدي العدو، وأنها ستقف 
لك، حتى لو  مع األرسى وتســاندهم بكل ما 

استدعى ذلك أن تذهب إىل الحرب من أجلهم«.
من جهتها، أعلنت حركة الجهاد اإلسالمي، يف 
بياٍن لها، »وقوفها الكامل خلف األرسى األبطال 
الذين يخوضــون معركة األمعــاء الخاوية«، 
اب هو  مضيفًة أّن »قــرار خوض معركة اإل
قرار صعب، وجاء بعد شــهر ونصف الشهر من 
املفاوضات والوساطات التي مارست مصلحة 
السجون والشاباك خاللها أقبح أشكال املناورة 
والخــداع واملامطلة، األمر الــذي دفع أرسانا 
االبطال إىل اتخــاذ قرار التصعيد والرشوع يف 

اب«. هذا اإل
وأشــارت إىل أّن »معركة الحركة األســرية 
هــي معركة الكل الوطني، وســتحمي القوى 
والفصائل، ويف مقدمتهم حركة الجهاد، وحدة 

رسى، وســنبقي  املوقف الوطني املســاند ل
عــىل هذه القضية كقضية إجامع وطني، فكل 
الخيارات مفتوحة أمامنــا للدفاع عن األرسى 

وحاميتهم ».
ودعت الحركة إىل اســتمرار وتصعيد الدعم 
رسى يف هذه  الشعبي واإلعالمي والقانوين ل
املعركة، كام دعت األمم املتحدة وجميع األطراف 
املعنية إىل أن تتحمل مسؤولياتها للضغط عىل 
االحتالل لوقــف اإلجــراءات االنتقامية بحق 

األرسى قبل فوات األوان.
وسبق ترصيح النخالة إعالن الحركة أن نحو 
اب املفتوح عن الطعام،  150 أسرياً بدأوا باإل
اب خطوة يف التصعيد املتدّرج  معتربًة أن هذا اإل
الذي أقّر األرسى يف السجون، يف معركتهم ضّد 

إدارة مصلحة السجون وجهاز  »الشاباك«.
من جهته، قال رئيس نادي األسري الفلسطيني، 
قدورة فــارس، إن »األرسى سيشــاركون يف 
اب عــن الطعام، ألن العدوان عىل الجهاد  اإل
يعني الحركة األســرية«، مؤكــداً أن »االحتالل 
عزل أكرث من 100 أســري يف الزنزانات يف إطار 

إجراءاته االنتقامية«.

ضــد الربنامج النووي اإليراين، فإنّــه يجب التصدي لهذه 
الكيان لوقف جميع تهديداته وســلوكياته املخربة«.

وكان رئيس أركان الجيــش اإلرسائييل، أفيف كوخايف، 
قد توّعد باســتمرار »عمليــات تدمري القدرات اإليرانية يف 
كل مــكان وزمان«، مضيفاً أّن قــدرات الجيش اإلرسائييل 
العملياتيــة ضــد الربنامــج النــووي اإليــراين »تتطور 

وتتحسن«.
عىل صعيد متصل، اتخذ مســؤولون من الواليات املتحدة 
وإرسائيــل واالتحاد األورويب نهجــا تصعيديا إزاء إيران، 
األربعاء، إذ قال مسؤولون أمريكيون إنهم سيبحثون جميع 
الخيــارات، إذا تقاعســت طهران عن إحيــاء اتفاق 2015 

النــووي، وأعلنت إرسائيل أنها تحتف بحق الترصف.

وقــال وزير الخارجيــة األمرييك أنتــوين بلينكن، يف 
ر صحفي مشــرتك مع نظرييه اإلرسائييل يائري البيد،  مؤ
واإلمــارايت الشــيخ عبد اللــه بن زايد: »ســنبحث جميع 

ثلها إيران«. الخيــارات ملواجهة التحديات التي 
وشدد املسؤولون األمريكيون عىل أن واشنطن ال تزال تفضل 
العودة لالمتثال لالتفاق الذي انســحبت منه الواليات املتحدة 

عام 2018 خالل إدارة رئيسها السابق دونالد ترامب.
وأبرمت إيران االتفاق عــام 2015 مع بريطانيا والصني 
وفرنسا وأملانيا وروســيا والواليات املتحدة. وانعقدت آخر 
جولــة من محادثات فيينا يف حزيــران. وقالت إيران إن 
املحادثات ستستأنف »قريبا«، لكنها مل تحدد موعدا جديدا.

وعــرب ديبلومايس غــريب األربعاء عــن اعتقاده بأن 
املحادثــات قد تســتأنف يف أواخر ترشين األول عىل أقرب 

تقدير.

وذكر بيــان ملكتب مقتدى الصدر، والذي فاز 
تياره )تحالف ســائرون( بـ73 مقعدا من أصل 
329، أن اللجنة ستكون الجهة الوحيدة املخولة 
للتباحــث مع األطراف األخرى، وأن للجنة كامل 
الصالحيــات مبســألة التحالفــات الربملانية 
والسياســية لهذه املرحلة، »عىل أن يرجعوا لنا 
يف مهام أمورهم وتجنب التحالف مع لنا عليهم 

البيان. وفق  مالحظات« 
ويــأيت إعالن الصدر يف وقــت مل تعلن فيه 
النتائج النهائية لالنتخابات الربملانية، وتستمر 
فيــه املفوضيــة العليا املســتقلة لالنتخابات 
بإجراء عملية إعادة العد والفرز اليدوي الجزيئ 
لبعض صناديــق االقرتاع، وذلك جــراء تعطل 

االقرتاع. اإللكرتونية يف مراكز  األجهزة 

الكاظمي  اتهام   
من ناحية أخرى، تســتمر فيه مواقف بعض 
القوى السياسية الشيعية املشككة يف سالمة 
العملية االنتخابية، إذ اتهم أبو عيل العسكري  

املســؤول األمني لكتائب »حزب الله« يف العراق 
 رئيــس الوزراء العراقــي مصطفى الكاظمي 
بالتدخــل يف عمليــة تغيري النتائــج األولية 

الترشيعية. لالنتخابات 
ودعــا العســكري  يف بيــان  القضــاة 
املرشفني عىل االنتخابات إىل كشــف ما سامها 
»فضائح املشاكل التقنية« يف عدد من األجهزة 
املســتخدمة لنقل واحتساب أصوات الناخبني. 
وذكر أن ما حصل هــو تغيري بعدد املقاعد التي 
حصلــت عليها بعض األطــراف وإضافتها إىل 

أطراف أخرى.
وأضاف العسكري  يف البيان  »إن مل ميتلكوا 
)يقصد القضاة املرشفني( الشــجاعة لفعل ذلك، 
فسيتم الكشف عنها وتسمية املسؤولني والخرباء 

من أهل االختصاص يف املفوضية«.
وكانت مجموعة اإلطار التنســيقي لعدد من 
أبرز األحزاب السياســية الشــيعية يف العراق 
مبا فيهــا تحالف الفتح قالت إن ما ظهر يف 
اليومني املاضيني من فو وتخبط وعدم دقة 
يف عرض الوقائع يعزز موقفها بعدم الثقة إزاء 

االنتخابات. مفوضية 

 القوى الرافضة 
وعقــب إعالن النتائج األوليــة لالنتخابات، 
االثنني املايض، رفض كل من تحالف الفتح )يضم 
فصائل الحشــد الشــعبي(، وائتالف الوطنية، 
وائتالف دولة القانون، وتيار الحكمة، وتحالف 
النرص، وكلها قوى شــيعية، إضافة إىل الحزب 

االنتخابات. نتائج  )سني(،  اإلسالمي 
ويف السياق نفسه، دعا رئيس ائتالف النرص 
ورئيس الوزراء العراقي األســبق حيدر العبادي 
مفوضيــة االنتخابات إىل حســم إشــكاليات 
االقرتاع يف البــالد والتي أربكت الوضع العام. 
وأفاد يف بيان بأن »األهم من الربح والخســارة 
االنتخابيــة، هو الســلم والوحــدة الوطنية، 
وســالمة وصــالح النظام الســيايس املمثل 

للشعب«.
مــن ناحية أخرى، دعا زعيم الجبهة الوطنية 
املدنية ورئيس الوزراء األســبق إياد عالوي إىل 
وط  ر حوار وطنــي جامع دون  عقــد مؤ
مســبقة يتيــح التحضري النتخابــات جديدة، 
متهــام مفوضيــة االنتخابات بأنها مل تكن يف 

االقرتاع. تنظيم  مسؤولية  مستوى 


