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حقيقة الديار

إنتقام عون وباسيل من سالمه
ســنة  2012تســلم الوزير باسيل
وزار ة الطاقــة وكان عجز الكهرباء
 700مليــون دوالر يف حينها ،وكانت
االرايض اللبنانية تزود بالكهرباء ملدة
 14ســاعة ،وما ان مضت سنة عىل
وجــود الوزير باســيل حتى ارتفعت
املوازنة اىل مليار و 300مليون دوالر
مــع انخفاض يف الطاقة الكهربائية
من  14ساعة اىل  10ساعات.
تنبهت املراجــع الكربى يف البالد
لهــذا االمر لكن مل تحدث ضجة ويف
عــام  2013ارتفع عجز الكهرباء اىل
ملياري دوالر وانخفض تزويد الطاقة
الكهربائية اىل  8ساعات.
قامت مراجع كربى بســؤال حاكم
مرصف لبنان عن املوضوع فلم يتدخل
كثــرا يف االمر بل قال ان ديون لبنان
ســرتفع اذا كان عجــز الكهربــاء
مليــاري دوالر ،خاصــة ان تزويــد
الطاقة الكهربائية انخفض اىل مثاين
ســاعات ويجب وضع خطة لرشكة
الكهرباء وانشاء الهيئة الناظمة يف
رشكــة الكهرباء التي يرفض اقامتها
جربان باســيل .وبقيت وزارة الطاقة
بعهدة التيار الوطني الحر ومتســك
بها النها مسؤولة عن الكهرباء وعن
الســدود وعن املياه وحتى عن البحر
واالنهــر حيث كلــف اصالح مجرى
نهر الليطاين  850مليون دوالر ،لكن
باســيل مل يكن له عالقة مبجرى نهر
الليطــاين بل له عالقــة كونه وزيرا
للطاقــة وكان قد انتقــل من وزارة
الطاقة ليسلم ســكرتريه سيزار ايب
خليــل وزارة الطاقــة ليعمــل تحت
ارشاف وادارة جربان باسيل .
ارتفع عجــز الكهرباء اىل مليارين
ونصف املليار وهنا قام حاكم مرصف
لبنان دون اعــان ودون ترصيحات
بالتحدث مع املراجع العليا الرســمية
بشكل رسمي ومسؤول دون ان يديل
باي ترصيح للرأي العام اللبناين ،وقال
حاكم مرصف لبنان للمراجع العليا ان
عجز املليارين ونصف املليار يف رشكة
كهرباء لبنان لوحدها ســرفع ديون
لبنان بشكل كبري وسيضطر لبنان اىل
املزيد من االستدانة لليورو بوند ودفع
الفوائد وغريها.
وهنا مل يعجب االمر فخامة رئيس
الجمهوريــة العامد عــون واضطلع
رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس
الحكومــة يومها عــى املوضوع،
واالنزعــاج الكبــر كان عند الوزير
باســيل الذي بدأ حملة تحريض لدى
عمه فخامة رئيس الجمهورية العامد
عون ضد رياض ســامه قائال له انه
يعرقــل مشــاريعنا والحاكم رياض
ســامه مل يكن يعرقــل اي مرشوع
وال يتدخــل بهــذا االمر النه ليس من
صالحيــات مرصف لبنان ان يتعاطى
باملشــاريع بل لفت النظر اىل ارتفاع
املديونيــة والعجــز الكبري املايل يف
رشكة كهرباء لبنان وانه يجب تخفيف
العجز يك ال ترتفع ديون لبنان للخارج
والداخل ســواء من مصارف لبنان ام
من اليوروبوند.
ثم جاء مرشوع الباخرتني الرتكيتني
بقيمــة مليــاري دوالر وكان رأي
املســؤولني يف مرصف لبنان انه بدل
دفــع ايجار ملدة ســنة ملياري دوالر
لباخرتــن ثــم تذهبــان ميكن دفع
مليار دوالر العــار معمل الزهراين
الكهربايئ الذي سينتج الف ميغاوات
ورصف مليــار دوالر عىل معمل دير
عــار لينتج الف ميغــاوات وعندها
يتــم توزيع  20ســاعة كهرباء عىل
كامل االرايض اللبنانية ،اال ان الوزير
باســيل ارص عىل الباخرتني الرتكيتني
واىت بهام ودفــع ملياري دوالر من
موازنة الدولــة اللبنانية التي جلبتها
كديون مــن الخارج يوروبوند وزادت
ديون لبنان ملياري دوالر اضافة اىل
مليارين ونصف املليار عجز الكهرباء
االسايس ،ورأى الشعب اللبناين كله
كيف ان البواخر مل تعط نتيجة واعدة
للبنان بعد سنة بعد ان قبضت ملياري
دوالر مــع العلم ان الســعر العاملي
لباخرة الكهرباء هو  800مليون دوالر
اىل مليار دوالر .
زاد تحريــض جربان باســيل لدى
رئيس الجمهورية عىل الحاكم رياض
سالمه متهام اياه بأنه يعطل مشاريع
الكهرباء مع العلم ان الحاكم سالمه
مل يتعــاط بأي مرشوع للكهرباء ابدا
بــل تعاطى بارتفاع الديون عىل لبنان
وان الرقم يرتفع بنســبة عالية وان
لبنان غري قادر عىل تحمل هذه القيمة
العاليــة من الديون عليه وان املوازنة
اللبنانيــة مصابــة بعجــز كبري ما
يشــكل خطرا عىل االقتصاد الوطني،
وبالتايل ال بد من تخفيف عجز رشكة
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الكهرباء بدل دفــع املليارين ونصف
املليار عجز رشكة الكهرباء وملياري
دوالر للباخرتــن الرتكتني اي دفع 4
مليارات يف ســنة واحــدة لكهرباء
لبنان بارشاف الوزير سيزار ايب خليل
تحت ارشاف الوزير باسيل.
ثم هبــت حملة شــعبوية تطالب
بسلســلة الرتــب والرواتــب وحمل
شــعارها التيار الوطني الحر من اجل
شعبوية يكســبها لحزبه ومل يتعاط
باملوضوع الحاكم رياض سالمه ،اال ان
مجلس النواب استدعى حاكم مرصف
لبنــان ليعطي رأيه بشــأن سلســلة
الرتب والرواتب فأعطى رأيه انه يجب
تقسيم سلســة الرتب والرواتب عىل
ثالث مراحل كل ســنتني يتم دفع قسم
منها الن الخزينة ال تتحمل عبء دفع
سلسلة الرتب و الرواتب دفعة واحدة،
لكــن التيار الوطنــي الحر غضب من
رضب خطة شــعبويته وزاد تحريض
جــران باســيل وفريــق كبري حول
الرئيــس عون ممــن يحركهم الوزير
باســيل من ان رياض ســامه يريد
اجهاض سلســلة الرتب والرواتب فتم
اقرارها دفعة واحدة ،وهكذا زاد العجز
يف املوازنة واضطر لبنان للذهاب اىل
جلــب الديون وهنا حذر مرصف لبنان
من ان ديون لبنان ترتفع برسعة كبرية
ولبنان غري قادر عىل تســديدها بهذا
الشكل وســترضب السلسلة النقدية
واملالية االقتصاد الوطني والقطاعات
املرصفية واملالية وغريها.
عندها ســعى الوزير جربان باسيل
القناع عمه رئيس الجمهورية العامد
عون عىل اقالة الحاكم رياض سالمه،
لكن قيادات سياسية وحزبية رفضت
اقالة الحاكم رياض سالمه كام انهم
خافــوا من اقالتــه ،والوزير جربان
باسيل اتهم حاكم مرصف لبنان بانه
وراء عقوبــات الفســاد التي طالته،
ومن ان حاكم مرصف لبنان هو الذي
اعطــى معلومات عن فســاد الوزير
باسيل مام سبب له عقوبات امريكية
،مع العلم ان رياض سالمه ال عالقة
له باالمر ابدا.
واذا عدنا اىل الحاكم رياض سالمه
فهو ال يعــرف كل هذه التفاصيل النه
مل يتعــاط بها ابدا ،بل هي اخبار التيار
الوطنــي الحر وما يقولونه عن حاكم
مرصف لبنان رياض ســامه دون ان
يعلم الحاكم بأن مخططا يجري ضده
،وعندما عجز جربان باســيل ورئيس
الجمهورية عن اقالة رياض سالمه،
قرر باســيل وضع خطــة اخرى هي
قضائية بواســطة املدعيــة العامة
االوىل يف جبــل لبنان غادة عون يك
تدعي عىل ســامه بتهم حيث جمع
جربان باسيل مجموعة محامني قدموا
دعــاوى يف اوروبــا ويف لبنان عىل
اساس ان الطريق القضايئ قد يقيض
عليه ،والحملة كانت يف اوجها حتى
ان غادة عــون اصدرت مذكرة توقيف
بحق رياض ســامه بطلب من باسيل
وبــرىض رئيــس الجمهورية العامد
عون ،وهــي التي كان ســيتم نقلها
بحسب مجلس القضاء االعىل من جبل
لبنان اىل منطقة اخرى ،لكن القاضية
غادة عون قالت  :انا اضع استقالتي يف
يد الرئيس عون فاوقف نقلها يك تتابع
مخططها ضد الحاكم رياض سالمة.
رياض سالمه النه شفاف ونظيف
الكف ومســؤول كبــر ورجل دولة
مــن الطراز االول ،يريدون ابعاده يك
يكملوا مشــاريعهم كام يريدون وهو
ال يتعاطــى معهم بل يحذر من زيادة
الديون لدى الدوائر الرســمية العليا
ومنهــا رئيــس الجمهورية ورئيس
مجلس النــواب ورئيــس الحكومة
ووزير املاليــة بصمت ودون معرفة
احــد ومل يصــدر عنــه اي ترصيح
صحايف او ترسيب كالم عن لسانه.
اليوم وصل االمر اىل الظلم والحقد
من قبل رئيــس الجمهورية وجربان
باســيل عىل رياض ســامه يك يتم
توقيفه ولجأوا اىل جهاز امن الدولة
الن مديرية املخابرات ال تقوم بتوقيفه
مع العلــم ان اللواء طوين صليبا من
الضبــاط االوادم وغــر املنحازين
فلــاذا يفعل ذلك والجواب عند اللواء
طوين صليبا قائد جهاز امن الدولة.
رياض ســامه مظلوم من العامد
عــون وليتذكر العامد عون انه عندما
تســلم رئاسة البلد قال سأسلم لبنان
جنة يف نهاية  6ســنوات فاذا بلبنان
ينهــار كليا بعد  6ســنوات من حكم
الرئيس عون.
مالحظــة :كامــل املعلومات من
شخصيات يف التيار الوطني الحر.

شارل ايوب

Samedi 25 Juin 2022

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس ،حول
مســتجدات فريوس كورونا املستجد ،تسجيل  807إصابة
جديــدة بالفريوس كورونا رفعت العدد الرتاكمي للحاالت
املثبتة اىل .1106766
وأوضحــت الوزارة أنه «تم تســجيل حالة وفاة واحدة،
لريتفع العدد االجامل للوفيات اىل ». 10458
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ّ
ّ
االس ــــتحقاق الرئاس ــــي يف ــــرض نفس ــــه أولوي ــــة عل ــــى كل امللف ــــات
ّ
الكبــــــاش اإلقليمــــــي ــــ الدولــــــي  :لبنــــــان ال يمــــــوت وال يتقــــــدم
ُ ُ
النائب عبدالله :لن نؤيد معادلة إقالة سالمة ...وقائد الجيش إلصالح البلد

نور نعمة

تفاوتت اهمية اســتحقاق تكليف
شخصية لرئاسة الحكومة بالنسبة
للمعارضــة ،فالبعــض اختار نواف
سالم لرئاسة مجلس الوزراء رغم انه
من الشخصيات االستفزازية ،وعليه
مىض التغيرييون والكتائب بتسميته
اىل جانب الحزب التقدمي االشرتايك
رغــم ان االخري ســمى ســام وهو
يدرك ان ال حظــوظ لنجاحه كام انه
ليس صحيحا ان االشرتايك والقوات
اللبنانيــة مل يتمكنا من التوافق عىل
اســم واحد بل عىل العكس تم التوافق
عــى التباين بني الحزبني الن القوات
اللبنانية اختارت تأجيل املواجهة اىل
االستحقاق الرئايس والعمل انذاك عىل
توحيد صفوف املعارضة عىل اســم
رئيس الجمهورية الجديد .بالنســبة

(تتمة املانشيت ص)12

الجيش اللبناين ..تدابري امنية وجهوزية دامئة

الفــــروف يتهــــم أوروبــــا و«الناتــــو» بالتحضيــــر لشـــ ّـن حــــرب عليهــــا
واتجــــاه أوروبــــي إلنهــــاء منــــع عبــــور البضائــــع الــــى كالينينغــــراد
كشــف البنتاغون عن بدء أوكرانيا اســتخدام أول دفعة من قاذفات
الصواريــخ األمريكية «هيامرس» ،فيام اتهم وزير الخارجية الرويس
ســرغي الفروف االتحاد األورويب والناتو بالتضافر لشــ ّن حرب عىل
روسيا.
وقــال البنتاغون إن الدفعة الثانية من راجامت الصواريخ التي يصل
مداها إىل  80كيلومرتا ،ستصل إىل أوكرانيا الشهر املقبل.
وال تعترب «هيامرس» التي تلقتها أوكرانيا من األنظمة البعيدة املدى
التــي تصل إىل عدة مئات من الكيلومرتات ،كتلك التي ميتلكها الجيش
األمرييك.
وأشار جو بايدن إىل أن قاذفات الصواريخ هذه «ستجعل من املمكن
رضب أهداف رئيسية يف ساحة املعركة يف أوكرانيا بشكل أكرث دقة»،
مع تأكيد كييف عىل أنها لن تُستخدم «لرضب األرايض الروسية».
وذكر مســؤول دفاعي أمرييك بارز أمس الجمعة ،أن روسيا تحاول
دون جدوى اعرتاض ســبيل األسلحة الغربية التي تتدفق إىل أوكرانيا،
مبا يشــمل أنظمة صواريخ أبعد مدى تأمل كييف يف أنها ســتكون

(التتمة ص)12

الجيش الرويس يف خريسون

بـــــوريـــــل فـــــي طـــــهـــــران ل ــب ــح ــث «املـــــلـــــف الـــــنـــــووي»
إيران تتهم «إسرائيل» بالعمل على تخريب عالقاتها مع تركيا

عىل طريق الديار
السفري السعودي البخاري مصدوم الن املعارضات
التي دعمهــا مع امريكا مل تتفق وتم انتخاب الرئيس
نبيه بري باكرثية  65صوتا من الدورة االوىل.
وهو غري مرسور النه مل يســتطع مترير املرشــح
لتأليف الحكومة السفري نواف سالم ،فامذا نستطيع
ان نفعل له غري ان االمور يف الشــدة تعرفها الرجال
بالصرب ،وانه عند االزمات تعرف الرجال باملواقف ،وانه
عند الخسارة تتم معرفة الرجال باالخالق.
السفري البخاري مصدوم بسبب ادائه يف لبنان كأنه
املترصف العثامين الذي ظلم الشعب اللبناين وحكمه
ظلام ،اما هو فال يظلم الشعب اللبناين مثل العثامنيني
لكنه يظلمه بالتدخل يف شؤونه الداخلية وهذا ليس
شــأن السفري االجنبي يف لبنان ان يتدخل يف تشكيل
الحكومة ويف االنتخابات النيابية.

«الديار»

بوريل يف طهران
وصل أمس منسق السياسة الخارجية واألمنية
باالتحــاد األورويب جوزيــب بوريل إىل طهران،
يف محاولــة لكرس الجمود يف محادثات االتفاق
النووي.
وقال املتحدث باســم وزارة الخارجية اإليرانية

ســعيد خطيب زاده إن املسؤول األورويب سيلتقي
وزير الخارجية حسني أمري عبد اللهيان ومسؤولني

(التتمة ص)12

األمــــــــــم املــــــتــــــحــــــدة :الــــطــــلــــقــــات الـــــتـــــي قــتــلــت
ال ــص ــح ــاف ــي ــة شـــيـــريـــن أبـــــو عـــاقـــلـــة «إســـرائـــيـــلـــيـــة»

كشــفت منظمــة األمم
املتحــدة أنّ كل املعلومــات
واملعطيــات التــي بحوزتها
تشــر إىل أنّ الطلقات التي
قتلت الصحافية الفلسطينية
شريين أبو عاقلة انطلقت من
الجانب اإلرسائييل.
وقالــت الناطقة باســم
املفوضية الســامية لحقوق
االنســان يف جنيف رافينا
«جميــع
شمدســاين:

(التتمة ص )9

ملــك األردن :ســندعم نســخة شــرق
أوســطية من حلف شــمال األطلســي
قال امللك األردين عبد الله الثاين إنّه ســيدعم تشكيل تحالف
عســكري يف الرشق األوسط عىل غرار حلف شامل األطليس،
عىل أن «يتم ذلك مع الدول التي لديها نفس التفكري».
ولفت امللك يف مقابلة مع قناة «يس أن يب يس» األمريكية
إىل أنّ «األردن يعمل بنشــاط مع حلف شامل األطليس ويعترب
نفسه رشيكاً يف الحلف ،بعد أن قاتل كتفاً إىل كتف مع قوات
الناتو لعقود».
وأضــاف امللــك« :أود أن أرى املزيد مــن البلدان يف املنطقة
تنخرط يف هذا املزيج ،ســأكون من أوائل األشــخاص الذين
يؤيدون إنشاء ناتو يف الرشق األوسط» ،مشرياً إىل أنّ «رؤية
مثل هذا التحالف العسكري يجب أن تكون واضحة جداً ،ودوره
يجب أن يكون محدداً بشكل جيد ،ويجب أن يكون بيان املهمة
واضحاً جداً جداً ،وإال فإنّه يربك الجميع».
وتابع امللك األردين« :إىل جانب التعاون األمنيوالعســكري
املحتمل ،بدأت دول الرشق األوسط العمل معاً ملواجهة التحديات
التي نشأت عن الحرب يف أوكرانيا».
وفيــا بتعلق بالقضية الفلســطينية ،قــال إنّ «الرصاع
اإلرسائيــي الفلســطيني لديه القدرة عــى عرقلة الخطط
والتعاون يف الرشق األوسط» ،مضيفاً أنّ عدم تحدث الطرفني
«يخلق حالة من عدم األمان وعدم االســتقرار يف املنطقة ،ما
سيؤثر يف املشاريع اإلقليمية».
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ّ
كـــــلـــــنـــــا ...حــــنــــا الــــســــكــــران
نبيه الربجي
حالنا حال ناظم حكمت
وهو يرصخ «يا الهي ...اىل
أين مييض بنا هذا الرشاع
الذي مبائة سارية»؟
وكان ادغــار فور ،أحد
رؤســاء الحكومات يف
الجمهوريــة الرابعــة،
قــد الحظ كيــف أن «تلك
األحصنــة الهائجة تجر
العربــة (فرنســا) اىل
قعــر التاريخ» ،عندنا األحصنة اياهــا تجرنا عىل طريق
الجلجلة .الخشبة بانتظارنا...
هل نسأل الرئيس ميشــال عون ملاذا أنت باق هناك؟ واذا
كانت فريوز ،ملكة الزمن الجميل وملكة كل األزمنة« ،ناطورة
املفاتيح» ،ما بالك حني تكون ،يف األشهر القليلة املتبقية من
الوالية ،ناطور األبواب املقفلة ،وناطور األيام املقفلة!!
وراء الضــوء معلومــات مروعة عن ســيناريو أعدّ ه
«املوساد» ،رمبا مع أجهزة أخرى ،الحداث هزات أمنية يف
لبنان ،بتداعيات دراماتيكية عىل املشهد العام .اغتياالت أم
تفجريات أم ماذا؟ ديبلوماسيون يقرأون بدقة وبتوجس،
ما وراء التهديدات املتالحقة التي أطلقها كبار املسؤولني
«االرسائيليني» الذين اعتادوا عــى الهروب من األزمات
الداخلية ـ وهي أزمات بنيوية ،وتنذر بفوىض أبوكاليبتية
داخل الرتكيبة السياسية ـ نحو الحروب ،أو نحو توجيه
األنظار اىل ساحات أخرى بارضام النريان فيها.
ذات يــوم ،اذا فتحت الصناديق ،الصناديق الســوداء،
فلسوف تظهر هوية األشباح الذين قادوا الخطة الخاصة
بتفجري وتفكيك ســوريا ،ولبنان بطبيعــة الحال .املال
كان عربيــاً ،واألداة تركية ،واألدمغــة «ارسائيلية» ،أو
«يهودية» ،اذا أخذنا باالعتبار اللقاءت الشكسبريية التي
عقدها برنار ـ هرني ليفي بني جدران القصور التي أشبه
ما تكون بجدران األقبية.
وجه آخر للمشهد .تقارير ديبلوماسية تؤكد أن فالدميري
بوتني يسعى شخصياً ،وقبل توجه جو بايدن اىل املنطقة،
ما ميكن أن يفيض اىل خراب املنطقة أكرث فأكرث ،من أجل
بلورة رؤية لعالقات بناءة بني ضفتي الخليج.
يف الرأي الــرويس أن األخذ بالطروحات األمريكية ،أو
بالطروحــات «االرسائيلية» ،حول انشــاء حلف «ثاليث
األبعاد» ،يعني دفع الرشق األوســط اىل حرب املائة عام،
ليكتشف العرب ،وليكتشف االيرانيون ،وحتى األتراك ،يف
نهاية املطاف ،أنهم باتوا حفاة عىل قارعة القرن.
رهان عىل الوساطة الروسية ،بعدما ثبت تعرث وساطة
مصطفى الكاظمي ،ان بسبب الوضع الضبايب يف العراق،
أو بســبب الظالل الرمادية ،بل والظالل السوداء (ناهيك
عن عالمات االســتفهام الكثرية) ،التي أحدثتها املواجهة
األمريكية ـ الروسية يف أوكرانيا ،بل ويف الرشق األوسط,
بل وعىل امتداد مناطق ضائعة يف الكرة األرضية.
اذا قــام الحلــف الــذي يدعــو اليــه األمريكيــون
و»االرسائيليون» ،ال بد أن تكون لذلك انعكاسات خطرية،
انعكاســات مصريية عىل لبنان املــرع األبواب ،حتى
أمام ...السيد الشيطان!
كل تلك االحتامالت التي تنتظرنا ال تهز رؤوس الساسة
جل هؤالء الساسة .ها هم يتقمصون شخصية
عندنا ،أو ّ
«حنا الســكران» ،يف األغنيــة الرحبانيــة (ملهي وع
الحيطان عم يرسم بنت الجريان).
أي منطق اعتدّ به أولئك الذين متنعوا عن تســمية رئيس
لحكومة قد ترث صالحيات رئاســة الجمهورية ،اذا أخذنا
باالعتبار املسار املعقد للظروف الداخلية ،والظروف االقليمية،
والظروف الدولية الراهنة ؟ عىل األقل ،حكومة ميكن أن تحد،
بشكل أو بآخر ،من التدهور الكاريث يف كل مناحي الحياة .
البعض بحجة تهديم ما تبقــى من رئيس الجمهورية
(لكأنه بقــي يشء مل يتهــدم) ،والبعض بتلــك العقد
الفرويديــة ،العادة نجيب ميقايت عىل ظهر ســلحفاة،
أو عــى ظهر دجاجــة اىل الــراي ،والبعض كموقف
عبثي عىل غرار أتباع الفلســفات العدمية ،أو الفلسفات
الالأدرية ،يف بدايات النصف الثاين من القرن الفائت.
تربيرات أقل ما يقال فيها انها مضللة ،ولو اختار النائب
من اختار ،كممثل لألمة ال كممثل لألوثان .ال أحد تحدث
عن الرئيس املكلف عىل أنه «الســيد معجزة» كام وصفت
«االكسربس» الرئيس رفيق الحريري .
أوراق صفراء من هم فوقنا ،وتلعب بهم الرياح .وليحيا
حنا السكران .كلنا  ...حنا السكران !

بــــــــــــــري عــــــــــــــرض األوضـــــــــــــــــاع
ً
ّ
إعـــامـــيـــة مـــع املـــكـــاري
وشــــؤونــــا

		
بري مجتمعاً مع املكاري

(حسن ابراهيم)

اســتقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف مقر الرئاسة
الثانيــة يف عني التينة ،وزير االعــام يف حكومة ترصيف
االعامل زياد املــكاري ،وعرض معه االوضــاع العامة وآخر
املستجدات السياسية وشؤوناً اعالمية.

مولوي التقى نائب رئيس الوزراء األردني

مولوي مجتمعاً مع كريشان

استقبل وزير الداخلية والبلديات يف حكومة ترصيف االعامل
القايض بســام مولوي ،قبل ظهر امس ،نائب رئيس الوزراء
ووزير اإلدارة املحلية ووزير الشــؤون السياســية والربملانية
يف اململكة االردنية الهاشمية االستاذ توفيق كريشان يرافقه
سفري اململكة لدى لبنان وليد الحديد ،وجرى البحث يف سبل
تعزيز التعاون وتطوير العالقات الثنائية بني الجانبني.

ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة
ُ
مـ ــي ـــقــــاتــــي مــــطــــمــــئــــن لــــلــــدعــــم الــــفــــرنــــســــي والـــــــرضـــــــى الــــــســــــعــــــودي...
ويُــــــــــبــــــــــدي مــــــــرونــــــــة أمــــــــــــــام املـــــــطـــــــالـــــــب لــــتــــســــهــــيــــل الــــتــــألــــيــــف
يكن تشكيل حكومة باملك ّونات السياسية
ُ
دوليل بشعالين
التي ترغب يف املشــاركة فيهــا فقط ،إذ ال
يكن إجبار أحد عىل املشاركة فيها بالق ّوة.
ُ
نال رئيس الحكومة املكلّف نجيب ميقايت
وألنّ عمر الحكومة ســيكون قصرياً ،فإنّ
موافقة الن ّواب الســ ّنة الذين كلّفوه تشكيل
ميقايت ال ينــوي عرقلة تأليــف الحكومة
الحكومة ،اىل جانب الشــيعة ،دون سواهم
بسبب حقيبة وزارية من هنا أو هناك ،عىل
من الدروز واملسيحيني الذين فضّ لوا تسمية
ما شــدّ دت املصادر ،سيام وأنّ البالد ستدخل
السفري ن ّواف سالم بدالً منه ،أو «ال أحد» .فالـ
معركة اإلستحقاق الرئايس قبل  60يوماً من
 54صوتاً التي حاز عليهــا للتكليف بغالبية
انتهاء عهد رئيس الجمهورية العامد ميشال
أصوات الس ّنة (والشيعة) كانت كافية ل ُتعيد
عون .ولهذا يأمل من الكتل أن تُســاعده يف
الطأمنينــة اىل قلبه  ،كونهــا أكّدت رىض
تســهيل العملية ،وليس تعقيدها من خالل
السعودية عليه كرئيس للحكومة الجديدة يف
اإلرصار عىل حقائب مع ّينة .علامً بأنّ ملفات
لبنان ،ممثّل للطائفة السن ّية فيها بعد غياب
عدّ ة س ُتســتكمل مع الحكومة الجديدة مثل
الرئيس سعد الحريري عن الساحة السياسية
ملــف اســتجرار الغاز والطاقــة من مرص
من خالل تعليق عمله السيايس ،وعدم بروز
واألردن عرب سوريا اىل لبنان بعد توقيع العقد
شــخصية ســن ّية «واعدة» لتمثيل الطائفة
أخرياً مع الجانب املــري ،فضالً عن ملف
بعد اإلنتخابات النيابية األخرية ...وإذ يجري
ترســيم الحدود البحرية الذي ال بدّ أن يكون
الرئيس املكلّف املشاورات النيابية غري امل ُلزمة
للحكومة ولبعض الوزراء دور أسايس فيها.
يف مجلــس الن ّواب بعد ظهــر يومي اإلثنني
ّ
ُ
يانــع ببقاء وزير الطاقة
ومن هنا ،قد لن ُ
املقبل
األسبوع
ـر
ـ
أواخ
ـون
ـ
ع
على
لة»
عد
م
«تشكيلة
يعرض
والثالثــاء املقبلني ،بدأ منــذ لحظة تكليفه
وليد ف ّياض ووزير الخارجية واملغرتبني عبد
املباحثات مع الكتل النيابية التي تو ّد املشاركة
الله بو حبيب يف منصبيهام ،يف حال طالب
يف الحكومة أو أعربت عن استعدادها ملدّ يدّ فــــرضــــت اإلنــــتــــخــــابــــات األخــــــيــــــرة بـــعـــض وزرائـــــهـــــا
«تك ّتل لبنان القوي» بذلك ،عىل ما ُيشاع.
املساعدة لتســهيل عملية التأليف ،وقد كان
وترى املصــادر عينها بأنّــه رغم صعوبة
«اللقاء الدميوقراطي» الوحيد الذي أعلن عدم
الجديدة لن ترفض اإلبقاء عىل بعض الــوزراء خصوصاً الذين
التأليف وإرضاء الكتــل التي قد تُعرقل التأليف
عىل
د
ّه
ن
أ
غري
رغبته يف املشــاركة يف الحكومة الجديدة،
شدّ
لقطف
يســتكملوها
ان
املهم
ومن
امللفات،
بعض
عىل
يعملون
بسبب بعض الرشوط ،فإنّ ميقايت مطمنئ نظراً للدعم الفرنيس
متناقض
موقف
يف
تسهيل التأليف واملساعدة يف هذه امله ّمة،
اللبناين.
الشعب
مصلحة
يف
يصب
مبا
مثارها
ّ
الذي يحظى به ،وللرىض الســعودي عليه إذ مل تضع اململكة أي
مل تُفهم نواياه الفعلية بعد.
مع
حتى
أحد،
مع
الخالف
يريد
ال
ميقايت
أنّ
املصادر
ّدت
ك
وأ
«فيتو» أمام تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة ،بل عىل العكس،
تكليفه،
فور
أجراها
ة
إعالمية
أحاديث
وأبدى ميقايت يف
عدّ
بقدر
السياسية،
للمناحرات
وقت
ال
ألن
ه،
م
تســ
مل
التي
الكتل
ّ
فإنّ «ســكوتها فيه عالمة رىض» .ولهذا سيسعى اىل إرضاء
العامد
الجمهورية
لرئيس
حكومية
تشكيلة
جهوزيته لتقديم
ُعيق
ت
وال
الحكومة،
يف
ُشــارك
ت
ليك
معها
التوافق
ه
م
يه
ما
ّ
الجميع باملســودة الحكومية التي ينوي عرضها عىل الرئيس
املشاورات
إجراء
بعد
املقبل،
األســبوع
أواخر
ميشــال عون
ممكن.
وقت
أرسع
يف
نجزهــا
ي
أن
د
يو
التي
التأليف
ــة
م
مه
ّ
ُ
ّ
عون أواخر األســبوع املقبل ،ليك يُعطي مالحظاته عليها قبل
املقبلني،
والثالثاء
اإلثنني
يومي
ظهر
بعد
ُلزمة
مل
النيابية غري ا
اإلبقاء
من
انع
ي
لن
املصادر،
قالت
ما
عىل
الشيعي،
فالثنايئ
ُ
التوقيع عليها .أ ّما يف حال مل يتمكّن من التشكيل خالل الفرتة
ّ
ما ّ
عىل
م
م
مص
ّه
ن
أ
عىل
لعة
ط
م
سياسية
مصادر
بحســب
يدل
بعض
تعديل
أو
ميقــايت،
مع
باإلتفاق
الــوزراء
بعض
عــى
ّ
التي تفصل لبنان عن اإلستحقاق الرئايس ،فإنّ حكومة ترصيف
جديدة،
حكومة
لتشكيل
له
نحت
م
التي
الفرصة
إضاعة
عدم
عرقل.
ي
ولن
شارك
ي
لن
الدميوقراطي»
«اللقاء
فيام
األســاء،
ُ
ُ
ُ
يكنها الستكامل بعض املهام التي
األعامل الحالية ستقوم مبا ُ
يصل
مل
ً،
ال
هزي
ة
م
امله
بهذه
ّفوه
ل
ك
الذين
اب
و
الن
عدد
كان
وإن
أي
املسيحيتني
للكتلتني
املقبل
املوقف
يف
فتكمن
املشــكلة
ا
م
أ
ّ
ّ
ّ
من شأنها معالجة بعض املشاكل الحياتية واليومية التي يُعاين
ً
التشــكيلة
هذه
بأنّ
ام
عل
النيايب.
املجلس
أعضاء
نصــف
اىل
ظل استمرار اإلرتفاع الجنوين للدوالر
«تك ّتل لبنــان القوي» ،أو «كتلة الجمهوريــة الق ّوية» ،إذ مل منها املواطن اللبناين ،يف ّ
ّ
رص كتلتهم عىل يسميا أحد ،فيام س ّمى  11نائباً مســيحياً آخراً ميقايت ،وقد األمرييك مقابل اإلنخفاض الدراماتييك للقيمة الرشائية للرية،
ســتضم عدداً من الوزراء أنفســهم الذين تُ ّ
اســتمرارهم يف منصبهم ،مع بعض التعديالت التي فرضتها يضع ّ
كل منهام رشوطه للمشاركة يف الحكومة الجديدة .هذا وبقاء غالبية الرواتب محتســبة عىل دوالر األلف والخمسمئة
نتائج اإلنتخابات النيابية األخرية.
فضالً عن «الن ّواب التغيرييني» الذين س ّموا السفري ن ّواف سالم لرية.
وتقول املصادر بــأنّ ن ّية ميقايت هي اإلرساع يف تشــكيل من دون التنســيق معه ،ومل يُعرف موقفهم بعد من املشاركة
وبحسب رأي املصادر ،إنّ ميقايت سيسعى اىل عدم الخوض
الحكومة ،التي ال يُح ّبذ أن تكون مــن لون واحد ،خصوصاً وأنّ يف حكومة ميقايت أو عدمها.
يف امللفات الخالفية التي قد تؤدّي اىل عرقلة مهتمه ،بل عىل
إقرار بعض املشاريع العالقة يتطلب موافقة األكرثية عليها يف
وفيام يتعلّق بعــدم حصول ميقايت عــى امليثاقية ،كون العكس ســيبدي الكثري من املرونة ويعمل عىل درس مطالب
مجلس الن ّواب ،ولهذا ولعدم خسارة املزيد من الوقت ،طرح فكرة تســميته افتقدت اىل الصوت الــدرزي ،أكان من قبل الن ّواب الكتل النيابية ،ويحاول التوفيق بينها ،وبني ما يجده مناســباً
اإلبقاء عىل وزراء حكومته الحالية وإجراء التعديالت عىل بعض التقليديني أو من ن ّواب املعارضة ،فأوضحت املصادر نفســها لحكومته الجديدة التي ســتعمل عىل إنهــاء املفاوضات مع
الحقائب واألســاء ،وذلك باإلتفاق مع الكتل التي تو ّد املشاركة بأنّ التكليف ال يتطلّب أي ميثاقية ،إمنا التشــكيل وذلك ملراعاة صندوق النقد الدويل وتوقيع العقد لحصول لبنان عىل الدعم
يف الحكومة الجديدة .فالكتل التي سبق وأن أخذت وقتها لتسمية التوازن الطائفي الذي
ينص عليه الدستور اللبناين وفقاً ملبدأ املايل لتحقيق بعض اإلصالحات املطلوبة ،فضالً عن استكامل
ّ
وزرائها يف الحكومة الحالية وترغب يف املشاركة يف الحكومة املناصفة ،واملعتمد ُعرفاً بــإرشاك جميع الطوائف .علامً بأنّه ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

ّ
شيعية
بين ع ــودة ميقاتي واإلحــبــاط الــســنــي ...رافــعــة
ميشال نرص
باهتــة ضبابية هــذه االيــام الحافلة باالســتحقاقات
الدســتورية التي متر بها البالد ،والتي تقدمت عىل ما عداها
من ازمات خبز وكهرباء وميــاه وبنزين ،ورواتب قد ال تدفع،
وزيــادات قد ال تضاف عىل «املعاشــات» ،يف بلد بدا واضحا
«االستلشاق» فيه الذي بلغ حدود نخر الطبقة السياسية مبا
فيها حتى من «تغيرييني» ،وما استشــارات التكليف اال صورة
مخترصة لهذا املشهد.
نتيجة رقمية قادت املكلف اىل الحج اىل دار الفتوى ،حيث
كان التأكيد ان احدا ال ميكنه تحجيم الس ّنة ،يف رسالة واضحة
اىل جمهور الطائفة املحبــط ،الذي تربّع عىل عرش موقعها
الدســتوري االول يف الدولة برافعة شيعية ،واستعراض قوة
يدحض عــره الترسيبات عن الصفقــة الجزئية املربمة بني
باريس وحارة حريك ،ورغبتــه بان يكون «داود اوغلو لبنان»
بصفر مشاكل مع كل االطراف ،عله يكسب الجولة الخامسة،
مع انطالق العهد الجديد.
بالتاكيد القراءة الهادئة يف مســار يوم التكليف وارقامه
الباهتة ،كشــفت الكثري من العورات التي كانت يف ما مىض
عنوانا للمعارك والتعطيل ،ويف مقدمتها امليثاقية التي قامت
القيامة ومل تقعد سابقا بحجتها ،فها هي اليوم تفقد بشقيها
املســيحي والدرزي ،رغم ان مقربني من الرساي يرفضون تلك
املعادلة ،معتربين ان الكتل املعنية حرضت اىل االستشــارات
وادلت مبواقفها وصوتت وفقا لقناعاتها ،وبالتايل فان عملية
التسمية ميثاقية بامتياز.
وتتابع املصادر ،بان االطراف التي مل تسم الرئيس ميقايت،
امنا كانت دخلت يف بازار مســاومات معــه مبارشة او عرب
رص عىل عدم رغبته يف االنجرار وراء عمليات
موفدين ،اال انه ا ّ
االبتزاز تاركا االمر يأخذ مســاره الطبيعــي ،رغم ادراكه انه

يشكل نقطة تقاطع اقليمي
ودويل ،وحاجة لالستقرار
بحده االدىن يف تلك املرحلة،
بعدما اتخذت جميع االطراف
الخارجية قرارهــا بتأجيل
املواجهة واالصطدام راهنا،
فاوعــزت اىل وكالئها يف
الداخل الذين ترجموا القرار
كل عىل طريقته.
املصــادر التــي رفضت
التوقف عند مســألة الرقم،
معتــرة ان مــا حصل رد
االعتبار للطائفة الســنية دريان وميقايت يؤديان الصالة امس
وملوقــع الرئاســة الثالثة،
اشــارت اىل ان املرحلــة
عليه ،تتابع االوســاط بان ما حصل يوم الخميس مل يكن
الحاليــة هي مرحلة لتمرير الوقت الفاصل عن االســتحقاق ســوى «ابرة مورفني» ظرفية ،حيث كان القــرار بان يكون
الرئايس ،من هنا رغبة ميقايت بعدم «فتح مشــكل» مع اي الرئيس املكلف نفســه رئيس حكومة ترصيف االعامل ،كون
كان ،واتجاهه لتمرير حكومة تراعي التوازنات الحالية ،والتي املرحلة الحالية ال تتطلب املزيد من االنقســام والترشذم ،وقد
لن يكون من الصعب متريرها بالتعاون مع رئيس الجمهورية ،يكون مثة حاجة لقــرارات حكومية رسيعة ،لذلك كان غض
عىل ان يرتك للمجلس الخيار مبنحها الثقة من عدمه ،وبالتايل الطرف الدويل الذي ستتبني حقيقته واهدافه خالل االسابيع
تحويلها اىل حكومة ترصيف اعامل.
القليلة املقبلــة ،فالحكومة العتيدة ســواء كانت جديدة او
مصادر ديبلوماســية يف بريوت دعــت اىل عدم «تكبري مع ّومة ستحرق صاحبها وزمالءه.
حجم» ما حصل عىل صعيد التسمية وبعدها التشكيل ،داعية
كام كان متوقعــا ،انتهت مرسحية التكليف «بباســات»
مرة جديدة اىل قراءة االرقام وتحليلها بدقة ،مشــرة اىل ان مدروســة ومطبوخة من تحت الطاولة ومــن فوقها ،ليبدأ
االهم حاليا هو ما ستشــهده اململكة العربية السعودية من الفصل الثاين مع استشــارات التأليف الذي فتح معه الرئيس
لقاءات بني مسؤوليها واملسؤولني االمريكيني ،حيث ينتظر ان العائد الباب عىل مجموعة فرضيات ،ان دلت عىل يشء فعىل
يتم حسم مجموعة من امللفات يف املنطقة ومن بينها لبنان ،ان املرحلة املقبلة عنوانها «راوح مكانك» يف السلطة ،مقابل
واعادة رســم خطوط املرحلة املقبلة يف ظل انقالب املشهد مزيد من االنهيار وصــوال اىل االرتطام الكبري ،الذي لن تنفع
االقليمي ،كان قد م ّهد لها نجل امللك ســلامن خالل زيارته اىل الصفقات واالتفاقــات املربمة بالوكالة او االصالة يف لجمه
او منعه ...ومن يعش ير...
واشنطن قبل شهرين.

رئــــــيــــــس الـــــجـــــمـــــهـــــوريّـــــة :إعـــــــــــــادة الــــلــــحــــمــــة والـــــتـــــضـــــامـــــن هـــــمـــــا ح ــج ــر
ّ
الـــــعـــــربـــــيـــــة
الـــــــــــزاويـــــــــــة فــــــــي تــــمــــتــــيــــن الـــــــعـــــــاقـــــــات بــــــيــــــن الــــــــــــــــدول

االتصاالت.
استقبل رئيس الجمهورية العامد ميشال
وتحــدث الســفري زيك عن «الوضع يف
عون يف قرص بعبدا ،وفــدا من «مجموعة
فلســطني يف ظل اســتمرار االعتــداءات
السالم العريب» ،ضم ،الرئيس اليمني السابق
االرسائيلية».
عيل نــارص محمد ،وزيــر الداخلية األردين
واثار الدكتور شــعبان «أهمية «اكادميية
الســابق املهندس سمري حباشــنة ،عضو
االنسان للتالقي والحوار» التي أرادها الرئيس
اللجنة املركزية لحركة «فتح» السفري السابق
عون مساحة حوار يفيض عمليا اىل السالم
يف لبنان عبــاس زيك ،أكرم عبــد اللطيف
والتوافق».
جراب ،عبد الحســن شعبان ،فهد الحباشنة
ورد الرئيس عون مرحبــا بالوفد ،منوها
وأبو الفضل بعجي.
بالجهــود «التي تبذلهــا املجموعة لتحقيق
يف مســتهل اللقاء ،تحــدث الرئيس عيل
األهداف التي نشأت من أجلها» ،مشددا عىل
نارص محمد ناقال تضامن «مجموعة السالم
«أهمية وحدة املوقف بني الدول العربية التي
العريب» مع لبنان ،رئيسا وحكومة وشعبا،
تعاين من انقسامات وخالفات تنعكس عىل
ومتمنيا للرئيس عون «التوفيق والنجاح يف
شعوبها وعىل السلم واالستقرار فيها» .وركز
استكامل مهمته الوطنية والقومية» ،داعيا
الرئيس عون عىل «أهميــة التعاون العريب
اىل ان «يتجاوز لبنان الظروف الصعبة التي
يف املجال االقتصادي والتقاء مجموعة دول
مير بها» ،معربا عن ثقته بـ»قدرة الشــعب
الرشق مع دول الخليج يف ســوق اقتصادية
ونهرا)
(دااليت
			
العريب>
السالم
«مجموعة
من
وفد
مع
عون
اللبناين عىل ذلك».
واحدة ســتكون لها اثرها الكبري عىل نهضة
و»الجهود
عموما
العربية
األوضاع
ثم عرض
هذه الدول وشعوبها».
سوريا او ليبيا».
أهدافها
تحقيق
اجل
من
املجموعة
التي تبذلها
واعترب رئيــس الجمهورية ان «التضامــن العريب تعرض
مساعي
قطعتها
التي
املراحل
حباشنة
الوزير
رشح
ذلك،
بعد
«بذلت
املجموعة
ان
اىل
الفتا
الحوار»،
خالل
من
السالم
وتعميم
لالهتزاز بفعل االحداث التي شــهدتها الدول العربية» ،مشددا
الذي
املؤمتر
اىل
متطرقــا
عليها،
الفعــل
وردود
املجموعــة
جهودا كبرية مع عدد من األطراف املختلفني يف الدول العربية
عىل ان «إعادة اللحمة والتضامن هام حجر الزاوية يف إعادة
للوصول اىل حل ســيايس لالزمات القامئة سواء يف اليمن او ستعقده املجموعة بعد عيد األضحى يف القاهرة لتقويم نتائج متتني العالقات بني هذه الدول ،وال خيار مفيدا غري ذلك».
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سياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبناني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
لبن ـــان أم ـــام «أزم ـــة حك ـــم» ...ومجل ـــس الن ـــواب الحال ـــي «عرب ـــة ّ
يجره ـــا أل ـــف حص ـــان»
ُ ّ
ُ
ُ
مهمـــة ميقاتـــي «مســـتحيلة» ال تعويـــم وال تأليف...وانتخابـــات الرئاســـة «مفتـــاح األزمـــات»
عيل ضاحي
 3اســتحقاقات دســتورية كانت كفيلة
بإثبات مدى صعوبة وتعقيدات املشــهدية
النيابية ،مع بروز كتــل متعددة ومتضاربة
ومتضــادة ،وصوالً اىل قناعــة مرجع كبري
يف  8آذار ان مجلس النواب الحايل هو عربة
جه!
يجرها الف حصان ،وكل حصان بلون وتو ّ
وينقــل زوار املرجــع املذكــور ،انه ليس
متفائالً باملشــهد اللبناين ،و»هاله» كيفية
التعاطــي النيــايب مع االســتحقاقات من
انتخابات رئاســة مجلس النــواب اىل نائب
الرئيس وهيئة مكتــب املجلس ،وصوالً اىل
اللجان النيابية رؤســاء واعضاء ومقررين،
وليس انتهاء بتكليف الرئيس نجيب ميقايت
بتأليف حكومــة يف اصعب الظروف بتاريخ
لبنان الحديث.
ويؤكد املرجع انه مل يكن متوقعاً ان يكلف
ميقايت بأكرثية وازنة ،وما حصل عليه من اصوات ،يؤكد حجم
الفرز والتناقضات داخل مجلس النــواب وتركيبته املتناحرة،
فال اتفاق بني املعارضة املســيحية («القوات» و»الكتائب»)،
وال اتفاق بني بقايا  14آذار «القوات» و»الكتائب» و»االحرار»
و»االشرتايك».كام ال اتفاق بني «النواب التغيرييني» انفسهم،
وظهروا منقسمني ومقسمني ،ومل يجمعوا حتى عىل تسمية
الســفري نواف ســام ،كام مل يظهروا ككتلــة واحدة حتى
اللحظة االخرية من االستشارات ،وهذا يؤكد حجم التناقضات
فيام بينهم .كام ان ليس هناك من رابط او جامع سيايس بني
املعارضة و»التغيرييني» و»املستقلني» ،حيث يبدو ان االطراف
الثالثة معارضات مبنازل كثرية.
ويشــر املرجــع  ،اىل ان طرح تعويــم حكومة ميقايت

رصف االعامل ،دونه عقبات واهمها التناقض
املستقيلة التي ت ّ
بني ميقايت والنائب جربان باســيل صاحب الحضور النيايب
والوزاري الوازن .وطرح تعويم الحكومــة الحالية او اجراء
تعديــات وزارية عليهــا ،كانت مطروحة قبــل االنتخابات
النيابية ،وتم التداول فيها ،لكنها مل تلق آذاناً صاغية ،لكونها
خطوات تحتاج اىل توافق مكونات الحكومة وميقايت والعهد
و»الثنايئ الشيعي».
وبعد االنتخابات صــار طرحا تعويم الحكومــة او ابقاء
صيغة الحكومــة الحالية مــع بعض التعديــات واصدار
تشكيلتها املعدلة بوقت رسيع ،يصطدم اليوم برفض «القوات»
و»االشرتايك» وباســيل ،لوجود ميقايت عىل رأس الحكومة،
وكذلــك وجــود تناقضات نيابية وانقســام بــن املعارضة
والسلطة و»التغيرييني» و»املستقلني» ،وهذا يع ّرض الحكومة

في ذكرى تكريس لبنان لقلب مريم واليوبيل املئوي لتكريس لبنان لقلب يسوع

الــراعــي :ال أحــد أقــوى مــن الله ال بسالحه وال بماله
ونحتاج الى قيادة قــادرة على إنهاض البلد من أزمته

الراعي يرتأس القداس

ترأس البطريرك املــاروين الكاردينال مار
بشــارة بطرس الراعي القــداس اإللهي ،يف
الذكرى الســنوية التاســعة لتكريس لبنان
لقلب مريم الطاهر واليوبيل املئوي لتكريس
لبنان لقلب يسوع األقدس يف بازيليك سيدة
لبنان  -حريصا ،عاونه فيه املطارنة شكر الله
نبيل الحــاج ،الياس نصار ،وحنا علوان ،أمني
رس البطريرك األب هادي ضــو ،رئيس مزار
ســيدة لبنان األب فادي تابت ،ومشاركة عدد
من املطارنة والرؤســاء العامني والرئيسات
العامــات والكهنة والراهبــات من مختلف
الطوائف ،يف حضور حشد كبري من املؤمنني
من مختلف املناطق.
بعد اإلنجيل ،ألقى الراعي عظة بعنوان «تعالوا
إيل ...وتعلموا مني :إين وديع ومتواضع القلب»
(متى  ،)29-28 :11وقال« :إننا من معني قلب
يسوع األقدس نرتوي املحبة والرحمة والغفران،
ومن فيض نعمه نتقدس ونتجدد يف إنسانيتنا.
إىل مدرســته نعود لنتعلم الوداعة والتواضع،
وننبذ الكربيــاء واالدعاء .إليه نلجأ لنصمد يف
املحن بثبات اإلميان والرجاء .إىل نبضات قلبه
املحب نصغي ليدلنا إىل فهم األمور املعاكســة
إلنتظاراتنا».
وأردف« :اعتدنا منذ تســع ســنوات عىل
تكريس ذواتنا وكنيستنا ولبنان والرشق لقلب
مريم الطاهر ،فإنا نجدد اليوم هذا التكريس،
وكلنا إميان بأن أمنا الساموية مريم العذراء،

سيدة لبنان ،لن ترتك وطننا يف ظروفه الصعبة،
ولن ترتك أبناءها وبناتها يف مصاعبهم التي
تفوق الوصف .ورغم ما تعانيه شعوب بلدان
الرشق األوســط من حروب ونزاعات وتهجري
وحصار ،ومن بينهم املسيح ّيون ،فإنا نكرس
هذا الرشق لقلب مريم الطاهر والحنون ،وفينا
«رجاء ضــد كل رجــاء» (روم  ،)18 :4بأنها
وهي «أم الشعوب» لن ترتكهم يتخبطون يف
معاناتهم ،ليس التكريس مج ّرد فعل تقوي ،بل
هو فعل إميان ثابت عىل صخرة الرجاء ،بأن ال
أحد أقوى من الله ،ال بنفوذه وال بســلطته وال
مباله وال بســاحه وال بكربيائه .ونحن يف
لبنان ،ال ميكن أن نطيق بعــد اآلن هذا النوع
من املامرســة السياســية الذي دمر اقتصاد
الدولة ومالها العام ،وعطل أجهزة الرقابة عىل
الوزارات واإلدارات ،ورمى الشعب يف حالة من
الفقر املطبق».
وقــال« :نحن يف حاجــة إىل قيادة جديدة
متجــ ّردة تتم ّيز بروح املســؤول ّية ،وباملعرفة
بالشؤون االقتصادية ،قادرة عىل إنهاض البالد
من األزمة االقتصادية الخانقة ،وتتميز بالوعي
والشجاعة إلطالق ورشة اإلصالحات يف البنى
والقطاعات األكرث إلحاحا .وفوق كل ذلك ،لبنان
يف حاجة إىل االستقرار السيايس كمدخل لحل
هذه األزمات ،هذا االســتقرار منوط بحكومة
تتحمل كل مسؤولياتها كسلطة إجرائية ،وإىل
رئيس جديد للجمهورية يطلق نهجا بناء».

أعلن الجيش اللبناين عرب «تويرت» أن «وحدات
من الجيش اللبناين ،شاركت وقوة األمم املتحدة
املوقتة يف لبنان يفمترين الرماية املشــركة

العاصفة الفوالذية  ،STEEL STORMوتخللته
رماية بالذخرية الحية يف حقل الرماية املوقت
يف الناقورة ،وباتجاه البحر».

الجي ــش  :وحداتن ــا ش ــاركت ف ــي «العاصف ــة الفوالذيّ ــة»

اىل عدم نيلها الثقة وسقوطها داخل الربملان،
يعني عدم القدرة عىل تشكيل الحكومة مرة
جديدة.
ومــع تأكيــد املرجع ان مهمــة ميقايت
الحكومية الجديدة دونها صعوبات وعقبات
كبرية ،يشــر اىل ان لبنــان موضوع عىل
«رصيف االنتظار» االقليمي والدويل ،وهو لن
يكون مبعزل عن تعرث االتفاقات الدولية من
امللف النووي ،اىل استمرار الحرب يف اوكرانيا
وتداعياتهــا الخطرة عىل كل العامل ،وانتهاءاً
بأزمة الرئيس الفرنــي اميانويل ماكرون
السياسة الداخلية مع عدم متكنه من حصد
اغلبية نيابية ،وبالتايل ســيرتاجع حضور
لبنان يف اجندة ماكرون ،وســيلتهي بأزمته
الداخلية ،وكذلك تفعل امريكا ،املنشغلة مبلف
ايران النووي والحرب الروســية -االوكرانية
واالزمة الداخلية.
ويرى املرجــع ان ميقايت لــن يتمكن من
تشكيل اي نوع من الحكومات خالل  4اشهر ،يف ظل وجود مناخ
داخيل سيايس ضاغط ومعقد من جهة ،واقتصادي ومايل معقد
جدا من جهة ثانية ،وكذلك وجود اســتحقاق رئايس عىل النار،
حيث بدأت «رائحته تعس» داخلياً وخارجياً ،واي معركة سياسية
او نيابية او حكومية اليوم ستأخذ طابعاً ونكهة رئاسية.
ويقول املرجع ان ســليامن فرنجية وجربان باسيل وسمري
جعجع وقوى «التغيري» واي قوى سياسية اخرى ،لن يوفروا
اي طريق لـ «شــد اللحاف» كل اىل «ميلته» ،ومحاولة طرح
مرشــح رئايس من «ميه» يكون له حظوظ وقابلية للوصول
اىل بعبدا ،رغم ان مروحة الخيارات ضيقة ،والجميع يتحدث
عن رجلني عســكري ومدين لهام االولوية يف الســباق اىل
«قرص الشعب»!

ّ
رعــــد :ســنــســارع لــنــشــكــل الــحــكــومــة
ّ
نــضــيــع األشـــهـــر املــتــبــقــيــة
حــتــى ال
في توزيع الحصص والتخاصم حولها

رعد يلقي كلمته
أشــار رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» ،النائب محمد رعد»،
إىل أنه «من كان يتجــرأ أن يقوال «ال» لألمرييك واإلرسائييل
لكن مع املقاومة أصبــح هناك من يتج ّرأ ،وهــذا إنتصار»،
حا أن «اآلن تم تســمية رئيس حكومة مكلّف ،والجميع
موض ً
قــال إن هناك بق ّية أشــهر من والية هذا العهــد يجب أن ال
نض ّيعها يف البحث عن رئيس حكومة ،والحمد لله ســا َرعنا
يف العمل وتم تكليف رئيس للحكومة واآلن سنسارع لنشكّل
الحكومة حتى ال نض ّيع األشهر املتبقية يف توزيع الحصص
وال ّتخاصم حولها»
ولفت خالل لقاء تكرميي أقامه حــزب الله -قطاع صيدا
يف معلم مليتا الســياحي ،إىل أنه «إنظــروا إىل األولويات
التي يحتاجها البلد ولنشــكّل حكومة تستطيع أن تخدم هذه
األولويات ،وإخترصوا الوزارات وال داعي لكرثتها» ،مشــددًا
عىل أنه «لتكن الحكومة قادرة عــى خدمة األولويات التي
تتطلّبهــا املرحلة الحــارضة يف البالد ومنهــا إنقاذ الوضع
النقدي ،تأمني الكهرباء ،إقرار خطة تعايف لإلقتصاد ،تثبيت
سعر اللرية اللبنانية ،تنشيط الحركة اإلقتصادية يف مختلف
املجاالت ،وتأمني املواد الالزمة الغذائية والطب ّية والحدّ األدىن
من الرعاية التي تسهم يف اإلنتاجية يف املرحلة املقبلة».

َ
ّ
ّ
ودوليــــة
إقليميــــة
«دوزنــــة» بيــــن التكليــــف والتأليــــف بنــــاء لرغبــــات

فادي عيد
ينقل وفق معلومات ســبقت
اإلستشــارات النيابيــة غــر
امللزمــة ،أن أكرث من لقاء حصل
بني رئيس الجمهورية ميشــال
عــون والرئيــس املكلّف نجيب
ميقايت ،تناول عملية تشــكيل
الحكومــة وبرسعــة فائقة،
وتم اإلتفــاق عــى الخطوط
العريضة وشــكلها ووزرائها،
وبالتايل أن الرئيــس نبيه بري
كان يف األجــواء ومن املوافقني
والداعمني لهذا املسار ،ومن هنا،
اشــتم أحد النواب بعد مغادرته
ّ
قرص بعبــدا ،أن «الطبخة» الحكومية انطلقت قبل
التكليف واإلستشــارات ،ما يعني أن ما حصل كان
شــكلياً ،وكل ما أحاط بتسمية ميقايت أو السفري
صب يف إطار املناورات
ن ّواف سالم إىل املمتنعنيّ ،
السياسية ،ألن الجميع كان يدرك وصول ما ُيط َبخ،
وكيف تدار الدفّة ،ولهذه الغاية كان اإلرباك واضحاً
عىل النواب «التغيرييــن» الذين مل يتمكنوا ،ويف
اإلســتحقاق الثالث عىل التــوايل ،من تحقيق أي
هدف أو اإللتزام بخياراتهــم وقناعاتهم التي عىل
أساســها تم انتخابهم ،ومن ثم أن اإلنقسام يف ما
بينهم كان جلياً ،ما ّ
يدل عــى صعوبة تحقيق ما
يصبون إليه ،ورمبا الحقــاً يصار إىل انفراط عقد
تكتل «التغيرييني».
ويف الســياق ،وبالعــودة إىل الحكومة ،فإن
«اللقــاء الدميوقراطي» عىل ســبيل املثال ،كان
عىل ب ّينة مــا يجري ،وبالتايل لن يشــارك يف

الحكومة ،وتشري املعلومات أنه س ُيبقي عىل وزير
الرتبية عبــاس الحلبي ،وقد يصار إىل تســمية
وزير ثانٍ مستقل ،وال يشكل أي إزعاج أو استفزاز
لدى أي جهــة أو طــرف درزي ،وباملحصلة فإن
«اللقاء الدميوقراطي» وخالل استشارات التأليف
سيطالب بهذه املســألة ،أي سيدع الرئيس املكلّف
إســم الوزير الحلبي ،أكان قد تم تعويم الحكومة،
أو كان هناك مــن حكومة جديــدة ،إضافة إىل
اإلسم الثاين ،دون مشاركة أي محازب من الحزب
«التقدمي اإلشرتايك» ،أو توزير أحد نواب «اللقاء
الدميوقراطي» ،ومر ّد هذه األجواء واملعطيات تعود
إىل متريــر هذه املرحلة إىل حــن انتخاب رئيس
جديد للجمهورية ،وتشكيل حكومة جديدة ،ولكن
بات معروفــاً أيضاً أن «اللقاء الدميوقراطي» ،كام
بعض القوى األخرى ،ال يريد الدخول يف حكومة
 ،وقد بقي للعهد أربعة أشهر النتهاء واليته ،وعىل
هذه الخلفية ،فــإن «اللقاء» لن يعطيه أي فرصة

للعهد يف أشهره األخرية.
وعىل خط مــوازٍ ،ينقل أيضاً
بأن البعض قرأ الرسالة الفرنسية
يف ظل الرغبة مــن قبل باريس
بتكليــف ميقــايت ،وتشــكيل
حكومة يف أرسع وقت ،أو بقاء
حكومته وإجــراء تعديل وزاري
يطاول بعض الحقائب ،ال سيام
حقيبتي الطاقة واإلقتصاد ،وأن
تعطى الحكومة مجدداً الثقة يف
املجلس النيايب إلعطائها الرشعية
املطلوبة ،وعىل هذا األســاس،
التزم البعض بهــذه الرغبة ،مبا
فيهم رئيس الجمهورية ورئيس
«التيــار الوطني الحــر» جربان
يسم ميقايت لدواعٍ
باسيل ،وإن مل ِّ
شعبوية ،إمنا كان هناك ضغوطات من قبل حلفاء
«التيار الوطنــي» يك ال يعرقــل التكليف ،والحقاً
التأليف ،وما ساعد وساهم يف ذلك ،تقاطع التالقي
بني ميقايت وحزب اللهربطــاً بالتواصل القائم بني
باريس وعاصمة إقليميــة وحلفائها ،مام كان له
التأثــر البالغ يف «دَوزنــة» كل ما حصل يف هذه
اإلستشارات وأدى الحقاً إىل التكليف.
وعليه ،يبقى أن هــذه املعطيات واملؤرشات التي
التقطها البعض ،قد تســاعد وتساهم يف التأليف
أو التعديل الحكومي ،لتمرير مــا تبقى من والية
رئيس الجمهورية بأقل عدد ممكن من الخســائر
اإلضافية ،ال ســيام أيضاً أن األجــواء اإلقتصادية
التي تشهد املزيد من اإلنهيار ،لها تأثريها يف عدم
إقدام أي فريق ســيايس عىل املغامرة والتعطيل،
وتحديداًالنائب باسيل ،أي عدم العودة إىل ما جرى
يف الحكومات السابقة.

  وزعت الســفارة الفرنســية يف بريوت بيانا
للمتحدثة باســم وزارة الخارجية الفرنسية حول
تكليف الرئيس نجيب ميقايت تشــكيل الحكومة،
جاء فيه« :احيطت فرنسا علام بتكليف السيد نجيب
ميقايت تشــكيل الحكومة ،ويعود للرئيس املكلف،
تشكيل حكومة عىل الفور ،قادرة عىل تنفيذ تدابري

الطوارئ واإلصالحات الهيكليــة الالزمة لتعايف
البالد  ،كام تم التفاوض عليها يف نيســان املايض
مع صندوق النقد الدويل (.»)IMF
اضافت« :ونظرا إىل التدهور املســتمر لألوضاع
املعيشــية للبنانيــن ،يجب عىل ممثــي القوى
السياسية املمثلة يف الربملان ،العمل بشكل نهايئ

ومن دون تأخري لخدمة املصلحة العامة للبالد».
واعلنت ان «فرنســا تجدد متســكها بإجراء
االنتخابات الرئاســية وفــق املواقيت املنصوص
عليه يف الدســتور اللبناين ،وســتبقى فرنســا
ملتزمة التزاما تاما بالوقوف اىل جانب الشــعب
اللبناين».

املــتــحــدثــة بــاســم الــخــارجـ ّـيــة الــفــرنــسـ ّـيــة  :يــعــود لــلــرئــيــس املــكــلــف تشكيل حكومة
عـــلـــى الـــــفـــــور قـــــــــادرة عـــلـــى ت ــن ــف ــي ــذ تــــدابــــيــــر الــــــطــــــوارئ واإلصــــــاحــــــات

أح ــم ــد قـــبـــان :إس ــت ــخ ــراج الــنــفــط يــحــتــاج
الــــى شــجــاعــة ب ــال ــخ ــي ــارات الــســيــاسـ ّـيــة

اشار املفتي الجعفري املمتاز الشيخ
أحمد قبــان ،اىل أن «تكليف نجيب
ميقايت هو نصف إنجاز ،ألن أكتافه ال
تكفي ،واملطلوب تشكيل حكومة وحدة
وطنية تزرع األمل باإلنقاذ ،واملصلحة
العليا للبنان مت ّر بحكومة قرار وطني
قوي ،وســيكون عندها الشعب بكل
فئاته داعامً قوياً ألي مرشوع إنقاذي
صادق».
وخالل خطبة الجمعة يف مسجد
اإلمام الحسني(ع) يف برج الرباجنة،
لفت قبالن إىل أن «البلد ما زال مأزوماً،
والكارثــة الطاحنــة يف القطاعات
املختلفة قويــة وهيكلية ،لذلك العني
عــى مواجهــة االنهيــار باإلنقاذ،
والتشتت بالوحدة ،والفوىض بالنظام،
والكارثــة باإلنعاش ،وهــذا مي ّر من
خالل السيطرة عىل األسواق والتضخم
والكســاد وانتشــال البلد من العتمة
والفراغ والجرمية والبطالة والشــلل
القاتــل ،ومفتاح اإلنقاذ ســيايس،
واملعركــة مالية نقديــة اقتصادية
معيشــية ،واملطلوب من السلطة أن
تؤ ّمن الخبز والدواء واملاء والكهرباء،
وأن تفرض األمــن ،وأن يأخذ القضاء
النزيه مجراه مبحاســبة املحتكرين
املجرمــن الوحــوش ،وخاصة تجار

الطحني الخبثاء ومن يدعمهم ،فالعار
كل العار أن تتالعب الســوق السوداء
بربطة خبز الفقراء».
واعترب ان «الحلول اإلنقاذية ليست
ســهلة ،لذلك نريد حكومة اليوم قبل
الغد ،حكومة تدرك حجم األزمة الدولية
اإلقليمية واملحلية ،مبا يف ذلك ترسيم
الحدود اللبنانية البحرية ،ألن الخروج
من الكارثة التي ترضب لبنان يتوقف
خص
بشدة عىل قرار وطني كبري فيام ّ
اســتخراج النفط اللبناين ،واستخراج
النفط يحتاج إىل شجاعة بالخيارات
السياسية ،ودون الخيارات السياسية
ال نفط».
ون ّبــه املفتي قبالن مــن «أن بلدنا
محارص غذائياً ونفطياً ومال ّياً ،وهناك
من يزعزع األسواق ،ويدفع البلد نحو
املطلوب
مشــكالت مالية وحياتية.
ُ
هــو الحــد األدىن من األمــن املايل
واالقتصــادي؛ واألولوي ُة الكربى تبدأ
وتنتهي بإنقاذ الدولة من الفراغ والشلل
والتفكك؛ واألم ُن االســتباقي رضور ٌة
األهم حامي ُة
ماســة للمواطن ،لكن
َّ
ونسف هياكل الفساد،
الوحدة الوطنية
ُ
ودعم اليد العاملة
وإنقا ُذ مالية الدولة،
ُ
اللبنانية ،واألسواق الوطنية لتوظيفها
يف مرشوع إنقاذ لبنان».

ســيــنــودوس امللكيين الكاثوليك فــي رومــا
ُ
يُـــــواصـــــل أعـــمـــالـــه ب ــج ــل ــس ــات مــغــلــقــة

يواصــل ســينودوس كنيســة
الروم امللكيــن الكاثوليك املنعقد يف
املقر البطريريك يف ســانتا ماريا دا
كوزمادين يف روما برئاسة البطريرك
يوســف العبيس أعامله لليوم الرابع
عىل التوايل .وتحولت جلســاته اىل
مغلقة لجوجلة األســاء املرشحة
النتخابات مطارنة جدد.
وأوضح املكتب االعالمي للبطريرك
العبيس ان «تاريخ املقر البطريريك يف
روما والذي غالبا ما ال يعرف عنه الكثري
من ابناء الكنسية الرومية امللكية يعود
اىل عــام  ١٩٦٣بعــد ان منحه البابا
القديس بولس الســادس للبطريرك
الراحل مكســيموس الرابع الصايغ
ومن ثــم كل من يخلفــه فحوله اىل
مقر بطريريك يف روما ونصب عليه
مدبرا بطريركيا يقوم بشكل اسايس
بالتواصل بني الكنيسة امللكية الرومية
ودوائر الفاتيكان».
ويوضح املدبــر البطريريك الحايل
االب شــحادة عبود أن «إنشاء سانتا
ماريا ال كوزمادين اي العذراء املزينة
يعود اىل القرن السابع امليالدي كقرص
يحوي كابيال تتميز بســبع طبقات
حجرية ما زالت عىل حالها».
وقــال« :إن تاريخ هــذا املقر غني

بالهندســة املعامريــة الرومانيــة
والرتميــم جاء مكمــا .ويلعب املقر
دوره عــى أكمل وجــه كمحطة بني
االكلرييكيني من جهة والفاتيكان من
جهة ثانية بإرشاف البطريرك العبيس.
ويأخذ عىل عاتقه تسيري امور طالب
الالهــوت الذين يتابعون دراســاتهم
االكلرييكيــة يف رومــا اضافة اىل
املحافظة عىل الطقس البيزنطي الذي
يعرف املصلني عىل طقوس كنيستهم
األم .ويشكل محطة تواصل بني ابناء
الكنيســة الرومية امللكية الرشقيني
وابناء الكنيسة الكاثوليكية يف اوروبا
خصوصا والدول الغربية عموما ،حيث
يوجد العديد من رعايا هذه الكنيسة».
وختم« :إن السينودوس الذي ينعقد
يف هذه االثناء يلتئم يف قاعة أثرية لها
رمزيتها الدينية .وهذا ما يضفي عىل
سينودوس هذه السنة اهمية خاصة
نظرا لرمزية روما وكنيستها ورشاكتنا
معها من جهة ،ولكون الســينودوس
انعقد بعد زيارة االســاقفة املشاركني
برئاسة غبطة البطريرك اىل حارضة
الفاتيكان واللقــاء مع الحرب االعظم
ومناقشــة اوضاع الكنيسة واهمية
الوجود املســيحي املرشقي من جهة
ثانية».
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لقــــــــــــــــــــــاء نصراللــــــــــــــــــــــه  -هنيــــــــــــــــــــــة خطــــــــــــــــــــــف األضــــــــــــــــــــــواء
ّ
امليدانية في غرفة املقاومة ...وحماس على ُبعد خطوات من دمشق
لقاءات للكوادر
رضوان الذيب
خطف االجتامع بني االمني العام
لحزب الله الســيد حسن نرصالله
ورئيس املكتب الســيايس لحركة
حامس الســيد اسامعيل هنية يف
حــارة حريك االضواء واهتاممات
الصحف العربية والعاملية ،وحجب
زيارة ويل العهد الســعودي محمد
بن ســلامن اىل انقرة واجتامعه
مــع أردوغان ،بعــد قطيعة ،عىل
خلفية تداعيات مقتل الخاشقجي،
وتصدرت اخبار االجتامع النرشات
التلفزيونية والصفحات االوىل يف
الصحف العربية والدولية ،وبنيت
حــول نتائجــه وتوقيتــه مئات
التحليــات ،خصوصــا يف هذه
املرحلة مــن املواجهات البطولية
بني الشــعب الفلســطيني وجنود العدو يف االقىص،
والغارات عىل ســوريا ومحاولة اســتخراج الغاز من
«كاريــش» ،باالضافة اىل تصاعد الحرب االمنية بني
ايران وكيان العدو.
وتزامن عقد االجتامع ،مع سلســلة تصاريح لقادة
العــدو ،واإلعــان عن تدريبات مشــركة بني جيش
العدو والقيادة الوســطى االمريكية ،ومناقشة رؤية
نظام دفاع صاروخي وبحري متكامل بني واشــنطن
وكيان العدو ودول عربية ،مع اطالق تهديدات من وزير
الدفاع غانتس بأنه «اذا طلب منا تنفيذ عملية يف لبنان
ســتكون دقيقة وقوية ،وستلحق خسائر فادحة يف
حزب الله».
كل هذه التهديدات حسب املتابعني ،مل يصل صداها
اىل الضاحية الجنوبية التي شــهدت ايضا سلســلة
لقــاءات قيادية بني الكــوادر امليدانية العليا يف حزب
الله وحامس ،وجرى تقييم شــامل ملسار املواجهات
واملتطلبات ،ووضع الخطط وتطوير االمكانات وتعزيز

وســائل التنسيق ،ورمبا حرض االجتامعات ضباط من
الحرس الثوري االيراين ،بعد ان كشف القائد العسكري
لحامس يف غزة محمد الســنوار عن تويل ضباط من
حامس وحــزب الله والحرس الثــوري قيادة عملية
«ســيف القدس» عرب غرفة عمليات مشرتكة حققت
التفوق العســكري واالمني عــى جيش العدو يف كل
املواجهــات األخرية ،خصوصــا لجهة عنرص املفاجأة
وادخال أسلحة جديدة متطورة يف كل مواجهة أربكت
قيادات العدو ،وكشــفت عن صالبــة بيئة املقاومة
االمنية وتفوقها واستحالة خرقها ،وها هي صواريخ
«القسام» املتطورة عىل بعد كيلومرتات من «تل ابيب»
وقادرة يف اي لحظة عىل تعطيل دورة الحياة وشــل
االقتصاد ،اما االنجاز االكرب فيبقى بتعميم االنتفاضة
قريبا عىل مناطق الـ  ٤٨وانتقال العمليات النوعية اىل
قلــب الكيان «االرسائييل» ،وهذا هو الخطر الوجودي،
بعــد ان اصبح عــدد املواطنني الفلســطينيني يعادل
الوجود السكاين «االرسائييل».
وحسب املتابعني ،فان زيارة هنية اىل بريوت ،تجعله

عىل بعد خطوة مــن طرق ابواب
العاصمة السورية ،جراء الجهود
التي يبذلها حزب الله لتعزيز محور
املقاومة ،وازالة الغيوم الســوداء
من العالقة بني ســوريا وحامس،
وهنــاك خطــوات ايجابية قريبا،
وال ميكن لحــاس اال ان تصحح
وتعتــذر عن اخطــاء املايض وما
ارتكبته بحق دمشق ،التي حاربها
العــامل وقــدم كل املغريــات لها
ورفضتها ،ورفضت املساومة عىل
الوجود الفلســطيني املقاوم يف
دمشق ودفعت امثانا كبرية.
وحسب املتابعني ،فان التحوالت
الكــرى يف موازيــن القوى يف
الرصاع العريب – «االرسائييل» مل
تــأت من فراغ ،بل كرســتها دماء
القادة يف املقاومة الفلســطينية
وحزب الله وســوريا وايران واليمن والعراق مع آالف
الشــهداء الذين حققوا املعجــزات وفرضوا التوازنات
الكــرى ،التي ال ميكن القفز فوقها من أي قوة عاملية،
وال ميكــن تجاهــل املعطيات الجديــدة التي فرضتها
املقاومة عســكريا عىل كل املســتويات عندما تقرع
ابواب الحلول ،وحتى الوصول اىل تلك املرحلة ،حســب
املتابعــن ،فان ابواب الضغــوط عىل محور املقاومة
ســتصل اىل مداها مــن اجل دفعــه اىل التنازل عن
رشوطــه املرتفعة ،ومن هنــا تتالقى بعض االصوات
الداخلية مــع البيانات الرســمية لزياريت محمد بن
ســلامن اىل مــر واالردن ،ورضورة نزع ســاح
املقاومــة كونه العقبــة الوحيدة امــام تغيري وجه
املنطقة ولبنان ،وهذا السالح يقف حائال امام الرغبات
العربية بالتطبيع ،ويجعل هذه الدول عاجزة عن تلبية
مطالــب امريكا ورشوطها ،مــا ينفي الحاجة اليها
واىل وجودهــا وادوارها ،وهذا ينطبق عىل «ارسائيل»
ايضا ،ومن هنا فان التغريات الكربى باتت صرب ساعة.

بالتشــكيل ،نظراً لإلختالف يف وجهات النظر بني القوى
حول الشــكل ،خصوصاً مع مطالبة النائب جربان باسيل
برضورة تشكيل حكوم ٍة سياسية بحتة ،يف ظل مطالبة
البعض اآلخر بحكومة تكنوقراط ،مام سيؤخر التشكيل،
وهذا يعني حصول شللٍ سيايس كبري سينعكس سلباً عىل
اإلصالحات املتفق عليها مع صندوق النقد الدويل لإلفراج
عن املساعدات التي ُوعد بها اللبنانيون.
عىل ٍ
خط موازٍ ،دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الكتل
النيابية إىل املشاركة يف االستشارات النيابية غري امللزمة
التي ســيجريها ميقايت لتشكيل حكومته يومي االثنني
والثالثاء من األسبوع القادم.
مها ُم حكومة ميقايت يف حال لو تشــكلت ســتكون
صعبة ،فعىل مدى الســنني الثالثة املاضية شــهد لبنان
انهيــاراً إقتصادياً كبرياً ما أدى اىل فقدان اللرية اللبنانية
أكرث من  %90من قيمتها وانهيارها أمام الدوالر ،ما سبب
زيادة يف أعداد الفقراء وصل اىل أكرث من  ،%70وشــلالً
مالياً كبــراً ،وقد صنف البنك الدويل لبنان من بني عرش
أسوأ أزمات عاملياً.
ويقع
تحدياتكبرية،
ٌ
إذاً،أمامالحكومةاللبنانيةالجديدة
ُ
عــى عاتقها أوالً معالجة الوضع االقتصادي ،إضافة إىل
امليض قدماً يف معالجة ملفات اســراتيجية منها ملف
ترسيم الحدود بني لبنان والعدو االرسائييل ،والبدء بتنفيذ
إجــراءات وضعها صندوق النقد الــدويل رشطاً لتقديم
مساعدةللبنان.
فهل ستتشــكل حكومة األربعة أشــهر يف القريب

العاجل؟وما هو شــكلها؟ ومن سيبقى من الوزراء ومن
ستجيبعنكلهذهاألسئلة،
سيتغري؟األيامالقليلةاملقبلة
ُ
والعربة يف اإلرساع بتشكيل حكوم ٍة تنق ُذ لبنان من املزيد
من اإلنهيار.

ً
ّ
مــيــقــاتــي إمــتــحــان الــتــســعــيــن يــــومــــا ...ه ــل ثــمــة فــرصــة؟!

فاطمة شكر
َّف
كان واضحــاً أن الرئيس نجيب ميقايت ســوف يكل ُ
لتشكيل الحكومة الجديدة ،رغم كل األصوات التي كانت
تعلو ضده من قبل البعض ،والرتويج لبعض الشخصيات
السياسية السنية من جه ٍة أخرى.
فقد حصل ميقايت عىل عدد كاف من األصوات من نواب
الربملان لتعيينه رئيساً للوزراء ،لكن هذا العدد الذي وصل
اىل  54صوتــاً من أصــل  128نائباً ،يؤكد وجود خالفات
جذري ٍة بني الفرقاء والقوى السياســية ،ما يعني وجود
أزم ٍة حقيقة.
وكان الثنايئ الشيعي قد سمى ميقايت ،يف حني رفض
التيارالوطنيالحروعىللسانالنائبجربانباسيلتسميته،
بسببصعوبةتشكيلحكومةيفالوقتالحايل،وصعوبة
املرحلةاملقبلة،واكتفت«القواتاللبنانية»بعدمتسميةأحد
للرئاسة ،يف حني أن 10من النواب «التغيريين» سموا نواف
سالم،مايؤكدأنهؤالءالنوابقدنسقوامعالخارجوتحديداً
أمريكا ،ما يطرح عالمات استفهام جديدة حول التدخالت
العلنيةلإلدارةاألمريكيةبالشأنالداخيلاللبناين.
فكيف سيشكل ميقايت حكومته لتحل مكان حكومة
ترصيف األعامل التي يرأســها حاليا؟ وماذا عن شــكل
الحكومــة الجديدة ،يف ظل اإلنقســام حول ما إذا كانت
ســتكون حكومة تكنوقراط أم سياسية ،ما سيؤدي اىل
الرشذمة واملزيد من الخالفات؟
ُ
يعلم أن هناك صعوبة
يقــول مقربون من ميقايت ،إنه ُ

ُ
عــــون  :م ــق ــاوم ــة اإلحـــتـــال مـــن قــبــل الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي لــيــســت ب ــإره ــاب
ُ
هــنــيــة :نــرفــض الــتــوطــيــن وال ــوط ــن الــبــديــل والــتــهــجــيــر ومــتــمـ ّـســكــون بــحــق الــعــودة
جــدد رئيــس الجمهوريــة العامد
ميشــال عون موقف لبنان من القضية
الفلسطينية،واملتمثلبتأكيد«حقالشعب
الفلســطيني يف إقامة دولته املستقلة
عىل كامل ترابــه الوطني وعاصمتها
القــدس وتكريس حق العودة اىل ارض
فلسطني لالجئني الفلسطينيني» ،معتربا
أن «مقاومة االحتالل من قبل الشــعب
الفلسطيني ليست بإرهاب».
وأكد الرئيس عون «أهمية املحافظة
عىل القدس التي تلتقــي فيها األديان
الثالثة :املسيحية واإلسالم واليهودية»،
معتــرا انه «ال ميكــن ألحد ان يتصور
القدس من دون كنيسة القيامة وغريها
من األماكن املقدسة».
كالم الرئيــس عــون جاء يف خالل
استقباله قبل ظهر امس يف قرص بعبدا،
رئيس املكتب السيايس لحركة «حامس» عون مع هنية والوفد املرافق
الدكتور إسامعيل هنية عىل رأس وفد،
الفلســطينية .وكان مــن طرفنا تركيز عــى املعركة
عضو
العاروري،
ضم ،نائب رئيس الحركة الشيخ صالح
الرشســة التي تدور يف القدس بني االحتالل الصهيوين
الحركة
رئيس
نائب
املكتب السيايس الدكتور خليل الحية،
وشعبنا املرابط هناك ،حيث تتعرض املقدسات االسالمية
أبو
موىس
الدكتور
الســيايس
يف الخارج وعضو املكتب
واملســيحية لسياسة الهيمنة والســيطرة االحتاللية
واإلســامية
العربية
العالقات
مــرزوق ،عضو مكتب
بشــكل دائم .ورشحنا له ما يجري يف القدس ســواء
الدكتور
لبنان
يف
الحركة
وممثل
للحركة اسامة حمدان
يف اطار التهويد او االســتمرار يف االســتيطان او هدم
احمد عبد الهادي.
املقدسيي لدفعهم
املنازل او االبعاد والتضييق عىل أهلنا
ِّ
الشــعب
«تقدير
عن
اللقاء،
مســتهل
وعب هنية يف
َّ
اىل الخــروج من املدينة املقدســة ،وكذلك ما يجري من
وشعبا،
رئيسا
لبنان،
يف
يلقاه
الذي
للدعم
الفلســطيني
مخططات التقســيم الزماين واملكاين للمسجد األقىص
عىل الرغم من الظروف الصعبة التي مير بها» ،ثم اطلع واالعتداء الذي حصل عىل كنيسة القيامة يف يوم سبت
الرئيس عون عىل آخر التطورات يف فلسطني وما يقوم النور وأحد الفصح .وأكدنا له بأن االحتالل اإلرسائييل ال
به االحتالل اإلرسائييل يف مدينة القدس وغزة والضفة يف ّرق بني مسلم ومسيحي عىل ارض فلسطني ،وخاصة
الغربية« ،ال سيام مشاريع االستيطان التي تنفذ إضافة يف القدس .وإستعرضنا ما جرى سابقا يف كنيسة املهد
اىل التعــرض الدائم ألماكن العبادة واقتحام املســجد يف بيت لحــم من حصار إرسائييل وعدوان واطالق نار
األقىص وغريها من املامرسات العدوانية».
ووقوع شهداء واعتقاالت من داخل الكنيسة من شبابنا
ونوه هنية بـ»صمود الشعب الفلسطيني ومواجهته املسلمني واملسيحيني عىل حد سواء».
أضاف« :لقد تعرضنا يف حديثنا للحصار الظامل الذي
لالعتــداءات اإلرسائيلية املتواصلة» ،محييا الشــهداء
ما زالت تعيشه غزة منذ  15عاما بهدف كرس ارادة الشعب
الفلسطينيني «الذين سقطوا يف هذه املواجهات».
ويف نهاية الزيارة ،قال هنية« :كان اللقاء مناســبة الفلسطيني وإخضاع املقاومة يف فلسطني وغزة الرادة
عرضــت له فيها آخر التطورات التــي متر بها القضية االحتالل ،امتدادا اىل ما يعيشه أهلنا يف مخيامت لبنان،

بعد  74عامــا عىل النكبة واللجوء.
واكدنــا لفخامة الرئيس أننا نرفض
التوطــن والوطن البديل والتهجري،
ومتمســكون بحق العودة اىل ارض
فلســطني ،ومتنينا عــى فخامته
والدولة اللبنانية النظر بإيجابية اىل
بعض متطلبات الحقوق اإلنسانية
ألهلنــا يف املخيــات خاصة ان
هنــاك تراجعا كبــرا يف الخدمات
التــي تقدمها االونــروا للمخيامت
الفلسطينية».
وتابع« :مــن جانبنــا ،تقدمنا
بالتهنئة اىل فخامة الرئيس والدولة
اللبنانية والشعب اللبناين عىل انجاز
االنتخابات النيابية واالســتحقاق
االنتخايب ،ومتنينا للبنان االستقرار
واالمــن والعافيــة ،ألن قوة لبنان
(دااليت ونهرا) واستقراره هام قوة لفلسطني ودعم
للمقاومة فيهــا .واكدنا تضامننا
الكامــل مع لبنان يف مواجهة التحرش اإلرسائييل عىل
الحدود البحرية اللبنانية-الفلسطينية ،وليس اللبنانية-
اإلرسائيليــة ،يف محاولة لرسقة الــروات الطبيعية
للبنان ،من الغاز او النفط ،واكدنا ان اإلرسائييل مغتصب
لفلسطني وال يحق ان متتد اذرع هذا االحتالل اىل أي بلد
عــريب وال اىل لبنان وحقه الكامل يف ثرواته الطبيعية
ونفطه وغازه».
وختم« :لقد اســتمعنا اىل فخامة الرئيس وهو يجدد
موقفلبنانورئاسةالجمهوريةمنالقضيةالفلسطينية
وحق الشعب الفلسطيني يف إقامة دولته املستقلة عىل
كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس وعىل حق العودة
اىل ارض فلســطني لكل الالجئني الفلسطينيني .كام اكد
فخامته أن من حق الشعب الفلسطيني ان يقاوم االحتالل
وأن املقاومة ليست بإرهاب كام قال ،ال هي يف فلسطني
إرهابا ،وال املقاومة هنا يف لبنان وحزب الله إرهابا .وهو
يرفض ان توصــف املقاومة بوصف اإلرهاب ،طاملا انها
مقاومة ضد االحتــال .وعربنا عن تقديرنا العايل جدا
لفخامته ونحن نتمنى له دامئا الصحة والعافية وللبنان
األمن واالستقرار واملزيد من الوحدة»

ُ
املقاوم ــــــــة شـ ــــــــرط وج ــــــــو ِد لبن ــــــــان
زاهر الخطيب
ُ
رشط حاميــة انتصار
املقاومــة
شــعبه يف العــام  2000املقاومة
ِ
ُ
وأرض ِه
رشط صونِ سيادته بسامئ ِه
وميا ِ
هــ ِه َّ
والثوات ما ظه َر منها وما
َبطَن.
أ َومل يؤكــد ذلك أمني عام حزب الله
الســيد حســن نرص الله يف ذكرى
انتصار آب 2006؟.
أليس لِغاياتِها وأهدا ِفها السياس ّية
َ
الحروب العسكر ّية والعدوان ّية،
تُشَ ُّن
ُ
أَ َوليــس ال ِ
والعقوبــات
ُ
حصــا ُر
ّ
الخلق ُة
واالغتيــاالت والفــوىض
ُ
ُ
الوحيش
واإلرهاب
ة
ن
و
والث ُ
ّورات املل ّ
ُ
ُّ
وقطع الـطّ ِ
ُ
واألمــوال  ،هــي
رقات
ُ
للحروب االقتصاد ّي ِة
البدائل الجاهز ُة
ُ
ِ
عـنـــد فشــلِ
الحروب العسكر ّي ِة
ِ
تحقيــق غاياتِها
الظاملــ ِة مــــن
ِ
وأهـدا ِفها السياس ّية؟
الفلســفي:
• متهيــدٌ  ...يف ال ُبعد
ّ
ٌ
وجودي.
رشط
املقاوم ُة
ّ
ٌ
َ
وجــودي يف
رشط
ة
املقاومــ
إن
ٌّ
حيا ِة اإلنســان ،ألنــه فطر ٌة طبيعية
وس َّن ٌة توا ِك ُبه مع نشأتِه ويف تكوينه،
ُ
سوا ٌء مبناعته الجسد ّية ،أم مبناعته
أذى
النفســ ّية ،مناع ٌة جسد ّية لِدفع ً
ع ظلم ُ
ُ
ينال
يطال الجسد ،ونفس ّية لِرد ِ
من ال ّنفس ...أ َومل تلِدْنا أمهاتُنا أحرا ًرا؟
الســات يف ِ
ّ
س َيِ
أال
تتجل هذه ِّ
األنبيا ِء والشــهدا ِء والعلام ِء والقاد ِة
ِ
املناضلة
العظامء؟ وعند الشــعوب
واألقـــــويا ِء فـــــي نفــوسهم
ُمــذ كــان ال ّتـم ُّرد علــى الظــلم
والطـغـيان؟
ليس ُ
قائم
واإلنســان
الكونِ
جدل
ٌ
أَ َ
عىل الدِّ يالكت ّية ،أي الثنائ ّية يف رصاع
كالــراع الدائر بني الخري
األضَّ داد،
ّ
رش عىل صعيد اإلنسان واملجتمع،
وال ّ
الحق والباطل ،أو
أو
كالصاع الدائ ِر بني ِّ
ّ
بني ال ّنور والظُلمة ،أما يف املوضوع ِة
الصاع
التي نحــن بصددها ففــي ّ
الدائ ِر بني الحريّــة والعبوديّة ...بني
حريّة اإلنســان يف ِ
خياراته بإعطاء
ِ
املعنى الذي يريدُ لِوجوده ســ ّيدً ا ح ًّرا
ّ
أي ارتهان أو استالب أ ِو
مستقل عن ِّ
أي نوعٍ كان ،وعبودي ٍة
اســتغالل من ِّ
تك ِّبلُهُ بالسالسل الحديدية واألغالل
إىل األذقان ،أو عبوديّة أشــدُّ وأدهى،
تتبــدّ ى خبيثًــ ًة بالعبودية الفكريّة
والعنرصيّة والطائف ّيــة واملذهب ّية
والفئويّــة واملناطق ّيــة والعائل ّية
وال ُعصبويّــة ،وهــي أخطــ ُر أنواعِ
ٍ
ٍ
رشيف عن
حديث
العبوديــات .ويف
التعصــب والعصب ّية« :إنها لجاهل َّيةٌ
ُّ
ن ِتنة».
ُ
رشط وجو ِد لبنان
 1ـ املقاوم ُة
أربع َة عرش عا ًما مضت عىل انتصار
الصهيوين يف
شــعبِنا عىل العــدو ّ
حرب متوز  ،2006استطاعت خاللها
املقاومــ ُة مجابهــ َة تحدِّيات الحرب
الصهيو  -أمريك ّية العدوان ّية الهمج ّية،
ُّ
َ
وإســقاط مرشوع الرشق األوســط
بشت به السيدة
الجديد ،الذي كانت قد ّ
ِ
بشــخص
رايــس الحكومة اللبنانية
ِ
رئيسها فؤاد الســنيورة ،ومل يكن قد
ٍ
مىض أكرث من ثالثة وثالثني يو ًما حتى
خاب ُ
فأل أمريكا بعد أن ساء ظ ُّنها بقو ِة
الصهيون ّية ،التي مل توفّر
أداة التنفيــذ ُّ
حتى أطفال قانا يف ارتكاب مجازرها
 ،فجعلتهم أشال َء متناثرة فـــي مركز
القُوات الدولية .وقد متكّنت املقاومة
ٍ
معادالت لل ّردع ،غلّت
بعد ذلك من تثبيت
الصهاينة عن استســهالِ العدوان
يد ّ
عىل لبنان ،بفضــل القو ِة املتعاظمة
يئ،
لِلمقاومة وموقفهــا الث ِّ
َّوري املبد ّ
وتطويــر قدراتها التــي قلّصت ،إن مل
الصهاينة
رش ّ
نقل ،كفّت إىل حدٍّ بعيد َّ
الغادرين بغزو لبنان أ ِو استمرا ِء تَكرار
الفضــل األول يف
ُ
اعتداءاتــه .ويعود
ذلك إىل املقاومــة يف ِ
خيارها بتأكي ِد
ِ
ورفضها رفضً ا مطلقًا َ
قبول ال ُذ ِّل
ق َّوتها
والهوان ألبناء شعبها والوطن ،فكانت
أي عدوانٍ عىل سيادتنا ،وال
لِرتد َع بق َّو ٍةَّ ،
ســ ّيام بعد أن ط ّورت املقاوم ُة قدراتِها
ال ّردعية ،وبذلت من الجهود والجهاد ما
يوافــ ُر املقدر َة عىل كبحِ جموح ال ِ
حلف
ين ومن ِعه من ش ِّن
االستعامري ُّ
الصهيو ّ
ِّ
حروب جديد ٍة  ،فاملقاوم ُة الباسل ُة باتت
ٍ
حساب
الصهيوين
تفر ُ
ِض عىل العدو ُّ
َ
أي مغامر ٍة
ال ِكلفة يف حال إقدا ِم ِه عىل ّ
غري محســوبة ،وذلك بفعل امتالكها
قوة قاهرة تُخفي املفاجآت ،وتســهر
لياليها بضناء يف مواصلة بناء ق َّوتها
وتعزيزها تدري ًبا وعدّ ًة وعتادًا ،بفضل
الرشاكة املصرييّة مع سوريّة وإيران
اللتني تواصالن دعم املقاومة يف أقىس
االلتزام
الظروف ،ول َْم يَرصِف ُهام عن ذلك
ِ
أي عدوانٍ
األخوي
املصريي
األخالقيُّ ،
ِّ
ِّ
ِّ
ني
أو حصا ٍر أو تهدي ٍد أو تآم ٍر مع شياط ِ
الداخلِ أو الخــارج ،وإنّ رشفا َء لبنان
وأحرا َر العامل لَ َمدينــون لتلك األرواحِ
الغالي ِةوالدما ِءالزك ّي ِةوالجهو ِداملضنية
 ،التي تبذلُها املقاومة بعنا ٍء وســخاء،
والتي ال يجوز أن يطمسها أو يغ ِّيـ َبها
أي جحو ٍد أو نكران.
ُّ
ُ
رشط حامية انتصار
2ـ املقاومــ ُة
أي عدوان
لبنان العـــام  2002وردع ّ
علـــى شــعبه وترسيخ قــــ َّوته
وإســقاط مقـــولة قــــوة لبنان
بضعفــه ،والثالثية التي أرســاها
ين «هي قــوة لبنان
الشــعب اللبنا ّ
بجيشــه وشــعبه ومقاومته» ضد

ين الــذي
ين االستيطا ّ
العدو الصهيو ّ
دســه االستعامر فـــي قلب الوطن
َّ
يب لـدو ٍر وظيفي  ،يقيض بتجزئة
العر ّ
يب وقـمع حركات ال ّتح ُّرر
الـوطن العر ّ
فيــه طامعا بعد احتالل فلســطني
صهيون ّية بِـــا
بجعل لبنان محم ّية ُ
حا سامءنا وأرضنا
ســـيادة ،مستبي ً
ومياهنا ونفطنا والغاز والرثوات ،ما
ظه َر منها وما بَطَن.
أما وقد دخلنا بهذه املعادلة الثالثية
ر الذي ّ
ول فيــه زم ُن الهزائم
العــ َ
وجــاء زم ُن االنتصارات ،وخاض فيه
لبنــان مع محــور املقاومة معارك
ال ّتحرير الظافرة.
« فقد أصبحت املقاوم ُة تحمي لبنان
الصهيوين ورعاتَه يف
وتــرد ُع العد َّو ُّ
العــامل ،ورشكا َءه يف املنطقة ،وهي
ين ،ومع
بالرشاكة مــع الجيش اللبنا ّ
غالبية الشــعب الحاضنة والدّ اعمة،
تقيــم منظومة الدِّ فاع والحامية ضدّ
الصهيوين ...وضدّ اإلرهاب
ال ّتهديــد ُّ
التكفريي ...وأخطــارِه ...وإجرامه
ّ
بكل
الدمــوي .وقد بــذل املقاومون ّ
ّ
تواضع تضحيــات ج ّمة يف معركة
وجــو ٍد مصرييّة ،فدافعــوا بالدماء
عن حق شــعبهم يف الحياة واألمان،
وحرسوا بأرواحهم مع أبطال الجيش
اللبنــاين َوحدة الشــعب والوطن ،
كام منعــوا الغَــزوة اإلرهابية من
يب ،فكانوا خالل
متزيــق الرشق العر ّ
الســنوات األخرية يبذلــون الدماء
واألرواح دفاعــا عــن لبنــان وعن
ســوريّة والعراق يف ملحمة رشق ّية
عرب ّيــة تاريخ ّيــة عظيمــة ،تؤكد
وحــدة مصري الــرق ،رغم جميع
خطط الهيمنة االستعامريّة الهادفة
لِتمزيقه وإخضاعه ونهبه .وقد كانت
رشاكــة املقاومة املصرييّة ،وبالذات
مع الشقيقة سورية ،مثاال لألخ ّوة،
ولوحدة املصــر القومي .بينام كان
العظيم،
الفضــل
ُ
إليران الشــقيقة
ُ
الــذي ال يُنىس يف متكني ســورية
وفلسطني ولبنان والعراق واليمن من
التّصدّ ي للغزوة اإلرهاب ّية ،املدعومة
ين
من الحلف
االســتعامري ُّ
الصهيو ِّ
ِّ
يب األشــد صهي ًنة أو قُل
العر
الرجعي
ّ
ّ
ال ِعربي األشدّ كُف ًرا».
الحــروب االقتصادي ُة العدوان ّي ُة
•
ُ
ً
بديل عن الحروب العسكر ّية الظَّاملة
تحقيق غاياتها
عند فشــلها فــــي
ِ
وأهدافها السياس ّية.
«لقد ســارع حلف العدوان بعد ُّ
تعث
الدمــوي إىل إحكام أدوات
مخططــه
ّ
االقتصاديعىلسور ّية
الحصاروالخنق
ّ
وإيران ،وكذلك عىل لبنان ،بينام كانت
الحكومات اللبنانية املتعاقبة قارص ًة
ُ
بخططها وتوجهاتها عن ابتكار وتنفيذ
الربامج الوطنيــة ،التي ترعى فرصا
جِ ديّة لتوفري مســتلزمات الصمود،
ولتطوير القُــدرة عىل كرس الحصار
االستعامري ،والتصدّي ملسار
يب
الغر ّ
ّ
االنهيار االقتصادي واملايل ،الذي كان
أبر ُز وجو ِ
هه النافرة اختناق القطاعات
املنتجة ،ومتادي الريع ّية والفساد .وما
الــرور ُة الوطنية تفرض عىل
ّ
تزال
الوطني،
للصمود
لبنــان اعتام َد خط ٍة ّ
ّ
ترتكــز اىل تطوير قطاعــات اإلنتاج
وإحيــاء الرثوة الحقيقيــة ،وتثبيت
دعائم االســتقالل الوطني ،والتح ُّرر
مسك
من الهيمنة االستعامريّة عرب ال ّت ُّ
برشاكة الحياة مع ســوريّة والعراق
وإيران وســائر دول الرشق .وإنّ عدم
مالقاة هــذه الفرص بخطوات عملية
يوقــع لبنان رهينــة يف فخّ الهيمنة
ُ
الغربيــة اللصوص ّية أ َّيا كان غطاؤها
الخــادع ،وهو ما يجــب أن ينتبه إليه
جميــع اللبنانيني القادرين علــــى
توسيعال َف َر ِ
صومضاعف ِةالقدراتعرب
تنويع الخيارات».

} نداء إىل أبناء
األ ّمة جمعاء }

بيننا وبني االســتعامر قضايا لن
تُصفَّى باملناشدة والخنوع أو التملّق
العاطفي ...بل هي تدعونا إىل كفاحٍ
ّ
ٍّ
شاق وطويل...
يل
عم ٍّ
بيننــا وبــن االســتعامر قض ّية
فلســطني التي شاؤوها لقمة سائغة
للصهيون ّية املجرمة ،ولكنها ،لن تكون
ُّ
يف معركــة الوجود مهام أبطأ الزمن
َّإل ألبنائها بدمائنــا وبجها ِد األجيال
ِ
صفقات
ستكون .فال صفقة قرنٍ وال
قرونٍ تعيد فلسطني ألهلها عرب ّي ًة أب ّي ًة.
لقد ضاع عم ُرنا ال ّرخيص باملساومة،
والس ّيام فلسطني لن تعود ّإل باملقاوم ِة
أساسا ،وتجلياتها السياس ّية
املسلّح ِة
ً
والدبلوماســ ّية والجامهري ّيــة
ح
والثقاف ّية ،تكــون يف خدم ِة الكفا ِ
املسلّح .قـضـــية فلسطـيـن هــي
قضي ُتنا املــــركزيّة فــــي الرصاع
الصهيـونـي.
يب ُّ
العــر ّ
«ال صلح ال تفــاوض ال اعرتاف»،
املقاوم ُة ُوجِ دت لِتبقى «ما أُ ِ
خذ بالق ّوة
س َت ُّد بغريِ ال ُق ّوة» ،الرئيس الراحل
ال يُ ْ
جامل عبد النارص.
« ال رشاكة مرشق ّية وعــرب ّية ّإل
واملقاوم ُة جوهرها» ،الرئيس بشــار
األسد.
نهضــ ُة األ ّمة ،وتوحيــدُ الوطن
العريب ره ٌن بوحــد ٍة وطني ٍة قومي ٍة
الشفاء والكادحني
أمم ّية لِمعســك ِر ُّ
مـن أحرا ِر العامل ،عىل مبدأ «نُصا ِد ُق
َمن يُصا ِدقُنا ونُعادي َمن يُعادينا».
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هـــذه االع ــت ــب ــارات تــقـ ّـيــد انــطــاقــة ميقاتي

ّ
نيابي ـــة ضاغط ـــة النت ـــزاع حق ـــوق املدين ـــة»
ن ـــواب طرابل ـــس نح ـــو تش ـــكيل «ق ـــوة
هـــــل يُحقـــــق النـــــواب الجـــــدد مـــــا عجـــــز عنـــــه النـــــواب الســـــابقون ؟

دموع االسمر

هيام عيد
انتهى يوم اإلستشــارات الطويل بتسمية
هزيلــة وب 54صوتاً للرئيس نجيب ميقايت،
مــؤش عىل أن املعادلــة التي انبثقت من
ّ
يف
اإلستحقاق اإلنتخايب النيايب األخري ،مل تنطبق
عىل اإلســتحقاق الحكومي ،وكأن «التغيري»
الــذي اقرتع لــه املواطنــون يف اإلنتخابات
األخرية ،فشــل يف الوصول إىل السلطة ،من
حيــث إدخال عنارص جديدة يف عملية تكوين
السلطة التنفيذية ،فكان أن بقي خيار الرئيس
ميقايت للمرة الرابعة منذ العام .2005
ويف هذا السياق ،ويف قراءة رسيعة لنتائج
اإلستشــارات التي حصلــت يف قرص بعبدا،
رأى وزير ســابق ،أن ســيناريو اإلستشارات
ثــم التكليف مل يكن عــى قدر التوقّعات لدى
األطراف والكتل النيابية التي كانت رشّ ــحت
السفري ن ّواف سالم ،بالنسبة إلرساء معادلة
حكومية تطرح نهجاً مختلفاً عن النهج الذي
اتُّبع مع الحكومات الســابقة ،وبالتايل ،فإن
الوزير الســابق ،رأى أنه بعد التكليف ،ستكون
انطالقة ميقايت مق ّيدة بسلســلة اعتبارات
سياسية أوالً ،واقتصادية ومالية ثانياً ،وصوالً
إىل إجتامعية ومعيشية ثالثاً ،حيث أن منسوب
األزمات يرتفع بشــكل دراماتييك ،وقد شكّل
إرضاب املوظفــن يف القطــاع العام املرحلة
املؤسســات الرسمية،
ما قبل األخرية لتحلّل
ّ
ورضب انتظــام العمل فيهــا ،ما يجعل منها
عىل حافة اإلنهيار الكامل ،وعندئذ ســيكون
أمام الحكومة أكرث من تحدّ ي لجهة استعادة
الوضع السابق ،ولو أنه وضع مأزوم.
لكن هــذا الواقع ،أضاف الوزير الســابق،

ينسحب عىل صورة الحكومة العتيدة يف حال
نجح ميقايت يف تشــكيلها ،وعىل الحصول
عــى ثقة النواب الذين مل يســ ّموه ،أو الذين
س ّموا منافسه السفري ن ّواف سالم ،عىل اعتبار
أنه من الصعب تغيري الوضع الحايل من خالل
«عدّ ة الشغل» القدمية.
وأمــام كل هذه املعطيــات ،فإن الصورة مل
تنقشع بالكامل بعد تكليف ميقايت ،وخصوصاً
أن هذا التكليف كان شــبه محسوم ،ولذلك من
الصعــب الحديث ،ومنذ اليوم ،كام قال الوزير
السابق نفسه ،عن مشهد حكومي جديد ،ذلك
أن ترصيف األعامل مرشــح ألن يستم ّر ،وإن
كان طــرح إجراء تعديل وزاري عىل الحكومة
الحالية ،متدا َول بقوة يف األوساط السياسية،
ويحظــى بدعم األطراف التــي دعمت خيار
ميقايت ،وســتعمل عىل أن ينطلق يف العمل
الحكومي عىل رأس فريق وزاري يضم وجوهاً
قدمية وجديدة يف آن ،خالل األشهر املقبلة.
غري أن الهدف األســاس الذي أعلنه ميقايت
بعــد تكليفه ،والذي تركّز عىل مدّ اليد للتعاون
مع جميع األفرقاء ،ســيبقى شعاراً مع وقف
التنفيــذ ،كام يكشــف الوزير الســابق ،ألن
األســباب التي أدّت إىل متكّنه من اإلنجاز يف
حكومة ترصيف األعامل عندما كانت مكتملة
املواصفــات ،ما زالت قامئــة ،ورمبا أُضيفت
إليها أسباب جديدة ساهمت يف زرع العراقيل
أمام أي مســرة حكومية وفق العناوين التي
أعلنها ميقايت يف كلمته من قرص بعبدا.
ومــن هنا ،فإن الوزير الســابق ،يجزم بأن
الضبابية التي كانت تســيطر عىل الوضع يف
األيام املاضية ،مل تنقشع متاماً ،ويجب ت ّرقب
اإلستشارات النيابية غري امللزمة بشأن عملية
التشكيل لتحديد مسار األمور الالحقة.

ّ
ّ
الجنسية
املثلية
دريان :دار الفتوى لن تسمح بتشريع
وال بتمريــــــــــر مشــــــــــروع الــــــــــزواج املدنــــــــــي
أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد
اللطيف دريان ،أنه «لن يستطيع أحد أن يهمش
املســلمني السنة يف لبنان أو ينهش يشء من
حقوقهم» ،مطمئنا أن «أهل السنة والجامعة
يف لبنان هم بخري رغم كل ما يتعرضون له من
أزمات متالحقة ،وسيبقى دورهم ومكانتهم
وموقعهم الشعبي والدستوري واألسايس يف
املجلس النيايب ويف الحكومة ورئاســتها يف
الدولة اللبنانية».
وأعلن خالل الحفــل الختامي والتكرميي
للفائزيــن يف مســابقة «نزار وســهام»،
أن «دار الفتــوى املؤمتنــة عــى الوجود
والتاريخ والعقيدة ملا فيه مصلحة املســلمني

واللبنانيــن جميعا مواقفها ثابتة وصلبة ال
تزعزعها التحديات ،وســتواجه بقوة وحزم
كل األفكار والطروحات املريبة واملشــاريع
املشبوهة التي تنال من الرشيعة اإلسالمية
الســمحاء ،فلن تســمح بترشيــع املثلية
الجنســية وال بتمرير مرشوع الزواج املدين
املخالف للدين اإلســامي ولــكل الرشائع،
ويخالف أيضا أحكام الدســتور اللبناين يف
مــا يتعلق بوجوب احــرام قانون األحوال
الشــخصية املعمول به يف املحاكم الدينية
العائــدة للبنانيني يف املادة التاســعة منه،
هذه ثوابت دار الفتوى واملســلمون جميعا
يف لبنان ومعنا رؤساء الحكومات».

ّ
إمكانية التعاون
عرض مع وفد إتحاد املترجمين

ّ
وزيــر الثقافــة :أتطلــع إلزالــة الشــمع األحمــر
ُ ّ
ولــد مســرح ّ
«دوار الشــمس» خــال يوميــن املقبلين
عــن م
أكــد وزير الثقافــة يف حكومة ترصيف
االعاملمحمد وسام املرتىض ،أن «يطلع اىل
ازالة الشمع االحمر عن احد مولدات مرسح
دوار الشــمس خالل اليومني املقبلني» ،الفتاً
اىل أن «مرسحــا يعترب املكان الوحيد لطالب
العلــوم املرسحية الجراء تدريباتهم وعرض
مشــاريع تخرجهم ال ميكن ان يغلق» ،وقال:
«العمل جار لحل املشــكلة مع املعنيني ونأمل
خريا».
وكان املرتىض ،قــد التقى يف مكتبه يف
قــر الصنائع ،رئيس مجلس ادارة «مرسح
دوار الشمس» فادي ابو سمرا بحضور نقيب
املمثلني نعمة بدوي وعضوي النقابة اسامة
شعبان وسعد حمدان.
واطلــع املرتــى مــن ابو ســمرا عىل
«حيثيات االغالق املفاجئ ،ال سيام انه سبق
الدارة املرسح ان تجاوبت حني طلب اليــــها
وضــــع فيلرت عىل داخون املولد ،وان قدرة
االدارة مل تكــن تتحمل اكرث من فيلرت وطني،
حيــث ان دفرت الرشوط املوضــوع تجاوز
االمكانــات املالية للمــرح» ،ومتنى ابو
ســمرا عىل الوزير «املساعدة الزالة الشمع
االحمر».
يشــار اىل ان املرتــى كان قد ذكر ،عرب

حسابه عىل مواقع التواصل اإلجتامعي ،أن
«مرسح دوار الشمس ليس مرسحا فقط ،إنه
متنفس ال سيام لطالب العلوم املرسحية يف
الجامعــات ومكان متارينهم وفيه يعرضون
مع بداية شــهر متوز مشــاريع دبلوماتهم
لتقييمهــا وتقريــر مصريهــم الــدرايس
باالســتناد اليها ...اقفاله ســوف يتسبب
بكارثة! حتام سوف نعمل عىل تجنبها نحن
وسعادة املحافظ».
كام اســتقبل املرتىض وفــدا من إتحاد
املرتجمني برئاســة وديان مرتىض ونائبتها
عبري مرتــى واملســؤول االعالمي بالل
الدرنــوح ،وتم البحث يف شــؤون اإلتحاد
ونشــاطاته ،وجرى التــداول يف امكانية
التعاون بني الوزارة واالتحاد عىل صعيد دعم
«املكتبــة العامة التحــاد املرتجمني وايجاد
آليــة لدعم الدورات التدريبية التي ســتعقد
يف املركــز الرئييس لالتحــاد ويف املكتبة
الوطنية.
كام جرى البحث يف آلية تصور بروتوكول
تعاون بني االتحاد والوزارة ليشــمل الدورات
التدريبيــة من جهة ،وترجمة الكتب األدبية
واألثرية من جهة أخرى.

رحــــمــــه :إم ـــتـ ــن ـــاع نـــــــواب مــســيــحــيــيــن عــــن تــســمــيــة
ُ
مرشح لرئاسة الحكومة خطأ ميثاقي كــان يجب تفاديه
أشــار النائب الســابق اميــل رحمه ،يف
ترصيح لــه ،اىل أن «امتنــاع العدد األكرب
مــن النواب املســيحيني والســيام املوارنة
عن تســمية مرشــح لرئاســة الحكومة،
بــرف النظر عن الهوية السياســية لهذا
املرشــــح او ذاك ،هو خطأ ميــثاقي فادح
كان يجــــب تفاديه ،ويخىش أن يكون لهذا
األمر مفاعــــيل سلبية لدى نواب الطائفة
الســــنية يف انتخابات رئاسة الجمهورية
بعد اشهر».

ورأى رحمــه ان «مــا يــــثري العجــب
واالســتغراب أن كتلــة نيابية مســيحية
وازنــــة تلقّت دعام ســنيا واضحا أمن لها
فوز عدد من مرشــحيها ،ترفض تسمية اي
شــخصية سنية لرئاســة الحكومة بذرائع
أقــل ما يقال فيها انها غــر مفهومة عىل
اإلطالق».
واضــاف »:اكــرر رفيض ملــا حصل يف
استشــارات األمس عــى أن يتعظ البعض
ملصلحة هذا الوطن املعذب».

الول مــرة يف تاريــخ
طرابلس ،يلتقي نواب املدينة
عــى اختــاف انتامءاتهم
السياســية ،حــول طاولة
مســتديرة ببادرة من النائب
ايهاب مطر،ويف ظل ظروف
تشــتد فيهــا االزمات عىل
مختلفاالصعــدة ،خاصــة
ازمــة الخبــز والطوابــر
اليومية ،اضافــة اىل ازمة
الكهرباء ومولدات االشرتاك
الكهربــايئ وغريهــا ،مام
تــرزح تحت اثقالــه املدينة
من ازمات معيشية وامنائية اجتامع نواب طرابلس امس
واقتصادية واجتامعية.
يتواصلون مبارشة مــع اصحاب االفران والنقابة
اللقاء جمع النواب :ايهاب
مطر ،أرشف ريفي ،طــه ناجي ،رامي فنج ،الياس لهــذه الغاية ،كام بدت الجديــة يف ايجاد الحلول
خوري ،جميل عبود وفراس الســلوم ،وغاب كريم ملولدات االشــراك ومراقبة اســعار االشرتاكات
املفروضــة بالدوالر ،والعمل عــى تأمني الطاقة
كبارة لعارض صحي مفاجيء.
وحسب اوســاط طرابلســية ،ان مجرد تلبية الكهربائية للمدينة الغارقة بالعتمة ،عدا عن حلول
النواب ،رغــم انتامءاتهم السياســية املتناقضة ،الزمة البلدية وازمات االستشــفاء والدواء وفرض
دليل عىل تغليبهم مصلحــة طرابلس ،وقد دخلوا االمن االجتامعي والسيايس واالقتصادي ،اضافة
اىل اللقــاء بعد ان نزعوا انتامءاتهم عند باب قاعة اىل رداءة الشوارع وتنظيمها ،ومراقبة مياه الشفة
اللقاء يف الشــاطيء الفيض بامليناء ،ويقول احد وغريها..
قد يكون اللقاء النيايب الطرابليس مطلب شعبي
الفاعليــات ان العربة يف النتائج وليس يف اللقاء،
رغــم ان البيان الصــادر عنهم حمل مواقف جدية ملح ،وشــكل ظاهرة يف املدينة نتيجة ما وصلت
وحامســة يف العمل عىل حل مجمل االزمات التي اليــه من انحــدار وتفش ملظاهــر الفقر والجوع،
تعيشــها املدينة بدءا من ازمــة الخبز ،وان النواب وتحولها اىل ما يشبه مدينة اشباح جراء تهميشها

وتطويقهــا ولغياب العناية
والرعايــة الرســمية ،لكن
وفق االوساط الشعبية ،فان
اللقــاء كان رضوريا رشط
استمراره ،وهذا ما اعلنوه عن
اقرارهم باعتباره لقاء شهري
تحت مســمى هيئة متابعة
قضايــا طرابلــس ،وكأنها
ســتقوم هذه الهيئة مبقام
بلدية طرابلــس التي تعاين
بدورها من ازمــات داخلية
ومن عقبــات وعراقيل ومن
عيص توضع يف دواليبها.
ابــدى النــواب الجــدد
حامسة يف متابعة القضايا
الطرابلســية ،ولعــل هذه
الحامســة تتواصل ،لتســد
الكثري من الثغرات التي تركها
النواب السابقون ومل يتمكنوا من معالجتها ،رشط
ان تكون حامسة النواب الجدد منتجة وليست مجرد
شعارات شعبوية تضيع يف اروقة وزارات الخدمات،
او يتحول هؤالء النواب اىل مجرد معقبي معامالت
للمقربني منهم وفق املحسوبيات عىل غرار ما كان
متبعا سابقا...
والنــواب الجــدد امام امتحانــات عديدة :ازمة
الرغيــف ،ازمة الكهرباء واملولــدات ،ازمة ضحايا
زورق املــوت ،ازمــة بلدية طرابلــس وما آلت اليه
تحقيقات حريق املبنى البلدي الذي ال يزال عىل حاله
دون ترميم وتأهيل بعد تبعرث كل الوعود الذي ذهبت
هباءا مع الرياح.

بعــــد تكليفه...ميقاتــــي أمــــام محكمــــة الشــــعب فــــي طرابلــــس والشــــمال

جهاد نافع

كلف الرئيس نجيب ميقايت
لتأليف حكومتــه الرابعة،
ودونهــا عراقيل وعقبات ال
تحىص وال تعد ،وينتظر منه
تدويــر الزوايا النه ال ميتلك
ترف الوقــت ،فبني التكليف
واالنتخابات الرئاسية مسافة
أشــهر اربعة ،وخالل هذه
االشهر ،امام ميقايت لبنانيا
ملفات حساسة تحدث عنها
يف كلمــة التكليف ،وامامه
ملفات طرابلسية وشاملية
وهي اكرث دقة وحساســية،
لكونــه معنيا بها  ،وهو ابن
طرابلــس املطالــب بحلول
رسيعة للملفات الشاملية،
وإال ســتكون لها تداعيات يف املواســم االنتخابية
املقبلة.
باالمس ،ص ّعد اهايل ضحايا زورق املوت مواقفهم
 ،ومل يوفروا احداً من املسؤولني من الرئيس ميقايت
اىل النائب ارشف ريفــي الذي وعدهم بغواصة مل
تصــل ،ويف كل مرة يتأجل موعــد وصولها...هذا
امللف هو االبرز املطروح امام الرئيس املكلف ،والذي
يقتيض معالجة رسيعة ،قبل ان تتحول القضية اىل
قنبلة موقوتة.
امللــف اآلخر امام ابــن طرابلس ميقايت ،هو ان
طرابلس والشــال بني يديه ،وهي االكرث حرمانا
بــن كل املناطق اللبنانية ،وهو االكرث اطالعا عىل
تفاصيــل الحرمان.ولعله يتابع ويســتمع يوميا

اىل أنــن الفقراء ورصاخهم يف طوابري الذل امام
االفران الطرابلسية والشاملية ،ويتابع آآلم املرىض
وتفاصيــل اوجاعهــم عند ابواب املستشــفيات
والصيدليــات ،كــا هو عىل اطــاع كاف الزمة
الكهربــاء يف مدينته الغارقة بالعتمة واملحكومة
مــن اخطبوط مافيا املولدات ،كام اطلع ايضا عىل
قصص وروايات تلوث مياه الرشب وما تسببه من
امراض.
املجالس الشــعبية الطرابلســية ،تحديدا ،تدعو
ميقايت ان يويل مدينته العناية الفائقة والخاصة،
كونهــا كانت مدينة وفية له اعطته يف دورة ٢٠١٨
الرقم االول بني النواب ،وانتظرت منه ان يبادلها املثل،
وكثريون يعولون عليه يف املرحلة املقبلة لاللتفات

لقـــــاءات وزيـــــارات أبـــــي املنـــــى

جديا اىل مدينته والشامل ،بل
ان مراجع شــالية ترى انه
مرجعية اثبتت وجودها يف
الطائفة السنية عىل مستوى
البالد ،ومرجعية طرابلسية
وشاملية.
وتشري هذه املراجع اىل ان
ميقايت نال يف االستشارات
حصــة وازنــة مــن نواب
طرابلس وعــكار والضنية
واملنية وزغرتا ،ففي طرابلس
رشــحه اربعة نواب هم طه
ناجي ،كريــم كبارة ،فراس
الســلوم وجميل عبود الذي
متيز مبوقفه عن الكتلة التي
انتمى اليها ،وهي كتلة نعمت
افرام ،كــا متيز عن ريفي
الــذي اىت به مرشــحا عىل
الئحته ،ومــن الضنية عبد
العزيــز الصمد ،ومن املنية احمد الخري ،ومن عكار
نواب «كتلة االمناء» وليد البعريني ،محمد سليامن،
ســجيع عطيه ،واحمد رســتم ،ومن «كتلة لبنان
القوي» محمد يحيى الذي متيز مبوقفه عن موقف
التيار الوطني الحر.ومن زغرتا طوين فرنجيه ومن
برشي وليم طوق.
مع االشــارة  ،اىل ان موقــف «القوات اللبنانية»
بعدم تســمية أحد جاء ملصلحــة ميقايت ،وترددت
معلومــات ان موقف «القوات» جاء جراء اتصاالت
تحــت الطاولة بني «القــوات» وميقايت لرد جميل
االخــر يف موقفه الذي ســاهم بطريقة او اخرى
بايصال مرشحها يف طرابلس اىل املقعد املاروين.

تشييع شـــادي كــريــدي فــي مسقط رأســـه الــعــاقــورة

ايب املني مع العنداري

التقى شــيخ العقل لطائفة املوحدين الدروز الشيخ الدكتور
سامي أيب املنى الشــيخ أبو صالح محمد العنداري ووفدا من
املشــايخ ،وذلك يف مقام الراحل الشــيخ أبو حسني شبيل أيب
املنى يف شانيه.
وبعــد كالم روحاين مختــر للعنداري ،متنى أيب املنى أن
«تكون كلمته مســموعة مبا يؤدي إىل جمع الشــمل ورفعة
الشأن» ،راجيا منه «الدعاء بالتوفيق يف حمل الرسالة لخدمة
املجتمع التوحيدي والوطني إىل جانب القيادة الحكيمة».
واســتقبل أيب املنى يف دار الطائفة  -بريوت  ،قائد وحدة
جهاز أمن الســفارات واإلدارات واملؤسســات العامة العميد
اإلداري الدكتــور موىس كرنيب ،الذي اســتعرض «مواضيع
متصلة مبهامه واالستقرار العام.
كام اســتقبل وفدا من بلدة بشــتفني  -الشوف للبحث يف
قضايا محلية متصلة بأوضاع البلدة.
كذلك ،التقى أيب املنى الباحث يف علوم الفيزياء الدكتور وليد
غالب مالعب ومدير كلية الرتبية  -االونيســكو الدكتور سالم
نور الدين ،واطلع منهام عىل «مواضيع علمية وأكادميية ،من
بينها توفري منح تربوية جامعية من الدولة اليابانية».
ومن ز ّوار دار الطائفة وفد من «املنســقية العامة لشبكة
األمان للســلم األهيل» .وعقد أيب املنــى اجتامعا مع معتمد
مشــيخة العقل يف بريطانيا الشــيخ عــزت داغر للبحث يف
«مسائل متصلة مبهام معتمدية مشيخة العقل».
وتفقد شــيخ العقل مدينة عاليه ،برفقة عدد من املشايخ،
كام زار بلدة ديرقوبل.

تقي الدين :املواطن اللبناني متروك ملصيره

غرد رئيــس حزب «الوفاق الوطني» بــال تقي الدين عرب
حسابه عىل «تويرت»: «لبنان بال خبز ...طوابري الناس تتجمع
أمام األفران ،وصدامــات وتضارب بني املواطنني حول أحقية
الخبــز ...وتقنــن يف بيع الرغيف .املواطــن اللبناين مرتوك
ملصــره ليواجه وحده كل تداعيات األزمة املالية واالقتصادية
واملعيشية دون وجود أي حلول من قبل الطبقة الحاكمة».

خالل التشييع

عىل وقــع أجراس الكنائس واملوســيقى
الحزينة ،حمل جثامن الراحل شادي كريدي،
الذي تــويف مع طارق الطيــاح يف إيطاليا
األســبوع املايض ،للوداع األخــر ،وأقيمت
مراسم تشييعه يف مسقط رأسه العاقورة.
وأمس ،من مستشــفى ســيدة لبنان يف
جونية انطلق موكب الوداع لشــابني من خرية
شباب لبنان ،ليجول يف شوارع جونية ،لينقل

بعدها جثامن طارق الطياح اىل مسقط رأسه
غزير ،حيث استقبله األهل واألحبة يف ساحة
البلــدة ،ومن ثم ،نقل الجثامن اىل كنيســة
السيدة الحبشية يف غزير ،حيث أقيمت صالة
الجنازة لراحة نفس الراحل طياح ،بينام أكمل
موكب جثامن شــادي كريدي طريقه وصوال
اىل امللقى األخري يف ساحة رشكة سانيتا يف
حرصايل.

ّ
ّ
املارونية في بعلبك
الوطنية
دان اإلعتداء على املدرسة

ّ
املجلس املــارونــي :لوضع حد لإلستفزازات املستهجنة
عبت الهيئة التنفيذيــة يف املجلس العام
ّ
املاروين برئاسة املهندس ميشال متى ،يف بيان،
عن «صدمتها من خرب االعتداء عىل املدرســة
الوطنية املارونية يف بعلبك ،وعن استيائها من
البطء يف معالجة التداعيات وتجهيل املعتدين
وعدم كشف هويتهم واالقتصاص منهم».
وإذ ح ّذرت من أن «يكون هذا اإلعتداء مقدمة
الستهداف مبارش لدور املسيحيني يف املدينة
وحضورهم» ،جدّ دت تعاطفها مع «هواجس
التالميذ واألســاتذة واألهــايل» ،وأبدت «كل
التضامن مع إدارة هذا الرصح الرتبوي العريق

والصامد يف هذه الظروف اإلقتصادية الصعبة،
وامللتزم نرش ثقافة األخ ّوة والعلم واملعرفة».
متســك املجلس العام
اضــاف البيان»:مع ّ
املاروين بــروح األخ ّوة وامل ُواطنة والســلم
األهيل ،متنت الهيئة التنفيذية من املسؤولني
واملرجعيــات كافة املبادرة فو ًرا إىل وأد الفتنة
وتغليب منطق العيش الواحد ،ووضع حد ملثل
هذه االعتداءات واالســتفزازات املســتهجنة
والعمل عىل إبقاء مدينة بعلبك توأ ًما للســام
والحضارة واألصالــة وعنوانًا مرشقًا للبنان
الواحد مبسلميه ومسيحييه».
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مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

التب ـــــــ ّـول الليل ــــــــي ل ــــــــدى األطف ــــــــال ...أم ــــــــر خط ــــــــر أم عاب ــــــــر؟
ت ّتسم مرحلة الطفولة بجاملها من جهة وصعوبتها من جهة
كل ما يحتاج اليه طفلهم
أخــرى ،فاألهل يتعبون جدّ اً لتوفــر ّ
وتأمني حياة سعيدة له .فالصعوبة تكمن يف تعليمه عىل الكالم،
امليش ،والتخلّص من «الحفاض» ،وصوالً إىل اعتامد الطفل عىل
نفسه ليصبح قادراً عىل قضاء حاجته بالصورة املطلوبة .ولكن
ماذا لو فاجأك ابنك الذي تجاوز س ّن الثالثة بالتب ّول ليالً؟
كثــراً ما نســمع عن التب ّول اللييل لــدى األطفال وال نعري
املوضوع اهتامماً ،ولكن عىل الرغم من أنه ليس اضطراباً طبياً
خطراً ،إال أن التبول الالإرادي يؤثر ســلباً يف شخصية الطفل
ويف انخراطه يف املجتمع ،كام يسبب الضغط النفيس لألرسة
بأكملها ويشكّل لهم قلقاً.

} نوعان من التبول اللييل }

رسب عفوي متك ّرر للبول أثناء النوم عند
التبــ ّول اللييل هو ت ّ
األطفال من س ّن الخامسة وما فوق ،يحدث م ّرتني يف األسبوع
األقل ،وملدة ثالثة أشهر بشكل متواصل .كام يصاب الذكور
عىل ّ
أكــر من اإلناث بثالث مرات بالتبول اللييل ،ويعترب هذا النوع
األول .وشــدّ د اختصايص طب األطفال د .نيكوال عطية ،عىل
أن معظــم األطفال الصغار الذين يعانون من التبول الالإرادي
اللييل يكونون طبيعيني جسديًا وعاطف ًيا.
رب البول الثانوي ،فهو مرحلة ما بعد قضاء الطفل
أما تــ ّ
حاجته بنفسه ،وإصابته بعد فرتة بالتبول اللييل.

} أسباب حدوث التبول اللييل }

وبحســب عطية ،هناك عدد من العوامل ميكن أن تســبب

رسب البول اللييل عند األطفال ،وأهمها النفسية:
ت ّ
 حدوث وفاة يف العائلة. توتر ،مشاكل عاطفية. طالق األهل. اإلحساس بالغرية من والدة طفل جديد. غياب هرمون يسمى الهرمون املضاد إلدرار البول «»ADHأو قلّتــه لدى الطفل ،فوظيفة هذا الهرمون الذي يتكاثر عادة
يف الليل هي تثبيط انتاج البول.

} العالج }

تبدأ املرحلة العالجية بالعمل عىل تحســن الوضع النفيس
للطفل الذي تأثّر من التب ّول اللييل ،وشــدّ د عطية عىل التعامل
مع املوضوع بسالســة وهدوء وعدم توبيخ الطفل وتحميله
أي ذنــب .فضالً عن عدم عزلــه اجتامعياً بل عىل األهل دفعه
اىل االنخــراط يف املجتمع والتعامل مع املوضوع عىل أنه أمر
طبيعي.
يف البداية ،يتم التحقق من وجود التهابات يف البول ،ألن هذا
النوع من االلتهاب يسبب التبول اللييل لدى األطفال ،باإلضافة
إىل حثّــه عــى الدخول إىل املرحاض قبــل الخلود اىل النوم،
وعدم رشب الســوائل عىل أنواعها قبل النوم بثالث ســاعات،
واالمتنــاع عن تناول األطعمة التي تحتوي عىل الكافيني ،مثل:
الشــوكوالتة ،والحلويات الغنية بالسكر ،فإضاف ًة إىل كونها
تســبب الشــعور بالعطش والرغبة يف الرشب ،من املعلوم أن
الكافيني يعد مادة مد ّرة للبول.

ويف حال بقي الولد يعاين
من التبول الليــي بعد هذه
املحــاوالت ،يلجــأ الطبيب
للدواء ملدة ســتة أشهر عىل
األقــل ،الــذي يحتوي عىل
ّ
مادة اصطناعية تشــبه يف
تركيبها تركيبة الهرمون املدر
للبول يف حــال وجود عدم
توازن يف مســتوى هرمون
«الفازوبريسني».
أمــا هبــوط املثانــة أو
«االرتخــاء» ،فال يحدث عند
األطفــال أبداً ،بل لدى الكبار
فقط.

} هل التبول الالإرادي ورايث؟ }

أُجريت العديد من الدراسات ملعرفة ما إذا كان التبول الالإرادي
وراثيا أم ال ،نذكر منها:
 تــم اإلبالغ عن التبول الالإرادي عند  43%من أطفال اآلباءالذيــن يعانون منه ،و 44%من أطفال األمهات اللوايت يعانني
منه ،و 77%من األطفال الذين يعاين كال األبوين منه.
 ووجــد أن  50%من األطفــال املصابني بالتبول الالإرادي،لديهم تاريخ عائيل للتبول الالإرادي.
 -كام أُجريت دراســات شــملت فحوصات عىل جينات

َ
َ
إذا كن ــــت تري ــــد إنق ــــاص وزن ــــك ...تن ــــاول العش ــــاء ف ــــي ه ــــذا الوق ــــت!

تؤثــر أوقات تنــاول الوجبــات عىل إيقاع
الســاعة البيولوجية للجسم ،وبالتايل تتفاعل
عاداتنا الغذائية وإيقاعاتنا اليومية باستمرار
مــع األوقات التي نــأكل فيها .فيمكن أن يؤثر
وقت وجباتتا عىل مقدار الوزن الذي نكتسبه،
وقد يؤدي إىل تخريب أهدافنا املتعلقة بفقدان
الدهون الزائدة.
وشــارك الدكتــور مايكل موســي أفكاره
حول أفضل وقت لتناول العشــاء إذا كنت تريد
الحفــاظ عىل لياقتك ،وقــال ،وفقا لصحيفة
«مــرور» الربيطانية« :حــاول أن تتوقف عن
تناول الطعام بحلول الســاعة  8مســاء ،ثم ال
تــأكل أي يشء يحتوي عىل ســعرات حرارية
بعد ذلك».
ومــن املهم تجنب الســعرات الحرارية التي
تقــرب من وقت النوم ،ألن مــا تأكله متأخرا
«يبقى يف نظامك لفرتة أطول».
وأشــار الدكتور مايــكل ،إىل أن الكثريين
يتناولون الجنب أو البســكويت يف وقت متأخر
من الليل ،كونها وجبات خفيفة ،لكن الحقيقة
أنهــا تعطي من يتناولها الكثري من الســعرات
الحراريــة التي يتم تحميلها يف وقت متأخر من
الليل».
وتابــع« :نعلم أن الدهون والســكريات التي
تتناولهــا يف وقت الحق مــن الليل ،تظل معلقة
يف نظامك لفرتة أطول بكثري ألن جســمك يغلق
عملية الهضم ليال».
وتدعم بعض الدراســات ذلك ،وتقول إن تناول
الطعام يف وقت متأخر من املساء ال يتناسب مع
ساعة الجسم الطبيعية.
واإليقاعــات اليومية هــي دورات مدتها 24
ســاعة والتــي تتحكــم يف كل يشء بدءا من
الشــعور بالنعاس إىل الوقت الــذي تكون فيه
خاليانا املناعية أكرث نشاطا.
ومتكن هذه الدورات أجســامنا من االستعداد
لألحــداث املنتظمة ،مبا يف ذلك وصول الطعام،
والتــي يقول بعض الخرباء إنها أكرث كفاءة أثناء
النهار.
ووجدت إحدى الدراســات التــي أجريت عام

معينــة وبروتني معني ،و ُوجد أن هنــاك عالقة بني بعض
املتغريات الجينية والســلس البويل ،بحيث أن هناك تفاعال
حا
بــن العامل الورايث مع العوامل البيئية ،لكنه ليس واض ً
متا ًما.
وختم طبيب األطفال داعياً األهل لالنتباه جيداً لكل ما يجري
مع أطفالهم وعدم إهامل أي عارض صحي قد يواجههم .ونصح
حا
األهل باتباع أســلوب التعزيز اإليجايب ،فهو يعد أسلوبًا ناج ً
ً
وفعال يف معالجة التبول اللييل ،فأســلوب مكافأة الطفل أو
التعزيز اإليجايب بعد أن تكون قد مرت ليلة دون أن يتبول بشكل
الإرادي قد يزيد من ثقة الطفل بنفســه ،ومن عزميته ورغبته
يف التوقف عن التبول ً
ليل.

«القرفـــة» بيـــن الفوائـــد واألضـــرار ...تعرفـــوا إليهـــا

تعتــر «القرفة» من أشــهر التوابل التي
تســتخدم يف جميع أنحاء العامل ،وت ّتســم
مبذاقها اللذيــذ ورائحتها العطرية وتأثريها
املهدئ .كام تدخل يف صنع العديد من األطعمة
والحلويات ،وحتى يف األدوية التقليدية.
 2017أن األفــراد البدنــاء يســتهلكون معظم
ســعراتهم الحرارية قبل وقــت قصري من النوم
عندما كانت مستويات امليالتونني ،وهو هرمون
يجعلك تشــعر بالنعاس يف املساء ،مرتفعة.
لكن األشخاص الذين لديهم انخفاض الدهون
يف الجسم مل يفعلوا ذلك.
وأوضــح الباحثون أنهم مل يتمكنوا من تحديد
وقــت التوقف عن األكل ،ألن كل شــخص لديه
ســاعات جســم مختلفة قليال وبدايــة إفراز
امليالتونني خاصة.
ويأيت ذلك بعد أن وجدت دراســة األســبوع
املايض أن التوقف عن العشــاء أفضل من تخطي
وجبة اإلفطار إلنقاص الوزن.
وقام العلامء بتحليل  250دراســة تبحث يف
أوقــات تنــاول الطعام وتأثريها عىل الشــهية
والشحوم .وخلصوا إىل أن تناول الوجبة األخرية
قبل الســاعة  3مساء هو أفضل طريقة للتخلص
من الوزن الزائد.
وقالــت الدكتــورة كورتني بيرتســون ،من

جامعة أالباما بالواليــات املتحدة« :أعىل درجة
يقظــة لدينا ،وإنتاج هرمون التستوســتريون،
وأفضل تحكم يف نســبة الســكر يف الدم لدى
معظم الناس يكون يف الصباح».
وكشف الباحثون يف املؤمتر األورويب للبدانة
يف ماســريخت بهولندا أن املتطوعني كانوا أقل
جوعا عند تناول الطعام بني الســاعة  8صباحا
و 2ظهرا.
وأصبــح تناول الطعام يف فرتة زمنية محددة،
أو مــا يعــرف بالصيام املتقطع ،أكرث شــيوعا
كوسيلة لفقدان الوزن.
ويجــد أخصائيــو الحميات أنه من األســهل
خفــض الســعرات الحرارية عــن طريق تناول
جميع الوجبات يف عدد محدد من الســاعات يف
اليوم ،واالســتمرار لفرتات طويلة بدون طعام.
لكن بعض الدراسات أظهرت أنه عىل الرغم من
أن «الصيام املتقطع» يســاعد يف إنقاص الوزن،
إال أنه ال يحقق نتائج أفضل من تقييد الســعرات
الحرارية التقليدي.

 الوقاية من مرض السكري :القرفة تعملعــى التقليل من مســتويات الجلوكوز غري
الطبيعية ،ولهذا يعتــر من املهم تناولها ملن
يعاين من مرض السكري.
 الحامية من الرسطان :تســاعد القرفةعىل الحــدّ من منــو الخاليــا الرسطانية
الحتوائهــا عىل كمية كبــرة من مضادات
األكســدة التي تحمي الخاليا ،كام أنها تقلل
من انتشار رسطان الدم واألورام الليمفاوية،
فضــا عىل أنها تحمي من اإلصابة برسطان
القولون.
 زيادة منو الشعر :تساعد خلطات القرفةعىل زيادة منو الشــعر وعالج مشاكل فروة
الرأس ،ولكن ال يجب وضعها بشــكلها الخام
عــى الجلــد مبارشة ألنها قد تســبب ته ّيج
البرشة.
 تحســن الهضم :تســاعد القرفة عىلالتخلــص من الغــازات وتقلــل الحموضة

ّ
القضائيـــة»
العميـــد أنـــور يحيـــى يُـــؤرخ لبنـــان السياســـي واألمنـــي بكتابـــه «الشـــرطة
وقائــــــــع وحقائــــــــق وإنجــــــــازات بالوثائــــــــق يكشــــــــف أســــــــرارها وتفاصيلهــــــــا
كامل ذبيان
ويف توصيف الوزير بارود للكتاب ومؤلفه ،فانه المس ما قرأه
فيــه ،اذ قدم العميد يحيى مرجعاً يف كتاب يلجأ اليه من يريد ان
يتعرف عىل قوى االمن يف لبنان واجهزتها ،ومن ضمنها الرشطة
القضائيــة ،وهو يقرأ االحــداث االمنية الكبرية التي تناولها من
السياسة،كمثلاغتيالالرئيسرفيقالحريريوماسبقهاواعقبها
من اغتياالت ،فهو ال يتوسع فيها ،امنا يقرأها يف زمانها ومكانها،
ومــا حصل اثناء حصولها وبعدها ،فينقــل الحقائق والوقائع
مستندا اىل تحقيقات امنية وقضائية ،واخرى لها ارتباط بالزمن
السيايس الذي حصلت فيه ،وهو توىل قيادة الرشطة القضائية
يف مرحلة شــهد لبنان انقساما سياسيا بني  8و 14اذار ،وخالل
السنوات الخمس حصلت اغتياالت او محاوالت اغتيال وتفجريات،
من اغتيال سمري قصري وجورج حاوي ووليد عيدو وابنه اىل الرائد
وســام الحسن ،وبيار الجميل وجربان تويني وانطوان غانم ،اىل
محاوالت اغتيال الوزير السابق الياس املر ومي شدياق وغريهم،
حيث يتحدث عنها املؤلف امنيا وقضائياً ويقرأها سياسياً.
فتاريخالرشطةالقضائيةالذيكتبفصولهالعميديحيى ،فهو
م ّر فيه عىل محطات من تاريخ لبنان ،حيث يعرض الكتاب السامء
مفويض الرشطة الذين تولوا قيادتها ،ومنهم مدنيني وشــعراء
ومفكرين ال ســيام يف زمن االنتداب الفرنيس ،افلم يكن رشطا
لتعيني قائد او مســؤول للرشطة عسكريا ،بل مدنيا ،ان السلطة
الحقيقية هي للمستشــار االمنــي الفرنيس للبوليس ،ويعترب
عــارف ابراهيم وهو ليبي خدم يف التحري العثامين املؤســس
االول للرشطة القضائية ،او ما كان يعرف يف العام  1921القسم
العديل يف البوليس ،حيث مل يكن للمستشار الفرنيس دور سلبي
يف تطوير فاعلية التحري والرشطة ،وحدّ من نفوذ السياسيني
وكبار املفوضني وكبح الفساد ،فكان بيكاردو سافيدون من ابرز
املستشارين الفرنسيني يف الرشطة ،ومارس سلطة مبارشة عىل
مفتش رشكة لبنان الكبري عبد الرحيم قليالت.
ويف الكتــاب تفاصيل ومعلومات عــن ابرز االحداث االمنية

بشتى وجوهها واالدوار التي قامت بها وحدات الرشطة القضائية
واملفوضني الذين تولوها ،حيث يكشف العميد يحيى عن فضيحة
حبوب «االسربين» يف العام  ،1926حيث ضبطت الرشطة كمية
من مادة «الجفصني» يجري تصنيعها عىل انها دواء «االسربين»
مام تسبب بحاالت وفاة ،ليتأكد بان الفساد مرض مزمن يف لبنان،
قبل االستقالل وبعده ،حتى ايامنا هذه.
ويقدم العميد يحيى يف كتابه رسديات ملا رافق تعيني بعض قادة
الرشطة القضائية ،اذ رفض امني الجميل توقيع مرســوم تعيني

ّ
القضائية
أسماء قادة الشرطة

بعد مرســوم تنظيم قوى االمن كوحدة فيها ،تسلم
اشــخاص مدنيون وعســكريون قيــادة الرشطة قبل
االستقالل وبعده ،لكن يف عهد الرئيس فؤاد شهاب صدر
املرســوم االشرتاعي رقم  138تاريخ  12حزيران 1959
تنظيم قوى االمــن الداخيل ،وزعها اىل وحدات ،ومنها
الرشطة القضائية واعطاها صالحيات ومهام الضابطة
العدلية يف كل لبنان ،وتوىل قيادتها التي كانت من حصة
الطائفة الدرزية كل الضباط اآلتية اسامؤهم»:
املفوض العام املمتاز نســيب ابو شــقرا (-1959
 ،)1967املقدم رؤوف عبد الصمد ( ،)1973 -1967العقيد
فؤاد الغر ( ،)1978 -1974العقيد عيل الحسني بالوكالة
( ،)1974 -1973العقيد محمود طي ابو رضغم (-1978
 ،)1982العقيد عصام ابو زيك ( ،)1993 -1984العميد
الركن سليم سليم ( ،)1997 -1997العميد سليم ملحمة
( ،)1998 -1997العقيــد الركن ســمري صبح (-1999
 ،)2003العميــد فؤاد ابو خزام ( ،)2005 -2003العميد
انور يحيى ( ،)2010 -2005وتواىل عىل قيادة الرشطة
القضائيــة بعد العميد يحيى ،العمــداء ناجي املرصي،
اسامة عبد امللك وماهر الحلبي وما زال.

وأهم فوائدها }
} أبرز
ّ

2
2

العقيد عصام ابو زيك قائدا للرشطة القضائية ،لخصومته انذاك
مع وليد جنبــاط ،يف العام  ،1984وكذلك تدخل النظام االمني
السوري يف تعيني ضباطا دروز يف قيادة الرشطة القضائية التي
بالتوزيع الطائفي هي من حصة الدروز ،حيث يدعو العميد يحيى
اللغــاء الطائفية الوظيفية ،وقد حصل ذلك يف مراكز عدة منها
يف االمن العام.
ويذكر عن تدخل سوري حصل يف تعيني العميد فؤاد ابو خزام
من قبل العميد السوري رستم غزالة ،ومحاولة تعيني العميد سليم
صفا من قبل العميد غازي كنعان.
فالكتابغنيباملعلوماتالتفصيليةاملستندةاىلوثائقالرشطة
القضائية ،فيعرض العميد يحيى الهم الجرائم املكتشفة من قتل
وخطف ومخدرات وتزوير واحتيال الخ ...ويقوم عرضا عن سرية
ومسرية من تولوا قيادة الرشطة من ايام العثامنيني اىل االنتداب
الفرنيس وبعد االستقالل.
والكتــاب صدر حديثا ورافق مؤلفه كل االحداث منذ ان التحق
باملدرســة الحربية عام  1971وتخرج منهــا مالزما يف العام
 ،1974قبل اشــهر من وقوع الحرب االهلية ،التي واكبها وعاش
مآســيها ،واملراكز التي خدم فيها ،حيث توطدت عالقته بالكثري
من الشخصيات السياسية ومنها النائب السابق سليامن فرنجية،
كام تربطه عالقة وطيدة برئيس الحزب التقدمي االشرتايك وليد
جنبالط.
الكتاب – املرجع ،مل يهدف العميد يحيى من ان يكون مذكرات
لــه ،يف خدمته بقوى االمــن الداخيل ،فهو دخل من باب تاريخ
لبنان منذ املترصفية وحكــم العثامنيني اىل االنتداب الفرنيس،
ودولة لبنان الكبري ،ولبنان ما بعد االستقالل وازماته .ليخلص يف
ختامه اىل مرشوع برنامج لتطوير وتحديث الرشطة القضائية
الغاء الطائفية السياسية لالنتقال اىل بناء املؤسسات ،حيث نجح
العميد يحيى يف املراكز التي تبوأها بشــهادة زمالئه ومن تولوا
وزارة الداخلية ومراجع سياســية متعددة االنتامءات ،اذ مارس
الحيادية يف داخل مؤسسة قوى االمن( .الكتاب من  639صفحة
والحجم الكبري .صادر عن الدار العربية للنرش).

واإلســهال ،كام أنها تخلصك من الشــعور
بالغثيان.
 الحفاظ عىل صحة الدماغ :تعزز القرفةنشــاط الدماغ ،وتســاعد عىل إزالة التوتر
العصبي ،وميكن أن تؤثر بشكل جيد يف عالج
فقدان الذاكرة.
 تحســن التنفّس :تســاعد القرفة يفتخفيف أعراض الــرد ،واالنفلونزا ،والتهاب
الحلق ،واملحافظة عىل صحة الجهاز التنفيس.
 املساعدة يف خسارة الوزن :تساعد القرفةعىل الحد من زيادة الســكر يف الدم وإبطاء
معدل الهضم يف املعدة .كام تساعد عىل تناول
كميات أقل من الطعام وسعرات حرارية أقل،
فضالً عن احتوائها عىل مركب يســاعد عىل
زيادة معدل حرق الدهون يف الجسم.

} األرضار }

ولكن قد يســبب اإلفراط يف تناول القرفة
بكميات كبرية جداً بعض األرضار مثل:
 مشــاكل يف التنفس مــع بعض حاالتالربو.
 تلف الرئة والكبد. زيادة خطر اإلصابة بالرسطان. انخفاض سكر الدم. -تقرحات الفم.

توقيـــــف  310أشـــــخاص ّ
لتورطهـــــم
ّ
ُ
فـــــي جرائـــــم وجنـــــح متعـــــددة...
ُ ّ
وضب ـــط أس ـــلحة وآلي ـــات ومخ ـــدرات

أعلنتقيادة الجيش اللبناين -مديرية التوجيه ،أنّ «حصيلة
ال ّتدابري األمن ّية الّتي اتّخذتها وحدات الجيش يف مختلف املناطق
اللّبنان ّية خالل شــهر أيّار املنرصم ،هي :توقيف  310أشخاص
من جنس ّيات مختلفة لتو ّرطهم يف جرائم وجنح متعدّ دة ،منها
اإلتجــار باملخدرات والقيام بأعــال رسقة وتهريب وحيازة
أسلحة وممنوعات ،والتج ّول داخل األرايض اللّبنان ّية من دون
إقامات رشع ّية ،وقيادة س ّيارات ود ّراجات ناريّة من دون أوراق
قانون ّية».
حا حرب ًّيا
وأوضحت يف بيان ،أنّ «املضبوطات شملت  64سال ً
واملتوســطة،
من مختلف األنواع ،كم ّيات من ال ّذخائر الخفيفة
ّ
وعددًا مــن اآلل ّيات والد ّراجات ال ّناريّــة ،باإلضافة إىل كم ّية
من املخدرات ومــواد مختلفة معدَّ ة لل ّتهريب وعدد من أجهزة
سلّموا مع املضبوطات إىل
االتّصال» ،مشري ًة إىل أنّ «املوقوفني ُ
املختصة ،إلجراء ّ
اللزم».
املراجع
ّ
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ا قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د

ّ
التغيــــــرات الجيوسياســــــية فــــــي املنطقــــــة تفــــــرض
حميــــــه:
وضــــــع دراســــــة للحركــــــة املرفئيــــــة بيــــــن لبنــــــان ومصــــــر

استقبل وزير األشغال العامة والنقل
يفحكومةترصيفاالعاملالدكتورعيل
حميه يف مكتبه امس رئيس االكادميية
العربية للعلــوم والتكنولوجيا والنقل
البحري الدكتور اســاعيل عبد الغفار،
يف حضــور املدير العــام للنقل الربي
والبحري الدكتــور أحمد تامر ،وبحث
معــه يف مذكرة التنســيق والتعاون
واالتفاقيات بــن الوزارة واألكادمييه،
واملتعلقة يف مجــال املالحة البحرية
والنقل البحري وســامة وأمن املرافئ
واملرافــق املينائية وكيفية التعاون مع حمية مستقبال رئيس االكادميية املرصية
املواد الخطرة والتنسيق يف مجال توحيد
العربية للعلــوم والتكنولوجيا والنقل البحري والتي وقعناها
املواقف بني كافة الدول العربية يف االجتامعات الدولية ،سيام
منذ خمســة أشــهر ،كان ألجل رفع مستوى الكوادر البحرية
اجتامعات املنظمة البحرية الدولية ( ،)IMOاضافة اىل تأهيل
عرب تأهيلهم وتدريبهم وفق االتفاقيات البحرية الدولية وفتح
وتدريــب الكوادر البرشية لبناء القدرات للكوادر التعليمية يف
مجاالت حديثة للعمل أمام الشباب العريب».
معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا يف البرتون ()MARSAT
واذ اشــار اىل «ان موضــوع املرافــئ اللبنانية رضوري
} عبد الغفار}
وحيوي وأســايس بالنســبة لنا» ،رأى «ان تفعيل عمل مرفأ
بعــد االجتامع ،قال عبد الغفار »:ترشفت بوجودي اليوم يف بريوت وإعادة اعامره هام ركنان اساسيان ال رجعة عنهام،
بلــدي الثاين لبنان وبلقايئ الوزير حميه» .وأعرب عن تقديره وكذلك االمر بالنســبة للمرافئ الحالية والتي قد تســتحدث
لـ»رؤيته الحريصة عىل مستقبل لبنان وتطوير بنيته التحتية مستقبال».
وتســاءل حميه عن دور املرافئ اللبنانيه ومســتقبلها يف
والتجارية باعتبارها املدخل االسايس لحل االزمة االقتصادية
التي يعاين منها العامل ،ويأيت ذلك من خالل الرؤية واإلرادة» ،العقــود املقبلة ،خصوصا يف ظل التغريات الجيوسياســية
واضعــا «خربة االكادميية التــي نحتفل بيوبيلها الذهبي هذه الحاصلة يف املنطقة ،مؤكدا «اننا يف صدد البدء اعداد دراسة
الســنة ،يف خدمة لبنان وشعبه لوضع الدراسة الالزمة التي علمية منهجيــة وقانونية تعتمد األرقام للحركة املرفئية من
من خاللها يتم التكامل والربط التجاري بني البلدين لنعرب بها لبنان اىل مرص والعكس وبخاصة ما يعرب عرب قناة الســويس
اىل دول العــامل نظرا ملا لها من عوائــد اقتصادية كبرية لكال ومنها اىل دول العامل .ومن اجل ذلك ســيكون لنا عدة لقاءات
البلدين».
مع املسؤولني املعنيني املرصيني بحلول متوز املقبل للتوسع بهذا
اضاف عبد الغفار :ناقشــنا أيضا مع الوزير مذكرة التنسيق املوضوع ملا له من مصلحة اكيدة لكال البلدين».
والتعاون بني وزارة االشغال العامة والنقل واالكادميية العربية
وشدد حميه عىل «ان املرافئ اللبنانية لديها ميزة اكتسبتها
للعلوم والتكنولوجيا والنقــل البحري وكيفية تفعيل وتعزيز من موقع لبنــان الجغرايف والتي نعمل عىل تجريها ملصلحة
وتطوير التعاون والتنسيق يف هذا املجال».
لبنان ولزيادة ايرادات خزينة الدولة العامة».
ويف ختــم اللقاء ،قدم عبد الغفار للوزير حميه مجســا
} حميه }
بدوره حميــه ،رحب بضيفه ،وقال:انطالقا من مبدأ مذكرة لســفينة متثل التاريخ املرصي الفرعوين يف الحركة التجارية
التنسيق والتعاون بني وزارة االشغال العامة والنقل واالكادميية البحرية املرصية.

سـ ـ ــام بعـ ـ ــد اجتماعـ ـ ــه مـ ـ ــع اصحـ ـ ــاب االفـ ـ ــرانُ :مسـ ـ ـ ّ
ـتمرون بدعـ ـ ــم
ً
ُ
«الخب ـــز»  ..و  150مليون ـــا رص ـــدت لدع ـــم القم ـــح والكمي ـــات متواف ـــرة

أعلن وزير االقتصاد يف حكومة ترصيف
االعامل امني سالم يف مؤمتر صحايف عقده
بعد اجتامعه مع عدد من اصحاب االفران« ،اننا
قررنــا االجتامع اليوم مع نقابات األفران يف
لبنان من أقىص الشامل إىل أقىص الجنوب،
فاليوم وصلت لقمة عيش املواطن إىل مرحلة
صعبة جدا ،واألمن الغذايئ هو خط أحمر وما
زلنا نلتزم األمور األساسية ،حيث تشتد االزمة
وتزداد الطوابري .مشهد مؤسف جدا ،يف وقت
نعرف جميعا أن الدولة بذلت جهودا كبرية من سالم خالل اجتامعة مع النقابات
أجل استمرار تأمني االعتامدات لتوفري الدعم
وكمية توزيع كل مطحنة والكميات التي يحصل عليها كل فرن،
الالزم للطحني من أجل الخبز العريب».
اضاف« :مع قناعتنا أن سياسات الدعم خاطئة ،ألن الدعم يولد والكثافة السكانية يف كل منطقة .هناك  12مطحنة يف لبنان
مشــاكل ولكننا أكدنا االستمرار بالدعم ،وحرصنا عىل الحفاظ والكثري منهم تعاون خالل االزمة ،وانا شخصيا تدخلت وسأتدخل
عىل سعر ربطة الخبز ألنه اجتامعيا البلد ال يتحمل واللبناين يريد مرة اخرى لتأمني الخبز للناس».
وقال« :حصل هناك اســتغالل ،وتحدثــت عن تجار االزمات،
الحفاظ عىل رغيف الخبز  .ال نستطيع رفع الدعم مع انه اقتصاديا
والجميع اقروا وقدموا ايل معلومات عن هؤالء .مام الشك فيه ان
يفضل رفعه بحسب كل السياسات االقتصادية».
وتابع« :قررنا يف هذه الفرتة االستمرار بالدعم لرغيف الخبز ،لدينا شحا يف السيولة ،واالعتامدات التي فتحت التزال مفتوحة.
ويف حال رفع الدعم كليا ،فعىل مجلس الوزراء كامال اتخاذ هكذا علينا التعاون معا بني النقابات والقطاع الخاص ووزارة االقتصاد
قرار ،فرفع الدعم يتم بشكل ترشيدي ،ودول العامل املتحرضة والتي مــع جميع املعنيني يف هــذا القطاع ،واال لن ميكننا الخروج من
لديها إنسانية تجاه ىشعوبها تقوم يف اوقات الصعوبات برفع االزمة ،وسيتعذب اهلنا وناسنا وستبقى املشكلة .حتى لو توافرت
الدعم بشكل ترشيدي وتدريجي ،وبحسب ظروف البلد ،خصوصا االموال،اذامليحصللجملرسقةاالموالالعامةفستظلاملشكلة».
وتابــع« :اطمنئ النــاس اوال لجهة دحــض فرضية عدم
وأن العامل مير بظروف غري طبيعية ،وبعد  ٩أشهر ميكننا اتخاذ
توافر املال ،فتلك الفرضية كانت تشــكل حجة للمطاحن بعدم
القرار املناسب ،يف وقت أن دول العامل ال تبيع القمح».
اضــاف« :قمنا بهذه املقدمة لنقــول أن االموال واالعتامدات استرياد الطحني اؤكد ان األموال موجودة واالعتامدات متوافرة
موجودة والحجج أمام التجار .ابلغناهم انه ال حجج بعدم توافر و150مليون دوالر من البنك الدويل حامية للبنان من اي انقطاع
االمــوال .حصل تأخري مرات عدة من قبل مرصف لبنان أثر عىل ملــادة القمح موجودة ،واملشــكلة هي يف تأمــن الخبز ،لذلك
السوق ،اال اننا عالجنا االمر ،وسنظل نعالج هذه املشكلة .وزارة ســيعطي اصحاب االفران رأيهم الننا ميكن حل هذه االزمة يف
االقتصــاد ال تتأخر يوما واحدا يف متابعة هذا املوضوع .االموال غضون الـ 24او الـ  48ساعة املقبلة من خالل تسليم املطاحن
موجــودة اليوم وبكمية اكرب بعد شــهر ،الن هناك  150مليونا الكميات املطلوبة «.
وتابع  »:اذا قمنا بالتنسيق بني املطاحن والوزارة واالفران ميكن
رصدت لدعم القمح الذي سيذهب اىل الخبز العريب».
وقــال« :نحن اليوم التقينا النقابات اليضاح كل يشء وايجاد ان نطمنئ ان االزمة ستحل بشكل رسيع الن القمح موجود لكنها
الحلول ،ولطأمنة الناس يف موضوع الخبز بأن االعتامدات لتأمني شح يف االسبوع االخري الن لالسف قسام منه رسق وقسام آخر
القمح موجودة والنقابات واملطاحن كلها ستلتزم ،واول االسبوع تم تهريبه ونحن نالحق هذا املوضوع قانونيا ،والقســم املوجود
ســندعو اىل اجتامع مشرتك مابني االفران واملطاحن حتى نعمل نعمل عىل كيفية توزيعه يف املرحلة املقبلة «.
وطأمن سالم «ان هناك بواخر وصلت اىل البلد االسبوع املنرصم
يف ظرف استثنايئ».
وأعلن انه «ال ميكننا ان نكمل العمل بحسب الطريقة القدمية ،وبواخر اخرى ستصل االسبوع املقبل وكمية القمح التي ستصلنا
هنــاك حال طوارىء ،وانا طلبت اعادة النظر يف جداول التوزيع ،تكفي الكرث من شهر اذا الجميع التزم مبا هو مطلوب».

الحــــــاج حســــــن بحــــــث مــــــع ســــــفيرة «الفــــــاو» العمــــــل املشــــــترك

اجتمع وزيــر الزراعة يف
حكومة ترصيــف االعامل
عبــاس الحاج حســن مع
الســفرية الجديــدة ملنظمة
األغذيــة العاملية « »FAOيف
لبنان نورا عرابة حداد ،وتطرقا
اىل رســم خطــط رشاكة
وعمل بــن الوزارة واملنظمة
التي تعتــر من أهم الجهات
املســاعدة للبنــان وللقطاع
ِ
ووضع تص ّور
الزراعي تحديداً،
آللية عمل مشــركة تالئم
صعوبة املرحلة وقادرة عىل الحاج حسن مع سفرية الفاو
النهــوض بالقطاع الزراعي،
اســتكامالً للعمل الذي بدأته
الوزارة بالرشاكة مع الـ .»FAO
وكانت جولة أفق تناولت واقع القطاع الزراعي اللبناين ،حيث
اشار الحاج حسن اىل «النقاط التي يطمح لبنان اىل تحقيقها من
خالل دعمه للقطاع وقدرة لبنان من خالل االستثامر الصحيح

زارت ســفرية ايطاليا يف لبنان نيكوليتــا بومبارديريي،
يرافقهــا وزيرا الطاقة وامليــاه والبيئة يف حكومة ترصيف
االعامل الدكتور وليد فياض والدكتور نارص ياســن ومديرة
برنامــج االمــم املتحدة االمنــايئ  UNDPيف لبنان ميالين
هاونشــتاين ،محطة تكريــر مياه الرصف الصحي يف زحلة
لتوقيع مرشوع صيانة وتشغيل املحطة الذي سيتوىل تنفيذه
برنامــج االمم املتحدة االمنايئ بتمويل عىل شــكل هبة من
الحكومة االيطالية بقيمة  4ماليني يورو .ميتد املرشوع عىل
ســنتني متهيدا لتسليم املحطة اىل السلطات اللبنانية.
وبعد خلوة جمعت الحضور الرسمي ،استهل حفل التوقيع
بكلمــة لبومبارديريي اشــارت فيهــا اىل «التأثري االيجايب
لحاميــة الصحة والبيئــة» .وقالت« :نحــن فخورون بهذا
االســتثامر اإليطايل ،وتبقى الصحة والبيئة من أهم أولويات
السياســة االمنائية اإليطالية .ونحن ايضا عىل يقني يف هذا
الوقت العصيب الذي مير به لبنان ،برضورة الحفاظ عىل عمل
هذه املنشــأة .ومن أجل القيام بذلك ،نحتاج إىل التأكد من أن
كل جهة معنية تفي بالتزاماتها (اللجنة التوجيهية) .ونع ّول
عىل حس املســؤولية لكل الجهات املعنية باملرشوع».
أضافت« :يشــكل هذا املرشوع اختبارا للرشاكة يف العمل.
رشاكــة بني الجهات املانحــة ووكاالت األمم املتحدة والعديد
من مؤسســات الدولة ،لنثبت قدرتنا عىل مواجهة تحد هام
يف قطــاع بالغ األهمية ،والعمل معــا لحامية خدمة عامة
أساســية عىل املدى القصري ويف الوقت عينه إلصالح قطاع
املياه بأكمله».

} هاونشتاين }

بدورها ،لفتت هاونشــتاين اىل أن «قبــول برنامج األمم

} التوقيع }

بعد ذلك ،وقعت الســفرية االيطالية ومنظمة االمم املتحدة
عقد التشــغيل ،بحضور فياض وياسني وممثل رئيس بلدية
زحلة املعلقة وتعنايل انطوان األشقر.

} بيان }

وأشار بيان للسفارة االيطالية اىل أن «الهدف العام ملرشوع
معالجة مياه الرصف الصحي ملدينة زحلة يكمن يف تحســن
خدمات الرصف الصحــي لقضاء زحلة (مدينة زحلة وقريتا
قاع الريم وحزرتا) ،عىل أن يتم يف الوقت ذاته الحد من األثر
البيئي املرتبط بإنتاج مياه الرصف الصحي بفعل االســتهالك
عىل املســتويني البرشي والتجاري ،راميــاً بذلك إىل تحقيق
الهدف السادس من أهداف التنمية املستدامة (املياه النظيفة
والنظافة الصحية) والهدف التاسع (إقامة بنية تحتية قادرة
عىل الصمود) والهدف الرابع عرش (منع التلوث البحري والحد
منه بدرجة كبرية).
كام يهدف املرشوع تحديداً إىل القضاء عىل التلوث يف نهري

يف مق ّوماتــه وامكاناته للوصول إىل كل املراحل املتقدمة من
النشــاط الزراعي الذي بالتايل ميكنه ان يشــكل بوابة خالص
للعديد من املشاكل التي يعاين منها يف ازمته الحالية والتي ميكن
ان تنعكس حلوال حقيقية ومستدامة بعيداً من اي مرشوع من
شأنه ان يؤدي اىل نتائج عكسية».

بيرم أطلع مــن املــزارعــيــن على حيثيات حــادثــة مجدل العاقورة
التقــى وزير العمل مصطفى بــرم امس وفدا من نقابة
العامل الزراعيني برئاسة النقيب حسن عباس بشكل طارئ،
حيث جرى البحث يف جرمية االعتداء بالرضب واإلهانة لعدد
من العامل الزراعيني اللبنانيني والسوريني يف منطقة مجدل
العاقورة من قبل أحد األشــخاص الذي «يتحمل املســؤولية
لوحــده من دون أي جهة سياســية أو أهلية أو مناطقية»،
وفــق بيان صدر عن املكتب االعالمي لوزير العمل.
وأكــد املجتمعــون «الحفاظ عىل حرمــة العامل كام أي
إنســان مهام كانت جنســيته ،وأن الكرامة اإلنسانية فوق

كل اعتبار».
وأثنى املجتمعون عىل «مســارعة القوى األمنية إلعتقال
الفاعل» ،مطالبني بـ «رضورة املتابعة القضائية الحاســمة
والتــي ال تهاون فيها يك تكــون حادثة أخرية ورادعة ألي
فعل غري إنســاين ومدان بكل املعايري األخالقية والقانونية
واإلنســانية» ،ومشــددين عىل رضورة «حصــول املعتدى
عليهم عــى كامل حقوقهم املادية ،واألهم منها املعنوية ال
ســيام كرامتهم اإلنســانية وإحرتامهم بشكل كامل وأنه ال
تهاون يف مثل هذه الحاالت وال تســويات حولها».

نظــراً إىل العــدد الكبري للطلبــات املقدَّمة مــن اللبنانيني
لالســتحصال عىل قروض من مرصف اإلسكان إن لرشاء شقة
يف القرى أو ترميم منزل أو رشاء ألواح الطاقة الشمســ ّية ،علم
أن «مرصف اإلســكان ي ّتجه إىل أن يشمل قرض السكن القرى
واملدن اللبنانية كافة ،وليس حرصها يف القرى فقط ،مع زيادة
مساحة الشقة إىل  150مرتاً بدل .120
كذلك هناك اتجاه يسمح للمواطن باالستفادة من قرض الطاقة
الشمس ّية حتى لو استفاد سابقاً من أي قرض مدعوم من مصدر
آخر».وتأيت هذه التســهيالت التي يسعى مرصف اإلسكان إىل
تأمينها للبنانيني ،يف حأمة االستحقاقات السياسية والوطنية
املتزامنة مع انهيار مايل واقتصادي أرخى بكامل ثقله عل كاهل
املواطنني الرازحني تحت عبء الغالء املعييش املستفحل.
« ...رِجِ ع النور مع مرصف اإلسكان» يف  20حزيران الجاري
وبات يف إمكان املواطن رشاء شقة أو ترميم مسكن والحصول
عىل ألواح الطاقة الشمســية ،وبدأ املرصف باســتقبال طلبات
الراغبــن يف الحصول عىل أنواع القروض الثالثة ،عرب موقعه
اإللكرتوين .WWW.BANQUE-HABITAT.COM.LB
مصــدر مايل لـ «املركزية» يرى يف تلك القروض «بارقة أمل

وباب فرج ُف ِتح أمام املواطنني الستمالك شقة أو ترميم منزل إىل
جانب تأمني الكهرباء عرب الطاقة الشمسية والتي بقيت لغاية
األمس حكراُ عىل امل َيسورين».
ويشري إىل أن «اعتامد اللرية اللبنانية كعملة لتقديم القروض
ولتســديدها طوال الســنوات املحدّدة وفق العقد  -أي أن مرصف
اإلســكان يُعطي القرض بالعملة الوطنية ويستوفيه باللرية -
ُيب ِعد عن املواطن املقرتِض شــبح االرتفاع الجنوين لسعر رصف
الدوالر األمرييك وتالعب السوق السوداء ،...خصوصاً أن مرصف
اإلسكان ال يبغي الربح من هذه الخدمة بل يؤ ّمن خدمة للمواطن
اللبناين يف زمن األزمات بهدف وقف الهجرة من القرى إىل املدن،
والحــدّ من الهجرة إىل الخارج» .ويذكّر بأن «متويل تلك القروض
يضم مجلس إدارته  %20أعضاء من
من رأســال املرصف (الذي
ّ
القطاع العــام ،و %80أعضاء من القطاع الخاص) ،ومن قرض
الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتامعي ومق ّره الكويت،
والبالغ  50مليون دينار كويتي ما يُوازي تقريباً  170مليون دوالر،
وفق اتفاقية القرض موقعة بني الدولة اللبنانية ممثلة مبجلس
اإلمناء واإلعامر والصندوق العريب بتاريخ يف  25نيسان .»2019

أعلــن بنك املوارد تعليق عضويتــه يف جمعية مصارف لبنان
«إىل حــن تصويب األمور مبا فيه مصلحة املودعني أوالً» ،ودعا
«املصارف األخرى إىل أن تحذو حذوه وتعلق عضويتها».
وصــدر عن الدائرة اإلعالمية يف بنك املوارد ش.م.ل .بيان،
أكــدت فيه أن «بنــك املوارد ينتابه ومنذ بدء األزمة يف ترشين
األول من العام  ،2019شعور ان جمعية املصارف يف لبنان تتخذ
قرارات ال تصب بالرضورة يف مصلحة أعضائها واملودعني عىل
الســواء ،وتؤدي يف بعض الحاالت اىل رضب أو عدم حامية
القطاع املرصيف برمته ،خصوصاً لجهة املحافظة قدر االمكان
عىل ســمعته وعالقاتــه مع املودعني .فلــا كانت جمعية
مصارف لبنان قد دأبت ومنذ شهر ترشين األول  2019ولغاية
يومنــا الحارض عىل اتخاذ قرارات ومواقف بعيدة عن مصلحة
املصارف األعضاء  ،وتــر بالقطاع املرصيف واملودعني معا،
وذلك بدءا من قرار إقفال املصارف ملدة أســبوعني خالل شهر
ترشيــن األول  2019الذي شــكل أول رضبة للثقة التي كانت
قامئة منذ عرشات السنوات بني املصارف واملودعني ،وهذه الثقة
كانــت إحدى ركائز نجاح وازدهار القطاع املرصيف يف لبنان ،
وصوالً أخرياً إىل املراســات املوجهة إىل صندوق النقد الدويل
 ،وأحدثها الرسالة املؤرخة يف  21حزيران  2022واملرسلة من
قبل مستشــارة الجمعية  ،رشكة  ، Decision Boundariesإىل
الســيد إرنستو رامرييز ريغو ،رئيس البعثة للبنان يف صندوق
النقد الدويل  ،دون العودة إىل أعضاء الجمعية الطالعهم عليها
ومناقشــة محتوياتها معهم واالستامع إىل آرائهم ومواقفهم
بشــأن الحلول والخطوات وخطة العمل املقرتحة  ،فضالً عن
عــدم إبالغ أعضــاء الجمعية بتعيني الرشكــة املذكورة أعاله

كمستشار لجمعية مصارف لبنان  ،كام وبالرشوط التي ترعى
هذا التعيني».
وقالــت ،إنه «املدهش يف هذا املوضوع هو أن معظم املصارف
تلقت الخرب من خالل وســائل االعــام وعرب منصات التواصل
االجتامعي ،وملا كان قد تسنى خالل العامني املنرصمني لجمعية
مصــارف لبنان فرصة ملنع تفاقم األزمة أو عىل األقل الحتوائها،
إال أنها مل تحسن األداء ومل تتخذ القرارات الصنائية من أجل إيجاد
صيغ وحلول إلعادة الودائع إىل مســتحقيها  ،إذ كانت وما زالت
يف حالة إنكار غري آبهة يف االعرتاف بأن املصارف األعضاء فيها
بحاجة إىل أن تكون اســتباقية يف أي قــرار يتخذ ،وأن تتحمل
املسؤولية مبا يتناسب مع املخاطر التي اتخذها كل مرصف وهي
واضحة يف ميزانياتها العمومية ،بل ال زالت مواقفها ترمي فقط
إىل حاميــة املصارف وأصحابها ،دون حامية الودائع وأصحابها،
ومن دون التأكيد عىل أفضلية الودائع عىل رأساملها  ،وملا كانت
غايــة املصارف تتجىل حكام ولزاما باملحافظة عىل الودائع التي
هي أمانة لديها ،إذ ال ميكن الفصل بني املودعني واملصارف – فال
مصارفدونمودعني،والمودعنيدونمصارفوملاكانبنكاملوارد
ال ميكنه والحال هذه أن يقف مكتوف األيدي أمام محاولة تحميل
املودعني الخسائر وشطب ودائعهم».
وختمت «بنك املوارد يعلق عضويته يف جمعية مصارف لبنان
لحــن تصويب األمور مبا فيه مصلحة املودعني أوالً ،كام ويدعو
املصارف األخرى إىل أن تحذو حذوه وتعلق عضويتها ،عىل أمل أن
تصل الرسالة بوضوح إىل قيادة جمعية مصارف لبنان بأن الكيل
طفح ،ويجب التعامل مع األمور مبســتوى أعىل من املسؤولية
والواقعيةوالوعي».

الليطاين والربدوين ،واللذين
يشكالن مواقع سياحية مع
وجود العديد مــن املطاعم
وأنشطة االســتجامم التي
ينبغي أن تســتفيد من املياه
النظيفة.
ويبلغ عدد املســتفيدين خالل التوقيع
من املرشوع فعلياً 205,000
نســمة تقريبــاً ،وصوالً إىل  300,000نســمة بحلول العام
 ،2030وهم يعيشون يف نطاق بلدية زحلة وقريتي قاع الريم
وحزرتا وقرى أخرى يف البقاع األوسط.
وكانت الحكومة اإليطالية قد م َّولت املرشوع أساســاً يف
ميس بقيمة  22مليون يورو.
العــام  2005من خالل قرض
َّ
أما بناء املرشوع ،فقد أســنده مجلس اإلمناء واإلعامر إىل
الرشكــة اإليطاليــة  ،Suez Trattamento Acque spaوهي
إحدى الرشكات الدولية الرائدة يف القطاع ،مع اإلشــارة إىل
أن مرحلة تشغيل املرشوع وصيانته بدأت يف  2ترشين األول
.2017
وجرى حتــى تاريخه معالجة ما مجموعه  30مليون مرت
مكعــب من مياه الرصف الصحي مبعــدل دفق  20.000مرت
مكعب يومياً يف ظل مستوى جيد من املعالجة ،وفقاً للمعايري
الدولية ونتائج مخربية مرضية للنفايات السائلة.
وترغب الحكومة اإليطالية حالياً يف توفري متويل إضايف،
إذ ستســاهم بتقديم هبــة قدرها  4ماليني يورو إىل برنامج
األمم املتحدة اإلمنايئ ،بهدف ضامن تشــغيل املعمل وصيانته
واإلرشاف عليــه وإدارته ،مع األخــذ باالعتبار األزمة املالية
واالقتصادية التي ترضب لبنان يف الوقت الحارض.

ومن شأن هذه املساهمة الجديدة أن تدعم استمرار املرشوع
لســنتني إضافيتني ،مبا يرمي إىل الحفاظ عىل البيئة وتعزيز
الظروف الصحية واإلصحاحية للسكان ضمن املنطقة.
ومن املهــم للغاية أن يقوم جميع الــركاء املعنيني ،مبا
يف ذلك املؤسســات والسلطات املحلية ،باتخاذ كل اإلجراءات
الرضوريــة من أجــل ضامن نجاح اســتدامة املرشوع ،يف
مــا يتعلق باســتمرار التغذية بالكهربــاء والديزل (يف حال
االنقطاع) ،والتخلص من الرواســب وتوافر املوارد البرشية
واملادية.
وباإلضافة إىل مرشوع زحلة ،ينشط التعاون اإليطايل يف
مشاريع أخرى تتعلق بقطاع معالجة مياه الرصف الصحي يف
جميع أنحاء البالد ،وتحديداً يف :جبيل حيث مثة مرشوع قيد
البناء ،وعنجر وحراجل ومشمش حيث جرى إسناد املشاريع
إىل مقاولني ،ناهيك عن مشاريع أخرى مخطط لها يف جباع
وبنــت جبيل وبخعون وحاصبيا والهرمــل .ومن املنتظر أن
يبلغ العدد اإلجاميل للمســتفيدين الذين تستهدفهم كل هذه
املشاريع  700.000نسمة تقريباً.
ويصــل إجاميل التمويل الذي يقدمه التعاون اإليطايل إىل
مشاريع املياه ومياه الرصف الصحي يف لبنان إىل  180مليون
يورو».

ّ
مصرف اإلسكان يُوسع «بيكار» قروضه لتشمل جميع القرى واملدن اللبنانية

ّ
<بـــنـــك املــــــــوارد> يــعــلــق عــضــويــتــه فـــي <جــمــعــيــة املـــصـــارف>

بومباردييــــــــري وقعــــــــت مــــــــع « »UNDPمشــــــــروع تشــــــــغيل وصيانــــــــة
محطــــــــة تكريــــــــر امليــــــــاه املبتذلــــــــة فــــــــي زحلــــــــة بتمويــــــــل ايطالــــــــي
املتحــدة االمنايئ إدارة هذا املرشوع ،واالرشاف عىل تشــغيل
وصيانة هذه املحطة يف السنتني املقبلتني هو طريقة جديدة
لتوفري الخدمات االمنائية».
أضافت« :نحن عىل يقني بأن هذا املرشوع يشــكل فرصة
رائــدة وخري منوذج لآلخرين ليك يتم اتباعه يف املســتقبل.
عندما يتم تشــغيل هذا املرشوع ميكن إضافة مشاريع اخرى
يف املستقبل كجودة املياه املعالجة بطريقة ميكن ان تستخدم
يف الري .ونحن نعرف جيدا بأن الري مهم جدا يف هذه املنطقة
مــن لبنان .ويعترب هذا املرشوع منوذجا قوياً عن كيف ميكن
للبنان ان يتأقلم مع التغري املناخي».
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دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

تــونــس  :ت ــه ــدي ــدات كــبــيــرة تــســتــهــدف حــيــاة الــرئــيــس سعيد

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن لديها معلومات متواترة
تؤكد وجود تهديدات تستهدف حياة رئيس الجمهورية قيس
سعيد .ووصفت الوزارة يف مؤمتر صحفي استثنايئ عقدته
مبقرها يف العاصمة تونس تلك التهديدات بالكبرية .واتهمت
أطرافا داخليــة وخارجية خططت الســتهداف الرئيس يف
شخصه ومؤسسة الرئاسة.
وأشــارت وزارة الداخلية إىل أنها اعتقلت  3أشــخاص من
جمعية «مناء» ،واتهمت الجمعية بتلقي متويل من الخارج.
وأوضحت أن عدة شــخصيات ضالعة يف شــبهة التمويل
املشبوه ،الفتة إىل أن ملفهم مازال قيد التحقيق.
كام أفادت الداخلية التونسية أنها أحبطت الليلة املاضية ما
وصفتها بعملية إرهابية ،قالت إنها كانت تستهدف مؤسسة
حساســة وســط العاصمة واعتقلت املنفذ .وأشارت إىل أن
الداخلية تعمل بتناغم تام مع املؤسســة العسكرية عىل حد
قولها.
وأضافــت يف املؤمتر الصحفي أنها ارتأت كشــف مخطط
استهداف الرئيس ومؤسسة الرئاسة إلحاطة الشعب بخطورة
املرحلة ودقتها حسب قولها.
مقدمة لحملة اعتقاالت واسعةمن جهته قال رئيس جبهة
الخالص التونسية نجيب الشايب إن مؤمتر الداخلية مل يقدم
لهم أي معلومات بشــأن استهداف الرئيس ،مضيفا بأنه «من
املؤسف أن تدار شؤون البالد التونسية بهذه الطريقة».
واعترب الشــايب يف ترصيحات أن املؤمتر يهدف إىل تهيئة
األجواء لحملة اعتقاالت واسعة وعشوائية ستطال القيادات
السياسية واملدنية يف تونس.من ناحية أخرى أكد الشايب أن
القضاء يف تونيس يف إرضاب عــام وأن عىل األقل  %99من
القضاة ال يعملون.
وكان مقربــون من رئيس الحكومة التونســية األســبق

والقيادي الســابق بحركة النهضة حامدي الجبايل قالوا يف
ترصيحات إن السلطات األمنية اعتقلته مجددا.
وقالت مصادر يف حركة النهضة إن األمن اقتاد الجبايل إىل
جهة غري معلومة بسبب عدم حيازته لوثائق الهوية الشخصية
التي حرم منها منذ كانون األول املايض حسب هذه املصادر.
وكانت الرشطة قد اعتقلت زوجة الجبايل الشــهر املايض،
ونفت إيقافه ،وقالت إنــه هو الذي أرص عىل مرافقة زوجته
إىل مركز للرشطة حيــث خضعت للتحقيــق بعد أن وجدت
الرشطة يف مصنع متلكه مواد خطرية ،إضافة إىل تشــغيل
أفارقة ال ميلكون إقامة يف تونس ،وفق بيان للداخلية.
وقد أعرب رئيــس حركة «النهضة» راشــد الغنويش عن
تضامنه مع الجبايل الذي اعتقلته فرقة أمنية خاصة  .وقال
يف تدوينة عىل صفحته يف فيسبوك ،إن استعامل االتهامات
الباطلة والتشــويه اإلعالمي الذي يســتهدف الشخصيات
الوطنية لن ينجح ،ولن يزيد الوضع إال تأزما وانحدارا وتعقيدا،
عىل حد تعبريه.

عــــمــــلــــيــــة لــــلــــجــــيــــش الـــــــــســـــــــوري فــــــــي الـــــبـــــاديـــــة

يشن الجيش الســوري عملية برية ،بغطاء جوي رويس،
ملالحقة مسلحي «داعش» يف صحراء البادية رشقي محافظة
الرقة السورية.
ونقلت وكالة «ســبوتنيك» عن مصــادر ميدانية يف ريف
الرقة ،أن وحدات من الجيش العريب الســوري بدأت ،عملية
برية لتمشــيط البادية واملناطق الريفية بني الحدود اإلدارية
مبحافظتي الرقة ودير الزور ،ومنها بادية جبل البرشي عىل
وجه الخصوص.
وذكرت الوكالــة أن العملية التي بدأتها وحدات من الجيش
الســوري بدعم من الطــران الحريب الســوري -الرويس
املشــرك ،شهدت «يف ســاعاتها األوىل سلسلة من الغارات
الجوية واالشتباكات املبارشة مع فلول «داعش» أسفرت عن
مقتل وإصابة مسلحني يف التنظيم اإلرهايب».
وأضافت املصادر أن الجيش الســوري حشد عددا كبري من
قوات املشاة ،وبارش بعملية متشيط بادية الرقة بدعم جوي
من الطريان الحريب الرويس والســوري والذي بدوره شــن
سلسلة من الغارات عىل محاور تحركات «داعش» يف املناطق
املفتوحة عىل مناطق ســيطرة الجيش األمرييك يف منطقة
الـــ ( )55والتنف ،عند مثلث الحدود (الســورية -العراقية-
األردنية).
وتشارك تشكيالت عســكرية من «الفرقة  »17و»الفرقة
 25مدرعات» و»الفيلق الخامــس» يف العملية التي انطلقت
من منطقة باديــة الرصافة بريف الرقة ،بهدف إطالق حملة
متشيط واسعة يف بادية الرقة بإرشاف ودعم رويس ،بحسب

ُ
مــبــاحــثــات ســـوريـــة  -إمــاراتــيــة

لــــيــــبــــيــــا  :رئـــــيـــــســـــا املــــجــــلــــســــيــــن الـــتـــشـــريـــعـــيـــيـــن
يــــبــــحــــثــــان اإلطــــــــــــــار الـــــــدســـــــتـــــــوري لــــانــــتــــخــــابــــات
أعلنت األمــم املتحدة ،أنّ رئييس املجلســن
الترشيعيــن يف ليبيا ســيلتقيان يف جنيف،
األســبوع املقبل ،إلجراء ما قد يكون محادثات
اللحظــة األخرية لبحــث اإلطار الدســتوري
لالنتخابات ،لكن املحللــن ال يتوقعون حدوث
انفراجة تذكر.
ويعترب إجــراء انتخابات وطنيــة منذ فرتة
أي حل طويل األمد
طويلــة عنرصاً رئيســاً يف ّ
لحالة الفوىض الســائدة يف ليبيا منذ اإلطاحة
بحكم معمر القذايف مبســاندة حلف شــال
األطليس يف .2011
وانهــارت مســاعي إجــراء االنتخابــات
الترشيعية والرئاســية ،التي كانت مقررة يف
كانون األول 2021يف إطار عملية ســام بعد
تم التوصــل إليها يف ،2020
هدنة يف الحرب ّ
يف اللحظة األخرية بســبب خالف عىل اإلطار الدســتوري
لالنتخابات.
ودخلت الفصائل الليبية يف خالف منذ ذلك الحني بشــأن
كيفية امليض قدماً يف العملية السياسية ومن يحكم البالد
حتى يحدث ذلك.
وقال مجلــس النواب يف رشق البــاد يف كانون األول
إنّ «حكومــة رئيس الــوزراء عبد الحميــد الدبيبة انتهت
صالحيتهــا وأعلن خارطــة طريق جديدة وعــن فتحي
باشاغا ليحل محله».
لكن الدبيبة رفض خطوة الربملان هذه وامتنع عن تسليم
الســلطة ومل يتمكن باشــاغا من دخول طرابلس ملامرسة
مهامه.
ومبوجب اتفاق ســيايس معرتف به دولياً أبرم يف عام
 2015تحتــاج القــرارات املهمة ملشــاركة مجلس النواب
واملجلس الترشيعي اآلخر وهــو املجلس األعىل للدولة يف

طرابلس.
وتعمل األمم املتحدة عىل تيســر املحادثات بني املجلسني
يف القاهرة يف محاولــة لحــل الخالفات وإيجاد أرضية
مشرتكة إلجراء االنتخابات من أجل حل األزمة.
لكن املستشارة الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة بشأن
ليبيــا ،ســتيفاين ويليامز ،قالــت إنّ «الجولة األخرية من
املحادثات بني نواب من املجلســن انتهت هذا األسبوع دون
التوصل إىل انفراجة».
وقد متثل املحادثات التي أعلنت عنها ويليامز يف تغريدة
يف تويــر بني رئيس مجلس النــواب عقيلة صالح ورئيس
املجلس األعىل للدولة خالد املرشي الفرصة الدبلوماســية
األخرية يف الوقت الراهن.
وعــى الرغم من إعالن جميع األطــراف أنها ال تريد وال
تتوقــع جولة جديدة مــن القتال ،إال أنّ زيــادة التوتر بني
الفصائل يف غرب ليبيا يف اآلونة األخرية ينذر بالتصعيد.

«هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــــشـــــام» تـــهـــاجـــم حــــركــــة «حــــمــــاس»

املصادر.
وتابعت املصادر أن أجواء بادية الرقة شهدت تحليقا مكثفا
لطريان االســتطالع والحريب الرويس  ،يف إطار تحضريات
املرسح امليداين للعملية الربية.
وأكدت املصادر للوكالة أن «مناطق البادية شهدت اشتباكات
مبارشة مع فلول تنظيم «داعش» اإلرهايب أدت اىل مقتل عدد
منهم وإصابة آخرين خالل الساعات املاضية».
وشــهدت بادية جبل البرشي جنــوب رشقي الرقة حدوث
عمليتي استهداف للجيش األوىل استهدفت حافلة مدنية أدت
ملقتل  11عسكريا ســوريا ،واثنني من املدنيني وإصابة ثالثة
آخرين ،ويف عملية ثانية قُتل عسكريان وأصيب ثالث بهجوم
عىل إحدى النقاط العسكرية.

بحثت وزيرة الثقافة الســورية لبانة مشــوح مع القائم
بأعامل سفارة اإلمارات بدمشق املستشار عبد الحكيم إبراهيم
النعيمي العالقات الثقافية وآفاق تطويرها بني البلدين.
وخالل لقاء عقد يف مبنى وزارة الثقافة بدمشق ،استعرض
الجانبان مسار العالقات بني البلدين ،ون ّوها باملستوى املتقدم
الذي وصلت إليه والتطور عىل املســتوى الثقايف ،حســبام
ذكرت وكالة «سانا».
وناقش الجانبان إمكان التعاون يف مجاالت الكتاب والرتاث
والرتميــم والتوثيق واملتاحف والتأهيل املوســيقي لألطفال
ومتكني اللغة العربية.

الــعــراق < :حــركــة حــقــوق» تــتــنــازل عــن مقاعدها فــي البرملان

قررت حركة حقــوق النيابية ،التنازل عن اســتحقاقاتها
االنتخابية يف مجلس النواب العراقي الحايل.
وقال رئيس حركة حقوق ،حســن مؤنــس ،إنّ «العملية
السياسية م ّرت بأزمة معقّدة ناتجة عن التباين يف توجهات
األطراف الفاعلة يف إدارة الدولة».
وأضاف مؤنس« :نؤكد رضورة اإلرساع بتشــكيل حكومة
جديدة قوية قادرة عىل إدارة الدولة يف هذه املرحلة».
وأكّد أنّ الحركــة «اتخذت قراراً باالنســحاب من مجلس
النواب وعدم إشــغال مقاعد املستقيلني ألنها لن نكون بديالً
عن األخوة يف الكتلة الصدرية».
ورفع مجلس النواب العراقي ،جلســته االســتثنائية ،بعد
إكامل التصويــت عىل تعديالت النظــام الداخيل للمجلس،
وتأدية اليمني الدستورية للنواب الجدد.
وأدى النواب البدالء مــن ممثيل كتلة زعيم التيار الصدري،
مقتدى الصدر ،اليمني الدستورية بعد أن طلب الصدر من نواب
كتلته ترك مقاعدهم وســط خالف طويل األمد عىل تشكيل
الحكومة.
وأعلنــت كتائب حزب اللــه العراقية أنهــا مل تغفل يوماً
الســيايس يف البالد ،محذر ًة من مســاس
عن مراقبة األداء
ّ
الفاسدين بسيادة البالد وإرضارهم مبصالح الناس.
ويف  15أيــار املــايض ،أعلــن الصدر عدم نجــاح كتلته

الربملانية يف تشــكيل حكومة أغلبية وطنية ،مشــراً إىل
تح ّولها إىل «مقاعد املعارضة وإفســاح املجــال أمام الكتل
الربملانية األخرى لتشكيل حكومة».
ويف الـــ 31من آذار ،أعلــن الصدر انســحابه مع كتلته
من مفاوضــات انتخاب رئيــس الجمهورية ومن تشــكيل
الحكومة ،وإفساح املجال أمام اإلطار التنسيقي للتفاوض مع
القوى السياسية يف هذا الشأن.
ويُعاين العراق من انسداد ســيايس نتيجة الخالفات عىل
انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.

قال الرئيس املرصي عبد الفتاح الســييس ،إن االنتقال إىل
العاصمة اإلدارية الجديدة يســاهم يف تأســيس جمهورية
تسودها قيم العدل وتكافؤ الفرص.
وأضاف الســييس خالل افتتاحية ملحــق مجلة التنمية
اإلدارية الصــادرة عن الجهاز املركزي للتنظيــم واإلدارة ،أن
االنتقال إىل العاصمــة اإلدارية الجديدة يعــد بداية دخول
الجهاز اإلداري للدولة يف مرحلة جديدة ،تؤسس للجمهورية
الجديدة التي نريدها جميعا.
كام هنــأ الرئيس املــري عبد الفتاح الســييس ،جميع
العاملني بالجهاز اإلداري للدولة ،مبناســبة االحتفال باليوم
العاملي للخدمــة العامة ،موجها كلمة لهم مبناســبة اليوم
العاملــي للخدمة العامــة ،منوها بأن هذا اليــوم الذي ميثل
مناسبة للتذكري بالقيم اإلنســانية واألخالقية للعمل والجد
واالجتهاد ،وحب األوطان الذين هم أساس الخدمة العامة.
وأردف السييس خالل كلمته بأن «العمل بجد واجتهاد قيمة
عظمتها األديان الســاوية ،ومجدتها الطبائع اإلنسانية ،أما
حب األوطان فهو رشف ال يحمله إال املخلصون ،الذين هم أعمدة
بالدهم».

وواصل رئيــس الجمهورية« :وإذ نثمن جهــود العاملني
بالجهاز اإلداري للدولة ،أجدد دعــويت ألبناء مرص األوفياء،
أحفاد الحضارة الراسخة ،باســتكامل مسرية األجداد ،وبذل
املزيد من الســعي والجهد للحفاظ عىل ما تحقق من تنمية،
واســتكامل مســرة البناء واإلصالح ،فاألوطــان ال تبني
باألماين ،ولكنها تبنى بأيــدي أبنائها املخلصني ...حفظ الله
مرص وشعبها األيب العظيم».

وجهت «هيئة تحرير الشــام» (جبهة النرصة ســابقا)،
ما وصفتها بأنها «دعوة ومناصحــة» إىل حركة «حامس»
تطالبهــا بالعودة عن قــرار إعادة عالقاتها مع الســلطات
السورية.
«إدارة الشؤون السياسية» يف «حكومة اإلنقاذ» املسيطرة
عىل إدلب ،والتابعة لـ «تحرير الشــام» (بزعامة أبو محمد
الجــوالين) نرشت بيانا تحدثت فيه عــن مواثيق «حامس»،
وعن موقفها من األزمة السورية املستمرة منذ  ،2011لتوجه
«دعوة ومناصحة لإلخوة يف حركة حامس».
البيان الذي نرشته صفحة «حكومة اإلنقاذ» عرب صفحتها
جــه «دعوة ومناصحــة» إىل «حامس»
يف «فيســبوك» ،و ّ
لـ»مراجعة سياســتهم وإعادة بوصلتهم ملا يراعي مبادئهم
األصيلة».
يذكر أن حامس أعلنت قبل يومني أن عالقاتها مع ســوريا

ستعود إىل ما كانت عليه ،بعد قطيعة استمرت عرشة أعوام،
وخالفات عميقة بسبب موقف الحركة من األزمة يف سوريا.

الـــــــــجـــــــــوالنـــــــــي يــــــســــــتــــــولــــــي عـــــــلـــــــى كـــــمـــــيـــــات
مــــن األسـ ــلـ ــحـ ــة خــــــال االشــــتــــبــــاكــــات فــــي ريــــــف حــلــب
متكنت هيئة «تحرير الشــام» من االستيالء عىل كميات
كبرية من األســلحة والذخائر خالل دخولها إىل جانب حركة
«أحرار الشــام» يف القتال ضد «الجبهة الشامية» يف ريف
حلب ،وقامت بنقلها إىل مستودعاتها يف ريف إدلب الشاميل.
ونقل ناشــطون عن مصادر يف ريف إدلب أنّ «أكرث من 10
عربات مزودة برشاشات مضادة للطريان ،و دبابتني ،ومدرعة
تركية استولت عليها الهيئة خالل مشاركتها تحت جناح أحرار
الشام يف قتال الجبهة الشــامية» ،باإلضافة إىل سيطرتها
عىل  3مستودعات للذخرية والسالح كانت قد انسحبت منها
«الجبهة الشــامية» خالل القتال ضــد الحركة عىل أطراف
مدينة الباب يف محيط مدينة عفرين.
وأكــدت املصــادر أنّ الهيئة مــا زالت تحتفــظ بعدد من
مجموعاتها القتاليــة ضمن مناطق انتشــار حركة «أحرار
الشــام» بعد االتفاق األخري بني الحركة والجبهة الذي انتهى
بإعــادة كل يشء إىل ما كان عليه قبل االقتتال ،رشيطة عدم
نرش الحركة ألي من الحواجز واقتصار تواجدها ضمن مقارها
فقط ريثام تنتهي املفاوضات.
وب ّينت املصادر أنّ الحركة نفت وجود عنارص الهيئة ضمن
صفوفهــا يف ريف حلب ،وأنّ كل عنــارص الهيئة عادوا إىل
مواقعهــم يف إدلب ،يف حني قالت مصادر أخرى انّ القســم
األكــر لهيئة تحرير الشــام ما زال موجــودا ضمن مناطق
انتشار «أحرار الشام» يف عوالن بريف الباب.

وأشارت املصادر إىل أنّ الجيش الرتيك طالب الهيئة بإعادة
املدرعــة التابعة له التي اســتولت عليها مــن الجبهة ،دون
الحديث عن إعادة بقية العربات واألســلحة التي تم نقلها إىل
مستودعاتها.
وكشــفت مصادر أنّ هيئة «تحرير الشام» خرست أكرث من
 13مســلحاً تابعاً يف القتال ضد «الجبهة الشــامية» بريف
حلب وعرشات الجرحى ،بينــا مل تعلن الجبهة والحركة عن
خسائرهام الحقيقية يف القتال ،مع استمرار حالة االستنفار
بني الطرفــن ريثام يتم الوصول إىل حــل نهايئ والذي كان
سبب الخالف الرئييس فيه هو انشقاق مجموعات من الجبهة
وعودتها إىل حركة «أحرار الشام» مع سالحها.

ُ
ّ
مـــحـــتـــجـــون عــــراقــــيــــون أغـــلـــقـــوا م ــك ــت ــب أحــــــد الــــنــــواب

ُ ّ
الــســيــســي يــعــلــق عــلــى تــأســيــس جــمــهــوريــة جــديــدة فــي مصر

أغلق متظاهرون عراقيون مكتــب أحد النواب يف الربملان
العراقي ،يف محافظة النجف جنوب غرب العاصمة بغداد.
وذكر موقع «السومرية نيوز» أن محتجني عراقيني أغلقوا
مكتب النائــب عنوز ،مؤكدين أنهم سيســتمرون يف إغالق
مكاتب النواب اآلخرين بسبب عدم توفري فرص عمل لهم.
وقال أحد املتظاهرين« :اليوم ســنغلق مكتب النائب عنوز،
ألنه صعد باسم املتظاهرين ،وسنقدم عىل غلق بقية املكاتب
يف املحافظة ،إذا ما مل يوفروا التعيينات ألبناء النجف».
وشدد الشــخص نفسه عىل أنهم ســيمنعون النواب من
دخول املدينة ،إذا مل تتحقق مطالبهم.

ّ
إرتـــــــــفـــــــــاع مـــــنـــــســـــوب بـــــحـــــيـــــرة ســــــــد الــــنــــهــــضــــة

أستاذ الجيولوجيا وخبري املياه املرصي ،عباس رشاقي ،بدء
ارتفاع منسوب بحرية «سد النهضة» اإلثيويب.
وأوضــح رشاقي أن إثيوبيا خزنت حــوايل  8مليارات مرت
مكعب خالل العامني املاضيني ،وتهدف هذا العام الوصول إىل
ما كنت تصبو إليه وهو  18.5مليار مرت مكعب.
وتابع« :كانــت الخطوة األوىل نحــو التخزين الثالث هي
تشغيل التوربني يوم  20شباط  2022لترصيف املياه التى متر
أعىل املمر األوسط ،ومل يحقق الهدف لعدم كفاءة التشغيل ،ما
اضطر إثيوبيا إىل فتح إحدى بوابتي الترصيف  12اذار ،2022
وبالفعل جف املمر األوســط خالل عدة أيام ،ثم زادت بفتح
البوابة الثانية لتفريغ إجــايل  50مليون مرت مكعب/يوم،
مام أدى إىل انخفاض مخــزون البحرية من  8إىل  6مليارات
مرت مكعب».
وأضاف« :ومن اليوم يبدأ اســتعادة الـ 2مليار مرت مكعب
التي فرغت خالل األشــهر الثالثة األخرية ويستمر ذلك حتى
نهاية األســبوع األول من متوز ،بعدها يبــدأ التخزين الثالث
بكمية تتوقف عىل مدى اإلنشاءات الهندسية لتعلية الجانبني
واملمر األوســط ،ومن املتوقع أن يكون حوايل  5مليارات مرت
مكعب ،بعدهــا يبدأ مرور املياه من أعىل املمر األوســط يف

األسبوع األول من أغسطس املقبل».
وأشــار رشاقي إىل أن «التخزين الثالث ميثل الخرق الرابع
إلثيوبيا بعد التخزين األول  ،2020والثاين  ،2021وتشــغيل
التوربني شــباط  2022إلعالن مبادئ ســد النهضة ،2015
واالتفاقيات التاريخية ،واألعراف الدولية ،واإلعالن الرئايس
ملجلس األمن سبتمرب .»2021
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دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
األمـــــــــــــــم املــــــــتــــــــحــــــــدة :الــــــطــــــلــــــقــــــات الــــــــتــــــــي قـــتـــلـــت
الــــصــــحــــافــــيــــة شـــــيـــــريـــــن أبـــــــــو عـــــاقـــــلـــــة «إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة»
(تتمة ص)1
املعلومات التي جمعناها ،مبا يف ذلك املعلومات الرســمية من
القوات اإلرسائيلية والنائب العام الفلسطيني ،تتفق مع النتيجة
التــي مفادها أنّ الطلقات التي قتلت أبو عاقلة وأصابت زميلها
عيل الصمودي جاءت من القوات اإلرسائيلية وليس من إطالق
نار عشــوايئ من قبل فلســطينيني ،وفق ما ادعت السلطات
اإلرسائيلية يف البداية».
وأضافت« :وفقاً ملنهجيتنا العاملية لرصد حقوق اإلنســان،
قــام مكتبنا بفحص الصور ومقاطع الفيديو واملواد الصوتية،
وزار مكان الحادث ،واستشــار الخرباء ،واستعرض االتصاالت
الرســمية ،وأجرى مقابــات مع الشــهود ،وبالنتيجة فإنّ
الصحافيني الذين كانوا يف املكان ســاروا ببطء من أجل جعل
وجودهم مرئياً للقوات اإلرسائيلية املنترشة يف الشــارع ،ومل

يصــدر أي تحذير من القوات اإلرسائيلية ومل يكن هناك إطالق
نار يف ذلك الوقت ويف ذلك املكان».
ويف  26أيــار ،قال النائب العام الفلســطيني أكرم الخطيب
إنّ «جندياً إرسائيلياً أطلق النار وأصاب شــرين أبو عاقلة بعد
إطالقه رصاصات متتالية» ،موضحاً أنّ «سبب وفاتها هو ته ّتك
ناري».
يف الدماغ جراء إصابتها مبقذوف
ّ
وكشف النائب العام الفلسطيني ،بعد تسليم نتائج التحقيق
إىل رئيس الســلطة الفلسطينية محمود عباس ،أنّ «املقذوف
الناري الذي أصاب أبو عاقلة من النوع الخارق للدروع».
يف الوقت نفســه ،أكّدت شبكة «يس أن أن» األمريكية يف
تحقيــق أنّ أبو عاقلة قُتلت برصاص قناص من قوات االحتالل
اإلرسائيلية .واغتالت قوات إرسائيلية املراســلة الصحافية أبو
عاقلة أثناء تغطيتها القتحام مخيم جنني ،يف  11أيار الجاري،
وأثار اغتيالها موجة استنكار واسعة ضدّ جرائم االحتالل.

مجل ــس الش ــيوخ األميرك ــي أق ـ ّـر مش ــروع قان ــون ألم ــان حم ــل الس ــاح

أقــر مجلس الشــيوخ األمرييك ،حزمة إجــراءات وصفت
باملتواضعة قدمها أعضاء من الحزبني الجمهوري والدميقراطي
تتعلق بأمن حيازة األســلحة ،حتى مع توسيع املحكمة العليا
حقوق حمل الســاح من خالل حكــم يقيض بأن للمواطنني
حقا دستوريا يف حمل املسدسات باألماكن العامة للدفاع عن
النفس.
ويوضح قرار املحكمة «التاريخي» وإجراء مجلس الشــيوخ
االنقسام العميق حيال األسلحة النارية بالواليات املتحدة بعد
أســابيع من واقعتي إطالق النار العشوايئ يف أوفالدي بوالية
تكساس وبافالو يف نيويورك ،اللتني أسفرتا عن مقتل أكرث من
 30شخصا من بينهم  19طفال.
ويف تصويت مجلس الشيوخ ،انضم  15جمهوريا إىل جميع
الدميقراطيني الـ  50يف التصويت لصالح مرشوع القانون ،حيث
تم إقراره بأغلبية  65صوتا مقابل  33صوتا رافضا.
ويعترب مرشوع القانون الجديد أول ترشيع مهم إلدارة حيازة
األســلحة يتم متريره منذ  30عاما ،يف بلد يتمتع بأعىل نسبة
المتالك األفراد للسالح يف العامل ،وأكرب عدد من عمليات إطالق
النار العشوايئ سنويا بني الدول الغنية.
ومرشوع القانون -الذي يقول مؤيدوه إنه ســينقذ األرواح-
متواضع ،ومن أهم القيود التي يفرضها عىل حيازة األســلحة
تشــديد عمليات التحقق من تاريــخ الراغبني يف رشائها من
قص ،كام
املدانــن بارتكاب عنــف أرسي أو جرائم كبرية وهم َّ
حة العقل ّية واألمن
مينح مليارات الدوالرات لتمويل قطاع الص ّ
يف املدارس.
ورفــض الجمهوريون محاولة االتفــاق عىل إجراءات أكرث
شــموال مثل حظر البنادق الهجومية أو مخازن الذخرية عالية
الســعة ،وهو ما كان يفضله الدميقراطيون مبن فيهم الرئيس
جو بايدن.
ومــن املقرر عرض هذا القانون بعد ذلك عىل مجلس النواب
حيث يتمتع الدميقراطيون باألغلبية ،ومن املتوقع متريره رغم
اعتــزام الجمهوريني معارضته ،وبعد إقراره يف مجلس النواب
سيوقع الرئيس عليه ليصبح قانونا ساريا.

} قرار املحكمة العليا }

ويأيت التصويت مبجلس الشــيوخ ،بعد ساعات قليلة عىل
الحق يف
قرار للمحكمة العليا التي قضت أمس بأن للمواطنني
ّ
حمل مســدس باألماكن العامة ،وهو قرار تاريخي له تداعيات
بعيــدة املدى عــى الواليات واملدن بأنحاء البالد التي تشــهد
تصاعدا للعنف املسلح.
وقد ألغى حكم املحكمة العليا -الذي مرر بواســطة األغلبية
املحافظة -قيود والية نيويورك عىل حمل مسدســات مخبأة
يف األماكن العامة.
واعتربت املحكم ُة أن والية نيويورك تنتهك الدُ ســتور عندما
تســعى وتحاول تقنني عملية حمل املواطنني للســاح الناري
باألماكن العامة ،وهو ما يخالف الحقوق املمنوحة لألشخاص
مبوجب التعديل الثاين للدستور.
وردا عــى ذلك ،قالت حاكمــة الوالية كايث هوكل «توصلنا
قبل لحظات إىل أنباء مقلقة من العاصمة واشــنطن تؤكد أن
املحكمة العليا سحبت من نيويورك حق حامية مواطنيها».
مــا كامــاال هاريس نائبة الرئيس ،فقالــت «أعتقد أن قرار
املحكم ِة يتحدى منطق األمور ودســتور الواليات املتحدة ،لقد
حرضت شخصيا مراسم دفن  19طفال ومعلمتهم يف تكساس».

هـــــــــــزات ارضـــــــيـــــــة جـــــــديـــــــدة تــــــضــــــرب أفــــغــــانــــســــتــــان

قال مسؤول كبري إن  5أشخاص لقوا حتفهم رشق أفغانستان
يف هــزات أرضية جديدة مبناطق قريبة من مركز زلزال بلغت
قوته  6.1درجات رضب البالد أول أمس ،وذلك بعد ساعات من
اإلعالن عن إنهاء عمليات البحث عن ناجني من زلزال األربعاء.
وقــال املتحدث باســم وزارة الصحة رشفات زمان لرويرتز
«(هــذا) زلزال آخر وقع يف بكتيــكا مبنطقة جايان ،ووفقا
للمعلومات األولية قٌتل خمسة».
وذكر موقع هيئة املسح الجيولوجي األمريكية أن زلزاال بقوة
 4.3درجات وقع بالقرب من الحدود الباكستانية األفغانية
توقيف عمليات البحثقال مســؤول كبري ،إن السلطات أنهت
البحــث عن ناجني بعــد الزلزال الــذي أدى ملقتل وجرح آالف
األشخاص ،يف حني أكدت األمم املتحدة أن املنظامت اإلنسانية
تعاين أزمة يف تحويل األموال إىل هذه البالد.
وقال املتحدث باســم وزارة الكوارث محمد نسيم حقاين إن
نحــو  10آالف منــزل دمرت جزئيا أو كليا يف الزلزال الذي وقع
األربعاء مبنطقة نائية من البالد قرب الحدود مع باكستان.
وأضــاف حقاين «انتهت عملية البحث ،تويف ألف شــخص
وأصيــب نحــو  20ألفا بإصابات ما بني خطرية وســطحية»
وسط نقص شديد يف «إمدادات األدوية وغريها من املساعدات
الرضورية».
ومل يذكر أي تفاصيل عن سبب إنهاء عملية البحث عن ناجني
بعد مرور نحو  48ساعة عىل الزلزال ،رغم أنه تم انتشال ناجني
من تحت األنقاض يف أعقاب زالزل سابقة بعد مرور فرتة أطول.
وقال حقاين إن أفغانســتان ال متلــك إمدادات رضورية
كافيــة لعالج املصابــن ،مضيفا «ال متلــك وزارة الصحة
أدوية كافية ،نحن يف حاجة ملســاعدات طبية وغريها من
الرضوريات ألن الكارثة كبرية».

} نداء أممي ومساعدات خارجية }

قال وكيل األمني العام لألمم املتحدة للشــؤون اإلنســانية
مارتن غريفيث إن  %80من املنظامت اإلنســانية بأفغانستان
تواجه تأخريا يف تحويل األموال ،وإن ثلثي هذه املنظامت أفادت

إســــتــــقــــالــــة رئـــــيـــــس حـــــــزب املـــحـــافـــظـــيـــن الـــبـــريـــطـــانـــي
بـــعـــد ه ــزي ــم ــت ــي ــن س ــاح ــق ــت ــي ــن فـــــي انــــتــــخــــابــــات فــرعــيــة
اســتقال رئيس حزب املحافظني الحاكم يف بريطانيا أوليفر
داودن بعدما خرس الحزب -الذي يتزعمه رئيس الوزراء بوريس
جونســون -مقعدين يف الربملــان يف انتخابات فرعية  ،يف
رضبة موجعة للحزب الحاكم ،ووصف جونســون تلك النتائج
بأنها «صعبة» ،مؤكدا أن حكومته ستواصل االستامع لصوت
الناخبني.
وخــر املحافظون مقعدا يف هونينت آنــد تيفرتن ،وهي
دائرة انتخابية تقــع جنوب غرب إنجلرتا ،وخرس أيضا مقعدا
يف ويكفيلد (شــال) كان الحزب انتزعه من حزب العامل يف
االنتخابات األخرية .وتشــر الخســائر إىل أن االئتالف ،الذي
شكله جونسون يف االنتخابات الوطنية عام  ،2019قد يكون
متصدعا.
وقد تدفع النتائج املرشعني إىل التحرك ضد جونســون مرة
أخرى بعد أشهر من فضيحة متعلقة بإقامة حفالت يف مكتبه
يف داوننغ سرتيت خالل جائحة كوفيد 19-يف مخالفة لقواعد
العزل العام ،يف وقت يعاين فيه املاليني من ارتفاع أسعار الغذاء
والوقود.
وقال جونسون -الذي قاوم ضغوطا شديدة لالستقالة بعد
تغرميــه ملخالفة قواعد اإلغــاق -يف ترصيحات للتلفزيون
أثنــاء حضوره اجتامع دول الكومنولث يف العاصمة الرواندية
كيغايل معلقا عىل النتائج «صحيح متاما أننا نعاين من بعض
النتائــج الصعبة يف االنتخابات الفرعية ..أعتقد أن الحكومة
يجب أن تستمع إىل ما يقوله الناس».
وأضاف «علينا أن ندرك أن هناك املزيد الذي يتعني علينا القيام
به ..سنســتمر يف معالجة مخاوف الناس حتى نتخطى هذا
الوقت العصيب».
ويف وقت ســابق أكد جونسون أنه يرفض االستقالة حتى
يف حال اإلخفاق ،قائال للصحفيني املرافقني له يف رواندا «هل
أنتم مجانني؟» ،وأضاف «بشكل عام ال تفوز األحزاب الحاكمة
يف االنتخابات الفرعية وال سيام منتصف فرتة حكمها» ،مؤكدا
أنه متفائل.
ونجا جونسون هذا الشهر من تصويت عىل الثقة أجراه نواب
محافظــون ،رغم أن  %41من النواب املحافظني صوتوا لصالح

ت ــرك ــي ــا ت ــك ــاف ــح إلخــــمــــاد حــــرائــــق الـ ــغـ ــابـ ــات غـــربـــي ال ــب ــاد

تواصل فرق اإلطفاء الرتكية مكافحة حرائق اندلعت الثالثاء
بغابات يف والية موغال املطلة عىل البحر األبيض املتوســط
غريب البالد ،يف الوقت الذي تم فيه إجالء أكرث من  270شخصا
بالقرب من منتجع سياحي جنوب غرب البالد.
وســعى رجال اإلطفاء إىل احتــواء حرائق الغابات من الرب
والجو  ،مع اشــتعال النريان لليوم الثالث يف ظل شــدة الرياح
التي تنرش ألسنة اللهب يف أنحاء منطقة جبلية.
وأثارت مشــاهد الغابــات املحرتقة بالقــرب من منتجع
مرمريس بواليــة موغال -املطل عىل بحر إيجه -مخاوف من
تكــرار حرائق العام املــايض التي دمرت حوايل  346ألف فدان
يف أنحاء املنطقة.
وأظهــرت لقطات تصاعد الدخان من التالل ،يف وقت انترش
الحريق عرب الغابات يف منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة،
بينام أسقطت مروحيات امليا َه عىل ألسنة اللهب طوال اليوم.
وســاعدت الرشطة رجال اإلطفاء بعربات مزودة بخراطيم
املياه يف محاولة إلخامد الحريق .
وذكر وزير الزراعة والغابات وحيد كرييشــتيش يف والية
موغال أن أكرث من  270شخصا ،بالقرب من منتجع مرمريس،
اضطروا إىل مغادرة منازلهم وأماكن عملهم بســبب انتشــار
الحرائق.
وأضــاف أن النريان أتت عىل  3آالف هكتار تقريبا حتى اآلن،

مشريا إىل أن درجات الحرارة املرتفعة والرياح العاتية تصعبان
جهود إخامد الحرائق.
وقال مكتب عمدة موغال -بشكل منفصل -إن الحرائق حاليا
تنترش يف  4اتجاهات منفصلة ،وهناك مخاوف من أنها سوف
تزيد بســبب الرياح العاتيــة .وذكر أنه جرى إجالء  83حيوانا
و 52مركبة.

ُ
ـــــحـــــرك ّ
ّ
فـــــعـــــال لــلــتــنــمــيــة
عـــبـــد الـ ــلـ ــهـ ــيـ ــان« :بــــريــــكــــس» م

بــأن البنوك الدولية تواصل رفض التحويالت ،وإن األمر يعرقل
استجابتها للوضع اإلنساين هناك.
ودعا غريفيث إىل تشــغيل مركز التبادل لتجاوز الصعوبات
إىل حني معالجة األسباب الكامنة وراء انهيار النظام املرصيف
الرسمي ألفغانستان.
وأعلنت طالبان أنها تسلمت طائرتني محملتني مبساعدات
من إيران وواحدة من قطر .كام وصلت  8شــاحنات محملة
باألغذية وإمدادات إســعافات أولية من باكستان املجاورة
لواليــة بكتيكا ،كام قالت الهند -التي تشــهد عالقاتها مع
طالبان توترا -إنها أرســلت مــن خالل رحلتني  27طنا من
املساعدات وســيجري تسليمها إىل وكاالت إغاثة دولية.
ومن جانبــه ،أعلن االتحاد األورويب أمس أنه مســتعد لـ
«تقديم مساعدات طارئة» بينام أكدت الواليات املتحدة «بحزن
عميق» أنها تدرس «خيارات الرد» اإلنساين.
كام أعلنت اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان واإلمارات أمس
أنها تعتزم إرسال مساعدات.

أعلــن وزير الخارجية اإليراين حســن أمري عبد اللهيان أنّ
الرئيس إبراهيم رئييس سيشــارك يف قمــة «بريكس» التي
ستعقد يف الصني.
وكتب أمري عبد اللهيان يف تغريدة يف حسابه «تويرت»« :تعد
مجموعة دول بريكس بإمكاناتها الكبرية ورؤيتها املبتكرة بأن
تكون محركاً فعاالً للتنمية والسالم العامليني».
وأضــاف الوزير اإليراين« :من خالل قبــول دعوة الرئيس
الصيني لحضور قمة بريكس بالس ،سيرشح الرئيس اإليراين
إبراهيــم رئييس خالل مشــاركته يف القمــة وجهات نظر
إيران وقدراتها» ،مؤكداً أنّ بالده تســتغل أي فرصة يف شكل
«الدبلوماسية الديناميكية» ،لتعزيز أهدافها الوطنية.
ويــوم أمس ،رحب وزير الخارجية الصيني بحضور الرئيس
اإليراين اجتامع «بريكس» ،معرباً عن أمله يف أن يؤدي مسار
الدبلوماسية والحوار إىل اتفاق يف مفاوضات فيينا.
وكان ســفري إيران يف بكني ،محمد كشــاورز زاده ،قال إنّ
الصيني وانغ
اتصــاالً هاتفياً جرى بنی وزير الخارجية ونظريه ّ
يي ،مبيناً أنّ الجانبني بحثا القضايا الثنائية والدولية.
ومجموعة «بريكس» أبرصت فكرتها النور يف العام ،2006
لتشــكيل تحالف دويل يف وجه السيطرة الغربية عىل العامل،
وتحولت إىل مجموعة سياسية واقتصادية متكاملة.
وعقــدت أول قمــة لها يف يوم  16حزيران من العام ،2009
تحت اسم «بريك» يف مدينة يكاترينبورغ الروسية ،مبشاركة

إســـــــتـــــــمـــــــرار اإلحــــــتــــــجــــــاجــــــات املــــعــــيــــشــــيــــة فــــــــي اإلكـــــــــــــــــوادور

ف ّرقت الرشطــة يف اإلكــوادور ،متظاهرين
كانــوا يحاولون اقتحام الربملــان يف العاصمة
كيتو ،يف اليوم الـ 11من احتجاجات الســكان
األصليني عىل غالء املعيشــة ،التي أســفرت عن
سقوط  6قتىل.
وأفــاد تحالف املنظــات املدافعة عن حقوق
اإلنســان بأنّ املواجهات التي امتدت إىل مناطق
أخــرى من العاصمة أدت إىل مقتل  3متظاهرين،
مــا يرفع الحصيلة إىل  6قتىل منذ بدء األزمة.
ويف كاســبيغايس يف ضاحية كيتو ،قتل أحد
الســكان األصليني يف مواجهة مع العسكريني،
وفق التحالف أيضاً.
من جهته ،قال الجيش إنّ جنود اً كانوا يواكبون
قافلــة لنقل الطعام «تعرضــوا العتداء من قبل
مجموعــة عنيفة يف كاســبيغايس ،ما أدى إىل
إصابة  17عسكرياً بجروح خطرة».
وأشار التحالف إىل إصابة  92شخصاً وتوقيف
 94منــذ  13حزيران ،وأعلنت الرشطة من جهتها
إصابــة  74عنرصاً من قوات حفظ األمن.
ودخــل آالف من الســكان األصليني ،مطلقني
صيحــات الفــرح ،دار الثقافــة يف كيتو التي
احتلتهــا القوى األمنية منذ أيام عدة.
ويشــكل املركز الثقايف هذا ملتقى للســكان
األصليني يف العاصمة ،وكان الوصول إليه بحرية

اإلطاحــة به ،ويخضع لتحقيق من قبل لجنة بشــأن تضليل
الربملان عمدا.
ودفعت الهزمية الســاحقة اليــوم رئيس الحزب داودن إىل
االســتقالة من منصبه ،وكتب يف رســالة إىل جونسون أن
هذه الهزائم «هي األخرية يف سلســلة من النتائج السيئة جدا
لحزبنا» ،مضيفا «ال ميكننا االســتمرار وكأن شــيئا مل يكن»،
و»يجب عىل أحد ما تحمل مسؤولية» ذلك.
وأضاف داودن ،وهو من كبار حلفاء جونسون« ،منارصونا
خائبو الظن وأنا أشاطرهم شعورهم هذا».
وكان مصدر بالحزب قال بعد تلك االســتقالة إن جونســون
تحدث إىل وزير املالية رييش سوناك ،وقال إنه ال يشعر بالقلق
من أي استقاالت أخرى من قادة فريقه ،وأكد أن رئيس الوزراء
الربيطاين تفاجأ باستقالة رئيس الحزب.
وال يبدو الوضع مواتيا لحكومة جونســون ،إذ بلغت نسبة
التضخم أعىل املســتويات منذ  40عامــا (أكرث من  ،)%9مام
يثــر مزيدا من التحركات االجتامعية ،يف حني أخفقت مؤخرا
محاولة مثرية للجدل لرتحيل مهاجرين إىل رواندا.
ويأيت كل ذلك بعد أشــهر من مسلســل فضيحة الحفالت
الذي أضيفت إليه فضيحة أخرى سميت «كاري غيت» ،وتتعلق
مبحــاوالت متكــررة مفرتضة من جونســون للحصول عىل
وظائف مدفوعة األجر لزوجته كاري.

أحد رشوط املتظاهرين ملبارشة التفاوض.
وقال أحد زعامء الســكان األصليني ليونايداس
إيسا املســؤول عن اتحاد القوميات األصلية يف
اإلكوادور (كوين)« :هذا انتصار لكفاحنا!».
وســمحت الحكومــة يف نهايــة املطــاف
للمتظاهرين بدخــول هذا املكان الذي له دالالت
رمزيــة كبــرة «ملــا يف ذلك مصلحــة الحوار
والســام» ،عىل ما قال وزير الشؤون الحكومية
فرانسيسكو خيمينيس يف رشيط مصور أوردته
وسائل اإلعالم.
وأضاف الوزير أنّ «الهدف يتمثل يف وقف قطع
الطرقــات والتظاهــرات العنيفة والهجامت يف
أماكن متفرقة» ،يف حني أنّ رئيس البالد غيريمو
الســو املصاب بكوفيد مضطر إىل «عزل نفسه».
وخــال تظاهرات العام  ،2019اقتحم محتجون
مقر الحكومة واحتلوا لفرتة وجيزة الربملان وأحرقوا
مبنى ديوان املحاســبة وهاجموا مكاتب وسيلتني
إعالميتــن .وقد حمل الســكان األصليون يومها
مسؤولية هذه األعامل إىل «مندسني».
الحكومةويشارك نحو  14ألف متظاهر يف كل
أرجاء البالد يف احتجاجات عىل غالء املعيشــة
وللمطالبــة بخفض أســعار املحروقات ،عىل ما
تفيــد الرشطة التي تقــدر عددهم يف العاصمة
كيتو بنحو  10آالف.

ويف حني يســود الهدوء النســبي بعض هذه
املســرات ،تســجل أعامل عنف عند هبوط الليل
يف غالب األحيان ،وتشل هذه االحتجاجات جزءاً
من العاصمة.
وسيطر نحو  300شــخص عىل محطة توليد
كهرباء رئيســية يف مقاطعــة تونغوراهوا ،يف
جبال األنديس يف جنوب البالد ،من دون تسجيل
أي أرضار جســيمة أو انقطاع فيها.
ويشــرط اتحاد «كوين» قبل املوافقة عىل أي
تفاوض رفع  حالة الطوارئ يف  6من املقاطعات
الـ 24يف البالد ويف العاصمة.
وترفض الحكومة هذا الرشط وتؤكد أنّ مطالب
املتظاهرين املتعلقة باملحروقات وحدها ستكلف
الدولة أكرث من مليار دوالر ســنوياً.
وانطلق الســكان األصليــون مــن مناطقهم
الريفية  قبــل  11يوماً لكنهم مل يصلوا إىل كيتو
إال يــوم اإلثنــن ،مصعدين بذلــك املواجهة مع
الحكومة.
ويــرى الرئيس املحافظ ،الذي توىل الحكم قبل
ســنة ،يف هذا التمرد محاولة لقلب نظام حكمه.

كل من الربازيل وروســيا والهند والصــن أوالً ،ثم انضم إليها
الحقــاً جنوب أفريقيا يف العام  ،2010ليصبح اســم التحالف
الدويل «بريكس» ،وهي كلمة مشــكلة ومشتقة من الحروف
األوىل من اسم كل دولة عضو.
ويشكل عدد سكان دول «بريكس» نحو  %45من سكان العامل،
وتغطيمساحةالدولاألعضاءفيهمايزيدعىل 39مليونكيلومرت
مربع ،أي ما يعادل  %27من إجاميل مساحة اليابسة.
ويتجــاوز حجم اقتصادات بلــدان «بريكس» الناتج املحيل
اإلجاميل لدول مجموعة الســبع الصناعية الكربى (الواليات
املتحدة وبريطانيا وأملانيا واليابان وفرنسا وكندا وإيطاليا).

مبوبــة

اعالنــات
عقارات
عامل
مطلــوب ســائق متدين فوق
االربعــن الرسة ما بني الجنوب
وبــروت مــع منامــة راتب
3.500.000ل.ل03/940014:
ــــــــــــــــــــــــــ

معروض

املنت
اراض
ارض للبيــع 3500م.م .حرجية
القصيبــة ـ املنت تلة كاشــفة
 $149000او ما يعادله شــيك
ت76/911075 - 03/026969:
ــــــــــــــــــــــــــ
مختلف
نهر املــوت املنت الرسيع ،محل
اوىل صناعة ديكــور مكاتب،
مدخــل كميــون350 ،م.م،.
 $250.000ت76/911075:
ــــــــــــــــــــــــــ

Special lessons Math and all

بريوت

Sciences for First to fourth

مختلف

Intermediate offered by
:IC and AUB Graduate Tel
81/406078

للبيع مستودع ،ط1500 ،2م.م.
/$500م.م .كورنيــش املزرعة
ت03/588885:

لاليجار
شــاليه رائعة لاليجار Rabia
 70 Marine - safraم م
مجهزة نــوم  +صالون مطبخ
وتــراس مرشفة عــى البحر
موســم  $6600سنوي $9350
ت03/703943:
ــــــــــــــــــــــــــ

متفرقات
عصمت الجوهري
جميع انواع الديكور واالسقف
املستعارة وســتورات كهرباء
ت76/077988:

السبت  25حزيران 2022

بطولة آسيا لالناث تحت الـ  – 16املستوى «ب»

فــــــــــوز لبنــــــــــان علــــــــــى كازاخســــــــــتان ()47-59

اســتهل منتخــب لبنان
لالناث (تحت الـ  16ســنة)
بكــرة الســلة مبارياته يف
بطولة آسيا (املستوى «ب»)
التي تقــام يف قاعة األمري
حمزة يف العاصمة األردنية
عمن بفوزه عىل كازاخستان
ّ
(.)47-59
واستحق املنتخب اللبناين
الفوز ألنــه تقدّ م يف جميع
فــرات املبــاراة التي جرت
أمس الجمعة .وجاءت نتيجة
األربــاع  )17-25( )7-10( :فرحة الالعبات اللبنانيات
(.)47-59( )29-37
املجموعة األوىل :اندونيســيا ،ســوريا،اللبناين
املنتخب
يف
مسجلة
وكانت افضل
ساموا والفيليبني.
كريستينا عنان ( 16نقطة) تليها اليزا خوري
املجموعة الثانية :كازاخســتان ،لبنان،( )13فكارين حطيط ( )9فنور ل ّبان (.)6
لبنان مباراته األردن وايران.
وسيخوض الوســيخوض
وســيتأهل املنتخب الذي يحتل املركز األول
الثانية ضد ايران عند الســاعة الثامنة والربع
من مســاء السبت ومباراته الثالثة ضد األردن يف البطولة اىل املســتوى «أ» مــع العلم ان
بطولة املستوى»ب» تتزامن مع اقامة بطولة
عند الساعة السادسة من مساء االحد .
تشارك يف بطولة املستوى «ب» مثاين دول آسيا للمستوى»أ» التي تضم  8دول ويف االردن
ايضاً.
ُسمت اىل مجموعتني كاآليت:
ق ّ

«مواهب الشباب اللبناني» ebanese Young Talents
تــرعــى وتــحــضــن الــعــديــد م ــن الــريــاضــيــيــن األبــطــال
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ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

بــطــولــة وي ــم ــب ــل ــدون  :ق ــرع ــة م ــتـــوازن ــة لــديــوكــوفــيــتــش وصــعــبــة ل ــن ــادال

ســحبت أمــس الجمعة،
قرعة فردي ال رجال لبطولة
وميبلــدون ،ثالث البطوالت
األربع الكربى ،والتي تنطلق
يوم  27من الشهر الجاري.
وأســفرت القرعــة عن
ابتعــاد ماتيــو برييتينــي
وصيف نسخة العام املايض،
عــن بطل املســابقة نوفاك
ديوكوفيتش ،وبالتايل عدم
إمكانيــة مواجهتهام إال يف
املباراة النهائية.
إال أ ن د ي وكوفيتــش ديوكوفيتش
سيكون عىل موعد مع مباراة
نارية محتملة يف ربع النهايئ مع كارلوس ألكاراز،
ويتواجد يف الربع الخاص بالالعب الرصيب العديد
من األسامء القوية مثل جون إيسرن.
فيام يتواجد رافائيل نادال يف نصف ناري يتواجد
به كل من ســتيفانوس تسيتســيباس وبرييتيني
وفيليكس أوجري ألياسيم.
ويســتهل ديوكوفيتش مشــواره يف البطولة
مبواجهة ســون وو كــوون يف الدور األول ،بينام
يواجــه الربيطــاين أندي مــوراي يف الدور األول
جيمس داكورث.
وبدوره يواجه نادال يف الدور األول فرانشيسكو
شريندولو ،أما ألياسيم فيواجه يف أول مباراة له يف

نادال

البطولة ماكسيم كرييس.
يف الوقــت الذي يســتهل فيه الســويرسي
ســتان فافرينكا مشواره مبواجهة يانيك سيرن،
أمــا ألكاراز فيواجه يف الــدور األول يان لينارد
شرتوف.

} السيدات }

كذلك ،سحبت أمس الجمعة قرعة فردي السيدات.
وتســتهل املصنفــة أوىل عامليا إيغا شــفيونتيك
مشوارها يف البطولة مبواجهة جانا فيت القادمة
مــن األدوار التمهيدية ،يف الوقت الذي تواجه فيه
ســيمونا هاليب بطلة وميبلــدون يف عام 2019
نظريتها كارولينا موكوفا.

فـــــي عـــيـــد مـــــيـــــاده الـــــــ  ..35مـــــا هـــــو عــــــدد بـــــطـــــوالت مــيــســي؟
احتفل النجــم األرجنتيني ليونيل مييس،
مهاجم باريس سان جريمان الفرنيس ،بعيد
ميالده الـ ،35أمس الجمعة.
وحقق مييس العديد من األلقاب عىل مدار
مسريته الكروية ،عىل كافة األصعدة ،سواء
مع فريقي برشلونة اإلسباين أو باريس سان
جريمان ،أو دوليا مع منتخب األرجنتني.
ويف مــا ييل عــدد البطوالت التي حققها
مييس يف مسريته:

عساف مع عدد من األبطال والبطالت واملواهب

تواصل جمعية «مواهب الشباب اللبناين»
 Lebanese Young Talentsالتي تأسست عام
 ،2007رعايتها للعديد من الرياضيني األبطال
الذكــور واالناث بهــدف تحقيق نتائج مميزة
يف الرياضــات التي يزاولونها ان عىل الصعيد
الفردي او الجامعي مع األندية او يف صفوف
املنتخب الوطنــي .ولقد نجحت الجمعية يف
تطوير قدرات العديــد من األبطال والبطالت
وصقل مهاراتهم مام ساهم يف صعودهم اىل
منصات التتويج محلياً وخارجياً.
ويقــول مديــر الجمعية جورج عســاف
«تأسست الجمعية منذ  15سنة ومن مهامها
تأمــن الدعم عىل كافة األصعــدة للمواهب
الرياضية عرب صقل مهاراتها وتأمني التدريبات
ولوازمها واتباع نظام غذايئ مالئم وصوالً اىل
تأمني منح مدرسية وجامعية».
وكشفعسافانمنالرياضينيوالرياضيات
املنخرطون يف الجمعية العداءان البطالن نور
الدين حديــد ومارك انطوين ابراهيم والعداءة
البطلة عزيزة سبيتي والعداء الباراملبي البطل
أرز زهر الدين وهم من نجوم «ملكة االلعاب»
يف لبنان وأداؤهم يتط ّور بشــكل كبري بفضل
املتابعة اليومية للجمعية وبفضل تصميمهم

} مع برشلونة؟ }

عىل تحسني قدراتهم الفنية».
واضاف عساف «كام تويل الجمعية اهتامماً
بعرشات الرياضيني اضافة اىل مساعدة اكرث
مــن ماية تلميذ يف متابعة تحصيلهم العلمي
ومنهم مــن ميلك مواهب رياضية عرب وضع
خطة تحضريية فنية وبدنية للوصول بهم اىل
القمة .أما أعامر الالعبني الذين يستفيدون من
هذه املنح فيبدأ من سن الـ .»14
يشــار اىل ان العديد مــن نجوم الجمعية
يســتعدون بكثافة لالســتحقاقات املحلية
والخارجية املقبلة عرب تدريبات يومية ووفق
برنامح يضعه عساف مبني عىل دراسة علمية
رياضيــة للوصول بهــم اىل قمة الجهوزية
الفنية ملتابعة تحقيق االنجازات ورفع اســم
لبنان يف املحافل الخارجية.
مــن املؤكــد ان دور جمعية « Lebanese
 »Young Talentsيف تأمني رعاية للرياضيني
هــو دور فاعل يف زمن تغيب فيه رعاية الذين
من الواجب عليهم تطوير الرياضة والرياضيني
وهو واجب عىل السلطات الرسمية واألهلية
املعنيــة بالقطاع الريــايض خاصة يف ظل
األوضــاع االقتصاديــة الصعبة التي مير بها
لبنان منذ سنوات عدة.

حسيني بطل الشطرنج السريع في الجامعة اللبنانية
اســتأثرت كلية العلوم -
الفرع األول مبراكز الصدارة
يف بطولة الجامعة اللبنانية
للشطرنج الرسيع التي أجريت
يف إحــدى قاعاتهاضمــن
مدينة الرئيس رفيق الحريري
الجامعية  -الحدت ،مبشاركة
 16العباً مــن املصنفني يف
دورات وبطــوالت ســابقة
الذيــن جمعوا يف كل منها  3جانب من نزاالت البطولة
نقاط وما فوق ،ومثلوا كليات
أرشف عىل التنظيم مسؤول لعبة الشطرنج
الحقوق ،العلوم ،الهندسة ،الطب العام ،إدارة
األعامل ،الفنون الجميلة والعامرة من مختلف يف الجامعة اللبنانيــة الحكم الدويل الياس
الفروع .وشــملت البطولة  5جوالت ،مدة كل خريالله ،عاونته املد ّربة أمرية ياغي ،وافتتحت
منهــا  10دقائق مع اضافة  3ثوانٍ لكل نقلة .البطولة بحضور مســؤول النشاط الريايض
وقد أسفرت عن إحراز عيل حسيني (العلوم – يف الفروع األوىل يوسف الزين.
عــى صعيد آخــر ،تنطلــق الثلثاء 28
الفرع األول) لقب الفردي حاصداً  4،5نقطة،
تــاه عيل ترمس (العلــوم – الفرع األول)  4حزيــران الجاري بطولــة الفروع األوىل
وحل ثالثاً كل من حسن دباجة (العلوم لكرة الســلة يف املجمع الريايض – الحدت،
نقاطّ .
– الفــرع األول) وطارق حافظ (إدارة األعامل بإرشاف كل من أمرية ياغي ،حســن عيىس
ويوسف سع ّيد.
– الفرع األول)  3،5نقطة.

مــــســــتــــقــــبــــل كــــريــــســــتــــيــــانــــو رونــــــــــالــــــــــدو..
ال ــك ــش ــف عــــن حــقــيــقــة صــفــقــة بــــايــــرن مــيــونــيــخ

زادت التكهنات حول مســتقبل األسطورة
الربتغــايل كريســتيانو رونالــدو ،العــب
مانشسرت يونايتد اإلنكليزي ،ومدى إمكانية
انتقاله لنا ٍد جديد.
صاحب الـ 37عاما أمىض املوســم املايض
ضمن صفوف املان يونايتد بعد عودة تاريخية
للناديالذيقىضفيه6سنوات،بنيعامي2003
و .2009وظهرت تقارير صحافية يف الساعات
املاضيةتفيدباحتامليةانتقالرونالدوإىلنادي
بايرن ميونيخ األملاين هــذا الصيف ،تعويضا
للرحيلاملحتملللبولنديروبرتليفاندوفسيك.
من جانبها ،فندت شبكة «سكاي سبورت أملانيا»
تلك التقارير ،التي حرصتها يف خانة الشائعات،
مشرية إىل اســتحالة انتقال الهداف التاريخي
لكــرة القدم للنادي البافاري .وأفادت بأن راتب
رونالدو الضخم ال يتامىش مع سياســة النادي
األملاين ،الذي ال يريد خرق ســقف الرواتب يف
الوقت الراهن.
ويعد ليفاندوفسيك الالعب األعىل أجرا يف
بايرن ميونيخ بتقاضيه راتبا سنويا يبلغ نحو
 24مليون يورو ،وهــو أقل مام يحصل عليه

رونالدو

رونالدو داخل ملعب أولد ترافورد.
وبحســب تقارير صحافية ،فإن رونالدو
غاضب من بطء إدارة املان يونايتد يف ســوق
االنتقــاالت وعدم إبرامها صفقات تســاعد
الفريق عىل النهوض من كبوته يف املوســم
القادم .ورغم نجاحه يف تســجيل  24هدفا
مع الشــياطني الحمر يف املوسم املنقيض ،إال
أن أهداف كريستيانو رونالدو مل تساعد الفريق
عىل قنص أي لقب ،ليخرج خايل الوفاض من
كافة البطوالت.

وبدورها تستهل األمريكية سريينا ويليامز بطلة
وميبلدون  6مرات ،مشوارها يف البطولة مبواجهة
هارموين تــان يف الدور األول ،أما الربيطانية إميا
رادوكانــو فتواجــه يف الدور األول أليســون فان
أويتفانك ،والتي ســبق وأن وصلت للدور الرابع من
قبل.
ومل تتواجد التونســية أنــس جابر يف النصف
الخاص بشفيونتيك يف القرعة ،وبالتايل ستتفادى
مواجهتها حتى املباراة النهائية.
وتســتهل أنس البطولــة مبواجهة بوركلند يف
الدور األول ،ولــن تواجه اختبارات تذكر قبل الدور
الرابع حيــث قد تجمعها مواجهــة محتملة أمام
األملانية أنجليك كريبر.

عدد بطوالت مييس مع برشــلونة بلغ 35
بطولــة ،تنوعت بني محلية وقارية بل وحتى مييس
عاملية ،حتى رحيله يف آب .2021
الدوري اإلســباين،06–2005 ،05–2004( 10 :
مرات
10
اإلســباين
فاز ليونيل مييس بالدوري
،13–2012 ،11–2010 ،10–2009 ،09–2008
وآخرها
2005-2004
من قبل ،كانت أولها موســم
.)19–2018 ،18–2017 ،16–2015 ،15–2014
يف  ،2019-2018وحقق الدويل األرجنتيني كأس
كأس امللك،15–2014 ،12–2011 ،09–2008 ( 7 :
امللك  7مرات ،بينام حمل كأس الســوبر اإلسباين
.)21–2020 ،18–2017 ،17–2016 ،16–2015
 8مرات.
كأس السوبر اإلسباين،2009 ،2006 ،2005( 8 :
بطــوالت مييس القارية مع برشــلونة بلغت 7
مناسبات .)2018 ،2016 ،2013 ،2011 ،2010
ٍ
ألقاب ،حيث فاز بدوري أبطال أوروبا يف 4
دوري أبطال أوروبا،09–2008 ،06–2005( 4 :
من قبل ،وحصل عىل السوبر األورويب  3مرات ،كام
.)15–2014 ،11–2010
رفع كأس العامل لألندية يف  3مرات أيضً ا.

كأس السوبر األورويب،2011 ،2009( 3 :
.)2015
كأس العــامل لألنديــة،2011 ،2009( 3 :
.)2015

} مع باريس سان جريمان }

توج مييس بلقب وحيد مع باريس ســان
جريمــان بلقب وحيد حتى اآلن ،وهو الدوري
الفرنيس ملوسم .2022-2021
الحلم األســايس ملييس مع باريس انتهى
بشكل مؤســف ،حيث ودع الفريق منافسات
دوري أبطال أوروبا مبكرا من دور الـ 16عىل
يد ريال مدريد.

} مع األرجنتني }

بطوالت مييس مع األرجنتني ليســت كثرية كام
هو الحال مع برشلونة ،فمع جميع األعامر السنية
للتانجو ،فاز الربغوث بـ 4بطوالت.
عــى صعيد املنتخــب األول ،فاز ليونيل مييس
بلقبني ســعى خلفهام طوال مسريته ،وهام كوبا
أمريكا  2021وفيناليســيام  ،2022كام حقق كأس
العامل للشــباب تحــت  20عاما يف  ،2005وذهبية
أوملبياد بكني .2008

ّ
ُ ّ
مــرســيــدس تــخــطــط لــتــحــديــثــات ف ــي ســيــلــفــرســتــون م ــع ارتـــفـــاع تــوقــعــاتــهــا
ٌ
بــيــريــلــلــي :مــعــركــة فــيــرشــتــابــن وســايــنــز دلــيــل عــلــى نــجــاح إطـــــارات 2022

تُخطّط مرســيدس لجلــب تحديثات
لجائزة بريطانيا الكربى للفورموال واحد
يف محاولة للمســاعدة عىل دفع الفريق
إىل األمام يف ترتيب البطولة.
مع شعورها بأنّها حقّقت بعض التقدّ م
أخــرًا عىل صعيد اســتخراج إمكان ّيات
ســيارتها «دبليو ،»13أدرجت الحظرية
األملان ّية بعض التحديثات عىل ســيارتها
للسباق املقبل يف سيلفرستون.
لكن يف حني أنّ سطح املسار األملس
عــى الحلبة الربيطاين قــد يكون ج ّيدً ا
للفريــق عىل وجه الخصوص ،فإنّ مايك
التقنــي للفريق يحرص
إليــوت املديــر
ّ
تحت
ّعات
ق
التو
ســقف
عىل
عىل اإلبقاء
فريشتابن وساينز
الســيطرة بشــأن منافســتها لريد بُل
} معركة فريشتابن وساينز }
وفرياري.
تعتقــد برييليل بأنّ معركة ماكس فريشــتابن
وبحديثه يف الفيديو التحلييل ملرســيدس بعد
ســباق كندا ،قال إليوت حيال آمال الفريق لسباق وكارلوس ساينز اإلبن املتقاربة عىل الفوز بجائزة
دليل عىل أنّ إطاراتها ملوســم 2022
يكنكم التأكّــد منه هو أنّنا كنــدا الكربى ٌ
سيلفرســتون« :ما ُ
مــن بطولة العامل للفورموال واحد تُقدّ م تســابقًا
سنضغط بأقىص ما لدينا».
وأضــاف« :ســنجلب بعــض التحديثات يف متقاربا.
عىل إثر فرتة سيارة األمان املتأخّرة نتيجة حادث
سيلفرســتون ،وس ُنحاول دفع السيارة إىل األمام،
ومحاولة اســتخراج املزيد من الوترية من الحزمة يويك تسونودا ،دخل فريشتابن وساينز يف معركة
متقاربة يف األمام عىل مدار اللفّات الـ  16األخرية
التي لدينا».
وأردف« :أعتقد بأنّ علينا أن نكون صادقني مع يف مونرتيال.
ومل يتمكّن فريشــتابن من االبتعاد عن ساينز
أنفســنا يف ذات الوقت اآلن وأنّنا متأخّرون بعض
اليشء عن فرياري وريد بُل .وضمن ســباقٍ طبيعي الذي واصل تسليط الضغط عليه إىل حني عبورهام
ّ
أقل من ثانية.
خط النهاية بفارق ّ
فأعتقد بأنّ الوضع سيكون صع ًبا».
وكانــت طبيعــة معركتهام مه ّمة بالنســبة
وحقّقت مرســيدس نقلــة نوع ّية عىل صعيد
السيطرة عىل مشاكل االرتدادات من خالل التغيريات لبرييليل كونها مثّلت خطوة باملقارنة مع الســابق
عندما كانت حرارة اإلطارات ترتفع بشــكلٍ درامي
التي قدّ متها ضمن جائزة إسبانيا الكربى.
لك ّنها اكتشــفت بأنّه من أجل استخراج أفضل يف هكذا سيناريوهات.
وقــال ماريــو إيزوال املســؤول عــن برنامج
مستوى أداء من ســيارتها فإنّها تحتاج لتشغيله
مهم من هذا
عند أدىن ارتفاعٍ ممكنٍ عن ســطح املسار ،وهو الفورمــوال واحد يف برييليل« :ما هو ٌ
مــا فرض بعــض املتاعب عىل الحلبــات املليئة السباق بالنسبة يل هو رؤية ما يدعونه بالتسابق
املتقارب».
باملط ّبات.
وأضــاف« :كان ذلــك أحد أهدافنــا لهذا العام،
وقال إليوت« :أعتقد بأنّ سيلفرســتون ستكون
أي
ً
قليل ،مثل برشلونة ،لكن وليــس التجاوز وحده مــن خالل دي آر اس أو ّ
حلبة تتناسب معنا أكرث
نظام آخر .بل كان منح الفرصة للسائقني للضغط
ٍ
ً
قليل.
قد يكون الوضع صع ًبا
وأضــاف« :مهــا كان الذي ســيحدث فإنّنا والقتال عىل املسار».
وأردف« :وذلــك بالضبــط ما حدث مع ماكس
ســنضغط بأقىص ما يف وســعنا .ســيضغط
ســائقانا بأقىص طاقتهام ألنّنا نريد العودة إىل وكارلوس ،لكن أيضً ا يف الخلف مع ألبني وشــارل
لوكلري والعديد من السيارات األخرى».
سكّة االنتصارات».
وأكمل« :ذلك يعني أنّ اإلطارات كانت توفّر هذه
وأردف« :نريــد الفوز من أجــل الفريق ،ونريد
جعني ،لذا سرنى الفرصة مع حزمة الســيارة ،ومن الرائع رؤية ذلك
الفوز بالتأكيد من أجلكم أنتم املش ّ
يحدث.
ماذا سيحدث».
وواصــل رشحه بالقول« :من الواضح أنّنا نعلم
كام شارك توتو وولف مدير الفريق نظرة إليوت
يكننا تحسينه للمستقبل ،ونعمل عىل إطارات
ً
حيال توقّعات الفريق لجولة سيلفرســتون،
قائل ما ُ
تم
قد
ل
و
األ
الهدف
بأنّ
ســأقول
ني
ن
لك
املقبل.
العام
أنّ الكثري من العمل ال يزال ينتظر الفريق قبل العودة
ّ
ّ
ّ
مهم حقًا بالنسبة إلينا».
تحقيقه وذلك
إىل املستوى الذي يريده.
ٌ
وقال إيزوال أنّ التقدّ م يف املســاعدة عىل توفري
وقال« :كانت سيلفرستون ج ّيدة لنا يف املايض،
وهي حلبة ملساء أكرث من الحلبات الثالثة املاضية ،تســابق متقارب جاء من خالل تشكيلة السيارات
ذات املؤثّرات األرض ّية الجديدة ،والجيل الجديد من
لك ّنها ليست برشلونة».
أقل.
وأكمل« :علينا إدارة توقّعاتنا والنظر يف البيانات تركيبات اإلطارات التي تتآكل بقد ٍر ّ
يكن تحقيق تقدّ م
والتوصل إىل بعــض الحلول املنطق ّية ،ليس فقط
ّ
ويف حــن أنّه يعتقــد بأنّه ُ
إضايف ملوازنة األداء بني مختلف الرتكيبات ،يعتقد
لسيلفرستون وإنّ ا للمستقبل كذلك».

توصلت إىل نقطة
اإليطايل بأنّ برييليل
ّ
بداية ج ّيدة.
وقال يف هذا الصدد« :كانت الســيارة
التي يف الخلف تبدأ بخسارة االرتكاز ّية،
وتنزلق وترتفع حرارة إطاراتها بشــكلٍ
عامل كبــرٌ خلقته
ٌ
مفــرط ،لــذا هناك
الســيارات الجديدة .ومــن الواضح أنّ
الحفاظ عىل االرتكازيّة عىل الســيارتني
يُساعد اإلطارات».
وأكمــل« :لك ّن الرتكيبــات الجديدة
تعمل بشكلٍ أفضل كذلك .نعلم أنّ إطارات
ً
قليل يف
ميديوم وســوفت تتآكل أكرث
بعض األحيان ،لك ّن ذلك رضوري ،إذ لوال
ذلك فإنّك لن تحصل عىل أيّة اسرتاتيج ّيات
مختلفــة لو كانت جميع اإلطارات تتآكل
بذات القدر».
واختتــم بالقــول« :إطارات هــارد ثابتة جدا،
ربا إطارات
وإطــارات ميديــوم قابلة لــإدارةّ ،
يكننا الحصول عىل
سوفت عدائ ّية بعض اليشءُ ،
اسرتاتيج ّيات مختلفة ومقاربات مختلفة».

} ألفا تاوري تؤكد بقاء غاسيل }

بالرغــم من أن عقد الفرنــي ينتهي بنهاية
املوســم الجاري ،لك ّن تجديد عقد ســرجيو برييز
ملوســمني مع ريد ُبل أدى إىل بعض الشكوك حيال
مســتقبله ،نظراً لرغبته بالعودة إىل صفوف فريق
ريد ُبل األسايس.
لكن فرانز توســت مدير فريق ألفا تاوري شدد
يف كندا عىل أن غاســي باقٍ «بنسبة مئة باملئة»
املوسم املقبل .حيث قال« :لديه عقد جاهز».
وأعلــن الفريق رســمياً بقاء غاســي ضمن
صفوفه للموسم املقبل.
حيث نرش الفريق بياناً جاء فيه« :كان الفرنيس
صاحــب الـ  26عاماً معنا منذ  2017وبقاؤه ميثل
اســتمرارية رائعة .إنه ميتلك عالقة عمل ممتازة
مع مهندسينا وكامل أفراد الفريق».
وأكمــل البيان« :بيري ســائق قادر عىل الفوز
بالســباقات ،مع ثالث منصات تتويج وتســجيل
اللفة األرسع ثالث مرات حتى اآلن ،وســجل 325
نقطــة حتــى اآلن يف الفورموال واحد .كام ميتلك
سمعة بكونه السائق القوي يف التصفيات».
من جهته قال غاســي« :أنا مــع هذا الفريق
لخمس ســنوات ،ميلؤين الفخر بهذه الرحلة التي
خضناها سوية والتقدم الذي حققناه».
وتابــع« :أنــا مرسور لبقــايئ ضمن صفوف
ســكوديريا تورو روســو .الحقبــة الجديدة من
القوانني تشكل تحدياً جديداً لنا عىل صعيد التطوير
خالل الـ  18شــهراً املقبلة لتأســيس قاعدة قوية
للمستقبل».
شارك غاسيل للمرة األوىل يف الفورموال واحد
مع تورو روسو يف  ،2017وأمىض كامل مسريته
يف الفئــة األوىل مــع الفريق اإليطايل ما عدا 12
ســباقاً أمضاها مع الفريق األسايس ريد بُل بداية
موسم .2019
ومنــذ عودته إىل ألفا تاوري ،أحرز غاســي
الفوز بســباقٍ وحقق منصتي تتويج ،ليصبح أكرث
السائقني نجاحاً يف تاريخ الفريق.
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عاملــة وأديبة عربية قدمية .كانت من أجمل نســاء
زمانها وعرصهــا ،وجليلة محرتمة ،ال يُر ّد لها أي طلب
من النافذين يف أيامها.
إسمها مؤلف من  12حرفا .إذا جمعت:
 -12+9+7+11قمح و ُب ّر.
 -2+6+10+11بلدة يف الشامل.
 -11+10+6+2بلدة يف البقاع.
رغب وأرادَ.
َ -3+2+4
 -6+7+1من الفواكه.
 -5+10+8هضبة.
 -12+10+1مرض وداء.
َ
َ -9+11
وهبط.
نزل

الحل السابق
افقيا:

اخترب معلوماتك

عموديا:

1ـ كاتب وشاعر أمرييك
راحل ،فسيح.
رب.
ع
بحر،
2ـ بحر،
َ
سيف ،سيف ،عاصمة
3ـ َ
آسيوية.
وارتفع،
4ـ د َعمــوك ،عال
َ
فنانة مرصية.
5ـ تهتف وترفع الصوت،
أحد الوالدين ،شــدّ ة ومحنة،
يل.
األز ّ
6ـ ضمري منفصل ،ينترش
الخرب ،عطشان ،مد�لّالً.
7ـ يُســتخدم يف املباين
املتعددة الطبقــات ،إظهار
الكــ َرم والفرح لـــِ ،مدينة

مرصية ،مقياس أريض.
8ـ أداة للتدخــن ،واليــة
أمريكيــة ،بلــدة بني بريوت
وطرابلس.
9ـ حامر مســنّ ،مصيبة،
قلب ،ماء بني الحا ّر والبارد.
10ـ أحد املترصفني ،أمرية
بريطانية ،يتل ّذذ باملشهد.
11ـ عادَ ،ف ْتل وث ْني اليشء،
شبيه ،طريق ،أصل البناء.
12ـ يهدم ،مغنية وممثلة
أمريكية.
13ـ املســيطرون عــى
رصف وإنفاق املال.
األشياءْ ،

الحل السابق
1ـ اديناور ،ملبورن
2ـ ملبك ،جدود ،نأوي
شاب
3ـ أنامل ،وارب،
ّ
4ـ سهد ،همد ،يدينها
5ـ كورنــاي ،ســدَّ ،
حط،
لعيان
6ـ نروج ،لبح ،رينو ،الجو
7ـ نيكاراغوا ،كاملار
رت ،بونابرت ،ولوج ،زِه
8ـ ّ

افقيا:
10ـ توهنه ،دير دغيا ،هي
نب
11ـ رمك ،بون ،أرنّ ،
12ـ نياشني ،درم ،السالمل
13ـ س َنن ،ميامي ،االمارات

الحمل
( 21آذار  20 -نيسان)

نس
1ـ االسكندريةّ ،
2ـ دمنهور ،تنورين
تهمن
3ـ يبادرونّ ،
نكم ،نجيب حنكش
4ـ ّ
5ـ لها ،كوبِه ،يم
6ـ وج ،ميالنو ،ب ّني
7ـ ردود ،براندو
8ـ وا ،سحاب ،يندم
9ـ مدريد ،غرغر ،ري

الثور
( 21نيسان  21 -أيار)

الرسطان
( 22حزيران  23 -متوز)

ال تســمح للعراقيل بــأن تقف يف طريقك
العالقات العاطفية ليســت سيئة يف هذه
والغــم .محيطك راض عنك
املرحلة ،ولكن ينقصها بعض الحرارة والحركة .وتشــعرك بالقلق
ّ
ال جــدوى من معاندة القدر ألن أمورك العامة متاما فأنت تعمل بكل نشــاط الظهار نفسك
بأفضل صورة أمامه.
سوف تنظّم لوحدها.

االسد
( 24متوز  23 -آب)

العذراء
( 24آب  23 -أيلول)

ستلقى التأييد التام هذه اآلونة ،فاستغل هذا
ال تتجاهل مسؤولية رضيت بكل طيبة خاطر
بــأن تناط بك ،وإال خــرج األمر من يدك .رمبا األمر كام تشاء ملصلحتك .عاطفيا ،أنت منتبه
القدر يقدم لك فرصة مهمة ،فعليك استغالها وحريص عىل عدم املســاس مبشاعر حبيبك
الفطن واللطيف.
برسعة ونباهة.

امليزان
( 24أيلول  22 -ت)1

العقرب
( 23ت21-1ت)2

عملــك يتطلب قرارات رسيعة مدروســة
غي نظام روتينك اليومــي املعتاد وتعامل
ّ
بــكل عفوية واحرتام مــع اآلخرين ،وال تكن جيدا ،فحذار املغامرة واملخاطرة .اذا شــعرت
متحفظا .فكّــر يف األعامل املهمة التي كنت بأن الزمن يعاكســك ،ال تيأس ألن الفرج أصبح
عىل األبواب.
أبعدتها جانبا منذ فرتة.

القوس
(22ت 21 - 2ك)1

الجدي
(22ك 20 - 1ك)2

أجواء جديــدة تدعوك للتأقلم معها دون أن
حيويتك الزائدة تشيع الحامسة يف أجوائك
ومحيطــك ،ومتنحــك القــدرة الكافية عىل يؤثر هذا يف سلوكك ونفسيتك .الوقت مناسب
لضم جهودك لآلخرين .عاطفيا ،تستمتع اليوم
التفاعل االيجايب مع الظروف القاســية التي
ّ
بحب هادئ ودافئ.
متر بها هذه الفرتة.
ّ

الدلو
( 21ك 19 - 2شباط)

10ـ بد ،روتردام
11ـ بن ،يحيا ،يغ ّر
12ـ واشنطن ،ينال
13ـ رواه ،وكلنا ،ال
14ـ نيبال ،أور ،رسم
15ـ عالجيه ،ال
يلم ،دينار
16ـ ّ
17ـ أجازهُ ،بال
مت
18ـ نورهانَّ ،

1ـ ما إسم األديب والروايئ الرويس الذي إبتكر شخصية
ضابط املخابرات ايساييف ـ سرتليتز لرواياته البوليسية؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
وبقي
،1942
ســنة
2ـ أكرب غواصة يف العامل إختفت
َ
هــذا الحدث أكرب ألغاز الحرب العاملية الثانية .فامذا كان
إسم هذه الغواصة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ ما اسم املدينة التاريخية التي تقع عىل بحر قزوين،
و ُعرفت قدميا باسم باب األبواب؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ من هي املمثلة والفنانة الفرنســية التي ولدت عام
 .1912مثلــت حواىل مئة فيلم طــوال تاريخها الفني،
واسمها األصيل جنفياف مينو؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ ما إســم الوالية األمريكيــة التي تتواجد فيها غابة
حمر ،وتتواجد
األنهار الس ّتة ،ويقطنها قبائل من الهنود ال ُ
فيها بكرثة الغزالن والدببة والذئاب؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ يف أية مدينة أملانية يقع مطار فولزبوتل؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ ما اســم الطائر االفريقــي الصداح الذي الذكر منه
يتميز بذيله الطويل املقســوم اىل قسمني ،والذي طوله
ثالثة أضعاف جسمه؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ ما إسم الريايض العب كرة السلة األمرييك املشهور
الذي هوايته اليوميــة املفضلة حل الكلامت املتقاطعة،
واختــر كأفضــل العب للدوري األمرييك لكرة الســلة
للمحرتفني ملوسم 1987ـ 1988؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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عموديا:

افقيا:
1ـ عاصمة أوروبية.
2ـ يقدر عىل ويظفر.
البّي،
3ـ فرخ الحامم َ
ن َعام.
ووصل الينا.
َ
4ـ جاءنا
5ـ ولد الوعل.

1ـ جبل بركاين مشهور
يف أوروبا.
يتــم تصفيتــه من
2ـ
ّ
الشوائب.
3ـ بحــر ،هــذا بلهجة
عربيــة4 .ـ العب كرة
كامريوين دويل.
5ـ مسا َعدة واغاثة.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ بايدن.

1ـ برلني.

2ـ رومبا.

2ـ أوسنت.

لت.
3ـ لسّ ،

3ـ يم ،ها.

4ـ يته ّيأ.

4ـ دبليز.

5ـ ننازل.

5ـ ناتال.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ إيف برجيه.
2ـ ألبري كامو.
3ـ يف الهند.
4ـ بارت سيبمسون.
5ـ يف القرن الرابع عرش ،عام .1314
6ـ أربعة أجنحة.
7ـ طائر النحام.
8ـ يف والية كاليفورنيا.

من ستة حروف:

رمبا تسمع خربا ســا ّرا من أحد األصدقاء،
هذا اليوم ســوف يعطيــك حظا مميزا يف
أمورك الخاصــة والعامة .اهتاممــك الزائد فاعمل جهــدك حتى تفرح مــن معك أيضا.
بالطرف اآلخر اللطيف ســوف يؤمن لك رصيدا شــؤونك العاطفية ستتحسن بشكل يعطيك
الطأمنينة واالرتياح التا ّم.
مهام يف حياته.

الجوزاء
( 22أيار  21 -حزيران)

واملحمول ،جزيرة هندية.
10ـ بني جبلنيِ ،
أنشد وأرنّم،
ُع ْمر.
11ـ فيلم لســعاد حسني،
املبتل.
ّ
12ـ حرف نصب ،الء َم ،نظ َر.
13ـ مصيف لبناين ،مسامر،
جفاف.
14ـ قمــح ،املزا ِ
حم عىل،
متشابهان.
15ـ من األلقاب ،أتد ّرب.
ســب،
16ـ مــن الحبوب،
َّ
للتذ ّمر.
17ـ عاصمة آسيوية.
18ـ مغنية لبنانية صاحبة
الصورة ،ذهَب.

عموديا:

غري ،نريدها
9ـ ينتحبون،
ّ

االبراج

1ـ روايئ أمــريك لق َّب بـِ
البابا.
2ـ موسيقي أمرييك لق َّب
يـِ ملك املارشــات العسكرية،
أبارش العمل.
رقص
3ـ فيلسوف هندي،
َ
تعب.
الغالمَ ،
4ـ صحيفــة رياضيــة
إسبانية ،فنان واذاعي لبناين.
َ
وكشط ،يودّونه.
رش
5ـ ق َ
أجدب املكان،
6ـ قبل اليوم،
َ
ذايت ونفيس.
7ـ مجاري األودية الض ّيقة،
وش.
أكلة لبنانيةَ ،
8ـ نصلح البناء ،فيلم أخرجه
رسام أملاين.
جاك مارتانّ ،
9ـ أكرثَ القول ،الهاتف النقال

آثار الحكيم

ال ــش ــب ــك ــة الــصــغــيــرة

الحوت
( 20شباط  20 -آذار)

حــاول أن تظهر اليوم أمــام اآلخرين عىل
خــذ بتجارب األصدقــاء األوفياء وال ترتدد
ببذل الجهود املضاعفة يف نشاطاتك املختلفة .حقيقتك الطيبة والصافية .ال تستعجل األمور
باملقابــل ،كن هادئا وال تتحمس كثريا ملغامرة فــا يزال أمامك الوقت الــكايف للوصول إىل
غايتك التي تحلم بها.
عاطفية عابرة.

عاصمة افريقية
كاريتاس
اعانات
اخالص
السنيغال
اعتامد
الربتغال
بريوت
بقاع
برليوز
بهاء
بوق
بلجيكا
جبال
جنائن
جودة
جهود
حراك
حق
حسام
شجر
صور
عز
غيتار
غمد
غينيا
غذاء
غامبيا
فلسطني
فالوغا
فوج
فولتري
فاخر

SUDOKU

فرنسا
فوازير
قطر
كلوديا
كابول

كورناي
كاترين
منترص
مربوك
موليري

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

مغاوير
محبة
ياقوت.

الحل السابق

الحل السابق
كمباال
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

االســـــتـــــحـــــقـــــاق الــــــرئــــــاســــــي يــــــفــــــرض نــــفــــســــه اولــــــــويــــــــة عـــــلـــــى كـــــــل املــــلــــفــــات
(تتمة ص)1
للقوات ال اهمية كبرية لهذه الحكومة التي قد يتمكن من تاليفها
الرئيس نجيب ميقايت ،بل االستحقاق االجدر التحضري له وهو
بداية تأليف كل السلطات من بعده هو انتخاب رئيس للجمهورية.
ولذلك تعد القوات عدتها وتعمل عىل الحوار مع االفرقاء االخرين
لتوحيد الصفوف والتوصــل اىل موقف موحد حيث ان القوات
قبلت طوعا خسارة معركة اذا جاز التعبري عىل ان تخرس الحرب.
ويف الســياق ذاته اعتربت مصادر مطلعة ان اختيار احزاب
لبنانية وقوى التغيري القايض نواف ســام يشكل رسالة تحد
للطرف االخر وعداوة سياسية اكرث من خصومة سياسية نظرا
ملوقفــه الواضح من حزب اللــه وبالتايل تنذر التطورات اىل ان
االمور ذاهبة اىل مزيد من التصعيد واالنقسام داخليا ورمبا هذه
الخالفات ستؤدي اىل ايقاظ الفتنة النامئة بني الرماد.
من جانبها رأت اوساط سياسية ان االنتخابات النيابية االخرية
احيت الدميقراطية وقد ظهر ذلك ان تســمية الشخصية لرئيس
الحكومة مل يكن متفق عليه مســبقا ومل يحصل بالتزكية بل
حصلــت االستشــارات النيابية يف جــو دميقراطي وتوزعت
االصوات عىل مرشــحني وفاز الرئيس نجيب ميقايت بحصوله
عىل نسبة التصويت االعىل.

} هل ستتمكن املعارضة من اتخاذ موقف
موحد لالستحقاق الرئايس؟ }

التجارب ال تشــجع حيــث ان املعارضة ترشذمت عدة مرات
منــذ فرز االنتخابــات النيابية فخرست نائــب رئيس مجلس
النواب واليوم تكليف شخصية لرئاسة مجلس الوزراء .ذلك ان
املعارضة مل تتمكن من بلورة مرشوع مشرتك ولكن يف الوقت
ذاته صحيح انها خرست منصب نائب رئيس مجلس النواب اال
انها حصلت عىل  60صوتا مقابل  65وهذا ليس بفرق كبري علام
ان الفريق االخر يديره مايســرو واحد وهو حزب الله يف حني
ان املعارضة ال رأس واحدا لها وال قيادة واحدة.
ولهذه املعارضة وخاصة قوى التغيري مســؤولية كبرية امام
الناس التي انتخبتها عىل اساس انشاء مرشوع صلب ال مشاريع
عدة وافكار عدة ومبعنى اخر فوىض جديدة .وهنا اذا مل تتوحد
املعارضة يف اي استحقاق جديد فهذا االمر سيشكل رضبة كبرية
للناس التي انتفضت عىل الواقع وستظهر قوى التغيري عىل انها
قوى ضعيفة عاجزة عن تحقيق اهدافها التي وعدت بها الشعب
اللبناين.

} ميقايت يريد تغيري وزير الطاقة :هل بات
عرفا ان يكون تابعا للوطني الحر؟ }

بدوره يشدد الرئيس املكلف نجيب ميقايت ان يغري وزير الطاقة
الحــايل وان يأيت بوزير ال ينتمــي للتيار الوطني الحر وهذا ما
يرفضه النائب جربان باســيل رفضا قاطعــا .وعليه مل ميض
رئيس الجمهورية عىل مرســوم تشكيل الحكومة ما لن يكون
وزير الطاقة تابعا للوطني الحر اضافة ان جربان باسيل يريد ان
يتوىل منصب وزارة الخارجية يف حني يسعى ميقايت العطائه
لشخصية معتدلة غري حزبية.

اىل جانب ذلك هناك قطبة مخفية بدأت تتوضح وهي ان التيار
الوطنــي الحر يريد تعهد من الرئيس املكلف ميقايت باقالة حاكم
مرصف لبنان رياض ســامة يك يدخل الحكومة ويشارك فيها
ورئيس الجمهورية العامد ميشال عون يؤيد هذا املسار .يف املقابل
هناك جبهة قوية تؤيد سالمة ومتفهمة ملوقفه من ان عون استلم
البلد وكانت بخري ولكن عون اوصلها بعد ستة سنوات اىل االنهيار
الكامل يف عهده ولذلك اقالة ســامة ســتؤدي اىل انهيار اللرية
اللبنانية انهيار كامال وحصول جوع وانفجار اجتامعي كبري.
اضافة اىل ذلك هنالك حملة وقحة من القاضية غادة عون التي
ترسل دوريات لتوقيف حاكم مرصف لبنان سواء مبداهمة منزله
او التفتيــش عنه اين يكون  .من جهته يرى الرئيس ميقايت ان
هذه الغوغائية السياسية والقضائية لن تأيت باي فائدة عىل البلد
بل جل ما يجب فعله حاليا هو االرساع يف التفاوض مع صندوق
النقد الدويل وهو بحاجة لحضور الحاكم ضمن الوفد والرئيس
بري يدعم ســامة ايضا وكذلك جمعية املصارف .كام ستجتمع
نقابة موظفــي مرصف لبنان يف جمعية عمومية يوم االثنني
املقبل يف  27حزيران و قد تعلن االرضاب املفتوح ردا عىل قرارات
القاضية غادة عون ضد اكرث من  18مسؤوال مبا فيهم سالمة.

} بيان وزاري هادئ ومعتدل }

اىل ذلك الحكومة اللبنانية يف بيانها الوزاري ستكون لهجتها
معتدلة ولن تدخل يف االحالف التي تقيمها واشــنطن او ايران
وســتكون حكومة ميقايت معتدلة جــدا .ويبدو ان ميقايت
يتجــه اىل تعديل نصفي مقبول ويبقى عىل نصف الوزراة التي
كانت قامئة ســابقا كام يسعى اىل اعادة العالقة املبارشة مع
السعودية ولكن االخرية مل تنفتح عليه وهنا يقوم املفتي دريان
بوســاطة بني ميقايت وبخاري يك يحصل اجتامع بينهام امنا
الســعودية تعترب حكومة ميقايت متيل لحزب الله مع العلم ان
هذا االمــر غري صحيح بل هي حكومة محايدة .اما قوة حزب
الله كجمهور وســاح وتحالفه مــع حركة امل جعله االقوى
واملسيطر يف البالد اىل حد ما خاصة يف البقاع والجنوب.

} الكباش االقليمي :لبنان ال ميوت وال يتقدم }

واالسالمي وحريص عىل تفاهامت دولية ويتعامل مع واشنطن
عىل اساس الرشاكة بني الدول بعد ان اثبتت السعودية انها رقم
صعب للواليات املتحدة خالفا لكل املرات الســابقة حيث انها مل
ترفع انتاجها النفطي وفقا للرغبة االمريكية يف ظل اندالع الحرب
الروســية  -االوكرانية وحاجة اوروبا وامريكا اليجاد بديل عن
الغاز الرويس.
اما انعكاســات هذه الزيارات وما يتم رسمه للمنطقة عىل
لبنان ورغم تضمن البيانات الرســمية لزياريت بن ســلامن اىل
االردن ومــر والدعوة الرصيحة ضد حزب الله ورفض وجود
ســاح االخري خارج الدولة اللبنانية والتاكيد عىل االصالحات
وتحميل نتائج الوضع اللبناين اىل وجود السالح فان ذلك مل ولن
يرتك تداعيات عىل الساحة اللبنانية وهذا ما ظهر من خالل اعادة
انتخاب نجيب ميقايت بدعم امرييك-فرنيس وقبول ســعودي
عــى مضض .وهذا يعني ان الوضع اللبناين باق عىل حاله كام
ان االتصاالت السعودية-االيرانية مل تتوقف حتى اللحظة لكنها
مل ينتــج عنها اي جديد حتى ان املعلومات التي رسبت عن عقد
لقاء وزيري خارجية ايران والسعودية غري دقيقة وغري صحيحة
نتيجة الخالفات حول لبنان وفلسطني وسوريا .امنا مل تصل اىل
املواجهة املبارشة او توتري االوضاع يف لبنان علام ان االخري باق
يف العناية الفائقة حتى نضوج التسوية االمريكية-الفرنسية-
السعودية-السورية التي تحتاج اىل اكرث من سنتني كام قال احد
املسؤولني الديبلوماسيني الذين زاروا لبنان.
ويف ظل هذه التصاريح انعكست هذه االجواء عىل لبنان وبدت
املعارضة التي رعتها واشــنطن والرياض فشــلت يف ان تكون
موحدة والدليل ان الرئيس نبيه بري فاز برئاسة مجلس النواب
من الدورة االوىل بينام املعارضة التابعة للســعودية والمريكا
عجزت عن التوحد يف حني انها تحصل عىل االكرثية زائد واحد.
مــن جهة اخرى لبنان متحالف مع ايران عرب حزب الله ومع
قوى املامنعة الســورية ولذلك سيكون لبنان عىل الحياد بشان
النشاط السيايس الذي يرعاه بايدن.

} القوات اللبنانية :التحضري لالنتخابات
الرئاسية اولوية وطنية }

ويف هذا الســياق تقول االوساط الديبلوماسية للديار ان كل
املعلومات تشري ان الستاتيكو الحايل القائم يف لبنان واملنطقة
مستمر حتى اشعار اخر علام ان استمرار املواجهات بني محور
املقاومة واملحور االخر لن تاخذ الطابع العســكري .تزامنا مع
ذلك ومع تصاعد العمليات االمنية بني ايران والكيان الصهيوين
كــا هو حاصل حاليا عرب عمليات للموســاد يف الجمهورية
االســامية االيرانية والرد االيراين يف قلب فلســطني املحتلة
وبعد الحرب الروســية االوكرانية فان دول املنطقة تفتش عن
مواقع لها ورغم االحاديث عن زيارة الرئيس االمرييك جو بايدن
اىل الســعودية وحضوره االجتامع الخليجي مع االردن ومرص
والعــراق اال انه لن يلتقي بويل العهد يف لقاء ثنايئ .وهذا ما ال
يريده محمد بن ســلامن بل يريد لقاء خاصا مع بايدن .من هنا
جاءت جولة محمد بن سلامن املعزول منذ مقتل الصحايف جامل
خاشــقجي اىل العلن زائرا تركيا ومرص واالردن لتعزيز موقعه
وتقديم مساعدات لالردن ومرص وفتح صفحة جديدة مع انقرة
كام يريد ويل العهد الســعودي ان يظهر انه يقود العامل العريب

بدورهــا قالت مصادر القوات اللبنانية للديار انه بني  15ايار
انتهــاء االنتخابات النيابية ،وبني  31ترشين االول تاريخ انتهاء
والية الرئيس ميشال عون نعيش يف مرحلة انتقالية ولذلك يجب
متريرها بأقل خســائر ممكنــة والرتكيز عىل املرحلة الجديدة.
واشارت اىل ان الحكومة مل تتمكن من انجازه يف مراحل اساسية
وبالتايل لن تكون قادرة عىل تحقيق ما تريده يف مرحلة انتقالية.
وتابعت املصادر القواتية ان الدخول يف مهاترات وانقســامات
لتشكيل حكومة من اجل اسبوعني او شهر كحد اقىص ال يستأهل
اي جهــد خاصة اننا تعودنا ان تأليف الحكومات يف هذا العهد
يتحول اىل خالف بني الرئاســة االوىل والرئاسة الثالثة ومن ثم
يتحول اىل رصاع طائفي مســيحي -سني .اما االساس للقوات
هو ان تواصل هذه الحكومة عملها عىل امللفات التي تعمل عليها
بسالسة وهدوء بانتظار تحضري االرضية لالنتخابات الرئاسية
التي تحصل ضمن مهلتها الدســتورية .وهنا يجب صب الجهود
النتخاب رئيس للجمهورية جديد ومن ثم يبدأ العمل عىل اختيار
رئيس للحكومة وبالتايل تعاد انتاج السلطة.

ويح ّرضونهم عىل معاداتنا.
وأضاف الفروف أن األطــراف األوروبية املعنية باألزمة يف
أوكرانيا تحث كييف عىل التفاوض مع روســيا ،لكن الواليات
املتحدة وبريطانيا متنعانها من ذلك.
ووصف الفــروف ترصفات األمني العام لألمم املتحدة حيال
أزمة تصدير الحبوب الروســية واألوكرانيــة بأنها تطيل أمد
حل مشــكالت تصدير الحبوب
األزمــة ،بســبب إرصاره عىل ّ
األوكرانية أوال ،وفق تعبريه.

ليسيتشانســك ،وأكدت إلحاق خســائر كبــرة باملهاجمني
وإجبارهم عىل الرتاجع.
وأفــادت قيادة عمليات الجنوب بــأن قواتها صدّ ت محاولة
اقتحام لوحدة اســتطالع روسية عىل مواقع متقدمة للقوات
األوكرانية من جهة خريسون ،مؤكدة قتل العديد من أفراد القوة
املتقدمة.
وقال الجيش األوكراين إن قواته اســتهدفت بخمس رضبات
جويــة مواقــع متركز القوات الروســية يف مناطق متفرقة
جنويب البالد.
وأضاف أن دفاعاته الجوية أسقطت أمس عددا من الصواريخ
الروســية يف مقاطعة ميكواليــف ،وأن اثنني منها وقعا يف
منطقة غري سكنية.

} النائب بالل عبدالله :لن نؤيد معادلة البعض بان
اصالح البلد مير باقالة سالمة وقائد الجيش }

من جهته اوضح عضو اللقاء الدميقراطي النائب بالل عبدالله
انه عندما سمينا القايض نواف سالم مرشحا لرئاسة الحكومة
ارتكزنا عىل الطموح واالمل وسعينا يف توحيد املعارضة املشتتة
يك ال يتكرر مشهد نائب رئيس املجلس واللجان النيابية .وتابع
انها ليســت املرة االوىل التي نرشــح فيها نواف ســام ورمبا
لــن تكون االخرية مشــددا ان ال احد مييل عىل الحزب التقدمي
االشرتايك خياراته السياسية معربا عن امله بان يتم التغيري يف
البلد ليخرج من عزلته التي يعيش فيها.
وابدى النائب عبدالله اسفه من عدم متكن املعارضة من توحيد
موقفها حيث رأى ان االستشــارات النيابية والتكليف كان يجب
ان يكونا مدخال لالستحقاق الرئايس .وهنا استغرب قيام بعض
االحزاب بعدم تسمية اي مرشح معتربا ان هذا االمر يفرس عىل
انه هروب من املسؤولية حيث ان الحزب التقدمي االشرتايك لديه
مالحظات كثرية عىل اداء بعض الوزراء يف الحكومة.
وتســاءل عبدالله يف غياب الطحني واالدوية والكهرباء فهل
يجب ان تكون املعادلة ان «اصالح البالد مير باقالة حاكم مرصف
لبنان وقائد الجيش؟»
هــل يتوقع هذا الفريق اننا ســنقبل بهذه املعادلة ونؤيدها؟
واضاف النائب بالل عبدالله ان مجرى االمور تؤكد ان البعض ال
تزال املحاصصة والسلطة وابقاء لبنان يف عزلة هام االولوية يف
حني ان الحزب التقدمي االشرتايك عرب كتلتنا يف الربملان نريد ان
ينهض لبنان اقتصاديا ويكون ذلك بدءا من حل سيايس .واستطرد
بالقول» واهم من يعترب ان االزمة اللبنانية هي اقتصادية تقنية
مالية بل هي يف الحقيقة سياسية ،وانطالقا من ذلك يجب ان
يكون الحل سياسيا يرتكز بالعودة اىل تحييد لبنان بالحد االدىن
من رصاعات املنطقة اىل جانب ترميم عالقته العربية والدولية
وهذا هو املدخل الحقيقي والجوهري للتعايف االقتصادي.

} تهديدات «ارسائيل»  :بني الوهم واالبتزاز }

مبوازاة ذلك الخرب الذي نرشته صحيفة هآرتس االرسائيلية ان
ارسائيل اجرت مع القيادة الوسطى االمريكية  -وهي اقوى قوى
ضاربة  -تدريبات عسكرية يف فلسطني املحتلة ويف الوقت ذاته
تضيف بانهم يخططون اذا وقعت حرب ارسائيلية مع حزب الله
دون ان تحدد ماذا سيكون دور الجيش االمرييك يف املوضوع اال
ان خرباء امنيني قالوا للديار انه من املستبعد ان تنخرط الواليات
املتحدة يف رضب لبنان وحتى يف استهداف مراكز حزب الله الن
هذا االمر ســيؤدي اىل انتهاء النفوذ االمرييك نهائيا يف لبنان
مع كل االطراف السياسية والجيش اللبناين ويف كل املجاالت.
تزامنــا بدا وزير الدفاع االرسائييل بيني غنتس انه يعيش يف
كوكــب اخــر خاصة بعد ان قال انه يف حال نشــبت حرب بني
«ارسائيل» وحزب الله فان الجيش االرسائييل ســيجتاح لبنان
ىل ،النه يف حرب
وصــوال اىل العاصمة بريوت .وهــذا الزمن و ّ
متوز  2006مل يتمكن جيش االحتالل من دخول مدينة بنت جبيل
يف الجنوب فكيف باالحرى الوصول اىل بريوت.
والجدير بالذكر ان حزب الله قام بالتحضري الي حرب يشنها
العــدو اإلرسائييل عليه ولديــه  150الف صاروخ ،فمثلام تدمر
ارسائيل يف لبنان سيدمر هو يف ارسائيل اي فلسطني املحتلة.

ّ
الفــــــــــــروف يــــتــــهــــم أوروبــــــــــــــا و «الــــــنــــــاتــــــو» بـــالـــتـــحـــضـــيـــر لـــــشـــــن حــــــــرب عــلــيــهــا

(تتمة ص)1
حاسمة يف ميدان املعركة.

} امتنان زيلينسيك }

عب الرئيس األوكراين فولودميري زيلينســي
مــن جانبهّ ،
عــن امتنانه لقبول االتحاد األورويب منح أوكرانيا صفة دولة
مرشــحة لعضوية االتحاد األورويب ،وقال إن الخطوة لحظة
فريدة وتاريخية.
يف الســياق ذاته ،اتهم وزير الخارجية الرويس ســرغي
الفــروف االتحــاد األورويب وحلف شــال األطليس (ناتو)
بالتضافر لشن حرب عىل روسيا.
وقال خالل زيارة إىل أذربيجان «ال نعتقد أن معاداة الروسية
الحالية من جانب االتحاد األورويب سوف تتبدد أو تتغري نوعا
ما يف املســتقبل القريب ،وحتــى أكون صادقا :وال عىل املدى
البعيد».
ونقلت وكالة األنباء الروســية «ريا نوفوستي» عن الفروف
قوله أيضا إن أملانيا النازية يف عهد أدولف هتلر حشــدت دوال
أوروبية أخرى ملهاجمة االتحاد الســوفيايت يف بداية الحرب
العاملية الثانية.
وقال الفروف «اآلن ،االتحاد األورويب والناتو يشكالن ائتالفا
حديثا للقتال ،ويف النهاية لشــن حرب عىل االتحاد الرويس.
سوف نتابع كل هذا عن كثب».
وفيــا يتعلق بقرار قمة االتحــاد األورويب منح أوكرانيا
صفة مرشــح للتكتل ،قال الفروف إن هذا ال يشــكل تهديدا
عىل روســيا ،حيث إن االتحاد األورويب ليس حلفا عســكريا
عىل عكس الناتو.
كــا أضاف الفــروف بالقول إن القــادة األوروبيني ميلون
قراراتهــم عىل الدول التي تريــد االنضامم لالتحاد األورويب،

} انسحاب أوكراين }

ميدانيا ،قال ســرغي غايدي حاكم مقاطعة لوغانسك ،بأن
قــوات الجيش األوكراين يف سيفريودونيتســك تلقت األوامر
باالنسحاب إىل أماكن أكرث تحصنا.
وأضاف غايدي أن القوات الروســية تقصف املدينة منذ نحو
 4أشــهر يوميا ،وأن  %90من منازلهــا ترضرت جراء القصف
املســتمر ،دون أن يحدد جدوال زمنيا لهذا االنســحاب ،أو ما إذا
كان سيتم بتوافقات مع الجانب الرويس.
وقال غايدي إن املروحيات الروســية قصفت الجرس الواقع
عــى مدخل مدينة ليسيشانســك ،موضحا أن الجرس مل يدمر
بالكامــل ،لكنه مل يعد صالحا لعبور الشــاحنات ،وأوضح أنه
سيسمح للسيارات الصغرية بالعبور عىل الجرس.
وهــ ّون مســؤول دفاعي أمــريك بارز من شــأن التقدم
الــذي حققته روســيا يف أوكرانيا ،وقال إن االنســحاب من
سيفريودونيتســك سيســمح لقواتها باتخاذ مواقع دفاعية
أفضل.
وقال املســؤول الذي طلب عدم ذكر اســمه «تراجع القوات
املســلحة األوكرانية من سيفريودونيتســك يجعلها يف وضع
يتيح لها الدفاع عن نفسها بشكل أفضل».
كــا أعلنت قيادة أركان الجيش األوكراين أن قواتها متكّنت
مــن إيقاف الهجوم الرويس عــى الضواحي الجنوبية ملدينة

} صد محاولة اقتحام }

جهت القيادة العســكرية واملدنية يف
مــن جهة أخــرى ،و ّ
املقاطعة دعوات إىل السكان للبقاء يف األماكن اآلمنة ،تفاديا
لرضبات مدفعية محتملة عليها.
كام أفادت قيادة عمليات الجنوب بأن قواتها صدت محاولة
اقتحام لوحدة اســتطالع روسية عىل مواقع متقدمة للقوات
األوكرانية من جهة خريسون ،مؤكدة قضاءها عىل العديد من
أفرادها.
من جهة ثانية ،قالت سلطات لوغانسك املوالية لروسيا إن 3
مدنيني قتلوا يف قصف أوكراين اســتهدف مستشفى يف الجزء
الخاضع لسيطرة قواتها يف مدينة سيفريودونيتسك ،وهو ما
ألحق أرضارا كبرية باملستشفى.
كام قالت ســلطات لوغانســك املوالية لروســيا إن قواتها
تســيطر عىل بلديت «زولوتوي» و»غورسكوي» جنوب غرب
مدينة ليسيتشانســك ،وأضافت أنه تــم القضاء عىل القوات
األوكرانية التي حورصت يف جيب صغري جنوب ليسيتشانسك،
عىل حد قولها.

} أزمة كالينينغراد }

يف سياق مواز ،قال حاكم إقليم كالينينغراد الرويس إنه ميلك
معلومات عن اتجاه االتحاد األورويب إلنهاء منع عبور البضائع
إىل اإلقليم.
وقالت الناطقة باســم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
إن حظر عبور البضائع إىل مقاطعة كالينينغراد الروســية ،تم
بإمالءات واضحة من واشنطن.
وأضافــت زاخاروفا أن من الصعب أن يكون مصادفة ما قام
به الغرب بحظر عبور مجموعة واســعة من البضائع بالسكك
الحديدية عرب منطقة كالينينغراد.
وقالت وزارة الخارجية الروسية أيضا إن من املستحيل إجراء
مشــاورات عىل مســتوى الخرباء مع واشنطن يف املستقبل
القريب.

} قوات فاغرن }

من جهة أخرى ،قال جهاز االستخبارات العسكري الربيطاين
إن روســيا تسعى لدعم ســاحها الجوي بعنارص من رشكة
«فاغرن» ،بسبب محدودية كفاءة طياريها وحجم خسائرها.
واعتــر الجهاز أن توظيف روســيا طيارين متعاقدين مع
رشكة فاغرن يشــر إىل أن قواتها الجوية تعاين من نقص يف
أطقمها.
جحــت االســتخبارات الربيطانية أن اســتخدام الطيار
ور ّ
الرويس لنظام «جــي يب إس» التجاري يدل عىل أن الطائرات
املقاتلة لرشكة «فاغرن» هي مناذج قدمية من طراز «سو،″25-
وأن القوات الجوية الروسية ال تزودها بأحدث معدات املالحة.
وتشري االستخبارات الربيطانية إىل أن الطيار الرويس الذي
وقع يف أيدي القوات األوكرانية قبل نحو أســبوع ،اعرتف بأنه
رائد سابق يف القوات الجوية الروسية ،وعمل مقاوال عسكريا
لرشكة «فاغرن» ،ونفذ مهام عدة خالل الحرب.

بـــــــــــــوريـــــــــــــل فـــــــــــــي طـــــــــــــهـــــــــــــران لــــــــبــــــــحــــــــث «املـــــــــــــلـــــــــــــف الـــــــــــــنـــــــــــــووي»
(تتمة ص)1
آخرين ،بحســب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية اإلسالمية
(إرنا) .وأضاف أنه ســيتم خــال الزيارة التي تُجرى يف إطار
املشــاورات الجارية بني إيران واالتحاد األورويب ،مناقشــة
القضايــا الثنائية وعدد من القضايا الدولية واإلقليمية ،فضال
عن التطورات األخرية املتعلقة مبفاوضات رفع العقوبات.
وأكد ناطق باســم منسق السياســة الخارجية زيارة بوريل
لطهران واجتامعه بوزير الخارجية اإليراين عبد اللهيان« ،يف
محاولة لكرس املحادثات املجمدة».
وكتــب بوريل يف تغريدة مؤكدا زيارته أن «الدبلوماســية
هي الســبيل الوحيدة للعودة إىل التنفيذ الكامل لالتفاق وإزالة
التوترات الحالية».
وكان أمــر عبد اللهيان وكبري املفاوضني النوويني اإليرانيني
عــي باقري كني أجريا مؤخرا محادثات مع بوريل ومنســق
االتحاد األورويب إلحياء االتفاق النووي مع إيران إنرييك مورا.
ويف ترصيحاته الخميس قال أمري عبد اللهيان إن بالده تأمل
«جديــا» التوصل إىل اتفاق مع القــوى العظمى ،مبا يف ذلك

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

الواليات املتحدة ،بعد لقاء مع نظريه الرويس سريغي الفروف
يف طهران ،ودعا واشنطن إىل التحيل بـ»الواقعية».
وقبل أكرث من عام بدأت إيران والقوى العاملية يف اتفاق 2015
(فرنســا ،وبريطانيا ،وأملانيا ،وروسيا ،والصني) مباحثات يف
فيينا شاركت فيها بشكل غري مبارش الواليات املتحدة التي كانت
انسحبت بشكل أحادي من االتفاق منتصف عام  2018يف عهد
رئيسها السابق دونالد ترامب.
وتهــدف املفاوضــات إىل إعادة واشــنطن لالتفاق ورفع
العقوبــات التي فرضتها أمريكا عىل طهران بعد انســحابها،
مقابل امتثال األخرية مجددا اللتزاماتها مبوجب االتفاق ،والتي
كانت تراجعت عنها بعد الخطوة األمريكية.
غري أنه جرى تعليق املباحثات رســميا يف آذار املايض ،مع
تأكيد املعنيني أن التفاهم بات شــبه منجز لكن مع تبقّي نقاط
تباين بني واشــنطن وطهران ،أبرزها طلب األخرية شطب اسم
الحــرس الثوري من القامئة األمريكية للمنظامت «اإلرهابية»
األجنبية.

} «تخريب العالقات بني طهران وأنقرة» }

رصحــت وزارة الخارجية اإليرانية ،أمس
عــى صعيد آخرّ ،

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

الجمعة ،بأنّ اتهام وزير الخارجية اإلرسائييل إيران بالتخطيط
الغتيــال إرسائيليني عــى األرايض الرتكية يهدف إىل تخريب
العالقة بني طهران وأنقرة.
وقال املتحدث باســم الخارجية اإليرانية ســعيد خطيب
زاده ،يف بيــان ،رداً عىل التهم التــي وجهها وزير خارجية
االحتــال إليران ،خالل مؤمتر صحايف مشــرك مع نظريه
الرتيك عقده يف أنقــرة« :التهم واالدعاءات هذه مضحكة،
وتأيت يف إطار ســيناريو ُمعدّ مســبقاً لتخريب العالقة بني
بلدين مسلمني».
وأضــاف املتحــدث اإليراين أنّ «تل أبيب تســعى إىل حرف
أنظار الرأي العام الرتيك واإلقليمي عن قضيةفلسطني ،وعن
ســلوكها اإلرهايب واملخ ّرب» ،مطالباً تركيا «بعدم الســكوت
حيال هــذه االدعاءات ،التي تحاول إثــارة الخالف بني أنقرة
وطهران».
وأردف خطيب زاده« :لألســف ،قبل نحو أســبوع ،انطلقت
عمليات نفســية إلرشاك وســائل اإلعالم يف ســيناريوهات
وهمية ،باستخدام معلومات غري صحيحة ومستهدفة لتهيئة
األرضية لســيناريو وزير خارجية الكيان الصهيوين لتوجيه
االتهامات».

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

وتابع« :جارتنا تركيا تدرك جيداً االدعاءات التي ال أساس لها
مــن قبل الكيان الصهيوين الــكاذب واإلرهايب ،وال يُتوقع من
تركيــا أن تلتزم الصمت إزاء هذه االدعاءات املثرية للتفرقة ،لقد
أظهر هذا الكيان مراراً كيف ال ميكن الوثوق به».
وجــدد خطيب زاده التأكيد عىل أنّ الرد اإليراين عىل عمليات
االغتيال واالعامل التخريبية ،التي يقوم بها االحتالل ،سيكون
«حازمــاً ومقتدراً ،وال يهدد أمن املواطنني العاديني ،وأمن الدول
األخرى».
وأكد املتحدث باســم الخارجية اإليرانيــة أن «ال أحد يعتقد
مبرسحية هذا الكيان اإلرهايب» ،مشــراً إىل أنّه «وإن بدا دعم
األطــراف مبنياً عىل منفعة عابرة ،لكنهم يف الحقيقة يعرفون
ما هو الكيان الخطري الذي يواجهونه».
وقال وزير الخارجية الــريك مولود جاويش أوغلو أمس
األول إنّ «تركيــا وإرسائيــل بدأتا العمل عىل إعــادة التمثيل
الدبلومايس بينهام إىل مستوى السفراء».
ويف مؤمتر صحايف مشرتك مع نظريه اإلرسائييل يائري البيد،
قال جاويش أوغلو إنّ «تركيا وإرسائيل عىل اتصال وثيق يف ما
يتعلق بالتهديــدات التي متس اإلرسائيليني يف تركيا» ،مضيفاً
أنّ «أنقرة لن تسمح بوقوع هجامت إرهابية عىل أراضيها».
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